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إيمانًا منه بقدرتها على مواجهة أي أزمة 

» HSBC«يؤكد استعداده لدعم دبي 

1.16 مليار دوالر قروض 
مؤسسات اليابان لدى اإلمارة 

الهند ال تتوقع هجرة جماعية
لمواطنيها العاملين

طوكيــــوـ  كونا: ذكرت تقارير 
إعالميــــة يابانيــــة وصينيــــة أن 
مؤسسات مالية يابانية بينها ثالثة 
بنوك كبرى متلك قروضا بقيمة 
تصل إلى 100 مليار ين ما يعادل 
1.16 مليــــار دوالر في دبي فيما ال 
متلك اكبر ثالثة بنوك في الصني 

سندات في شركة دبي العاملية.
نيكــــي  وذكــــرت صحيفــــة 
االقتصادية اليومية انه ال يوجد 
اي بنك ياباني تلقى اتصاال مباشرا 
من دبي ملناقشــــة املتاعب املالية 
احلالية لكن اعــــالن حكومة دبي 
يوم االربعاء املاضي آثار مخاوف 
بشــــأن تكبد املؤسســــات املالية 

خسائر محتملة.

وتسعى مجموعة دبي العاملية 
التابعــــة حلكومة دبي الى تأجيل 
سداد ديون قيمتها 60 مليار دوالر، 
وأشارت الصحيفة الى انه يعتقد 
بأن بنك طوكيو ميتسوبيشي )يو 
اف جيه( ميتلــــك قروضا بقيمة 
تتجاوز 60 مليــــار ين ياباني ما 
يعادل 691.8 مليــــون دوالر فيما 
يرجــــح ان تصل قيمــــة قروض 
مؤسسة ســــوميتومو ميتسوي 
املصرفية الــــى 20 مليار ين )ما 
يعادل 230.6 مليون دوالر( وحوالي 
10 مليارات يــــن )ما يعادل 115.3 

مليون دوالر( لبنك ميزوهو.
وأضافت انه يحتمل وجود بنوك 
يابانية أخرى لها أيضا مطالبات 

بسداد قروض متباينة القيمة من 
دبي، وأكــــدت الصحيفة ان وكالة 
اخلدمــــات املالية وبنــــك اليابان 
يراقبان الوضع وطلبا من البنوك 
الكبرى واملؤسسات املالية األخرى 

الكشف عن قروضها لدى دبي.
وفي بكني ذكــــرت وكالة أنباء 
الصني اجلديدة )شينخوا( أن بنك 
الصني الصناعي والتجاري وهو 
أكبر مقرض في البــــالد لم يقدم 
التي  الســــندات  قروضا لشــــراء 
أصدرتهــــا دبي العاملية، وأضافت 
ان بنك الصني وهو ثالث اكبر بنك 
في البالد ال يحمل سندات أصدرتها 
دبي العاملية او حكومة دبي أو أي 

صناديق سيادية في دبي.

نيودلهيـ  يو.بي.آي: أعلن وزير الشؤون اخلارجية 
الهندي فاياالر رافي اليوم ان الهند ال تتوقع هجرة 
جماعية ملواطنيها العاملني في دبي على خلفية األزمة 

املالية التي تواجهها اإلمارة اخلليجية.
ونقلت وكالة »برس ترست« الهندية عن رافي 
قوله انه »ال شـــيء« يستدعي »قلق« الهند بسبب 
األزمـــة املالية في دبي، وأضاف »في بداية االنهيار 
)االقتصادي( ملسنا بعض التأثير في دبي حتى انني 
أعلنت األمر في البرملان وتشـــير التقديرات إلى ان 

نحو 100 ألف عامل هندي عادوا من دبي لكن العديد 
منهم رجعوا«.

وتابع »ال نتوقع أي هجرة جماعية للعمال الهنود 
إلى الهند ولدي معلومات من مكتب القنصل العام 
في دبي ومن السفارة )الهندية( انه ال داعي للقلق«، 
وكانت إمارة دبي أعلنت أنها تطلب من دائني شركتي 
دبي العامليـــة ونخيل العقارية اململوكة من الدولة 
جتميد مليارات الدوالرات من الديون كخطوة أولى 

نحو إعادة الهيكلة.

