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أزمة دبي المالية إلى أين ؟!.. ومن سيتدخل إلنقاذها؟

اليوسف: األيام المقبلة ستشهد مزيدًا
 من التراجع ومبادرة »المركزي« جيدة 

المال: أزمة دبي طرحت مشكلة ثقة
وعلى »المركزي« الحفاظ على مبدأ الشفافية

قال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في شركة أفكار القابضة 
صالح اليوس����ف ان انحدار السوق أمس جاء كنتيجة مباشرة حلالة 
الهلع التي سيطرت على املتداولني وذلك على وقع أزمة دبي العاملية 
التي ألقت بظاللها على السوق خاصة مع ورود أنباء بتضرر شركات 

وبنوك محلية كبيرة جراء هذه األزمة.
وأوضح اليوسف ان األيام املقبلة ستشهد املزيد من التراجع خاصة 
بعد إعالن حكومة دبي أنها ليس����ت مسؤولة عن ديون مجموعة دبي 
العاملية وذلك لتبدد تكهنات الدائنني بأن اإلمارة س����تضمن التزامات 
املجموعة، مشيرا الى ان الفترة املقبلة ستشهد مزيدا من التراجع على 
مستويات أسعار األس����هم خاصة لتلك الشركات التي تتعامل بصفة 
مباشرة مع شركات دبي. وأشار الى ان مبادرة البنك املركزي لإلعالن 
عن انكشافات البنوك احمللية كانت موفقة جدا حيث حدت من تراجعات 
للسوق كانت متوقعة وتكهن بها الكثير من احملللني املاليني، مطالبا 

مبزيد من الشفافية واإلفصاح خالل الفترة املقبلة.

قال الرئيس التنفيذي في شركة عارف 
للطاقة طارق الوزان ان هبوط مؤشر سوق 
الكويت لألوراق املالية 189 نقطة إفراط في 
املبالغة لردود الفعل على أزمة ديون دبي، 
مشيرا الى ان إعالن البنك املركزي الكويتي 
عن مدى انكش���اف البنوك الكويتية على 
الش���ركتني اإلماراتيني ومببلغ 118 مليون 
دوالر كان يجب ان يخفض من هذه املبالغة 

في ردود األفعال.
وأضاف الوزان ان ردود الفعل يجب ان 
تكون متناس������بة مع احلدث، وأال تكون 
مفرطة ويطال الهب���وط جميع القطاعات 
بالس���وق الكويتي، بل يتناسب مع تلك 
القطاعات التي تأثرت بأزمة ديون دبي، األمر 
الذي لم يحدث في سوق الكويت لألوراق 

املالية، متس���ائال حول نوعية االقتصاد 
الذي يعكسه الس���وق فيما اذا كان ورقيا 

أو حقيقيا.
ورحب ال���وزان بخطوة البنك املركزي 
في اإلعالن املبكر عن انكش���افات البنوك 
الكويتية على ديون دبي، معتبرا »املركزي« 
هو الفصل في هذا املوضوع من ناحية قطع 
الشك باليقني وعدم ترك األمور للتأويالت 
التي قد تكون لها آثار س���لبية جدا على 

االقتصاد.
وأعرب الوزان عن قدرة إمارة دبي على 
جتاوز األزمة مبا متلكه من اس���تثمارات 
متعددة ومتنوعة، مشيرا الى ان اإلدارات 
في دبي أعلنت عن مس���ؤوليتها عن هذه 
األزمة ووضعت احللول املناسبة لها من 

خالل إعادة هيكلة شركاتها وإعادة جدولة 
ديونها قائال: »انا على ثقة تامة بحكومة 
دبي وحكمة حكماء أبوظبي في القدرة على 

جتاوز هذه األزمة«.
وفيما يتعلق باستمرار تأثر البورصة 
الكويتية باألزمة، قال انها ستظل متأثرة 
باألخبار السلبية التي توالت خالل االسبوع 

األول بعد العيد.
وتابع ان تذبذب السوق سيستمر حتى 
نهاية السنة استنادا الى املؤشرات السلبية 

للربع األخير.
وتوقع أن تنهض دبي من أزمتها حال 
تدخلت أبوظبي وجدولت املديونية على 
دبي وأعطتها مهلة للتخلص من أصولها 

بأن تدخل عليها شركات عاملية.

