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 آن األوان للتخلص من المؤشر السعري 
واالعتماد على مقياس حقيقي ألداء السوق

 في حتليله ألداء سوق الكويت لألوراق املالية، 
قــــال التقرير إنه ال يحدث فــــي اي مكان في العالم، 
أن نقيس أداء سوق لألوراق املالية عن سنة كاملة، 
ونستخدم مؤشــــرين صادرين عن املصدر نفسه، 
ونصل إلى نتيجتني متناقضتني، واحدة تقول انه 
األفضل اداء بني ١٤ ســــوقا مهمــــة ومنتقاة بعناية، 
واألخرى تقول ان اداءه ضعيف وســــالب وننتظر 
بداية كل سنة جديدة، ونأمل بقرار اصالح مستحق، 
أو قيام البورصة بإلغاء مؤشرها السعري واعتماد 
املؤشر الوزني، مؤشرا رسميا لها، أو حتى إصدار 

مؤشر واحد جديد وال يتحقق األمل.
  واملؤشر السعري خلق، مع الداو جونز، في ظروف 
مختلفــــة متاما وعندما لم يكن باإلمكان اســــتخدام 
اجهزة الكمبيوتر وإمنا القيام بعمليات حســــابية، 
طويلة ومعقــــدة ويدوية في معظمها ورغم ذلك مت 
انتقاء الشركات الداخلة ضمنه بعناية فائقة لتعكس 
حركتها حركة السوق، ووضع املؤشر موضع االختبار 
منذ عام ١٩٢٨ للتأكد من أنه يعكس حركة الســــوق 
بحركة شركاته الثالثني، ومت تأكيد هذه اخلالصة وهذا 
الرصيد من الثقة اضافة الى رصيده من التاريخ هو 
ما اعطى مؤشر داو جونز جواز االستمرار وماعداه 

اصبحت املؤشرات املهمة كلها مؤشرات وزنية.
  واالصل في متابعة حركة املؤشــــرات هو قياس 

تطور ثروة املستثمرين في اي بورصة واملؤشرات 
الوزنية مؤشرات قيمة مبعنى ان لكل شركة فيها وزنا 
مرتبطا بعدد اسهمها مضروبا بسعر سهمها، في يوم 
ما، لذلك يبلغ وزن الشركة الكبيرة ومرتفعة السعر، 
عشرات اضعاف الشركات الصغيرة والرخيصة ضمن 
املؤشر. وعليه ليس فقط مؤشر سوق الكويت السعري 
خاطئا، في قياســــه للحركة في ثروة املستثمرين، 
وامنا تسهل املناورة ضمنه، ففي احوال رواج السوق، 
يعطي قراءات تزيد زخــــم الهوس او نفخ الفقاعة، 
وفي أحوال الركود يعمق اصابة الثقة الهشة اي انه 
شديد الضرر، في احلالتني. والظواهر الضارة يجب 
أال تستمر، وال حتى الى بداية الفترة مثل بداية اي 
عام، او نهايتها، وال يفترض ان تســــتمر ألن هيئة 
اسواق املال ستباشــــر ممارسة اعمالها خالل العام 
احلالي، مبــــا يعنيه من ترك القــــرار لها، ورغم أن 
السوق يعتمد املؤشر الســــعري مؤشرا رسميا اال 
انه يفترض بكل جهات التحليل املهنية العزوف عن 
استخدامه والبناء عليه، وذلك ما لم يحدث من بعض 
هذه اجلهات، وحدود معلوماتنا ان هناك محاولة لدى 
ادارة البورصة لبناء مؤشر جديد، واعتماده وهو امر 
طيب، ولكن الوقت حاســــم، واملهمة سهلة والضرر 
كبير، وعام جديد بدأ، بقراءات متناقضة ومعيبة لعام 

سبقه ويحتاج األمر الى قرار عاجل وقاطع. 

