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  أحدث التطورات
 

 0272% في عاا  7.1ظل النمو االقتصادي دون تغير عند 
حاايااض عااوع االنااتااعاااه فااي قاااااار الاا ااياادرو ااربااونااا  تاارا اا  
النشااا فاي با ايات االقاتاصااد. وتشايار الاتا اديارا  الار امايات  لا  
انخفاع نمو   مالي الناتج المحلي الح ي ي غير النفاي  ل  

. ومازال الاتاباااا  فاي 0272% في الرب  الثاني من عا  2.0
الع ارا  م تمرا ب بب زيادة العرع وترا   الديون الامارتابااات 
به، حيض انخفع متو ا أ عار الم اا ان فاي الاربا  ا خايار 

%عالا  أ اان  اناوي فاي 1.7-% 1بانا ابات  0272من عاا  
 دبي وأبوظبي.

وتشير الت ديرا   ل  أن رصيد الاماوازنات الا الاي  ا ال عا ازا  
، ما اارنات 0272% من   مالي الناتج الاماحالاي عاا  7.1قدره 

. وتشااايااار 0272% فاااي عاااا  7.0باااتااا ااا ااايااال فاااا اااع قااادره 
ماتاوا ا  ما   0272الت ديرا   ل  أن نمو اإليرادا  في عا  

انخافااع أ اعاار الانافاا  لا   ااناب تاخافاياع الار او . وعالا  
الرغ  من تابيق  ريبت ال يمت الم افت، فإن زياادة اإليارادا  
تآ ل  ب بب ارتفار اإلنفاق. وأصدر  أبوظبي  ندا   ياديت 

لاتاماويال  0272مليارا  دوالر في  اباتامابارو أيالاول  72ب يمت 
 الع ز. ويظل هناك فا ع في رصيد الح اب ال اري.

اتب  البنك المر زي ما أ راه م لن االحتيااي الفيدرالي مان  
 0272تخفي ا  في أ عار الفا دة في أ توبرو تشرين ا ول 

و ااا مااخاااو  بشااجن تاافااشااي  ااا ااحاات  0202ومااارنو ارار 
، 0272 ورونا. و ع  نمو ال يولت المحليت في معظ  عاا  

في انع ان لترا   الالب و ع   وق الاعا اارا . وارتافاعا  
الاودا ا  بااتاحافايااز مان الاا ايا ااا  الامارتاابااات بااالاحا اوماات والاودا اا  
الااحاا ااومااياات. وبااالاامااثاال، زاد اإلقااراع الااحاا ااومااي، باايااناامااا ارتاافاا  
اإلقاراع لالاا اااار الاخااع بشاا ال مااعاتادل. وأصاابا  الااتا اخاا  

م  انخفاع النشاا وتبدد اثاار  اريابات  0272 لبًيا في عا  
 ال يمت الم افت.

ويتعرر الف   التاا  لالافا ار وعاد  الاما ااواة فاي اإلماارا  ناظارًا  
لمحدوديت  بل الوصول  ل  المعلوما  الاما اتامادة مان م او  
ا  ر المعيشيت. وال ُتظ ر الما او  ال اابا ات  ال شاواهاد قالايالات 
عل  أن الف ر يمثل شاغاًل للمواانين. ووفا اًا لاماناظامات الاعامال 

% 0.0الدوليت،   ل  اإلمارا  معدل باالت ماناخافا اًا عاناد 
% من ال  ان في  ن العمل 27م  مشار ت  0272ف ا في 

 في ال وى العاملت. وم  رلك، فإن ماعادل الاباااالات بايان الانا اا  
%( هاو أ اثار مان أرباعات أ اعاا  ماعادل الاباااالات بايان 7.2) 

%(. ويتميز  وق العمل في اإلمارا  بانخفااع 7.0الر ور )
مشااار اات الاامااواااانااياان، وخاااصاات الااناا ااا ، والااتااصاانااياا  الااماا اانااي 

  )معظ  المواانين يعملون في ال اار العا (. 

