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5 أبريل.. »الدولي« يبدأ االقتصادية
في توزيع األرباح النقدية
قال بنك الكويت الدولي )الدولي( انه سوف يتم البدء بتوزيع 
األرباح النقدية بواقع 9% للمساهمني املسجلني بسجالت 
البنك بتاريخ اجلمعية العامة املنعقدة في 28 مارس 2015 
وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد اعتبارا 
من يوم األحد املوافق 5 أبريل 2015.

ساعد الش���ركة في تنفيذ 
هذا البرنامج، معتبرا انه 
من أحدث قوانني الشركات 
في املنطقة حاليا حيث أتاح 
فرصة للجزيرة بأن تنفذ 

هذا البرنامج. 
وفي س���ؤاله من قناة 
العربية عما اذا كان التوزيع 
ان  ل���كل االرب���اح يعني 
الشركة ال تتطلع الى النمو 
في الفت���رة املقبلة، أجاب 
بان هناك خططا توسعية 
للشركة س���واء بخطوط 
جديدة إقليميا أو باستهداف 
أس���واق أخرى في أوروبا 

والشرق األوسط. 
وتوقع ب���ودي أن يزيد 
عدد أس���طول الشركة من 
الطائرات املس���تأجرة من 
7 إل���ى 10 طائ���رات، مؤكدا 
التركيز على السوق الكويتي 
الذي وصفه بأنه سوق نشط 

وبنمو متواص���ل. كما قال 
ان من اخلطط التوس���عية 
إنشاء مطار الشركة اخلاص 
الذي يتم تشييده بأسلوب 
البناء السريع، متوقعا أن 
يتم االنتهاء منه خالل عام 

ونصف العام.

أسعار النفط

وتطرق إلى مدى تأثير 
تراجع أسعار النفط على 
الش���ركة، قائال ان طيران 
اجلزي���رة تتبع سياس���ة 
حتوطية ف���ي هذا اإلطار، 
وأنها لم تدخل في مضاربات 
على الوقود بشراء طويل 
األجل، الفتا إلى أن تكلفة 
الوقود متثل نحو 35% من 
إجمالي مصروفات الشركة، 
وتقليص هذه املصروفات 
ساعد الشركة على زيادة 

األرباح.

في قطاع البنوك الذي لم 
يتجاوز %3.5.

ويتوق���ع أن حتق���ق 
الش���ركة نتائج جيدة في 
الربع األول من 2015 حسب 
تصريحات رئيس مجلس 
إدارة مجموع���ة طي���ران 
اجلزيرة م���روان بودي، 
الرصيد  ق���ال ان  حي���ث 
 النق���دي للش���ركة يقدر

ب� 80 مليون دينار بعد بيع 
أسطول الشركة، متوقعا 
أن يكون لديه���ا فوائض 
مالية بعد توزيع االرباح 
النقدية وش���راء األس���هم 
من املساهمني تقدر ب� 35 
مليون دينار وهي تزيد عن 
أنه  حاجتها احلالية، كما 
مبقدورها االقتراض حتى 

100 مليون دينار.
 وأوض���ح ب���ودي أن 
قانون الش���ركات اجلديد 

شريف حمدي

تفاع���ل املس���تثمرون 
الكويت لألوراق  بس���وق 
التوزيعات  املالي���ة م���ع 
النقدية املرتقبة عند 47.6 
فلسا لسهم طيران اجلزيرة 
في جلسة تعامالت أمس. 
وكان مجلس اإلدارة أوصى 
بتوزيع اجمالي 50 مليون 
دينار على املساهمني بواقع 
20 مليون دينار )47.6 فلسا 
للس���هم الواحد( في مايو 
املقبل كأرباح نقدية موزعة 
بعد موافقة العمومية الشهر 
املقبل، و30 مليون دينار 
عبارة ع���ن دفعات ضمن 
برنامج إعادة شراء األسهم 

في أغسطس املقبل.
وحقق السهم ارتفاعا 
باحلد األعلى مع حلظات 
االفتتاح األولى بجلس���ة 
تعام���الت أم���س ببلوغه 
570 فلسا محققا 50 فلسا 
مكاسب سوقية، ومع مرور 
الوقت تقلصت هذه املكاسب 
تدريجيا حتى اإلقفال إلى 
20 فلسا بنسبة 3.7% لينهي 
السهم تعامالته عند سعر 
540 فلسا بعد تداول 2.7 
ملي���ون س���هم بقيمة 1.5 
مليون دينار تعادل %8.5 
من إجمالي السيولة البالغة 

