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45 مليار ين ياباني الدخل الصافي
 لـ »نيسان موتور« في الربع الثالث

في خطوة مهمة تتوج سلسلة نجاحات »جي بي آي« في اتفاقيات اإلنزال ببلدان المنطقة

توقيع اتفاقية إنزال »كابل االتصاالت«
 بين شركتي جي بي آي و»االتصاالت البحرينية«

أعلنت شركة جلف بريدج إنترناشونال 
)جي ب���ي آي( الش���ركة اخلاصة األولى 
لتش���غيل كوابل االتصاالت البحرية في 
الش���رق األوس���ط عن توقيع عقد اتفاق 
إنزال كابل لالتصاالت البحري اخلاص بها 
في مملكة البحرين مع شركة االتصاالت 
البحرينية باتلكو، وهي الشركة الرائدة 
في تشغيل شبكات االتصاالت في اململكة، 
ومبوجب هذا االتفاق ستقوم شركة باتلكو 
ببناء محطة إنزال الس���تقبال الكابل في 

مملكة البحرين.
وستعمل منظومة كوابل »جي بي آي« 
التي تعتمد على أح���دث تقنيات كوابل 
األلي���اف البصرية البحري���ة على ربط 
دول اخلليج مع بعضها وس���توفر ربطا 
فوريا ومباش���را مع العالم عبر إيطاليا 
في أوروبا وعبر الهند في آسيا، وسيمنح 
كابل االتصال البحري اخلاص ب� »جلف 
بريدج إنترناش���ونال« مشغلي شركات 
االتصاالت األخرى ف���ي املنطقة والعالم 
تنوع���ا في اخلي���ارات واملرونة وجودة 

خدمات عالية. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باتلكو 
جيرت رايدر معلقا على االتفاقية »يسر 
شركة باتلكو توقيع هذه االتفاقية مع جي 
بي آي، األمر الذي سيمنح الشركة املزيد 
من املرونة والتنوع في توفير ربط عاملي 
املستوى للمقيمني في البحرين بوجهات 

عاملية متعددة«.
وفي هذا اإلطار قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة التنفيذي لشركة جي بي آي حمد 

املناعي »يسرنا أن نعلن اليوم عن إنزال 
كابل ج���ي بي آي في مملك���ة البحرين، 
خصوص���ا أن اململكة واح���دة من اكثر 
أس���واق االتصاالت حتررا ف���ي املنطقة. 
نحن سعداء باخلروج بهذه االتفاقية مع 
باتلكو وأن نكون شركاء في تطوير كامل 
قطاع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 

في البحرين«.
وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة 
جي بي آي احمد مكي، »هذه االتفاقية لن 
تعود بالنفع على مملكة البحرين فحسب، 
بل على جميع البلدان في املنطقة. إننا نؤمن 

املتعددة واملنافسة  إتاحة اخليارات  بأن 
على االتصاالت الدولية أمر ضروري للنمو 
املستقر في املنقطة، وتوقيع االتفاقية مع 
باتلكو تقرب جي بي آي خطوة إضافية من 
حتقيق هذه األهداف، وأنا على ثقة بأن جي 
بي آي ستغير واقع االتصاالت في الشرق 
األوسط وستلعب دورا إيجابيا في دفع 

عجلة النمو االقتصادي في املستقبل«.
وقد استثمرت باتلكو في السابق في 3 
 ،)FLAG( منظومات كوابل دولية هي فالغ
سي � مي � وي SEA-ME-WE( 3 3(، سي 
� مي � وي SEA-ME-WE4( 4(، باإلضافة 

إلى محطة ستاليت أرضية لتزويد خدمات 
الصوت واملعلومات واإلنترنت إلى عمالئها 

في جميع انحاء اململكة. 
واس���تثمرت باتلكو أيض���ا في ثالثة 
 SFO، FALCON and(( مس���ارات متنوعة
FOG للدخول في منظومة الربط العاملي، 
حيث تعتبر درجة املرونة والتنوع لهذه 
الشبكة من »أفضل املمارسات« في قطاع 
االتصاالت عامليا وقد خدمت البحرين بشكل 
جيد في املاضي مقلل���ة من األعطال في 

