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رياض سالمة

»رويترز« متظاهرون أمام املقر الرئيسي لشركة كادبيري البريطانية يعارضون الصفقة  

التقديرات تشير الرتفاع ديون دبي عن األرقام املعلنة

إجمالي ديون »دبي انك« بين 130 و170 مليار دوالر

»آي إف جي هيرمس«: ديون دبي قد تصل لـ 170 مليار دوالر
دبي ـ أ.ف.پ: قال تقرير لبنك »اي اف جي هيرمس« 
االستثماري االقليمي امس ان اجمالي ديون حكومة دبي 
والشركات التابعة لها قد تصل الى 170 مليار دوالر، اي 

اكثر بكثير مما يعتقد.
وقال تقرير للبنك ان اجمالـــي ديون »دبي انك« قد 

تكون في هامش بني 130 و170 مليار دوالر«.
و»دبي انك« هو التعبير الذي يستخدم لإلشارة الى 
حكومة دبي والشركات التابعة لها. وكانت دبي اعلنت 
في نوفمبر انها طلبت جتميد استحقاقات ديون كبرى 

مجموعاتها االستثمارية »دبي العاملية«، ما تسبب بصدمة 
في األسواق العاملية.

وكانت ديون مجموعة دبـــي العاملية تقدر حينها بـ 
59 مليـــار دوالر بينما كان اجمالـــي ديون حكومة دبي 

وشركاتها يقدر بنحو 80 مليار دوالر.
وذكر التقرير ان ديون »دبي انك« من سندات وصكوك 
وديون ممنوحة من عدة بنوك مجتمعة )سنتيكيتد لونز( 
قد ارتفعت الى 96.6 مليار دوالر في 2006، مبا في ذلك 
االموال التي جمعتها احلكومة للوفاء بالتزامات الديون.  

واشـــار التقرير ايضا الى ان »االستدانة الثنائية تشكل 
مصدر قلق كبيرا اذ ان حجم هذا النوع من االستدانة قد 
يكون على مســـتوى كبير جدا، واملعلومات عنه غائبة 

عمليا«.
 وذكر التقرير ان الديون ميكن ان تصل الى 170 مليار 
دوالر مـــع هذه الديون، الســـيما ان هناك ديونا ثنائية 
غير محســـوبة. واضاف ان تقديرات تشير الى ان بنك 
»االمارات دبي الوطني« وحده قدم ديونا ثنائية لـ »دبي 

انك« بحدود 24 مليار دوالر.

دبي: دعم أبوظبي المالي يمثل نصف ما أعلن سابقا
دبي ـ أ.ف.پ: أوضحـــت حكومة دبي أمس، ان الدعم املالي الذي حصلت عليه من 
إمـــارة ابوظبي الشـــهر املاضي النقاذ مجموعة دبي العاملية مـــن التعثر، هو بالواقع 
نصف ما أعلن ســـابقا اذ يشمل ســـندات سبق ان اعلن االكتتاب بها من قبل مصرفني 

تابعني المارة ابوظبي. 
وقالـــت متحدثة باســـم حكومة دبي ان »الدعم املالي الـــذي قدمته ابوظبي والذي 
قيمته عشرة مليارات دوالر، يتضمن اخلمسة مليارات دوالر من املصرفني« التابعني 
حلكومة االمارة. وكان مصرفا الهالل وابوظبي الوطني اكتتبا في 25 نوفمبر بسندات 
اصدرتها دبي بقيمة خمسة مليارات دوالر، وذلك قبل ساعات فقط من اعالن حكومة 
دبي طلب جتميد اســـتحقاقات كبرى مجموعتها االســـتثمارية »دبي العاملية«، وهو 

اعالن هز االسواق العاملية.
 وكانت حكومة دبي اعلنت في 14 ديسمبر انها حصلت على دعم مالي من ابوظبي 
بقيمة عشرة مليارات دوالر وانها ستدفع صكوكا لشركة نخيل العقارية التابعة لدبي 
العاملية بقيمة 4.1 مليارات دوالر استحقت في نفس اليوم، ما أنقذ الشركة من التعثر. 
اال ان االعالن لم يتضمن توضيحات حول طبيعة الدعم او حول شموله السندات التي 

