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فهد بودي متبادال وثائق املذكرة مع أحد ممثلي البنكني

بنك »غيتهاوس« التابع لـ »بيت األوراق المالية« 
يوقع مذكرتي تفاهم مع بنكين إندونيسيين

وقع بنك »غيتهاوس« مذكرة تفاهم 
مع »بي ت���ي بانك مانديري« وأخرى 
مع »بي تي نيجارا« اندونيسيا وهما 
من كبار البنوك االندونيس���ية وذلك 
بهدف تعزيز التعاون االقتصادي مع 
الطرفني واملبادرة بتقدمي األفضل في 

مجال االقتصاد اإلسالمي. 
وفي إطار مذكرة التفاهم هذه يسلط 
الضوء على أنشطة بنك »غيتهاوس« 
لبناء عالقة وثيقة وتنفيذ إستراتيجية 
التع���اون مع البنوك االندونيس���ية 
وتطوير العالقات بينهما. تشمل كل 
مذكرة تفاهم على تعاونات مختلفة في 

مجموعة من األنشطة التجارية.
وقد مت توقيع ه���ذه االتفاقية في 
اندونيسيا بداية شهر مارس اجلاري، 
وفي هذه املناسبة قال رئيس مجلس 

إدارة بنك »غيته���اوس« فهد فيصل 
بودي: »نحن نتطلع إلى تطوير اجلهود 
الطرفني ونسعى  املش���تركة مع كال 
إلى مس���تقبل مثمر وزاهر لعالقتنا 
مع هذه البنوك، كما أننا نعمل حاليا 
على توحيد جهودنا لتطوير األنشطة 
املالية لتعم الفائدة على جميع األطراف 

املشاركة«.
اجلدير بالذك���ر أن »بي تي بانك 
ماندي���ري« هو واحد من أهم البنوك 
اإلسالمية في العالم وأفضل بنك جتاري 
في اندونيس���يا، أما »بي تي نيجارا« 
اندونيسيا فهو أيضا من أكبر البنوك 

التجارية في اندونيسيا.
يذكر أن بنك »غيتهاوس« يواصل 
أنشطته لتعزيز الشراكة اإلستراتيجية 
مع املؤسسات الكبرى في منطقة جنوب 

شرق آسيا والتي تسعى إلى االستفادة 
املالية والبنوك  من خبرات األسواق 
العاملية وأحكام الشريعة اإلسالمية 

املصرفية. 
اجلدير بالذكر أن أكبر تعداد سكاني 
للمسلمني في العالم هو في اندونيسيا. 
حيث تنبأ البنك املركزي االندونيسي 
وبنك اندونيسيا بأن األصول اإلسالمية 
في اندونيسيا قد تصل الى 97 تريليون 
روبية بحلول نهاية عام 2010 أي ما 
يعادل 21 مليار دوالر بزيادة نسبتها 
43% ع���ن عام 2009 مم���ا يوضح أن 
اندونيسيا تأثرت قليال باألزمة املالية 
العاملية كما يتوقع بنك اندونيس���يا 
منو الناجت احمللي اإلجمالي لهذا العام 

بنسبة 5 الى %5.5.
مت إنشاء بنك »غيت هاوس بي.إل.

س���ي« في عام 2007 كش���ركة عامة 
محدودة في اململكة املتحدة ومملوكة 
بالكامل لش���ركة بيت األوراق املالية 

في الكويت. 
وقد حصل بنك غيت هاوس على 
املوافقة من هيئة اخلدمات املالية في 
أبريل من عام 2008 ملنحه ترخيصا 
للعمل ككيان يقب���ل الودائع ويعمل 
ضمن إطار البيئة الرقابية في اململكة 
املتحدة. كما يعمل البنك كبنك استثمار 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ويتخذ 

من مدينة لندن مقرا له. 
ويركز البنك على أسواق رأس املال 
اإلسالمية، إدارة ثروات املؤسسات، إدارة 
األصول والصناديق، اخلدمات العقارية، 
الش���رعية،  اخلدمات االستش���ارية 

وأنشطة اخلزانة اإلسالمية.

