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بورصة دبي تبيع حصة في «ناسداك أو ام اكس»
بـ  672مليون دوالر لسداد ديون
دبي -ا ف ب -اعلنت بورصة دبي ،اكبر مالك لالسم في سوق
دبي املالي ،انها باعت ما قيمته  672مليون دوالر من اسهمها
ف��ي ب��ورص��ة «ن��اس��داك او ام اك��س» لتسديد ق��رض بقيمة 2.45
مليار دوالر يستحق في فبراير املقبل.
وقالت بورصة دبي في بيان نشرته وسائل االع��الم املحلية
أمس انها قامت ببيع  22.78مليون سهم من اسهم «ناسداك او
ام اكس» الى «ناسداك» نفسها ،وثمانية ماليني سهم بقيمة 175
مليون دوالر لنمورا العاملية.
وحصلت بورصة دبي اململوكة من مؤسسة دبي لالستثمار
التابعة لحكومة دبي ،على  428مليون دوالر بشكل قرض مدته
ثالث سنوات قام بالترتيب له بنك االمارات دبي الوطني ونمورا
العاملية.
وق��ال��ت ب��ورص��ة دب��ي ان�ه��ا ت��وص�ل��ت ال��ى ات �ف��اق م��ع الجهات
امل�ق��رض��ة ال�ح��ال�ي��ة الس�ت�ك�م��ال اع ��ادة ت�م��وي��ل ال �ج��زء املتبقي من
التسهيالت امل�ص��رف�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة قيمتها االج�م��ال�ي��ة  2.45مليار
دوالر ويحني موعد استحقاقها في فبراير.
وذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي�م��ز أم ��س ان ب��ورص��ة دب��ي

اض �ط��رت ال ��ى ال �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ي��ة ب �ي��ع س��ري��ع ل �ق��رب ح �ل��ول م��وع��د
استحقاق القرض وحيث فشلت في التوصل لبيع استراتيجي
الصولها.
واع��رب الرئيس التنفيدي ملؤسسة دب��ي لالستثمار محمد
ال�ش�ي�ب��ان��ي ف ��ي ب �ي��ان ع ��ن س �ع��ادت��ه «الس �ت �ك �م��ال ع�م�ل�ي��ة اع ��ادة
التمويل الجزئي ،وتخفيض املستحقات ،وبنجاحنا في تمديد
التسهيالت لفترة ثالث سنوات اخرى».
واض ��اف «ان �ن��ا ن��ؤك��د ال �ت��زام ب��ورص��ة دب��ي كمستثمر طويل
االمد في شركة ناسداك او ام اكس وبنهاية هذه الصفقات تكون
بورصة دبي قد نجحت في تحقيق اهدافها املالية مع الحفاظ
على مصالحها االقتصادية في ناسداك او ام اكس».
واشار الى ان بورصة دبي تبقى املساهم االكبر في «ناسداك
او ام اكس» .وكانت بورصة دبي قد استحوذت على  28في املئة
من اسهم «ناسداك او ام اكس» في .2008
وتملك بورصة دب��ي ايضا نحو  20في املئة من االسهم في
بورصة لندن وثلث االسهم في ناسداك دب��ي التي تملك سوق
دبي املالية الثلثني الباقيني منها.

