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6475.5االقتصادية

- 0.24%
- 15.5

املؤشر السعري

بتغير قدره

55 ألف دينار أرباح »صفاة طاقة« في الربع األول 
اعتمد مجلس ادارة شركة الصفاة للطاقة القابضة البيانات  املالية املرحلية 
للشركة للفترة املنتهية في 31 مارس 2011 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا بلغ 55 ألف دينار ما يعادل 0.093 فلس للسهم مقارنة مع 
ربح بلغ 255 ألف دينار ما يعادل 0.42 فلس للسهم للفترة املقارنة من 
العام املاضي.

بودي يؤكد حرص الكويت على الدعم 
الكامل لالقتصاد املصري

القاهرةـ  كونا: أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة 
طيران اجلزيرة مروان بودي حرص الكويت على 
الدعم الكامــــل لالقتصاد املصري والنهوض به، 

خاصة في مجال الطيران والسياحة.
وأوضح بودي على هامش احتفالية تدشني 
أولى رحالت خطها اجلديد الى القاهرة أن بعض 
املســــتثمرين قد يكونون متخوفا من االستثمار 
في الســــوق املصري في هــــذه املرحلة »ولكننا 
متفائلون جدا وعلى يقني ان مصر ســــتعود الى 
مكانها الطبيعي في قطاعي الطيران والسياحة«. 
وشدد على أن الوضع في مصر هادئ ومطمئن 
جدا لعودة املســــتثمرين من جديد، مضيفا بأن 
السياح العرب متشــــوقون الى العودة ملصر ما 
دفعنــــا الى التوجه لزيادة حركة التشــــغيل في 
السوق املصري. واعتبر بودي ان طيران اجلزيرة 
من أكبر املشغلني الى جمهورية مصر العربية، 
كما ان الشركة تســــعى الى زيادة عدد الرحالت 
مبعدل رحلة كل أربع ساعات الى مختلف املطارات 
املصرية باالضافة الى التسهيالت اخلاصة التي 

سنوفرها للمواطنني الكويتيني واملصريني على منت 
أسطولنا. وّبن أهمية دور شركة مصر للطيران 
التي ساهمت في وصول مجموعة طيران اجلزيرة 
الى هذا احلجم من حيث اخلدمات الفنية والدعم 
اجلهدي، واصفا الشركتني باملكملتني لبعضهما 
البعض. وأشار الى أن رحالت الشركة الى شرم 
الشــــيخ توقفت، ولكنها ستعود من جديد خالل 
االســــبوعني املقبلني، مبينا ان قرار العودة جاء 
بناء على طلب من املســــافرين على منت طائرات 
اجلزيرة. وأكد ان طيران اجلزيرة مهتمة بشكل كبير 
بوصول رحالتها الى جميع مطارات اجلمهورية، 
مشيرا الى ان احدث املطارات الذي استقبل رحالت 
اجلزيرة كان مطار ســــوهاج. وأشار بودي الى 
أن احلملة االعالمية املكثفة التي أطلقتها شركة 
طيران اجلزيرة وأســــمتها »هنا القاهرة« القت 
صدى وجناحا كبيرا في معظم الدول اخلليجية، 
وذلك لدعم احلركة السياحية في مصر وتنشطيها 
لتعود مصر إحدى ابرز الوجهات السياحية في 

العالم العربي.

مروان بودي متحدثا خالل حفل تدشني خط »اجلزيرة« ملطار القاهرة

مروان بودي مقدما عرضا حول »طيران اجلزيرة«

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح

النقيب: استثمارات »الديرة القابضة« موزعة قطاعيًا وجغرافيًا 
عبر أكثر من 25 شركة مدرجة وغير مدرجة

قال رئيس مجلــــس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة الديرة 
القابضة عبدالوهاب النقيب ان 
املقبلة ستشهد تطورا  املرحلة 
في أداء شــــركة الديرة القابضة 
من خالل توزيع قاعدة أصولها 
واســــتثماراتها الناجتــــة عــــن 
االندماج واستمرارها في خطتها 
االستراتيجية العامة من حيث 
توزيــــع االســــتثمارات قطاعيا 
الذي سيحقق  وجغرافيا، األمر 