خدمات االتصاالت خالل تلك السنوات.
وأضاف رايدر »هذا االستثمار يشكل 
جزءا من إنف���اق باتلكو البالغ 1.4 مليار 
دوالر في البنية التحتية لقطاع االتصاالت 
في مملكة البحرين. وتعتمد استراتيجية 
الشركة على االستمرار في االستثمار في 
البنية التحتي���ة اجلديدة والتكنولوجيا 
املبتك���رة لتضمن أن اململكة تبقى مركزا 
لتكنولوجي���ا املعلومات واالتصاالت في 

املنطقة«.
ومن املقرر أن تبدأ منظومة كوابل جي 
بي آي العمل في العام 2011 وقد صممت 
لتعمل ملدة 25 سنة. علما أن املنظومة تربط 
جميع دول اخلليج عبر حلقة رئيس���ية 
تزيد من مرونة خدمات االتصاالت. هذا 
وقد صمم���ت منظومة كوابل جي بي آي 
لتوفر س���عة 5 تيرابيت في الثانية على 
بعض املسارات، وبالتالي ستكون لديها 
القدرة على تلبية الطل���ب املتزايد على 
حركة االتصال الصادر والوارد من وإلى 

منطقة اخلليج.

ارتفاع موجودات بنك الدوحة %18
 وصافي األرباح إلى 973.6 مليون ريال قطري

»السوق السعودية« تفتح ملف االستثمار األجنبي
االسواق نت � رويترز: كشف 
رئي����س هيئ����ة الس����وق املالية 
السعودية عبدالرحمن التويجري 
أن الهيئة تدرس خطوات جديدة 
لفتح أكبر بورصة في العالم العربي 
ام����ام االس����تثمار االجنبي، فيما 
أن السوق السعودية  أكد خبراء 
بحاجة لالس����تثمار األجنبي لكن 
مع وج����ود بعض الضوابط التي 
حتمي السوق مما يعرف ب� »األموال 

الساخنة«.
وق����ال التويج����ري إن الهيئة 
تدرس سبال جديدة ميكن من خاللها 
للمستثمر االجنبي دخول السوق 
السعودي، مضيفا أن االستثمارات 
في املستقبل ميكن أن جتري من 

خالل صناديق جديدة.
وأوضح في تصريحات صحافية 

أن الصناديق االجنبية لعبت دورا 
مهما في حتقيق استقرار السوق، 
لك����ن كانت هن����اك ايضا مخاطر 
ويج����ب أال يك����ون ألي خطوات 
جديدة لفتح الس����وق أثر سلبي 

على البورصة.
وأضاف »صحيح أن االستثمار 
االجنبي في االسواق املالية له فوائد 
كثيرة لكن في الوقت نفسه يحفل 
بخطورة دخول »االموال الساخنة« 
وخروجها بشكل كبير، ووجود 
االستثمارات االجنبية طويلة املدى 

عامل مهم في استقرار السوق«.
وأشار إلى أن بعض السيولة 
البورصة السعودية  خرجت من 
مثلما حدث في االسواق املجاورة 
جراء االزمة العاملية لكن البورصة 

مع ذلك في حالة جيدة.

وتابع »الوضع احلالي يشير 
الى أن السوق في وضع استقرار 
واالستقرار ناجت عن ارتفاع معدالت 
الثقة اذ لم يعد هناك تذبذب كبير 
كما كان في السابق نتيجة عمليات 
غير سليمة وتوقعات غير طبيعية 

اآلن هدأت االمور«.
ولفت إلى أنه من املمكن اضافة 
قطاع »رياض����ي« للبورصة بعد 
خصخصة االندي����ة وأنه ال نية 
لتجزئة االسهم«.  ويرى املستشار 
االقتصادي وعضو جمعية االقتصاد 
السعودية د.عبد الوهاب أبوداهش 
أن تصريحات رئيس هيئة السوق 
املالية لم حتم����ل أي جديد على 
صعيد تواجد املستثمر األجنبي 

في السوق السعودي. 

