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75 ألف مشترك داخل الكويت ومشاركة 250 جهة

»ورلد جروب« تطلق فئات جديدة من بطاقات
»نادي مزايا« للخصومات وتتوسع في دول الخليج

أعلن املدي���ر العام والعضو 
املنتدب لش���ركة ورلد جروب 
ش���ادي دالي عن إط���اق فئة 
جديدة من عضويات نادي مزايا 
للخصومات وهي عضوية النخبة 
وما حتمل���ه من مميزات رائعة 
حلامليها من دع���وات مجانية 
على الغداء أو العش���اء حسب 
رغبة العمي���ل بفندق الكورت 
ي���ارد – ماري���وت والعديد من 
الهدايا املجانية أيضا كجلسات 
معاجلة األسنان املجانية لدى 
مركز بلسم للعناية بالفم وهو 
من أفض���ل املراكز املتخصصة 
في عاج األسنان بالكويت وإلى 
جانب جلسات املساج املجانية 
الرجالية والنسائية لدى نادي 
فليك���س وهو أيض���ا من أرقى 
النوادي على مس���توى الشرق 
األوسط كما تتضمن العضوية 
هدية مجانية وهو مستحضر 
للعناية بالبشرة ذو قيمة عالية 
من Danial Jouvance وهي ماركة 
فرنس���ية عاملية مشهورة مع 
حصولهم عل���ى خصومات من 
جميع اجلهات املشاركة وعلى 

مدار عام كامل. 
وقال إن عدد األعضاء في تزايد 
مستمر وكبير يشملون موظفي 
الوزارات واملصارف ومس���اهمي 
التعاونية وجمعيات  اجلمعيات 
النفع العام واألف���راد من جميع 
شرائح املجتمع ومن كل اجلنسيات 
واألعمار وإن هذا العدد مس���تمر 
في االرتفاع نظرا للفوائد العديدة 
التي تقدمها عضوية نادي مزايا 
والتي تتعدى اخلصومات املجزية 
عند التسوق في احملال التجارية 
وتناول الطعام في املطاعم، لتشمل 
خدمات متميزة مجانية في العديد 
من مراف���ق الترفيه والتس���لية 
وقطاع���ات الرعاي���ة الصحي���ة 

والتعليمية وغيرها. 

توسع خليجي

وكشف دالي عن أن نادي مزايا 
باشر عملية االنتشار لتشمل جميع 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
بعد بدايته���ا الناجحة واملتميزة 

في الكويت ع���ام 2006 حيث مت 
تأسيس نادي مزايا للخصومات في 
دولة البحرين ويتم حاليا وضع 
حجر األساس على عملية إطاق 
العضوية في باقي دول املجلس 
ابتداء من اإلمارات العربية املتحدة 
ومن ثم السعودية وعمان وقطر، 
وأوضح في هذا اإلطار أن عضوية 
نادي مزايا ستكون واحدة وشاملة 
في جمي���ع دول مجلس التعاون 
اخلليجي جلهة االس���تفادة من 

اخلصومات. 
وأعاد دالي التش���ديد على أن 
الفكرة األساسية لنادي مزايا هي 
تنشيط حركة التجارة والسياحة 
الكويت عب���ر تقدمي  في دول���ة 
خصومات في أكثر من 250 جهة 
مختلفة وأكثر من 750 فرعا في 
جميع مناط���ق الكويت، ومن ثم 
في دول مجلس التعاون بش���كل 
يساهم في تنشيط حركة االقتصاد 
الوطني ويفيد املستهلك والبائع 
على الس���واء من خال التوفير 
الت���ي متنحه���ا  واخلصوم���ات 
العضوية على مدار العام ودور 
ذلك في زي���ادة وحتفيز احلركة 

االقتصادية. 
وكانت ش���ركة ورلد جروب 
قد احتفلت، مبرور أربعة أعوام 
عل���ى انطاقة مش���روع »نادي 
مزايا للخصومات« اكبر مشروع 
بطاقات اخلصومات واملكافئات 
بالكويت والذي جنح من خاله 
في زيادة وعي املستهلك بأهمية 
الش���راء وأحقيته باخلصومات 
ف���ي الفت���رات غي���ر املخصصة 
للخصوم���ات والعروض املقدمة 
من الشركات على مدار العام وليس 
فقط خال املواسم احملددة، ويضم 
نادي مزايا ف���ي عضويته للعام 
الرابع على التوالي أكثر من 75 ألف 
عضو داخل الكويت، موزعني على 
فئتني من البطاقات هي الذهبية 

والباتينية.

