
تــمــكــنــت اإلمـــــــــارات مــــن بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد وطــــنــــي، يــتــمــتــع بــــدرجــــة عــالــيــة 

مـــــن الــــتــــنــــوع االقـــــتـــــصـــــادي، عـــبـــر زيـــــــــادة االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــقــــطــــاع غــيــر 

ــــاً عــــلــــى نــــحــــو 70 % مــــــن الــــنــــاتــــج  ــــيـ ــــالـ الــــنــــفــــطــــي، والـــــــــــذي يــــســــتــــحــــوذ حـ

المحلي اإلجمالي.

ــــنـــــويـــــع، وفــــــــق االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــتـ ــــنـــــجـــــاح الــــكــــبــــيــــر فــــــي مـــــجـــــال الـ وعـــــــــزز الـ

االقتصادية للدولة، من حصانة االقتصاد، في مواجهة الضغوط 

التي يتعرض لها االقتصاد العالمي، بعد أن أظهر قدرة كبيرة في 

اســتــيــعــاب اآلثــــار الــتــي نتجت عــن األزمـــــات الــعــالــمــيــة، ســـواء خــال 

2008، أو التراجع الكبير في أسعار النفط منذ 2014.

وإلـــى جــانــب نــجــاح سياسة الــتــنــويــع، الــتــي تمثل حجر الــزاويــة في 

بناء حصانة الدولة االقتصادية، يتمتع االقتصاد الوطني بدرجة 

عــــالــــيــــة مـــــن الـــــمـــــرونـــــة، يـــجـــمـــع بــــيــــن الـــحـــســـنـــيـــيـــن: األصــــــــــول الـــســـائـــلـــة 

الــكــبــيــرة، وانــخــفــاض مــعــدل الـــديـــون الــخــارجــيــة، مــا يمنحه درجــة 

كبيرة من االستقرار، في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.

مميزات
ويستند االستقرار االقتصادي للدولة، على عــدد من المميزات، 

من بينها االحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية 

الـــكـــبـــيـــرة، حــيــث تــحــتــل الــــدولــــة الــمــرتــبــة األولــــــى خــلــيــجــيــاً فـــي حجم 

تــريــلــيــونــات  تــريــلــيــون دوالر )4.37  لــتــبــلــغ 1.19  الـــســـيـــاديـــة،  األصــــــول 

درهــــــــــم(، وفـــــقـــــاً ألحـــــــدث أرقـــــــــام نـــشـــرتـــهـــا مـــؤســـســـة مـــعـــهـــد صـــنـــاديـــق 

الثروة السيادية العالمية.

ولطالما كانت المبادرات التي تعلنها الدولة، موضع ترحيب 

من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين، وفــي مقدمها قانون 

االستثمار األجنبي المباشر، والذي أتاح رفع نسبة ملكية األجانب 

في بعض القطاعات، لتصل إلى 100 %.

وذكــــر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن اإلمـــــارات نــجــحــت فــي التغلب 

بــــفــــضــــل حـــــجـــــم المحافظ  الـــــخـــــارجـــــيـــــة األخـــــــــيـــــــــرة،  الــــــصــــــدمــــــات  ــــلـــــى  عـ

واستجابة  المتنوع،  واالقتصاد  الــــكــــبــــيــــرة،  المالية  والــــصــــنــــاديــــق 

سياسية قوية، واإلصــــاحــــات الــمــالــيــة الــهــيــكــلــيــة لــرفــع اإلنــتــاجــيــة، 

مــــــع تــــوفــــيــــر عـــــــائـــــــدات الــــنــــفــــط بــــشــــكــــل مــــنــــاســــب ألجــــــيــــــال الـــمـــســـتـــقـــبـــل 

عـــلـــى الــــمــــدى الــــطــــويــــل، الــــتــــي ســـــوف تـــســـاعـــد عـــلـــى ضــــمــــان الـــمـــرونـــة 

االقتصادية واالزدهار في السنوات المقبلة.

