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 األوضاع والتحديات الرئيسية  
 

تعد اإلمارات العربية المتحدة، الغنية بالثررةة الردروردرةنرربر نريرة، 
ثاني أكبر اقتصاد فري الرررا اسة رع برعرد الرمرمربرةرة الرعرربريرة 
السع دية. ةعربرم مردل السرنر ات الرمرافريرة، نرثر ر  السربر رات 
جد دها لتن يع االقتصاد برعروردان عرا مرلراد الردروردرةنرربر نرات، 
ر ردرا مررنر ان عرالرمريران  ةنلح  اإلمرارات فري تربر ا مرارانرتردرا برً 
لبتلارة ةالماد ةالس ر في المن قة. ةفري يرورا يررارل الرقر را  
غور الدوردرةنرربر نري ثربرثري اجرمرالري الرنراترز الرمرحربري، ال  ر اد 
االقتصاد معتمدان عبم الدودرةنرب نات باعتبارها محرك الرنرمر  
ةالمصدر الرريريرسري لرا ررادات الرحرار مريرة، ةبرالرترالري فر   ر اد 

 ُعرفة لتقببات أ عار الن ع العالمية. 
، تعرض اقتصراد اإلمرارات الرعرربريرة الرمرترحردة 2222ةفي عام 

لضرربررة نرربرررل مررا جررراا جررايررحرة نرر رةنررا، يررورر  ترر ثررر قرر ررا  
الدودرةنرب نات بردة بالتراجع الحاد في أ عار الن ع العالرمريرة 
ةات اا خ ض اإلنتاج "أةبك +"، اسمر الذي أدل الم انةماش 
ياد في ًادرات الدودرةنرب نات ةاإل رادات الحرار مريرة، ةمرا 
ثم ترقرورورد أداا الرقر راعرات الرمرعرترمردة عربرم السرور لرة الرنر ر ريرة، 
خاًة قر را  الرعرقرارات ةالربرنراا. ةترعررفر  الرقر راعرات الرتري 
ررنرراعررات السرر ررر أيضرران لررتررضرررر  ررد ررد مررا  تررمرردم الررتررلررارة ًة
االنةماش االقرترصرادي الرعرالرمري ةتردابرورر االيرتر اا الصرارمرة. 
ةتحمب  العمالة اسجنبريرة فري غرالرو اسير اد الرعروا اسكربرر 

 لمساير ال ظايف ةالدخل الناجمة عا جايحة ن رةنا. 
ةفي يوا نلح  التدابور التمريريريريرة الرريريرسريرة الرتري اترمرذتردرا 
السب ات عبم الصعود النقدي ةالمرالري ةعربرم ًرعرورد الرمرالريرة 
العامة في امتصاص ًدمة ت ثور الرلرايرحرة عربرم االقرترصراد، 
فإن اآلفاا االقتصادية لامارات عربرم اسجرل الرقرريرو ترتر قرف 
عبم تعافي ال بو عربرم الرنر رع، ةاإل رترراتريرلريرات اال رتربرا ريرة 
لبتعامل مع جايحة نر رةنرا مرا خر د اجرراا فرحر ص  رريرعرة 
عبم المسرتر ل الر ،رنري، ةمر اًربرة تر حيرع الربرقرايرات بسررعرة. 
ة رتر رل اسةلر يرة اسةلرم مرترمرثربررة فري ا رترمررار جردر د ترنر يررع 
االقتصاد، لبح اظ عبم المو ة النسبية الد ناميايرة الرتري ترترمرترع 

بدا اإلمارات في ملاد المدمات االبتةارية العالمية ةالمردمرات 
 التلارية نثي ة العمالة. 

