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 »بروة العقارية« ترفع حصتها
في »االمتياز« إلى %24.5

دبيـ  رويترز: قالت شركة بروة العقارية 
انها رفعت حصتها في رأسمال شركة االمتياز 
لالستثمار الى 24.5% ولم تذكر الشركة مزيدا 

من التفاصيل.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع 
بورصة قطر امس، »انها تسلمت ردا رسميا من 
قبل شركة االمتياز لالستثمار يفيد بتخصيص 
اسهم االكتتاب في زيادة رأسمال شركة االمتياز 
وبذلك تصبح اجمالي مساهمة بروة %24.49 

من اجمالي اسهم رأسمال شركة االمتياز«.
وفي وقت ســـابق قال الرئيس التنفيذي 

لشركة قطر الدارة املشاريع ناصر كمال »ان 
اجمالي االســـتثمارات التي رصدتها شركة 
بروة العقارية في ثالثة من املشروعات، في 
كل من مدينة بروة القاهرة اجلديدة في مصر 
ومدينة بروة الســـكنية في مسيمير وحي 
بروة املالي تصل الى 50 مليار ريال )13.74 

مليار دوالر(«.
وقالت الوحدة التابعة لبروة في مصر في 
وقت سابق من هذا الشهر انها ستبدأ تنفيذ 
مشـــروع في القاهرة بقيمة تسعة مليارات 

دوالر خالل الربع االولى من 2010.

إجمالي استثمارات »بروة« في 3 مشروعات 13.74 مليار دوالر

المخيزيم: هدية رمضانية من »بيتك« لطلبتنا في أميركا
قال مدير إدارة التسويق والعالقات العامة 
مدير التخطيط االستراتيجي في بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« م.فهد املخيزمي إن بيتك قدم 
الدعم الالزم إلطالق »موقع طلبة وطالبات 
الكويت في الواليات املتحدة« على االنترنت 
بالتعاون مع االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة األميركية، باإلضافة إلى 
تقدميه هذا العام هدية االحتاد الرمضانية 
املتميزة للطلبـــة الكويتيني، لتعزيز دور 
االحتاد وخدمة الطلبة الكويتيني الدارسني 
هنـــاك، في نشـــاط متميز جديـــد ينظمه 
»بيتك« لهذه الشـــريحة بعد ورشة العمل 
التي خصصها للطلبة الدارسني باجلامعات 
التنفيذي  األميركية وشارك فيها الرئيس 
لبيتك محمد العمر مع مسؤولني آخرين، مبا 
يعكس االهتمام الذي يوليه بيتك للطاقات 

الشابة من أبناء الكويت وحرصه على أن 
يكون معهم داخل الكويت وخارجها وفى 
كافة األوقات واملناسبات حيث يأتى إطالق 
املوقع اجلديد في أجواء شهر رمضان املبارك. 
وقال املخيزمي إن بيتك ســـيقدم هذا العام 
هدية االحتاد ويســـعى لتوصيلها إلى كل 
طالب في أميركا وهى مزيج من األشـــياء 
التي تعبر عن التـــراث الكويتي وتعكس 
الشهر  الرمضانية وحتمل رائحة  األجواء 
الفضيل ونواحي االحتفال به، وأشكال الهدايا 
التي يتبادلها األهل في الكويت مبا يساعد 
املغترب على احليـــاة في أجواء روحانية 

واجتماعية مميزة. 
وأضاف في تصريح صحافي أن »بيتك« 
يحرص على تقدمي أوجه الدعم واملساندة 
الالزمة لشرائح املجتمع املختلفة انطالقا 

من مسؤوليته االجتماعية ويولى للشباب 
أهمية خاصة في هذا املجال باعتبارهم عدة 
املستقبل وأمل الوطن في غد أفضل، كما أن 
الطلبة الدارســـني داخل الكويت وخارجها 
يتمتعون بأولوية وهم يتحملون عناء الغربة 

ومشقة حتصيل العلم. 
وأفاد املخيزمي بان املوقع اخلاص بطلبة 
الكويت في أميركا سيقوم بعدة خدمات وادوار 
مهمة من خالل الربط بني الطلبة وبعضهم 
وبينهم وبني الوطن، وسيتم تقدمي العديد 
من املسابقات والبرامج الدينية والثقافية 
تعكس اهتمامات الطالب املغترب في أميركا 
وتطلعاته من خالل قوالب وأنشطة وبرامج 
تشـــمل مختلف اجلوانب وتعمق الروابط 
اإلنسانية والقيم وتعزز والء وارتباط الطالب 

املغترب مع وطنه. 

