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»عربة لإلجارة« تعتمد الفلسفة اليابانية لإلدارة »كايزن«

»توب العقارية« تعرض شققًا سكنية في بريطانيا
أعلنت مجموعة توب للتسويق 
العقاري عن مشاركتها ورعايتها 
الدولي  الذهبي����ة ملعرض قط����ر 
للعقار واالستثمار والذي تنظمه 
مجموعة عبر القارات للمعارض، 
واملزم����ع إقامته ف����ي مركز قطر 
الدولي للمعارض بالدوحة خالل 
الفت����رة من 3-6 م����ارس املقبل، 
حيث ستش����ارك املجموعة بعدد 
من املشاريع العقارية املميزة من 

اإلمارات واالردن وبريطانيا.
وقال العضو املنتدب للمجموعة 
وليد القدومي ان املجموعة حترص 
على املشاركة بهذا املعرض للعام 
اخلامس على التوالي ملا يش����كله 
هذا املعرض من أهمية بالس����وق 
العقاري القطري، وأضاف القدومي 
أن املجموعة كانت قد حققت عبر 
سنوات مشاركتها في هذا املعرض 
جناحات كبيرة واستقطبت شريحة 
العمالء واملستثمرين،  كبيرة من 
وبني القدومي أن املجموعة تعمل 
على أن تكون مش����اركتها في هذا 
املع����رض ممي����زة وفعالة حيث 
ته����دف من خالل مش����اركتها إلى 
التواصل مع عمالئها باالضافة الى 
استقطاب شريحة من املستثمرين 
للتملك واالستثمار في املشاريع 

املعروضة.
وحول املشاريع التي ستعرضها 
القدومي  املجموعة باملعرض قال 
ان أبرز املش����اريع ستكون شققا 

س����كنية في بريطاني����ا تطورها 
مجموعة كومر هومز وهي شركة 
بريطاني����ة متت����د خبرتها الكثر 
م����ن 25 عاما في قط����اع التطوير 
العقاري، وخالل املعرض سنعرض 
مشروعني مميزين، فاملشروع االول 
وهو روي����ال كونت بارك يقع في 
منطقة بوشي والتي تبعد حوالي 
20 دقيقة بالقطار عن لندن، ويعد 
التي  املشروع من أرقى املشاريع 
تقدمها املجموعة، حيث يقع املبنى 
السكني على مساحة 100 هكتار من 
االراضي اخلضراء، فقد كان مبنى 
املشروع مقرا للجامعة األميركية في 
بريطانيا وقامت الشركة بتحويله 
الى وحدات س����كنية وفقا الرقى 
املعايي����ر واملواصفات العصرية، 
فأصبحت وحداته عصرية في مبنى 
تاريخي يوصف في بريطانيا بأنه 
من املبان����ي التاريخية ذات الفئة 

الثانية.
الش����ركة من خالل  وتعرض 
املعرض الوحدات السكنية والبالغة 
58 وحدة وتتألف من غرفة نوم الى 
اربع غرف باالضافة الى مكونات 
الش����قة من صاالت ومنافع، وقد 
مت تقسيم الشقق لتخدم مختلف 
رغبات وحاجات املالك، ومراعاة من 
الشركة الذواق العمالء فقد تركت 
الداخلية  التش����طيبات  انهاء  أمر 
للش����قق وجتهيز املطبخ وألوانه 
للمشتري الذي منح عدة خيارات 

للتشطيبات والتي تلبي ذوقه. كما 
متنح الوحدات الس����كنية ملالكها 
اخلصوصي����ة التامة مع اطالالت 
مميزة عل����ى احلدائ����ق. ويضم 
املشروع أيضا مساحة كبيرة من 
املالعب ومناطق الركض باالضافة 
الى وجود ن����اد صحي ورياضي 
مجهز بالكامل ووفقا ألرقى املعايير 
الرياضية وكذلك وجود مسبح كبير 
مغطى باالضافة الى صاالت ومقهى، 
وميتاز املش����روع واحملاط بسور 
كامل بتوافر احلراس����ة فيه على 
مدار الساعة واملراقبة بالكاميرات 
الداخلية، وقد وفرت الشركة أيضا 
مواقف سيارات للمالك باالضافة 

