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»جلوبل« توقع اتفاقية إعادة جدولة ديونها البالغة 1.7 مليار دوالر

 كونا: انخفض س���عر برميل النفط الكويتي 
مبقدار 97 سنتا في تعامالتها ليستقر عند مستوى 
74.66 دوالرا للبرمي���ل مقارن���ة بتعامالت يوم 
الثالثاء املاضي طبقا ملا اعلنته مؤسسة البترول 

الكويتية.
ورغم هذا الهبوط الطفيف، اال ان اسعار النفط 
تشهد في الوقت احلالي حالة من التعافي في ظل 

مؤشرات تبني ان االقتصاد العاملي قد جتاوز مرحلة 
القاع في ازمته املالية وبدأ يسير في مرحلة الصعود 
واالنتعاش من جديد وهو ما يعني زيادة الطلب 
على النفط، كما يأتي تراجع اسعار الدوالر مقابل 
العمالت االخرى كسبب ثان الرتفاع اسعار النفط 
اضافة الى بعض التقارير التي تشير الى احتمال 

عودة املضاربني للسوق النفطية من جديد.

سعر برميل النفط الكويتي يبلغ 74.66 دوالرًا
املؤشر 
السعري 

        6758
بتغير قدره

+ 14.2  

لتكون أولى شركات المنطقة ومنهية حالة التعثر التي بدأت في ديسمبر 2008

)كرم دياب(.. وخالل املؤمتر الصحافي الذي عقد لإلعالن عن تفاصيل إعادة اجلدولة مها الغنيم متوسطة رئيس جلنة املتابعة للبنوك الدائنة وممثل بنك إتش إس بي سي عقب توقيع االتفاقية

مها الغنيم

أسئلة وإجابات
حول موافقة مجلس اإلدارة على زيادة 
رأس املال في 15 يونيو املاضي مبقدار 1.5 
مليار سهم بقيمة 110 فلوس للسهم قالت 
الغنيم ان مجلس اإلدارة ليس لديه النية 
في الوقت احلالي إلصدار هذه األس���هم 
ولكنه سيستمر في مراقبة ظروف السوق 

والتدفقات النقدية لتحقيق أهداف الشركة 
في خدمة الدين وسداد املستحقات وفق 
جدول س���داد الديون وكذلك متويل منو 
األنشطة التشغيلية للشركة على أن يتم 
إصدار هذه األسهم في الوقت الذي يراه 

مجلس اإلدارة مناسبا.
نفي بيبر ان يكون ضمن خطة اعادة 
هيكلة الديون دخول مالك جدد من الدائنني 
ضمن مالك في الش���ركة واكد ان االتفاق 

يتعلق بجدولة الديون فقط.
قال���ت الغني���م ان تن���وع محفظة 
استثمارات الشركة في العديد من مناطق 
العال���م هو مصدر قوته���ا ورغم تراجع 
االص���ول نتيجة االزم���ة العاملية اال ان 
حقوق املساهمني تصل الى 750 مليون 
دينار وعليه فان حتديد مدة االتفاقية ب�3 
س���نوات يعتبر وقتا كافيا للتخارج من 

بعض االستثمارات بشكل سليم.
اشادت الغنيم باستثمارات الشركة في 
السعودية رغم اقتصارها على استثمارين 
عقاريني باالضافة الى استثمارات مباشرة 
في سوق املال السعودي، وقالت ان الشركة 
تنظر بعني االعتبار في املستقبل لزيادة 
هذه االستثمارات على ان تكون من اولويات 
املرحلة املقبلة نظرا الهمية هذا السوق 

وعالقاته املميزة بدول املنطقة.
حول مدى تأثر الشركة بأزمة ديون 
دبي قالت الغنيم ان الشركة ليس لديها 
استثمارات مباش���رة في شركتي »دبي 
العاملية« و»نخيل« وبالتالي فإن استثمارات 

الشركة في دبي لن تتأثر.

