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االقتصادية

 لندنـ  رويترز: تراجع الدوالر امس، وانخفض 
مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء العملة األميركية أمام 
سلة من ست عمالت رئيسية بنسبة 0.5% ليصل 
إلى مستوى 74.62 نقطة ليعاود االقتراب من أدنى 
مســــتوياته خالل 15 شهرا والتي سجلها األسبوع 
املاضي عند 74.170 نقطة. وارتفع اليورو 0.5% إلى 
1.5040 دوالر وهو ما ينخفض نحو ســــنت واحد 

عن أعلى مســــتوياته خالل 15 شهرا والتي سجلها 
األسبوع املاضي فوق 1.5140 دوالر. وكذلك ارتفع 
الدوالر االســــترالي 1% إلى 0.9160 دوالر. وتراجع 
الــــدوالر األميركي 0.3% أمام الني ليصل إلى 86.15 
ينا بعدما سجل أدنى مستوياته خالل 14 عاما يوم 
اجلمعة املاضي عند 84.82 ينا على منصة إي.بي.

اس للتداول االلكتروني. 

الدوالر يتراجع أمام سلة العمالت الرئيسية ٪0.5

ابراهيم دبدوب

هـل انـفجرت فقاعة دبي
؟أم لكل جواد كبوة

هشام أبوشادي
هل انفجرت فقاعة دبي التي اطلقت عليها منذ 
بداية نهضتها التنموية ام ان اعالن حكومة دبي 
عن تأجيل اســــتحقاقات سداد بعض القروض ال 

يعني انفجار الفقاعة؟
في بدايات عمليات التنمية الشاملة التي كانت 
تقوم بها حكومة دبي، كان رجال االعمال في الكويت 
ينظرون اليها على انها حلم يصعب حتقيقه وكانوا 
ال يعيرونها اي اهتمام حتى انهم وصفوها بأنها 
مجرد فقاعة ســــرعان ما ستنفجر، اال ان السباق 
احملموم والدقة في التنفيذ للمشــــاريع الضخمة 
وسرعة االجناز ادت الى جذب امارة دبي ملليارات 
الدوالرات لالستثمار فيها من كل انحاء العالم الى 
ان حتولت دبي مثاال يضربــــه رجال االعمال في 
الكويت يجب ان حتتذي به حكومة الكويت، وبدأت 
التدفقات املالية الكويتية تتدفق بقوة لالستثمار 
في دبي، حتى انهم جلأوا الى التماس الواسطة من 
حاكم دبي او املقربني منه لالستثمار فيها، ووصل 
االمر الى قيام احدى الشركات باالعالن عن دخولها 
في مشــــروع في دبي حتى وان كان صغيرا الذي 
يعد مفتاح السحر لرفع سهمها في البورصة، بل 
وصلت قمة السباق لدى الشركات الكويتية بالتفاخر 
بإدراج سهمها في سوق دبي وكأنه ادرج في اسواق 
نيويورك االميركية، وحتولت االموال الكويتية او 
جزء كبير منها لالستثمار في سوق دبي، وتكالبت 
الشركات لتأسيس صناديق استثمارية لالستثمار 
في اســــواق اخلليج، اال ان اجلزء االكبر من هذه 

االموال كان يوجه لسوق دبي.

إقراض ثم إقراض

وفي ظل ضعف املوارد املالية المارة دبي، كان 
املســــؤولون هناك يلجأون الــــى البنوك العاملية 
لالقتــــراض لتمويل املشــــاريع ذات املصطلحات 
الرنانة مثل: اكبر ناطحة ســــحاب، اكبر املدن في 
الصحراء، جزر العالم وغيرها، االمر الذي دفع حجم 
القــــروض التي اقترضتها االمارة الى اكثر من 80 
مليار دوالر منها نحو 59 مليار دوالر على شركة 
دبي العاملية التي استحوذت على اصول ضخمة 
في مختلف دول العالــــم عبر االقراض، وحوالي 
نصف هذه القروض حصلت عليها الشــــركة من 

بنوك في بريطانيا.
ومع سرعة االجناز والدقة في التنفيذ للمشاريع 
والســــمعة التي حصلت عليها امــــارة دبي عامليا 
والتي جتاوزت شهرتها اسم دولة اإلمارات نفسها، 
وصف حاكم دبي بأنه الرجل القوي في االمارات، 
ولكن لكل جتربة ناجحة جوانب الفشل في اسباب 
النجاح نفســــها، ومن ابرز العوامل التي ساعدت 
في االزمة، التي تعرضت لها امارة دبي انها قامت 
بتنمية نفسها وسمعتها على االفراط الشديد في 
االقراض، وكذلك اسلوب االدارة إلمارة دبي الذي 
ميكن وصفه بأنه اقرب إلدارة شــــركة منه إلدارة 
إمارة، فقد كان هناك غياب واضح لنظام احلوكمة، 
وضعف في الشــــفافية والتشــــريعات التي تدير 