الى مواقف للزوار.
أما املشروع الثاني فهو اوشني 
فيوز ويقع مباشرة على الساحل 

البريطاني ساند بانك وحتديدا في 
منطقة وميوث ببورتالند، ويتألف 
املشروع من ثمانية مبان سكنية 
وبعدد 600 شقة مختلفة املساحات 
والغرف فتبدأ من غرفة لتصل الى 
4 غرف ديلوكس، ويعد املشروع 
واحدا من أهم املش����اريع في تلك 
املنطقة كونه س����يخدم املشاركني 
في دورة االلعاب االوملبية املائية 
في العام 2012 وتعد املنطقة مقصدا 
لكل محبي االبحار وااللعاب املائية 
في اوروبا. وقد قس����مت الشركة 
املش����روع لثالث مراح����ل اجناز، 
فاملرحلة ق����د مت تنفيذها بالكامل 
والسكن فيها مباشرة أما املراحل 
االخرى فس����يتم استكمالها خالل 
15 شهرا. ويعد هذا املشروع مفيدا 
للمستثمرين خصوصا على العائد 
االيج����اري املتوقع منه، فاملنطقة 
الكثيرين من عشاق  تس����تقطب 
الرياض����ة املائية وتعاني من قلة 
الوحدات السكنية التأجيرية فيها، 
كما أن من املتوقع ان ترتفع أسعار 
الوحدات السكنية في املنطقة مع 

اقتراب موعد األوملبياد.
الش����ركة  القدومي أن  وب����ني 
بص����دد طرح مش����اريع االراضي 
السكنية باالردن والتي تقع في ام 
احلصينيات وام السراب واالشرفية 
باملف����رق وه����ي اراض مف����روزة 
وجاهزة للبناء، واضاف أن منطقة 
املفرق تع����د من املناطق احليوية 

باالردن كونها أح����د أهم مناطق 
التنمي����ة االقتصادية في اململكة، 
وبني القدومي أن كل االحصائيات 
تشير الى أن املستثمرين اخلليجيني 
بقطاع االراضي باالردن وخصوصا 
من الكويت والس����عودية وقطر، 
يشكلون دائما النسبة الكبرى من 
اجمالي حجم التداوالت العقارية 
باململكة وقد كانت الزيادة ملحوظة 
بش����كل كبير خالل األشهر الستة 

املاضية.
التي  ومن املش����اريع االخرى 
ستعرضها الش����ركة ايضا عبارة 
عن اراض استثمارية في بريطانيا 
وفي عدة مناطق من أبرزها منطقة 
صري وس����انت البان����ز وأضاف 
القدومي ان االراضي اس����تثمارية 
ومفروزة مبساحات تبدأ من 500 
متر مربع وبأسعار تبدأ من 9500 
جنيه استرليني، وملكية االراضي 

حرة وملختلف اجلنسيات.
وأشار القدومي الى أن املجموعة 
س����تقوم أيضا بع����رض عدد من 
املشاريع الس����كنية في الشارقة، 
وبني أن املشاريع عبارة عن عدد 
من الشقق السكنية في عدة ابراج 
مبناطق النهدة واخلان والقاسمية، 
واجلدي����د في الع����رض تكمن في 
طريقة الدفعات حيث يدفع املشتري 
40% من قيمة الشقة كدفعة مقدمة 
والباقي على أقساط شهرية ملدة 

40 شهرا وبدون فوائد.

في مؤمتر صحافي عقد في الكويت، أعلنت شركة »عربة 
لإلجارة« التابعة لشركة املال لالستئجار وتأجير املركبات 
إحدى ش����ركات مجموعة املال، والرائ����دة في مجال تأجير 
الس����يارات في املنطقة، عن اعتمادها للمنهجية والفلسفة 
اإلدارية اليابانية الش����هيرة كاي����زن KAIZEN والتي تعني 
التطوير املستمر. حيث ستتمكن »عربة لإلجارة« عبر هذا 
النظام من اتخاذ القرارات على حس فلسفي والتفكير بنظرة 
مبعدية ملواجهة التطورات بطرق عملية، لالرتقاء باألعمال 

والكوادر البشرية واخلدمات املقدمة.
وق����ال مدير عام القطاع في مجموع����ة املال إيلي زغب، 
خ����الل املؤمتر الصحافي الذي عقد لإلعالن عن تطبيق هذا 
املنهج اإلداري، »سيعزز نهج كايزن أعمالنا اإلدارية لنحقق 
استراتيجياتنا ورؤانا املستقبلية من خالل التطوير والتحسني 

املتواصل، وااللتزام ببذل جهود جديدة، بغية االرتقاء بالعمل 
وجودة اخلدمات واملنتجات املقدمة«.