اكتتب بها مصرفا الهالل وابوظبي الوطني التابعان حلكومة امارة ابوظبي.
وقالـــت املتحدثة ان ما تعلنه »ليس جديدا بل اردنا فقط توضيح االمور. ابوظبي 
لم تخفض قيمة دعمها املالي«. وكانت دبي اطلقت في فبراير املاضي برنامج ســـندات 

بعشرين مليار دوالر للتعامل مع مشكلة ديون الشركات التابعة للحكومة على ضوء 
التداعيات القاسية لالزمة املالية العاملية.

واكتتب املصرف املركزي االماراتي، ومقره ابوظبي، فورا بنصف هذه الســـندات. 
وفي نوفمبر اكتتب املصرفان االماراتيان التابعان البوظبي بخمسة مليارات، ثم اعلن 

عن دعم مالي بعشرة مليارات دوالر من قبل ابوظبي.
وقالت املتحدثة »ان اجمالي املبلغ )ضمن برنامج الســـندات( هو عشـــرون مليار 
دوالر كما اعلن في بادئ االمر«، مشيرة الى ان دبي لم تسحب بعد 4.9 مليارات دوالر 

من الشريحة الثانية من السندات.
واكدت ان احلكومة اســـتخدمت 4.1 مليارات دوالر لدفع صكوك نخيل كما حصلت 
على مليار من اصل املليارات اخلمسة التي اكتتب بها مصرفا الهالل وابوظبي الوطني. 
وبالتالي تكون دبي قد اكملت عمليا برنامج السندات الذي اطلقته في فبراير 2009.

وشددت املتحدثة على ان الدعم املالي الذي قدمته ابوظبي هو »على اسس جتارية« 
شبيهة بتلك التي اعتمدت في اكتتاب املصرف املركزي بنصف سندات دبي.

 وتقوم مجموعة دبي العاملية حاليا مبفاوضات شاقة مع دائنيها العادة هيكلة 22 
مليار دوالر من ديون بعض شـــركاتها التي تواجه صعوبات. وكانت ديون املجموعة 
تقدر بـ 59 مليار دوالر قبل دفع صكوك نخيل. وتقدر ديون حكومة دبي والشـــركات 

التابعة لها مبا بني 80 و100 مليار دوالر.

ستؤدي لتأسيس شركة عالمية تمتلك محفظة تضم أكثر من 40 عالمة تجارية

»كرافت« األميركية تشتري »كادبيري« البريطانية بقيمة 18.9 مليار دوالر
لنــــدن ـ أ.ف.پ: متكنت شــــركة كرافت 
األميركيــــة العمالقة من االســــتحواذ على 
شــــركة كادبيري البريطانية أمس، مببلغ 
11.5 مليار جنيه إسترليني، مما سيؤدي إلى 
خلق شــــركة عاملية عمالقة في مجال إنتاج 

األغذية واحللويات.
واعلنت الشــــركتان في بيان مشترك ان 
إدارة كادبيري وافقت على شراء شركة كرافت 
لها بسعر 840 بنسا للسهم اي ما يعادل 13.1 

مليار يورو أو 18.9 مليار دوالر. 
 واضاف البيان ان عملية الشراء ستثمر 
خفضا كبيرا في التكاليف وســــتؤدي الى 
تاسيس شــــركة عاملية رائدة متلك محفظة 
تضم اكثر من 40 عالمة جتارية يتوقع ان 
يتجاوز اجمالي املبيعات السنوية لكل منها 

100 مليون دوالر.
وجاء في البيان ان »مجلس ادارة شركة 
كرافت فودز يســــره ان يعلن عن الشروط 
التفصيليــــة للعرض النهائــــي املوصى به 
لشراء كادبيري، كما يوصي مجلس كادبيري 

باالجماع بقبول هذه الشروط«.
وستنهي عملية الشــــراء تاريخ شركة 
كادبيــــري الــــذي امتد الكثر من 180 ســــنة 
في صناعة انواع الشــــوكوالتة واحللويات 

