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ثمينة م�ستعملة

مجلس إدارة جديد 
لـ »العيد لألغذية«

الكويت  أعل���ن س���وق 
لألوراق املالية أن اجلمعية 
العادية لش���ركة  العمومية 
العيد لألغذية انعقدت امس 
وأقرت انتخاب اعضاء مجلس 
ادارة جدد للثالث س���نوات 
املقبلة وهم: عبداهلل سعود 
املطيري، فهد سعود املطيري، 

محمد سعود املطيري.

»جيران« تربح 469 
ألف دينار لـ 3 أشهر

قال���ت ش���ركة جي���ران 
القابض���ة »جي���ران ق« ان 
مجلس االدارة اعتمد البيانات 
املالي���ة املرحلية للش���ركة 
للفترة املنتهية في 2010/5/31 
حيث حققت الشركة 469.2 
ألف دينار بربحية 3.4 فلوس 

للسهم.

.. و4.2 ماليين دينار 
خسائر »التعليمية«

أعلنت شركة املجموعة 
التعليمية القابضة ان الشركة 
اعتم���دت البيان���ات املالية 
املرحلية للشركة لالشهر ال� 
9 املنتهية في 2010/5/31 حيث 
حققت الشركة خسائر ب� 4.2 
ماليني دينار مبا يعادل 17.5 

فلس للسهم.

»مؤسسة البترول« ترعى مؤتمر تكنولوجيا األنابيب

»األسماك المتحدة« تحصل على ترخيص 
»التجارة« باستخدام عالمة الجودة على منتجاتها 

.. و»الدولي« يقيم معرضًا في »األوقاف«

أعلنت مؤسس���ة البترول الكويتية وش���ركاتها التابعة عن رعايتها ملؤمتر ومعرض 
الكوي���ت لتكنولوجيا األنابيب الذي يقام حتت رعاية وزير النفط ووزير اإلعالم رئيس 
مجلس إدارة مؤسس���ة البترول الكويتية الشيخ أحمد العبداهلل في السابع من أكتوبر 

املقبل وعلى مدى يومني في فندق هيلتون املنقف.
 وف���ي هذا الصدد قال العض���و املنتدب للعالقات احلكومي���ة والبرملانية والعالقات 
العامة واإلعالم في مؤسس���ة البترول الكويتية الشيخ طالل اخلالد ان رعاية املؤسسة 
له���ذا احلدث والذي يقام للمرة األولى في الكويت جاءت ضمن اهتمام املؤسس���ة بدعم 
التكنولوجيا املتعلقة بصناعة النفط، حيث س���يناقش املؤمت���ر تقنية األنابيب بكافة 
أش���كالها من حيث تصميمها وإعادة تأهيلها وحمايتها من التآكل وتوفير قواعد بيانات 

تتعلق بهذه األنشطة.
 وأضاف أن املؤسسة كونها من كبريات الشركات النفطية العاملية جديرة بدعم هذه 
املؤمترات واألنش���طة ملا متلكه من موقع عاملي مميز وسجل نفطي صناعي واقتصادي 

حافل باإلجنازات.
 وأكد أن املؤسسة وما متثله من إرث صناعي نفطي عريق ميتد لعقود عديدة تهدف 

من وراء دعم املؤمترات املتخصصة إلى إبراز دور الكويت االقتصادي والنفطي عامليا.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة األسماك الكويتية املتحدة خالد عبداحلميد 
الصاي��غ عن منح وزارة التجارة والصناعة ممثلة ف��ي اللجنة العامة للتوحيد 
القياسي الش��ركة ترخيصا باس��تخدام عالمة اجلودة الكويتية على منتجات 

الشركة من األسماك ومنتجاتها من األسماك املجمدة والروبيان املجمد.
وقال ان حصول الشركة على تلك املوافقة يعتبر شهادة تقدير من اجلهات 
الرس��مية للدولة ويؤكد س��المة اإلجراءات التي تتبعه��ا إدارة ضبط اجلودة 
بالش��ركة والتي تس��عى في جميع عملياتها إلى احلفاظ على معايير متشددة 
للجودة من خالل تطبيق أحدث أنظمة اجلودة العاملية واملعتمدة من قبل منظمة 
السالمة الغذائية العاملية ونظام الهاسب )HACCP( وذلك جلميع مراحل اإلنتاج 
بدءا من عمليات الصيد والنقل والتخزين حتى تصل الى املستهلك وفق أعلى 

 موظفو »الدولي« مع موظفي األمانة العامة لألوقافصورة من موافقة »التجارة« على طلب »األسماك«درجات اجلودة.

