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منو قياسي ملبيعات رولز-رويس بالشرق األوسط

»الجمان«: 66.2 مليون دينار إجمالي قروض
14 شركة مدرجة بالسوق الموازي بنهاية الربع األول

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليل مختصر 
لقروض الش���ركات املدرجة في 
السوق املوازي في نهاية الربع 
األول 2010 ومقارنتها بأرصدتها 
في نهاية النصف األول 2009، ان 
عدد الشركات املدرجة في السوق 
املوازي بسوق الكويت لألوراق 

املالية يبلغ 14 ش���ركة، ويبلغ 
إجمالي قروضها 66 مليون دينار 
بتاري���خ 2010/03/31، وتتصدر 
»صفاة عقار« قائمة الش���ركات 
اقتراضا باملعيار املطلق  األكثر 
مببلغ 19.8 مليون دينار، تليها 
»ميدان« مببلغ 18.3 مليون دينار، 
وقد شكلت قروض تلك الشركتني 

ما يعادل 57% من إجمالي قروض 
املدرجة في السوق  الش���ركات 
امل���وازي، تلتهما »عمار« مببلغ 
11.2 مليون دينار مبا نس���بته 
17% من إجمالي قروض السوق 
املوازي، بينم���ا كانت »فلكس« 
و»دلقان« و»آفاق« األقل اقتراضا 
بقروض بلغت 44 و198 و525 ألف 

دينار على التوالي، في حني لم 
تتحمل أربع شركات أي قروض 
إطالقا، وهي »ثريا« و»املساكن« 

و»أجوان« و»بريق قابضة«.
ووفقا ملقياس نسبة القروض 
إلى املوجودات للشركات املدرجة 
في السوق املوازي، فقد تصدرت 
»مي���دان« بنس���بة 47%، تلتها 

بيانات قروض قطاع الموازي كما في 2010/3/31 وتحليلها
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»العيد« بنسبة 38%، ثم »عمار« 
بنسبة 33%، أما النسبة األدنى، 
فكانت من نصيب »فلكس« بنسبة 
1%، ثم »دلقان« بنسبة 5%، تلتهما 
كل من »اخلصوصية« و»آفاق« 
بنسبة 8 و7% على التوالي، وقد 
بلغ متوسط نسبة القروض إلى 
املوجودات للشركات املدرجة في 
املوازي 21%، وذلك كما  السوق 
في 2010/03/31. أما فيما يتعلق 
مبعيار نسبة القروض إلى حقوق 
املساهمني كما في 2010/03/31، 
فقد كانت »ميدان« األعلى بنسبة 
365%، تلتها � بفارق شاس���ع � 
كل من »صفاة عقار« و»العيد« 
بنسبة 81% و62% على التوالي، 
وباملقابل كان���ت »فلكس« األقل 
في هذا املضمار أيضا بنسبة %1، 
تلته���ا كل من »دلقان« و»آفاق« 
بنسبة 5 و9% على التوالي، وقد 
القروض  بلغ متوسط نس���بة 
إلى حقوق املساهمني للشركات 
املدرجة في السوق املوازي %35. 
وفي مجال مقارنة منو القروض 
للسوق املوازي، فقد متت مقارنتها 
كما في 2010/03/31 مع وضعها في 
2009/06/30، حيث ارتفعت مبعدل 
103%، وذلك من 32.6 مليون دينار 
كما في نهاية النصف األول 2009 
إل���ى 66.2 مليون دينار كما في 
نهاية الربع األول 2010، أي مبقدار 
33.6 مليون دينار، وقد انخفضت 
قروض 6 شركات مبا يعادل %43 
من ش���ركات القطاع، وباملقابل، 
ارتفعت قروض 3 ش���ركات مبا 
يع���ادل 21%، في حني لم تتغير 
قروض 5 ش���ركات مب���ا يعادل 
36% من إجمالي شركات القطاع، 
ويش���ار إلى أن شركتي »صفاة 
عقار« و»آفاق« ال يتطابق عاماهما 

املاليان مع السنة امليالدية.

»الخليج« يشجع عمالءه الجدد والحاليين 
على تعزيز فرصهم في سحب »مليونير الدانة«

مبيعات »رولز ـ رويس« في الشرق األوسط 
تقفز 98% خالل النصف األول

حققت مبيعات »رولز � رويس موتور كارز« 
في منطقة الشرق األوسط خالل النصف األول من 
2010 قفزة بنسبة 98% مقارنة بنفس الفترة من 
2009، مما يعد رقما قياسيا في املنطقة للشركة 

الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة.
وبرزت أهمية الشرق األوسط من خالل قائمة 
أفضل عشرة موزعني لسيارات »رولز � رويس« 
حول العالم التي ضمت أربعة وكالء من املنطقة، 

وهو ذات الرقم الذي حتقق العام املاضي.
وصرح املدير اإلقليمي للشركة ملنطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا جيمس كرايتون بأن هذه النتائج 
تؤشر بوضوح على االقبال غير املسبوق على 
س����يارات »رولز � رويس« خاصة بعد األجواء 
االقتصادي����ة الصعبة في عام 2009، وقال: »إن 
من����و املبيعات ونتائ����ج أداء برنامج التصميم 
حسب الطلب Bespoke يؤكد على التوسع الذي 
تشهده أعمال الشركة ومواصلة العمالء االستمتاع 

بتجارب شخصية فريدة مع »رولز � رويس«.

