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»فولكس واجن« تزيد حصتها عالميًا
إلى 12% خالل النصف األول من 2009

العالقات العامة في فولكس واجن 
الشرق األوسط منى املهدي »رغم 
التحديات التي يشهدها االقتصاد 
العاملي في الوقت احلاضر، التزال 
فولكس واجن الش���رق األوسط 
حتقق نتائج إيجابية خالل العام 
2009. وس���نقوم بطرح اجليل 
 GTI الس���ادس س���يارة غولف
اجلديدة، املصنف���ة في طليعة 
الس���وق العاملية في قسم األداء 
العالي ضمن فئتها، في املنطقة 
العام،  الثاني من  النصف  خالل 
ونحن عل���ى ثقة ب���أن إطالقها 
سيالقي اس���تجابة إيجابية في 

أسواقنا«.
أداء املجموعة مرضيا  وكان 
نس���بيا في جميع مناطق البيع 
وفي حني تراجعت سوق سيارات 
الركاب في أوروبا بش���كل عام 
بنسبة 18.4%، سجلت املجموعة 
انخفاضا أقل بصورة ملحوظة بلغ 
11.7% حيث بلغ عدد السيارات التي 
مت تسليمها 1.6 مليون سيارة. 

كما ارتفعت نسبة التسليم حتى 
ش���هر يونيو 2.2% بتسليم 1.9 
مليون س���يارة، ويعود السبب 
في ذلك إلى التطورات اإليجابية 
في أملاني���ا، والبرازيل، وخاصة 
الصني. كما كانت أرقام املبيعات 
التي حققتها س���يارات تيغوان، 
وش���يروكو، وباسات سي سي 
وغولف مرضية للغاية. كما أننا 
نتوقع نتائ���ج إيجابية ملبيعات 
سيارة بولو اجلديدة في غضون 
األشهر القادمة وذلك ملا شهدناه 
من استجابة واسعة من العمالء 
بخصوص هذه الس���يارة حتى 
اللحظة ومستوى الطلب عليها.

وتشهد فولكس واجن الشرق 
األوسط في املنطقة عاما حافال 
بالنشاطات حيث تخلله إطالق 
ثالثة من أحدث الطرز من فولكس 
واجن في 2009، باسات سي سي 
وشيروكو واجليل السادس من 

غولف.
م���ن جانبه���ا قال���ت مديرة 

وس���عت مجموع���ة فولكس 
واجن م���ن حج���م حصتها في 
الس���وق العاملية خالل النصف 
األول م���ن عام 2009 على الرغم 
من الظروف االقتصادية الصعبة، 
إال أن أكبر مصنع للسيارات في 
أوروبا متكن من زيادة حصته في 
السوق العاملي لسيارات الركاب 
من يناي���ر حتى يونيو إلى %12 
مقارنة ب� 9.9% في النصف األول 

من عام 2008.
وذكرت املجموع���ة في بيان 
صحافي أمس انه خالل النصف 
األول من هذا العام، مت تسليم 3.1 
ماليني سيارة إلى العمالء، وكان 
سوق سيارات الركاب عموما قد 
شهد تراجعا نسبته 17.7%، وخالل 
شهر يونيو، ارتفع عدد السيارات 
التي مت تسليمها من قبل املجموعة 

بنسبة %6.5.
وفي هذا الس���ياق قال نائب 
الرئيس التنفيذي لقسم املبيعات 
والتسويق في املجموعة ديتليف 
فيتيغ »يظهر املؤشر اجليد نسبيا 
ألرقام مبيعاتنا أن كل شيء يسير 
باالجتاه الصحيح ووفقا للخطة 
املوضوع���ة، ومع ذل���ك فهنالك 
حاجة لبذل املزي���د من اجلهود 
خالل النصف الثاني من السنة 
لكي نبقى على نفس املسار، مع 
العلم أن حالة عدم االس���تقرار 
االقتصادي التي يشهدها العالم 
في الوقت احلالي ستس���تمر ملا 

تبقى من العام«. 
الركاب  وأوضح أن سيارات 
م���ن فولكس واج���ن على وجه 
اخلصوص س���جلت من���وا بلغ 
1.7% ف���ي حصتها في الس���وق 
خالل النص���ف األول من العام، 

كبير خالل العام احلالي مقارنة 
مع العام املاضي.

