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طارق عبدالسالم ومحمد الصالح وبالل أنور لدى توقيع اتفاقية التمويل

سعيد توفيقي

»أبوظبي لالستثمار« و»إس بي آي« تؤسسان صندوقًا 
لالستثمار في أفريقيا بقيمة 100 مليون دوالر

بورصة دبي تتفاعل إيجابيًا مع اتفاق 
الديون وترتفع %2.43

»كابيتال إنتلجنس« تمنح سورية تصنيفًا 
سياديًا لعملتها

 ابوظب���ي � يو.بي.آي: أعلنت كل من ش���ركة 
أبوظبي لالستثمار املؤسسة املختصة باخلدمات 
املالية وشركة »إس بي آي« القابضة اليابانية عن 
تأسيس شركة مشتركة إلدارة صندوق استثماري 
جديد مختص بالق���ارة األفريقية بقيمة إجمالية 

أولية تصل الى 100 مليون دوالر.
وقالت وكالة االنباء االمارات الرسمية )وام( 
امس ان الصندوق االس���تثماري اجلديد الذي مت 
متويله باملناصفة بني الطرفني سيركز أنشطته في 
نيجيريا وغانا وكينيا باإلضافة إلى مصر وتونس 
واملغرب حيث سيس���تثمر في الشركات املدرجة 
واخلاصة وعمليات االكتتاب األولية واملؤسسات 
التي تعتزم االكتتاب مبختلف القطاعات كالقطاع 
املصرفي وعمليات التعدين واملنتجات االستهالكية 

والصناعات املختلفة.
وتنوي الش���ركة التي تدير ه���ذا الصندوق 
االستثماري املش���ترك إطالق عدد من الصناديق 

االستثمارية األخرى مستقبال والتي ستتاح املشاركة 
بها للمس���تثمرين اخلارجيني حيث من املتوقع 
أن حتظى هذه الصناديق باهتمام كبير من قبل 

املستثمرين اآلسيويني.
وتأتي هذه اخلطوة ضمن سلسلة من الشراكات 
التي أرس���تها ش���ركة »إس بي آي« املدرجة في 
بورصة طوكيو مع عدد من اجلهات املختلفة ومنها 
»متاسيك« السنغافورية ووزارة املالية في سلطنة 
بروناي وشركة آي اف سي ميتروبول الروسية 
ومؤسسة جاردمي بوتانيكو لالستثمار البرازيلية 
حيث تهدف هذه الش���راكات إلى االس���تثمار في 

األسواق احلدودية والناشئة.
وقال يوشيتاكا كيتاو الرئيس التنفيذي للشركة 
القابضة اليابانية ان شركته تسعى إلى توسيع 
الرقع���ة اجلغرافية لعمليات املجموعة في مجال 
إدارة األصول حول العالم من خالل التعاون مع 

»شركاء رائدين« في مناطقهم.

أ.ف.پ: تفاعل سوقا   � دبي 
االمارات السيما دبي امس ايجابيا 
مع اعالن مجموعة »دبي العاملية« 
موافق����ة دائنيها على مقترحها 

بإعادة هيكلة ديونها.
وارتفع مؤشر سوق دبي عند 
االغالق 2.43% ليصل الى مستوى 

1630.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر 
ابوظبي بنسبة 1.38% ليصل الى 

2566.56 نقطة.
وه����و اول يوم ت����داول في 
االم����ارات بع����د اع����الن »دبي 
العاملي����ة« اجلمعة ان 99% من 
دائنيها وافقوا على إعادة هيكلة 

ديون قدرها 24.9 مليار دوالر، 
وذلك بعد اشهر من املفاوضات 

الشاقة.
وذك����رت الش����ركة التابعة 
حلكومة دبي انها تأمل في اجناز 
عملية اعادة الهيكلة في غضون 

اسابيع.