دبي: أعلنت شركة نيسان موتور 
احملدودة عن النتائج املالية للربع 
الثالث من السنة املالية 2009 التي 
تنتهي في 31 مارس 2010، اضافة 
إلى األش����هر التسعة األولى، ففي 
الربع الثالث، بلغ الدخل الصافي 
املجمع بعد الضريبة )بعد اقتطاع 
اجلزء من أرباح الشركات التابعة 
العائدة للمساهمني الفرعيني( 45 
مليار ين ياباني )480 مليون دوالر، 
340 مليون يورو(. وجاءت هذه 
النتائج أفضل من التوقعات بفضل 
املبيعات االضافية بشكل رئيسي 
بعد إلغاء احلوافز في األس����واق 
الرئيسية ومنو املبيعات في الصني 
والتنفيذ الفعال لإلجراءات العملية 
الت����ي اتخذت بع����د األزمة املالية 

واالقتصادية العاملية. 
وبلغت العوائد الصافية 1.9962 
تريليون ين ياباني )21.33 مليون 
دوالر، 15.01 يورو( بنسبة %9.9 
مقارنة بالع����ام املنصرم. وبلغت 
األرباح التشغيلية 134.1 مليار ين 
ياباني )1.43 مليار دوالر، 1.01 مليار 
يورو( وبلغت نسبة هامش الربح 
التشغيلي 6.7%. ووصلت األرباح 
العادية إلى 112.7 مليار ين )1.20 

مليار دوالر، 850 مليون يورو(.
وقال كارلوس غصن، الرئيس 
التنفيذي لشركة نيسان موتور 
احمل����دودة: »كان أداؤنا في الربع 
الثال����ث من الس����نة املالية 2009 
مشجعا، ويؤكد أن اإلجراءات التي 
اتخذناها كانت ناجعة. وبالرغم 
من ه����ذه النتائج االيجابية الربع 
سنوية، نعتقد أن ظروف االقتصاد 
العاملي التزال متذبذبة وغير مؤكدة، 
ولهذا ستبقى توقعاتنا حذرة حتى 
نرى ما يثبت أن التعافي االقتصادي 
أصبح أمرا مس����تداما في أسواق 
العالم«. وقد باعت نيسان 882.000 

مركبة حول العالم من شهر أكتوبر 
وحتى نهاية ديسمبر 2009، بنسبة 
20.6% مقارن����ة بنفس الفترة من 

السنة املالية 2008.
وفي الفترة من شهر أبريل إلى 
ديسمبر 2009، بلغ الدخل الصافي 
بعد الضريبة 54 مليار ين ياباني 
)580 ملي����ون دوالر، 410 ماليني 
يورو( بنسبة 25% مقارنة بالعام 
املنصرم. ووصلت العوائد الصافية 
إلى نس����بة 19.5%، إل����ى 5.3796 
تريليون ين ياباني )57.47 مليار 
دوالر، 40.45 ملي����ار يورو(. أما 
األرباح التشغيلية فبلغت 228.9 
مليار ين ياباني )2.45 مليار دوالر، 
1.72 مليار يورو(، بزيادة نسبتها 
147.6%. ووصلت نس����بة هامش 
الربح التشغيلي 4.3%. ووصلت 
األرب����اح العادية إلى 145.9 مليار 
أميركي،  ين )1.56 ملي����ار دوالر 
ي����ورو(، بزيادة بلغت  1.1 مليار 
نس����بتها 62%. وعلى املس����توى 
العاملي، باعت نيسان 2.505.000 
مركبة في التس����عة أشهر األولى 
من السنة املالية، بانخفاض بلغت 
نسبته 4.8% مقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي.