عينت ديفيد سموت رئيسا تنفيذيا بدال من عدنان كريشنان

«دبي كابيتال العاملية» تتفق مع الدائنني
على إعادة هيكلة  2.5مليار دوالر
أعلنت «دب��ي كابيتال العاملية» ،ال��ذراع االستثمارية ل� «دبي
القابضة» ،انها اتفقت مع الدائنني على اعادة هيكلة  2.5مليار
دوالر من ال��دي��ون وكذلك عينت ديفيد سموت رئيسا تنفيذيا
بدال من عدنان كريشنان.
وبموجب شروط اتفاق اعادة الهيكلة سيمدد الدائنون آجال
دي��ون�ه��م ل�س��ت س �ن��وات وي�ت�ق��اض��ون  2ف��ي امل�ئ��ة ف��ائ��دة اضافية
سنويا على ملياري دوالر من تلك املطلوبات .كذلك تم التوصل
الى اتفاق في ما يتعلق ب�  500مليون دوالر من الديون حيث يتم
مد اجلها  4سنوات على ان تظل الفائدة كما هي.
وق��ال��ت الشركة ف��ي بيان ان «ه��ذه االت�ف��اق��ات الناجحة تمثل
اساسا جيدا وستسمح بتنفيذ خطة العمل طويلة املدى لفريق
االدارة».
واوضحت ان «محفظة الشركة سليمة واداؤها يفوق توقعات
فريق االدارة».
كما اعلنت الشركة ان كبير املسؤولني االستثماريني لديها

ديفيد سموت حل مكان عدنان كريشنان كرئيس تنفيذي.
ويأتي اتفاق اعادة الهيكلة وتنحي كريشنان في اعقاب فترة
صعبة عاشتها الشركة بسبب االزم��ة املالية العاملية التي ادت
الى تراجع قيم اصولها بشكل كبير.
وكانت الشركة قد اعلنت االسبوع املاضي انها توصلت الى
اتفاق اعادة هيكلة مع دائني شركة «ميديكال االينس» التابعة
ل�ه��ا ،وه��و االخ�ي��ر ف��ي سلسلة م��ن ات�ف��اق��ات اع��ادة الهيكلة التي
شملت الشركات التابعة «املاتيس» و«دونكاسترز» و «ماوزر»
و«ترافلودج».
ول��دى «دب��ي كابيتال العاملية» ما اجماليه  9شركات تابعة
في محفظتها ،وهي لم تقم ببناء اي شركات جديدة في العامني
املاضيني ،ولكنها انفقت  300مليون دوالر في السنة املاضية
على االستثمار والبناء في شركاتها القائمة.

عن «زواية داو جونز»

«فاينانشال تايمز» :قطر تسعى
إلى زيادة استثماراتها في املانيا
فرانكفورت -روي�ت��رز  -نقلت صحيفة فاينانشال تايمز في
طبعتها االملانية عن وزي��ر املالية القطري يوسف حسني كمال
قوله ان بالده تسعى لزيادة استثمارتها في املانيا.
وأبلغ كمال الصحيفة «بدأنا بالفعل محادثات مع شركات
صغيرة ومتوسطة الحجم».
وذك ��رت الصحيفة أم��س أن قطر مهتمة بقطاعي الصناعة
وتكنولوجيا املعلومات.
وأبلغ كمال الصحيفة انه بمساعدة من قطر يمكن للشركات

الصناعية املتوسطة الحجم توسيع قاعدة عمالئها الى خارج
امل��ان�ي��ا واوروب � ��ا .واض� ��اف ان ��ه ف��ي اط ��ار م�س��اع��ي ق�ط��ر لتنويع
اق�ت�ص��اده��ا فانها ت��ري��د توسيع استثماراتها لتشمل قطاعي
الخدمات وتكنولوجيا املعلومات.
وق��ال��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ان ش� ��راء ح �ص��ص ف��ي ش��رك��ات مختلفة
سيساعد قطر على كسب مهارات االدارة واملعرفة التكنولوجية
مضيفة ان كمال لم يستبعد االستثمار في شركة ساب العمالق
االملاني لبرامج الكمبيوتر.
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ضمن خطة ذراعها لالستثمار العقاري «سانت مارتن» لطرح أصول بـ  900مليون جنيه

الحكومة الكويتية تبيع عقارات بريطانية
بـ  250مليون جنيه إلى شركة هامرسون

• خطة
«املشروع األزرق»
تقضي بدمج األصول
في أوروبا
واعادة استثمار األموال
في مبان مهمة