شكر خاص لـ »أمريكانا«

وقال دالي إن مساهمة الشركة 
في خدمة املجتمع تتاقى مع قيمها 
وأهدافها وتساهم بشكل كبير في 

الذي ولدته  العضوية والتوسع 
في املنطقة.

شكر للرعاة

العام والعضو  املدير  وتوجه 
املنتدب لش����ركة ورل����د جروب 
للتج����ارة العامة وهي الش����ركة 
املالكة لن����ادي مزايا للخصومات 
ش����ادي دال����ي بالش����كر العميق 
للجهات املشاركة بخصوماتها مع 
نادي مزايا وعلى رأسها الشركة 
الكويتي����ة لألغذي����ة )أميركانا( 
ممثلة في مرزوق ناصر اخلرافي 
وباقي اجلهات املشاركة أيضا ملا 
بالفائدة على املس����تهلكني  يعود 
في الكويت من كويتيني ووافدين 
من الناحية املادية بتوفيرهم لهم 
تلك اخلصوم����ات احلقيقية على 
مدار العام والت����ي هي في تزايد 
مس����تمر وملحوظ بش����كل جدي 
خلدمة املجتمع الكويتي مواطنني 

ومقيمني على حد سواء. 
كما توجه بدعوة اجلهات غير 
املش����اركة بنادي مزايا للمشاركة 
في هذا املشروع ملا يعود بالفائدة 
عليها حيث س����تتم زي����ادة عدد 
الزبائ����ن بش����كل ملح����وظ على 
مواقعها وأفرعها كافة لاستفادة 
من اخلصم املعطى من قبلها مما 
يخدمها من الناحية التس����ويقية 
ويرفع من معدل مبيعاتها اليومية 
وستلحظ ذلك مباشرة نتيجة العدد 
الكبير من أعضائنا الذين سوف 
يفضلونها عن منافسيها من نفس 
القطاع التجاري الى جانب تقدميهم 
الكويتي  خدمة وطنية للمجتمع 
كافة وتس����هيل احلركة التجارية 

والسياحية بالكويت. 
وش����رح دالي أن ن����ادي مزايا 
للخصومات يتألف من عدة فئات من 
العضويات وهي عضوية النخبة 
والعضوية الباتينية والعضوية 
الذهبية وعضوية األطفال وأكد أن 
قيمة العضويات شبه رمزية رغم 
غناها وذلك لكي يتمكن أكبر عدد 
ممكن من اجلمه����ور من اقتنائها 

واالستفادة منها.
أما بالنس����بة للهداي����ا القيمة 
املجاني����ة الت����ي تأتي م����ع فئات 

العضوية املختلفة والتي تشمل 
في الكويت مثا عددا من األلعاب 
مع العديد من الهدايا القيمة املجانية 
األخرى املقدمة من أسرة نادي مزايا 
واجلهات املشاركة معها ألعضائها 
الكرام، فأوضح أنها ستخص كل 
دولة م����ن الدول أيض����ا وبنفس 

امليزات.
وبالعودة إلى تفاصيل العضوية 
قال دالي ان النجاح والرواج الكبير 
اللذين القته كان أيضا بسبب عدد 
ونوعية وجودة اخلدمات ذات القيمة 
املضافة التي متنحها العضوية مثل 
وجود مركز اتصال هاتفي لتلقي 
شكاوى العماء إن وجدت والتعامل 

