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

الخالد: الحكومة مطالبة بمشاريع تنموية
أشاد عضو غرفة جتارة وصناعة الكويت 
خالد اخلالد بشفافية بنك الكويت املركزي 
في اإلعالن السريع عن مدى انكشاف البنوك 
احمللية على ش���ركتي دبي اللتني أعلنتا 
عن تأجيل س���داد ديونهما وولدتا أزمة 
ديون دبي، مشيرا الى ان الشفافية تساهم 
بصورة رئيس���ية في تفادي العديد من 
األزمات، السيما في األوقات الصعبة التي 
العاملي واحمللي على  تعصف باالقتصاد 
حد س���واء، معربا عن ثقته ب� »املركزي« 
ال���ذي أثبت متابعت���ه ومراقبته للوضع 
املالي الكويتي عن كث���ب ودوره الكبير 
في قيادة دفة االقتصاد الوطني لتجاوز 

األزمة املالي���ة وتداعياتها التي أصبحت 
تظهر هنا وهناك.

وفيما قلل اخلالد من آثار أزمة ديون دبي 
على االقتصاد احمللي، طالب احلكومة بتقدمي 
املزيد من املش���اريع التنموية ومشاريع 
البنى التحتية، معتبرا هذه املشاريع احلل 
الوحيد ملواجهة تداعي���ات األزمة املالية 
العاملي���ة وآثارها عل���ى االقتصاد احمللي 
وعلى اي أزمة إقليمي���ة او عاملية تظهر 

في املستقبل.
وبالنسبة لسوق الكويت لألوراق املالية 
والهبوط األخير في مؤشريه قال اخلالد ان 
السوق تنقصه الثقة ويحتاج الى سيولة 

وهذه الس���يولة لن تأتي م���ن العدم، بل 
يجب ان تقوم احلكومة بطرح مش���اريع 
تنموية وتضخ السيولة في السوق ليتمكن 
االقتصاد احمللي مبا فيه س���وق الكويت 
لألوراق املالية من مواجهة اي تداعيات.

وأعرب اخلالد عن ثقت���ه بإمارة دبي 
وقدرتها على مواجهة األزمة التي عصفت 
بها، السيما من خالل سرعة اتخاذ القرار 
داخل اإلمارة، اضافة الى اقتصادها املتنوع 
واستثماراتها الكثيرة، مشيرا الى ان األحداث 
واإلعالن عن األزمة لم يكن مبحض الصدفة 
بل جاء عن دراسة متأنية، ما يعني ان كل 

شيء حتت السيطرة في اإلمارة.

اعتبر رئيس مجل���س اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة األرجان العاملية العقارية خالد 
املشعان ان ردة فعل حكومة دبي وتصريحها 
األخير بع���دم التدخل مفاجئ، معيبا عليها 
تنصلها من املسؤولية من منطلق تصريحاتها 
السابقة. وحذر املشعان من تبعات هذا املوقف، 
الفتا إلى انه يجب التفكير في السمعة السيئة 
التي ستلحق حكومة دبي والتي ستزيد من 

التعقيدات وحدة األزمة.

واستدرك املشعان أنه سوف تكون هناك 
حلول للضغط على البنوك لتسهيل التزام 
الديون. وبالنسبة إلى مبادرة البنك املركزي 
والبنوك الكويتي���ة جتاه التفاعل مع أزمة 
دبي، أشاد املشعان بهذه املبادرة ومتنى ان 
تستمر لتدعم ثقة املستثمرين في شفافية 
البنوك الكويتية. وقال انه من املفروض أن 
يكون مبدأ اإلفصاح والش���فافية ثابت لدى 
»املركزي« جتاه كل األزمات. وعن استمرار 

تأثر البورص���ة الكويتية بواقع أزمة دبي، 
رأى املشعان أن عامل الثقة يجب ان يرجع 
إلى الس���وق من جديد وذلك بالنسج على 
منوال الدول التي قامت بضخ أموال طائلة 

إلنقاذ اقتصاداتها من التعثر.
وعاب على احلكومة في الكويت التهاون 
ف���ي هذا املجال الذي أدى إلى النتيجة التي 
آلت إليها س���وق األوراق املالية وقطاعات 

أخرى.

