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 النمو االقتصادي

خاصة في ظل االنفتاح االقتصادي  19-وباء كوفيدبالتداعيات الناتجة عن    2020تأثر االقتصاد اإلماراتي خالل عام  

المباشرة، إال أن األنشطة االقتصادية قد   والمكانة التي تتمتع بها الدولة إقليمياً على صعيد جذب االستثمارات األجنبية 

على الصعيدين بفعل حزم التحفيز الضخمة    2020أظهرت عالمات للتعافي االقتصادي بداية من الربع الثالث من عام  
المحلي بقيمة  مالي النقدي وال التقديرات األولية   282.5التي تم تبنيها على المستوى  مليون درهم. في المجمل تشير 

اقتصادي بنسبة   المائة في ظل تراجع   5.8إلى تسجيل االقتصاد اإلماراتي النكماش  النفطية بنسبة    نشطةاألفي  غير 

النفطية انكماش و ،في المائة  5.7  .(1)في المائة  9.4فط الخام بنسبة  مع تراجع اتناج الناألنشطة 

يما يعكس استمرار 2022و 2021من المتوقع أن يستعيد االقتصاد اإلماراتي مسارات النمو اإليجابية خالل عامي   ،

المالي التي قامت بها الحكومات المحلية والحكومة االتحادية، وذلك بالتوازي مع زيادة االئتمان نتيجة   برامج التحفيز 

فعاليات معرض أكسبو خطة   االنفاق المرتبط باستضافة  الدعم االقتصادي الشامل الموجهة للقطاع الخاص، وتواصل 

الُمتبناة على المستوى الوطني لحفز   2021العالمي في عام  في إمارة دبي. إضافة إلى العديد من المبادرات األخرى 

النفطي خالل عامي  الناتج في القطاع غير   :(2)من أبرزها  2202و  2021مستويات 

نوفمبر  صدور   (1) شهر  في  بقانون  والمستثمرين   2020مرسوم  األعمال  لرواد  يتيح  بما  الشركات  قانون  بتعديل 

معينة جنسية  الحاجة الشتراط  الشركات وتملكها بشكل كامل دون  إمكانية تأسيس  إلغاء الشرط    .األجانب  كما تم 

فتح فرع   في  التي ترغب  الشركة األجنبية  الدولة.  الذي يلزم  من مواطني  لها وكيل  يكون  الدولة بأن  لها داخل 

التعديالت كذلك إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المس المحدودة والمساهمة، وؤتضمنت  لغاء  إولية 

اتحادي رقم )  المرسوم لسنة  19بقانون  الرؤية   2018(  الخطوة  المباشر. تعكس هذه  األجنبي  االستثمار  بشأن 

التي يأتي على رأسها االستشراف النمو والتقدم  القطاع االقتصادي ورفده بعوامل  لتطوير  التي تتبناها اإلمارات  ية 

العالمية الساحة االقتصادية  المتغيرات التي تشهدها  تواكب  تشريعية خصبة  وتقدم مختلف سبل الدعم   ،توفير بيئة 

 قدرتها على الوصول لألسواق اإلقليمية والعالمية.للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها وتزيد من تنافسيتها و

من نوعها لألعوام الخمسين المقبلة على كافة المستويات   (2) عمل وطنية  أكبر استراتيجية    ووضع االستعداد لصياغة 

في    االقتصاديةالخارطة   نوعية  قفزات  لتحقيق  استثنائية  اقتصادية  مشاريع وسياسات  الجديدة لإلمارات وتطوير 

 االقتصاد الوطني.

للدعم االقتصادي تتضمن    وخطة  مرنة  حزمة  اعتماد مجلس الوزراء (3) االقتصاد،   33عامة  لتنشيط وتحفيز  مبادرة 

لدعم قد  ةطالقانتشكل  الظروف لمحركات التعافي والعودة للنمو ونقلة نوعية  رة االقتصاد اإلماراتي على مجابهة 

في  .  االستثنائية تشمل: زيادة اإلنتاج  للتغيير،  محاور رئيسة  في ثمانية  المبادرات على إحداث تحول  هذه  تُركز 

اتخاذ   التمويلية من خالل  األنشطة  مرونة  التجارة، وتعزيز  العمل، وإنعاش  القطاعات ذات األولوية، ودعم سوق 