واقع جديد
وبــــحــــســــب الـــــصـــــنـــــدوق، تـــــواصـــــل الــــــدولــــــة الـــتـــكـــيـــف بـــشـــكـــل جــــيــــد مــع 

الـــواقـــع الـــجـــديـــد، الـــــذي تــشــهــده أســــــواق الــنــفــط. ومـــمـــا يــســهــل هــذا 

التكيف، ويحمي االقــتــصــاد والــنــظــام الــمــالــي، أن اإلمــــارات تمتلك 

احتياطيات مالية كبيرة، واقتصاداً متنوعاً، فضاً عن السياسات 

القوية التي تطبقها السلطات لمواجهة هذه المستجدات.

وذكــــــــــــر الــــــصــــــنــــــدوق أن الـــــحـــــكـــــومـــــة اتـــــــخـــــــذت بــــالــــفــــعــــل عــــــــــــــدداً مـــن 

الخطوات المهمة، بما في ذلك اعتماد قانون لاستثمار األجنبي 

الــمــبــاشــر، يــســمــح بــــأن تــصــل نــســبــة الــمــلــكــيــة األجــنــبــيــة إلــــى 100 % 

فـــــي قــــطــــاعــــات مــــخــــتــــارة، وخــــفــــض أو إلـــــغـــــاء الـــــرســـــوم والـــــغـــــرامـــــات. 

الــتــي اتخذتها السلطات نحو تنفيذ  الــصــنــدوق بالخطوات  ورحـــب 

ــلــــــة، لــــتــــنــــمــــيــــة الــــــمــــــشــــــروعــــــات الــــصــــغــــيــــرة  ــ ــــامــ ــــيـــــة وطـــــنـــــيـــــة شــ ــــيـــــجـ ــــتـــــراتـ اسـ

الــخــطــوات ذات األهمية الخاصة فــي هذا  والمتوسطة، وتتضمن 

الــــمــــجــــال: تـــخـــفـــيـــض تـــكـــالـــيـــف بــــــدء الــــمــــشــــروعــــات، وتـــفـــعـــيـــل اإلطــــــار 

الجديد لإلعسار المالي، وتشجيع زيادة الشمول المالي.

ويــــــرى الـــصـــنـــدوق أن خـــلـــق اقـــتـــصـــاد نـــشـــط ومـــتـــنـــوع، قـــائـــم عــلــى 

الـــــمـــــعـــــرفـــــة، يـــتـــطـــلـــب اســــــتــــــمــــــرار اإلصــــــــاحــــــــات لــــتــــعــــزيــــز دور الــــقــــطــــاع 

ــــمــــــواهــــــب واحــــــــتــــــــواء الــــجــــمــــيــــع، مــــــع تـــوســـيـــع  الـــــــخـــــــاص، وتــــشــــجــــيــــع الــ

ــــــدرة  ــــقـ ــ ــــاســــــات، لـــتـــحـــســـيـــن اإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة والـ ــــيــ وتــــعــــمــــيــــق مـــــــــبـــــــــادرات الــــــســ

التنافسية.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير »اآلفاق االقتصادية العالمية«، 

قــــال فــهــد الـــقـــرقـــاوي إن جــاذبــيــة دبــــي االســتــثــمــاريــة، باألرقام

تتجلى بوضوح في بيانات االستثمارات األمريكية، 

وحـــصـــتـــهـــا مــــن إجــــمــــالــــي مــــشــــاريــــع وتــــدفــــقــــات رؤوس 

أمــــــوال االســتــثــمــار األجــنــبــي الــمــبــاشــر، حــيــث تــواصــل 

مـــكـــانـــتـــهـــا فــــي الـــمـــرتـــبـــة األولــــــــى بـــيـــن الــــــــدول الـــمـــصـــدرة 

لــــــاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــــمــــــبــــــاشــــــرة إلــــــــــى دبـــــــــــــي، مــــــشــــــيــــــراً إلـــــى 

أن حــــصــــة الـــــشـــــركـــــات والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن الـــــواليـــــات 