الشــــهيرة، وكانت الشركة بدأت اعمالها في 
محل صغير للبقالة فــــي مدينة برمنغهام 

وسط إجنلترا عام 1824.
وفي رد فعل على عملية الشراء اكد رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون ان حكومته 
مصممة على املساعدة على انقاذ الوظائف 

في كادبيري.
 وقال »نحن مصممون على احملافظة على 
مستويات االستثمار اجلاري في كادبيري 
في اململكة املتحدة، ومصممون، في الوقت 
الذي يشعر فيه الناس بالقلق على وظائفهم، 
على تأمني الوظائف في كادبيري«، ويعمل 
في كادبيــــري 45 الف موظف في كل انحاء 
العالم بينهم 5600 موظف في ثمانية مصانع 

في بريطانيا وايرلندا.
من ناحية اخرى أظهرت بيانات رسمية 
امــــس، ارتفاع معدل التضخم في أســــعار 
املستهلكني في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية 
خالل تســــعة أشهر في ديســــمبر حيث ان 
عوامــــل تضم خفضا فــــي ضريبة مبيعات 
القيمة املضافة ونسبة خصم كبيرة وتراجعا 
حادا في أســــعار النفط في نهاية 2008 لم 

تتكرر في 2009.
وقال مكتب االحصاءات الوطنية إن أسعار 

املستهلكني ارتفعت 0.6% الشهر املاضي لترفع 
املعدل السنوي إلى 2.9% من 1.9% في نوفمبر، 
وكانت هذه أكبر زيادة شــــهرية في املؤشر 
السنوي منذ بدء تسجيل البيانات وجتاوزت 

توقعات احملللني بزيادة قدرها 2.6.
وعزا املكتب الزيادة بصورة رئيسية إلى 
تأثيرات أساســــية لسلسلة من أحداث غير 
متكررة دفعت األسعار للهبوط في ديسمبر 

2008 ولم تتكرر في ديسمبر 2009.
ويستهدف بنك اجنلترا املركزي أن يسجل 
مؤشــــر أسعار املســــتهلكني 2% لكنه توقع 
ارتفاع املؤشر بصورة مؤقتة في بداية العام 
ورمبا تسبب األرقام التي جرى اإلعالن عنها 

بعض القلق.
وأضاف املكتب أن عشــــرة من 12 قطاعا 
فرعيا شــــهدت ارتفاعا في األسعار وجاءت 
أعلى زيــــادة في قطاعــــات النقل واملالبس 

واألحذية.
 وارتفع مؤشر أسعار املستهلكني الرئيسي 
الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتدخني %2.8 
خالل العام مسجال أسرع وتيرة منذ بداية 
تسجيل البيانات في يناير 1997، وارتفاع 
معدل تضخم مؤشر أسعار التجزئة 2.4% في 

أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008.

اليورو ألدنى مستوى 
في 4 أشهر 

أمام اإلسترليني
طوكيوـ  رويترز: هبط اليورو 
األوروبي إلى أدنى مستوى له في 
ــهر أمام اجلنيه االسترليني  4 اش
في التعامالت اآلسيوية امس، مع 
حصول االسترليني على دعم من 
تقارير عن أن شركتي كرافت فودز 
وكادبري ترتبان صفقة بقيمة 19 
مليار دوالر النشاء أكبر مجموعة 

لصناعة احللوى في العالم.
وهبط اليورو إلي 87.72 بنسا 
وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 

سبتمبر.
ــد  ــرى صع ــة اخ ــن ناحي وم
ــترليني إلى أعلى مستوى له  االس
في ستة اسابيع امام العملة األميركية 

مسجال 1.6416 دوالر.