وأش����ار إلى انه مما الش����ك فيه، أن عمليات التحس����ني 
املستمر في أي قس����م أو خلية بحاجة إلى مشاركة جميع 
الكوادر البشرية في وضع االستراتيجيات وحتسني العمليات 
والتقلي����ل واحلد من األخطاء وحتوي����ل املعرفة إلى قيمة 
مضافة للعمل. حي����ث ان واحدة من أقوى أدوات »كايزن« 
هي األخذ مبقترحات املوظفني ومخططاتهم واطالعهم على 
الوقائع مع األخذ بعني االعتبار تش����جيعهم على املشاركة 
في تقدمي األفكار البناءة التي من شأنها حتسن بيئة العمل. 
من الطبيعي أن أصحاب هذه األفكار سيحصلون على الدعم 
املطلوب من اإلدارة العليا«. وأضاف: »تؤمن »عربة لإلجارة« 
بأن التحسني والتطوير املس����تمران هما السمة األساسية 

للمنافسة والتقدم في جميع املجاالت، فلذلك حرصت على 
تطبيق فلسفة »كايزن« التي بدأت تعرف طريقها في كثير 
من املؤسسات العاملية الناجحة والباحثة عن منهجية بعيدة 
املدى. وتعمل »عربة لإلجارة« اليوم على تعزيز تواجدها في 
أسواق املنطقة من خالل تطوير وتدعيم أعمالها واالرتقاء 
مبستوى املنتج من خالل التركيز على معايشة جتربة العمالء 

كل يوم واالستماع إليهم واألخذ مبقترحاتهم«.
يذك����ر أن »عربة لإلجارة« بنت س����معتها على جودة ال 
تضاهى من خالل اعتمادها معايير رائعة من اخلدمة. واليوم 
هي تدير أسطوال يناهز ال� 10 آالف سيارة من مختلف األنواع 
واملوديالت احلديثة، مدعوم����ة مبراكز صيانة متخصصة 
من قبل شركة املال الس����تئجار وتأجير املركبات واملكائن 

.)2000/9001 ISO( واحلائزة شهادة اآليزو

ضمن أعمالها اإلدارية لمواجهة التطورات بطرق عملية

أعلنت رعايتها الذهبية لمعرض قطر الدولي للعقار واالستثمار

وليد القدومي

موظفو ومديرو مجموعة املال أثناء املؤمتر إيلي زغب يسلم شهادة كايزن ملدير السيارات املضمونة

الدوالر في وضع قوة أمام العمالت

البنك اإلسالمي في السعودية يوّقع اتفاقًا
مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

املنامة: أعلن بيت التمويل اخلليجي، أمس، عن 
حتقيق خس���ائر صافية بلغت 728 مليون دوالر 
في العام 2009 مقارنة بأرباح بلغت 292 مليون 
دوالر حققها في الع���ام 2008 ما ميثل انخفاضا 

بنسبة %350. 
وقال املصرف في بيان نشرته »كونا« ان هذه 
اخلسائر تشمل 656 مليون دوالر مخصصات غير 
نقدية في حني بلغ مجموع اخلسائر التشغيلية 
خالل الربع األخير من العام املاضي 607 ماليني دوالر 

مقارنة ب� 11 مليون دوالر في العام السابق.
وأض���اف الرئيس التنفي���ذي بالوكالة لبيت 
التمويل اخلليجي تيد بريتي ان »العام 2009 شهد 
حتديات لم تواجهها البنوك من قبل في األسواق 

العاملية وأسواق املنطقة على حد سواء«، مؤكدا 
أن جميع املؤسسات قد تأثرت من جراء انخفاض 
قيمة األصول والنقص احلاد في السيولة متوقعا 
أن يشهد املصرف مزيدا من التحسن خالل الربع 
األول من العام احلالي 2010 وباقي أرباع السنة.