دبي ـ األســــواق.نت: أكد بنك HSBC أكبر البنوك 
البريطانية انه سيستمر في دعمه حلكومة دبي انطالقا 
من إميانه مبســــتقبل االزدهار والنمو طويل األجل 

لهذه اإلمارة. 
وقال البنك في بيان صحافي إنه سيواصل تقدمي 
الدعم حلكومة دبي ملساعدتها في التوصل إلى إيجاد 
حل عملي للمشاكل التي تواجهها على املدى القصير. 
وفي هذا الســــياق قال الرئيــــس التنفيذي ملجموعة 

HSBC مايكل غيغان ان البنك واثق من قدرة دبي على 
التغلب على أية أزمة او صعوبات وبأنها ســــتنجح 
في املضي بوضع األسس الراسخة والقوية لتحقيق 
املزيد من النمو املستدام«.  وتأتي هذه التصريحات 
مخالفة ملا أثير مؤخرا في وســــائل اإلعالم الغربية 
عن تغيير املؤسســــات املالية العاملية لنظرتها إلى 
دبي عقب طلب اإلمارة متديد الديون املستحقة على 

مجموعة دبي العاملية ملدة ستة أشهر.

الهند وتايلند تعلنان عدم تأثرهما بأزمة الديون وألمانيا تعلن تأثرها 

صافرات اإلنذار تقرع من جديد وتخّوف من عودة األزمة ألسواق االئتمان العالمية

»المركزي اإلماراتي«: نرقب عن كثب ديون دبي
 ومنع انعكاسها على اقتصاد الدولة

»الوساطة«: أسواق المال العالمية تهتز تأثرًا
بتأجيل سداد ديون شركات دبي

التقريــــر  قــــال 
ألســــبـــــوعي  ا
للمجموعة الدولية 
املالية  للوساطة 
في رصده حلركة أســــواق املــــال العاملية، 
ان صافــــرات اإلنذار قرعــــت من جديد في 
أسواق املال العاملية بعد ان أعلنت دبي انها 
ستطلب من دائني شــــركتي دبي العاملية 
العقارية تعليق املطالبة بســــداد  ونخيل 
ديون مبليارات الــــدوالرات كخطوة أولى 

إلعادة هيكلة الشركتني.
وأوضح التقرير ان هذه األنباء هزت 
األسواق التي مازالت حتاول التعافي من 
انهيار سوق اإلسكان األميركية وامتداد أثره 
الذي هدد بانهيار النظام املالي العاملي العام 
املاضي، وتراجعت أسهم البنوك األوروبية 
واآلسيوية وشـــركات اإلنشاء اآلسيوية 
والتي لها تعامالت مع دبي بشكل الفت. 

وأشار التقرير الى ان الذعر امتد الى 
اجلانب اآلخر من »األطلنطي« حيث تراجعت 
االسهم األميركية في تداوالت يوم اجلمعة 
املاضي في وول ستريت، واسرع رئيس 
الوزراء البريطاني الى طمأنة األســـواق 
الى ان ازمة دبي ســـتكون قصيرة األجل 
ولن تؤثر فـــي االنتعاش االقتصادي في 
حني يري العديد من املراقبني ان أزمة دبي 
ســـتكون بداية حلركة تصحيح ألسعار 
األسهم العاملية بعد االرتفاع الذي شهدته 

هذا العام.
واشار التقرير الى ان الكثيرين يتخوفون 
من ان البنوك الكبرى وهي األكثر تعرضا 

لديون دبي قد حتجم مجددا عن اإلقراض 
وبالتالي تتوقف أسواق االئتمان والسندات 
عن لعـــب دورها في متويـــل االنتعاش 
االقتصادي العاملي كمـــا حدث في بداية 
األزمة وهو ما دفع رئيس وزراء كندا الى 
اإلعالن عن ان دول مجموعة الـ 7 ستناقش 

ازمة دبي في اجتماعها املقبل.
وبـــني التقريـــر ان وزارة اخلزانـــة 
األميركية أعلنت انهـــا تراقب عن كثب 
الوضع في دبي، وأفادت بيانات بأن البنوك 
البريطانية لديها تعرض ملشاكل ديون 
محتملة في االمارات أكبر بكثير من أي 

منافســـني آخرين لها فـــي العالم، وقال 
البريطانية  البنوك  محللون ان تعرض 
أكبر من تعرض أي منافس لها بســـبب 
العالقات البريطانية التقليدية بالشرق 
األوسط وبسبب تركيزها على األسواق 
الناشئة الى جانب القروض التي قدمتها 
خالل الطفرة العقارية في دبي. وقال بنك 
التســـويات الدولية ان اجمالي قروض 
البنوك البريطانية لإلمارات يبلغ 50 مليار 
دوالر من أصل 123 مليار دوالر هي اجمالي 

قروض البنوك العاملية لإلمارات.
وتراجعت االسهم األميركية في جلسة 

مختصرة يوم اجلمعة املاضي وسط مخاوف 
من أن النظام املالي العاملي لم يستقر متاما 
بعدما طلبـــت مجموعة مملوكة حلكومة 
دبي تأجيل سداد ديون. وهبط مؤشر داو 
جونز الصناعي ألسهم الشركات األميركية 
الكبرى 154.48 نقطة أي ما يعادل %1.48 
ليغلق بحســـب بيانات غير رسمية عند 

10309.92 نقاط. 

