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منوذج مجسم ملدينة الهند الترفيهية

السفير خالد الدويسان يقص الشريط وبجواره رئيس مجلس إدارة البنك فهد بودي

 »بيت أبوظبي لالستثمار« تطلق أعمال
البنية التحتية لمدينة الهند الترفيهية

أعلن����ت اإلدارة التنفيذية لش����ركة مدينة الهند 
الترفيهي����ة التابعة لبيت ابوظبي لالس����تثمار عن 
البدء في أعمال البنية التحتية ملشروع مدينة الهند 
الترفيهية في مدينة نافي مومباي )الهند اجلديدة( 
وتنفذ األعمال باس����تثمارات تصل إلى 400 مليون 
دوالر. وتنفذ أعمال البنية التحتية على مراحل بحيث 
متنح القائمني على املش����روع القدرة على تصميم 
وتفصي����ل كل مرحلة ومبا يحقق االلتزام باجلدول 
الزمني، كما يس����مح للمقاولني بتقدمي عطاء للعمل 
بشكل أكثر دقة وتنفذ األعمال وفقا للمراحل املقررة 
بحيث تبدأ بأعمال األساسات ومرافق املوقع واألشغال 
املدنية، والطرق، والنظام الهيدروليكي والكهربائي، 
واالتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات تكنولوجيا 
املعلومات وشبكة مركزية للغاز وتبريد املناطق ثم 

التشجير واألرصفة.
وتعمل شركة فيدباك احملدودة مستشار أعمال 
البنية التحتية ملدينة الهند الترفيهية وهي احدى 
الشركات الرائدة في قطاع خدمات البنية التحتية 
املتكاملة حاليا على فتح مظاريف املناقصة ملراجعتها 
وفق الشروط املقررة للتنفيذ الختيار املقاول املناسب 
ألعمال البنية التحتية لكل مرحلة بعدما شرفت أعمال 
تهيئة موقع املشروع من توفير األماكن واملكاتب على 

االنتهاء لتنطلق منها أعمال املقاولني.
ويأتي مشروع مدينة الهند الترفيهية استكماال 
لنج����اح املفهوم اإلبتكاري للم����دن الترفيهية لبيت 
أبوظبي لالستثمار الذي يتم تنفيذه في الوقت احلاضر 
في قطر، واملقرر تنفيذه في الصني وشمال افريقيا 
وهو مش����روع تطوير عقاري متعدد االستخدامات 
يقام على مساحة تصل إلى 400 فدان )1.62 كيلومتر 
مرب����ع( في مدينة نافي ويتضمن عناصر س����كنية 
وجتارية وفنادق ومنتجعات، مدينة متكاملة بكل 

خدماتها وتركز على قطاع الترفيه والرفاهية للعائالت، 
وتتوافر للمش����روع العديد من فرص النجاح فقد 
أكدت دراسات اجلدوى االقتصادية ملشروع املدينة 
الترفيهية بالهند تزايد الطلب على الوحدات السكنية 
ف����ي املدن والقرى الكبيرة مما أثر على جناح قطاع 
العقارات بش����كل عام نظرا لتحول املجتمع الهندي 
إلى مجتمع حضري بشكل متزايد وزيادة عدد أفراد 
الطبقة الوسطى وارتفاع الدخل القابل لإلنفاق كما 
يشكل املوقع االستراتيجي للمشروع أحد العوامل 
األساسية لنجاح املشروع في الهند حيث يقع في املركز 
التجاري والصناعي املتطور واألخذ في النمو ضاحية 
نافي مومباي مما يضمن ملدينة الهند الترفيهية أن 
تكون هى قلب الصناعة الترفيهية في البالد، حيث 
يوجد هذا املوقع في منطقة إس����تراتيجية ومنطقة 
تالقى العديد من الطرق الرئيسية وفي مكان قريب 

من مشاريع البنية األساسية الضخمة.
ميول صن����دوق مدينة الهن����د الترفيهية بقيمة 
400 مليون دوالر مراحل أعمال البنية التحتية ذلك 
الصندوق الذي أطلق مؤخ����را لهذا الغرض وحقق 
جناحا كبيرا حيث استطاع القائمون عليه استقطاب 
املس����اهمات املطلوبة إلغالق االكتتاب وذلك خالل 
ش����هرين ونصف من تاريخ إطالق����ه ليعكس الثقة 
الكبيرة التي يحظى بها بيت أبوظبي لالس����تثمار 
من عمالئه كما يعكس الثقة في الفرص االستثمارية 

التي يطرحها.
يسعى بيت أبوظبي لالستثمار عبر استثماراته في 
اخلارج إلى حتقيق املصلحة القصوى للمستثمرين 
عبر مشاريع تتسم بطلب حقيقي ودراسات موضوعية 
للمخاطر تس����اندها املالءة املالية العالية للشركة 
ومترس في اقتناص الفرص املجزية مدعمة بكوادر 

عاملية في كل القطاعات االستثمارية.

