
االربعاء 2 ديسمبر 2009  37اقتصاد
أزمة دبي المالية إلى أين ؟!.. ومن سيتدخل إلنقاذها؟

45 شركة مدرجة معظمها »عقاري« ترتبط مباشرة باستثمارات في دبي

أزمة ديون دبي تلقي بظاللها

قال إن السوق العقاري في دبي شهد تراجعًا بنسب تصل إلى ما بين 50 و60% منذ نهاية 2008

العبيد: »أبيار« بمنأى عن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية

»اتحاد الشركات« طالب الشركات االستثمارية
بتزويده ببيانات حول موقفها من أزمة ديون دبي

اقتصاديون: قطاعا االستثمار والعقار سيخسران
جزءًا كبيرًا من أرباحهما التي تحققت منذ مطلع العام

على هذه األزمة ألنها أزمة واحدة 
وليست سلسلة من االزمات كما 
يتصور البع���ض وان حكومة 
دبي قادرة على كبح جماح اية 

تداعيات.

تأثير مباشر وغير مباشر

وم���ن جانبه ق���ال الرئيس 
التنفيذي في شركة اجال الدولية 
عبدالعزيز الرباح ان هناك تأثيرا 
مباشرا وغير مباشر على أسواق 
املال وكذلك على املواطنني الذين 
يستثمرون في شركات عقارية 
مدرجة وفقدوا جزءا من قيمتها 

السوقية بأكثر من النصف.
وأض���اف الرباح أن أس���هم 
الشركات املهمة تأثرت في السوق 

بسبب التوقف القسري ملشاريعها 
حيث ان معظمها مطالب بتسديد 

القروض املستحقة عليها.
وتوقع الرباح أن تنهض دبي 
من أزمتها حال تدخلت أبوظبي 
وجدول���ت املديونية على دبي 
وأعطته���ا مهل���ة للتخلص من 
أصولها بأن تدخل عليها شركات 
عاملية ملدة تتراوح بني 30 و 50 
عاما بنظام »بي.أو.تي«، وقال 
ليس من العيب ان تتخلص دبي 
من بعض اصولها وتدخل عليها 
صناديق سيادية أو محافظ وفق 
اتفاقات مدروسة للتخفيف من 
التداعي���ات التي خلفتها االزمة 
ولو أن ذلك سيؤثر في سمعتها 

اقتصاديا وسياسيا.

دشتي: التأخر في سداد ديون دبي شيء عادي واألزمة منحصرة في دبي
الرباح: تدخل أبوظبي في مديونية دبي ضرورة للتخلص من تداعيات األزمة

اما مدي���ر ادارة االصول في 
شركة مرابحات االستثمارية فهد 
البسام فذكر انه مما الشك فيه ان 
تأثير االزمة واضح على تداوالت 
البورص���ة الكويتية والتراجع 
الذي ألم به���ا كان متوقعا من 
جان���ب املس���تثمرين. ويعتقد 
البسام انه لو لم يصادف توقيت 
األزمة اجازة عيد االضحى لكان 
تأثيرها اقوى بكثير مما يعني 
ان العطلة خففت كثيرا من حدة 

التراجعات على السوق.
واش���ار الى ان التأثير على 
املستوى املصرفي كان منصبا 
على بنكني هما االهلي واخلليج 
متأثرين بانكشافهما على شركتي 
دبي العاملية ونخيل ولكن بصورة 

ليست قوية.
واضاف »واذا ما نظرنا الى 
باقي البنوك فهي ال تعاني من اية 
تداعيات مباشرة وفق ما اعلن 

اليوم في السوق«.
وق���ال: اما باق���ي القطاعات 
فاعتقد ان قطاعي االستثمارات 
والعقارات املس���تثمرة في دبي 
سيخس���ران ج���زءا كبيرا من 
ارباحهما التي حققاها منذ مطلع 
العام، واوضح ان املشكلة التي 
ستواجهها العقارات تتمثل في 
فقدها اكثر من 60% من قيمتها بل 
ان بعض املستثمرين يعرضونها 
بنص���ف ثمنه���ا وال يوجد من 
يشتري مما يعمق من جراحهم 

استثماريا.
ولفت الى ان القيمة السوقية 
لبعض العقارات س���تفقد %80 
من قيمتها مم���ا يعني ان دبي 
املربع االول وقت  الى  سترجع 
نشوء االزمة املالية العاملية في 
سبتمبر 2008 الن التعثر يعني 
ايقاف املشاريع، وقال البسام ان 
التأثير على السوق الكويتية لن 
يتعد االيام الثالثة من االسبوع 
احلالي على ان يعاود الس���وق 
التأثير  الطبيعية الن  تداوالته 
على غالبية املس���تثمرين هو 

نفسي.

