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أشار اخلبير العقاري 
الى ان  الغيص  حسني 
تأثي����ر ازمة ديون دبي 
يتوق����ف عل����ى حجم 
اس����تثمارات الشركات 
العاملة فيها  الكويتية 
وم����ا اذا كان����ت تل����ك 
الشركات عليها ديون 
كبيرة للبنوك احمللية 
املالية  وموقف املراكز 
للش����ركات الكويتي����ة 
ودرج����ة تعثره����ا في 
سداد مديونيتها للبنوك 

احمللية.
واضاف الغيص ان 
العقاري  القطاع  وضع 
في 2010 الي����زال غير 

واضح املعالم وتنقصه الش����فافية بس����بب غياب األرقام الواضحة عن 
أداء الشركات الذي سيتأثر س����لبا بإعالن تأجيل دبي سداد جزء كبير 

من مديونياتها.
ولفت الغيص الى ان الش����ركات الكويتية املدرجة في س����وق دبي 
ستتأثر بال شك بتلك األزمة وهو ما سينعكس سلبا على أداء اسمها خالل 
املرحلة املقبلة. وقال ان ميزانيات الش����ركات والبنوك في الربع األخير 
من العام احلالي س����تحدد مسار االقتصاد في 2010 والذي سيتأثر فيه 
العقار بشكل كبير باعتباره احد املكونات الرئيسية في مكون احملفظة 

االستثمارية لتلك الشركات.

العام في  املدي����ر 
الوطني����ة  الش����ركة 
خلي����ل  العقاري����ة 
العبداهلل اوضح ان 
ازم����ة تأجيل  تأثير 
س����داد مديونية دبي 
نفس����يا  س����يكون 

باألساس.
وب����ني ان القطاع 
العقاري لن يتضرر 
بشكل كبير من األزمة 
على اعتبار ان معظم 
استثماراتها في أصول 
حقيقية وتبتعد عن 

املضاربة.
ولف����ت العبداهلل 
الى ان دبي قادرة على 

مواجه����ة تداعيات تلك االزمة من خالل تدخل حكومة أبوظبي وكذلك 
البنوك األجنبية.

وبني العبداهلل ان أصول ش����ركات دبي تفوق 1.7 تريليون دوالر 
وليس لديها مشاكل في التمويل.

وبني ان الوطنية العقارية ليس لديها استثمارات في دبي وتتركز 
معظم اس����تثماراتها في امارة ابوظبي. ولفت الى ان السوق سيتأثر 

نفسيا بتداعيات االزمة على املدى القصير.

الرئيس  توق���ع 
التنفيذي في شركة 
األولى لالس���تثمار 
خالد السنعوسي بأن 
آثار األزمة ستكون 
ومباشرة  محدودة 
على السوق في املدى 
القصير، كاشفا على 
ان »األول���ى« ليس 
لديها اس���تثمارات 

في دبي.
اذا  وردا على ما 
كانت هناك شركات 
استثمارية ستتجه 
ال���ى التخ���ارج في 
الفترة املقبلة، قال 
ان  السنعوس���ي 

التخارج بات غير متوافر في الوقت الراهن بس���بب انخفاض قيم 
االصول وتدني اسعارها في الوقت الراهن.

الرئيس التنفيذي في ش���ركة االولى لالستثمار أبدى اعتقاده 
بأن حكومة ابوظبي س���تقدم يد العون واحللول املالئمة ملعاجلة 
تداعيات األزمة املالية الراهنة من خالل وضع مس���تويات محددة 

للتعامل مع تداعيات األزمة الراهنة.
وقال ان األزمة ستؤثر بشكل مباشر على السوق الكويتي في 
املدى القصير، مش���يرا الى انه باإلمكان إيجاد احللول املناس���بة 

لألزمة.

