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التركيت: توقعات بتحقيق »إيكويت« نموًا 
في اإليرادات بنسبة 30% خالل العام الحالي

أحمد مغربي 
توقع الرئيس التنفيذي لشركة 
ايكوي����ت للبتروكيمايات حمد 
التركيت أن حتقق الشركة منوا 
في اإليرادات خالل العام احلالي 
بنس����بة 30% مقارنة بإيرادات 
الع����ام املاضي نظ����را الرتفاع 
التشغيلي للشركة وعدم  األداء 
تأثر صناع����ة البتروكمياويات 
باألزمة املالية العاملية، مش����يرا 
إلى أن ايكويت تتطلع إلى حتقيق 
معدالت منو اكبر خالل عام 2011، 
الفتا إلى أن الش����ركة توفر بني 
700 و800 مليون دوالر كصافي 

ايرادات سنويا فضال عن قيامها بضخ ما يقرب من 
مليار دوالر لصالح الناجت القومي احمللي.

حديث التركيت جاء على هامش االحتفال بإطالق 
مش����روعني في املجال البيئي حتت شعار »ايكويت 
وحماية بيئة الكويت« بحضور العديد من قيادات 
القطاعني احلكومي واخلاص، حيث قال ان مشروع 
الشراكة مع مجموعة النفيسي واخلاص باستخالص 
غاز ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه يعد أول 
مش����روع من نوعه بالكوي����ت ويحقق نقلة نوعية 
في تعامل الش����ركة مع اجلانب البيئي ويهدف الى 
تقليص معدالت التلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون 
والوصول الى صفر تلوث واضاف ان ايكويت تقوم 
بس����داد أقس����اط القرض املجمع البالغة قيمته 2.5 
مليار دوالر بصفه مستمرة وال يوجد اي تأخير في 
السداد لصالح ال� 52 بنكا املانحني للقرض، موضحا 
أن الشركة لديها خطة للتوسع في استخالص الغاز 
خالل املرحلة املقبلة حيث سيتم خالل مرحلة الشراكة 
مع مجموعة النفيسي استخالص نحو 150 الف متر 

مكعب سنويا.

التركيت أن ايكويت  وأوضح 
أطلقت مشروعني بيئيني كجزء من 
برنامجها للمسؤولية املجتمعية 
للمؤسسات حيث »تواصل الشركة 
الرامية لضمان حتقيق  جهودها 
التنمي����ة املس����تدامة في الكويت 
حيث تتناول مبادراتنا ذات العالقة 
باملسؤولية املجتمعية العديد من 
املجاالت االجتماعية واالقتصادية 
كجزء من فلسفة الشركة املتمثلة 
في مش����اركة النجاح مع املجتمع 
ككل«. وأض����اف قائ����ال: »خالل 
السنوات املاضية والى اآلن، جتسد 
شركة ايكويت التزامها ومسعاها 
الدائ����م لتحقيق تط����ورات ايجابية في املجتمع من 
خالل مواصلة إطالق مجموعة من املبادرات املبتكرة 
املرتبط����ة بالكثير من املجاالت، مثل تطوير املوارد 
البشرية والتعليم والتوعية املجتمعية واملساهمات 

عن طريق الرعايات وكذلك حماية البيئة«.
من جهته كشف نائب الرئيس والعضو املنتدب 
لشركة جرين كربون نفيس����ي النفيسي ان القيمة 
اإلجمالية للمشروع الذي ستقوم بتنفيذه الشركة 
تبلغ قيمته 65 مليون دوالر، مشيرا إلى أن االنتهاء 

من تنفيذ املشروع سيكون في عام 2012.
وحول س����بل االس����تفادة من غاز ثاني اكسيد 
الكربون الذي س����يتم جتمعيه من ش����ركة ايكويت 
قال النفيس����ي ان »جرين كربون« س����تقوم بإعادة 
تدوير الغاز واالس����تفادة منه في مجاالت عدة منها 
صناعة املياه الغازية والغازات الصناعية وتوفيرها 
لشركات النفط لتسهيل عمليات االنتاج وكذلك انتاج 
الكيروس����ني، مؤكدا على ان هذا املشروع سيساهم 
بش����كل كبير في تقليص االنبعاثات الضارة لغاز 

ثاني اكسيد الكربون.