 النفط يقود االقتصاد ملعدالت منو حقيقية

 املؤشر السعري ال يعكس األوضاع احلقيقية للشركات

 ارتفاع المؤشر الوزني ٢٥٫٥٪ يدفع بورصة الكويت 
لتصدر أداء ١٤ سوقًا عالميًا وإقليميًا

 أوضح التقرير في حتليل االداء املقارن ألســــواق املال 
اخلليجية أنه بانتهاء شهر ديسمبر انتهى عام ٢٠١٠، وتشير 
تطورات االداء لـ ١٤ سوقا منتقاة رئيسة وناشئة واسواق 
اإلقليــــم إلى أن غالبيتها جاءت فــــي املنطقة املوجبة التي 
شملت ٨ اسواق من أصل الـ ١٤، واالداء املوجب، بشكل عام 
جاء أعلى من االداء الســــالب، وضمن االداء السالب جاءت 
الصني بشكل مقصود، االسوأ اداء. وجاءت املنطقتان املوجبة 
والسالبة متساويتني في عدد االسواق بني العالم واإلقليم، 
ففي املنطقة املوجبة ٤ اســــواق عاملية و٤ من اإلقليم، وفي 
املنطقة السالبة ٣ من العالم و٣ من اإلقليم. على أن اسواق 
االقليم متفوقة، فضمن املنطقة املوجبة جاء سوقان من اإلقليم 
في املرتبتني األولى والثانية، وضمن املنطقة السالبة جاء 
سوقان من اإلقليم االقرب الى املنطقة املوجبة مبا يعني أن 

أداء اسواق اإلقليم جاءت متقدمة على ما عداه، في القياس 
املقارن. وضمن املنطقة املوجبة جاء سوق الكويت لألوراق 
املالية في املرتبة األولى بإضافة مؤشره الوزني نحو ٢٥٫٥٪ 
ثم ســــوق الدوحة لألوراق املالية بنحو ٢٤٫٨٪، ثم سوق 
االســــهم الهندي بنحو ١٧٫٤٪، والبد من مراقبة األخير، أو 
سوق األسهم الهندي ألنه أقرب إلى الفقاعة منه إلى االرتفاع 
الطبيعي بعد ان انهى عام ٢٠٠٩ مبكاسب ايضا بحدود ٨٠٪ . 
واضافة الى سوق االسهم القطري اكتسبت االسواق اخلمس 
األخرى، وهي االملاني واالميركي والبريطاني والسعودي 
والعماني زخما كبيرا في شهر ديسمبر، حتديدا، بينما انتظم 
اداء كل من ســــوق االسهم الكويتي وسوق االسهم الهندي 

لنصف العام الثاني مبجمله.
  وضمن املنطقة السالبة، جاء مؤشر سوق االسهم الصيني 

األسوأ أداء بخسارة بحدود ١٤٫٣٪، ولكنها استثناء  وخسارة 
مقصودة، ففي الصني انحســــر القلق حول تداعيات االزمة 
او النمو، وبدأ القلق من التضخم ما ادى الى رفع اســــعار 
الفائدة على اليوان مرتني، ورفع نسب االحتياطي القانوني 
بشكل مستمر، وهي سياسة نقدية انكماشية الجتناب مبكر 
النتفاخ االسعار وحتديدا اسعار االصول، في اقتصاد اصبح 
فيه النمو االقتصادي برقمني. هذا اخلفض الناضج واملقصود 
ليس حال الشركاء في املنطقة السالبة، فسوق دبي املالي، 
ثاني أكبر اخلاســــرين بنحو -٩٫٦٪ وهو هبوط في حدود 
املقبول نظرا الستمرار ازمة املديونية هناك، وجاء مؤشر 
سوق االسهم الفرنسي ثالث اكبر اخلاسرين بنحو -٣٫٣٪ 
بعد التطورات السلبية على املستوى السياسي اثر اجراءات 

احلكومة التقشفية واالضطرابات التالية لها.