معها بشكل فوري. 
ومن هذه اخلدمات أيضا عدد 
املزايا املرافق����ة لفئات العضوية 
املختلفة باإلضافة إلى اخلصومات 
املجزية لدى اجلهات املشاركة ومنها 
كوبونات خصم خاص وعروض 
مجانية وألعاب من شركات ترفيهية 
عديدة ومطاعم وكافيات وعيادات 

أسنان وحلويات وغيرها.
القطاعات واجلهات املشاركة

أما بالنسبة للقطاعات املشاركة 
فعدد شادي دالي أبرزها املطاعم، 
الكافيات، محات احللويات، املراكز 
الطبي����ة والعي����ادات، املختبرات 
الطبية والصيدليات، مراكز التجميل 
والصالونات النسائية والرجالية، 
معاهد صحية، ش����ركات جتهيز 
صالونات، محات الزهور والهدايا 
والكماليات، مراكز ترفيه، ألبسة 
رجال ونس����اء وأطفال، مصابغ، 
محات س����اعات، محات عطور، 
محات نظ����ارات، محات أحذية، 
أدوات منزلية، أثاث، هواتف، قنوات 
فضائية، إنترنت، محات كمبيوتر، 
مكتبات، مراكز طباعة وتصوير، 
مجات وصحف، معاهد تدريب، 
شركات تأجير سيارات، سفريات، 

معاهد تدريب طيران، وفنادق. 
كما أن طريقة الدفع لدى اجلهات 
املشاركة للحصول على اخلصم 
من خال عضوية نادي مزايا غير 
مرتبطة بأي وس����يلة دفع معينة 
كالبطاقات االئتمانية على سبيل 

املثال.

توطيد عاقاتها به بش���كل عام 
إميانا منها بضرورة رد اجلميل 

له وتنمية قدراته وتقدمه.
وقال في هذا اإلطار ان شركات 
القطاع اخل���اص تعتبر املصدر 
الرئيس���ي للث���روة الوطني���ة، 
ومكانة هذه الشركات ال تقتصر 
عل���ى مركزه���ا املال���ي فقط، بل 
تتعداه لتش���مل مدى مساهمتها 
في تقدم وخدمة وتنمية املجتمع 
بقطاعاته كاف���ة، ومن هنا كانت 
مشاركة الشركة الكويتية لألغذية 
)أمريكانا( بجميع منتجاتها وهي 
)كنتاكي، هارديز، باسكن روبنز، 
سبارو، تكا، تكا جريل( دعما منها 
لهذا املشروع الوطني »نادي مزايا 
للخصوم���ات« ممثلة في رئيس 
إداراتها م���رزوق ناصر  مجلس 

اخلرافي. 
كما ش���دد دالي على مساهمة 
الكبيرة في دفع عجلة  املشروع 
الوطن���ي عبر حتفيز  االقتصاد 
احلركة االقتصادية والسياحية 
في الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي مستقبا على مدار العام 
وليس فقط خال مواسم محددة، 
مؤك���دا أن هذه املس���اهمة تأتي 
بالفائدة على املس���تهلك واملورد 

على السواء. 
وأش���ار إلى أن ن���ادي مزايا 
أثبت خال الفترة املاضية جدواه 
االقتصادية للمستهلك واملنفعة 
الكبيرة التي يعود بها عليه عبر 
اخلصوم���ات والهداي���ا والتميز 
ومن هن���ا اإلقب���ال الكبير على 

شادي دالي

العجمي فاز بجائزة الـ 10 آالف دينار

لمعرض الغزل والنسيج في برشلونة

»بنك الخليج« يعلن أسماء الفائزين في السحب 
األسبوعي لـ »الدانة« بعد عيد الفطر

»أجيليتي« تفوز بعقد جديد بقيمة
تتراوح بين 6.5 و 8 ماليين دوالر

أعلن بنك اخلليج عن أس���ماء أصحاب احلظ 
الس���عيد الفائزين في س���حب الدانة األسبوعي 
على مدار األسبوعني املاضيني، وكذلك سحب هذا 
األس���بوع. حيث فاز عيسى عبداهلل عبدالرحمن 
املعييف ومحمد علي محمد العجمي باجلائزة الكبرى 
وقدرها 10000دينار، بينما فاز كل من: ابراهيم خليل 
خشيش، محمد مجبل غضيان العازمي، ليلى كمال 
منصور سليمان، غادة حامد مبارك العلي، صالح 
نعيم ريكان العجمي، باتريسيا مورا، سطام عبيد 
دلي العيادة الشمري، وصفاء حسن كاظم القاف 

