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»الوطنية للتنظيف« و»SCM« تدخالن
في شراكة لتنظيف البحيرات النفطية

»المزايا« تدشن »كلوفر كلينك« نهاية فبراير

لجنة اندماج »الدولية للتمويل« و»كويت إنفست« 
و»جيزان« تعلن مستشار الدمج خالل 10 أيام

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة 
ان الشركة الوطنية للتنظيف توصلت 
الى اتفاقية مع شركة »SCM« الكندية 
للدخول على مناقصات ش���ركة نفط 
الكويت اخلاصة بتنظيف ومعاجلة 
خزانات وبحيرات النفط املزمع طرحها 
خالل السنة املقبلة، كعارض رئيسي 
لهذه املناقص���ات. وقالت املصادر ان 

ش���ركة »SCM« الكندية هي ش���ركة 
متفرعة عن شركتني كنديتني عمالقتني 
األولى هي شركة استخراج ومعاجلة 
النفط الكندية »CORR« والثانية هي 
شركة »SAR-AS« حيث قامت الشركتان 
بتأسيس هذه الشركة ومقرها جبل علي 
في اإلمارات العربية املتحدة لالستفادة 
من الطفرة االقتصادية التي تشهدها 

املنطقة.

عمر راشد
توقعت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
افتتاح مشروع »كلوفر كلينك« التابع 
لش���ركة مزايا القابضة نهاية شهر 
فبراير املقبل، الفتة الى ان الشركة 
انته���ت بالفعل م���ن اجناز 87% من 
االعمال االنشائية اخلاصة باملشروع. 
ولفتت الى ان املش���روع الذي يقع 
في منطقة اجلابري���ة هو االول من 

نوع���ه في الكويت وذل���ك في اطار 
االستثمارات التي تقوم بها الشركة 
في القطاع الصحي، ولفتت املصادر 
الى ان املشروع يعد االول من نوعه 
في الكويت للشركة في مجال الرعاية 
الصحية، مضيفة ان 80% من االعمال 
االنشائية قد مت اجنازها على مساحة 
4000 متر مربع وبقيمة تصل الى 7 

ماليني دينار.

عمر راشد
علمت »األنباء« م���ن مصادرها 
أن اللجنة املش���كلة إلنهاء إجراءات 
»الدولية للتمويل« و»جيزان القابضة« 
و»كويت إنفست« ستعلن خالل 10 
ايام عن أسماء الشركات االستشارية 
احمللي���ة واألجنبية التي س���تقوم 

بإج���راءات االندماج، الفت���ا الى أن 
اللجنة قامت باجتماعات مكثفة خالل 
األيام املاضية لالختيار بني الشركات 
املتقدمة إلجراءات االندماج. وأفادت 
املصادر بأن اج���راءات االندماج لم 
تتأثر بأي تداعيات ألزمة مديونية دبي 

العاملية أو األزمة املالية العاملية.

أخبار الشركات
في المفاوضات النهائية من مراحل التوقيع

بمناسبة حصوله على جائزة أفضل بنك إسالمي إلدارة الثروات

»اتحاد الشركات« ناقش أوضاع الشركات واالستفادة من »قانون االستقرار« 
عمر راشد

علمت »األنباء« من مصادرها ان مجلس ادارة احتاد 
الشركات االستثمارية اجتمع امس بحضور 6 اعضاء من 
اجمالي 9 بسبب غياب 3 اعضاء عن االجتماع، حيث ناقش 
اوضاع الشركات االستثمارية وكذلك سبل االستفادة من 

قانون تعزيز االستقرار املالي وخطة حترك االحتاد في 
العام املقبل. ومن بني املوضوعات التي مت طرحها على 
طاولة االجتماع وضع الشركات املتعثرة بسبب تداعيات  
االزمة املالية. ويأتي االجتماع في اطار االعداد لعقد اجلمعية 
العمومية القادمة لالحتاد والذي من املتوقع ان يكون في 

منتصف يناير املقبل وهو املوعد االولي املتوقع.
ولفتت املصادر الى ان االجتماع ناقش جوانب ادارية 
ومالية اخرى تتعلق بوضع امليزانية لالحتاد واشتراكات 
االعض���اء، متوقعة عقد اجتماع آخر ملجلس االدارة قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية.