قال املدير العام لشركة لؤلؤة الكويت 
العقارية احمد العجالن ان نزول مؤش���ر 
س���وق الكويت لألوراق املالية أمس أمرا 
كان متوقعا، وذلك على خلفية أزمة ديون 

دبي.
وأضاف العجالن أن الشركات العقارية 
ذات الطبيعة االستثمارية في سوق دبي 
بالطبع هي التي ستتأثر، هذا من جانب ومن 
جانب آخر، فإن الشركات الكويتية املدرجة 
في س���وق دبي املالي بالتأكيد س���يحدث 
لها نوع من هبوط في قيم اس���تثماراتها 

هناك.
وأكد ان الشركات االستثمارية او العقارية 
التي تس���تثمر في س���وق دبي املالي عبر 
محافظ اس���تثمار في األسهم او في أسهم 

مباشرة، ستتأثر خصوصا من االنخفاض 
املتتالي الذي حلق بسوق األسهم سواء في 

دبي او سوق ابوظبي.
وتوق���ع العجالن اس���تمرار تداعيات 
االزمة هنا ف���ي الكويت على خلفية كثير 
من االستثمارات الكويتية في دبي، اال ان 
تصريحات عدد من املسؤولني عن البنوك 
وعلى رأسهم محافظ البنك املركزي أمس 
جعل هناك نوعا من الطمأنينة حّدت كثيرا 

من هبوط مؤشر السوق.
وقال انه من املالحظ ان السوق الذي كان 
يعاني قبيل إجازة العيد قد تدخلت بعض 
احملاف���ظ بالدعم إميانا منها، بأنه ال مبرر 
لتدخل احلكومة عبر احملفظة الوطنية او 
غيرها من اإلجراءات التي حتد من خسائر 

السوق.
وتقع العجالن استمرار تراجع مؤشر 
سوق الكويت لألوراق املالية على خلفية 
األزم���ة خصوصا انها س���تمتد الى العام 

املقبل 2010.
الكويتية  التأثر للشركات  وعن نسب 
املس���تثمرة في دبي، قال العجالن ان ذلك 
يعتمد على طبيعة ونوعية االستثمارات 
وكيفيته���ا، اال انه من املالحظ هبوط قيم 
العق���ارات الى ما ب���ني 50 و60% وهو ما 
سيلحق أكبر ضرر بالشركات ذات الطبيعة 

االستثمارية في مجال العقار بدبي.
وتوقع ان يستمر الهبوط في مؤشري 
السوق االسبوع املقبل على ان يشهد حركة 

تصحيح في االسبوع الذي يليه.

عميد كلية العل���وم اإلدارية في جامعة 
الكويت د.صادق البسام أشار الى ان انكشاف 
بنوك وشركات كويتية على أزمة مديونية دبي 
ستؤدي بال شك إلى مزيد من أخذ مخصصات 
من قبل البنوك احمللية وهو ما يعني زيادة 
في درجة خسارة تلك البنوك في ميزانيات 

الربع األخير من العام احلالي.
وتوقع البسام تكبد الشركات االستثمارية 
والعقارية خسائر كبيرة على خلفية تداعيات 
األزمة املالية وهو ما سيتضح في ميزانيات 

الربع األخير باعتبارها خسارة محققة.
وقال ان افصاح البنك املركزي عن خسارة 

الش���ركات يعد حجر زاوي���ة في امتصاص 
تداعيات األزمة املالية العاملية، ويعيد الشركات 

الى مزيد من الثقة والطمأنينة في العمل.
وعاد البسام ليوضح ان الشركات الكويتية 
بحاجة ال���ى ترتيب أوراقها وس���يادة لغة 

الشفافية واالفصاح في العمل لديها.

ذكر رئيس مجلس ادارة شركة الرؤيا 
الوقيان  لالس���تثمار واالج���ارة خ����الد 
ان االزم���ة الت���ي متر بها دب���ي جزء من 
العامل���ية النها استث���مرت  املالية  االزمة 
ف���ي بنيتها التحتية وه���ذا أمر طبي���عي 
لل���دول التي تعج باملش���روعات الكبرى 
الن جزءا من العمل االس���تثماري يعتمد 

على االقتراض. 
واضاف الوقيان ان التأخر في س���داد 
الديون شيء طبيعي ويحدث في كل االسواق 
العربية وعلى الرغم من حال التعثر املؤقت 
في الس���داد او التأجيل اال ان دبي ليست 
في منأى عن اي أزمات ولكنها ستظل دبي 

