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أشاد بالروح القتالية التي أبداها فريق الشركة بالعمل في ظروف غير مواتية

»الشال«: »جلوبل« قدمت نموذج إعادة هيكلة
 قاباًل للتبني والتكرار من قبل آخرين

أسواق المنطقة اجتازت مرحلة الهلع
وطريق التعافي من األزمة سيكون متذبذبًا

بّيّيّي�نّ التقرير انه رغم ان ازمة ديون 
»دبي العاملية«، بعد االعالن عنها مباشرة، 
قد اثرت على كل اسواق العالم، بسبب 
تورط بنوك رئيسّيّيّية عاملية في غالبية 
ديونهّيّيّيا ّي 50 مليّيّيّيار دوالر مثال لبنوك 
ّي وبسّيّيّيبب تلقي االسّيّيّيواق  بريطانية 
اخلارجية للصدمة مباشرة بعد االعالن 
عنها، ألن اليوم التالّيّيّيي كان يوم عمل 
بالنسبة اليها، اال ان االصابة االكبر ّي وان 
جاءت متأخرة بعد عطلة عيد االضحى 
ّي كانت ألسّيّيّيواق املنطقة. ففي االسبوع 
االول الذي تال االزمة، حققت االسّيّيّيواق 
اخلمس ّي باسّيّيّيتثناء السعودية وُعمان 

املغلقت� ّي خسائر تراوحت ما ب� -%0.2 
لسّيّيّيوق البحرين لالوراق املالية االكبر 
خسارة منذ بداية العام، و-12.5% لسوق 
دبي املالي. وفي اسّيّيّيبوع العمل الثاني 
بعد االزمة، شّيّيّياركت كل من السعودية 
وُعمان خسائر االسواق االخرى ومبعدالت 
اعلى، اذا استثنينا سوقي دبي وأبوظبي 
اللذين استمرا في تعميق خسائرهما منذ 
بداية االزمة الى -21.6% لالول و-%14 
للثاني، بينما اختلط اداء االسواق الثالثة 
االخرى ب� زيادة اخلسائر وانخفاضها. 
وانقلب أداء االسبوع الثالث، الذي اعلن 
فيه عن دعم ابوظبّيّيّيي لدبي العاملية بّي 

10 مليارات دوالر، لتتحول كل االسواق 
الى التعويض، وجنح بعضها في اطفاء 
كل خسّيّيّيائر االزمة، فيما جنح البعض 
اآلخر فّيّيّيي تقليص جوهري حلجم تلك 

اخلسائر.

مرحلة الهلع

وواضح من اجلدول ان كل االسواق، 
في املنطقة، قد اجتازت مرحلة الهلع، 
ما ب� اسبوعي العمل الثاني والثالث 
بعد االزمة، ونعتقد ان ذلك يعود الى 
مبررات ثالثة. االول: هو ان اسّيّيّيواق 
املنطقّيّيّية، بشّيّيّيكل عّيّيّيام، كانت متر 

بحركة تصحيح منذ بداية اخلريف، 
بعضها مبرر النعكاسات أزمة »سعد 
والقصيبي« وغيرها، على مستوى كل 
سوق، وبعضها اآلخر غير مبرر نتيجة 
الشك في نضج االسواق وتعامالتها، 
لذلك لم تكن اسعارها مرتفعة مقارنة 
بأسّيّيّيواق ناضجة واخرى ناشّيّيّيئة. 
والثاني: هو االفادة من دروس سابقة 
وتسّيّيّيابق املصارف في دول املنطقة 
لالعالن املبكر عن انكشّيّيّيافاتها على 
»دبي العاملية«، مبا وضع االزمة في 
حجمها احلقيقي وحال دون تضخم 
انعكاساتها بسبب االشاعات التي كان 

ميكن ان تشكل تهديدا في ظل غياب 
املعلومة. واملبرر الثالث واالهم كان في 
الشعور العام بحتمية تدخل ابوظبي 
وقدرتها على عالج تداعيات االزمة، 
وهو االمر الذي حتقق مع بداية اسبوع 
العمل الثالث. وسيكون طريق التعافي 
من االزمّيّيّية متذبذبا بّيّيّي� االجتاه� 
االعلى واالدنى، وهو املسار املنطقي 
والصحيح، ولكن سّيّيّيتبذل محاوالت 
حثيثة، في جميع اسّيّيّيواق املنطقة، 
إلقفال مؤشرات االسهم على مستويات 
اعلى، مع نهاية الشهر اجلاري، الذي 

يصادف نهاية العام احلالي.