»بيتك« يتجه للتوقيع على شراء عقارات
مدّرة للدخل في أميركا وكندا أوائل يناير المقبل

عزام الصباح: »بيتك البحرين« ساهم بفاعلية في تنمية 
المملكة ويجسد العالقات االقتصادية بين البلدين

املنامة � كونا: أشاد سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح باجنازات ومساهمات بيت التمويل 
الكويتي � البحرين في التنمية التي تش���هدها مملكة 
البحرين. وقدم الشيخ عزام التهنئة الى بيت التمويل 
الكويت���ي � البحرين مبناس���بة حصوله على جائزة 
أفضل بنك اسالمي الدارة الثروات وفوز شركته التابعة 
»مينا تليكوم« بجائزة أفضل مزود خلدمة االنترنت 
في الشرق األوسط وأفريقيا. واشاد بهذه االجنازات 
والتقدي���ر االقليمي والدولي ال���ذي يتمتع به البنك 
وتواصل اجنازاته على الرغم من األزمة االقتصادية 
التي يشهدها العالم، مؤكدا أن بيت التمويل الكويتي 
� البحرين يجسد الروح التجارية اخلالقة واملثابرة. 
وقال »ان عالقات الكويت والبحرين ضاربة بجذورها 

في عمق التاريخ وما يجمع بني البلدين والش���عبني 
الشقيقني أكبر من أن يوصف بكلمات موجزة وتواجد 
مؤسسة مالية عريقة مثل بيت التمويل الكويتي في 
البحرين ما هو اال جتسيد عملي لهذه العالقة«. واعرب 
عن سعادته واعتزازه مبساهمة بيت التمويل الكويتي � 
البحرين في مسيرة التنمية في مملكة البحرين مبختلف 
مناحي احلي���اة االقتصادية واالجتماعية ما ينعكس 
على مختلف فئ���ات املجتمع متمنيا للبنك املزيد من 
النجاحات. من جانبه، رحب العضو املنتدب الرئيس 
التنفيذي للبنك عبداحلكيم اخلياط بزيارة سفيرنا لدى 
اململكة شاكرا له تهنئته على اجلوائز التي حققها بيت 
التمويل الكويتي � البحرين، مشيدا بالدعم واملساندة 

الذي يحظى بها البنك من قبل سفيرنا.

عمر راشد
بدت العقارات املدرة للدخل والدخول في استثماراتها 
من بني أولويات بيت التمويل الكويتي في املرحلة املقبلة، 
حيث قام »بيتك« بالعديد من الصفقات االستثمارية في 
القطاع العقاري في السوق االميركي خالل العام احلالي، 
والتي كان آخرها ما أعلنه عن توقيعه عقدا في استثمار 

عقاري مباشر في مدينة شيكاغو االميركية بقيمة 242 
مليون دوالر ميتلك فيه »بيتك« 95% فيما متتلك شركة 
برزم للتطوير العقاري نس���بة ال� 5% املتبقية. مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« اشارت الى ان »بيتك« سيمضي قدما 
في هذا النوع من االستثمارات لعوائده املجزية والفرص 
الواعدة التي ميتلئ بها السوق خالل تلك الفترة، موضحة 

ان »بيتك« بصدد توقيع عقود لشراء عقارات في كل من 
اميركا وكندا، الفتة الى ان تلك العقارات »مدرة« للدخل 

وتتركز في السوقني االميركي والكندي.
وبينت ان توقيع العقود م���ن املتوقع ان يتم خالل 
شهر يناير املقبل، مستدركة بأن قيمة تلك العقارات تقدر 

مباليني الدوالرات دون ان حتدد قيمتها.