الــــمــــتــــحــــدة، مـــــن إجــــمــــالــــي رؤوس أمــــــــــوال ومــــشــــاريــــع 

االســــتــــثــــمــــار األجــــنــــبــــي إلــــــى دبـــــــي، ارتــــفــــعــــت مـــــن 19 % 

فـــي 2014، إلـــى 34 % فـــي 2019، ويـــأتـــي اســتــحــواذ 

»أوبر« العالمية على شركة »كريم«، التي انطلقت 

ــــــي، كـــتـــرجـــمـــة فــعــلــيــة لـــلـــفـــرص الــــتــــي تــــزخــــر بــهــا  مــــن دبـ

دبي، لكبرى الشركات العالمية.

آي  دي  »إف  تــــــــايــــــــمــــــــز  فـــــــايـــــــنـــــــنـــــــشـــــــال  مــــــــــؤشــــــــــر  أورد 

مــــــــــاركــــــــــتــــــــــس«، والــــــــــــــــــــذي يــــــســــــجــــــل بــــــــيــــــــانــــــــات تــــــدفــــــقــــــات 

ــــثـــــمـــــار األجــــنــــبــــي  ــــتـ الـــــــمـــــــال، ومــــــشــــــروعــــــات االسـ رأس 

ـــارة دبــــي في  ــ الــمــبــاشــر الـــجـــديـــدة حــــول الـــعـــالـــم، إمـ

الــمــرتــبــة الــثــالــثــة عــالــمــيــًا فــي اســتــقــطــاب االســتــثــمــار 

األجـــــنـــــبـــــي الـــــمـــــبـــــاشـــــر، مــــــن حــــيــــث تـــــدفـــــقـــــات رؤوس 

ــــــة  ـــمـــــــاريـ األمــــــــــــــــــــــــــــوال، وعـــــــــــــــــدد الـــــــــمـــــــــشـــــــــروعـــــــــات االســـــــتـــــــثــــ

الـــــجـــــديـــــدة، لــــتــــواصــــل دبــــــي تـــقـــدمـــهـــا خــــــال الــنــصــف 

ــًا  جــــذبــ األكــــــثــــــر  الــــــمــــــدن  تـــصـــنـــيـــف  فــــــي  األول 2019، 

لـــاســـتـــثـــمـــارات األجــــنــــبــــيــــة، وتــــأكــــيــــد مـــكـــانـــتـــهـــا كــبــيــئــة 

استثمار عالمية، تواكب تطلعات المستثمرين، 

وتحوالت التكنولوجيا، وطموحات رواد األعمال 

والمبتكرين في المنطقة والعالم.

%
 34 

032020

مناعة االقتصاد الوطني أقوى 
من الصدمات العالمية

العالم يســتثمر فـــــي اإلمارات
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الملفالعدد 14508

حازت اإلمارات على شهادات ثقة دولية من 
المؤسسات والمنظمات االقتصادية العالمية، 

تؤكد مناعة وحصانة اقتصادها الوطني ضد 
الصدمات االقتصادية الخارجية، إلى جانب تنوع 

ومرونة المحركات الدافعة للنمو االقتصادي، التي 
تتمتع بها الدولة، والتي جعلت العالم يستثمر في 

اإلمارات. ونجحت الدولة في ترسيخ مكانتها، وجهة 
عالمية جاذبة لالستثمارات األجنبية، كما نجحت 

في وضع السياسات االقتصادية المناسبة، لتوفير 
كافة فرص النجاح لمشروعات عمالقة، مدعومة 

باحتياطيات نفط مؤكدة، تتجاوز 100 مليار برميل، 
والذي يعد ضمانة أكيدة لخطط التنمية االقتصادية 

الطويلة.

