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تيد بريتي 

صالح اخلميس

عبدالعزيز اخلالدي

خالد السلطان

»منا القابضة« تساهم بإنشاء شركة 
للتمويل العقاري بـ 10 ماليين دينار

ممثلو »المقاصة العقارية« 
يلتقون الهارون األسبوع المقبل

»التمويل الخليجي« يؤسس قسمًا جديدًا 
لألنشطة المصرفية االستثمارية 

تسمية بنك يونيكورن كأفضل بيت استثمار
متت تس����مية بنك يونيكورن 
لالستثمار، كأفضل بيت استثمار في 
إطار جوائز التمويل اإلسالمي لعام 
2009 التي تنظمها شركة سي بي 
آي فاينانشال في دبي، ومتنح هذه 
اجلوائز بناء على توصيات األقران 
في قطاع الصيرفة اإلسالمية، وهي 
مصممة ألغ����راض تكرمي وتقدير 
األعمال املتميزة في وسط مجتمع 
التمويل اإلسالمي حول العالم.  وفي 
هذا الس����ياق قال العضو املنتدب 
والرئي����س التنفيذي ليونيكورن 
ماج����د بدر الرفاعي »في مثل هذه 
األوقات العصيبة، فإن ثناء وإطراء 
األقران في القطاع املصرفي ملا يقوم 
ب����ه البنك أمر نعتز به ونقدره ملا 
يحمله من مغزى أكثر من أي وقت 
آخر. كما أنه ليس����عدني أن أنتهز 
هذه املناسبة ألتقدم بأسمى آيات 
الشكر والعرفان لإلخوة العاملني 
في هذا القطاع ولش����ركائنا على 
ثقتهم الغالية في بنك يونيكورن، 
حيث كان هدفنا منذ انطالق نشاط 

أعلن بيت التمويل اخلليجي 
عن قيام مجل����س إدارة البنك 
بتعي����ني تي����د بريت����ي لتولي 
منصب نائب الرئيس التنفيذي 

للمجموعة.
املناسبة قال رئيس  وبهذه 
مجلس اإلدارة عصام جناحي انه 
في إطار خطة البنك الهادفة لبناء 
فريق إدارة على درجة عالية من 
الكفاءة واخلبرة، يسر مجلس 
اإلدارة اإلع����الن عن تعيني تيد 
بريتي كنائب للرئيس التنفيذي 
للمجموعة. ولق����د انضم تيد 
بريتي للعمل في بيت التمويل 
اخلليجي في شهر أكتوبر املاضي 
حيث كان يتولى في الس����ابق 
منصب املدير التنفيذي ملجموعة 

ماكواري كابيتال. 
وأوضح ان ب����ه تيد بريتي 
يتمت����ع من اخلبرة الواس����عة 
في مجال األنش����طة املصرفية 

على املساهمة في دعم أنشطة 
املجموع����ة من خ����الل منصبه 

اجلديد«.
من ناحية أخرى أعلن الرئيس 
التنفيذي للمجموعة أحمد فاعور 
عن تأسيس قسم جديد لألنشطة 
املصرفية االستثمارية املتكاملة 
حتت اسم »GFH Capital« حيث 
القسم أنشطته حتت  سيزاول 
إشراف تيد بريتي في إطار مهام 
منصبه اجلديد كنائب للرئيس 

التنفيذي للمجموعة. 
بدوره قال تيد بريتي »أشعر 
بالغ����ة إلتاحة هذه  بس����عادة 
الفرصة لي لتولي قيادة القسم 
الذي سيضم مجموعة  اجلديد 
القائمة حاليا  إدارة االستثمار 
وفريق توظيف االستثمار بقيادة 
الس����يد مهند حم����د باإلضافة 
إلى تولي األنش����طة املصرفية 

االستثمارية«.

االس����تثمارية من خالل العمل 
ف����ي منص����ب تنفي����ذي رفيع 
املستوى، فإنه مؤهل متاما لتولي 
هذا املنصب، فقد استطاع تيد 
القيادية  إثبات مهاراته  بريتي 
القصيرة  الفترة  العالية خالل 
املاضية، وإنني سعيد بقدرته 

البنك في عام 2004 بناء مجموعة 
خدمات مالية إس����المية متنوعة 
عاملية، وسيظل حتقيق هذا الهدف 
هاجسنا الذي نسعى للوصول إليه 
بكل جد ومثاب����رة«. ومن جانبه 
الرئيس التنفيذي ل� »سي بي آي 
فاينانش����ال« نايغل رودريغس 
»تعكس هذه اجلائزة األداء القوي 

واملتميز لبنك يونيكورن في بيئة 
عمل مليئة بالتحديات والصعاب. 
وقد ظل البنك يحقق منوا وتقدما 
مطردا خالل عام 2009 واس����تمر 
في متيز أعماله من خالل تطبيق 
سياس����ته املتحفظة واحلصيفة، 
وإستراتيجية واضحة، ومنوذج 

أعمال متنوعة«.