أعلنت الوكال���ة العاملية للتصنيف االئتماني 
كابيتال إنتلجنس، ومقرها قبرص، منح سورية 
تصنيفات سيادية للعملتني احمللية واألجنبية. 
وأوضحت الوكالة في بيان لها أن أهم ما مييز 
ملف السيادة االئتمانية السورية السيولة النقدية 
والقدرة على تسديد الديون، إضافة إلى االلتزام 
الواضح باإلصالح التدريجي القتصادها، مضيفة 
أنها منحت سورية تصنيفا سياديا على عملتها 
احمللي���ة بدرجة »بي بي-« عل���ى املدى الطويل، 

ودرجة »بي« على املدى القصير األمد. 
ولفتت الوكال���ة إلى أن االقتصاد الس���وري 
ل���م يتأثر كثيرا باألزمة املالي���ة العاملية، منوهة 
باإلس���تراتيجية الس���ورية ملواجهة الصعوبات 
االقتصادية وبالتماسك املالي والنمو اجليد للناجت 
احمللي اإلجمالي وانخفاض العوائد احلقيقية على 

الدين احلكومي. 
وأشارت الوكالة إلى أن آفاق االئتمان في سورية 
تعتمد على سياس���ة املبادرات الهادفة لتحسني 
املناخ االستثماري وتطبيق معايير جديدة لتعزيز 

اإلدارة والسياسة املالية العامة، مؤكدة أن اإلصالح 
االقتصادي بدأ في العقد املاضي، وسيؤدي مستقبال 

إلى تقييمات جيدة في املدى املتوسط. 
وقال د.الياس جنمة أستاذ االقتصاد املالي في 
جامعة دمشق في تصريح ل� »سانا« إن قيام وكالة 
عاملية مبنح تصنيف ائتماني لسورية خطوة جيدة 
تدل على تقدم الوضع املالي االئتماني لس���ورية 
تساعدها على الولوج إلى األسواق املالية الدولية 

بشكل أفضل. 
واعتبر جنمة ان التصنيف االئتماني اجلديد 
يتطلب أن يكون أفضل في املستقبل، وأن يرتفع 
للدرجة »اي«، حتى نحصل على وضع ائتماني 
أفضل، ما يتطلب قيام السلطات املالية والنقدية 
بجهود مستمرة إيجابية لتحقيق ذلك، الفتا إلى أن 
أهم ما مييز التصنيف االئتماني إمكانية احلصول 

على قروض بشروط ميسرة وبفوائد أفضل. 
يذكر أن درجة التصنيف االئتماني حتدد مستوى 
اإلقراض ومس���توى معدالت الفوائد التي ميكن 

للدولة صاحبة التصنيف أن حتصل عليها.

أعلنت شركة الريف العقارية 
وهي ش���ركة عمانية مساهمة 
مقفلة مملوكة بالكامل لشركة 
العقارات املتحدة عن توقيع عقد 
متويل بقيمة 12.5 مليون ريال 
عماني مع البنك األهلي املتحد 
»عمان« ملدة تسع سنوات ونصف 
السنة وذلك لتمويل مشروعها 
اجلديد عالم صاللة وهو مجمع 
جتاري سياحي متكامل يقع في 

صاللة بسلطنة عمان.
وقام بتوقيع العقد الرئيس 
التنفيذي في ش���ركة العقارات 
املتح���دة ورئيس مجلس ادارة 
ش���ركة الريف العقارية طارق 
محمد عبدالس���الم ومدير عام 
ش���ركة الريف العقارية محمد 
الصالح، ومس���اعد املدير العام 
ورئيس دائرة اخلدمات البنكية 
في البنك األهلي املتحد »عمان« 

بالل أنور.
وقال مدير عام شركة الريف 
العقارية م.محم���د الصالح ان 
احلصول عل���ى التمويل الالزم 
للمش���روع من البن���ك االهلي 
العالقة  املتحد »عمان« يعكس 
االس���تراتيجية التي تربط بني 
العقارية« والبنك كما  »الريف 
يؤشر في الوقت نفسه إلى الثقة 

املتبادلة بني الطرفني خصوصا 
التي  املرنة  املفاوضات  في ظل 
متت وانتهت باملوافقة على منح 
الشركة التمويل الالزم األمر الذي 
يعزز العالقة االستراتيجية مع 