إعداد: القسم االقتصادي
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‹ دبي أرض الفرص 
المليارية

‹ أبوظبي بيئة مفّضلة 
لالستثمار

‹ 2.6 % و3 % نموًا متوقعًا 
القتصاد اإلمارات في 

2020 و2021

 46.6
مليارًا حجم رؤوس أموال 
المشروعات االستثمارية 

في دبي بالنصف األول 
2019

 2.78
تريليون أصول البنوك 

الُمدرجة بنمو 19 %

 854 
مليارًا رسملة األسهم 

اإلماراتية الُمدرجة

سجّل ناجح في التعامل مع األزمات االقتصادية العالمية
تمتلك اإلمـــارات سجاً حافاً من النجاحات، في 

الـــتـــعـــامـــل واســـتـــيـــعـــاب اآلثـــــــار الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــظـــروف 

العالمية واإلقليمية، التي كانت سائدة في بعض 

ــــطــــــورات أســــــــــواق الـــنـــفـــط،  ــــــن أهــــمــــهــــا تــ الـــــفـــــتـــــرات، ومـ

وأسواق المال العالمية.

ورغـــــــــــــم انــــــفــــــتــــــاح اقــــــتــــــصــــــاد الـــــــــدولـــــــــة وتـــــكـــــامـــــلـــــه مـــع 

االقتصاد العالمي، تبقي اإلمارات بين الدول األوفر 

حــظــاً فــي مــواجــهــة األزمــــات الــعــالــمــيــة، بسياساتها 

الناجحة في سياسة التنويع االقــتــصــادي، وزيــادة 

مـــــســـــاهـــــمـــــة الــــــقــــــطــــــاعــــــات غـــــيـــــر الــــنــــفــــطــــيــــة فــــــــي الــــنــــاتــــج 

الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي، والـــتـــي بـــاتـــت نـــمـــوذجـــاً تــحــتــذي 

به الدول المنتجة للنفط األخرى، هذا إلى جانب 

جهود اإلصاح االقتصادي للحكومة.

كـــمـــا تـــمـــثـــل األصـــــــــول الـــســـائـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــدولـــة، 

تـــــــبـــــــعـــــــات أي أزمـــــــــــــات  لـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة  مــــــــــصــــــــــدات مـــــــالـــــــيـــــــة 

عــالــمــيــة، إلــــى جـــانـــب الـــعـــامـــل اإليـــجـــابـــي، الــمــتــمــثــل 

في انخفاض مستويات الديون الخارجية.

وعلى الرغم من التطورات الحادة التي حدثت 

فــي الــســاحــة اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، كــانــت لــإلمــارات 

الــــــــقــــــــدرة فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع األزمــــــــــــــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

لتحولها إلى فرص.

فــفــي 1986، نـــزلـــت أســـعـــار الــنــفــط إلــــى أقــــل من 

تـــلـــك هـــــزة اقــتــصــاديــة  لـــلـــبـــرمـــيـــل، كـــانـــت  9 دوالرات 

عـــــنـــــيـــــفـــــة ضـــــــــربـــــــــت االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــي، مــــــــــا دفـــــــع 

المجلس الوطني االتــحــادي، إلــى دعــوة الحكومة 

إلى تكثيف الجهود لتنويع االقتصاد.

مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أكــــــــــــــدت مـــــجـــــلـــــة »إيــــــكــــــونــــــومــــــســــــت« 

ــــــح فــــــــي الــــتــــعــــامــــل  ــــاجـ ــ أن اإلمــــــــــــــــــــارات لـــــديـــــهـــــا ســـــجـــــل نـ

مـــــــــع األزمــــــــــــــــــــات االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة. اســــــتــــــعــــــرضــــــت وحـــــــــدة 

تعامل  عــن  تــقــريــراً  للمجلة  التابعة  »إنتيلجينس« 

اقــــتــــصــــاد اإلمــــــــــــــارات مــــــع تـــــداعـــــيـــــات انــــتــــشــــار فــــيــــروس 

ــتـــــي تـــعـــرضـــت  ــ ــــاديـــــة الـ ــتـــــصـ ــ »كــــــــورونــــــــا« واألزمـــــــــــــــات االقـ

لــهــا اإلمــــــــارات وواجـــهـــتـــهـــا، ومــنــهــا األزمــــــة الــعــالــمــيــة 

وتراجع أسعار النفط.

