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أحد املشاريع العقارية الضخمة في دبي

مركز دبي املالي العاملي

القاعة اجلديدة لـ»اإلمارات« في مطار جوهانسبرغ

 إيلي عبدو

حكومة دبي تقدم 2.45 مليار دوالر دعمًا 
لـ »نخيل« العقارية عبر صندوق دبي للدعم المالي

دبـــي ـ د.ب.أ: أعلن رئيس 
الدائـــرة املاليـــة فـــي دبـــي 
عبدالرحمـــن آل صالح امس، 
أن حكومة دبي قدمت 9 مليارات 
درهم )2.45 مليار دوالر( كدعم 
لشـــركة »نخيـــل« من خالل 

صندوق دبي للدعم املالي.
وقال في تصريحات لقناة 
العربية التي تبث من دبي إن 
الكبير  الدعم  »احلكومة تقدم 
للشـــركة مـــع عـــدم ضمان 

قروضها«.
وأضاف: »نحـــن نؤكد أن 
ثمة فرقا بني الضمان والدعم، 
فشـــركة نخيل غير مضمونة 
مـــن احلكومة لكنهـــا تتلقى 
الدعم الكبير منذ تأسيســـها، 
فقد منحتها احلكومة أراضي 
قـــدم لها  واســـعة، ومؤخرا 
صندوق دبي 9 مليارات درهم 

كدعم«.
وأكـــد آل صالـــح أن لدى 
شـــركة »نخيل« مـــن الدخل 
املالي واألصول ما يكفي للوفاء 
بالتزاماتها بكل يسر، مشيرا 
الى أن نخيل قـــد تبيع جزءا 
من أصولها للوفاء بالتزاماتها، 
حالها في ذلك حال أي شركة 
تريـــد الوفاء مبـــا عليها من 

التزامات مالية.
وأشار آل صالح إلى أن فترة 
الشهور الستة التي مت االعالن 
عنها العادة الهيكلة لن تكون 
كافية لالنتهاء منها وبيان الشكل 
النهائي ملجموعة دبي العاملية، 
وإمنا سيتم اعطاء األولوية لكل 
من املقرضني واملتعاقدين خالل 

هذه الفترة.

واكد أن شركات دبي قوية 
ولديهـــا أصـــول وعوائد من 
بعض املشـــاريع واألنشطة، 
مشيرا الى أن ما حدث لصكوك 
شركة »نخيل« أنها كانت عبارة 
عن »ديـــون قصيرة املدى مت 
احلصول عليها ملشاريع طويلة 
األجل« مما تســـبب في طلب 

اعادة اجلدولة.

تأجيل بعض المشاريع

وعن احتمال إلغاء مشاريع 
تنفذها مجموعة دبي العاملية 
قال إن »مـــن احلكمة تأجيل 

ستدعم املجموعة كمالك لها دون 
أن يورد مزيدا من التفاصيل. 
وقـــال إن من الســـابق ألوانه 
احلديث عن ضـــخ أموال في 

شركة نخيل العقارية.
 وتابع »فترة ســـتة أشهر 
قصيرة إلعادة هيكلة كاملة.. 
لكن التركيـــز في هذه الفترة 
ســـيكون علـــى ديـــون دبي 

العاملية«.
وتابـــع دون اخلوض في 
تفاصيـــل أن دبـــي العامليـــة 
ســـتتمكن من دخول ســـوق 
الديـــن العاملية عندما حتتاج 

املشاريع التي لم يبدأ تنفيذها 
بعد« ولم يســـتبعد أن تبيع 
املجموعـــة بعض أصولها في 
الداخل أواخلارج وقال إن بيع 
بعض األصـــول حترك عادي 
لتعزيز الوضع املالي للمجموعة 

في مثل هذه الظروف.
وقال آل صالح إن فترة ستة 
أشهر ستكون أقصر من الالزم 
إلعادة هيكلة كاملة ملجموعة 
دبـــي العاملية احلكومية لكنه 
أضاف ان املجموعة لديها أصول 

كافية لتلبية التزاماتها.
 واضـــاف ان حكومة دبي 

لذلك. ولدى الشـــركة برنامج 
للحصـــول علـــى املزيـــد من 

القروض السيادية.

