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 مقدمة

 

لتابعـة لهـا بدبـي الشـركة اكان إعالن عجز حكومة دبـي عـن سـداد الـديون المترتبـة علـى 

مثــل موةــة عاتيــة امتــدت  ،ائنين منحهمــا مهلــة ةديــدة لســداد اوالطلــم مــن الــدّ  ،العالميــةب

أصابت خطوة دبـي المفاةةـة األسـواق الماليـة العالميـة قد و .ثار ا إلى مختلف أرةاء العالمآ

أن  وابعـد أن ظّنـ ،عـمكما أصابت المسـتثمرين والـدائنين بموةـة مـن الرّ  ؛بالصدمة والذ ول

وتعتبـر ديـون  ـذ   ،تضـمن رـركاتها إمـارة  فـي  أموالهم وديونهم واستثماراتهم تعتبـر آمنـةّ 

 .بالنفط غني   اتحاد  على وةود ا ضمن أساسَا تعتمد  وإمارة   ؛الشركات ديون سيادية

م البورصــات وتترّقــ .مفتــرق خطــر أمــام ،العربيــة اإلمــاراتعهــا وم ،اليــوم تقــف دبــي

 إمـارة  الماليـة التـي تواةههـا  األزمات أسوأمن  واحدة   إدارةة المية كيفيّ الع واألسواقالخليجية 

هـا باتـت عـاةزة عـن لكنّ  ؛تـ  االقتصـادية والنقديـةلؤلـؤة الخلـيا العربـي ودرّ  بأنها فت يوماً وص  

فائقـــة  تراكمـــت خــالل الســنوات القليلــة الماضـــية، بفعــل مشــروعات   ضــخمة   ســداد ديــون  

 علــى التــي تســتند ســريعة مــن المضــاربة أربــا علــى تحقيــق  ــان فــي الرّ  أفرطــتالطمــو ، 

بنمــوٍج  اقتصــادي فريــد فــي  طمعــاً  ،الطمــو  اإلمــارة التــي قاد ــا رة، لكــّن المتــوّف  الســيولة

ــالم،  ــة اب اصــطدمتالع ــةاألزم ــي  لمالي ــة الت االســتثمارات فــي مشــاريعها  قلصــتالعالمي

 ـذا . االستثمارات العقاريـة رةاإلما منتجات أوقف تسويق  ذا السيولة وتقليص ؛العمالقة

ــالقطــاا الــذي  المخــاطرة  حــدّ  إلــىةــرت تطــوير   ،نيــة اقتصــاد دبــيفــي ب   أساســياً ل ركنــًا يمّث

 تاالقتصاداواكبر  ،منها اكبر دول العالم لم تسلم األزمة ذ  . اإلفالسة واالقتراب من حاّف 

و نســم نمــ بــربرازعتــيم عليــ  الت لطالمــا تــّم  خلــاًل  أظهــرتن معــيّ  فــي مكــان   أنهــا إاّل  ؛وأقوا ــا

في   خلل  و و  .ظهرت نسخت  األخطر في دبي ، والذيبفقاعيةب من خالل قطاعات   قة  محقّ 

ــذي   النمــاٍج االقتصــادية المعتمــدة ــوال ــابيتمّث ــة اإلدارة النّ  ل بغي ــة القانونّي ــة والمرةعّي وعي

 عائي للدولة... رّ الدور وبغياب ال ة القطاعات االقتصاديةبأحاديّ و ،والشفافّية والمحاسبة

لتطـال  اإلمـارةتعـدت حـدود  ،كان لهـا ارتـدادات دبي أصابت ذ  الهّزة االقتصادية التي 

مـن اةـل  وةز ذا البحث المـإعداد تحضير  المجاورة منها والبعيدة. وقد تّم  |،غير ا من البلدان

  لالزمة وأسبابها وأبعاد ا وتداعياتها. ط  مبّس  اقتصادي   تقديم رر   
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  دبي:دبي:  إمارةإمارةعن عن   اًل ـاًل ـأّو أّو 

الضــوء علــى واقــع اقتصــاد دبــي  إلقــاءال بــد مــن  ،األزمــةقبــل الــدخول فــي تفاصــيل 

 ؛العربيــة المتحــدة تااإلمــارالســبع التــي تشــكل  اإلمــاراتمــن  دبي  ــي واحــدة  فــ .وطبيعتــ 

فيهـا بالكميـات المتـوفرة عنـد  تـوفر الـنفطلعـدم  ،الباقيـة السـت اإلماراتعن  مختلفة   هاولكن

  . ظبي أبو ،إليها األقرب اإلمارةعند السيما  ؛اغير 

مـن خـالل  ،لـديها نفطـي   استطاعت دبي أن تعـّو  عـن ضـمور وةـود دخـل   ،رغم ٍلكو

 . توةي  اقتصاد ا ليكون خدماتيًا من الطراز األّول

 فيهـا، أغلبيـة األةنبيـةوتشكل اليد العاملـة  .مليون نسمة 1.6سكان دبي نحو يبلغ عدد 

وسـلمت مهمـة  ،الخاصـة بهـا األمـنوكانت دبي قد تخلـت عـن قـوات  !ي المةةف 80بنسبة  

التخلـي عـن  إلـىتهـد   بأنهـاوقـد فسـر المراقبـون تلـك الخطـوة  .الدفاا للحكومة االتحاديـة

 اإلمـــاراتتميـــزت عـــن لكـــي تتفـــرو لمشـــروعها االقتصـــادي. و ، ـــذ  المهمـــة المكلفـــة ماليـــاً 

 نكشـافاً ا أكثـرةعلهـا  ،تكـري  حريـة اقتصـادية الفتـةو ،معيشي منفتح المجاورة بانتهاج نمط  

 .على األسواق العالمية

عبـر  ،تحقيـق قفزتهـا االقتصـادية فـي المنطقـةخالل عقدين مـن الـزمن ستطاعت دبي إ

فـي تالفـي  ،بدايـة ،وافلـح ٍلـك .إدارةلهـا رئـي  ومجلـ   رـركة   وكأنها لإلمارة إدارةطريقة 

 ؛بتمويــل ائتمــاني واســتثمارات متنوعــة ،حــة ةــداً البيروقراطيــة وتســهيل خطــط تنميــة طمو

مركــزًا  وأصـبحت ؛رةة متطـوّ نيـة تحتّيـٍات ب   ،مدينـة عالميـة إلـىتتحـول  أنوتمكنـت بـذلك مـن 

كمـا  .العـالم إنحاء تجذب المستثمرين من كل لألعمال أساسيةوحاضنة  ،إقليمياً ماليًا وعالميًا 

 أصبحتالتي  ،آسيا ، يربطأساسيقتصادي ـ إمن احتالل موقع ةغرافي  اإلمارةتمكنت  ذ  

ــة عالميــاً  ــك  ،األوســطبأوروبــا والشــرق  ،القــوة االقتصــادية الثاني مــن ثلثــي  أكثــرالــذي يمل

 المخزون النفطي العالمي. 

