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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يوا�ص��ل اقت�ص��اد دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة تقدم��ه ك�أح��د
�أكرث االقت�صادات تناف�سي ًة وتنوع ًا يف املنطقة ،يف ظل ال�سيا�سات
الرائ��دة الت��ي تتبناه��ا الدول��ة وفق� ًا لتوجيه��ات قيادته��ا الر�ش��يدة
وعم� ً
لا باخلط��ط واال�س�تراتيجيات املنبثق��ة ع��ن ر�ؤي��ة الإم��ارات
 2021وحم��ددات مئوي��ة الإم��ارات .2071
وتت�ضاف��ر اجله��ود الوطني��ة عل��ى امل�س��تويني احلكوم��ي واخلا���ص
لزي��ادة التوج��ه نح��و تعزي��ز مقوم��ات اقت�ص��اد املعرف��ة والتح��ول
الرقم��ي وتطوي��ر منظوم��ة االبت��كار كمح��رك للتنمي��ة االقت�صادية
امل�س��تدامة.
وال �ش��ك يف �أن خمرج��ات التكنولوجي��ا املتقدم��ة تط��رح حت��والت
جذري��ة يف من��اذج الأعم��ال ومن��اخ اال�س��تثمار يف خمتل��ف دول
الع��امل ،وق��د كان��ت دول��ة الإم��ارات �س��باقة لتوظي��ف التقني��ات
احلديث��ة يف جهوده��ا لبن��اء اقت�ص��اد امل�س��تقبل ،وه��و م��ا نلم�س��ه
يف اال�س�تراتيجيات الوطني��ة لتوجي��ه عجل��ة التنمي��ة خ�لال
املرحل��ة املقبل��ة يف جم��االت االبت��كار واالبت��كار املتق��دم وال��ذكاء
اال�صطناع��ي والث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة وغريه��ا.

ون��رى جلي � ًا الأث��ر الإيجاب��ي له��ذه اجله��ود ع�بر حتقي��ق الدول��ة
مرات��ب ريادي��ة عربي� ًا وتقدمه��ا على ال�صعي��د العاملي يف جمموعة
كب�يرة م��ن امل�ؤ�ش��رات العاملي��ة ،مث��ل م�ؤ�ش��ر التناف�س��ية العامل��ي،
وم�ؤ�شر االبتكار العاملي ،وم�ؤ�شر �سهولة ممار�سة الأعمال ،وم�ؤ�شر
التنمي��ة وري��ادة الأعم��ال ،وم�ؤ�ش��ر متكني التج��ارة ،ومرتبة الدولة
يف جم��ال اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر وجتارة ال�س��لع واخلدمات.
لق��د ات�س��م ن�ش��اط االقت�ص��اد العامل��ي بال�ضع��ف خالل ع��ام ،2019
نتيجة العديد من التحديثات التي �أثرت على امل�شهد االقت�صادي
برمت��ه ،مث��ل التوت��رات التجارية بني الق��وى االقت�صادية العظمى،
وا�س��تمرار �أث��ر النزاع��ات واحل��روب ،وحال��ة ع��دم اليق�ين يف
م�س��تقبل النظ��ام التج��اري العامل��ي وانخفا���ض الثق��ة يف �أن�ش��طة
الأعم��ال وق��رارات اال�س��تثمار.
ولك��ن عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ،كان النم��وذج االقت�ص��ادي ال��ذي
تنتهج��ه دول��ة الإم��ارات ،والقائ��م عل��ى املرون��ة واالنفت��اح عل��ى
الأ�س��واق العاملي��ة ،وتعمي��ق دور االبت��كار والتكنولوجي��ا واملعرف��ة
والبح��ث والتطوي��ر يف العملي��ة التنموي��ة ،ودع��م ري��ادة الأعم��ال
الوطني��ة ،ق��ادر ًا عل��ى جعل �أثر تلك املتغريات االقت�صادية العاملية

حم��دود ًا عل��ى االقت�ص��اد الوطن��ي ،وه��و م��ا انعك���س يف ا�س��تمرار
جه��ود ومب��ادرات التطوي��ر يف خمتل��ف القطاع��ات ذات القيم��ة
امل�ضافة وفق خطوات مدرو�سة ور�ؤية وا�ضحة ل�صناعة امل�ستقبل.
وانطالق � ًا م��ن حر���ص وزارة االقت�ص��اد عل��ى تعزي��ز معرف��ة
القط��اع احلكوم��ي واخلا���ص والأكادمي��ي ب�أه��م امل�س��تجدات
االقت�صادي��ة ،ي�س��رنا �أن ن�ض��ع ب�ين �أيديك��م التقري��ر االقت�ص��ادي
ال�س��نوي لع��ام  ،2019وال��ذي يق��دم �إي�ضاح � ًا وعر�ض � ًا متكام� ً
لا
للأو�ض��اع واملتغ�يرات وامل�ؤ�ش��رات االقت�صادي��ة يف دول��ة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة خ�لال ع��ام .2018
ن�أم��ل �أن ميث��ل ه��ذا التقري��ر �إ�ضاف��ة معرفي��ة مهم��ة ت�س��لط ال�ضوء
عل��ى �أب��رز الق�ضاي��ا االقت�صادي��ة حم��ل االهتم��ام وتلب��ي حاج��ة
قط��اع الأعم��ال وت�س��هم يف تعزي��ز عملية �صنع القرار وا�ست�ش��راف
امل�س��تقبل لو�ض��ع اخلط��ط املنا�س��بة لتحقي��ق تطلعاتن��ا يف التنمي��ة
واالزده��ار.
املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�صوري
وزير االقت�صاد

أو ً
ال :األوضاع االقتصادية العالمية
والعربية والخليجية
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األوضاع االقتصادية العالمية

النمو االقتصادي العالمي

يف �أعق��اب بلوغ��ه ذروة بلغ��ت  %3.8يف ع��ام  ،2017ث��م
انخفا�ضه �إىل  %3.6يف عام  ،2018فمن املتوقع �أن ينخف�ض النمو
العامل��ي لي�ص��ل �إىل  %3.2يف ع��ام  ،2019ث��م يعود لالنتعا���ش ليبلغ
 %3.5يف ع��ام ( 2020وف��ق تقدي��رات �صن��دوق النق��د ال��دويل).
ويع��زى ه��ذا االنخفا���ض يف النم��و العاملي من��ذ الن�صف الثاين من
ع��ام � 2018إىل ت�صاع��د وت�يرة التوت��رات التجاري��ة ب�ين الوالي��ات
املتح��دة وال�ص�ين الت��ي �ألق��ت بظالله��ا على امل�ش��هد العاملي ب�ش��كل
ع��ام ،بالإ�ضاف��ة �إىل ع��دد م��ن التحدي��ات الناجت��ة ع��ن ال�ضغ��وط
االقت�صادي��ة الكلي��ة يف الأرجنت�ين وتركي��ا ،واال�ضطراب��ات يف
قط��اع �صناع��ة ال�س��يارات يف �أملاني��ا ،وت�ش��ديد �سيا�س��ات االئتم��ان
امل�ص��ريف يف ال�ص�ين ،وت�ضيي��ق الأو�ض��اع املالي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل
ع��ودة ال�سيا�س��ة النقدي��ة �إىل طبيعته��ا يف االقت�ص��ادات املتقدم��ة
الك�برى .وتهيم��ن ظ��روف ع��دم اليق�ين عل��ى �آف��اق النم��و العامل��ي،
واملرتبط��ة بخ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد الأوروب��ي ،والعقوب��ات
املحتملة من الواليات املتحدة وانعكا�س��ها يف �إحداث ا�ضطرابات
يف �سال�س��ل عر���ض التج��ارة والتكنواوجي��ا العاملي�ين ،بالإ�ضاف��ة
�إىل ت�صاع��د التوت��رات اجليو�سيا�س��ية الت��ي ت�ؤث��ر �س��لب ًا يف �أ�س��عار
الطاق��ة .كم��ا حتي��ط ظ��روف ع��دم اليق�ين بتوقع��ات حت�س��ن النم��و
يف ع��ام  ،2020فه��ي تق��وم عل��ى افرتا���ض ا�س��تقرار الأو�ض��اع يف
اقت�ص��ادات الأ�س��واق ال�صاع��دة واالقت�ص��ادات النامية اخلا�ضعة
لل�ضغ��وط يف الوق��ت الراه��ن والتق��دم يف ت�س��وية اخلالف��ات ح��ول
ال�سيا�س��ات التجاري��ة.
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التقرير االقتصادي السنوي للعام 2019

التجارة واالستثمار العالميين

تراج��ع كل م��ن اال�س��تثمار والطل��ب العاملي�ين عل��ى ال�س��لع
اال�س��تهالكية املعم��رة عل��ى م�س��توى االقت�ص��ادات املتقدم��ة
واقت�ص��ادات الأ�س��واق ال�صاع��دة ،وذلك نتيجة �إحجام ال�ش��ركات
والأ�س��ر ع��ن الإنف��اق طوي��ل الأج��ل م��ع تزاي��د �أج��واء ع��دم اليق�ين
ح��ول ال�سيا�س��ات .وبالت��ايل ،انخف�ض ن�ش��اط ال�صناع��ة التحويلية
عل��ى م�س��توى الع��امل .كم��ا انخف���ض من��و التج��ارة العاملي��ة ،الت��ي
ترتك��ز بكثاف��ة يف الآالت وال�س��لع اال�س��تهالكية املعم��رة �إىل ح��وايل
 %0.5يف الرب��ع الأول م��ن ع��ام  2019عل��ى �أ�سا���س �س��نوي مق��ارن
بع��د هبوط��ه �إىل �أق��ل م��ن  %2.0يف الرب��ع الراب��ع م��ن ع��ام .2018
وكان تباط�ؤ الن�شاط ملحوظ ًا يف �آ�سيا ال�صاعدة ،خا�صة ال�صني.
وم��ع ا�س��تمرار التوت��رات التجاري��ة ،فق��د تول��دت �آث��ار �س��لبية عل��ى
�آف��اق التج��ارة واال�س��تثمار العاملي�ين .وق��د تراج��ع من��و التج��ارة

العاملي��ة �إىل  %3.7يف ع��ام  ،2018مقارن��ة م��ع  %5.5يف ع��ام
 .2017ويتوقع �أن ينخف�ض �أكرث يف عام  2019ليبلغ  .%2.5وي�ؤدي
�ضع��ف الآف��اق املتوقعة للتجارة بدوره �إىل توليد ت�أثريات معاك�س��ة
عل��ى ثق��ة الأعم��ال وبالت��ايل اال�س��تثمار والأ�س��واق املالية.
معدالت التضخم

تراج��ع الت�ضخ��م الأ�سا�س��ي عل��ى م�س��توى االقت�ص��ادات املتقدم��ة
�إىل دون امل�س��توى امل�س��تهدف ،وذل��ك نتيج��ة �ضع��ف من��و الطل��ب
النهائ��ي .كذل��ك ا�س��تمر هب��وط الت�ضخ��م الأ�سا�س��ي �إىل دون
م�س��توى املتو�س��طات التاريخي��ة يف كث�ير م��ن اقت�ص��ادات الأ�س��واق
ال�صاع��دة واالقت�ص��ادات النامي��ة .وبينم��ا يظ��ل الن�ش��اط العامل��ي
�ضعيف� ًا ب�ش��كل ع��ام ،ال ي��زال ت�أث�ير زي��ادة العر���ض مهيمن� ًا عل��ى
حت��ركات �أ�س��عار ال�س��لع الأولي��ة ،وخا�ص��ة �أ�س��عار النف��ط .وق��د

�ش��هدت �أ�س��عار النف��ط العاملي��ة تذبذب� ًا ملحوظ� ًا من��ذ نهاي��ة ع��ام
 2018والن�ص��ف الأول م��ن ع��ام  2019مت�أثرة بالتوترات التجارية
والعوامل اجليو�سيا�س��ية .وانخف�ضت �أ�س��عار النفط بحوايل %42
ب�ين �ش��هري �أوكتوب��ر -دي�س��مرب  ،2018وذل��ك بع��د ارتفاعه��ا مب��ا
يق��ارب  %30خ�لال الع�ش��ر �ش��هور الأوىل م��ن الع��ام .ويتوق��ع �أن
تنخف���ض �أ�س��عار النف��ط العاملي��ة بن�س��بة  %4.1باملتو�س��ط لتبل��غ
ح��وايل  65.5دوالر /للربمي��ل يف ع��ام  2019وبن�س��بة %2.5
لتبل��غ  63.9دوالر /للربمي��ل يف ع��ام  ،2020مقاب��ل  68.3دوالر/
للربمي��ل يف ع��ام .2018
وي ��ؤدي انخفا���ض الت�ضخ��م وانخفا���ض التوقع��ات الت�ضخمي��ة
الرا�س��خة �إىل زي��ادة م�صاع��ب خدم��ة الدي��ن �أم��ام املقرت�ض�ين،
كم��ا ي�ؤث��ر عل��ى الإنف��اق اال�س��تثماري يف قط��اع ال�ش��ركات ،ويح��د
م��ن احلي��ز ال��ذي تتيحه ال�سيا�س��ة النقدي��ة �أمام البن��وك املركزية
ملواجه��ة الهب��وط االقت�ص��ادي.
االقتصادات المتقدمة

يتوق��ع �أن يرتاج��ع النم��و االقت�ص��ادي يف االقت�ص��ادات املتقدم��ة
ليبل��غ  %1.9يف ع��ام  2019و %1.7يف ع��ام  ،2020مقارن��ة م��ع
مع��دالت من��و بلغ��ت  %2.2و %2.4يف عام��ي  2018و 2017عل��ى
الت��وايل .كم��ا يتوق��ع �أن يبق��ى مع��دل ت�ضخ��م �أ�س��عار امل�س��تهلك
�ضعيف� ًا عن��د  %1.6يف ع��ام  2019و %2.0يف ع��ام  ،2020مقارن��ة
م��ع مع��دل  %2.0يف ع��ام  .2018وتراج��ع من��و �إجم��ايل التج��ارة
اخلارجية يف الدول املتقدمة �إىل  %3.1يف عام  ،2018من %4.4
يف ع��ام  .2017ويتوق��ع �أن ينخف���ض النم��و التج��اري �أك�ثر ليبل��غ
 %2.2يف ع��ام  ،2019قب��ل �أن ينتع���ش قلي� ً
لا �إىل  %3.1يف ع��ام
.2020
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اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية

ت�ش�ير التوقع��ات �إىل انخفا���ض من��و االقت�ص��ادات النامي��ة
واقت�ص��ادات الأ�س��واق ال�صاع��دة �إىل  %4.1يف ع��ام  ،2019م��ن
 %4.5يف ع��ام  2018و %4.8يف ع��ام  .2017ويتوق��ع �أن ينتع���ش
النمو جمدد ًا ليبلغ  %4.8يف عام  .2020ومن جهة �أخرى ،يتوقع �أن

يبقى معدل ت�ضخم �أ�سعار امل�ستهلك يف هذه االقت�صادات م�ستقر ًا
يف ع��ام  2019عن��د نف���س م�س��تواه امل�س��جل يف ع��ام  2018والبال��غ
� .%4.7أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالتج��ارة اخلارجي��ة ،فق��د تراج��ع النم��و
التج��اري له��ذه االقت�ص��ادات من  %7.4يف ع��ام � 2017إىل  %4.7يف
ع��ام  ،2018ويتوق��ع �أن يرتاج��ع �أك�ثر ليبل��غ  %2.9يف ع��ام .2019
ويف ع��ام  ،2020يتوق��ع �أن يتح�س��ن النم��و يف التج��ارة ليبل��غ .%4.8
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*2019
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2

األوضاع االقتصادية العربية

النمو االقتصادي

طبق��ا ل�صن��دوق النق��د ال��دويل بل��غ مع��دل من��و االقت�ص��اد العامل��ي
عام  2018نحو  ،%3.6وهو م�س��توي قريب من النمو املحقق خالل
عام  2017الذي �شهد تزايدا وا�ضحا يف زخم التعايف االقت�صادي
وبلغ  ،%3.7وبالرغم من ذلك فقد ظهرت بوادر �ضعف يف الن�شاط
االقت�ص��ادي والتج��ارة الدولي��ة وا�ضح��ة خالل الن�ص��ف الثاين من
الع��ام  2018بفع��ل ع��دد م��ن العوام��ل م��ن بينه��ا تزاي��د التوت��رات
التجاري��ة ب�ين االقت�صادي��ات الك�برى ،واملخ��اوف ب�ش ��أن ارتف��اع
م�ستويات املديونيات العامة وظروف عدم اليقني ب�ش�أن ال�سيا�سات
املتبع��ة وتراك��م مواط��ن اله�شا�ش��ة املالي��ة ،وه��و م��ا انعك���س عل��ى
�أن�شطة التجارة واال�ستثمار والت�صنيع يف الدول املتقدمة والنامية
على ال�سواء ،وهو ما يتوقع على �ضوئه تباط�ؤ منو االقت�صاد العاملي
والتج��ارة الدولي��ة خ�لال عام��ي  2019و .2020
وبالرغ��م مم��ا تق��دم فق��د �ش��هدت االقت�ص��ادات العربي��ة ارتفاع��ا
ملمو�س��ا ملع��دل من��و الن��اجت املحل��ي الإجمايل يف ع��ام  2018لي�صل
�إىل نح��و  ،%2.5باملقارن��ة م��ع من��و بح��دود  %0.7فق��ط ع��ام 2017
وج��اء ارتف��اع النم��و عل��ى خلفي��ة ا�س��تفادة االقت�ص��ادات النفطي��ة
م��ن الزي��ادة التي �ش��هدتها كميات االنت��اج النفطي خالل الن�صف
الث��اين م��ن ع��ام  2018يف �إط��ار ق��رار �أوبك بتخفي��ف العمل بقرار
تعدي��ل كمي��ات االنت��اج به��دف تقلي��ل ال�ضغوط��ات ال�س��عرية الت��ي
�ش��هدتها �أ�س��واق النف��ط الدولي��ة خ�لال تل��ك الف�ترة ،كذل��ك ع��زز
االرتف��اع امل�س��جل يف �أ�س��عار النف��ط يف نف���س الع��ام  2018بن�س��بة
 %33.0م��ن �أو�ض��اع املوازن��ات العام��ة يف ع��دد م��ن ه��ذه ال��دول

ومكنه��ا م��ن موا�صل��ة االنف��اق احلكوم��ي عل��ى م�ش��روعات البني��ة
الأ�سا�س��ية والتنوي��ع االقت�ص��ادي ،وبالت��ايل موا�صل��ة القطاع��ات
غريالنفطي��ة يف ع��دد م��ن ه��ذه ال��دول حتقي��ق وت�يرة من��و معتدلة،
وال��ذي جن��م عن��ه ارتف��اع مع��دل من��و ال��دول العربي��ة امل�ص��درة
للنف��ط �إىل  %1.8ع��ام  2018مقارن��ة م��ع انكما���ش بنح��و %0.3
ع��ام  ،2017عل��ى اجلان��ب الآخ��ر كان��ت االقت�ص��ادات امل�س��توردة
للنف��ط م�س��ؤولة ب�ش��كل كب�ير ع��ن جان��ب مه��م م��ن ه��ذا االرتف��اع
امل�سجل يف معدل منو الدول العربية كمجموعة خالل عام ،2018
يف ظ��ل ارتف��اع مع��دل من��و بل��دان املجموع��ة �إىل  %4.1عل��ى
خلفي��ة الإ�صالح��ات االقت�صادي��ة الت��ي تنفذها لتعزيز اال�س��تقرار
االقت�ص��ادي ،وا�س��تعادة التوازن��ات الداخلي��ة واخلارجي��ة الت��ي
�س��اهمت يف ع��دد م��ن ه��ذه البل��دان يف توف�ير م��وارد مالي��ة داعمة
للنمو ،وعملت على حفز اال�ستثمارات وال�صادرات وبالتايل دعم
م�س��تويات الطل��ب الكل��ي.
وا�س��تنادا اىل العدي��د م��ن املعطي��ات املحلي��ة والدولي��ة م��ن املتوق��ع
�أن ت�س��جل ال��دول العربي��ة من��وا ي��دور ح��ول م�س��توى  %3.1خ�لال
ع��ام  2019و  %3.4خ�لال ع��ام  2020مب��ا يعك���س التوقع��ات
مبوا�صلة ارتفاع معدل النمو يف جمموعة الدول العربية املُ�صدرة
للنف��ط �إىل نح��و  %2.8و  %3.1يف عام��ي  2019و  2020عل��ى
الت��وايل و�س��ط تباي��ن متوق��ع الجتاه��ات الن�ش��اط االقت�ص��ادي م��ا
بني دول املجموعة ،وكذا ا�س��تمرار وترية النمو املرتفعة يف الدول
العربي��ة امل�س��توردة للنف��ط عن��د م�س��توى  %4.1و  %4.3عل��ى
الت��وايل خ�لال عام��ي  2019و .2020
و طبق��ا لتقدي��رات قاع��دة بيان��ات البن��ك ال��دويل تق��در قيم��ة
الناجت املحلي الإجمايل العربي بالأ�سعار اجلارية عام  2018نحو
 2781.6ملي��ار دوالر بع��د �أن كان��ت  2588.7ملي��ار دوالر ع��ام

 ،2017كم��ا تبل��غ قيم��ة الناجت املحلي الإجمايل العربي (بالأ�س��عار
الثابته للعام  )2010نحو  2711.3مليار دوالر يف العام  2018بعد
�أن كان��ت  2655.6ملي��ار دوالر يف الع��ام .2017
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي
االجمالي العربي

طبق��ا لقاع��دة بيان��ات البن��ك ال��دويل تزاي��د ع��دد �س��كان الع��امل
العرب��ي ع��ام � 2018إىل نح��و  419.8ملي��ون ن�س��مة ،كم��ا ارتف��ع
الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية جمتمعة بالأ�سعار اجلارية
ع��ام � 2018إىل  2781.6ملي��ار دوالر ،وم��ن املق��در طبق��ا لذل��ك
�أن ي�ص��ل متو�س��ط ن�صي��ب املواط��ن العرب��ي م��ن الن��اجت املحل��ي
االجم��ايل العرب��ي ع��ام � 2018إىل نحو  6639دوالر مع تباين كبري
ب�ين ال��دول العربي��ة يف ه��ذا ال�ش ��أن وذل��ك كمح�صل��ة لالنتعا���ش
الن�س��بي يف الإي��رادات النفطي��ة وتط��ور النم��و يف القطاع��ات غ�ير
النفطي��ة بال��دول املنتج��ة للنف��ط وت�أث��ر النم��و االقت�ص��ادي لل��دول
العربي��ة بذل��ك وك��ذا حت�س��ن النم��و يف ال��دول العربي��ة امل�س��توردة
للنف��ط م��ن ج��راء برام��ج اال�ص�لاح الت��ي تتبعه��ا.
التضخم

�ش��هد ع��ام  2018تراج��ع مع��دل الت�ضخ��م يف ال��دول العربي��ة
ب�ص��ورة طفيف��ة �إىل نح��و  %13.4باملقارن��ة م��ع ح��وايل  %13.6عام
 ،2017كمح�صل��ة للإج��راءات املتخ��ذة يف بع���ض ال��دول العربي��ة
الحت��واء ال�ضغ��وط الت�ضخمي��ة م��ن خ�لال االجت��اه �إىل ال�سيا�س��ة
النقدية االنكما�شية التي تبنتها ،وت�أثر امل�ستوى العام للأ�سعار يف
بع���ض ال��دول الأخ��رى بالإجراءات املتخذة لإ�ص�لاح املالية العامة
الت��ي مت مبقت�ضاه��ا خف���ض م�س��تويات الدع��م ال�س��لعي ،وزي��ادة
الر�سوم اجلمركية على بع�ض ال�سلع� ،إ�ضافة اىل تطبيق �ضرائب

جدي��دة يف ع��دد م��ن ال��دول العربي��ة م��ن بينه��ا �ضريب��ة القيم��ة
امل�ضاف��ة ،كم��ا ت�أث��ر امل�س��توى الع��ام للأ�س��عار يف ال��دول العربي��ة
كذل��ك بارتف��اع م�س��تويات الطل��ب املحلي ،وزيادة الأ�س��عار العاملية
للنف��ط واحلب��وب.
وم��ن املتوق��ع �أن يت�أث��ر مع��دل الت�ضخ��م يف عام��ي  2019و 2020
بع��دد م��ن الإ�صالح��ات املالي��ة واالقت�صادي��ة و�أهمه��ا �إج��راءات
ت�صحيح �أ�سعار الطاقة ،و�ضريبة القيمة امل�ضافة التي مت تفعيلها
يف بع���ض ال��دول العربية ،وكذا املب��ادرات والتدابري التعوي�ضية يف
�س��ياق اجت��اه بع���ض ال��دول للح��د م��ن عبء ارتف��اع الأ�س��عار وغالء
املعي�ش��ة عل��ى املواطن�ين ،كم��ا �س��يت�أثر امل�س��توى الع��ام للأ�س��عار
بتغ�يرات الظ��روف املناخي��ة يف بع�ض الدول العربية وانعكا�س��اتها
على حجم املعرو�ض من ال�سلع الغذائية يف ال�سوق املحلي� ،إ�ضافة
�إىل �إجراءات رفع الر�سوم اجلمركية يف البع�ض منها على ال�سلع
الواردة من اخلارج� ،أي�ضا ي�أتي من بني العوامل اخلارجية املتوقع
�أن ت�ؤث��ر عل��ى م�س��توى الت�ضخ��م ارتف��اع الأ�س��عار العاملي��ة للنف��ط
وامل��واد اخل��ام وال�س��لع اال�س�تراتيجية مث��ل القم��ح والتغ�يرات الت��ي
ي�ش��هدها �س��عر �ص��رف ال��دوالر مقابل العمالت الرئي�س��ة الأخرى،
ويف �ض��وء تل��ك التط��ورات متوق��ع �أن يبل��غ مع��دل الت�ضخ��م ح��وايل
 %6.7ع��ام  2019ونح��و  %6.5ع��ام .2020
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الموازنات العربية

انخف���ض عج��ز املوازن��ة املجمع��ة لل��دول العربي��ة �إىل الناجت مقوما
بال��دوالر م��ن  %6.7-يف ع��ام � 2017إىل  %6.5-م��ن الن��اجت خ�لال
ع��ام  2018و�س��ط تباي��ن �أداء جمموع��ات ال��دول العربية املختلفة،
حيث �س��جلت جمموعة دول جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية
انخفا�ض��ا ملمو�س��ا يف عج��ز املوازنة �إىل الن��اجت لي�صل �إىل %4.5-
ع��ام  ،2018مقاب��ل  %7.1-يف ع��ام  ،2017وارتف��ع م�س��توى العج��ز
امل�سجل يف الدول العربية الأخرى امل�صدرة للنفط لي�صل �إىل نحو
 %12م��ن الن��اجت الإجم��ايل يف ظ��ل ا�س��تمرارية ت�أث��ر الإي��راداتالنفطي��ة يف بل��دان املجموع��ة بالأو�ض��اع الداخلي��ة الت��ي ت�ش��هدها
بع���ض بل��دان املجموع��ة ،واحلاج��ة �إىل تزاي��د م�س��تويات االنف��اق
لتلبي��ة االحتياج��ات االقت�صادي��ة ودع��م االنف��اق عل��ى متطلب��ات
�إع��ادة الإعم��ار ،يف ح�ين �ش��هد م�س��توى العج��ز امل�س��جل يف موازن��ة
20
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ال��دول العربي��ة امل�س��توردة للنف��ط ارتفاع��ا بنح��و  0.4نقط��ة مئوي��ة
م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل لي�ص��ل �إىل  %7.8يف ع��ام .2018
عل��ى �صعي��د الإي��رادات العام��ة خ�لال الع��ام  2018حر�صت الدول
العربي��ة النفطي��ة وخا�ص��ة دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج
العربية على تبني تدابري لتنويع �إيراداتها العامة من خالل حفز
الإيرادات غري النفطية واالجتاه �إىل فر�ض ال�ضرائب ،ومراجعة
ر�س��وم تقدمي اخلدمات احلكومية ،كما �أحرزت الدول امل�س��توردة
للنف��ط تقدم��ا ملمو�س��ا عل��ى �صعي��د الإ�ص�لاح ال�ضريب��ي وتبن��ت
�سيا�س��ات لتح�س�ين الإدارة ال�ضريبية ومكافحة التهرب ال�ضريبي
والتح�صي��ل الإلك�تروين لل�ضرائب ،ويف جانب الإنفاق العام تعمل
ال��دول العربي��ة عل��ى تنفي��ذ �سيا�س��ات �إ�صالحي��ة لرت�ش��يد الإنف��اق
الع��ام ع�بر �إع��ادة ترتي��ب �أولوي��ات االنف��اق ،وعكف��ت دول عربي��ة
�أخ��رى عل��ى مراجع��ة �سيا�س��ات الدعم التي تتبناه��ا لإ�صالح نظم
الدع��م ال�س��لعي والتوج��ه عو�ض��ا عنها �إىل �إ�صالح وتقوية �ش��بكات
احلماي��ة االجتماعي��ة واال�س��تهداف النق��دي للفئ��ات امل�س��تحقة،
كم��ا ت�س��عى الإ�صالح��ات �إىل زي��ادة امل��وارد املوجه��ة �إىل االنف��اق
اال�س��تثماري م��ن خ�لال تنفي��ذ م�ش��روعات بال�ش��راكة م��ع القط��اع
اخلا���ص لتنفي��ذ بع���ض امل�ش��روعات يف جم��ال البني��ة الأ�سا�س��ية
وتق��دمي اخلدم��ات احلكومي��ة.
ونتيج��ة للجه��ود املبذول��ة م��ن قب��ل ال��دول العربية لإ�ص�لاح �أو�ضاع
املالي��ة العام��ة ،م��ن املتوقع �أن ي�ش��هد العام  2019حت�س��نا ملمو�س��ا
يف �أو�ض��اع املالي��ة العام��ة العربي��ة ،حي��ث ت�ش�ير التقدي��رات �إىل
�أن عج��ز املوازن��ة العام��ة املجمع��ة كن�س��بة م��ن الن��اجت الإجم��ايل
�س��يرتاجع �إىل  %5.5ع��ام  2019مدعوم��ا بدرج��ة �أ�سا�س��ية بنم��و
�إجم��ايل الإي��رادات العام��ة املجمع��ة مبعدل  ،%11فيم��ا يتوقع منو
�إجم��ايل النفق��ات العام��ة بن�س��بة  %7بالع��ام .2019