موعد جديد

ومن ناحية أخـــرى قالت 
صحيفة تصدر في دبي أمس، 
نقال عن مصرفيني بريطانيني 
إن مجموعة دبي العاملية التي 
تسيطر عليها احلكومة تناقش 
الدائنـــة موعدا  البنـــوك  مع 
جديدا لســـداد ديون قيمتها 
3.5 مليارات دوالر يحني موعد 
الرابــع عشر  استحقاقـها في 

من ديسمبر.   
وأضافت صحيفة البيان نقال 
عن املصادر التي لم تكشـــف 
عن هويتها هـــدف احملادثات 
ايجاد حل نهائي وكيفية  هو 
إعادة جدولة الديون املستحقة 
الذي يحني  الدين  وخصوصا 

موعد استحقاقه هذا الشهر.
البنوك    وبني مجموعـــة 
الدائنة ســـتاندرد تشـــارترد 
و»إتش.إس.بي.سي« ولويدز 
ورويال بنك اوف سكوتالند 
باالضافة الى مصرفني محليني 
هما بنك االمارات دبي الوطني 

وبنك ابوظبي التجاري.
 وقال مصرفيون ان »دبي 
العاملية« عقـــدت اجتماعا مع 
دائنيها الرئيسيني امس االثنني 
ملناقشـــة طلبها تأجيل سداد 
ديون قيمتها 26 مليار دوالر 
وهي االزمة التي هزت االسواق 
املالية العاملية والثقة في دبي 
كمركـــز لالعمال فـــي منطقة 

اخلليج العربية.

»دبي العالمية« تناقش مع دائنيها موعداً جديداً لسداد ديونها

»مركز دبي المالي العالمي« يصدر ورقة عمل
حول »التمويل اإلسالمي لمشاريع البنية التحتية«

ارتفاع الطلب على طائرات
 اإلسعاف الجوي في اإلمارات والمنطقة

مجموعة »أبوظبي مار« ترغب 
في شراء أسهم في شركة غواصات ألمانية

طيران اإلمارات تفتتح صالة خاصة
 بركابها في مطار جوهانسبرغ

دوسلدورفـ  د.ب.أ: ذكر تقرير 
إخباري أملاني أن مجموعة أبوظبي 
مار املتخصصة في بناء الســــفن 
ترغب في شــــراء أسهم في شركة 
هوفالتسفيركه دويتشه فيرفت 

األملانية لصناعة الغواصات.
وذكرت صحيفة »هاندلسبالت« 
األملانية في عددها الصادر امس، 
أن هنــــاك محادثات بني اجلانبني 
حلصول أبوظبي مار على %24.9 
من أسهم الشركة األملانية اململوكة 

ملجموعة تيسن كروب.
وأكد متحدث باســــم »أبوظبي 
مار« اهتمام الشــــركة باحلصول 

على أسهم في الشــــركة األملانية 
فيما لم تعقب »تيسن كروب« بعد 
على التقرير. ووفقا للصحيفة فإن 
»تيسن كروب« موافقة على األمر 
ولكنهــــا ترغب في االنتظار قليال 
لترى نتيجة التعاون مع الشركة 
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها في 

مجال السفن.
وكانت »تيســــن كــــروب« قد 
أعلنت منتصــــف أكتوبر املاضي 
عن بيع املزيد من أســــهم شركة 
»بلوم+فوس« األملانية للســــفن 
إلــــى »أبوظبي مــــار« كما وقعت 
اتفاقية لتعزيز  الشــــركتان على 

التعاون بينهما في مجال الفرقاطات 
والســــفن الضخمة باالضافة إلى 

الصفقات املدنية.
التقرير أن »تيســــن  وأضاف 
كروب« ترغب في االحتفاظ بالقيادة 
املنفردة على قطاع الغواصات على 
العكس من قطاع السفن مما يعني 
أن أسهم أبوظبي ستكون أقل من 
25%. يأتي هــــذا انطالقا من مبدأ 
طمأنة احلكومــــة األملانية التي ال 
حتبذ السباب تتعلق باألمن الوطني 
فكرة دخول مســــتثمر أجنبي في 
شركة هوفالدتسفيركه دويتشه 

فيرفت، ألنها شركة تسليح.

