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غير مباشر لتلك املديونية، مستدركة أن حجم 
تلك املديونية غير معروف إلى اآلن، الفتة 
الى أن األزمة في جوهرها »ائتمانية« وتخص 

مدراء االئتمان في البنوك احمللية.
وحول حتركات البنوك الكويتية في الفترة 
املقبلة، لفتت املصادر أن التحرك س����يكون 
بناء على ما ستس����فر عنه مفاوضات دبي 
وأبوظبي من نتائ����ج، الفتة أن إفالس دبي 
أمر غير وارد ولن تس����مح ب����ه اإلمارات أو 

البنوك األجنبية.

عبدالرحمن احلمود نضال املسعود جاسم زينل

عمر راشد
 تباين��ت ال��رؤى االقتصادية واالس��تثمارية ف��ي الكويت بني 
التهوي��ل والتهوين جت��اه أزمة ديون دبي، حيث ش��بهها البعض 
بعدوى انفلونزا اخلنازيز التي س��تطول كل الدول على املستوى 
اإلقليمي والعاملي دون متييز، الفتني الى أن الكويت ليست ببعيدة 
عن تداعيات تلك األزمة بشكل مباشر وغير مباشر، موضحني أن 
القطاع املصرفي في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات دبي وإمارة 

أبوظبي التخاذ موقف واضح جتاه األزمة.
 وعلى اجلانب اآلخر، رأى البعض أنه ال تخوف من أزمة مديونية 
دبي الفتني الى أن األمر ليس س��وى إعادة هيكلة وتأجيل للسداد 
وليس امتناعا عن الس��داد موضحني أن حكومة اإلمارات لن تترك 
دبي وحدها ف��ي معاجلة األزمة وإمنا س��تتدخل إلنقاذها باعتبار 
دبي واجهة استثمارية عاملية وإقليمية وليست واجهة محلية فقط، 

وفيما يلي التفاصيل:

التي تقوم  خاصة تلك الشركات 
باالستثمار في اإلمارة، مشيرا الى 
أن التأثير على االقتصاد سيكون 
سلبيا بسبب جتاوب االقتصاد مع 
األخبار السلبية أكثر من األخبار 

اإليجابية. 
وتوقع أن ت����ؤدي تلك األزمة 
إلى تسارع وتيرة التفكير من قبل 
الشركات للدخول في اندماجات أو 
إجراء عمليات استحواذ لتفادي 
األضرار التي قد تتعرض لها بسبب 

تلك األزمة. 
وبني املسعود أن أزمة دبي ال 
خوف منها بس����بب دعم حكومة 
اإلمارات والبنوك األجنبية وارتباط 
األسواق املالية العاملية واإلقليمية 
بسوق دبي بشكل أو بآخر وهو 
أمر يحس����ب لصالح اإلمارة التي 
من املتوقع أن جتد الدعم من قبل 

كل األطراف.

في التعامل مع تلك األزمة، أوضح 
زينل أنه إلى اآلن لم يتلق البنك أي 
تع�����ليمات بخصوص األمر بشكل 
ش�����فوي أو حتريري، مشيرا الى 
أن احل����كومة واجلهات الرقابية 
عليها متابعة تداعيات تلك األزمة 
والتعامل معها بش����كل مينع من 
وقوع أضرار قد تلحق بأداء القطاع 

املصرفي. 
وبني أن شركتي دبي العاملية 
ونخي����ل العقارية هي ش����ركات 
حكومية وأموالها مضمونة لدى 
البنك املركزي للتعامل مع تداعيات 

األزمة وبشكل كبير. 
تأثير سلبي على األسواق

وبدوره أوضح املدير العام في 
الدولية للتمويل نضال  الشركة 
املسعود أن الشركات االستثمارية 
ستتضرر من أزمة مديونية دبي 

إدارة شركة األنظمة اآللية جاسم 
زين����ل أن إم����ارة دبي ج����زء من 
احلكومة الفيدرالية، الفتا الى أن 
اإلمارات ل����ن تترك إمارة دبي في 
مواجهة تلك األزمة، متوقعا قيام 
البنوك األجنبي����ة بإعادة جدولة 
مديون����ياته����ا باعتباره����ا احلل 

الوحيد أمامها. 
وبني أن األزمة املالية العاملية 
أصابت العالم كله بأضرار فادحة 
إمارة دبي، مس����تدركا أن  ومنها 
اإلمارة قد أعلنت بدء التعافي من 
تلك األزمة بفضل االس����تثمارات 
الكبيرة التي قامت بها اإلمارة في 
البنية التحتية وتأهيلها الستقبال 
اس����تثمارات كبيرة وقوية خالل 

الفترة املقبلة. 
وع����م����ا إذا ك��ان����ت هن����اك 
تعليمات واضحة من بنك الكويت 
ال����دولي  الكويت  املركزي لبنك 

ما سيعطي نوعا من األمان لتلك 
االستثمارات. 