مركز «سنترال» للتسوق في كرويدون

وافقت شركة هامرسون العقارية البريطانية على
ش ��راء س�ت��ة ع �ق��ارات ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن ش��رك��ة «س��ان��ت
مارتن» ،ذراع االستثمارات العقارية لحكومة الكويت،
بمبلغ  250مليون جنيه استرليني.
وذك� � ��رت م� �ص ��ادر ان ه� ��ذه ال� �ع� �ق ��ارات ت �ش �م��ل م��راك��ز
التسوق «سنترال» في كرويدون ،و«مونيومنت مول»
في نيوكاسل و«القمم الثالث» في هيتشفيلد و«ممرات
ك��اث�ي��درال» في كوفنتري .وكذلك تشمل متنزهات في
روغبي وفوكستون.
وتقوم «سانت مارتن» ببيع ه��ذه االص��ول في اطار

ك�ج��زء م��ن عملية ت�خ��ارج م��ن ع �ق��ارات بريطانية تبلغ
قيمتها نحو  900مليون جنيه ،في اطار مشروع سمي
«املشروع االزرق» الذي يقضي بدمج اصول الشركة في
اوروب ��ا واع ��ادة االستثمار ف��ي ع�ق��ارات مهمة .وعينت
ال �ش��رك��ة ش ��رك ��ة «س��اف �ي �ل��ز» ك �م �س �ت �ش��ار ل �ه��ا ف ��ي ه��ذه
العملية.
وحظيت محفظة «سانت مارتن» باهتمام بالغ من
املستثمرين ،رغ��م ان بعض ال�خ�ب��راء العقاريني الذين
درس � ��وا اص� ��ول ال �ش��رك��ة ش �ك �ك��وا ف��ي اه �م �ي��ة م��واق�ع�ه��ا
وامكانات تطورها على املدى البعيد.

وت � �ت� ��راوح االص� � ��ول ال �ع �ق��اري��ة ال �ت ��ي ت �ق��وم ال �ش��رك��ة
بتسويقها من مشاريع سكنية بالقرب من كاتدرائية
سانت ب��ول في  5شيبسايد ال��ى مشاريع مكاتب مثل
غيتواي واوري��ل ه��اوس في ريتشموند .وهناك ايضا
عدد من العقارات الصناعية املعروضة للبيع في مواقع
م�ن�ه��ا ب��رم�ن�غ�ه��ام وج �ن��وب ش ��رق ل �ن��دن ال �ت��ي ت�ج�ت��ذب
العديد من شركات االستثمار العقاري.

(عن «دايلي تلغراف» و «فاينانشال تايمز»)

