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رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة زارت »األنباء« يرافقها الرئيس التنفيذي

الغنيم: متفائلون بعودة قوية لـ »جلوبل«
وعملية إعادة الجدولة تسير على ما يرام

التحرير اس���تقبل رئي���س 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
إدارة والعضو  رئيس مجل���س 
املنتدب لش���ركة بيت االستثمار 
العامل���ي »جلوبل« مه���ا الغنيم 
والرئيس التنفيذي للشركة بدر 

السميط.
وتخلل اللقاء حديث عام حول 
األوض���اع االقتصادية في البالد 
واملنطقة وجهود الشركات خاصة 
الكبرى منها في مواجهة تداعيات 
األزمة العاملية السيما »جلوبل« 
التي قدمت منوذجا مهما في هذا 
املجال مساهمة بذلك في بث األمل 
مجددا ليتجاوز االقتصاد الكويتي 
آثار املرحل���ة املاضية وينطلق 

مجددا نحو االزدهار.
وحتدثت الغنيم عن تطورات 
عملية إعادة اجلدولة التي شهدتها 
»جلوبل« مدعومة بإجماع وثقة 
الدائنة رغم  البنوك واجله���ات 
الظروف واس���تمرار  صعوب���ة 
التي تغذيها بعض  الش���ائعات 
اجلهات، ورغم احلاجة الى مزيد 
من اجلهد من اجلهات الرس���مية 
لتنشيط االقتصاد كما حصل في 
أغل���ب دول العالم. وأعربت عن 
افتخارها بأن »جلوبل« مازالت 
تق���دم أفض���ل الصنادي���ق أداء 
وتدير أصولها وأصول عمالئها 
بأفضل طريق���ة ممكنة، وأكدت 
تفاؤلها بعودة قوية رغم صعوبة 

الظروف. وأضافت قائلة: »كرست 
»جلوبل« نفسها منذ اليوم األول 
الذي أعلنت فيه تخلفها عن سداد 
قرض مستحق لها في ديسمبر 
املاضي إليجاد كل الطرق والسبل 
إلعادة جدولة ديونها ولم تأل جهدا 
في ذلك، إميان���ا منها بأنها على 
قدر التحدي وان ما صنعته في 
السنوات اإلحدى عشرة املاضية لم 
يكن مجرد ضربة حظ أو مصادفة، 
وهلل احلمد ها نحن اليوم نخطو 
خطوات أخ���رى صحيحة نحو 
األمام لنجن���ي ثمار ما حصدناه 
في الفترة املاضية. وقد اكتسبنا 
خبرات جديدة نعزز بها مسيرتنا 
نحو مستقبل أفضل وأقوى وأكثر 

متانة«.

حقوق المساهمين

الرغم من كل  وأضافت: على 
ذلك، استمرت »جلوبل« في خدمة 
ديونها وحماية حقوق املساهمني 
دون إضاعة أي جهد أو فرصة في 
هذا املجال، وحافظت الشركة على 
موقعها ضمن أكبر شركات إدارة 
األصول في املنطقة بحجم أصول 
مدارة يبلغ 6.6 مليارات دوالر. كما 
اس���تمرت الشركة في استقطاب 
عمالء جدد واحلصول على حصص 
سوقية أكبر في الوساطة املالية 
في جميع األسواق وإدارة عدد من 
الصفقات االستثمارية املصرفية. 

كما عملت »جلوبل« على تعزيز 
منظومة احلوكمة لديها عن طريق 
استحداث هيكل تنظيمي جديد 
وتشكيل جلان مختلفة ومراجعة 
عملياتها وإجراءاتها والتعاون مع 

أهم الشركات العاملية.
وتابع���ت الغنيم: ورغم هذه 
الظروف، إال أن »جلوبل« لم تغفل 
عن عمالئها. فعلى الرغم من أداء 
األسواق السلبي وشح السيولة 
إال أن اجمالي توزيعات صناديق 
جلوبل خالل هذا العام فاقت ال� 50 
مليون دوالر، هذا باإلضافة إلى 
التي حصدتها  العديدة  اجلوائز 
الشركة وكانت آخرها جائزتني 
في نوفمب���ر 2009 كأفضل مدير 