 التقرير األسبوعي رصد أهم األحداث االقتصادية في ٢٠١٠

 «الشال»: ٤٪ معدل النمو الحقيقي لالقتصاد الوطني للعام الحالي
دينــــار كما بلغ فائض امليــــزان التجاري نحو 
١٠٫٨٣١٢ مليارات دينار او نحو ١٤٫٤٤١٦ مليار 
دينار فيما لو حســــب لعام ٢٠١٠ بكامله وهو 
فائض اعلى مبا نسبته ٥٥٪ عن مثيله احملقق 
في عام ٢٠٠٩ والذي بلغ نحو ٩٫٣١٤٧ مليارات 
دينار ولكن فائض امليــــزان التجاري الفعلي 
لعام ٢٠١٠ سيعتمد اساسا على حركة اسعار 
النفط وعليه البد ان يكون اعلى من تقديراتنا 
واملؤشرات توحي بأنه قد يتجاوز حـــاجـــز 

الـ ١٥ مليار دينار.
  وصدر القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء 
هيئة اسواق املال وتنظيم نشاط االوراق املالية 
بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢١ وشكل مجلس مفوضي الهيئة 
من خمسة اعضاء وكان تشكيال موفقا، وقطع 
شــــوطا في إعداد الالئحة التنفيذية للقانون، 
ليتولى سلطاته كاملة بحلول نهاية الربع األول 

من عام ٢٠١١.
  على مستوى االقليم استعادت دول مجلس 
التعاون اخلليجي الست عافية اقتصاداتها الكلية 
فبعد منو حقيقي ســــالب للكويت واالمارات 
ومنو طفيف للســــعودية في عام ٢٠٠٩ حتول 
النمو للدول الست الى املوجب، في عام ٢٠١٠ 
ادناه للكويت بحدود ٣٫٢٪ واعاله لقطر بحدود 
١٤٪، وعلى مستوى العالم من املقدر ان ينمو 
االقتصاد العاملي باملوجب بحدود ٣٫٦٪ في عام 
٢٠١٠ بعد منو سالب بحدود -٠٫٦٪ في عام ٢٠٠٩ 
ولكن اجلديد على العالم هو ذلك االنفصال بني 
اقتصادات دول الشــــرق، التي باتت تقلق من 
الضغوط التضخمية لسخونة اقتصاداتها، وبني 
اقتصادات الغرب املتقدمة، القلقة على استمرار 
منوها الضعيف وهو فرز سوف يسرع انتقال 

الثقل االقتصادي الى الشرق. 

من ٣٫٠٠٪ الى ٢٫٥٠٪ تأكيدا لتوجهاته بتبني 
سياسة نقدية توسعية لتخفيف حدة تداعيات 
 Mاألزمة املالية العاملية وبلغ عرض النقد ٢
كما في نهاية نوفمبـــر ٢٠١٠ نحو ٢٥٫٤٣٤١ 
مليار دينار،  بارتفاع بلغت نســـبته ٢٫٢٪ 

عن مستوى نهاية ٢٠٠٩.
  وبلغ اجمالي التسهيالت االئتمانية للمقيمني 
واملقدمة من البنوك احمللية، في نهاية نوفمبر 
٢٠١٠، نحو ٢٥٫٠٧٣٤ مليار دينار ومتثل نحو 
٦٠٫٣٪ مــــن اجمالي موجودات البنوك احمللية 
بانخفاض طفيف جدا بلغت قيمته ٣٣٫٥ مليون 
دينار وبنســــبة انخفاض بلغت نحو -٠٫١٣٪ 
مقارنة بنهاية ٢٠٠٩ مبا يعني استمرار تردد 
البنوك احمللية في االقراض، وبلغ اجمالي الودائع 
لدى البنوك احمللية في نهاية نوفمبر ٢٠١٠ نحو 
٢٨٫٤٨١٤ مليار دينــــار ومتثل نحو ٦٨٫٥٪ من 
اجمالــــي مطلوبات البنوك احمللية مقابل نحو 
٢٨٫١٠٤٤ مليار دينار في نهاية ٢٠٠٩ اي بارتفاع 
قيمته ٣٧٧ مليون دينار او بنسبة منو بلغت 
نحــــو ١٫٣٪ ويخص عمالء القطاع اخلاص من 
اجمالي الودائع نحو ٢٤٫٦٣٨٣ مليار دينار او 
ما نسبته ٨٦٫٥٪ ونصيب ودائع عمالء القطاع 
اخلاص بالدينار الكويتي منها نحو ٢٢٫٥١٣٠ 
مليار دينار اي ما نسبته ٩١٫٤٪ وبلغت الودائع 
بالعمالت االجنبية لعمالء القطاع اخلاص نحو 