مــا  إلــىفــي دبــي  وصــلت معــدالت النمــو الســنوية ،األخيــرةوفــي الســنوات العشــرة 

الـذي يمثـل وحـد  نحـو  ،هاتخـدما قطـااتطـوير  إلىمستندة بذلك  ،في المةة 11.5 يقارب الـ

للقطـاا العقـاري. ومـا سـاعد  فـي المةـة 30مـن  أكثـرمنها  ؛في المةة من حجم اقتصاد ا 75

هنـــاال االســـتقرار ف ؛مـــن نقـــا  قـــوة أواًل مـــا تملكـــ  دبـــي  ،علـــى  ـــذا النمـــو الســـريع أيضـــاً 

ألةنبّية الكبيرة التـي واالحتياطات النقدّية ا ،المحلي وارتفاا حّصة الفرد من الناتا ،السياسي
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فـي ظهر ةليـًا   اإلمارةطمو  و .1أضعا  ديون دبي 3أي ما يساوي  ؛مليار دوالر 300تفوق 

تحقيـق نذكر منهـا  ؛رب  خيالية األ دا حيث كانت  ،2015 ـ2007ألعوام  اإلستراتيجيةتها خط

 108 يحــوالإلــى  محلــينــاتا الالزيــادة والتخطــيط ل ،فــي المةــة 11نمــو ســنوي ال يقــل عــن 

لم تلحظ الحكومـة أي تعـديل علـى  ـذ   ،المالية وتداعياتها األزمةوحتى بعد  .2مليارات دوالر

بل بقيت تسير  ؛يتأثر قطاعها العقاري أنوكل ٍلك كان خوفًا من  ؛التخاٍ تدابير احترازيةالخطة 

 .ٍاتها في ركم الخطة

 إٍ ؛بي من ضعف بنيـويفي المقابل يعاني اقتصاد د ،، ولكنة ذا من ةهة نقا  القوّ 

الزراعـة اقـل مـن تشـكل و ؛من حجم االقتصـاد  في المةة 13القطاا الصناعي اقل من ل يمثّ 

وحتــى السياســة الضــريبية التــي  ؛فــي المةــة 6ال يتجــاوز الـــ  ،قطــاا الــنفط أمــا فــي المةــة،1

 تعتمــدو. تــؤمن لهــا مــوارد داخليــة تســتطيع االســتناد عليهــا أنال تســتطيع  ،تعتمــد ا دبــي

مثــل  ،فــي موارد ــا علــى المــداخيل التــي تجنيهــا مــن الشــركات المملوكــة مــن قبلهــا اإلمــارة

ومردود قطاا  ،األةنبيةوعلى االستثمارات  ،رركة الطيران والموانئ )موانئ دبي العالمية(

عت  ـذ  توّسـ إٍ ،اةتـا  اقتصـاد دبـي األخيـر. فهـذا العقـاريالقطـاا ما ال سـيّ  ،الخدمات فيها

مسـتندة  ،ةـرت تمويلهـا عـن طريـق القـرو بحيـث  ،بشكل مبالغ في  مشاريعها في  اإلمارة

 .فقة وسرعة البيع..المتدَّ  األةنبيةاالستثمارات  إلىبذلك 

 

اً  اني اً ث اني   دبي:دبي:  وأزمةوأزمةالعالمية العالمية   األزمةاألزمةما بين ما بين   ــ  ث

اإلفالسـات تـأتي ضـمن سلسـة مـن  ـي بـل  .األزمة المالّية في دبـي ليسـت األولـى

ــة فــي العــالم أةمــع. وكــّل  ــذا المصــرفّية والمؤّسســاتي متــدادًا الزمــة ماليــة عالميــة ل إيمّث

 وغير المدروس. اإلقرا  المفر  سياساتبسبم  العالم أسواقاكتسحت 

 اعتبر مراقبـون ،األمريكيةالمالية العالمية في الواليات المتحدة  األزمةانفجرت  ... حين

 ــي فــي  األســواقكــون  ــذ   ،طبيعــي أمــر   ــو فــي العــالم  األســواقانفجــار بعــض  إنكثــر 

النكشـا   ،األسـواقفي طليعـة  ـذ   وكانت دبي .امتدادات ألسواق المال العالميةع الواق

ـ .بشـكل كامـل اقتصاد ا على االقتصـاد العـالمي ّجل فـي دبـي فـالنمّو الصـاروخي الـذي س 

                                                 

مقابلة أةرا ا الباحث مع الخبير االقتصادي د. غازي وزني ـ  1  

عدد  /ةريدة األخبار / عبد الحليم فضل الل  ـ أزمة دبي: لماٍا االختيار دائمًا بين اقتصاد الريع واقتصاد المضاربة؟ـ  2  

   2009كانون األول  5     
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 أيضـاً يسـتند  يذوالـ ،علـى قـرو  ضـخمة ةالقائمـ أساسًا من فـورة قطـاا العقـارات مدفوا  

انكمشـت معـ   ،بركود اقتصادي عالمي اصطدم  ،على استقطاب الفوائض المالية العالمية

ــة ســيولة  وبأزمــة ،الرســاميل الوافــدة لالســتثمار فــي دبــي ــاتحــّدت مــن عالمي مــنح  إمكاني

فوةــدت دبــي النصــف...  إلــىوقلصــت القــدرة الشــرائية  ،القــرو  الســتكمال المشــاريع

بــين نقــص التمويــل اإلضـافي الســتكمالها مــن ةهــة،  نفسـها أمــام مشــاريع عمالقــة، عالقـةً 

  المشـاريع وكـل  ـذوبين عدم القدرة على تسويقها لعدم توافر الشاري لها من ةهة أخـرت. 

