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ــدف  ــال ته ــادة رأس امل ــر: زي ــد القم أحم
ــالل  ــن خ ــل م ــادر الدخ ــع مص ــى تنوي إل
ــدى ــة امل ــتثمارات طويل ــى اس ــز عل التركي

«االستثمارات الوطنية» تستكمل زيادة رأسمال
«الوطنية االستهالكية» بـ ٢١ مليون دينار

أعلنت شركتا الوطنية االستهالكية 
القابضة وشركة االستثمارات الوطنية 
اكتمــال إجراءات عملية زيادة رأســمال 
الشــركة الوطنية االستهالكية القابضة 
(االستهالكية) بنجاح والبالغة ٢١ مليون 
دينار ومتثل ما نسبته ٢٣٣٪ تقريبا من 
رأس املال املصدر واملدفوع قبل الزيادة.

وأوضحت شركة االستثمارات الوطنية 
في البيــان الصحافي أنهــا قامت بدور 
مدير اإلصدار ووكيل لعملية االكتتاب، 
كما أفصحت الشركة املصدرة في بيانها 
املرســل الى البورصة عن تغطية كامل 
مبلغ الزيادة في رأس املال وبنسبة ١٠٠٪، 
على الرغم من أزمة أسواق املال العاملية 
وانخفاض مؤشرات األسهم في أسواق 
املنطقة، وقد شــهد االكتتاب إقباال قويا 
وبشــكل خاص من املستثمرين اجلدد، 
وهذا يــدل على ثقة املكتتبــني باإلدارة 
اجلديدة واالستراتيجية التي ستتبناها، 
حيث امتدت فترة االكتتاب من ٢٣ يونيو 

٢٠٢٢ حتى ٧ يوليو ٢٠٢٢.
وبهذه املناســبة، أوضح أحمد القمر 
التنفيــذي لشــركة الوطنية  الرئيــس 
االستهالكية القابضة أن عملية االكتتاب 
اســتوفت اإلجراءات القانونيــة، جنبا 
إلى جنب مع تداول حقوق األولوية في 
بورصة الكويت خالل الفترة بني ٢٣ يونيو 
٢٠٢٢ و٣٠ يونيو ٢٠٢٢، األمر الذي أتاح 
للمساهمني التعويض من عدم االكتتاب 
في أســهم حقوق األولوية، مشــيرا إلى 
أن زيادة رأس املال ستســاعد في البدء 
في اقتناص فرص ومشاريع استثمارية 
مواتية في الكويت، وبأحجام صغيرة إلى 
متوسطة من حيث القيمة، تشمل، على 
سبيل املثال ال احلصر، قطاعات الصحة 
والتعليم والقطاعات اخلدمية األخرى.

وأضاف: تهدف زيادة رأس املال إلى 
تنويع مصادر الدخل من خالل التركيز 
على اســتثمارات طويلة املدى، وترتكز 
بصورة أساســية على املشــاريع املدرة 
للدخل ســواء عن طريق خلق مشاريع 
جديدة أو االستحواذ على مشاريع قائمة 
تعــزز موجودات الشــركة علــى املدى 

الطويل.
وقد مت اختيار االستثمارات الوطنية 

لتقوم بدور مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب 
وذلك بناء على سجل النجاحات املميزة 
التي حققتها الشركة في تنفيذ عدد من 
عمليات االستحواذ واإلدراج واالكتتابات 

العامة.
وبهذه املناسبة، صرح فهد املخيزمي 
الرئيس التنفيذي لشركة االستثمارات 
الوطنية: تفخر الشركة بقيامها بالدور 
احملــوري في عملية اإلصدار واالكتتاب 
يضاف إلى سجل الشركة احلافل في املجال 
االستثماري، وهذا يدل على خبرة ومهنية 
شركة االســتثمارات الوطنية وقدرتها 
علــى إدارة العديد مــن االكتتابات بهذا 
احلجــم بكل جناح، باإلضافة إلى تنفيذ 
عدد مــن عمليات االســتحواذ واإلدراج 
واالكتتابات العامة واخلاصة على مدار 

