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 أحدث التطورات 
 

تشير التقديرات إلى انتعاع ن نعإعم إيعإع لعج العنع تع  العإع ع عج 

% 0.1إلعى  7802% فج عع   8.0ال قيقج لإلإ رات إن 

بفضعل  7800. مارتفع النإم الك ج فج أمائل ع   7800فج 

النش ط غير النفطج، مارتف ع إنت ج النفط مت عنعن إعاعنعميع ت 

، يبدم أن 7800النمق. مإع ذلك، فج الربع األخير إن ع   

الزخ  االقتص دي قد ت قى ضربة بنبع  العتعبع طعا الع ع د فعج 

أنا ر النفط، مأدت التداعي ت الن يإة عن الركمد فعج إيعران 

إلى تق يص رمابطه  التي رية إع دبج. مانتان إيإ لج الن ت  

% 3الإ  ج فج القط ع الهيدرمكربمنج إن انكإ ن بعنعنعبعة 

. معع عى 7800% ع   7إلى نإم يقدر بن م  7802فج ع   

ي ن  العطع ع ، كع ن العنعإعم إعدفعمعالع  بع النعتعهع ك العخع ص 

 مالص درات.

مت ننت أرصدة الإ لية العاع إعة مالعإعاع إع ت العيع ريعة فعج 

. مانخفض العاعيعز العكع عج 7801-7802أعق   التب طا فج 

% إن إيإع لعج العنع تع  العإع ع عج فعج 7فج الإ لية الا إة إن 

إعع زيع دة عع ئعدات رنعم   7802% فعج 0.1إلى  7801

، تشعيعر 7800االإتي ز النفطية مانخف ض النفق ت.  مفج ع   

% إعن 0.1التقديرات إلى أن الايز نعيع عل إنعتعقعرا ععنعد 

إيإ لج الن ت  الإ  ج. ت  تإميعل العاعيعز إعاخعرا إعن خع ل 

 2صندمق الثرمة الني دية مإصعدارات العديعمن العخع ريعيعة  

إعع ععيعع رات دمالر فععج  08، م 7801إع ععيعع رات دمالر فععج 

(. ميُقدَّر أن ف ئض الإا إ ت الي رية قد تع عنَّعن إعن 7802

% 2.7إلعى  7801% إن إيإ لج الن ت  الإ  عج فعج 3.2

بنعبع  ارتعفع ع أنعاع ر العنعفعط  7800إن هذا اإليإ لج فج 

 مانتقرار الماردات.

متتبع الني نة النقدية خطى المالي ت الإت دة لع ع عفع   عع عى  

الربط ب لدمالر. مأ هر العقعطع ع العإعصعرفعج عع إع ت عع عى 

. مب ع  نعاعر العفع ئعدة عع عى شعهع دات 7800التا فج فج ع   

. 7801% باد نعتعة ارتعفع عع ت إعتعتع لعيعة إعنعذ 7.2اإليداع 

% 3.0إلعى  7800مارتفع التضخ  بشكل طفيف فعج عع   

بنب  ضريبة العقعيعإعة العإعضع فعة. كعإع  ارتعفعع نعإعم العمدائعع 

ال كمإية مقرمض القطع ع العخع ص فعج العربعع العثع لع  إعن 

. مك ن أداء نمق األنه  إتف مت ، ف نخفض نمق دبج 7800

منط إخ مف بشأن النيع نعة العنعقعديعة  7800الإ لج فج ع   

األإريكية، فج  عيعن ارتعفعاعت بعمرصعة أبعم عبعج بعدعع  إعن 

انتا ن أنا ر النفط مانخف ض ديمن الإعانعنع ت العإعرتعبعطعة 

 ب ل كمإة.

مال تزال نمق الاق رات تعمايعر ريع  ع  إعاع كنعة. مهعبعطعت 

% فج الربع العثع نعج إعن 2.7أنا ر الاق رات فج دبج بننبة 

بنععبعع  زيعع دة الععإععاععرمض إععع تععرايععع عععدد  7800ععع   

الإغتربين، ماإليراءات التقشفيعة العتعج اتعخعذتعهع  الع عكعمإعة، 

 مارتف ع أنا ر الف ئدة منار الصرف.

مت هر تقديرات إن إة العاعإعل العدملعيعة أن إعاعدل العبعطع لعة 

% إن النك ن فعج 00(، م7802% فج 7.2إنخفض يدا  

نن الاإل ُإم َّفمن. لكن ترتفع البط لة فج صعفعمف الشعبع   

%. متعبع طعأ نعإعم 2.2ع إ (، إذ تب    77-02 الفئة الاإرية 

% فعج 0إلى أقعل إعن  7802% فج ع   3.2الم  ئف إن 

. مزادت الن عطع ت إعن العإعخعصعصع ت 7800أغنطس/آ  

االيتإ عية لت نين الرف هة االيتإ عية، مالقدرة ع ى تع عإعل 

تك ليف النكن، متمفير التا ي  مالرع ية الص ية ل إعماطعنعيعن. 