للمطالبة برفع نسبة الداللة إلى 2% وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل

البنك يعين نائب رئيس تنفيذي جديدًا للمجموعة

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة اعتزام شركة 
منا القابضة إنشاء شركة للتمويل العقاري في السوق 
املصري. وقالت املصادر ان مساهمة الشركة في شركة 
التمويل العقاري ستكون في حدود 10 ماليني دينار، 
مشيرة الى وجود عدد من الشركات الزميلة والتابعة 

لها بحصص متفاوتة.

وأضافت املصادر ان الدراسات املبدئية التي قامت 
بها الشركة أثبتت وجود فرص هائلة خلفتها األزمة 

املالية العاملية ميكن لشركة التمويل ان تقتنصها.
من جانب آخر كانت الش����ركة ق����د أعلنت أخيرا 
اعتزامه����ا التقدم لإلدراج في س����وقي دبي والقاهرة 
ملا تراه مناس����با لها من خالل عمليات تقوم بها في 

هذين السوقني.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ممثلني من 
ش���ركة املقاصة العقارية سيلتقون وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون االس���بوع املقبل لبحث 
طلب الشركة رفع نسبة الداللة بواقع 1% لتصبح 

2% موزعة على البائع واملشتري.
ولفت���ت املصادر الى ان طلب املقاصة العقارية 
يأتي بعد ورود االمانة العامة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي بأن دوال مثل مملكة البحرين تتعامل بنفس 
النسبة على عقاراتها، موضحة ان مبدأ املعاملة باملثل 

من شأنه ان يسرع من تدشني عمل املقاصة العقارية 
التي تعاني التأجيل منذ سنوات عديدة.

وبينت ان طلب رفع نسبة الداللة من شأنه ان 
يوفر سيولة للشركة لاليفاء بطلبات تسيير اعمالها 
االدارية وكذلك توفير السيولة الالزمة للخروج من 

ازمة السيولة الراهنة التي تواجهها.
وفي الس���ياق ذاته اوضحت مصادر مطلعة ل� 
»األنباء« ان جلنة التجارة املشكلة لتنظيم السوق 
العقاري التزال تدرس توفيق توصياتها فيما يتعلق 

بعمولة السمسرة وتوقيت املعارض العقارية. 

أعلن النائب خالد الس���لطان استقالت���ه من 
مجلس ادارة شركة االمتياز لالستثمار ألسباب 
»موضوعية« ستكون أمام االجتماع القادم ملجلس 

االدارة.
 ومتنى السلطان في بيان صحافي التوفيق 
ملن سيأتي في استكمال املسيرة، وإصالح مسار 

الشركة.

خالد السلطان يعلن استقالته 
من »االمتياز لالستثمار«

الخزام: صناديق إيفا لألسهم المحلية
 تحقق أداء يفوق أداء السوق في نوفمبر

الخالدي على رأس فريق تفاوضي يتوجه إلى ڤيتنام 
والفلبين لبحث فرص االستثمار المشتركة

الوزير أحمد الهارون ينضم إلى الوفد في وقت الحق
فواز كرامي

غادر الب����الد امس الوكيل املس����اع���د 
لشؤون التجارة اخلارجية في وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز اخلال���دي متوجها 
الى هانوي لت����رؤس الف���ريق التفاوضي 
لالجتم�������اع األول للجن����ة الكويتي���ة �� 
الڤيتنامية املش����ترك���ة يرافقه وفد يضم 
عدة جهات حكوم��ية ورس����مية تش����م��ل 
ممثلني ع��ن مؤسس����ة البترول الكويتية 
العام��ة لالس����تثمار والصندوق  والهيئة 
الكويتي للتنمي��ة االقتصادية واالجتماعية 
املدني ووزارة  العامة للطي����ران  واالدارة 

املالية ووزارة اخلارجية الى جانب غرفة 
جتارة وصناعة الكويت.