عقد مجلس إدارة بنك الدوحة 
جمعيت����ه العمومي����ة 22 فبراير 
بحضور أعض����اء مجلس اإلدارة 
واملساهمني وممثلني عنهم وذلك 
ملناقشة التقرير السنوي املقدم عن 
الس����نة املالية التي تنتهي في 31 

ديسمبر 2009.
وف����ي تقدميه للتقري����ر املالي 
السنوي عن العام 2009 قال رئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن محمد 
بن جبر آل ثاني: »نود أن نشير إلى 
أننا قد اعتمدنا في شهر ديسمبر 
من عام 2009 استراتيجيتنا للثالثة 
أعوام القادمة إال أنه وكما تعلمون 

فإن تبعات األزمة املالية العاملية التزال قائمة والتزال 
آثارها السلبية موجودة، مما جعل األوضاع في األسواق 
املصرفية مبختلف دول العالم صعبة، هذا عدا املنافسة 
القائم����ة بني البنوك. وبالتالي فإن احملافظة على هذا 
املس����توى من األداء أو حتقيق معدالت منو مرتفعة 
باألرب����اح خالل العام القادم ليس باألمر الس����هل، إال 
أننا وبالرغم من هذه التحديات سوف نحاول جهدنا 
احملافظة على هذا املس����توى م����ن األداء. كما نود أن 
نشير أيضا إلى أن البنك قد تسلم قيمة اكتتاب جهاز 
قطر لالستثمار في رأس مال البنك املتمثل في املرحلة 
الثانية والتي تعادل نسبة 5% من مجموع أسهم رأس 
املال«.ثم أضاف: »لقد حققنا في ذات العام نسب منو 
عالية بكافة املؤش����رات املالية حي����ث ارتفع إجمالي 
املوجودات إلى 46 مليار ريال قطري أي بنسبة %18 
وارتفع إجمالي محفظة القروض والسلف بنسبة %8.2 
وإجمالي ودائع العمالء بنس����بة 20%، وبلغ إجمالي 
الزيادة في حقوق املساهمني 938 مليون ريال قطري. 
كما حققنا أيضا صافي أرباح في نهاية العام بلغ 973.6 
مليون ريال قطري ونسبة منو في إجمالي اإليرادات 

التشغيلية تعادل 22% حيث بلغت 
الزيادة في اإليرادات التش����غيلية 
مبلغ 369.2 مليون ريال قطري. 
وقد انعكست هذه النتائج الطيبة 
على مع����دالت األداء، حيث بلغت 
نسبة العائد على متوسط حقوق 
املساهمني 21.7% ونسبة العائد على 

متوسط املوجودات %2.3«.
كما شهدت النتائج املالية للبنك 
تطورا حيث حقق بنك الدوحة خالل 
عام 2009 نسب منو ملحوظة بكافة 
املؤشرات املالية حيث ارتفع إجمالي 
املوجودات من مبلغ 39 مليار ريال 
قطري عام 2008 إلى مبلغ 46 مليار 
ريال قطري عام 2009 أي بزيادة قدرها 7 مليارات ريال 
قطري ونس����بة منو 18% وسجلت القروض والسلف 
نس����بة منو تعادل 8.2% حيث ارتفعت من مبلغ 24 
مليار ريال قطري عام 2008 إلى مبلغ 26 مليار ريال 
قطري عام 2009. وإضافة إلى ذلك حقق البنك نسبة 
منو في إجمالي ودائع العمالء تعادل 20% حيث ارتفع 
إجمالي الودائع من مبلغ 23.2 مليار ريال قطري عام 
2008 إلى مبلغ 27.9 مليار ريال قطري عام 2009 أي 
بزيادة قدرها 4.7 مليار ريال قطري. كما بلغت نسبة 
النمو في إجمالي حقوق املساهمني 19.1% حيث ارتفعت 
من مبلغ 4.9 مليارات ريال قطري عام 2008 إلى مبلغ 
5.9 ملي����ارات ريال قطري ع����ام 2009 أي بواقع 938 
مليون ري����ال قطري.كما تظهر البيانات املالية أيضا 
أن البنك قد حق����ق صافي أرباح في نهاية عام 2009 
مببلغ 973.6 مليون ريال قطري ووجود نسبة منو 
في إجمالي اإليرادات التش����غيلية بواقع 22% حيث 
بلغت الزيادة في اإليرادات التش����غيلية مبلغ 369.2 

مليون ريال قطري. 