وتــطــرق التقرير إلــى األزمـــات الصحية المرتبطة 

فــــــــذكــــــــر أن حـــــكـــــومـــــة  بـــــــانـــــــتـــــــشـــــــار أمـــــــــــــــــــراض خــــــــطــــــــيــــــــرة، 

ـــــارات تــحــظــى بــســمــعــة طــيــبــة فـــي الــتــعــامــل على  اإلمــ

نحو فعال مع انتشار األمراض. وأضاف أن األزمة 

الراهنة الناجمة عن »كورونا« ليست استثناًء.

وأشــــــــار إلـــــى الــــخــــطــــوات الـــســـريـــعـــة الــــتــــي اتــخــذتــهــا 

ــــا« والـــحـــيـــلـــولـــة  ــ ــــورونـ حـــكـــومـــة اإلمـــــــــــارات الحـــــتـــــواء »كـــ

الــــمــــشــــاكــــل  ــــر  ــــريــ ــــقــ ــتــ ــ الــ انــــــــتــــــــشــــــــاره. واســـــــتـــــــعـــــــرض  دون 

ــــتـــــصـــــاديـــــة الــــمــــتــــوقــــع أن تـــنـــجـــم عـــــن الــــفــــيــــروس،  االقـ

وذكــــــر أن اإلمــــــــــارات ســتــتــبــنــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــحـــددة 

تـــــهـــــدف إلـــــــى الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن حـــــــدة هـــــــذه الـــمـــشـــاكـــل. 

وأكـــــــــد أن الـــــــدولـــــــة تــــــراهــــــن فــــــي هــــــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

عــلــى »مــصــرف اإلمـــــارات الــمــركــزي« بــاعــتــبــاره األداة 

الدولة تجابه التحديات العالمية بسياسات استثنائية  |  البيانالرئيسية في تنفيذها.



كــشــفــت الـــتـــقـــاريـــر اإلحـــصـــائـــيـــة لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي ومــنــظــمــة 

األمـــم الــمــتــحــدة لــلــتــجــارة والتنمية »األونـــكـــتـــاد« ووزارة االقــتــصــاد 

ــيــــئــــة االتــــــحــــــاديــــــة لـــلـــتـــنـــافـــســـيـــة عــــــن الــــنــــقــــلــــة الــــنــــوعــــيــــة والـــكـــمـــيـــة  والــــهــ

الكبيرة التي شهدها االقتصاد الوطنى خال السنوات الماضية 

ــــتـــــي واجـــهـــهـــا  وحــــصــــانــــتــــه ضـــــــد  األزمــــــــــــات الــــمــــالــــيــــة واإلقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ

العالم خاصة دول اليورو خال السنوات الماضية.

ــــيـــــر مـــــــن االقـــــــتـــــــصـــــــادات  ــــثـ فـــــفـــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي حــــقــــقــــت فـــــيـــــه الـــــكـ

الـــعـــالـــمـــيـــة الــــكــــبــــرى خـــــاصـــــة إقـــــتـــــصـــــادات دول الــــــيــــــورو نــــســــب نــمــو 

سلبية خال السنوات الماضية خاصة بعد عام 2010، واصل 

ــــقـــــوى بـــنـــســـب تـــــراوحـــــت بـــيـــن 1.7 %  االقــــتــــصــــاد اإلمـــــــاراتـــــــي نــــمــــوه الـ

إلـــي 5 %، وارتـــفـــع الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي لـــإلمـــارات بــاألســعــار 

الحقيقية من 982.7 مليار درهم لعام 2011 إلي 1.442 تريليون 

2018 وفــقــاً للتقرير االقــتــصــادي الــســنــوي لــــوزارة االقــتــصــاد لعام 

2018 بارتفاع 459.3 ملياراً ونمو 47 %، ويتوقع صندوق النقد 

لــــعــــام 2019 إلــــي  ــــارات  ــ ــــــإلمـ لـ ــنــــاتــــج اإلجـــــمـــــالـــــي  الــــــدولــــــي أن يــــصــــل الــ