   .خالل الربح المحقق من تسويقهاراد سداد ا من كانت قائمة على قرو  ي  

مـن االسـتثمارات خروج عشرات المليارات من الـدوالرات  إلى أدتالعالمية  األزمةفهذ  

مليـار  50مـن  أكثـرلغايـة اليـوم خـروج  األزمـةمنذ بدايـة  اإلمارة كما رهدت .من دبي األةنبية

و ذا ما دفع المصر   ؛ئتمانا أزمةبروز تقلص السيولة و إلى تأدّ ما ّم  ،مصارفهادوالر من 

 ار دوالر. ملي 32ت الـ سيولة تعدّ  خّ لضمان الودائع وضحينها ل لتدخّ ل اإلماراتيالمركزي 

 إٍ ؛اً فـالنمو كـان سـلبي ،في دبي بانكماش اقتصـادي 2009عام  بدأو، 2008انتهى عام 

فــي  30مــن  أكثــراالســتثمارات تراةعــت و ،فــي المةــة 40مــن  أكثــرتراةعــت الحركــة الســياحية 

تقلصـت بشـكل كبيـر  وحتـى الحركـة االسـتهالكية؛ فـي المةـة 35مـن  أكثـروالصـادرات  ،المةة

 ،ورغم كل  ذ  المؤررات السـلبية .3في المةة 50بمعدل  القطاا العقاري تراةع نأكما  .ةداً 

بــل اســتمرت فــي  ؛األزمــةفــي  ســوأاألعمليــة ومنطقيــة لتفــادي  إةــراءاتلــم تأخــذ دبــي أي 

 أن أو ،تتوقــف عنــد حــّد معــين أنوبــدل  .ٍاتــ  وفــي نفــ  النمــوٍج االقتصــادي ،مشــاريعها

متناسية الديون الهائلة التي تقع على عاتقهـا وعـاتق  ،اماألم إلىاستمرت  بالهروب  ،تتراةع

 مؤسساتها.

 

اً  الث اً ث الث اتها على دبي  األزمةاألزمة  انفجارانفجار  --ث اتها على دبيوتداعي     ::وتداعي

الماليــة  األزمــةبــل بــدأت بوادر ــا تدهــر بعــد  ؛دبــي الرا نــة ليســت بالجديــدة أزمــة ،إٍاً 

برناما بسبم  ، األزمة تأةل انفجار إعالن   إالوما تشهد  دبي اليوم ما  و  .العالمية مباررة

بهــد  ضــمان  ،مليــار دوالر 20لتــوفير  2009الـــ  أوائــل كانــت قــد وضــعت  الحكومــة تمــويلي

أبـو ظبـي ـ ابع لـالّتـ ،يـزي اإلماراتــارـترت المصـر  المركـقـد و .االلتزامات المسـتحّقة عليهـا

الر مليـار دو 5بيـع سـندات بقيمـة  تـّم  من ثّم  .مليارات دوالر( 10نصف قيمة تلك السندات )
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بمبلـغ مّثـل  ت دبـيقد مـدّ  األخيرةتكون  ذ   ،وبهذا .أيضاً ظبي  بوأـ مصرفين تابعين ل إلى

   .لتأةيل االنهيار األوكسجينةرعة 

في  خطبو كاألباالمتداد  األزمةمدا ر  استمرت ، ذا المبلغ حينها حتى مع ضخّ  ،لكنو

لمشـاريع  وإلغـاء ،الماليـة دبـي أسـواقانهيار  ت فيوتجلّ  .في دبي الميادين والقطاعات كّل 

ًً  ؛مليـار دوالر( 300الــقيمتهـا )تتعـدت  قيد التنفيذ وأخرت ،عقارية قيد التخطيط  برقفـال مـرورًا

تشــرين الثــاني  25  بتــاريخ  األزمــةانفجــرت  أن إلــىتصــريف لعّمــال... ســات ورــركات ومؤّس 

 ،حـدت رـركاتهاعلـى إ تسـتحّق سعيها إلى إعـادة ةدولـة ديـون حكومة دبي عن  برعالن ،2009

ــةب و ــي ــانون  14فــي  ،بدبــي العالمي ــار مــن عــام هــا تأةيلو ،2009األول ك ــى أّي  .2010 حّت

غم علـى الـرّ  ،السـيطرة خـارج أصـبحت لإلمـارةالماليـة  األوضـااأّن  لهمـاأوّ  :أمرانّتضح وبذلك ا

ث تترّيــ ظبــي أبــو إمــارة أنوثانيهمــا  ؛مــن البرنــاما االئتمــاني الضــخم الــذي أطلقتــ  المدينــة

 !بالمساعدة لفر  ررو  معينة

ثـ  مـن تـداعيات تحد   أنما يمكـن  ،  والتداعيات المالية الزمة دبي من كّل  األخطر ،ولكن

ة الحكومـة الفصـل بـين مديونّيـحكومـة دبـي عـن  علنتـ أالـذي  موقفد الما بعالسيّ  ؛معنوية

 ،دبـي إمـارة ةضـرب مصـداقيّ  إلـى أدت موقـف ـذا الو ب،دبي العالميةبة مجموعة ومديونيّ 

ما فـي مسـألة القـرو  وال سـيّ  ،اإلمـارةائنين بهـذ  و ّز ثقة المستثمرين والمقرضين والـدّ 

علـى  ،سـات ـذ  المؤّس  إقـرا غلـم المصـار  وافقـت علـى أف ؛وغيـر السـيادية ،السيادية

الفصـل بـين ديـون الحكومـة وديـون الشـركة خلـق . إن مـن قبـل الدولـة مضـمونة   أنها أساس

ر و ـذا مـا سـو  يـؤثّ  ؛مفهـوم الـديون السـيادية وغيـر السـيادية عنـد الـدائنينة فـي ازدواةّيـ

ستدفع العالم  ذا الوضع معالجة وإن عدم  .على مستقبل العالقة المالية بين دبي والعالم

بشـرو   إاّل  ،حتى لو كانت للدولـة نفسـها ،ديون ةديدة سيادية أيّ  باعتبارال يقبل  أنالغربي 

ا أكــال  التــأمين علــى المبــالغ اارتفــو ــذا مــا انعكــ  فــي  .عاليــة كلفــةبو ،يةســاقتــرا  قا

ماليين دوالر في دبي أضـحت  10كلفة اقترا  فمثاًل  ) المقترضة إلى مستويات مرتفعة.