تحفيزية التحول    تدابير  وتعزيز  األتمتة،  المعرفة وتطبيقات  في  لالستثمار  المتاحة  الفرص  واستغالل  مستدامة، 

الطاقة المستدامة، والعمل على تعزيز   من خالل تسريع نمو مشروعات  نمو االقتصاد األخضر  الرقمي، وتسريع 

   .األمن الغذائي من خالل تسريع نمو مشروعات األمن الغذائي

الخطة ثالث م (4) تم وضع . األولوية في تطبيق حزم المبادرات المقترحة حسبراحل زمنية تتبع مبدأ التدرج  تضمنت 

الخاصة بها، وذلك على النحو التالي لكل مرحلة مع التغطية القطاعية   :أهداف واضحة 

  

 
1 OPEC, (2021). “Monthly Oil Market Report”, Feb.  

2   (  ..ابريل ،"عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان: العربي النقد صندوق"(. اإلمارات،  2021وزارة االقتصاد، 
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 المرحلة األولى

التالية: الشركات الصغ القطاعية  على األنشطة  إلى الحفاظ على االقتصاد ودعمه وتركز  يرة والمتوسطة،  تهدف 

الداخلية، ودعم الصناعة والتصنيع،   السياحة بما فيها السياحة  العمل داخل الدولة، ووتشجيع  سوق  مرونة  تعزيز 

اوالعمل على   بالثورة جذب  المرتبطة  الرقمية وتلك  الشركات  في  االستثمار  المباشر، وتشجيع  األجنبي  الستثمار 

الرابعة  .الصناعية 

الثانية  المرحلة 

تستهدف تمكين النمو االقتصادي. وتشمل مبادرات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والنظام المالي والتجارة 

الرابعة العمل والتحول الرقمي والثورة الصناعية   .واإلنتاجية وسوق 

الثالثة  المرحلة 

الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام طويل األجل. وتضم مبادرات تطوير كوادر شابة مواطنة  تهدف إلى تهيئة 

وإعادة التدوير الوظيفي وإعادة تأهيل العمالة للوظائف المستقبلية، واالستثمار في مجاالت االقتصاد الرقمي والثورة 

الرابعة   استيالزراع  والتقنياتالصناعية   .، وإزالة الحواجز أمام التجارة"البلوكتشين"خدام تقنية  ة، وتعزيز 

االقتصاد اإلماراتي بنسبة    ،استناداً إلى ما سبق مدفوعاً بنمو متوقع   2021في المائة في عام    2.5من المتوقع نمو 
النفطية    لألنشطة المتوقع    3.6  بنسبةغير  في   3.5  ن يسجل االقتصاد اإلماراتي نمواً بنحوأفي المائة. في حين من 

الناتجة 2022المائة في عام   عدم اليقين  النمو المتوقعة مرهونة بتراجع مستويات  مسارات  تبقى  تطور فيما يتعلق ب. 

 جهود احتواء جائحة كورونا محلياً وعالمياً.

 اتجاهات تطور األسعار المحلية

العام لألسعار المستوى  عام    تراجع  المائة  2.07بنحو    2020خالل  حيث سجل  (3) في  التوالي،  الثاني على  للعام 

. جاء ذلك كنتيجة لتراجع أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء 2019بالمائة خالل عام   1.8انخفاضاً قدره  

والغاز، والنقل، واالتصاالت، والصحة، والتجهيزات المنزلية. يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى أثر اإلجراءات االحترازية  

الطلب المحل وأثرها على مستويات  انتشار فيروس كورونا   ي.التي تبعت 

التوقعات خالل عامي   العام لألسعار 2022و  2021فيما يخص  المستوى  في  طفيف  ارتفاع  المتوقع حدوث  من   ،
عام   إضافة    2021خالل  االحترازية،  اإلجراءات  مع تخفيف  المالي التي قامت بها   إلىتماشياً  التحفيز  أثر برامج 

الطلب الكلي  الحكومات المحلية والحكومة االتحادية  .التي من المتوقع أن تدعم مستويات 

أن يبلغ معدل التضخم حوالي  بالمائة   1.8ونحو    ،2021بالمائة خالل عام   0.7انعكاساً للتطورات المذكورة، يتوقع 
 .2022خالل عام 