القمة الخليجية الـ 30 لم تتوصل
إلى أي إنجازات اقتصادية

أوضح »الشّيّيّيال« ان تقاريره 
عادة ال تهتم كثيرا بتحليل نتائج 
مؤمترات قمة دول مجلس التعاون 
اخلليجي ألنها ال تتمخض، عادة، 
عن اقرار اجنازات مشهودة، جتسد 
مستوى التعاون املتقدم السائد 
في جتمعات اقليميّيّيّية أو قارية 
مماثلّيّيّية، ولكننا نحاول في مثل 
هذه املناسبات، توثيق ما تذكره 
بياناتها اخلتامية. وفي بيان قمة 
الكويت االخيرة )14 و15 ديسمبر 
2009( كانت هناك اعالنات حول 
عناوين اقتصادية، رأينا ضرورة 
االشارة اليها، دون املراهنة كثيرا 
على احتمّيّيّياالت تغييرها للواقع 
الراهن.االعّيّيّيالن االول كان حول 
اجنّيّيّياز االتفاق بّيّيّي� ثلثي دول 
مجلس التعّيّيّياون اخلليجي على 
النقدي  اتفاقية االحتّيّيّياد  مترير 
اخلليجّيّيّيي، واالتفاقية هي بداية 
العمل، وال تؤكد سّيّيّيوى تثبيت 
مقر السلطة املركزية النقدية في 
العاصمة السعودية »الرياض« ثم 
االتفاق على تشكيل مجلس النقد 
أو نواة البنك املركزي اخلليجي 
ووضع خطط وبرامج تنفيذ االعداد 
إلصدار العملة املوحدة، وهو عمل 
قد يستغرق ما ب� خمس الى عشر 

سنوات ّي ان صدقت النوايا.
وبلّيّيّيوغ مرحلّيّيّية املواطنّيّيّية 

الدول  االقتصادية املوحدة، ب� 
االربع علّيّيّيى اقل تقديّيّيّير، دونه 
عقبات جمة، أهمها قناعات القادة 
بالتنازل عن كثير من السلطات 
السيادية القطرية، وهو أمر تسبب 
في انسحاب دولت� من االتفاق 
وتخلي ثالثة عن االرتباط بالدوالر 
االميركي وضياع 10 سنوات دون 
حتقيق اي شيء، وهي السنوات 

املمتدة من 2000 الى 2010.
واالعالن الثاني كان عن تدش� 
مشروع الربط الكهربائي اخلليجي 
املشّيّيّيترك، الّيّيّيذي مت تشّيّيّيغيله 
التجريبي بّيّيّي� اربع دول، كانت 

باملصادفة، الدول نفسها التي وقعت 
اتفاقية االحتاد النقدي اخلليجي، 
اي: البحرين والسعودية وقطر 
والكويت، وسيتم ربط االمارات في 
عام 2011، وسلطنة ُعمان في عام 
2012. ومفهوم الربط مفهوم متقدم 
الغرض االول منه هو االستغالل 
االمثل للطاقة واملوارد، ولكن هذا 
االستغالل االمثل ال ينطبق على 
الّيّيّيدول االربع، أو حتى السّيّيّيت، 
ألنها جميعا تسّيّيّيتخدم طاقتها 
حتى اقصاها في موسم الصيف، 
واذا استثنينا املدى القصير فإنه 
يصعب علّيّيّيى اي منها ان توفر 

فائضا في زمن الذروة. اما الغرض 
الثاني فهو تغطية احلاالت الطارئة، 
اي حدوث نقص رئيس، في اي من 
هذه الدول، لظروف قاهرة ّي حروب 
أو تخريب أو كوارث طبيعية أو 
ّي وقطعا، حينها ستكون  غيرها 
عملية الربّيّيّيط الكهربائي مفيدة، 
وان كانت حوادث من هذا النوع 
نادرة الوقّيّيّيوع. وتبقى العملية 
مفيدة في الغّيّيّيرض الثالث منها 
لو حتقق، وهو امتداد الربط مع 
دول مواسم الذروة فيها معاكسة 
ملواسم الذروة في دول االتفاقية 
مثل اوروبا، حينها يحدث خفض 