التجارة الخارجية العربية

ارتفع��ت التج��ارة العربي��ة م��ن ال�س��لع واخلدم��ات طبق��ا لبيان��ات
�صن��دوق النق��د ال��دويل ع��ام  2018بن�س��بة � %12.8إىل  2387ملي��ار
دوالر ،وذل��ك نتيج��ة الرتف��اع ال�ص��ادرات العربي��ة م��ن ال�س��لع
واخلدمات بن�س��بة � %17.4إىل  1264مليار دوالر من جراء حت�س��ن
�أ�سعار النفط الذي الزال ميثل �أكرث من ن�صف ال�صادرات ال�سلعية
للمنطق��ة ،كم��ا ارتفع��ت ال��واردات العربي��ة م��ن ال�س��لع واخلدم��ات
بن�س��بة � %8.1إىل  1122.7ملي��ار دوالر خ�لال نف���س الف�ترة.
البطالة العربية

تعت�بر م�ش��كلة البطال��ة م��ن �أه��م التحدي��ات االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة الت��ي تواج��ه البل��دان العربي��ة ويزي��د م��ن ج�س��امه
حتدياته��ا تركزه��ا يف الفئ��ة املجتمعي��ة ال�ش��ابة الواقع��ة يف �س��ن
العم��ل ( )24-15والت��ي بلغ��ت  %26.1ع��ام  ،2018ويبل��غ مع��دل
البطال��ة العربي��ة وفق��ا لتقدي��رات البن��ك ال��دويل نح��و  ،%10وم��ن
ب�ين �أه��م �أ�س��باب ارتف��اع مع��دالت البطال��ة العربي��ة النم��و الكب�ير
واملتوا�ص��ل يف �أع��داد الق��وى العامل��ة العربي��ة الداخل��ة �س��نويا �إىل
�أ�س��واق العم��ل م��ع ع��دم ق��درة االقت�ص��ادات العربي��ة عل��ى توف�ير
فر���ص العم��ل الكافي��ة ملواجهته��ا ،وعدم قدرة الداخلني �إىل �س��وق
العم��ل م��ن خريج��ي التعلي��م عل��ى مواجه��ة والتكي��ف م��ع متطلب��ات
�أ�س��واق العم��ل ،ف�ض�لا ع��ن هيكلي��ة �أ�س��واق العم��ل ومن��اخ العم��ل
حي��ث هن��اك تف�ضي��ل ل�ش��روط العم��ل باحلكوم��ة والقط��اع الع��ام
عل��ى القط��اع اخلا���ص ،وانت�ش��ار العم��ل يف القط��اع غ�ير الر�س��مي،
و�صعوب��ة ت�أ�سي���س امل�ش��روعات.
وطبق��ا لقاع��دة بيان��ات البن��ك ال��دوىل ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة
يقدر حجم القوة العاملة بالدول العربية خالل عام  2018بحوايل

 136.2ملي��ون عام��ل بع��د �أن كان  133.4ملي��ون عام��ل ع��ام 2017

بن�سبة منو بلغت  ،%2.1كما تطور معدل البطالة العربية من نحو
 %9.95ع��ام � 2017إىل نح��و  %9.94ع��ام  ،2018وم��ن املتوق��ع
زي��ادة مع��دل من��و العمال��ة وال�س��كان الن�ش��يطني اقت�صادي��ا خ�لال
العق��ود القادم��ة نتيج��ة ت�أث�ير النم��و ال�س��كاين ال�س��ريع يف العق��ود
الثالث��ة املا�ضي��ة وبالت��ايل زي��ادة م�س��تويات عر���ض العمال��ة ب�ش��كل
كب�ير ،ويف ح��ال ا�س��تمرار ن�س��ق النم��و والت�ش��غيل احلايل �ست�س��تمر
بطال��ة ال�ش��باب ك�أك�بر حت��دي اقت�ص��ادي واجتماع��ي يواج��ه
املنطق��ة العربي��ة حت��ى عام  ،2040كم��ا �أن التطور التقني يف �إطار
الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة عملي��ة ديناميكي��ة �س��تنطوي عل��ى خل��ق
الوظائ��ف و�إلغائه��ا يف ذات الوق��ت وت ��ؤدي �إىل زي��ادة �صافي��ة يف
خل��ق الوظائ��ف فيم��ا يتعل��ق بالعمال��ة املاهرة ،وخ�س��ارة �صافية يف
العمال��ة غ�ير املاه��رة مب��ا ي�تراوح ب�ين  %50-25نتيج��ة �أمتت��ة عدد
من الوظائف ،ويف هذا ال�ش��أن ت�ش�ير تقديرات الأمم املتحدة �إىل
�أن ال��دول العربي��ة بحاج��ة �إىل توف�ير  60ملي��ون فر�ص��ة عم��ل حتى
عام  2020للإبقاء على م�ستويات بطالة ال�شباب عند م�ستوياتها
احلالي��ة ،وم��ن هن��ا ف��إن ارتف��اع مع��دل البطال��ة العربية ي�س��توجب
قي��ام ال��دول العربي��ة برف��ع مع��دالت النم��و االقت�ص��ادي والرتكي��ز
على النمو املوفر للت�شغيل واتخاذ مزيد من التدابري ملنع تفاقمها
على امل��دى البعيد.

املالية العاملية �إىل  74.5تريليون دوالر عام  2018مقارنة مع 85.3

تريلي��ون دوالر ع��ام � 2017أى برتاج��ع ن�س��بته  ،%12.7فق��د �س��يطر
التباي��ن عل��ى �أداء البور�ص��ات العربي��ة يف ت��داوالت ع��ام ،2018
وارتفع��ت القيم��ة ال�س��وقية للأ�س��واق املالي��ة العربي��ة جمتمع��ة عام
� 2018إىل  1.166تريلي��ون دوالر ع��ن م�س��تواها املحق��ق ع��ام 2017
البال��غ  1.083تريلي��ون دوالر بارتف��اع ن�س��بته  ،%7.7و�ش��كلت
القيم��ة ال�س��وقية املالي��ة ال�س��عودية نح��و  %48.0م��ن جمم��ل القيمة
ال�س��وقية للأ�س��واق املالي��ة العربية جمتمعة ،وع��ن �أحجام التداول
فق��د ا�س��تمرت باالنخفا���ض للع��ام الراب��ع على الت��وايل وبلغت نحو
 235.0ملي��ار دوالر ،مقاب��ل  268.1ملي��ار دوالر ع��ام 2017
بانخفا���ض بل��غ ن�س��بته  %12.5و�ش��هدت �أحج��ام الت��داول ل��دى
معظ��م الأ�س��واق املالي��ة العربي��ة الأخ��رى انخفا�ض��ا وا�ضحا خالل
الع��ام  2018با�س��تثناء البور�ص��ة امل�صرية الت��ي حققت ارتفاعا يف
�أحج��ام الت��داول و�صل��ت �إىل نح��و  %42.0و�ش��كلت نح��و  %14.0من
حج��م الت��داول الكل��ي للأ�س��واق املالي��ة العربية �إ�ضافة �إىل ال�س��وق

املايل ال�سعودي التي �شهدت ارتفاعا يف �أحجام التداول و�صل �إىل
نحو � ،%4.14أما بخ�صو�ص �أ�س��عار �أ�س��هم ال�ش��ركات املدرجة لدى
�أ�س��واق امل��ال العربي��ة فق��د �ش��هد امل�ؤ�ش��ر املرك��ب لأ�س��عار الأ�س��هم
ال�ص��ادر ع��ن �صن��دوق النق��د العرب��ي ارتفاع��ا طفيف��ا لي�ص��ل �إىل
 324.54نقط��ة يف نهاي��ة ع��ام  2018مقارن��ة م��ع  321.51نقط��ة يف
نهاي��ة ع��ام � 2017أى بارتف��اع ن�س��بته .%0.9
المديونية العربية

بن��اء عل��ى التقري��ر ال�س��نوي للم�ؤ�س�س��ة العربي��ة ل�ضمان اال�س��تثمار
وائتم��ان ال�ص��ادرات لع��ام � 2019ش��هدت م�ؤ�ش��رات املديوني��ة
اخلارجي��ة الإجمالي��ة لل��دول العربي��ة ا�س��تقرارا ن�س��بيا ح��ول
احل��دود الآمن��ة يف ن�ص��ف ال��دول العربي��ة حي��ث ا�س��تقر م�ؤ�ش��ر
الدين اخلارجي كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل حتت م�ستوى
ال  %50يف  8دول عربي��ة ،وذل��ك رغ��م تراج��ع �أداء امل�ؤ�ش��ر يف 10
دول عربي��ة.

أسواق المال العربية

يف وق��ت تراجع��ت في��ه الأ�س��واق املالي��ة العاملي��ة ب�ش��كل وا�ض��ح
انعك���س عل��ى م�ؤ�ش��راتها مت�أث��رة بالأو�ض��اع التجاري��ة العاملي��ة
والتوت��رات اجليو�سيا�س��ية وارتف��اع الفائ��دة عل��ى ال��دوالر و�أرتف��اع
�أ�س��عار النف��ط حي��ث تراجع��ت جمم��ل القيم��ة ال�س��وقية للأ�س��واق
التقرير االقتصادي السنوي للعام 2019

21

3

األوضاع االقتصادية الخليجية

يعت�بر تنوي��ع الن�ش��اط االقت�ص��ادي والتح��ول �إىل اقت�ص��اد مع��ريف
متن��وع يق��وده القط��اع اخلا���ص م��ن �أه��م �أولوي��ات دول جمل���س
التع��اون اخلليج��ي .ويلع��ب اال�س��تثمار الأجنب��ي وال�ص��ادرات غ�ير
النفطي��ة دور ًا حموري� ًا يف حتقي��ق هذا الهدف ،مما يتطلب املزيد
م��ن الإ�صالح��ات جل��ذب اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر وتنوي��ع
ال�ص��ادرات غ�ير النفطي��ة .وقام��ت دول جمل���س التع��اون بب��ذل
الكثري من اجلهود الجتذاب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ال�سيما يف
القطاعات غري النفطية ،مثل �إ�صالح الت�شريعات و�إن�شاء مناطق
جتارية حرة مع تقدمي حوافز �سخية للم�ستثمرين ،وتي�سري ملكية
الأجانب لل�شركات ،وتقلي�ص احلواجز غري اجلمركية ،بالإ�ضافة
�إىل �إ�صالح��ات بيئ��ة الأعم��ال .ويعترب مو�ضوع التوطني يف القطاع
اخلا���ص م��ن �أه��م التحدي��ات الت��ي تواج��ه دول جمل���س التع��اون،
حيث ال يزال معدل البطالة مرتفع ًا ن�س��بي ًا بني ال�ش��باب املواطن.
وتُطب��ق كل دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي طائف��ة متنوع��ة م��ن
الإ�صالح��ات ت�ش��مل تخ�صي���ص ح�ص���ص �إلزامي��ة م��ن الوظائ��ف
للمواطن�ين يف قطاع��ات معين��ة ،وعقوب��ات لأرب��اب العمل الذين ال
يلتزم��ون به��ذه احل�ص�ص.
النمو االقتصادي

عل��ى الرغ��م م��ن التباط��ؤ يف النم��و االقت�ص��ادي العامل��ي ،انتع���ش
النم��و االقت�ص��ادي يف اقت�ص��ادات دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي
يف عام  2018ليبلغ  ،%2.0لتخرج من انكما�ش بلغ  %0.3-يف عام
 .2017ويرج��ع ه��ذا النم��و الق��وي خ�لال ع��ام � 2018إىل التح�س��ن
يف الن��اجت النفط��ي الناج��م ع��ن الزي��ادة يف �إنت��اج النف��ط خ�لال
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الن�ص��ف الث��اين م��ن الع��ام ،ف�ض� ً
لا ع��ن ا�س��تمرار النم��و الق��وي يف
الن��اجت غ�ير النفط��ي املدع��وم بارتف��اع اال�س��تثمارات الر�أ�س��مالية،
وارتف��اع الطل��ب املحل��ي .وت�ش�ير توقع��ات البن��ك و�صن��دوق النق��د
الدولي�ين �أن حتاف��ظ اقت�ص��ادات دول جمل���س التع��اون عل��ى النم��و
امل�ستقر يف عام  2019عند  ،%2.1و�أن تت�سارع وترية النمو لت�صل
�إىل م��ا يق��ارب  %3.0يف ع��ام  .2020ويبق��ى النم��و مدفوع � ًا
ب�ش��كل �أ�سا�س��ي بالأث��ر الإيجاب��ي ل�سيا�س��ات التنوي��ع االقت�ص��ادي
وزي��ادة ال�ص��ادرات غري النفطية ،و�سيا�س��ات جذب اال�س��تثمارات
املحلي��ة والأجنبي��ة و�إ�صالح��ات حت�س�ين بيئ��ة الأعم��ال وت�ش��جيع
امل�ؤ�س�س��ات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ،وال�سيا�س��ات النقدي��ة واملالي��ة
الداعم��ة للنم��و .ه��ذا بالإ�ضاف��ة �إىل ال��دور الإيجاب��ي ال��ذي تلعب��ه
ال�صناديق ال�سيادية يف تخفيف حدة ت�أثر اقت�صادات دول جمل�س
التع��اون بالتقلب��ات االقت�صادي��ة الدولي��ة.
معدالت التضخم

ارتفع��ت مع��دالت الت�ضخ��م لف�ترة م�ؤقت��ة يف ال�س��عودية والإم��ارات
يف �أعقاب تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف بداية عام  ،2018يف
حني ارتفعت معدالت الت�ضخم يف البحرين ب�س��بب ارتفاع �أ�س��عار
امل��واد الغذائي��ة وتكالي��ف خدم��ات النقل .وقد بل��غ معدل الت�ضخم

ملجوع��ة دول جمل���س التع��اون  %2.1يف ع��ام  ،2018مقاب��ل %0.2

يف ع��ام  .2017ويتوق��ع �أن ينخف���ض مع��دل الت�ضخ��م �إىل %0.4

خ�لال ع��ام  2019نظر ًا لتال�ش��ي الأثر الت�ضخم��ي ل�ضريبة القيمة
امل�ضافة واالنخفا�ض الن�س��بي يف �أ�س��عار النفط.
موازين المالية العامة والموازين الخارجية

حت�س��ن العج��ز يف موازي��ن املالي��ة العام��ة ل��دول جمل���س التع��اون
اخلليج��ي ليبل��غ  %1.7-م��ن الناجت املحل��ي الإجمايل يف عام ،2018
مقاب��ل عج��وزات بلغ��ت ح��وايل  %5.5-و  %10.7-م��ن الن��اجت
يف عام��ي  2017و 2016عل��ى الت��وايل .ويع��زى ه��ذا التح�س��ن يف
املوازي��ن املالي��ة �إىل زي��ادة ا إلي��رادات النفطي��ة وم��ا حتق��ق م��ن
حت�س��ن يف تعبئ��ة الإي��رادات غ�ير النفطية خالل ع��ام  ،2018حيث
طبق��ت كل م��ن ال�س��عودية والإم��ارات �ضريبة قيمة م�ضافة ن�س��بتها
 %5وحقَّقت��ا نتائ��ج �إيجابي��ة ،واتخ��ذت البحري��ن خط��وة مماثلة يف
بداية عام  .2019وفر�ضت ُعمان ر�سوم �إنتاج على منتجات التبغ،
وم�شروبات الطاقة ،وامل�شروبات الغازية ،يف منت�صف عام ،2018
ورفعت �ضريبة دخل ال�شركات .وب�شكل عام يتوقع �أن يرتفع العجز
يف ميزانية احلكومة ملجموعة دول جمل�س التعاون اخلليجي قلي ًال
يف ع��ام  2019ليبل��غ  ،%3.1-نتيج��ة اتخفا���ض الإي��رادات النفطي��ة
م��ن جه��ة ،وزي��ادة الإنف��اق احلكوم��ي من جه��ة �أخرى.

و�أت��اح انح�س��ار عج��ز املالي��ة العام��ة ملعظ��م دول جمل���س التع��اون
اخلليج��ي �إبق��اء ر�صي��د �إجم��ايل الدي��ن احلكوم��ي يف نهاي��ة ع��ام
 2018قريب � ًا م��ن م�س��تواه يف نهاي��ة ع��ام  2017م��ن حي��ث ن�س��بته
م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل.
مكن��ت زي��ادة �أ�س��عار النف��ط وم��ا �صاحبه��ا م��ن زي��ادة يف عوائ��د
ال�ص��ادرات النفطي��ة ،معظ��م دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي م��ن
حتقيق فوائ�ض يف موازينها التجارية وبالتايل احل�سابات اجلارية،
حيث ارتفع فائ�ض احل�ساب اجلاري ملجموعة دول جمل�س التعاون
ب�ش��كل ملح��وظ ليبل��غ  %7.3م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل يف ع��ام

 ،2018مقابل فائ�ض بلغ  %2.5من الناجت يف عام  .2017ويتوقع �أن
ي�س��تقر ه��ذا الفائ���ض عن��د  %3.9يف عام .2019
الوضع النقدي والمصرفي

من��ا االئتم��ان امل�ص��ريف يف دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي
يف ع��ام  ،2018وذل��ك بالرغ��م م��ن ارتف��اع �أ�س��عار الفائ��دة.
حي��ث قام��ت امل�ص��ارف املركزي��ة اخلليجي��ة برف��ع �أ�س��عار فائ��دة
ال�سيا�س��ة النقدية يف عام  ،2018متا�ش��ي ًا مع �س��عر الفائدة ملجل�س
االحتياط��ي الفي��درايل ،مم��ا �أبق��ى ال�س��وق النق��دي وامل�ص��ريف يف

ظ��روف مت�ش��ددة ،وعم��ل عل��ى احل��د م��ن من��و االئتم��ان والن�ش��اط
غ�ير النفط��ي .وق��ام االحتياط��ي الفي��درايل برف��ع �س��عر الفائ��دة
�أرب��ع م��رات يف ع��ام  ،2018وبواق��ع  25نقط��ة �أ�سا���س يف كل م��رة.
ويف ع��ام  ،2019ق��ام البن��ك الفي��درايل بخف���ض �س��عر الفائ��دة
مرتني وبواقع  25نقطة �أ�سا�س يف كل مرة .وعليه قامت امل�صارف
املركزية اخلليجية بخف�ض �أ�سعار الفائدة ،مما يعطي مزيد ًا من
املرون��ة لل�س��وق امل�ص��ريف وينع���ش االئتم��ان واال�س��تثمار .وتتمت��ع
البنوك اخلليجية ب�ش��كل عام باملتانة املالية من حيث كفاية ر�أ���س
امل��ال ون�س��ب ال�س��يولة والربحي��ة.
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اﻟﻤﺆﺷﺮ

2016

2017

2018

*2019

*2020

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )(%

2.3

-0.3

2.0

2.1

2.8

ﻣﻨﻪ ،اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ )(%

1.9

1.9

2.3

2.9

3.3

ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(% ،

-2.8

2.5

7.3

3.9

3.4

ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(% ،

-10.7

-5.5

-1.7

-3.1

-2.2

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ )اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي(% ،

2.1

0.2

2.1

0.4

2.4

اﻟﻤﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.
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ثانيا :آداء االقتصاد الوطني

1

الناتج المحلي اإلجمالي

ارتف��ع مع��دل النم��و يف الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي يف ع��ام
 2018ليبلغ  ،%1.7مقارنة مع منو �ضعيف بلغ  %0.5يف عام .2017
ويعزى هذا النمو يف الناجت احلقيقي يف عام � 2018إىل منو الناجت
غري النفطي مبعدل  %1.3ومنو الناجت النفطي مبعدل  .%2.8وبلغ
الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل بالأ�س��عار الثابت��ة  1,442.5ملي��ار دره��م
لع��ام  ،2018بينم��ا بل��غ الن��اجت املحل��ي الإجمايل بالأ�س��عار اجلارية
 1,521.1ملي��ار دره��م.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :3ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(%) ،

12
11
10
9
8
7

6.9

6
5
4

4.5

3

5.1

5.1

4.3

3.1

2

1.7

1
0

1-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0.5
2017

2018

23] اﻟﻨﺎﺗﺞ ااﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻨﻔﻄﻲ

اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ

]

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.

ووفق ًا للتوزيع القطاعي للناجت املحلي الإجمايل بالأ�س��عار الثابتة لعام  ،2018فقد ا�س��تحوذت القطاعات غري النفطية املتنوعة على %70

م��ن الن��اجت ،بينم��ا بلغ��ت ن�س��بة القط��اع النفط��ي  %30م��ن الن��اجت احلقيق��ي .ومن ب�ين القطاعات غري النفطية فقد ا�س��تحوذ قط��اع "جتارة
اجلمل��ة والتجزئ��ة و�إ�ص�لاح املركب��ات" عل��ى الن�صي��ب الأك�بر وبن�س��بة  %11.6م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل بالأ�س��عار الثابت��ة ،تالها كل من
قطاعات "الت�شييد والبناء" و"ال�صناعات التحويلية" و"النقل والتخزين" وبن�سب مت�ساوية تقريب ًا بلغت  %8.5لكل منها .ويو�ضح ال�شكل ()3
م�س��توى التنوع االقت�صادي يف الهيكل الإنتاجي للدولة والأهمية الن�س��بية ملختلف الأن�ش��طة االقت�صادية يف الناجت املحلي الإجمايل.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :4اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم (%) ،2018
30.0

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ(
ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ؛ إﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

8.5

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

8.5

8.5

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﻠﺔ

5.9

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

5.5

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

5.4

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع؛ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺟﺒﺎري

3.0

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

2.8

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻴﺎه وأﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

2.5

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

2.3

أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

1.8

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ

1.2

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

1.0

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

1.5

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وبتحلي��ل م�س��اهمة القطاع��ات االقت�صادي��ة يف النم��و احلقيق��ي
يف الن��اجت لع��ام  ،2018فق��د �س��اهمت القطاعات غ�ير النفطية ب
 0.9نقط��ة مئوي��ة م��ن النمو الإجمايل والبالغ  ،%1.7بينما �س��اهم
القط��اع النفط��ي بالن�س��بة املتبقي��ة والبالغ��ة  0.8نقط��ة مئوي��ة.
وم��ن ب�ين القطاع��ات غ�ير النفطي��ة� ،س��اهم قطاع��ي "الأن�ش��طة
العقاري��ة" و"ال�صناع��ات التحويلي��ة" ب  0.4نقط��ة مئوي��ة (0.2
نقطة مئوية لكل قطاع) من النمو احلقيقي الإجمايل .و�ساهمت
قطاع��ات "جت��ارة اجلمل��ة والتجزئ��ة" و"الأن�ش��طة املالية و�أن�ش��طة
الت�أم�ين" وقط��اع "املعلوم��ات واالت�ص��االت" و"�أن�ش��طة الإقام��ة

11.6

0.0

5.0

10.0

15.0

واخلدم��ات الغذائي��ة" و"النق��ل والتخزي��ن" ب  0.5نقط��ة مئوي��ة
م��ن النم��و احلقيق��ي ( 0.1نقط��ة مئوي��ة ل��كل قط��اع) .وكان
لقطاع "الكهرباء والغاز واملياه و�أن�شطة �إدارة النفايات م�ساهمة
�س��لبية يف النمو بلغت  0.1-نقطة مئوية ،وقد تعود هذه امل�س��اهمة
ال�س��لبية ،والت��ي تعن��ي انخفا���ض يف الإنت��اج يف ه��ذا القط��اع �إىل
�سيا�س��ات تر�ش��يد ا�س��تهالك الطاق��ة وزي��ادة الكف��اءة الإنتاجي��ة
يف ه��ذا القط��اع الت��ي تنتهجه��ا الدول��ة ،متا�ش��ي ًا م��ع اله��دف
الث��اين ع�ش��ر م��ن �أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة ،واملتعل��ق بالإنت��اج
واال�س��تهالك امل�س ��ؤولني.

20.0

25.0

30.0

35.0

�أم��ا بتحلي��ل النم��و االقت�ص��ادي م��ن جان��ب الإنف��اق لع��ام
 ،2018فق��د كان �ص��ايف الت�صدي��ر ه��و املح��رك الأ�سا�س��ي للنم��و
احلقيق��ي وبن�س��بة م�س��اهمة  3.1نقط��ة مئوي��ة ،بينم��ا �س��اهم كل
م��ن الإنف��اق اال�س��تهالكي واال�س��تثماري م�س��اهمات �س��لبية يف
النم��و بلغ��ت  0.4-نقط��ة مئوي��ة و  1.0-نقط��ة مئوي��ة على التوايل.
وتعك���س ه��ذه امل�س��اهمات �أث��ر تطبي��ق �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة
و�سيا�س��ة تر�ش��يد الإنف��اق احلكوم��ي ،بالإ�ضاف��ة �إىل ارتف��اع
�أ�س��عار الفائ��دة متا�ش��ي ًا م��ع �س��عر الفائ��دة ملجل���س االحتياط��ي
الفي��درايل.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :5ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺎم 2018
1.8

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

0.2

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

0.2

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ(

0.8

أﺧﺮى

0.2

0.0

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻴﺎه وأﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

-0.1

0.2-

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ؛ إﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.

القتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة

يف �إط��ار �س��عي الدول��ة لتحقي��ق اقت�ص��اد مع��ريف قائ��م عل��ى التكنولوجي��ا والتطبيق��ات الذكي��ة وال�صناع��ات التحويلي��ة ،فقد حقق��ت الدولة تقدم� ًا ملحوظ ًا
خ�لال ال�س��نوات اخلم���س املا�ضي��ة يف من��و القطاع��ات املعرفي��ة والرقمية وال�صناعية .حيث منا قطاع "املعلوم��ات واالت�صاالت" مبعدل تراكمي بلغ %27.2
يف الفرتة (� )2018-2014أي مبعدل �سنوي بلغ باملتو�سط  ،%5.4وكذلك منا كل من قطاعي "التعليم" و"الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية" بن�سب تراكمية
بلغت  %28.2و %9.5على التوايل يف الفرتة نف�سها� ،أي مبعدالت منو �سنوية بلغت باملتو�سط  %5.6و %1.9على التوايل� .أما قطاع ال�صناعات التحويلية،
فق��د من��ا مبتو�س��ط �س��نوي بل��غ  %4.2يف الف�ترة ( .)2018-2014وا�س��تحوذت ه��ذه القطاع��ات جمتمع��ة عل��ى م��ا يق��ارب  %18م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل
احلقيق��ي يف عام .2018
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2

التضخم

ارتف��ع مع��دل ت�ضخ��م �أ�س��عار امل�س��تهلك ليبل��غ  %3.1يف ع��ام  ،2018مقاب��ل  %2.0يف ع��ام  .2017ويع��زى ه��ذا االرتف��اع يف معدل الت�ضخم يف
عام � 2018إىل تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف بداية العام من جهة ،و�أثر ارتفاع �أ�سعار النفط خالل الع�شر �شهور الأوىل من العام من
جهة �أخرى.
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :6ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي(%) ،

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
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3

التجارة الخارجية

من��ت قيم��ة التج��ارة اخلارجي��ة غ�ير النفطي��ة لدول��ة الإم��ارات بن�س��بة  %0.5يف ع��ام  2018لتبل��غ  1536.1ملي��ار دره��م .وق��د ج��اء ه��ذا
االرتف��اع نتيج��ة من��و �إجم��ايل ال�ص��ادرات غ�ير النفطي��ة بن�س��بة  %9.7لتبل��غ  637.6ملي��ار دره��م ،وانخفا���ض ال��واردات بن�س��بة .%5.1
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :2اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻲ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻮاردات

اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

إﻋﺎدة
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ*

2017

946.5

181.0

400.3

581.3

1527.8

2018

898.5

206.0

431.6

637.6

1536.1

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد* .اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة وﺗﺠﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :7إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪول(%) ،

10.3

8.6

6.5

3.5

3.2

2.7

اﻟﺼﻴﻦ

اﻟﻬﻨﺪ

اﻣﺮﻳﻜﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻟﻤــﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

7.0

3.6

3.7

3.0

48.0

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﻮﻳﺴﺮا

إﻳﺮان

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن

أﺧﺮى

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.
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الواردات لدولة اإلمارات حسب الدول والسلع

انخف�ض��ت واردات الدول��ة م��ن كل م��ن ال�ص�ين و�أمري��كا ب�ش��كل ملح��وظ خ�لال ع��ام  2018وبن�س��ب بلغ��ت  ،%21.2و %10.1عل��ى الت��وايل .وم��ع ذل��ك بقي��ت هات�ين الدولت�ين ،بالإ�ضاف��ة �إىل الهن��د والت��ي ارتفع��ت
واردات الدول��ة منه��ا بن�س��بة  ،%14.0ت�س��تحوذ جمتمع��ة عل��ى الن�صي��ب الأك�بر م��ن واردات الدول��ة .وكذل��ك انخف�ض��ت واردات الدول��ة م��ن املاني��ا وايطالي��ا والياب��ان بن�س��ب  %7.9و %2.4و %1.3عل��ى التوايل .ويف
املقاب��ل ،ارتفع��ت واردات الدول��ة م��ن اململك��ة املتح��دة وال�س��عودية بن�س��بة  %13.4و %9.8على التوايل.
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :8اﻟﻮاردات ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪول(%) ،

15.5

2.7

4.5

9.4

2.7

5.6

اﻟﺼﻴﻦ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻟﻤــﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻬﻨﺪ

اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

3.1

3.1

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

8.5

3.1

41.7

اﻣﺮﻳﻜﺎ

ﻓﻴﺘﻨﺎم

أﺧﺮى

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
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اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻻﺣﺠﺎر
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎدن
اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ وﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :9اﻟﻮاردات ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻠﻊ(%) ،

ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ

ﻣﻮاد ﻧﺴﻴﺠﻴﺔ
وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻠﺪاﺋﻦ وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
واﻟﻤﻄﺎط
وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ

اﺟﻬﺰة ﺑﺼﺮﻳﺔ
وﻓﻮﺗﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻃﺒﻴﺔ
وادوات ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
وﻟﻮازﻣﻬﺎ

2.5
2.2
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ

أﺧﺮى

7.0

6.0
2.8

7.7

6.9

2.9

ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ

2.7

ﻣﻌﺎدن ﻋﺎدﻳﺔ
وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻﻏﺪﻳﺔ،
ﻣﺸﺮوﺑﺎت وﺳﻮاﺋﻞ
ﻛﺤﻮﻟﻴﺔ وﺗﺒﻎ

11.5

25.7

22.1

اﻻﻻت واﺟﻬﺰة
ﺗﺴﺠﻴﻞ واذاﻋﺔ
اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮر
وﻟﻮازﻣﻬﺎ

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ او
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
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صادرات دولة اإلمارات حسب الدول والسلع

ت�ضاعفت �صادرات دولة الإمارات العربية املتحدة للمملكة العربية ال�سعودية لتبلغ  31.5مليار درهم ،لت�ستحوذ على الن�صيب الأكرب من ال�صادرات الإماراتية لعام  .2018كما ارتفعت ال�صادرات الإماراتية
ل��دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي الأخ��رى بن�س��ب ملحوظ��ة ،مب��ا فيه��ا عم��ان ( )%27.1لتبل��غ  17.2ملي��ار دره��م ،والكوي��ت ( )%64.4لتبل��غ  10.5ملي��ار دره��م ،والبحري��ن ( )%65.5لتبل��غ  6.6ملي��ار دره��م .كم��ا
ت�ضاعفت ال�صادرات الإماراتية �إىل �سوي�سرا لتبلغ  8مليار درهم .ويف املقابل ،انخف�ضت ال�صادرات الإماراتية �إىل تركيا بن�سبة  %35لتبلغ  10.8مليار درهم ،و�إىل ال�صني بن�سبة  %9.4لتبلغ  5.1مليار درهم،
و�إىل الهن��د بن�س��بة  %7.2لتبل��غ  17.9ملي��ار دره��م.
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :10ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪول(%) ،

3.2

2.5

8.7

4.4

5.1

8.4

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺼﻴﻦ

اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﻌﺮاق

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن

15.3

3.9

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﻮﻳﺴﺮا

5.2

3.9

39.5

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻣﺮﻳﻜﺎ

أﺧﺮى

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
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اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻻﺣﺠﺎر
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎدن
اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ وﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :11ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻠﻊ(%) ،
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻﻏﺪﻳﺔ،
ﻣﺸﺮوﺑﺎت وﺳﻮاﺋﻞ
ﻛﺤﻮﻟﻴﺔ وﺗﺒﻎ

أﺧﺮى

ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ

7.7

ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ

ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺣﺠﺮ
وﻣﻴﻜﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ
ﺧﺰف واﻟﺰﺟﺎج و
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ

2.3
1.8
ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺨﺸﺐ
وﻧﻔﺎﻳﺎت وﻓﻀﻼت
ورق وورق ﻣﻘﻮى
وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ

5.4
4.8

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ او اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ

9.6

31.0

5.7

5.2

2.5

24.0

اﻟﻠﺪاﺋﻦ وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
واﻟﻤﻄﺎط وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ

ﻣﻌﺎدن ﻋﺎدﻳﺔ
وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ

اﻻﻻت واﺟﻬﺰة
ﺗﺴﺠﻴﻞ واذاﻋﺔ
اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮر
وﻟﻮازﻣﻬﺎ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
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إعادة التصدير لدولة اإلمارات حسب الدول والسلع

ارتفع��ت قيم��ة �إع��ادة الت�صدي��ر ل��دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي ب�ش��كل ملح��وظ خ�لال ع��ام  .2018حي��ث ارتفعت قيم��ة �إعادة الت�صدير �إىل ال�س��عودية مبقدار  9.2ملي��ار درهم ( )%23.7لتبل��غ  48.1مليار درهم،
و�إىل الكوي��ت مبق��دار  7.9ملي��ار ( )%63.8دره��م لتبل��غ  20.3ملي��ار دره��م ،و�إىل عم��ان مبق��دار  6.3ملي��ار دره��م ( )%44لتبل��غ  20.5ملي��ار دره��م ،و�إىل البحري��ن مبق��دار  5ملي��ار دره��م لتبل��غ  9.6ملي��ار
دره��م .وك��ذك ت�ضاعف��ت قيم��ة �إع��ادة الت�صدي��ر �إىل �سوي�س��را لتبل��غ  26.6ملي��ار دره��م .ويف املقاب��ل تراجع��ت قيمة �إعادة الت�صدي��ر لكل من �إي��ران ( )%34.4و�أمريكا ( )%22.7والهن��د ( )%14والعراق (.)%11.1
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :12ﺗﻮزﻳﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻺﻣﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﺪول(%) ،

3.5

3.2

4.9

6.8

8.0

7.5

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

اﻟﺼﻴﻦ

ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

اﻟﻬﻨﺪ

إﻳﺮان

اﻟﻌﺮاق

4.7

4.8

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن

11.1

6.2

3.5

35.8

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﻮﻳﺴﺮا

اﻣﺮﻳﻜﺎ

أﺧﺮى

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :13ﺗﻮزﻳﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻺﻣﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻠﻊ(%) ،
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ او
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ

ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ

اﺟﻬﺰة ﺑﺼﺮﻳﺔ
وﻓﻮﺗﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻃﺒﻴﺔ
وادوات ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
وﻟﻮازﻣﻬﺎ

6.1

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻﻏﺪﻳﺔ،
ﻣﺸﺮوﺑﺎت وﺳﻮاﺋﻞ
ﻛﺤﻮﻟﻴﺔ وﺗﺒﻎ

2.2
2.2
اﻟﻠﺪاﺋﻦ وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
واﻟﻤﻄﺎط وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ

3.3
2.6

أﺧﺮى

ﻣﻌﺎدن ﻋﺎدﻳﺔ
وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ

24.2

14.1

35.7

4.6

2.6

2.4

اﻻﻻت واﺟﻬﺰة ﺗﺴﺠﻴﻞ
واذاﻋﺔ اﻟﺼﻮت
واﻟﺼﻮر وﻟﻮازﻣﻬﺎ

اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻻﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
وﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد

ﻣﻮاد ﻧﺴﻴﺠﻴﺔ
وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
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4

االنفاق االستهالكي النهائي

ارتف��اع الأ�س��عار العاملي��ة للنف��ط (طبق��ا ل�س��لة �أوب��ك) م��ن 52.43

دوالر /برميل يف املتو�س��ط عام � 2017إىل  69.8دوالر /برميل يف
املتو�س��ط ع��ام  2018بن�س��بة زي��ادة بلغ��ت نح��و  ،%33.0م��ع تزاي��د
كمي��ة �إنت��اج دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة م��ن النف��ط م��ن 2.8
ملي��ون برمي��ل بالرب��ع الأول م��ن ع��ام � 2018إىل نح��و  3.3ملي��ون
برمي��ل  /ي��وم بالرب��ع الراب��ع م��ع ذات الع��ام ،جن��م عن��ه زي��ادة
االي��رادات النفطي��ة باملوازن��ة العام��ة للدول��ة بنح��و  %13.3حي��ث
تط��ورت قيمته��ا م��ن  144.9ملي��ار دره��م ع��ام � 2017إىل 164.2
ملي��ار دره��م ع��ام  ،2018و�أ�س��هم يف ارتف��اع حج��م الفوائ���ض
الت�ش��غيلية لدى ال�ش��ركات املنتجة للنفط ،و�أتاح للدولة املزيد من

امل��وارد لال�س��تمرار يف تعزي��ز االنف��اق احلكوم��ي اجل��اري وك��ذا
االنفاق اال�ستثماري املعزز للنمو وخا�صة االنفاق على امل�شروعات
اال�س�تراتيجية وخا�ص��ة م�ش��روعات احل��دث العامل��ي اك�س��بو 2020
وامل�ش��روعات املع��ززة للتنمي��ة امل�س��تدامة وتفعي��ل �سيا�س��ة تنوي��ع
م�ص��ادر الدخ��ل وتنوي��ع القاع��دة االقت�صادي��ة ودع��م التنمي��ة
الب�ش��رية واالجتماعي��ة ،وق��د تط��ور حج��م الإنف��اق اال�س��تهالكي
احلكوم��ي بالزي��ادة م��ن  193,159ملي��ون دره��م ع��ام � 2017إىل
 199,823ملي��ون دره��م ع��ام  2018بن�س��بة زي��ادة بلغ��ت ،%3.5

كم��ا تزاي��د الإنف��اق اال�س��تهالكي اخلا���ص م��ن  513,397ملي��ون
دره��م ع��ام � 2017إىل  586,203ملي��ون دره��م ع��ام  2018بن�س��بة
من��و بلغ��ت  ،%14.2وكمح�صلة لذلك تزايد �إجمايل حجم الإنفاق
اال�س��تهالكي النهائ��ي اجل��اري م��ن  706,555ملي��ون دره��م ع��ام
� 2017إىل  786,026ملي��ون دره��م عام  2018بن�س��بة زيادة قدرها
 ،%11.2وتط��ورت ن�س��بة الإنف��اق اال�س��تهالكي النهائ��ي �إىل الن��اجت
املحل��ي االجم��ايل ب�ين العام�ين م��ن  %50.9ع��ام � 2017إىل %51.7
ع��ام  2018وذل��ك عل��ى النح��و املب�ين يف اجل��دول �أدن��اه.

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :3اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻮام  2017و ) 2018ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
اﻟﺒﻴﺎن

2017

2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ %

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

193,159

199,823

%3.5

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﺨﺎص

513,397

586,203

%14.2

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

706,555

786,026

%11.2

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ/
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري %

%50.9

%51.7

-

اﻟﻤﺼﺪر :دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎء ،أرﻗﺎم أوﻟﻴﺔ ،ﻣﺎﻳﻮ .2019
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5

االستثمارات

 1.5االستثمارات المحلية

�أت��اح حت�س��ن االي��رادات النفطي��ة بالع��ام  2018ع��ن م�س��تواها
بالعام  2017من جراء ارتفاع �أ�س��عار النفط بن�س��بة نحو ،%33.0
وك��ذا تزاي��د االي��رادات ال�ضريبي��ة واالحتياطي��ات والفوائ���ض
املالي��ة وم�ش��اركة القط��اع اخلا���ص �إىل جان��ب احلكوم��ة يف تنفي��ذ
امل�ش��روعات ،امل��وارد املالي��ة الالزم��ة ل�ض��خ اال�س��تثمارات املع��ززة
للنم��و وحتقي��ق التنمي��ة امل�س��تدامة وتفعي��ل �سيا�س��ة تنوي��ع م�ص��ادر
الدخ��ل والتح��ول نح��و اقت�ص��اد مع��ريف تناف�س��ي ع��اىل االنتاجي��ة
قائ��م عل��ى البح��وث واالبداع واالبتكارات ،تفعي�لا لر�ؤية الإمارات
 2021و مئوي��ة  2071وا�س�تراتيجية االم��ارات للث��ورة ال�صناعي��ة
الرابع��ة وتبن��ي تكنولوجياتها لت�أهيل الدولة لع�صر مابعد النفط،
وتركزت تلك اال�ستثمارات على ا�ستكمال مامت ال�شروع يف تنفيذه
م��ن امل�ش��روعات اال�س�تراتيجية وم�ش��روعات البني��ة التحتية وعلى
ر�أ�س��ها الإن�ش��اءات اخلا�ص��ة مب�ش��روعات احل��دث العامل��ي اك�س��بو
 ،2020وخطوط املرتو وال�سكك احلديدية اخلفيفة وتو�سعة مطار

�أب��و ظب��ي ،وم�ش��روع تو�س��يع مط��ار �آل مكت��وم ال��دويل ،واملراح��ل
الأخرى من م�ش��روع ال�س��كك احلديدية الإحتادية ل�ش��ركة االحتاد
للقط��ارات ،وتنفي��ذ امل�ش��روعات اال�س��تثمارية بكاف��ة القطاع��ات
االقت�صادية وخا�صة ذات القيمة امل�ضافة العالية التي من �ش�أنها
حف��ز النم��و وحتقي��ق التنمية امل�س��تدامة وزي��ادة م�س��تويات التنويع
االقت�صادي ودعم التنمية الب�ش��رية مثل :الطاقة وخا�صة الطاقة
اجلديدة واملتجددة والنووية ،وال�صناعة و�أهمها البرتوكيماويات
والألومني��وم وال�صناع��ات الع�س��كرية والغذائي��ة والدوائي��ة
والط�يران والف�ض��اء والروبوت��ات وال��ذكاء اال�صطناعي واملركبات
الذاتي��ة احلرك��ة والتكنولوجي��ا احليوي��ة ،وال�س��ياحة والفن��ادق،
والتج��ارة ،والتعلي��م وال�صحة والبنية التحتية املادية والإلكرتونية
واللوج�س��تية واخلدم��ات املالي��ة والنق��ل واالت�ص��االت وتكنولوجي��ا

املعلوم��ات  ،...وق��د تط��ور نتيج��ة لذلك �إجمايل تكوين ر�أ���س املال
م��ن نح��و  298.6ملي��ار دره��م ع��ام � 2017إىل  295.4ملي��ار
دره��م ع��ام  2018برتاج��ع بل��غ ن�س��بتة  ،%1.1-وتط��ورت م�س��اهمة
القط��اع الع��ام يف تنفي��ذ اال�س��تثمارات بالزي��ادة ع��ام  2018وبلغت
 170.8ملي��ار دره��م بن�س��بة  %57.8م��ن اجم��ايل تكوي��ن ر�أ���س
امل��ال الثاب��ت ،بع��د �أن كانت  162.3مليار درهم بن�س��بة  %54.4من
اجم��ايل تكوي��ن ر�أ���س امل��ال الثابت عام  2017وبن�س��بة زيادة بلغت
 ،%5.3عل��ى ح�س��اب تراج��ع م�س��اهمة القط��اع اخلا���ص يف تنفي��ذ
اال�س��تثمارات بن�س��بة تراج��ع بلغ��ت  %8.6-م��ن  136.2ملي��ار درهم
بن�س��بة  %45.6م��ن اجم��ايل اال�س��تثمارات املنف��ذة ع��ام ،2017
�إىل  124.6ملي��ار دره��م بن�س��بة  %42.2م��ن اجم��ايل اال�س��تثمارات
املنف��ذة ع��ام  ،2018وذل��ك عل��ى النح��و املب�ين باجل��دول �أدن��اه.

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :4إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017و ) 2018ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
2018

2017

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ %

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ %

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ %

اﻟﺒﻴﺎن
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
رأس اﻟﻤﺎل

298,569

%100

295,410

%100

%1.1-

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

162,321

%54.4

170,851

%57.8

%5.3

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

136,248

%45.6

124,559

%42.2

%8.6-

اﻟﻤﺼﺪر :دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎء ،أرﻗﺎم أوﻟﻴﺔ ،ﻣﺎﻳﻮ .2019
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اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  14إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017و ) 2018ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
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اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

2018

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

هيكل االستثمار حسب القطاعات االقتصادية
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :5إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام  2017و 2018
2018

2017

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ %

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ %

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ وﺻﻴﺪ واﻷﺳﻤﺎك

1,548

%0.5

1,331

%0.5

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ(

43,350

%14.5

44,312

%15.0

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

31,712

%10.6

30,708

%10.4

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻴﺎه وأﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

21,499

%7.2

19,832

%6.7

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

9,183

%3.1

9,029

%3.1

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وإﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

20,433

%6.8

21,458

%7.3

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

32,912

%11.0

31,336

%10.6

أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

5,972

%2.0

6,320

%2.1

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

7,862

%2.6

7,734

%2.6
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2017

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ %

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ %

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

4,468

%1.5

3,844

%1.3

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

59,240

%19.8

56,440

%19.1

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

3,813

%1.3

4,545

%1.5

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ

6,598

%2.2

5,891

%2.0

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺟﺒﺎري

37,025

%12.4

40,638

%13.8

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

4,840

%1.6

4,087

%1.4

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4,161

%1.4

4,173

%1.4

اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺘﺮوﻳﺢ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى

3,953

%1.3

3,732

%1.3

أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

-

-

-

-

اﻟﻤﺠﻤﻮع

298,569

%100.0

295,410

%100.0

اﻟﻤﺼﺪر :دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎء ،أرﻗﺎم أوﻟﻴﺔ ،ﻣﺎﻳﻮ.2019
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2018

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :15إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017و 2018
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ وﺻﻴﺪ واﻷﺳﻤﺎك
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ(
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻴﺎه وأﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء
ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وإﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺟﺒﺎري
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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م��ن اجل��دول يتب�ين ا�س��تحواذ قط��اع الأن�ش��طة العقاري��ة عل��ى نح��و
 %19.1م��ن اال�س��تثمارات املنف��ذة بكاف��ة القطاع��ات االقت�صادي��ة
وج��اء الأول ب�ين كاف��ة القطاع��ات خالل الع��ام  2018يليه باملرتبة
الثاني��ة قط��اع ال�صناع��ات اال�س��تخراجية ال��ذي ا�س��تحوذ عل��ى
نح��و  ،%15.0ت�لاه باملرتب��ة الثالث��ة قط��اع الإدارة العام��ة والدف��اع
وال�ضم��ان االجتماع��ي الإجب��اري الذي ا�س��تحوذ عل��ى نحو %13.8
م��ن �إجم��ايل اال�س��تثمارات املنف��ذه ،ث��م قط��اع النق��ل والتخزي��ن
ال��ذي ا�س��تحوذ عل��ى  %10.6م��ن �إجم��ايل اال�س��تثمارات املنف��ذه،
فقط��اع ال�صناع��ات التحويلي��ة ال��ذي نف��ذ نح��و  %10.4م��ن حج��م
اال�س��تثمارات ،ث��م قط��اع جت��ارة اجلمل��ة والتجزئ��ة ال��ذي نف��ذ
نح��و  %7.3م��ن اال�س��تثمارات ،ت�لاه قط��اع الكهرب��اء والغ��از واملياه
و�أن�ش��طة �إدارة النفاي��ات ال��ذي نف��ذ نح��و  %6.7من اال�س��تثمارات،
وق��د ا�س��تحوذت تل��ك القطاع��ات ال�س��بعة جمتمع��ة عل��ى ن�س��بة
 %82.9م��ن �إجم��ايل حج��م اال�س��تثمارات املنف��ذة وبقيم��ة نح��و
 244.7ملي��ار دره��م يف الع��ام  ،2018بع��د �أن كان��ت ت�س��تحوذ عل��ى
ن�س��بة  %82.3م��ن �إجم��ايل حج��م اال�س��تثمارات املنف��ذة وبقيم��ة
 246.2ملي��ار دره��م ع��ام .2017
 2.5االستثمار األجنبي المباشر

طبق��ا لتقري��ر اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر العامل��ي للع��ام 2019
ال�ص��ادر ع��ن م�ؤمت��ر الأمم املتح��دة للتج��ارة والتنمي��ة "الأونكتاد"

تقدم��ت دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ث�لاث مرات��ب يف الع��ام
 2018ع��ن ترتيبه��ا يف الع��ام  2017لتح��ل يف املرتب��ة  27عاملي��ا
م��ن حي��ث قدرته��ا عل��ى ج��ذب اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر ،حيث
تط��ور قيم��ة اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر ال��وارد �إليه��ا �إىل نح��و
 10.385ملي��ار دوالر ع��ام  2018بع��د �أن كان  10.354ملي��ار دوالر
ع��ام  2017بن�س��بة من��و بلغ��ت  %0.3ومبتو�س��ط مع��دل من��و خ�لال
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الفرتة  2018-2014بلغ نحو  ،%1.6-وجاءت باملرتبة الأوىل عربيا
م�س��تحوذة على نحو  %33.3من �إجمايل قيمة اال�س��تثمار الأجنبي
املبا�ش��ر ال��وارد �إىل ال��دول العربي��ة ع��ام  2018والبال��غ قيمت��ه نحو
 31.2ملي��ار دوالر ،كم��ا ج��اءت يف املرتب��ة الثاني��ة عل��ى م�س��توى
منطق��ة غ��رب �آ�س��يا م�س��تحوذة عل��ى  %35.5م��ن �إجم��ايل تدفقات
اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر ال��واردة �إىل تل��ك املنطق��ة ،ونح��و
 %22.0من اجمايل تدفقات اال�س��تثمار الأجنبي املبا�ش��ر ال�س��نوية
الواردة �إىل منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط و�ش��مال �أفريقيا ،وبذا تطور
�إجم��ايل تدفق��ات اال�س��تثمار الأجنبي املبا�ش��ر الرتاكمي��ة الداخلة
�إىل  140.319ملي��ار دوالر بع��د �أن كان  129.934ملي��ار دوالر
ع��ام  2017بن�س��بة من��و ب�ين العام�ين بلغ��ت نح��و  %8.0ومبتو�س��ط
مع��دل من��و خ�لال الف�ترة  2018-2014بلغ��ت نح��و � ،%8.5س��اعد
يف حتقي��ق تل��ك النتائ��ج االيجابي��ة من��اخ اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي،
وال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة الر�ش��يدة والفعال��ة ،والت�ش��ريعات
ال�صديق��ة للأعم��ال ،والعالق��ات االقت�صادي��ة القوي��ة م��ع خمتل��ف
دول الع��امل ،واملوق��ع اجلغ��رايف اال�س�تراتيجي اله��ام ال��ذي جعله��ا
بوابة جتارية حيوية ملختلف الأ�سواق الإقليمية ،وكفاءة اخلدمات
احلكومي��ة وفعالي��ة النظ��ام الق�ضائ��ي ،وج��ودة الأنظم��ة املالي��ة
وال�ضريبي��ة واجلمركي��ة املحف��زة لال�س��تثمار ،والبني��ة التحتي��ة

والتكنولوجي��ة احلديث��ة من مطارات وموانئ فائقة التطور وقطاع
خدمات لوج�س��تية حيوي ومتكامل ،ووجود مناطق حرة ذات بنى
حتتي��ة متط��ورة وتخ�ص�ص��ات متنوع��ة ،وري��ادة عاملي��ة يف جم��ال
الط�يران امل��دين وناق�لات جوية عمالقة مناف�س��ة عاملي ًا ،وجمتمع
منفت��ح ومتع��دد الثقاف��ات يحت�ض��ن �أك�ثر م��ن  200جن�س��ية ،ومنط
حي��اة ع�ص��ري متط��ور وانت�ش��ار وا�س��ع للتكنولوجي��ا واالت�ص��االت.
وق��د �ش��هد ع��ام � 2018إن�ش��اء  876م�ش��روع ا�س��تثماري �أجنب��ي
جدي��د يف ال��دول العربي��ة بتكلف��ة ا�س��تثمارية ت�ص��ل �إىل �أك�ثر م��ن
 83.5ملي��ار دوالر ،ا�س��تحوذت دول جمل���س التع��اون اخلليجي على
 635منه��ا وا�س��تحوذت دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة عل��ى نحو
 %16.9م��ن ع��دد امل�ش��اريع ال��واردة ل��دول جمل���س التع��اون بتكلف��ة
ا�س��تثمارية قدره��ا نح��و  14.1ملي��ار دوالر.
ويتمي��ز هي��كل اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر بالدول��ة بالتن��وع
وم��ن �أه��م القطاع��ات االقت�صادي��ة امل�س��تحوذة على اال�س��تثمارات
الأجنبية املبا�ش��رة  :جتارة اجلملة والتجزئة و الأن�ش��طة العقارية
واخلدم��ات املالي��ة والت�أم�ين ،وال�صناع��ات التحويلي��ة ،والتعدي��ن
وا�س��تغالل املحاج��ر ،وم��ن �أه��م ال��دول امل�س��تثمرة يف الدول��ة
�سوي�س��را ،واململكة املتحدة ،والهند ،والواليات املتحدة ،وفرن�س��ا،
والنم�س��ا ،والياب��ان ،وال�س��عودية ،والكوي��ت ،وهولن��دا.
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وم��ن املتوق��ع �أن ت�ش��هد الدول��ة يف الأع��وام القادم��ة املزي��د م��ن
النم��و يف تدف��ق اال�س��تثمارات الأجنبي��ة املبا�ش��رة ال��واردة �إىل
الدول��ة خ�لال عام��ي  2019و 2020بن�س��بة ت�تراوح م��ا ب�ين 15
و ،%20ورفع ح�صة م�س��اهمة اال�س��تثمار الأجنبي املبا�ش��ر بالناجت
املحل��ي بالأ�س��عار اجلارية �إىل ن�س��بة  %5بحل��ول عام  2021مقابل
 %3حالي � ًا.يف ظ��ل توج��ه الدول��ة نح��و تفعي��ل �سيا�س��ة تنوي��ع
م�ص��ادر الدخ��ل وحتقي��ق ر�ؤيته��ا لبن��اء اقت�ص��اد متن��وع قائ��م على
املعرف��ة والبح��ث واالبت��كار م��ع وج��ود بيئ��ة اقت�صادية �آمن��ه ومناخ
ا�س��تثمار و�أعم��ال م�ش��جع وم�ش��روعات عمالق��ة بقطاع��ات البني��ة
التحتي��ة وال�صناع��ة والطاق��ة اجلدي��دة واملتج��ددة وال�س��ياحة،
والط�يران ،والف�ض��اء ،واعتم��اد ال�سيا�س��ة العلي��ا لدول��ة االم��ارات
يف جم��ال العل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار والت��ي تت�ضم��ن 100
مبادرة وطنية يف القطاعات التعليمية وال�صحية والطاقة والنقل
والف�ض��اء واملي��اه وتخ�صي���ص حجم ا�س��تثمارات متوقعة لها بقيمة
اك�ثر م��ن  300ملي��ار دره��م ،ف�ضال ع��ن االنعكا�س��ات االقت�صادية
املتوقعة على الدولة من اتفاقية ال�ش��راكة اال�س�تراتيجية ال�ش��املة
46
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م��ع ال�ص�ين وموقعه��ا اال�س�تراتيجي يف طري��ق احلري��ر اجلدي��د،
ويف ظ��ل �إ�ص��دار قان��ون اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر ع��ام 2018
مب��ا يت�ضمن��ه م��ن العدي��د م��ن احلواف��ز واملمي��زات الت��ي توفره��ا
الدول��ة للم�س��تثمر الأجنب��ي وتطوي��ر بيئ��ة ا�س��تثمار �آمن��ة وجاذب��ة،
م��ن �أبرزه��ا �إمكاني��ة متل��ك امل�ش��اريع بن�س��بة  %100يف قطاع��ات
حم��ددة ،و�ضمان��ات حماي��ة اال�س��تثمار ،وت�س��هيالت التحوي��ل
امل��ايل و�إمكاني��ة تعدي��ل �صيغ��ة ال�ش��راكة واالندم��اج واال�س��تحواذ
ونق��ل امللكي��ة مب��ا يتف��ق م��ع م�صلح��ة امل�س��تثمر ،وفق� ًا ملجموعة من
ال�ضواب��ط واملعاي�ير ،وع�بر ا�ص��دار عدد م��ن املبادرات والأن�ش��طة
الت��ي ت�س��هم يف رف��ع م�س��توى اخلدم��ات وتب�س��يط الإج��راءات �أمام
امل�س��تثمرين و�أ�صحاب الأعمال ،ف�ضال عن قيام وزارة االقت�صاد
بتنظي��م ملتق��ى �س��نوي عاملي لال�س��تثمار لعر�ض �أح��دث املعلومات
واال�س�تراتيجيات املتعلق��ة بج��ذب اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر
وتي�س�ير التوا�ص��ل اال�س�تراتيجي والرتوي��ج لال�س��تثمارات ،ف�ض�لا
عن �إ�صدار اللوحة الإلكرتونية لال�س��تثمار الأجنبي املبا�ش��ر ،التي
توف��ر قاع��دة بيان��ات ا�س��تثمارية تفاعلي��ة �ضخم��ة ت�ش��مل تدفق��ات

و�أر�ص��دة اال�س��تثمار االجنب��ي املبا�ش��ر مل��ا يزي��د عل��ى  200دول��ة،
واال�س��تثمارات الإماراتي��ة يف اخل��ارج ،كم��ا تتي��ح بيان��ات ح��ول
ا�س��تثمارات خمتلف دول العامل املبا�ش��رة املوجودة يف الدولة وفق
ت�صنيفات متعددة ،وتربز �أهم امل�شاريع والفر�ص اال�ستثمارية يف
خمتل��ف �إم��ارات الدول��ة ،بحي��ث تتي��ح م�ؤ�ش��ر ًا �إر�ش��ادي ًا لل�ش��ركات
اال�س��تثمارية �س��واء اجلدي��دة �أو القائم��ة الراغب��ة يف التو�س��ع
والبحث عن فر�ص وجماالت جديدة لال�ستثمار واتخاذ القرارات
اال�س��تثمارية عل��ى �أ�سا���س مع��ريف �س��ليم.
كم��ا ت�س��اهم دول��ة الإم��ارات م��ن خ�لال ا�س��تثماراتها يف اخل��ارج
الت��ي تغط��ي معظ��م بل��دان الع��امل يف لع��ب دور ه��ام وفع��ال يف دف��ع
حرك��ة التنمي��ة بتل��ك البل��دان ال�ش��ريكة ،وتغط��ي تلك اال�س��تثمارات
ع��دة قطاع��ات مثل البنية التحتي��ة واملوانئ وال�صناعات التحويلية
واخلدم��ات ال�صحي��ة والزراع��ة والإن�ش��اءات والعق��ارات وغريه��ا،
وبل��غ اجم��ايل تدفق��ات اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر ال�ص��ادرة م��ن
االمارات �إىل العامل عام  2018نحو  15.0مليار دوالر بعد �أن كانت
 14مليار دوالر عام  2017بن�س��بة منو بلغت  %7.5ومبتو�س��ط معدل
من��و خ�لال الف�ترة  2018-2014بل��غ نح��و  ،%6.3وجاءت باملركز 19
عامليا والثانية على م�س��توى منطقة غرب �آ�س��يا م�س��تحوذة على ما
ن�سبته  %31من �إجمايل اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة
م��ن دول منطق��ة غ��رب �آ�س��يا بع��د اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية الت��ي
احتل��ت املرتب��ة الأوىل بن�س��بة  %43.0م��ن اجم��ايل اال�س��تثمارات
الأجنبي��ة املبا�ش��رة ال�ص��ادرة من املنطق��ة للع��ام  ،2018وبذا تطور
�إجم��ايل تدفق��ات اال�س��تثمار الأجنبي املبا�ش��ر الرتاكمي��ة اخلارجة
�إىل  142.2ملي��ار دوالر ع��ام  ،2018بع��د �أن كان��ت  127.2ملي��ار
دوالر ع��ام  2017بن�س��بة من��و بلغ��ت نح��و  ،%11.8ومبتو�س��ط مع��دل
من��و خ�لال الف�ترة  2018-2014بل��غ نح��و .%15.2
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اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات 2018-2014

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :7ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ
ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ) 2018 – 2014ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر دوﻻر(

اﻟﻌﺎم

ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ

2014

11.736

80.838

2015

16.692

97.530

2016

15.711

113.241

2017

13.956

127.197

2018

15.0

142.2

ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻨﻤﻮ %

%6.3

%15.2

160
140
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80
60
40
20

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷوﻧﻜﺘﺎد ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

0

2014

2015

2016

2017

2018

ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ
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 1.6تطورات األسواق المالية
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :8أداء ﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017و 2018

6

القطاع المالي والنقدي

تط��ور ن��اجت قط��اع الأن�ش��طة املالي��ة بالأ�س��عار اجلاري��ة م��ن نح��و
 133.9ملي��ار دره��م ع��ام � 2017إىل نح��و  140.0ملي��ار دره��م ع��ام
 2018بن�سبة منو بلغت  ،%4.6وتطورت ن�سبة م�ساهمة القطاع يف
الناجت املحلي الإجمايل (بالأ�سعار اجلارية) من  %9.6عام 2017
�إىل نحو  %9.2عام  ،2018كما انخف�ضت ن�س��بة م�س��اهمة القطاع
امل��ايل يف ن��اجت القطاع��ات غري النفطية (بالأ�س��عار اجلارية) من
 %12.2ع��ام � 2017إىل  %12.4ع��ام .2018

48
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اﻟﺒﻴﺎن

2017

2018

ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺴﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

130

137

ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺴﻮق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

66

70

ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺴﻮق دﺑﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

64

67

اﻟﺘﻐﻴﺮاﻟﺴﻨﻮي ﺑﻤﺆﺷﺮأﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ ﺳﻮق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ %

%3.25-

%11.7

اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻤﺆﺷﺮأﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ %

%4.55-

%24.9-

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻮق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

457.3

505.4

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻮق دﺑﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

394.0

343.3

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﺴﻮق اﻻﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

651.74

393.10

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﺑﺴﻮق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

48.1

39.6

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﺑﺴﻮق دﺑﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

114.7

59.2

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ.