بجائزة قدرها 1000دينار. 
ويتعني على عماء البنك إيداع مبلغ قدره 400 دينار 
وهو احلد األدنى لفتح حساب الدانة. ومبجرد إبقاء 
هذا احلد األدنى يدخل العميل تلقائيا في السحوبات 
األسبوعية، الشهرية والسنوية. ويتميز سحب الدانة 
عن غيره من السحوبات بأنه ال مينح العميل فرصة 
توفير النقود فقط، بل مينحه أيضا فرصا متعددة 
للفوز في السحوبات األسبوعية، الشهرية والسنوية 
مع العلم أنه كلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه، 

زادت الفرص املتاحة للفوز.

يعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
املخازن العمومية »اجيليتي«  أفادت بأنها فازت 
من قبل مؤسس���ة ام ب���ي الدولية بعقد إلدارة 
اخلدمات اللوجستية بقيمة تتراوح  بني 6.5 و 

8 مايني دوالر.

وستقوم »اجيليتي« من خال هذا العقد بإدارة 
العمليات اللوجستية من تخزين وتخليص جمركي 
وإدارة الش���حن ملعرض 2011 اي تي ام ايه، وهو 
اكب���ر معرض آلالت الغزل والنس���يج في العالم 

والذي سيقام   في برشلونة عام 2011. 

كون���ا: يتوجه محافظ بن���ك الكويت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز إلى اسطنبول مترئسا 
وفد الكويت لاجتماعات الس���نوية لعام 2009 
ملجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليني 
املقررة في السادس من أكتوبر اجلاري وتستمر 

يومني.
ويترأس الشيخ سالم العبدالعزيز كذلك وفد 
الكويت في االجتماع ال� 20 للجنة النقدية واملالية 
الدولية املنبثقة عن مجلس احملافظني لصندوق 

النقد الدولي واملقرر يوم األحد املقبل.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة األنباء 
الكويتية »كون���ا« أمس ان االجتماع يأتي ضمن 
املناقش���ات الدورية وتبادل وجهات النظر حول 
األمور ذات الصلة بأنشطة صندوق النقد الدولي 
وأبرز القضاي���ا االقتصادية واملالية التي حتظى 
باهتمام واسع النطاق على املستوى الدولي، السيما 
ما يرتبط منها بجهود املجتمع الدولي فيما يتعلق 
مبواجهة ومعاجلة تداعيات األزمة املالية العاملية 

وبحث سبل جتاوزها.
وأضاف انه من املقرر أن يتطرق اجتماع اللجنة 
النقدية واملالية إلى النظر في تطورات أداء االقتصاد 
العاملي واستشراف اجتاهاته املستقبلية وأيضا 
ما يرتبط بتطورات أداء األسواق املالية الدولية 

وطبيعة املخاطر التي ميكن أن تؤثر على اجتاهات 
ذلك األداء ومناقشة السياسات التي ينبغي انتهاجها 

لتجنب تداعيات مثل تلك املخاطر.
وأفاد بأنه من املقرر أيضا أن يتناول االجتماع 
مناقشة بعض القضايا األخرى املتعلقة بتوسيع 
نطاق صاحي���ات صندوق النقد الدولي والنظر 
في اآللي���ات والترتيبات التي يتبناها الصندوق 
في س���عيه إلى تعزيز االس���تقرار املالي العاملي 

واحليلولة دون وقوع األزمات املالية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يقوم بإعداد 
تقريره الدوري حول آفاق االقتصاد العاملي لعرضه 
على االجتماعات السنوية متضمنا رؤى خبراء 
الصندوق بش���أن اجتاهات أداء االقتصاد العاملي 

واملخاطر احملدقة به وآفاقه املستقبلية.
يذكر أنه جرت العادة على أن تعقد االجتماعات 
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليني باملقر 
الرئيسي للمؤسستني الدوليتني بواشنطن لعامني 
متتالي���ني، على أن يتم انعقادها في العام الثالث 
بإحدى الدول األعضاء األخرى بخاف الواليات 

املتحدة األميركية.
وتعد هذه هي املرة الثانية التي تستضيف فيها 
تركيا االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك 

الدوليني حيث كانت املرة األولى في عام 1955.