ألقت أزمة ديون دبي بظاللها 
الكويتية وعلى  على الشركات 
تداوالت سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة )البورص���ة( في بداية 
تداوالت ديس���مبر لتفقد جزءا 
كبيرا من قيمتها السوقية وهذا 
قد يؤثر بصورة مباشرة على 

اغالقات العام.
بن���ك  تطمين���ات  ورغ���م 
الكويت املركزي بشأن توضيح 
الش���ركات  االنعكاس���ات على 
الكويتي���ة وبأن بنك���ني فقط 
منكشفان جراء هذه األزمة فقد 
تأثرت جميع القطاعات املدرجة 
في الس���وق خصوصا قطاعي 

العقارات واالستثمار.
وكان الفت���ا ف���ي إعالن���ات 
السوق اليوم بخصوص ديون 
العاملية ونخيل  ش���ركتي دبي 
سرعة اإليضاحات بأن الشركات 
الكويتية ال تعاني أية تداعيات 
مقلقة كما كان لسرعة االيضاح 
وقع متباين على أسهم الشركات 
السيما التي ترتبط مبشروعات 

في دبي.
 واس���تطلعت وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( أمس اراء خبراء 
الس���يناريو  ومتخصصني عن 
املتوق���ع لت���داوالت البورصة 
الكويتية بس���بب األزمة خالل 
الربع الرابع م���ن العام اذ قال 
رئيس مجلس االدارة في شركة 
الكويت واخلليج للنقل  رابطة 
سعيد دشتي ان االزمة التي متر 
بها دبي هي جزء من االزمة املالية 
العاملية النها استثمرت في بنيتها 
التحتية وهذا أمر طبيعي للدول 
التي تعج باملشروعات الكبرى 
الن جزءا من العمل االستثماري 

يعتمد على االقتراض.
واضاف دشتي ان التأخر في 
س���داد هذه الديون شيء عادي 
التعثر  الرغم من ح���ال  وعلى 
املؤقت في الس���داد او التأجيل 
اال ان دبي ليست في منأى عن اية 

أزمات ولكنها ستظل دبي.
واكد قدرة دبي في السيطرة 

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان احتاد الشركات االستثمارية 
ارس����ل كتابا الى الشركات االس����تثمارية يطلب فيه تزويده 
بالبيانات املالية حول تعرض تلك الشركات ملديونية مجموعة 
دبي العاملية وشركة نخيل العقارية. وبني املصدر ان االحتاد 
يسعى حلصر حجم التضرر من تداعيات االزمة وذلك لوضع 

خطط ملواجهته. يذكر ان االحتاد قدم رؤية واضحة املعالم لبنك 
الكويت املركزي واحلسابات املعنية حول املشكالت التي تواجه 
شركات االستثمار خاصة املتعلقة باوضاع السيولة ومديونية 
الشركات واحللول املقترحة لعالج ازمة املديونية وقد اشارت 
مصادر ل� »األنباء« ان هناك 45 شركة كويتية مدرجة معظمها 

»عقاري« لها استثمارات مباشرة مع ازمة مديونية دبي.

أكد رئي���س مجلس 
إدارة شركة أبيار للتطوير 
العقاري هشام العبيد أن 
الشركة مبنأى عن أزمة 
ديون شركتي دبي العاملية 
ونخيل العقارية، مؤكدا 
التعامل  على ض���رورة 
مع ديون تلك الشركات 
وفق أس���س جتارية بحتة، حيث ال ميكن حتميل أزمة إعادة 
هيكلة مديونية أكثر مما حتتمل والتفاعل معها على أس���اس 

إعالمي صرف.
 وقال العبيد في بيان صحافي أمس ان السوق العقاري في 
دبي شهد تراجعا كبيرا منذ نهاية عام 2008 بنسب تصل الى ما 
بني 50 و60%، وما يحصل اليوم ال يعني انهيارا سيلحق بدبي 
بل ميثل حتديا وتخوفا من عملية إعادة جدولة تلك الديون، 
وهذا التحدي موجود منذ فت���رة ومعروف منذ بداية األزمة 

املالية حيث سيؤخر اجناز بعض املشاريع العقارية.
 وأضاف قائال: مما ال ش���ك فيه أن ش���ركتنا كغيرها من 
الشركات العقارية العاملة في سوق دبي ستتأثر بهذا الوضع، 
ولكن ما يطمئننا أن دبي بلد ريادي في املنطقة وميثل عصب 
التجارة والسياحة، واألزمة بكل تداعياتها احمللية واإلقليمية 
ل���م تؤثر جوهريا على هذه احلقيقة وكذلك فإن بنوكا عاملية 
أعلنت مس���اندتها لإلمارة، وهذا دليل على الثقة التي مازال 
يتمت���ع بها اقتصاد دبي ومنوذجها التجاري. فمن كان يؤمن 
بقصة النمو االقتصادي في منطقة الش���رق األوسط بسبب 

ارتفاع أسعار النفط ودعائمه الدميوغرافية فإن عليه أن يؤمن 
بقصة دبي ألنها كانت ومن املتوقع أن تستمر احلاضنة لألعمال 
والتجارة واملال والسياحة إلى أن يظهر على الساحة منافس 