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

أزمة ديون دبي ستؤثر سلبًا على تصنيف 
بيئة األعمال في منطقة الخليج

 اوضح مصدر اقتصادي مطلع في تصريح خاص
ل� »األنباء« ان ازمة ديون دبي سيكون لها تأثير سلبي 
على الشركات العقارية واالستثمارية ذات الروابط 

االقتصادية مع امارة دبي بشكل مباشر.
ولفت الى ان ما س���يزيد االزمة وتأثيراتها على 
السوق الكويتي هو حجم انكشاف البنوك الكويتية 
على تل���ك املديونية والتي ال يع���رف حجمها الى 

اآلن.
وبني ان االزمة ستؤثر سلبا في درجة تصنيف 
بيئة االعمال في منطقة اخلليج وهو ما يعني تراجع 

حجم االستثمارات االجنبية فيها.
واش���ار املصدر الى ان وضع دبي قد يكون احد 
االسباب التي ادت الى قرار االمارات بعدم الدخول 
حت���ت مظلة العملة اخلليجي���ة املوحدة، الفتا الى 
ان حكوم���ة ابوظبي س���تتحمل اجل���زء االكبر من 
تكلفة العالج. وتوقع املصدر ان تكون الش���ركات 
االستثمارية والعقارية االكثر تضررا من تداعيات 

االزمة املالية.
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العبداهلل: االستثمارات الكويتية 
في دبي ستتأثر نفسيًا باألزمة 

ولفترة محدودة

السنعوسي: تأثير مديونية »دبي« 
على السوق الكويتي في األجل 

القصير وفرص »التخارج« غير متوافرة

البنوك البريطانية أكثر المتضررين.. وترّقب للتأثيرات على المنطقة
»األنباء« ترصد ردود فعل االقتصاديين وتوقعاتهم حول األزمة:

بو خضور: 3 أهداف حققتها دبي من تأجيل سداد ديونها
اش���ار رئيس مجلس ادارة الشبكة القابضة االسبق 
واخلبي���ر االقتصادي حجاج بوخضور ان قرار دبي في 
مواجهة ازمتها كان صائبا، الفتا الى ان ش���جاعتها في 
مواجهة االزمة باجراءات حصيفة سيمكنها من حتقيق 

تقدم ملموس في الفترة املقبلة.
ولفت ال���ى ان معاجلة دبي الزمتها كانت مناس���بة 
لتداعي���ات االزمة املالية، مبين���ا ان هذا االجراء حقق 3 

اهداف مباشرة وهي:
� وضع دراسة العادة هيكلة تشغيلية ومالية وادارية 

واستثمارية.
� اعطاء ضمانات للمحافظة على مس���تويات اسعار 

االصول ومنع تسييلها.
� تفعيل ادوات السياسة املالية من خالل توفير السيولة 
الالزمة الجناز مشروعات تنموية من شأنها زيادة قدرة 

االمارة على االداء االقتصادي خالل املرحلة املقبلة.

وحول توقعاته لتأثي���ر االزمة على الكويت، اوضح 
بوخضور ان االزمة ستؤثر سلبا وبشكل كبير على االداء 
االقتصادي، خاصة مع وجود 5 مليارات دوالر كرقم متوقع 

النكشاف البنوك والشركات على مديونية دبي.
ولفت الى ان مما سيزيد من لهيب االزمة على الشركات 
الكويتية هو غياب احللول احلكومية الفاعلة في مواجهة 
تداعيات االزمة املالية وتعامل الشركات مع قانون االستقرار 
املالي بصيغة »املكاب���رة« برفضها االعتراف بأوضاعها 
املالي���ة الصعبة وهو ما زاد من تكلفة العالج واثر على 

السوق بشكل سلبي.
وربط بوخضور بني االزم���ة وغياب الرقابة الفعالة 
من قبل وزارة التجارة والبنك املركزي وادارة الس���وق 
والتي ادت لظهور بيئة خصبة للمتالعبني في الس���وق 
والتأثير سلبا على مجرياته وزيادة الهلع النفسي لدى 

املستثمرين واملتداولني على حد سواء.

