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 33في املئة زيادة في األرباح الصافية

لرفع كفاءة تركيبة حقوق املساهمني مع احملافظة على املالءة املالية للشركة

«اجلزيرة» تعلن نتائجها املالية للربع األول من العام 2016
أع��ل��ن��ت ط��ي��ران اجل��زي��رة عن
نتائجها املالية للربع األول من
العام  ،2016حيثُ حقّقت أرباحاً
ص��اف��ي� ًة بلغت  4.0مليون دك،
بزيادة بنسبة  33.0%عن نفس
الفترة من العام .2015
وق����ال رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
«طيران اجلزيرة» ،مروان بودي:
«لقد كان الربع األول من عام 2016
ا بالعمل املتواصل
ا ح��اف�ل ً
ف��ص�ل ً
اس��ت��ع��دادا ً إلط�ل�اق ال��ت��ط��وي��رات
اجلديدة في خدمات الشركة بدءا ً
من هذا العام وتباعاً في األع��وام
القادمة .على صعيد الوجهات التي
نخدمها ،سوف نطلق في السابع
من شهر يونيو رحالت إلى مدينة
الطائف لتكون ثالث وجهاتنا في
اململكة العربية السعودية .أما
على صعيد تطوير اخلدمات ،فقد
أطلقنا ع��دّة م��ب��ادرات تطويرية
تندرج ضمن إط��ار استراتيجية
«النقلة القادمة» التي أعلنّا عنها
في فبراير من هذا العام ،حيثُ أنّ
عملية التطوير تسير وفق اجلدول
املخطّ ط له الفتتاح احلزمة األولى
من هذه املبادرات في الربع الثالث

إحدى طائرات اجلزيرة

م��ن ال��ع��ام اجل���اري ،وهما صالة
خاصة ملسافري درج��ة األعمال
في مطار الكويت الدولي وخدمة
إنهاء إج���راءات السفر من خارج
املطار املتضمّنة ملرفق مواقف املدى
الطويل».

وأض���اف ب���ودي« :على الرغم
م��ن ال��زي��ادة املفرطة ف��ي الطاقة
االستيعابية التي يشهدها السوق
ح��ال��ي�اً وت��أث��ي��ره��ا السلبي على
معدالت عوائد القطاع ،فإنّنا نثبت
تطلعات الشركة للعام  2016على

«كامكو»»:النقد الدولي» توقع إليران أن
تقود النمو في الناجت احمللي باملنطقة

رسم بياني توضيحي

قال التقرير الصادر امس من شركة بحوث كامكو
 :كرر تقرير صندوق النقد الدولي األخير توقعاته
ل�ل�أداء االق��ت��ص��ادي االقليمي ف��ي منطقة الشرق
األوس��ط وشمال أفريقيا والصادر في  25أبريل
عام  ،2016توقعاته بأن تؤثر اسعار النفط على
االجتاهات االقتصادية في دول مجلس التعاون
اخلليجي حيث ستتخذ منحنى متباطئ على املدى
القريب ،في حني من املرجح أن تتأثر منطقة الشرق
األوس��ط وشمال أفريقيا بشكل ع��ام من الصراع
املتعمق في املنطقة .وعلى الرغم من تدابير ضبط
املوازنات التي نُفذت في عام  ،2016من املتوقع
أن تتدهور أوضاع املالية العامة في دول مجلس
التعاون اخلليجي ،في حني يتوقع زي��ادة إنتاج
النفط في املنطقة بشكل عام زي��ادة خالل العامي
 2016و ،2017وإن كان هامشيا.
وعلى الرغم من ذلك ،حتقق دول الشرق األوسط
وشمال افريقيا منوا ً أسرع من دول مجلس التعاون
اخلليجي خ�لال العاملي  2016و ،2017وفقا
لصندوق النقد ال��دول��ي ،حيث يتوقع إلي��ران أن
تقود النمو في الناجت احمللي اإلجمالي باملنطقة
خالل هذه الفترة ،ال سيما مع منو إجمالي الناجت
احمللي االجمالي النفطي بنسبة  16.9٪و٪ 8.8
على التوالي .عالوة على ذلك ،فإن انخفاض أسعار
النفط وتراجع االنفاق املالي من احملتمل أن مينح
مزيدا ً من الدعم للدول املستوردة للنفط في الشرق