وش���هدت قيم���ة القروض 
املقررة ف���ي النصف األول من 
ارتفاعا بواقع  العام احلال���ي 
63%، بينما ارتفع عددها بنسبة 
15% مقارنة مع الفترة نفسها 
الع���ام املاض���ي. ويعزى  من 
هذا االرتفاع بش���كل كبير إلى 
الزيادة في قروض البناء اجلديد 
للقسائم احلكومية املوزعة من 
العامة للرعاية  قبل املؤسسة 
الس���كنية خالل ع���ام 2009 
مقارن���ة بالعام���ني املاضيني. 
وقد انعكس ذلك على القروض 
املنصرف���ة أيضا، حيث ارتفع 
معدل قيمة القروض املنصرفة 
خالل النصف األول بواقع %12 
مقارنة مع الفترة نفس���ها من 

العام املاضي. 

تراجعا م���ن حيث قيمة وعدد 
الفترة  الصفقات مقارنة م���ع 
املماثلة من العام املاضي بواقع 
52.5% و44% على التوالي. وعلى 
الرغم من تباطؤ حركة س���وق 
العقار بشكل عام خالل النصف 
األول، فمن املتوقع ان يستمر أداء 
القطاع السكني في حالة ترقب 
بانتظار ما ستؤول إليه قضية 
استثناء املؤسسات اإلسالمية 

من القانونني رقم 8 و9. 
وحلظ الوطن���ي أنه بينما 
ارتفع عدد القروض املقررة من 
بنك التسليف واالدخار خالل 
ش���هر يونيو بنسبة 6%، فقد 
انخفضت قيمته���ا بواقع %9. 
التسليف واالدخار  وكان بنك 
قد أق���ر 360 قرضا في يونيو 
بقيمة 11.4 مليون دينار. وقد 
ارتفعت القروض املقررة بشكل 

الصفقات بنسبة 68% و88% على 
التوالي، ويعزى هذا النمو في 
القيمة إلى ارتفاع عدد صفقات 
القطاع االستثماري في منطقتي 
حولي والس���املية، إذ تستمر 
تلك املنطقتان في اس���تقطاب 
املشترين واملستثمرين. كذلك، 
ارتفعت مبيعات القطاع السكني 
خالل يونيو بواقع 16% مقارنة 

مع الشهر األسبق.

الوحدة المباعة

وفي املقابل، انخفض متوسط 
سعر الوحدة املباعة خالل يونيو 
في القطاع االستثماري بواقع %11 
مقارنة بالشهر األسبق، بينما 
ارتفع في القطاع السكني بنسبة 
2%، وبالنظر إلى املبيعات خالل 
النصف األول من العام احلالي، 
فأشار الوطني إلى أنها شهدت 

العقار واعداد الصفقات خالل 
شهر يونيو سجلت أقوى أداء 
لها منذ شهر ديسمبر من العام 
2008، فقد سجلت 407 صفقات 
عقارية بلغت قيمتها اإلجمالية 
104 ماليني دينار، وشكل النشاط 
امللحوظ ف���ي تداوالت القطاع 
االستثماري خالل يونيو عامال 
رئيسيا في ارتفاع أداء السوق 
عموما، ما جعله أكثر جاذبية 

نسبيا من القطاع السكني.
وعلى أساس شهري، حلظ 
الوطني أن كل من قيمة املبيعات 
وعدد الصفقات س���جل خالل 
يونيو ارتفاعا بواقع 30% مقارنة 
أداء  مع الشهر األسبق، وجاء 
شهر يونيو قويا بفضل انتعاش 
القطاع االستثماري،  تداوالت 
الذي ش���هد ارتفاعا كبيرا في 
كل من قيم���ة املبيعات وعدد 

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير حول 
حركة سوق العقار، إلى أن بوادر 
انتعاش الت���داوالت العقارية قد 
بدأت بالظهور خالل شهر يونيو 
املاضي، رغم التباطؤ املعتاد في 
النشاط االقتصادي خالل فترة 
الوطن���ي بأنه  الصي���ف. وأفاد 
بحس���ب اإلحصائية الش���هرية 
للعقود املسجلة الصادرة عن إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل والتي ال تشمل البيع 
بالوكاالت، ارتف���ع كل من قيمة 
املبيع���ات وعدد الصفقات خالل 
الربع الثاني من 2009 بواقع %4 
و3% على التوالي، مقارنة مع الربع 

األول من العام نفسه.