1.673 تريليون درهم. وحققت اإلمــارات نجاحاً كبيراً في تنويع 

اقتصادها بهدف تقليص اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي 

لــــلــــدخــــل ، وخـــــــــال الـــــســـــنـــــوات الــــعــــشــــر الــــمــــاضــــيــــة ارتــــفــــعــــت قــيــمــة 

أنــشــطــة الـــقـــطـــاعـــات غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 

مــن 654.8 مــلــيــاراً 2010 إلـــى 1.01 تــريــلــيــون 2018 بــزيــادة 355.5 

ملياراً، االمر الذي أدي إلي ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير 

النفطية إلى 70 %. وتمتلك اإلمــارات سيولة كلية واحتياطيات 

نقدية وقاعدة رأسمالية قوية للغاية، حيث رفعت احتياطياتها 

بــنــهــايــة يناير  الــدولــيــة مـــن 246.9 مــلــيــاراً 2013 إلـــي 487.5 مــلــيــاراً 

2020، وزادت الحكومة من ودائعها من 172 ملياراً نهاية يناير 

2014 إلي 318.7 ملياراً نهاية سبتمبر 2019.

وإســـــــتـــــــقـــــــرار  وقــــــــــــــوة  لـــــــــــإلمـــــــــــارات  اإلنــــــفــــــتــــــاحــــــيــــــة  الــــــســــــيــــــاســــــة  وأدت 

إلــى تحولها قبلة المستثمرين األولـــي فــي المنطقة،  اقــتــصــادهــا 

وارتـــفـــع رصــيــد اإلســتــثــمــارات األجــنــبــيــة الــداخــلــة لــلــدولــة مـــن 76.1 

إلـــى 140.32 مــلــيــاراً )515 مــلــيــار درهــــم( نهاية  مــلــيــار دوالر 2010 

تــــدفــــقــــات االســــتــــثــــمــــار األجـــنـــبـــي  يــــنــــايــــر 2020، كــــمــــا ارتـــــفـــــع صـــــافـــــي 

الــمــبــاشــر الـــداخـــل لــلــدولــة مـــن 4 مــلــيــارات دوالر 2010 إلـــي 10.4 

مــلــيــارات دوالر 2018.  وشــهــدت الــتــجــارة الــخــارجــيــة نقلة نوعية  

بعد أن توسعت اإلمارات في عاقاتها االقتصادية مع 220 دولة 

وارتفعت من 754.4 ملياراً نهاية 2010 إلي 1.628 تريليون نهاية 

2018، وإرتــفــعــت الـــصـــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة مــن 83.1 مــلــيــاراً إلــى 

212 ملياراً. واحتلت صـــادرات الــدولــة من الخدمات المرتبة 22 

عالمياً وتساهم بـ %1.2 من الصادرات العالمية من الخدمات، 

فــيــمــا تـــأتـــي الــــصــــادرات الــســلــعــيــة وتــشــمــل الــنــفــط فـــي الــمــرتــبــة 16 

عالمياً وتساهم بما نسبته %1.8 من الصادرات العالمية.

أكد المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، 

إحـــدى مــؤســســات اقــتــصــاديــة دبـــي: أن  »إكــســبــو 2020 دبـــي« يضعنا عــلــى مــشــارف 

طفرة اقتصادية. وقال: ال شك أن العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة في الوقت 

الــــحــــالــــي، وتـــشـــهـــد االقـــــتـــــصـــــادات الـــعـــالـــمـــيـــة ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــمــــتــــغــــيــــرات، ســـــــــواًء عــلــى 

مستوى األسواق أو المنتجات، وامتدت نحو التركيز على سلع معينة ومحددة، 

وعند حدوث مثل هذه التقلبات تشهد قطاعات عديدة نمواً ال مثيل له كون أن 

الـــوضـــع الـــعـــام يـــحـــّول الــتــحــدي إلــــى فــرصــة بــالــنــســبــة لــهــذه الــقــطــاعــات، ومــــن خــال 

التواصل المستمر مع المصدرين في مجال تجارة الجملة نرى أن هناك ارتفاعاً 

لطلب منتجات معينة نحو أسواق محددة.