 التطورات النقدية والمرصفية

اإلمارات    مصرف  أعلن اإلمارات،  في النقد سوق  وتطوير النقدية  سياسته  أهداف  تنفيذ تعزيز  إلى  الرامية جهوده إطار  في

المتحدة  Dirham)  بالدرهم  النقدية  للعمليات  جديد  إطار  عن  2020  سنة  من  األول  الربع  في  المركزي  العربية 

Monetary Framework  .)الهدف   على الجديد  اإلطار لهذا  التشغيلية  والترتيبات  األساسية  الركائز  تصميم  يستند 

 .األمريكي  بالدوالر  اإلماراتي  الدرهم  صرف  سعر  ربط  على الحفاظ في المتمثل النقدية  للسياسة  األساسي

 
التنافسية واإلحصاء 3   .هيئة 
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العمليات النقدية بالدرهمرئيسة  توجد ثالث مزايا    :إلطار 

  المحلية مع المستويات السائدة في الواليات المتحدة   نقدالسيولة لضمان توافق أسعار سوق ال  تسهيالت ضخ وسحب  تطوير (1)

ربط  األمريكية  الدرهم اإلماراتي بالدوالر األمريكي؛سعر صرف  لدعم 

لتحسين قدرة المصرف المركزي   بشكل واضح، وذلك  وعمليات السوق المفتوحة  قائمةبين التسهيالت التحديد الفوارق ما   (2)

 على إدارة السيولة؛

إلدارة   وضع (3) تتلقى الودائع  المالية التي  للمؤسسات  أساس يومي بسيولة  الحوافز  استباقي ودعم  المتوفرة لديها على  شكل 

 دولة.ال في (collateralization) والضمانات  النقدتطوير سوق  

  المفتوحة،   السوق عمليات  األساس،  وسعر  القائمة التسهيالت  في متمثلة    أساسية  ركائز أربع  على  الجديد  اإلطار  يحتوي

  المصرف   إدارة مجلس  وّجه الشأن،  هذا  في.  الطارئة السيولة  تأمين  وتسهيالت اإللزامي،  لالحتياطي  القانونية  المتطلبات

  وتنظيم   هيكلة  بإعادة  الخاصة  الطريق  خارطة  في عتمدالم    الزمني للجدول  وفقا الجديد  اإلطار  وتنفيذ  بتطبيق  المركزي

  اإلطار  تطبيق  عن  لإلعالن  اتباعها  الالزم  الخطوات  بوضع  اإلدارة  مجلس  وّجه  كما.  القائمة  السيولة  إدارة  تسهيالت

 . المحلي السوق  لمتعاملي الجديد

 هذا   في  منفصلين  إطارين  بوضع  المركزي  المصرف قام  الكلية،  االحترازيةو  النقديةتين  السياس  بين  التنسيق  نطاق  في

  وفقا    إطار كل  نطاق في  المتاحة  السياسة أدوات  مجموعة  تختلف  عليه،. والمالي السعري  االستقرار على  للحفاظ الشأن

 إدارة   على  المرخصة  المالية  المؤسسات لمساعدة  النقدية  السياسة  أدوات  توجيه  يتم  المثال،  سبيل  فعلى.  تفعيلها  لنطاق

  السيولة  وتأمين  المفتوحة  السوق  وعمليات  القائمة  التسهيالت  استخدام  خالل  من  يومي  بشكل  لديها  المتوفرة  السيولة

  ربط لدعماألمريكية    المتحدة  الواليات في  السائدة  المستويات  مع المحلية النقد سوق أسعار توافق  لضمان وذلك  الطارئة،

 الحد  إلى  باألساس الكلية  االحترازية  السياسة  تدابير  تهدف  حين  في.  األمريكي  بالدوالر  اإلماراتي الدرهم  صرف  سعر

  تم  الشأن،  هذا  في.  على ذلك  مترتبة  آثار  أية  وتخفيف المالي  النظام  في  النظامية  المخاطرالحيلولة دون تراكم    أومن  

  واألدوات والسيولة والتمويل،   المال، رأس  متطلباتبما يشمل    مجموعات أربعوفق   االحترازية السياسة أدوات  تصنيف