مجلس اإلدارة يقترح أرباحًا نقدية بنسبة 70% من القيمة االسمية للسهم

»كيوتل« تربح 2.8 مليار ريال قطري لـ 2009
أعلنت مجموعة كيوتل عن تس���جيل 
صاف���ي أرباح 2.8 ملي���ار ري��ال قط��ري 
ل� 2009، وهو ما يعد منوا بنس���بة %21 
مقارنة بالعام املاضي، كما وصلت قاعدة 
العمالء للمجموعة إلى 60.5 مليون عميل 
كما زادت اإليرادات بنسبة 18.2% لتنهي 
2009 بإيرادات بلغت 24 مليار ريال قطري 
مقارن���ة بإيرادات بلغت 20.3 مليار ريال 
قطري في 2008 كما استمر هامش األرباح 
قبل اقتطاع الفوائد والضريبة واالستهالك 
واالهتالك من خالل هذه الفترة ووصل إلى 

47% )48% في 2008(.
ونتج عن اس���تراتيجية التنوع التي 
انتهجتها الشركة العديد من املنافع، حيث 
أصبحت مجموعة كيوتل أكبر مزود خلدمات 
االتصاالت في منطقة الش���رق األوس���ط 
وشمال أفريقيا من خالل عدد الدول التي 
تعمل بها في 2009. وتأتي 76% من أرباح 
الش���ركة في 2009 من خارج دولة قطر، 

وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة.

وبهذه املناسبة قال 
إدارة  رئيس مجل���س 
كيوتل الشيخ عبداهلل 
بن محمد بن س���عود 
: »حقق���ت  آل ثان���ي، 
عملياتن���ا املتنوع���ة 
أرباح���ا قوية ومكنتنا 
من حتقي���ق النمو في 
بيئة شديدة املنافسة 
وحافلة بالتحديات. فقد 
حققت مجموعة كيوتل 
منوا بنسبة 18.2% في 
إيراداتها، ومنوا بنسبة 
20.5% في صافي الربح 

خالل فترة ال� 12 ش���هرا وذلك عن طريق 
حفاظها على القيمة في األسواق األساسية، 
ومن خالل التوسع املستمر للعمليات في 

أسواق املنطقة«.
أما االجنازات األخ���رى في هذا العام 
فتتضمن زي���ادة عدد العم���الء بصورة 

مذهل���ة ف���ي كل م���ن 
واجلزائ���ر  الع���راق 
وإندونيسيا، واإلطالق 
الناجح ل� »الوطنية« في 
فلسطني وواي � ترايب 
في باكستان، والتعامل 
املتمي���ز والق���وي مع 
املنافسة في كل من قطر 

والكويت.
»كم���ا  وأض���اف: 
يس���رني، ونيابة عن 
أعضاء مجلس اإلدارة، 
أن أقترح على اجلمعية 
العمومية ارباحا نقدية 
بقيمة 7 رياالت قطرية على كل سهم، وهو ما 

ميثل 70% من القيمة االسمية للسهم«.
ويعكس منو كيوتل في السوق القطرية 
في 2009، حيث جنحت في تنمية العدد 
املوحد لقاعدة عمالئها ووصلت إلى 2.4 
مليون عميل في خضم منافسة شديدة، 

اخلب���رة العميقة للمجموع���ة في إدارة 
الضغوط التنافسية، وفي توسيع مجموعة 

اخلدمات التي تقدمها للعمالء. 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس  كما علق 
كيوتل د.ناصر معرفيه، بالقول: »واصلت 
مجموعة كيوتل االستفادة من قاعدة مهمة 
للدخول في عمليات جديدة وتقدمي خدمات 
جديدة في سائر املناطق التي منارس فيها 
أعمالن���ا. فقد متكنا في 2009 من احلفاظ 
على مس���توى االبتكار ف���ي مجال خدمة 
االتصاالت اجلوالة وخدمات البرودباند، 
ونحن اآلن في وضعية متكننا من االستفادة 
من الطلب املتزايد في األس���واق املتقدمة 
واألس���واق النامية. كما واجهنا عدد من 
املتغيرات التنافسية في بعض األسواق 
الكبيرة وبرهنا على مرونة استراتيجياتنا 
السوقية، خاصة في قطر حيث كان تركيزنا 
منصبا على املنتجات واخلدمات واألسعار 
وخدمة العمالء، مما مكننا من التأقلم مع 

هذه املتغيرات«. 

الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني

جانب من توقيع االتفاقية

الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

كارلوس غصن

استثمارات جديدة لصندوق »واعد« منها تملك حصة 
في »بروكتر أند جامبل« وشراء عمارة سكنية في الكويت  

سياسته المتحفظة ساعدته على مواجهة تقلبات األسواق خالل األزمة الماضية بكل جدارة

اإلدارة والعضو  أكد رئيس مجل����س 
املنتدب لش����ركة أجوان اخلليج العقارية 
)مدرجة في السوق املوازي( لؤي القطامي، 
أن صندوق واعد لالستثمار العقاري الذي 
تعتبر الشركة مبثابة املستشار له، متكن 
خالل الفترة املاضية من احلفاظ على أصوله 
وحتقيق العوائد اجليدة رغم أن ظروف 
تأسيس����ه تزامنت مع بداية األزمة املالية 

العاملية.
وكشف القطامي عن استثمارات جديدة 
دخل بها الصندوق مؤخرا إحداها محلية 
والثانية خليجية والثالثة عاملية، حيث أكد 
أن الصندوق استثمر في شراء عمارة سكنية 
الرقعي بالكويت،  استثمارية في منطقة 
كما اس����تثمر في عقارات مدرة للدخل في 
مكة بالسعودية، فضال عن شراء حصة من 
عقار مملوك لشركة »بروكتر أند جامبل« 

ببريطانيا.
وقال ان عائد العمارة الس����كنية التي 
مت ش����راؤها في الكويت يص����ل إلى %8، 
مؤك����دا أن الصندوق متك����ن من رفع هذا 
العائد إلى نس����بة 10% من خالل التمويل 
اإلس����المي، خاصة أن هذه العمارة متتاز 
مبوقعها املمي����ز وكونها مؤجرة بالكامل 
الكبرى وبعقد إيجار  الش����ركات  إلحدى 
منخفض مقارنة بالس����وق احمللي، األمر 
الذي ينبئ بإمكانية زيادة العائد التأجيري 

في املستقبل القريب.
أما بخصوص استثمار الصندوق في 
بريطانيا، فقد أكد القطامي أنه كان عبارة 
عن شراء حصة في املقر الرئيسي لشركة 
»بروكتر أند جامبل« في أوروبا، الفتا إلى 
أن شركة بروكتر أند جامبل قامت بتأجير 
املبنى ملستثمرين ملدة 15 سنة، مؤكدا أن 

عائد احلصة املشتراة يتجاوز %9.

ومضى القطامي يقول ان اجلهاز اإلداري 
للصندوق يتصف بحرصه الشديد على 
انتقاء الفرص املميزة بالسوق، حيث انه 
يبحث وبشكل يومي في الفرص املتاحة، 
مع حرصه على االبتعاد التام عن العقارات 
االس����تثمارية املخالفة، مؤكدا أن عملية 
ش����راء أي عقار تس����بقها في العادة لدى 
الصندوق دارسة كيفية التخارج منه بعد 
حتقيق العوائد املرجوة، األمر الذي يؤكد 
أن املعايي����ر التي يتبعه����ا الصندوق في 
شراء العقارات عالية جدا من بينها املوقع 
السيارات واإليجارات  واملداخل ومواقف 
وغيرها. وتوقع القطامي أن يشهد السوق 
العق����اري في الكويت نوعا من النش����اط 
وخاصة فيما يتعلق بالعقار االستثماري 
الودائع  الفوائ����د على  نتيجة النخفاض 
وتوافر السيولة النقدية في السوق، فضال 
عن التسهيالت التي بدأت بعض البنوك 
الكويتية بتقدميها للمستثمرين ولو أنها 

