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 أعلنت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستشارات والتدريب عن تقدميها 
التدريبي اجلديد حول  برنامجها 
«االجتاهـــات احلديثة فـــي إدارة 
العالقات العامة» الذي ينطلق في 
١٠ يوليو املقبل بالعاصمة التركية 
اسطنبول ويستمر حتى الرابع عشر 
الشهر نفسه. وقالت الشركة  من 
في بيان صحافي إنها حتاول من 
خالل تقدمي هذا البرنامج التدريبي 
اإلجابة عن الكثير من التساؤالت 
اخلاصـــة بتطوير مفهـــوم إدارة 
العالقات العامة من خالل التعرف 
على املفهوم احلديث إلدارة التغيير، 
وخطوات االرتقاء للقمة في إدارات 
العالقات العامة احلديثة، وكيفية 
بناء اســـتراتيجية التميز. وبهذه 
املناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة 
شركة اإلبداع اخلليجي لالستشارات 
والتدريب د.طارق السويدان أن إلقاء 
الضوء على مدى الترابط بني أنشطة 
العالقات العامة واألنشطة اإلدارية 
للشركات، يعد أحد أهم أهداف هذا 

البرنامج التدريبي. 
  بدوره، أكد املدير التنفيذي في 
الشركة عماد أبو زور أن البرنامج 
يجمع بني النظرية والتطبيق في 
محاولة التعـــرف على كل ما هو 
جديد في علم إدارة العالقات العامة 
من خالل التعرف على االجتاهات 
احلديثة في هذا املجال، الفتا الى 
أن محاور التدريب اخلمسة تركز 
على املفهوم الشامل للعالقات العامة 
ودورهـــا في املنظمـــات احلديثة 
وإســـتراتيجية حتليـــل البيئـــة 
التنظيمية للمنشأة واستراتيجية 
البحوث وجمع املعلومات لتخطيط 
برامج العالقات العامة واستراتيجية 
العامة  العالقات  تخطيط أنشطة 
واستراتيجية االتصال بجماهير 
املنظمة وإدارة التغيير في العالقات 

العامة املعاصرة. 

 «اإلبداع اخلليجي» 
تطرح برنامجًا تدريبيًا 

في إسطنبول

 د.طارق السويدان 

 قال رئيس مجلس اإلدارة للشــــركة الوطنية 
الدولية القابضة علي البغلي إن الشركة حرصت 
على توزيع استثماراتها على أكثر من قطاع مثل 
العقار والصناعة التمويل واالستثمار، مشيرا الى 
أن الشركة ارتأت أخذ مخصصات كبيرة على مدار 
العامني املاضيني ملواجهة أي آثار وتداعيات لألزمة 

املالية كخطوة احترازية للمستقبل.
  وأوضح البغلي في تصريحات صحافية عقب 
اجلمعيــــة العمومية للشــــركة التي عقدت أمس 
بنســــبة حضور بلغت ٨١٫٦٪، ان الشركة لديها 
محفظة استثمارية متنوعة العمالت مثل الدينار 
والدوالر واليورو، وذلك على ســــبيل التحوط 

لتجنب مخاطر وتقلبات أسعار الصرف.
  وأشار الى ان النتائج املالية للشركة أظهرت 
خسائر بلغت ٧ ماليني دينار تقريبا بواقع ٣٤٫٠٥ 
فلسا، وذلك مقابل ٥ ماليني دينار لعام ٢٠٠٩ بواقع 
٢٤٫٧٤ فلسا، مرجعا أسباب اخلسارة لهذا العام 
إلى أخذ الشركة ملخصصات بلغت في مجموعها 
٦٫٨ ماليني دينار أي ما يعادل ٩٧٫٣٪ من اخلسارة 
اإلجمالية للشــــركة، حيث أخذ مخصص مببلغ 
٣٫٧ ماليني دينار ملبنى الشركة في مدينة األعمال 