الشيخ طالل اخلالد

أداء إيجابي لصناديق المؤسسة يعكس كفاءة فريق عملها

»الخليج لالستثمار«: 8.2% عوائد االستثمار على صندوق 
المؤسسة للسندات المقوم بالدينار خالل النصف األول

أعلنت مؤسس���ة اخلليج 
لالس���تثمار ان الصنادي���ق 
ال�ت���اب�ع���ة  االست�ثماري���ة 
واملتخصصة في مجال السندات 
واألسهم اخلليجية، أظهرت أداء 
إيجابي���ا خالل النصف األول 
من الع���ام احلالي، حيث بلغ 
العائد على االستثمار لدى كل 
من صندوقي مؤسسة اخلليج 
املق���وم بالدينار  للس���ندات 
الكويت���ي وصندوق اخلليج 
املق���وم بالدوالر  للس���ندات 
األميرك���ي ما نس���بته نحو 
8.2% وما نسبته 6.79% على 
التوالي، فيما بلغ العائد على 
االستثمار في صندوق اخلليج 
املميز لألسهم ما نسبته نحو 
3.14% خالل النصف األول من 
العام احلالي فيما تفوق أداء 
صندوق اخلليج اإلس���المي 
 ،MSCI لألس���هم على مؤشر
ويكتسب أداء هذه الصناديق 
أهمية متزايدة كونها تعكس 
متانة األوضاع االقتصادية في 
منطقة اخلليج على الرغم من 
التداعيات التي تركتها األزمة 

على األسواق املالية.
وتعليقا على هذه النتائج، 
ق���ال رئي���س إدارة تطوي���ر 
األعمالa في مؤسسة اخلليج 
لالستثمار مالك عيسى العجيل: 
»تس���تند النتائ���ج والعوائد 
التي حققته���ا هذه  اجلي���دة 
الصناديق إل���ى مجموعة من 
العناصر املهم���ة لعل أبرزها 
التي متلكها  الطويلة  اخلبرة 
املؤسس���ة في أسواق املنطقة 
والقطاعات الرئيس���ية والتي 
متتد ألكثر من 26 عاما، واملهنية 
العمل واإلدارات  وكفاءة فرق 
املتخصصة واملسؤولة عن إدارة 
االستثمارات والصناديق والتي 
تضم حت���ت لوائها نخبة من 
الكوادر مم���ن لهم باع طويل 
في العمل االستثماري واملالي، 
باإلضاف���ة إل���ى التكامل بني 
الرئيس���ية  مختلف اإلدارات 

للمؤسسة.
ولفت العجي���ل إلى أهمية 
النتائج التي حققتها صناديق 
السندات التي تديرها مؤسسة 
اخلليج لالستثمار، مشيرا إلى 

نحو 115 مليون دوالر كما في 
النصف األول من العام احلالي، 
فيما حقق عوائد بنسبة %8.2 
الفترة نفس���ها مقارنة  خالل 
بعوائد نس���بتها نحو %3.22 
خالل النصف األول من العام 

املاضي.
وبالنظر إل���ى األداء اجليد 
الذي حققه، ينوي الصندوق 
توزيع أرباح نقدية بنسبة %5 
للع���ام 2009 بعد أخذ موافقة 

اجلهات الرسمية.
صندوق اخلليج للسندات 
املقوم���ة بال���دوالر األميركي: 
اس���تطاع أن يحقق أداء جيدا 
خالل النصف األول من العام 
احلالي، محققا عائدا بنس���بة 
النصف األول  6.79% خ���الل 
مقارنة مبا نسبته نحو %2.96 
خالل الفترة نفسها من العام 
املاضي، فيما بلغ سعر الفائدة 
الودائ���ع قصيرة األجل  على 
املقومة بالدوالر األميركي ما 
نس���بته 0.50%، وكان العائد 
على االستثمار في الصندوق 
منذ تأسيسه حقق ما نسبته 

نحو 17.9%. أما صندوق اخلليج 
املميز املقوم بالدوالر األميركي 
فبلغ العائد على االس���تثمار 
فيه نحو 3.14% خالل النصف 
األول من العام احلالي، متفوقا 
بذلك على مؤشر MSCI لألسهم 
اخلليجية بنسبة 1.89%، الذي 
حقق بدوره منوا بنسبة %1.25، 
علما ان العائد على االستثمار 
منذ تأسيس الصندوق بلغ ما 
نسبته نحو 84.92%، فيما بلغ 
العائد السنوي على االستثمار 
ما نسبته نحو 8.5%، وسجلت 
األص���ول املدارة م���ن جانب 
الصندوق منوا نسبته %11.4.

صندوق اخلليج اإلسالمي: 
ب���دوره تف���وق أداء صندوق 
اخلليج اإلسالمي على مؤشر 
MSCI لألس���هم اإلس���المية 
اخلليجية بنسبة تقارب نحو 
1% خالل النصف األول من العام 
احلالي، علما ان الصندوق قرر 
توزيع أرباح نقدية بنسبة %5 
الرغم  العام 2009 على  خالل 
من الظروف التي كانت متر بها 

األسواق املالية.