أقوى أداء

وذك���ر الوطني أن مبيعات 

إحدى سيارات فولكس واجن احلديثة لشهر يونيو الماضي والعقار االستثماري دفع المبيعات إلى أعلى مستوى لها 

»الوطني«: 104 ماليين دينار قيمة 407 صفقات عقارية

351 مليون دوالر خسائر »إعمار العقارية«

»البحرين المركزي« يتولى السيطرة
على بنكين لمجموعتي سعد والقصيبي

»داو كيميكال« تخسر 435 مليون دوالر

دبي � رويترز: س���جلت شركة إعمار العقارية 
التي تتخذ من دبي مقرا لها والتي تشيد بها أطول 
برج في العالم خس���ائر بلغ���ت 1.29 مليار درهم 
ما يع���ادل 351 مليون دوالر خ���الل الربع الثاني 
من العام بعد أن خفضت كام���ل القيمة الدفترية 

لوحدتها األميركية.
وقالت »إعمار« في بيان أمس »بسبب استمرار 
التباطؤ في الس���وق العقاري بالواليات املتحدة 
األميركية وكذلك جلوء الشركة إلى الفصل السابع 
بخصوص شركة جون الجن هومز قررت الشركة 
تخفيض كامل القيمة الدفترية لشركة جون الجن 
هومز والبالغة 470 مليون دوالر خالل هذا الربع 

لكي يتم التحوط محاسبيا لهذا االستثمار«.

وتقارن خسائر الربع الثاني من عام 2009 مع 
أرباح قدرها 1.66 مليار درهم في الربع الثاني من 
عام 2008، وجاءت النتائج دون توقعات احملللني. 
وفي استطالع أجرته رويترز في وقت سابق من 
الشهر اجلاري توقع محلل أن تسجل الشركة أرباحا 
قدرها 321.7 مليون درهم بينما توقع آخر أرباحا 

تبلغ 377 مليون درهم.
وميثل ذلك التراجع احلاد ثاني خسارة للشركة 
بعد أن أعلنت عن خسائر قدرها 1.77 مليار درهم 
في الربع األخير من العام املاضي بس���بب خفض 
قيمة أصول بوحدتها األميركية، ولم تتوافر أرقام 
املقارنة مع الربع األول من عام 2009 بسبب تغيير 

الشركة ألساليبها احملاسبية.

املنامة � رويترز: قال مصرف البحرين املركزي إنه 
تولى السيطرة على بنك أوال واملؤسسة املصرفية 
التابع���ني ملجموعتي س���عد والقصيبي  العاملية 
السعوديتني املتعثرتني. وبنك أوال جزء من مجموعة 
سعد السعودية بينما متتلك مجموعة أحمد حمد 

القصيبي وإخوانه جزءا من املؤسس���ة املصرفية 
العاملية. وجتري املجموعتان س���عد والقصيبي 
عملي���ة إعادة هيكلة لديونهم���ا، ولم يذكر البنك 
املركزي سببا مفصال وراء ذلك القرار وأشار فقط 

إلى إحدى مواد الالئحة املصرفية اخلاصة به.

الركود في الطلب بسبب الكساد 
في أغلب الدول املتقدمة، والتباطؤ 
احلاد في االقتصادات الصاعدة 
التي كانت احملرك الرئيسي لنمو 
الدخل بالقطاع في الفصول القليلة 

املاضية.