الشركة احتفلت بإطالق مشروعين في المجال البيئي 

وزير النفط يرفع علم »ناقالت النفط« على الناقلة اجلديدة  )كونا(  الشيخ أحمد العبداهلل وفاروق الزنكي يتوسطان قياديي القطاع النفطي خالل قص شريط تسلم الناقلة اجلديدة

»تيفولي دوم« يطلق فروعًا في 4 دول 
عربية بعد تسجيله في موسوعة غينيس 

مدير عام السوق ناقش مع ممثلي
 شركات الوساطة نظام التداول الجديد

2.6 مليار دوالر تكلفة توسعة 
مطار الملك خالد الدولي في الرياض

القاه���رة � د.ب.أ: منح���ت موس���وعة »غيني���س ريك���وردز« 
 العاملي���ة لألرق���ام القياس���ية املجم���ع املص���ري »تيفولي دوم«
 رقما قياسيا باعتباره أكبر مجمع مخصص للطعام والشراب في 
العالم. س���لم اإلجنليزي طالل عمر مسؤول املوسوعة في الشرق 
األوس���ط اجلمعة املاضي شهادة رسمية موثقة إلى باهي سليمان 
رئي���س »تيفولي دوم« ف���ي احتفال كبير ش���هده أكثر من 2500 
ش���خص من رواد املجمع وعدد كبير من منسوبي وسائل اإلعالم 

املصرية والدولية.
وقال رئيس »تيفولي دوم« في مؤمتر صحافي عقب احلفل إن 
اختيار املجمع من جانب املوسوعة »يعد األول من نوعه ملشروع 
سياحي مصري وحافز للمزيد من املشروعات املماثلة للعمل على 
حتقيق أرقام قياسية جديدة مشيرا إلى أن مجمع »تيفولي دوم« 
بداية للعديد من املشروعات املماثلة من املقرر أن يصل عددها إلى 

15 مجمعا داخل وخارج مصر.
وأوضح أن لديه مشروعات مستقبلية إلنشاء 4 مجمعات مماثلة 
في مصر، إضافة إلى 10 مجمعات في املنطقة ثم أوروبا بدأ العمل 
على التجهيز ألولها في دولة اإلمارات لتتبعه مجمعات أخرى في 

سورية ولبنان واملغرب.
وق���ال رئيس جلنة حتكي���م »غينيس ريك���وردز« طالل عمر 
وه���و اجنليزي من أص���ول عربية إن���ه »فخ���ور كعربي مبنح 
وثيقة دخول املوس���وعة ملنش���أة مصرية متكن���ت من الوصول 
 إلى العاملية م���ن خالل مجمع يعد األكبر م���ن نوعه في العالم«،
 مش���يرا إلى أن الرقم السابق في نفس املجال كان ملجمع يضم 12 
مطعما على مساحة أصغر بينما يضم »تيفولي دوم« 16 مطعما على 

مساحة 5700 متر مربع تستوعب 2100 زائر في نفس الوقت.
وأوضح أنها املرة الرابعة له في تس���جيل رقم قياسي مصري 
وأن مصر حازت سابقا في تاريخ املوسوعة الذي ميتد إلى 60 عاما 

أكثر من 20 رقما قياسيا معظمها ألشخاص ومنجزات فردية.
وأقي���م »تيفولي دوم« بأحد أرق���ى مناطق حي مصر اجلديدة 
وهو أول منش���أة مصري���ة وعربية في مجالها تدخل موس���وعة 
»غينيس ريكوردز« كونه أكبر مكان متخصص في تقدمي املأكوالت 
واملشروبات على مستوى العالم دون أن يضم املجمع إلى جانب 

املطاعم واملقاهي متاجر أو منشآت جتارية أخرى.
ب���دأ حفل التتويج بعرض مبهر للني���ران الراقصة على أنغام 
املوس���يقى قدمه أحمد عصام أحد أش���هر مصممي ومنفذي تلك 
العروض في الشرق األوسط وحاز العرض اعجاب كل احلاضرين 

الذين حرصوا على تسجيله بكاميراتهم وهواتفهم الشخصية.

شريف حمدي
علمت »األنباء« م���ن مصادر مطلعة ان مدير 
عام س���وق الكويت لالوراق املالية حامد السيف 
اجتمع امس مع عدد من ممثلي شركات الوساطة 
املالية، حيث تطرق االجتماع الى عدد من النقاط 
التي تتعلق بشركات الوساطة وعمليات التداول 
في البورصة. وقالت املصادر ان ابرز هذه النقاط 
تعلقت بآلية التداول والشفافية كنهج انتهجته 
ادارة البورصة ال ميكن احلياد عنه وكذلك ضرورة 

اتباع نظم االفصاح املعمول بها في السوق والقانون 
املنظم لعمليات التداول.