مبشاريعها العمالقة.
مشيرا إلى أن أسهم الشركات القيادية 

في الس���وق س���ت��تأثر بس���بب توق��ف 
مش������اريعها ح��يث ان معظمها مطالب 
بتسديد القروض املس���تحقة عليها، مما 
ينعكس على اداء البورصة خالل الفترة 

املقبلة.
وقال ليس من العيب ان تتخلص دبي 
من بعض اصولها وتدخل عليها صناديق 
سيادية أو محافظ وفق اتفاقات مدروسة 
للتخفيف من التداعيات التي خلفتها االزمة 
ولو أن ذلك سيؤثر في سمعتها اقتصاديا 

وسياسيا. 
واشار إلى ان لو لم يصادف توقيت األزمة 
مع اجازة عيد االضحى لكان تأثيرها اقوى 
بكثي���ر مما يعني ان العطلة خففت كثيرا 

من حدة التراجعات على السوق. 

ورأى أن انعدام الشفافية في االسواق 
املالية سوف يعزز كثيرا من تلك التداعيات 
وسوف يهز ثقة املتداولني خالل اجللسات 
املقبلة لعدم وضوح الرؤى وغياب املعلومة 
الصحيحة خاص�������ة ان توق���يت اخلبر 
عليه العدي���د من عالم����ات االس���تف��هام 
ويأتي في وق���ت مدروس بعناية بغرض 
تقليل الصدمة على اسواق االمارات بالدرجة 
االولى واتاحة الفرصة امام اسواق املنطقة 
المتصاص الصدم���ة تدريجيا اثناء فترة 

االجازة. 
وتوقع أن تنهض دبي من أزمتها حال 
تدخلت أبوظبي وجدولت املديونية على 
دبي وأعطتها مهلة للتخلص من أصولها 

بأن تدخل عليها شركات عاملية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة املال العاملية للتمويل واالستثمار 
عبداهلل املال إن أزمة ديون دبي أثرت بش���كل كبير على األسواق 
اآلسيوية والعاملية وكذلك اخلليجية وطرحت مشكلة ثقة يتخوف 

البعض من حتولها الى عاصفة مالية عاملية شديدة.
وأضاف أن س���معة دبي تأثرت كثي���را وقد يكون من الصعب 
التعافي من ردود الفعل السيما عند مستثمري اآلجال املتوسطة 
والطويلة.  وافاد ان ما حصل في دبي هو من تبعات األزمة العاملية 
وهذا ليس غريبا أو مفاجئا بل كان متوقعا ان بعض الشركات ان 

تعلن عن عدم سدادها ملديونياتها.
وتعليق���ا على مبادرة بنك الكويت املركزي والبنوك الكويتية 
جتاه التفاعل مع األزمة، أفاد أن املطلوب من جميع البنوك اعتناق 
مبدأ اإلفصاح والش���فافية ودعا »املركزي« أن يظل محافظا على 
مبدأ الشفافية في شتى القضايا وفي كل الظروف وليس فقط في 

وقت األزمات.
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طالب »المركزي« بمزيد من الشفافية

عبداهلل معرفي: حّل أزمة دبي بعد العيد الوطني 
و»مطبخ مركزي« يدير األزمة منذ نشوبها

الدارة ازمة ديون دبي »مطبخ 
مركزي« والذي ظهر واضحا 
من خالل توقيت اعالن االزمة 
الذي ج���اء قبل عيد االضحى 
املبارك وفي الفترة التي تغلق 
فيها اس���واق املنطق���ة، كي 
يكون التأثير محدودا وكانت 
استراتيجيتها حتى اآلن ناجحة 

بامتياز.
وع���زا معرف���ي الهج���وم 
الصحاف���ي ال���ذي القته دبي 
من الغرب ال���ى التميز الذي 
اس���تطاعت ان حتقق���ه هذه 
االمارة وتخطف االضواء من 
أوروب���ا حتديدا وتتحول الى مركز مالي عاملي 
ال ينافسه احد على الريادة من خالل مشاريع 
ضخمة والتي لم يقم االنسان من قبل بصنعها 

او تطبيقها.
وع���ن مدى تأثر س������وق الكويت لألوراق 
املالية بأزم���ة الدي����ون ق���ال معرفي انه من 
املالحظ انه عندما تنتعش االس��واق العاملية 
سوق الكويت ال يج���اريها اال انه عندما تهبط 
االسواق العاملية فإن سوق الكويت يكون اكثر 
املتضررين والهابطني وان دل ذلك على ش���يء 
فإنه يدل على ثقة املس���تثمرين بالنظام املالي 