 .(ألف دوالر 500

ــ  ،وأيضــاً  ــذي قامــت ب ــت مدــا ر عــدم الثقــة فــي التعــديل ال مؤّسســة التصــنيف  تجل

ــّدلت تصــنيف أربعــة مصــار  صــوب الهــوام   ٍإ ”Standard & Poor’s“  االئتمــاني ع

ـــا بشـــركة  ،الســـلبّية ـــةبندـــرًا الرتباطه ـــي العالمّي ـــارات ب :والمصـــار   ـــي ب.دب ـــك اإلم بن
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بنـك دبـي بو ببنـك المشـرقب ىإضـافة إلـ ب(NBD) بنك دبـي الـوطنيب و ب (EIB)العالمي

 .4باإلسالمي

 

 تفاقمها:تفاقمها:  وأسبابوأسباب  األزمةاألزمةانفجار انفجار   أسبابأسباب  --رابعاً رابعاً 

تمويلهــا مــن خــالل االســتدانة  : مشــاريع عمالقــة تــّم تية دبــي بــاآأزمــيمكــن تلخــيص 

ــرا  مــن مــورد بل معهــا القــرو  لتتحــوّ  ،قابــة والمســاءلةبشــكل منفلــت مــن الرّ  ،واالقت

دون وةــود مــوارد ةانبيــة لتــأمين ســداد بعــض  ــذ  القــرو   5باســتثنائي إلــى مــورد عــادي

 والديون في حال استحقاقها... 

 ؛األسـبابدة بل  ي متعدّ  .وتفاقمها بسبم واحد األزمة سبابأولكن ال يمكن تلخيص 

 ونذكر منها:

ــ أســباب   (1 ــة: تتمّث ــيبنيوي ــالنموٍج االقتصــادي المعتمــد فــي دب ــّي  ،ل ب ــى  والمبن عل

 ،داخليـًا وخارةيـاً  ،عية واالسـتثمارات الطموحـةاالستدانة المفرطة والسياسات التوّسـ

ــىلمشــاريع عمالقــة ال تســتند  ــة ةــدوت اقتصــادية إل قــت بوقــت فــدبي حقّ  .واقعي

 ــذا  .فـي دور ـا االقتصـادي وموقعهـا علـى الخارطـة العالميـة اً ةـذري قياسـي تحـواًل 

تفـوق قـدرتها االقتصـادية  ،كبيرة استدانةسياسة إتباا  اإلمارةعلى  ل استوةمالتحوّ 

 الحقيقية. 

 ة:فرعيّ  أسبابة عدّ  إلىتتعلق بالفقاعة العقارية: والتي يمكن تقسيمها  أسباب   (2

 العالميـة  األزمـةمع بـدء  ،2008منذ عام  اً حاد اً القطاا العقاري يشهد تراةع أبد 2.1

فـي  50الــ  فـوقبنسـبة تألسـعار العقـارات بت في انخفـا  قـوي التي تسبّ 

 .المةة

 ،علـــى المضـــاربات أساســـيالقطـــاا العقـــاري فـــي دبـــي يســـتند بشـــكل  نإ 2.2

 ،طريقة غير مضمونةالتسهيالت العقارية من قبل المصار  ب إلى باإلضافة

 وررو  البيع السهلة التي لم تأخذ بعين االعتبار مسألة بالمخاطرةب.

 

                                                 

  2009كانون األول  ـ  ”Standard & Poor’s“ مؤّسسة التصنيف االئتماني تقرير صادر عن ـ 4

 / عدد ةريدة األخبار  / عبد الحليم فضل الل ـ  أزمة دبي: لماٍا االختيار دائمًا بين اقتصاد الريع واقتصاد المضاربة؟ ـ 5

  2009كانون األول  5     
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 .(ثانياً  العالمية )المذكورة في الفقرة األزمةتداعيات  (3

ــالي (4 ــة الســياحية نتيجــة التراةــع القــويّ  ،االنكمــاش االقتصــادي فــي العــام الح  ،للحرك

فضاًل عن انخفا  العائدات ؛ المةة في 30واالنخفا  الكبير للتجارة العالمية بنسبة 

وتراةــع النشــا  العقــاري فــي الخلــيا بشــكل  ،ص الحركــة االســتهالكيةوتقّلــ ،النفطيــة

رــهد  ،. بدايــةحســد عليهــاال ي  فاألوضــاا التــي مــّر بهــا  ــذا االقتصــاد الخليجــي عــام. 

فــي المةــة،  2.7نمــّوًا فــي القــرو  الممنوحــة بنســبة الخليجــي المصــرفي  ندــامال

ت النسـبة خـالل العــام بعـدما كانـ ،2009ل األرـهر العشـر األولـى مـن عـام فقـط خـال

فـي  50 بحواليمع تراةع أسعار النفط  وتزامن  ذا التقّلص .في المةة 42.1، 2008

ــة المبارــرة بنســبة انخفــا  حجــم االســتثماو، المةــة كمــا . فــي المةــة 40رات األةنبّي

ّيـة،  ـو السـياحة. فللمـّرة األولـى مورد مهّم للعمـالت األةنبانخفا  تزامن ٍلك مع 

 .20096في عام  دبي بنسم كبيرةيتراةع عدد زّوار  ،منذ عقدين من الزمن

 .ديون رركة بدبي العالميةب حولتصاريح مسؤوليها موقف دولة دبي و (5

ين مـن ةهـة ائنوالمقرضـين والـدّ  ،حكومـة دبـي مـن ةهـة ظبي الـذي فاةـأ أبوموقف  (6

 ومـردّ قبل يوم من استحقاق الدين.  إلىم المساعدة ظبي تباطأت بتقدي فأبو. ثانية

ومنهــا  ،ومنهـا التـاريخي ،منهـا االقتصـاديعوامــل؛ ة يعـود لعـدّ  أخير والتأةيـل ـذا التـ

 االةتماعي:

 15بقيمة  ،صدرتها حكومة دبيأارترت سندات حكومية  أنبو ظبي أـ سبق ل 601

 ؛في المةة 50قيمتها  إنخفضت ذ  السندات  ،لكن .لمساعدتها ،مليار دوالر

ث قبـل و ـي اليـوم تترّيـ .ظبـي كمـا علـى دبـي أبوو ذ  الخسارة  ي على 

رــرائها  راءمــن ّةــنيــت بهــا كــالتي م   ،تقــديم المســاعدة لتفــادي خســارة ةديــدة

