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منطقة اليورو ال تواجه خطر التخلف عن سداد ديون مثلما حدث في دبي

توقعات باستمرار تراجع أسعار المساكن في دبي بسبب أزمة الديون 
دبي � رويت����رز: قال محللون 
إن من املرجح أن يواجه س����وق 
العقارات في دبي مزيدا من تراجع 
األس����عار وتزايد بواع����ث القلق 
بشأن توافر التمويل بعدما قالت 
االمارة إنها ستؤجل سداد مدفوعات 
الديون اخلاصة باثنتني من أكبر 

شركاتها.
وقال رئيس البحوث واحمللل 
العقاري في يو.بي.اس � الش����رق 
االوسط وش����مال افريقيا سعود 
مسعود »تؤثر األنباء على نفسية 
املس����تثمرين وقد تنزلق أسعار 
املساكن مبا بني 20% و30% اخرى 
أسرع من تقديرنا احلالي للنصف 

الثاني من 2011«.
واضاف »قد حتدث تخفيضات 
اخرى في الوظائف نتيجة اعادة 
اجلدول����ة احملتمل����ة وميك����ن أن 
يؤثر ذلك بصورة مباش����رة على 
التدفق السكاني إلى خارج االمارة 
ويؤدي ال����ى زيادة في املعروض 

من املساكن«.
وقال نيكوالس ماكلني العضو 
املنتدب لشركة سي.بي ريتشارد 
ايليس للخدمات العقارية »اعتقد 
انه س����يكون هن����اك تأثير على 
االسكان. سيكون هناك عدم تيقن 
بشأن التزامات تلك املجموعة )دبي 
العاملية( مس����تقبال وسيؤثر ذلك 

على االسعار«.
واس����تدرك قائال »لكن اذا كان 
لديك عقار في شركة تطوير غير 
ذات صلة فرمبا يحدث مجرد امتداد 

للتأثير على املدى القصير«.
واش����ار عدد من التقارير التي 
نش����رها محللون حديث����ا الى ان 
الظروف تتحس����ن في سوق دبي 
الذي ش����هد انخفاض  العق����اري 
االسعار ألكثر من 50% منذ بلغت 

اعلى مستوياتها العام املاضي.
انترناشونال  وقالت كولييرز 
في تقرير في وقت سابق من الشهر 
اجلاري ان اسعار املنازل ارتفعت 
بنسبة 7% في الربع الثالث وهو 

اول ارتفاع لها في عام.
املدير االقليمي للشركة  وقال 
ايان البرت »مبعث القلق احلقيقي 
يتعلق باملخصصات االضافية التي 

س����يكون على البن����وك جتنيبها 
وقدرته����ا على ضخ س����يولة في 
الس����وق في 2010 فيم����ا يتعلق 
العقارية ومش����روعات  بالرهون 
التطوير العق����اري«. واضاف ان 
الزيادة في النشاط في الربع الثالث 
نتجت اساسا عن توافر السيولة 

مرة أخرى في السوق.
لكن بنك االستثمار، املجموعة 
املالية � هيرميس، قال إنه سيبقي 
على توقعاته بحدوث انتعاش في 

أسعار املساكن اواخر 2010.
وقال سانا كباديا نائب الرئيس 
لبحوث االسهم في البنك في دبي 
»في اآلونة االخي����رة كان الطلب 
احملل����ي ه����و الذي يقود نش����اط 
التعامالت اكثر من الطلب اخلارجي. 
وعالوة على ذلك نعتقد انه كانت 
هناك مبالغة في حجم املعروض 

املتوقع طرحه«.
واضاف كبادي����ا ان املجموعة 
املالية � هيرميس تتوقع متوسط 
20 الف مس����كن جدي����د من اآلن 
حتى عام 2012 عل����ى ان يتناغم 
املعروض الفعلي نزوال بالنظر الى 
الركود في البناء ومسائل السيولة 

التابعة«.
من جهة اخرى قال مسؤوالن 

رفيعان في االحتاد األوروبي امس 
إن منطقة اليورو ال تواجه مشاكل 
ديون بالش����كل الذي تعاني منه 

إمارة دبي.
وقد اضطرت دبي االس����بوع 
املاضي لطلب تأجيل سداد ديون 
مبليارات الدوالرات مما هز األسواق 
العاملية وجدد املخاوف بشأن املتانة 
املالية لبعض أعضاء منطقة اليورو 