أسوأ مستويات

وهبط مؤشر ناســـداك املجمع الذي 
تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 
37.61 نقطة أو 1.73% الى 2138.44 نقطة. 
وأغلقت املؤشرات فوق أسوأ مستوياتها 
بعدما تخلى الدوالر األميركي عن بعض 
مكاسبه التي حققها في وقت سابق يوم 
اجلمعة املاضي واستردت أسعار السلع 

األولية العاملية بعض عافيتها. 
كانت مؤشـــرات االســـهم األميركية 
الرئيسية تراجعت 2% أو أكثر عند الفتح. 
واختصرت جلسة معامالت سوق االسهم 
األميركيـــة يوم اجلمعة بعد عطلة عيد 
الشكر وعلى مدار االسبوع هبط داو %0.1 

وخسر  مؤشر ناسداك %0.4.
العاملية سجل  وفي أسواق الصرف 
الني أعلى مســـتوياته في 14 عاما أمام 
الدوالر وارتفع بشكل عام يوم اجلمعة 
املاضي في حني قفز ســـعر الدوالر أمام 
أغلب العمالت مع إحجام املســـتثمرين 
عن املخاطر وسط مخاوف بشأن مشكلة 

ديون في دبي. 

مسؤول حكومي: أبوظبي لن تغطي كل ديون دبي وستقدم المساعدة على أساس انتقائي
أبوظبيـ  وكاالت: قال متحدث 
باسم مصرف اإلمارات املركزي 
أمـــس إن البنك يرقب عن كثب 
تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي 
تداعيات سلبية على االقتصاد 
الوطني، مضيفا أن املركزي يرصد 
التطورات بعناية شديدة للتأكد 
من عدم وقوع أي تأثير سلبي 

على اقتصاد اإلمارات.
 وأوضـــح ان البنك املركزي 
لن يصدر بيانا رسميا ومن غير 
املتوقع أن يصـــدر بيانا اليوم 
األحد، وقال »انتظر إلى أن يفتح 

البنك املركزي يوم االثنني«.
من ناحية أخرى قال مسؤول 
كبيـــر في حكومـــة أبوظبي إن 
أبوظبـــي »ســـتحدد وتختار« 
ســـبل مســـاعدة جارتها دبي 
املثقلة بالديون، مضيفا سننظر 
في التزامات دبي ونعاجلها كل 
حالة على حدة، وال يعني هذا أن 

أبوظبي ستغطي كل ديونها.
 وطلب املســـؤول احلكومي 
عدم كشـــف هويته نظرا ألنه 
غير مخول باحلديث إلى وسائل 
اإلعالم، وقال »بعض كيانات دبي 
جتارية شبه حكومية. أبوظبي 
ستحدد وتختار متى وأين تقدم 

املساعدة«.
وقال املسؤول: إلى أن تتضح 

األمور أكثر من الصعب جدا اتخاذ 
أي قرار استثماري جديد بشأن 
الســـندات. هناك أشياء كثيرة 
ينبغي على دبي توضيحها، وقال 
متحدث باسم مصرف اإلمارات 
املركزي: إن البنك يرقب عن كثب 
تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي 
تداعيات سلبية على االقتصاد 

الوطني.
ومن شأن سياسة املساعدة 
االنتقائية للشركات التي تعاني 
من نقص الســـيولة واملرتبطة 
بحكومـــة دبي بـــدال من تقدمي 
مساعدة شاملة أن يهدم توقعات 
كثير مـــن املســـتثمرين الذين 
افترضـــوا أن أبوظبـــي الغنية 
ســـتوفر شـــبكة امـــان كاملة 
أزمة دبي  جلارتها، وتفجـــرت 
يوم األربعاء املاضي عندما قالت 
اإلمارة إنها ستؤجل سداد ديون 
إحدى شركاتها الرئيسية ما أثار 
قلق املستثمرين ودفع األسواق 

العاملية إلى انخفاض حاد.