األوسط وشمال أفريقيا .في املقابل ،فمع ثبات منو
الناجت احمللي اإلجمالي للنفط ،من املتوقع أن يصل
الناجت احمللي غير النفطي لدول مجلس التعاون
اخلليجي عند  3.25٪خ�لال  ،2020-2016أقل
بكثير من  7.75٪مت حتقيقها خالل الفترة -2006
.2015
وفقا لصندوق النقد الدولي ،من املتوقع أن يشهد
إنتاج النفط في دول مجلس التعاون اخلليجي
ارتفاعا ً خالل عام  2016و ،2017وإن كان هامشيا
بنسبة من��و سنوي مركب يبلغ  ،1.1٪مدفوعا
باإلنتاج من اململكة العربية السعودية ،حيث من
املتوقع أن يرتفع إنتاجها إلى  10.22مليون برميل
يوميا في  2016و 10.34مليون برميل يوميا في
عام  .2017ونعتقد أن هذه اخلطوة التي تتخذها
اململكة لزيادة اإلنتاج ،تأتي في املقام األول من
منطلق مبادرتها للحفاظ على حصتها في السوق
في ض��وء تكثيف إي��ران إنتاجها ،بهدف بلوغ 4
مليون برميل يوميا ً بحلول مارس  .2017وتتوقع
بحوث كامكو أن يشهد انتاج اململكة ،الدولة األكثر
انتاجاُ في اخلليج ،زي���ادات إضافية ،إذا مضت
إيران قدما ً في هدفها .ومن املتوقع أن تقوم اإلمارات
العربية املتحدة أيضا بإضافة نحو  0.14مليون
برميل يومياً خالل الفترة من  2015الى ،2017
تليها الكويت التي يتوقع لها أن تضيف 0.11
مليون برميل يوميا خالل تلك الفترة.

«إلرنست ويونغ» :استمرار محدودية نشاط
االكتتابات العامة في منطقة الشرق األوسط
شهدت منطقة الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا
تسجيل اكتتابني اثنني فقط في الربع األول لعام
 2016بقيمة بلغت  615مليون دوالر أمريكي ،في
استمرار حملدودية نشاط االكتتابات في املنطقة ،وفقا ً
إلرنست ويونغ  .EYوشهدت األموال التي مت جمعها
من االكتتابني الوحيدين في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا في الربع األول لعام  2016منوا ً بنسبة 141٪
 ،مقارنة مع الفترة نفسها من العام .2015
وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في EY
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فِل غاندير:،
“شهد الربع األول من ع��ام  2016نشاطاً محدودا ً
لالكتتابات ،متاشيا ً مع النصف الثاني من عام ،2015
مع استمرار التقلب في أسواق رأس املال في منطقة
الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا ،ال��ذي يعود بشكل
رئيسي إل��ى ت��ذب��ذب أس��ع��ار النفط وع��وام��ل عاملية
أخرى .وواصلت مصر واململكة العربية السعودية
قيادة نشاط االكتتابات احمل��دود في املنطقة نظرا ً
لتوفر الطلب من قبل املستثمرين ووجود أسس قوية.
كما أن هناك مجموعة مهمة من الشركات في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا على استعداد لطرح
أسهمها لالكتتاب ،وهي تنتظر الوقت املناسب لتلك
اخلطوة”.
واحتل اكتتاب شركة الشرق األوس��ط للرعاية
الصحية في السوق املالية السعودية (تداول) املركز
األول كأكبر اكتتاب في الربع األول لعام ،2016
مسجالً  471.1مليون دوالر ،أي أنه كان أكبر بنحو
ثالثة أضعاف مقارنة بحجم االكتتاب الثاني في
هذا الربع وهو اكتتاب الشركة العربية للصناعات
الغذائية (دومتي) في البورصة املصرية.
وف��ي تعليق ل��ه ،ق��ال مايور ب��او ،رئيس خدمات
استشارات االكتتابات وأسواق النمو االستراتيجي