»الخليج« أجرى سحب »الدانة« األسبوعي

كما يتميز حس����اب الدانة من بنك اخلليج بأنه 
باإلضافة إلى كونه حس����ابا مين����ح فرصا متعددة 
للفوز، فهو يش����جع العمالء أيضا على توفير املال، 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.
كما مينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري 
فقط« التي متنح عمالء »الدانة« حرية إيداع النقود 
في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« 
التي متكن عمالء »الدانة« من حس����اب ما لديهم من 

فرص للفوز في سحب الدانة.

أجرى بنك اخلليج سادس سحب حلساب الدانة 
أمس، حيث أعلن عن أس����ماء 10 فائزين يحصل كل 
منه����م على جائزة قدره����ا 1000 دينار وهم كاآلتي: 
عبداهلل جمال عبداهلل املصبحي، حسن علي خضر، 
عادل محمود علي تيفوني، منى عبدالكرمي شموه، 
حصة نبيل يوسف خليفة الشاهني، فهد سالم عبداهلل 
العجمي، غنيمة حمد محمد الشايجي، إحسان محمود 
مالك، مشعل عيس����ى محمد القطان وعدنان أحمد 
جاس����م أبل. وأعلن البنك في بي����ان صحافي أمس 
انه سيسعي لتقدمي املزيد من فرص الفوز بجوائز 
نقدية على مدار السنة لعمالء »الدانة«، حيث سيقدم 
سحوبات أسبوعية وربع سنوية وسنوية للعمالء 
الذين يقومون بفتح حساب الدانة ويحتفظون بأموالهم 
فيه ألطول فترة ممكن����ة. هذا ويتعني على العمالء 
إيداع احلد األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 دينار 
الذي يؤهل العميل للدخول في السحوبات األسبوعية 

والربع سنوية والسنوية تلقائيا.

مجموعة الكندور تنضم للجهات الراعية 
لمعرض الصناعات الكويتية 2010 بأرض المعارض

والتنجيد وسكب املعادن وقسم 
خاص بالصبغ، كما يتم تخزين 
االعمال املنتهية بطريقة صحيحة 
للحفاظ عليها داخل مخزن مغلق 

مبساحة 1000 متر مربع.
وأوض���ح ان الكندور يصمم 
وينفذ اجلدي���د دائما من اجمل 
املوديالت بأش���كال ومقاس���ات 
مختلفة فهناك تشكيلة واسعة من 
االبواب والتي تصنع مبواصفات 
عالية اجلودة لتتحمل التقلبات 
اجلوي���ة املختلفة م���ن حرارة 
مرتفعة وبرودة شديدة وامطار 
ورطوبة باالضافة الى انها مقاومة 

للصدأ.
وقال ان نوافذ ومش���ربيات 
الكندور تتميز باللمسات االبداعية 
واجلمالية التي تعكس مظهر بيتك 
من اخلارج حيث لدى املجموعة 
قسم خاص لتقدمي االستشارات 
الفنية املناسبة وخدمة العمالء 
بطرح االفكار والتصميمات التي 
تتناسب مع التصميم اخلارجي 
للمنزل، أما االسوار فتصمم حسب 
اختيار العميل حتى يكون العمل 
متناسبا مع الواجهة اخلارجية 
)املعمارية( للمنزل وتركب على 

ايدي فنيني مهرة.

عائلة مصنع الكندور باملساهمة 
في اختيار زبائنه���ا للتصميم 
املناسب ووضع اللمسات الفنية 

في منزل املستقبل لزبائنها.
وذكر ان مصنع الكندور يقع 
في منطقة الشعيبة على مساحة 
3300 متر مربع، حيث يحتوي 
املصن���ع على اح���دث االجهزة 
الت���ي مت اختيارها  واملع���دات 
بعناية فائق���ة للمحافظة على 
اجلودة والتقنية العالية الدارة 
تش���غيل هذه املعدات، وينقسم 
الكندور الى عدة اقسام  مصنع 
وهي: قس���م احلديد والنجارة 

انضمت مجموعة الكندور الى 
قائمة الشركات الصناعية الراعية 
الكويتية  ملعرض الصناع���ات 
2010 الذي تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكوي���ت الدولي خالل 
الفترة من 22 الى 30 من ش���هر 
مارس اجلاري على ارض املعارض 