وقال »لقد جنحنا في إعادة جدولة التسهيالت 
االئتمانية املشتركة مع »ويست ل.ب.« في أعقاب 
سداد مبلغ 200 مليون دوالر في تاريخ استحقاقها 

في 10 فبراير 2010«.
وأشار الى ان أولويات املصرف في الوقت احلالي 
تنمية اإليرادات واحلد من التكاليف ومواصلة العمل 
على حتسني الوضع املالي وإجراء عمليات تخارج 

جيدة للمستثمرين من املشاريع القائمة.

البنك اإلسللالمي  د.ب.أ: وّقللع 
للتنمية في السللعودية والصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية »ايفاد« أمس 
في جدة على سللاحل البحر األحمر 
اتفاقية متويليللة قيمتها اإلجمالية 
1.5 مليار دوالر. ووّقع االتفاقية من 
جانب البنك رئيسه د.أحمد محمد علي 
ومن جانب الصندوق رئيسه كانايو 
نوانزي. وقال بيللان أصدره البنك 

اإلسالمي الذي يتخذ من مدينة جدة 
مقرا له ان البنك والصندوق سيقومان 
مبوجب االتفاقية بتمويل مشللترك 
ملشاريع ذات أولوية في غالبية البلدان 
التي تتمتع بعضوية مشللتركة في 
كلتا املؤسستني في إطار برنامج كل 
منهما االقراضي للفترة املمتدة من 
عام 2010 إلى 2012. وتتضمن شروط 
االتفاقية التللزام البنك والصندوق 

بالعمللل معا من أجللل تعزيز البنية 
التحتية فللي املناطق الريفية ودعم 
جهود التنميللة االقتصادية واألمن 
الغذائللي في الللدول ذات العضوية 
املشتركة باملؤسستني. وتأتي االتفاقية 
في إطار تعزيللز التعاون القائم بني 
البنك اإلسالمي والصندوق الدولي 
منذ 30 عاما في مجال مساعدة فقراء 
العالم من سكان الدول األعضاء في 

»اتحاد الشركات« ينظم ندوة »أفضل 
الممارسات العالمية لتنمية القيادات« األربعاء

الدراس����ات  ينظ����م مركز 
التاب����ع  املالي����ة  واخلدم����ات 
الحتاد الشركات االستثمارية 
ندوة للقياديني في الشركات 
االس����تثمارية ح����ول افضل 
املمارس����ات العاملي����ة لتنمية 
أدبي����ات وتطبيقات  القيادات 
أكادميي����ة  والت����ي تنظمه����ا 
العربية بالتعاون مع  القيادة 
الدراسات االستثمارية  مركز 
واخل���دم����ات املالي����ة باحتاد 
الشركات االستثمارية األربعاء 

املقبل.
ويأتي تنظيم الندوة في ظل 
تزايد احلدي����ث حول احلاجة 
لتطوير قيادات تعتمد عليها 
الشركات التجارية في اقتناص 
الفرص واجتياز األزمات وفي 
التحول والتغيير وتأمني املواقع 
التنافس����ية  في السوق، وقد 
انبرت العدي����د من اجلامعات 
ذات الصيت العاملي والشركات 
التدريبية احمللي����ة والعاملية 
البرامج  لتقدمي جميع اشكال 
التدريبية واملبادرات التنموية 
التي تستهدف الفئات القيادية 
في مجتم����ع االعمال واالجيال 
القادمة من القياديني، اال ان بات 
األمر محيرا وكادت االفضل���ية 
ال����ى عدم االس����تثمار  تتجه 
بال���قياديني او اختيار البرامج 
بن���اء على اس����م اجلهة التي 
النظر في  تقدمه���ا بدال م����ن 
احملت����وى وامل�������ادة والهيئة 
التدريبي����ة املنفذة، وان جنت 

الشرك��ات خس������ارة مادي���ة 
ونتائج عسكية.

