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يبدو أنه بالرغم من تنامي اإلحساس بقرب تعافي 
االقتص����اد الدولي، إال أن ديون دبي مازالت قادرة على 
عرقل����ة تعافيها الكامل. ورغ����م أن كثيرا من املتابعني 
قد توقعوا ح����دوث ترحيالت العداد هائلة من العمالة 
العاملة ف����ي دبي إال أن ذلك لم يح����دث وعادت أجواء 
االعمال إلى االنتعاش فورا عقب رمضان. لكن يبدو أن 
الطري����ق مازال طويال أمام دبي، وبالتالي أمام اقتصاد 

دولة اإلمارات ككل.
فوفقا لتوقعات فمن احملتمل أن ينكمش االقتصاد 
اإلماراتي بنسبة 1% قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى 

إلى نسبة 2.9% من النمو السنوي في عام 2010.
لكن يبدو أن األمور حتتم����ل أكثر من هذه النظرة 
التش����اؤمية احملدودة، والدليل عل����ى ذلك هو حدوث 
انخفاض في تصنيفات »فيتش« لعدد من املؤسسات 

الهامة في االقتصاد اإلماراتي.
ومن أهم أسباب ذلك هو الديون الهائلة التي استخدمت 
لتمويل ال����رواج العقاري الزائد عن احلد في دبي. فقد 
شاعت األخبار عن حجم ديون دبي في نوفمبر أواخر 
العام املاضي، والتي تبلغ تقريبا 100% من حجم الناجت 
احمللي اإلجمالي لدبي والذي يصل إلى مبلغ 82 مليار 
دوالر. وبالرغم من كل احملاوالت التي تسعى للتقليل من 
أهمية هذه األرقام فإن دبي وجدت نفسها مضطرة إلى 
إصدار سندات حكومية لتمويل حوالي 20 مليار دوالر 
لتغطية التزاماتها قصيرة األجل. في فبراير مت بيع ما 
يقرب من نصف ه����ذه الكمية )10 مليارات دوالر( إلى 
البنك املركزي اإلماراتي. ومازال من املتوقع أن يتم إصدار 

النصف اآلخر في نهاية العام احلالي. ووفقا لتقديرات 
س����تاندارد آند بورز يبدو أن حجم الديون املتوقع من 
دبي سدادها يصل إلى أرقام هائلة بحيث يصعب تصور 

دفعها فهي تصل إلى 50 مليار دوالر.
ففي هذه اإلمارة الصغيرة ال مير أسبوع واحد دون 
اإلعالن عن مشروع سياحي أسطوري، مثل مشروع فندق 
حتت املاء، أو مشروع جعل دبي قبلة الشطرجن اجلديدة 
في العالم. كذلك املشروعات التي تتوالها شركة »نخيل« 
احمللية مبيزانية قدرها 12 مليار دوالر، وتتلخص في 
توسيع الس����احل الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا ببناء 
1500 كيلومتر من الش����واطئ اجلديدة الساحرة. وقد 
متثل آخر مشروعاتها في إنشاء أكبر واجهة بحرية في 
العالم، هي واجهة دبي البحرية، التي متتد على مساحة 
 81 كيلومترا مربعا، أي تقريبا مثل مساحة مدينة باريس.
أغلب هذه املش����روعات العقارية توح����ي بالقول إنه 
ليس هناك حدود س����وى حدود اخليال. إال أن احلدود 
الواقعية تتمثل في امليزانية بالتأكيد. وكذلك في األسعار 
املعلنة والتي تتراوح بني 7.5 ماليني و36 مليون دوالر 
للجزي����رة. إن دبي موقع عمل دائم على األرض. فهناك 
تسمع ليال ونهارا ضجيج اجلرافات واملطارق. وعلى 
جانب الطريق السريع، تبدأ معالم إنشاءات جديدة في 

التشكل باستمرار.
إن الرؤية اإلستراتيجية التي تتبناها دبي ترى في 
إنفاق مبلغ 50 مليار دوالر على تطوير البنية األساسية 
السياحية مشروعا مبررا. فدبي ال متلك سوى 2% فقط 
من احتياطي الذهب األسود في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة. وستنضب آبارها خالل عشر سنوات. وليس أمام 
دبي من مخرج لتأمني مستقبلها سوى خفض اعتمادها 
على الثروة النفطية بتنويع اقتصادها. واليوم لم يعد 