ف��ي  EYملنطقة ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال إفريقيا:
“تواصل مصر واململكة العربية السعودية قيادة
نشاط االكتتابات في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا في الربع األول لعام  ،2016في استمرار
لنفس االجت���اه منذ ع��ام  ،2015حيث استحوذت
اململكة العربية السعودية وم��ص��ر على ثمانية
اكتتابات عامة من إجمالي أربعة عشر اكتتاباً في تلك
السنة .وال ت��زال كال السوقني جتذبان املستثمرين،
وذلك على خلفية زيادة االستثمار األجنبي ،والتركيز
على التنويع والثقة في قطاع األعمال”.
انخفضت أسعار النفط في يناير  2016إلى أدنى
مستوياتها في عدة سنوات ،إذ وصلت إلى أقل من
 30دوالر للبرميل الواحد ،مما أدى إلى تقلبات في
أسواق رأس املال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا ً للمحللني ،يعود انخفاض أسعار خام برنت في
املقام األول بسبب الزيادة في إمدادات النفط العاملية
وانخفاض الطلب ،وذلك بسبب عدم التيقن في أداء
االقتصاد العاملي.
ومع ذلك ،ارتفع سعر خام برنت قليالً في نهاية
الربع ،ليصل إلى حوالي  40دوالر للبرميل ،مما أدى
إل��ى حتسن أداء س��وق األسهم في الشرق األوس��ط
وشمال إفريقيا .واختتم مايور حديثه قائالً« :لم
يسفر اجتماع أوبك األخير عن إجماع األطراف املعينة
من حيث حتديد سقف اإلنتاج لتحقيق االستقرار في
أسعار النفط .وبالنظر إلى عدم التيقن املستمر في
األداء االقتصادي العاملي وتذبذب أسعار النفط فمن
املرجح أن تظل توقعات نشاط االكتتاب ضعيفة
خالل عام  2016ما لم يتم تعزيز الثقة باألسواق .وال
يزال تذبذب أسعار النفط ،والعوامل اجليوسياسية
اإلقليمية ،وأداء االقتصاد العاملي ،احملركات الرئيسية
املؤثرة في نشاط االكتتابات».

ما كانت عليه متوقعني أن ننهي
ال��ع��ام بتحقيق من � ٍو ف��ي األرب��اح
التشغيلية وفي األرب��اح الصافية
مدفوعاً ب��زي��ادة الطلب املوسمي
خالل فصل الصيف».
أب��رز النتائج للربع األول من

alwasat.com.kw
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العام  - :2016بلغت اإلي��رادات
التشغيلية  11.9م��ل��ي��ون دك،
منخفض ًة بنسبة  7.8%عن الربع
األول من العام  2015كما بلغت
األرب��اح الصافية  4.0مليون دك،
بزيادة بنسبة  33.0%عن الربع
األول من العام  2015وزيادة عدد
الركاب بنسبة  5.1%عن الربع
األول م��ن ال��ع��ام  2015وزي���ادة
معدّل إشغال املقاعد بنسبة 2.4%
عن الربع األول من العام 2015
وبلغت نسبة االل��ت��زام بجدول
مواعيد السفر 90.9%
ه���ي ع���ب���ارة ع���ن س��ل��س��ل��ة من
امل��ش��اري��ع ال��ط��م��وح��ة وال��ه��ادف��ة
للتغيير وامل����درة للدخل سوف
تعمل على تعزيز وحتديث خدمات
شركة طيران اجلزيرة الستقطاب
شريحة أكبر من املسافرين وإحداث
نقلة فارقة تضمن ارتقا ًء وتطورا ً
غير مسبقني في خدمات السفر في
الكويت في العام  2016وما بعده.
وفيما يلي حملة عن هذه املشاريع
اجلديدة وكيف ستحدث نقلة في
مستوى ونوعية اخل��دم��ات التي
تقدمها شركة طيران اجلزيرة.