واشارت الى ان نظام التداول اجلديد كان من 
نقاط النقاش بني مدير عام السوق وممثلي شركات 
الوس���اطة خاصة فيما يتعلق بكيفية عمل هذه 
الشركات ومبا يتطلب تطوير انظمتها ليتوافق مع 
عملية ميكنة وتطوير التداول االلكتروني وكذلك 
النظام اجلديد للتداول واملشاكل التي تواجه هذه 

الشركات.

الرياض � يو.بي.آي: قال املدير العام املكلف ملطار 
امللك خالد الدولي م.عبداهلل الطاسان، ان التقديرات 
األولية لتكلفة مشروع توسعة املطار، والتي سترفع 
طاقته االس����تيعابية من 12 مليون مس����افر سنويا 
إلى 25 مليون مسافر سنويا على مدى 10 سنوات، 
ستكون بحوالي 9.8 مليارات ريال أي ما يعادل 2.6 
مليار دوالر. وأضاف الطاسان في تصريح لصحيفة 
»احلياة« ان متويل املش����روع سيكون مشتركا بني 
الدول����ة وهيئة الطيران املدن����ي، باإلضافة لبعض 

املستثمرين. وأوضح الطاس����ان ان هيئة الطيران 
املدني أقرت مش����روع التوسعة، واقترحت حتسني 
اخلدمات واملرافق احلالية والتركيز على فتح الصالة 
الرابعة لزيادة الس����عة، وفي انتظار اعتماد املبالغ 

املالية الالزمة للمشروع.
وكشف الطاسان عن ترسية مشروع إنشاء سوق 
حرة باملطار على إحدى الشركات املتضامنة مع شركة 
عاملية متخصصة في هذا املجال، متوقعا البدء في 

تنفيذ املشروع خالل شهر، وملدة 9 أشهر.

العربية ن���ت � رويترز: اعتبر رئيس اللجنة العليا للسياس���ة 
املالية في دبي، أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تصريحات على هامش 
الندوة اإلعالمية حول املشهد االقتصادي في دبي، أن الوضع املالي 

في دبي جيد.
وكشف الشيخ أحمد بن س���عيد أن دبي تخطط لطرح أسهم 
الشركات الكبرى لالكتتاب العام، وهي خطوة ينظر إليها مراقبون 
بأنها بالغة احلساس���ية في وقت تعاني في���ه هذه الكيانات من 

أزمات مالية خانقة.
وأضاف الش���يخ أحمد بن سعيد أن مشاكل دبي القابضة بعيدة 
كل البعد عن املش���اكل التي مرت بها دبي العاملية، متوقعا االنتهاء 

من عملية إعادة هيكلة دبي القابضة في وقت قريب.
من جه���ة أخرى قال نائب الرئيس التنفيذي في مؤسس���ة دبي 
لالس���تثمار فيصل ميكو للصحافيني إن نخيل ستصدر صكوكا في 

الربع األول من 2011 إال أنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

من جانب آخر من املتوقع أن تبيع دبي بعض أصولها وأن تلجأ 
الى أس���واق الس���ندات العاملية في األعوام القادمة ملواجهة الديون 

املتراكمة على شركاتها.
وقال مسؤولون حكوميون كبار أمس أن اإلمارة قد تبيع أسهما 
في شركات مملوكة للحكومة للمساعدة في تدبير السيولة وكانوا 
يتحدثون عن التعافي املالي لإلمارة بعد عام من الكشف عن مشاكل 

ديون مجموعة دبي العاملية.

وليد البدر: »مؤسسة البترول« بحاجة إلى 8300 فرصة وظيفية 
خالل الخطة الخمسية المقبلة
لندن � كون���ا: قال مدير إدارة املش���اريع 
الرأسمالية في مؤسسة البترول الكويتية وليد 
البدر ان املؤسسة بحاجة خالل السنوات اخلمس 
املقبل���ة إلى عدد كبير من الك���وادر الوطنية 