ســيكون المقابــل  ،حــين تنــوي تقــديم المســاعدة. وأبــو ظبــي لهــذ  الســندات

بــين   ــي اليــوم موضــع ةــدل األصــولو ــذ   ؛تحــافظ علــى قيمتهــا أصــول  

 األرقــــامحجــــم  وعلــــى األصــــولعلــــى تســــعير  اخــــتال   فهنــــاال  .مــــارتيناإل

 .المطلوبة

                                                 

 تحت عنوان : 2009تقرير أصدر  بنك عودة في كانون األول   ـ 6

UAE economic report - a dynamic overheating model facting serious emergent challenge 
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 .ظبـي السـتغالل  ـذا الموقـف أبـودفعـت تاريخيـة  ـ سياسـية أسـباب    نـاال 602

ق ظبـي فيمـا يتعّلـوأبـو بين دبي  كان  ناال اختال    اإلمارتين تأسي فمنذ 

  .بمركزية القرار

ـــى باإلضـــافة 603 ـــين فـــي النمـــوٍةين  االخـــتال  إل االقتصـــادي واالةتمـــاعي ب

الحيـــاة  وأســـلوبوالعـــادات أبـــو ظبـــي القـــيم  تعارضـــلطالمـــا ف ؛اإلمـــارتين

والتــي تتعــار  مــع معتقــدات االتحــاد بشــكل  ،يــات المطلقــة فــي دبــيوالحرّ 

، تبع في دبيلجهة النموٍج االقتصادي الّم  أما ظبي بشكل خاص. وأبو ؛عام

المطلـق علـى المعارضين لـ  لجهـة انفتـا  دبـي  ظبي من اردّ أبو كانت  فقد

االسـتدانة مقابـل مـوارد  واالنفالت فـي ،قابةوانعدام الرّ  ،العالمية األسواق

 .7ضةيلة

 

احة للمعالجة:  --خامساً خامساً  احة للمعالجة:الخطوات المتخذة والمت   الخطوات المتخذة والمت

 إنقاٍ ما يمكن  إلنقاٍة خطوات اتخاٍ عدّ  تّم  ،ا ن في دبيفي سياق معالجة الوضع الرّ 

 ي:اقتصاد دب من

ضـــمان القـــرو   اإلمـــاراتيالمصـــر  المركـــزي  أعلـــن ،فـــي بدايـــة العـــام الحـــالي (1

مليـار دوالر فـي المصــار   32وضـخ سـيولة بنحـو  ،ة ثـال  سـنواتالمصـرفية لمـدّ 

وقائيـة للـرد  بمثابة خطـوةخطوة ال  ذ  توكان .واألةنبية العاملة في البالدية المحلّ 

 بشأن أزمة ديون دبي.  على مخاو  مصرفية  

صكوكها ثال  من التداوالت ب ،التابعة لمجموعة دبي العالمية بنخيلبرركة  قتعل (2

  .8بورصة ناسداال في ،مليار دوالر 5.25تبلغ قيمتها التي  ،اإلسالمية

، بنخيلبوبينها رركة  ؛إعادة  يكلة بعض رركاتها ب9العالمية بمجموعة دبيقررت  (3

ــادةتتكــّون و ــة  ــذ   إع ــت ،مــن خمــ  مراحــلالهيكل فقــط بالمجموعــة وبعــض ق تعّل

. العالميـة ب تليمتلـبورـركة  ،بما فيها رركة نخيـل العالميـة ،ابعة لهاالشركات التّ 

، ومرحلـة تحديـد المسـتوت الـذي األعمـالمرحلـة تخطـيط  : يالهيكلة  إعادةمراحل و

يمكن من خالل  المحافدـة علـى تحقيـق الـربح وتوليـد النقـد، ومرحلـة تقيـيم خيـارات 
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  www.nasdaq.com -على اإلنترنت بناسداال دبيبموقع بورصة   ـ 8
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، ومرحلـة التـي تملكهـا الشـركة األصولبعض بما في ٍلك بيع  ،فيض المديونيةتخ

ــل ــات التموي ــيم احتياة ــى باإلضــافة ؛تقي ــات  إل ــة صــياغة مقترح ــادةمرحل ــة  إع الهيكل

 .ائنين وتنفيذ اورفعها للدّ 

ما البريطانية ال سيّ  ،وعدد من المصار  بدبي العالميةب ناال تفاو  بين  ،حالياً  (4

 10 - 9بتاريخ  ،بالتفاو  بديلويتبحت رركة فشركة دبي العالمية طر  .منها

  نتيجة. إلى ل م التوّص لم يتّ  ،اآنوحتى  ؛2009 األولكانون 

ضـّخت إمـارة أبـو  ،)أي قبـل يـوم مـن اسـتحقاق الـديون( 2009 األولكـانون  13في  (5

مسـتحّقة السـالمّية اإلسـندات اللتسـديد  ،دبـيمليارات دوالر فـي خزانـة  10ظبي 

مليــارات دوالر مــن  ــذا المبلــغ  4.1 حكومــة دبــي صستخّصــو .بنخيــلبعلــى وحــدة 

ص المبلــــغ وسيخّصــــ ،2009 األولكــــانون  14فــــي ســــداد الصــــكوال المســــتحقة ل

المتبقــي مــن الــدعم فــي تســديد الفوائــد والمصــاريف التشــغيلية لمؤسســة دبــي 

مـع  إلـى اتفـاق   بدبـي العالمّيـةببشر  أن تتوّصـل  ؛2010نيسان  30العالمية حتى 

 .10مليار دوالر 26ا في رأن محفدة ديونها المتعّثرة التي تبلغ قيمتها دائنيه

 ،اً خاصــ اً قانونيــ اً ارإطــدبــي  حكومــةوضــعت  ،بــو ظبــيأـ لــ األخيــرةتزامنــًا مــع الخطــوة  (6

ــة قضــائية خاصــة للفصــل فــي المنازعــات المتعلّ  لتورــكّ  قــة بتســوية الوضــع لجن