نظاما اقتصاديا راسخا، بل ان كل شيء كان يتم 
من خالل التوجيهات الفردية، ومع ذلك فإنه يجب 
عدم استغالل األزمة التي تعرضت لها دبي، والتي 
تعتبر حالة تأجيل لسداد مستحقات مالية وليست 
ازمة، فحاكم دبي جنح فيما فشلت فيه العديد من 
دول اخلليج التي لديهــــا فوائض مالية ضخمة، 
اال انها لم تتمكن من احداث تنمية ضخمة كالتي 
قامت بها امارة دبي، ولوال حدوث األزمة العاملية 
ملا حدثت ازمة دبي، لذلك يجب عدم النظر الى ما 
متر به امارة دبي من منظور التشفي، فلكل جواد 

كبوة، وستعود امارة دبي للريادة مرة اخرى.

سوق الكويت

تترقب األوساط االستثمارية واالقتصادية اليوم 
الثالثاء ردود فعل سوق الكويت لألوراق املالية 
جتاه اعالن حكومة دبي عن تأجيل سداد التزامات 
مالية مستحقة عليها خاصة ان هذا االعالن عصف 
مبعظم اسواق املال العاملية يوم اخلميس املاضي 
وسوقي دبي وابوظبي امس، رغم إجماع األوساط 
االســــتثمارية الذين حتدثت معهم »األنباء« على 
انه قد يكون هناك تأثير نفسي اال انه يجب عدم 
التضخيم من حجم هذا احلدث وانعكاساته على 

البورصة الكويتية ألسباب عديدة:
اوال: ان املعلومات األولية عن البنوك الكويتية 
التقليدية تشير الى انه ليست هناك انكشافات لها 
على حكومة دبي، واذا كانت هناك انكشافات فإنها 
محدودة جدا، اما من جانب البنوك االسالمية، فإنه 
ليس مستبعدا ان يكون لبعض البنوك االسالمية في 
الكويت انكشافات خاصة جتاه الصكوك االسالمية 
التي يجب ان تسددها شركة النخيل العقارية في 
14 اجلاري والتي يقدر حجمها بنحو 3.5 مليارات 

دوالر،
وقد اعلنــــت حكومة دبي انه في اطار برنامج 
اعادة الهيكلة مت تعليق صكوك اسالمية مترتبة 
على شــــركة النخيل العقارية بقيمة 3.5 مليارات 

دوالر تستحق في 14 ديسمبر اجلاري.
ثانيا: يجب التفريق بني اعالن التأجيل عن السداد 
وعدم القدرة على السداد او التعثر في السداد، فهناك 
فرق شاسع بني التأجيل وعدم القدرة على السداد، 
وما مت اعالنه يتعلق بتأجيل بعض االلتزامات املالية 
املستحقة، وباعتبار ان اقتصاد امارة دبي يشكل 
جزءا من االقتصاد الكلي لدولة االمارات، فان هناك 
اجماعا من احملللني واالوساط االستثمارية على ان 
احلكومة املركزية في ابوظبي ستتدخل لدعم امارة 
دبي، ويتوقع ان تتضح معالم هذا التدخل قريبا 
وذلك في اطار عمليات الدعم الذي حصلت عليه 
دبي من ابوظبي منــــذ بداية االزمة العاملية، ففي 
االسبوع املاضي اعلنت حكومة دبي انها متكنت 
من جمع خمســــة مليارات دوالر من بيع سندات 
وصكوك اسالمية لبنكني تابعني حلكومة ابوظبي، 
وهذا يأتي في اطار برنامج السندات الذي اعلنت 
عنه حكومة دبي والبالغ حجمه 20 مليار دوالر، 
والذي ينقسم الى مرحلتني االولى مت تغطيتها من 

قبل املصرف املركزي االماراتي بقيمة 10 مليارات 
دوالر، واملرحلة الثانية مت جتميع خمسة مليارات 
دوالر منها االســــبوع املاضي من خالل ســــندات 
وصكوك، وهذا يأتي ضمــــن عمليات الدعم التي 
حتصل عليها حكومة دبي من املصرف االماراتي 