قدرة »جلوبل« على خدمة الدين طوال 
هذه الفت���رة البالغة الصعوبة هي خير 
دليل على جناح الشركة ومنوذج أعمالها، 
وإننا فخورون بكوننا قد استطعنا حماية 
مصالح جميع املعنيني في جلوبل من عمالء 
ومساهمني ودائنني واحملافظة على تلك 
املصالح في هذه ظروف الصعبة التي لم 
تشهد األسواق لها مثيال من قبل، مضيفة 
ان الشركة تتطلع ملواصلة مسيرتها تاركني 
هذه املس���ألة وراءنا ومركزين جهودنا 
على تطوير أنش���طتنا التشغيلية وهي 
إدارة األصول واالس���تثمارات املصرفية 
والوساطة املالية، وهي األعمدة الرئيسية 

للشركة.
الشركة على ثقة انها ستخرج اآلن  

من هذه األزمة وهي في وضع أقوى مما 
كانت عليه في أي وقت مضى، وأكثر قدرة 

على خدمة عمالئها.
استجابة ألوضاع السوق املتغيرة، فقد  

قامت »جلوبل« مبراجعة شاملة لنموذج 
أعماله���ا قبل التوصل إل���ى اتفاق حول 
بنود إعادة جدولة مديونيتها مع دائنيها 
وتتضمن هذه املراجع���ة تركيز جلوبل 
على األنشطة التشغيلية املربحة واملدرة 
لإليرادات من رسوم وأتعاب والتي تنطوي 
على مستوى أدنى من املخاطرة وال تتطلب 
استثمارا كبيرا لرأس املال، باإلضافة إلى 
التخارج من محفظة استثمارات الشركة، 
األكثر تذبذبا والتي تعتمد على استثمار 
كبير لرأس املال، خالل فترة زمنية محددة 

وحسبما تسمح به أوضاع السوق.

أعمال »جلوبل« املستقبلية ستتركز  
على إدارة األصول واالستثمارات املصرفية 
والوساطة املالية كما أن كل استثمارات 
الش���ركة التي تتكون منها االستثمارات 
األساسية سيتم حتويلها إلى »صندوق 
جلوبل ماكرو« الذي أنش���ئ مؤخرا في 
البحرين، باإلضافة إلى ش���ركة عقارية 
قابض���ة مقره���ا الكويت، وهي ش���ركة 
تأسست لهذا الغرض وقالت إن صندوق 
جلوبل ماكرو والشركة العقارية القابضة 
مملوكان بالكامل ل� »جلوبل«، لذلك فإن 
أداء االس���تثمارات في كل من الصندوق 
والشركة العقارية سيستمران في التأثير 
على النتائج املالية للشركة، علما أنه سيتم 
التخارج من هذه االس���تثمارات بطريقة 
منتظمة وستس���تخدم العوائد من هذه 

التخارجات للتسديد إلى الدائنني.
أعم���ال إدارة األصول والتي تعد من  

األنشطة التشغيلية األساسية في »جلوبل«، 
وإن كانت ليست مبعزل عن التأثر بأزمة 
السيولة، فقد واصلت أداءها املتميز في 
ظل أوضاع السوق ذات التحديات الكبيرة 
حيث حققت الشركة خالل فترة التسعة 
أشهر األولى من العام 2009 )املنتهية في 30 
سبتمبر 2009( 25.9 مليون دينار إيرادات 
تشغيلية من رسوم وفوائد وأرباح نقدية، 
علما أن إدارة األصول والوساطة املالية 
حققتا 12.2 مليون دينار أرباحا خالل هذه 
الفترة مع األخذ في عني االعتبار أن األصول 
املدارة ملصلحة العمالء بلغت 6.6 مليارات 

دوالر كما في 30 سبتمبر 2009.

 الشركة ستستمر في تقليل تكاليف 
التشغيل حيث تراجعت التكاليف اخلاصة 
باملوظفني خالل فترة التسعة أشهر األولى 
م���ن العام 2009، وكم���ا مت اإلعالن عنها 
سابقا، بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام 2008.

قالت الغنيم ان الشركة تنظر لألردن 
بعني االعتبار في الفترة املقبلة كونه يعتبر 
محطة هامة تخدم استثمارات الشركة في 
كل من لبنان وسورية مبينة ان البنوك 
األردنية املقرضة للشركة دخلت ضمن 

االتفاقية.
اكدت الغنيم ان الشركة استفادت من 
االزمة في تغيير اسلوب عملها الذي كان 
قائما خالل السنوات املاضية على ظروف 
السوق مؤكدة ان ما حدث نتيجة لالزمة 
العاملية استدعى اعادة النظر في خطط 

عمل الشركة املستقبلية.
متن���ت الغني���م ان ينعكس االتفاق 
على البورص���ة وان يكون بصيص امل 
لها في الفترة املقبلة الس���يما انها كانت 
من اولى الشركات التي اعلنت عن موقفها 
وهو ما اعتبره البعض سببا في تراجع 