واس����تحوذ موزعو دول مجل����س التعاون 
اخلليج����ي على أفض����ل املبيعات ف����ي برنامج 
التصميم حسب الطلب، وسجل وكيل أبوظبي 
أغل����ى املواصفات عامليا في العام 2010، وانضم 
ثالثة موزعني آخرين من املنطقة إلى قائمة أفضل 
عش����رة وكالء في العالم في برنامج التصميم 
حس����ب الطلب الذي يتيح للعمالء إجراء مزيد 
من التعديالت اخلاصة على س����ياراتهم خالف 

قائمة املواصفات االختيارية.
وعلق مدير عام مجموعة السيارات لدى شركة 
علي الغامن وأوالده للسيارات، املوزع احلصري في 
الكويت، محمد فهد الغامن قائال: »إنه ملن املشجع 
حقا أن تأتي شركة علي الغامن وأوالده للسيارات 
ضمن قائمة أفضل عشرة موزعني لسيارات »رولز 
� رويس« حول العالم، ونتوقع مزيدا من النمو 
بفضل »فانتوم« Phantom التي تعبر عن جوهر 
العالمة و»جوست« التي متتاز بطابع أقل رسمية 

وسط سيارات »رولز � رويس«.

اللجوء إلى القضاء قد يؤخر تنفيذ عملية الهيكلة فترة أطول

بحث مصير خطة إعادة هيكلة 
ديون مجموعة دبي العالمية اليوم

تعقد مجموعة دبي العاملية اجتماعا اليوم مع جلنة دائنيها 
بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول اخلطة املقترحة إلعادة 
هيكل���ة ديون املجموعة، والتي تأمل في احلصول على املزيد 
من موافقة الدائنني لتجنب أي إجراءات قضائية، وأي تعطيل 

محتمل إلعادة الهيكلة.
وكانت املجموعة كشفت عن تفاصيل خطة إعادة الهيكلة في 
مايو املاضي والتي ستتم وفق شريحتني: األولى، تستحق بعد 
خمس سنوات بقيمة 4.4 مليارات دوالر، أما الشريحة الثانية 

فتستحق بعد ثماني سنوات وبقيمة 10 مليارات دوالر.
وتعطي الشريحة األولى الدائنني فائدة 1% نقدا دون ضمان 
حكومي، فيما أعطت الشركة ثالثة خيارات لدائني الشريحة 

الثانية.
واخليار األول يضم فائدة 1% نقدا يضاف إليها نسبة %1.5 
عند االس���تحقاق، وهي دفعة عينية غير نقدية أو ما تعرف 
بال� »payment in kind coupon« بنسبة 1.5%، وفي هذه احلالة 
ستبلغ قيمة الدفعة العينية نحو 1.260 مليار دوالر، إضافة 

إلى ضمان حكومي سقفه 4 مليارات دوالر.
أم���ا اخليار الثاني فيضم فائدة نقدية 1%، مع دفعة عينية 
غير نقدي���ة تبلغ نحو 1.880 مليار دوالر عند االس���تحقاق، 

وبضمان حكومي أقل سقفه مليار دوالر.
 واخليار الثالث واألخير، فهو للدائنني بالدرهم اإلماراتي مبن 
فيهم الدائنون في شريحة اخلمس سنوات بنسبة فائدة تصل 
إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند االس���تحقاق 
بقيم���ة 1.260 مليار دوالر، وتعني الدفعة العينية أن الفائدة 
تتجمع خالل السنوات الثماني ويتم سدادها على دفعة واحدة، 
وقد تدفع على ش���كل أسهم أو سندات، وتعتبر هذه السندات 

عالية املخاطر.
 اجلدير بالذكر أن جلنة الدائنني تضم سبعة بنوك تستحوذ 
على 60% من الديون البالغة قيمتها 14.4 مليار دوالر، وتتكون 
اللجنة من: بنك »لويدز« و»إتش.أس.بي.س���ي« و»ستاندرد 
تشارترد« و»رويال بنك أوف أسكتلند«، ويضاف إليهما بنك دبي 

اإلمارات الوطني، وأبوظبي التجاري و»بنك أوف طوكيو«.
وكانت املجموعة ق���د توصلت إلى اتفاق مع أبرز الدائنني 
ف���ي مايو املاضي، وهي اآلن بحاجة إلى موافقة ثلثي الدائنني 
للمضي في هذا االتفاق، وتأمل املجموعة احلصول على دعم 
جميع الدائنني لتجنب أي إج���راءات قضائية، أو أي تعطيل 

محتمل إلعادة الهيكلة.