السعودية: قطاع االتصاالت وصل لمستوى المنافسة العالمية

بكين: ضرورة أن تحترم الشركات األجنبية قوانين البالد

»سيتي جروب« تسجل 7.6 مليارات دوالر خسائر بالربع الرابع 

الرياض ـ كونا: اكــــد وزير االتصاالت 
وتقنيــــة املعلومات الســــعودي م. محمد 
جميل مال وصول قطاع االتصاالت وتقنية 
املعلومات في اململكة الى مستوى املنافسة 

العاملية.
جاء ذلك خــــالل مشــــاركة الوزير مال 
في أنشــــطة اليوم االول للمؤمتر الدولي 
لالتصاالت حتت شعار»نحو صناعة اتصاالت 
وطنية متقدمة تفعل االقتصاد املبني على 
املعرفة« والذى تنظمه اجلمعية السعودية 

لهندسة االتصاالت.
واشار الوزير مال الى ان قطاع االتصاالت 

وتقنيــــة املعلومات في اململكــــة العربية 
الســــعودية قد وصل الى مستوى عال من 
النضج والتطور جعله ينافس في خدماته 
وتنظيماته واحترافيته مختلف أسواق العالم 
وأصبح اجلانب العلمي والبحثي عنصرا 

مهما له يسهم في منوه وتطوره.
ورأى ان اجلمعيــــة ســــتمثل عامــــال 
مساعدا في هذا التوجه جنبا الى جنب مع 
مؤسسات هذا القطاع املختلفة احلكومية 
منها واالكادميية واالهلية ما سيؤدي إلى 
تعزيز مهمة القطاع في مســــيرة التنمية 
الشاملة واملستدامة في السعودية مشيرا 

الى أن املؤمتر يأتي في إطار االهتمام الذي 
توليه الدولة للتحول الى مجتمع معرفي 
متطور قادر على العطاء واالبداع وحتقيق 
الشراكة والتواصل املعرفي على املستويني 

الوطني والعاملي.
واعلن أنه ســــيتم اليوم إطالق املرحلة 
الثانية من مشروع الشبكة احلكومية االمنة 
وشملت املرحلة االولى ربط 43 جهة حكومية 
يرتبط بها العديد من اجلهات الفرعية التابعة 
لها من خالل الشــــبكات اخلاصة باجلهات 
احلكومية الرئيسية في حني سيربط املشروع 
اجلديد أكثر من 100 جهة حكومية مبركز 

بيانــــات التعامالت االلكترونية احلكومية 
ما ســــيعزز من دور برنامــــج التعامالت 
االلكترونية احلكومية »يسر« كحلقة الوصل 
بني مختلف اجلهات احلكومية مع توحيد 
آلية االرتباط بني اجلهات احلكومية وتقليل 

تكلفتها.
وكانــــت اململكة قد حققت بهذه اجلهود 
تقدمــــا ملحوظــــا فــــي مجــــال التعامالت 
االلكترونية احلكومية وتبوأت في مؤشر 
األمم املتحدة للحكومة االلكترونية للعام 
2010 الذي صدر الشهر اجلاري املركز الثامن 

واخلمسني عامليا من بني 192 دولة.

 بكــــني ـ أ.ف.پ: ذكــــرت صحيفة وول 
ســــتريت جورنال امس، ان محرك البحث 
العمالق »غوغل« يحقق فيما اذا كان بعض 
موظفيه في الصني ضالعــــا في الهجمات 
املعلوماتية التي تعرض لها في هذا البلد 
والتي اضطرته الى التهديد بوقف كل اعماله 

هناك.
وبحسب الصحيفة، التي لم تذكر مصادر 
معلوماتهــــا، فإن غوغل منع نحو 700 من 
موظفيه في الصني من ولوج الشبكة الداخلية 

للشــــركة، بانتظار انتهاء التحقيقات التي 
يجريها في هذه القضية.

وأكدت املجموعة االميركية امس االول، 
انها ســــتواصل عملياتها فــــي الصني من 
دون تغيير في الوقــــت الراهن، وذلك ردا 
على معلومــــات صحافية محلية ذكرت ان 
غوغل رمبا يكون سرح عددا من موظفيه 

في الصني.
وكان غوغل اعلن االسبوع املاضي انه 
ضاق ذرعا بالرقابة املشددة على االنترنت 

في الصني والتي جتبره على »فرض رقابة« 
على نتائــــج البحث عبر محركه الصيني، 
مهددا بوقف هذا احملرك وكذلك باغالق مكاتبه 
في اضخم ســــوق رقمية في العالم جلهة 
عدد املستخدمني.  وأوضحت املجموعة انها 
تعرضت لهجمات معلوماتية كثيفة »مصدرها 
الصني«، مؤكــــدة ان لديها »الدليل على ان 
الهــــدف االول للمهاجمني كان الدخول الى 
حسابات »جي مايل« لناشطني صينيني في 
مجال حقوق االنسان«، مشيرة في الوقت 

عينه الى ان الهجوم لم يحقق هدفه بالوصول 
الى محتوى الرسائل االلكترونية.