تط��ور ع��دد ال�ش��ركات املدرج��ة ب�س��وق الإم��ارات ل�ل�أوراق املالي��ة
م��ن � 130ش��ركة ع��ام ( 2017ع��دد ال�ش��ركات املدرج��ة يف �س��وق
�أبوظب��ي ل�ل�أوراق املالي��ة � 66ش��ركة بن�س��بة �إدراج تبل��غ % 50.7
م��ن �إجم��ايل ال�ش��ركات املدرج��ة ب�أ�س��واق الدول��ة ،يف ح�ين يبل��غ
عدد ال�شركات املدرجة يف �سوق دبي � 64شركة بن�سبة �إدراج متثل
 %49.2من �إ جمايل عدد ال�شركات املدرجة ب�أ�سواق الدولة)� ،إىل
� 137ش��ركة عام ( 2018عدد ال�ش��ركات املدرجة يف �س��وق �أبوظبي
ل�ل�أوراق املالي��ة � 70ش��ركة بن�س��بة �إدراج تبل��غ  %51.1م��ن �إجم��ايل
ال�ش��ركات املدرج��ة ب�أ�س��واق الدول��ة ،يف ح�ين يبل��غ عدد ال�ش��ركات
املدرج��ة يف �س��وق دب��ي � 67ش��ركة بن�س��بة �إدراج متث��ل  %48.9م��ن
�إجم��ايل ع��دد ال�ش��ركات املدرج��ة ب�أ�س��واق الدول��ة (وبن�س��بة من��و
لعدد ال�شركات املدرجة ب�سوق االمارات للأوراق املالية بني عامي
 2017و  2018بلغ��ت نح��و .%5.4
و�أو�ضح��ت م�ؤ�ش��رات �آداء �أ�س��واق الأوراق املالي��ة بالدولة عام 2018
اجتاهات متباينة ،حيث تطور م�ؤ�شر �أ�سعار الأ�سهم �سوق �أبو ظبي
ل�ل�أوراق املالي��ة بالزي��ادة م��ن  %3.25-ع��ام � 2017إىل  %11.7ع��ام
 ،2018كما تطورت القيمة ال�سوقية بالزيادة من  457.3مليار درهم
عام � 2017إىل  505.4مليار درهم عام  ،2018مدفوعان باالنتعا�ش
الن�س��بي يف �أ�س��عار النف��ط و�إ�صالح��ات املالي��ة العام��ة وحزم��ة
املحف��زات االقت�صادي��ة واالج��راءات التنظيمي��ة واعتم��اد برنام��ج
�أب��و ظب��ي للم�س��رعات التنموي��ة "غ��دا  "21حلكومة �أبوظبي لت�س��ريع
تنفي��ذ امل�ش��اريع املجتمعي��ة ودع��م قط��اع الأعم��ال وتر�س��يخ جاذبي��ة
الإم��ارة لال�س��تثمار .بينم��ا تط��ور الرتاج��ع مب�ؤ�ش��ر �أ�س��عار الأ�س��هم
�س��وق دب��ي امل��ايل م��ن  %4.55-ع��ام � 2017إىل  %24.9-ع��ام 2018
مدفوع��ا بالرتاج��ع بالقيم��ة ال�س��وقية وتراج��ع امل�ؤ�ش��رات الفرعي��ة
لقطاع��ات ال�صناع��ة والعق��ارات واالن�ش��اءات واخلدم��ات املالي��ة.

يو�ض��ح متو�س��ط حج��م الت��داول اليوم��ي للأ�س��واق املالي��ة بالدول��ة
انخفا���ض ن�س��بته  %39.7-يف ع��ام  2018مقارن��ة بع��ام ،2017
وتط��ور حج��م الت��داول ب�س��وق �أب��و ظب��ي ل�ل�أوراق املالي��ة م��ن 48.1
ملي��ار دره��م ع��ام � 2017إىل  39.6ملي��ار دره��م ع��ام ،2018
بينم��ا تط��ور حج��م الت��داول ب�س��وق دب��ي امل��ايل م��ن  114.7ملي��ار
دره��م ع��ام � 2017إىل  59.2ملي��ار دره��م ع��ام .2018
 2.6التطورات النقدية

انخف���ض عر���ض النق��ود (ن )1املك��ون م��ن النق��د املت��داول خ��ارج
البنوك م�ضافا �إليه الودائع النقدية عن م�ستواه امل�سجل يف نهاية
ع��ام  2017بن�س��بة  %1.4-ليبل��غ  485.7ملي��ار دره��م يف نهاب��ة ع��ام
� .2018أما خالل الع�شرة �شهور الأوىل من عام  ،2019فقد ارتفع

(ن )1بن�س��بة  %4.1ليبل��غ  505.7ملي��ار دره��م يف نهاي��ة �أوكتوب��ر
.2019
ارتف��ع عر���ض النق��ود (ن )2املك��ون م��ن عر���ض النق��ود (ن)1
م�ضاف��ا �إلي��ه الودائ��ع �ش��به النقدي��ة بن�س��بة  %2.5ع��ن م�س��تواه
امل�س��جل يف نهاي��ة ع��ام  2017ليبل��غ  1,308.4ملي��ار دره��م يف نهاية
ع��ام  .2018كم��ا ارتف��ع (ن )2بن�س��بة  %4.9خالل ال�ش��هور الع�ش��ر
الأوىل م��ن ع��ام  2019ليبل��غ  1,372.7ملي��ار دره��م.
ارتف��ع عر���ض النق��ود (ن )3املك��ون م��ن عر���ض النق��ود (ن)2
م�ضاف��ا �إلي��ه الودائ��ع احلكومي��ة بن�س��بة من��و �س��نوي بلغ��ت %7.8
ليبل��غ  1,602.4ملي��ار دره��م بنهاي��ة ع��ام  ،2018وبن�س��بة %4.9
خ�لال ال�ش��هور الع�ش��ر الأوىل م��ن ع��ام  2019ليبل��غ  1,680.8مليار
دره��م يف نهاي��ة �أوكتوب��ر .2019

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :9اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر درﻫﻢ
اﻟﺒﻴﺎن

2017

2018

أوﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم
(%) 2018

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺧﻼل 10
ﺷﻬﻮر (%) 2019

ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ )ن (1

492.4

485.7

505.7

%1.4-

%4.1

ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ )ن (2

1,276.1

1,308.4

1,372.7

%2.5

%4.9

ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ )ن (3

1,487.1

1,602.4

1,680.8

%7.8

%4.9

اﻟﻤﺼﺪر  :اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.
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 3.6التطورات المصرفية

بل��غ �إجم��ايل ع��دد البن��وك العامل��ة يف الدول��ة  59بن��ك ًا يف نهاي��ة
�أوكتوب��ر  ،2019منه��م  21بن��وك وطني��ة و 38بن��وك �أجنبي��ة .وبل��غ
�إجم��ايل الأ�ص��ول ل��دى البن��وك  3,040.6ملي��ار دره��م يف نهاي��ة
�أوكتوب��ر  ،2019مرتفع��ة بن�س��بة  %6.0ع��ن م�س��تواها امل�س��جل يف
نهاية عام  ،2018مقابل معدل منو �سنوي بلغ  %6.5يف عام 2018
ب�أكمله.

حقق��ت �إجم��ايل الودائ��ع ل��دى البن��وك من��و ًا قوي � ًا يف ع��ام 2018

وبن�س��بة � .%7.9أم��ا خ�لال الع�ش��رة �ش��هور الأوىل م��ن ع��ام ،2019
فق��د من��ت الودائ��ع بن�س��بة  %3.6لت�صب��ح قيم��ة �إجم��ايل الودائ��ع
 1,819.7ملي��ار دره��م يف نهاي��ة �أوكتوب��ر .2019
ومتكن��ت البن��وك بف�ض��ل امل�س��توى املرتف��ع للودائ��ع وم�لاءة ر�أ���س
امل��ال م��ن موا�صل��ة �أن�ش��طتها اخلا�ص��ة باالئتم��ان امل�ص��ريف ،حي��ث
من��ا �إجم��ايل االئتم��ان امل�ص��ريف بن�س��بة  %4.8يف ع��ام ،2018

7

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :10اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

50

ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ

اﻟﺒﻴﺎن

2017

2018

أوﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم
2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻌﺸﺮ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم 2019

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل

2,693.8

2,868.5

3,040.6

%6.5

%6.0

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ

1,627.3

1,755.7

1,819.7

%7.9

%3.6

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

1,580.3

1,656.2

1,708.6

%4.8

%3.2

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن/
اﻟﻮداﺋﻊ %

%97.1

%94.3

%93.9

-

-

اﻟﻤﺼﺪر  :اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.
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وبن�س��بة  %3.2خ�لال ال�ش��هور الع�ش��ر الأوىل م��ن ع��ام ،2019
وبذل��ك يل��غ �إجم��ايل االئتم��ان امل�ص��ريف م��ا قيمت��ه  1,708.6ملي��ار
دره��م يف نهاي��ة �أوكتوب��ر .2019
وا�س��تمرت "ن�س��بة االئتم��ان امل�ص��ريف �إىل الودائ��ع" باالنخفا���ض
التدريج��ي لت�ص��ل �إىل  %93.9يف نهاي��ة �أوكتوب��ر ،2019مقاب��ل
 %94.3يف نهاي��ة ع��ام  ،2018ون�س��بة  %97.1يف نهاي��ة ع��ام .2017

المالية العامة

ارتف��اع الأ�س��عار العاملي��ة للنف��ط ع��ام  2018ع��ن م�س��تواها يف ع��ام
 2017طبق��ا ملتو�س��ط �أ�س��عار �س��لة �أوب��ك بن�س��بة زي��ادة بلغ��ت نح��و
 ،%33.0م��ع تزاي��د كمي��ة �إنت��اج الدول��ة م��ن النف��ط م��ن  2.8ملي��ون
برمي��ل بالرب��ع الأول م��ن ع��ام � 2018إىل نح��و  3.3ملي��ون برمي��ل/
ي��وم بالرب��ع الراب��ع م��ع ذات الع��ام ،جن��م عن��ه زي��ادة االي��رادات
العام��ة مبوازن��ة الدول��ة بنح��و  %13.3م��ن  401.894ملي��ار دره��م
عام � 2017إىل  455.516مليار درهم عام  2018كمح�صلة لتطور
االي��رادات النفطي��ة بالزي��ادة م��ن  144.9ملي��ار دره��م ع��ام 2017
�إىل  164.2ملي��ار دره��م ع��ام  ،2018وتزاي��د الإي��رادات العام��ة
الأخ��رى ب�ين العام�ين م��ن نح��و  257.0مليار درهم ع��ام � 2017إىل
نحو  291.3مليار درهم عام  ،2018وقد تطورت �أرباح ال�ش��ركات
امل�س��اهمة م��ن  132.0ملي��ار دره��م ع��ام � 2017إىل  149.6ملي��ار
دره��م ع��ام  ،2018وك��ذا تزاي��دت االي��رادات ال�ضريبي��ة م��ن 22.1
ملي��ار دره��م ع��ام � 2017إىل  25,0ملي��ار دره��م م��ن ج��راء تطبي��ق
�ضريب��ة ال�س��لع االنتقائي��ة (ال�ض��ارة) �إعتب��ارا م��ن الرب��ع الراب��ع

م��ن ع��ام  2017و�ضريب��ة القيم��ة امل�ضافة �إعتبارا م��ن بداية العام
 ،2018و ا�س��تمرت الدول��ة خ�لال الع��ام  2018كذل��ك يف انته��اج
�سيا�س��تها املالي��ة الر�ش��يدة املتوازن��ة ع�بر �ضب��ط وتر�ش��يد االنف��اق
اجلاري وا�س��تمرار �ضخ اال�س��تثمارات على تفعيل ا�س�تراتيجياتها
وتنفي��ذ م�ش��روعات البني��ة التحي��ة وامل�ش��روعات اال�س�تراتيجية
حلفز النمو والتحول نحو اقت�صاد معريف تناف�سي عايل االنتاجية
قائ��م عل��ى االب��داع والبح��ث واالبتكار وجتهيز م�ش��روعات احلدث

العاملي اك�سبو  ،2020وزيادة م�ستويات التنويع االقت�صادي ودعم
التنمية الب�ش��رية واالجتماعية ،وتطور الإنفاق العام نتيجة لذلك
م��ن نح��و  404.6ملي��ار دره��م ع��ام � 2017إىل  421.8ملي��ار دره��م
عام  2018بن�س��بة منو بلغت  %4.2وكمح�صلة لذلك حتول العجز
يف املوازن��ة م��ن نح��و  2.8-ملي��ار دره��م ع��ام � ،2017إىل فائ���ض
كب�ير ق��دره  33.7ملي��ار دره��م يف الع��ام  ،2018وذل��ك عل��ى النح��و
املب�ين يف اجل��دول �أدن��اه.

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :11اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2018-2017
اﻟﺒﻴﺎن

2017

2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ % 2018 /2017

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ

401.894

455.516

%13.3

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

404.649

421.772

%4.2

اﻟﻔﺎﺋﺾ  /اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

2.756-

33.744

-

اﻟﻤﺼﺪر :دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎء ،أرﻗﺎم أوﻟﻴﺔ ،أﺑﺮﻳﻞ .2019
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ثالثا:السكان والقوى العاملة

1

السكان

طبق��ا لقاع��دة بيان��ات البن��ك ال��دويل تط��ور ع��دد ال�س��كان بدول��ة
الإمارات العربية املتحدة من نحو � 9487.2ألف ن�سمة عام ،2017
�إىل نح��و � 9630.9أل��ف ن�س��مة ع��ام  2018مبع��دل من��و �س��كاين
بل��غ  ،%1.50ووفق� ًا للهيئ��ة االحتادي��ة للتناف�س��ية والإح�ص��اء ،بل��غ
الع��دد الإجم��ايل ل�س��كان دول��ة الإم��ارات م��ن مواطن�ين ووافدي��ن
مقيم�ين 9,304,277ن�س��مة ع��ام  2017مقارن��ة ب�ـ 9,121,167
ن�س��مة ع��ام  ،2016مبع��دل من��و �س��كاين ع��ن ع��ام  2017بل��غ نح��و
.%2.0
ويقي��م يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة وافدي��ن م��ن ح��وايل
�أك�ثر م��ن  200جن�س��ية تقي��م وتعم��ل ويتج��اوز عددهم عدد �س��كان
الدول��ة املواطن�ين ،وتعت�بر اجلالي��ة الهندي��ة م��ن �أك�بر املجتمع��ات
الوافدة املقيمة يف الدولة ،يليها اجلالية الباك�ستانية ،والبنغالية،
وغريه��ا م��ن اجلن�س��يات الآ�س��يوية ،والأوروبي��ة ،والأفريقية.

2

القوى العاملة

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :12اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﻄﻠﻴﻦ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻸﻋﻮام 2018-2017

2017

2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ
%2018 /2017

ﻋﺪد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻣﻠﻴﻮن(

7.424

7.384

%0.5-

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ )ﻣﻠﻴﻮن(

7.241

7.219

%0.3-

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﻴﻦ )أﻟﻒ(

183.000

164.655

%10.0-

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ %

%2.5

%2.2

-

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻤﺼﺪر :دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎء.2019 ،

ا�س��تنادا �إىل بيان��ات الهيئ��ة االحتادي��ة للتناف�س��ية واالح�ص��اء
تط��ور ع��دد الق��وى العامل��ة بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة م��ن
 7.424ملي��ون عام��ل ع��ام � 2017إىل  7.384ملي��ون عام��ل ع��ام
 2018بن�سبة تراجع بلغت  ،%0.5-كما تطور عدد امل�شتغلني بكافة
القطاع��ات االقت�صادي��ة بالدول��ة ب�ين العام�ين م��ن  7.241ملي��ون
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م�ش��تغل ع��ام � 2017إىل  7.219ملي��ون م�ش��تغل ع��ام  2018بن�س��بة
تراج��ع بلغ��ت  ،% 0.3 -وبه��ذا انخف���ض ع��دد املتعطل�ين ع��ن العم��ل
م��ن � 183.0أل��ف متعط��ل ع��ام � 2017إىل � 164.655أل��ف متعط��ل
ع��ام  2018بن�س��بة تغ�ير بلغت نح��و  ،%10.0-وبهذا انخف�ض معدل
البطال��ة م��ن  %2.5ع��ام � 2017إىل  %2.2ع��ام .2018

 1.2توزيع تعويضات المشتغلين حسب القطاعات االقتصادية
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :13ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن )ﺣﺠﻢ اﻷﺟﻮر( ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام  2017و ) 2018ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ (
*ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
2017

%

*ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
2018

%

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك

3,791

%0.8

3,895

%0.8

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ(

19,419

%4.0

20,326

%4.1

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

44,523

%9.2

45,777

%9.3

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻴﺎه وأﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

7,411

%1.5

7,509

%1.5

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

52,338

%10.8

52,959

%10.7

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وإﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

66,201

%13.7

62,857

%12.7

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

41,210

%8.5

41,662

%8.4

أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

16,851

%3.5

16,745

%3.4

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
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*ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
2017

%

*ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
2018

%

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

13,121

%2.7

13,087

%2.6

اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

25,579

%5.3

29,307

%5.9

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

8,707

%1.8

8,479

%1.7

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

26,623

%5.5

26,466

%5.4

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ

16,649

%3.4

16,801

%3.4

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺟﺒﺎري

90,550

%18.7

95,803

%19.4

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

17,300

%3.6

17,985

%3.6

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

18,155

%3.8

18,326

%3.7

اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺘﺮوﻳﺞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى

5,103

%1.1

5,212

%1.1

أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

9,480

%2.0

10,049

%2.0

اﻟﻤﺠﻤﻮع

483,011

%100.0

493,246

%100.0

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

*اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎء .أرﻗﺎم أوﻟﻴﺔ ،ﻣﺎﻳﻮ .2019
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ي�ش�ير التوزي��ع الن�س��بي لتعوي�ض��ات امل�ش��تغلني ح�س��ب القطاع��ات
االقت�صادي��ة ع��ن ع��ام � 2017إىل �أن قط��اع الإدارة العامة والدفاع
وال�ضم��ان االجتماع��ي االجب��اري ج��اء يف مقدم��ة القطاع��ات
االقت�صادي��ة م��ن حي��ث ن�س��بة قيم��ة تعوي�ض��ات امل�ش��تغلني بالدول��ة
التي بلغت قيمتها  90550مليون درهم وبن�سبة  %18.7من �إجمايل
قيم��ة تعوي�ض��ات امل�ش��تغلني ،يلي��ه قط��اع جت��ارة اجلمل��ة والتجزئ��ة
وا�ص�لاح املركب��ات ذات املح��ركات بقيم��ة  66201ملي��ون دره��م و
بن�س��بة  %13.7م��ن �إجم��ايل قيم��ة التعوي�ض��ات ،ثم قطاع الت�ش��ييد
والبن��اء بقيم��ة  52338ملي��ون دره��م و بن�س��بة  %10.8م��ن �إجمايل
قيم��ة التعوي�ض��ات ،ث��م ال�صناعات التحويلية بقيمة  44523مليون
درهم و بن�سبة  %9.2من �إجمايل قيمة التعوي�ضات ،وقطاع النقل
والتخزين بقيمة  41210مليون درهم وبن�سبة  ،%8.5وبلغ �إجمايل
قيم��ة تعوي�ض��ات امل�ش��تغلني بالقطاع��ات اخلم�س��ة نح��و 294822
ملي��ون دره��م وبن�س��بة  %61.0م��ن �إجم��ايل �أج��ور و تعوي�ض��ات
امل�شتغلني بالدولة خالل العام  ،2017كما جاءت نف�س القطاعات
الإقت�صادية امل�ش��ار �إليها بنف���س الرتتيب خالل العام  ،2018وبلغ
�إجمايل قيمة تعوي�ضات امل�ش��تغلني بتلك القطاعات اخلم�س��ة نحو
 299058ملي��ون دره��م ،وبن�س��بة  %60.5م��ن �إجم��ايل �أج��ور و
تعوي�ض��ات امل�ش��تغلني بالدول��ة خالل الع��ام .2018
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :18اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎم 2017
%1%2 %1 %4
%9

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

%4

%2

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ
)ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ(

%4

%19

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ

%11

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻴﺎه وأﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻹﺟﺒﺎري

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وإﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذات
اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

%3

%14
%6

أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
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اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
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%9

%4

%3

%5

%2

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺘﺮوﻳﺞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﺧﺮى
أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :19اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎم 2018
%1%2 %1 %4
%9

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

%4

%2

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ
)ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ(

%4

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

%19

%11

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻴﺎه وأﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻹﺟﺒﺎري

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وإﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذات
اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

%3

%13

%5

أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

%2

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺘﺮوﻳﺞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﺧﺮى

%8

%3

%3

%6
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رابعا :قضايا اقتصادية

1

تقريرالحرب التجارية بين
الواليات المتحدة األمريكية
والصين وانعكاساتها الدولية
واالقليمية

التناف���س الكب�ير ب�ين القوت�ين االقت�صاديت�ين الكبريت�ين يف
الع��امل وهم��ا الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة وال�ص�ين وقل��ق الأوىل
م��ن تقل���ص نفوذه��ا االقت�ص��ادي وازاحته��ا ع��ن عر���ش االقت�ص��اد
العاملي ل�صالح الثانية واعتبارها م�صدر خطر يهدد اقت�صادها،
حت��ول �إىل �ص��راع جت��اري ب�ين القطب�ين من��ذ يولي��و  2018متخ��ذا
�ش��كل تب��ادل فر���ض الر�س��وم اجلمركي��ة ،الأم��ر ال��ذي كان ل��ه
تداعيات��ه عل��ى اقت�ص��اد الدولت�ين و�ألق��ت بظاللها عل��ى االقت�صاد
العامل��ي و�ش��ركائهما بال��دول العربي��ة وخا�صة دول جمل���س التعاون
اخلليج��ي.
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المقومات االقتصادية للواليات المتحدة
األمريكية

تبلغ م�ساحة الواليات املتحدة الأمريكية  9.8مليون كم  ،2وعدد
�سكانها نحو  329.3مليون ن�سمة بنمو �سكاين بلغ  %0.8طبق تقديرات
عام  ،2018ومتتلك الواليات املتحدة العديد من املوارد الطبيعية
مثل الفحم الذي ميثل  %27من �إجمايل االحتياطي العاملي،
والنحا�س ،والر�صا�ص ،واملوليبدينوم ،والفو�سفات ،والعنا�صر
الأر�ضية النادرة ،واليورانيوم،والبوك�سيت ،والذهب،واحلديد،
والزئبق،والنيكل والبوتا�س،والف�ضة ،والتنغ�سنت ،والزنك،
والبرتول ،والغاز الطبيعي ،والأخ�شاب ،والأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة.
بل��غ الن��اجت االجم��ايل احلقيق��ي الأمريك��ي ع��ام  2017نح��و
 19.49تريلي��ون دوالر بنم��و  ،%2.2ورغ��م �أن��ه االقت�ص��اد الأك�بر
عاملي��ا والأك�ثر تقدم��ا تكنولوجي��ا �إال �أن��ه فق��د ع��ام � 2014صدارته
العاملية وفقا ملعيار تقييم الناجت مبكايفء القوة ال�ش��رائية ل�صالح

ال�ص�ين ،وبلغ��ت قيم��ة ناجت��ه مب��كايفء الق��وة ال�ش��رائية بال��دوالر
ع��ام  2017نح��و  19.49تريلي��ون دوالر (وج��اء الث��اين عاملي��ا)،
وبل��غ متو�س��ط ن�صي��ب الف��رد م��ن الن��اجت مب��كايفء القوة ال�ش��رائية
بال��دوالر ل��ذات الع��ام  2017نح��و  59,800دوالر وج��اء باملرتب��ة
( 19عاملي��ا) ،وت�س��هم الزراع��ة ع��ام  2017بنح��و  %0.9م��ن الناجت
الإجم��ايل الأمريك��ي وال�صناع��ة بنح��و  %19.1واخلدم��ات بنح��و
.%80.0
م��ن ب�ين �أه��م املنتج��ات الزراعي��ة الأمريكي��ة القم��ح وال��ذرة
واحلب��وب الأخ��رى والفواك��ه واخل�ض��روات والقط��ن وحل��وم البق��ر
واخلنزي��ر والدواج��ن ومنتج��ات الألب��ان ،والأ�س��ماك ،ومنتج��ات
الغابات ،كما تعد الرائدة عامليا يف انتاج جمموعة �شديدة التنوع
م��ن االبت��كارات التكنولوجي��ة املتقدم��ة وثاين �أك�بر دول العامل من
حيث الناجت ال�صناعي للبرتول ،وال�صلب ،وال�سيارات ،ومركبات
الف�ض��اء ،ومع��دات االت�ص��االت ،والكيماوي��ات ،وااللكرتوني��ات،
والأغذي��ة امل�صنع��ة ،وال�س��لع اال�س��تهالكية ،واخل�ش��ب ،والتعدي��ن.
بل��غ مع��دل الت�ضخ��م بالوالي��ات املتح��دة يف ع��ام  2017نحو ،%2.1
وتط��ور الر�صي��د االئتم��اين له��ا م��ن  20.24تريلي��ون دوالر ع��ام
� 2016إىل  21.59تريلي��ون دوالر ع��ام .2017
ت�أت��ي الوالي��ات املتح��دة الثاني��ة عاملي��ا م��ن حي��ث حج��م �صادراته��ا
الت��ي تط��ورت م��ن  1.456تريلي��ون دوالر ع��ام � 2016إىل 1.553
تريليون دوالر عام  2017ا�ستحوذت ال�صني منها على  ،%8.4ومن
�أه��م ال�ص��ادرات املنتج��ات الزراعي��ة (ف��ول ال�صوي��ا ،والفواك��ه،
وال��ذرة) ،والل��وازم ال�صناعي��ة (امل��واد الكيميائي��ة الع�ضوي��ة)،
وال�س��لع الر�أ�س��مالية (الرتانز�س��تورات ،والطائ��رات ،وال�س��يارات،
وقطع غيار املركبات ،واحلوا�س��يب ،ومعدات االت�صاالت ال�س��لكية
والال�س��لكية) ،وال�س��لع اال�س��تهالكية ،والأدوي��ة.