  تغييرها يمكن  أنه يعني مما  زمنيا ،  متغيرة األدوات  هذه  وتكون.  الهيكلية  واألدوات  ،ينقترضالم  إدارة مخاطر ب  المرتبطة

 هذا   في المعتمدة  الصلة  ذات المخاطر  معلمات  على  بناء  تفعيلها  ويتم  االقتصادية  أو  المالية  للظروف  وفق ا  معايرتها  أو

 .اإلطار

 التطورات المالية

عام   موازنة  لدعم    2020ركزت  التي تم تبنيها  التحفيز واإلجراءات  الدعم المالي لحزم  على توفير  بشكل أساسي 

في الوقت الذي شهدت فيه اإليرادات العامة    19-وباء كوفيدالنشاط االقتصادي لمواجهة  ودعم الخدمات االجتماعية، 

يعكس انخفاض كميات اإلنتاج النفطي وأسعاره في األسواق   تراجعاً يُعزى من جهة إلى انخفاض اإليرادات النفطية بما

النشاط االقتصادي بنسبة   انكماش مستويات  في    6الدولية، ومن جهة أخرى إلى انخفاض اإليرادات الضريبية نتيجة 

المختلفة اإلمارات  وموازنات  االتحادية  للدولة )الموازنة  الُمجمعة  للموازنة  األولية  التقديرات  لعام  المائة. ووفق   )

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.   6جمعة بنحو  من المتوقع تحقيق عجز في الميزانية المُ   2020

فقد تم اعتماد الموازنة االتحادية )التي تمثل نحو 2021أما بالنسبة لعام   في المائة من إجمالي الموازنة الُمجمعة    15، 

المختلفة( باعتمادات ت الدولة  إمارات  بنحو  وموازنات  درهم    58قدر  لالعتمادات مليار درهم    61.35مقابل  مليار 

 .منذ قيام الدولةموازنة تم تبنيها  أكبر التي مثلت    2020لعام  التي كانت مرصودة  
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إدارة المالية العامة في اإلمارات   أهم التطورات ذات العالقة بإصالحات  استراتيجية  راء  مجلس الوز دااعتممن بين 

إلى  (2023-2021)  الدين العام للحكومة االتحادية انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة اإلمارات الذي يهدف   ،

اقتصاد تنافسي معرفي مبني على االبتكار. التخطيط المالي للحكومة االتحادية وتحقيق االستدامة المالية وبناء   تعزيز 

القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خالل تعزيز محفظةتمثل  جهاز اإلمارات  هذه االستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز 

بدائل تمويليةلالستثمار إلى  .، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير   :(4)تهدف االستراتيجية 

 تطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة.دعم و −

التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء. − البنية التحتية ومشاريع   تمويل مشاريع 

في الدولة. − السوق المالية األولية والثانوية   تنويع 

للمصرف المركزي. −  دعم تطبيق السياسة النقدية 

 .الحكومةتغطية الضمانات المالية التي أصدرتها   −

 (2جدول رقم )

 اإلماراتإصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصالالالالحا -

ت  
اإلنالالالفالالالاق 

 العام

المالية بكفاءة وبجودة عالية   دارةإ ✓  الموارد 

وترشيد المصروفات وزيادة الكفاءة التشغيلية. ✓  ضبط النفقات 
 إعادة تقييم األنشطة والبرامج. ✓

 النفقات العامةإعادة ترتيب األولويات بشأن   ✓
االتحادية تطوير ✓  االنظمة المالية 

والتشريعات المالية. ✓ القوانين  االتحادية الطالعهم على   عقد ورش عمل تدريبية للجهات 

إصالالالالحا -
إدارة   ت 

الموازنالالة  
 العامة

الميزانية. ✓ االلي إلعداد   تطوير النظام 
)نظام بياناتي( الربط االلكتروني مع نظام الهيئة االتحادية للموارد   ✓ انشاء  -البشرية الحكومية 

االتحادية  .قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بكافة الجهات 
في المجال المالي ✓ العالمية  أفضل الممارسات  دولية لالطالع على   .عقد مؤتمرات 

االتحادية والمحلية ✓ مع الجهات  محلية للتنسيق   .عقد ندوات 

 .ابريل ،"عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان: العربي النقد صندوق"(. 2021) اإلمارات، المالية، وزارةالمصدر: 
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