مهن ك فه  إ دمد إل ص ئي ت الرف هة/الفقر ب لن ر إلى ععد  

ميمد انتقص ء لألنر الإايشية يإعثعل يعإعيعع النعكع ن. مإعع 

ذلك، شرعت الن ط ت فج تنفيذ انتقص ء لألنر الإايشية فج 

شإل النك ن اإلإ راتيين مغير اإلإ راتييعن. ملع   7802ع   

ت هر الدران ت االنتقص ئية الن بقة أدلة تذكر ع ى أن الفقر 

يععإععثععل إصععدر قعع عع  لعع ععإععماطععنععيععن. متُعع ععهععر نععتعع ئعع  الععإععنعع  

أن إتمنط  7802/7807االنتقص ئج لألنر الإايشية ل ا   

اإلنف ق االنته كج الشهري ل فرد فج األنرة اإلإ راتعيعة فعج 

دمالرا لععألععنععر غععيععر  0723دمالرا   0722دبععج بعع عع  

دمالرا  200دمالرا لألنر اليعإع ععيعة، م 237اإلإ راتية، م

لإانكرات العاعإعل(. ميعقعل اإلنعفع ق العاع ئع عج فعج اإلإع رات 

  الشإ لية. 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

إن الإتمقع أن يتازز النإم  فج األيل الإتمنط.  مإع ذلعك، 

، نتتب طأ متيرة االنتا ن بفال العتعخعفعيعضع ت 7802فج ع   

فج إنت ج أمبك فج النصف األمل إن الا  . مإن الإعتعمقعع أن 

بعدعع   7870% ب  مل ع   3.7يصل النإم االقتص دي إلى 

إن خطط الت فيز االقتص دي ال كمإية، مالزخ  العنع تع  ععن 

مت نن آف ق النإم لدى  7878انتض فة إارض دبج إكنبم 

الشرك ء التي ريين. مإن الإتمقع أن يعتعرايعع العتعضعخع  إعن 

إعع  7870% بع ع عمل 7.0إلعى  7800% فعج عع   3.0

 ان ن ر تأثير  تطبي  ضريبة القيإة الإض فة.

اإلمارات العربية 

 المتحدة 

 / الاإ ي ت ال كمإية الا إة اإلمارات  2الشكل  / إادل نإم إيإ لج الن ت  الإ  ج اإلمارات  1الشكل 

 الإص در: ن ط ت اإلإ رات متقديرات خبراء صندمق النقد الدملج/البنك الدملج. الإص در: ن ط ت اإلإ رات متقديرات خبراء  صندمق النقد الدملج/البنك الدملج.

، إدفمع  8162% فج ع   6.1انتان النإم لينيل 
. مإع 8162بنه ية اتف ق أمبك+ فج يمنيم/ زيران 

ذلك  ل النإم غير النفطج إنخفض . مماص ت أرصدة 
الإ لية الا إة مالإا إ ت الي رية االنتا ن. مييري 
  لي  تطبي  إيراءات لتينير الإ لية الا إة فج المقت 
ال  لج لتنهيل انتا ن النإم غير النفطج. بيد أن هذا 

نيامضر يزئي  التخفيض ت فج إنت ج النفط التج 
مالتج نتضاف نإم قط ع  8162قررته  أمبك ع   

النفط فج النصف األمل إن الا  . مفج األإد  
الإتمنط، نيكمن االنتا ن إدفمع  ب لتزا  ال كمإة 

ب إلص ح الهيك ج مخطط الت فيز التج تتبن ه  
 اإلإ رات الكبيرة. 
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إلى زي دات فج اإلنفع ق. متعنعطعمي  7802متشير إيزاني ت  

إ ي ر دره  عع عى  18الب لغة  7802الإيزانية االت  دية لا   

، مهج األكبعر فعج 7800% عن إيزانية 02.3زي دة قدره  

ت ريخ اإلإ رات. مع ى الرغ  إن تمقا ت بأن تعكعمن أنعاع ر 

أقل إن التمقا ت الن بقة، فإن الإنت ر  7802النفط فج ع   

أن تخفض إيرادات ضريبة القيإة الإض فة يعزئعيع  العخعنع ئعر 

 فج ع ئدات النفط.

منمف تترايع االخت الت الداخ عيعة مالعخع ريعيعة تعدريعيعيع . 

مإن الإتمقع أن يت نن عيز الإ لية الا إة تدرييي  لعيعنعيعل 

إن يراء ارتفع ع أنعاع ر  7870% ب  مل 0.3ف ئض  قدره 

النفط مالا ئدات غير العنعفعطعيعة بعاعد تعطعبعيع  رنعم  اإلنعتع ج 

مضريبة القيإة الإض فة. متشير التمقا ت النتإرار الت عنعن 

ملععكععنععر  7802فعج فعع ئععض الععإعاعع إعع ت الععيعع ريععة فععج ععع   

نتيية هبمط أنا ر العنعفعط  7870نينخفض ق ي  ب  مل ع   

 مارتف ع الماردات الإرتبطة بتطمير البنية الت تية.