عوائد مميزة للمساهمني.
النقيب  جاءت تصريحــــات 
خالل اجتمــــاع اجلمعية العامة 
للشركة التي انعقدت أمس بنسبة 
حضور 75.3%، حيث أكد خاللها 
على مواصلة »الديرة« مواجهة 
حتديات هــــذه األزمة التي أدت 
الى تدهــــور العمل في مختلف 
القطاعات، وأثرت على مستويات 
السيولة في السوق، باالضافة 
الى تراجع القطاع املصرفي عن 
التمويل وصعوبة اإلقراض، الفتا 
الى أنه بالرغم من تنبؤات معظم 
العامليني بعودة  االقتصاديــــني 
النمو االقتصــــادي املوجب في 
العام 2010، إال أن أغلب القطاعات 
االقتصادية واالستثمارية عانت 
في ذلك العام من تبعات األزمة 
املالية العاملية التي أثرت على كل 
النواحي االقتصادية في املنطقة 

والعالم.
وأضــــاف النقيــــب: »تتنوع 
استثمارات شركة الديرة لتشمل 
اخلمسة قطاعات الرئيسية بدءا 
بقطاع االتصاالت مثل استثمارها 
 ،Fasttelco في شركة فاست تلكو
الرائدة في تقدمي حلول متكاملة 
خلدمات االنترنت واالتصاالت 
احمللية والدولية، والتي حققت 
أعلى أرباح تشــــغيلية لها لهذا 
العام منذ تأسيسها، إضافة إلى 
شــــركة أيوا جلف ذات العوائد 
 Sea Mobile املجزية، وشــــركة
املعروفــــة في مجــــال خدمات 
الهاتفية  االتصاالت الالسلكية 
أرباحا  التــــي حققت  والبرقية 
للعام 2010 وقامــــت بتوزيعها 

على املساهمني«.
وعلى مستوى قطاع اخلدمات، 
أوضح ان استثمارات »الديرة« 
تتوزع عبر عدد من الشــــركات 
أبرزها شــــركة الوافر للخدمات 
العام  التسويقية، حيث مت في 
2010 افتتــــاح ســــوق الفرضة 
املركزي للخضار والفواكه الذي 
تديره شركة الوافر والذي ميتد 

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في تقرير له حول حركة 
امللكيات املعلنة لكتلة »بيتك« في 
الشركات املدرجة في سوق الكويت 
لالوراق املالية خــــالل الفترة من 
2010/3/31 الى 2011/3/31، ان قيمة 
امللكيات املعلنة لكتلة بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( بلغت 299 مليون 
دينار في 2011/03/31 باملقارنة مع 
238 مليون دينار في 2010/03/31، 
وذلك بارتفاع قدره 61 مليون دينار 
مبا يعادل 26%. واشار »اجلمان« 
الى ان قيمة كتلة »بيتك« تشــــكل 
4.5% من اجمالي امللكيات املعلنة 
الرئيسية في  للكتل االستثمارية 
بورصة الكويت والبالغ عددها 26 
كتلة بقيمــــة اجمالية تبلغ 6.653 
مليارات دينار، كما متثل قيمة الكتلة 
املذكورة 2.0% من اجمالي امللكيات 
املعلنة في ســــوق املــــال الكويتي 
والبالغــــة 15.132 مليار دينار في 
2011/3/31، وتأتي كتلة »بيتك« في 
املركز السابع من حيث القيمة بني 
الكتل االســــتثمارية الناشطة في 

سوق الكويت لالوراق املالية.
ومتتلك كتلة »بيتك« 25 حصة 
رئيسية في الشركات املدرجة من 
خالل 5 أذرع استثمارية، ويسيطر 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( على 
ما يعادل 88% مـــن اجمالي قيمة 
الكتلـــة، وبذلك يكون أكبر االذرع 
االستثمارية للكتلة مبلكيات معلنة 
تبلغ 261.8 مليون دينار، ويليه ـ 
بفارق شاسع ـ شركة املشروعات 
التنموية القابضة مبلكيات معلنة 
تبلغ 16 مليـــون دينار مبا يعادل 
5% مـــن اجماليها، ثم كل من بيت 
االســـتثمار اخلليجي )اخلليجي( 