ان إجمالي قيمة األصول املدارة 
لدى كل من صندوق اخلليج 
للسندات بالدوالر وصندوق 
بالدينار  مؤسس���ة اخللي���ج 
الكويتي يبلغ ما يقارب نحو 

235 مليون دوالر.
وق���د ج���اء أداء صناديق 
الس���ندات على النحو التالي: 
صن���دوق مؤسس���ة اخلليج 
للس���ندات املقوم���ة بالدينار 
الكويتي: بلغت قيمة األصول 
امل���دارة من قب���ل الصندوق 

مالك العجيل

أعلن بنك الكويت الدولي انه في 
التسويقية نظم  إطار استراتيجيته 
معرضا تس����ويقيا في مق����ر األمانة 
العام����ة لألوقاف خالل الفترة من 12 
إلى 15 يوليو اجلاري، مت خالله عرض 
منتج����ات وخدمات البنك املصرفية، 
والتي تلبي احتياجات العميل، وأوضح 
أن املعرض تضمن تقدمي شرح تفصيلي 
ملنتجاته وخدمات����ه املوافقة ألحكام 
الشريعة اإلسالمية مثل : احلسابات 
اجلارية، وحساب التوفير، ووديعة 
اجلود املثمرة، والودائع االستثمارية، 
وبطاقات االئتمان، وحساب األطفال 
)حبوب(، وحساب الراتب للسيدات 
)رمياس(، وحساب الراتب ألصحاب 
املهن املميزة )النفيس(، باإلضافة إلى 

خدمة صناديق األمانات.

»األهلي المتحد« يعرض خدماته في »األوقاف«

جناح البنك في مقر األمانة العامة لألوقاف 

في إطار خطته التسويقية قام 
البنك األهلي املتحد بعرض خدماته 
املصرفية االس����المية في األمانة 
العامة لألوقاف في الفترة من 27 
الى 29 يونيو املاضي، مبشاركة 
فريق املبيعات املباشرة في البنك، 
وذلك في إطار احلمالت الترويجية 
التي يقوم بها البنك لتقدمي خدماته 
وعروضه املصرفية واإللكترونية 
لرواد وموظف����ي »األمانة«، هدفا 
منه للوصول إلى أكبر ش����ريحة 
م����ن األفراد للتعري����ف بخدماته 

وعروضه املميزة التي يقدمها.
واس����تعرض فريق املبيعات 
التي  املباشرة مختلف اخلدمات 
يقدمها البنك للعمالء ومنها تعريف 
األفراد باحلسابات االستثمارية 
التي يقدمها البنك ومنها: حسابات 
التوفير االس����تثمارية »حساب 
الث����روة«  الصف����ا« و»حس����اب 
والودائع االس����تثمارية »بشاير 
الضحى« و»بشاير اليسر« التي 
يتم استثمار أموال العمالء فيها 
وفق عقد املضاربة، باإلضافة إلى 
وديعة »اخلير« االستثمارية التي 
يتم اس����تثمارها وفق عقد وكالة 
باالستثمار بربح متوقع متفق عليه 

عند إنشاء الوديعة أول مرة.
وقام الفريق بشرح تفصيلي 
عن حس����اب مميز يقدمه املتحد 
وهو: حساب التوفير االستثماري 
الذي يتم  »احلصاد االس����المي« 

استثمار كامل رصيد العمالء فيه 
مبوجب عقد الوكالة باالستثمار، 
حيث يط����رح »املتحد« ألصحاب 
هذا احلساب االستثماري برنامج 
جوائز متوافقا مع أحكام الشريعة 
االسالمية حيث يقدم 6000 جائزة 
نقدي����ة على م����دار الع����ام يبلغ 

مجموعها 10 ماليني دينار.
كما قدم الفريق معلومات هامة 
عن اخلدمات التمويلية التي يوفرها 
املتحد لتمويل ش����راء السيارات 
وبيوت السكن اخلاص والسكن 
االستثماري والتجاري وغيرها 
من مجاالت التمويل، وقام الفريق 
أيضا بالتعريف بعرض »امتلكها 

من املتحد« الذي قدمه املتحد مؤخرا 
 GL لتمويل شراء سيارة كامري

ابتداء من 80 دينارا شهريا.
الفريق بع����رض أهم  وق����ام 
اخلدمات املميزة واملقدمة للعمالء 
واخلاصة بخدمة تداول املتحد عبر 
االنترنت كأول بنك قام بتقدميها 
في الكوي����ت. وقام الفريق أيضا 
بالتعريف عن العروض الترويجية 
التي يقدمها املتحد  والتحفيزية 
لعمالئ����ه من أصح����اب الودائع 
االس����تثمارية »بشاير الضحى«، 
»بشاير اليسر«، و»اخلير«، مثل 
عرض »استثمر واعتمر مع ودائع 

املتحد االستثمارية«.