17.8 مليون دينار. 
التي  املكاس���ب  وبهذه 
الس���هم ملكاسبه  أضافها 
الس���ابقة يكون قد ارتفع 
خالل 2015 بنس���بة %18 
محقق���ا 100 فلس، حيث 
استهل العام احلالي بسعر 

440 فلسا.
وبتوصية مجلس إدارة 
الشركة بتوزيع 47.6 فلسا 
نقدا يكون عائد االستثمار 
عل���ى الس���هم 9.2% وهو 
معدل جيد إذا ما قورن مع 
متوس���ط عائد االستثمار 

ارتفع باحلد األعلى عند االفتتاح.. وجني األرباح قلص مكاسبه

سهم »اجلزيرة« يحلق في سماء البورصة
»NBK Capital« تدعم خطة »اجلزيرة«

توصية بشراء السهم بقيمة عادلة عند 580 فلساً

مدحت فاخوري

أصدرت ش��ركة »NBK كابيتال« تقريرا قيمت 
فيه سهم طيران اجلزيرة، حيث كررت الشركة 
توصيتها بشراء الس��هم وقيمت القيمة العادلة 
للسهم عند 580 فلسا، بنمو 15%، وذكر التقرير ان 
شركة طيران اجلزيرة حققت زيادة في اإليرادات 
خالل الربع الرابع م��ن 2014 بلغت قيمته 16.4 
مليون دينار بارتفاع معدله 11% على أساس سنوي 
بزيادة بلغت 1% عن التوقعات، حيث حققت الشركة 
زيادة في أعداد املسافرين مبعدل 7% على أساس 

سنوي خالل الربع الرابع من 2014. 
وبلغ��ت قيمة األرب��اح التش��غيلية 4.4 ماليني 
دينار بارتفاع بلغ معدله 30% على أساس سنوي 
متماشية مع التوقعات ل� NBK كابيتال. وارجح 
التقرير الس��بب الرئيسي وراء هذه األرباح إلى 
االنخفاض في أس��عار الوقود الذي كان له دور 
رئيسي في حتسني هوامش األرباح التشغيلية، 
وحققت الشركة صافي أرباح )قبل تأثير صفقة 
بيع الطائ��رات( بلغ 3.8 مالي��ني دينار بارتفاع 
بنم��و بلغ 47% مقارنة بالعام املاضي وبنحو %6 
عن توقعات NBK كابيتال. وفي حال األخذ ببيع 
صفقة الطائرات في االعتبار فان الشركة تكبدت 
صافي خسارة بلغ 16.5 مليون دينار خالل الربع 

الرابع من 2014.
وأشار التقرير الى ان هناك الكثير من العوامل 
احملفزة التي سيكون لها دور جتاه النظرة التفاؤلية 

املستقبلية للشركة.
وأثن��ى التقرير على قرار إدارة ش��ركة طيران 
اجلزيرة االحت��رازي بإعادة الفائ��ض النقدي 
للمس��اهمني، مما سيكون له انعكاسات إيجابية 
على سعر سهم الش��ركة، مستندا في ذلك الى 
النتائج التش��غيلية القوية للشركة خالل الربع 

الرابع من 2014.
وذكر التقرير ان مجلس إدارة مجموعة طيران 
اجلزي��رة أوصى بتوزيعات أرباح للمس��اهمني 
بقيمة 50 مليون دينار، حيث من املتوقع ان يبلغ 
الرصيد النقدي املق��در للجزيرة ومبا في ذلك 
توقعات الشركة لعام 2015 هو 80 مليون دينار 
)قبل توزيعات لألرباح(، وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

الش��ركة لن يكون لديها أي ديون في امليزانية 
العمومية بعد تسديد التزاماتها من الديون. ووفقا 
لذلك فإن الشركة اختارت ان تعيد الفائض النقدي 
إلى املساهمني على شكل توزيعات أرباح نقدية 
وإعادة ش��راء األسهم، ومجموعهما معا يشكل 