حقيقي وهو حتى اآلن غير موجود أو منظور. 
وبني العبيد أن »أبيار« لديها فقط قطعة أرض واحدة في 
مش���روع الواجهة البحرية الذي تطوره شركة نخيل، حيث 
تص���ل قيمتها نحو 4 ماليني دين���ار، الفتا إلى ان أبيار قامت 
بأخذ مخصصات وبنس���بة 50% على تلك القيمة في ميزانية 
عام 2008، مؤكدا كذل���ك أن أبيار ليس لديها أي تعامالت مع 

دبي العاملية. وحول مش���اريع الشركة قال العبيد: ان غالبية 
مشاريع أبيار التي حتت التنفيذ مبيعة ومؤمن لها التمويل 
الالزم الس���تكمال بنائها، كما أوضح أن ما يحصل اليوم هو 
فقط شيء وقتي حيث القيمة السوقية لسهم أبيار ال تعكس 
القيمة العادلة للسهم وأن نتائج أبيار ستشهد استقرارا نسبيا 
بعد عملية إعادة هيكلة املديونيات واألصول وذلك بالتوازي 

مع تطبيق خطة تنفيذ املشاريع.
 ولفت الى ان هناك العديد من البنوك والشركات أشهرت 
إفالسها خالل األزمة وهذا أمر يحدث في كل دول العالم، فيما 
مجموعة دبي العاملية لم تعلن أنها ستمتنع عن تسديد املبالغ 
املستحقة عليها، بل كان طلبها اعادة جدولة قروض والتزامات 
مس���تحقة عليها، حالها حال الشركات الكبرى، لكن املثير ان 
االعالن كان مفاجئا للجميع، والبد أن نفرق هنا ما بني السندات 
والتمويالت احلكومية، وبني السندات والتمويالت التجارية 

حتى ولو كانت الشركة مملوكة للحكومة بالكامل.
 وفي ختام تصريحه أعرب العبيد عن أسفه الشديد لوجود 
حملة إعالمية شرسة تشن على دبي، كما أكد أن منوذج دبي 
التجاري واملالي )رغم ظهور بعض األخطاء في تطبيقه وهذا 
وارد في أي عمل( ليس الوحيد من نوعه في العالم حتى يتم 
التش���كيك بجدواه أو التحدث عن انهياره فهناك مراكز مالية 
وجتارية عاملية قائمة على أسس صلبة وتعتمد على مقومات 
جتارية وبنى حتتية متينة ودبي كإمارة متارس هذا الدور أو 
شكال من أشكاله منذ أكثر من 3 عقود من الزمن وحتى اليوم 
وفي خضم األزمة املالية العاملية هناك من يسعى حثيثا ملنافسة 

دبي في مركزها واقتباس منوذجها االقتصادي. 

أزمة ديون دبي تلقي بظاللها على البورصة

هشام العبيد 

جمال املطوع

فوزي الثنيان

المطوع: ال انكشافات لـ »التجاري«
على تعثر »دبي العالمية« أو »نخيل«

»الخليج« مشارك بتسهيالت غير ممولة
بـ 28 مليون دينار لـ »دبي العالمية«

»األهلي«: ال أضرار من التعرض لـ»دبي العالمية«
قال  رويترز: 
االهلي  البنك 
الكويتي امس 
ان تعرض���ه 
ملجموعة دبي العاملية ال يضر بنشاطه. 
واعلن البنك االهلي في بيان على موقع 
البورصة الكويتية على االنترنت »عن 
عدم وجود اي اضرار مالية تؤثر في 
عمليات البنك بسبب اكتتاب في سندات 

استثمارية مببلغ 20 مليون دوالر« وقال 
البنك ان السندات تستحق السداد في 

ديسمبر 2009.
وكان البنك اعلن اول من امس عن 
حصول���ه على موافق���ة بنك الكويت 
املركزي على اعادة شراء ما يصل الى 
10% من اسهمه، وذكر البنك ان املوافقة 
س���ارية ملدة ستة اشهر تنتهي في 12 

يونيو 2010.

قال رئيس املديرين العام��ني 
التنفي���ذي في  ورئيس اجلهاز 
البنك التجاري الكويتي جم���ال 
املطوع على ضوء انباء تعث���ر 
شركة »دب���ي العاملية« وطلبها 
تأجي����ل سداد ديونه���ا لفت���رة 
6 اشه����ر، انه ليست ل���دى البنك 
اي انكشاف����ات مباش���رة او غير 
مباش��رة على شرك���ة »دب���ي 
او على ش���رك���ة  العاملي������ة« 

»نخيل« التابع���ة له��ا.

قال مدير عام شؤون مجلس 
اإلدارة ببنك اخلليج فوزي الثنيان 
ان البنك مش����ارك في تسهيالت 
غير ممولة مشتركة لشركة دبي 
العاملية تنته����ي في يونيو 2010 
قيمتها 28 مليون دينار، موضحا 
انه بخالف ذل����ك ليس للبنك اي 
تس����هيالت نقدية او غير ذلك من 
التسهيالت املصرفية او استثمارات 
س����واء مع شوكة دبي العاملية او 

شركة نخيل التابعة لها.

)سعود سالم(