على 5 مراحل وبقيمة 400 مليون دوالر

انطالق »غيت هاوس« المملوك لـ »بيت األوراق« في لندن

 »فيتش« و»ستاندارد آند بورز« تؤكدان تصنيفهما
»A-« للبنك األهلي المتحد عند درجة

في أحدث تقييم دولي للبنك ومؤش���رات 
أدائه املالية والنوعية، أعلنت وكالة »فيتش« 
الدولية عن تثبيت التصنيف االئتماني طويل 
 )A-( األجل للبنك األهلي املتحد عند درجة
والتوقع املس���تقبلي )مس���تقر(، فيما أكدت 
على تصنيفها االئتماني قصير األجل للبنك 
عند درجة )F2(، ومركزه املالي املستقل عند 
مستوى ) B/C( ودرجة الدعم )1(، لتنضم وكالة 
»فيتش« بذلك إلى كل من وكالة »س���تاندارد 
أند بورز« التي أكدت تصنيف البنك بدرجة 
)-A( )مستقر( ووكالة »كابيتال إنتلجنس« 
 )A( التي أكدت بدورها تصنيفها للبنك بدرجة
)مستقر( في تقريرين مستقلني سبق أن صدرا 
في أواخر يوليو 2009، وذلك في إطار تقارير 

التقييم الدورية التي جتريها كبريات مؤسسات 
التصنيف الدولية على ضوء مراجعاتها ألعمال 
البنك وأحدث نتائجه املالية.  كما قامت وكالة 
»فيت���ش« م���ن ناحية أخرى بإع���ادة تأكيد 
تصنيفها االئتماني املتقدم إلثنني من البنوك 
املنضوية ضمن مجموعة البنك األهلي املتحد 
وهما البن���ك األهلي املتحد )اململكة املتحدة( 
وبنك الكويت والش���رق األوسط )الكويت(، 
حيث أبقت الوكالة التصنيف االئتماني طويل 
األجل لكال البنكني عند مستوى )-A( وتوقع 

مستقبلي عام )مستقر(.
وأوضحت وكالة »فيتش« في بيانها الصادر 
ف���ي 30 س���بتمبر 2009 أن نتائج تصنيفها 
االئتماني طويل وقصير األجل للبنك األهلي 

املتحد ودرج���ة الدعم إمنا تعكس األرجحية 
القوية لتوفر سبل الدعم واملساندة املتاحة 

للبنك في حال الضرورة. 
ومن جانبه، عبر فهد الرجعان رئيس مجلس 
إدارة البنك األهلي املتحد عن مشاعر االرتياح 
إزاء محافظة البنك عل���ى أرفع التصنيفات 
االئتمانية سواء قبل أو في غمرة التحديات 
التي فرضتها األزمة املالي���ة العاملية، قائال: 
»ال ش���ك أن التقييم���ات االئتمانية املرتفعة 
املمنوحة للبنك من قبل ثالث من كبرى وكاالت 
املرموقة تعد مؤش���رات  العاملية  التصنيف 
واضحة ومتتابعة على مدى ثقة األوساط املالية 
العاملية بأداء البنك األهلي املتحد واطمئنانها 

آلفاقه املستقبلية.

بودي: نشعر بالفخر النطالق البنك من مدينة لندن باعتبارها أحد أهم مراكز المال العالمية

بحضور سفير الكويت ورئيس وحدة االستثمار في وزارة التجارة واالستثمار البريطانية

الرجعان: تصنيف المؤسسات االئتمانية دليل على قوة المجموعة المالية رغم تحديات األزمة

افتتح بنك غيت هاوس بي.إل.سي اململوك 
بالكامل لشركة بيت االوراق املالية مقره اجلديد 
في قلب العاصمة البريطانية لندن وذلك يوم 
االربعاء 30 سبتمبر املاضي، واقيم احلفل برعاية 
سفيرنا في لندن خالد الدويسان وديڤيد ووتون 
ممثل عمدة مدينة لندن باالضافة الى حضور 
كل من اندرو ليفي رئيس وحدة االستثمار في 
وزارة التجارة واالس���تثمار البريطانية )يو.
كي.تي.اي( والعمدة املنتخب لسنة 2009 نيك 

انستي واعضاء مجلس ادارة البنك.
وف����ي كلمة بهذه املناس����بة هنأ الس����فير 
الدويس����ان بنك غيت هاوس ف����ي خطاب له 
عل����ى ما حققه البنك من اجن����ازات باالضافة 
الى اختيار البنك املوفق ملقره الرئيس����ي في 
مدينة لندن اب����رز العواصم املالية في العالم 
مشيرا الى اهمية عالقة الكويت معها وطبيعتها 

اخلاصة واملميزة.
وذكر ووتون ان لندن لديها جميع الكفاءات 
واالمكانيات التي تخولها للتطور واالزدهار في 

مجال اخلدمات املالية االسالمية وذلك بفضل 
جهود كل املتواجدين في هذا احلفل.

واش���اد رئيس وحدة االستثمار في وزارة 
البريطانية »يو.كي.تي. التجارة واالستثمار 
اي« اندرو ليفي بدور بنك غيت هاوس للعمل 
على تطوير قطاع اخلدمات املالية االسالمية 
في اململكة املتحدة، كما اعرب عن فخره مبركز 
مدينة لندن الرائد في ترويج هذا القطاع الذي 
ينتشر حاليا بش���كل متنام في جميع انحاء 

العالم.
وفي كلمته مبناسبة االفتتاح رحب السيد 
رئيس مجل���س ادارة البنك فهد فيصل بودي 
باحلضور وقال بالنيابة عن قطاع اخلدمات املالية 
االسالمية في لندن متمثال في بنك غيت هاوس 
نش���عر بالفخر واالعتزاز لالنطالق في مدينة 
لندن احد اهم مراكز املال العاملية، كما نشكر كال 
من البنك املركزي االجنليزي ووزارة التجارة 
واالستثمار البريطانية وهيئة اخلدمات املالية 

على تعاونها املتواصل مع هذا القطاع.

فهد الرجعان