السوق.
حول اولويات تخارج »جلوبل« من 
استثماراتها للوفاء بسداد الدين اجلديد 
حسب االتفاق قالت الغنيم ان 50% من 
محفظة استثمارات الشركة موجه ألسهم 
مدرجة وعليه فان البداية ستكون منها، 
على ان تكون االس���تثمارات العقارية 
في املرحلة االخيرة بسبب تراجع قيم 
هذه االستثمارات بشكل عام في حني ان 
الدول التي س���تكون بداية التخارجات 
منها حسب اوضاع الس���وق، على ان 
تكون االمارات من آخر االس���واق التي 
تفكر الشركة في التخارج منها بسبب 

ظروفها احلالية.

من أقوال الغنيم

تتمثل البنود الرئيسية إلعادة الجدولة في التالي:
تسهيالت إسالمية وتقليدية متعددة العمالت قيمتها 1.73 مليار دوالر والتي 
ستستخدم عوضا عن التسهيالت احلالية وتعتمد بصورة أساسية على بنود 

تسهيالت جلوبل احلالية.
سيتم تس��ديد التس��هيالت اجلديدة تدريجيا خالل ثالث سنوات وبصورة 
أساس��ية من املبالغ احملقق��ة من التخارجات من االس��تثمارات في صندوق 

جلوبل ماكرو.
تس��هيالت ائتمانية ملدة ثالث سنوات بس��عر 1.5% فوق سعر اخلصم للسنة 

األولى مع زيادة سنوية مبعدل %1.
يتم سداد الديون على أساس نسبي مقابل الدين الذي تدين به جلوبل لدائنيها 
)تشمل حملة السندات( والذين سيتشاركون في عمليات سداد الديون وكذلك 

في تنفيذ أي بنود محددة في أي اتفاق مع الدائنني.
توفير الضمان الالزم للدائنني من خالل هيكل يضم االس��تثمارات الرئيسية 
والعقارية للشركة على أن يتم التخارج من هذه االستثمارات بطريقة منتظمة 

واستخدام العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنني.
باستثناء الضمان الذي منح حلملة السندات، إميانا من جلوبل مبراعاة حقوق 
جميع الدائنني، ستبقى جميع بنود اتفاقيات إصدارات سندات جلوبل الثالث 

والبالغة 115 مليون دينار كما هي وستسدد جميعها فور استحقاقها.

البنود الرئيسية إلعادة اجلدولة

زكي عثمان
أعلنت شركة بيت االستثمار 
العاملي »جلوبل« امس عن إبرامها 
اتفاقية نهائية إلعادة جدولة ديونها 
مع جميع الدائن����ني، منهية بذلك 
فترة اضطرابية نش����أت عن أزمة 
االئتمان التي أصابت األسواق املالية 
العاملية بأسرها في الربع األخير 

من عام 2008.
اتفاقية  أبرمت »جلوبل«  وقد 
تسهيالت جديدة مدتها 3 سنوات 
مع جميع البنوك الدائنة والبالغ 
عددها 53 بنكا، لتنتهي بذلك من 
حالة التعثر التي بدأت في ديسمبر 

من العام املاضي.
وبهذه املناسبة، صرحت رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
الغنيم خالل  في »جلوبل« مه����ا 
الذي  املؤمتر الصحافي املوس����ع 
عقد امس بحضور كل من رئيس 
جلنة املتابعة املنبثقة عن البنوك 
الدائن����ة وممثل بنك »وس����ت ال 
بي« ديڤيد بيبر وممثل املستشار 
املالي للش����ركة بنك إتش إس بي 
س����ي نيل جولدي سكوت قائلة: 
»اليوم يوم تاريخي.. اليوم يوم 
سعيد.. اليوم يوم مهم لكل من كان 
جزءا من جناح جلوبل من مساهمني 
وعمالء وموظفني..اليوم نحتفل معا 
بالتوقيع على اتفاقية إعادة جدولة 
ديون الشركة مع البنوك الدائنة 
وهو يعد اإلجناز األول من نوعه 
ليس فقط في الكويت فحسب بل 
على مستوى املنطقة ككل. ويعزز 
هذا االجناز بدوره من مكانة وأهمية 
القطاع اخلاص الكويتي وباألخص 
قطاع االستثمار الذي اثبت نفسه 
ومهنيته في مرات عديدة ورفع اسم 
الكويت عاليا، وها هو اليوم يضيف 
لعتبة جناح����ه جناحا جديدا من 
خالل أول جتربة كويتية استثمارية 
ناجحة استطاعت أن تقف وبصالبة 
م����ن جديد بعد العاصف����ة املالية 
العاملي����ة والتي عصفت باجلميع 
لتكمل جلوبل مسيرة جناح عمرها 