افتتحت طيـــران اإلمارات 
مؤخـــرا أول صالة في أفريقيا 
الدرجتني األولى  لركابها على 
ورجال األعمال في مطار »أو آر 
تامبو الدولي« في جوهانسبرغ 

بجنوب أفريقيا. 
أثاثـــا  الصالـــة  وتضـــم 
وجتهيزات مترفة وفقا ملعايير 
طيران اإلمـــارات الراقية، مثل 
االرائك اجللديـــة واحلمامات 
الفاخـــرة. كما تتيـــح الصالة 
لروادها االســـتمتاع بأطايب 
الطعـــام والشـــراب باإلضافة 
إلى االســـتمتاع بحمام سريع 
باستخدام مستحضرات تاميلس 

سبا.
وكانت الناقلة األسرع منوا 
في العالم قد قامت خالل العام 
2009 بافتتـــاح ســـت صاالت 
خاصـــة بركابها علـــى امتداد 
شبكة خطوطها العاملية واسعة 
االنتشار، في كل من هامبورغ 
ومانشســـتر ودوســـلدورف 

ومومباي وبكـــني وقريبا في 
الذي يعكس  برمنغهام، األمر 
االستثمار الكثيف الذي تقوم به 
طيران اإلمارات في خدمة ركابها 
والـــذي يزيد على 266 مليون 

درهم )72 مليون دوالر(.
وقــــال نائــــب رئيــــس أول 
دائرة خدمات املطار في طيران 
اإلمــــارات محمــــد مطــــر الذي 
حضر حفل االفتتاح الرســــمي 
لهذه الصالة: »تواصل طيران 
اإلمارات استثماراتها في توفير 
استراحات فاخرة وخدمات ال 
تضاهى لركابها. وتشكل هذه 
الصالة مثــــاال جديدا جلهودنا 
املبذولة في سبيل تقدمي أفضل 

اخلدمات وأجودها«.
 وتوفر الصالة اجلديدة 135 
مقعدا، وتتيح لروادها متابعة 
البرامج اإلخبارية والترفيهية 
عبر شاشات تلفزيون مسطحة 
إلى متابعة  عريضة باإلضافة 
أعمالهم من خالل مركز األعمال 

املزود بخدمة اإلنترنت الالسلكي 
مجانا.

وباإلضافة إلى الصالة اجلديدة 
في جوهانسبرغ، توفر طيران 
اإلمارات صاالت خاصة لركابها 
في كل من: بريســـن، سيدني، 
ملبورن، بيرث، أوكالند، بانكوك، 
دوسلدورف، فرانكفورت، هونغ 
كونغ، كواالملبور، لندن جاتويك، 
لندن هيثرو، ميونيخ، باريس 
شارل ديغول، نيويورك جيه 
إف كيه، سنغافورة، زيوريخ، 
افتتاح  ومانشستر. وســـيتم 

املزيد من الصاالت الحقا.
وتشكل هذه الصاالت جزءا 
مكمال خلدمات الناقلة املقدمة إلى 
ركاب الدرجتني األولى ورجال 
األعمال على األرض وفي األجواء، 
والتي تشمل خدمة السيارة مع 
سائق لالنتقال إلى املطار ومنه، 
والكاونتـــرات اخلاصة إلنهاء 
السفر واألولوية في  إجراءات 

مناولة األمتعة.

أعلنت »إنترناشـــيونال إير 
تشارتر« عن تقدمي خدمات طائرات 
اإلخالء الطبي املتخصصة لتلبية 
الطلب املتزايد في دولة اإلمارات 