كم��ا ت�أت��ي الوالي��ات املتح��دة الأوىل عاملي��ا م��ن حي��ث حج��م
وارداته��ا الت��ي تط��ورت م��ن  2.208تريلي��ون دوالر ع��ام 2016
�إىل  2.361تريلي��ون دوالر ع��ام  ،2017ت�س��تحوذ منه��ا ال�ص�ين
عل��ى نح��و  ،%21.6وم��ن �أه��م �س��لع ال��واردات املنتج��ات الزراعي��ة،
والل��وازم ال�صناعي��ة ومنه��ا النف��ط اخل��ام ،وال�س��لع الر�أ�س��مالية
(�أجه��زة الكمبيوت��ر ،ومع��دات االت�ص��االت ،وال�س��يارات وقط��ع
غياره��ا ،والآالت املكتبي��ة ،و�آالت الطاق��ة الكهربائي��ة) ،وال�س��لع
اال�س��تهالكية (املالب���س ،والأث��اث ،واللع��ب) والأدوي��ة.
تط��ور ر�صي��د الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة م��ن الذه��ب والعم�لات
الأجنبي��ة م��ن  117.6بلي��ون دوالر ع��ام � 2015إىل  123.3بلي��ون
دوالرع��ام  2017وج��اءت يف الرتتي��ب  20عامليا ،وتعترب �أكرب مدين
بالعامل ،حيث تطور الدين اخلارجي لها من  17.85تريليون دوالر
ع��ام � 2015إىل  17.91تريلي��ون دوالر ع��ام  2017وبل��غ م�ؤخ��را 21.3
تريلي��ون دوالر وح��وايل  5/4الدي��ون مقوم��ة بال��دوالر ،ويحتف��ظ
املقر�ضون ب�أدوات الدين مقومة بالدوالرالأمريكي.
بل��غ حج��م اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر الداخ��ل �إىل الوالي��ات
املتح��دة الأمريكي��ة ع��ام  2017نح��و  466ملي��ار دوالر �إذ تط��ور
ر�صي��د اال�س��تثمارات الأجنبي��ة املبا�ش��رة الداخل��ة م��ن 3.614
تريلي��ون دوالر ع��ام � 2016إىل  4.08تريلي��ون دوالر ع��ام 2017
وج��اءت الثاني��ة عاملي��ا ،كما بلغ حجم اال�س��تثمار الأجنبي املبا�ش��ر
اخل��ارج منه��ا ع��ام  2017نح��و  359ملي��ار دوالر �إذ تط��ور ر�صي��د
اال�س��تثمارات الأجنبي��ة املبا�ش��رة اخلارج��ة م��ن  5.711تريلي��ون
دوالر ع��ام � 2016إىل  5.352تريلي��ون دوالرع��ام  2017برتتي��ب
الثاني��ة عاملي��ا �أي�ض��ا.
يعتم��د االقت�ص��اد الأمريك��ي ال��ذي ميث��ل  %17م��ن االقت�ص��اد
العامل��ي عل��ى �آلي��ات ال�س��وق واال�س��تثمار واملناف�س��ة التجاري��ة،

ويهيم��ن ال��دوالر عل��ى �س��وق املعام�لات الدولي��ة وي�ش��كل اجل��زء
الأكرب من االحتياطيات النقدية لدول العامل كما �أن بع�ض الدول
تتخ��ذ م��ن ال��دوالر عمل��ة لها ،ويعد اقت�صادا متنوعا مع ن�س��بة منو
م�س��تقرة ومع��دل بطال��ة متو�س��ط ،وا�س��تثمارات ر�أ�س��مالية كب�يرة
وكذا يف جمال البحوث ،ومتتلك ثروات كبرية من موارد املناجم
والطاق��ة ورغ��م ذل��ك فه��ي �أك�ثر البل��دان ا�س��تريادا للمحروق��ات.
كم��ا تع��د الق��وة الزراعي��ة الأوىل عاملي��ا م��ن حي��ث الإنت��اج �أو
ال�ص��ادرات ،وتتمت��ع الزراع��ة الأمريكي��ة ب�أرا�ض��ي خ�صب��ة ومن��اخ
منا�س��ب وتتمي��ز بالتكام��ل م��ع قط��اع ال�صناع��ة ،كما حتظ��ى ب�أهم
املنتجات ال�صناعية عامليا ،ويعود ذلك �إىل قدرتها على التجديد
و�صدارتها التكنولوجية وتنوع املنتجات ووجود اليد العاملة الفنية
امل�ؤهل��ة واملدرب��ة ،وت�أت��ي �صدارته��ا بع��دة ميادي��ن مث��ل  :الب�ترول،
ال�س��يارات� ،صناع��ة الط�يران والكهرب��اء ،ال�س��لع اال�س��تهالكية ...
كم��ا تتق��دم با�ضطراد يف قطاع��ات التكنولوجيا الدقيقة املتطورة
مث��ل الط�يران ،الف�ض��اء ،الإلكرتوني��ات ،الت�س��لح ،والكيمي��اء
الدقيقة ،ويهيمن قطاع اخلدمات على االقت�صاد الأمريكي حيث
يوجد بها منتجعات و�أماكن ترفيه خمتلفة و�أ�سواق �ضخمة ،ومن
ب�ين �أه��م اخلدم��ات :الإدارة ،ال�س��ياحة ،الرتفي��ه ،البن��وك.
الإنف��اق اال�س��تهالكي ه��و �أك�بر حم��ركات االقت�ص��اد الأمريك��ي
وميث��ل  %71م��ن حج��م االقت�ص��اد ،وه��ى �أك�بر �س��وق ا�س��تهالكية
بالع��امل �إذ يف��وق ا�س��تهالك الأ�س��رالأمريكية نظريته��ا الياباني��ة
بخم�س مرات ،و منذ الك�ساد العظيم يف ثالثينيات القرن املا�ضي
تعر���ض االقت�ص��اد الأمريك��ي لع��دد م��ن الأزم��ات العنيف��ة ،وكان��ت
الأزم��ة املالي��ة العاملي��ة يف عام��ي  2007و  2008ه��ى �أخط��ر موج��ة
رك��ود عا�ش��ها يف العق��ود املا�ضي��ة ،وت�س��تمد �أمري��كا مظاه��ر قوتها
االقت�صادي��ة مم��ا يلي:
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ق��وة الزراع��ة حي��ث �أنه��ا الأعل��ى يف الع��امل انتاج��ا وت�صدي��را لوج��ود ال�س��هول
وتنوع املناخ ووفرة املوارد املائية ،وامل�ؤهالت التنظيمية حيث تدخل الزراعة
يف عالق��ات ر�أ�س��مالية م��ع القطاع��ات االخ��رى �إذ ت��زود الفن��ادق واملطاع��م
وامل�صان��ع باملنتج��ات الزراعي��ة ،وباملقابل تتزود باالالت واال�س��مدة واملبيدات
من قطاع ال�صناعة� ،أما قطاع اخلدمات فتزودها بالقرو�ض والبحث العلمي
وي�س��مى هذا التنظيم "باالكروبيزني���س" ،هذا باال�ضافة �إىل ا�س��تعمال �أحدث
الو�س��ائل التقني��ة يف الإنت��اج عربا�س��تخدام الأقم��ار ال�صناعي��ة ملراقب��ة جودة
الرتب��ة وكمي��ة الأ�س��مدة امل�س��تعملة واال�س��تفادة م��ن الآالت الالزم��ة لت�س��ويق
املنتجات.
تط��ور ال�صناع��ة الت��ي حتت��ل املرات��ب الأوىل وت�س��يطر عل��ى ح�ص��ة كب�يرة
م��ن الإنت��اج العامل��ي لع��دة منتج��ات �أهمه��ا ال�س��يارات ,وال�صل��ب ,والن�س��يج,
وال�صناع��ات املتط��ورة والعالي��ة التكنولوجي��ا مث��ل ال�صناع��ة االلكرتوني��ة,
وال�صناع��ات الف�ضائي��ة ,وال�صناع��ات الع�س��كرية.
ق��وة التج��ارة حي��ث تهيم��ن املنتج��ات امل�صنع��ة عل��ى ال�ص��ادرات وال��واردات
الأمريكي��ة،ت�س��اعدهايفذل��كق��وةو�ضخام��ة�أ�س��اطيلالنق��لالبح��ريوامل��واين.
�ضخامة ا�س��تثماراتها باخلارج ،ومتثل ال�ش��ركات الأمريكية ن�س��بة كبرية من
ال�ش��ركات املتع��ددة اجلن�س��يات املائ��ة الأوىل بالعامل ،وت�س��تقطب ا�س��تثمارات
�ضخمة م��ن اخلارج.
ق��وة قط��اع اخلدم��ات ال��ذي ي�أت��ي باملرتب��ة الأوىل عاملي��ا وتتزاي��د وت�يرة من��وه
وتط��وره لي�س��يطرعلى ن�س��بة كب�يرة م��ن الن��اجت الإجم��ايل.
ال�شركات متعددة اجلن�سية التي تعادل ميزانياتها ميزانيات بع�ض الدول.
تق��دم البح��ث العلم��ي وتطبيقات��ه كق��وة دافع��ة لأ�س��بقية تقدمه��ا وتطوره��ا
العلم��ي والتكنولوج��ي.
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اآلفاق المستقبلية لالقتصاد األمريكي

يف معظ��م ال�س��نوات الأخ�يرة ب��ات النم��و الأمريك��ي بطيئ��ا وق��رب م��ن  %2.0قيا�س��ا باالقت�ص��اد
ال�صين��ي ال��ذي جت��اوز من��وه حاج��ز  %6.5يف �أق��ل حاالت��ه و�إذا ا�س��تمر ه��ذا التف��اوت �س��يبلغ حج��م
اقت�ص��اد ال�ص�ين �ضع��ف اقت�ص��اد الوالي��ات املتح��دة يف �أق��ل من عقدي��ن ،كما توق��ع االقت�صاديني �أن
ً
انكما�ش��ا خ�لال الع��ام اجل��اري � 2019أو يف الع��ام املقب��ل .2020
ي�ش��هد االقت�ص��اد الأمريك��ي
وتق��وم الوالي��ات املتح��دة باث��ارة حلفائه��ا و�ش��ركائها التجاريني عرب فر�ض ر�س��وم جمركية على دول
االحتاد الأوربي وال�صني ،و�إعادة التفاو�ض على اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية (نافتا)
كم��ا ان�س��حبت م��ن اتفاقي��ة التجارةعرباملحيط الهادي ،و�أ�صبح الدي��ن الأمريكي اخلارجي املتزايد
من��ذ ع��ام  2008والبال��غ حالي��ا  21.299تريلي��ون دوالر�أ�ضخ��م م��ن االقت�ص��اد نف�س��ه وجت��اوز الن��اجت
االجم��ايل وب��ات ع��بء يثق��ل تقدمه��ا االقت�ص��ادي ،وتطلب��ت التدخ�لات الأمريكي��ة يف مناطق العامل
حت��والت كب�يرة يف امل��وارد الوطني��ة م��ن اال�س��تخدام يف الأغرا���ض املدني��ة �إىل الأغرا���ض الع�س��كرية
�أ�س��همت يف ارتف��اع الدي��ن الع��ام وزي��ادة عج��ز املوازن��ة ،فف��ي ع��ام  2018وف ًق��ا لأرق��ام احلكوم��ة
الأمريكي��ة بلغ��ت التكالي��ف املبا�ش��رة للح��روب �أك�ثر م��ن  1.9تريلي��ون دوالر ،وتزاي��د الدي��ن الع��ام
ي�ضغ��ط ه��و وفوائ��ده عل��ى ميزاني��ة الدول��ة ويلته��م كاف��ة بن��ود االنف��اق احلكوم��ي الأخ��رى م��ا ي��ؤدي
�إىل تقلي��ل امل��وارد املتاح��ة لزي��ادة الإنف��اق الع�س��كري الأمريك��ي ،وم��ن املتوق��ع للدي��ون الأمريكي��ة �أن

تتط��ور بالزي��ادة بع��د موافق��ة احلكوم��ة الأمريكي��ة يف الع��ام 2019

عل��ى زي��ادة االنف��اق الع�س��كري للمحافظ��ة عل��ى نفوذه��ا العامل��ي،
�إ�ضافة �إىل بع�ض �أوجه الإنفاق احلكومي الإجبارية وعلى ر�أ�س��ها
نفق��ات الت�أم�ين االجتماع��ي وبرام��ج الرعاي��ة ال�صحي��ة ،والفائدة
املدفوع��ة عل��ى الدي��ون ،وق��د �أعل��ن امل�س ��ؤلون ع��ن �إدارة الإنف��اق
عل��ى بن��دي الت�أم�ين االجتماع��ي والرعاي��ة ال�صحي��ة ه��ذا الع��ام
�أنهم �س��يبد�ؤون يف ال�س��حب من احتياطيات الإنفاق لديهم ملقابلة
املتطلب��ات املتزاي��دة ،و�أن��ه بحل��ول ع��ام  2026ل��ن تك��ون هن��اك
�أر�ص��دة للإنف��اق عل��ى برام��ج الرعاي��ة ال�صحي��ة و�س��تت�أثر برام��ج
التعلي��م ،بينم��ا �س��يكون ح��ظ برام��ج الت�أم�ين االجتماع��ي �أف�ض��ل
حي��ث �س��تتوافر لديه��ا �أر�ص��دة حت��ى ع��ام  ،2034و�أن��ه ل��و مل توج��د
احلكوم��ة الفيدرالي��ة م�صادر�أخ��رى للتمويل �س��يتم �إلغاء عدد من
االمتي��ازات به��ذان البن��دان ،وت�ضاعف��ت �أي�ض��ا قرو���ض ال�ش��ركات
الأمريكية منذ حواىل ع�شر �سنوات ،وبلغت ديون ال�شركات 9000
ملي��ار دوالر ،وت�ش � ّكل وف��ق رئي���س البن��ك املرك��زي" ،خط��ر ًا عل��ى
االقت�ص��اد الكل� ّ�ي".
وارتف��ع عج��ز امليزاني��ة الأمريكي��ة بن�س��بة � %17إىل  779ملي��ار
دوالر  ،2018ومتوق��ع �أن يت�صاع��د لي�ص��ل ه��ذا الع��ام � 2019إىل
�أك�ثر م��ن  900ملي��ار دوالر ،ونظ��را لزي��ادة الإنف��اق احلكوم��ي ف�إن
هذا �سي�ؤدي �إىل مزيد من العجز يف امليزانية مبقدار  1500مليار
دوالر خ�لال الع�ش��ر �س��نوات القادم��ة م��ا يعن��ي اللج��وء للأ�س��واق
املالية لالقرتا�ض ،وما يرتتب عليه من مواجهة النمو االقت�صادي
لعقب��ات كبرية.
�ص��ارت الر�ؤي��ة ال�صيني��ة اجلدي��دة الت��ي مل تع��د تقت�ص��ر عل��ى
املناف�س��ة اقت�صادي��ا عرب �إنت��اج الب�ضائع الرخي�صة ،بداية ملالمح
ع��امل جدي��د ال مكان فيه لالحت��كار الأمريكي والغربي وخا�صة يف

م��ا يتعل��ق بال�صناع��ات النوعي��ة كال��ذكاء اال�صطناع��ي و�صناع��ة
الروبوت��ات واالت�ص��االت والأنرتن��ت و�ش��بكات اجلي��ل اخلام���س
�إ�ضاف��ة �إىل �صناع��ات �أخ��رى متقدم��ة يحتكره��ا الغ��رب ،وبات��ت
التكنولوجي��ا والتف� ّوق يف الغ��رب مر�ش��حني لالنتق��ال �إىل ال�ش��رق
م��ن خ�لال قي��ام ال�ص�ين بانت��اج والتف��وق يف تل��ك ال�صناع��ات.
تعتم��د الوالي��ات املتح��دة عل��ى ا�س��ترياد امل��واد اخل��ام امل�صنف��ة
عل��ى انه��ا ا�س�تراتيجية والت��ي تع��رف بالأترب��ة �أو املع��ادن الن��ادرة
الت��ي تع��د ال�ص�ين �أه��م منتج لها وتوفر اجل��زء الأكرب من انتاجها
العامل��ي ال��ذي يدخ��ل يف ال�صناع��ات املتط��ورة واال�س�تراتيجية
والأ�س��لحة ولوائ��ح الطاق��ة ال�شم�س��ية ورقائ��ق الهوات��ف املحمول��ة
و�ش��رائح الكمبيوت��ر وتوربين��ات تولي��د طاق��ة الري��اح ،مم��ا يعط��ي
بكني احتكارا فعليا ل�س��وق الأتربة النادرة التي ت�ش��مل  17عن�صرا
الأمر الذي ي�شكل م�صدر تهديد لها حال ايقاف ت�صديرها ،كما
تتج��ه ال�ص�ين �إىل �أ�س��واق �أفريقي��ا و�آ�س��يا و�أمري��كا الالتينية ودول
�أخ��رى لتقلي���ص اعتماده��ا عل��ى الأ�س��واق الأمريكي��ة ولال�س��تمرار

يف ت�ش��غيل م�صانعه��ا ،ويف املقاب��ل يعتم��د الأمريك��ي على املنتجات
ال�صيني��ة ك��ون البدي��ل عنه��ا ي�س��بب ت�ضخما يف اقت�ص��اده ويخفف
م��ن الق��درة ال�ش��رائية لدي��ه حي��ث �أن ال�ص�ين توف��ر للم�س��تهلك
الأمريك��ي املنت��ج بنف���س اجل��ودة والق��وة والفاعلي��ة لك��ن بكلفة �أقل
مقارن��ة م��ع غريه��ا م��ن املنتجات.
وتكاف��ح الوالي��ات املتح��دة م��ن �أج��ل وق��ف تراجع مركزه��ا العاملي
االقت�ص��ادي وال�سيا�س��ي والع�س��كري ،و�إ�س��تعادة موقعه��ا كقط��ب
عامل��ي �أوح��د �أو �أ�سا�س��ي ،وتعل��م جي��دا مدى الق��درات االقت�صادية
لل�ص�ين الت��ي ت�ؤهله��ا لري��ادة االقت�ص��اد العاملي.
المقومات االقتصادية للصين

تبل��غ م�س��احة ال�ص�ين الواقع��ة يف �ش��رق ق��ارة �آ�س��يا  9.6ملي��ون
ك��م  ،2وتع��د �أك�بر دول��ة يف الع��امل م��ن حي��ث ع��دد ال�س��كان ال��ذي
بل��غ نح��و  1,384.7ملي��ون ن�س��مة بنم��و �س��كاين بل��غ  %0.37طبق��ا
لتقدي��رات ع��ام  ،2018وتزخ��ر ال�ص�ين بالعدي��د م��ن امل��وارد
التقرير االقتصادي السنوي للعام 2019
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الطبيعي��ة مث��ل  :الفح��م ،واحلدي��د ،والهيلي��وم ،والب�ترول ،والغ��از
الطبيع��ي ،والألومنيوم ،والر�صا�ص ،والزنك ،والعنا�صر الأر�ضية
النادرة ،واليورانيوم ،والطاقة الكهرومائية ،والأرا�ضي ال�شا�سعة
ال�صاحل��ة للزراع��ة ،وغريه��ا م��ن العدي��د م��ن امل��وارد واملع��ادن
الطبيعي��ة.
منوذج��ا
حقق��ت ال�ص�ين "معج��زة اقت�صادي��ة" حي��ث �أقام��ت
ً
اقت�صاد ًي��ا فري��دً ا ارتك��ز عل��ى حتقي��ق معدل منو بلغ  %9.8ا�س��تمر
ل�س��نوات طويل��ة مم��ا انعك���س عل��ى معدالت الت�ش��غيل الت��ي ارتفعت
م��ن  %28ع��ام � 1978إىل  %72ع��ام  ،2013وا�س��تطاعت جتمي��ع
�أك�بر احتياط��ي م��ن الذه��ب والعم�لات الأجنبي��ة يف الع��امل ق��در
ع��ام  2017بـ��نحو  3.326ترلي��ون دوالر ،ومكن��ت نح��و  660ملي��ون
�صين��ي م��ن التخل���ص م��ن الفق��ر ،و�س��اهمت ال�ص�ين بع��د الأزم��ة
املالي��ة العاملي��ة يف الف�ترة م��ن � 2008إىل  2014يف زي��ادة حج��م
االقت�ص��اد العامل��ي بن�س��بة  ،%50وب��ات االقت�ص��اد ال�صين��ي ال��ذي
ي�ش��كل نح��و  %14.8م��ن االقت�ص��اد العامل��ي ث��اين �أك�بر اقت�ص��اد
بع��د الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة و�أك�بر �ش��ريك جت��اري لأكرث من
 130دول��ة ،وتع��د النه�ضة ال�صينية نه�ضة �ش��املة متكاملة زراعية
وخدمي��ة و�صناعي��ة ومدني��ة وع�س��كرية ،وكان للقط��اع اخلا���ص
ال��دور الأب��رز يف دع��م النم��و وخل��ق الوظائ��ف م�س��اهما بنحو %75
من الناجت االجمايل بني الأعوام  2010و ،2012و�أ�صبحت ال�صني

66

التقرير االقتصادي السنوي للعام 2019

منذ عام � 2010أكرب م�صدر وثاين �أكرب م�س��تورد لل�س��لع التجارية
بالع��امل ،كم��ا �أنه��ا �ص��ارت خام���س �أك�بر م�ص��در وثال��ث �أك�بر
م�س��تورد للخدم��ات ،ويف الع��ام � 2013أ�صبح��ت �أك�بر دول��ة جتارية
متج��اوزة الوالي��ات املتح��دة لأول م��رة يف التاري��خ احلدي��ث كم��ا
�ص��ارت ع��ام  2016م��ن �أك�بر اقت�صادات الع��امل ،وبلغ قيمة الناجت
االجم��ايل احلقيق��ي لل�ص�ين عام  2017نح��و  12.01تريليون دوالر
بنم��و حقيق��ي بل��غ  ،%6.9وت�ضاع��ف متو�س��ط ن�صي��ب الف��رد م��ن
الن��اجت االجم��ايل بنح��و � 42ضعف��ا م��ن �أق��ل م��ن  400دوالر ع��ام
 1978لي�ص��ل �إىل نح��و � 17أل��ف دوالر ع��ام  2017وارتق��ت ال�ص�ين
باقت�صادها بف�ضل حتولها �إىل مركز عاملي للت�صنيع املتخ�ص�ص
بتجمي��ع وت�صني��ع املنتج��ات حملي��ا اعتم��ادا عل��ى الي��د العامل��ة
الرخي�ص��ة وت�صديره��ا جلمي��ع دول الع��امل ،وم��ن حي��ث امل�س��اهمة
يف الن��اجت ت�س��هم الزراع��ة بنح��و  ،%7.9وال�صناع��ة بنح��و %40.5
واخلدم��ات بنح��و .%51.6
وتع��د الرائ��دة عاملي��ا م��ن حي��ث قيم��ة الإنت��اج الزراع��ي ملحا�صي��ل
عديدة مثل القمح والأرز والبطاط�س والذرة والتبغ والفول وال�شاى

والتف��اح والقط��ن وحل��م اخلنزير وحلم ال�ض�أن والبي�ض وال�س��مك
واجلم�بري ،وك��ذا الإنت��اج ال�صناع��ي للعدي��د م��ن املنتج��ات مث��ل
احلدي��د وال�صل��ب والألومني��وم واملع��ادن الأخ��رى والفح��م والآالت
والأ�سلحة واملن�سوجات واملالب�س والنفط والأ�سمنت والكيماويات
وااللكرتونيات وو�س��ائل النقل وال�س��يارات والقطارات والطائرات
وال�سفن ومعدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية و�سفن الف�ضاء
والأقم��ار اال�صطناعي��ة واملنتج��ات اال�س��تهالكية ،وبل��غ مع��دل
الت�ضخ��م نح��و  %1.6ع��ام .2017
ويف ح�ين �أن الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ه��ى املدي��ن الأوىل
يف الع��امل ،ف��إن ال�ص�ين ه��ى املقر���ض الأول يف الع��امل حي��ث تط��ور
ر�صيده��ا االئتم��اين م��ن  23.02تريلي��ون دوالر ع��ام � 2016إىل
 27.34تريلي��ون دوالر ع��ام .2017
ت�أت��ي ال�ص�ين الأوىل عاملي��ا م��ن حي��ث حج��م �صادراته��ا الت��ي
تط��ورت م��ن  1.99تريلي��ون دوالر ع��ام � 2016إىل  2.216تريلي��ون
دوالر عام  2017ا�ستحوذت منها الواليات املتحدة الأمريكية على
نحو  ،%19ومن �أهم �سلع ال�صادرات ال�صينية الآالت الكهربائية

كان انتاجه��ا قا�ص��را على الواليات املتحدة والغرب وتنامى حجم
وت�أث�ير �ش��ركات �صيني��ة ك�برى وه��و ما ميث��ل م�صدر قل��ق للواليات
املتح��دة الأمريكي��ة.
اآلفاق المستقبلية لالقتصاد الصيني

و�أجه��زة الكمبيوت��ر ومع��دات االت�ص��االت ال�س��لكية والال�س��لكية
واملالب���س والأث��اث واملن�س��وجات ،كم��ا ت�أت��ي ال�ص�ين الثاني��ة عاملي��ا
م��ن حي��ث حج��م وارداته��ا الت��ي تطورت م��ن  1.501تريلي��ون دوالر
ع��ام � 2016إىل  1.74تريلي��ون دوالر ع��ام  ،2017ت�س��تحوذ منه��ا
الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة عل��ى نح��و  ،%8.5وم��ن �أه��م �س��لع
الواردات ال�صينية الآالت الكهربائية والدوائر املتكاملة ومكونات
الكمبيوت��ر الأخ��رى والزي��وت والوق��ود املعدين واملع��دات الب�صرية
والطبي��ة واخلام��ات املعدني��ة وال�س��يارات وف��ول ال�صوي��ا.
االقت�ص��اد ال�صين��ي ي�أت��ي باملرتب��ة الثاني��ة عاملي��ا بع��د الوالي��ات
املتح��دة م��ا يجعله��ا من �أبرز الدول امل�ؤثرة فى القرار االقت�صادى

العامل��ى وم��ن حمركات��ه الأ�سا�س��ية ،و�أي ه��زة قد ت�صيب��ه تكون لها
انعكا�ساتها ال�سلبية املبا�شرة التي تنت�شر يف �أنحاء العامل� ،إ�ضافة
�إىل ذل��ك فه��ى �أك�بر م��زودي اال�س��تثمارات الأجنبي��ة املبا�ش��رة
بالع��امل حي��ث �ش��هد ع��ام  2017خ��روج  156ملي��ار دوالر كتدفق��ات
ا�ستثمارية خارجة منها ،كما حتتل املرتبة الأوىل عامليا من حيث
اال�س��تثمارات الأجنبي��ة املبا�ش��رة الداخل��ة �إليه��ا والت��ي بلغ��ت 132
ملي��ار دوالرع��ام  ،2017كم��ا متتل��ك �أك�بر احتياطي��ات بالعمل��ة
الأجنبي��ة ت�ص��ل �إىل  3.236تريليون��ات دوالر ،وت�صاع��د نفوذه��ا
االقت�ص��ادى م��ع �إط�لاق مب��ادرة احل��زام والطري��ق وتطوره��ا
املتنام��ي يف االبت��كار و�إنت��اج منتج��ات نوعي��ة تكنولوجي��ة متقدم��ة

