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بنك كابيف�ست – البحرين  -انه وقع و�شركة كاب كورب اال�ستثمارية  -الكويت
ً
اتفاقا ل�ضمان االكتتاب يف �سوق الكويت
قال بنك كابيف�ست – البحرين  -انه وقع و�شركة كاب كورب اال�ستثمارية  -الكويت اتفاقاً ل�ضمان االكتتاب يف �سوق
الكويت يتناول اال�ستثمار يف �شركة اياب قطر  AIAP Qatarالتي متثل فر�صة ا�ستثمارية مميزة يف جمال النقليات،
وخدمات نقل مواد البناء ،وقطاع املعدات الثقيلة يف دولة قطر.
ووقع هذا االتفاق ،الذي ميثل خطوة ا�سرتاتيجية تعقب اطالق �شركة اياب قطر وي�سجل انطالق حتالف متكافئ جديد
بني الطرفني ،كل من املدير التنفيذي الدارة الرثوات يف بنك كابيف�ست طالل كيك�سو ونائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة
كاب كورب عالء الرومي ،وذلك خالل حفل ر�سمي اقيم يف الكويت.
ويتوقع ان ت�صبح �شركة اياب قطر ،التي هي عبارة عن م�شروع م�شرتك بني كابيف�ست و�شريكيه اال�سرتاتيجيني يف قطر
(�شركة علي ا�سكندر االن�صاري واوالده ،وال�شيخ حممد بن �سحيم �آل ثاين) ،واحدة من اقوى ال�شركات من حيث ر�أ�س
املال يف جمال النقليات يف دولة قطر.
وتعليقاً على ا�سباب توقيع اتفاق �ضمان االكتتاب بني كل من كابيف�ست وكاب كورب ،قال نائب الرئي�س التنفيذي
لال�ستثمار املبا�شر ومتويل ال�شركات من �شركة كاب كورب عالء الرومي« :ارادت كاب كورب من خالل هذا االتفاق
انطالقة مع كابيف�ست ت�أكيد اميانها بهذه الفر�صة اال�ستثمارية ،ونحن نرى يف هذا االتفاق انطالقة ر�سمية الياب قطر
يف الكويت» ،اما طالل كيك�سو فقال« :ان الطرفني ي�ؤمنان بقوة ان اياب قطر �ستحقق نتائج مالية جمزية للم�ستثمرين
من االفراد ذوي املالءة العالية وامل�ؤ�س�سات يف الكويت وغريها من دول اخلليج االخرى».
و�سوف يرتكز عمل �شركة اياب قطر على ثالثة جماالت رئي�سية هي :نقل مواد البناء ،واملعدات الثقيلة التي من �ش�أنها
ان تدعم م�شاريع البنى التحتية الرئي�سية يف قطر ،ومركز ال�صيانة املتكامل الذي �سيخدم ا�سطول املعدات الثقيلة التي
متلكها ال�شركة نف�سها او ال�شركات االخرى ،كما �ستوفر اياب قطر خدمات اكرث مرونة يف جمال النقليات واالمدادت
اللوج�ستية للبنى التحتية ،التي تعاين نق�صاً وا�ضحاً فيها ،وذلك من خالل ت�أمني حركة �سل�سة لنقل مواء البناء من
م�صادرها املتزايدة العدد من مواقع م�شاريع البناء ال�ضخمة ،التي تقام حاليا واملخطط لتنفيذها يف قطر.
ويذكر ان �شركة اياب قطر �ستعمل وفقاً ملبادئ واحكام ال�شريعة اال�سالمية وحتت ا�شراف فريق اداري على م�ستوى
عاملي ،و�ستقوم ال�شركة يف بداية ت�أ�سي�سها بخدمة ال�سوق القطري ب�شكل رئي�سي ،وهي متلك خططاً تو�سعية م�ستقبلية
لت�أ�سي�س فروع اخرى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا ،ورمبا اي�ضا يف غريها
من اال�سواق العاملية.