مع رعاية موقعهم على اإلنترنت

م. فهد املخيزمي

»التمويل الخليجي« :شراكة إستراتيجية مع مجموعة »ماكويري«
أعلن بيت التمويل اخلليجي عن اعتزامه تأسيس 
شراكة إستراتيجية لتوفير اخلدمات املالية اإلسالمية 
في منطقة الشـــرق األوســـط بالتعاون مع مجموعة 
ماكويري احملدودة وهي مجموعة عاملية تختص بتقدمي 
اخلدمات املصرفية، املالية، االستشارية، االستثمارية 

وإدارة الصناديق.
وســـيتم من خالل هذه الشـــراكة توفير مجموعة 
واسعة من حلول اخلدمات املالية املتكاملة مبا يتفق 
مع أسس ومبادئ الشـــريعة اإلسالمية وذلك ملنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وتشمل الشراكة املقترحة، اخلاضعة ملوافقة مجلس 
اإلدارة واجلهات الرقابية للشـــركتني، إنشـــاء تواجد 
مشترك في املنطقة باإلضافة إلى استثمار مرابحة من 
قبل مجموعة ماكويري في بيـــت التمويل اخلليجي 
بقيمـــة 100 مليون دوالر قابلـــة للتحويل، وذلك في 
إطار مبادرات إدارة رأس املال التي يقوم بها البنك في 

الوقت الراهن.
وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل 
اخلليجي أحمد فاعور: متثل الشراكة اإلستراتيجية مع 
مجموعة ماكويري فرصة رائعة فيما يتطلع البنك إلى 

مواصلة جهوده الرامية إلى التنويع من خالل خوض 
مناطق جغرافية جديدة واالستفادة من الفرص املتميزة 
فيهـــا. وأضاف فاعور: ميثل إعالن اليوم خطوة مهمة 
جتاه حتقيق هدف البنك على املدى الطويل، أال وهو 
تأسيس بنك اســـتثمار إسالمي عاملي املستوى. ومن 
املؤكـــد أنه من خالل هذه العالقة االســـتراتيجية بني 
بيت التمويل اخلليجي ومجموعة ماكويري ســـوف 
ميكن إرساء معيار منوذجي للمنتجات واخلدمات التي 
تتفق مع أسس ومبادئ الشريعة اإلسالمية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 صندوق جلوبل لـ »الطاقة«
يسجل أفضل أداء

محققًا 31.3% في الكويت والخليج في 2009

احمد فاعور

شاهد حميد

خالل االستثمار في الشركات التي 
تعمل في أنشطة جتارية مختلفة في 
القطاعات الفرعية املتعددة للطاقة.  
وذكــــر أن األداء املمتاز لصندوق 
جلوبل للطاقة والبتروكيماويات 
والصناعات التحويلية هذا العام 
يرجع إلى سياسة انتقاء األسهم 
املمتازة وكذلك سياســــة توزيع 

األصول. 
وســــاهم االستثمار في كل من 
السعودية وقطر وعمان في حتقيق 
عوائد مجزية للصندوق من خالل 
االستفادة من ارتفاع األسعار في 
هذه األســــواق. حيث إن السوق 
السعودي على وجه اخلصوص 
ســــاهم بإيجابية في ارتفاع أداء 
الصندوق حيث ارتفع مؤشر األسهم 
السعودية )تداول( بنسبة 38% منذ 
أدنى مستوياته خالل هذا العام. 
ومتثل نسبة صافي إجمالي أصول 
الصندوق التي يتم استثمارها في 
اململكة العربية السعودية 56% في 

نهاية يوليو 2009. 
وســــاهمت االســــتثمارات في 
املنتقاة  الطاقة  أســــهم شــــركات 
في ارتفــــاع أداء صندوق جلوبل 
والبتروكيماويــــات  للطاقــــة 
التحويلية. ويشكل  والصناعات 
قطــــاع البتروكيماويات 40% من 
إجمالــــي اســــتثمارات الصندوق 
وتتركز االستثمارات في الشركة 
السعودية للصناعات األساسية 
)ســــابك( وشــــركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويــــات )بترو رابغ(. 
التي ساهمت  واألســــهم األخرى 
بإيجابيــــة فــــي أداء الصنــــدوق 
املميز هي شركة األسمدة العربية 
السعودية )ســــافكو( وصناعات 
القوي  قطر. وعلى ضــــوء األداء 
ألسواق األسهم اإلقليمية مؤخرا 
قال حميد انه على الرغم من األداء 
القوي في الشهور األربعة املاضية، 
إال أن أسواق األسهم بدول مجلس 
التعاون اخلليجي حققت ارتفاعا 
أقل من األســــواق النامية العاملية 
حيث إن مؤشر مورجان ستانلي 
لدول مجلس التعاون ارتفع مبقدار 
16.5% فقط بينما ســــجل مؤشر 
مورجان ستانلي لألسواق املالية 
النامية ارتفاعا مبقدار 48.8% هذا 
العام. ونتيجة لذلك تتداول أسواق 
دول مجلس التعاون بخصومات 
)ســــعر أقل من ســــعر اإلصدار( 
مقارنــــة مــــع األســــواق العاملية 
النامية بينما هيمنت أسواق األسهم 
التقليدية بارتفاعات ملحوظة على 
األسواق املماثلة جراء فرص النمو 
الكبرى الواعدة التي توفرها هذه 