وقال إن عامل الوقت سيكون 
له أثر كبير على األداء االقتصادي، 
موضحا أنه في حال متديد فترة 
السداد سيكون ذلك مبثابة انهيار 
للثقة في قدرة دبي على السداد، 
األمر الذي يعني مزيدا من التدهور 

لتلك االستثمارات. 
وق����ال إن هناك ضرورة ُملحة 
لدراسة األوضاع االقتصادية الراهنة 
لإلمارة وعقد اجتماع طارىء لوزراء 
املالية أو البن����وك املركزية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي ملعرفة 
موقف املشروعات املوجودة وعما 
إذا كانت تلك املشروعات استثمارية 

أو مضاربية. 
تحرك جماعي

ومن جانبه، رأى رئيس مجلس 

 ف����ي البداي����ة، أوضح رئيس 
مجلس إدارة ش����ركة املس����تثمر 
العق����اري عبدالرحمن احلمود أن 
التأثير س����يكون من جانب واحد 
الش����ركات واألفراد  وحتديدا في 
الذين قاموا باالقتراض من بنوك 
كويتية لالستثمار في مشروعات 
بإمارة دبي.   ولفت الى أن جزءا من 
مئات املاليني املستثمرة في دبي قد 
ال يعود بشكل كامل بسبب حجم 
الضرر الذي ميكن أن يصيب تلك 
االستثمارات جراء إعالن دبي تأجيل 

سداد تلك االستثمارات.
 وتوقع احلم����ود تضرر %10 
من استثمارات الشركات الكويتية 
العاملة هن����اك خاصة في القطاع 
الذي س����يكون األكثر  العق����اري 
تضررا من تداعيات األزمة، الفتا 
الى أن معظم تلك االس����تثمارات 
مضمونة من قبل حكومة دبي وهو 

القيمة الرأسمالية نمت 3.36% لتسجل 29.29 مليار دينار

»بيان«: عمليات شراء تدفع السوق لالرتفاع 

»الوطني« أقام سحب نادي أصدقاء زينة ربع السنوي
عمالءه من األطفال للمشاركة في 
التي واكبت  الترفيهية  األنشطة 
عملية السحب، حيث عبر األطفال 
عن فرحتهم وسعادتهم باملشاركة 
العروض السحرية والرسم  في 
الوج����وه والتقاط الصور  على 
اجلماعية مع الشخصيات احملببة 

لألطفال »جمول« و»زينة«.
وقد فاز بأجهزة PSP كل من: 
خالد فهد جواد الشمري، يوسف 
حمد الدملاني، خالد جاسم ناصر 
السعيد، غالية خالد احمد احلسن، 
متيمة خليفة حسن الفضلي، مايا 
اسامة عبداهلل، ايا حسني غلوم 

طالب وجلني حمد عبداهلل.
كما فاز بأجهزة Eee Pc كل من: 
احمد نواف احمد الصايغ، علي 
سعيد كامل جعفر، سلمان خالد 
العنزي، عمر اسامة عبدو عطوي، 
رغد حبيب علي مزفر، سيد حسني 
احمد صادق، هادي عمار اسماعيل 
شكر ومحمد عبدالعزيز شولي.

بالسحب ربع السنوي للمشاركني 
في حملة »التوفير زين مع زينة« 
الذي أقيم يوم اخلميس املوافق 12 
نوفمبر احلالي على مدى ساعتني 
من اإلثارة واملرح وذلك في مجمع 

األڤنيوز. 
وكان نادي أصدقاء زينة قد دعا 

لدى بنك الكويت الوطني يستهدف 
تشجيع أصحاب هذا احلساب من 
األطفال على االدخار بحيث كلما 
ارتفع معدله����م االدخاري ازدادت 
فرصه����م للف����وز بجوائ����ز قيمة 
ومغرية«، وقد احتفى نادي أصدقاء 
زينة باألطفال الستة عشر الفائزين 