من المتوقع تسلمهما خالل األشهر القليلة المقبلة

»القطرية« تبرم صفقتين بقيمة 700 مليون دوالر 
لتمويل شراء 4 طائرات »بوينغ 777«

»القطرية« تسعى لتحديث أسطولها

أبرمت اخلط���وط اجلوية 
القطرية صفقتني ماليتني بقيمة 
إجمالية تبلغ 700 مليون دوالر 
لتمويل ش���راء أرب���ع طائرات 
جدي���دة من ن���وع بوينغ 777 
سيتم تس���لمها خال األشهر 

القليلة املقبلة. 
وتأتي صفقة متويل شراء 
طائرتي البوينغ 777 اجلديدتني 
بقيمة 350 مليون دوالر – من 
ط���راز 777-300 األبعد مدى 
و777-200 طويلة املدى – في 
اتفاق جرى مع خمسة  أعقاب 

بنوك عاملية رائدة. 
التي  وأبرم���ت الصفق���ة، 
ستستمر ملدة 12 سنة، مع كل 
من بنك طوكيو ميتسوبيشي 
وبي أن بي باريبا وبنك ستاندرد 
تشارترد ودويتشه بنك أيه جي 
ومؤسسة سوميتومو ميتسوي 

املصرفية )أوروبا(. 
ومن املخطط استام طائرة 
بوين���ج 777-300 األبعد مدى 
خال الش���هر اجلاري وطائرة 
بوينج 777-200 طويلة املدى 

في شهر نوفمبر 2009.
 وهذه املجموعة من البنوك 
هي ذاته���ا التي قامت بترتيب 
صفقة متويل للخطوط اجلوية 
القطرية الع���ام املاضي بقيمة 
500 ملي���ون دوالر. وتتطلع 
املجموعة لتمويل هذه الصفقة 

اجلديدة. 
وتضم���ن الصفقة املبتكرة 
متويل تكلفة ش���راء الطائرات 
بنسبة 100%، وتأمني قرض بقيمة 
الطائرات لإليف���اء مبتطلبات 
بنوك الطيران العاملية، وقام بنك 
ستاندرد تشارترد بدور املسهل 
للعملية واألم���ني للضمانات، 
وتبني هذه االتفاقية مدى قوة 
التعاون املشترك بني »القطرية« 

ومجموعة البنوك املقرضة. 
وفي هذا الصدد، قال الرئيس 
التنفيذي للخط���وط اجلوية 
القطرية أكبر الباكر: »يسعدني 
رؤية هذه املجموعة من البنوك 
ذات اخلبرة الواسعة في مجال 

الطيران يجتمعون مرة أخرى 
لتقدمي الدعم للخطوط اجلوية 
القطرية رغم الظروف الصعبة 
التي يواجهها قطاع الطيران«.

وأض���اف: »يعك���س ذل���ك 
مواصلة مجتمع التمويل دعم 
التي  القوي���ة  النمو  مس���يرة 
تتبعها القطرية في الوقت الذي 
تسعى فيه باقي الشركات في 
صناعة الطيران إلى االندماج«، 
وتابع: »أود أن أتقدم بالش���كر 
لشركائنا على دعمهم املتواصل 
لنا والتزامهم املس���تمر نحو 
»القطرية« لتمكينها من حتقيق 

مخططها للنمو«.
وتس���عى »القطري���ة« إلى 
حتقيق مخطط ضخم للتوسع 
والنمو حيث ان لديها أكثر من 
220 طائرة حتت الطلب يفوق 
مجمل قيمتها 40 مليار دوالر. 
كما عقدت »القطرية« صفقة 
أخرى بقيمة 350 مليون دوالر 