للصناديق اإلسالمية في الشرق 
األوسط، وأفضل مدير للصناديق 
العقارية في الشرق األوسط من 
مؤسس���تي نسيبا وأي سي جي 
في لندن. وتقف هذه األس���باب 
جميعها مجتمعة لتصب في اجتاه 
واحد وهو أن هم »جلوبل« األول 
وشغلها الشاغل هو إرضاء عمالئها 
الذين أود أن انتهز الفرصة وأوجه 
لهم شكرا خاص���ا على وقوفهم 
ودعمهم لنا خالل ه���ذه الفت��رة. 
الرئيسية  أما بالنس���بة للبنود 
إلعادة اجلدولة فقالت الغنيم انها 
تتمثل في: سداد القروض املستحقة 
بالكامل، املساواة في التعامل بني 
جميع الدائنني، االستمرار في دفع 

خدمة الدين، توفير الضمان الالزم 
للدائنني من خ���الل هيكل يضم 
االستثمارات الرئيسية والعقارية 
التخارج  للش���ركة على أن يتم 
من هذه االس���تثمارات بطريقة 
العوائد من  منتظمة واستخدام 
إلى  التخارجات للتس���ديد  هذه 
الدائنني، باستثناء الضمان الذي 

منح حلملة السندات.
الغنيم ان طريقة  وأوضحت 
سداد الديون قد قسمت على النحو 
التالي: 10% تدفع بالعام األول و%20 
بالثاني و35% بالثالث مقسمة على 
10% بالنصف االول من هذا العام 
و20% بالنصف الثاني و35% ميكن 

دفعها او إعادة جدولتها.

مواصلة المسيرة

أكد السميط ان  ومن جانبه، 
»جلوبل« س���تواصل مسيرتها 

وتعود إلى سابق عهدها. 

درع تكريمية

وفي نهاي���ة اللقاء ق���ّدم وفد 
»جلوبل« درع���ا تكرميية للزميل 
التحرير، تقدي���رًا لدور  رئي���س 
»األنباء« في نقل الصورة الصحيحة 

حول أنشطة الشركة. 
وقد حضر اللقاء نائب رئيس 
التحرير املدير العام الزميل عدنان 
الراشد ومدير التحرير الزميل محمد 

احلسيني.

جانب من اللقاء ويبدو الزميالن عدنان الراشد ومحمد احلسيني مها الغنيم وبدر السميط يقدمان درعا إلى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق

عصام الصقر

حسني دشتي

»الوطني« ينظم ندوة قانون الضريبة البريطاني 
بحضور روبرت بالور وبيرز ماستر غدًا

»األمراء العقارية« تعرض مشاريع جديدة
خالل مشاركتها بالمعرض الدولي للعقار

»مرابحات« توّقع عقدًا لتسويق وحدات سكنية
ضمن مشروع »توليب تركواز« في تركيا

يضم 11 برجاً و1188 وحدة سكنية بتكلفة 200 مليون دينار

أعلن نائ����ب املدير العام في ش����ركة 
مرابح����ات للتطوير العقاري فهد البناي 
عن توقيع عقد تسويق مع شركة توليب 
للتطوير العقاري )ش����ركة تركية( لبيع 
وحدات مشروع توليب تركواز في تركيا 
بالتعاون مع ش����ركتني ميثالن احلكومة 
التركية )ش����ركة أمالك كونت – ش����ركة 

توكاي(.
وهو املشروع الذي تبلغ قيمته اإلجمالية 
نحو 200 مليون دوالر ويقع على أرض 
تبلغ مس����احتها اإلجمالية نحو 120 ألف 
متر مربع، ويتألف من 11 برجا س����كنيا 
بإجمالي وحدات سكنية يبلغ عددها 1188 

وح��دة.