حتق��ق ال�ص�ين م��ن خ�لال خططه��ا االقت�صادي��ة الطموح��ة
مع��دالت من��و مرتفعة عل��ى ال�صعيد العاملي ،وج��اءت الأوىل عامليا
ويف معظ��م ال�س��نوات من��ذ الع��ام  1978وحت��ى الآن ،كم��ا تنف��ق م��ا
يزي��د ع��ن  370ملي��ار دوالر �س��نويا عل��ى البحث العلم��ي والتطوير،
وتتب��ع جمي��ع �س��بل التق��دم امل�ش��روع وغري امل�ش��روع ،ومن هن��ا ت�أتي
االتهام��ات الأمريكي��ة لل�ص�ين ب�ش��أن م��ا يو�ص��ف ب�س��رقتها حلقوق
امللكي��ة الفكري��ة وب��راءات االخ�تراع والتكنولوجي��ا وال�صناع��ات
املقل��دة ،حي��ث ت�ش�ير وا�ش��نطن �إىل �أن �أك�بر دول��ة م�ص��درة يف
العامل لل�س��لع املقلدة هي ال�صني ،و�أن ن�س��بة  %77من هذه ال�س��لع
املقلدة ت�صل �إىل الواليات املتحدة ،ومن املتوقع بحلول عام 2030
�أن تكون ال�صني �أكرب قوة اقت�صادية يف العامل ،تقودها التطورات
املت�سارعة وا�ستعدادات �أكرث من ن�صف �سكانها للثورة ال�صناعية
الرابع��ة وال��ذي عك�س��ته اخلط��ة اخلم�س��ية ال�ـ  13ال�ص��ادرة ع��ام
 2016والت��ي تلخ���ص م�س��ار التنمي��ة ال�صيني��ة لل�س��نوات اخلم���س
التالي��ه ع�بر النم��و املدف��وع باالبت��كار والتكنولوجي��ا والتنمي��ة
اخل�ض��راء واالنفتاح والت�ش��ارك بامل�ش��روعات وخا�ص��ة تلك املعنية
مبب��ادرة "احل��زام والطري��ق" ،والتق��دم الهائ��ل يف جم��ال ال��ذكاء
اال�صطناع��ي ال��ذي ي�س�ير بخط��وات وا�س��عة ومدرو�س��ة وجدي��ة،
حي��ث ب��د�أت بالفع��ل ط��رح ا�س��تخدامات ال��ذكاء اال�صطناعي على
امل�ستوى العاملي يف الطب واالقت�صاد واخلدمات ،و�أ�شارت احدى
درا�س��ات مرك��ز تطوي��ر �أنظم��ة ال��ذكاء اال�صطناع��ي بال�ص�ين �إىل
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�أن تط��ور ه��ذا الن��وع م��ن الأنظم��ة رف��ع الق��درة االنتاجي��ة ملختل��ف
القطاع��ات احليوي��ة و�أ�ض��اف نح��و  500ملي��ار دوالر �إىل الن��اجت
االجمايل ال�صيني وكانت �أبرز القطاعات امل�ستفيدة هي الت�صنيع
واخلدمات وخا�صة ال�صحة والتعليم ،ولتحقيق املزيد من التطور
به��ذا املج��ال ر�ص��دت ال�ص�ين  320ملي��ار دوالر لتطوي��ر منظوم��ة
ال��ذكاء اال�صطناع��ي ج��زء منه��ا ينف��ق عل��ى التعلي��م لت�ش��كيل جي��ل
جديد من املحرتفني ب�أنظمة الذكاء اال�صطناعي ،كما خ�ص�صت
�أي�ض��ا نح��و  150ملي��ار دوالر للإنفاق على ال�صناعات التكنولوجية
والإبداع واملدن الذكية �ضمن ر�ؤية  ،2025ومن �ش��أن املدن الذكية
التي تعتزم �إن�ش��اءها �أن تغري تركيبة العامل وقد �أ�صاب هذا الأمر
وا�ش��نطن بالقل��ق ،ويتمحور م�س��تقبل االت�صاالت وامل��دن الذكية يف
العامل حول الـجيل اخلام�س ،وتقود �شركة هواوي ال�صينية م�شروع
�إن�ش��اء البنى التحتية ل�ش��بكات الـ��جيل اخلام���س حول العامل الذي
تق��در قيمت��ه مب��ا ب�ين � 12إىل  13تريلي��ون دوالر حت��ى ع��ام .2035
كم��ا ت�س��تفيد ال�ص�ين م��ن علمائه��ا وباحثيه��ا مبختل��ف �أنح��اء
الع��امل ومب��وازاة ذل��ك ت�س��تمر يف بن��اء منظوم��ات مالي��ة جدي��دة
وبن��وك لال�س��تثمار يف البن��ى التحتي��ة وتتو�س��ع يف �ش��رق �آ�س��يا
و�أفريقي��ا (الت��ي تزخ��ر بامل��وارد الأ�سا�س��ية وتع��د مرك��ز ا�س��تهالك
هام لل�صني التي حتتاج �إىل �أ�س��واق ا�س��تهالكية لتحريك عجالت
م�صانعه��ا) و�أمري��كا الالتيني��ة ومناط��ق �أخ��رى م��ن الع��امل.
تع��د ال�ص�ين �أول دول��ة م�ص��درة يف الع��امل بقيم��ة �ص��ادرات تق��در
بنح��و  2.4ترلي��ون دوالر وف��ق �أرقام عام  ،2017كما �أ�صبحت ثاين
�أكرب دولة يف الإنفاق الع�سكري وهذا له انعكا�ساته اال�سرتاتيجية
يف بحر ال�صني اجلنوبي حيث تقل�صت الثقة يف التفوق الأمريكي
هناك ،وباتت الإمكانات الأمريكية مطوقة ب�أنظمة دفاعية وجزر
ا�صطناعية وقدرات تقنية ع�سكرية عالية.
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�أك��دت �أي�ض��ا تقدي��رات ع��دد م��ن التقاري��ر االقت�صادي��ة العاملي��ة
عل��ى تغ�ير خارط��ة االقت�ص��اد العامل��ي ومراك��ز الق��وة االقت�صادي��ة
العاملي��ة خ�لال الثالث�ين عام��ا القادم��ة ،و�أ�ش��ارت �أن��ه بحل��ول ع��ام
� 2050س��تكون ال�ص�ين ق��د �أزاح��ت الوالي��ات املتح��دة ع��ن عر���ش
االقت�ص��اد الأك�بر يف الع��امل لت�أت��ي االويل عاملي��ا بحج��م للن��اجت
االجم��ايل يق��در بنح��و  58.5تريلي��ون دوالر (هن��اك تنب ��ؤات
لالقت�صادي�ين العاملي�ين ت�ش�ير �أن ال�ص�ين �س��تتف ّوق متام��ا عل��ى
�أمري��كا ع��ام  2041عل��ى �أبع��د تقدي��ر) ،وي�أت��ي بعده��ا باملرتب��ة
الثاني��ة الهن��د بحج��م للن��اجت االجم��ايل يق��در بنح��و  44.1تريلي��ون
دوالر ،وترتاجع الواليات املتحدة الأمريكية للمرتبة الثالثة عامليا
بحج��م للن��اجت االجم��ايل يقدر بنح��و  34.1تريلي��ون دوالر ،وتتقدم
�أندوني�سيا �إىل املرتبة الرابعة بحجم للناجت االجمايل يقدر بنحو
 10.5تريلي��ون دوالر.

أسباب الحرب التجارية بين أمريكا والصين

التناف���س الكب�ير ب�ين القوت�ين االقت�صاديت�ين الوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة وال�ص�ين وقل��ق الأوىل م��ن تقل���ص نفوذه��ا االقت�صادي
وازاحته��ا ع��ن عر���ش االقت�ص��اد العامل��ي ل�صال��ح الثاني��ة ،حت��ول
�إىل �ص��راع جت��اري بينهم��ا من��ذ يوليو  ،2018حي��ث تعترب الواليات
املتح��دة �أن ال�ص�ين ت�ش��كل خط��ر ًا يه��دد اقت�صاده��ا للعدي��د م��ن
الأ�س��باب منه��ا م��ا يلي:
ت�صاع��د نف��وذ ال�ص�ين ف��ى االقت�ص��اد العامل��ى وتنام��ى حج��م
وت�أث�ير ال�ش��ركات ال�صيني��ة وال�ش��روع يف م�ش��روعات ال�ص�ين
�صنع يف ال�صني "2025
االقت�صادي��ة العمالق��ة ،مثل م�ش��روع " ُ
وم�شروع طريق احلرير اجلديد "حزام واحد ،طريق واحد"،
اللذان ي�س��تهدفان تطوير ال�صناعات التكنولوجية ال�صينية،
وفت��ح �أ�س��واق جدي��دة بكاف��ة دول الع��امل �أمامه��ا باعتباره��ا

بدي ًال عن ال�سوق الأمريكية ،مبا ميكنها من التحكم يف طرق
التج��ارة و�ص��دارة االقت�ص��اد العاملي خالل ال�س��نوات القادمة
وحتقيق معدالت منو قوية وهو ما ي�شكل م�صدر قلق للواليات
املتحدة.
ا�ست�ش��عار الوالي��ات املتح��دة خماط��ر حت��والت االقت�ص��اد
العامل��ي حي��ث نظ��رت الإدارات الأمريكي��ة املتعاقب��ة �إىل
االقت�ص��اد ال�صين��ي كخط��ر يه��دد م�صاحلهاعل��ى املدي�ين
املتو�س��ط والبعي��د واملناف���س االقت�ص��ادي الرئي�س��ي لها ،ومرد
ذل��ك لي���س ت�صدرال�ص�ين دول الع��امل يف ال�ص��ادرات ،وال
يف اخت�لال املي��زان التج��اري بينهم��ا ل�صال��ح بك�ين ،ب��ل �إىل
خططه��ا ال�س��رية وم�ش��اريعها الطموح��ة ،والت��ي يف ح��ال عدم
متك��ن وا�ش��نطن م��ن �إعاقته��ا ف��إن القط��ار ال�صين��ي ال�س��ريع
�سيده���س يف طريق��ه التف��وق الأمريك��ي والغرب��ي.
اتهام��ات وا�ش��نطن املتك��ررة لل�ص�ين ب�س��رقة وانته��اك حق��وق
امللكي��ة الفكري��ة والتكنولوجي��ة الأمريكي��ة ع�بر القر�صن��ة
والتج�س�س �أو �صناعة مناذج منها ،وعمليات حيازة ال�شركات
بدع��م م��ن احلكوم��ة والنق��ل الإجب��اري للتكنولوجي��ا والقي��ود
على ال�صادرات بهدف الهيمنة عاملي ًا على قطاعات �صناعية
متقدمة.
جل��وء ال�ص�ين �إىل تخفي���ض قيم��ة عملته��ا املحلي��ة "الي��وان"
لتعزي��ز حج��م �صادراته��ا وجتارته��ا العاملية ورف��ع الطلب على
منتجاته��ا املحلي��ة.
تفعي��ل برنام��ج ترام��ب االنتخاب��ي ال��ذي �أعل��ن في��ه نيت��ه
بفر�ض ر�س��وم جمركية على امل�س��توردات املناف�س��ة للمنتجات
الأمريكي��ة وتت�س��بب بانخفا���ض �أ�س��عارها وتراج��ع الت�صني��ع
وارتف��اع البطال��ة.

وج��ود جمموع��ة م��ن امل�ست�ش��ارين ل��دى الرئي���س الأمريك��ي
يدفع��ون باجت��اه املواجهة مع ال�ص�ين ،على غرار بيرت نافارو،
�صاح��ب كت��اب "ح��روب ال�ص�ين القادم��ة" ،وال��ذي ي�س�ير عل��ى
خط��ى ج��ورج فريدم��ان� ،صاح��ب نب��وءة "احل��رب القادمة مع
الياب��ان" يف نهاي��ة الثمانيني��ات.
ميي��ل املي��زان التج��اري ب�ين الوالي��ات املتح��دة وال�ص�ين
ل�صاحله��ا بعج��ز يق�ترب م��ن  375ملي��ار دوالر ،الأم��ر ال��ذي
�س��يجعل م��ن ه��ذه احل��رب التجاري��ة ذات نتائ��ج �أك�بر عل��ى
االقت�ص��اد ال�صين��ي ال��ذي ال ميكن��ه التخل��ي ع��ن ال�س��وق
الأمريكي��ة لت�صري��ف منتجات��ه يف الوق��ت احلايل عل��ى الأقل،
ما �س��يدفعها �إىل طاولة املفاو�ضات ملناق�ش��ة طلبات وا�شنطن
والتج��اوب معه��ا.

مطالب��ة وا�ش��نطن لل�ص�ين بتغي�ير �سيا�س��اتها جت��اه دعمه��ا
�ش��ركاتها التجاري��ة بتق��دمي قرو���ض بفوائ��د منخف�ض��ة مم��ا
ي�صع��ب املناف�س��ة عل��ى مثيالته��ا الأمريكي��ة.
مطالب��ة الوالي��ات املتح��دة لل�ص�ين بوق��ف التج�س���س ال�صناعي
الذي تتهم بكني مبمار�سته جتاهها وتطالبها ب�إعطاء الب�ضائع
واال�س��تثمارات الأمريكي��ة ُفر�ص� ًا �أك�بر يف ال�س��وق ال�صيني��ة.
مظاهر الحرب التجارية بين أمريكا والصين

ب��د�أت احل��رب التجاري��ة ب�ين الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة
وال�ص�ين يف  6يولي��و  ،2018وكان م��ن مظاهره��ا فر���ض ر�س��وم
جتاري��ة متبادل��ة ب�ين البلدي��ن كالت��ايل:
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فر���ض الوالي��ات املتح��دة تعريف��ات جمركي��ة بن�س��بة %25

عل��ى  818منتج��ا �صيني��ا م�س��توردا بقيم��ة  34ملي��ار دوالر،
وردت ال�ص�ين بفر���ض تعريف��ات جمركي��ة بن�س��بة  %25عل��ى
� 545س��لعة �أمريكي��ة بقيم��ة  34ملي��ار دوالر.
يف � 23أغ�سط���س  2018فر�ض��ت الوالي��ات املتح��دة تعريف��ات
جمركي��ة عل��ى منتج��ات �صيني��ة م�س��توردة بقيم��ة  16ملي��ار
دوالر ،وردت ال�ص�ين بفر���ض تعريف��ات جمركي��ة عل��ى �س��لع
�أمريكي��ة بقيم��ة  16ملي��ار دوالر.
يف � 17س��بتمرب  2018فر�ض��ت الوالي��ات املتح��دة تعريف��ات
جمركي��ة بن�س��بة  %10عل��ى وارداته��ا م��ن منتج��ات �صيني��ة
بقيم��ة  200ملي��ار دوالر ،وردت ال�ص�ين بفر���ض تعريف��ات
جمركي��ة بن�س��بة  %10عل��ى وارداته��ا م��ن �س��لع �أمريكية بقيمة
 60ملي��ار دوالر.
اتفق��ا البل��دان يف نهاي��ة ع��ام  2018عل��ى التهدئ��ة وعقد هدنة
واج��راء مفاو�ض��ات م��ع مطل��ع ع��ام  2019للتو�ص��ل �إىل اتف��اق
جت��اري ،ا�س��تهدفت من��ه الوالي��ات املتح��دة حتقي��ق الأه��داف
التالية:
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 .1خف�ض العجز التجاري بينهما بنحو
دوالرل�صالح الواليات املتحدة خالل عامني.
 .2تخفي�ض الدعم الذي تقدمه ال�صني لل�شركات اململوكة
للدولة �أو تغيري منوذجها االقت�صادي.
 .3زي��ادة نف��اذ ال�ش��ركات الأمريكي��ة �إىل �أ�س��واق الزراع��ة
والطاق��ة والأ�س��واق املالي��ة ال�صيني��ة.
� .4إع��ادة ال�ش��ركات الأمريكي��ة للإنت��اج وتوف�ير وظائ��ف
للأمريكي�ين داخ��ل الوالي��ات املتح��دة.
 .5احلفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي و�أ�سبقيته.
وبع��د عق��د  11جول��ة م��ن املحادث��ات التجاري��ة رفيع��ة امل�س��توى
�أعل��ن الرئي���س الأمريك��ي تع�ثر املفاو�ض��ات يف  5ماي��و  ،2019و�أن
الوالي��ات املتح��دة �س��تزيد التعريف��ات م��ن � %10إىل  %25عل��ى
منتجات �صينية بقيمة  200مليار دوالر ،و�س��تكون زيادة التعريفة
اجلمركية �سارية على الب�ضائع التي تغادر ال�صني اعتبارا من 10
ماي��و  ،2019وه��دد بط��رح تعريف��ة جدي��دة بن�س��بة  %25عل��ى �س��لع
�صيني��ة بقيم��ة  325ملي��ار دوالر �إ�ضافي��ة تغط��ي جمي��ع املنتج��ات
200

مليار

ال�صيني��ة املتبقي��ة ،وردا عل��ى ذل��ك �أ�ص��درت وزارة التج��ارة
ال�صيني��ة بيان��ا �أعلن��ت في��ه �أنه��ا �س��تزيد التعريف��ة اجلمركية على
�س��لع �أمريكي��ة بقيم��ة  60ملي��ار دوالر اعتب��ارا م��ن  1يوني��و ،2019
لي�صب��ح بذل��ك �إجم��ايل قيم��ة الب�ضائ��ع ال�صيني��ة املطب��ق عليه��ا
التعريف��ات اجلمركي��ة الأمريكي��ة ح�صري��ا  250ملي��ار دوالر،
ه��ذا بخ�لاف واردات ال�صل��ب والألومني��وم والغ�س��االت والأل��واح
ال�شم�س��ية الت��ي تطب��ق عل��ى واردات دول ع��دة ،كم��ا بل��غ �إجم��ايل
قيم��ة الب�ضائ��ع الأمريكي��ة املطب��ق عليه��ا التعريف��ات اجلمركي��ة
ال�صيني��ة ح�صري��ا  110ملي��ار دوالر.
�أي�ض��ا ت�صاع��دت �أزم��ة �ش��ركة ه��واوي التي تعد م��ن �أكرب م�صنعي
و�س��ائل االت�ص��االت وال�ش��بكات والهوات��ف الذكي��ة بالع��امل ،حي��ث
منعتها الإدارة الأمريكية من تطوير �شبكة اجليل اخلام�س داخل
حدودها ،وو�ضعت وزارة التجارة الأمريكية يف مايو  2019هواوي
وال�شركات التابعة لها على " قائمة الكيانات املحظورة" ،وحظرت
كل م��ن �أ�س�تراليا ونيوزيلن��دا ا�س��تخدام �أجه��زة ه��واوي يف بن��اء
�ش��بكات اجليل اخلام���س للإنرتنت بها ،كما قامت �ش��ركتي �إي �إي
وفوداف��ون باململك��ة املتح��دة بالغ��اء طلباتهم��ا اخلا�ص��ة با�س��ترياد
هوات��ف ه��واوي الذكي��ة املتوافق��ة م��ع اجلي��ل اخلام���س ،و�أعلن��ت
مراجعته��ا ل�سيا�س��ات تطوي��ر �ش��بكات اجلي��ل اخلام���س والت��ي ق��د
جتع��ل دور �ش��ركة ه��واوي مق�ص��ورا عل��ى تزويده��ا باملكون��ات غ�ير
الأ�سا�سية ،وبالتايل فا�ستمرار الأزمة بني �شركة هواوي والواليات
املتحدة من �ش�أنه تعطيل م�ساعي ال�صني لتعزيز نفاذها للأ�سواق
الأوروبي��ة وال��دول الأخرى و�إعاقة جهودها لتدعيم قدرات �ش��ركة
هواوي على تقدمي خدمات �شبكات اجليل اخلام�س التي تعد �أحد
متطلبات البنية الأ�سا�س��ية يف امل�س��تقبل.

العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والصين

تت�س��م العالق��ات االقت�صادي��ة والتجاري��ة بالق��وة واملتان��ة والت�ش��عب
والنم��و املط��رد وتق��وم عل��ى �أ�س���س م��ن التن�س��يق والتع��اون وحتقي��ق
امل�صال��ح امل�ش�تركة ،والإم��ارات ه��ي ث��اين �أك�بر �ش��ريك جت��اري
لل�صني بالعامل ،و�أكرب �شريك لها باملنطقة العربية حيث ت�ستحوذ
على  %23من حجم التجارة العربية مع ال�صني ،كما �أن نحو %60
م��ن التج��ارة ال�صيني��ة يع��اد ت�صديره��ا م��ن خ�لال دول��ة الإم��ارات
وموانيها �إىل  444مدينة مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وال��دول الأفريقي��ة ،وتنظ��ر ال�صني �إىل �أن دولة الإمارات هي بوابة
العبور الأوىل لها �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،كما

�أن الإم��ارات م��ن �أك�بر م�ص��دري النفط �إىل ال�ص�ين حيث �صدرت
�إليه��ا يف ع��ام  2017فق��ط م��ا قيمت��ه  4ملي��ار دوالر ،وتط��ور حج��م
التب��ادل التج��اري غ�ير النفطي ب�ين دولة ا إلم��ارات وال�صني خالل
الف�ترة  2018-2015عل��ى النح��و املب�ين باجلدول الت��ايل رقم (.)1

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :14اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ) 2018-2015ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
اﻟﻌﺎم

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻮاردات

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة
اﻹﻣﺎرات واﻟﺼﻴﻦ

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻻﻣﺎرات
و اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻹﻣﺎرات واﻟﺼﻴﻦ /ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة
اﻹﻣﺎرات واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ %

2015

5,454.59

3,774.14

83,898.82

93,127.55

1,059,010.82

%8.8

2016

7,490.04

5,961.41

82,353.95

95,805.40

1,078,852.18

%8.9

2017

12,839.06

5,614.52

177,181.18

195,634.76

1,527,812.64

%12.8

2018

13,702.6

5,084.7

139,600.4

158,387.70

1,536,082.00

%10.3

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎء.
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تق��وم اللجن��ة االقت�صادي��ة العلي��ا امل�ش�تركة ب�ين الإم��ارات وال�ص�ين
بتنظي��م العالق��ات االقت�صادي��ة والتجاري��ة ب�ين البلدي��ن لالرتق��اء
مب�س��توى ه��ذا التع��اون م��ن خ�لال  13قط��اع  :اال�س��تثمار وال�صناعة
والطاق��ة اجلدي��دة واملتج��ددة وال�ش��ركات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة
واالبت��كار وال�صحة والتعليم وال�س��ياحة والف�ض��اء والطريان والبنية
التحتي��ة واخلدم��ات املالي��ة ،وهن��اك  25اتفاقي��ة ومذك��رة تع��اون
وتفاه��م تنظ��م العالق��ات ب�ين البلدي��ن والت��ي م��ن �أبرزه��ا الطاق��ة
اجلدي��دة واملتج��ددة واخلدم��ات املالي��ة وال�صناع��ات احلديث��ة
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتقنية العليا والف�ضاء والذكاء
اال�صطناعي واملدن الذكية� ،إىل جانب الطب وال�سياحة العالجية.
مت �إن�ش��اء "�س��وق التن�ين ال�صين��ي" يف دب��ي ك�أح��د �أك�بر الأ�س��واق
ال�صينية يف املنطقة وي�ضم نحو � 4000شركة �صينية تزاول عملها
حتت كفالة املنطقة احلرة جلبل علي ،كما �أطلقت دولة الإمارات
وال�ص�ين يف ع��ام �" 2015صن��دوق اال�س��تثمار اال�س�تراتيجي
امل�ش�ترك" لتعزي��ز التع��اون االقت�ص��ادي وال�سيا�س��ي ودع��م خط��ط
التنمي��ة يف البلدي��ن ،ويف ع��ام  2018حدث��ت نقل��ة نوعي��ة يف
العالق��ات واالرتق��اء به��ا �إىل م�س��توى ال�ش��راكة اال�س�تراتيجية
ال�ش��املة ومت توقي��ع  13اتفاقي��ة ومذك��رة تفاه��م لتعزي��ز ال�ش��راكة
اال�س�تراتيجية والتع��اون الثنائ��ي ب�ين البلدي��ن وفت��ح �آف��اق جدي��دة
للعم��ل امل�ش�ترك ،كم��ا �ص��ارت دول اخللي��ج وعلى ر�أ�س��ها الإمارات
ج��زء ًا م��ن مبادرة "احلزام والطريق" �أو "طريق احلرير اجلديد"
وت�ش��مل املبادرة التي تبلغ قيمة اال�س��تثمارات فيها تريليون دوالر،
�إن�ش��اء م�ش��اريع بحري��ة و�س��كك حدي��د و�ش��بكة ط��رق يف �آ�س��يا
و�إفريقي��ا و�أوروب��ا ،وق��د زار ويل عه��د �أب��و ظب��ي حمم��د ب��ن زاي��د
بكني ،وبحث خاللها مع الرئي�س ال�صيني �شي جينغ بينغ امل�شروع
ال�صين��ي ال�ضخ��م والتوقي��ع عل��ى اتفاقي��ات به��ذا ال�ص��دد.
72

التقرير االقتصادي السنوي للعام 2019

العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات
المتحدة األمريكية

ب��د�أت العالق��ات الإماراتي��ة  -الأمريكي��ة من��ذ قي��ام احت��اد دول��ة
الإم��ارات ع��ام  ،1971وانطلق��ت العالق��ات الدبلوما�س��ية ب�ين
البلدي��ن ع��ام  ،1972ومت ت�أ�سي���س �أول �س��فارة �أمريكي��ة ب�أبوظب��ي
ع��ام  ،1974ومن��ذ ذل��ك احل�ين �ش��هدت العالق��ات نقل��ة نوعي��ة يف
خمتل��ف املج��االت ال�سيا�س��ية والأمني��ة واالقت�صادي��ة والتجاري��ة
والع�س��كرية ،وتع��د دول��ة الإم��ارات �أك�بر م�س��تثمر عربي يف ال�س��وق
الأمريكي��ة ،وق��درت اال�س��تثمارات االماراتي��ة املبا�ش��رة الداخل��ة
�إليه��ا بنح��و  4.8ملي��ار دوالرع��ام  ،2018الأمر الذي يرفع الر�صيد

الرتاكمي لال�س��تثمارات الإماراتية املبا�ش��رة يف ال�س��وق الأمريكية
اىل  26.6ملي��ار دوالر موزع��ة ب�ين اال�س��تثمار يف �أ�س��واق امل��ال
الأمريكي��ة واال�س��تثمارات املبا�ش��رة يف االقت�ص��اد الأمريك��ي ،ه��ذا
ف�ض ًال عن احت�ضان الإمارات لأكرث من �ألف �شركة �أمريكية يعمل
به��ا نح��و � 60أل��ف �أمريكي.
وي�ش��مل التع��اون ب�ين البلدين جم��االت الطاقة النووي��ة ،والطريان
وت�صنيع قطع غيار الطائرات ،واملجال الف�ضائي مت�ضمنا �سيا�سة
الف�ض��اء والتط��ورات التنظيمي��ة والأم��ن الف�ضائ��ي وعل��وم الف�ضاء
ومتابع��ة الطق���س والتطبيق��ات املعتم��دة عل��ى الأقم��ار ال�صناعي��ة،
والأم��ن الوطن��ي ،والأم��ن الغذائ��ي ،وال��ذكاء اال�صطناع��ي،
واالبت��كار ،واالقت�ص��اد الرقم��ي ،والتقني��ة ،وال�صح��ة.

ترتك��ز العالق��ات التجاري��ة الثنائي��ة عل��ى قطاع��ات حيوي��ة مث��ل
الط�يران والرعاي��ة ال�صحي��ة والتكنولوجي��ا والت�ش��ييد والبن��اء� ،إذ
تع��د �ش��ركات الط�يران الإماراتي��ة م��ن ب�ين �أكرب م�ش�تري طائرات
«بوين��غ» يف الع��امل ،وتط��ورت �إجم��ايل التج��ارة الثنائي��ة التبادلي��ة
ب�ين البلدي��ن م��ن نحو  80.0مليار درهم عام ( 2015بن�س��بة %7.5
من اجمايل جتارة االمارات مع العامل اخلارجي) �إىل  99.3مليار
دره��م ع��ام ( 2018بن�س��بة  %6.5م��ن اجم��ايل جت��ارة االم��ارات
م��ع الع��امل اخلارج��ي) ومبتو�س��ط مع��دل من��و بل��غ  ،%7.5وتعت�بر
الإمارات من بني �أكرب ال�شركاء التجاريني للواليات املتحدة ومن
�أكرب الدول امل�س��توردة لل�س��لع الأمريكية يف ال�ش��رق الأو�س��ط.

يرتب��ط اجلانب��ان بعالق��ات ا�س�تراتيجية را�س��خة وقوي��ة ،ويت�ض��ح
ذل��ك يف قي��م التب��ادالت التجاري��ة الت��ي ناه��زت  30.6ملي��ار دوالر
ع��ام  ،2017تع��د دول��ة الإم��ارات ثال��ث �أك�بر م�س��تورد لل�س��لع
واخلدمات الأمريكية على م�س��توى العامل و�س��جلت قيمة وارداتها
م��ن الوالي��ات املتح��دة ع��ام  2017نح��و  23.1ملي��ار دوالر ،وقيم��ة

ال�ص��ادرات غ�ير النفطي��ة نحو  2.2ملي��ار دوالر ،و�إعادة الت�صدير
نح��و  5.3ملي��ارات دوالر ،ي�أت��ي الألومني��وم م��ن ب�ين �أه��م �صادرات
دول��ة الإم��ارات �إىل الواليات املتح��دة الأمريكية ،ويو�ضح اجلدول
الت��ايل عالق��ات التب��ادل التج��اري ب�ين الإم��ارات و�أمري��كا ع��ن
الف�ترة (.)2018-2015

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :15اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ) 2018-2015ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
اﻟﻌﺎم

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻮاردات

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة
اﻹﻣﺎرات وأﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻻﻣﺎرات
واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻹﻣﺎرات وأﻣﺮﻳﻜﺎ  /ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة
اﻹﻣﺎرات واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ %

2015

5,046.10

4,135.45

70,823.68

80,005.23

1,059,010.82

%7.5

2016

7,127.01

5,572.59

75,365.36

88,064.96

1,078,852.18

%8.2

2017

19,428.67

7,902.94

84,910.74

112,242.35

1,527,812.64

%7.3

2018

15,024.7

7,951.7

76,372.7

99,349.10

1,536,082.00

%6.5

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎء.
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انعكاسات الحرب التجارية بين أمريكا والصين
على االقتصاد العالمي

يح��ذر االقت�صادي�ين م��ن �أن احل��رب التجاري��ة اجلاري��ة ب�ين
الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة وال�ص�ين ميك��ن �أن تع��ود بالنتائ��ج
الكارثي��ة العاملي��ة التالي��ة:
انهيارمنظمة التجارة العاملية ،ونظام الدوالر نف�سه.
ارتفاع معدالت الت�ضخم ب�سبب ت�ضخم �أ�سعار الواردات.
تراج��ع حج��م التج��ارة والت�صني��ع العامل��ي مب��ا ينعك���س عل��ى
تراج��ع مع��دالت النم��و االقت�ص��ادي العامل��ي املتوق��ع �أن ي�ص��ل
�إىل  %2.9ع��ام .2019
74
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تهدي��د اال�س��تقرار االقت�ص��ادي العاملى وت�أثر معدالت الت�صنيع
وتدفقات ر�ؤو���س الأموال واال�س��تثمارالأجنبى املبا�ش��ر.
	�إمكاني��ة ظه��ور ك�س��اد و�أزم��ة مالي��ة على غرار الك�س��اد العاملي
عام  1929والأزمة املالية العاملية عام  ،2008وظهور البطالة
املرتبطة بالك�س��اد العاملي.
ت�أث��ر وتذب��ذب �أ�س��عار الأوراق املالي��ة بالع��امل حلال��ة ع��دم
اليق�ين م��ن م�س��تقبل االقت�ص��اد العامل��ى.
ت�أث��ر مع��دالت النم��و والبطال��ة و�أرب��اح ال�ش��ركات بالعدي��د من
االقت�صادي��ات املرتبط��ة بال�ص�ين و�أمري��كا جتاري��ا مم��ا يرفع
التحدي��ات االقت�صادي��ة الت��ى تواج��ه االقت�صادي��ات النا�ش��ئة
ح��ول العامل.