وردت بكني بالتأكيــــد على وجوب ان 
حتتــــرم الشــــركات االجنبيــــة »القوانني 
واملصلحة العامــــة والثقافة والتقاليد في 
الدول املضيفة وان تتحمل مســــؤولياتها 
على هذا االساس«، مشددة على ان تهديد 
غوغل بوقف عمله في البالد لن يكون له اي 
تأثير على العالقات التجارية واالقتصادية 

بني الصني والواليات املتحدة.

نيويورك ـ رويترز: سجلت سيتي جروب خسائر في 
الربع األخير من العام املاضي بلغت 7.6 مليارات دوالر بعد 

جتنيب مبالغ مرتبطة بسداد أموال حكومية.
 وقالت املجموعة وهي ثالث أكبر بنك في الواليات املتحدة 
إن اخلسارة التي متثل 33 سنتا للسهم ال تقارن بخسائر 
بلغت 17.3 مليار دوالر أي 3.40 دوالرات للسهم في الفترة 

املقابلة من العام السابق. واستقر سهم سيتي جروب قبل 
بدء التداول الرســــمي على 3.42 دوالرات للسهم.   وقامت 
املجموعــــة بتجنيب 8.2 مليــــارات دوالر في الربع األخير 
لتغطية القروض املتعثرة وخسائر أخرى بانخفاض بنسبة 
36% عن مخصصات جنبتها قبل عام.  وسيتي جروب هي 
ثاني بنك أميركي يعلن نتائج أعماله بعد جيه.بي مورغان 

تشيس الذي حقق ربحا فصليا بلغ 3.3 مليارات دوالر مدعوما 
بارتفاع إيرادات التعامالت في األصول ذات العائدات الثابتة 
لكنه تكبد خســــائر كبيرة فيما يتعلق بالرهون العقارية 
وقروض بطاقات االئتمان مما احبط املستثمرين.   ونزل 
ســــهم سيتي جروب بأكثر من 50% في 2009 في حني نزل 

مؤشر كيه بي.دبليو ألسهم البنوك %3.6.

حققه »المركزي« في 2009 بقيمة 28.6 مليار دوالر وعشرة مليارات من الذهب

سالمة: رقماً قياسياً الحتياطي العمالت الصعبة

ولفت سالمة الى ان لبنان »اظهر خالل السنوات 
املاضية ان لديه مناعة جتاه األزمات سواء كانت 

داخلية او خارجية«.
وشدد حاكم املصرف املركزي رياض سالمة على 
أهمية اعتماد خطة إصالحية تشمل خصوصا قطاع 
الطاقة، مشيرا الى ان العجز في مؤسسة كهرباء 
لبنان الذي تغطيه الدولة اللبنانية يشكل »نسبة 
3% مـــن إجمالي الناجت احمللـــي«. وقال »اإلصالح 
في هذا القطاع هو املدخل الى تخفيض العجز في 

ميزانية الدولة«.

بيـــروت ـ أ.ف.پ: أعلن حاكـــم مصرف لبنان 
املركزي رياض ســـالمة أمس، ان احتياطي البنك 
املركزي من العمـــالت الصعبة حاليا هو »األعلى 
في تاريخه«، مؤكدا أن »الثقة بالنموذج اللبناني 
وأجواء الهدوء السياســـي« تبشر بعام جيد على 

االقتصاد اللبناني.
وقال ســـالمة في مقابلة ان »احتياطي مصرف 
لبنان احلالي هـــو األعلى في تاريخه وقد بلغ 28 
مليـــارا و600 مليون دوالر، عدا الذهب الذي يقدر 