«املدينة» :السوق بحاجة إلى إعادة التفكير
بطرق تمويل جديدة ووسائل جذب إضافية
أش� ��ار ت �ق��ري��ر ش��رك��ة امل��دي�ن��ة
ل�ل�ت�م��وي��ل واالس �ت �ث �م��ار إل ��ى ان
س��وق ال�ك��وي��ت ل� ��أوراق املالية
أنهى تداوالت األسبوع املاضي
ع�ل��ى ارت �ف��اع متباين مل��ؤش��رات
السوق الرسمية ،وارتفاع شبه
جماعي للمؤشرات القطاعية.
وأف � � ��اد ال �ت �ق��ري��ر أن ال �س��وق
اس � �ت � �ه� ��ل ج � �ل � �س� ��ات األس� � �ب � ��وع
ع �ل��ى م ��وج ��ة ب �ي��ع وان �خ �ف��اض
ق ��وي ��ة ن �س �ب �ي��ا ن �ت �ي �ج��ة ب�ع��ض
ال � � �ت � � �ج� � ��اذب� � ��ات ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة،
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى اس �ت �م��رار حالة
ال�ش��د وال �ج��ذب ف��ى صفقة زي��ن
ل��الت �ص��االت وال �ت��ي ت��م اإلع ��الن
ب��اخ��ر ج �ل �س��ات األس� �ب ��وع على
تخفيض نسبة االستحواذ الى
 40في املئة فقط بدال من  46في
املئة.
وأوض ��ح ال�ت�ق��ري��ر أن امل��ؤش��ر
ال � � �س � � �ع� � ��ري ل� � �ل� � �س � ��وق اف � �ت � �ت ��ح
األس� �ب ��وع ع �ل��ى م��وج��ة ت��راج��ع
م�س�ت��أن�ف��ا ب �ه��ا ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ي��ع
وال �ت �س �ي �ي��ل م ��ن األس� �ب ��وع قبل
امل ��اض ��ي وال� �ت ��ي اس �ت �م��رت مل��دة
ج�ل�س�ت��ني ف �ق��ط ق �ب��ل أن ي �ع��اود
ال�س��وق تحركه لأعلى مجددا
باقي جلسات األس�ب��وع ليغلق
ع� �ن ��د م� �س� �ت ��وى  6،853ن �ق �ط��ة
م� �ح� �ق �ق ��ا م� �ك ��اس ��ب أس �ب ��وع� �ي ��ة
بلغت  49.6نقطة ليرتفع  0.5في
املئة عن إغالقات األسبوع قبل
املاضي ،وإن ظل املؤشر محققا
خسائر من بداية الشهر بنسبة
 0.5ف��ي امل�ئ��ة و 2.2ت��راج�ع��ا من
بداية العام.
أم��ا امل��ؤش��ر ال��وزن��ي للسوق،
ف�ق��د ش�ه��د ت��راج �ع��ا ف�ق��ط خ��الل
ال� �ج� �ل� �س ��ة األول� � � � ��ى ل ��أس� �ب ��وع،
وإن ك��ان��ت ال �ت �ح��رك��ات ال�ق��وي��ة
ل �ق �ط��اع ال �ب �ن��وك وس �ه��م ش��رك��ة
زي��ن ل��الت �ص��االت س��اه��م بشكل
كبير فى تعديل املؤشر ملساره
ال� � �ه � ��اب � ��ط م� �ح� �ق� �ق ��ا م �ج �م ��وع ��ة
م ��ن امل �ك��اس��ب ال �ج �ي��دة ب�ن�ه��اي��ة
األس �ب��وع وال �ت��ي بلغت  2.8في
امل � �ئ� ��ة ل �ت �ص��ل ب� ��ذل� ��ك م �ك��اس �ب��ه
م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ال��ى  23.8في
امل � �ئ ��ة .وك� �م ��ا ي �ظ �ه��ر م ��ن خ��الل
أداء امل��ؤش��رات ال��رس�م�ي��ة خ��الل
األس� � � �ب � � ��وع امل� � ��اض� � ��ي ال� �ت� �ف ��وق
الواضح لأسهم القيادية مما
أسهم فى تحقيق مكاسب قوية
للمؤشر الوزني مقابل مكاسب
م �ت��وس �ط��ة ل �ل �م��ؤش��ر ال �س �ع��ري،

السوق ينتظر ان تعيد تطورات صفقة «زين» الحياة اليه االسبوع املقبل

والي� ��زال ق�ط��اع ال�ب�ن��وك وأس�ه��م
زي��ن يلعبان دور ال�ب�ط��ول��ة في
ح� ��رك� ��ة ال � � �س� � ��وق ،إذ ت �ن �ع �ك��س
أخ �ب��اره �م��ا ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ع�ل��ى
م � �ع� ��دالت أداء ال � �س� ��وق ب�ش�ك��ل
واض � ��ح .وم ��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ف��إن

حزمة العناصر الغائبة )الثقة
– السيولة – األخ�ب��ار ( ال ت��زال
تضغط على أداء السوق بشكل
ك�ب�ي��ر ل��درج��ة أن �ن��ا ن�خ�ش��ى من
ت � �ح� ��ول ف� � �ق � ��دان ال� �ث� �ق ��ة ون� � ��درة
ال� �س� �ي ��ول ��ة وان � � �ع� � ��دام األخ � �ب� ��ار

(تصوير زكريا عطية)