وبالنسبة ألدائها املالي أوضح ان 
الشركة سجلت خسائر بلغت 12.9 
مليون دينار )أي ما يعادل 17.6 
فلسا للسهم الواحد( في 2010، 
مقابل خسارة بلغت 11.9 مليون 
دينار )أي ما يعادل 17.7 فلســـا 
للسهم الواحد( في 2009، وعزا 
اجلزء األكبر من هذه اخلسائر إلى 
هبوط قيمة االستثمارات بواقع 
7 ماليني دينـــار نتيجة لتردي 
األوضـــاع االقتصادية وأوضاع 
الســـوق احمللية والعاملية التي 
أثرت على هذه االستثمارات تأثيرا 

مباشرا.
الـــى ذلك وافقـــت اجلمعية 
البنود  العمومية علـــى جميع 
الـــواردة في جـــدول األعمال، 
حيث صادقت على تقرير مجلس 
االدارة وتقرير مراقبي احلسابات، 
وامليزانية العامة للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديســـمبر 2010، 
كما وافقت اجلمعية على توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح 

لعام 2010.
ووافقـــت اجلمعيـــة علـــى 
االدارة بشراء  تفويض مجلس 
الشـــركة مبا ال يتجاوز  أسهم 
10% وفقـــا للقانون، كما وافقت 
على إخالء طرف أعضاء مجلس 
االدارة، ووافقـــت كذلـــك على 
اطفاء اخلسائر املتراكمة، وذلك 
بواقع 18.204 مليون دينار من 
االحتياطي االختياري و17.204 
مليون دينار مـــن االحتياطي 

القانوني.
 ٭ شريف حمدي

واحدة، ومتثلت في خروج »بيتك« 
من »املعدات« بنسبة %5.63.

من جهة أخــــرى، رفعت كتلة 
»بيتك« حصتها - بشــــكل طفيف 
- من خالل شــــركة مدرجة بواقع 
حصة واحــــدة أيضا خالل الفترة 
مــــن 2010/3/31 الــــى 2011/03/31، 
وذلــــك من خــــالل رفــــع »بيتك« 
حصته في »أسواق« مبقدار 3.44 
نقطة مئوية من 6.32 الى %9.76، 
وباالجتــــاه املعاكــــس، أي خفض 
امللكيات، فقد متت في 4 شــــركات 
و4 حصص أيضا، أبرزها، تراجع 
حصة »بيتك« في »االمناء« و»ياكو« 
مبقدار 4.49 و2.98 نقطة مئوية من 
62.07 الى 57.58% ومن 12.98 الى 
10.00% تباعا، كما تراجعت حصة 
»اخلليجي« في »أركان« و»أنوفست« 
مبقدار 0.14 و1.36 نقطة مئوية من 
22.57 الى 22.43% ومن 14.93 الى 
13.57% تباعا. أما عن امللكيات الثابتة 
لكتلة »بيتك« خالل فترة املقارنة 
فكانت في 14 شركة بواقع 15 حصة 
مبا يعادل 58% مــــن اجمالي عدد 
احلصص التابعة لها، أبرزها: ثبات 
حصص الكتلة في »اخلصوصية« 
مبا نسبته 30.01 من خالل الذراع 
االستثماري »بيتك« وبنسبة %9.67 
من خالل الذراع االستثمارية شركة 
املشروعات التنموية القابضة، كما 
ثبتت احلصة في »أالفكو« و»البيت« 
مبا نســــبته 53.62 و9.96% تباعا 
بواسطة الذراع االستثمارية »بيتك«، 
علما ان »البيت« موقوف عن التداول 
اعتبارا من 2010/4/1 وكذلك »أعيان« 
بنفس التاريخ، والذي ميتلك فيها 
الذراع االستثمارية، شركة املثنى 
لالستثمار، 15.871% من رأسمالها.