املاضي ضربة قوية عندما قررت 
الكويت إلغاء مشروع مشترك معها 
تصل استثماراته إلى نحو 17.4 
مليار دوالر، وتواجه داو وغيرها 
من شركات إنتاج الكيماويات في 
أنحاء العالم فترة من أسوأ فترات 

� د.ب.أ: أعلنت  نيوي����ورك 
شركة »داو كيميكال« األميركية 
للكيماويات عن تسجيل خسائر 
صافي����ة قدره����ا 435 مليون 
دوالر خالل الرب����ع الثاني من 
الع����ام احلالي بس����بب تراجع 
املبيعات وتكاليف برنامج إعادة 

الهيكلة. 
الش����ركة، ومقرها  وذكرت 
مدينة ميدالند بوالية ميتشغان 
األميركية، ان اخلسارة جاءت 
في الوق����ت الذي تراجعت فيه 
املبيعات بنس����بة 31% إلى 11.3 
مليار دوالر، وكانت داو حققت 
العام  الثان����ي من  الربع  خالل 
أرباح����ا بلغت قيمتها  املاضي 
776 ملي����ون دوالر، ف����ي حني 
حققت خالل الرب����ع األول من 
العام احلالي أرباحا قدرها 24 

مليون دوالر.
العام  وتلقت الشركة أواخر 

� رويترز: أظهرت  نيويورك 
وثائ���ق قضائي���ة أن محام���ني 
لدويتشه بنك وآخرين لوحدة 
القصيب���ي  تابع���ة ملجموع���ة 
السعودية يتنازعون بشأن ما 
إذا كان النظر ف���ي ادعاء البنك 

أحقيته ملبلغ 74.2 مليون دوالر 
فيم���ا يتعلق باتف���اق ملقايضة 
عمالت أجنبي���ة من اختصاص 
محكم���ة في نيوي���ورك. وكان 
نظر الدعوى املدنية املقامة ضد 
الدولية قد  املؤسسة املصرفية 

تأجل يوم االثن���ني املاضي إلى 
الثامن من سبتمبر بعدما طلب 
محامو املؤسس���ة املصرفية من 
برنارد فرايد قاضي احملكمة العليا 
بوالية نيويورك إسقاط الدعوى 

لعدم االختصاص القضائي.

دبي � رويترز: من املرجح أن 
تؤثر التوقع����ات غير املتفائلة 
القتصاد االمارات العربية املتحدة 
عالوة عل����ى املخصصات التي 
يجري جتنيبها نتيجة التعرض 
ملجموعتني سعوديتني متعثرتني 
على أرباح أكبر بنوك االمارات 

حتى نهاية العام 2009.
وأظهرت نتائج الربع الثاني 
م����ن الع����ام ألكبر البن����وك في 
أبوظب����ي ودبي أن املخصصات 
نالت مما كان سيعتبر عائدات 
جيدة من مصادر تقليدية، ويقول 
محللون إن مخصصات الديون 
املتعثرة ستظل قضية أساسية 
في الفصول القادمة في االمارات 
ودول أخرى باخلليج أكبر منطقة 

مصدرة للنفط في العالم.
وقال سيريل جاربوا املستشار 
ايه.تي كيرني  ل����دى  املصرفي 
الشرق األوسط »زادت القروض 
املتعثرة وجتنيب املخصصات 
بشكل ملموس في الربع الثاني 
ومن املرجح أن يستمر ذلك في 
الربع الثالث وسيكون له تأثير 

مباشر على ربحية البنوك«.
وأضاف »تواجه بنوك االمارات 
اآلن املوجة الثانية من األزمة وهي 
مرتبطة بتدهور جودة االئتمان 
في شريحتي األفراد والشركات 
على حد سواء، وحتاول جهات 
تنظيمية ومصرفيون في املنطقة 
معاجل����ة تداعيات إعادة هيكلة 
الدي����ون في مجموعتي س����عد 
وأحمد حمد القصيبي واخوانه 
الس����عوديتني املتعثرتني. وفي 
االمارات طلب البنك املركزي من 
البنوك جتنيب مخصصات تعادل 
75% و50% من مستوى تعرضها 

الترتيب في  للمجموعتني على 
العامني املقبلني.