وس����يترأس اللجنة وزير التجارة في 
البلدين وعقب ذلك يتوجه الفريق التفاوضي 
الى الفلبني بكامل اعضائه وذلك حلضور 
االجتماع االول للجنة التجارية املشتركة 
الكويتي����ة � الفلبينية وذلك في العاصمة 

الفلبينية مانيال.
وذكرت مصادر ل� »األنباء« ان اللجنة 
س����تناقش ف����ي البلدين جمي����ع القضايا 
االقتصادية املش����تركة وفرص االستثمار 
وسبل مضاعفة حجم التبادل التجاري ويأتي 

االستثمار املشترك في قطاع الطاقة على 
النقاش  رأس املوضوعات املشتركة محل 
في اللجنة ال����ى جانب التعاون الصناعي 

والطيران املدني من خالل فتح االجواء.
وذكرت املصادر ان االجتماعات تأتي في 
اطار جهود وكالة التجارة اخلارجية نحو 
تفعيل االتفاقيات املش����تركة بني الكويت 
ومختلف دول العال����م وازالة ما يواجهها 

من عوائق وعقبات.
هذا ومن املقرر ان ينضم الوزير احمد 
الهارون الى الوفد التفاوضي في وقت الحق 

لترؤس اجتماعات اللجنتني املشتركتني.

»بيت االستثمار الخليجي« يتخارج من أحد أصوله 
العقارية بأميركا بقيمة 8.7 ماليين دوالر

أيضا أو بيعها مستقبال، وأفاد 
بأن »اخلليجي« قد قام خالل 
السبعة شهور املاضية بالعمل 
بشكل دؤوب مع عدة أطراف 

قال نائب رئيس الصناديق 
االستثمارية في بيت االستثمار 
اخلليجي صالح اخلميس ان 
»اخلليجي« ق���د أمت بيع أحد 
أصوله العقارية بوالية فلوريدا 
في الواليات املتحدة األميركية 

مببلغ 8.7 ماليني دوالر.
 وأوضح اخلميس في بيان 
صحافي أن العقار املذكور هو 
عبارة عن قطعة أرض سكنية 
وهي جزء م���ن مجموعة من 
األراضي مت شراؤها في مايو 
2008 بقيمة اجمالية 17 مليون 
دوالر بغرض تطويرها ضمن 
مشروع متكامل يحتوي على 
فن���دق يتكون م���ن 115 غرفة 
ومجمعا جتاريا باإلضافة إلى 

351 وحدة سكنية.

املالي����ة في الدولة وعلى مس����توى العالم 
لتمتد أنشطته االستثمارية من بلد املنشأ 
إلى دول املنطقة والهند والصني والشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، كما عمل على ابتكار 
مفاهيم جديدة للمشاريع االستثمارية خللق 
فرص اس����تثمارية لتشمل كافة القطاعات 
االقتصادية ولرؤية موضوعية لألوضاع 
إل����ى قطاعات  الراهنة توجهت الش����ركة 
االقتص����اد احلقيقي وتس����هم في حتقيق 
سياسات إستراتيجية عامة كقطاع الغذاء 
والقطاع الصحي والطاقة والطاقة النظيفة 
فعملت على تكوين محفظة استثمارية لبناء 
مصنع للمحاليل الطبية ومتيز البيت في 
نشاط إدارة الثروات اخلاصة وخلق وإدارة 
الصناديق االستثمارية والتخارج الناجح 
في الوقت املناس����ب ومبا يحقق املصلحة 

القصوى للمستثمرين. 
وذك����ر البيان أن جائ����زة االجناز وفي 
هذا التوقيت ج����اءت لتروي قصة جناح 
أخرى تض����اف إلى جناحات بيت ابوظبي 
وفي أعقاب جوائ����ز دولية حصدها بيت 
ابوظبي لالس����تثمار منها جائزة الرابطة 
الدولية لالتصاالت املرئي����ة لعام 2008م 
)IVCA. Live Com Awards( على أس����اس 
قدرة على بناء وترسيخ العالمة التجارية 
وإظهار مقدرة عالية في التسويق والعالقات 
العامة، وخمس����ة جوائز ل� CNBC حصل 
عليها بيت ابوظب����ي دفعة واحدة في هذا 
العام 2009 وذلك عن مشاريع في املنطقة 

وخارجها. 