مازالت مبستويات متحفظة.
بدوره تطرق مدير عام ش����ركة الداو 
لالستثمار )مدير الصندوق( حمد احلمد 
إلى السياسة االستثمارية اخلاصة بصندوق 
واعد لالستثمار العقاري، حيث أكد أنه مت 
مؤخرا جتديد وتطوير وبلورة السياسة 
االس����تثمارية اخلاصة بصن����دوق واعد، 
مؤكدا أن الش����ركة تق����وم مبتابعة هذه 
السياس����ة وجتديدها بشكل مستمر بناء 
على املعطيات اجلديدة في الس����وق، مع 
احلفاظ على نفس مستوى التحفظ الذي 
يتبع����ه الصندوق من����ذ انطالقته والذي 
س����اعده على مواجهة تقلبات األس����واق 
خالل األزمة العاملية املاضية بكل جدارة. 
وأضاف أن الش����ركة تعتمد في سياستها 
على تنويع االستثمارات فضال عن تنويع 
املناطق اجلغرافية التي يتم االس����تثمار 
فيها، باإلضافة إل����ى البحث عن الفرص 
العقارية املجدي����ة والتركيز على بعض 

املناطق والقطاعات العقارية املستغلة وغير 
املستغلة. وقال ان الشركة حريصة كذلك 
على تسريع دورة االستثمار في الصندوق 
من أجل تعزيز عوائد املستثمرين، مع عدم 
إغفال عملية البحث عن فرص للمضاربة 

في مختلف األوقات.
وأكد احلمد أن سياس����ة وإستراتيجية 
الصندوق تسمحان له بالدخول في مجال 
املتاج����رة العقاري����ة س����واء باألراضي أو 
الوحدات واملباني العقارية مبختلف أنواعها 
السكنية واالستثمارية والصناعية خارج 
الكويت، من خالل البيع والشراء والتطوير 
والتأجير، ناهيك عن إمكانية الدخول في 
مجال الصكوك اإلسالمية على اعتبار أنه 
صندوق واعد يعتمد في عمله على مبادئ 
الشريعة اإلسالمية السمحة، األمر الذي يفتح 
املجال أمام املزيد من الفرص االستثمارية 
املتنوعة بالسوق. ولفت احلمد إلى أن شركة 
داو لالستثمار تهدف إلى فتح آفاق استثمارية 
جديدة داخل الكويت وخارجها، وان تكون 
ضمن افضل من يوفر اخلدمات املالية في 
الكويت، الفتا إلى أن من اهم اس����تثمارات 
شركة الداو لالستثمار: شركة جبلة القابضة، 
 ،Caribou ش����ركة ليفانت القابضة، القهوة
ش����ركة الرؤيا لألوراق املالية، شركة مينا 
العقارية، البنك االهلي املتحد، بنك اركابيتا، 

شركة أرقام كابيتال وغيرها.
اجلدير بالذكر ان شركة الداو لالستثمار 
تأسست عام 1994 برأس����مال 20 مليون 
دينار )75.7 ملي����ون دوالر( وهي تابعة 
لشركة مشاريع الساير، ويتركز نشاطها 
على االستثمار واخلدمات املالية مبا في 
ذل����ك إدارة أموال الغي����ر وتوظيفها في 
احملافظ والصناديق من نشاطات شركة 

الداو الرئيسية.

حمد احلمدلؤي القطامي

»جلوبل« توقع اتفاقية بيع »التمويل العقاري – مصر« 
للبنك العربي األفريقي غدًا

أحمد يوسف
علمت »األنباء« ان البنك العربي االفريقي حصل 
على موافقة اجلهات الرقابية في مصر لشراء شركة 
بيت التمويل العقاري التي متتلكها ش���ركة بيت 
االستثمار العاملي »جلوبل« بنسبة 99%، وذكرت 
املصادر ان املس���ؤولني ف���ي كل من البنك العربي 
االفريقي، وشركة جلوبل سيوقعون غدا الثالثاء 
اتفاقية صفقة الش���راء على ان تعقد شركة بيت 
التمويل العقاري جمعية عمومية بعد غد االربعاء 
يتم فيها قبول استقالة مجلس ادارة الشركة وتشكيل 
مجلس ادارة جديد من قبل البنك العربي االفريقي. 
واضافت املصادر ان صفقة البيع ليست لها عالقة 
بأي عمليات العادة هيكلة مديونية الش���ركة، بل 

تأتي في اطار عمليات التخارج املدروس .