 
 
 التطورات األخيرة  
 

أثرت جايحة ن رةنا ةتردايريراتردرا االقرترصراديرة عربرم االقرترصراد 
الم ت ح في اإلمارات العربريرة الرمرترحردة، اسمرر الرذي أدل الرم 

عربرم  2222% في النصف اسةد ما عرام 4انةماش بنسبة 
% 4.4أ اس  ن ي مقارن. ةتراجع يلم انتاج الن رع برنرسربرة 
، 2222)عبم أ اس  ن ي مقارن( في الربع الثاني مرا عرام 

ت امنان مع تر ربرورف اتر راا خر رض اإلنرتراج "أةبرك +". ةانرةرمر  
% في النصف اسةد ما 6الق ا  غور الدودرةنرب ني بنسبة 

، نر رران لرمرا  رربربرتر  اجررااات اإلغر ا الصرارمررة، 2222عرام 
ةي ر الس ر، ةتع ل  بسبة اإلمداد ما قو د عبم السريرايرة، 
ةأنرررر رررة الرررترررررررورررورررد ةالررربرررنررراا ةالرررترررلرررارة. ةبررردأ الرررنرررررررا  غرررورررر 
الدودرةنرب ني في اظدار ع مات الترعرافري فري الرربرع الرثرالر  

، مع ا ترنرنرال الررير ت الردةلريرة، ةالرترمريرير  مرا 2222ما 
اجرااات اإلغ ا، ةالتدابور النقديرة ةالرمرالريرة الرعرامرة الرمرترمرذة 
عبم ن اا ةا ع. ةلةا، هذا التعافي ال لود  رعان مرا تر قرف 

، بسبو االرت ا  في عدد اإلًابات اللد دة 2222في أةاخر 
ب ورةس ن رةنا في اإلمارات، ةفي  اير أنحاا الرعرالرم، اسمرر 
الذي يدا بالسب ات الرم اعرادة فررض الرقرور د الصرارمرة عربرم 
الحررنرة ةالغر ا مرمررات السر رر )ةفري برعرض الرحراالت نرانر  
الرررمرررمررررات مرررغررربرررقرررة لررردل الررر ررررل اآلخرررر(. ةظرررل قررر رررا  
الدودرةنرب نات يعاني ما انةماش  رد رد بسربرو ترقرورورد انرتراج 
 الررنرر ررع ةفررقرران لرربررحررصررة الررمررحررددة فرري اترر رراا خرر ررض اإلنررترراج

% 6"أةبك +". ةانةم  االقتصاد الةبي عربرم اسرجرن برنرحر  
. ةةقع  المالية الحرار مريرة ترحر  فرغر    رد ردة، 2222في 

يرور  نررانر  الررتردفرقررات الرمررالريرة الررعرامرة قرد  رردردت عررلر ان فرري 
% ما اجمالي النراترز 2.2ببغ  2222النصف اسةد ما عام 

% في السرنرة السرابرقرة، ة لرك 2.4المحبي، مقارنة ب ايض ببغ 
نتيلة النم اض ا رادات الدودرةنرربر نرات، ةتردابرورر الرحرد مرا 

 اإلمارات العربية
 المتحدة

 الحساب المارجي /اإلمارات العربية المتحدة  2الشكل  معدد النم  السن ي إلجمالي الناتز المحبي /اإلمارات العربية المتحدة  1الشكل 

 المصدر:  ب ات اإلمارات ةتقد رات خبراا ًندةا النقد الدةلي/البنك الدةلي.  المصدر:  ب ات اإلمارات ةتقد رات خبراا ًندةا النقد الدةلي/البنك الدةلي. 

( 11-ألحق  جايحة فورةس ن رةنا المستلد )ك فود
ةتدايياتدا االقتصادية ًدمة نبورة باقتصاد اإلمارات 
الم ت ح. ةأدل انم اض أ عار الن ع ةخ ض اإلنتاج 

بم جو ات اا "أةبك +" الم تع ول ق ا  
الدودرةنرب نات، الذي يرال العم د ال قري ل قتصاد، 

في يوا ت ثر االقتصاد غور الدودرةنرب ني المعني 
بالمدمات ت ثران  د دان بانق ا  التلارة العالمية ةالس ر. 

