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ارتفاع إجمالي 
الدخل التشغيلي 
بواقع 35% ليصل 
إلى 361.8 مليون 

دوالر

»نابيسكو« توقع عقداً مع »نفط الكويت«
أعل���ن س���وق الكويت ل���أوراق املالية 
البترولية  ان الش���ركة الوطنية للخدمات 
)نابيس���كو( أفادت بانه مت توقيع عقد رقم 
41408 لتق���دمي خدمات األنب���وب امللفوف 

وحتفي���ز اآلب���ار واخلدم���ات املرتبطة مع 
ش���ركة نفط الكويت بقيمة إجمالية قدرها 
103 ماليني دوالر ملدة أربع س���نوات وسنة 

جتديد اختياري.

أعلنت شركة رابت العالمة التجارية املبدعة 
من أيدي إماراتية توقيعها عقد حقوق االمتياز 
احلصري لدولة الكويت مع مجموعة شركات فؤاد 
الغامن وأوالده في الكويت. ويعتبر هذا التوقيع 
الثاني من نوعة بعد جناح إعطاء حقوق امتياز 

حملالت رابت الشهيرة في قطر. 
مت توقيع العقد في دبي بحضور كل من مؤسس 
شركة رابت واملدير التنفيذي عائشة بطي املهيري 
وممثلة مجموعة ش����ركات فؤاد الغامن وأوالده 

لقطاع مبيعات التجزئة ألطاف فؤاد الغامن.
»رابت« املتجر املتخصص في تغليف الهدايا 
في نطاق مح����الت التجزئة واملتخصص أيضا 
في تصميم الهدايا التذكارية الفاخرة للشركات 
واملناسبات املختلفة واحللول للصناعات الورقية 
والتغليفات التجارية يعتبر من الشركات الصغيرة 
التي توسعت وأثبتت جناحها بإفكارها اإلبداعية 

وخدماتها املميزة، ففكرة رابت ليس لها مثيل على 
املستوى اإلقليمي والعاملي في مجاله. 

وقد أثبتت محالت رابت جناحها في اإلمارات 
منذ نشأتها في 2008 باعتبارها احملل املميز في 
تصاميم أغلفة الهدايا وجميع مستلزمات التغليف 
للمناسبات املختلفة. وانفردت الشركة عن غيرها 
من املشاريع اإلماراتية ببدئها تصدير بضاعتها 
وخدماتها للخارج بتوقيع عقود االمتياز بدأ من 
قطر في عام 2011. قالت عائشة املهيري، مؤسس 
شركة رابت واملدير التنفيذي: »توسع محالت رابت 
من اخلطط االستراتيجية للشركة لتوفر مفهوما 
جديدا في جتارة التجزئة املرتبطة باخلدمة. رابت 
يجعل الفرد يعيش جتربة رائعة في مجال لف 
وتغليف الهدايا أو احلصول على حلول مختلفة 
لأفراد والشركات، ما يجعل رابت فريدا ارتباط 

بضاعتنا باجلودة وخدماتنا باإلبداع«.

جانب من االفتتاح

»رابت« يفتتح فرعاً جديداً في الكويت

»التركية« تطلق حملة »رمضان في إسطنبول«
أطلقت »اخلط����وط اجلوية التركية«، الناقل 
الوطني لتركي����ا، حملتها اجلديدة »رمضان في 
اس����طنبول« لتعزيز التقاليد التركية األصيلة 
والتجربة الروحية الت����ي حتتفي بها العاصمة 

الثقافية للبالد خالل شهر رمضان املبارك.
وتس����لط احلملة الضوء على أشهر املواقع 
الس����احرة،  العثمانية  الدينية وتقاليد احلقبة 
وهي حتظى اليوم بإقبال واسع بني قاطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي مع تس����جيل الشركة 
منوا كبيرا في أعداد السياح الوافدين إلى تركيا 

من مختلف أنحاء املنطقة.
وسجلت أعداد املسافرين من منطقة اخلليج 
العرب����ي النس����بة األعلى من اململك����ة العربية 
الس����عودية خالل شهر يونيو 2013، تلتها دول 

اإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر.
وتهدف »اخلطوط اجلوية التركية« من خالل 
حملة »رمضان في اسطنبول« إلى تسليط الضوء 
على املزيج الفريد من الثقافات الشرقية والغربية 
الت����ي جتعل من تركيا الوجهة املثلى للس����ياح 
اخلليجيني على مدار العام. كما تسعى احلملة إلى 

تعزيز مكانة تركيا كوجهة فريدة ال بد من زيارتها 
خالل الش����هر الفضيل للتعرف على صروحها 
وتقاليدها التاريخية العريقة، واالستمتاع بخدمات 