خاصة اليونان.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ 
جان كل����ود يونكر ال����ذي يرأس 
مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو 
إنه ال يتوقع أن تتعرض منطقة 
اليورو ملثل هذا اخلطر بالتخلف 

عن سداد الديون.
البنك املركزي  وأكد محاف����ظ 
األوروب����ي جان كلود تريش����يه 
»متاما« م����ا قاله يونك����ر. وكان 
املس����ؤوالن يتحدثان في مؤمتر 
صحافي بعد يوم من محادثاتهما 
مع رئيس الوزراء الصيني ون جيا 

باو ومسؤولني صينيني آخرين.
من ناحية أخرى قال مسؤولون 
بارزون ف����ي منطقة اليورو امس 
إن ارتفاع����ا تدريجي����ا منظما في 
س����عر ص����رف الي����وان الصيني 
مقابل العمالت الرئيسية هو أمر 

ف����ي مصلحة الص����ني واالقتصاد 
العاملي معا.

وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ 
ج����ان كلود جونك����ر الذي يرأس 
مجموعة وزراء مالية دول اليورو 
إنه يتفهم ملاذا أوقفت الصني ارتفاع 
عملتها خالل أزمة االئتمان العاملية 
وانه ال حاجة الرتفاع كبير في سعر 

صرف اليوان من يوم آلخر.
لكنه اض����اف ان من الصعب 
تبرير الهب����وط األخير في قيمة 
اليوان أمام سلة عمالت في ضوء 
النمو االقتصادي السريع للصني 

وتضخم فوائضها األجنبية.
وكان جونكر يتحدث بعد يوم 
م����ن مباحثاته مع رئيس الوزراء 
الصني ون جياو باو ومس����ؤولني 

صينيني كبار آخرين.
من جانبه ق����ال محافظ البنك 
املرك����زي األوروبي ج����ان كلود 
تريشيه إن املسؤولني الصينيني 
وعدوا مبواصلة إجراء إصالحات 
العملة التي بدأ تطبيقها في يوليو 

2005
عندما أنهت بكني ربط العملة 
بالدوالر وقالت إنها ستترك اليوان 
يتحرك في نطاق محكوم يسترشد 

بسلة عمالت.
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.. وتوقعات بتراجع البورصات الخليجية 

 »المركزي اإلماراتي« يطرح تسهياًل جديدًا للسيولة 

دبي � أ.ف.پ: يتوقع ان تتعرض االس����واق املالية اخلليجية، 
الس����يما سوقي دبي وابوظبي، خلسائر كبيرة عند افتتاحها بعد 
عطلة عيد األضحى بسبب املخاوف ازاء مصاعب دبي املالية، اال ان 
املصرف املركزي االماراتي بعث االحد برسالة طمأنة عبر توفير 

سيولة اضافية للمصارف العاملة في البالد.
وقال اخلبير االقتصادي السعودي علي الدقاق لوكالة فرانس 
برس »اتوقع ان تتراجع س����وق دبي عند االفتتاح االثنني، باثنني 

الى 3% على األقل«.
وال ميكن لسوقي اإلمارات االرتفاع او الهبوط بأكثر من 10% في 
جلسة واحدة بحسب اإلجراءات املتبعة. وذكر الدقاق ان »القطاع 
املصرفي س����يكون األكثر تضررا نظرا الى انكشافه على الديون 

وعلى مخاطر التعثر في سداد هذه الديون«.
وجميع اس����واق اخلليج كانت مغلقة في عطلة عيد االضحى 
منذ اخلميس، وبالتالي مازالت لم تتاثر بطلب حكومة دبي جتميد 
االستحقاقات املالية ملجموعة دبي العاملية التابعة لها. وأرسل اإلعالن 
املفاجئ موجات من الصدمة الى األس����واق اآلسيوية واالوروبية 
اخلميس، والى األسواق االميركية اجلمعة على خلفية املخاوف من 
تعثر دبي في سداد ديونها التي تقدر بحوالى ثمانني مليار دوالر. 
وعلى خلفية هذا االعالن، قال املصرف املركزي اإلماراتي االحد انه 
وضع سيولة إضافية حتت تصرف املصارف احمللية واألجنبية 
العاملة في البالد. كما اكد املصرف املركزي »ان النظام املصرفي 
اإلماراتي اكثر متانة وس����يولة منه قبل سنة وان ودائع البنوك 
األجنبية باإلضافة الى السندات قصيرة األجل الصادرة من البنوك 