ومبعنى اكثر دقة من حكومة ابوظبي.
واجلدير بالذكر ان حجم مديونية حكومة دبي 
يقــــدر بنحو 80 مليار دوالر، منها 13 مليار دوالر 
التزامات واجبة السداد في عام 2010، ونحو 19.5 
مليار دوالر مســــتحقة فــــي 2011، علما بان هناك 
30 مليار دوالر ديونــــا لصالح بنوك بريطانية، 
وهو ما اثر على بورصــــة لندن وتراجع اجلنيه 

االسترليني.
ثالثا: وقع الصدمة، على الرغم من وقع الصدمة 
على اغلب االســــواق العاملية اال ان اغالق السوق 
الكويتي بسبب عطلة عيد الفطر وكذلك االسواق 
اخلليجية، ســــيقلل من وقع االزمة على السوق 
الكويتي في تعامالت اليوم )الثالثاء( وان كانت 
التوقعات تشــــير الى ان ســــوقي دبي وابوظبي 
سيشــــهدان هبوطا كبيرا، وســــيترك ذلك تأثيرا 
نفسيا على السوق الكويتي الذي بدا يشهد تعافيا 
خاصة في تعامالت االربعاء املاضي، وهذا التعافي 
من املفترض ان حتافظ عليه املجاميع االستثمارية 
حتى تســــتوعب االزمة النفســــية لتدعيات ازمة 
دبي خاصة وان من صالح املجاميع االستثمارية 
دعم السوق في هذه االزمة حتديدا للتخفيف من 
وطأتها باعتبار ان احملافظة على رفع قيم اصولها 

ستخفف من ضغوط البنوك عليها.

قطاع البنوك وتداعيات دبي

هناك اجماع بني االوساط االستثمارية على ان 
هناك تداعيات الزمة دبي على ثالثة قطاعات أساسية 

هي البنوك وقطاع االستثمار والعقار.
وبالنسبة لقطاع البنوك، فإنه في الوقت الراهن 
قد جاء اعالن البنك املركزي ليوضح حجم انكشافات 
البنوك الكويتية على حكومة دبي، على الرغم ان 
هناك بعــــض البنوك الكويتية التقليدية اكدت لـ 
»األنباء« انه ليس لديها انكشــــافات على حكومة 

دبي أو الشركات التابعة لها.

قطاع االستثمار

ســــيتأثر قطاع شركات االستثمار في الكويت 
بأزمة دبي التي جاءت لتزيد من الوضع الكارثي 
لهذا القطاع الذي يعاني من عدم القدرة على سداد 
قروض تقدر بحوالي ستة مليارات دينار، وعلى 
الرغم من ان قطاع االستثمار يواجه أزمة كبيرة، 
خاصة بعض الشركات التي لها استثمارات خارج 
الكويت وحتديدا في االمارات، وخاصة في دبي، اال 
ان ازمة دبي جاءت لتعمق أزمة شركات االستثمار 

لألسباب التالية:
أوال: ان هنــــاك عددا ال بأس به من الشــــركات 
االســــتثمارية الكويتية مدرجة في ســــوقي دبي 
وأبوظبي، ومع الهبوط القوي للســــوقني امس، 

فإن ذلك سيؤثر على اسعار اسهم هذه الشركات 
في الســــوق الكويتي، وقد اغلق سوق دبي على 

انخفاض بنسبة 7.3% وأبوظبي بنسبة %8.3.
ثانيا: اكثر الشركات التي ستتأثر بأزمة دبي، 
هي الشركات التي دخلت في مشاريع استثمارية 
ضخمة في دبي، وهذه الشركات تواجه صعوبة 
شديدة اصال، وبعضها اليزال متوقفا عن التداول 
بســــبب عدم االعالن عن ميزانية عام 2008 حتى 
االعالن في الوقت الذي شــــارف فيــــه عام 2009 

على نهايته.