جنوب افريقيا غير معرضة

على الصعيد نفســـه قالت 
مجموعـــة بنك ســـتاندرد أكبر 
افريقية من  مجموعة مصرفية 
حيث األصول إنـــه ليس لديها 
أي تعرض مباشر لدبي العاملية 

لكنها ستراقب مخاطر االئتمان 
في الشركات املعرضة لها ذات 
الصلة باملجموعـــة، وقال بنك 
ستاندرد اجلنوب افريقي إنه ال 
يوجد ما ينبئ بتغير في األداء 
االئتماني للشـــركات املعرض 
لها. كذلك هونت البنوك خارج 
اخلليج من حجم تعرضها ألزمة 

الديون.
ومن ناحيته قال وزير املالية 
الهندي براناب مخيرجي إن أزمة 
ديون دبي لن تؤثر كثيرا على 
الهند لكن احلكومة تراقب الوضع 
عن كثب وستتدخل للحيلولة 
دون أي تداعيـــات، مضيفا »ال 
ميكن أن يكون التأثير كبيرا ألن 
حصتنا صغيـــرة جدا والقيمة 
ضئيلة قياســـا إلـــى االقتصاد 

العاملي«.
فيما أوضح وزير مالية تايلند 
كورن تشاتيكافانيج ان تايلند 
ال تتوقـــع أي تأثير من مخاطر 
ديون دبي نظرا لتعرضها احملدود 
هناك بينمـــا يواصل االقتصاد 
تعافيه مع حتســـن الصادرات، 
مضيفا »أعتقد أنها لن تؤثر على 
االقتصاد التايلندي. ال يوجد ما 

يدعو للقلق«.
وقـــال كـــورن إن البنـــوك 
التايلنديـــة لم تقرض دبي كما 

أنه ليـــس للشـــركات املدرجة 
استثمارات تذكر هناك، وأضاف 
أن اقتصـــاد تايلند ســـيواصل 
التعافـــي في العـــام القادم مع 
حتسن الصادرات باطراد رغم 
ارتفاع ســـعر العملـــة احمللية 

البات.

ألمانيا متعرضة

من جهة أخرى قال العضو 
املنتدب لغرف دي.آي.اتش. كيه 
األملانية للتجارة والصناعة مارتن 
فانسلنب إن شركات أملانية كثيرة 
ستتأثر سلبا من جراء تعليق 
سداد الديون الذي أعلنته دبي، 
وأبلغ صحيفة نوي أوسنابروكر 
أملانية  تسايتوجن أن شـــركات 
كثيرة اضطلعت بأدوار أساسية 
في طفرة البناء التي شهدتها دبي 

على مدار سنوات.
 وأضاف أن األثر النفســـي 
ألزمة دبي قد يحدث موجات من 
الصدمة فـــي أملانيا، وقال »في 
الهش حاليا تكون  ظل الوضع 
كل انتكاسة خطيرة. وبأخذ كل 
هذا في احلسبان فإن وقع أنباء 
دبـــي كان كالقنبلة، إنها تظهر 
أننا ســـنواجه أيضا مزيدا من 

االنتكاسات في املستقبل«.
جتدر االشارة إلى أن أبوظبي 

تضـــخ 90% من النفـــط الذي 
يجعل اإلمـــارات ثالث أكبر بلد 
مصدر للخام في العالم وسبق 
أن قدمت بالفعل 15 مليار دوالر 
دعما غير مباشـــر إلى دبي عن 
طريق مصرف اإلمارات املركزي 
القطـــاع اخلاص  وبنكني مـــن 
مقرهما في أبوظبي، لكن حجم 
أي دعم إضافي قد تقدمه اإلمارة 
جلارتها التي تشتد حاجتها إلى 
السيولة سيتوقف على الطريقة 
التي ستوضح بها دبي موقفها 

في مسائل معلقة.
 وينص دستور دولة اإلمارات 
على أن كل إمارة كيان قانوني 
منفصل يســـيطر على موارده 
الطبيعية واملاليـــة، وال متلك 
احلكومة االحتادية حق استخدام 
تلك املوارد كما أنها ليست ملزمة 

بتغطية التزامات أي إمارة.
 وفـــي إطار برنامـــج إعادة 
الهيكلة أخطر املســـتثمرون بـ 
»تعليق« سداد سندات إسالمية 
لشركة نخيل العقارية قيمتها 3.5 
مليارات دوالر تســـتحق في 14 
ديسمبر، وبلغت قيمة االلتزامات 
على دبي العاملية 59 مليار دوالر 
في أغسطس وهي تشكل اجلانب 
األكبر من إجمالـــي ديون دبي 

البالغة 80 مليار دوالر. 