ومتتد ألوروبا وصوال للواليات 
املتحدة األميركية عبر مجموعة 
مؤلفة من أكثر من 25 شــــركة 

مدرجة وغير مدرجة.
وقال النقيب: »متاشــــيا مع 
اســــتراتيجيتها االســــتثمارية 
حتافــــظ »الديرة« على ملكيتها 
في الصناديق االستثمارية مثل 
»شارت فينشر« وهو أحد أبرز 
الصناديق االستثمارية الريادية 
الذي يقوم بتأسيس شركات جديدة 
تعنى بتسويق وتطوير اخلدمات 
التكنولوجية، كما تدعم الشركة 
االستثمارات احلالية املستقرة 
التشغيلية اآلخذة  ذات األرباح 
بالنمو، وتتبنى منذ تأسيسها 
سياسة االستثمار الواعد بهدف 
التخارج منه ومازالت مستمرة 

في اتباعها«.
وأضـــاف: »إميانـــا منا بأن 
زيادة حجم النشاط االستثماري 
وضمان استمرار وتيرة العمل 
وفقا للرؤيـــة املتبعة يحتمان 
املتابعـــة املســـتمرة لألصول 
واالستثمارات ملواكبة خططنا 
املستقبلية وتعزيز ركائز شركة 
الديرة القابضة األم في الكويت، 
AL- لذا فقد مت تأسيس شركة
Deera Holding USA، ومقرهـــا 
نيويورك ملتابعة استثماراتنا في 
الواليات املتحدة عن كثب حرصا 

منا على حقوق مساهمينا«.
ان »الديرة« قامت في  وذكر 
2010 بإعادة جدولة قروضها مع 
البنوك احمللية واالجنبية، األمر 
الذي مكنها من تقليص مطلوباتها، 

»بيتك« فـــي قوائم كبار املالك في 
الشركات املدرجة خالل فترة املقارنة 
في 5 شـــركات وبواقع 5 حصص 
أيضا، ومتثلت في دخول شـــركة 
املشروعات التنموية القابضة في 
»ياكو« بنســـبة 21.40%، ودخول 
شركة أفكار القابضة في »الكوت« 
بنســـبة 10.00%، وكذلـــك دخول 
»بيتك« في »صفوان« و»التجارية« 
بنسبة 7.20 و7.28% تباعا، وأيضا 
دخلت الكتلة في قائمة كبار مالك 
»املسار« بنسبة 8.33% مبناسبة 
ادراج تلك الشـــركة في البورصة 
خالل فترة املقارنة، بينما خرجت 
الكتلة من تلك القوائم في شركة 

على مساحة 300 ألف متر مربع 
ومجهز وفــــق أحدث التقنيات، 
إضافة إلى الشركة األولى للتأمني 
التكافلي املتخصصة في مجال 
التأمــــني واخلدمات املالية وفقا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.
واشار الى استثمار الشركة 
في قطاع الصناعة كاستثمارها 
في شركة مطابع اخلط املميزة 
الطباعــــة والتغليف  في مجال 
في الكويت، واجلدير ذكره أنها 
أرباحا تشغيلية تعتبر  حققت 
األعلى لها منذ تأسيسها، وتعد 
أيضا الشركة الوطنية الكويتية 
لتصنيع زيوت التزييت من أبرز 
اســــتثمارات »الديرة« في هذا 

القطاع.
ولفت الى ان أنشطة الشركة 
تغطي القطاع االستثماري من 
خالل شركة االستشارات املالية 
الدولية )إيفا( الرائدة في مجال 
املالية  االستشارات واخلدمات 
واملدرجــــة في ســــوق الكويت 
املالية منذ عام 1987،  لألوراق 
والشركة الدولية للتمويل التي 
مت االنتهاء حديثا من إجراءات 
دمجها مع شركتي كويت انفست 
وجيزان القابضة بهدف إنشاء 
كيان مالي واحد ذي مالءة مالية، 
الفتا الى ان الشركة لديها العديد 
من االســــتثمارات املتنوعة في 
القطاع العقــــاري عبر عدد من 

الشركات العقارية العريقة.
الى أن هناك أنشطة  وأشار 
واستثمارات للشركة تغطي 3 
قارات بدءا من الشرق األوسط 