بعشرة مليارات بحسب سعر السوق احلالي«.
وأضاف »هـــذا عنصر ثقة يؤدي الى تخفيض 
الفائدة، وتخفيض الفائدة يساعد في تفعيل الوضع 
االقتصادي«. ويعاني لبنـــان من عجز مزمن في 
موازنته العامة ومن دين عام باهظ يناهز اخلمسني 

مليار دوالر.
ولفت سالمة الى ان الودائع املصرفية والتحويالت 
زادت خالل العام املاضي، مشيرا الى ان »الثقة التي 
نتجت عن النموذج اللبناني منعت حصول أزمة، 
ونتجت عنها حتويالت وسيولة مرتفعة في القطاع 
املصرفي، فعمل مصرف لبنان على استيعاب هذه 
السيولة على عكس ما هو حاصل في اخلارج جلهة 

إعادة ضخ السيولة في األسواق«.
وأضاف ان »كل العوامل، مبا فيها اجواء الوفاق 
السياسي الذي يبدو قائما، متوافرة ليكون العام 

2010 عاما جيدا على االقتصاد اللبناني«.
وأكد ســـالمة ان لبنان بقـــي مبنأى عن األزمة 
املالية العاملية، مشيرا الى ان الدليل على ذلك هو 
االستقرار في اسعار العقارات وحتسن نشاطات 

قطاعات اقتصادية أخرى مثل السياحة.

1% ارتفاعًا بأسعار المنازل في دبي بالربع الرابع
ــارة دبي على  ــعار املنازل في ام ــت اس حافظ
ــتقر خالل الربع االخير من العام  ــتوى مس مس
2009، مسجلة ارتفاعا 1% عن نتائج الربع الثالث، 
وذلك وفقا ملؤشر كوليرز انترناشيونال ألسعار 
املنازل في دبي، ويفسر التقرير الذي اعدته املؤسسة 
العاملية املتخصصة في االستشارات العقارية هذه 
النتائج بسبب النشاط املتنامي للقطاع خالل شهري 

اكتوبر ونوفمبر املاضيني.
وأظهر املؤشر الذي يرتكز على بيانات حقيقية 
للصفقات العقارية يتم جتميعه من مؤسسات مالية 
مختلفة، مستوى مستقرا في قيم العقارات خالل 
ــهدها  ــيما بعد الزيادة التي ش الربع األخير، الس
الربع الذي سبقه بنسبة 7%، وسجل املؤشر أيضا 

خالل األشهر االثني عشر للعام 2009 تغيرا سنويا 
طفيفا بنحو 1.7 نقطة مما يؤكد استقرار املؤشر 
الى حد كبير. وقال املدير االقليمي لشركة كوليرز 
انترناشيونال ايان ألبرت نتوقع ان تتضاءل تقلبات 
االسعار خاصة وان االسواق باتت اكثر نضجا، مع 
العلم ان املؤشرات االولية تظهر ان اسعار املنازل 

في دبي تقترب من مستوياتها االساسية.
وبالنظر الى الفترة التي متتد من بداية السنة 
ــعار املنازل  الى نهايتها، فإن القيم االجمالية ألس
قد تراجعت بنسبة 42% بني الربع األخير من العام 
ــام 2009، مما أعاد  ــع األخير من الع 2008 والرب
أسعار العقارات في دبي الى املستوى الذي كانت 

عليه في الربع الثاني من العام 2007 .

»اليابانية«: دعوى إفالس بـ 25.4 مليار دوالر
طوكيوـ  رويترز: قالت اخلطوط اجلوية اليابانية 
)جال( امس، إنها رفعت دعوى اشـــهار افالس مع 
وصول ديونها إلى 2.3 تريليون ين )25.4 مليار 
دوالر( في نهاية ســـبتمبر وذلك في اطار سعيها 
لتصحيح أوضاعها مبوجـــب خطة إعادة هيكلة 

مدعومة من الدولة.
وقال صنـــدوق مبادرة انقاذ الشـــركات »اي.
تي.اي.ســـي« الذي يســـتخدم متويالت حكومية 
النقاذ املؤسســـات املتهاوية إنه سيدعم اخلطوط 

اجلوية اليابانية.