الكويتية.
  وحول استثمارات الشركة أوضح انه بسبب 
أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وظهور 
ما بــــات يعرف بحرب العمالت، قامت الشــــركة 
بتكوين مخصصات بقيمة ٢٫٧ ماليني دينار، كما 
ان خسارة الشركة من تراجع اليورو بلغت ١٫٨ 
مليون دينار، وهو ما أدى في النهاية إلى خسارة 
الشركة لهذا العام مببلغ ٧ ماليني دينار تقريبا، 
مشيرا إلى قيام الشــــركة بإطفاء تلك اخلسارة 
من حســــاب عالوة اإلصدار البالغة ١٣٫٣ مليون 
دينار، مشيرا الى ان هذه اخلسارة دفترية ومن 
املمكن أن تنعكس باملوجب عند حتسن األسعار 

مرة أخرى.
  وذكر البغلي أن أرباح إعادة التقييم لالستثمارات 
املتاحة للبيع والبالغة ١٠٫٦ ماليني دينار، أي ما 
يعادل ٥١ فلســــا للســــهم ظهر في بند التغيرات 
املتراكمة في حقوق املساهمني حلني البيع الفعلي 
لها وهذا يدعم مركز الشركة املالي، حيث بلغت 
إجمالي حقوق املســــاهمني للشركة خالل العام 
٢٠١٠ مبلغ وقدره ٣٧٫١ مليون دينار بقيمة دفترية 

للسهم بلغت ١٧٩ فلسا للسهم.
  ولفت البغلي الى ان الشــــركة قامت بتسييل 

بعض استثماراتها القابلة للتسييل السريع لسداد 
خدمات الدين ومن ثم جتديد التسهيالت املمنوحة 
للشركة على البرج اململوك لها في مدينة األعمال، 
باإلضافة إلى تسديد مستحقات املقاول الرئيسي 
والبالغة ٣ ماليني دينار، الفتا الى ان الشــــركة 
استطاعت متويل باقي املستحق على املبنى من 
رأس املــــال اخلاص دون االعتمــــاد على البنوك 
ومت اســــتالم البرج، معربا عــــن أمله في أن يتم 
استئجاره لغرض حصول الشركة على تدفقات 

نقدية مستمرة في السنوات املقبلة.
  وقال: «وعندما كان التداول على سهم الشركة 
ضعيفا نتيجة لألزمة املالية العاملية التي ألقت 
بظاللها في أواخر ٢٠٠٨ ولم يكن ضعف التداول 
بسبب أداء الشــــركة، فقد رأت إدارة الشركة في 
ديسمبر ٢٠٠٩ أن سعر تداول السهم في بورصة 
لندن ال يعكس إطالقا القيمة احلقيقية للســــهم، 
حيث ان نصيب السهم من النقد املوجود بالشركة 
كان أعلى من ســــعر التداول بكثير، وبالتبعية 
كان صافي قيمة األصول للسهم أعلى بكثير من 
ســــعر التداول حيث ان الشركة ليس عليها أي 
التزامات مالية أو قروض، لذلك قامت الشــــركة 
بتقييم االستثمار بناء على صافي قيمة األصول 
اميانا منا بأن ســــعر التــــداول ال يعبر عن واقع 
الشركة، خصوصا أنها كانت على أبواب اخلروج 
من سوق لندن لتداول األوراق املالية وذلك بناء 

على رغبة املستثمرين».
  وأشــــار إلى أنه بالفعل خرجت الشــــركة من 
بورصة لندن في فبراير ٢٠١٠، الفتا الى انه من 
الطبيعي أن يتم تقييم االســــتثمار وفقا لطرق 
التقييم املتعارف عليها وليس على أساس سعر 

التداول.
  الى ذلك وافقــــت اجلمعية العمومية العادية 
للشركة على كل البنود الواردة على جدول األعمال 
ومنها تقريــــر مجلــــس االدارة وتقرير مراقبي 
احلسابات، وصادقت على امليزانية العامة للسنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديســــمبر ٢٠١٠، كما متت 
املوافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، وكذلك املوافقة على 
اطفاء كامل اخلسائر املتراكمة البالغة ٧ ماليني دينار 
تقريبا من عالوة اإلصدار، أما اجلمعية العمومية 
غير العادية فوافقت على تخفيض عدد أعضاء 