11 عاما«.
واوضح����ت قائل����ة: كرس����ت 
»جلوبل« نفسها منذ اليوم األول 
الذي أعلنت فيه تخلفها عن سداد 
قرض مس����تحق لها في ديسمبر 
املاضي إليجاد كل الطرق والسبل 
إلع����ادة جدولة ديونه����ا ولم تأل 
جهدا في ذلك، إميان����ا منها بأنها 
على قدر التحدي وان ما صنعته 
في السنوات ال� 11 املاضية لم يكن 
مجرد ضربة حظ أو صدفة، وهلل 
احلمد ها نحن اليوم نخطو خطوات 
أخرى صحيحة نحو األمام لنجني 
ثمار ما حصدناه في الفترة املاضية. 
وقد اكتسبنا خبرات جديدة نعزز 
بها مسيرتنا نحو مستقبل أفضل 

وأقوى وأكثر متانة«.
وخالل ه����ذه الفترة احلرجة، 
تأثرت جلوبل كس����ائر الشركات 
والبن����وك اإلقليمية والعاملية من 
تداعيات هذه األزمة املالية العاملية، 
حيث انهارت قيمة أصول الشركة 
جراء االنهيار احلاد في األسواق 
املالية والتي وصلت إلى أكثر من 
70% كم����ا انخفض حجم األصول 
املدارة بسبب قلق املستثمرين من 

األزمة العاملية وانهيار األس����واق 
وتراجعت إيرادات االس����تثمارات 

املصرفية والوساطة املالية.

حقوق المساهمين

واضافت: عل����ى الرغم من كل 
ذلك، استمرت »جلوبل« في خدمة 
ديونها وفاقت حقوق املساهمني 720 
مليون دوالر كما في 30 سبتمبر 
2009، وحافظ����ت الش����ركة على 
موقعها ضمن أكبر شركات إدارة 
األصول في املنطقة بحجم أصول 
مدارة يبل����غ 6.6 مليارات دوالر، 
كما استمرت الشركة في استقطاب 
عمالء جدد واحلصول على حصص 
املالية  الوساطة  أكبر في  سوقية 
في جميع األسواق وإدارة عدد من 
صفقات االس����تثمارية املصرفية. 
كما عملت »جلوبل« على تعزيز 
منظومة احلوكمة لديها عن طريق 
اس����تحداث هيكل تنظيمي جديد 
وتشكيل جلان مختلفة ومراجعة 

عملياتها وإجراءاتها.
ورغ����م هذه الظ����روف، إال أن 
»جلوبل« ل����م تغفل عن عمالئها. 
فعل����ى الرغم من أداء األس����واق 
الس����لبي وشح الس����يولة إال أن 
اجمالي توزيعات صناديق جلوبل 
خالل هذا العام فاقت ال� 50 مليون 
دوالر، هذا باإلضافة إلى اجلوائز 
العديدة التي حصدتها الشركة وكان 
آخرها جائزتني في نوفمبر 2009 
كأفضل مدير للصناديق اإلسالمية 
في الشرق األوسط، وأفضل مدير 
للصناديق العقارية في الش����رق 
األوسط من مؤسستي نسيبا وأي 
س����ي جي في لن����دن. وتقف هذه 
األسباب جميعها مجتمعة لتصب 
ف����ي اجتاه واح����د أال وهو أن هم 
الشاغل  »جلوبل« األول وشغلها 
هو إرض����اء عمالئها الذين أود أن 
انتهز الفرصة وأوجه لهم ش����كرا 
خاصا عل����ى وقوفهم ودعمهم لنا 

خالل هذه الفترة.
الرئيس����ية إلعادة  البنود  أما 
اجلدولة فقالت الغنيم انها تتمثل 
في: س����داد القروض املس����تحقة 
بالكامل، املساواة في التعامل بني 
جمي����ع الدائنني، االس����تمرار في 
دفع خدمة الدين، توفير الضمان 
الالزم للدائنني م����ن خالل هيكل 

الفترة املاضية.
إلى نائب  كما تقدمت بالشكر 
رئيس مجلس اإلدارة خالد جاسم 
اإلدارة  الوزان وأعض����اء مجلس 
الش����يخ عبداهلل اجلاب����ر األحمد 
الصباح ومرزوق ناصر اخلرافي 
وآلن سميث والرئيس التنفيذي بدر 
السميط وجميع العاملني بالشركة 
على وقوفهم ومؤازرتهم لشركتهم 
ولها شخصيا طوال هذه الفترة. 