اقتصّيّيّيادي وحقيقّيّيّيي للتكلفة 
املنال. الكلية ولكنه هدف بعيد 

واالعالن الثالث كان حول مشروع 
الربط للسكك احلديدية والوقت 
مبكّيّيّير جدا العتبّيّيّيار ذلك اجنازا 
اقتصاديا، فضمن اهداف اعتماد 
املشّيّيّيروع اعداد دراسة اجلدوى 
منه. ولئن كانت دراسة اجلدوى 
بداية صحيحّيّيّية، فإنها قد تكون 
ايضا نهاية املشروع اذا ثبت عدم 
جدواه. وخروج الدراسة بنتائج 
سلبية احتمال وارد، فاجلدوى من 
عدمها ستعتمد على حجم احلركة 
احملتملة للبضائع والركاب، عندما 
يتفوق النقل بالقطارات على ما 
عداها من وسائط النقل. وحركة 
الركاب والبضائع، ما ب� املنطقة 
وخارجها أكبر كثيرا وأضخم اهمية 
مما هي عليه ب� دولها، لذلك البد 
من انتظار نتائج الدراسّيّيّية قبل 
تصنيف االعالن على انه اجناز.

 وال معنى حقيقيا لالشادة التي 
وردت في البيان، مبا مت اجنازه 
على مسّيّيّيتوى االحتاد اجلمركي 
والسوق املشتركة، اذ لم يتحقق 
ما يستحق االشّيّيّيادة، وما زلنا ّي 
رغم ذلك ّي نأمل ان نرى على ارض 
الواقع ما هو مخالف حلكمنا، فمن 
مصلحة اجلميّيّيّيع ان تترجم كل 

االعالنات الى اجنازات.

مساعدة حكومة أبوظبي لدبي خطوة 
صحيحة على طريق طويل وقاٍس

حياد السلطات اإلماراتية مقابل كل الدائنين هو تعامل مهني ومتفوق

ذكر التقرير ان حكومة أبوظبي تدخلت، بداية 
األسبوع الفائت، لدعم املوقف املالي لدبي العاملية، 
وكان ذلك في حدود توقعاتنا قبل أسبوع�، ولكن 
الشّيّيّييء غير املعروف هو تفاصيّيّيّيل االتفاق غير 
املنشورة، وخاصة منها ذات الصلة بكيفية التصرف 
فّيّيّيي الّي 10 مليارات دوالر املمنوحة، وما ال نعرفه، 
أيضا، هّيّيّيو ما اذا كان هناك مقابل – أصول مثال – 
لهذه األموال، وان كنا نعرف انها دين على شّيّيّيكل 
سّيّيّيندات وان أحد أسباب تأخر تدخل أبوظبي هو 
ضعف االلتزام بشروط التدخل األول بقيمة مماثلة. 
ونعتقد ان تدخل حكومة أبوظبي تدخل محمود، 
وتوقيته مناسب، جلهة تزامنه مع دفع التزامات 
صكوك مستحقة على شّيّيّيركة التطوير العقاري 
»نخيل« إحدى شركات »دبي العاملية« بحدود 4.1 
مليارات دوالر حتى دون طلّيّيّيب املهلة التعاقدية 
االضافية احملددة بأسّيّيّيبوع�، مبّيّيّيا يدعم عنصر 

الثقة املصاب.
ولعل األهم، هو حياد السلطات االماراتية مقابل 
كل الدائن�، رغم ان األموال جاءت من غير املدين، 
وهو تعامل مهني متفوق إذا قورن بتجربة مؤسسة 
النقد العربي السّيّيّيعودي وديون القصيبي وسعد 

للبنوك السعودية.
ولكي نضع التدخل في حجمه الصحيح، يعتبر 
التدخل املشروط محاولة صحيحة لشراء 5 شهور 
أو أقّيّيّيل، قليال، والوقت عامل حاسّيّيّيم في جتاوز 
األزمات املالية، وهو مشروط بتمكن »دبي العاملية« 
- ومعها »نخيل« - من النجاح في اعادة الهيكلة 
املالية واالتفاق مع دائنيهما على اعادة اجلدولة، 
مبا يخفف من الضغوط احلادة عليهما. أما مبلغ الّي 
5.9 مليارات دوالر املتبقية فسيستخدم في سداد 

بعض فوائد الدائنّيّيّي� احلالي� ودفعات املقاول� 
املتأخرة اسّيّيّيتحقاقاتهم، حتى يتمكن اجلميع من 
اجللوس الى طاولة املفاوضات وتوفير رأسّيّيّيمال 