املبال����غ  ال����ى  وبالنظ����ر 
املتعاظمة التي بادرت الشركات 
بتخصيصها لتنمية القيادات، 
ورغب����ة من احتاد الش����ركات 
االستثمارية في تسليط الضوء 
على هذا االستثمار املهم، فقد 
بادر احتاد الشركات االستثمارية 
الدراس����ات  من خ����الل مركز 
االستثمارية واخلدمات املالية 
وبالتعاون مع أكادميية القيادة 
العربية وشريكها العاملي لنكج 
Linkage Incorporated إلعداد 
ن����دوة تعريفية للقياديني في 
الشركات االس����تثمارية حول 
العاملية في  املمارسات  افضل 
مجال تطوير القيادات احلالية 
القيادات املس����تقبلية  واعداد 
للش����ركات االس����تثمارية في 
ظ����ل املن����اخ االس����تث���ماري 

احل����الي.
لذا يشرف مركز الدراسات 
االستثمارية واخلدمات املالية 
باالحت����اد تنظيم هذه الندوة، 
والتي يع����رض فيها الرئيس 
التنفيذي لألكادميية جوردن 
ستافيكر للفكر واألدب العاملي 
في تطوي����ر القيادات ويتبعه 
عرض مرئ����ي يقدم����ه نائبه 
سعد قولي حول حتويل هذه 
األدبي����ات والفك����ر الى برامج 
متكام���ل����ة وج��ني الفائ����دة 
املرج����وة من���ها يوم األرب���اء 

17 ال��جاري.

»الوطني«: أزمة الديون في اليونان 
وراء قوة الدوالر خالل األسبوع الماضي

محافظ المركزي السعودي: الدوالر يخدم 
االقتصاد جيدًا

رويترز: قال رئيس البنك املركزي السعودي 
محمد اجلاسر أمس إن الدوالر األميركي يخدم 
اقتصاد البالد بشللكل جيد وإن البنك املركزي 
يتوقللع مزيدا من االقراض هذا العام نظرا لقوة 

امليزانيات العمومية للبنوك.
وأرجع اجلاسر أهمية الدوالر بالنسبة لالقتصاد 

السللعودي إلى اعتماد البالد على تصدير النفط 
وأن معظم واردات اململكة تكون مسعرة بالعملة 
األميركية، وأبلغ الصحافيني على هامش منتدى 
اقتصللادي أنه من الطبيعي في ظل تلك العوامل 
أن يكللون الدوالر هللو العملة األمثل بالنسللبة 

للمملكة.

داو جونز: عرض ديون دبي العالمية
يتضمن سداد 60% في 7 سنوات

اإلمارات تدرس إلزام البنوك بتجنيب 
مخصصات للقروض الحكومية

 رويتللرز: قالت صحيفة االحتللاد اإلماراتية إن مصرف 
اإلمللارات املركزي يبحللث إلزام البنوك العاملللة في الدولة 
بتجنيب مخصصات مقابل القروض والتسهيالت التي تقدمها 
للشللركات احلكومية أو شللبه احلكومية إذا لم تكن ديونها 

مضمونة بشكل مباشر من احلكومة.
 وقالت الصحيفللة انه لم تكن جتنب مخصصات مقابل 
القروض والتسللهيالت التي متنحها للشركات احلكومية أو 
شبه احلكومية لكنها اآلن ستضطر ألخذ مخصصات بنسب 
محللددة من إجمالي قيمة تلك القروض، لكنها لم حتدد تلك 
النسللبة، ويسللتثنى من ذلك فقط القروض املقدمة بشكل 
مباشر للحكومة االحتادية أو احلكومات احمللية والوزارات 

والهيئات الرسمية التابعة لها.
 وأوضحت الصحيفة أنه »وفقا للبيانات الرسمية الصادرة 
عن املصرف املركزي فقد بلغت قيمة القروض والتسهيالت 
املقدمة للحكومة واجلهات الرسمية في الدولة نحو 156 مليار 
درهم حتى نهاية أكتوبر 2009 منها نحو 89 مليار درهم قروضا 

للحكومة ونحو 67 مليار درهم للجهات الرسمية«.

البحرين تعتزم تشديد معايير التعرض االئتماني للبنوك
رويترز :بدأ مصرف البحرين 
املركزي اجراء مشاورات تستهدف 
وضع قي���ود أكثر صرامة على 
التعرض االئتماني واالستثماري 
للبنوك. وق���ال البنك في بيان 
مبوقعه على االنترنت إنه يعتزم 
وضع س���قف اللتزامات التعهد 

بتغطية اصدارات أوراق مالية 
أو ق���روض مجمع���ة عند %30 
البنوك لفت���رة  من رأس�����مال 
90 يوم��ا. وأضاف البنك الذي 
يش���رف على النشاط املالي في 
البحرين وه���و مركز مصرفي 
إقليم���ي أنه يعتزم وضع قيود 

أكثر صرامة على تعرض البنوك 
ألصول املديرين والشركات ذات 

الص��لة.
وستنخفض احلدود اإلجمالية 
على ذلك إلى 25% من 40% للبنوك 
التقليدية كما ستش���دد القيود 

للبنوك االسالمية. 