وأضــاف: في مثل هذه التحديات تبرز أهمية مراكز األعمال الدولية والتي تتمثل 

بالدول أو المدن التجارية الكبيرة مثل دبــي، حيث شهدنا خال 2019 نمواً %4 

فـــي عــمــلــيــات إعـــــادة الــتــصــديــر و22 % فـــي عــمــلــيــات الــتــصــديــر، وهـــــذه الــــزيــــادات هي 

استكمال لنجاحات اإلمارة.

أكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، 

أن اقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـــنـــي لـــديـــه مــــن الـــمـــنـــاعـــة مــــا يـــعـــزز قــــدرتــــه عـــلـــى مـــواجـــهـــة كــافــة 

الــمــتــغــيــرات والــتــحــديــات الــعــالــمــيــة، بــفــضــل مـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن مـــرونـــة وانــفــتــاح، 

وتـــكـــامـــل وتـــنـــاغـــم االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والـــخـــطـــط الــحــكــومــيــة الــمــحــلــيــة واالتــــحــــاديــــة، 

مـــؤكـــداً أن اإلمـــــــارات تــشــكــل مــنــصــة اقــتــصــاديــة تــفــاعــلــيــة مـــوحـــدة، وبـــاتـــت الــيــوم 

بوابة االقتصاد العالمي برصد كافة المستجدات المحلية والعالمية، والتنبؤ 

بـــالـــتـــغـــيـــرات الــمــقــبــلــة عـــلـــى آلــــيــــات الـــعـــمـــل االقــــتــــصــــادي واالســــتــــثــــمــــاري، ومـــــن ثــم 

فـــلـــديـــهـــا تــــصــــور فـــــي اســــتــــشــــراف األحـــــــــــداث االقــــتــــصــــاديــــة عـــالـــمـــيـــاً وإقــــلــــيــــمــــيــــاً، مــمــا 

يــؤهــلــهــا ويــجــعــلــهــا تــتــكــيــف مـــع الــتــغــيــرات الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى األوضــــــاع االقــتــصــاديــة 

وعــالــمــيــاً، وبــالــتــالــي فلديها ضمن خططها المستقبلية والــعــاجــيــة من  محلياً 

الـــتـــحـــلـــيـــات والــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الـــمـــتـــعـــددة والـــبـــديـــلـــة لـــمـــواجـــهـــة أيــــــة مـــشـــاكـــل بــل 

والـــتـــعـــافـــي والـــنـــمـــو واالزدهــــــــــــار، والـــــعـــــودة إلـــــى أفـــضـــل مـــمـــا كـــانـــت وأقـــــــرب مــثــال 

على ذلك األزمــة االقتصادية التي طالت العام أجمع في 2008 خرجت منها 

اإلمارات متعافية قوية وهي اليوم يشار إليها بالبنان. 

أكد نجيب عبدالله الشامسي، المستشار االقتصادي مدير عام المسار للدراسات 

االقتصادية، أن المقومات االقتصادية ومــصــادر قــوة االقتصاد الوطني مــن بنية 

تحتية وتــشــريــعــات وقــوانــيــن اقــتــصــاديــة وجــهــاز مــصــرفــي مــتــطــور وحــريــة اقتصادية 

وقاعدة رأسمالية صلبة ووجــود ثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم، إنما 

تـــعـــزز حـــضـــور اإلمــــــــارات دولـــــة حــاضــنــة لـــاســـتـــثـــمـــارات الــوطــنــيــة والـــعـــربـــيـــة والـــدولـــيـــة 

ولــعــل تــدفــق االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة والــســيــولــة لــمــصــارف الـــدولـــة لدليل 

على مناعة وقــوة االقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص انعكاسات وتداعيات 

كافة األزمات.

