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أعل����ن بيت االس����تثمار 
العاملي »جلوب����ل« أمس أن 
صندوق جلوبل للش����ركات 
اخلليجية الرائدة احتل املرتبة 
األول����ى في قاع����دة بيانات 
الصناديق االستثمارية في 
منطقة اخلليج العربي والتي 
يقوم موقع زاوية مبتابعتها، 
محقق����ا أداء بلغ 14.5% منذ 
بداية العام احلالي حتى نهاية 

سبتمبر 2010.
فق����د ش����هدت أس����واق 
أدائها  املنطقة حتس����نا في 
خالل الع����ام احلالي في ظل 
حتس����ن توقعات االقتصاد 
الكلي العاملي والتطورات على 
اجلبهة احمللية، فمع ازدياد 

نشاط عمليات االندماج واالستحواذ والترقب خلطة 
التنمية االقتصادية، كان سوق الكويت األفضل أداء 
منذ بداية العام حيث سجل مؤشر السوق الوزني 

ارتفاعا بلغ %20.8.
من جهة أخرى ساهم منو الناجت احمللي اإلجمالي 
والنتائج القوية في تقليص فجوة التقييم في قطر، 
مما جعل سوق الدوحة لألوراق املالية ثاني أفضل 
األسواق أداء محققا 10.6%منذ بداية العام احلالي، 
في الوقت ذاته أدى استقرار أسعار النفط مع الطلب 
احمللي القوي إلى قيادة الس����وق السعودي ليكون 
أحد أقوى األس����واق أداء في املنطقة مرتفعا بواقع 

4.4% منذ بداية 2010.
وفي هذا الص����دد، قال رئيس إدارة األصول في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في »جلوبل« 

ش����اهد حميد: »إننا سعداء 
للغاية ب����األداء املميز الذي 
حققه الصندوق إضافة إلى 
ترتيب����ه كأفضل الصناديق 
اخلليجية أداء، وهذا خير دليل 
التزامنا جتاه عمالئنا  على 

على املدى الطويل«.
وأوض����ح ان الصندوق 
املال  إلى من����و رأس  يهدف 
عل����ى امل����دى الطوي����ل من 
خالل االستثمار في محفظة 
متنوعة من أسهم الشركات 
الرائدة املدرجة في األسواق 
املالية بدول مجلس التعاون 

اخلليجي.
واكد ان صناديق جلوبل 
تتبع نهجا استثماريا مدروسا 
مبنيا على أساس انتقاء األسهم من القاعدة إلى القمة 
إضافة إلى فهم وحتليل االقتصاد الكلي لتحديد فرص 

النمو في جميع أنحاء منطقة اخلليج.
ويس����تثمر الصندوق في قطاعات متعددة وفي 
الفئ����ات التي حتق����ق منوا وقيمة، مش����يرا الى ان 
فريق إدارة األصول ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ف����ي جلوبل يتبع إطار إدارة مخاطر محدد 
وسياسات اس����تثمارية وإجراءات لضمان اإلدارة 

املثلى لألموال.
وأضاف: انعكس األداء االيجابي ألسواق املنطقة 
نتيجة لتحسن ثقة املستثمرين وارتفاع حجم التداول 
على أداء الصندوق. فقد تفوق أداء الصندوق على 
أداء مؤشر القياس بواقع 4.7% محققا أداء بلغ %14.5 

منذ بداية العام حتى آخر سبتمبر 2010.
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عاطف رمضان
كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة 
ل� »األنباء« عن قرب اقرار مش���روع قانون 
إلنشاء هيئة حلماية املستهلك، مشيرة الى 
ان احلكومة أعطته األولوية ورفعت مشروع 
القان���ون الى مجلس األمة مما يوحي بقرب 

اقراره خالل الفترة القليلة املقبلة.

وأضافت املصادر ان هذه الهيئة ستتبع 
وزارة التجارة والصناعة على ان يتم منحها 

صالحيات كبيرة.
وأضاف���ت املص���ادر ان اللجنة الوطنية 
حلماية املستهلك س���يتم تشكيلها من قبل 
جهات حكومية متعددة منها وزارة الصحة 

وبلدية الكويت.

مشروع قانون إلنشاء هيئة لحماية المستهلك يرى النور قريبًا

شاهد حميد

مرزوق ناصر اخلرافي

 مها مال حسني

30 فلسًا األرباح المتوقعة لـ »التسهيالت التجارية« في 9 أشهر
شريف حمدي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة 
التسهيالت التجارية تنتظر انتهاء بنك الكويت 

املركزي من تدقيق ميزانيتها عن األشهر ال� 
9 األولى من الع���ام احلالي لتعلن عن أرباح 
صافية تقدر بنحو 30 فلسا للسهم. وذكرت 

املصادر ان أرباح الربع الثالث تقدر بنحو 10 
فلوس تقريبا، الفتة الى ان األرباح جاءت من 
ممارسة الشركة لنشاطها املتمثل في متويل 

السلع االس���تهالكية، مشيرة الى ان الشركة 
تسعى لتوسيع دائرة نشاطها خالل املرحلة 

املقبلة من خالل فروعها ال� 5 في الكويت.