مشاكل »دبي« املالية تهز أسواق العالم

تقـرير

محللون: ديون دبي ستفاقم 
صعوبات القطاع المالي في الخليج 

أ.ف.پ: رأى محللـــون ان القطـــاع املالي 
اخلليجي املتأثر أصال من تخلف مجموعتني 
سعوديتني وشركات استثمار في الكويت عن 
الدفع، يتجه نحو مزيـــد من الصعوبات مع 
مشكلة الدين في دبي، وقال اخلبير االقتصادي 
حجـــاج بوخضور »ان أزمة القطاع املالي في 
اخلليج وخصوصا أزمة البنوك، ســـتتفاقم، 
وبرأيي فان مستوى تعرضها )الزمة الديون( 
ســـيكون ضخما وســـتكون آثار ذلك بالغة 
السلبية«. وأضاف ان األثر سيكون بالغا على 
بنوك االمارات العربية املتحدة ولكنه سيمتد 
ايضا الى مؤسسات مالية أخرى في اخلليج، 
مضيفا ان مستوى انكشـــاف بنوك اخلليج 
سيكون »مبليارات الدوالرات«، مشيرا الى انه 
سيتعني عليها تخصيص موارد ملواجهة ذلك.  
وبحســـب بوخضور فإن أثر ديون دبي على 
بنوك اخلليج سيظهر اكثر في 2010، وقال »ان 
تأثير ذلك ســـيكون اشد في 2010 واعتقد انه 
بعد بنوك االمارات ستكون بنوك السعودية 

االكثر تأثرا ثم بنوك قطر والكويت«.
من جانبه قال اخلبير االقتصادي السعودي 
عبد الوهاب ابو داهش ان بنوك بالده لن تتأثر 
مباشرة بقرار دبي غير ان بعضها اشترى سندات 
من حكومة دبي، وقال »أعتقد ان ارباح الكثير من 
البنوك في املنطقة ستتأثر، بعضها سينهي عام 
2009 بنتائج سلبية بسبب اضطرارها لوضع 
مخصصات« ملواجهة التعرض للديون.  واضاف 
»انها مشكلة حادة ستهز على االرجح مجمل 
النظام املالي اخلليجي واتوقع ان تتأثر بشدة 
اسواق املال اخلليجية كما حدث في سبتمبر 
املاضـــي« اثر اعالن افالس بنك ليمان براذرز 
االميركي.  بدورها رأت اخلبيرة االقتصادية 
في بنك االعمال اي اف جي-هيرمس مونيكا 
مالك، ان ديون دبي ستؤثر على ثقة املستثمرين 
في منطقة اخلليج بأسرها، وقالت في اشارة 
الى منطقـــة اخلليج »ان فقدان الثقة في دبي 
سيكون جليا وال ينبغي التقليل من اهميته. 

وسيطول ذلك منطقة اكثر اتساعا«.

..ومخاوف على المصارف والوظائف 
البريطانية إثر األزمة

لندنـ  يو.بي.آي: أثارت األزمة املالية في إمارة دبي 
موجة من الذعر في بريطانيا وسط تخوف املصارف 

املدينة من عدم متكن اإلمارة من تسديد ديونها.
وذكرت صحيفة »دايلي مايل« أمس أن املصارف 
البريطانية تشكل نصف الديون املتراكمة على اإلمارة 
والتي تبلغ 60 مليار دوالر وعلى رأس تلك املصارف 
»رويال نك أوف سكوتلند« الذي يخضع إلدارة الدولة. 
كما تطرح الكثير من األسئلة حول مصير آالف املوظفني 
البريطانيني العاملني في شــــركات خاضعة حلكومة 
إمارة دبي وسط املخاوف من أن تلجأ اإلمارة إلى بيع 

أصولها سعيا للتخلص من الديون.

ويبلغ حجم االستثمارات اإلماراتية في بريطانيا 
نحو 9.7 مليارات دوالر في حني متلك شركات بريطانية 

استثمارات بقيمة 7.5 مليارات في اإلمارات.
ومن املتوقع أن تواجه مطاعم فخمة افتتحت في 
دبي ومشاهير عامليني أمثال ديڤيد بيكام وغيره خسائر 

مالية ضخمة إثر االزمة الراهنة في اإلمارة.
ورجح احملللون أن يكون املقرضون البريطانيون 
أكثر من يتعرض للخطر إذ تشــــير األرقام الصادرة 
عن البنك الدولي للتسوية أن اململكة املتحدة منحت 
اإلمــــارات قروضا تصل إلى 50 مليار دوالر معظمها 

ذهب إلى مؤسسات في إمارة دبي.