وشركة املثنى لالستثمار مبلكيات 
معلنة تبلغ 9 ماليني دينار مبا يعادل 
3% لكل منها، وذلـــك من اجمالي 
قيمة الكتلة كما في 2011/3/31. وقد 
تصدرت »أالفكـــو« أكبر حصص 
كتلة »بيتك« من حيث القيمة مببلغ 
146.3 مليون دينار مبا يعادل %49 
من قيمة امللكيات املعلنة للكتلة في 
2011/3/31، تلتها – بفارق واسع - 
احلصة فـــي »عارف« مببلغ 29.3 
مليون دينار مبا يعادل 9.8% من 
االجمالي، ثم احلصة في »االمناء« 
و»ياكو« مببلغ 27.5 و18.4 مليون 
دينار مبا يعادل 9.2 و6.2% تباعا 
مـــن االجمالي. وقـــد دخلت كتلة 

النقيب مترئسا اجلمعية العمومية 

السابعة من حيث القيمة بني الكتل االستثمارية الناشطة في السوق

»اجلمان«: 299 مليون دينار قيمة امللكيات املعلنة لكتلة »بيتك« بنهاية الربع األول

ترتيب األذرع االستثمارية لكتلة بيتك من حيث ملكيتها في الشركات املدرجة في 2011/3/31
عدد احلصص الذراع االستثماريةالترتيب

لكل ذراع
قيمة امللكيات 
)مليون د.ك(

احلصة

88%14261.8بيت التمويل الكويتي1
شركة املشروعات التنموية 2

القابضة
216.0%5

3%59.2بيت االستثمار اخلليجي3
3%38.8شركة املثنى لالستثمار4
1%13.1شركة أفكار القابضة5

100%25298.8اإلجمالي

مقارنة امللكيات املعلنة لكتلة بيتك خالل الفترة من 2010/3/31 إلى 2011/3/31
التغير )%(امللكية كما في امللكية كما في الشركة األذرع االستثمارية 

31/03/201031/03/2011
9.969.9600.000البيت بيت التمويل الكويتي

53.0853.0800.000عارف
8.868.8600.000األولى 

30.7230.7200.000اخلليجي 
27.4327.4300.000أولى تكافل 

-62.0757.5804.490اإلمناء
-12.9810.0002.980ياكو 

9.6309.6300.000إنوفست 
30.01030.0100.000اخلصوصية 

9.9309.9300.000أركان
-5.6300.0005.630املعدات 
6.3209.7603.440أسواق
53.62053.6200.000أالفكو 

0.0007.2807.280التجارية 
0.0007.2007.200صفوان

بيت االستثمار اخلليجي
10.15010.1500.000وثاق 

-22.57022.4280.142أركان 
-14.93013.5701.360إنوفست 

13.82013.8200.000عمار
0.0008.3308.330املسار

شركة املثنى لالستثمار
15.87115.8710.000أعيان

8.6238.6230.000منتزهات 
10.50010.5000.000املساكن 

شركة املشروعات 
التنموية القابضة

9.6709.6700.000اخلصوصية 

0.00021.40021.400ياكو 
0.00010.00010.000الكوتشركة أفكار القابضة

ترتيب قيمة امللكيات املعلنة لكتلة بيتك في الشركات املدرجة كما في 2011/3/31
احلصة من االجماليقيمة امللكية )مليون د.ك(نسبة املكليةالشركةالترتيب

49.0%53.62146.3أالفكو1
9.8%53.0829.3عارف2
9.2%57.5827.5االمناء3
6.2%31.4018.4ياكو4
4.7%39.6814.0اخلصوصية5
3.4%7.2810.0التجرية6
2.9%9.968.8البيت7
2.4%15.877.2أعيان8
2.4%30.727.1اخلليجي9
1.9%8.865.7االولى10
1.7%23.205.2إنوفست11
1.7%32.365.0أركان12
1.0%10.003.1الكوت13
0.9%9.762.7اسواق14
0.8%7.202.3صفوان15
0.6%27.431.9اولى تكافل16
0.5%13.821.6عمار17
0.3%10.501.0املساكن18
0.2%8.620.6منتزهات19
0.2%8.330.6املسار20
0.2%10.150.5وثاق21

100%298.8االجمالي
جميع املبالغ باملليون د.ك

الشركة قامت في 
2010 بإعادة جدولة 
قروضها مع البنوك 

احمللية واألجنبية األمر 
الذي مكنها من تقليص 

مطلوباتها

هبوط قيمة 
االستثمارات بواقع

 7 ماليني دينار السبب 
الرئيسي في خسائر 

الشركة البالغة
 12.9 مليون دينار