ةتت قف اآلفاا االقتصادية في اإلمارات في اسجل 
القريو الم يد نبور عبم مدل تدوندا ل  ت ادة ما 
تعافي االقتصاد العالمي. ةتتمثل أةل ية الب د عبم 
المدل البعود في حيادة تن يع االقتصاد ةخبف فرص 

  العمل في الق ا  الماص.
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الرمررمررا،رر ةاآلثررار عربررم الررمرالرريررة الرعررامررة، الرترري اتررمرذت عرربررم 
مسررترر ل االتررحرراد ةعرربررم مسررترر ل نررل امررارة. ة ررمرربرر  يرر مررة 

مربريرار درهرم  26.2اجرااات التميي ، الرتري بربرغ مرلرمر عردرا 
مبيارات دةالر(، تعبورف ر ر م تصراريرن الرعرمرل،  2.2 اماراتي )

ةخ ض تةالي  الرعرمرالرة ةغروررهرا مرا الرر ر م برغررض خر رض 
تةب ة ممار ة اسعماد ةدعم المنررتت الصرغروررة ةالرمرتر  ر رة، 
فض ن عا تقديم المساعدة المالية لألنر ة التي ت ثررت بررارل 
خاص ما جايحة ن رةنا. ةُلبور  االيرتريراجرات الرترمر يربريرة فري 
الغالو ما خ د اًردار د ر ن دةلريرة عربرم مسرتر ل اإلمرارة، 
ةلةرا اإل رترراتريرلريرة االترحراديرة الرلرد ردة لربرد را الرعرام لرألعر ام 

أ ارت أيضان الم تر ا رد االعرترمراد عربرم  ر ا  2221-2222
 السندات بالعمبة المحبية. 

ةا تمر االتلاه االنةما ي عبم مدار العام، يو  هبع مؤ ر 
% فري ديسرمرربرر/كررانر ن اسةد 2أ رعرار الرمررسرترردربررةروررا برنررسربررة 

)عبم أ اس  رنر ي مرقرارن(، مردفر عران برترراجرع أ رعرار  2222
السبع ةالمدمات غور القاببة لبتداةد التلاري )مثل اإليلارات، 
ةالررنررقررل، ةالررتررر رريرر ( ةالررترري عرراررسرر  تررراجررع الرر رربرربرروررا الررمررحرربرري 
ةالمارجي. ةقد حاد الرن د ما انرمر راض أ رعرار الرعرقرارات فري 
اإلمارات، ةالتي نان  في هبر   بسربرو الر يرادة الرمر رر،رة فري 
المعرةض ما العقارات السانية، مما أدل الم تق يض ربرحريرة 

 الق ا  المصرفي.
ةقد يافظ مصرل اإلمارات العربية المتحدة المرن ي عبم ت بورف  
 يا ة نقدية تريرسرورريرة، الرمرسرا ررة بردرجرة نربروررة لربرسريرا رة الرنرقرديرة  
 اسمرررريررراررريرررة  ررر ررريررران لررربرررحررر ررراظ عررربرررم ربرررع عرررمررربرررتررردرررا برررالررردةالر.  
ةفرري ةقرر  مرربرراررر مررا أحمررة الررلررايررحررة، أ،رربررف مصرررل اإلمررارات  
 الررعرررربررريرررة الررمرررترررحررردة الررمررررنررر ي تررردابررورررر ترررحررر رروررر  نرررقرررديررة بررر ررريرررمرررة  

مبيار دةالر(، ةقام برترمريرير  عردد    22  مبيار درهم اماراتي )   226
ما المت ببات التن يمية لبمصارل، بغرض التميي  ما فغ    
 السررداد عرربررم الررقرر ررا  الررمرراص ةتررعرر يرر  نررمرر  االيررتررمرران الررمررحرربرري.  