وبدأ االقتصاد اإلماراتي يتباطأ 
بعدما دفعت األزمة املالية أسعار 
النفط إلى التراجع إثر ارتفاعها 
إلى أعلى مستوى على االطالق 
ق����رب 150 دوالرا للبرمي����ل في 
منتص����ف 2008، وقد ينكمش 
الع����ام بعد  االقتص����اد بنهاية 
انتعاشه على مدى عدة سنوات 
بفضل أسعار النفط القياسية.

ويتسبب التباطؤ مثلما هو 
احلال في باقي أنحاء العالم في 
زيادة عجز الش����ركات واألفراد 
عن سداد القروض، كما حذرت 
مؤسسات التصنيف االئتماني من 
أن العجز عن السداد قد يرتفع 
حتى أربعة أمثاله بسبب انخفاض 
أس����عار العق����ارات والتباط����ؤ 

االقتصادي.
وع����الوة على ذل����ك، تكافح 
البنوك آثار التعرض للمجموعتني 
الس����عوديتني املتعثرتني، وقال 
بنك االمارات دبي الوطني أكبر 
بنوك املنطقة من حيث األصول 
إن مخصصاته في الربع الثاني 
ارتفعت إلى أكثر من أربعة أمثالها 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

املاضي.
وق����ال املدي����ر املال����ي لبنك 
االمارات دبي الوطني ساجناي 
اوبال إلى أن أرباحه ستظل حتت 
ضغط في الفت����رة املتبقية من 
2009 وأن الدي����ون املتعثرة قد 
ترتفع إلى 2.5% في 2010، وقال 
بنك أبوظبي الوطني وهو أكبر 
بنك في االمارات من حيث القيمة 
انه جنب مخصصات  السوقية 
بقيمة 500 مليون درهم ما يعادل 

136.1 مليون دوالر في النصف 
االول من 2009 مقارنة مع 145 
مليون درهم في الفترة نفسها 

من 2008.
م����ن جانب����ه، ق����ال احمللل 
املصرفي لدى اتش.سي للسمسرة 
جناني فاماديفا »نظرا لألوضاع 
االقتصادي����ة احلالية نتوقع أن 
تواج����ه بنوك القطاع مش����اكل 
تعليق بجودة األصول في دفاتر 
قروض األفراد واملؤسسات على 

حد سواء«.
ويقول بنك االستثمار شعاع 
كابيتال إن االمارات دبي الوطني 
يواجه عدة حتديات بنهاية العام 
من بينها »استمرار النمو احملدود 
لألصول« إلى جانب »عدم التيقن« 
بشأن تطور القروض املتعثرة 
واملخصصات املرتبطة بها بنهاية 

العام.
وفي الربع الثاني، زاد صافي 
مخصصات انخفاض القيمة في 
االمارات دب����ي الوطني إلى 1.15 
مليار درهم، وقال محللون في 
املجموعة املالية � هيرميس إن 
نتائج االمارات دبي الوطني تثير 
بعض املخاوف، إذ أن البنك هو 
األول الذي قفزت فيه املخصصات 

بدرجة كبيرة فوق توقعاتهم.
وأضافت هيرميس أن االمارات 
دبي الوطني كان أول بنك يتجاوز 
بش����كل ملموس معدل جتنيب 
املخصصات على أساس سنوي 
والبالغ 1%، حيث بلغ متوسط 
صافي املخصصات في النصف 
األول من العام احلالي 1.4% على 
أساس سنوي وهو أعلى بكثير 
م����ن توقع����ات هيرميس للعام 

بكامله والبالغة %1.15.

.. وسجال قضائي بين دويتشه بنك
 ووحدة لـ »القصيبي« في نيويورك

لمعالجة تداعيات إعادة هيكلة الديون في مجموعتي سعد والقصيبي

مخصصات البنوك اإلماراتية تثقل 
كاهل القطاع لكامل العام الحالي

»السينما« تربح 15.74 فلسًا للسهم

»السور« تربح 2.3 مليون دينار

.. و»البترولية المستقلة« تربح 2.6 مليون

التضخم السنوي في اإلمارات
 يبلغ 3.4% في ستة أشهر

أعتمد مجلس ادارة شركة السينما الكويتية الوطنية 
البيانات املالية املرحلية للش���ركة للفترات املنتهية 
في 30 يونيو 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا بلغ 1.5 مليون دينار، ما يعادل 15.74 
فلسا للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 9.8 ماليني دينار، 
ما يعادل 98.24 فلسا للس���هم، للفترة املقارنة من 

العام املاضي.