 
 

  اآلفاق المستقبلية
 

لحالت شديدة من عد  الي ين  0202يخ   النمو في عا  
ب بب  ا حت  ورونا وانخفاع أ عار النفا. وت ر ال يود 
المفرو ت عل  ال فر بال ياحت، و ي دي التباعد اال تماعي 
درا ا للتعرع ل ره   ل  ت ليع اال ت الك المحلي. وا 
العوامل، تحر   ال لاا   ريعا لتنفير ا تراتي يت االحتوا ، 
لغا  ا حداض الريا يت، وتشديد   را ا  ال فر. بالنظر  وا 
 ل  و   اإلمارا  العربيت المتحدة  مر ز عالمي للخدما  
عادة الت  يز، فإن التباا  العالمي وتعال  اللو  تيت وا 
 ال ل التوريد  ي ثران بش ل  بير عل  قااع ا غير 
النفاي، الري  ان يوا ه بالفعل  ع  ث ت الشر ا  و عًفا 
في  وق الع ارا  منر فترة اويلت. ف د انخفع م شر مديري 

أقل من م توى  -شباا  وفي فبراير 12.7المشتريا   ل  
ورلك للمرة  -الخم ين ن ات الري يشير  ل  نمو  لبي 

 .0222ا ول  منر أزمت عا  
 
وم  غياب تنشيا اتفاقيت أوبك+، فإن نشوب حرب أ عار   

اويلت ت دي  ل  ارتفار  نتاج النفا  يعزز نمو   مالي 
الناتج المحلي النفاي، وهو تجثير يتر ز في أبوظبي. وقد 
يشتد ال رر عل  اقتصاد دبي  را ا ار  ال لاا   ل  

. ونتي ت لرلك، من 0202تج يل معرع    بو العالمي 
. وعل  0202المتوق  أن ين مه النمو اإل مالي في عا  

، واعتماًدا عل  االنتعاه العالمي بنما حر  المدى المتو ا
V  بحلول عا   0.0، من المتوق  أن يصل النمو  ل %

، مدعوما في رلك بخاا التحفيز االقتصادي للح ومت 0200
واالنتعاه في أ عار النفا وارتفار ث ت الشر ا . و ان ح ل 

تريليون قد  م عب( قد ُا تش  في فبرايرو شباا،  22غاز )
وهو ما يبشر بالخير ل اار ال يدرو ربونا   را تح ن  
ا  عار العالميت. وبالتالي،  يعود الت خ  المعتدل م  
انتعاه النمو، خاصت م  ظ ور مشا ل االزدحا  م  

 ا ت نا  عمل  ال ل التوريد.

 اإلمارات العربية
  المتحدة

 العمليا  الح وميت العامت   و اإلمارات العربية المتحدة :1الشكل   معدل نمو   مالي الناتج المحلي   و اإلمارات العربية المتحدة :1الشكل 

المصادر: البنك الدولي، وقاار الممار ا  العالميت إلدارة االقتصاد ال لي والماليت العامت، وعدد أ توبر تشرين ا ول  .المصادر:  لاا  اإلمارا  وت ديرا  خبرا   صندوق الن د الدوليوالبنك الدولي
 .لت رير افاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق الن د الدولي 0272

، عل   0272ا ت ر النمو االقتصادي العا  في عا  
الرغ  من االنتعاه في قاار ال يدرو ربونا ، ب بب 

المصاعب في ال اار غير ال يدرو ربوني، ال  يما من 
زيادة المعروع من الع ارا . وت  تدشين برامج التحفيز 

المالي التي ت ت د  ت لفت أنشات ا عمال لت  يل 
،  ي ثر انخفاع أ عار النفا  0202الت ارر. في عا  

وال  ود المبرولت الحتوا   ا حت  ورونا بش ل  بير عل  
ال اار غير ال يدرو ربوني الري  ان يوا ه بالفعل أعبا  

ديون صعبت وت ثي  المناف ت في الخدما  المتداولت. 
وتعتمد التوقعا  عل  المدى المتو ا عل  انتعاه 

الت ارة و ال فر وعل  اإلصالحا  ال ي ليت التي يم ن أن 
  تعيد تنشيا اإلنتا يت واالبت ار.

لتوقعات. ويجري عرضها اآلن لمساعدة صانعي السياسات على التتتفتكتيتر ه االتوقعات العالمية غير مؤكدة للغاية. تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها. ومع توفر المزيد من المعلومات، سيتم مراجعة هذ
 من خالل النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة.
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م   0202و يتدهور و   الماليت العامت لإلمارا  في عا   
انخفاع عا دا  النفا وزيادة ال لاا  اإلنفاق للتخفي  من 
تجثير  ا حت  ورونا. وأعلن  الح ومت االتحاديت وح ومت دبي 

. باإل افت  ل  رلك، 0202عن  يا ت تو عيت في موازنتي 
مليار دره   7.7بدأ  دبي حزمت تحفيز اقتصادي ب يمت 