ةمع  لك، فقد ا تمر االيتمان المقردم لربرقر را  الرمراص، ةخراًرة  
،  2222اقراض الررنات ةالصرنراعرات، فري االنرةرمراش فري عرام  

كما ارت ع  نسبة القرةض المتعثرة الم اجمالي اإلقراض، لرترصرل  
 . 2222% في  بتمبر/أ ب د  2.2الم  

ةما المرجن أن  ن لف مرن  الحساب اللاري فري الرعرلر  فري 
، لبمرة اسةلرم عربرم اإل،ر ا، مرا جرراا فرعرف 2222عام 

اسداا الرررد ررد لررةررل مررا الصررادرات الرردررورردرةنررربرر نرريررة ةغرروررر 
الدودرةنرب نية. ةمع  لرك، ير رل الرمررنر  الرمرارجري لرامرارات 

أ در ما  2ق يان، يو  تعادد االيتيا،يات الر مية أكثر ما 
، فضرر ن عررا اسًرر د 2222الرر اردات فرري  رربررتررمرربررر/أ رربرر د 

 الدايبة في العد د ما ًناد ف الثرةات السيادية ةالتنمية. 
 
 
 اآلفاق المستقبلية  
 

ما المت قع أن  نتع  االقتصاد بالت اما مع تعافي االقرترصراد 
 العالمي. 

ة يستعود ق ا  الدودرةنرب نات ق ت  مع ارت ا  أ عار النر رع 
العالمية، عبم نح  يسدرم فري ا رترعرادة مررنر ا الرمرالريرة الرعرامرة 
ةالحساب المارجي، ةتع ي  الثقرة فري االقرترصراد الرةربري. ةمرا 
  ن هذا، ا ا ما اقترن بتعاٍل مستدام لبتلارة العالمية ةالس ر، 
 أن يسرراعررد الررقرر ررا  غرروررر الرردررورردرةنررربرر نرري عرربررم االنررتررعرراش. 
ةما المماا أن  ؤدي ت بيع الع قات مع ا رايول ةق ر الرم 
ت  يع ال رص االقتصادية. ةلةا ربما خربر ر  الرلرايرحرة تر ثرورران 
، يل اسمد عبم الس رر الرعرالرمري، اسمرر الرذي مرا  ر نر  أن 
يع ا التعافي السريع لصناعة السياية الضممة فري اإلمرارات 
الرعرربرريرة الرمررترحرردة. ة ررتر ررل اآلفراا االقرتررصراديررة عرربرم الرمرردل 
ال  يل مت ق ة عبم السب ات في تدورنرة برورنرة أعرمراد مرنرا ربرة 

لتع ي  النم  فري الرقر را  غرورر الردروردرةنرربر نري ةخربرف فررص 
العمل في الق ا  الماص. ة يما يعد ت  يعان آخر لن اا بونرة 
 اال ررتررثررمررار فرري الررمررنررا،ررف الررحرررة نررحرر  االقررتررصرراد "الررمررحرربرري"، 
بدأ العمل بقان ن الررنات التلارية اللد د في ديسمبرر/كرانر ن 

 –مررا جررمرربررة أمرر ر أخرررل   –، ةالررذي يسررمررن 2222اسةد 
% فرري أغرربررو قرر رراعررات 122لرربررمرر ا،ررنرروررا اسجررانررو بررتررمرربررك 

االقررتررصرراد. ةال ا مررا أفرريرر  الررم  لررك اإلجرررااات الررمررعررنرريررة 
بتةالي  ممار ة اسعماد، ةت بوف فرريربرة الر ريرمرة الرمرضرافرة 
في ةق   ابف، فقرد ترحرقرقر  مرارا رو نربروررة فري الرقردرة عربرم 
المنافسة، ةبالتالري فرثرمرة ايرترمراالت نربروررة لرترلراةح الرتر قرعرات 

 بر ن اآلفاا المستقببية. 

 التغور السن ي بالنسبة المن ية ما لم ُ ذَنر غور  لك( ) مؤ رات آفاا االقتصاد الةبي ةال قر /اإلمارات العربية المتحدة  2الجدول 