في الكويت.
متوقعا ان يستمر الهبوط في مؤشري السوق 
االسبوع املقبل على ان يشهد حركة تصحيح 

في االسبوع الذي يليه.
ودعا معرفي الش���ركات الكويتية مبا فيها 
احلكومية ممثلة بهيئة االستثمار الى  الدخول 
الغتنام الفرص املتاحة في دبي بعد ازمة الديون 
السيما ان االصول هبطت بشكل الفت في دبي 
مستشهدا بأبوظبي التي استطاعت ان حتقق 
زيادة في عوائد اس���تثماراتها اخلارجية التي 
وصلت الى 40% من خالل االستفادة من انخفاض 

االصول.

قال رئي���س مجلس ادارة 
شركة البراق القابضة د.عبداهلل 
معرفي ان اعالن حكومة دبي 
عدم تق���دميها اي ضمانات ال 
يعني بالضرورة عدم تقدميها 
املس���اعدة عندما تس���تدعي 
الى وجود  احلاجة، مش���يرا 
رسائل ضمنية بني امارتي دبي 
وابوظبي من ناحية ان االخيرة 
متتلك جزءا من السندات من 

خالل بنوكها املختلفة.
واعتبر د.معرفي ان ازمة 
ديون دب���ي تعتب���ر فرصة 
استثمارية كبيرة للدول في 

املنطقة التي متت���لك س���يولة كالكويت وقطر 
الس���يما ان دبي متت���لك تنظيما ممتازا وبنى 
حتتية جبارة ناهيك عن انقاذ الوضع االقتصادي 
احلالي الذي متر به هذه االمارة التي س���لبت 
ألباب اجلمي���ع من خالل جناحاته���ا الفريدة 

واملتميزة.
اما فيما يخص مبادرة البنك املركزي الكويتي 
باالعالن عن مدى تأثر البنوك الكويتية بأزمة 
ديون دبي ومدى جتاوب البنوك الكويتية في 
االعالن عن مدى انكشافاتها في وقت قياسي،، 
فقد اعتبر معرفي ان الشفافية مرحب بها دائما 
وتعتبر ضرورة تفرضها التحديات االقتصادية 
الراهنة، مستدركا ان الشفافية التي قدمها بنك 
الكويت املركزي غير مباشرة واالقتصاد بحاجة 
الى شفافية مباشرة وواضحة فيما يخص الوضع 

االقتصادي.
وعن ازم���ة دي���ون دبي قال معرفي ان حل 
ازمة ديون دبي س���يكون بوقت اس������رع مما 
يتخيله اجلميع ألن دبي عودتنا على املفاجآت 

االقتصادية على جميع املس���تويات.
مت���وقعا ان يكون احلل بعد العيد الوطني 
لالمارات املتحدة الذي يصادف 4 ديسمبر اجلاري 
مباشرة، ومعلال ذلك بوجود ادارة ازمة او خلية 

النمش: تخلي إمارة دبي عن دعم »دبي العالمية« 
سيعمق األزمة وسيفقد اإلمارة المصداقية

علي النمش

املركزي والبنوك الكويتية بحجم 
انكشافاتها على مديونية دبي قال 
النمش ان هذه اخلطوة حتتسب 
في رصيد »املركزي«، مستدركا 
أنها ال تعظم من شأنه بالرجوع 
إل���ى التعتيم ال���ذي خيم على 

قضيتي سعد والقصيبي.
وأضاف: على »املركزي« أن 
يكون أكثر ذكاء مستقبال بتوخي 

طريق اإلفصاح والشفافية. 
وفيم���ا يتعلق باس���تمرار 
تأثير األزمة الراهنة لدبي على 
السوق الكويتي، أفاد النمش بأن 
البورصة هي أساسا منخفضة 
من بداية السنة، مش���يرا إلى أن تأثرها باألزمة 
مقارنة باألس���واق اخلليجية والعربية األخرى 

يعتبر أقل.

املالي علي  اعتبر اخلبي���ر 
النمش أن التصريح الذي أدلى 
به املدير الع���ام للدائرة املالية 
في اإلمارة عبدالرحمن آل صالح 
بأن »حكومة اإلمارة ال تضمن 
مجموعة دبي العاملية« مغلوط، 
متس���ائال ع���ن كيفي���ة تخلي 
الش���ركتني  احلكومة عن دعم 
إلى  القروض، مشيرا  وضمان 
أن التصريح سيعمق من حدة 
األزمة وسيفقد اإلمارة املصداقية 
والشفافية في إدارتها والقائمني 

عليها.
وأضاف النمش أن الثقة التي 

جاهدت دبي في بنائها وتشييدها لدى املستثمرين 
ستتالشى مبجرد عدم تدخل احلكومة. 