ومنطقة الشرق االوسط.
وعلى الرغم من توجه معظم 
عمليات اإلخالء الطبي إلى منشآت 
فـــي أوروبـــا والواليات  طبية 
املتحدة، شـــهدت أعداد املنشآت 
الطبيـــة املتوافرة في الشـــرق 
األوســـط ارتفاعا ملحوظا، مما 
ساهم بدوره في توسيع نطاق 
اخليارات الطبية املتاحة للمرضى 
وبالتالي تكـــرار حاالت اإلخالء 
االسعافي. وتتمتع »إنترناشيونال 
إير تشارتر« مبكانة استراتيجية 
نظرا لشبكتها العاملية الواسعة 
التي تضم مجموعة من الطائرات 
الطبية عالية املستوى التي تعمل 
العالم،  الساعة حول  على مدار 
األمـــر الذي ميكنها مـــن تلبية 
احلاالت االســـعافية خالل فترة 
زمنية قصيرة نسبيا وفق أعلى 

معايير السالمة الدولية. 
وقـــال املديـــر الشـــريك في 
إير تشارتر«  »إنترناشـــيونال 
الشـــرق األوســـط  في منطقة 
إيلي عبدو: »ساهم ازدياد أعداد 
الطبية داخل اإلمارات  املنشآت 
وفي مختلف أنحاء املنطقة في 
تسهيل وتوفير خدمات اإلخالء 
الطبي. وفي هذا اإلطار، نعتزم 
تعزيز شـــبكتنا العاملية بهدف 
تزويد عمالئنا بالطائرات الطبية 
املجهزة واملساهمة بفعالية في 
دعم هذا السوق. ويعكس االنتشار 
املتزايـــد والتكاليـــف املعقولة 
للرحالت االسعافية حرصنا على 

أعلنــــت ســــلطة مركــــز دبي 
اليــــوم عن صدور  العاملي  املالي 
ورقة العمل األحدث في سلســــلة 
أوراقها االقتصادية حتت عنوان 
»التمويل اإلسالمي ملشاريع البنية 

التحتية«.
وتســــلط الورقة الضوء على 
الفــــرص الهائلــــة التــــي تنتظر 
قطاع اخلدمات املالية اإلســــالمية 
البنية  في مجال متويل مشاريع 
التحتية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي والعالم، مشيرة إلى أن 
زيادة مساهمة القطاع في مثل هذه 
املشاريع من شأنها أن تساعد في 
تلبية الطلب املتزايد على متويل 
البنية التحتية مبا يتراوح بني 535 
مليار دوالر على مدى الســــنوات 
الـ 10 املقبلــــة و2 تريليون دوالر 

بحلول عام 2020.
وقد أثبت مركز دبي املالي العاملي 
التزامه الراسخ طويل املدى بدعم 
قطاع اخلدمات املالية اإلسالمية عبر 
توفير بيئة استثمارية وقانونية 
وتنظيمية داعمة تشجع على النمو 

واالبتكار في القطاع.
وتشــــمل هذه اجلهود إرساء 
منوذج تنظيمي فريد من »األنظمة 
الشرعية«، فضال عن نظام تشريعي 

مميز من شأنه توفير االستقرار 
والوضوح فــــي التعامالت املالية 

اإلسالمية.
العمل األخيرة  وتأتي ورقــــة 

تأكيدا على هذا االلتزام.
وقال املدير التنفيذي للخدمات 
املالية اإلسالمية في سلطة مركز 
دبي املالي العاملي فرحان البستكي: 
»تعد هذه الورقة مساهمة مميزة 
إلثراء نقاشات السوق والسياسة 
املالية الدائرة فيما يخص متويل 
مشاريع البنية التحتية وقطاع 
اخلدمات املالية اإلسالمية عموما، 
كما أنها جتسد التزام مركز دبي 
العاملي بتعزيـــز قطاع  املالـــي 
اخلدمات املالية اإلسالمية الذي 
ميثل واحـــدا من قطاعات عمله 

الرئيسية«.
وأضاف البستكي: »تأتي ورقة 
العمل هذه في الوقت الذي تتطلع 
فيــــه احلكومات إلى الســــوق من 
نافذة الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص للمســــاعدة في متويل 
املتطلبات الهائلة ملشاريع البنية 
التحتية. ويتزامن ذلك أيضا مع منو 
اخلدمات املالية اإلسالمية مبعدالت 
كبيرة، ودخولها بقوة إلى القطاع 
املالي العاملي كواحدة من أهم فئات 