»أمريكانا« توقع اتفاقية امتياز مع »داردن« 
األميركية الفتتاح سالسل مطاعم جديدة

مها مال حسين: 400 مليون دوالر أرباح 
»الكيماويات البترولية« في نهاية النصف األول

أداء صندوق »جلوبل« للشركات الخليجية 
أفضل الصناديق االستثمارية في المنطقة

»جبلة« بصدد تنفيذ مشروع بـ 150 مليون دوالر
أحمد يوسف

علمت »األنباء« ان شركة »جبلة القابضة« بصدد 
الدخول مع شريك استراتيجي للبدء في تنفيذ مشاريع 
تخص قطاع البنية التحتية في بعض الدول العربية 
واالفريقية. وقالت مصادر مطلعة ان اول مشاريع 

البنية التحتية املقرر الدخول فيها يقدر رأس����ماله 
ب����ن 100 و150 مليون دوالر في احدى دول ش����مال 
افريقيا. واضافت املصادر ان الدراسات التي اجريت 
على املشروع اثبتت جدواه االقتصادية، مشيرة الى 

ان امكانية حتقيق عوائد تزيد على %15.

الكويتية لألغذية  الش����ركة  أعلنت 
)أمريكانا( عن توقيعها اتفاقية امتياز مع 
شركة »داردن« األميركية الفتتاح سالسل 
مطاعم جديدة، ومبوجب هذه االتفاقية 
ستعمل شركة أمريكانا مبدئيا على إنشاء 
وتش����غيل 60 مطعما لتلك السالس����ل 
مجتمعة بدول اخلليج العربي ومصر 
واألردن ولبنان على مدى السنوات ال� 
5 املقبلة. وفي هذا السياق، قال رئيس 

مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة 
الكويتية لألغذي����ة )أمريكانا( مرزوق 
ناصر اخلرافي: »إنه من دواعي سرورنا 
البالغ أن نرحب في عائلة أمريكانا باملزيد 
من سالسل املطاعم العاملية الالمعة مثل 
»رد لوبستر«، »أوليف جاردن« و»لوجن 
هورن ستيك هاوس«، السيما مع تزايد 
الطلب في أسواق الشرق األوسط على 
هذه النوعية من املطاعم خالل األعوام 

ال� 10 الس����ابقة وتوقعاتنا بأن يستمر 
هذا النمو في املستقبل.

وأضاف اخلرافي في تصريح صحافي: 
»انه بإضافة 3 أسماء جديدة لسالسل 
مرموقة إلى املجموعة ستتمكن أمريكانا 
من تعزيز جناحاتها السابقة وترسيخ 
مكانتها كش����ركة رائدة في مجال إدارة 
وتشغيل املطاعم على مستوى املنطقة 

بأكملها«.

أعلنت رئيسة مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية 
مها مال حسن، عن حتقيق الشركة أرباحا 
إجمالية تقدر ب� 400 مليون دوالر في نهاية 
النصف األول من العام املالي 2011-2010 
واملنتهي في س����بتمبر 2010 وتعتبر هذه 
األرباح الفعلية ضعف األرباح املقدرة في 
امليزاني����ة للفترة نفس����ها. وأوضحت أن 
هذه النتائج املالية فاقت التوقعات، وذلك 

بسبب حتسن أسعار املنتجات في األسواق 
العاملية وحتقيق معدالت إنتاجية عالية، 
باإلضافة إلى استمرار الشركة وشركاتها 
املش����اركة في جهودها لتخفيض التكلفة 
عبر عدد من البرامج التشغيلية ومشاريع 
التطوير. وأف��ادت ب��أن ه��ذه األرباح جاءت 
من املشاركات اخلارجية والداخلية للشركة 
وما مت حتقيقه من عمليات تشغيل مصانع 
األس����مدة والبولي بروبل����ن في الكويت 

واململوكة بالكامل للشركة. وأشارت إلى 
أن جهود الش����ركة وش����ركاتها مستمرة 
لتحقيق معدالت أرباح عالية من املتوقع 
أن تص����ل الى حدود نص����ف مليار دوالر 
مع نهاي����ة العام املالي 2011/2010، في ظل 
حتسن األسواق وازدياد الطلب العاملي على 
منتجات البتروكيماويات واالستمرار في 
حتقيق معدالت إنتاجية عالية وتخفيض 

تكاليف اإلنتاج.

تتضمن إنشاء وتشغيل 60 مطعمًا بالخليج ومصر واألردن ولبنان

محققًا نسبة نمو 14.5% منذ بداية العام الحالياألرباح المقدرة في نهاية السنة المالية الحالية تصل إلى نصف مليار دوالر 