23% من القيمة السوقية للشركة. 
وأعلن��ت اجلزي��رة عن توزيعات أرب��اح نقدية 
بقيمة 20 مليون دينار، بواقع 48 فلس��ا للسهم 
الواحد، وبعائد 9%. وتظل توزيعات األرباح النقدية 
مقيدة برصيد األرب��اح املدورة والتي بلغت 20 
مليون دينار بسبب اخلسارة ملرة واحدة جراء 
صفقة بيع الطائرات، حيث ستخضع التوزيعات 
ملوافق��ة اجلمعية العامة العادي��ة يوم ال� 17 من 

مايو 2015.
كما أعلنت اجلزيرة ع��ن برنامج خلفض رأس 
امل��ال بقيمة 30 مليون دين��ار )من خالل إعادة 
ش��راء األسهم( حيث تنوي ش��راء 220 مليون 
سهم بالقيمة االسمية )100 فلس( باإلضافة إلى 
تخفيض كامل حص��ص األرباح واالحتياطيات 

عن طريق توزيعها. 
ول��دى اجلزيرة حالي��ا 420 مليون س��هم في 
رأس��مالها، وبعد برنامج إعادة ش��راء األسهم 
س��ينخفض إلى 200 مليون سهم، ذلك في حال 
وافقت اجلمعية العامة غير العادية )املتوقع عقدها 
بتاريخ 16 أغس��طس 2015( على تخفيض رأس 
املال بنسبة 52%، حيث س��يكون برنامج إعادة 
شراء األسهم إلزاميا من جميع املساهمني على 

أساس تناسبي.
وكانت شركة طيران اجلزيرة أعلنت امس على 
موقع البورصة انها تكبدت خسائر بحجم 15.8 
مليون دينار بالربع الرابع من 2014 مقابل أرباح 

2.6 مليون دينار في الفترة املقابلة من 2013. 
وعلى مدار العام، سجلت الشركة خسارة بحجم 
2.8 ملي��ون دينار مقابل أرب��اح ب� 16.6 مليون 

دينار.
وأرجعت الشركة هذه اخلسائر الى بيعها أسطول 
طائراتها بالكامل الذي نتج عنه خسائر ب� 16.8 
مليون دينار بالربع الرابع بس��بب مصروفات 
الصفقة والفرق بني القيمة الدفترية وقيمة البيع. 

وهذه اخلسائر استثنائية وغير متكررة.

توقعات بنمو أرباح الشركات الكويتية مبعدل %7.4

»املركز«: 71 مليار دوالر األرباح املتوقعة
 للشركات اخلليجية في 2015

3%. وقد منت أرباح الشركات 
اخلليجي���ة املدرجة مبعدل 
6% ف���ي النصف الثاني من 

عام 2014.
وخالل الفترة نفس���ها، 
البحرين املس���تفيد  كانت 
األكبر بنمو أرباح بلغ %57 
في النصف الثاني من عام 
2014، بينما انكمشت األرباح 
في اململكة العربية السعودية 
وعمان مبعدل 10% و1% على 

التوالي.
كم���ا ش���هدت اإلمارات 
العربية املتحدة والكويت 
وقطر أيض���ا تضاعفا في 
معدل منو األرباح بالنصف 

الثاني من 2014.

أرباح عام 2014
 وأش���ار ال���ى ان قطاع 
امللكي���ة العقارية والقطاع 
املصرفي كانا هما األفضل 
من حيث األداء باملنطقة في 
العام املالي 2014، حيث حققا 
منوا مبعدل 22% و16% على 

التوالي.
الرغم من وجود  وعلى 
مؤشرات على تباطؤ معدل 
النمو في نهاية العام بقطاع 
امللكية العقارية، إال أنه حقق 

انطالقة في مطلع العام.
وقد تأثر قطاع الس���لع 
الذي يعد ثاني  األساسية، 
أكب���ر قطاع فيم���ا يتعلق 
بصافي األرباح، إلى حد كبير 

بانخفاض أسعار النفط.
كما تأثر قطاع االتصاالت، 
الذي يعد ثالث أكبر قطاع فيما 
يتعلق بصافي األرباح، إلى 
حد كبير بانخفاض متوسط 
العائد لكل مستخدم، فضال 