حصد بيت ابوظبي لالستثمار وفي تقدير 
عاملي وإقليمي جائزة أسرع الشركات منوا 
لعام 2009 والتي تعد ضمن مجموعة جوائز 
االجن����از ملجلة اربيان بزنيس، وأعلن عن 
فوز الش����ركة باجلائزة الشركة في حفل 
أقيم بهذه املناس����بة وحتت رعاية كرمية 
من الش����يخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم ولي عهد دبي. 
ومتنح هذه اجلائزة للمؤسس����ات في 
القطاعات االقتصادية املختلفة على الصعيد 
اإلقليمي وفقا لالجنازات التي مت حتقيقها على 
صعيد النمو والتوسع من قبل املؤسسات 
خالل العام، وقد جاء اختيار بيت ابوظبي 
لالس����تثمار من بني مجموعة من الشركات 
العاملية عبر جلنة جتمع نخبة متخصصة 
جلوائز اربيان بزنيس اس����تنادا إلى األداء 
املميز واملقدرة على النمو، وتسلم اجلائزة 
عن بيت ابوظبي لالستثمار الرئيس التنفيذي 

لبيت ابوظبي لالستثمار فواز اجلودر. 
وبهذه املناسبة أعربت اإلدارة التنفيذية 
عن س����عادتها بهذا التقدير والذي يعكس 
املقدرة العالية لبيت ابوظبي لالس����تثمار 
على تنفيذ اإلستراتيجية احلكيمة التي تتبع 
العامة وحتقيق األهداف  الرؤية  لتحقيق 
اخلاصة بالشركة واملتعلقة بعملية النمو 
والتوسع ووفق سياسات مدروسة وتوجه 
محسوب ألس����واق واعدة حتقق األهداف 
احمل����ددة القتناص الفرص االس����تثمارية 
املجزية وحتقق قيمة مضافة ملستثمرينا مع 
احملافظة على الريادة واستنادا إلى تضافر 

جهود كاف����ة العاملني باإلضافة الى املالءة 
املالية التي مكنتنا من حتقيق األهداف، كما 
جاءت هذه اجلائزة لتكرم كافة العاملني في 
بيت ابوظبي لالستثمار وتقف شاهدا على 
التعاون الصادق كأسرة متالحمة تسعى إلى 

حتقيق األهداف وحتافظ على النجاح.
 وقال بي����ت ابوظبي في بيان صحافي 
أمس انه ورغم األوضاع االقتصادية الراهنة 
وفي وجود حزمة من القوانني ومحفزات 
االس����تثمار التي وضعتها الدولة متاشيا 
مع األزمة وعبر سياسات متزنة ودراسات 

للجدوى استطاع بيت ابوظبي لالستثمار 
أن يتوس����ع أفقيا وعمودي����ا وان ميضي 
باستثماراته دون توقف ألي من مشاريعه 
القائمة ووفق اجلدول الزمني املعد سلفا وإن 
ميتد مبكاتبه خارج اإلمارات العربية املتحدة، 
واستطاع ان يعظم من االرباح حيث سجلت 
أول حسابات ختامية بعد نشأته في العام 
2005 ربحا يبلغ 10 ماليني دوالر وأخذ في 
النمو إلى أن سجلت في نهاية العام 2008 
ربح يبلغ 71 مليون دوالر كما عمل على إقامة 
عالقات استراتيجية مع العديد من املؤسسات 

اكبر  أن  الى  التقارير تش���ير 
اقتصاد في العالم بدأ بالتحسن 
حي���ث حقق الناجت احمللي في 
الوالي���ات املتحدة ف���ي الربع 
الثالث من عام 2009 منوا بقدر 
2.8% مقارن���ة بانكماش قدره 
0.7% في الربع الثاني من العام 
نفس���ه، كما أن معدل البطالة 
لشهر نوفمبر املاضي انخفض 
إلى 10% مقارنة مبعدل %10.5 

في شهر أكتوبر.
 وأش���ار اخلمي���س الى ان 
سياسة بيت االستثمار اخلليجي 
املتحفظة في انتقاء االستثمارات 
محليا وخليجيا ودوليا ساهمت 
كثيرا في قدرة »اخلليجي« على 
تسييل بعض األصول عندما 

دعت احلاجة لذلك. 