المشعان: السوق يحتاج لعامل الثقة من جديد

خالد اخلالد

خالد املشعان

أشادوا بتحركات »المركزي« والبنوك المحلية في اإلعالن عن حجم االنكشافات على مديونية شركات دبي

اقتصاديون لـ »األنباء«: استمرار تراجع السوق ناتج عن الحالة النفسية
فواز كرامي ـ منى الدغيمي ـ عمر راشد ـ أحمد يوسف ـ محمود فاروق

استمر سوق الكويت لألوراق املالية في اجتاهه النزولي لثاني جلسة على التوالي وعقب عودته من عطلة 
عيد األضحى مدفوعا باألخبار السـلبية عن مديونية دبي التي تسببت في حالة هلع في اسواق العالم ومنها 
الكويت التي ترتبط نفسـيا بهذا السـوق نظرا لوجود العديد من املشاريع الكويتية هناك فضال عن ادراج 
بعض االسهم احمللية بسوق دبي املالي. وقد اجمع اقتصاديون استطلعت »األنباء« آراءهم حول تداعيات 

ازمة دبي على السـوق احمللي، على ان عامل الثقة وحده كاٍف بتصحيح مسار السوق وتعديل اجتاهه الى 
اللون االخضر من جديد، مؤكدين ان التحرك السريع من قبل البنك املركزي باالفصاح عن حجم انكشافات 
البنوك احمللية على شركات دبي املتعثرة قد انعكس بشكل كبير على السوق ومتاسكه رغم حالة التراجع 

الشديدة على مدار جلستي تداول امس وأمس األول.
واعتبروا ان نظرة التشـاؤم التي تسيطر على السـوق حاليا قد جاءت لعدة اسباب في مقدمتها التوتر 

السياسي احمللي ومرورا بتوقف مشاريع التنمية وعدم دخولها حيز التنفيذ فضال عن تبعات النتائج املالية 
للشركات املدرجة وحتديدا بالنسبة للربع الثالث وأخيرا ازمة ديون دبي، موضحني ان السوق يترنح حاليا 

ويحتاج حملفزات جديدة حتى يصحح مساره من جديد.
وأكدوا على ضرورة حتلي املستثمرين بالصبر وترقب اقفاالت نهاية العام التي ستشهد حتسنا ملحوظا 

بفضل ما ستحققه بعض الشركات من نتائج ايجابية مع نهاية 2009. وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

بورسلي: تصريح »المركزي« جاء في وقته 
المناسب مع تعطش السوق للشفافية

المنيع: »المركزي« قّدم خطوة إيجابية
بالكشف المبكر عن االنكشافات

السويدي: عدم تدخل أبوظبي
لمساندة دبي ستكون آثاره فادحة

الدويسان: الهبوط الحالي نفسي أكثر منه ماليا
رأى احمللل املالي بسوق الكويت لألوراق 
املالية أحمد الدويس���ان ان التداعيات التي 
شهدها سوق الكويت لألوراق املالية جاءت 
نفسية أكثر منها مالية على السوق، خصوصا 
ان الشركات املدرجة تترقب إقفاالت نهاية 
العام والنتائج املالية للسنة احلالية بعد ان 
عدل الكثير منها موقفه وحقق نتائج مالية 
مرضية خالل األش���هر التسعة األولى من 
الع���ام احلالي، هذا باالضافة الى ان احملرك 
الرئيس���ي لالقتصاد الكويتي وهو النفط 
مازال عند مستويات مرضية ويشهد بعض 

االرتفاعات في الوقت الراهن.
ان املخاطر االكبر  الدويس���ان  وأوضح 
للمشكلة تأتي من جانب انكشافات جديدة من 

البنوك احمللية ومدى ارتباطها بتلك الشركات 
ماليا، وسيكون حجم التأثير وفقا لطبيعة 
العالقة املالية التي تربطها مع تلك الشركات، 
وكلما كانت نسبة االنكشاف ضعيفة كانت 

درجة التأثير أقل.
إال انه رجح حدوث تأثيرات مباشرة على 
الش���ركات احمللية التي لديها عالقات عمل 
مباشرة مع السوق اإلماراتي بصفة عامة ودبي 
بصفة خاصة، وقلل في الوقت نفسه من تلك 
التداعيات على الشركات املدرجة بالسوق 

الكويتي لعدم وجود عالقة مباشرة.
وأش���ار الى ان نهاية األسبوع اجلاري 
وجلسات التداول ستظهر مدى جتاوب السوق 
الكويتي وشركاته مع املشكلة وإذا جنح في 