سفيرنا في مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح مهنئا »بيتك البحرين«

منطقة وسط بيروت

فواز اجلودر

أعلن بيت أبوظبي لالستثمار 
عن تخارجه من صندوق بوابة 
بيروت الذي تستثمر أمواله في 
شراء وإنهاء إجراءات ملكية 8 
قط���ع م���ن األرض والتصميم 
اخلاص بتطوير مشروع عقاري 
متعدد االستخدامات في منطقة 

سوليدير وسط بيروت.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي لبيت ابوظبي لالستثمار 
التخارج  إن  فواز علي اجلودر 
من صن���دوق بواب���ة بيروت 
وفي ظل األوضاع االقتصادية 
الراهنة يعكس االلتزامات التي 
قطعها بيت ابوظبي لالستثمار 
للمس���تثمرين النتقاء الفرص 
االستثمارية املثمرة أينما وجدت 
م���ع حرفية فريق االس���تثمار 
في اختيار التوقيت املناس���ب 
للتخ���ارج، وق���درة عالية في 
توجيه االستثمارات، كما يجسد 
املساندة والثقة الكبيرة من قبل 

مستثمرينا.
ف���واز اجلودر أن  وأوضح 
صندوق بوابة بيروت انش���ئ 
في مطلع العام 2006 بقيمة 160 
مليون دوالر بهدف االستثمار 
في مشروع بوابة بيروت وهو 
مشروع للتطوير العقاري متعدد 
االستخدامات يقام على 8 قطع 
ارض مبس���احة تصل إلى أكثر 
من 21 ألف متر مربع ومبساحات 
مبنية تص���ل إلى 178.500 متر 
مرب���ع من الوحدات الس���كنية 

إجراءات احترازية تعكس مقدرة 
عالية في إدارة الصندوق لتحقق 
املصلحة القصوى ملستثمرينا 
النمو  وجتسد إلس���تراتيجية 
والتوسع مع احملافظة على موقع 
الشركة الرائد في هذه الصناعة 
والتي تعكسها محافظ استثمارية 
اجته بها بيت ابوظبي لالستثمار 
م���ن ابوظبي إلى خارج احمليط 
اإلقليمي وفي مناطق مختلفة من 
العالم وتعمل في جل القطاعات 
االقتصادية بغية خلق واكتشاف 
فرص استثمارية متنوعة تفرزها 
اخلطط العامة الهادفة إلى تعزيز 
دور القطاعات احليوية لالقتصاد 
ومس���تفيدا من جميع األوضاع 
االقتصادية ومسخرا كل اجلهود 
لتعظيم ربحية محافظه، والعمل 
بشكل أفقي ومتواز بحيث يضمن 
إطالق فرصة استثمارية مع وجود 
دراسات دقيقة ومتواصلة لفرص 
أخرى، حتقق تطلعات املستثمرين 

وتؤكد الثقة املتبادلة.
وختم بقوله ان هذا التخارج 
جاء في أعقاب التخارج الناجح 
لصن���دوق العرب���ي لألس���هم 
اخلاصة مبعدل عائد داخلي على 
االستثمار وصل إلى ما نسبته 
20.2% وكذلك التخارج الناجح 
لصن���دوق اخل���ور بعائد على 
االستثمار بنسبة 30% وتوزيع 
أرباح نقدية على املساهمني وفق 
احلسابات اخلتامية للعام 2008 

بنسبة %40.

والتجارية والتجزئة في منطقة 
سوليدير وسط بيروت.

وفي س���ياق متص���ل، قال 
اجلودر: لقد حقق بيت ابوظبي 
لالستثمار أداء مميزا للتخارج من 
الصندوق وكان ملوقع املشروع 
االستراتيجي في وسط بيروت 
البحر املتوسط  وإطاللته على 
دورا معززا، إضافة إلى الطفرة 
االقتصادية التي حققها القطاع 
املتزايد من  العقاري والطل���ب 
املطورين احملليني واإلقليمني من 
القطاعات االقتصادية املختلفة 
والقطاع الس���ياحي على وجه 
اخلصوص وقت إطالق الصندوق 
وبرغم األوضاع التي مر بها لبنان 
من حرب مفاجئة في منتصف 
العام 2006 تبعتها أزمة سياسية 
أزمة مالي���ة عاملية مما  أعقبها 
تطلب اتباع سياسات وتطبيق 

الجودر: التخارج في ظل األوضاع الراهنة يعكس االلتزام بانتقاء الفرص

بيت أبوظبي لالستثمار يتخارج
من صندوق بوابة بيروت