خطوات رائدة

من جهته، صرح من بنك »وست 
ال بي« رئيس جلنة املتابعة املنبثقة 
عن البنوك الدائنة ديڤيد بيبر قائال: 
»»أشعر بشيء من السرور، بل أيضا 
بقدر من االرتياح أن التوقيع على 
مستندات إعادة جدولة ديون جلوبل 
قد انتهى ولذا، فإنني وبالنيابة عن 
جميع السادة املعنيني باألمر، أود أن 
أتقدم بخالص التهاني إلى السيدة 
مها وزمالئها من اإلدارة العليا على 
إمتام أمر كان معقدا للغاية، وفي 

بعض األحيان بالغ الصعوبة. 
واض����اف ان »جلوب����ل« بدأت 
مبواجهة صعوبات مالية منذ نحو 
12 شهرا، كانت تلك املرة األولى التي 
العديد في املنطقة  يتعرض فيها 
والعالم ملوقف كهذا. ومنذ أن عقد 
اجتماعنا األول في الثامن عشر من 
ديسمبر من العام 2008، كان هناك 
بطبيعة احلال عددا من الشركات 
األخرى ليس من الكويت فحسب 
وإمنا م����ن منطق����ة دول مجلس 
التعاون اخلليجي عموما، والتي 
لم جتد أمامها خيارا س����وى عقد 
مباحثات مماثلة مع دائنيها. وفي 
ظل املناخ االقتصادي احلالي، لم 
الديون  يعد مفهوم إعادة جدولة 
مقتصرا على منطقة الشرق األوسط 
ولكن األمر الذي ميز عملية إعادة 
جدولة ديون »جلوبل« عن العديد 
من عمليات إعادة اجلدولة األخرى 
التي جتري حاليا في الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي عموما، 
ان »جلوبل« قطعت على نفسها منذ 
البداية 3 وعود أال وهي االستمرار 
في إجراء حوارات إيجابية وبناءة 
مع دائنيها واالستمرارية في خدمة 
ديونها والعمل على سداد الديون 
كاملة وجلميع الدائنني. وال ميكن 

ألح����د أن يغفل ع����ن أن جلوبل، 
ومبساعدة مستشاريها، قد أوفت 
بالوعود الثالثة، إن اتفاقية إعادة 
اجلدولة الت����ي وقعناها اليوم لم 
تتضمن أي تخفيض لقيمة الديون 
كما سيتم تس����ديد املبالغ كاملة 
جلميع الدائنني خالل الس����نوات 

الثالث وهي مدة التسهيالت.
إضافة إلى ذلك، أرى أن عملية 
إع����ادة اجلدول����ة الت����ي اتبعتها 
»جلوبل« ومستشارها بنك »اتش 
اس بي« سي، على مدى 12 شهرا 
املاضية قد أرست منوذجا يحتذى 
للشركات األخرى في املنطقة والتي 
تواجه محنة مماثلة. وقد متيزت 

عملية إعادة اجلدولة ب�
� حوار مستمر وبناء بني جلوبل 
ومستش����اريها وجلن����ة املتابعة 

املنبثقة عن البنوك الدائنة
� عق����د اجتماع����ات منتظم����ة 
للدائنني لتسهيل تدفق املعلومات 
بشفافية وإجراء حوارات بني جميع 