ميثل النفط سوى 7% من إجمالي الناجت الداخلي.
على جانب آخر، فإن إمارة أبوظبي التي تعد أغنى 
إم����ارات الدولة بالنفط حي����ث متتلك ما قدره 94% من 
احتياطي����ات النفط في الدول����ة ككل، تقف على أهبة 
االستعداد لتمويل الرواج العقاري والسياحي في دبي 

األفقر في النفط.
لقد جذبت املشروعات الهائلة في دبي كما كبيرا من 
رؤوس األموال األجنبية التي بلغت الذروة في عام 2004. 
وقد شهدت دبي في العقد األخير متوسط منو سنوي 
بلغ 7 %. وبلغ إجمالي الناجت الداخلي عن كل فرد 17500 
دوالر وهو يقترب من مستوى الكويت. والطموحات ال 
تق����ف عند هذا احلد. إذ حتلم اإلمارة أيضا بأن تصبح 
أهم مركز لتعامالت األسهم في الشرق األوسط بتدشني 
مركز دبي املالي الدولي. ويتوقع أال يقل عدد األشخاص 
الذين سيعملون في هذا املركز املالي الضخم الذي سينشأ 
في عام 2006 عن 50 ألف ش����خص. والستقبال كل هذا 
احلشد يجب أن يتم ضخ أكثر من 4 مليارات دوالر في 

البنية األساسية لتوسيع مطار دبي.
إن الرؤية اإلس����تراتيجية لدبي تعتمد كثيرا على 
توقعات بخصوص ما سيحدث في املستقبل. وهي تأمل 
أن تصبح دبي أكثر املدن أمنا في العالم، حيث لن يوجد 
مكان للتسول أو اإلجرام. وهي توقعات متفائلة جدا، 

إال أنها مازالت محفوفة باملخاطر.

هل تعرقل الديون تعافي االقتصاد في اإلمارات؟
تحليل اقتصادي

منظر عام إلمارة دبي

قبل موعدها المحدد بشهر

»نخيل« تسدد سندات بقيمة 1.2 مليار دوالر

الش���ركات  أجل���ت 
الدولة في  اململوكة من 
دب���ي م���ن مخططاتها 
إلعادة الهيكلة في انتظار 
املوافقة من قبل صندوق 
دبي للدعم املالي. سينتظر الصندوق، وهو الهيئة احلكومية املشرفة 
على توزيع املس���اعدات املالية على املش���روعات املدنية واململوكة 
للدولة، الى ان تقوم دبي باصدار دفعة الس���ندات الثانية مببلغ 10 
ملي���ارات دوالر وذلك حتى يوافق عل���ى أي من املخططات التي مت 
تقدميها بناء على توصيات املستشارين العاملني على اعادة هيكلة 

تلك الشركات ومديونياتها.
»لقد اعددنا بالفعل مخططات العادة الهيكلة منذ الشهر املاضي، 
لكن من دون املوافقة او الدعم املالي من االدارة املالية وسيكون حجم 
العم���ل القابل للتنفيذ في اطار محدود«، على حد قول مصدر مقرب 
من دبي وورلد وهي الشركة املهيمنة على العديد من مشروعات دبي 

العمالقة واململوكة للدولة.
ويعمل مستشارو الشركات بشكل دائم في محادثات مع اجلهات 

املقرضة آملني في موافقة الصندوق على مخططات اعادة الهيكلة.

التزامات المديونيات المقبلة لدبي
مصدرتاريخ االستحقاقمليون دوالر

صكوك دبي العاملية4 نوفمبر 2009
صكوك ذهب6 نوفمبر 2009
نخيل للتنمية14 ديسمبر 2009

صكوك ذهب6 مايو 2010
نخيل للتنمية13 مايو 2010

دبي وورلد23 يونيو 2010
دبي انترناشيونال كابيتال27 يونيو 2010
مشروع ايروسبيس دبي31 يوليو 2010
اخلطوط اجلوية اإلماراتية10 أكتوبر 2010
اميبور5 ديسمبر 2010

املصدر: ستاندرد آند بورز

في كل من أوروبا وآسيا واإلمارات 

دبي تبدأ حملة ترويجية 
للقاء مستثمري الدخل الثابت

مع تجنب البنوك لإلقراض

مشروعات الخليج تنكمش بمقدار النصف
»كونسورتيوم« إيراني سيحصل

على رخصة المحمول الثالثة
807 ماليين ريال أرباح »موبايلي«

الرياض � رويترز: سجلت شركة احتاد اتصاالت »موبايلي« ثاني 
أكبر ش���ركة لتشغيل الهواتف احملمولة في السعودية أرباحا فاقت 

التوقعات إذ ارتفع صافي الربح %49.7.
وقالت الش���ركة في بيان نش���ر على موقع البورصة السعودية 
على اإلنترنت إنها س���جلت أرباحا قياسية بلغت 807 ماليني ريال 
خالل األش���هر الثالثة املنتهية في 30 سبتمبر مقارنة ب� 539 مليون 

ريال قبل عام.
وعزت الشركة ذلك إلى »استمرار الزيادة املطردة في أعداد اخلطوط 
املفوترة والتوسع في تغطية اجليل الثالث املطور من خالل إضافة 
مدن جديدة ما أسهم بشكل كبير في زيادة أعداد املشتركني في النطاق 

العريض وخدمات املعطيات«.