اإلماراتية في اسواق املال العاملية قد انخفضت بنسبة %25«.
ومبا ان االعالن مت مس����اء االربعاء في دبي، فان وقع الصدمة 
قد يكون اقل على االسواق اخلليجية اذا ان الصدمة االولى كانت 
امتصتها االسواق العاملية. وقال اخلبير االقتصادي االماراتي ناصر 
بن غيث ان »اساسيات السوق تشير الى أن السوق احمللية ستتأثر 
سلبا بسبب االعالن، وخصوصا القطاعني املصرفي والعقاري«. 
وأض����اف في حديثه مع وكالة فرانس ب����رس ان »ردة الفعل في 
االس����واق العاملية كانت نفسية واتت قوية. اتوقع ان تكون ردة 
الفعل هنا اقل حدة الن الصدمة االولى امتصتها االسواق العاملية«. 
كما ذكر ان حجم س����وقي دبي وابوظبي صغير نسبيا مع العبني 
معدودين، مح����ذرا من »حتركات مصطنعة ميكن ان متلي توجه 
السوق«. وسوقا ابوظبي ودبي هما السوقان اخلليجيتان الوحيدتان 
اللتان س����تفتحان ابوابهما االثنني بينما تفتح الكويت س����وقها 
الثالثاء والسوق السعودية تبقى مغلقة حتى السبت املقبل. كما 
ان س����وقي دبي وابوظبي ستفتحان يومي االثنني والثالثاء فقط 
ومن ثم تغلقان من االربعاء حتى السبت وتفتحان مجددا االحد 

املقبل، وذلك بسبب العيد الوطني االماراتي.
اال ان القلق يخيم على املستثمرين اخلليجيني خارج االمارات 
بسبب املخاوف من انتشار مفاعيل مشاكل دبي. وقال الدقاق »حتى 
هنا في السعودية، الناس تتكلم عن االنسحاب من السوق عندما 

تفتتح السبت خوفا من انكشاف املصارف على ديون دبي«.

دبي � رويت��رز: قال مصرف االمارات العربية املتحدة املركزي أمس إنه 
طرح تسهيال إضافيا جديدا للسيولة للبنوك التجارية.

وقال البنك ف��ي بيان انه اصدر مذكرة لبنوك اإلم��ارات وفروع البنوك 
األجنبي��ة العاملة في الب��الد يخطرها بأنه يتيح لها تس��هيال إضافيا خاصا 

للسيولة يرتبط بحساباتها اجلارية لدى البنك املركزي. 
وأضاف ان سعر التس��هيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر املعروض 

بني بنوك اإلمارات »ايبور« لثالثة أشهر.
كما ذكر البنك املركزي أنه يدعم بنوك االمارات وفروع البنوك االجنبية.  
وأضاف ان النظام املصرفي في البالد أقوى ولديه س��يولة اكثر مقارنة مع 

ما كان عليه قبل عام.

أزمة ديون دبي تؤثر سلبًا على أسعار النفط
كان ألزمة ديون دبي التي أعلن عنها االربعاء 
املاضي اثر سلبي على أسعار النفط، رغم ان 
ه����ذه االمارة اخلليجي����ة ال يعتمد اقتصادها 
بشكل مباش����ر على تصدير النفط وال متتلك 

اال القليل جدا من صناعته.
وتراجعت أسعار اخلام األميركي الى 73.94 
دوالرا للبرميل بنسبة 5% يوم اجلمعة املاضي 
وذلك بعد اعالن دبي أنها غير قادرة على تسديد 

ديونها.
ويعزو احملللون سبب االرتباط بني النفط 
وأزمة دبي الى خوف املس����تثمرين من تأثير 
أزمة دبي على فرص انتعاش االقتصاد العاملي 
التي بدأت مؤش����راتها تتضح خالل الشهور 
االخيرة، ما يعني ان معدالت الطلب على النفط 

ستنخفض عما هو متوقع.
وقال وزير التجارة االسبق رئيس مجلس 
االدارة في بنك الكوي����ت الدولي عبدالوهاب 
الوزان ل� »كونا« ان تراجع اسعار النفط بعد 
أزم����ة دبي يأتي في اطار ردود الفعل التي قد 
تكون مؤقتة، خصوصا اذا س����ارعت ابوظبي 

