
السبت  26  يونيو  2010   31اقتصاد
أكد في مقابلة مع »سي.إن.إن« أن اقتصاد دبي وأبوظبي بخير

محمد بن راشد: انسحاب اإلمارات من العملة الخليجية الموحدة
»صائب« ولن ندخل فيها حتى نرى فائدة راسخة ومربحة

قال نائب رئيس دولة اإلمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي الش�يخ محمد بن راشد 
آل مكتوم ان األسوأ في األزمة االقتصادية بالنسبة إلى دبي قد مر واقتصاد اإلمارة بخير، 
مؤكدا أن األس�وأ قد انتهى ودبي تتطلع إلى ف�رص جديدة للنمو، فمن دون حتديات 

تكون احلياة مملة.
حديث الشيخ محمد بن راشد جاء في برنامج »أسواق الشرق األوسط« الذي ستذيعه 
قناة »س�ي ان ان« في الثاني من يوليو املقبل، وأوضح أنه بعد الفترة الصعبة التي مرت 
بها اإلمارة جراء تداعيات األزمة االقتصادية الس�يما مع انهيار السوق العقارية وتوقف 
مئات املشاريع العمالقة، فإن اقتصاد دبي وابوظبي وباقي اإلمارات بخير.  وذكر الشيخ 
محمد بن راشد ان اليورو يواجه مشكالت، وبالنسبة للعملة اخلليجية املوحدة قررت 
دولة اإلمارات أن الوقت لم يحن بعد وهذا قرار صحيح حتى نكون واثقني من العكس، 
لذا لن نغير أي ش�يء في الوقت احلالي حتى نرى فائدة راسخة ومربحة، مؤكدا ثقته 
التام�ة بالدوالر في محافظته على مصالح دولة اإلم�ارات العربية املتحدة. وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:

 ف��ي البداية، كيف حتاول دب��ي ان تثبت مكانتها 
بجرأة ف��ي قطاع الطيران، خاصة بعد 6 ش��هور من 
أزمة دي��ون دبي وتقدم اإلمارة بطلب ضخم لش��راء 

طائرات مبا يعادل 11 مليار دوالر؟
 دعني أوضح شيئا مهما وهو ضرورة ان تغتنم 
الفرصة وال تخسرها لتحصل على فرصة أخرى، 
لذا فإني أؤمن ب����أن طيران اإلمارات وضعت طلبا 
للطائرات بعد تفجيرات سبتمبر 2001 الغتنام فرصة 
حينئذ، واليوم بالطبع هناك فرصة جديدة مع توسعة 
مطار دبي ومنو عدد الركاب والس����ائحني القادمني 
واملسافرين من اإلمارة، وهذا بالطبع يفسر الطلب 
اجلديد لش����راء طائرات جديدة مبا يعادل 11 مليار 
دوالر، أعتقد ان »طيران اإلمارات« ستطلب املزيد من 

الطائرات خالل معرض الطيران في فارنبورو.
فينبغي ان تخلق مساحة لنفسك، بعضهم لديه 
رؤيته اخلاصة ويفضل البق����اء داخل حدود هذه 
الرؤية وضمن ما ميثل له صمام األمان، ان رؤيتنا 
ان نكون األوائل فيما نختار، مثال في مجال الطيران 
أو اخليول أو غيرها. إذا أحسنت األداء وأخلصت 

لرؤيتك، ميكنك أن حتقق أهدافك.
 من الواض��ح انك تهتم بتوقع��ات صندوق النقد 

الدولي عن ركود مستمر في دبي واملنطقة؟
 أعتقد ان الركود موجود في جميع أنحاء العالم، 
ولكنني ال أسميه ركودا أو أزمة، بل هي حتد، ان كل 
يوم من أيامنا كان ميثل حتديا مختلفا، كالتحدي 
للحصول على املياه أو الطعام أو غيرها من التحديات 
اليومية، لو لم يكن في احلياة حتديات لكانت مملة، 
سواء أسميناها ركودا أو ما شابه ذلك، ولكن دبي 
وأبوظبي وباقي اإلمارات بخير نحن نعي أنها أزمة 

ونعي أنها حتد نعمل على اجتيازه.
 كيف أثر الركود االقتصادي العاملي واألزمة التي 
واجهت دبي في إع��ادة صياغة العالقات بني اإلمارات 