العقود املاضية.
وأضاف: تسعى االستثمارات الوطنية 
إلى توفير سيولة أكبر في بورصة الكويت 
األمر الذي يتيح فرصا استثمارية متعددة 
للمستثمرين في أسواق املال مما يدعم 
االقتصاد الكويتي، باإلضافة إلى التعاون 
مع الشركات احمللية على زيادة رؤوس 
أموالها، كما نســعى إلى تقدمي منتجات 
أخرى من شــأنها أن تزيــد من الفرص 
االستثمارية املتاحة في السوق. كما أشار 
املخيــزمي: عندما يتعلق األمر بعمالئنا، 
فنحن ملتزمون بتقدمي مجموعة واسعة 
من العروض لدينا وفقا ألعلى املعايير 
لتلبية أهدافهم االســتراتيجية الفريدة 
وجتاوز توقعاتهم، ممــا يعزز من قوة 
ومكانة االستثمارات باعتبارها واحدة من 
كبرى الشركات الرائدة محليا وإقليميا.
وتقــدم املخيــزمي بالشــكر إلى كافة 
اجلهود التي قامت بها منظومة السوق 
واملتمثلة في هيئة أسواق املال وشركة 
بورصــة الكويــت والشــركة الكويتية 
للمقاصة على املرونة الكبيرة في التعامل 
مع الطروحات األولوية وتفاعلهم السريع 
وامللموس وتعاون كل األطراف في تسهيل 
عمليــة االكتتاب الذي مت بكل سالســة 
وجناح، مشيرا إلى أن تلك اجلهود املبذولة 
والدعم الكبير الذي توفره لكل الشركات 
املســاهمة بدأت تؤتــي ثمارها الواحدة 

تلو األخرى.

قامت بدور مدير اإلصدار ووكيل عملية االكتتاب

أحمد القمر

«روبك» التابعة لـ «جي إف إتش» توقع شراكة
مع «آي سي جي» بقيمة ٤٠٠ مليون يورو

G-Class 2022 من «بوتيكات»
للفائزين من متسوقيها

أعلنت مجموعة جي إف 
إتش املالية عن قيام كل من 
شركتها التابعة روبك إلدارة 
األصول وشركة آي سي جي 
العقارية، التي متثل النشاط 
لـ«إنترميديــت  العقــاري 
كابيتال جروب»، بالدخول 
في شراكة لتجميع محفظة 
خدمات لوجستية حضرية/ 
الســت مايل عبر إسبانيا، 
ومتثل هذه الشراكة عالمة 
فارقــة أخــرى لـ«جــي إف 
إتش» فيما تواصل توسعه 
إدارة  وحتقيــق تطلعــات 
األصــول للمجموعــة مــع 
وجود بصمة أقوى ومحفظة 

متنامية في أوروبا.
ومن خالل قيمة األصول 
اإلجمالية املستهدفة البالغ 
مقدارهــا ٤٠٠ مليون يورو 
على مدار الـ١٨ شهرا املقبلة، 
ستستهدف االستراتيجية في 
الغالب األصول ذات الدخل 
الطويــل األجل فــي مواقع 
قوية متناهيــة الصغر من 
خالل البيع املباشر وفرص 
إعادة التأجيــر أو عمليات 
الثانويــة،  االســتحواذ 

في نطاق اعتنائها الدائم بعمالئها، 
تعلــن الشــركة املتميزة فــي عالم 
اإللكترونيــة «بوتيكات»  التجــارة 
عن تقدميها ملجموعــة من املكافآت 
االستثنائية والسحوبات الضخمة 
على 4 ســيارات مرسيدس من فئة 
G-Class 2022، وذلــك فــي ضــوء 
ســعيها املتواصل لتحقيــق أفضل 
جتربة تسوق حملبيها على مستوى 

اخلليج والشرق األوسط.
وأوضحــت «بوتيــكات» أن هذه 
املبــادرة تتيــح أكبر الفــرص أمام 
متســوقيها لربــح جوائــز عديدة، 
موضحة ان كل عملية شراء بقيمة 40 
دينارا او ما يعادلها تؤهل العميل لنيل 
الفرصة للدخول في أحد السحوبات 
على 4 ســيارات مرسيدس من فئة 
G-Class 2022، لتضاعــف بذلــك 
إمكانية الفوز مقابل كل عملية تسوق 
مببلغ 40 دينارا او ما يكافئها، مبينة 
ان هذا العرض يســري على جميع 