عن خسائر الشركات.
وقد حقق قطاع اخلدمات 
املالية أعلى معدل منو بنسبة 
الثاني  بلغت 99% للنصف 
من عام 2014، وتاله قطاع 
امللكية العقارية الذي زادت 
أرباحه مبع���دل 29% خالل 

الفترة نفسها.
وأدى ازده���ار قط���اع 
ف���ي  العقاري���ة  امللكي���ة 
األس���واق الرئيس���ية مثل 
العربية املتحدة  اإلم���ارات 
)دب���ي وأبوظب���ي( وقطر، 
ف���ي مجال  واإلصالح���ات 
العقاري في  الرهن  إقراض 
العربية السعودية  اململكة 

إلى منو أرباح القطاع.
وتأث���رت أرب���اح قطاع 
االتصاالت بتغير معدل أرباح 
شركة موبايلي، األمر الذي 
أدى إلى خسارة 381 مليون 

دوالر من إجمالي أرباحها.
وكان انخفاض متوسط 
 )ARPU( العائد لكل مستخدم
أيضا أحد األس���باب وراء 

هبوط صافي األرباح.

ثالث أعلى منو بني القطاعات 
مبعدل 20%، وبالتالي كان له 
التأثير األكبر على إجمالي 
األرباح محققا منوا مبعدل 
6% على مدار النصف الثاني 

من عام 2014.
وق���ال ان دولة اإلمارات 
العربية املتحدة والبحرين 
حققتا أعلى منو لألرباح على 
مدار الع���ام بأكمله في عام 
2014 مبعدل 32% و11% على 
التوال���ي، وتلتهما الكويت 
مبع���دل 8% ثم قطر مبعدل 
6%. وكانت أس���عار النفط 
مسؤولة بشكل جزئي عن 
األداء املتوس���ط للمملك���ة 
العربية الس���عودية البالغ 

توقع تقرير شركة املركز 
الكويت���ي ان ترتفع  املالي 
أرباح شركات دول مجلس 
التعاون اخلليجي بنس���بة 
5% في عام 2015، لتصل هذه 
األرباح إلى 71 مليار دوالر 
بنهاية 2015، وقد بلغت أرباح 
النص���ف الثاني لعام 2014 
حوالي 32 مليار دوالر مبعدل 
النصف  منو 6% على مدار 

الثاني لعام 2014.
وبوجه ع���ام، فإنه من 
املتوق���ع منو أرب���اح دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بقوة 
مبع���دل 10.4% للعام 2015 
بأكمله مقارنة بعام 2014، 
وفي دولة قطر مبعدل %7.8، 
بينما من املتوقع منو أرباح 
دولتي الكويت وعمان مبعدل 
7.4% و4.6% عل���ى التوالي 
خالل الفترة نفس���ها، وفي 
العربية  البحرين واململكة 
الس���عودية مبع���دل %2.7 

و1.6% على التوالي.
وذكر التقرير ان شركات 
التع���اون  مجل���س  دول 
اخلليجي ق���د أعلنت خالل 
النصف الثاني من عام 2014 
عن منو مبعدل 6% على مدار 
النصف الثاني من عام 2013، 
وبلغ إجمالي األرباح احملققة 
الفت���رة 32 مليار  في هذه 
دوالر، حي���ث كانت أرباح 
املنطقة مدفوعة باألداء القوي 
املالية  لقطاعي اخلدم���ات 

وامللكية العقارية.
وبني ان صافي إجمالي 
األرب���اح احملققة من قطاع 
اخلدمات املالية في النصف 
الثاني من عام 2014 بلغ 1.2 
مليار دوالر، حيث بلغ النمو 
99% على مدار النصف الثاني 
من ع���ام 2013، كما بلغت 
أرباح قطاع امللكية العقارية 
2.7 مليار دوالر محققا منوا 
مبعدل 29% ع���ن النصف 

الثاني من عام 2014.
وحقق القطاع املصرفي 
أرباح، وكان  أعلى نس���بة 

قالت الشركة الكويتية لالستثمار في بيان نشر 
على موقع »البورصة« أمس، انها وبصفتها مصفي 
صندوق الهالل اإلسالمي � أحد دائني شركة »دار 

االستثمار« � قد رفضت مقترح تسوية املديونية 
املقدم من األخيرة، والذي عرض في اجتماع الشركة 

مع الدائنني باإلمارات في 21 يناير 2015.