..والمشتركون في »محمول مصر«
يتجاوزون 51 مليونًا

القاهرة � رويترز: قال موقع تابع للحكومة املصرية على شبكة 
اإلنترنت أمس إن منو عدد املش���تركني في خدمات الهاتف احملمول 
في مصر استمر قويا في أغسطس حيث أضيف 1.4 مليون مشترك 
جديد ليصبح إجمالي عدد املشتركني 51.477 مليون مشترك. ومصر 

هي أكثر الدول العربية سكانا ويقطنها نحو 77 مليون نسمة.
ويرى محللون ومسؤولون ان هناك مجاال لزيادة عدد املشتركني 
إلى نحو 65 مليون مش���ترك أي ما يعادل 85% من إجمالي السكان، 
وإن كانت تقديرات تشير إلى أن ما بني 20 و25% من املشتركني لديهم 

أكثر من خط محمول.

..وعقود للطاقة بـ 60 مليار دوالر
أبوظبي � رويترز: قال املدير 
االقليمي لشركة تكنيب الفرنسية 
للنفط واألعمال الهندسية أمس، 
إن عق���ودا للطاق���ة بقيمة 60 
مليار دوالر على األقل ستكون 
مطروحة للمنافس���ة في أربعة 
أسواق رئيسية مبنطقة اخلليج 

خالل السنوات الثالث املقبلة.
وأضاف أرتورو جرميالدي 

نائ���ب رئيس تكنيب الش���رق 
األوسط للصحافيني في مؤمتر 
صحافي: »في السعودية والكويت 
وقطر س���يجري ارساء عقود 
بقيمة نحو 40 مليار دوالر ألعمال 
هندسية ومشتريات وبناء بحلول 
2012«. وأضاف دون اسهاب »في 
االمارات العربية املتحدة ستجري 
ترس���ية عقود بقيمة 21 مليار 

دوالر تقريبا في غضون األشهر 
املقبلة«. وقالت موديز انفستور 
سرفيسز إن قطاع النفط والغاز 
باملنطقة ف���ي وضع ميكنه من 
احلصول على نصيب جيد من 
السوق في ضوء االرتفاع املتوقع 
للطلب على النفط والغاز السيما 
في آسيا وتوقعات استقرار هذا 

القطاع.

دبي � رويترز: قال مصرفيان مطلعان امس، 
إن ش���ركة نخيل العقارية ومقرها دبي سددت 
س���ندات توريق قيمته���ا 1.2 مليار دوالر قبل 
شهر من موعد اس���تحقاقها. وقال مصرفي إن 
ذلك األمر كان س���ريعا وإنه خطوة في االجتاه 

الصحيح.
 ومن ناحية أخرى ذكرت مجلة نشرة الشرق 
االوسط االقتصادية »ميد« التي تصدر في لندن 
عل���ى موقعها على اإلنترنت أن ش���ركة نخيل 
اململوكة حلكومة دبي سددت السندات يوم 15 

أكتوبر اجلاري.
ولدى نخيل سندات إس���المية بقيمة 3.52 
مليارات دوالر يحني موعد استحقاقها في ديسمبر 

املقبل.

 وكان من املقرر أن يحني موعد اس���تحقاق 
سندات التوريق في 15 نوفمبر وجرى متويل تلك 
السندات عن طريق بنك اإلمارات دبي الوطني 
وبنك املشرق ومصرف نور االسالمي ومجموعة 

سامبا املالية.
 ويتطلع املستثمرون إلى معرفة مدى قدرة 
دبي على االستفادة من األسواق في ظل تراجع 
القط���اع العقاري باإلمارة حت���ت وطأة األزمة 

املالية العاملية.
 وتبلغ ديون امارة دبي والشركات املتصلة 
بها نحو 80 مليار دوالر تكبدت معظمها خالل 
اجتاهها لتوسعة أنشطتها في قطاع اخلدمات 
اللوجستية واخلدمات املالية والعقارات ومتاجر 

التجزئة الفاخرة والسياحة.