وق����د وّقع العق����د نيابة عن ش����ركة 
مرابحات نائب املدي����ر العام فهد البناي 
فيما وّقعه عن ش����ركة توليب للتطوير 
نائب رئيس مجل�������س إدارته���ا م���راد 

مي���رد أجل��و.
وسيشمل املشروع الذي ستقوم شركة 
مرابحات بالتسويق له مجموعة من الشقق 
الفخمة الواقعة في مجموعة من األبراج 
السكنية في مدينة »اسطنبول«، الفتا إلى 
أن ما مييز هذا البرج اجلديد هو أن تصميمه 
قد مت على يد واحد من اشهر 10 مهندسني 
في العالم أال وهو املصمم املعماري )كني 
يانغ( الذي يعتمد أسلوبه على مزج جمال 
وسحر الطبيعة مع التكنولوجيا احلديثة 

في التصميم.
وأضاف البناي أنه قد مت تصميم املباني 
الواقعة ضمن مشروع »توليب تركواز« 
بحيث ال تغطي على بعضها البعض، حيث 
تتضمن مباني املشروع عددا من املمرات 
املائية، ناهيك عن أن املشروع ميتاز بحد 
ذاته بكونه مشروعا صديقا للبيئة ويعتمد 

على الطاقة الشمسية.
ويقدم مشروع توليب تركواز خدمات 
مبستوى عال جدا )5 جنوم( إلى جانب ناد 
صحي ومالعب وخدمات فندقية من ضمنها 
األمن واحلراسة على مدار 24 ساعة، فضال 
عن صالة تزلج على مدار العام وحضانة 

أطفال ومسابح اوملبية.

ينظم بنك الكويت الوطني غدا ندوة خاصة في 
الكويت لعمالئه من الزوار غير املقيمني في اململكة 
املتحدة لشرح التغييرات على قانون الضرائب في 

اململكة املتحدة اخلاص بقانون اإلقامة.
س���تقام الندوة بحضور الرئي���س التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني � الكويت عصام الصقر في 
فندق ش���يراتون الكويت في قاعة الدانة الساعة 
السادسة والنصف مساء وسيحاضر بها كل من 

روبرت بالور وبيرز ماستر اخلبيرين في شؤون 
الضرائب ويعمالن ف���ي مكتب احملاماة املعروف 

شارلز رسل في لندن.
وأوضح الصقر أن اقامة هذه الندوة تأتي حرصا 
م���ن البنك على إيض���اح التغييرات اجلديدة في 
قانون الضرائب لعمالئه وذلك باستضافة خبراء 
في هذا املجال لتفس���ير هذه التغييرات واإلجابة 

عن استفساراتهم.

أعلنت شركة »األمراء الدولية العقارية« مشاركتها 
في املعرض الدولي للعقار السابع الذي تنظمه شركة 
»آنة جروب« لتنظيم املعارض واملؤمترات خالل الفترة 
من 20 إلى 23 فبراي����ر املقبل. وقال رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة حسني دشتي � في بيان صحافي 
� إن الشركة تسعى من خالل مشاركتها في املعرض 
إلى زيادة التشجيع على االستثمار العقاري البناء 
وتقوية وحتفيز التوجه نحو االس����تثمار العقاري 
اخلارجي الذي يعد من االستثمارات ذات العائد القوي 
والسريع. وأشار دشتي إلى أن الشركة ستقدم كل 
ما هو جديد في عالم العقارات اخلارجية لعمالئها، 
سواء من ناحية السلعة املقدمة أو طريقة احلصول 
عليها وكذلك املواصلة واالتصال وخدمة ما بعد البيع، 
وكذلك خلق فرص استثمارية جديدة. وقال دشتي 

»الشركة س����تطرح العديد من األراضي والعقارات 
املختلفة سواء كانت زراعية أو سكنية واستثمارية 
وجتارية وصناعية، وس����نقدم أيضا هذه األراضي 
عن طريق السداد على دفعات التي ال ترهق ميزانية 
املستثمر«. وتابع »ستقدم الشركة أيضا كثيرا من 
احلوافز التي ستطرح خالل فترة املعرض لكي حتوز 
ثقة جميع الفئات«. وأش����ار دشتي إلى أن الشركة 
ستقدم تشكيلة واسعة من األراضي والعقارات في 
عدة دول منها اململكة األردنية الهاشمية واخلفجي 
بالسعودية، وكذلك سلطنة عمان ومشروع أراض 
في بريطانيا. ولفت دشتي إلى أن الشركة ستطرح 
أيضا أراضي بوسط العاصمة عمان عبارة عن 500 
متر سكنية مميزة بأس����عار تنافسية وهي تصلح 

لقيام أبراج ومجمعات جتارية.