الثروة وس����تعود للتألق قريبا جدا، أما بالنسبة 
للعالق����ة بني اإلمارات ال� 5 فهي جيدة جدا وأمامنا 
اآلن حتد أن نضع جميع اإلمارات على صف واحد 
مع أبوظبي ودبي. فأنا لست وحدي كرئيس مجلس 
إدارة أو حاكم أو رئيس وزراء، ولكننا فريق عمل 
واحد، لقد مرت أسوأ الظروف ونحن اليوم نتطلع 
نحو النمو القادم وعلينا أن نستعد لننتهز الفرصة 
وأن نكون السباقني في احلصول عليها، سنكمل كل 
ما بدأناه، قد تتأجل بعض املش����روعات التي نفكر 
فيها أو خططنا لها بالفعل ملدة 6 أو 8 ش����هور أو 

سنة، ولكن الباقي سيستمر ويتقدم.
 ماذا عن إعادة الهيكلة احملتم حدوثها في املستقبل 

العربية املتحدة، وخاصة بني دبي وأبوظبي؟
 إننا في العائالت احلاكمة لدبي وأبوظبي ننتمي 
لقبيلة واحدة، فنحن إذن عائلة واحدة واإلمارات 
العربية ليس����ت دبي وأبوظب����ي فقط، بل هناك 5 
إمارات أخرى وكلنا يد واحدة وبلد واحد وش����عب 

واحد حتت قيادة رئيس واحد.
 هال س��محت لنا ب��أن نتكلم عن ه��ذا مبزيد من 
التفاصيل، بعدما ش��هدناه في الشهور ال� 6 األخيرة، 
هل س��يكون من الض��روري احلصول عل��ى الدعم 

اخلارجي في ضوء إعادة الهيكلة احلاصلة حاليا؟
 تقوم الشركات بإعادة الهيكلة ملجاراة الوضع 
العاملي اجلديد، لس����ت قلقا بشأن الشركة، فلديها 

بعد الوصول للقاع؟ وه��ل تعتقد بإمكانية التقدم من 
دون عوائق حقيقية في املستقبل؟

 نحن نتقدم بالفعل، البنية التحتية موجودة 
لدينا: اجلس����ور واألنفاق والطرقات وكل ش����يء، 
ليس علينا البناء لذا فنحن اآلن مستعدون للتقدم 

بالدولة.
 كيف حتم��ون القطاعات االقتصادية في دبي من 
البلدان املجاورة املنافس��ة مثل قطر والس��عودية أو 

حتى أبوظبي التي متلك من الطاقة ما ال متلكون؟
 أبوظب����ي بلدي، وقطر والس����عودية جارتاي 
الش����قيقتان، أمتنى لهما األفضل وسأساعدهما إذا 
كان بوسعي أو إذا طلب مني أن أساعد في منوهما، 
ألننا بحاجة للنمو في املنطقة ككل وليس فقط في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 لقد أسست مركزا جتاريا رابعا، بعدما كان معظم 
الناس يفكرون في آس��يا وأوروبا والواليات املتحدة 
األميركية، ولكنك ش��خصيا س��اعدت في تعريف ما 
متثله منطقة الش��رق األوسط، فهل تعتقد أنها بحاجة 

ملزيد من االحتاد؟
 نح����ن نعلم أن موازين القوى تتغير لذا يجب 

أن نكون على استعداد لهذا التغيير.
 بالنظر إلى سوق الشرق األوسط املكونة من 300 
ملي��ون نس��مة ودول اخلليج التي حت��اول أن توحد 

عملتها، هل أنت من أنصار العملة املوحدة؟
 إن اليورو يواجه مشكالت، وبالنسبة للعملة 
اخلليجية املوحدة قررت دولة اإلمارات أن الوقت 
لم يحن بعد وهذا قرار صحيح حتى نكون واثقني 
من العكس، لذا لن نغير أي شيء في الوقت احلالي 

حتى نرى فائدة راسخة ومربحة.
 ه��ل تعتقد ان ثبات ال��دوالر يحافظ على مصالح 

دولة اإلمارات العربية املتحدة؟
 نعم نعم، مازلنا نؤمن بالدوالر.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متحدثا خالل اللقاء مع »سي.إن.إن«

..ومتحدثا للمذيع جون ديفتيريوس

منح ترخيصًا لـ »كوريا إكستشينج بنك«

»المركزي« اإلماراتي يعتمد نظامًا
 لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها

»كارير« تطلق منتجات جديدة للمباني المستدامة
قدمت شركة كارير منتجات جديدة فعالة للطاقة من 
أجل املباني املستدامة عالية األداء، واملتضمنة مبردات 
املياه بالضواغط اللولبية ومكيفات الهواء املغلفة )آر 
410 ايه(، في س����وق الكويت، أمام حشد يضم اكثر من 
200 اختصاص����ي في عالم صناع����ة التدفئة والتهوية 