دب���ي � رويترز: أفاد بي���ان امس، بأن حكومة 
دب���ي تعتزم إطالق حمل���ة ترويجية في أوروبا 
وآسيا واإلمارات العربية املتحدة اعتبارا من 22 
أكتوبر اجلاري وذلك لعقد لقاءات مع مستثمري 

الدخل الثابت.
ووفقا للبيان الذي صدر عن البنوك التي تتولى 
ترتيب اللقاءات سيجري عقد احلملة الترويجية 

بالنيابة عن دائرة املالية في دبي في كل من هونغ 
كونغ وسنغافورة وأبوظبي ودبي وفرانكفورت 

ولندن.
ويتول���ى ترتيب االجتماعات كل من بنك دبي 
اإلسالمي وشركة ميتسوبيشي يو.إف.جي لألوراق 
املالية وبنك س���تاندرد تش���ارترد وبنك يو.بي.

اس.

أبوظبي � رويترز: قال مسؤول كبير في بنك 
»اتش.اس.بي.س���ي« امس إن متويل املشروعات 
في منطقة اخلليج العربية انخفض إلى النصف 

هذا العام مع جتنب البنوك لالقراض.
وقال داري���ن ديفيز العض���و املنتدب ومدير 
مجموعة املصادر والطاق���ة لدى »اتش.اس.بي.

سي« للصحافيني على هامش مؤمتر للطاقة نظمته 
نشرة ميد االقتصادية إن إجمالي القروض املجمعة 
للمشروعات في منطقة اخلليج بلغ نحو 30 مليار 

دوالر حتى اآلن هذا العام مقارنة مع 90 مليار دوالر 
في 2008 و130 مليار دوالر في 2007. وقال ديفيز 
»تباطأ متويل املشروعات ألن البنوك انسحبت 
من اإلق���راض«، مضيفا أن البنوك أصبحت أكثر 
حساسية جتاه املخاطرة. لكنه قال إن قطاع الطاقة 
اليزال جذابا للمقرضني بس���بب الدعم احلكومي 
القوي. وارتفعت أيضا تكلفة االقتراض في املنطقة. 
وأضاف »تضاعفت مقارنة مع ما كانت عليه منذ 

عام ونصف العام تقريبا«.

� رويت���رز: نقلت  طه���ران 
صحيفة إيراني���ة عن رمضان 
علي ص���ادق زاده نائب رئيس 
وحدة التنمية مبنظمة الصناعة 
اإليرانية احلكومي���ة قوله إن 
إيرانيا محليا  »كونسورتيوم« 
سيحصل على الرخصة الثالثة 
لتشغيل شبكة التصاالت الهاتف 
احملمول في الب���الد. ولم يذكر 

املسؤول مزيدا من التفاصيل.
وفي يولي���و املاضي ذكرت 
صحيف���ة إيراني���ة أخ���رى أن 
إيران س���حبت رخصة تشغيل 
الهاتف احملمول الثالثة من شركة 
االتصاالت املتنقلة »زين« وانها 
ستعقد مناقصة جديدة قائلة إن 

»زين« لم تف بالتزاماتها.
ومنحت إيران »زين« الرخصة 
في مايو بعد أن س���حبتها من 
مؤسس���ة اإلمارات لالتصاالت 

)اتصاالت(.
آن���ذاك إن  إي���ران  وقال���ت 

»الكونس���ورتيوم« املؤلف من 
»اتصاالت« وشركة تامني تليكوم 
االيرانية � وال���ذي كان قد فاز 
بالرخصة في يناير � تخلف عن 
توفير الضمان���ات الضرورية 
ودفع رسوم الرخصة في الوقت 

املناسب.
� إحدى  وكانت »اتصاالت« 
أكبر شركات تشغيل االتصاالت 
ف���ي الوطن العرب���ي من حيث 
القيم���ة الس���وقية � قالت انها 
تتوقع اس���تثمار ما يصل إلى 
خمس���ة مليارات دوالر خالل 
العمليات  خمس س���نوات في 

االيرانية.
وتقل نسبة انتشار الهاتف 
احملمول عن 60% في ايران وهو 
بلد نحو نصف عدد سكانه البالغ 
70 مليون نسمة دون 25 عاما.