٢٫١٢٥٣ مليار دينار.
الســــلعية  الكويت  ارقام جتارة    وتشــــير 
اخلارجية حتــــى نهاية الربع الثالث من العام 
٢٠١٠ الــــى ان اجمالي الصادرات الســــلعية قد 
بلغت نحو ١٣٫٨٨٥ مليار دينار منها نحو ٩٤٫٤٪ 
صادرات نفطية، وبلغت الواردات الســــلعيةـ  
ال تشمل العســــكرية ـ نحو ٣٫٠٥٣٨ مليارات 

٢٠٠٩ واذونات اخلزانة برصيد ١٥٠ مليون 
دينار منذ اغسطس ٢٠٠٩.

  وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات 
اخلزانة ملدة سنة نحو ١٫٢٥٪ منذ مارس ٢٠١٠ 
وملدة ســـنتني نحو ١٫٣٧٥٪ منذ مايو ٢٠١٠ 
وعلى أذونات اخلزانة، ملدة ٣ شـــهور نحو 
٠٫٥٠٦٪ وتستأثر البنوك احمللية مبا نسبته 
٩٣٫٩٪ من اجمالي ادوات الدين العام وميثل 
الدين العام ما نسبته ٦٫٥٪ من حجم الناجت 
احمللي االجمالي االســـمي لعام ٢٠٠٩ والذي 

بلغ نحو ٣١٫٥ مليار دينار.
  أما بالنسبة للسياسات واملؤشرات النقدية 
فقد قام بنك الكويت املركزي بخفض سعر 
اخلصم على الدينـــار الكويتي مرة واحدة 
فقط خالل العام ٢٠١٠ بـ ٠٫٥٠ نقطة مئوية 

نفطية، لتبلغ جملة االيرادات نحو ١٩٫٦ مليار 
دينار، واعتمادات املصروفات نحو ١٦٫٣١ مليار 
دينار، وهكذا فإن الفائض املتوقع سيكون 
في حدود ٣٫٣ مليارات دينار ولكن للســـنة 
املالية احلالية بكاملها، وسيرتفع رقم الفائض 
الفعلي كلما كان معدل ســـعر برميل النفط 
الكويتي اعلـــى من نحو ٧٧ دوالرا للبرميل 
للفترة يناير ـ مـــارس ٢٠١١ وهو االحتمال 

االقرب الى الواقع.
  وبلغ حجم الدين العام احلكومي كما في 
نهاية نوفمبر ٢٠١٠ نحو ٢٠٣٨ مليون دينار 
بارتفاع طفيف، جدا نسبته ٠٫٤٪ عن مستوى 
نهاية عام ٢٠٠٩ وادوات الدين العام تتكون 
من سندات اخلزانة األطول امدا برصيد ١٨٨٨ 
مليون دينـــار ١٨٧٩ مليون دينار في نهاية 

١٦٫٣١٠ مليـــار دينار وبلغت تقديرات جملة 
االيرادات فيها ٩٫٧١٩٣ مليارات دينار، منها نحو 
١٫١٠٢٧ مليار دينار ايرادات غير نفطية، وقدرت 
االيرادات النفطية بنحو ٨٫٦١٦٦ مليارات دينار، 
أي مبا نســـبته ٨٨٫٧٪ من اجماليها. وقد مت 
تقدير االيرادات النفطية، طبقا لألسس التالية: 
حصـــة انتاج نفط خام تعـــادل ٢٫٢ مليون 
برميل يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط 
الكويتـــي يبلغ ٤٣ دوالرا، وذلك عمال مببدأ 
احليطة واحلذر، وسعر الصرف املستخدم 
٢٩٢ فلسا للدوالر، وبعد خصم تكاليف االنتاج 
والتسويق بلغ العجز االفتراضي للموازنة 