توفير الفرصة إلنقاذ حياة أكبر 
عدد من األشخاص في اإلمارات 
واملنطقة، األمر الذي دفعنا إلى 
النوع من  تعزيز إهتمامنا بهذا 
اخلدمات ووضعـــه على قائمة 

أولوياتنا«.
وتضم قائمة مرضى اإلخالء 
املنطقــــة املرضى  فــــي  الطبي 
احملتاجني لســــفر عاجل وكبار 
السن احملتاجني لرعاية طبية 
خاصــــة فــــي اخلــــارج فضال 
عن احلــــاالت الطبية احلرجة 
واملســــتعصية. ويتعــــني على 
الطائرة املعنية أن تكون مجهزة 
بالكامــــل الســــتقبال احلاالت 
اخلطرة وتوفير العناية الالزمة 
لهم، كما يتوجب على استشاريي 
الطيران في »إنترناشيونال إير 
تشارتر« معرفة نوعية املعدات 
املتوافرة ومدى قدرتها على تلبية 

األصول«.
البستكي قائال: »ال  واستطرد 
شك في أن تشجيع قطاع اخلدمات 
املالية اإلسالمية على لعب دور أكبر 
في متويل مشاريع البنية التحتية 
سيصب في مصلحة الباحثني عن 
مصادر جديدة للتمويل، فضال عن 
املستثمرين املتعطشني إلى دخول 
أسواق مالية إسالمية أضخم وأكثر 

سيولة«.
وتوضــــح ورقــــة العمــــل أن 
مشــــاريع البنيــــة التحتية توفر 
فرصة اســــتثمارية مثلى لقطاع 
اخلدمات املالية اإلسالمية، السيما 
مع توجه هذا القطاع نحو االستثمار 
في املشــــاريع املدعومة باألصول 
والقائمة على أساس امللكية، فضال 
عن الدور املهم للكثير من مشاريع 
البنية التحتية في خدمة شرائح 
واســــعة من املجتمع، األمر الذي 
ينسجم مع األسس األخالقية لقطاع 

اخلدمات املالية اإلسالمية.
ومن األمثلــــة املهمة على هذا 
الدور »صكوك الهالل« التي أدرجتها 
مؤسسة التمويل الدولية مؤخرا 
في بورصة »ناسداك دبي« و»سوق 
البحرين لــــأوراق املالية« بقيمة 
100 مليون دوالر، والتي ســــيتم 
استثمار عائداتها لتمويل مشاريع 
البنية التحتية والرعاية الصحية 

في اليمن ومصر.
إلى املساهمة  التنويه  ويجدر 
املتواضعــــة التــــي يقدمها قطاع 
اخلدمات املالية اإلسالمية حتى اآلن 
في متويل مشاريع البنية التحتية، 
إذ لم تتجاوز استثمارات التمويل 
اإلسالمي املخصصة لهذه املشاريع 
في منطقــــة دول مجلس التعاون 
اخلليجي 22% مــــن إجمالي قيمة 
املتوافقة مع أحكام  االستثمارات 
الشريعة اإلســــالمية في املنطقة 

والبالغة 40 مليار دوالر.

احتياجات احلالة االســــعافية. 
ويتم جتهيز الطائرات الطبية 
التي تقدمها »إنترناشــــيونال 
إير تشارتر« بطاقم مؤهل على 
درجة عالية من اخلبرة والقدرة 
التحديات  على حتديد طبيعة 
احملتملة ومواجهتها. وفي حاالت 
الطوارئ، ميكن لإلخالء الطبي 
السريع إنقاذ حياة أو تخفيض 
مخاطر اإلصابة مبشاكل صحية 
مزمنة. ومن هذا املنطلق، يتم 
إعتماد آليات عمل فعالة خالل 
إلى  الرحالت الطبية باإلضافة 
الفرق الطبية واألطباء والفنيني 
والطيارين املؤهلني واملزودين 
مبهارات عالية. وبالتأكيد يتمثل 
النجاح في هذا املجال  حتقيق 
في القدرة على توفير أكبر قدر 
الوقت وأعلى مستوى من  من 

املوثوقية في آن واحد. 
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بالتزامن مع ازدياد عدد المنشآت الطبية الحديثة محليًا وإقليميًا 

