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علمت »األنباء« أن إدارة السوق اتخذت 48
جميع اإلج���راءات االحترازي���ة ملواجهة 
التداعيات الناجمة ع���ن أزمة ديون دبي، 
الفتة الى أن إدارة الرقابة في السوق تتابع 
سير التعامالت والتداوالت التي تقوم بها 
احملافظ والصناديق، خاصة في ظل التخوف 
من املضاربات العنيفة التي قد تش���هدها 

بعض األسهم نتيجة تداعيات األزمة. 
وعلى صعيد شركات الوساطة، أفادت 
مصادر بأنه ال توجد مشكالت ناجمة عن 
تداعيات األزمة على الشركات وأن التعامالت 
بيعا وش���راء تتم وفق القواعد املعتادة، 
مش���يرة الى أن ما يحدث أم���ر »متوقع« 

والسوق قادر على امتصاصه.

إدارة الرقابة تتابع التداوالت »لحظيًا« لمنع التعامالت الوهمية

أحمد سمير
حينا من الوقت تراجع فيه احلديث عن أزمة شركاتنا االستثمارية وتوقفت � مؤقتا � عملية 
املتابعة اليومية ألخبارها ورصد ما آلت اليه أمورها وعملية تفاعلها من عدمه مع قانون االستقرار 
املالي وذلك بس����بب ما ُأطلق عليه أزمة دبي الناجمة عن اإلعالن املفاجئ لشركتي دبي العاملية 

ونخيل عن تأجيل سداد جزء من ديونهما املستحقة ملدة 6 أشهر.
وقدميا قالوا »احملن تتبعها املنح« وهكذا فإن أزمة دبي رغم ما ألقته من ظالل وآثار انعكست 
عاجال تراجعا على األس����واق املالية قبل ان تس����تعيد توازنها، فيما لم تتضح الرؤية بعد عن 
اآلثار اآلجلة، إال انه ميكن رصد 10 دروس مستفادة من األزمة التي هزت العالم وزعزعت عددا 
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التعاون الدولي من أجل مواجهة مؤسسات التصنيف االئتماني لدفعها إلى حتقيق 10

أقص����ى درجات املصداقية في تقييماتها والنأي بها عن أي مؤثرات أو ضغوط أيا 
كان نوعها.

وضع أنظمة ومعايير ضابطة لتحقيق وخلق بيئة استثمارية نظيفة وجيدة،
تتناسب مع مكانة الكويت االقتصادية واالستثمارية.

ضرورة االهتمام بتفعيل الش����فافية واس����تحداث أجهزة وآليات لضمان تنفيذها 
بش����كلها املدروس والذي يضمن عدم حدوث مفاجآت أزماتية على ش����اكلة أزمة 

»دبي العاملية« و»نخيل«.

أوضحت األزمة ان هناك حاجة ماس����ة وضرورية لتفعي����ل الرقابة بكل مراحلها 
االستباقية والوقائية واآلنية لتالفي األزمات الفجائية.

ضرورة ادراك ان التصعيد اإلعالمي لألزمات يساهم بشكل ملموس ومؤثر في تخفيض 
قيمة األصول وهو ما حدث بالنسبة ألصول الصناديق السيادية، حيث شهدت أسهم 

تلك الصناديق تراجعا ملحوظا في األسواق العاملية إبان أزمة دبي.

علينا االعتراف بأن األزمة املالية العاملية مازالت في تداعياتها وستكون هناك انفجارات 
وموجات ارتدادية، علينا االستعداد لها على األقل نفسيا بهدف احتوائها.

عدم االكتفاء بحلول السياس����ات النقدية حلل مشاكل الشركات أو أزماتها املالية 
باعتبار ان ذلك ما هو إال تأجيل س����لبي لألزمة وليس حال لها أو تقوميا ش����امال 

للمشكلة.

تهيئة البيئة التش����غيلية واالستثمارية بطرح مش����اريع تنموية حتى تستطيع 
الش����ركات التي قررت إعادة الهيكلة أن حتصل على املشاريع التي تساعدها على 

إعادة التحرك.

قبل اتخاذ قرار إعادة الهيكلة البد من تنفيذ خطة أو برنامج إلعادة الهيكلة اإلدارية 
والتشغيلية واالستثمارية وبعد االنتهاء من ذلك تبدأ الهيكلة املالية لتفادي إثارة 

الضجة أو الزوبعة اإلعالمية والضغوط النفسية.

إعالن إعادة الهيكلة املالية للشركات هي حتمية ضرورية للخروج من عثرتها أو 
أزمتها املالية وال يكفي أن تراهن الش����ركات على عامل الوقت أو تعومي املش����كلة 

للخروج من األزمة.