األطراف.
� املساواة في املعاملة بني جميع 
الدائنني من خ����الل إعادة جدولة 

حتوز رضا جميع الدائنني 

تحديات إعادة الجدولة

إعادة  وفيما يتعل����ق بعملية 
اجلدولة في ح����د ذاتها قال بيبر 
انها قد أثارت العديد من التحديات 
على مدى 12 شهرا املاضية ليس 
فقط ألنها كانت أول عملية إعادة 
جدول����ة، ولك����ن ألنها اش����تملت 
أيضا على العديد من املمارس����ات 
املصرفية احمللية التي ال نشهدها 
عادة ف����ي ح����االت مماثلة خارج 
املنطقة والت����ي يتعني معاجلتها 
وتخطيها فضال عن التأكد من أن 
عملية إعادة اجلدولة تأخذ بعني 
االعتبار متطلبات كل من الدائنني 
التقليديني واملتوافقني مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، وهي ليست 
باملهمة السهلة عندما يكون الهدف 
املنشود هو احلرص على املساواة 
في التعامل م����ع جميع الدائنني. 
ورغم ذلك، فإننا في نهاية املطاف 
جنحنا في حتقيق ذلك. ونتيجة 
إلعادة اجلدولة، سيجرى حتويل 
التسهيالت املصرفية التي متتلكها 
»جلوب����ل« حاليا إلى تس����هيالت 
تقليدي����ة وإس����المية مضمونة 
ومتعددة العمالت تبلغ قيمتها نحو 
1.7 مليار دوالر تستند شروطها 
إلى حد كبير إلى التسهيالت املالية 

السابقة جللوبل. 
وبني بيبر ان جلن����ة املتابعة 
ليست راضية عن النتائج الناجحة 
التي حققتها عملية اجلدولة فحسب، 
بل انها تشيد باجلهود املتفانية التي 
بذلتها جلوبل ومستش����ارها بنك 
»اتش إس بي سي« بهدف استمرار 
العملية على املسار الصحيح ولو 
أنها حادت عن مسارها بعض الشيء 
خالل العملية. كما تشيد اللجنة 
بالكفاءة واملهنية والشفافية التي 
أظهرتها جلوبل طوال هذه العملية، 
وأنه����ا كما ذكر من قبل تعد مثاال 
يحتذى في عمليات إعادة اجلدولة 
األخرى احلالية واملستقبلية في 

املنطقة.

الرئيس����ية  يضم االس����تثمارات 
والعقارية للش����ركة على أن يتم 
التخارج من هذه االس����تثمارات 
بطريقة منتظمة واستخدام العوائد 
من هذه التخارجات للتسديد إلى 
الذي  الدائنني، باستثناء الضمان 
منح حلملة الس����ندات، إميانا من 
»جلوب����ل« مبراعاة حقوق جميع 
الدائنني، س����تبقى جمي����ع بنود 
اتفاقيات إصدارات سندات جلوبل 

الثالث والبالغة 115 مليون دينار 
كما هي وستس����دد جميعها فور 
استحقاقها، تسهيالت بعدة عمالت 
)دوالر أميركي، دينار كويتي ودرهم 
إماراتي( وعدة شرائح )إسالمية، 
تقليدية، وش����ريحة تضم االثنني 
معا( وتس����هيالت ائتمانية ملدة 3 
سنوات بس����عر 1.5% فوق سعر 
اخلصم للس����نة األولى مع زيادة 

سنوية مبعدل %1.

وقالت ان طريقة سداد الديون قد 
قسمت على النحو التالي: 10% تدفع 
في الع����ام األول و20% في الثاني 
و35% في الثالث مقسمة على %10 
في النصف االول م����ن هذا العام 
و20% في النص����ف الثاني و%35 

ميكن دفعها او اعادة جدولتها.
ووجهت الغنيم ش����كرها الى 
جميع اجلهات الرقابية وعلى رأسها 
بنك الكويت املركزي ممثال بالشيخ 

س����الم العبدالعزيز الصباح على 
التعامل مع »جلوبل«  املهنية في 
العاملية،  املالية  خالل هذه األزمة 
كما شكرت جميع دائني »جلوبل« 
من حملة السندات والبنوك احمللية 
واخلليجية والعاملية متمثلة في 
جلنة املتابعة برئاسة بنك وست ال 
بي )West LB( على تعاونهم البناء 
وكذلك املستشار املالي »اتش اس 
بي س����ي« على مساهماتهم خالل 

الغنيم: اتفاقية تسهيالت 
جديدة مدتها 3 سنوات 

مع 53 بنكًا دائنًا يدفع 
منها 10% في العام األول 

و20% في الثاني و%35 
في الثالث و35% يمكن 
دفعها أو إعادة جدولتها

بيبر: ما مّيز »جلوبل« قطعها 
3 وعود هي االستمرار
 في إجراء حوارات إيجابية 
مع دائنيها واالستمرارية 
في خدمة ديونها والعمل 
عــلى سـداد الديون 
كاملة ولجميع الدائنين
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