للحصول عل���ى موافقة هيئة 
اإلسكان وتنمية املدن لتمويل 
املشروع السكني والذي أدى إلى 
املذكورة  ارتفاع قيمة األرض 

عند بيعها.
 وقال اخلميس إن بيع قطعة 
الس���كنية مببلغ 8.7  األرض 
ماليني دوالر وحتقيق خسارة ال 
تتعدى 24 ألف دوالر بنسبة اقل 
من 1% من رأس املال املستثمر، 
في وق���ت مازالت في���ه أزمة 
العقاري تلقي بظاللها  الرهن 
على السوق العقاري األميركي 
والعاملي، يعتبر اجنازا يحسب 
ل� »اخلليجي« وذراعه العقاري 
في الس���وق األميركي )شركة 

انوفست كابيتال(. 
وأش���ار اخلمي���س إلى أن 

وتراجعا في قيمة املؤش���ر، إال أن وجود فرص ش���راء 
جاذبة لعدد من األس���هم س���يرفع من حركة التداول«.  
وذكر اخلزام أن انخفاض البورصة في شهر نوفمبر كان 
نتيجة عدة مؤثرات منها محاكمة أجيليتي القائمة في 
في إطار نزاعها احلالي مع وزارة الدفاع األميركية، كثرة 
االستجوابات املقدمة من نواب مجلس األمة، باإلضافة 
إل���ى تداعيات أزمة ديون دبي العاملية والتي نتوقع أن 

يكون تأثر االقتصاد الكويتي بها محدودا نسبيا. 
وأضاف اخلزام: »ان فريق إدارة الصناديق احمللية 
لديه إستراتيجية واضحة جتاه سوق الكويت لألوراق 
املالية للفترة القادمة، متمثلة في حتقيق عوائد مميزة 
على املديني القصير واملتوس���ط عن طريق اس���تغالل 
الفرص االستثمارية املتاحة في سوق الكويت لألوراق 

املالية«.

حققت صناديق إيفا لألسهم احمللية عوائد متميزة 
خالل شهر نوفمبر 2009 بناء على تقرير جلوبل الشهري 
عن أداء صناديق األسهم احمللية، فقد انخفض صندوق 
إيفا االستثماري 3.03% خالل شهر نوفمبر وتفوق بذلك 
على أداء املؤشر الوزني لسوق الكويت لألوراق املالية 
والذي انخفض مبق���دار 8.46% خالل نفس الفترة، أما 
صندوق إيفا اإلسالمي )العسجد( فقد انخفض %2.86 
خالل ش���هر نوفمبر محققا بذلك أداء متميزا نسبة إلى 
مؤشر شركة املدار املتوافق مع الشريعة اإلسالمية والذي 

سجل انخفاضا مبقدار %10.42.
وفي هذا السياق قال نائب الرئيس لألسهم احمللية في 
إدارة األصول عبداهلل اخلزام: »إن أداء صناديق إيفا هذا 
الشهر يعد من بني أفضل النتائج التي حققتها الصناديق 
املماثلة مما يؤكد متيزنا في إدارة الصناديق احمللية، فقد 

انتهجت الصناديق منذ بداية العام سياسة استثمارية 
تعمل جاهدة على تعزيز العوائد من خالل تنويع األصول 
واحملافظة على بعض السيولة في الصناديق لالستفادة 

من الفرص االستثمارية املتواجدة في السوق«.
وأضاف قائال: »مبا أننا في الربع األخير من الس���نة 
والذي يشهد تاريخيا تراجعا في قيمة السيولة النقدية 

 واش���ار اخلمي���س إلى أن 
عملية الب���ي التي متت ألحد 
املس���تثمرين احملليني، بداية 
الشهر اجلاري، قد جاءت بعد 
حصول اخلليجي على موافقة 
هيئة اإلسكان وتنمية املدن في 
الواليات املتح���دة األميركية 
 Department of Housing and(
 )»Urban Development »HUD
لتمويل اجلزء اخلاص بتطوير 
351 وحدة سكنية واملتوقع بدؤه 
في النصف األول من عام 2010، 
مما سيكون له األثر اإليجابي 
عل���ى باقي مراحل املش���روع 
التجاري  كالفندق واملجم���ع 
واململوكة بالكامل ل� »اخلليجي«، 
حيث ان جميع اخليارات متاحة 
لصالح »اخلليجي« لتطويرها 

الفريق يضم ممثلين عن »المالية« و»البترول« و»الهيئة« و»الصندوق« و»الخارجية« و»الغرفة«

بيت أبوظبي لالستثمار أسرع الشركات نموًا
بتأكيد من »أربيان بزنيس« ضمن مجموعة جوائز اإلنجاز لعام 2009

فواز اجلودر يتسلم اجلائزة