«املركز» يوصي بخفض رأس املال إلطفاء
أسهم اخلزينة وحقوق املساهمني تبقى ثابته
من أج��ل رف��ع كفاءة تركيبة حقوق املساهمني
وتعزيز قيمة سهم الشركة ،سيتقدم مجلس إدارة
شركة املركز املالي الكويتي «امل��رك��ز» ش.م.ك.ع
بتوصية للجمعية العمومية غير العادية التي
ستعقد في  9مايو  2016للموافقة على تخفيض
رأس مال الشركة من خالل إطفاء أسهم اخلزينة التي
قاربت حاليا حدها األقصى بنسبة  9.5%وعددها
 ،50,498,253ليصبح رأس املال 48,080,175
دينار كويتي مقسم على عدد  480,801,747سهم.
ولن يؤثر هذا اإلج��راء احملاسبي على السيولة
واملالءة املالية للشركة أو إجمالي حقوق املساهمني،
ومن شأن هذا اإلجراء تعزيز كفاءة حقوق املساهمني،
إذ سيتم عبر إطفاء أسهم اخلزينة تعزيز قدرة
الشركة على شراء أسهم خزينة مستقبال.

شعار املركز

وق��د اتخذ «امل��رك��ز» جميع االج���راءات الرقابية
والقانونية لتخفيض رأس امل��ال والتي تضمنت
التقدم بطلب املوافقة من هيئة أسواق املال من أجل
تضمني هذا البند في جدول أعمال اجلمعية العمومية
غير العادية للحصول على موافقة املساهمني.

«سلطان لالتصاالت» و «  »eNetتوقعان
عقد تعاون في حتصيل األقساط

دراسة «ألمريكان إكسبريس» تظهر
حتوال في اإلنفاق االستهالكي
ك��ش��ف��ت ن��ت��ائ��ج دراس�����ة* عن
التوجه اإلنفاقي أجريت بتكليف من
شركة «أمريكان إكسبريس الشرق
األوس��ط» وشملت خمسة دول من
دول مجلس التعاون اخلليجي ،أن
املنطقة لم تشهد س��وى انخفاض
ضئيل في نسبة إنفاق املستهلكني
خ�لال ع��ام  ٢٠١٥على ال��رغ��م من
الشكوك االقتصادية الظاهرة ،في
حني أشارت إلى حتول ملحوظ في
عادات اإلنفاق.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها
ش��رك��ة “ ”GfKم��ع ذوي الدخل
املرتفع في اإلم��ارات ،عُ مان ،مملكة مازن خوري
البحرين ،قطر ،والكويت أن حوالي
 %٢٠من املشاركني أنفقوا مبالغ
أقل من تلك التي خططوا النفاقها خالل عام  .٢٠١٥كما كشفت عن حتول
ملحوظ في تركيز اإلنفاق إلى ضروريات احلياة ،إذ زاد ما نسبته  %٧٣من
املشاركني إنفاقهم على تناول الطعام واملشروبات في املنزل ،وما نسبته
 %٦٧زادوا إنفاقهم على األغراض املنزلية ،بينما خفف  %٤٢منهم إنفاقهم
على املناسبات االجتماعية .ولقد أبدت الدراسة تأثيرا ً للتحول في منط
اإلنفاق على نسبة املساهمات في االدخار واملعاشات التقاعدية ،إذ تبني أن
 %٤٣من املشاركني خفضوا مساهماتهم فيها.
من جانبه ،صرح الرئيس التنفيذي لـ»أمريكان إكسبريس الشرق
األوسط» ،مازن خوري« :على الرغم من عدم استقرار الوضع االقتصادي
في املنطقة ،تبينت الدراسة انخفاض قليل جدا ً في اإلنفاق ،في حني أظهرت
توزيع جديد لكيفية إنفاق الدخل .فمن الواضح أن األشخاص ينفقون
أموالهم بحذ ٍر أكثر مع تركيز إنفاقاتهم على أساسيات املعيشة».