قالت »الوطنية الدولية القابضة« ان »شركة 
العال الوطنية العقارية« إحدى الشركات اململوكة 
لها بنسبة 100% قامت ببيع 4 وحدات مبشروع 

مزايا بزنس أڤنيو )MBA( في إمارة دبي.
وقالت الش���ركة ان قيمة الوحدات املبيعة 

بلغ���ت 4.52 ماليني درهم إماراتي تقريبا )ما 
يعادل 1.23 ملي���ون دوالر � حوالي 369 ألف 
دينار(. وحققت »وطنية د ق« بحسب البيان 
املنشور على موقع البورصة من عملية البيع 

صافي أرباح بقيمة 10.63 ماليني دينار.

رويترز: للمرة األولى منذ بدء اس����تطالعها 
الشهري حول استثمارات مديري الصناديق في 
الشرق األوسط، أظهر املسح األخير ل� »رويترز« أن 
نسبة املتشائمني حيال أسواق األسهم والسندات 
في الشرق األوسط فاقت نسبة املتفائلني، وذلك 
لفترة األش����هر ال� 3 املقبل����ة. ويعتزم 20% من 
املديرين خفض استثمارات األسهم مقابل %13، 

فقط من املديرين الذين يرغبون في زيادتها.
وبخصوص السوق الكويتية قال 80% من 
مديري االستثمار )وعددهم 12( انهم سيبقون 
على اس���تثماراتهم في السوق الكويتية كما 
هي، بينما فقط 6% منهم سيخفضون، و%14 

سيرفعون استثماراتهم.
وبحسب مسح »رويترز« تتعدد األسباب 

وراء ذلك لتتضمن عودة الضعف إلى أسواق 
النفط إلى جانب التطورات اجليوسياس���ية 

في املنطقة.
الس���عودية،  أما بخص���وص األس���هم 
فتتساوى نس���بة املديرين الذين يرغبون 
في زيادة ملكيتهم مع هؤالء الذين يرغبون 
في تخفيضها، حيث تبلغ هذه النسبة %20 

لكل من الطرفني.
وألقت التوقعات بقيام االحتياطي الفيدرالي 
برفع معدالت الفائدة بظاللها على خطط املديرين 
لرفع استثماراتهم في أسواق الدخل الثابت في 
الشرق األوسط، حيث يتوقع 7% من املديرين 
زيادة حصصهم في أس���واق السندات مقابل 

13%، يتوقعون تقليصها.

قالت شركة املدينة للتمويل واالستثمار 
إن خسائرها ارتفعت خالل عام 2014 بنسبة 
69.8%، وأوضح البيان املنشور على موقع 
البورصة، أن خسائر الشركة في 2014 بلغت 
13.94 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 8.21 

ماليني دينار في عام 2013.
وشهدت خسائر الشركة خالل الربع األخير 
من 2014 تراجعا نسبته 46.5%، حيث بلغت 
2.09 مليون دينار في مقابل خس���ائر 3.91 

ماليني دينار خ���الل الفترة املماثلة من عام 
.2013

وقالت »الشركة« في البيان إن السبب في 
ارتفاع اخلسائر السنوية يعود إلى خسائر 
استثمارات مببلغ 7.03 ماليني دينار، وخسائر 
اس���تثمارات في شركات زميلة مببلغ 3.33 
ماليني دينار، باإلضافة إلى احتساب تدعيم 
مخصصات وانخفاض في القيمة مببلغ 3.17 

ماليني دينار.

»الكويتية لالستثمار« ترفض مقترح التسوية مع »الدار«

مملوكة لـ »الوطنية القابضة« 
تبيع وحدات سكنية في دبي

»مديرو االستثمار«: ال تغير لالستثمارات
 في السوق الكويتي خالل 3 أشهر

13.9 مليون دينار خسائر »املدينة«

اإلمارات والبحرين 
حققتا أعلى منو 

لألرباح خالل 
2014

السهم ارتفع خالل 
2015 بنسبة %18 
ومعدل العائد على 

االستثمار 9.2% أعلى 
من البنوك
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الضخمة لعدم احلاجة 

إليها حالياً