عامل للشركة، حتى نهاية أبريل القادم.
ولكن البد من التذكير، أيضا، بأن هذا التدخل 
خطوة صحيحة على طريق طويل وقاس، فحجم 
التدخل مّيّيّيازال صغيرا أمام حجم االلتزامات على 
املجموعة البالغة نحّيّيّيو 59 مليار دوالر، كما في 
2008/12/31، وضمنها نحو 22 مليار دوالر قروضا، 
بعد الدفعّيّيّية األخيرة، والتدخل احلكومي من قبل 
حكومة أبوظبي، يلغي املبدأ الذي أعلنته حكومة 
دبّيّيّيي املتمثل في انتفاء مسّيّيّيؤوليتها عن الديون 
التجارية للشركات التابعة لها، مبا يفتح باب املطالبة 
باملعاملة باملثل في حاالت مماثلة قادمة. من جانب 
آخر سيبقى حجم املخزون الفائض من األصول – 
وحتديّيّيّيدا األصول العقارية في دبي – كبير، جدا، 
والبد من وقفة ومراجعة النموذج القدمي وتعديله 
على نحو جوهري، حتى يتم استيعاب املخزون 

وتقن� التوسع املستقبلي.
وكمّيّيّيا أكدنا، فّيّيّيي أول تقرير لنّيّيّيا بعد األزمة، 
نعّيّيّياود التأكيد على ان أزمة دبّيّيّيي أكبر من أزمة 
شركة أو مجموعة شركات، وأصغر من أزمة دولة، 
وستتجاوزها دبي بعد مرور بعض الوقت وبتكلفة 
ليست قليلة، ولكن دبي تستحق منا كل التعاطف، 
والبد من دعمها واختصار تكاليف أزمتها الى حدودها 
الدنيّيّيّيا، ومن مصلحة اجلميّيّيّيع التعامل اإليجابي 
معها، وهو ما لم يحدث من قبل قمة دول مجلس 
التعاون اخلليجي، األسبوع الفائت، فالتكاليف غير 
الضروريّيّيّية لن تتوقف عند حدود دبي، كما كانت 

املنافع في القدمي مشتركة.

قّيّيّيال تقرير الشّيّيّيال االقتصادي 
االسّيّيّيبوعي انه البد من االشادة 
ابداها  التّيّيّيي  القتالية  بالّيّيّيروح 
فريق شّيّيّيركة »جلوبل«، فالعمل 
في ظّيّيّيروف غير مواتية وحتت اوضّيّيّياع مالية غاية في 
الصعوبة على املستوى العاملي واالقليمي واحمللي، ودون 
دعم خارجي سواء كان حكوميا او خاصا من املساهم�، 
عمل في غاية الصعوبة، وبعد اكثر من سنة من الضغوط 
استطاعت »جلوبل« ان تصل الى اتفاق شامل مع دائنيها 
لشراء ثالث سنوات مقبلة، فيها سداد مرحلي وتعويض 
عما تأخر سداده بزيادة تصاعدية في هامش العائد فوق 
سّيّيّيعر اخلصم، وفيها عقوبة في حالّيّيّية العجز تتضمن 
حتويل الديون الى مساهمات، وفيها ايضا عدالة لكونها 
تقضي بتحويّيّيّيل الرهونات الى مكان واحد للجميع، فيه 

حقوق متساوية.
وأوضح التقرير انّيّيّيه رغم كل االنتقادات التي وجهت 
الى الشركة ّي وبعضها محق ّي وذلك لتبنيها منوذج عمل 
شديد املخاطرة، وان كان مصمما اساسا لعمالء مغامرين 
يراهنون على اعلى مستويات العائد، اال ان الفريق استطاع 

ايضا ان يعدل جوهريا من منوذج اعماله لكي يتماشى مع 
اوضاع السوق في احلاضر واملستقبل، وأهمية ما قام به 
فريق »جلوبّيّيّيل« يتلخص في تقدمي منوذج اعادة هيكلة 
قابل للتبني والتكرار من قبل آخرين في ظروف مماثلة او 
مشّيّيّيابهة، كما انه يخفف من سوء الظروف الكلية بسبب 
تعثر شركة بحجم شركة »جلوبل«، مبا يساعد على دعم 
اوضاع مدينّيّيّي� آخرين، كما يقدم مثاال المكانية التعامل 
مع اسوأ الظروف دون انتظار الدعم احلكومي، والواقع ان 
التدخل احلكومي او انتظاره يقتل روح االبداع في التعامل 