الى جندة جارتها دبي، مشيرا الى وجود توجه 
إلصدار سندات جديدة ميكن من خاللها سداد 

الديون املستحقة على دبي.
وأضاف ان املبالغ املتراكمة على دبي تقدر 
ب� 80 مليار دوالر، واذا لم تستطع هذه االمارة 
تسديد ديونها فالشك ان ذلك سيؤثر سلبا على 
اوضاع االقتصاد العاملي ألن هناك ارتباطا بني 

ديون دبي والبنوك العاملية الكبرى.
وأوضح ال����وزان ان تأثير أزمة دبي على 
االقتصاد العاملي سيكون في النهاية جزئيا، 
ألن االقتص����اد العاملي يتعامل بأرقام من فئة 
التريليون����ات، بينما أزمة دبي محصورة في 
بضع عشرات من املليارات، مضيفا ان مبلغا 
كهذا ميكن ان يؤث����ر على بعض البنوك ذات 
الصلة مباشرة باألزمة، لكن االمر في النهاية 
يبق����ى احد فصول االزمة املالية العاملية التي 

ميكن جتاوزها.
لكن احمللل النفطي موسى معرفي يعتقد 
ان تراجع النفط بشكل كبير ال يجب التعامل 
معه اال على انه رد فعل مؤقت وس����ريع على 

أزمة ديون دبي، وان االس����واق س����رعان ما 
ستتجاوزها.

واكد معرفي ان اسعار النفط شهدت تذبذبا 
كبيرا خالل االيام القليلة التي سبقت االعالن عن 
ازمة دبي، مبينا ان احتمال هبوطها بال اي ازمة 
كان واردا خصوصا مع وجود مؤشرات عديدة 

تدل على وجود مضاربني في السوق.
واضاف ان سبب التذبذب في االسعار هو 
املخزون النفطي الكبير الذي يوجد لدى الدول 
والشركات سواء كان مخزونا عائما او على 
االرض، موضحا ان املخزون املوجود لدى الدول 
املستهلكة وصل الى 70 يوما تقريبا وهو معدل 

كبير جدا مقارنة بفترات سابقة.
ولم يس����تبعد معرفي ان يكون التذبذب 
الذي تشهده اسواق النفط في االيام القليلة 
املاضية كان بسبب دخول املخزونات العائمة 
الى االسواق مرة واحدة ثم انسحابها منه مرة 
واحدة، حيث ان هذه املخزونات لها تكلفة تبلغ 
دوالرا واحدا لكل برميل في الشهر والبد ان يتم 

استخدامها حتى ال تكون تكلفتها بال عائد.

اإلمارات العربية املتحدة دولة فيدرالية مكونة من سبع امارات يحكم كال منها شيخ. تأسس االحتاد في 
1971 - 1972 وتطور ليصبح مركزا رئيسا لالس�تثمارات العاملية مع حصة للفرد من اجمالي الناجت احمللي 

تضاهي حصته في دول اوروبا الغربية الرئيسية.

اإلمارات العربية املتحدة

االستثمارات األجنبية املباشرة في اإلمارات
مبليارات الدوالرات

نبذة

السكان يوليو

تقديرات 

تقديرات 
الدين العام 

املجموعات االثنية

حصة الفرد من إجمالي الناجت احمللي

22.8% من اجمالي الناجت احمللي

عرب آخرون وإيرانيون
إماراتيون

من جنوب آسيا

رأس اخليمة
أم القيوين
الفجيرة
عجمان
الشارقة
الفجيرة والشارقة
دبي
عجمان وعمان
املنطقة احملايدة
أبوظبي

قطر

اململكةعمان
العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

علم البالدمبن فيهم من شرق آسيا والغرب

اخلليج العربي

أبوظبي

دبي

كوريا الجنوبية: نتوقع 
تأثيرًا محدودًا ألزمة دبي

سيئول � رويترز: قالت جلنة 
اخلدمات املالية املس����ؤولة عن 
تنظيم القطاع املالي في كوريا 
اجلنوبية امس إنها ال ترى احتماال 
يذكر لنشوب أزمة عاملية واسعة 
النطاق نتيجة أزمة ديون دبي 
وانها تتوقع تأثيرا محدودا على 

األسواق املالية احمللية.
ف����ي بيان  اللجنة  وقال����ت 
أصدرته عق����ب اجتماع لبحث 
مشاكل ديون دبي »وفقا الجماع 
اآلراء فإن االحتمال ضعيف ألن 
تتفاقم هذه املش����كلة وتصبح 
خطرا ش����امال على نطاق عاملي 
مثلما حدث مع ليمان براذرز«.