	�أمكاني��ة تط��ور احل��رب االقت�صادي��ة �إىل ح��رب ع�س��كرية،
خ�صو�صا و�أن قطبي ال�صراع هما من �أقوى الدول الع�سكرية
يف الع��امل ف�ض�لا ع��ن انهم��ا بل��دان نووي��ان.
تراجع��ت تدفق��ات اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر م��ن الوالي��ات
املتح��دة �إىل ال�ص�ين م��ن  14ملي��ار دوالرع��ام � 2017إىل 13
ملي��ار دوالرع��ام ،2018وتراج��ع اال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�ش��ر
م��ن ال�ص�ين �إىل الوالي��ات املتح��دة م��ن  29ملي��ار دوالرع��ام
� 2017إىل  5ملي��ارات دوالرع��ام .2018
حتمل��ت ال�ش��ركات وامل�س��تهلكني الأمريكي��ون التكلف��ة الكامل��ة
للر�س��وم اجلمركي��ة الت��ي فر�ضته��ا �أمريكا على ال��واردات من
ال�ص�ين يف الع��ام املا�ض��ي .2018
تراج��ع النم��و ال�صين��ي ب�س��بب تراج��ع ال�صناع��ة ال�صيني��ة
م��ن ج��راء تراج��ع املبيع��ات.
االنكما���ش الكب�ير ب�صناع��ة الإلكرتوني��ات بجمي��ع �أنح��اء
الع��امل وخا�ص��ة يف ال�ص�ين.
توق��ف حرك��ة التوظي��ف بال�ش��ركات امل�صنع��ة للرقائ��ق
االلكرتوني��ة ال�صغ�يرة وامل��واد �ش��به املو�صل��ة امل�س��تخدمة يف
العدي��د م��ن الأجه��زة االلكرتوني��ة نظ��را حلال��ة الرك��ود يف
�س��نغا فو ر ة .
الر�س��وم اجلمركي��ة الت��ي تفر�ضه��ا الوالي��ات املتح��دة عل��ى
ال�س��لع ال�صيني��ة �س��تدفع ال�ش��ركات لنق��ل �إنتاجه��ا �إىل خ��ارج
ال�ص�ين ل��دول �آ�س��يوية �أخ��رى مث��ل فيتن��ام �أو كمبودي��ا لتجن��ب
دف��ع تل��ك الر�س��وم.
فر���ض الر�س��وم اجلمركي��ة ب�ين �أمري��كا وال�ص�ين ي ��ؤدي �إىل
ارتف��اع �أ�س��عار الب�ضائ��ع ال�صيني��ة وم��ن بينه��ا تل��ك امل�صنع��ة

جزئي � ًا الت��ي تعتم��د عليه��ا بع���ض ال�صناع��ات الأمريكي��ة
كمدخ�لات �إنت��اج ،وه��و م��ا ينت��ج عن��ه ارتفاع � ًا يف �أ�س��عار
املنتج��ات الأمريكي��ة ،وب��ادرت بالفع��ل ع��دة �ش��ركات �أمريكية
للإع�لان ع��ن رف��ع �أ�س��عارها لتغطي��ة ارتف��اع التكالي��ف مث��ل
�ش��ركة كوكاك��وال ،وبالت��ايل تت�أث��ر الأ�س��واق العاملي��ة بارتف��اع
�أ�س��عار ال�س��وق الأمريك��ي ،م��ا ق��د ي��ؤدي �إىل ارتفاع م�س��تويات
الت�ضخ��ميفالأ�س��واقاملحلي��ةاملرتبط��ةبالب�ضائ��عالأمريكي��ة.
تراج��ع عج��ز املي��زان التج��اري ال�س��لعي للوالي��ات املتح��دة م��ع
ال�ص�ين لي�ص��ل �إىل  80ملي��ار دوالر بالرب��ع الأول ع��ام ،2019
مقارن��ة بنح��و  91.1ملي��ار دوالر بالرب��ع الأول ع��ام .2018
ال ت��زال ال�ص�ين �أك�بر �ش��ريك جت��اري للوالي��ات املتح��دة ،وق��د
زادت �صادراتها يف العام  2018بن�س��بة  ،%7ولكن �صادراتها
�إىل الواليات املتحدة مع ذلك انخف�ضت بن�سبة  %9يف الربع
الأول م��ن  ،2019مم��ا ي��دل عل��ى �أن �آث��ار احل��رب التجاري��ة
ب��د�أت يف الظه��ور.
الإج��راءات التجاري��ة احلمائي��ة الأمريكي��ة الأخ�يرة ق��د تق��ود
�إىل تراج��ع بك�ين وال��دول الأوروبي��ة م�ؤقت� ًا �أم��ام ال�ضغط ،لأن
�إجراء حت ّوالت هيكلية يف اقت�صاداتها و�أ�س��واق منتجاتها هو
�أم��ر غ�ير حمتم��ل يف املرحل��ة احلالي��ة� ،إال �أنه��ا يف املح�صل��ة
ق��د تق��ود الطرف�ين ال�ص�ين و�أوروب��ا �إىل مزي��د م��ن التع��اون
وال�ش��راكة التجاري��ة والبح��ث ع��ن �أ�س��واق جدي��دة ملواجه��ة
ال�ضغ��وط الأمريكي��ة املماثل��ة م�س��تقب ًال.
�س��تت�أثر ال�ص��ادرات الزراعي��ة الأمريكي��ة يف الأج��ل الطوي��ل
�س��لبا ب�س��بب الر�س��وم اجلمركية ال�صينية ،و�س��يواجه القطاع
الزراع��ي الأمريك��ي تراجع��ا كب�يرا م��ن ج��راء ذل��ك.

�س��تت�أثر الأج��ور والأ�س��عار يف ال�ص�ين يف الأج��ل الق�ص�ير
كونه��ا ال تتكي��ف ب�س��رعة لتعوي���ض االنخفا���ض يف الطل��ب
اخلارج��ي نتيج��ة تراج��ع ال�ص��ادرات �إىل الوالي��ات املتح��دة،
و�س��تت�أثر يف الأج��ل الطوي��ل برتاج��ع وف��ورات احلج��م.
انعكا�س��ات احل��رب التجاري��ة ب�ين �أمري��كا وال�ص�ين عل��ى
الإم��ارات ودول اخللي��ج العربي��ة.
م��ن املت�ص��ور �أن تنعك���س احل��رب التجاري��ة ب�ين الوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة وال�ص�ين عل��ى دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة وبقي��ة
دول اخللي��ج عل��ى النح��و التايل:
طبق��ا لتقري��ر حدي��ث للأونكت��اد ف��إن ت�أث�ير احل��رب التجارية
ب�ين ال�ص�ين و�أمري��كا حم��دود عل��ى الإم��ارات ،ويرج��ح �أن
يرتج��م يف زي��ادة التعرف��ة اجلمركي��ة م��ن �أق��ل م��ن  %5حالي��ا
�إىل �أكرث من  %10يف حال ا�ست�شرت احلرب بتبعاتها لت�شمل
الع��امل برمته.

التذبذب يف م�ؤ�شرات �أ�سهم الأ�سواق بدول اخلليج.
تراج��ع الطل��ب العامل��ي عل��ى النف��ط وبالت��ايل �أ�س��عاره ومن ثم
عائ��دات النف��ط الت��ي تعتم��د عليه��ا ال��دول اخلليجي��ة.
ام��كان تراج��ع االقت�ص��اد ال�صين��ي ب�س��بب تل��ك احل��رب
التجارية قد ي�ش��كل فائدة للأ�س��واق العربية ومنها اخلليجية
�إذ �س��ت�صبح الب�ضائ��ع ال�صيني��ة �أرخ���ص وبالت��ايل �س��تتمكن
دول اخللي��ج م��ن ا�س��ترياد كمي��ات �أك�بر م��ن املنتج��ات
ال�صيني��ة بنف���س القي��م املالي��ة ال�س��ابقة لوارداته��ا منه��ا.
م��ن املتوق��ع م��ع تنام��ي اخل�لاف التج��اري ب�ين �أمري��كا
وال�صني �أن ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على دول اخلليج ،وذلك يف حالة
فر���ضالوالي��اتاملتح��دةعقوب��اتعل��ىم��نيتعام��لم��عال�ص�ين.
توق��ع ح�ص��ول الإمارات وبع�ض دول جمل���س التعاون اخلليجي
الأخرى على ح�صة �سوقية �أكرب يف ال�سوق ال�صينية ملنتجات
خمت��ارة يف قطاع البرتوكيماويات.
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ميك��ن �أن يك��ون له��ذا الن��زاع التج��اري ت�أث�ير �إيجاب��ي عل��ى
املنتج�ين يف الإم��ارات ب�س��بب ارتف��اع الطلب م��ن ال�صني على
املنتج��ات الإماراتي��ة امل�صنع��ة.
احل��رب التجاري��ة متث��ل �أي�ض� ًا فر�ص��ة يف الإم��ارات التي تعمل
كم�س��تورد رئي�س��ي لإع��ادة ت�صدي��ر ال�س��لع ال�صيني��ة �إىل بقي��ة
�أنح��اء الع��امل خا�ص � ًة دول ال�ش��رق الأو�س��ط و�إفريقي��ا ،وم��ن
املتوق��ع �أن ت��زداد ال�ص��ادرات ال�صينية �إىل الإمارات وخا�صة
دب��ي لنقله��ا �إىل �أج��زاء �أخ��رى م��ن العامل.
�س��ت�ؤدي الزي��ادة يف الر�س��وم اجلمركي��ة �إىل ارتف��اع الأ�س��عار
يف معظ��م ال��دول ذات ال�ش��راكة التجاري��ة وبالأخ�ص �أمريكا،
وبالنظ��ر �إىل �أن دول اخللي��ج ت�س��تورد العدي��د م��ن ال�س��لع،
�إ�ضاف��ة �إىل ارتب��اط عمالته��ا بالدوالر ،ف�سينعك���س ذلك على
م�س��توى الت�ضخ��م يف الإم��ارات خا�ص��ة ودول اخللي��ج عام��ة،
مم��ا �س��يتطلب جمموع��ة م��ن ال�سيا�س��ات التقييدي��ة املعاك�س��ه
للنمو.
	�إذا ارتف��ع الت�ضخ��م يف �أمري��كا ب�س��بب الر�س��وم اجلمركي��ة
املرتفع��ة �س��ي�ضطر االحتياط��ي الفيدرايل لرفع �س��عر الفائدة
مم��ا �س��يدفع الإم��ارات لرف��ع مع��دل فائدتها وبالتايل �س��يت�أثر
اال�س��تثمار.
ق��د ي ��ؤدي ع��دم اليق�ين واملخاط��ر الناجم��ة ع��ن النزاع��ات
التجارية �إىل خروج ر�ؤو�س الأموال من الأ�سواق النا�شئة �إىل
الأ�س��واق املتقدم��ة الأك�ثر �أمان ًا وا�س��تقرار ًا ،حي��ث من املمكن
�أن تنخف���ض وت�يرة تدفق��ات ر�ؤو���س الأم��وال �إىل الإم��ارات
ومنطق��ة اخللي��ج ،وخا�ص��ة يف ظ��ل ه��ذه الظ��روف التي ت�ش��هد
بع���ض التوت��رات.
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التوطين في القطاع الخاص :الواقع والمأمول

يعت�بر التوط�ين يف القط��اع اخلا���ص مطلب��ا وطني ًا و�ض��رورة ملحة
مل�شاركة املواطنني يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية .ولقد عملت
دول��ة الإم��ارات م��ن خالل ا�س�تراتيجياتها ومبادراتها يف التوطني
على حتقيق هدف ا�سرتاتيجي قائم على �ضرورة متكني مواطني
الدول��ة ال�ش��باب باملع��ارف وامله��ارات واخل�برات الت��ي تو�صله��م
�إىل مراك��ز قيادي��ة م�س��تقب ًال ،وتوف�ير وظائ��ف م�س��تدامة له��م
تزي��د م��ن تناف�س��يتهم الالزم��ة لقي��ادة االقت�ص��اد املعريف املن�ش��ود
بقدرة وكفاءة عاليتني .وذلك من موا�صلة ال�شراكة والتعاون بني
وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين واجله��ات احلكومي��ة االحتادي��ة
واملحلي��ة م��ن جانب ،وم�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا�ص من جانب �آخر،
بو�صف��ة �ش��ريك ًا �أ�سا�س��ي ًا لتحقي��ق الأه��داف التنموي��ة امل�س��تدامة،
وخي��ار ًا ا�س�تراتيجي ًا يج�س��د مب��د�أ امل�س��ؤولية امل�ش�تركة يف تعزي��ز

م�س�يرة النمو والتنمية .ويعد توطني الوظائف من �أهم م�ؤ�ش��رات
الأداء الرئي�س��ية لتحقي��ق ر�ؤية الإم��ارات  ،2021و�إطالق �إمكانات
املواطن�ين ،لك��ي يق��ودوا عجل��ة التطوي��ر االقت�ص��ادي م��ن خ�لال
ت�ش��جيع امل�ش��اريع ،وغر���س ثقاف��ة ري��ادة الأعم��ال ،وتخري��ج �أجيال
تتمتع بروح الإبداع وامل�س�ؤولية والطموح ،ان�سجام ًا مع ر�ؤية الدولة
يف تعزي��ز بيئ��ة الأعم��ال عرب ت�ش��جيع االبت��كار والبح��ث والتطوير،
واالنتق��ال �إىل اقت�ص��اد تناف�س��ي يق��وم عل��ى املعرفة.
وته��دف الأجن��دة الوطني��ة �إىل م�ضاعف��ة ع��دد املواطنني العاملني
يف القط��اع اخلا���ص �إىل � 10أ�ضع��اف بحل��ول ع��ام  .2021ولغر���ض
�س��د الفج��وة الهيكلي��ة الت��ي يتمي��ز به��ا �س��وق العم��ل الإمارات��ي م��ن
حي��ث غلب��ة الق��وى العامل��ة الواف��دة عل��ى املحلي��ة ،ومترك��ز �أغل��ب
املواطن�ين يف القط��اع احلكومي ،بينما العمالة الوافدة يف القطاع

اخلا���ص� ،أطلق��ت احلكوم��ة االحتادي��ة يف دول��ة الإم��ارات مب��ادرة
التوط�ين ،لزي��ادة انخ��راط املواطنني الإماراتيني يف �س��وق العمل،
وب�ش��كل خا���ص يف القط��اع اخلا���ص ،و�أول��ت �أهمي��ة ك�برى خلل��ق
فر�ص وظيفية لهم ،وتوفري ما يلزم من برامج الإر�شاد والتوجيه
املهن��ي ،والتدري��ب والتطوي��ر ،وت�ش��جيع املواطن�ين لاللتح��اق
بالعم��ل .وم��ع ذل��ك م��ا زال��ت ن�س��بة التوط�ين يف القط��اع اخلا���ص
دون امل�س��توى املرغ��وب ،حي��ث بلغ��ت ه��ذه الن�س��بة  %3.8يف ع��ام
 ،2018مما ي�ستدعي �إيجاد حلول جذرية و�سريعة يف �سبيل تفعيل
دور املواط��ن يف القط��اع اخلا���ص ،وتقلي���ص الفج��وة ب�ين التعلي��م
و�سوق العمل ،و�إيجاد جهة رقابية تتابع ا�ستجابة كافة امل�ؤ�س�سات
وال�ش��ركات اخلا�ص��ة ملب��ادرة التوط�ين.
�إن ارتف��اع تناف�س��ية الدول��ة تعن��ي من��و القط��اع اخلا���ص ،و�أن��ه كلما
زاد عدد الوافدين يف القطاع اخلا�ص ف�إن هناك زيادة يف الأموال
التي تهدر خارج �أر�ض الدولة ،والتي من املفرت�ض ا�س��تغاللها يف
تو�س��يع رقع��ة اقت�ص��اد الدولة ،وهذا ي�س��توجب حلول مبتكرة لرفع
كفاءة عملية التوطني واحلد من االعتماد على العمالة الوافدة.
أهداف للتوطين في القطاع الخاص

تعزي��ز م�ش��اركة امل��وارد الب�ش��رية الوطني��ة يف الوظائ��ف
املعتم��دة �ضم��ن قطاع��ات م�س��تهدفة يف القط��اع اخلا���ص.
�ضم��ان ا�س��تمرارية امل��وارد الب�ش��رية الوطني��ة يف العم��ل ،مب��ا
يحق��ق تطلعاته��ا املهني��ة والعملي��ة.
ت�أهي��ل امل��وارد الب�ش��رية الوطني��ة مب��ا يتنا�س��ب م��ع متطلب��ات
�س��وق العم��ل يف القطاع��ات اال�س�تراتيجية ذات الأولوي��ة،
بالتع��اون والتن�س��يق م��ع اجله��ات املعني��ة ،وتوف�ير من�ص��ة
�إلكرتوني��ة ذكي��ة �سل�س��ة ومي�س��رة لال�س��تقطاب ،مبني��ة عل��ى
�أف�ض��ل املمار�س��ات العاملي��ة.

إيجابيات التوطين

حتقيق احلياة الكرمية للمواطنني وحت�سني م�ستوى معي�شتهم.
حتقيق الأمن الأ�سري واالجتماعي للمواطنني.
تعزيز الأمن واال�ستقرار يف الدولة.
حتقي��ق التكام��ل والت��وازن يف املجتم��ع وتعزي��ز فعالي��ة وكف��اءة
املجتم��ع واال�س��تمرار الآم��ن.
رفع كفاءة و�إنتاجية ر�أ�س املال الب�شري الوطني.
تدوي��ر روات��ب املواطن�ين يف اقت�ص��اد الدول��ة و�أ�س��واقها،
حي��ث �أن تدوي��ر ال�س��يولة والودائ��ع يف ال�س��وق النق��دي املحل��ي
ي�ش��جع االئتم��ان املحل��ي ،وبالت��ايل الإنف��اق املحل��ي اخلا���ص
اال�س��تهالكيواال�س��تثماريويح��ركعجل��ةالنمواالقت�ص��ادي.
جهود الحكومة في رفع معدالت التوطين في
القطاع الخاص

	�أق��رت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة �إج��راءات داعمة لرفع
م�س��توى م�ش��اركة الك��وادر املواطن��ة يف �س��وق العم��ل ،ك�إ�ص��دار
الق��رارات امللزم��ة للم�ؤ�س�س��ات العامل��ة يف قطاع��ات حم��ددة،
كالقطاع امل�صريف بتوظيف الكوادر املواطنة مبعدالت �سنوية
 ،%4وقط��اع الت�أم�ين بن�س��بة � %5س��نوي ًا ،وحتفي��ز ال�ش��ركات
وامل�ؤ�س�س��ات اخلا�ص��ة عل��ى امل�ش��اركة يف عملي��ة التوط�ين ،م��ن
خالل حت ّمل الدولة جزء ًا من املكاف�آت ال�شهرية التي يح�صل
عليه��ا املواطن��ون العامل��ون يف تلك امل�ؤ�س�س��ات ،بالإ�ضافة �إىل
حت ّم��ل تكالي��ف التدري��ب املقدم��ة للموظ��ف املواط��ن.
تفر���ض الق��رارات الوزاري��ة  ،41و ،42و 43لع��ام  2005عل��ى
�أ�صح��اب العم��ل يف القط��اع اخلا���ص نظ��ام الن�س��ب املح��ددة

للتوط�ين يف قطاع��ات معين��ة ،بحي��ث يج��ب عل��ى كل �ش��ركة
ت�س��تخدم �أك�ثر م��ن  100موظف� ًا تعي�ين حد �أدنى م�ش�ترط من
مواطن��ي الدول��ة يف �ش��ركتها.
ح��دد جمل���س ال��وزراء مبوج��ب القراري��ن الوزاري��ن رق��م 26
و 1187لع��ام  2010نظ��ام الت�صني��ف ال��ذي مبوجب��ه يت��م
مكاف��اة وحتفي��ز ال�ش��ركات التي تلتزم با�ش�تراطات التوطني.
ويف ه��ذا الإط��ار ،وم��ن ب��اب الت�ش��جيع ال يل��زم �أ�صحاب العمل
الذي��ن يلتزم��ون بن�س��ب التوط�ين ب�ضرورة توف�ير �ضمان مايل
ملوظفيه��م كم��ا ه��و �س��ائد يف القط��اع اخلا���ص ال��ذي يل��زم
�أ�صح��اب العم��ل ب�إي��داع �ضم��ان م��ايل مقاب��ل كل موظ��ف.
وعلي��هُ ،تل��زم ال�ش��ركات امل�صنف��ة بفئ��ة منخف�ض��ة ب�ضمان��ات
مالي��ة �إجباري��ة ،يعتم��د مبلغه��ا عل��ى فئ��ة املوظ��ف.
	�أعلن��ت دول��ة الإم��ارات ع��ام  2013عام � ًا للتوط�ين ،حي��ث
مت �إط�لاق جمموع��ة م��ن املب��ادرات وال�سيا�س��ات للتعام��ل
م��ع التوط�ين ك�أولوي��ة وطني��ة عل��ى جمي��ع امل�س��تويات .وم��ن
�أه��م املب��ادرات مب��ادرة "�أب�ش��ر" ،والت��ي ته��دف �إىل حتقي��ق
اال�س��تقرار الأ�س��ري واالجتماع��ي للمواطن�ين ،ودع��م
ال�سيا�س��ات والإج��راءات احلكومي��ة املتبع��ة يف التوط�ين،
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وتنوي��ع جم��االت العم��ل �أم��ام املواطن�ين ،وحتفيزه��م للعم��ل
يف القط��اع اخلا���ص .وت�ش��رف وزارة �ش ��ؤون الرئا�س��ة عل��ى
مب��ادرة "�أب�ش��ر" ،وتق��وم بتنفيذه��ا وزارة امل��وارد الب�ش��رية
والتوط�ين لتعزي��ز م�ش��اركة الك��وادر الوطني��ة يف �س��وق العمل،
وت�أم�ين م�س��تقبل وظيف��ي �آم��ن لهم .وتن�ضم ه��ذا املبادرة �إىل
عدد من املبادرات ال�سابقة التي �أطلقتها احلكومة االحتادية
واحلكوم��ات املحلي��ة يف دول��ة الإم��ارات لتعزي��ز التوطني ،مثل
الربنام��ج الوطن��ي للتوظي��ف يف القط��اع اخلا���ص  -وزارة
امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين ،وبرنام��ج الإم��ارات لتطوي��ر
الك��وادر الوطني��ة ،و دائ��رة امل��وارد الب�ش��رية حلكوم��ة دب��ي ،و
دائرة املوارد الب�شرية حلكومة ال�شارقة .وتُعنى هذه اجلهات
بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية ،و�إعدادهم ل�سوق العمل.
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كم��ا تعم��ل كم�ؤ�س�س��ات للتوظي��ف عرب �إتاح��ة الفر�صة لكل من
�أ�صح��اب العم��ل واملوظفني لاللتقاء والتوا�صل ب�ش��أن الفر�ص
الوظيفي��ة املتاح��ة.
ويف ع��ام  ،2016ق��ررت وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين،
زي��ادة ع��دد الوظائ��ف املقت�ص��رة عل��ى مواطن��ي الدول��ة يف
القط��اع اخلا���ص .وم��ن الأمثل��ة عل��ى ذل��ك الق��رار وزاري رقم
 710لع��ام  2016يف �ش ��أن توط�ين مهن��ة مدخل��ي البيان��ات
لل�شركات التي ت�ستخدم �أكرث من  1000موظف ،حيث �ألزمت
ال��وزارة ه��ذه ال�ش��ركات بالت�س��جيل ل��دى نظ��ام ت�س��هيل التاب��ع
ل��وزارة العم��ل م��ن �أجل �إج��راء معامالته��م �إلكرتوني ًا ،وتعيني
مواطن��ون �إماراتي��ون فق��ط للقي��ام به��ذا العم��ل .ب��د�أ العم��ل
به��ذا الق��رار من��ذ ع��ام  .2017كم��ا �ألزم��ت ال��وزارة �أ�صح��اب
ال�ش��ركات اخلا�ص��ة الت��ي تعم��ل يف جم��ال البن��اء والإن�ش��اءات
مم��ن ت�س��تخدم  500كادر ًا �أو �أك�ثر ب�ض��رورة تعي�ين موظ��ف
�إمارات��ي واح��د عل��ى الأق��ل مبن�ص��ب� -ضاب��ط �صحة و�س�لامة
مهني��ة -وذل��ك ب��دء ًا م��ن .2017
وب��دء ًا م��ن  ،2016قام��ت حكوم��ة دبي بتوفري منح درا�س��ية يف
املج��ال ال�صح��ي ل�ـ  130مواطن� ًا كل ع��ام ،ومت �إطالق برنامج
�إر�شادي يف املدار�س ،واجلامعات يو�ضح للطلبة املقبلني على
اجلامعات مزايا العمل يف جمال الطب .وذلك بهدف ت�شجيع
املواطنني على درا�سة العلوم ال�صحية والطب ملعاجلة م�شكلة
تدين ن�سبة املواطنني العاملني يف هذا القطاع املتنامي.
ب��د�أ امل�ص��رف املرك��زي يف ع��ام  2017بالتطبي��ق الفعل��ي
لق��رار جمل���س ال��وزراء لع��ام  ،2015باعتم��اد ا�س�تراتيجية
التوطني يف قطاع امل�صارف و�شركات الت�أمني ونظام النقاط
الذي حل بدي ًال عن نظام الن�سب ،كمرحلة �أوىل دون تطبيق

الغرام��ات ،ومت تطبيق��ه ب�ش��كل كام��ل يف ع��ام  ،2018حيث �أن
ا�سرتاتيجية التوطني �أ�صبحت تعتمد ب�شكل كبري على الأرباح
الت�ش��غيلية للبن��وك� ،أي كلم��ا ارتفعت �أرب��اح البنك ارتفع عدد
النقاط امل�ستهدفة .ويتيح نظام التوطني يف القطاع امل�صريف
للبن��وك خي��ارات ع��دة ت�س��تطيع م��ن خالله��ا حتقي��ق النق��اط
امل�س��تهدفة� ،إذ ميك��ن حتقي��ق نق��اط �أك�ثر ع��ن طري��ق توظيف
املواطن�ين يف درج��ات وظيفي��ة �أعل��ى ،حي��ث تزي��د النق��اط
املحقق��ة كلم��ا ارتفع��ت الدرج��ة الوظيفي��ة .وح�س��ب النظ��ام،
يحق��ق البن��ك نقط��ة واح��دة للموظ��ف الإمارات��ي يف الدرج��ة
غ�ير الإداري��ة ،وث�لاث نق��اط يف الإدارة الو�س��طى ،وخم���س
نق��اط ل�ل�إدارة العلي��ا .وتت�ضاع��ف ه��ذه النق��اط يف حال��ة
تعي�ين مواط��ن م��ن �أ�صح��اب الهم��م� ،إ�ضاف��ة اىل احل�ص��ول
عل��ى نقطت�ين يف ح��ال تعي�ين مواط��ن �إمارات��ي يف وظيف��ة
حيوي��ة مث��ل اال�س��تثمار و�إدارة املخاط��ر وغريه��ا ،كم��ا ميك��ن
حتقي��ق نقاط مقابل اال�س��تثمار يف تدري��ب وت�أهيل املواطنني،
وكذل��ك م��ن خ�لال الت��زام الإدارة العلي��ا للبن��ك جت��اه حتقي��ق
ا�س�تراتيجية التوط�ين .ويف ع��ام  ،2018فق��د جت��اوز القط��اع
امل�ص��ريف النق��اط امل�س��تهدفة البالغ��ة  26.806ب�ش��كل كل��ي،
�أي �أن معظ��م البن��وك متكن��ت م��ن حتقي��ق النقاط امل�س��تهدفة
وجت��اوز بع�ضه��ا النق��اط امل�س��تهدفة بف��ارق ملح��وظ .ويف
�أبري��ل  ،2019فق��د مت حتدي��د النق��اط امل�س��تهدفة الت��ي يتع�ين
عل��ى البن��وك العامل��ة يف الدول��ة حتقيقه��ا بنهاي��ة العام ،وهي
 29.736نقط��ة ،علم � ًا �أن البن��وك متكن��ت م��ن حتقي��ق 28.05
نقط��ة يف نهاي��ة يوني��و  ،2019مم��ا يعني �أن على بع�ض البنوك
�أن تزيد وترية توظيف املواطنني وتدريبهم ،حتى يتم حتقيق
النق��اط امل�س��تهدفة بنهاي��ة ال�س��نة.