وعن تعليقه على ردة فعل تصريح بنك الكويت 

أكد أن دبي وأبوظبي على قدر المسؤولية لتجاوز األزمة

الوزان: إفراط بالمبالغة في ردود الفعل

العجالن: تصريحات المسؤولين حّدت من الهبوط

البسام: شفافية »المركزي«
جّنبت السوق تداعيات سلبية حادة

بوخضور: 5 مليارات دوالر
حجم تداعيات األزمة على الكويت 

كبيرة في ظل ع���دم التعاطي 
اجليد معها.

وعن م���دى تأثر س������وق 
املالية بأزمة  الكويت لألوراق 
ب���و خضور  الدي�������ون قال 
انه من املالح���ظ انه عن����دما 
الع��املية  تنتعش االس�����واق 
سوق الكويت ال يج���اريها اال 
انه عندما تهبط االسواق العاملية 
فإن سوق الكويت يكون اكثر 
املتضررين والهابطني وان دل 
ذلك على شيء فإنه يدل على 
ثقة املستثمرين بالنظام املالي 

في الكويت.
متوقعا ان يستمر الهبوط في 
مؤشري السوق االسبوع املقبل 
على ان يشهد حركة تصحيح 

في االسبوع الذي يليه.

األمر ال���ذي يؤكد ان االقتصاد 
العاملي مازال يترنح ولم ينج بعد 

من دوامات هذه الفقاعات.
وقال ان حجم تأثير تداعيات 
وليس نتائ���ج أزمة دبي على 
الكويتي رمبا يصل  االقتصاد 
إلى 5 ملي���ارات دوالر في ظل 
عدم اتخاذ احلكومة إجراءات 

وقائية منها خالل 2010.
ان األزم���ات املاضية  وأكد 
تق���ول ان احلك���ومة ال جتيد 
التعاطي م���ع م��فردات األزمة 
وهو ما يزيد من تفاعل وتعمق 
األزمة إلى ان تصل حلد يتطلب 
أضعافا مضاعفة من كلفة العالج 
الذي قدر وقت حدوث األزمة.

وأشار إلى أن أزمات صغيرة 
قد حولتها احلكومة إلى أزمات 

نذيرا لفقاعات أخرى لم تنفجر 
بعد منذ انفج���ار أزمة العقار 
الوالي���ات املتحدة  األولى في 
األميركية بدايات العام 2007، 

السداد بحجة أنها تضطر الى 
إعادة الهيكلة، علم���ا بأنه ق����د 
مر على اندالع ش���رارة األزمة 
حتى اآلن عام ونص���ف العام، 
فلم���اذا لم تتخذ ق���رار إعادة 
الهيكل���ة اال عن���د اإلعالن عن 

األزمة في دبي؟
وبني انه ف���ي الوقت الذي 
أخ���ذت األرقام في���ه تتحدث 
عن التعافي العاملي من األزمة 
ظهرت األزمة في دبي مما يؤكد 
هشاشة االقتصاد وان مزيدا من 
الكوارث واألزمات املالية رمبا 
يكون مبكرا احلكم على أنها قد 

تكون في طي النسيان.
وقال ان ذل���ك رمبا يوحي 
الى  باستمرار تداعيات األزمة 
حني غير قريب، وانه رمبا يكون 

أكد اخلبير االقتصادي حجاج 
بوخضور ان هبوط مؤش���ر 
السوق اليوم مقتربا من حاجز 
ال� 3% إمنا هو عبارة عن ردة 
فعل طبيعية حيال األزمة في 

دبي.
وقال بوخضور ان األرقام 
ابلغ دليل على تفاعل السوق 
بشكل متوقع على خلفية األزمة، 
هذا من جانب ومن جانب آخر 
قال انه يتوقع استمرار التفاعل 
مع هذه األزم���ة في إطار عدم 
التعاط���ي اجلدي م���ن الدولة 
بخطوات فاعلة حتد من استمرار 
تداعيات األزمة على االقتصاد 

الكويتي.
وأكد ان هناك تخوفا يكمن 
في عدم قدرة الش���ركات على 

الوقيان: أسهم الشركات القيادية
ستتأثر بتوقف مشاريعها في دبي

د.عبداهلل معرفي