أعتمد مجلس ادارة شركة السور لتسويق الوقود 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 
30 يونيو 2009، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحق���ق ربحا بلغ 2.3 مليون دينار، ما يعادل 7.75 
فلوس للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 1.5 مليون دينار، 
ما يعادل 5.23 فلوس للس���هم، للفترة املقارنة من 

العام املاضي.

اعتم���د رئيس مجلس ادارة املجموعة البترولية 
 املستقلة البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهي���ة في 30 يوني���و 2009، حيث جاءت نتائج 
أعمال الش���ركة لتحقق ربحا بلغ 2.6 مليون دينار، 
ما يعادل 18.19 فلسا للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 3.7 
ماليني دينار، ما يعادل 25.01 فلس���ا للسهم، للفترة 

املقارنة من العام املاضي.

دبي � رويترز: أظهرت بيان����ات صدرت عن وزارة 
االقتصاد اإلماراتية أن معدل التضخم السنوي في اإلمارات 
العربية املتحدة بلغ 3.4 % في األشهر الستة األولى من 
عام 2009. وكانت الوزارة قد أعلنت في يونيو حزيران 
أن معدل التضخم خالل أول أربعة شهور من العام بلغ 
4.94%، وأشارت اإلحصاءات التي نشرت أمس إلى أن 

معدل التضخم السنوي تراجع 0.03% في يونيو.

الشيخ أحمد العبداهلل 

توق���ع وزير النفط وزير اإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل ان 
تشهد أس���عار النفط ارتفاعا خالل الفترة املقبلة »خصوصا مع 
قدوم فصلي الش���تاء واخلريف اللذين يزداد فيهما الطلب على 

هذه املادة احليوية«.
وق���ال العبداهلل في تصريح ل� »كونا« قبيل توجهه الى دول 
أوروبية عدة »اننا متفائلون باملرحلة املقبلة ونتوقع حتس���ن 
األوضاع وان تكون هناك انعكاسات ايجابية على أسعار النفط، 
مش���يرا إلى عدم تعامل أس���عار النفط خالل الفترة املاضية مع 
أساسيات السوق من عرض وطلب وامنا تعاملت مع املؤشرات 
الداعية للتفاؤل او التش���اؤم مثل مؤشرات أسواق املال وأرباح 

الشركات.
وحول تقييمه ملدى الت���زام دول منظمة »أوپيك« مبا اتفقت 
عليه من خفض خالل العام املاضي أوضح العبداهلل ان مستوى 
االلتزام يفوق نسبة ال� 80%، مبينا أن االرقام الدقيقة حول هذا 

األمر س���يتضمنها تقرير »أوپيك« الذي ق���د يعلن قبل او اثناء 
االجتماع املقرر عقده في ڤيينا في سبتمبر املقبل.

وأكد انه يراقب حتركات األسعار يوميا في الصباح واملساء 
»الن النف���ط هو الس���لعة الوحيدة التي تعتم���د عليها الكويت 
وهي مصدر دخلها األول«، وأوضح العبداهلل انه سيزور خالل 
رحلته احلالية كال من بلجي���كا وهولندا وايطاليا لالطالع على 
الشركات الزميلة والتابعة لش���ركة البترول الكويتية العاملية 
التي تستثمر في محطات البنزين ومصافي البترول في عدد من 

الدول األوروبية.
وأش���ار الى أن هذه الرحلة ستوفر له التعرف عن قرب على 
هذه الشركات ونشاطاتها وإداراتها املختلفة، مضيفا انه سيتوجه 
بعد ذلك الى روسيا وخصوصا مدينة بطرسبرج لتمثيل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد في افتتاح املعرض اإلسالمي 

املقرر افتتاحه في السادس من أغسطس املقبل.

تحّسن األوضاع االقتصادية ستكون له انعكاسات إيجابية على األسعار

العبداهلل: توقعات بارتفاع أسعار النفط الفترة المقبلة