ويف يناير � ،2018أطلقت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني
بالتعاون مع "امل�سرعات احلكومية" مبادرة “قطاعات التوطني
امل�ستهدفة” ،والتي تهدف �إىل ت�سريع عملية التوطني يف عدد من
القطاعات ذات الأولوية خال فرتة زمنية حمددة .ومت الإعالن
عن �إنطاق املرحلة الأوىل من املبادرة يف �شهر يناير 2018
وا�ستمرت حتى �شهر مايو  .2018وكان الهدف هو توظيف 4000
مواطن�ضمن�أربعةقطاعاترئي�سية:النقلوالطريانوالعقارات
والتكنولوجياواالت�صاالتواخلدمات.ومنخاللمقارنةالنتائج
التي مت حتقيقها يف عام  ،2017فقد حققت املرحلة الأوىل يف
عام  2018معدل منو بلغ  %109يف توظيف املواطنني .بد�أت
املرحلة الثانية للمبادرة يف �أغ�سط�س  2018وحتى دي�سمرب 2018
بهدف توظيف  3500مواطن �إماراتي �ضمن القطاعات التالية:
ال�سياحة واملالية .ويف يوليو � ،2019أطلقت وزارة املوارد الب�شرية
والتوطني م�سرعات جديدة للتوطني النوعي ت�ستهدف توفري �ألف
فر�صة وظيفية يف قطاع الكهرباء و �ألف فر�صة وظيفية يف قطاع
الطاقة خالل مائة يوم للمواطنني واملواطنات وذلك بال�شراكة
مع وزارة الطاقة وال�صناعة� .إن ا�ستهداف قطاعي الكهرباء
والطاقة جاء نظرا لأهمية هذين القطاعني اللذين يعتربان
من القطاعات االقت�صادية اال�سرتاتيجية واحليوية التي تتميز
بقدرتها على ا�ستحداث الوظائف املتنوعة التي تلبي تطلعات
الباحثني عن العمل من حيث احلوافز واالمتيازات واال�ستقرار
الوظيفي .وت�ستمر املراحل الأخرى لهذه املبادرة حتى عام 2021
و�ست�ستهدف القطاعات الأخرى يف الدولة ذات الأولوية للتوطني.
يف ماي��و  ،2018مت �إط�لاق مب��ادرة (توط�ين  ،)360وه��ي
�إح��دى �أه��م مب��ادرات وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين،
بال�ش��راكة م��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م واجلامع��ات والقط��اع
اخلا���ص ،والرامي��ة �إىل توعي��ة الطلب��ة املواطن�ين ،يف املرحل��ة

اجلامعي��ة ومرحل��ة الثانوي��ة العام��ة ،ح��ول �أهمي��ة العم��ل
يف القط��اع اخلا���ص ،و�إر�ش��ادهم مهني � ًا ،م��ن خ�لال �إب��راز
املزاي��ا الت��ي يوفره��ا ه��ذا القط��اع ،ويف �ش��هر يولي��و ،2018
�أطلق��ت وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين ،تطبي��ق الربنام��ج
الوطن��ي للتدري��ب املي��داين والعم��ل ال�صيفي «وجهن��ي» ،الذي
يق��ع �ضم��ن مب��ادرة (توط�ين  ،)603حي��ث يق��دم التطبي��ق
من�ص��ة توف��ر خدم��ات متميزة للم�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة والطلبة
ومن�ش��آت القط��اع اخلا���ص يف جم��ال �إدارة عملي��ات التدري��ب
املهن��ي وال�صيف��ي ،ف�ض� ً
لا عن �إمكانية ا�س��تفادتهم من فر�ص
التدريب والوظائف ال�صيفية التي يوفرها الربنامج والتقدم
�إليه��ا ب�ش��كل مبا�ش��ر ،م��ن خ�لال التطبي��ق الذك��ي «وجهن��ي».
تنفي��ذ حزم��ة م��ن املب��ادرات النوعية لدع��م امل��ر�أة الإماراتية،
منه��ا مب��ادرة «العم��ل ع��ن بعد» التي ت�س��تهدف خل��ق مزيد من

فر���ص الوظيفي��ة للن�س��اء املواطن��ات ،بنظ��ام جدي��د ال يتطل��ب
منهن �ضرورة االنتقال يومي ًا ملكان العمل ،وهو الأمر الذي من
�ش��أنه حتقيق التوازن بني عمل املواطنات وحياتهن الأ�س��رية،
وهو ما يحفزهن على االلتحاق بالوظائف املتوافرة يف القطاع
اخلا�ص .ويقوم نظام (العمل عن بعد) على �أ�سا���س ال�ش��راكة
ب�ين وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين والقط��اع اخلا���ص ،م��ن
خ�لال إ�ب��رام االتفاق��ات بني اجلانبني ،تق��وم مبوجبها الوزارة
بتوف�ير مق��ار للعم��ل ع��ن بع��د جمه��زة بالكام��ل ،ف�ض� ً
لا ع��ن
تنظي��م �أي��ام مفتوحة لتوظي��ف املواطنات وفق ًا للنظام املذكور
ال��ذي يتي��ح للمواطن��ات القاطن��ات يف الأماك��ن البعي��دة ع��ن
امل��دن العم��ل يف املراك��ز امل�ش��ار �إليه��ا ،ا ألم��ر ال��ذي يجنبه��ن
عن��اء الذه��اب والإي��اب من واىل ال�ش��ركات التي يعملن لديها،
ال�س��يما الك�برى منه��ا الت��ي تتخ��ذ من املدن مق��ار لها.
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ي�س��تحوذ القط��اع اخلا���ص على ن�س��بة كبرية من الق��وى العاملة يف
الدول��ة ،حي��ث ارتف��ع ع��دد العاملني امل�س��جلني يف القط��اع اخلا�ص
ل��دى وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين بن�س��بة  %3.3خ�لال ع��ام
 2017ليبل��غ  5.04ملي��ون عام��ل� ،أي م��ا ن�س��بته  %69.4من �إجمايل
ع��دد امل�ش��تغلني الكل��ي والبال��غ  7.2مليون .ووف��ق �آخر بيانات للربع
الثال��ث  ،2018فق��د انخف���ض ع��دد العامل�ين يف القط��اع اخلا���ص
مبق��دار � 13أل��ف عام��ل ( )%0.3ليبل��غ  5.03ملي��ون عامل.
وبل��غ مع��دل التوط�ين يف القط��اع اخلا���ص لع��ام  2018م��ا ن�س��بته
 %3.8م��ن �إجم��ايل العامل�ين امل�س��جلني يف القط��اع اخلا���ص ،مم��ا
يعن��ي وب�ش��كل تقدي��ري ب�أن عدد العامل�ين املواطنني بلغ حوايل 19
�ألف عامل مواطن تقريب ًا .وقد يطرح هذا الرقم لعدد املواطنني
يف القط��اع اخلا���ص ت�س��ا�ؤالت عدي��دة خ�صو�ص � ًا و�أن هن��اك
�أ�ضع��اف ه��ذا الرقم م��ن الوظائف التي ت�صلح للتوطني مب�ؤهالت
م��ن الثانوي��ة �إىل ال�ش��هادة اجلامعي��ة ،فم��ا ه��ي املع�ض�لات الت��ي
تق��ف �أم��ام توط�ين ه��ذه الوظائ��ف يف ظ��ل وج��ود �أع��داد كبرية من
الباحث�ين ع��ن عم��ل م��ن �أبن��اء الدولة.
ووف��ق �آخ��ر بيان��ات للرب��ع الثال��ث  ،2018فق��د ا�س��تحوذ قط��اع
الت�ش��ييد والبن��اء عل��ى ن�صي��ب الأ�س��د م��ن �إجم��ايل امل�ش��تغلني
امل�سجلني يف القطاع اخلا�ص وبن�سبة  ،%33.9تاله قطاع التجارة
وخدمات الإ�صالح بن�س��بة  ،%22.0تاله قطاع العقارات والت�أجري
وخدم��ات العم��ال بن�س��بة .%12.1
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اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴـﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي )(%

30
25
20
15
10
5

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺘﺠﺎرة وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺻﻼح

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﻋﻤﺎل

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻔﻨﺎدق و اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺧﺮى

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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�ش��كلت العمال��ة يف امل�س��تويات املهاري��ة الأربع��ة العلي��ا  %52م��ن
�إجم��ايل العمال��ة يف القط��اع اخلا�ص للربع الثالث  ،2018كان من
�أهمه��ا العمال��ة املاه��رة بن�س��بة  ،%30بينم��ا بلغ��ت ن�س��بة العمال��ة
حم��دودة امله��ارة  %48م��ن �إجم��ايل العامل�ين يف القطاع اخلا�ص.
كم��ا ا�س��تحوذ العامل�ين الذك��ور عل��ى م��ا يق��ارب  %90م��ن �إجمايل
ع��دد العامل�ين امل�س��جلني يف القط��اع اخلا���ص .وعل��ى الرغ��م م��ن
ت��دين ن�س��بة الإن��اث العام�لات يف القط��اع اخلا���ص (� ،)%10إال
�أن وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين �أعلن��ت �أن ن�س��بة املواطن��ات
العام�لات يف م�ؤ�س�س��ات و�ش��ركات القط��اع اخلا���ص امل�س��جلة ل��دى
ال��وزارة ،تبل��غ نح��و  %57.3م��ن �إجم��ايل الك��وادر الوطني��ة العامل��ة
يف هذا القطاع و�أن نحو  %33من جمموع املواطنات العامالت يف
القط��اع اخلا���ص يعمل��ن يف مه��ن امل�س��تويات املهاري��ة العليا.
و ا�س��تحوذت فئ��ات ال�ش��باب عل��ى الن�س��بة الأك�بر م��ن العمال��ة،
حيث بلغ عدد العاملني يف الفئة العمرية ( )34-30عام ًا ما ن�سبته
 %23.4م��ن �إجم��ايل ع��دد العامل�ين يف القط��اع اخلا���ص ،تلته��ا
الفئ��ة العمري��ة ( )29-25عام ًا بن�س��بة  ،%19.5تلته��ا الفئة العمرية
( )39-35عام� ًا بن�س��بة .%18.3

اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

اﻟﻔﻨﻲ

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎﻫﺮ

اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود اﻟﻤﻬﺎرات

%10

%3

%9

%30

%48
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اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :16ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴـﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ 2018
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت )ﺑﺎﻷﻟﻒ(

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

65

اﻟﺘﺠﺎرة وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺻﻼح

129

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

30

اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﻋﻤﺎل

31

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻت

24

اﻟﻔﻨﺎدق و اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

20

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺧﺮى

25

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت

2

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺧﺮى

6

اﻟﻤﺠﻤﻮع

338
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التحديات التي تواجه سياسة التوطين

وج��ود فج��وة ب�ين العر���ض والطل��ب عل��ى الق��وى العامل��ة املحلي��ة
نتيجة:
ع��زوف املواطن�ين ع��ن العم��ل يف بع���ض امله��ن لع��دة �أ�س��باب،
منه��ا :ال�ص��ورة النمطي��ة اخلاطئ��ة املر�س��ومة يف �أذه��ان
املواطن�ين ح��ول بع���ض امله��ن وقل��ة الوع��ي مب�س��تقبلها� ،ضع��ف
امل��ردود امل��ادي لبع���ض امله��ن ،وط��ول �س��اعات العم��ل.
ع��زوف املواطن�ين ع��ن درا�س��ة بع���ض التخ�ص�ص��ات العلمي��ة
والهند�س��ية والطبي��ة وتوجهه��م نح��و التخ�ص�ص��ات التقليدية
مث��ل �إدارة الأعم��ال و�إدارة امل��وارد الب�ش��رية والت�س��ويق
وخالفه��ا.
عدم مالءمة خمرجات التعليم مع احتياجات �سوق العمل.
غي��اب نظ��ام تخطي��ط املوارد الب�ش��رية والقراءات امل�س��تقبلية
للأع��داد وامله��ارات املطلوب��ة يف كاف��ة القطاع��ات.
ع��دم تواف��ر تقاري��ر �إح�صائي��ة دقيق��ة ل��دى وزارة امل��وارد
الب�ش��رية والتوط�ين باحتياج��ات القط��اع اخلا���ص م��ن
اخلريج�ين املواطن�ين خلم���س �أو ع�ش��ر �س��نوات قادم��ة.
نق���ص يف ع��دد املواطن�ين امل�ؤهل�ين للعم��ل يف بع���ض املنا�صب،
مم��ا يتطل��ب �سيا�س��ة وا�ضح��ة لتطوي��ر املواطن�ين و�ضم��ان
بقائه��م وا�س��تمرارهم يف وظائ��ف القط��اع اخلا���ص.
رغب��ة ال�ش��ركات يف تنفي��ذ م�ش��روعات تنموي��ة طموح��ة
يدفعه��ا لال�س��تعانة بخ�برات �أجنبي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل املناف�س��ة
ال�ش��ديدة يف �س��وق العم��ل والت��ي فر�ض��ت نه��ج ج��ذب املهارات
دون النظ��ر للتوط�ين ،ف�ض� ً
لا ع��ن التح��ول الرقم��ي املذه��ل
وال��ذي مل يواكب��ه الإع��داد ال��كايف ل�ش��غل وظائ��ف نوعي��ة.
التقرير االقتصادي السنوي للعام 2019

83

اجله��ل مبزاي��ا العم��ل بالقط��اع اخلا���ص والدخ��ول �إىل �س��وق
العم��ل دون بو�صل��ة وا�ضح��ة توج��ه اخلريج�ين� ،أي�ض� ًا املزاي��ا
املالية يف القطاع احلكومي والتي تعد �أكرث بكثري من اخلا�ص
م��ا ي�ؤث��ر عل��ى ق��رار املواط��ن يف التوج��ه للقط��اع اخلا�ص.
ا�ش�تراط جه��ات العم��ل يف القط��اع اخلا���ص توف��ر اخل�برة
حتى توظف املواطن .حيث تطالب اخلريجني ب�سنوات خربة
ت�صل �أحيان ًا �إىل � 10سنوات ليدخل اخلريج يف حلقة مفرغة،
فاحل�صول على اخلربة ال يكون �إال بالوظيفة والوظيفة تطلب
�سنوات خربة.
عدم فعالية معار�ض التوظيف يف حتقيق �أهداف التوطني.
التوصيات

و�ض��ع خط��ة ت�ش��غيلية وتنموي��ة �ش��املة للق��وى العامل��ة الوطنية
ووف��ق االحتياج��ات اال�س�تراتيجية للدول��ة ،يت��م م��ن خالله��ا
عم��ل م�س��ح وت�صني��ف كام��ل و�ش��امل لالحتياج��ات احلالي��ة
وامل�س��تقبلية.
الرقاب��ة والت�أك��د م��ن تفعي��ل للم��ادة  14م��ن قان��ون تنظي��م
عالق��ات العم��ل ،الت��ي تن���ص عل��ى «�أنه ال يجوز لدائ��رة العمل
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املوافق��ة عل��ى ا�س��تخدام غ�ير املواطن�ين �إال بع��د الت�أك��د م��ن
واق��ع �س��جالتهم م��ن �أن��ه ال يوج��د ب�ين املواطن�ين املقيدي��ن يف
ق�س��م اال�س��تخدام عم��ال متعطل��ون ق��ادرون عل��ى �أداء العم��ل
املطل��وب» ،وم��ن ث��م الب��د �أن تعل��ن اجله��ة الت��ي حتت��اج �إىل
موظف�ين ع��ن �ش��واغرها ،حت��ى يتمك��ن املواطن��ون الباحث��ون
عن عمل االطالع عليها الختيار ما ينا�س��بهم منها ،ويف حال
عدم توافر مواطن م�ؤهل راغب يف هذه الوظائف ،ف�إنه يحق
للم�ؤ�س�س��ة توظي��ف غ�ير املواط��ن.
اال�س��تثمار امل�س��تمر يف التعلي��م للو�ص��ول �إىل �أرفع امل�س��تويات،
وفر���ض توظي��ف اخلريج�ين اجل��دد ب�ش��رط زي��ادة موازن��ات
التدري��ب ،وتخ�صي���ص �أدوار وظيفي��ة منا�س��بة مله��ارات
وخ�برات املواطن�ين ،وو�ض��ع برام��ج دوام ت�س��اعد املواط��ن
عل��ى حتقي��ق ت��وازن ب�ين حيات��ه ال�ش��خ�صية واملهني��ة ،وتوف�ير
امليزاني��ات املالي��ة الكافي��ة لتعي�ين املواطن�ين لي�صبحوا كوادر
م�ؤهل��ة لل�س��وق ،وتقلي��ل فجوة االمتي��ازات املالية بني العمل يف
القط��اع اخلا���ص والقط��اع احلكوم��ي.
توثي��ق العالق��ة الت��ي ترب��ط وزارت��ي الرتبي��ة والتعلي��م واملوارد
الب�ش��رية والتوط�ين يف جان��ب خمرج��ات التعلي��م يف الدول��ة
واحتياج��ات �س��وق العم��ل ،ووج��ود تخطيط م�س��تقبلي للموارد

الب�ش��رية يو�ض��ع بن��اء عل��ى درا�س��ة عميق��ة ل�ضم��ان احت�ض��ان
خمرج��ات التعلي��م ب�ص��ورة كامل��ة ،والنظ��ر �إىل م��ا يفتق��ر
�إلي��ه ال�س��وق م��ن وظائ��ف وتخ�ص�ص��ات ،و�أن يربم��ج التعلي��م
بح�س��ب التوجه��ات امل�س��تقبلية للدول��ة.
توف�ير الإح�صائي��ات الدقيق��ة والدوري��ة ح��ول اخلريج�ين
واحتياج��ات �س��وق العم��ل و�أع��داد املواطن�ين الت��ي يحتاجه��ا
خ�لال ع�ش��ر �س��نوات ،مم��ا �س��ي�ؤدي ب�لا �ش��ك �إىل و�ض��وح
ال�ص��ورة �أم��ام املواطن�ين الباحث�ين ع��ن عم��ل ب�ش��كل خا���ص
وامل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة و�س��وق العم��ل ب�ش��كل ع��ام.
ت�أهي��ل حديث��ي التخ��رج ،و�إك�س��ابهم اخل�برات العملي��ة
الت��ي ت�ؤهله��م لدخ��ول �س��وق العم��ل ،وفت��ح معاه��د تخ�ص�صي��ة
للوظائ��ف املهني��ة داخ��ل الدول��ة مبوا�صف��ات عاملي��ة.
تطوي��ر وحت�س�ين تطبيق��ات خط��ط التوط�ين ،وتوزي��ع ن�س��ب
التوط�ين عل��ى ح�س��ب املجموع��ات الوظيفي��ة �أو الوظائ��ف،
وتفعي��ل خط��ط التوط�ين والإح�لال .و�أن تت��م عملي��ة الإح�لال
الوظيف��ي تدريجي � ًا للموظف�ين الأجان��ب ،وا�س��تبدالهم
مبواطن�ين يت��م تدريبه��م وت�أهيله��م للوظيف��ة ال�ش��اغرة،
وبذل��ك نرف��ع ن�س��بة التوط�ين يف خمتل��ف اجله��ات .ويتم ذلك
باال�س��تفادة م��ن املوظف�ين ذوي اخل�برة ،ونق��ل خرباته��م م��ن
�أج��ل ت�أهي��ل املوظف�ين يف الوظائ��ف املحوري��ة ،ويتم ذلك عرب
�آلي��ة تت�ضم��ن حتدي��د التخ�ص�ص��ات امل�س��تهدفة واملوظف�ين
امل��راد تدريبه��م ،وتب��ادل املوظف�ين امل��راد اال�س��تفادة م��ن
خرباتهم �أو تدريبهم ،وذلك من خالل التن�سيق امل�ستمر بني
اجله��ات احلكومي��ة واخلا�ص��ة.
حت�س�ين تناف�س��ية الق��وى العامل��ة الإماراتي��ة لتك��ون ركي��زة
�أ�سا�س��ية للتنمي��ة م��ن خ�لال �إع��داد وت�أهي��ل الك��وادر الوطني��ة

مبه��ارات امل�س��تقبل واحتياج��ات �س��وق العم��ل احلالي��ة
وامل�س��تقبلية ملواكب��ة م�س�يرة التنمي��ة والتط��ور وتو�س��يع نط��اق
اخلي��ارات املتاح��ة ،ل�ش��غل الوظائ��ف املحوري��ة يف الدول��ة.
توعي��ة املواط��ن مبزاي��ا العم��ل بالقط��اع اخلا���ص ،و�أن ال
يتخ��وف املواط��ن م��ن ت��دين الروات��ب يف بداي��ة عمل��ه ،حي��ث
�أن القط��اع اخلا���ص ميكن��ه م��ن اكت�س��اب اخل�برات واملهارات
الإ�ضافي��ة واالرتق��اء بال�س � ّلم الوظيف��ي ،مم��ا �س��يزيد م��ن
الرواتب ،ويف كثري من الأحيان توازي رواتب القطاع اخلا�ص
الروات��ب يف القط��اع احلكوم��ي ،وتتجاوزه��ا �أحيان � ًا.
ح�ص��ر احتياج��ات القط��اع اخلا���ص م��ن العمال��ة الواف��دة يف
ال�س��نوات اخلم���س املا�ضية ،وت�صنيف الوظائف التي �شغلوها
بح�س��ب م�س��مياتها الوظيفية ومتو�سط م�ستحقاتها ال�شهرية،
وم��ن ث��م ح�ص��ر خمرج��ات التعلي��م الوطني��ة خ�لال ال�س��نوات
نف�س��ها وحتديد الوظائف التي �ش��غلوها �أو التخ�ص�صات التي
توجهوا لها ،مما يفيد يف عملية التنب�ؤ امل�ستقبلي باحتياجات
�س��وق العم��ل وخمرجات التعلي��م املطلوبة.
ج��ذب املواطن�ين للعم��ل يف جم��االت خمتلف��ة دون الرتكي��ز
عل��ى تخ�ص�ص��ات معين��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال �صق��ل قدراته��م
ومهاراته��م لتلب��ي متطلب��ات �س��وق العمل يف ال�س��نوات املقبلة،
ولف��ت �إىل �أهمي��ة الرتكي��ز عل��ى جماالت ال�س��ياحة والوظائف
الب�س��يطة مث��ل املبيع��ات والعم��ل يف ور���ش ال�صيان��ة و�ص��االت
املبيع��ات ،بالإ�ضاف��ة �إىل ت�أ�سي���س ك��وادر م�ؤهل��ة لل�س��ياحة
العالجي��ة الت��ي قطع��ت الدول��ة فيه��ا �ش��وط ًا كب�ير ًا.
فر���ض العقوب��ات عل��ى ال�ش��ركات الت��ي تتالع��ب يف رف��ع ع��دد
موظفيه��ا مب�س��اعدة �ش��ركات خارجي��ة� ،إذ تدف��ع احلكوم��ة
ن�سبة من راتب املواطن جلهة التقاعد نيابة عن ال�شركة التي

وظف��ت املواط��ن يف القط��اع اخلا���ص ،وه��ذا بح��د ذاته حتفيز
لل�ش��ركة لك��ي توظ��ف املزي��د م��ن �أبن��اء البل��د ،وم�ش��دد ًا عل��ى
�ض��رورة عق��اب ال�ش��ركات يف ح��ال �إعرا�ضه��ا ع��ن التوط�ين،
وتد�شني جهة رقابية ملحا�سبة ال�شركات املتقاع�سة عن تنفيذ
املب��ادرة بت�أ�سي���س جه��ة تتحم��ل م�س��ؤولية ذل��ك.
درا�س��ة العوام��ل الت��ي �أدت ال�س��تمرار بع���ض املواطن�ين الذي��ن
جنح��وا وب��رزوا يف �ش��ركات القط��اع اخلا���ص وتٌ�ش��كل عوام��ل
جذب لغريهم ،والعوامل التي ت�سببت يف ترك البع�ض الآخر
للعم��ل وحتت��اج �إىل �إج��راءات ت�صحيحي��ة.
حوكم��ة معار���ض التوظي��ف و حما�س��بة امل�س��ؤولني ع��ن حج��م
الوظائ��ف الت��ي �ش��غلها املواط��ن بع��د انته��اء املعر���ض.
توصيات المجلس الوطني االتحادي بخصوص
ملف التوطين

�ض��رورة �إ�ص��دار قان��ون احت��ادي خا���ص ينظم عم��ل املواطنني
يف �س��وق العم��ل مب��ا يحق��ق �أه��داف وخط��ط برام��ج التوطني.
مرور جميع ت�صاريح العمل اجلديدة اخلا�صة باجلهات
االحتادية واملحلية احلكومية و�شبه احلكومية والقطاع
اخلا�ص على وزارة املوارد الب�شرية والتوطني لإثبات عدم
وجود مواطنني باحثني عن عمل وقادرين على �أداء الوظيفة
املطلوبة.
تخ�صي���ص �صن��دوق م��ايل �ض��د التعط��ل للمواطن�ين العامل�ين
يف القط��اع اخلا���ص وق��ت الأزم��ات االقت�صادي��ة.
�ص��رف م�س��اعدات اجتماعي��ة للباحث�ين ع��ن عم��ل وامل�س��جلني
يف قاع��دة بيان��ات وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين.

معاجل��ة ف��وارق الأج��ور من خالل �س��د الفج��وة بني القطاعني
احلكوم��ي واخلا�ص.
توط�ين وظيف��ة مدي��ر امل��وارد الب�ش��رية يف القطاع��ات
االقت�صادي��ة املختلف��ة بالدول��ة.
توط�ين وظائ��ف ت�س��اهم يف توط�ين القط��اع اخلا���ص م��ن
قي��ادات ال�ص��ف الأول �أو الث��اين �أو الثال��ث يف �س��وق العم��ل.
توحي��د احل��د الأق�ص��ى للمعا���ش التقاع��دي للمواطن�ين يف
�س��وق العم��ل �أ�س��وة بالقط��اع احلكوم��ي.
تعدي��ل عق��ود العم��ل مب��ا يتنا�س��ب م��ع �سيا�س��ة توط�ين �س��وق
العم��ل بالدول��ة.
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خامسا :التوقعات الخاصة
باالقتصاد اإلماراتي لعام 2019

بل��غ النم��و االقت�ص��ادي احلقيق��ي للدول��ة ع��ام  2018نح��و %1.7

وم��ن املتوق��ع موا�صل��ة النم��و اجتاه��ه نح��و االرتف��اع خ�لال ع��ام
 2019لي�ص��ل �إىل  %2.0حم�صل��ة لزي��ادة ن��اجت القط��اع النفط��ي
الذي من املتوقع ارتفاع قدرته الإنتاجية والت�صديرية من النفط
�إىل نح��و  3.1ملي��ون برمي��ل /ي��وم ع��ام  ،2019وك��ذا تزاي��د
وت�يرة من��و القط��اع غ�ير النفط��ي نتيج��ة حت�س��ن يف �أن�ش��طة قط��اع
اخلدم��ات املالي��ة وال�س��ياحة ،وزي��ادة اال�س��تثمارات بامل�ش��روعات
اال�س�تراتيجية والبني��ة التحتي��ة والقطاع��ات االقت�صادي��ة ذات
القيم��ة امل�ضاف��ة العالي��ة املحف��زة عل��ى النم��و ،وتنفيذ امل�ش��روعات
اخلا�ص��ة بالتجهي��ز ملعر���ض "�أك�س��بو العامل��ي  ،"2020وتفعي��ل
"اال�س�تراتيجية الوطني��ة لالبت��كار" ،و"ال�سيا�س��ة العلي��ا يف جم��ال
العل��وم والتقني��ة واالبت��كار" مب��ا تت�ضمن��ه م��ن م�ش��روعات مق��در
ا�س��تثماراتها بنح��و  300ملي��ار دره��م ،وك��ذا "مئوي��ة الإم��ارات
 "2071كر�ؤي��ة ا�س�تراتيجية طويل��ة امل��دى لإع��داد الدول��ة ملرحل��ة
م��ا بع��د النف��ط ،وتفعي��ل برناجمه��ا للف�ض��اء ،وزي��ادة م�س��تويات
اال�س��تفادة م��ن تقني��ات الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة ويف مقدمته��ا
"الذكاء اال�صطناعي" و�صدور قانون اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر.
م��ن املتوق��ع �أن يرتاج��ع مع��دل الت�ضخ��م خ�لال ع��ام  2019ليبل��غ
نح��و  %1.2-كمح�صل��ة لع��دد م��ن العوام��ل منه��ا امت�صا���ص �أث��ر
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�ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة ،والرتاج��ع املتوق��ع يف �أ�س��عار النف��ط
وك��ذا الرتاج��ع يف �أ�س��عار الإيج��ارات الت��ي متث��ل ح�ص��ة كب�يرة من
�س��لة امل�س��تهلك وحتري��ر �أ�س��عار الطاق��ة وانعكا�س��اتها عل��ى �أ�س��عار
النق��ل �إ�ضاف��ة �إىل التط��ورات الت��ي ي�ش��هدها ال��دوالر الأمريك��ي
وال�سيا�س��ة النقدي��ة الت��ي يتبعه��ا االحتياط��ي الفي��درايل الأمريكي
�إذ م��ن املتوق��ع انخفا���ض �أ�س��عار الفائ��دة عل��ى ال��دوالر ،وه��و م��ا
يتوق��ع �أن ينعك���س عل��ى �أ�س��عار الفائ��دة للعم�لات العربي��ة املثبت��ة
مقاب��ل ال��دوالر ومنه��ا االمارات و�س��وف مين��ح �صانعي ال�سيا�س��ات
النقدي��ة الفر�ص��ة للإبق��اء عل��ى �أ�س��عار الفائ��دة عن��د م�س��تويات
م�ش��جعة ملن��ح االئتم��ان ودع��م الن�ش��اط االقت�ص��ادي و�أثره��ا عل��ى
اجتاه��ات الت�ضخ��م يف دول��ة االم��ارات.
يتوق��ع خ�لال ع��ام � 2019أن ترتفع ال�صادرات ال�س��لعية بنحو %4.2
لت�س��جل ح��وايل  330.2ملي��ار دوالر مقارن��ة مع ح��وايل  316.9مليار
دوالر حمقق��ة خ�لال ع��ام  ،2018كم��ا يتوق��ع �أن ترتف��ع ال��واردات
ال�س��لعية بنح��و  %4.3لتبل��غ ح��وايل  245.4ملي��ار دوالر خ�لال ع��ام
 ،2019مقارن��ة م��ع نح��و  235.4خ�لال ع��ام  ،2018كمح�صل��ة
للتط��ورات ال�س��ابقة يف كل م��ن ال�ص��ادرات وال��واردات ،م��ن املتوقع
�أن يرتفع الفائ�ض يف امليزان التجاري بن�سبة  %4.1لي�صل �إىل نحو
 84.8ملي��ار دوالر خ�لال ع��ام  2019مقارن��ة م��ع ع��ام .2018