نحو ٦٫٥٩٠٧ مليارات دينار.
  ولكن اوضاع السوق النفطي كانت افضل 
من تقديرات املوازنة، اذ بلغ معدل سعر برميل 
النفط، لثالثة أرباع السنة املالية احلاليةـ  من 
ابريل الى ديسمبر ٢٠١٠ ـ نحو ٧٦٫٩ دوالرا، 
بزيادة بلغت نحو ٣٣٫٩ دوالرا للبرميل، أو 
أعلى مبا نسبته ٧٨٫٨٪ عن السعر االفتراضي، 
املقدر في املوازنة احلالية، والبالغة ٤٣ دوالرا 
للبرميل. ويشـــير تقرير املتابعة الشهرية، 
حلسابات االدارة املالية للدولة الى ان جملة 
االيـــرادات احملصلة (نفطية وغير نفطية)، 
حتى ٢٠١٠/١١/٣٠ قد بلغت نحو ١٣٫٢١٨٧ مليار 
دينار، بينما بلغت املصروفات الفعلية نحو 
٧٫١٧٧٦ مليارات دينار، وذلك عن الفترة نفسها، 
مما يترتب عليه حتقيق فائض مقداره نحو 
٦٫٠٤١١ مليارات دينار، ولكن رقم الفائض هذا 
ال يعكس الواقع، وسيكون الفائض الفعلي 
أقل، فقد تصل االيرادات النفطية ملجمل السنة 
املالية احلالية الى حدود ١٨٫٥ مليار دينار، 
ومع اضافة نحو ١٫١ مليار دينار، ايرادات غير 

التقرير االسبوعي   ألقى 
الصادر عن شركة الشال 
لالستشارات االقتصادية 
الضوء على أهم االحداث 
االقتصادية في ٢٠١٠، مشـــيرا الى انه بعد 
منو حقيقي ســـالب لالقتصـــاد احمللي، في 
عام ٢٠٠٩ بحدود -٤٫٦٪، تتوقـــع نشـــرة 
الـ E.I.U - ديسمبر ٢٠١٠ - ان يحقق الناجت 
احمللي االجمالي، في عام ٢٠١٠، منوا حقيقيا 
موجبا، وبحدود ٣٫٢٪ وذلك بفضل استمرار 
االرتفاع في أســـعار النفط، وان يبلغ معدل 
النمو االســـمي، للناجت احمللي االجمالي في 
الكويت نحو ١٩٫٨٪ ليصل حجمه الى نحو 
٣٧٫٧٥٠ مليار دينار، أي ما يعادل نحو ١٣٠٫٨٩٧ 
مليار دوالر، ومن املتوقع اســـتمرار النمو 
احلقيقي املوجـــب لالقتصاد احمللي بحدود 

٤٪ في عام ٢٠١١.
  وبلغ معدل انتاج النفط خالل العام ٢٠١٠ 
نحو ٢٫٢٢ مليون برميل يوميا، وبلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي أقصاه عند نحو 
٨٦٫٤ دوالرا للبرميل، في شهر ديسمبر ٢٠١٠ 
فيما بلغ أدناه عند نحو ٧٠٫٨ دوالرا للبرميل، 
في شهر يوليو ٢٠١٠ وبلغ معدل السعر للعام 
٢٠١٠ نحو ٧٦٫٤ دوالرا للبرميل، مقابل معدل 
عام ٢٠٠٩ البالغ نحو ٦٠٫٣ دوالرا للبرميل، 
أي بارتفـــاع بلغت نســـبته ٢٦٫٧٪ انعكس 