 .والشركات التابعة لها بدبي العالميةبالمالي لـ 

ما ال سـيّ  ،يـةالدعم للمصار  المحلّ  اإلماراتيالمصر  المركزي  أّمن ،ة الثانيةللمرّ و (7

 بدبي العالميةب وبنخيلب. مجموعة علىتلك المكشوفة 

 ذ   أن إاّل  ،ظبي وأبودبي  اإلمارتينمن  التي اتخذتها كل   واإلةراءاتالخطوات  رغم كّل 

كما كانت  ،ولن تعيد الثقة بأسواق دبي ،يسوت ةزء من إركالية ديون دب تحّل  اإلةراءات لن

 أيضـاً  األمـر قـفويتوبتخليها عن دعم الشركة.  األولىدبي  إمارةما بعد ردة فعل السيّ  ؛علي 

  ةديـدة ضـمن رـرو ،ينإعـادة ةدولـة الـدّ ين علـى ن وحملة سندات الـدّ يائنموافقة الدّ  على

ـــ ـــة لاتخـــاٍ دبـــي لتـــدابي إلـــى باإلضـــافة ؛واآةـــالق بالفوائـــد تتعّل هاتهـــا عـــديل توةّ تر احترازي

 .خالل السنوات القادمة يون التي تستحّق لمواةهة الدّ  ،االقتصادية في المدت القصير
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  دبي العالمية وديونها:دبي العالمية وديونها:مجموعة مجموعة   --سادساً سادساً 

رـركة  91موّزعـة علـى  مليـار دوالر، 59 دبي العالمية بـلمجموعة  اإلةماليةالديون  رتقدّ 

ــة. ــة دبــي العالمّي ــارة  و تعمــل تحــت مدّل ــغ عب ــار دوالر ســندات  40عــن حــوالي   ــذا المبل ملي

عـّد مصـر  . مليار دوالر حسابات دائنة للمتعّهدين والمقاولين والممـولين 19وقرو ، و وي 

فيمــا  ؛مليـارات دوالر 3حيـث تبلـغ ديونــ   ،اإلمـارات الـوطني الــدائن األكبـر للشـركة اإلماراتّيــة

مليارات دوالر على الشركة  5مكشوفة بقيمة  ،منهاوال سيما البريطانية  ،األةنبيةالمصار  

ويصــعم تحديــد  ــذا )مليــار دوالر 80إلمــارة دبــي الــديون اإلةمالّيــة تفــوق مــا نيب  .المتعّثــرة.

 100،عــن بلــوو الــديون بMoody’sبالــرقم األخيــر، حيــث تحــّدثت وكالــة التصــنيف االئتمــاني 

 و ،بمجموعة دبي العالميةب مجموعات:  بين ثال عة  موزّ دبي  أصول وإةمالي ؛ (مليار دوالر

بدبي  ولـدينغب التـي  و ،للطيران اإلماراتبمؤسسة دبي االستثماريةب التي تملك رركة 

 . 11تملك رركة االتصاالت

الحكومــة  إلــىرــركة دبــي العالميــة تعــود  فــي األســهم أغلبيــة إنن الجــدير بالــذكر ومــ

  .آخر من مرةع  ختلف ي األسهمولكن تقدير نسبة  .والعائلة المالكة

 

  على العالم والمنطقةعلى العالم والمنطقة  األزمةاألزمةتداعيات تداعيات   --سابعًا سابعًا 

 على العالم والمنطقة: األزمةتداعيات  -أ

ً   زمة دبي تداعيات  أل ومـن  ـذ   على غير ا مـن الـدول والمنـاطق. وغير مباررة   مباررة 

 التداعيات:

حـين تراةعـت  اليـوم األول،وظهـر فـي  .نوعًا ما اً دبي محدود أزمةكان تأثير  ،عالمياً  -1

الحكومـة عـن  إعـالن أحـدثهابسبم الصدمة الـذي  ،المالية العالمية األسواق أسعار

من استيعاب  األسواقتمكنت  ذ   في اليوم الثاني، ،ولكن ةدولة الديون. إعادة

االنكشـا  األكبـر  نإالمالية.  األسواقفي  األسعارحيث استقرت  ،األزمةتداعيات 

بليـون دوالر، 109 تمثل في دين بقيمـةرو  دبي يفي الواليات المتحدة على ق

 الشـؤون المصـرفية فـي ّل ويقـول محّلـ .12بسـيتي غـروبب يعود لصالح مصر 
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 ريتشـارد بـو : إن النتـائا المبارـرة لتعثـر ،لـألوراق الماليـة برورـدالبمؤسسـة 

  .في دبي على المصار  األميركية ستكون محدودة ديون رركات  

ــا  -2 ــة ، فالمصــار  البريأوروبي ــر تعرضــًا لالنكشــا  أمــام   ــيطاني قــرو  الاألكث

و  بأتــ  أس بــي ســيب و بســتاندرد تشــارتردبمصــر  وعلــى رأســها  ،متعثــرةال

ــال بنــك أو  ســكوتلندب ــاركليزبو  بروي التــي المــال  ســاتوســوا ا مــن مؤّس  بب

  .13قرو  إلى رركات دبي على ركلمليار دوالر  50حوالي قدمت 

علــى  األولــىبالدرةــة  األزمــةتــأثير  ــذ   أتــى ،علــى صــعيد المنطقــة العربيــة أمــا -3

 تراةعـت إٍ ؛ظبـي وأبـوال سـيما سـوق دبـي  ،الماليـة وأسواقهااإلمارات المتحدة 

. ولم في المةة 22من  أكثربورصة دبي و ،في المةة 13من  أكثرظبي  أبوبورصة 

محـدودة علـى  األزمةكانت تداعيات ودبي.  أزمةمن ارتدادات  تسلم قطر والكويت

اكم حســـم تصـــريح حـــ ،لفـــالقرو  الســـعودية لشـــركات دبـــي تشـــكّ  ؛لســـعوديةا

حجــم التســليفات  مــن فبــاألل 2أي فــي المةــة  0.2 ،المصــر  المركــزي الســعودي

 ...14بورصة السعودية محدودة ةداً  في وحتى استثمارات دبي ،السعودية

ــة ألقــتكمــا       ــة األزم ــا علــى الشــركات الكويتي ــداوالت ســوق  ،بدالله ــى ت وعل