االقتصاديات

العاملي  قال بيت االستثمار 
)جلوبــــل( ان صندوق جلوبل 
والبتروكيماويــــات  للطاقــــة 
التحويلية حقق  والصناعــــات 
عوائــــد إيجابية بلغــــت %31.3 
خالل الشهور السبعة املاضية 
مما جعله أفضل الصناديق أداء 
في الكويت وفي منطقة اخلليج 

كذلك. 
من جهة أخرى ارتفع مؤشر 
مورجان ستانلي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي والذي يعتبر 
املؤشر اإلرشادي لقطاع األسهم 
في املنطقة بنسبة 16.5% خالل 
الفترة ذاتها. وسجل الصندوق 
هذه العوائد اإليجابية على خلفية 
تعافي وارتفاع أسواق األسهم 
اإلقليمية كنتيجة الرتفاع أسعار 
النفط وانتعاش آمال املستثمرين 

على املستوى الدولي. 
وفي معــــرض تعليقه على 
األداء اإليجابــــي للصنــــدوق، 
صــــرح رئيــــس إدارة األصول 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
فــــي جلوبل شــــاهد حميد بأن 
جلوبل تشعر بالفخر لهذا األداء 
اإليجابي لصندوق جلوبل للطاقة 
والبتروكيماويات والصناعات 
التحويلية والذي يعد من أفضل 
الصناديق أداء في املنطقة خالل 
هذا العام. ويرجع السبب في هذا 
األداء اإليجابــــي للصندوق إلى 
القدرات البحثية االســــتثمارية 
التــــي يتمتع بها فريــــق إدارة 
األصول في جلوبل مما مينحه 
القدرة على حتديد أكثر األسهم 

جاذبية في املنطقة. 
ويســــعي صندوق جلوبل 
والبتروكيماويــــات  للطاقــــة 
والصناعات التحويلية، والذي 
القليلة  يعد من بني الصناديق 
التــــي تعمل في قطــــاع الطاقة 
فــــي املنطقة، إلى زيــــادة رأس 
املال علــــى املــــدى الطويل من 
خالل االســــتثمار في الشركات 
التــــي تعمل في مجــــال الطاقة 
والبتروكيماويات والصناعات 
التحويلية. يعتمد االســــتثمار 
في هذا الصندوق على منهجية 
انتقاء األســــهم مع سياســــات 
االقتصاد الكلي من أجل حتديد 
فرص النمو الواعدة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا. 
وإذا ما وضعنا في االعتبار أن 
االقتصاديات اخلليجية تعتمد 
النفط  بصورة أساســــية على 
ومشتقاته، فإن الصندوق يوفر 
للمستثمرين أدوات واعدة وجيدة 
للمشاركة في النمو االقتصادي 
في املنطقة.  وأضاف حميد ان 
الصندوق يوفر للمســــتثمرين 
فرصا متنوعة في صناعات ذات 
أهمية إستراتيجية ملنطقة اخلليج. 
يقدم الصندوق للمســــتثمرين 
فرصا متوازنة لالســــتثمار في 
التي تعمل في مجال  الشركات 
الطاقة والبتروكيماويات املدرجة 
في أسواق املال في املنطقة، مع 
مراعاة التنوع في كل دولة في 
املنطقة مما يهدف في النهاية إلى 
التقليل واالستفادة من املخاطر. 
وفي نفس الوقت يوفر الصندوق 
أيضا تنوعا داخل القطاع ذاته من 

التوزيع على أساس القطاع
40.0%البتروكيماويات

34.4%الطاقة
25.3%الصناعات

0.3%النقد

التوزيع على أساس الدولة
56.4%السعودية

24.0%قطر 
8.0%الكويت
7.6%االمارات
3.7%عمان