دول اخلليج والعراق.
الســياق، كشــفت  وفــي هــذا 
«بوتيــكات» عــن اجلــدول الزمني 
للسحوبات، مشــيرة الى انه سيتم 
الســحب على السيارات الـ 4 كل 10 
أيام، بداية من موعد الســحب األول 
في مطلع الشهر املقبل، ليتجدد بعدها 
ميعاد السحب الثاني، حيث يصبح 
في احلادي عشر من أغسطس، كما 
ســيتحدد رابح السيارة الثالثة في 
احلادي والعشرين من الشهر نفسه، 
بينما تذهب الـ G-Class 2022 الرابعة 

إلى فائزها في األول من سبتمبر.
وصّرحت «بوتيــكات» بأن هذه 
املبادرة تأتي امتثاال لرؤية الشركة 
ودورها املعهود في االهتمام بإرضاء 
وحتقيــق  جماهيرهــا  تطلعــات 
طموحاتهم نحو حياة من الرفاهية 
والتطور، مؤكدة على مواصلة تقدمي 
أفضل أداء على مســتوى اخلدمات 
العمليــات  اللوجســتية وتســريع 

التشــغيلية ملواكبة احلجــم الهائل 
للطلبات، مبا يعزز موقع «بوتيكات» 
الريادي على خارطة منصات التسوق 

العاملية.
هــذا، وأعربــت «بوتيــكات» عن 
فخرها بالتعاون الذي أثمر الشراكة 
مع شــركة املال أوتوموبيلز، إحدى 
شركات مجموعة املال واملوزع املعتمد 
والوحيد لسيارات مرسيدس - بنز 
- في الكويت، مشيرة الى ان استمرار 
تقدمي العروض واملكافآت الفريدة على 
مدار العام ملســتخدميها يعد إجنازا 
يضاف الى سلسلة جناحات الشركة 
باعتبارها الوجهة األولى للتســوق 

الرقمي.
وكشفت «بوتيكات» عن أن هناك 
مزيدا من املفاجآت واجلوائز القيمة 
ســيتم تقدميها طوال العام جلميع 
محبيها، لتكون بذلك الشريك الدائم 
الــذي يحرص على تلبية طموحات 
العمالء لتحقيق أسلوب حياة فاخرة.

املدعوم بتعهدات جيدة، في 
مواقع تعتبر بالغة األهمية 
الحتياجات املســتأجرين، 
ما يوفر منصة قوية ميكن 

جتميعها من خاللها.
وفــي هذا الســياق، قال 
بــراون،  هيــو ماكدونالــد 
الشــريك اإلداري لشــركة 
روبك: يسعدنا اإلعالن عن 
هذه الشراكة اجلديدة، التي 
حددت بالفعل مجموعة قوية 
من األصــول عبر أســواق 
املدن اإلســبانية األساسية 
وأكملــت ثــالث عمليــات 
اســتراتيجية.  اســتحواذ 
تعتمد الشراكة على سجل 
روبك الراسخ كمدير أصول 
لعموم أوروبا ووجودها في 
السوق اإلســبانية، بعد أن 
أسســت روبــك إيبريــا في 
عــام ٢٠٢٠ في إطار معاملة 
بقيمــة ٣٠٠ مليــون يورو 
مــن اخلدمات اللوجســتية 
اإلســبانية وزيــادة طلــب 
املســتثمرين للوصول إلى 
إسبانيا. نرى آفاقا واعدة في 
سوق اخلدمات اللوجستية 
احلضرية الســت مايل في 