امتصاص الصدمة النفس���ية سيتمكن من 
تقليل خسائره بدرجة ملحوظة وتبقى في 
النهاية احلالة النفس���ية للمتداولني ومدى 
انسياقهم وراء األخبار املعلنة ومدى ثقتهم 
في الس���وق الكويتي هي الفيصل ومعايير 

التقييم األول للتأثر بتلك املشكلة.
وتابع بقوله هناك اختالف كبير بني ما 
حدث في سوق دبي وما حدث في االسواق 
العاملية اثناء األزمة املالية وعليه يفترض أال 
تتعدى تداعيات سوق دبي اجلانب النفسي 
للمتداولني بالنسبة للشركات غير املتعاملة 
مع أسواق االمارات لضمان عدم االجنراف 
والتأثر مبا يحدث هناك ملجرد الهلع والفزع 

فقط مع غياب التأثير الفعلي.

د.أماني بورسلي

ادارة  قالت رئيسة مجلس 
ش���ركة كابيت���ال س���تاندرز 
للتصنيف االئتماني والتقييم 
د.أماني بورسلي ان تأثير ازمة 
دبي كان جليا على مؤشر سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية رغم 
تصريح »املرك���زي« بحقيقة 
االنكشافات على مديونية دبي، 
مشيرة الى ان التأثير النفسي 
على السوق كان له دور بارز 
عكسه مستوى التداول والنزول 
الذي حققه املؤشر في اول يوم 

للتداول بعد العيد.
واضافت بورسلي ان هناك 
تأثيرات غير مباشرة لتراجع 
السوق متمثلة اساسا في وجود 
شركات كويتية لها استثمارات 

العجيل: مؤشرات السوق 
رهن تحديات أزمة دبي

أكد عض���و مجلس إدارة 
والعض���و املنتدب لش���ركة 
الوسيط لألوراق املالية خليفة 
العجيل ان هبوط مؤشرات 
الس���وق أمس إمنا جاء على 
الذي  الهلع واخلوف  خلفية 
يعيش���ه املس���تثمر حاليا 
خوف���ا من تداعي���ات األزمة 
دبي واستمرار تأثيرها على 
األسواق. وقال ان التصريحات 
الرسمية حملافظ بنك الكويت 
البنوك  املركزي وعدد م���ن 
الكويتي���ة ح���دت من اجلو 
السلبي الذي يعيشه املستثمر 
حاليا كما حدت من إمكانية 
هبوط السوق أكثر من ذلك.
انه من املالحظ  وأضاف 
من���وذج األعم���ال الذي اخذ 
يخطف العقول لالستثمار في 
دبي ذلك الصرح العمالق أخذ 
يتداعى ف���ي األذهان، مؤكدا 
على ان األزمة املالية العاملية 
قد ألقت بظاللها على أسواق 
املنطقة ان استمرار الشعور 
باألزمة مازال قائما، رغم ان 
هناك حتديات كبرى يعاني 
منها في األس���واق س���وق 
الكويت ل���ألوراق املالية، إال 
أن هذه التحديات يضاف اليها 
حتديات أخ���رى متمثلة في 
الظروف غير املواتية والبيئة 
غير اجلاذبة لالستثمار في 
الكوي���ت وهو ما دفع بقيمة 
التداول في  ال���ى  التداوالت 
الدنيا لتصل أمس  حدودها 

الى 38 مليون دينار.
وعن توقعاته خالل الفترة 
املقبلة للسوق، قال العجيل 
ان نظرة التشاؤم حتى اآلن 

هي السائدة. 

رئيس مجلس االدارة السابق 
في شركة الدولية القابضة فهد 
املني���ع اكد ان ازم���ة ديون دبي 
كان���ت متوقعة من���ذ ان ظهرت 
االزمة العقاري���ة التي اجتاحت 
دبي في وقت سابق، مشيرا الى 
ان تداعيات هذه االزمة ستطال 
االقتص���اد في منطق���ة اخلليج 
وس���تؤثر س���لبا على مختلف 
دول مجلس التعاون، الفتا الى 
تضرر العديد من الشركات احمللية 
بتداعيات االزمة وذلك بس���بب 
التداخل الكبي���ر في اقتصادات 