املؤهلة لشغل 8300 فرصة وظيفية.
وأضاف البدر لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
على هامش مشاركته في املؤمتر السنوي الحتاد 
طلبة بريطانيا واململكة املتحدة الذي يقام حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء ان املؤسسة 
وعلى الرغم من اجلهود الكبيرة واملشهودة التي 
بذلتها خالل الفترة املاضية ومازالت تبذلها نحو 
تعزيز رصيدها من الكوادر البشرية الكويتية 
ستكون بحاجة ماسة خالل السنوات املقبلة 
الى الكثير من الكوادر الوطنية املؤهلة لشغل 

اآلالف من الوظائف الفنية واإلدارية.
وأوض���ح انه وفق���ا للتقدي���رات االولية 
فالقطاع النفطي بحاج���ة إلى أكثر من 8300 
فرصة وظيفية خالل اخلطة اخلمسية املقبلة 
خصص منها ما يقارب 82% للكويتيني وذلك 
ملواجهة االحتياجات املتزايدة من العمالة الالزمة 
ملقابلة التوسعات املستقبلية والزيادة املطردة 
في القدرة التشغيلية املتوقعة خالل السنوات 

املقبلة.
واعرب عن اميان املؤسس���ة الراسخ بأن 
العنصر البشري الكويتي جزء هام ال يتجزأ من 
خطط التنمية والبناء مضيفا انه لتحقيق هذه 
الغاية صاغت املؤسسة توجهاتها االستراتيجية 

اخلاصة باملوارد البشرية.
وذكر ان املؤسس���ة تس���عى الى تطبيق 
املمارسات املثلى في شأن تدريب وتأهيل الكوادر 

البشرية الوطنية وتكريس اجلهود جتاه جذب 
الكوادر املتميزة منها واحملافظة عليها.

واضاف الب���در ان الكويت متر مبنعطف 
هام وحتول تاريخي سيقودها نحو حتقيق 
رؤيتها االس���تراتيجية في التحول الى مركز 

مالي وجتاري اقليمي بحلول العام 2030.
واوضح انه منذ صدور القانون رقم 9 لسنة 
2010 بشأن اعتماد اخلطة االمنائية للدولة فقد 
شرعت مختلف االجهزة احلكومية في تنفيذ 
العديد من املشروعات االستراتيجية الكبرى 

التي تضمنتها اخلطة االمنائية.
وبني ان استراتيجية القطاع النفطي حملت 
الكثير من املش���روعات احليوية والطموحة 
التي تس���تهدف النهوض بصناعة النفط من 
مختلف املجاالت وحتقيق الريادة املنش���ودة 

في هذا املجال.
وقال »اننا في القطاع النفطي نعلق اماال 
كبيرة على استقطاب العناصر الوطنية املؤهلة 
والقادرة على حتمل املس���ؤولية واملشاركة 
بفاعلي���ة وكفاءة واقتدار ف���ي ادارة وتنفيذ 
مختلف االنشطة والعمليات التشغيلية املرتبطة 
بالصناعة النفطية سواء في دولة الكويت او 

خارجها«.
وذكر ان مساهمة مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة في رعاية هذا املؤمتر السنوي 
ومشاركتها ضمن أنشطته تعد ترجمة واقعية 
لتوجهات املؤسسة ولرس���التها الرامية الى 
االهتمام باملوارد البش���رية واالعتماد الكلي 
على الكفاءات الوطنية في النهوض بالصناعة 

النفطية وحتقيق اهدافها.

 دبي تدرس إنقاذ شركاتها الكبرى بطرحها لالكتتاب العام
»نخيل« تطرح صكوكًا بداية العام المقبل

»ناقالت النفط« تتسلم الناقلة »دار سلوى« 

إدارة املؤسس����ة ومت  مجلس 
الرأسمالية  اعتماد املصاريف 
لها والتي تبلغ نحو مليار دوالر 
)300 مليون دينار( وتشمل 9 
ناقالت منها 4 ناقالت نفط خام 
و5 ناق����الت منتجات بترولية 
على أن يت����م طرح مناقصتها 
في أواخر العام احلالي أو شهر 

يناير املقبل.
وأوضح أن خطة الش����ركة 
لتحديث األس����طول إلى العام 
املالي 2013-2014 تهدف إلى أن 
يغطي األسطول إنتاج الكويت 
من النفط اخلام لتصل إلى 32 
ناقلة من مختل����ف األحجام، 
مبين����ا ان مش����روع بناء دار 
سلوى استغرق فترة سنتني من 
اإلعداد والتنسيق الدقيق حيث 
ان فترة البناء متت بنجاح خالل 
فترة 8 أشهر وحسب اجلداول 
الزمنية احملددة وموعد التسلم 