قبل مجموعة مؤلفة من أربعة 
بنوك، ه���ي: كاليون وكريديت 
سويس وهيابا وناتيكسيس 

ترانسبورت فاينانس.
 وحول ه���ذه الصفقة، قال 
الباكر: »يس���عدني جدا رؤية 
القطرية وهي تواصل استقطاب 
التمويل ليس من خال عاقاتها 
طويلة املدى م���ع بنوك رائدة 
مث���ل كايلون وناتيكس���يس 
ترانسبورت فاينانس وحسب، 
وإمنا كذلك م���ن بنوك جديدة 
مثل كريديت سويس وهيابا«، 
وتبني الصفقات التي مت إبرامها 
رغم الصعوبات املالية في قطاع 
البن���وك العاملي، مدى إمكانية 
القطرية على استقطاب التمويل 
من أه���م البنوك ف���ي صناعة 

الطيران. 
اليوم  وتس���ّير »القطرية« 
أس���طوال حديثا مكونا من 69 
طائرة حديثة من الدوحة إلى 

لتمويل شراء طائرتي بوينغ 
777 في خطوة أخرى تبني مدى 
دعم املجتمع املالي العاملي ألحد 
أسرع شركات الطيران منوا في 

العالم والتزامه نحوها. 
وعينت »القطرية« كا من 
بن���ك كاليون وناتيكس���يس 
ترانسبورت فاينانس كمنظمني 
مشتركني لتمويل شراء طائرة 
بوينغ من طراز 777-300 األبعد 
مدى احملدد تسلمها في أكتوبر 
2009، وطائرة بوينغ أخرى من 
ط���راز 777-200 طويلة املدى 
س���يتم تس���لمها في ديسمبر 

املقبل. 
وقد صممت ه���ذه الصفقة 
املؤلفة من شريحتني وتستمر 
مل���دة 12 س���نة، بحيث جتذب 
أطرافا فاعلة لدعمها باإلضافة 
إلى بنوك تعتمد على اجلدارة 
االئتمانية لدى شركة الطيران. 
ومت تأمني الصفقة ومتويلها من 

82 وجهة في أوروبا والشرق 
األوسط وافريقيا وشبه القارة 
الهندية والشرق األقصى وأميركا 

الشمالية. 
اجلدير بالذكر: ان »القطرية« 
ستقوم مبضاعفة حجم أسطولها 
ليضم أكثر من 110 طائرات مع 
حلول العام 2013. وقامت القطرية 
بطلب شراء 80 طائرة ايرباص 
 A320 و24 طائرة ايرباص A350
و60 طائرة بوينغ 787، وكذلك 
32 طائرة بوينغ 777 بوش���ر 
في تسلم طائرات عدة منها في 

نوفمبر 2007. 
وتع���د اخلط���وط اجلوية 
العماء  أوائ���ل  القطري���ة من 
لطائ���رة االيرب���اص A380 ال� 
»س���وبر جمبو« ذات الطابقني 
حيث قامت بشراء خمس طائرات 
من املنتظر تسلمها عام 2012، 
وذل���ك تزامنا مع افتتاح مطار 

الدوحة الدولي اجلديد.

أعلن بيت االستثمار العاملي 
»جلوب���ل« الي���وم أن إجمالي 
توزيعات الصناديق االستثمارية 
الش���ركة لصالح  التي تديرها 
العام فاق  العماء منذ بداي���ة 
مبلغ 50 ملي���ون دوالر، وذلك 
املالية االقتصادية  رغم األزمة 

التي مير بها العالم.
وصرح الرئيس التنفيذي في 
جلوبل بدر عبداهلل الس���ميط، 
بأنه بالرغم من أداء األس���واق 
وشح الس���يولة إال أن الشركة 
تضع دائما نصب أعينها مصلحة 
العم���اء وتعم���ل جاهدة على 
تق���دمي قيمة مضاف���ة لهم، لذا 
فقد حرصنا على توزيع أرباح 
نقدية لعمائنا املستثمرين في 
الصناديق االستثمارية بفترات 