نعبعبع  فعج تعطعبعيع   7807مك ن النإعم العبعطعجء إعنعذ عع    

اإلص   ت مبراإ  الت فيز ل  فع   عع عى إعكع نعة اإلإع رات 

كإركز اقتص دي إق يإعج. متنعإع  النع عطع ت  ع لعيع  بعتعإع عك 

% إعن الشعركع ت. متع  انعتعبعدال الضعإع نع ت 088األي ن  

الإصرفية ل اإ ل ببمليصة تعأإعيعن إعنعخعفعضعة العتعكع عفعة، متع  

إص ح إتط ب ت ال صمل ع ى التعأشعيعرة لعيعذ  العإعهعنعيعيعن 

الإهرة. متُاعفعج دبعج مأبعم  عبعج الشعركع ت إعن العغعراإع ت 

اإلدارية، مخفضت دبج رنم  العطعيعران مالعبع عديعة. متعهعدف 

اإلإ رت ن إلى ترنيخ صمرتيهإ  كإقصد لعألنشعطعة العكعبعيعرة 

إ ي رات دمالر ل بنيعة العتع عتعيعة  2مالني  ة. مخصصت دبج 

، مأنعيعزت أبعم  عبعج 7878الإعرتعبعطعة بعإعاعرض إكنعبعم 

إشرمع إت ف ال مفر لعتعاعزز صعمرتعهع  كعميعهعة نعيع  عيعة. 

مقععاععت اإلإعع رات مالنععاععمديععة رايععة إشععتععركععة لعع ععتععكعع إععل 

االقتص دي مالتنإمي مالانكري، لتازيز أهعإعيعة عع قع تعهعإع  

 الثن ئية داخل إي س التا من الخ ييج. 

  

 

 المخاطر والتحديات 
 

متتضإن الت دي ت الإ لية الرئينية رفع كف ءة اإلنف ق متنميعع 

اإليرادات مت نين تنني  الني ن ت مإدارة الإخ طر الإتا قة 

ب لإ لية الا إة فج ك فة أن  ء دملة اإلإ رات. ميتصل الت دي 

االقتص دي الرئينج الذي تمايعهعر اإلإع رات بعقعدرتعهع  عع عى 

تاديل نإمذيه  العنع يع  لع عتعنعميعع االقعتعصع دي فعج إعمايعهعة 

الإن فنة الإتزايدة فيإ  بعيعن إعراكعز العخعدإع ت، مالعتع عمالت 

التكنملميية بايدا عن الكربمن كإصدر ل ط قعة  عيع  يع عمل 

النفط الصخري فج أإريك  الشإ لية الإشهد فج قط ع العنعفعط. 

منيتط   تع عقعيع  إعزيعد إعن العتعنعميعع االقعتعصع دي تعاعإعيع  

إص   ت نمق الاإل مالتا ي  لت قي  زي دات فج اإلنتع يعيعة 

ماالنفت ح فج القط ع ت الإ إية. مهن ك  ع يعة إلعى تعنعنعيع  

ني ن ت الإ لية الا إة بين األيهزة ال كمإعيعة ممضعع إطع ر 

ش إل لني ن ت الإ لية الا إة/الديمن، ل  ف   عع عى انعتعقعرار 

الإ لية الا إة ماالقتص د الك ج مضبط أمض ع الإ لية الا إة، 

مت نين ف ع ية اإلنف ق ال كمإج. مإن العإعريع  أن تعتعكعرر 

إيراءات إع دة هيك ة الشرك ت الاق ريعة بعاعد العركعمد العذي 

فج القط ع الإ لج مشرك ت العطعيعران،  7882 د  فج ع   

 ن را لف ئض الط قة اإلنت يية.

متشإل الإخ طر الرئينيعة العتعج تعمايعر اافع ق االقعتعصع ديعة 

التب طا الا لإج، متدابعيعر الع عإع يعة العتعيع ريعة مغعيعرهع  إعن 

االضطراب ت التي رية/التمقف عن النداد، مالتق ب ت الإ لعيعة، 

مال رمف غير الإشياة ل اإع لعة العمافعدة إعع زيع دة العاع ء 

الضريبج ع ى األي ن ، معد  االنتقرار اإلق يإج. مقد يعزيعد 

ارتف ع أنا ر الف ئدة فج المالي ت الإت دة أم تعقع عبع ت النعمق 

 7878إن تك لعيعف االقعتعراض. ميعكعشعف إعاعرض إكنعبعم 

الإخ طعر العإعتعصع عة بعفع ئعض العطع قعة، مأنعاع ر العاعقع رات، 

مالديمن. مقد تخ   الإشرمع ت االنتثإ رية الضخإة، إن لع  

 تنفذ ب كإة، إخ طر كبيرة تتصل ب ألمض ع الإ لية الك ية. 

 التغير الننمي ب لننبة الإئمية إ  ل  يُذَكر غير ذلك( ( / إاشرات آف ق االقتص د الك ج مالفقر اإلمارات  2الجدول 