وقد أغلقت بورصة سيئول 
لألوراق املالية يوم اجلمعة على 
أدنى مستوى في أربعة شهور 
ومني الوون بأكبر خسائر في 
أكث����ر من أربعة ش����هور مقابل 
الدوالر بس����بب املخ����اوف من 
أزمة دبي على االقتصاد  تأثير 

احمللي.
وهوت أسهم املؤسسات املالية 
والعقارية، في حني ارتفعت أسعار 
السندات احلكومية وسط نزوح 

جماعي إلى األصول اآلمنة.
اللجن����ة »كوري����ا  وقال����ت 
اجلنوبية لديها تعرض صغير 
لألصول املعنية، كما أن االقتصاد 
واألس����واق املالية أظه����را أداء 

راسخا«.

»كي.بي.إم.جي« ستمثل البنوك الدائنة لدبي 

شطح: أزمة دبي محدودة والحديث 
عن تأجيل ديون بعشرات المليارات فقط

الهند: ال داعي »للذعر« من أزمة ديون دبي

لن����دن � رويت����رز: ذكرت صحيف����ة االندبندنت 
البريطاني����ة امس ان البنوك التي اقرضت أكثر من 
30 مليار دوالر الى مجموعة دبي العاملية احلكومية 
املثقلة بالديون تعتزم تعيني مؤسسة املراجعة كي.بي.

ام.جي لتمثيلها في احملادثات بشأن استعادة أموالها. 
وأفادت الصحيفة دون االشارة الى مصادر بأن هذه 
البنوك تشمل اتش.اس.بي.سي اكبر بنك بريطاني 

باإلضافة الى رويال بنك اوف سكوتالند ومجموعة 
لويدز املصرفية وستاندرد تشارترد.

وأضافت ان كي.بي.ام.جي ستعني رسميا مبجرد 
ان تشكل البنوك الدائنة جلنة تسيير تضم خمسة 
او ستة من البنوك الرئيس����ية لقيادة املفاوضات. 
ولم يتسن احلصول على تعليق فوري من مسؤولي 

كي.بي.ام.جي.

بيروت - نيودلهي � أ.ش.أ: : اعتبر وزير املال 
اللبناني السابق محمد شطح ان أزمة دبي املالية 
محدودة اذا مت قياسها بحجم األزمة العاملية وفي 
منطقة اخلليج، مش���يرا ال���ى ان احلديث هو عن 
صعوبة لتسديد الديون في وقتها وهذا شيء طبيعي 

سببه األزمة العقارية في دبي. 
ونقل »تلفزيون أخبار املستقبل« اللبناني عن 
شطح قوله ان دولة اإلمارات العربية املتحدة هي البلد 
الثالث في تصدير البترول ودبي نفسها امارة غنية، 
والعملية عبارة عن عشرات املليارات، بينما اإلمارات 
بلد ميتلك املئات من املليارات من شركات وأموال 

وغيرها والتي ميكن استعمالها في أي وقت.
وح���ول تأثير هذه األزمة عل���ى الوضع املالي 
اللبناني، قال شطح ان األمر ليس كارثيا في اخلليج 

واألزمة ليست بحدود ما يتم تصويره.
ومن جهة أخرى قال وزير املالية الهندي براناب 
موخيرجي امس إنه ال داعي »للذعر« من أزمة ديون 
دبي الش���هيرة، مؤكدا أنه لن يكون لها تأثير على 

األرض يهز اقتصاد البالد. 
وأضاف براناب موخيرجي أنه لم يتم بعد تقييم 
التأثير الكامل ألزمة ديون دبي، مشيرا إلى أنه ليس 
هناك حاجة للضغط على »زر الذعر« من اآلن، ومع 
ذلك فإن هناك بعض اآلثار الس���لبية ستحدث في 
البداية على أسواق األوراق املالية، وقد شعرنا بها 

يوم اجلمعة املاضي لدى إقفال البورصات. 
مشيرا إلى أن بالده ستراقب الوضع عن كثب 
نظرا ألن الهنود ميثلون نس���بة 42.3% من سكان 

دبي.

سوق العقارات في دبي يواجه مزيدا من تراجع االسعار