املتعاقد عليه.
من ناحيته قال نائب رئيس 
مجل����س اإلدارة ف����ي ش����ركة 
ناق����الت النفط الش����يخ علي 
حم����ود الصباح انه مت توقيع 
العقد اخل����اص مبصنع الغاز 
في منطق����ة أم العيش بقيمة 
53 مليون دينار ومت تس����ليم 
األرض للمق����اول ومدة إجناز 
املشروع 30 شهرا اعتبارا من 
ش����هر أكتوبر املاضي وسيتم 
بن����اؤه وفق أحدث أس����اليب 
إنتاج الغاز في العالم ويسمى 
»سبيد لني« وهو مختلف عن 
نظام التشغيل في مصنع ميناء 
عبداهلل. وسيكون هناك خطان 
لإلنتاج 7 آالف و200 اسطوانة 
في الساعة وينتج حاليا 40 ألف 
اسطوانة يوميا، وهناك خطة 
لتقسيم الكويت إلى منطقتني 
يخدمها املصنعان ويوزع بينهما 
االحتياطي اإلستراتيجي املتوقع 
أن يصل إلى مليون اسطوانة 
تكفي نحو شهر، وحاليا يوجد 
مخزون 150 ألف أسطوانة تكفي 
4-5 أيام. وهناك حاليا طلبيات 
ألسطوانات جديدة لنحو 300 
ألف اسطوانة خفيفة تصل على 
دفعتني الدفعة االولى تشمل 18 
ألف اسطوانة والدفعة الثانية 
120 ألف وستضيف إلى املخزون 

احلالي.

الناقلة »دار سلوى« هي باكورة 
املرحلة الثانية من مش����روع 
بن����اء 4 ناق����الت نفط عمالقة 
)VLCC( وناقلتي مشتقات نفط 
)AFRAMAX( )LR2( لدى شركة 
الكورية  »دايو« لبناء السفن 
اجلنوبية، ويليها تسلم الناقلة 
أم العيش في 26 يناير املقبل 
على أن يتم تسلم ناقلة جديدة 
كل 4 أش����هر إلى أن يتم تسلم 
الناقالت الست ضمن املرحلة 

الثانية. 
وق����ال ان املرحل����ة الثالثة 
حصل����ت عل����ى املوافق����ة من 

فخره بإجن����از ناقالت النفط 
ومتكنها من إطالق أكبر ناقلة 
في أسطولها، وهي خطوة إلى 
األمام حيث سيتم تدشني عدة 
العاجل،  القري����ب  ناقالت في 
كم����ا أنه����ا جزء م����ن تعظيم 
أسطول الشركة ليتماشي مع 
إس����تراتيجية املؤسسة لعام 
2030 لزي����ادة اإلنتاج النفطي 
للمؤسسة لتتمكن من نقل هذا 

اإلنتاج إلى العالم.
من ناحيته بني رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة ناق����الت النفط 
أن  الكويتية نبيل بورس����لي 

على مدار السنوات أنه املصدر 
األمثل لتوفير اخلام الكويتي 

ومشتقاته.
وأش����ار العب����داهلل إلى أن 
عملية حتديث أسطول الناقالت 
تأتي ضمن دور الش����ركة في 
خطة التنمية وهي إجناز مهم، 
القطاع  وس����تتوالى إجنازات 
في القريب وهو مؤش����ر جيد 
على منو وانتعاش االقتصاد 

الكويتي.
الرئيس  أع����رب  من جهته 
البترول  التنفيذي ملؤسس����ة 
الكويتية ف����اروق الزنكي عن 

أحمد مغربي
ق����ال وزير النف����ط ووزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
ان ناقلة النفط العمالقة »دار 
سلوى« التي استقبلتها شركة 
الكويتية أمس  النفط  ناقالت 
تعتب����ر أول ناقلة للنفط يتم 
تس����لمها ضمن خطة حتديث 
النفط  أسطول شركة ناقالت 
ليضم 32 ناقلة بحلول عامي 

2013 و2014.
حديث العبداهلل جاء أثناء 
حفل استقبال وتدشني الناقلة 
»دار سلوى« مبيناء األحمدي 
بحضور قيادات القطاع النفطي 
وس����فير كوريا اجلنوبية في 
الكويت سونغ كون، وأوضح 
التي  العمالقة  الناقلة  أن هذه 
تص����ل حمولتها إلى نحو 318 
ألف طن من النفط ستعزز قدرة 
التصدير الكويتي للنفط اخلام 