ايجابا على االيرادات النفطية.
  ووافق مجلس االمة على القانون رقم ٥٥ 
لسنة ٢٠١٠ اخلاص بربط ميزانية الوزارات 
واالدارات احلكومية للسنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
وقد بدأ العمل بها في ٢٠١٠/٤/١ وينتهي في 
٢٠١١/٣/٣١ وبلغت اعتمادات املصروفات فيها 
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 ٢٥٫٥٪  ٣٫٩٪  ٣٫٨٪  ٤٨٤٫٢  ٤٦٦٫٥  ٢٠٫٨٪  ٤٦٦٫٠  ٣٨٥٫٨  سوق الكويت لالوراق املالية/ املؤشر الوزني  ١ 
 ٢٤٫٨٪  ١٢٫٨٪  ٦٫٦٪  ٨٫٦٨١٫٧  ٨٫١٤٢٫١  ١٠٫٦٪  ٧٫٦٩٤٫٩  ٦٫٩٥٩٫٢  سوق الدوحة لالوراق املالية  ٢ 
 ١٧٫٤٪  ٢٫٢٪  ٥٫١٪  ٢٠٫٥٠٩٫١  ١٩٫٥٢١٫٣  ١٤٫٩٪  ٢٠٫٠٦٩٫١  ١٧٫٤٦٤٫٨  بي اس اي سينسيكس - الهند  ٣ 
 ١٦٫١٪  ١١٫٠٪  ٣٫٤٪  ٦٫٩١٤٫٢  ٦٫٦٨٨٫٥  ٤٫٦٪  ٦٫٢٢٩٫٠  ٥٫٩٥٧٫٤  داكس - أملانيا  ٤ 
 ١١٫٠٪  ٧٫٣٪  ٥٫٢٪  ١١٫٥٧٧٫٥  ١١٫٠٠٦٫٠  ٣٫٥٪  ١٠٫٧٨٨٫١  ١٠٫٤٢٨٫١  داو جونز - الواليات املتحدة  ٥ 
 ٩٫٠٪  ٦٫٣٪  ٦٫٧٪  ٥٫٨٩٩٫٩  ٥٫٥٢٨٫٣  ٢٫٥٪  ٥٫٥٤٨٫٦  ٥٫٤١٢٫٩  الفوتسي ١٠٠ - بريطانيا  ٦ 
 ٨٫٢٪  ٣٫٦٪  ٤٫٨٪  ٦٫٦٢٠٫٨  ٦٫٣١٨٫٥  ٤٫٤٪  ٦٫٣٩٢٫٤  ٦٫١٢١٫٨  سوق االسهم السعودي  ٧ 
 ٦٫١٪  ٤٫٤٪  ٢٫٥٪  ٦٫٧٥٤٫٩  ٦٫٥٩٢٫٠  ١٫٦٪  ٦٫٤٧٢٫٨  ٦٫٣٦٨٫٨  سوق مسقط لالوراق املالية  ٨ 

 -٠٫٧٪  -٠٫٤٪  ٠٫٩٪  ٦٫٩٥٥٫٥  ٦٫٨٩١٫٠  -٠٫٣٪  ٦٫٩٨٥٫٠  ٧٫٠٠٥٫٣  سوق الكويت لالوراق املالية/ املؤشر السعري 
 -٠٫٩٪  ١٫٧٪  -٠٫٤٪  ٢٫٧١٩٫٩  ٢٫٧٢٩٫٩  -٢٫٦٪  ٢٫٦٧٣٫٢  ٢٫٧٤٣٫٦  سوق ابوظبي لالوراق املالية  ٩ 
 -١٫٨٪  -٠٫٩٪  -٠٫٤٪  ١٫٤٣٢٫٣  ١٫٤٣٧٫٩  -٠٫٩٪  ١٫٤٤٤٫٨  ١٫٤٥٨٫٢  سوق البحرين لالوراق املالية  ١٠ 
 -٣٫٠٪  ٩٫٢٪  ٢٫٩٪  ١٠٫٢٢٨٫٩  ٩٫٩٣٧٫٠  -١١٫٢٪  ٩٫٣٦٩٫٤  ١٠٫٥٤٦٫٤  نيكاي ٢٢٥ - اليابان  ١١ 
 -٣٫٣٪  ٢٫٤٪  ٥٫٤٪  ٣٫٨٠٤٫٨  ٣٫٦١٠٫٤  -٥٫٦٪  ٣٫٧١٥٫٢  ٣٫٩٣٦٫٣  كاك ٤٠ - فرنسا  ١٢ 
 -٩٫٦٪  -٣٫٢٪  -٢٫٣٪  ١٫٦٣٠٫٥  ١٫٦٦٨٫٨  -٦٫٦٪  ١٫٦٨٣٫٧  ١٫٨٠٣٫٦  سوق دبي املالي  ١٣ 
 -١٤٫٣٪  ٥٫٧٪  -٠٫٤٪  ٢٫٨٠٨٫١  ٢٫٨٢٠٫٢  -١٩٫٠٪  ٢٫٦٥٥٫٧  ٣٫٢٧٧٫١  اس اس اي كومبوسيت - الصني  ١٤ 