البنك االهلي املتحد »عمان«.
وتوق���ع الصال���ح اجن���از 
مش���روع عالم صاللة بحلول 
الرب���ع الثالث م���ن العام 2011، 
مشيرا إلى أن املشروع من اهم 
املشاريع التجارية والسياحية 
في سلطنة عمان، حيث يتميز 
مبوقع استراتيجي وتصميمات 
عاملية وخدمات استثنائية حيث 
تبلغ التكلفة االجمالية للمشروع 
42 مليون ريال عماني، ويتكون 
من مساحة تبلغ حوالي 65000 
متر مربع ويضم هايبر ماركت 
على مساحة حوالي 9000 متر 
مرب���ع تتولى ادارته سلس���لة 
كارفور الش���هيرة كما يحتوي 
على دور سينما مبساحة اجمالية 
حوالي 2000 متر مربع، وصالة 
ترفيهية كبرى مغطاة لألطفال 
والكبار حتت���وي على صاالت 
البولين���غ والبلياردو  أللعاب 
والتزلج عل���ى اجلليد والعاب 
الڤيديو »الڤيديو جيمز« مبساحة 
4000 متر مربع تقريبا كما يضم 

املشروع موال جتاريا على مساحة 
22000 متر مربع يحتوي على 
العديد من احملالت املختلفة والتي 
س���تخدم املجتمع بتنوعها كما 
يحت���وي على قاع���ات للطعام 
بجوار العديد من املطاعم وذلك 
بخالف املقاهي املنتشرة داخل 
املول وف���ي احلدائق الداخلية، 
مشيرا الى أن املشروع يقع في 
بقعة ممي���زة في مدينة صاللة 
حيث يبعد عن مطار صاللة 10 
كيلومترات ويحتوي ايضا على 
عدد 168 ش���قة فندقية من فئة 
4 جنوم وتديره سلسلة سفير 
انترناشيونال الشهيرة كما مت 
التخطيط الستيعاب عدد 1335 

موقف سيارات.
وأكد الصالح أن مشروع عالم 
صالل���ة هو االول من نوعه في 
مدينة صاللة بوجه خاص وفي 
سلطنة عمان بوجه عام حيث ان 
املشروع يعتبر اضافة حقيقية 
لقطاع السياحة في سلطنة عمان 
حيث انه سيساهم بشكل مباشر 
في انعاش املدينة من الناحية 
االقتصادية والسياحية، مشيرا 
الى الدع���م الكبير الذي تقدمه 
وزارة الس���ياحة العمانية ملثل 

تلك املشاريع.

»الريف العقارية« توقع عقد تمويل مشروع 
عالم صاللة بـ 12.5 مليون ريال عُماني

مع البنك األهلي المتحد »عُمان« ولمدة تسع سنوات ونصف السنة

»تسويق«: استمرار عجز الوحدات السكنية في أبوظبي
و26 ألف وحدة في دبي بنهاية 2010

»دبي فيرست«: تراجع اإلنفاق عبر البطاقات االئتمانية %15
في اإلمارات في الـ 18 شهرًا الماضية 

مقارنة مع المستويات العليا التي بلغها في عام 2008

»بوز آند كومباني«: دول الخليج تخصص 26 مليار دوالر
إلنشاء شبكات قطارات

أكدت دراسة حديثة أجرتها »تسويق 
للتطوير والتسويق العقاري«، الشركة 
المتخصصة في مجال توفير استشارات 
وحل����ول القطاع العقاري في الش����رق 
األوس����ط، أن أبوظبي التزال تعاني قلة 
عرض الوحدات السكنية، في حين توقعت 
تحديات استقرار ألسعار العقارات في دبي 
مع دخول 26 ألف وحدة جديدة متوقعة 

إلى السوق بحلول نهاية العام.
وفيما يتعلق بس����وق العقارات في 
الدراسة عن انخفاض  أبوظبي، كشفت 
معدالت الطلب إلى حد كبير على شراء 
المخط����ط، كما توقعت  العقارات على 
توجه شركات الملكية الخاصة وكبرى 
المؤسسات االس����تثمارية التي تسعى 
إلى تحقيق عائدات معتدلة، لكن بقيمة 