والتكييف الهوائي بالكويت.
وذكرت الش����ركة في بيان صحافي امس ان كال من 
املدير العام لشركة كارير الكويت للتكييف الهوائي شهد 
مالك ورئيس قسم تسويق منتجات التدفئة والتهوية 
والتكييف الهوائي ألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
فابني بوفارد ومدير التسويق في شركة كارير � سامكو 
خالد عبدالعزيز قاموا خالل خطاباتهم في تلك املناسبة، 
بتس����ليط الضوء على املنتج����ات اجلديدة مع التركيز 
على استدامتها البيئية وكفاءتها للطاقة وميزات جودة 
الهواء الداخلي واخلدمات املتميزة ملا بعد البيع من قبل 

شركة كارير.
وذكر مالك قائال: »اننا في سوق آخذ في التقدم، عرضة 
بشكل واسع الى نزعات دولية في مجاالت التدفئة والتهوية 
والتكييف الهوائي، والوعي بشأنها. هناك طلب متزايد 

على منتجات وخدمات التكييف الهوائي عالي اجلودة من 
القطاعات السكنية وحتى الصناعية والتجارية. وبغية 
تلبية هذا الطلب، تلتزم كارير بتقدمي منتجات وحلول 
التدفئة والتهوية والتكييف الهوائي اجلديدة واخلالقة، 
التي تتميز بكفاءتها للطاقة واستدامتها بيئيا ومالءمتها 

بشكل خاص لظروف املناخ القاسية«.
وأضاف مالك: »لقد اتخذنا في كارير موقفا ش����امال 
يس����عى خلفض التأثيرات البيئية املستمرة من خالل 
املمارسات املستدامة وإدخال األفكار املبتكرة الى املنتجات. 
يتضمن هذا األخير سلسلة كاملة من املنتجات الفعالة 

في الطاقة حللول املباني املستدامة«.
وقد تضمنت الش����روط األخيرة الصادرة عن وزارة 
الكهرباء واملاء في الكويت شرطا يلزم استخدام مبردات 
املياه في املباني، مع إجمالي أجهزة تشغيل بسعة 500 
طن وما فوق، ف����ي املناطق الداخلية في الكويت، يلبي 
منتج مبرد املياه اجلديد مع كارير الكويت، حتت اسم 
»اكوافورس “) 30 إكس دبليو(« هذا الشرط مع توفير 
الفاعلية العالية. من جانبه، ذكر فابني بوفارد، ميزات 
الفاعلية في الطاقة واألداء العالي ملبردات )اكوافورس(، 

بقوله: »اكوافورس )30 اكس دبليو( هو جيل جديد من 
مبردات املياه السائلة، مع 27 منوذجا من 476 � 1764 كيلو 
واط )135 طنا � 500 طن(، يتيح هذا املنتج املواصفات 
الرائدة في السوق مع املرونة واملوثوقية والفاعلية في 
الطاق����ة ملالكي املباني التجاري����ة. إن املبردات اجلديدة 
هي اخليار األمثل، ذلك انها تتجاوز معايير يوروفينت 
للفاعلي����ة في الطاقة، الفئة أ، باحلمولة الكلية لفاعلية 
الطاقة بنسبة 5.1 مع معدالت فاعلية الطاقة التي تصل 
الى 6.1 ومع فاعلية حمولة جزئية تصل الى 8.0 كمعدل 

فاعلية الطاقة املوسمية األوروبية«.
وأضاف بوفارد: »يعزز برنامج املبردات اجلديد مكانة 
»كاري����ر« بصفتها الرائدة في العال����م في تقدمي حلول 
تدفئة وتهوية وتبريد وتكييف هوائي جتارية، تتصف 
بالتزاماتها املسؤولية البيئية، يتضمن التصميم اإلبداعي 
اجلديد الكوافورس أحدث تقنيات الضواغط اللولبية 
وتستخدم وسيط للتبريد )آر 134 ايه( الذي ال يحدث 
اي اثر على طبق����ة األوزون، تتصف املبردات اجلديدة 
برخص تكاليف تشغيلها مع فاعلية اكثر بنسبة تتجاوز 

20% عن سابقتها«.