لألش ر الثالثت الم بلت لدع  الشر ا  من خالل خفع 
الت الي  وتب يا اإل را ا ، وا ت دا  قااعا  ال ياحت 
والت ز ت والت ارة والخدما  اللو  تيت. وأعلن  أبوظبي عن 

مليارا  دره  لتخفيع الر و  وت دي   مانا   0حزمت ب يمت 
ا تمانيت للشر ا  الصغيرة والمتو ات. أعلن البنك المر زي 

مليار دوالر لتعزيز ال يولت في النظا   07عن حزمت ب يمت 
المالي، بما في رلك الت  يال  التي ت م  للبنوك بتمديد 
فترا  ال ما  ل داد ال روع، وزيادة ن بت ال روع الع اريت 
اويلت ا  ل وحدود االن شا  عل  الع ارا ، وتدابير دع  
الشر ا  الصغيرة والمتو ات. و ما هو الحال في بلدان 
أخرى،  ي ون تجثير هره اإل را ا  هو زيادة ان شا  النظا  
المصرفي لل ااعا  التي تعاني من "توقف  اقتصادي 

 مفا ئ".
وفي حين أنه من المتوق  أن يتح ان عا از الاماوازنات تاحا اناا  

بااايا اا ما  ارتافاار أ اعاار الانافاا، فاإن  اغاا دياون الا ايا اا  
المرتبات بالح ومت اخرة في االرتافاار. وت اتاعاد  الاااا  دباي 
لو   صعب من  عادة التمويل بتعيين م  ولين ماخا ارمايان 

ي اد ارق لتحا اياق  0222من أزمت  في مناصب ا تراتي يت وا 
دخل ن دي من ا صول المدارة بش ل  يد،  ما هو مبين مان 
شاب موانئ دبي العالمايات ما خارا فاي باورصات ناا اداك دباي. 

ب اباب  0202و يتحول الح اب ال اري  ل  الع ز في عاا  
انخفاع أ عار النفا وتباا  الت ارة العالميت. لا ان باعاد عاا  

، من المتوق  أن ينخفع الع ز م  انتعاه االقاتاصااد 0202
 .العالمي وارتفار أ عار النفا بش ل معتدل

 
 

  المخاطر والتحديات
 
 ن التخفي  من التداعيا  االقتصاديت ل ا حت  ورونا هو 
التحدي المباشر لدولت اإلمارا  العربيت المتحدة نظًرا لتجثيرها 
عل  ال ااعا  التي ن ح  اإلمارا  في اقتحام ا )من خالل 
وق  الايران، وانخفاع ت ارة الترانزي  وال ياحت(. وعل  
الرغ  من تنوع ا االقتصادي ن بًيا م ارنت ب يران ا في دول 
م لن التعاون الخلي ي، فإن اإلمارا  ال تزال تعتمد عل  
ال يولت اإلقليميت المدفوعت بالنفا، وبالتالي ف ي عر ت أيً ا 
الن يار أ عار النفا. وفي حين أن أولويا   يا ت الماليت 
العامت هي دع  النمو عل  المدى ال صير، فإنه ي ب تح يق 
ت د  في تدعي  أار هره ال يا ت والتن يق بين اإلمارا ، 
وت نب اإلنفاق الري ي اير الدورا  االقتصاديت، وتح ين 
 دارة مخاار الماليت العامت وخاصت من ال ي ا  المرتبات 
 بالح ومت، و رلك اإلصال  ال ي لي من أ ل تعزيز االنتاج.

 ن المدة غير الم  دة النتشار ال اا احات وماراحال االحاتاوا  و  
التخفي  وحرب أ اعاار الانافاا هاي الاماخاااار الار ايا ايات عالا  
التوقعا . وتوا ه ال ي ا  المرتبات بالح ومت في دبي بالافاعال 
عب  خدمت الديون الث يلت قابال تافاشاي الا اا احات، ويا اتارن هارا 
اآلن بااالصاادمااا  ال االااباايات لاامااياازتا ااا الاانا اابااياات الاديااناااماايا ااياات فااي 
اللو  تيا  الت اريت والايران وال يااحات. وما  رلاك، يابادو أن 
التاوتارا  الا اياو اياا ايات اإلقالايامايات خافاتا   اماصادر لاماخاااار 
الاتادهاور، وماماا ياو ا  رلاك الادور اال اتاباااقاي لااإلماارا  فااي 

 .ت  يل ن ل  مدادا  اإلغاثت  ل   يران
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