الضيافة احلديثة التي توفرها الناقلة والبالد.
وبهذه املناس����بة، قال نائ����ب الرئيس األول 
للتس����ويق واملبيعات في »اخلط����وط اجلوية 
التركية« ضياء طاش����كنت: »تشكل اسطنبول 
إحدى وجهات الترفيه والعطالت املفضلة بالنسبة 

لقاطني منطقة الشرق األوسط.
وتسهم حملة »رمضان في اسطنبول« بتعزيز 
شهرة البالد وما شهدته من تنام كبير في أعداد 
زوارها خالل شهر رمضان املاضي، والسيما أن 
»اخلطوط اجلوية التركية« توفر أسعارا مميزة 
للوافدين من مختلف أنحاء املنطقة إلى العاصمة 
التركية في إطار عروض الس����فر التي تطلقها 
سنويا«. وتشتهر مدينة اسطنبول بصروحها 
املعمارية التاريخية، وهي حتتضن ثقافة رمضانية 
غنية تعود للحقبة العثمانية من خالل املخطوطات 
اإلسالمية املقدسة واللوحات والتقاليد املوروثة 

التي يحتفي به الشعب التركي.

تباين مؤشرات السوق جراء نشاط بعض األسهم 
القيادية والتخارج من الرخيصة

وجوها جديدة كثيرة وهو 
ما يدعو للتفاؤل مبستقبل 
العالقة بني السلطتني وهو 
ما س���ينعكس على مجمل 
االوض���اع االقتصادية في 

البالد.

مؤشرات السوق

انخفض املؤشر السعري 
للبورصة الكويتية في جلسة 
تعامالت امس مبقدار 15.9 
نقطة ليتراجع املؤشر العام 
الى مستوى 8064.2 نقطة، 
الوزني  ارتفع املؤشر  فيما 
مبق���دار 2.34 نقطة ليصل 
الى مستوى 463.7 نقطة، 
كما ارتفع مؤشر كويت 15 
مبقدار 8.11 نقاط ليستقر عند 

مستوى 1073.2 نقطة.
وبلغ اجمالي االس���هم 
املتداولة 216.1 مليون سهم 
نفذت من خالل 4267 صفقة 
بقية نقدية بلغت قيمتها 24.7 
مليون دينار، وتراجع اداء 
متغيرات السوق بشكل الفت 
في جلسة امس، خصوصا 
على مستوى القيمة النقدية 
التي تراجعت بنسبة %24.7، 
كما تراجعت كميات التداول 
بنس���بة 21.2% وتراجعت 

الصفقات بنسبة%11.1.
واس���تحوذت اس���هم 5 
ش���ركات على اغلب القيمة 
النقدي���ة بواقع 9.6 ماليني 
دين���ار تش���كل 38.8% من 
االجمالي، كما اس���تحوذت 
اسهم 5 شركات على اغلب 
كميات التداول بنسبة %57.7 

من اجمالي التداوالت.

شريف حمدي  ٭

األواخر من شهر رمضان، 
حيث انخفضت قيمة التداول 
بشكل الفت وكانت دون 25 
مليون دينار بتراجع بلغت 
نس���بته 24.7% مقارنة مع 

آخر جلسة تداول.
ومن املتوقع ان يستمر 
اداء الس���وق عل���ى وتيرة 
النهج  التذبذب الس���تمرار 
املضاربي عل���ى الرغم من 
توالي افصاحات الشركات 
والبنوك عن نتائجها املالية 
في النصف االول من العام 
احلالي والذي ظهر منها انها 
نتائج ايجابية وحتمل منوا 
في االرباح نظرا لتحس���ن 
البيئة التش���غيلية مقارنة 
م���ع اوقات س���ابقة، فضال 
عن قي���ام البنوك بتقليص 

املخصصات لديها.
وقد يكون لهذه النتائج 
دور اكبر في حتس���ني اداء 
الس���وق وزيادة املتغيرات 
بش���كل كبير بع���د انتهاء 
ش���هر رمضان وعطلة عيد 
الفطر، خصوصا ان هناك 
تف���اؤال بتش���كيلة مجلس 
ال���ذي ضم  االم���ة اجلديد 