حول العالم.
وبني العب����داهلل أن الناقلة 
 168 قيمته����ا  تبل����غ  الت����ي 
 ملي����ون دوالر مزودة بأحدث
 وسائل التكنولوجيا احلديثة 
وذلك ف����ي إطار تنامي ظاهرة 
عملي����ات القرصن����ة البحرية 
الش����ركة على  حيث حترص 
 تصمي����م وجتهي����ز ناقالتها
 بأعلى املواصفات والتقنيات 
لردع عمليات القرصنة البحرية 
حيث ان الناقلة مجهزة بغرفة 
حماي����ة محصن����ة م����ن تلك 

الهجمات.
وقال العب����داهلل ان الناقلة 
الثانية  تأتي ضمن املرحل����ة 
من حتديث أس����طول ناقالت 
النفط وهناك 6 ناقالت أخرى 
حتت اإلنشاء وحصلت املرحلة 
الثالثة على موافقة مجلس إدارة 
املؤسسة وفي انتظار موافقة 

بقية األجهزة الرقابية.
وأضاف انه بحلول 2013-
2014 س����يصل ع����دد ناقالت 
إلى 32 ناقلة وذلك  الش����ركة 
الكويتي  النفط  لنقل وتوفير 
على مدار الس����اعة وإذا دعت 
احلاجة فسيتم تأجير ناقالت 
أخرى أو تأجير ناقالت الشركة 
إلى شركات أخرى واخليارات 
بش����كل عام مفتوحة، مؤكدا 
على أن أسطول الشركة أثبت 

قيمتها 168 مليون دوالر وحمولتها تصل إلى نحو 318 ألف طن من النفط

مدة التأخيرموعد االستحقاقاحلجمجهة اإلصدار
قروض

مستمرة31 مارس 1.22010 مليار دوالرليمتلس
5 � 8 سنواتيونيو 2.12010 مليار دوالردبي العاملية

مستمرةيونيو 1.252010 مليار دوالردبي انترناشونال كابيتال
30 نوفمبريوليو 5552010 مليون دوالردبي القابضة للعمليات التجارية

يناير � فبراير 6352011 مليون دوالرطيران اإلمارات
فبراير 8272011 مليون دوالربورصة دبي

أبريل 2352011 مليون دوالرمتويل
يونيو 2.42011 مليار دوالردبي العاملية

يوليو 5002011 مليون دوالربالم ديستريكت كولينج
يوليو 32011 مليارات درهمدو

يوليو 8002011 مليون دوالردبي لصناعات الطيران
أغسطس 1.162011 مليار دوالردبي القابضة

أغسطس 1.52011 مليار دوالرمجموعة دبي املالية
سبتمبر 1.02011 مليار دوالرعالم املوانئ واملناطق احلرة
أكتوبر 3002011 مليون دوالرموانئ دبي العاملية � كاالو

نوفمبر 1.72011 مليار دوالراألحواض اجلافة

مدة التأخيرموعد االستحقاقاحلجمجهة اإلصدار
نوفمبر 42011 مليارات دوالرمؤسسة دبي لالستثمار

فبراير 1.02012 مليار دوالرإعمار العقارية
أبريل 2.22012 مليار دوالرديوا

أبريل 6352012 مليون دوالردائرة الطيران املدني
أغسطس 1.852012 مليار دوالرنخيل

أغسطس 542.52012 مليون دوالردبي انترناشونال كابيتال
أكتوبر 1.52012 مليار دوالراإلمارات دبي الوطني
أكتوبر 32012 مليارات دوالرموانئ دبي العاملية

سندات
ديسمبر 7502010 مليون دوالراإلمارات دبي الوطني

يناير 7502011 مليون دوالرنخيل
مارس 5002011 مليون دوالرطيران اإلمارات

يونيو 6402011 مليون دوالراإلمارات دبي الوطني
يونيو 1852011 مليون دوالرطيران اإلمارات

يوليو 2202011 مليون دوالراإلمارات دبي الوطني
يناير 5002012 مليون دوالراإلمارات دبي الوطني

يونيو 5502012 مليون دوالرطيران اإلمارات

جدول يوضح تفاصيل ديون دبي الرئيسية المجمعة التي تستحق حتى 2012

حمد التركيت