«التسهيالت» :توزيع أرباح نقدية
للمساهمني مبعدل  17في املئة
أقرت عمومية شركة التسهيالت التجارية ( ،)FACILامس األربعاء،
توزيع أرب��اح نقدية للمساهمني عن عام  2015مبعدل  17%بواقع 17
فلس للسهم الواحد.
وتُعادل التوزيعات النقدية التي أقرتها عمومية الشركة اليوم نحو
 8.66مليون دينار ،فيما حققت  8.5مليون دينار أرباح للعام املاضي.
وتقوم الشركة مبنح التسهيالت االئتمانية لتمويل السلع االستهالكيـة،
برأسمال يبلغ  53.67مليون دينار تقريبا ً ،موزعا ً على نحو  536.7مليون
سهم ،بقيمة اسمية  100فلس للسهم الواحد.
وأقرت عمومية «تسهيالت» في أواخر أبريل من العام املاضي توزيع
أرب��اح نقدية على املساهمني عن عام  2014مبعدل بلغ  20%بواقع 20
فلس لكل سهم.

«إنوفست» تسدد  6.6مليون دوالر
من مديونيتها لدى البنوك
سددت شركة إنوفست ( ،)INOVESTاملدرجة ببورصتي البحرين
والكويت 6.6 ،مليون دوالر ألحد املصارف احمللية .وأضافت الشركة في
بيان للبورصة :أن ذلك ميثل  30%من إجمالي املديونية املستحقة على
الشركة للبنوك.
وبلغ إجمالي ما سددته الشركة للبنوك  17.6مليون دوالر ،بعد أن
س��ددت  11مليون دوالر لبنك إقليمي في نهاية عام  .2015وق��ال مراد
الرمضان الرئيس التنفيذي للشركة :إن «إنوفست» حددت استراتيجية
إلعادة الهيكلة في السنوات الـ  3القادمة .وتابع الرمضان« :أن الدفعة
األخيرة خفضت رصيد املديونية للبنوك إلى  17.3مليون دوالر».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ،منتصف فبرابر املاضي ،إن الشركة
متكنت في ع��ام  2015من تخفيف األعباء املتراكمة ،من خ�لال حتقيق
تخارجات من استثمارات وأصول طويلة األجل .وفي بداية أبريل اجلاري
تخارجت الشركة بالكامل من مشروع جزيرة تاال بقيمة  7.7مليون دوالر.

مسؤولو الشركتني

ع��ق��دت ش��رك��ة س��ل��ط��ان ل�لات��ـ��ص��االت ش��راك��ة
إستراتيجية م��ع ش��رك��ة شبكة اخل��دم��ات اآللية
 eNetلتقدمي خدمات الدفع السريع جلميع شركات
االتصاالت والشركات التمويلية وشركات االنترنت
واملدارس اخلاصة والكثير من اخلدمات التي تسهل
على املواطن واملقيم تسديد جميع مستحقاته بكل
سهولة ويسر  .وأش��ارت الشركة أن خدمات الدفع
أصبحت متوفرة اآلن في فروع iZONE.Services
املنتشرة في أفرع مراكز سلطان «الشويخ  ،مجمع
ال��ك��وت ،س��وق ش��رق ،العقيلة ،الساملية ،الشعب
وحولي» على أن��ه سيتم تقدمي ه��ذه اخلدمات في