البالد، والتي تواصل إظهار 
مقومات إيجابية. نتطلع إلى 
توفير فرص جديدة وجذابة 
مــن خــالل هــذه الشــراكة 
ملستثمرينا وزيادة األنشطة 
االستثمارية جلي إف إتش 
ومحفظة أصولنا األوروبية. 
تتمتع آي سي جي بسمعة 
قوية بشــكل استثنائي في 
الســوق األوروبي، وتؤدي 
أوجــه التــآزر بــني أعمالنا 
إلــى نتائــج فوريــة. نحن 
الفــرص  نراجــع بنشــاط 
اجلديــدة ملتابعــة عمليات 
االســتحواذ الثــالث األولى 
أكملناهــا ونتطلــع  التــي 
إلى العمل مع املســتثمرين 
واملطورين وتعزيز عالقات 
املستأجرين القوية بالفعل، 
مع بناء وتوسيع فريق روبك 

إيبريا.
جدير بالذكــر أن روبك 
شركة أوروبية إلدارة األصول 
متخصصــة فــي اخلدمات 
األوروبيــة  اللوجســتية 
ودخلت في معامالت بلغت 
قيمتها ٢٫٥ مليار يورو منذ 

إنشائها في عام ٢٠٠٩.

ً لتجميع اللوجستيات احلضرية ومحفظة الست مايل في إسبانيا مع ثالثة أصول مستحوذة فعليا

هيو براون

وستسعى أيضا إلى فرص 
األصــول املشــيدة لغرض 
خاص والتمويل املستقبلي 
معاييــر  تناســب  التــي 

االستثمار املستهدفة.
وباالستفادة من معرفة 
روبــك القوية ومكانتها في 
أكملت  السوق اإلســبانية، 
الشــراكة اجلديــدة بالفعل 
االســتحواذ علــى ثالثــة 
أصول لوجستية حضرية 
في مختلف أنحاء إسبانيا. 
تشــكل األصــول محفظــة 
أوليــة من الدخــل الصافي 

الشـراكة متثـل إجنازًا آخـر ملجموعة جـي إف إتش في حتقيـق تطلعاتهـا إلدارة األصول
تعاون متميز مع شـركة املال أوتوموبيلز - املوزع املعتمد والوحيد لسـيارات مرسـيدس - 
بنز - في الكويت.. والسـحب األول في مطلع الشـهر املقبل وسـحوبات جديدة كل ١٠ أيام

االقتصاد السعودي ينمو ١١٫٨٪ في الربع الثاني من ٢٠٢٢
العربية: أظهرت التقديرات 
العامــة  للهيئــة  الســريعة 
لإلحصــاء الســعودية، أمس 
األحــد، منــو النــاجت احمللــي 
اإلجمالي احلقيقي للسعودية 
بنسبة ١١٫٨٪ في الربع الثاني 
من ٢٠٢٢، مقارنة بالربع املماثل 

من العام ٢٠٢١.
وقالت الهيئة في تقرير لها، 
إن هذا النمو اإليجابي يعود إلى 
االرتفاع الكبير الذي سجلته 
األنشطة النفطية بنسبة ٢٣٫١٪، 
باإلضافة إلى ارتفاع األنشطة 
غيــر النفطية بنســبة ٥٫٤٪، 
كما ارتفعت أنشطة اخلدمات 

احلكومية بنسبة ٢٫٢٪.
وحقــق النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي احلقيقــي املعــدل 
موسميا ارتفاعا بنسبة ١٫٨٪ 
في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، 
مقارنة بالربع األول من العام 
احلالي، ويرجع االرتفاع إلى 
النمو اإليجابي الذي شــهدته 
األنشطة النفطية بنسبة ٤٫٨٪، 

حينئذ، إلى االرتفاع الكبير في 
األنشطة النفطية والبالغ ٢٠٫٣٪ 
على أساس سنوي، و٢٫٩٪ على 
أساس ربعي، كما بلغ النمو في 
األنشــطة غير النفطية ٣٫٧٪ 
على أساس سنوي، و٠٫٩٪ على 

أساس ربعي.
وقال د.محمد مكني، أستاذ 
املالية واالستثمار في جامعة 
اإلمام بالسعودية، إن األرقام 
الصادرة حول منو االقتصاد 
الســعودي في الربــع الثاني 