مختلفة خال العام.
وأضاف السميط، »القت هذه 
التوزيعات استحسان العماء، 
خاصة أنها تأتي في هذه الفترة 
العصيبة التي متر بها األسواق 

املالية«.
وذك����ر الس����ميط أن األصول 
امل����دارة لصالح العماء تفوق ال� 

املرجوة لي���س فقط في أوقات 
الرواج، ولكن أيضا خال األزمات 
االقتصادية مثل تلك التي منر بها 
اآلن. وإن أداء صناديق جلوبل 
دلي���ل على اخلبرة التي يتمتع 
بها مديرو األصول في الشركة 
وصواب السياسة االستثمارية 

التي يتبعها هذا الفريق«.
وتأكيدا لتمي���ز جلوبل في 
إدارة األصول، حصلت الشركة 
على تقدير العديد من اجلهات 

احملايدة.
وق���د مت تصنيف الش���ركة 
ف���ي املركز 126 على مس���توى 
أفضل شركات تدير أصوال في 
امللكية اخلاصة في العالم وفي 
املركز 20 على مس���توى القارة 
اآلس���يوية من قب���ل برايفيت 
أكويتي إنترناشيونال وبرايفيت 
أكويتي آسيا على التوالي. كما 
العديد  الش���ركة على  حصلت 
من اجلوائ���ز منها أفضل مدير 
صناديق عقارية إسامية من قبل 
سي بي أي فاينانشال في بداية 
الع���ام 2009 ومؤمتر التمويل 

العقاري الدولي عام 2008.
وتسعى جلوبل دوما لتعزيز 
منتجاتها وخدماتها التي تقدمها 
لعمائها، وكان آخر تلك اخلطوات 
تق���دمي تقاري���ر دورية جديدة 
لعماء الشركة ابتداء من شهر 
أغس���طس املاضي. وقد صمم 
التقرير اجلدي���د بطريقة تقدم 
للعماء معلومات أكثر شمولية 
وسهولة بشأن اس���تثماراتهم 
في املنتجات االستثمارية التي 

تقدمها الشركة.
وختم السميط قائا »نلتزم 
بتقدمي األفضل لعمائنا، وعليه 
سنشهد في املستقبل طرح العديد 
من اخلدمات اجلدي���دة بهدف 
االرتقاء مبستوى اخلدمة املقدمة 

للعماء«.

7 ملي����ارات دوالر أميركي، وأن 
أداء صناديق الشركة متيز على 
إلى  ع����دة أصع����دة. فباإلضافة 
التوزيعات النقدية في ظل الظروف 
االقتصادية الراهنة وشح السيولة، 
حققت الصناديق االس����تثمارية 
التي تديرها جلوب����ل أداء جيدا 
فاق أداء مؤشرات القياس وأداء 
العديد من الصناديق االستثمارية 

املنافسة.
وأضاف السميط »ان كفاءة 
مدي���ري الصنادي���ق تكمن في 
العوائد  قدرتهم على حتقي���ق 

بدر السميط

تماشيًا مع سياسة الشركة في تقديم األفضل لعمالئها

السميط: إجمالي التوزيعات النقدية لصناديق 
جلوبل منذ بداية العام فاق الـ 50 مليون دوالر 

توزيعات الصناديق االستثمارية التي تديرها جلوبل 
خالل فترة التسعة أشهر من العام 2009

مبلغ التوزيعات النقديةالصندوق
15.7 مليون دوالرصندوق جلوبل القناص

15.3 مليون دوالرصندوق جلوبل القناص2
صندوق جلوبل لاستحواذ 

الكامل
16 مليون دوالر

1.8 مليون دوالرصندوق القمة
صندوق جلوبل للعقار 

األميركي
400 ألف دوالر

940 ألف دوالرصندوق جلوبل لإلجارة

لحضور االجتماعات السنوية لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين

محافظ »المركزي« يترأس وفد الكويت لتركيا