مجلس إدارة الشركة من ٩ إلى ٧ أعضاء.
 ٭  شريف حمدي

 أعلنت شركة نور لالستثمار املالي أن صندوق 
نور للدخل العقاري الـــذي يعمل وفقا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية» قام بتوزيع أرباح شهرية 
بواقع ٣ فلوس للوحدة، وذلك ملالكي الوحدات 

كما في تاريخ ٢٠١١/٠٣/٣١.
  اجلدير بالذكر أن الصنـــدوق بدأ بالتوزيع 
الشهري منذ نوفمبر املاضي، حيث بلغ مجموع 

التوزيعات ١١ فلسا، وقد قام الصندوق باالستحواذ 
على ٥ عقارات سكنية مبواقع متميزة بالكويت 
ومبتوسط عائد ٩٪ سنويا، كما يذكر أن شركة 
اإلمناء العقارية تقوم بدور املستشـــار ومدير 
للعقارات، وتلعب دورا رئيسيا مع مدير الصندوق 
«شركة نور لالستثمار املالي» في إدارة الصندوق 

وحتقيق أهدافه االستثمارية.

 علي البغلي مترئسا اجلمعية العمومية 

 عموميتها أطفأت ٧ ماليني دينار خسائر من عالوة اإلصدار

 «الوطنية الدولية» تخارجت من استثماراتها 
القابلة للتسييل السريع لسداد خدمة الدين

 صندوق «نور» للدخل العقاري يوزع أرباحًا 
شهرية بواقع ٣ فلوس للوحدة 

 التضخم بالكويت ارتفع ٥٫٣٪ على أساس سنوي في أبريل املاضي
 أظهرت بيانات رسمية ان معدل 
التضخم في الكويت ارتفع في شهر 
ابريل املاضي بنسبة ٥٫٣٪ مقارنة 
بالشهر نفســـه من العام املاضي 
(على أساس سنوي) في حني ارتفع 
بنسبة ٠٫٢٪ مقارنة بشهر مارس 

املاضي (على أساس شهري).
  وذكرت بيانات التقرير الشهري 
الصـــادر عـــن اإلدارة املركزيـــة 
لإلحصاء امس ان الرقم القياسي 
العام ألبريل بلغ ١٤٦٫٩ نقطة وأن 

مجموعة املواد الغذائية في أبريل 
ارتفعت بنسبة ١١٪ مقارنة بالفترة 

املماثلة من ٢٠١٠.
  وأوضحت ان تلـــك املجموعة 
شـــهدت ارتفاعا في ٧ مجموعات 
فرعية متمثلة في السكر ومنتجاته 
التي ارتفعت بنسبة ٠٫٩٪ ومجموعة 
الشاي والقهوة بنسبة ١٫٦٪ والفواكه 
واخلضراوات ٤٫٥٪ ومجموعة األلبان 
والبيض بنسبة ٠٫٦٪ ومجموعة 
الزيوت والدهون بنسبة ٠٫٩٪ في 

حني انخفضـــت مجموعة اللحوم 
واألسماك بنسبة ١٫٣٪. وأضافت ان 
مجموعة الكساء و(ملبوسات القدم) 
ابريل املاضي  ارتفاعا في  سجلت 
بنســـبة ٤٫٢٪ على أساس سنوي 
في حني ارتفعت مجموعة اخلدمات 
التعليمية والصحية بنسبة ٤٫٧٪ 
مقارنة بأبريل مـــن عام ٢٠١٠ في 
حني ارتفعت هذه املجموعة مقارنة 
بشهر مارس املاضي بنسبة ٠٫٤٪. 
السلع  وبينت ان معدل مجموعة 