عمر راشد
حبس العالم أنفاس���ه ف���ي أعقاب االعالن 
املفاجئ حلكومة دبي عن تأجيل س���داد جزء 
من ديون شركتي دبي العاملية ونخيل والبالغ 
حجمها 59 مليار دوالر، وتوالت ردود الفعل 
حيث تراجعت اغلب االس���واق قبل ان تعود 
العاصفة وتهدأ نسبيا وبدا ان البنوك البريطانية 

اكثر املتضررين.
وعلى الصعيد احمللي فقد تردد بني الكواليس 
احلدي���ث عن بع���ض اخلط���وات االجرائية 
االحترازية فيما لم تظهر تداعيات االزمة ع لى 
االس���واق اخلليجية نظ���را لتعطلها في عيد 

االضحى املبارك.
»األنباء« حاول��ت استطالع آراء اكبر عدد 
من االقتصاديي��ن لالستئن��اس ب�آرائه��م ح��ول 
ازم��ة دب��ي واسبابها وتداعياته��ا وتأثيراته��ا، 
وان كانت اآلراء قد تفاوتت ما بني التقليل من 
حجم تأثير االزمة عل���ى الكويت ومصارفها 
وش���ركاتها، فقد رأى البعض اآلخر ان��ه من 
السابق ألوان��ه احلك��م عل��ى االم��ور، وان كان 
اجلميع قد أجمع عل��ى ان افتقاد الشفافية هو 
العنصر االبرز في هذه االزمة املالية اجلديدة 
التي من شأنها أن تؤخر  فترة التعافي، وفيما 

يلي حصيلة آراء االقتصاديني:

السلمي: أخشى من المبالغة
في ردة فعل السوق حيال األزمة

الحميضي: انكشاف البنوك المحلية
 على ديون دبي ضئيل وغير ملموس

أبدى نائب رئيس مجلس ادارة »ايفا« صالح السلمي 
تخوفه من املبالغة في ردة فعل الس����وق احمللي جتاه 
ازمة مديونية دبي، الفتا الى ان األثر النفسي سيكون 
هو احملرك لنفسيات املستثمرين واملتداولني في السوق 

خالل املرحلة املقبلة.
وبني ان األزمة ميكن معاجلتها، مستندا الى ما ذكره 
احد خبراء االقتصاد في لندن بأنها بسيطة ومن املمكن 

التعامل معها بشكل او بآخر.
وقال السلمي ان مجموعة ايفا استطاعت التخارج 
من غالبية أصولها املوجودة في دبي وحققت من وراء 
هذا التخارج أرباحا، مس����تدركا ان األمر مت قبل اندالع 
تلك األزمة. ولفت الى ان األزمة ستلقي بتبعاتها على 
االستثمارات الكويتية وإن كانت بشكل محدود، مستدركا 
ان السوق سيتأثر من زاوية العرض والطلب فقط، ما 
يعني ان الشركات ستعاني من تأثير محدود على أدائها 

معظمه نابع من الهلع النفسي.

في رده عن تأثير األزمة عامليا وإقليميا، أوضح 
رئيس مجلس ادارة شركة تريبلي القابضة ووزير 
املالية األسبق بدر احلميضي ان إعالن حكومة دبي 
تأجيل س����داد مديونية شركة دبي العاملية ونخيل 
العقارية اثر على البنوك البريطانية. وقال احلميضي 
مستبقا بيان احملافظ أمس أعتقد ان انكشاف البنوك 
الكويتية على مديونية دبي ضئيل وغير ملموس، 
مستدركا بانه ال توجد قروض مباشرة من احلكومة 
إلمارة دبي وهو ما يعني ان الوضع على املستوى 
احلكومي »آمن« و»مستقر«. وبني ان الشركات الكويتية 
خاصة االس����تثمارية والعقارية، وكذلك األفراد هم 
من سيتأثرون بتداعيات األزمة املالية وسيؤدي الى 
زيادة العبء عليهم بجانب أزمتهم احمللية الناجتة 
عن عدم القدرة على الس����داد. وقلل احلميضي من 
تأثير األزمة بش����كل مباشر على السوق بالقول ان 

معظم تلك التأثيرات ستكون غير مباشرة.

الغيص: »مديونية دبي« وميزانيات الشركات
 في الربع األخير تحّددان أداء العقار في 2010