متذبذبا بش���كل الفت على 
مدار اجللسة،حيث استهل 
السوق تعامالته على ارتفاع 
جميع املؤشرات بعد تراجع 
جماعي في اجللس���ة التي 
سبقتها، ومع مرور الوقت 
حتول مسار جميع املؤشرات 
وعاد اللون االحمر ليسيطر 
عليها جميعا وخاصة املؤشر 
السعري الذي خسر قرابة 50 
نقطة خالل التعامالت قبل ان 
تتقلص في آخر دقائق من 
عمر اجللسة الى 25 نقطة 
ثم الى 15 نقطة في دقائق 
االقفال، ليحافظ املؤشر على 
استقراره فوق مستوى 8060 

نقطة.
وفي املقابل عاد النشاط 
لالسهم القيادية وفي مقدمتها 
سهم زين لتتقلص خسائر 
املؤشرين الوزني وكويت 15 
ثم يعودا لالرتفاع على وقع 

نشاط هذه االسهم.
واتسم مجمل اداء اجللسة 
بالهدوء بشكل عام في ظل 
ضعف تواجد املتداولني داخل 
القاعة، وكان واضحاً تأثر أداء 
السوق في أول أيام العشرة 

حتس���ن ملحوظ شهده 
املؤش���ران الوزني وكويت 
15 في جلسة تعامالت امس 
بس���وق الكوي���ت لالوراق 
املالية، فيما واصل املؤشر 
الس���عري تراجعه لليوم 
التوالي بعد  الثاني عل���ى 
االرتفاع���ات املتتالية التي 
ش���هدها املوش���ر طيلة 9 
جلسات، وخسر السعري 
اكثر م���ن 15 نقط���ة لكنه 
حافظ على استقراره فوق 
مستوى 8000 نقطة، ويرجع 
الس���بب في تراجع املؤشر 
لعمليات البيع بهدف جني 
االرباح من كثير من االسهم 
التي ش���هدت  الرخيص���ة 
عمليات جتميع واضحة في 
جلسات االسبوعني املاضيني 
وفي صدارتها اس���هم ادنك 
ومنازل ومتوي���ل اخلليج 
اكثر من  الت���ي تتع���رض 
غيره���ا لعمليات تصريف 
في ه���ذه الفترة الى جانب 
اسهم مضاربية اخرى منها 
املال وبيان واعيان العقارية 

وبترو غلف.
وجاء اداء مؤشرات السوق 

15.9

216.1

9.6

نقطة تراجع املؤشر 
السعري بنسبة 19 .%0 
وارتفاع املؤشر الوزني 
بنسبة 51 .0 وارتفاع كويت 
15 بنسبة %0.76.

مليون سهم مت تداولها 
بقيمة نقدية بلغت 24.7 
مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول 
أسهم 5 شركات تشكل 
38.8% من االجمالي.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

»أدنك« يتصدر القيم والكميات
في ظل نشاط مضاربي كبير يشهده 

سهم أدنك خالل املرحلة احلالية 
تصدر السهم قائمة التداوالت من 

حيث القيمة من خالل 3.1 ماليني دينار 
تشكل 12.5% من اجمالي قيمة التداول، 

بعد ان سجل أعلى كمية تداول من 
خالل 44.5 مليون سهم تشكل %20.5 

من إجمالي كميات التداول، ويبدو 
ان هذا السهم سيظل يحظى باهتمام 

املضاربني خالل الفترة احلالية، 
خاصة ان الشركة اعلنت عن تخفيض 
خسائرها في النصف األول الى 41.3 
ألف دينار مقارنة مع 101.5 ألف في 

ذات الفترة من 2012.

»إنفستكورب« تعلن عن ارتفاع صافي دخلها 
بنسبة 56% للسنة املالية 2013
التن���وع اجلغرافي  عل���ى 
امللحوظ ملستثمري السندات 
بحي���ث توزع���وا بصورة 
جي���دة وبنس���ب متفاوتة 
كاآلتي: 46% م���ن أوروبا، 
و27% من الشرق األوسط، 
و15% من آس���يا، و12% من 
الواليات املتحدة األميركية. 
اس���تعملت عائدات إصدار 
السندات لتسديد تسهيالت 
ائتمانية مؤقتة ودفع مسبق 
لقروض محددة األجل كانت 
ستستحق في شهر مارس 
2013. وفي غياب أية قروض 
مستحقة على املدى القريب، 
متنح السندات املستحقة في 
ش���هر نوفمبر 2017، املزيد 
من املالءة للش���ركة وترفع 
سيولتها النقدية وتزيد من 