أعلى من المعتاد، نحو إطالق العديد من 
النش����اطات واالستثمارات العقارية في 
المستقبل، والتي تركز على مناطق األعمال 
المتميزة والحرة، مثل جزيرة الصوة، إذ 
يمكن تنفيذ اآلليات المالية المماثلة في 
األسواق العالمية كاإليجارات والعوائد 

المضمونة لفترات طويلة األجل.
وعلى الرغم من ذلك، أشارت الدراسة 
إلى أن »مش����روعات التطوير الجديدة 
التي يجري العمل بها في »جزيرة الريم« 
و»شاطئ الراحة« ستسهم في استقرار 
قيمة األصول مع انتهاء مرحلة اإلنشاءات 
بنهاية 2010«، موضحة أن »متوس����ط 
أسعار اإليجارات في أبوظبي يفوق مثيله 
في دبي بنسبة 30%، مع التوقعات بانتهاء 
العمل فيما يراوح بين 12 و15 ألف شقة 

سكنية خالل العام الحالي«.
وتوقعت الدراس���ة أن »يشهد سوق 
العق���ارات المكتبية في أبوظبي فائضا 
بحلول نهاي���ة العام الحالي، فضال عن 
طرح نح���و 1.2 مليون مت���ر مربع من 
المكتبي���ة اإلضافية قبل  المس���احات 
نهاية العام، 2012 م���ع العلم بأن نحو 
50% من هذه المساحة اإلضافية ستكون 
جزءا من مش���روعات التطوير متعددة 
االستخدامات واألبراج الضخمة«، مشيرة 
إلى أن »الس���وق العقاري اليزال تحت 
تأثير الضغط بفعل تطور البنية التحتية 
الحضرية وانخفاض أسعار اإليجارات 
والوفرة في العقارات المتاحة في سوق 

العقارات في دبي«.
إلى ذلك، توقعت »تسويق« أن يشهد 

سوق العقارات السكنية والمكتبية في 
دبي المزيد من التحديات في المحافظة 
على األسعار، السيما أنه من المحتمل 
وصول عدد م���ن الوحدات الس���كنية 
المتوافرة إلى ما مجموعه 26 ألف وحدة 
بحلول نهاية العام 2010، تضاف إليها 
نحو 25 ألف وحدة خ���الل العام 2011. 
وأشارت الشركة إلى غياب حدوث حاالت 
التأخير أو اإللغاء ضمن القطاع العقاري 
السكني، الفتة إلى أنه »على الرغم من 
ارتفاع قيمة المعامالت بنسبة 50% خالل 
الربع الثاني م���ن العام الحالي مقارنة 
بالربع السابق، إال أن القيمة اإلجمالية 
التزال أقل من القيمة التي تم تحقيقها 
في الع���ام 2009، والبالغة نحو ثالثة 

مليارات درهم«.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة »دبي فيرست«، 
إبراهيم األنصاري، تراجع معدالت اإلنفاق باستخدام 
البطاقات االئتمانية في اإلمارات خالل ال� 18 شهرا 
املاضية بنسبة تعدت 15% مقارنة مع املستويات 

العليا التي بلغها اإلنفاق في عام 2008.
وقال ل����� »اإلمارات الي����وم« إن »اإلقبال على 
البطاقات االئتمانية في الس����وق اإلماراتية شهد 
تراجعا ملحوظا منذ وقوع األزمة املالية العاملية، 
وأصبح إصدار البطاقات اجلديدة مرتبطا بسياسات 

ائتمانية صارمة«.
وأضاف أن »)دبي فيرس����ت( شركة اخلدمات 
املالية املتكاملة املتخصصة لألفراد من )مجموعة 
دبي( والعضو في )دبي القابضة(، أطلقت أخيرا 
بطاقة )إمارات����ي( بطاقة ائتمان املوجهة حصرا 
إل����ى مواطني اإلمارات، وذل����ك ضمن )اخلدمات 
املشخصنة( التي يشهد الطلب عليها فورة هذه 