األزمة إلى الوراء. وقد سعى القادة 
األوروبيون في مؤمتر قمة لهم خالل 
األسبوع املاضي، إلى دعم اليونان 
لكنهم أخفقوا في صياغة عروض 
ملموسة ومحددة ملساعدة هذا البلد 
على جتاوز أزمة الدين اخلطيرة 
التي يواجهها، وانطالقا من عدم 
رغبته���م في من���ع انتقال عدوى 
األزم���ة اليونانية إلى دول أخرى 
مثقلة بديون ضخمة، كإس���بانيا 
والبرتغال، وعد قادة الدول االحتاد 
األوروبي الذي يضم 27 دولة باتخاذ 
إذا دعت  »إجراء حازم ومنس���ق 
احلاجة وذلك لضمان اس���تقرار« 
منطقة اليورو التي هزتها التقلبات 
الهائلة في أس���واق السندات في 
غمرة مخاوف من انتشار مشكالت 
ديون اليونان، وكان اتفاق هؤالء 
القادة مبثابة تأكيد ضمني بالعزم 
على مساعدة اليونان إذا ما واجهت 
مشكالت في إعادة متويل ديونها 
خالل شهري أبريل ومايو، إال أن 
هذا التأكيد لم يرق لدرجة توفير 
دعم فوري ألثينا.  باإلضافة إلى 
ذلك، انضم صندوق النقد الدولي 
إلى االحتاد األوروبي يوم اجلمعة 
بالتعهد بدعم اليونان في جهودها 
الهادفة للس���يطرة عل���ى العجز 
في امليزاني���ة احلكومية املتزايد 
بشكل خطير ومن ثم احتواء أزمة 
الديون، وصرح جون ليبسكي، أحد 

مس���ؤولي صندوق النقد الدولي 
قائال: »إننا راغبون وقادرون على 
دع���م اليونان بالطرق التي تراها 

السلطات اليونانية مناسبة«.
وأظهرت األرقام الرس���مية أن 
اليورو  اقتص���ادات دول منطقة 
الستة عش���رة لم حتقق أي منو 
يذكر خالل األشهر الثالثة األخيرة 
من سنة 2009، في إشارة جديدة 
إلى أن تعافي اقتصاد املنطقة ككل 
اليزال متأثرا بأداء اقتصادات بعض 
دولها األكثر ضعفا، حيث س���جل 
الن���اجت احمللي اإلجمالي منوا بلغ 
0.1% فقط خالل الربع األخير من 
س���نة 2009 مقارنة بربع السنة 
السابق.  وكذلك لم يسجل الناجت 
احمللي اإلجمال���ي ألملانيا أي منو 
على اإلطالق خالل الربع األخير من 
سنة 2009 كما يتضح من البيانات 
الرسمية التي أعلنت يوم اجلمعة، 
األمر الذي يعني أن أكبر اقتصاد 
في أوروبا س���جل بداية ضعيفة 
لس���نة 2010، حيث ل���م يطرأ أي 
تغيير على حج���م الناجت احمللي 
اإلجمالي مقارنة بربع السنة السابق 
الذي سجل منو بلغ 0.7% في ربع 
السنة السابق، ويعكس هذا اجلمود 
ضعف االستثمار واالستهالك واألثر 
السلبي لهذا الضعف على ما سجلته 

الصادرات األملانية من ارتفاع.