دبي � األس���واق.نت: اعتمد 
مصرف اإلمارات املركزي نظام 
الق���روض وحتديد  تصني���ف 

مخصصاتها. 
ووافق عل���ى منح ترخيص 
لبنك »كوريا إكستشينج بنك« 

ملمارسة أعماله في الدولة. 
وكان���ت مس���ودة النظ���ام 
اجلديد حددت خمسة مستويات 
لتصنيف القروض تتراوح بني 
قروض عادي���ة وحتت املراقبة 
ودون املس���توى العادي فضال 
عن ديون تصنف باملشكوك في 

حتصيلها وقروض اخلسارة.
وأرس���لت املسودة في وقت 
سابق الى كافة البنوك وشركات 
التمويل واالستثمار العاملة في 
الدولة لالطالع عليها وإبداء الرأي 

فيها.

وأوضحت املسودة أن النظام 
اجلديد يصنف القروض على أنها 
دون املستوى العادي إذا لم تسدد 
خالل 90 يوما بدال من 180 يوما، 
مؤكدة انه ينبغي على البنوك أن 
تضع اجراءات منتظمة تتبعها في 
تصنيف القروض والسلف التي 
متنحها لعمالئها مبا ميكنها من 
املراقبة والتعرف على احلسابات 
التي تبدو عليها عالمات الضعف 
وأي حساب قرض أو سلفة يشك 

في حتصيلها. 
وفقا لإلحصاءات الرسمية 
الصادرة عن املصرف املركزي، 
فإن محفظة القروض اإلجمالية 
في الدولة لم تنم بأكثر من %0.34 
منذ بداية الع���ام احلالي حيث 
ارتفع رصيد القروض البنكية 
من 1.021 تريلي���ون درهم في 

نهاية ديس���مبر 2009 الى 1.101 
تريليون درهم بنهاية شهر مايو 

املاضي.
وفي جانب الودائع، سجلت 
البنوك تراجعا بقيمة 11.8 مليار 
درهم خالل األش���هر اخلمس���ة 
االولى من العام احلالي، حيث 
بلغت 970.8 مليار درهم بنهاية 
مايو 2010 مقارن���ة مع 982.6 
مليار درهم بنهاية العام املاضي 
وبنسبة تراجع بلغت 1.2% خالل 

الفترة.
وكان مجلس إدارة املصرف 
املركزي عقد اجتماعه السادس 
لع���ام 2010 قبل يومني، ووافق 
املجلس على منح ترخيص بنك 
أعمال، لبنك »كوريا إكستشينج 
بن���ك«، ملمارس���ة أعمال���ه في 

الدولة.

لن��دن � رويترز: نفت »دبي انترناش��يونال كابيت��ال«، الذراع 
االستثمارية لدبي القابضة، تكهنات بأنها تخطط لبيع اصولها االوروبية، 

مؤكدة أنها ستحتفظ بتلك االستثمارات لعامني آخرين على األقل.
وقالت صحيفة »فاينانشال تاميز« إن صندوق الثروة السيادي 
أرسل رسالة إلى كبار مديري شركاته للمحافظ االستثمارية واعدا 
باالحتفاظ باستثماراته التي تش��مل سلسلة فنادق ترافيلودج في 
اململكة املتحدة وشركة »املاتيس« االملانية لألملنيوم. ونقلت الصحيفة 
عن »دبي انترناش��يونال كابيتال« قولها في الرسالة إنها »ال تخطط 
حاليا لبيع أي من أصولها االوروبية التي متلك فيها حصة أغلبية«. 
وتوقعت تصفية لالستثمارات في االطار الزمني 2012-2015 عندما 
يكون لدينا قيمة مثالية تتماش��ى مع خطط ادارة االعمال«. وأثارت 
»دبي انترناش��يونال كابيتال« املثقلة بديون تبلغ 2.6 مليار دوالر 

تكهنات بأنها قد تدرس بيع اصول لدفع ديون دائنيها. 

»دبي انترناشيونال كابيتال« 
تنفي وجود خطط لبيع أصولها األوروبية

دبي: بلغت قيمة مبيعات العقارات 
من أراض وشقق وڤلل وإجراءات بيع 
ورهن واجارة منتهية بالتملك في دبي 
خالل أس���بوع نحو 2.5 مليار درهم، 
منها مليار و466 مليون درهم مبيعات 
أراض، وحوالي مليار و41 مليون درهم 

مبيعات شقق وڤلل.
فيما وصلت قيمة مبيعات العقارات 
في دبي أمس األول وحده إلى مليار و38 
مليون درهم، منها 783.8 مليون درهم 
مبيعات أراض، وحوالي 253.9 مليون 