األيام«.
وتفصيال، قال الرئيس التنفيذي لشركة »دبي 

فيرس���ت« إبراهيم األنصاري، إن »اإلقبال على 
البطاقات االئتمانية في السوق اإلماراتية شهد 
تراجعا ملحوظا منذ وقوع األزمة العاملية، وأصبح 
البطاقات اجلديدة مرتبطا بسياس���ات  إصدار 
ائتماني���ة صارم���ة يعتمدها معظ���م مصدري 

البطاقات«.
وأكد األنصاري أن »معدالت اإلنفاق باستخدام 
البطاق���ات االئتمانية في اإلم���ارات خالل ال� 18 
شهرا املاضية، شهدت تراجعا بنسبة تعدت %15 
مقارنة مع املستويات العليا التي بلغها اإلنفاق 

في عام 2008«.
وحول توجه معظم البنوك واملؤسسات املالية 
لتقدمي منتجات مصرفية تلبي احتياجات شخصية 
يحددها العميل نفسه »اخلدمات املشخصنة«، أفاد 
األنصاري بأن »الطلب على اخلدمات املشخصنة 
يشهد فورة هذه األيام، إذ إن املزيد من املستهلكني 
يسعون إلى القيمة الفضلى واحللول املصممة 

خصيصا لتلبي احتياجاتهم اليومية«.

استقطب أكثر من 4 آالف مستخدم جديد خالل شهر رمضان

توفيقي: 16 ألف شاركوا في مسابقة »بيتك« على الـ »فيس بوك«
»بيت���ك« على تدعي���م اجلانب 
اإلمياني لدى اجلمهور خصوصا 

خالل شهر رمضان.
ويتواص���ل »بيت���ك« أيضا 
مع العم���الء عبر صفحته على 
موق���ع Twitter والذي يعد أحد 
املواقع املهمة في التواصل أيضا 
وذلك باس���م KFHGroup حيث 
يتم ب���ث آخر األخبار التي تهم 
مس���تخدمي املوقع إضافة إلى 
تلقي املالحظ���ات واالقتراحات 
من جانب اجلمهور بصدر رحب 
ومبا يتيح لهم فرصة املشاركة 
في إب���داء الرأي حول اخلدمات 

واألنشطة املختلفة.
وفيما يلي أسماء الفائزين: فهد 
صالح سعد العنزي، محمد محمد 
فرحات، مشاري عودة الشمري، 
مرمي راشد احلداري، محمد ذيبان 

املطيري، احمد فيصل عودة.

وذلك من خالل سؤال يومي يظهر 
على حائط صفحة املستخدم في 
ب���وك«، وتتاح  ال�»فيس  موقع 
املش���اركة للمواطنني واملقيمني 
داخل الكويت واملش���تركني في 
www.facebook. »صفحة »بيتك

com/KuwaitFinanceHouse حيث 
يدرج السؤال اليومي بعد صالة 
العصر وتس���تمر فترة اإلجابة 
من الساعة الرابعة حتى الثامنة 
facebook@ :مساء على اإلمييل

.kfh.com
وقد حرص »بيتك« على انتقاء 
نوعية اجلائزة »جهاز آي فون« 
والتي تتزامن مع إطالق »بيتك« 
مع بداية الشهر الفضيل برنامج 
القرآن الكرمي، والذي يعد األفضل 
في متج���ر آبل App Store، وفق 
التقييمات التي مينحها العمالء 
للبرنامج وهو ما يعبر عن حرص 

أن »بيتك« نظم خالل هذا العام 
عدة انشطة لهذه الشريحة.