الوطني  الكوي����ت  أعلن بنك 
مؤخرا أسماء األطفال الستة عشر 
أصحاب احلظ السعيد الفائزين 
في السحب ربع السنوي لعمالء 
حساب زينة لألطفال الذي اقيم 
في األڤنيوز وفاز مبوجبه 16 من 
عمالء هذا احلساب الذين شاركوا 
في حملة »وفر واربح مع حساب 

زينة«.
وقد اس����تهدفت حملة »وفر 
واربح مع حساب زينة« تشجيع 
أولياء األمور على زيادة االقتطاعات 
الش����هرية ألطفالهم ومكافأتهم 
مقابل كل 5 دنانير يتم حتويلها 
وادخارها بفرصة لدخول السحب 
ليكونوا أحد الفائزين الستة عشر 
بأجهزة البالي ستيشن أو بأجهزة 

الكمبيوتر.
التنفيذية في  املديرة  وقالت 
مجموع����ة اخلدم����ات املصرفية 
الشخصية بالبنك ابتهاج الرومي: 
»إن برنامج زينة للتوفير املتواصل 

التقرير  أوضح 
لشركة  االسبوعي 
بي����ان لالس����تثمار 
الس����وق متكن  ان 
إنهاء األسبوع  من 
املاضي على ارتفاع ملحوظ، مدفوعا بعمليات 
شراء شملت طيفا واسعا من األسهم املدرجة. 
فبعد 6 أسابيع متتالية من تسجيل اخلسائر، 
حقق مؤش����ر السوق السعري منوا أسبوعيا 
بلغت نسبته 2.66% كما ارتفع املؤشر الوزني 

مع نهاية األسبوع بنسبة %3.30.
وتعتبر أيام تداول األس����بوع املاضي هي 
األخيرة في شهر نوفمبر، وبالتالي ساهمت 
االرتفاعات املس����جلة في التقليل من نس����بة 
تراجع مؤشرات السوق للشهر. فلوال مكاسب 
األس����بوع املاضي لكانت خسائر نوفمبر هي 
األكبر منذ فبراير من العام احلالي، فمع نهاية 
نشاط جلسة التداول األخيرة لنوفمبر، سجل 
املؤشران السعري والوزني تراجعا شهريا بلغت 

نسبته 5.63% و8.46% على التوالي.
وقد اتسم صعود السوق في بداية األسبوع 
بالتردد، حيث شهد عمليات مضاربة سرعان 
ما تبعتها أنش����طة جلني األرب����اح. غير أن 
املتداولني تفاعلوا بعد ذلك مع ظهور عوامل 
إيجابية متثلت في إعالن احلكومة عن سعيها 
لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 2.5 مليار دينار 
باإلضافة إلى أخبار ذات وقع إيجابي عن صفقة 
أسهم ش����ركة االتصاالت املتنقلة )زين(. هذا 

وقد تزامن حتس����ن أداء السوق مع منو في 
مس����تويات التداول، إذ بلغ املتوسط اليومي 
للقيمة 54.44 مليون دينار خالل جلس����ات 
األسبوع املاضي، بارتفاع نسبته 6.43% عن 
مستويات األسبوع الذي س����بقه، بينما زاد 
متوسط عدد األسهم املتداولة بنسبة %70.16 

إلى 370.42 مليون سهم.
وعلى صعيد التداوالت اليومية، بدأ السوق 
جلسة يوم األحد على انخفاض محدود ليعاود 
بعدها الصعود بشكل متدرج نتيجة لعمليات 
الشراء التي طالت أسهما من مختلف األوزان، 
ليقفل في نهاية اجللس����ة على مكاسب جلهة 
مؤش����ريه الرئيس����يني، حيث ارتفع املؤشر 
السعري بنس����بة 1% فيما منا الوزني بنسبة 

بلغت %1.68.
وفي تعامالت يوم االثنني، تراجع السوق 
على إثر عمليات جني األرباح، فسجل املؤشران 
السعري والوزني خسارة يومية بلغت نسبتها 
0.38% لألول، في حني انخفض الثاني بنسبة 
1.18%. ثم ش����هد السوق في بداية جلسة يوم 
الثالثاء تذبذبا مح����دودا ما لبث أن عاد بعده 
إلى الصعود التدريجي مدفوعا بعمليات شراء 
طالت معظم األس����هم املتداولة يومها، وسط 
ارتف����اع الفت في متغيرات الت����داول الثالثة، 
فأغلق املؤشر السعري على منو بنسبة %1.08 
بينما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة ملحوظة 
بلغت 1.88%. وواصل السوق صعوده في آخر 
جلسات األسبوع التي شهدت منوا ملحوظا في 