باقي األفرع تباعا ً لتشمل جميع مراكز سلطان
وج��اءت هذه اخلطوة لتساهم إلى حد كبير في
تقدمي و خلق آلية سهلة وميسرة لدفع املستحقات
واألقساط املترتبة على املواطن و املقيم عن طريق
هذه اخلدمة في تلك املراكز دون عناء.
وأش��ار املديرالتنفيذي لشركة شبكة اخلدمات
اآللية  eNetعفيف مكحل أن الشراكة االستراتيجية
م��ع سلطان لإلتصاالت ه��ي ش��راك��ة فعلية ضمن
خطط توسعة و زيادة في عدد اخلدمات ،مما يحق
األهداف املرجوة في الوصول إلى أكبر شريحة من
املجتمع الكويتي .

«خليج زجاج» تُقر توزيعات األرباح
واالنسحاب من البورصة
أق��رت عمومية شركة اخلليج لصناعة الزجاج
( GGMCتوزيعات نقدية وأسهم منحة ملساهمي
الشركة عن العام املاضي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة ،امس األربعاء،
إن العمومية وافقت على توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية عن العام املاضي مبعدل 25%؛
أي  25فلسا ً لكل سهم مببلغ  1.16مليون دينار ،بعد
خصم أسهم اخلزينة.
كما واف��ق��ت العمومية على توصية املجلس
بتوزيع أسهم منحة ،بواقع  10%من رأس املال
املدفوع (بواقع  10أسهم لكل  100سهم).
ويبلغ رأس��م��ال الشركة  4.67مليون دينار
تقريباً ،موزعاً على نحو  46.7مليون سهم بقيمة
 100فلس للسهم الواحد ،علماً بأن أسهم اخلزينة

لدى الشركة  4035سهماً .وحققت الشركة أرباحاً
سنوية للعام املاضي بلغت  2.34مليون دينار،
مقابل أرباح قدرها  1.83مليون دينار للعام ،2014
بارتفاع نسبته  .27.9%ووافقت العمومية خالل
االجتماع على إيقاف التحويل من حساب األرباح إلى
حساب االحتياطي اإلجباري في حال وصول رصيد
االحتياطي اإلجباري إلى  50%من رأس املال.
كما ناقشت العمومية توصية مجلس اإلدارة
باالنسحاب االختياري من سوق الكويت لألوراق
املالية مع إبداء األسباب واملوافقة عليها.
ول��م يشهد سهم ال��ش��رك��ة أي ت����داوالت خالل
تعامالت اليوم ،علماً بأن آخر جلساته بالبورصة
الكويتية كانت بتاريخ  7أبريل اجل��اري ،وأنهاها
مستقرا ً عند سعر  450فلسا ً.

«يوباك» تُقر توزيع  86فلس ًا عن عام 2015
أقرت عمومية شركة املشاريع املتحدة للخدمات
اجلوية (يوباك  ،)UPACامس األربعاء ،توزيع
أرباح نقدية عن عام  2015مبعدل  ،86%تعادل 86
فلسا ً للسهم الواحد.
وحققت الشركة صافي ربح عن عام  2015قدره
 6.75مليون دينار ،مقابل أرباح بلغت  5.66مليون
دينار في عام  ،2014بارتفاع نسبته .19.3%
ويبلغ رأسمال الشركة امل ُصدر واملدفوع 8.25
مليون دينار ،موزعاً على  82.5مليون سهم ،بقيمة
اسمية  100فلس للسهم الواحد.
وقالت نادية عقيل ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
ال��رئ��ي��س التنفيذي ،إن «ي��وب��اك» يبلغ إجمالي
استثماراتها مبشروع الرمي مول في إمارة أبوظبي
نحو  225مليون دوالر.
وأضافت في تصريحات للصحفيني على هامش
العمومية ،ال��ي��وم ،إن الشركة ستمول ج��زءا ً من
استثمارها في مشروع الرمي عبر متويالت بنكية،