قدراتها التمويلية.
وتعقيبا على هذه النتائج 
املالية اجليدة، أعرب الرئيس 
التنفيذي والعضو املنتدب 
إلنفستكورب منير قيردار، 
بقوله: »نحن مس���رورون 
بالنمو امللحوظ الذي حققناه 
رغ���م التباطؤ ف���ي تعافي 
االقتصاد العاملي، مما يشكل 
دليال على جناح منوذج عملنا 
القائم على من���ح عمالئنا 
الف���رص لتنويع محافظهم 
االستثمارية عامليا. وفيما 
نحن على أعتاب العقد الرابع 
لتأسيس إنفستكورب، فإننا 
بصدد مواصلة توسيع شبكة 
مكاتبنا في منطقة اخلليج، 
والس���يما بعد انتقالنا الى 
الرياض  مكاتب جديدة في 
وانتظار املوافقات النهائية 
الفتتاح مكاتب في أبوظبي 
والدوح���ة. نح���رص على 
البق���اء قريبني من عمالئنا 
لنواصل تعزيز قدراتنا في 
تسويق االس���تثمارات في 
منطقة اخلليج، والواليات 

املتحدة وأوروبا وحتقيق 
العوائد املجزية ملساهمينا 
ومس���تثمرينا عل���ى ح���د 

سواء«.
إلى أن  جتدر اإلش���ارة 
إدارة إنفستكورب  مجلس 
أرباح  قد أوص���ى بتوزيع 
على األسهم العادية بقيمة 
15 دوالرا أميركيا للس���هم 
الواح���د )مقارن���ة ب� 7.50 
دوالرات للسهم الواحد في 
السنة املالية 2012(، إضافة 
إلى أرباح بنسبة 12% على 

األسهم املمتازة.
ش���هد نش���اط تسويق 
االستثمارات منوا ملحوظا 
في منطقة اخلليج، إذ جمع 
إنفس���تكورب أكثر من 1.5 
مليار دوالر، نصفها تقريبا أو 
ما يعادل 751 مليون دوالر من 
منطقة اخلليج، وذلك بزيادة 
بلغت 117% مقارنة بالسنة 
املالية 2012. وهذا هو أعلى 
رقم في جذب االستثمارات 
من���ذ اندالع األزم���ة املالية 
العاملية عام 2008. ويدعم هذا 
األداء القوي وغير املسبوق 
إنفس���تكورب على  تركيز 
تعزيز مكانته في اخلليج 
وج���ذب االس���تثمارات مع 
منو جاذبية االستثمار في 

األصول البديلة.
كما بلغت قيمة التوظيفات 
التي جذبتها انفس���تكورب 
لالستثمار في الشركات 494 
مليون دوالر، ممثلة زيادة 
قدرها 130% عن السنة املالية 
2012. أما قيمة االستثمارات 
العقارية فكانت 201 مليون 
دوالر، بزيادة قدرها 52% عن 
السنة املالية املاضية. وبلغ 
مجموع االكتتابات اجلديدة 
من املستثمرين املؤسساتيني 
التحوط 844  في صناديق 

مليون دوالر. 

الذي منا بأكثر من الضعف 
إل���ى 193.4 مليون  ليصل 
دوالر ممثال نسبة 7.58% من 
الدخل اإلجمالي للعموالت. 
كذل���ك، خالل ه���ذه الفترة 
أمتت إنفستكورب ثمانية 
اس���تثمارات في ش���ركات 
جديدة، وحققت أربع عمليات 

تخارج مهمة. 
وارتفع الدخل من األصول 
بش���كل طفيف ع���ن العام 
املاضي، مدفوعا باالنتعاش 
الق���وي لعوائ���د صناديق 
التحوط، مم���ا عوض عن 
التي  العوائ���د احمل���دودة 
حققتها األنشطة االستثمارية 
في الشركات والعقارات. وقد 
اظهر أداء االجمالي خلطوط 
العمل االستثمارية الثالثة في 
انفستكورب خالل هذا العام، 
التنويع في احملافظ  فائدة 
االستثمارية املشاركة ضمن 
العمومية، اضافة  امليزانية 
الى تخفيض معدل املخاطرة 
على أرباح األصول في حال 

تدنت العوائد.
الفترة،  وخ���الل ه���ذه 
واصلت إنفستكورب تقليص 
االستدانة من خالل تسديد 
الديون املتوسطة والطويلة 
األج���ل. وأدى ذل���ك إل���ى 
تخفيض معدل االس���تدانة 
الذي وصل إلى 1.3 ضعف، 
وباتت احملفظة االستثمارية 
امليزانية  املش���اركة ضمن 
العمومية مغطاة بأكثر من 
100% م���ن مصادر التمويل 
الطويلة األجل والدائمة لرأس 
املال. كما ارتفع معدل كفاية 

رأس املال إلى %33.8.
وفي شهر نوفمبر من العام 
2012، جنحت إنفستكورب 
في طرح سندات بقيمة 250 
مليون دوالر. وانعكس���ت 
مكانة إنفستكورب العاملية 