ارتفع بنسبة  املنزلية  واخلدمات 
٤٫٦٪ على أساس سنوي في حني 
ارتفعت مجموعة السلع واخلدمات 
األخرى بنسبة ٤٪ وانخفض معدل 
املشروبات والتبغ بنسبة ٤٫١٪ في 
حني جاء االرتفاع في مجموعة النقل 
واملواصالت بنسبة ١٫٣٪ عن شهر 

ابريل ٢٠١٠.
  وعن مقارنة معـــدل التضخم 
لشهر ابريل بشهر مارس املاضيني 
أوضحت البيانات ان مجموعة املواد 

الغذائيـــة ارتفعت بنســـبة ٠٫٨٪ 
الكســـاء و(ملبوسات  ومجموعة 
القـــدم) بنســـبة ٠٫٣٪ وارتفعت 
مجموعة السلع واخلدمات األخرى 
بنسبة ٠٫٧٪ في حني جاء االرتفاع 
التعليمية  في مجموعة اخلدمات 

والصحية بنسبة ٠٫١٪.
  وذكرت ان ســـبب االرتفاع في 
التغيير الشهري للتضخم  معدل 
خالل شهر ابريل عائد الى ارتفاع 

أسعار كل املجموعات الرئيسية. 

 معدل التضخم ٪  أبريل ٢٠١١  مارس ٢٠١١  أقسام االنطالق الرئيسية 
 ٠٫٢٪  ١٤٦٫٩  ١٤٦٫٦  الرقم القياسي العام 

 ٠٫٨٪  ١٧٤٫٩  ١٧٣٫٥  املواد الغذائية 
 ٠٫٨٪  ١٦٠٫٦  ١٥٩٫٤  املشروبات والتبغ 

 -٠٫٣٪  ١٥٤٫٩  ١٥٥٫٤  الكساء وملبوسات القدم 
 ٠٫٠٪  ١٤٨٫٨  ١٤٨٫٨  خدمات املسكن 

 ٠٫٠٪  ١٣٧٫٧  ١٣٧٫٧  سلع وخدمات منزلية 
 ٠٫٠٪  ١١٤٫٦  ١١٤٫٦  النقل واملواصالت 

 -٠٫١٪  ١٥٩٫٧  ١٥٩٫٩  اخلدمات التعليمية والصحية 
 ٠٫٧٪  ١٤٢٫١  ١٤١٫١  سلع وخدمات أخرى 
 سنة األساس ٢٠٠٠ = ١٠٠ 

 لقطات من العمومية
 ٭ قال البغلي ان الشركة قامت بتغيير طريقة 
تقييم مساهمتها في سهم «جلوبل مينا» للتوافق 
مع وضع الشــــركة احلقيقــــي، حيث مت تقييم 
االستثمار على أســــاس صافي قيمة األصول، 
مشــــيرا الى ان الشــــركة قامت باالستثمار في 
«جلوبل مينا» في أغسطس ٢٠٠٨، ومت إدراج 
الشركة في بورصة لندن في الربع الثاني من 

عام ٢٠٠٨.
  ٭ أشار الى ان نسبة االستثمار في القطاع 
العقاري بلغت ٣٩٪ من إجمالي استثمارات 
الشركة، معربا عن أمله في عودة التعافي 

للقطاع العقاري لتتمكن الشركة من العودة إلى 
مستويات الربحية املستهدفة، خاصة بعد قرار 

الدولة بإنشاء محفظة عقارية إلنعاش القطاع 
العقاري في السوق احمللي.

  ٭ أوضح البغلي أن اســــتثمارات الشركة في 
القطاع الصناعي بأملانيا تبلغ ١٤٫٥ مليون دينار 
أي ما يوازي ٣٢٪ من إجمالي استثمارات الشركة، 
وتأمل إدارة الشركة من االستفادة من التحسن 
الذي طرأ على االقتصاد األملاني بنسبة ٣٫٦٪، 
حيث من املتوقع ان يســــاهم ذلك في حتقيق 

مستويات أعلى من النمو والربحية. 