مؤش����رات التداول الثالثة، إال أن عمليات بيع 
بهدف جني األرباح قلصت من املكاسب اليومية 
للمؤشرين الرئيسيني، فسجل املؤشر السعري 
مع نهاية اجللسة منوا بنسبة 0.94% في حني 

بلغت نسبة منو املؤشر الوزني %0.90.
وبذلك أنهى املؤشر السعري تداوالت األسبوع 
على نسبة منو بلغت 2.66% بعد أن أغلق عند 
6.933.7 نقطة، بينما أقفل املؤشر الوزني يوم 
األربعاء عند 387.02 نقطة مرتفعا بنسبة %3.30 

عن إغالق األسبوع الذي سبقه.
وعلى الصعيد الس���نوي، يكون املؤشر 
السعري قد تراجع دون مستوى إقفال العام 
املاضي مبا نسبته 10.91%، فيما بلغت نسبة 

تراجع املؤشر الوزني السنوية %4.84.
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت 
لألوراق املالية بنسبة 3.36% خالل األسبوع 
املاضي لتصل إلى 29.29 مليار دينار بنهاية 
تداوالت األسبوع، حيث منت القيمة الرأسمالية 
جلميع قطاعات السوق باستثناء قطاع واحد 

فقط.
وج����اء قطاع األغذية ف����ي املركز األول، إذ 
ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت %10.56 
بعد أن وصلت إلى 715.92 مليون دينار جاء 
بعده قطاع االس����تثمار ال����ذي وصلت قيمته 
الرأسمالية إلى 3.11 مليارات دينار مسجال منوا 
نسبته 3.45%، وحل قطاع البنوك ثالثا جلهة 
نسبة النمو، والتي بلغت 3.44% لتصل قيمته 

الرأسمالية إلى 9.75 مليارات دينار.

مصطفى الشمالي

تـقـرير

البنوك المحلية في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات دبي وأبوظبي لبدء التحرك

الشمالي لـ »األنباء«: ندرس تداعيات أزمة ديون 
دبي عن كثب التخاذ اإلجراءات المناسبة حيالها

عمر راشد 
أكد وزير املالية مصطفى الش����مالي في 
تصريح خاص ل� »األنباء« أن احلكومة تتابع 
عن كثب تداعيات أزمة ديون دبي على أسواق 
املال العاملية وذلك التخاذ اإلجراءات والتدابير 
املناسبة التي حتمي االقتصاد الوطني من 

تداعيات تلك األزمة. 
وتابع الشمالي إننا دائما ما نقوم بدراسة 
كل األسواق وليس ما يحدث في دبي فقط، 
الفت����ا الى أن ما يحدث في العالم من أزمات 
اقتصادية ينعكس بالض����رورة على كافة 
الدول على أس����اس أن العالم قرية كونية 

صغيرة. 
وعما إذا كان هناك اجتماع طارئ لوزراء 
املالية أو البنوك املركزية اخلليجية لدراسة 
تداعيات أزمة ديون دبي، نفى الشمالي وجود 
مثل هذا من النوع من التنس����يق حتى يوم 

أمس. 
وفي السياق ذاته، توقعت مصادر مصرفية 
ل� »األنباء« أن تتمخض املفاوضات اجلارية 
حاليا بني دبي وأبوظبي عن إعالن حكومي 
رسمي لكيفية عالج أزمة الديون والذي سيؤثر 

بدوره على أسواق املال غدا الثالثاء. 
وبينت املصادر أن هناك تعرضا من قبل 
بنوك محلية ألزمة ديون دبي وإن كانت بشكل 

تباينت رؤاهم بين التهويل والتهوين من تداعيات األزمة المالية 

خبراء لـ »األنباء«: مطلوب تحرك جماعي من الحكومة
والجهات الرقابية لمواجهة تداعيات أزمة ديون دبي

الحمود: تضرر »محدود« لالستثمارات الكويتية بسبب التخوف من تأجيل السداد
زينل: دبي قادرة على مواجهة األزمة بمساعدة أبوظبي والبنوك األجنبية

المسعود: أزمة ديون دبي ستحرك عجلة االندماج واالستحواذ لتقليل الخسائر ألدنى حد ممكن

جانب من عمليات سحب أصدقاء زينة