الدولية مبشرف.
وبهذه املناسبة اكد مدير عام 
املجموعة باسم الكندري، حرص 
املجموعة على املشاركة دوما في 
املعارض الصناعية سواء تلك 
التي تقام محليا او التي تشارك 
فيها الصناعات الكويتية دوليا 
اميانا منه���ا بالدور الذي تلعبه 
املعارض في الترويج اجليد الي 
منتج أو خدمة جديدة وذلك بهدف 
التعريف مبنتج���ات املجموعة 
وتوسيع دائرة املطلعني عليها 

محليا ودوليا.
وق���ال ان منتج���ات مصنع 
الكندور منذ نشأته تتسم بتصميم 
وتنفيذ اجلديد دائما من احدث 
موديالت املشغوالت احلديدية 
ذات الطابع املتميز والتي تناسب 
اصحاب الذوق الرفيع، واضاف 
ان احلديد املشغول علم من علوم 
التصميم واالبداع لذلك تتشرف 

باسم الكندري

الخاصة بتعبئة المركبات بمحطات الوقود التابعة لها

»السور لتسويق الوقود« تستحدث
حاويات جديدة النسكابات الديزل

املنتدب  أشاد نائب العضو 
لقط���اع العمليات في ش���ركة 
السور لتسويق الوقود جعفر 
القطان بتعاون الشركة مع الهيئة 
العامة للبيئة، وذلك في مشروع 
تصنيع حاوية انسكابات منتج 
الديزل اخلاص، بتعبئة املركبات 
والعب���وات في محطات تعبئة 

الوقود التابعة للشركة. 
القط���ان في بيان  وأضاف 
الش���ركة  صحاف���ي أن توجه 
الس���تخدام تلك الوسيلة يأتي 
في إطار تكريس جهود الشركة 
بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة 

في عدد كبير م���ن التقنيات احلديثة واملتطورة 
خصوصا في األعمال التي تتالءم وشروط السالمة 

البيئية.
وقال القطان ان فكرة التقنية اجلديدة لتصنيع 
احلاوية تأتي متناغمة مع استراتيجية »السور« 
الرامي���ة إلى اعتماد التقني���ة احلديثة في جميع 
وس���ائل اخلدمة التي تقدمها الشركة للجماهير، 
مبينا أن استخدام السور للتقنية احلديثة حصل 
على موافقة الهيئة العامة للبيئة، كوسيلة مناسبة 
لشروط البيئة واملساهمة في تقليل التلوث الناجت 
عن استخدام التزود بالديزل في احملطات، مؤكدا 

ثناء »هيئة البيئة« في كتابها 
املوجة للش���ركة على التعاون 
املثمر بينهما في مجاالت تقدمي 

اخلدمات اآلمنة للعمالء.
وأفاد بأن الهيئة العامة للبيئة 
أكدت في كتابها الوارد للشركة 
أن الوسيلة املستخدمة حديثا 
في الكويت تعمل على احملافظة 
على البيئة، كما توفر التكلفة 
املتعلقة بشراء مواد التنظيف 
حملطات الوقود السيما اخلاصة 
الدي���زل«، موضحا ان  »بجزر 
البيئة أوصت بضرورة  هيئة 
تعزيز استخدام التقنية اجلديدة 
في جميع محطات التعبئة التابعة ل�»الس���ور« 
وخصوصا الت���ي يتوافر بها منتج الديزل وذلك 

لتعميم الفكرة للحد من التلوث.
وبني القطان أن »السور« تعمل باستمرار في 
بناء عالقات متينة مع الهيئة العامة للبيئة، السيما 
فيما يخص تطوير مج���االت االنتاج في تعبئة 
الوقود لتصبح جميع محطات السور من أفضل 
املواقع التي تقدم خدماتها في هذا املجال، مؤكدا 
أن احلفاظ على البيئة واحلد من التلوث يأتي في 
مقدمة اهتمامات وأولويات خطط الشركة لتطوير 

أعمالها جتاه العمالء. 

جعفر القطان