والتعلم في ظروف صعبة.
وب� التقرير ان العمل االكثر صعوبة قد مت اجنازه من 
قبل الفريق والعقبة الرئيسة قد مت تخطيها، وهي احلصول 
من الدائن� على اتفاق صعب، فيّيّيّيّيه الكثير من التنازالت 

املسّيّيّيّيتحقة من كل االطراف، اال ان الفشّيّيّيّيل بالوفاء بأي من 
التزامات مراحل االتفاق يظّيّيّيّيل احتماال قائما مبا يعيد كل 
شّيّيّيّييء الى نقطة الصفر، وتظل اصّيّيّيّيول »جلوبل« كثيرة 
ومعظمها غير سائل، وحتتاج الى كثير من احلظ لتكسب 
قيمها العادلة وجزء من احلظ هو في استمرار التعافي من 
األزمة املالية دون مفاجآت غير سارة، ورمبا بعد ان تقطع 
الشركة مسافة على طريق التعافي، حتتاج االدارة التنفيذية 
الى العودة الى مساهميها القناعهم بالدعم لتعظيم العائد 
من االتفاق، ويفترض ان تلقى االدارة دعم املسّيّيّيّياهم� بعد 

اجنازها لالتفاق، ولكنه يظل امرا غير مضمون.
وأشّيّيّيار التقرير الى ان جتارب اعّيّيّيادة الهيكلة املالية 
والنهوض بعد عثرات صعبة حتدث على مستوى العالم 
املتقدم، ولكنها نادرة احلدوث لدينا، وكونها حتدث دون 
دعم مباشّيّيّير فإننا نعتقد انها تستحق االشادة واملراقبة 
والتعلم، وهي تشّيّيّييع بعضا من روح التفاؤل ّي وهو أمر 
طيب ّي وتدفع بإمكانات التعاون االيجابي ب� الدائم واملدين 
لتحقيق مصلحة مشتركة، وهو امر طيب ايضا، وال يخامرنا 
شّيّيّيك في ان دعم مثل هذه التجارب دعم مستحق النه في 

»جلوبل« جنحت في تخطي الصعب في ظروف مالية في غاية الشدةصالح اصحابها وصالح البلد كله.

جانب من اجتماعات القمة اخلليجية الـ 30

تقــرير

ارتفاع مؤشرات السوق األسبوع الماضي

أشّيّيّيّيار التقرير الى ان أداء سوق الكويت لألوراق املالية، 
خالل األسبوع املاضي كان أكثر نشاطا، حيث ارتفعت جميع 
املؤشرات مبا فيها املؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال 
)مؤشر قيمة(، في نهاية تداول يوم اخلميس املاضي، قد بلغت 
نحو 456.8 نقطة بارتفاع بلغ قدره 23.3 نقطة، أي ما يعادل 
5.4%، عن اقفال األسبوع الذي سبقه، وبتراجع بلغ نحو 21.3 

نقطة، أي ما يعادل 4.5% عن اقفال نهاية عام 2008.

متابعة ألداء أسواق األسهم الخليجية بعد أزمة دبي
التغيرمؤشرات األسواقالتغيرمؤشرات األسواقالتغيرمؤشرات األسواق

مقارنة مع 2009/12/172009/11/25مقارنة مع 2009/12/102009/11/25مقارنة مع 2009/11/252009/12/32009/11/25
-6.355.8N/A**6.025.5%5.2-6.153.9%3.2سوق األسهم السعودي1
-6.393.7N/A**5.975.8%6.5-6.247.5%2.3سوق مسقط لألوراق املالية2
-10.2%1.879.3-21.6%1.640.7-12.5%2.093.21.831.5سوق دبي املالي3
-4.7%2.774.3-14.0%2.502.5-11.6%2.910.22.573.0سوق ابوظبي لالوراق املالية4
-0.4%7.167.7-3.7%6.926.8-2.2%7.193.47.033.5سوق الدوحة لالوراق املالية5
2.7%397.3-2.4%377.8-3.9%387.0371.8سوق الكويت لالوراق املالية - املؤشر الوزني6
2.5%7.104.3-2.5%6.758.0-3.4%6.933.76.698.2سوق الكويت لالوراق املالية - املؤشر السعري7
0.3%1.447.6-2.0%1.413.9-0.2%1.442.71.439.2سوق البحرين لالوراق املالية8

* كان سوقا السعودية وعمان مغلقني في األسبوع الذي تال االعالن عن أزمة دبي