وفد من صندوق النقد الدولي 
يزور دبي في األسابيع القادمة

بنك قطري يستحوذ على %71 
من مصنع اإلمارات للبالستيك

اليابان: حزمة تحفيز
بـ 81 مليار دوالر

واشنطنـ  رويترز: قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن 
فريقا من الصندوق سيزور دبي في االسابيع املقبلة للوقوف على 
اآلثار االقتصادية ألزمة ديون مجموعة دبي العاملية واالجراءات 
الالزمة حللها.  واضاف مسعود أحمد مدير إدارة الشرق االوسط 
وآسيا الوسطى بصندوق النقد في مقابلة مع رويترز يوم االثنني 
أن الزيارة ستتيح فرصة للصندوق لتحديث وإمتام تقييمه ألداء 

اقتصاد دولة االمارات العربية لعام 2009.
 وقال أحمد إنه مت احتواء اثار االزمة فيما يبدو بعد اســـبوع 

من املخاوف بني املستثمرين الدوليني من احتمال اتساعها.
وفي حني انحسرت تلك املخاوف فإن من املرجح ان تترك االزمة 

اثارا على املدى االطول على دولة االمارات وبعض جيرانها.
 واضاف أن من املهم ان تقدم »دبي العاملية« للدائنني واملستثمرين 
أكبر قدر ممكن من املعلومات لضمان إعادة هيكلة منظمة لديونها.  
وقال أحمد ان دولة االمـــارات ال حتتاج دعما ماليا من صندوق 

النقد ملساعدتها في التغلب على مشاكل »دبي العاملية«.
 واضاف قائال »دولة االمارات العربية لديها الكثير من املوارد 

وأحد تلك املوارد هو صندوق الثروة السيادي«.
 وفي االســـبوع املاضي قال أحمد إن من املنتظر أن يخفض 
صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو القطاع غير النفطي بدولة 
االمارات في 2010 بشـــكل كبير عن نســـبة 3% التي توقعها في 

وقت سابق.

الدوحة ـ د.ب.أ: أعلن بنك قطر األول لالستثمار متلكه 
نســــبة 71% من شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات 
البالستيكية التي تعتبر من الشركات الكبرى في املنطقة 
املتخصصة في الصناعات البالستيكية. ولم يكشف البنك، في 
مؤمتر صحافي عقده امس، بالعاصمة القطرية الدوحة، عن 
قيمة الصفقة. يذكر ان شركة مصنع االمارات التي تأسست 
قبل 15 عاما متلك 8 مصانع في الشــــارقة وأبوظبي ودبي. 
ورحب رئيس مجلس ادارة بنك قطر االول لالستثمار عبداهلل 
بن فهد بن غراب املري مبا أسماه بـ»الشراكة االستراتيجية 
مع الشركة االماراتية«. وقال املري، في املؤمتر الصحافي، 
»تعكس الصفقة استراتيجية البنك لالستثمار في قطاعات 
مختلفة ومنها صناعة البالستيك التي يتوقع أن تشهد منوا 

ملحوظا في دول مجلس التعاون اخلليجي«.

طوكيو ـ د.ب.أ: كشــــفت احلكومــــة اليابانية أمس عن 
حزمة حتفيز جديدة تقدر بـ 7.2 تريليونات ين )81 مليار 
دوالر( إلنعــــاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يعاني 

من االنكماش وارتفاع قيمة العملة اليابانية )الني(.
واقترحت احلكومة زيادة قيمة احلزمة من 7.1 تريليونات 
يــــن الى 7.2 تريليونات ين في أعقاب الدعوة التي أطلقها 
حزب الشــــعب اجلديد الياباني الذي يعد أحد الشــــريكني 
الصغيريــــن للحزب الدميوقراطــــي الياباني في االئتالف 

لضخ مزيد من األموال.
ولم تكشف احلكومة عن عرضها كما كان مقررا بسبب 

االختالفات داخل االئتالف احلاكم.
وتعد هذه أول حزمة حتفيز اقتصادية يتم إقرارها حتت 
إدارة رئيــــس الوزراء يوكو هاتويامــــا الذي تولى مقاليد 

السلطة في منتصف شهر سبتمبر املاضي.