أعلن���ت إنفس���تكورب، 
املؤسسة املالية املتخصصة 
في االس���تثمارات البديلة، 
امس ع���ن نتائج س���نتها 
املالية املنتهية في 30 يونيو 

 .2013
وقد حققت إنفستكورب 
أداء قوي���ا رغم اس���تمرار 
تذبذب األوضاع االقتصادية 
النتائج  العاملية. وأظهرت 
املالية ارتفاعا ملحوظا في 
صافي الدخل مقارنة بالسنة 
املاضية بلغت نسبته %56 
ليصل إلى 104.9 ماليني دوالر 
)67.4 مليون دوالر للسنة 
املالية 2012(. وتعكس هذه 
النتائج، زيادة ملحوظة في 
األنشطة االستثمارية وفي 
تس���ويقها مدعوم���ة بنمو 
الطلب من قبل العمالء في 
اخلليج على االستثمارات 
البديلة، ومعززا باستمرار 
التدفق النقدي من عمليات 
التخ���ارج املربحة. وارتفع 
إجمالي الدخل التش���غيلي 
بواقع 35% خالل السنة املالية 
2013 ليصل إلى 361.8 مليون 
دوالر )مقابل 267.1 مليون 
دوالر في السنة املالية 2012(. 
وقد بل���غ صافي الدخل في 
النصف الثاني 65.7 مليون 
دوالر )مقابل 62.2 مليون 
دوالر للنص���ف الثاني من 

السنة املالية 2012(.
وش���هدت إنفستكورب 
ارتفاعا قويا في الدخل من 
العموالت بزيادة قدرها %40 
العام املنصرم، ليصل  عن 
إلى 329.5 مليون دوالر في 
السنة املالية 2013، )مقابل 
236.0 ملي���ون دوالر ف���ي 
السنة املالية 2012(. وتعزى 
هذه الزيادة الكبيرة بصورة 
أساسية إلى النمو القوي في 
دخل العموالت من الصفقات 

منير قيردار 

»اإلبداع اخلليجي« تطلق »اخصائي اجلودة الشاملة«
اإلحصائية واألدوات األخرى 
املستخدمة في حتسني األداء 

العام للعمليات والنظام. 
وأف����اد املدي����ر العام في 
الش����ركة أحمد شربجي بأن 
البرنامج يع����د حجر زاوية 
الدخ����ول لعالم اجلودة  في 
الش����املة ملنظمات األعمال، 
الفتا أن املشاركني سيحصلون 
على شهادة أخصائي اجلودة 
الشاملة املعتمدة من منظمة 
»تي يو ف����ي« األملانية. وبني 
شربجي أن اجلزء األول من 

البرنامج يتكون من 8 محاور 
تتركز في املراحل التاريخية 
لتطور مفاهيم إدارة اجلودة 
وممي����زات اإلدارة باجلودة 
الش����املة ومب����ادئ اإلدارة 
الش����املة وتهيئة  باجلودة 
املنظم����ات لتطبيق منهجية 
الش����املة  اإلدارة باجل����ودة 
ومعرفة مكونات إدارة اجلودة 
الشاملة واستعراض نتائج 
تطبيق مفاهيم اإلدارة باجلودة 
الش����املة لبعض الشركات 

العاملية. 

الذي تنطل����ق فعالياته على 
3 أج����زاء بتأهي����ل اخصائي 
متخصص ومحت����رف قادر 
عل����ى إدارة عمليات اجلودة 
الشاملة وحتقيق عدة أهداف 
التزود باألس����س  من بينها 
واملفاهيم األساس����ية إلدارة 
الش����املة وتنمية  اجل����ودة 
املهارات اإلدارية والتعريف 
بآلية التحسني املستمر لأداء 
كركي����زة أساس����ية لتطبيق 
منهجي����ة اإلدارة باجل����ودة 
الشاملة والتعريف باألساليب 

تطل����ق ش����ركة اإلب����داع 
اخلليجي برنامجها التدريبي 
اخصائي إدارة اجلودة الشاملة 
في العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
االختصاص����ني  بحض����ور 
ب����إدارة اجلودة  واملهتم����ني 
الشاملة في منظمات األعمال 
احلكومية والقطاع اخلاص، 
ويأتي ذلك تنويعا النتشارها 
اجلغرافي واإلقليمي في منطقة 
الشرق األوسط ودول اخلليج، 
وتعزيزا لتواجدها في منطقة 
البرنامج  اخلليج. ويه����دف 

أحمد شربجي 