ويعم���ل باي���ران اثنان من 
مشغلي االتصاالت وهما شركة 
االتصاالت االيرانية احلكومية 

)تي.س���ي.اي( اململوكة للدولة 
وايرانسل اململوكة بنسبة %49 
أكبر شركة  ام.تي.ان  ملجموعة 
لتشغيل شبكات الهاتف احملمول 
ف���ي منطقة جن���وب الصحراء 

الكبرى في افريقيا.
ودف���ع اخل���الف الن���ووي 
بني ايران والغ���رب العديد من 
الشركات االجنبية لالحجام عن 

القيام بعمليات داخل البالد.
ومتنع العقوبات املفروضة من 
قبل الواليات املتحدة الشركات 
االميركي���ة من القي���ام بأعمال 
داخل ايران كما جعلت عقوبات 
االمم املتحدة الشركات االخرى 
أكثر حتفظا بش���أن االستثمار 

في البالد.
وعل���ى الرغم من ذلك يقول 
محللون ان حجم السوق اإليرانية 
وثروات البالد في قطاع الطاقة 
يجعل منها فرصة استثمارية 

جذابة.

متداولون في بورصة البحرينمركز البحرين املالي

البحرين تعتزم إطالق بورصة ثانية
على الرغم من صغر حجم مملكة البحرين 
ولك���ون اقتصاده���ا األصغر ف���ي اخلليج 
تقوم البحري���ن بدور كبير كمركز مالي في 
املنطق���ة م����ع وجود أكث���ر م���ن 400 بنك 
ومؤسسات مالية اخ���رى ضم���ن تلك الرقع���ة 

الضيق���ة.
ويقول تقرير نشرته مجدة »ميد« ان األمر 
ذاته ينطبق على أسواق رأس املال احمللية، 
فمع ان بورصة البحرين تعد صغيرة مقارنة 
ببورصات البلدان األخرى في املنطقة إال ان 
رأسمالها الس���وقي بلغ في أواسط اكتوبر 
16.9 ملي���ار دوالر اي م���ا يع���ادل 70% من 
اجمال���ي الناجت احمللي للب���الد البال���غ 24 

ملي��ار دوالر.
وبعد 5 سنوات من النمو القوي شهدت 
البورصة أوقاتا عصيبة عام 2008 وتقلص 
رأسمالها السوقي مبقدار الثلث عن ذروته في 
العام املاضي التي بلغت 27.6 مليار دوالر، 

كما ان البورصة تفتقر بشدة الى السيولة مع 
وجود 50 شركة مدرجة فقط و37 صندوقا 
تعاونيا و12 سندا، ويشكل ضعف السيولة 
عائقا في س���بيل تطور بورصة البحرين، 
ولكن اجلانب االيجابي هو ان تقييمات معظم 
األس���هم تبقى جذابة نظرا الى تدني نسبة 
الس���عر الى االرباح في معظم القطاع���ات 
وهذا ينطبق على الكثي���ر م���ن البورص��ات 

اخلليجي��ة.
واش���ار التقرير الى ان القطاع املالي في 
البحرين اكتس���ب س���معة بتنوعه، كما ان 
احلكومة ساعدت على منو سوق السندات 
احمللية من خالل اصدارات منتظمة لألوراق 
املالية مثل الصكوك اإلسالمية، ولكن التحدي 
الكبي���ر هو ف���ي اجتذاب الرس���امي����ل من 
اخل����ارج، وفي هذا املجال وقعت احلكومة 
اتفاقيتني مع بورصتي دبي وسنغاف����ورة 
على أم����ل تشجيع اإلدراج في البورص����ات 

الث���الث.
ولعل أكبر دفعة ستأتي من القطاع اخلاص 
مع اعتزام اط���الق بورصة مالية كبيرة في 
املنامة العام املقبل، وستوفر البورصة اجلديدة 
مجاال لتداول املواد األولية والعمالت اآلجلة، 
كما يتوقع ان تفت���ح الباب أم����ام تداوالت 
ثانوي����ة في السندات اإلسالمية وفي نوع 
جدي����د من املشتق���ات اإلسالمي����ة، وهي 
تطم���ح الى اجتذاب نحو 100 ادراج بنهاية 
العام املقبل، وس���تكون البورصة اجلديدة 
ملكا لش���ركة »فاينانش���ال تكنولوجي���ز« 

الهندي���ة.
ويأم���ل فريق ادارة البورصة في البداية 
ان يبن���ي حجما للبورص���ة وان يركز على 
املنتجات السائلة والش���فافة، وبالرغم من 
اهتمام املنطقة باملشتقات واملنتجات األخرى 
املعقدة فإن البورصة اجلديدة لن تتعامل بها 

إال في وقت الحق.

المخططات لن تتسلم الموافقة لحين إصدار دفعة السندات الثانية بمبلغ 10 مليارات دوالر

مؤسسات دبي تؤجل مخططات إعادة الهيكلة