الـرغم مـن تأكيـد  االنخفا  في سوق الكويـت علـى ةاءو .الكويت لألوراق المالية

مصرفين كويتيين فقط منكشفان على ديون مجموعـة دبـي  أنالمصر  المركزي 

العقارية  بنخيلبلشركة  على سندات   البنك األ لي الكويتي منكشف  ف .العالمية

علـى تسـهيالت غيـر  نكشـف  بينما بنـك الخلـيا الكـويتي م ؛مليون دوالر 20بقيمة 

 .المقبل تموزفي  مليون دوالر لمجموعة دبي العالمية تستحّق  100بقيمة  نقدية  

دبـي. وتشــير األرقـام رــب  الرسـمية إلــى أن قيمــة  أزمــةتركيــا مـن  لــم تـنا ،كـذلك -4

ونهايـة تمـوز الماضـي  2008الرساميل األةنبية التي دخلـت تركيـا بـين خريـف عـام 

 باإلضافة ؛في المةة منها من دول الخليا العربية 90دوالر، مليار  19 حواليبلغت 

لدرةـة  ،باألزمةوالتي ستتأثر  ،عاملة في دبيتركية  مقاوالت  رركة  55 وةود إلى

 خصوصــا أن قســمًا كبيــرًا منهــا مـــرتبط   ،لإلفــالسيتعــر   أنبعضــها يمكــن  أن

 .التابعة لها بنخيلببشركة دبي العالمية ورركة 
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ان  -ب   دبي: زمةوألبن

 األزمـةف محدودة نسـبيًا،على االقتصاد اللبناني، لكّنها ، معينة   ألزمة دبي تأثيرات  كانت 

 اإلمـاراتيينواسـتثمارات  .رـب  منغلقـة األخيرةن  ذ  أل ،ل السوق المالية في بيروتلم تط

والقطــاا المصــرفي  بســوليديربوتتعلــق بشــركة  ،ين فــي  ــذا الســوق متواضــعةوالخليجّيــ

فيهــا  األةانــم نالمســتثمريونسـبة  ؛نســبياً  ذ  الشــركات وضـعها المــالي قــوي  و ــ .ياللبنـان

، % منها  ـي اسـتثمارات لبنانيـة 80 من أكثر، وحتى االستثمارات العقارية في لبنان .متدن  

 رهد لبنـان اكبـر نمـو   ،2009العالمية عام  األزمة ففي خضّم  ؛لم تتأثر كثيراً الحركة السياحية و

 نطقة. سياحي في الم

 األربعةفخالل السنوات  .في لبنان ما سو  يتأثر بشكل مبارر  و سوق العمل  ،لكن

 30مـن  أكثـرحاليـًا  هـاوفي ؛ينيفرصة عمل للبنان ألف 15 - 10ر حوالي كانت دبي توّف  ،األخيرة

بلــغ مجمــوا بشــكل عــام ) اإلمــاراتتحــويالت اللبنــانيين مــن  إلــى باإلضــافة ،لبنــاني ألــف

 (2009مليارات دوالر خالل األرهر العشرة األولى من العام  7 نانيين من الخارجتحويالت اللب

 .15من دبي بشكل خاصو

 

س المال  أزمة دبي -ج ان العدوورأ  :في كي

ماليــة تحلـيالت عـن األزمـة ال فـي ،نيالمحللـين االقتصـاديين اإلســرائيليأكـد العديـد مـن 

 .بإسرائيلب فياقي  الخطر بأنها يجم أن تشعل نو ،دبيتتعر  لها إمارة  التي

إطار تحقيق لها عن تأثر إسرائيل  في ،اإلسرائيلية بنوتويديعوت أحربوعرضت صحيفة 

 :باألزمة المالية، أن  ذا التأثر بات على ثالثة محاور

العالميـة من تأثر األسـواق  ،كما اآخرين بإسرائيلبيتعلق بتأثر  ،غير مبارر محور   ،أولها 

كة مـع أو الشـرا ،ويـرتبط بالعالقـات المبارـرة إلسـرائيليين بالتجـارة ،مبارـر ،والثاني ؛باألزمة

والثالــث يتعلــق بعواقــم األزمــة علــى المحــيط وتأثيراتهــا علــى ، أو أٍرعهــا االســتثمارية دبــي

 السياسة اإلقليمية. 

الصحيفة إن  رغم قوانين المقاطعـة العربيـة وعـدم وةـود عالقـات دبلوماسـية وكشفت  

إنشـاء  فيفرن العديد من رةال األعمال اإلسرائيليين نجحوا  ،ودولة اإلمارات بإسرائيلببين 
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، ليـــف روســـي مـــن أصـــل   اإلســـرائيليالمليـــاردير ولعـــل  .مـــع اإلمـــارتيين مشـــاريع مشـــتركة

 دبي.  أزمةبرز المتضررين من ةراء كان أ ،ليفاييف

. وكـان دبـياسـتثمارات  فـيقائمـة المشـاركين  فـي كما أن اسم بنـى رـتاينت  مـدرج  

 مليار دوالر.  3. 5رراء رركة روسية للطاقة بقيمة  دبيرتاينت  قد حاول بالشراكة مع 

 البحـريالنقـل  ين فـي قطـااالمشـهور ،عـوفر يويـول سـامي األخـوين ذا إضافة إلـى 

 عالقـاتوقـد بـدأت  !بيـة عبـر وسـطاء أةانـمالمنطقة العر فيتباا  التي الريورركات أةهزة 

 .دبيموانئ  في اترسو بتسيمب وفر حينما أصبحت سفن رركةمع األخوين ع دبي

 فــي  إنــ  تحــدّ  ،أرخــان غوكســيل ،الســتطالعات الــرأي بفيرســوبويقــول صــاحم رــركة 

عن أن دبي ستغرق في ديونها. واعتبر أن الرأسمال اليهـودي  2007بداية األزمة المالية عام 

  .سيضع يد  على دبي، فيما لن تستطيع أبو ظبي إنقاٍ دبي

مـن المتـرو إلـى مصـادر  :أن كل ريء فـي دبـي اآن  ـو تحـت الـر ن غوسكيل ويعتبر

رركة دبي العالمية تحاول منذ فترة بإلى المؤسسات السياحية بكاملها. ويقول إن  ،الطاقة

لكن القسم األكبر من  ذ  الديون لم تكـن لمصـار  وطنيـة أو متعـددة  ؛تأةيل سداد ديونها