فيما سيكون الباقي من موارد الشركة الذاتية.
وأشارت إلى أن هناك مفاوضات تجُ رى اآلن مع
بنوك محلية وأخرى إقليمية.
وقالت عقيل :إن االستثمار في مشروع الرمي
سيكون من خالل شركتها التابعة األفارج العقارية.
وتقوم «ي��وب��اك» ،التابعة ألجيليتي والشركة
الوطنية العقارية الكويتية ،بتطوير مشروع الرمي
مول العقاري في إم��ارة أبوظبي ،حيث من املتوقع
افتتاحه في عام .2018
وأقرت عمومية «يوباك» ،في منتصف مايو من
العام املاضي ،توزيع أرباح نقدية على مساهميها
للعام  2014بنسبة  72%من القيمة االسمية للسهم
(مبعدل  72فلسا ً لكل سهم).
وت��راج��ع سهم «ي��وب��اك» مبعدل  ،1.35%قبل
نهاية جلسة اليوم بساعة تقريباً ،إلى سعر 730
فلساً ،وذلك من خالل تداول  9آالف سهم بقيمة 6.5
ألف دينار.

 12.2مليار دوالر حجم املبيعات املستهدف «للخطوط اجلوية التركية»
أعلنت اخل��ط��وط اجل��وي��ة التركية ،عن
استهدافها حتقيق حجم مبيعات بنحو 12.2
مليار دوالر أمريكي في عام  ،2016بزيادة
بنسبة  16%في الطاقة االستيعابية مقارنة
بالعام املاضي ،بحسب ما قال أحمد أوملستر،
رئ��ي��س ال��ت��س��وي��ق ف��ي اخل��ط��وط اجل��وي��ة
التركية خالل سوق السفر العربي 2016
الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤمترات
حتى  28أبريل اجلاري.
وأشار أوملستر إلى أن نتائج الربع األول

ملنطقة الشرق األوس��ط ه��ذا العام شهدت
ارت��ف��اع�اً ف��ي الطاقة االستيعابية بنسبة
 16%في األسواق اخلليجية و 18%في دول
الشرق األوسط ،حيث تطلع املسافرون من
املنطقة إلى  24خطا ً جديدا ً مت إضافتها العام
املاضي إلى شبكة اخلطوط اجلوية التركية
التي تضم  285وجهة.
وقال أحمد أوملستر في كلمته خالل املؤمتر
الصحفي الذي عقدته الناقلة في سوق السفر
العربي « :2016يسرني أن أعلن أننا واحدة

من أكثر الناقالت املفضلة في العالم ،وواحدة
من الناقالت القليلة التي سجلت أرباحاً
قوية .ونخطط من خالل حضورنا املتنامي
في األس���واق واالرت��ف��اع امللحوظ في عدد
العمالء ،لزيادة طاقتنا االستيعابية هذا
العام عن طريق توفير املزيد من الرحالت
والوجهات وزي��ادة عدد الرحالت لقاعدتنا
املتنامية من عمالئنا األوفياء».
وأض����اف« :ل��ق��د شهدنا من���وا ً ف��ي دول
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وال��ش��رق

األوس���ط خ�لال ال��ع��ام امل��اض��ي ،حيث قمنا
بزيادة معدل االستخدام وإضافة طائرات
جديدة ألسطولنا .وج��اءت زي��ادة طاقتنا
االستيعابية ف��ي دول اخلليج مدفوعة
بشكل رئيسي بنمو ع��دد املسافرين من
عُ مان واإلم����ارات .ونحن متحمسون إزاء
خططنا التوسعية ،حيث نهدف لزيادة
حصتنا السوقية احلالية البالغة  2%في
قطاع الطيران العاملي إلى  5%بحلول عام
.»2023