بواقع ١١٫٨٪، إيجابية وتستكمل 
التقارير الدولية. وأضاف أنه 
رغم أن النمو كان مدعوما بشكل 
كبير من األنشــطة النفطية، 
إال أن هناك تركيزا كبيرا على 
األنشطة غير نفطية، وهناك 
محاولة لتحريك تلك األنشطة 
إذ تدل نسبة النمو على ارتفاع 
النشــاط واإلنتاج. ولفت إلى 
أن معــدل منو النــاجت احمللي 
احلقيقــي يعد األعلــى في ١١ 
عاما. وقال إنه من املتوقع أن 
يستمر الناجت في التحسن خالل 
الربعــني الثاني والثالث، وأن 
نرى ارتفاعا في األنشطة غير 
النفطية التي تدعم هدف اململكة 
بــأن يتم اختــراق التريليون 
دوالر كنــاجت محلــي إجمالي 
ألول مرة، مشــيرا إلى أنه من 
أهداف «رؤية اململكة ٢٠٣٠» أن 
يكون الناجت بحلول ٢٠٣٠ عند 
حوالــي ٦٫٤ تريليونات ريال 
حتى يصبــح اقتصاد اململكة 
من بني أكبر ١٥ اقتصادا عامليا.

باإلضافة إلى ارتفاع أنشــطة 
اخلدمــات احلكومية بنســبة 
٠٫٢٪، فيما شهدت األنشطة غير 
النفطية انخفاضا بنسبة ٠٫٤٪. 
وكان الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقــي للســعودية قد منا 
بنســبة ٩٫٩٪ في الربع األول 
من ٢٠٢٢، على أساس سنوي. 
وعلى أساس ربعي، منا الناجت 
احمللي اإلجمالي املعدل موسميا 
بنسبة ٢٫٦٪. وأرجعت الهيئة 
النمو االقتصادي باألســاس، 

الساعات الفاخرة أحدث ضحايا العمالت املشفرة
وكاالت: وصلــت تداعيات 
تراجع العمالت املشــفرة إلى 
بعض الزوايــا غير املتوقعة، 
مبا في ذلك مبيعات الساعات 
الفاخرة التي يفضلها متداولو 
العمالت املشــفرة. وبســبب 
«شــتاء العمــالت املشــفرة» 
األخير، حيث تقلصت القيمة 
اإلجماليــة للســوق مــن 3 
تريليونات دوالر إلى أقل من 
تريليــون دوالر مؤقتا، هناك 
عدم توافق بني املعروض من 
الساعات الفاخرة واملعاصم التي 
ترتديها. جاء ذلك، وفقا ملنصة 
تداول الساعات عبر اإلنترنت 
Chrono24، والتــي أخبــرت 
بلومبيرغ بأن انخفاض أسعار 
العمالت املشفرة قد أثر بشكل 

حتولت الساعات الفاخرة من 
سوق ثانوية نشطة، إلى سوق 
معطلة. وخالل أحدث ســوق 
صاعدة للعمالت املشفرة، والتي 
بلغت ذروتهــا في 10 نوفمبر 

تقريبــا، كانت هناك قفزة في 
أسعار الساعات الفاخرة مثل 
 Patek Philippeو Rolex Daytona
Nautilus 5711A. وقــال موقع 
 Patek إن سعر ساعة ،Chrono24
Philippe Nautilus 5711A، الذي 
يكلف نحو 35 ألف دوالر للبيع 
بالتجزئة، قفــز إلى 240 ألف 
دوالر في الربع األول، أما اآلن 
فقد انخفض سعر الساعة إلى 
190 ألــف دوالر. وفــي الوقت 
نفسه، أضاف أحد املسؤولني 
التنفيذيــني فــي الشــركة أن 
أحجــام تداول الشــركة زادت 
بنسبة %50 في النصف األول 
 Chrono24 من العام. وتتوقع
زيادة املبيعات على املوقع في 

النصف األخير من العام.

مباشــر على أسعار الساعات 
الفاخرة من عالمات جتارية مثل 
Rolex وPatek Philippe. فبعد 
انخفاض بيتكوين وإيثر بنحو 
%65 من أعلى مســتوياتهما، 
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