 تقـرير 

  دبي بين «أزمتها العقارية» و«انتعاشها التجاري»
  التزال مركز المنطقة ألمالي «دون منازع»

 أشار التقرير الى انه طبقا ملا ذكرته 
مجلة «االيكونوميست» في ٢٩ ديسمبر 
٢٠١٠ يتنازع دبي طريقان، فمن جانب 
يبدو ان الســـياحة تنتعش والتجارة 
وحتديدا مع الصني والهند في دبي تليهما 
ايران تزدهر وطبيعتها املتسامحة وبناها 
التحتية جتعل منها مركز املنطقة املالي 
من دون منازعة، ومن جانب آخر تعيش 
دبي أزمة عقار باتساع مساحاتها الفارغة 
وهبوط مستمر في االيجارات واألسعار 
والسيولة، وديون ضخمة وغير شفافة 
وتعتمد ضمانا لها أصول عقارية، قد 
ال تنتعـــش أو يصعب تســـييلها لفك 

ازمتها.
  وفي جانب الديون يبدو ان مؤسساتها 
احلكومية وشـــبه احلكومية عليها ان 
تسدد أصل ديون في عام ٢٠١١، بحدود 
١٨ مليار دوالر، إضافة الى ديون سبقت 
إعـــادة جدولتها في عـــام ٢٠١٠ ودبي 

العاملية وهي أكثر املؤسســـات الثالث 
الضخمة عســـرا ماليا إضافة الى دبي 
القابضة ودبي لالستثمار، صرحت بأنها 
قادرة على حتصيل ١٩٫٤ مليار دوالر 
من بيع أصولها خالل ثماني سنوات، 
ولكن «JP Morgan» يضع قيمة أصولها 
كلها بحدود ١١ مليار دوالر وقيمة أصول 
تابعتهـــا العقارية ـ نخيـــل ـ بصفر. 
واملشكلة طبقا لاليكونوميست انه ال 
مركزية االقتراض في السابق، تسببت 
في فوضى االقتـــراض حتى أصبحت 
معرفة احلجم احلقيقي للديون صعبة، 
ولن حتل االشكال أو تخففه، املبالغة 

في تقدير قيمة األصول.
  على اجلانـــب اآلخـــر، بانخفاض 
االيجارات واألسعار وخفوت االزدحام 
اصبحت تنافسية دبي أفضل، ولدى دبي 
أصول مميزة مثل طيران اإلمارات التابعة 
لدبي لالستثمار التي حققت في الشهور 

الستة األولى لسنتها املالية املنتهية في 
سبتمبر ٢٠١٠ ارباحا بحدود ٩٢٥ مليون 
دوالر، وهناك دبي للموانئ ومشروعات 
ضخمة على األرض، وكلها متثل قصص 
جناح وحتول الثقـــل االقتصادي الى 
الشرق، الذي زادت وتيرته بسبب أزمة 
العالم املالية، يجعل من دبي مشروعا 
اقليميا وســـيطا ناجحا لو مت التخلي 
عن احلساسيات السياسية ومت النظر 
بجدية الى مشروع وحدة أو على األقل 

تعاون ايجابي ضمن االقليم.
  لذلك نعتقد ان ما يحدث لدبي أمر غير 
مستحق فدول االقليم متلك املوارد ودبي 
متلك األصول ودبي نفسها تستحق ان 
تكون أكبر األصول، واألمر يحتاج الى 
أو اآلسيوية  الثقافة األوروبية  بعض 
في مشروع التعاون، وتستحق دبي من 
شركائها أفضل مما استحقته اليونان 

أو ايرلندا. 