قطاع العقار

في فترة مــــن الفترات، كان املســــؤولون في 
شركات العقار يضربون بامارة دبي املثل في القدرة 
على حتقيق اعلى معدالت االرباح الستثماراتهم 
العقارية هناك، االمر الذي دفع الشركات العقارية 
الكويتية املدرجة وغير املدرجة خلوض ســــباق 
محموم لالســــتثمار في دبي وايضــــا االدراج في 
ســــوقها املالي، لذلك فإن وطأة ازمة دبي ستكون 
شديدة على الشركات العقارية الكويتية، خاصة 
التي دخلت في مشــــاريع عقارية ضخمة هناك، 
اال ان هناك من يرى ان هذه الشــــركات تأثرت في 
االصل قبل االعالن عن ازمة دبي، وان استثمارات 
هذه الشــــركات في قطاع العقار ليست لها عالقة 
بعجز الشــــركات التابعة حلكومة دبي عن سداد 
قروض مســــتحقة عليها، لكن في الوقت نفســــه 
ســــتتأثر قيم اصول هذه الشركات من جهة ومن 
جهة اخرى ضعف القدرة الشرائية على االصول 
العقاريــــة في دبي، وتضاف هــــذه التداعيات الى 
تداعيات الســــوق احمللي الذي يعاني من هبوط 
في قيم االصول العقارية بشــــكل كبير وصعوبة 
شديدة في تسييل االصول العقارية، وهو ما يزيد 
من الصعوبات التي تواجهها الشركات العقارية 
في القــــدرة على الوفــــاء بالتزاماتها املالية جتاه 
البنوك، حيث تقدر قروض الشــــركات العقارية 

املدرجة بحوالي 1.8 مليار دينار.

المحفظة الحكومية
هنـــاك اكثر من مليار دينار ســـيولة مالية 
ضمن رأس املال الذي حدد للمحفظة احلكومية 
والبالغ 1.5 مليار دينار يجب اســـتغالل جزء 
كبير منها في تعامالت البورصة اليوم الثالثاء 
الستيعاب تداعيات ازمة دبي على السوق الكويتي 
الذي شهد نشاطا ملموسا في تعامالت االسبوع 
املاضي، خاصة ان احلالة النفسية التي سادت 
االوساط االستثمارية خالل عطلة عيد االضحى 
والهبوط احلاد لسوقي دبي وابوظبي امس قد 
يدفعان لعمليات بيع عشوائي ستؤثر بشدة على 
البورصة الكويتية التي حتتاج الى تدخل قوي 
من احلكومة ودعم من املجاميع االســـتثمارية 
السهم شركاتها، خاصة مع اقتراب عام 2009 من 
نهايته وحاجة املجاميع االستثمارية لرفع قيم 

اصولها لتحسني ميزانياتها بقدر االمكان.

العبد العزيز: بنوكنا بمنأى عن األزمة ومستعدون لتزويدها بالسيولة في أي وقت
كونا: قال محافظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
ان بنك الكويت املركزي يتابع ما 
تناقلته وسائل االعالم املختلفة 
حول طلب شــــركة دبي العاملية 
وشــــركة نخيــــل العقاريــــة من 
دائنيهما مهلة ســــتة أشهر لدفع 
ديونهما املستحقة وما أثاره ذلك 
من مخاوف وردود فعل مختلفة 
علــــى جميع االصعــــدة الدولية 

واالقليمية واحمللية.
واوضــــح احملافــــظ امس ان 
البنك املركزي قام باجراء مسح 
أولي لرصد اثار ذلك على القطاع 
املصرفي في الكويت حيث تبني من 
خالل هذا املسح االولى أن هناك 
مصرفني من بني مجموعة البنوك 
الوطنية في الكويت لهما مطالب 

على تلك الشركتني.
واضــــاف ان ذلــــك يتمثل في 
سندات قيمتها 20 مليون دوالر 

لصالح البنك االهلي على شركة 
نخيل و28 مليون دينار تسهيالت 
غير نقدية لبنك اخلليج على شركة 
دبي العامليــــة تنتهي في يونيو 

.2010
البنوك  ان  وذكــــر احملافــــظ 
الثمانية الوطنية االخرى ال توجد 
لها أي مطالــــب على أي من تلك 

الشركتني.
وقال احملافظ ان بنك الكويت 
املركزي قائم علــــى متابعة هذا 
املوضوع ورصد آثاره وتطوراته 
املباشرة  احلالية واملســــتقبلية 
وغير املباشرة وأن الهدف من هذا 
التصريح هو طمأنة السوق بأن 
بنوكنا الوطنية مازالت مبنأى عن 

تداعيات أزمة تلك الشركتني.
وأضاف احملافــــظ ان البنوك 
الكويتية محاطة بثالثة سياجات 
حلماية وضعها املالي، الســــياج 
االول وهو االهم هو ان وضعها 

املالي ســــليم من حيث السيولة 
واملالءة حيــــث مازالت معدالت 
كفاية رأس املال تزيد على احلد 
االدنى املقــــرر وهو 12% والثاني 
يتمثل في وجود ضمان شــــامل 
لكافــــة انواع الودائــــع لدى تلك 
البنوك مبوجب القانون الصادر 

في نوفمبر 2008.
واضاف ان السياج الثالث هو 
املرســــوم بقانون بشأن تعزيز 
االستقرار املالي في الدولة الذي 
يعتبر مبثابة طوق االمان لسالمة 
الوضع املالي للبنوك الكويتية.