وأضاف أن املسابقة متيزت في 
كونها األولى من نوعها محليا، 
حيث جتمع البنك ومش���تركي 
صفحته طوال أيام الشهر الفضيل 

بداية الشهر الفضيل حيث بلغ 
عدد املشاركات أكثر من 16 ألفا، 
وهو ما يؤكد النجاح الذي حتقق 
وراء هذه املس���ابقة مشيرا إلى 
أن موظفي »بيتك« بذلوا جهودا 
كبي���رة ف���ي س���بيل إجناحها 
وحتقيق الغرض األساسي منها 
وهو التواصل مع اجلمهور إلى 
جانب تنمية معارفهم من خالل 
األسئلة اليومية في الثقافة العامة 

والتاريخ اإلسالمي.
وأكد توفيقي أن »بيتك« مستمر 
في نهجه باحتواء شريحة الشباب 
فهم ميثلون املستقبل احلقيقي 
للوطن، كم���ا أن لديهم إبداعات 
وطموحات حتتاج الى الدعم من 
املؤسس���ات التي تعنى بهم إلى 
جانب جه���ود القطاع احلكومي 
أداء  والقطاع اخلاص أيضا في 
رسالته االجتماعية، مشيرا إلى 

ق���ال مدير إدارة التس���ويق 
والعالق���ات العامة بالوكالة في 
بي���ت التمويل الكويتي )بيتك( 
سعيد توفيقي إن املسابقة التي 
أطلقها »بيتك« في بداية ش���هر 
املب���ارك على صفحته  رمضان 
ال�»في���س بوك« حققت  مبوقع 
جناحا كبيرا واس���تقطبت أكثر 
م���ن 4 آالف مس���تخدم جدي���د 
معظمهم من ش���ريحة الشباب 
والتي يوليه���ا »بيتك« اهتماما 
كبيرا من حيث اخلدمة والتواصل 
وتقدير جهودهم ودعمهم بأكثر 

من شكل ومناسبة.
وأوضح توفيقي في السحب 
األخير والذي حضره ممثل وزارة 
التجارة والصناعة صقر املناعي 
أن املس���ابقة التي قدمت جائزة 
-iPhone يومية متميزة »آي فون
3Gs« شهدت اقباال متزايدا منذ 

كشف تقرير دولي عن تخصيص دول اخلليج 26 
مليار دوالر لتطوير النقل العام، عبر إنشاء قطارات 
األنفاق والترام واخلطوط احلديدية األحادية »مونوريل« 
في خطوة تهدف لتعزيز التحول نحو استخدام النقل 

العام، حسبما ذكرت صحيفة الشرق األوسط.
وذكر تقرير صدر عن شركة »بوز آند كومباني« ان 
النمو الدميوغرافي والتنمية االقتصادية التي تشهدها 
منطقة مجلس التعاون اخلليجي تتجاوز البنية التحتية 
احلالية واخلدمات املتصلة بالنقل واملواصالت، الفتا 
الى ان وسائل النقل العام متثل نسبة أدنى بكثير من 

10% من مجموع الرحالت السيارة.
وأضاف التقرير الذي أعده »فارس سعادة« املدير  
األول في الش����ركة، ان اس����تخدام املركبات ادى الى 
ازدحام في الس����ير والتلوث وتدهور أمان الطرق، 
مفصحا ان الواقع احلالي س����اهم ف����ي إبطاء النمو 
في املنطقة وتقويض نوعية احلياة بالنس����بة الى 

سكان املدن.
وتتوقع منظمة األمم املتحدة ان تصبح نس����بة 
88% من منطقة مجلس التعاون اخلليجي حضرية 
بحلول س����نة 2025، مقابل نسبة عاملية متوسطها 

57%، يضاف الى ذلك ان ارتفاع مس����تويات الدخل 
سيؤدي الى جتاوز الطلب على قابلية احلركة والنمو 

السكاني السريع في املنطقة.
وقال التقري����ر: »على س����لطات النقل ان تكون 
واقعية فيما يخص عدد الناس الذين سيستعملون 
املواصالت العامة في ظل انتش����ار ثقافة استعمال 
الس����يارة والتوزيع الس����كاني على امتداد مناطق 
جغرافية واسعة«، مستبعدا ان تطمح مدن منطقة 
مجلس التعاون اخلليجي الى اكثر من 30% كنسبة 

استخدام للمواصالت العامة.