اإليجابية ال��ى عنصر أساسي
ومالزم لسوق الكويت لأوراق
امل ��ال� �ي ��ة وال � �ت� ��ي ل� ��ن ي �س �ت �ط �ي��ع
ال � �س� ��وق م� ��ن دون � �ه� ��ا ال �ت �ح ��رك
وم� �ع ��اودة ن�ش��اط��ه م ��رة أخ ��رى،
فهل السوق بحاجة ال��ى إع��ادة

التفكير في طرق تمويل جديدة
أو وس� � ��ائ� � ��ل ج� � � ��ذب إض ��اف� �ي ��ة
ل�ل�س��وق ،إن ال�ع��دي��د م��ن أسعار
األس � �ه� ��م امل� ��درج� ��ة ف� ��ي ال �س��وق
ال ت�ع�ب��ر ب ��أي ح ��ال ع��ن حقيقة
أوض��اع شركاتها وم��ا تمتلكه
من أصول وموجودات.
وش � �ه ��دت ق� �ط ��اع ��ات ال �س��وق
ح� � ��ال� � ��ة م� � � ��ن ال � � �ص � � �ع� � ��ود ش �ب ��ه
ال �ج �م��اع��ي ،وب��اس �ت �ث �ن��اء ق�ط��اع
ال �خ��دم��ات ال ��ذي ش�ه��د ت��راج�ع��ا
ب�ل��غ  1.4ف��ي امل �ئ��ة ،حققت كافة
قطاعات السوق نموا متباينا.
وب� � � ��ني ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر أن ق� �ط ��اع
ال�خ��دم��ات شهد أداء متأرجحا
طيلة األسبوع نتيجة عمليات
ال� �ت� �ح ��رك ال� �ق ��وي ��ة ع� �ل ��ى أس �ه��م
زي � ��ن ل ��الت � �ص ��االت ،وإن ك��ان��ت
امل�ك��اس��ب ال�ق��وي��ة ال�ت��ي حققتها
ن �ف��ائ��س ال �ق��اب �ض��ة وم � �ب� ��رد ل��م
تكن ذات تأثير أم��ام الخسارة
ال �ق ��وي ��ة ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا ش��رك��ة
التحصيالت وال�ت��ي انخفضت
اس �ه �م �ه��ا  45ف� ��ي امل� �ئ ��ة خ ��الل
األسبوع املاضى فقط بعد فترة
طويلة من التوقف عن التداول.
وبالنسبة للقطاعات الرابحة
على املستوى األس�ب��وع��ي ،فقد
تصدر قطاع التأمني املكاسب
األسبوعية محققا  3.3في املئة،
حيث غلب االت�ج��اه الصعودي
على كافة شركات القطاع التى
ت �ص ��درت �ه ��ا ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ت��أم��ني
ب �ن �س �ب��ة  7ف � ��ي امل � �ئ � ��ة ،واح� �ت ��ل
ق �ط��اع األغ��ذي��ة امل��رت�ي��ة الثانية
محققا مكاسب أسبوعية 2.1
ف��ي امل �ئ��ة ن�ت�ي�ج��ة ص �ع��ود ك��وت
فود وأمريكانا ،والالفت للنظر
أن القطاعات غير النشطة هي
التي تصدرت أداء السوق خالل
األسبوع املاضي ،بينما اتجهت
القطاعات النشطة التداول مثل
االستثمار والعقار الى تحقيق
ارتفاعات طفيفة نسبيا.
وباإلشارة الى أداء القطاعات
منذ بداية العام ،فال يزال قطاع
البنوك متصدرا قائمة املكاسب
محققا  41.5في املئة يليه قطاع
األغ��ذي��ة محققا  10.8ف��ي املئة،
وم��ا دون ذل��ك سجلت قطاعات
ال � � �س� � ��وق خ � �س� ��ائ� ��ر م� �ت� �ف ��اوت ��ة
يتصدرها قطاع العقار بنسبة
ت��راج��ع بلغت  18.5ف��ي املئة ثم
ق�ط��اع االس�ت�ث�م��ار بنسبة 12.1
في املئة.