وعلــــى الرغم ممــــا تتمتع به 
البنــــوك الكويتيــــة من فوائض 
السيولة فقد اختتم  مبستويات 
احملافظ تصريحه بالقول ان البنك 
املركزي يقف على أهبة االستعداد 
البنوك مبا حتتاجه من  لتزويد 
سيولة متى ما استدعت الظروف 

محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبد العزيزذلك. املركزي يعلن استعداده لتزويد البنوك بالسيولة اذا ما احتاجت لذلك

الرئيـــس  اكـــد 
التنفيـــذي ملجموعة 
الكويت الوطني  بنك 
ـ أكبر البنوك الكويتية 
ـ ابراهيم دبدوب عدم 
وجـــود اي تعـــرض 
انكشـــاف لبنـــك  او 
الكويت الوطني على 
كل من مجموعة دبي 
العاملية وشركة نخيل 
اململوكتـــني حلكومة 
دبي وذلك في اعقاب 
االعـــالن االخير عن 
طلب الشركتني تأجيل 
سداد ديونهما، مشيرا 
الى ان البنك الوطني 

ليس لديه ايضا انكشـــافات على اي من الشـــركات التابعة 
حلكومة دبي.

وأوضح دبدوب انه بالرغم من وجود فرع لبنك الكويت 
الوطنـــي في دبي، اال ان البنك ليس لديه اي انكشـــافات او 
تعرض على اي من املؤسسات او الشركات التابعة حلكومة 

دبي.
من ناحية اخرى اشار دبدوب الى اجلهود احلثيثة التي 
يبذلها بنك الكويت املركزي وحرصه على متابعة تطور االزمة 
في دبي وتواصله الدائم مع البنوك الكويتية منذ اندالعها.

الـرئـيـــس  أكــــد 
التنفيذي لبنك بوبيان 
عادل املاجد عدم وجود 
اي تعرض او انكشاف 
لبنك بوبيان على كل 
مـــن مجموعـــة دبي 
العاملية وشركة نخيل 
اململوكتـــني حلكومة 
دبي وذلك في اعقاب 
االعـــالن االخير عن 
طلب الشركتني تأجيل 

سداد ديونهما.
ومن ناحية اخرى 
اشار املاجد الى جهود 
الكويت املركزي  بنك 

الواضحة وحرصه على متابعة التطورات املرتبطة باألزمة املالية 
في دبي وتواصله مع البنوك الكويتية في هذا الشأن.

صرح بنك الكويت والشرق االوسط بانه ال يوجد لديه 
اي انكشاف على شـــركتي دبي العاملية والنخيل العقارية 
حيث لم يقم البنك باي عملية اقراض مباشر او اكتتاب في 
اي من ادوات الدين التي اصدرتها تلك الشـــركات، وقد جاء 
ذلك تعقيبا على قيام مجموعة دبي العاملية وشركة النخيل 
العقارية مبطالبة دائنيهما بتجميد مطالبات السداد وتأجيلها 
الـــى مايو 2010 حيث متثل ما يقرب من 59 مليار دوالر من 
اجمالـــي ديون االمارة البالغة نحـــو 80 مليار دوالر. وذكر 
االوســـط في بيان صحافي أمس ان البنك يركز بناء قاعدة 
اصوله على متويل قطاعات االقتصاد الوطني املنتجة وذلك 
وفق سياسة ائتمانية متحفظة ومبا يتماشى مع تعليمات 
بنك الكويت املركزي في ذلك الشأن مما يجعل البنك في مأمن 
من تداعيات االزمات املتالحقة ســـواء على الصعيد العاملي 
او االقليمي أو احمللي. ويأتي هذا التصريح في اطار تعامل 
االوســـط مع مثل هذه االمور بشفافية مطلقة وذلك تفاديا 
ألية ردود فعل مبالغ فيها وغير مستحقة حيث ان الوضع 
على الصعيد احمللي يختلف متاما عن وضع بعض البنوك 
العاملية والتي لديها انكشافات كبيرة لدبي العاملية، كما ان 
االقتصاد الكويتي لديه من املقومات التي جتعله مبنأى عن 

تداعيات تلك االزمات املتالحقة.

»الوطني« غير منكشف على شركات دبي

.. و»بوبيان« : ليس لدينا أي تعرض

.. و»األوسط«: ال انكشافات على شركات دبي

عادل املاجد