دول املنطقة.
وتوقع املنيع ان تشهد ازمة ديون دبي حلوال في 
وقت سريع في خالل اسبوعني، مشيرا الى تصريح 
حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي 
اشار فيه الى املبالغة في ردود الفعل على اعالن دبي 
بشأن تأجيل سداد ديونها، الفتا الى ان امارة دبي 
متتلك اصوال ضخمة منتشرة حول العالم، تستطيع 
من خاللها س���داد جميع التزاماتها وديونها. وقال 
املنيع ان ازمة ديون دبي ليست ازمة استثنائية او 

خارج االطار االقتصادي العاملي 
وامنا هي احدى تداعيات االزمة 
املالية العاملية ولم تأت من فراغ، 
مشيرا الى وجود مؤشرات ايجابية 
قد تطفو على السطح بعيد انتهاء 
االزمة، من جهة انخفاض االصول 
وامكانية الشركات للدخول على 
بيئة استثمارية متميزة في املنطقة 
كدبي، مش���يرا الى وجود ثالثة 
اطر للحل متمثلة في حلول داخل 
امارة دبي نفسها من خالل بيعها 
الديون واعادة  ألصولها وسداد 
هيكلة شركاتها واحلل الثاني من 
خالل االم���ارات العربية املتحدة 
باماراتها السبعة وتقدمي الدعم املناسب إلمارة دبي 
من باق���ي االمارات، كما اعلنت امارة أبوظبي احلل 
الثالث واالخير من خالل دول اخلليج العربي التي 
متتلك س���يولة هائلة لتفادي هذه االزمة. ورحب 
املنيع بإعالن البنك املركزي الكويتي عن انكشافات 
البنوك الكويتية على مجموعة دبي العاملية، معتبرا 
اياه���ا خطوة ايجابية تصب في مصلحة االقتصاد 

كون الشفافية هي اساس االقتصاد احلر.

إدارة  كشفت رئيس مجلس 
الشركة العربية لالستثمار جناة 
السويدي عن عدم وجود تعرض 
بشكل مباشر او غير مباشر على 
مديونية شركة دبي العاملية او 
الى ان  العقاري���ة، الفتة  نخيل 
الش���ركات االستثمارية العاملة 
في دبي بات���ت اآلن بني مطرقة 
األزمة احمللية وسندان مديونية 

دبي.
وبينت ان عدم تدخل حكومة 
ابوظبي إلنق���اذ دبي في الوقت 
املناسب س���تكون له تداعيات 
سلبية فادحة على اداء الشركات 

العاملة في دبي والتي ترتبط بشكل مباشر وغير 
مباش���ر بتداعيات األزمة في دبي. وقالت ان ازمة 

دبي قد تدفع الشركات الى تغيير 
انشطتها، وذلك بعيدا عن اإلفالس 
او الدخ���ول ف���ي اندماجات او 
آثار  حتى استحواذات ملواجهة 

وتداعيات تلك األزمة.
وبينت السويدي ان الدعاية 
وما قررته ش���ركات التصنيف 
العاملية من تقارير حول دبي هي 
ما جعلت الشركات الكويتية تقوم 
بزيادة استثماراتها في دبي وهو 

ما أوقعها في الفخ مرة اخرى.
وح���ول احلل���ول، أش���ارت 
السويدي الى ان احلكومة باتت 
ملزمة بالعمل على زيادة دورها 
لعالج ازمة الشركات االستثمارية محليا ملواجهة 

تداعيات األزمة خارجيا.

مع »نخي���ل« رغم اعالنها انها 
باعت هذه االصول، مشيرة الى 
ان التأثير بش���كل عام اذا كان 

مباش���را وغير مباشر سيؤثر 
على الس���وق اخلليجي عامة، 
وطالبت بالتريث والترقب الى 
حني ايضاح الرؤية اكثر وكشف 
ردة الفعل الرس���مية حلكومة 

دبي ازاء ازمة الديون.
وعن تعليقها على تصريح 
الكويتية  »املركزي« والبنوك 
وتفاعلها م���ع ازمة دبي قالت 
بورسلي ان تصريح احملافظ 
جاء في وقته املناسب واجليد، 
الفتة الى ان السوق كان متعطشا 
للش���فافي���ة واالفص���اح من 
الرسمي���ة وخاص���ة  اجلهات 
قط���اع البنوك ال���ذي مي�ث��ل 
الفق���ري لالقتص���اد  العمود 

الكويت��ي.

فهد املنيع

جناة السويدي