3.4 مليارات دوالر 
إصدارات الصكوك 

بالمنطقة في الربع الثاني 
كشف تقرير حديث أن البحرين 
أصدرت صكوكا سيادية وأدوات 
خزانة بلغ���ت نحو 840 مليون 
النص���ف األول من  ف���ي  دوالر 
العام احلالي، في وقت منت فيه 
إصدارات الصكوك في دول مجلس 
اخلليج في نفس الفترة لتبلغ 3.4 
ملي���ارات دوالر. وبينت األرقام 
التي تضمنه���ا تقرير صدر عن 
البنك األهلي التجاري السعودي 
أن إصدارات السندات التقليدية 
ارتفعت بنس���بة 33% في الربع 
الع���ام 2010 مقارنة  الثاني من 
بنفس الفترة من العام املاضي. 
وذكر التقرير أن قيمة الصكوك 
التي أصدرتها دول اخلليج العربية 
في الربع الثاني من العام احلالي 
بلغت 3.4 مليارات دوالر، باملقارنة 
مع 600 مليون دوالر في الربع 
األول، وأن ع���دد الصكوك التي 
أصدرت زاد إلى 8 صكوك من 7 
في الربع األول. من ناحية أخرى 
أوضح تقرير البنك السعودي أن 
اإلصدارات احلكومية للصكوك 
كانت احملرك الرئيسي للسوق، إذ 
ان 8 من أصل 6 إصدارات للصكوك 
في دول اخلليج مت إصدارها في 
الربع الثاني من العام احلالي، وكان 
أكبر الصكوك السيادية من حكومة 
قطر التي بلغت قيمتها 1.4 مليار 
دوالر ملدة 8 سنوات. وبني التقرير 
أنه مت إصدار 74 صكا عامليا، من 
ضمنها 41 صكا جاء من ماليزيا، 
في وقت زادت فيه قيمة الصكوك 
3 أضع���اف لتبل���غ 7.4 مليارات 
دوالر في الربع الثاني من العام 
احلالي مقابل 2.5 مليار دوالر في 
الربع األول، وأن مدة استحقاقات 

الصكوك أصبحت أطول.

دعا بن���ك اخلليج العمالء 
اجلدد الى فتح حساب الدانة 
وحث البنك العمالء احلاليني 
من أصحاب حساب الدانة على 
املبالغ املودعة  احملافظة على 
في حساباتهم أو إيداع املزيد 
لتعزيز فرص مشاركتهم في 
سحب »مليونير الدانة« حيث 
سيربح عميل محظوظ من عمالء 
الدانة جائزة السحب السنوي 

وقدرها مليون دينار.
الدانة   ويوف���ر حس���اب 
لعمالئه مزيدا من السحوبات 
ومزيدا من اجلوائز مع جائزة 
السحب األسبوعي التي متنح 
10 رابحني يحص���ل كل منهم 
على جائزة قدرها 1000 دينار. 
يتطلب فتح حساب الدانة إيداع 
احلد األدنى وهو مبلغ وقدره 

200 دينار فحسب.
ومع احملافظة على هذا املبلغ 
مودعا في احلس���اب، يدخل 
العميل تلقائيا في السحوبات 

األسبوعية والسنوية، ملضاعفة 
ف���رص الربح، يش���جع بنك 
اخلليج عمالءه عل���ى زيادة 
املبالغ املودعة واحملافظة عليها 
باحلساب، للعمالء الراغبني في 
املشاركة بسحب مليونير الدانة، 
فيتعني عليهم فتح حس���اب 
املبلغ املطلوب  الدانة وإيداع 
قبل شهرين من تاريخ السحب 
وقبل يوم���ني عمل من تاريخ 
السحب األسبوعي كي يتأهلوا 

للدخول في السحب.

ويوفر بنك اخلليج العديد 
املتميزة لعمالء  من اخلدمات 

حساب الدانة منها:
الدان���ة لإلي���داع  بطاق���ة 
احلصري الت���ي متنح عمالء 
الدانة حرية ايداع النقود في أي 
وقت أو مكان يناسبهم باالضافة 
ال���ى احلاس���بة االلكترونية 
التي  الدانة  اخلاصة بحساب 
تعطي العمالء تصورا افضل 
عن ف���رص فوزهم بس���حب 

الدانة.