درهم مبيعات شقق وڤلل.
وأفاد التقرير األسبوعي للمبيعات، 
الذي صدر من دائرة األراضي واألمالك 
في دبي، بأن الدائرة سجلت خالل الفترة 
من 20 إلى 24 من الش���هر اجلاري 51 
مبايعة، كان أهمه���ا من حيث القيمة 
مبايعة بنح���و 312.1 مليون درهم في 
منطقة الراشدية، وأخرى بقيمة 261.4 
ملي���ون درهم في منطقة برج خليفة، 
ومبايعة بقيمة 75.7 مليون درهم في 

منطقة »وادي الصفا 3«.
وتصدرت »الثنية الرابعة« مناطق 
دبي من حيث عدد املبايعات بتسجيلها 

ست مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، 
تلتها منطقة »وادي الصفا 6« بتسجيلها 
خمس مبايعات بقيمة 21.1 مليون درهم، 
فمنطقة »الثنية الثالثة« بتسجيلها أربع 

مبايعات بقيمة 10 ماليني درهم.
أكبر  وش���هدت منطقة »لهب���اب« 
املبايعات من حيث املساحة بنحو 367 
ألف قدم مربعة بيعت مببلغ 6.5 ماليني 
درهم، تلتها مساحة في منطقة »الثنية 
الثالثة« مبساحة 109 آالف قدم مربعة 

بيعت مببلغ 880 ألف درهم.
وبشأن مبايعات الشقق والڤلل في 
مناطق التملك احلر، مت تسجيل 663 
مبايعة، منها 629 لشقق سجلت مببلغ 
642.1 مليون درهم، و34 مبايعة لڤلل 

سجلت مببلغ 58.5 مليون درهم.
كما سجلت الدائرة خالل األسبوع 
317 عملية رهن عقاري ألراض وشقق 
وڤلل بقيم���ة إجمالي���ة بلغت 865.6 
ملي���ون درهم، كان أهمها قطعة أرض 
في منطقة برج خليفة سجلت مببلغ 
148 مليون درهم، وأخرى في منطقة 
»البرشاء جنوب الرابعة« مببلغ 88.8 

مليون درهم. 

2.5 مليار درهم مبيعات العقارات
في دبي خالل أسبوع

»األسوأ« انتهى ودبي 
تتطلع إلى فرص جديدة 
للنمو فمن دون تحديات 

تكون الحياة مملة

أبوظبي بلدي 
وقطر والسعودية جارتاي 

الشقيقتان وأتمنى لهما 
األفضل

موازين القوى تتغير 
لذا يجب أن نكون 

على استعداد كامل 
لهذا التغيير

اجتماع مساهمي »آبار لالستثمار« 26 يوليو القادم 
لمناقشة إلغاء إدراجها في سوق أبوظبي

تعد أكبر مساهم في شركة دايملر

� رويترز: دعت شركة  دبي 
آبار لالستثمار في أبوظبي وهي 
أكبر مس���اهم في شركة داميلر 
إلى عقد اجتماع للمساهمني في 
26 يوليو ملناقشة إلغاء إدراج 
الشركة بهدف زيادة مرونتها. 

وقالت »آبار« إن مجلس إدارتها 
قرر أم���س االول طلب موافقة 
هيئة األوراق املالية والسلع على 
عقد اجتماع اجلمعية العمومية 
االس���تثنائي لتحوي���ل »آبار« 
وهي صندوق الثروة السيادية 
الوحيد املدرج ف���ي العالم إلى 
شركة مساهمة وإلغاء إدراجها 

في سوق أبوظبي.
وأثارت »آبار« قلق املستثمرين 
هذا األسبوع بخططها للتحول 

إلى شركة خاصة.
الش���ركة »يرى  وقال بيان 
مجلس إدارة شركة »آبار« أن هذه 
اخلطوة هي أساسية في حياة 
الشركة وتطورها وستعمل على 
تعزيز املرونة التشغيلية الالزمة 
واس���تمرار جناح استراتيجية 

االستثمار«.
ومتتلك شركة االستثمارات 
الدولي���ة )ايبيك(  البترولي���ة 
اململوكة بالكامل حلكومة أبوظبي 

حصة األغلبية في »آبار« التي 
اشترت هذا األسبوع حصة 4.99 
% في بنك اونيكريديت مقابل 2.5 
مليار دوالر لتصبح ثاني أكبر 

مساهم في البنك اإليطالي.
 وباعت »آب���ار« التي جرى 
إطالقها في عام 2005 كش���ركة 
صغيرة في مجال الطاقة أغلب 
أصولها في قط���اع الطاقة بعد 
فت���رة قصيرة من تأسيس���ها. 
واستحوذت »ايبيك« على حصة 
أغلبية في آبار التي سرعان ما 
بزغ جنمها كأحد أنشط الصناديق 

االستثمارية في املنطقة.