المؤسســات الماليــة   ــذ  مــن وســت  ! ليــة دوليــة عائــدة لليهــودبــل لمؤسســات ما ،الجنســية

فرن المصار  ستحجز على  ،وفي حال أفلست دبي ؛مؤسسات يهوديةالعالمية األكبر  ي 

 16ب.!...دبي

 

 ببكــيمبأالتابعــة لمســتوطنة  بتســحامبرــركة  ،مــن  ــذ  المؤسســاتغوكســيل كــر ٍو

 .وق في دبـيالنّ  حليمعة ةمال ومركز لقصة إلقامة مزروالتي فازت مؤخرًا بمنا ،اإلسرائيلية

علــن ،وبــالطبع وباســم فــرا  ،حصــلت الشــركة اإلســرائيلية علــى  ــذ  المناقصــة بشــكل غيــر م 

 ب.سوناربرركة و ،الشركة في بريطانيا

أمـــا اإلســـرائيلي الوحيـــد الـــذي اســـتثمر فـــي دبـــي بشـــكل علنـــي؛ فهـــو رةـــل األعمـــال 

 .17بويورالبالزا نيبفي فندق  رريك  و و  بيتسحاق تشوفاب
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اً  امن اً ث امن ابعة   --ث ابعة بعض األصول الت   دبي:دبي:  إلمارةإلمارةبعض األصول الت

بعد موافقة حكومـة  ،المتخذة من قبل مجموعة بدبي العالميب اإلةراءاتومن ضمن  

 إعــادةفــي ظــل خطــة  ،أصــولهامــن تصــفية بعــض  أوبيــع  إلــى ــي االضــطرار  ،دبــي عليهــا

 منها: العالم، أنحاءة في مهّم  أصولة تملك حكومة دبي عدّ و. الهيكلة

 لومنيوم )دوبال(دبي لأل.  

 21 في المةة من بورصة لندن.  

 ة لشركة دبي انترنارونال كابيتالالذراا االستثماري. 

 2.2  األلمانيفي المةة في دويتش  بنك.  

  ب.سونيبرونيات اليابانية لكتة في رركة اإلحّص 

 باليان  ميديكالب.  

 رركة اعمار العقارية. 

 رركة دبي العالمية.  

 2.7 ةة من بنك ستاندرد تشارتردفي الم.  

 في رركة ام ةي ام ميراج حصة.  

 اسغالس في نصف مشروا في.  

  لسلع التجزئة الفاخرة األمريكيةسلسلة بارنيز.  

 في بنك االستثمار الصغير بريال فاينبرج. حصة 

  (سيرال دو سولي) يرال الدوليةةة في رركة ةوالت الّس في الم 20حصة. 

 ولف تيرنبريغمضمار ال.  

 2سفينة كوين اليزابيث.  
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  خاتمة

إلــى  ،العربيــة منهــاالــدول ما والســيّ  دول،الماليــة العالميــة لــم تــدفع الــ األزمــةكانــت  إٍا 

سياسـات  ،السياسـات إتبـااانجرافهـا فـي  وإيقـا  ،لوكها االقتصاديس تعديالت في إدخال

بتأثيراتها  ،دبي زمةأةاءت فقد  ؛العالمية األزمةوالتي كشفت عوراتها  ؛اقتصادية غير رريدة

الدول  ناقوس الخطر لكّل  لتدّق  (األولى والتي ما زالت في بداياتها) المباررة وغير المباررة

هـا االقتصـادي ةللـدول التـي يقـوم نموٍخصوصـًا و ؛حتـذت بـ التي تتخذ مـن دبـي نموٍةـًا ي  

  يقوم عليها نموٍج دبي االقتصادي! كائز نفسها التيعلى الرّ 

 

والسـير بالقطاعـات  ،نمـوٍج حريـة االسـتدانةو ،أبعاد ـاالعولمـة بكـل  نمـوٍج ي دبي، 

 ،اإلنتاةيـةالقطاعات  إلىاالرتكاز دون  ،حدود ممكنة أقصى إلىالمالية والعقارية والخدماتية 

  ـذ ، تحتـاج دبـي... وخصوصًا الصناعة، التي مثلت قاعدة النهو  لدول األسـواق النارـةة

لـي  فقـط خسـائر ماديـة، بتواة ،  قدفهي يًا عربي وعالمي. وتال ؛إلى تضامن خليجيحاليًا 

خوا مناخات اسـتثمار  المالية لالستثمارات، ليرّس  الضائقة بل منافسين أيضًا يستغلون فرص

مــن ا تــزاز الثقــة، التــي علــى اإلمــارة اســتعادتها وترســيخ  فــي منــاطق ةديــدة، ويســتفيدوا

منهـا  ؛عديـدة علـى بسـا  البحـث إرـكالياتطرحـت  األزمـة ـذ  . بقويـة وثابتـة لهـا أساسات  

ـــةالمصـــرفية وال األندمـــة ـــي مالي ـــي  تخطـــىت الت ـــالي لتســـهم ف ـــايي  االنضـــبا  الم مق

 اتمـديونيّ  إلـى إضـافة ؛بالمغامرات العقاريةب والمضاربات بحثـًا عـن الـربح السـهل والسـريع

 فقـد بيـة،فرصـة ٍ يمثـل مهـم اسـتحقاق  أمامومنهم لبنان، الذي  و اليوم  ،دول المنطقة

  ـذا البلــد،ة فــي الــذي يراعـي عوامــل القـوّ المتكامـل لقيـام المشـروا االقتصــادي  األوانآن 

ما الصــناعية ال ســيّ  ،للســير فــي خطــة تعطــي دفعــًا لالقتصــاد الحقيقــي بمختلــف قطاعاتــ 

تـدخل  وإيجـاد ،اقتصاد المضاربة واالبتعاد عن ،قتصاديةاالحادية األ التخلي عنمع  ،ةوالزراعي

 ويــؤمن تمــوياًل مالئمــًا، ويســمح ،الجيــدة والشــفافة اإلدارةيضــمن تــأمين  ،ي معتــدلحكــوم

سياسـة الحـد مـن و ،ةيدة للـدين العـام إدارةتفعيل بو ،مشاريع إنتاةية وتنمويةبنمو سياسة 

 .العام الدين ذا خدمة تمويل ةل الدين من أ

 