التق��ري���ر  ق���ال 
األس���ب��������وعي 
الصادر عن بن�����ك 
الكوي���ت الوطني 
عن سوق العمالت العاملية ان أزمة 
الديون في اليونان وما ترتب عليها 
من آثار وانعكاسات على دول أخرى 
ترزح حتت وط���أة ديون مرهقة 
كإس���بانيا والبرتغال وعلى دول 
منطقة اليورو ككل، كانت احملرك 
العمالت خالل  الرئيسي ألسواق 
األسبوع املاضي. وكانت التقلبات 
الس���مة  احلادة والس���ريعة هي 
الرئيس���ية لألسواق التي شهدت 
تداوالت ضمن نطاقات عكس���ت 
تزايد قوة الدوالر مقابل العمالت 
اليورو  الرئيسية األخرى، وكان 
قد بدأ األس���بوع قويا مع توارد 
أنباء عن توفي���ر الدعم لليونان 
فارتفع من 1.3678 إلى 1.3839 يوم 
الثالثاء املاضي، إال أنه تراجع بعد 
ذلك متأثرا مبخاوف من عدم قدرة 
هذا الدعم على انتش���ال اليونان 
من أزمتها اخلانقة، واستمر احلال 
على هذا النحو حتى إقفال األسواق 
ي���وم اجلمعة حني أقف���ل اليورو 
عند مس���توى 1.3652 أما اجلنيه 
االسترليني، فقد مت تداوله ضمن 
نط���اق 1.5765 و1.5536، وحقق 
اجلنيه خالل تداوالت األس���بوع 
العملة  تقدما طفيفا على حساب 
األميركي���ة ليقفل عند مس���توى 
1.5701، وكذل���ك كان الني الياباني 
ضعيفا وأقفل بسعر 89.96 بينما 
كان الدوالر االسترالي هو االستثناء 
الوحيد حيث ارتفع مقابل الدوالر 
إل���ى 0.8900 خاصة بعد  ليصل 
صدور تقري���ر العمالة الذي جاء 

أفضل مما كان متوقعا. 
 اما فيما يخص منطقة اليورو 
فق���ال التقري���ر ان تعهد االحتاد 
األوروب���ي بالوق���وف إلى جانب 
اليونان الت���ي تواجه أزمة مالية 
حادة أدى إلى إضعاف أمل األسواق 
املالية في حتقيق إنقاذ سريع لهذا 
البلد األوروبي وأثار مخاوف من 
ب���روز موجة بيع تعي���د عقارب 

رويترز: قالت مجموعة دبي 
العاملية املثقلة بالديون امس انها 
لم تقدم أي عرض بشأن اعادة 
الهيكلة للدائنني بعد في الوقت 
الذي ذكر فيه تقرير انها ستقدم 
مقترحني بنهاية ابريل يتضمنان 
سداد 60% من الديون على مدى 

سبع سنوات.
وزاد املقت���رح ال���ذي ذكره 
تقرير خلدمة داو جونز مخاوف 
املستثمرين الذين أقلقهم بالفعل 
نقص املعلومات املتوافرة بشأن 
خطط الشركة لسداد ديون تقدر 

بنحو 22 مليار دوالر.
وقال عل���ي خ���ان العضو 
املنتدب ورئيس قسم الوساطة 
املالية ل���دى أرقام كابيتال قبل 
أن  بيان حكومة دب���ي »ورغم 
األنب���اء غير مؤكدة فإن خفض 
40% من قيمة الدين رمبا يكون 
إلى  املتوقع باالضافة  أكبر من 
الكبير لفترة السنوات  التأثير 
الس���بع، وهذا يؤثر بشدة على 

السوق«.
القياسي  وتراجع املؤش���ر 
لس���وق دبي املالي 4.1% بسبب 
قلق املس���تثمرين من مثل هذا 
الع���رض، ونقل���ت خدمة داو 
جونز عن مصدرين مصرفيني 
لم تكشف عن هويتهما قولهما 
إن دبي العاملية قد تعرض على 
الدائنني 60 سنتا لكل دوالر من 

الديون في خط���ة قد تتضمن 
تقدمي ضمان سيادي ولكنها ال 

تشمل دفع فائدة.
وأض���اف التقرير � نقال عن 
املصدرين املصرفيني � ان العرض 
الثاني يتضمن تس���ديد جميع 

املستحقات للدائنني ويشمل ذلك 
40% من ديونهم املستحقة على 
دبي العاملية في صورة أصول 
في نخيل العقارية دون ضمان 
حكومي وأيضا في غضون سبع 

سنوات.

أسواق النقد شهدت تقلبات حادة وسريعة

تقـرير

 بريتي: »التمويل الخليجي« يشهد مزيدًا
 من التحسّن خالل العام الحالي

728 مليون دوالر خسائره المحققة في 2009 تشمل مخصصات بلغت 656 مليوناً