وأشار إلى أن االقتصاد يشكل ركيزة أساسية في تحقيق االستقرار واألمن واألمان 

لجميع دولة العالم، وال شك في أن تعافي اإلمارات من األزمات السابقة، يؤكد 

قـــدرة اقتصاد الــدولــة على امتصاص مختلف األزمـــات وإدارتــهــا بطريقة احترافية 

واســتــبــاقــيــة، مـــا يــؤكــد قــــدرة الـــدولـــة عــلــى تـــجـــاوز أزمــــة فـــي ظــاهــرهــا صــحــيــة ولكنها 

في حقيقتها اقتصادية، حيث استطاعت اإلمارات الحد من تلك الظاهرة لتؤكد 

لــلــعــالــم أن كـــل مـــن يــعــيــش عــلــى أرض اإلمــــــــارات وخـــاصـــة الــمــســتــثــمــريــن والــســيــاح 

يجدون كل العناية والرعاية الصحية التي تضمن سامتهم.

ساعد العوضي: »إكسبو« يضعنا 
على مشارف طفرة اقتصادية

محمد النعيمي: اإلمارات تشّكل 
منصة اقتصادية تفاعلية موحدة

نجيب الشامسي: الدولة حاضنة 
لالستثمارات 

أشاد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، 

بالنموذج التنموي الرائد الذي تتبعه دولة اإلمارات، 

ونجاحها في اتباع نهج تنويع مصادر الدخل، وتقليل 

االعتماد على العائدات النفطية.

وقال على هامش مشاركته في أعمال منتدى المرأة 

الــعــالــمــي - دبـــي 2020 الــشــهــر الــمــاضــي، إن اإلمــــارات 

نجحت أيضًا باالستثمار في إرساء بنية تحتية قوية، 

تــدعــم أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــطــمــوحــة لـــلـــدولـــة، فــضــاً عن 

الــفــرص الــتــي تتيحها الـــدولـــة لــاســتــثــمــارات األجــنــبــيــة، 

وما تقدمه من مقومات دعم ومحفزات استثمارية، 

ــــمــــــت فــــــــي تـــــــقـــــــدم الـــــــــدولـــــــــة فــــــــي مـــــــــؤشـــــــــرات ســــهــــولــــة  ــــاهــ ســ

ممارسة األعمال على المستوى العالمي.

تــــصــــدر اســــــم دبــــــي عــــالــــم الـــــمـــــال واألعـــــــمـــــــال، بـــوصـــفـــهـــا مــنــّصــة 

ــــئـــــة إلـــــى  ــــنـــــاشـ ــــاريـــــع الـ ــــالـــــمـــــشـ ــــلــــــوصــــــول بـ االنــــــــطــــــــاق والـــــــنـــــــجـــــــاح، لــ

تقييمات بالمليارات من قبل مستحوذين عالميين، وبذلك، 

ترسخ دبي موقعها الحيوي على رادار الفرص المجزية لكبار 

المستثمرين الدوليين.

وتشمل صفقات االستحواذ المليارية على شركات انطلقت 

مــــن دبــــــي، اســـتـــحـــواذ »أوبــــــــر« الــعــالــمــيــة عـــلـــى »كــــريــــم« بــقــيــمــة 

11 مـــلـــيـــار درهــــــــم، وصـــفـــقـــة »ســــــــوق.كــــــــوم«، الــــتــــي اســـتـــحـــوذت 

عليها »أمـــــازون« العالمية، مقابل أكــثــر مــن مــلــيــاري درهــم، 

وتنضم شــركــة »ميديا دوت نـــت«، إلــى نـــادي دبــي للشركات 

المليارية، بعد أن استحوذ عليها نقداً، تحالف لمستثمرين 

صينيين، مقابل 3.3 مليارات درهم.
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الصادر في يناير الماضي، أن يشهد 2020 بداية تسارع وتيرة 

مــــعــــدل نـــمـــو اقـــتـــصـــاد اإلمـــــــــــارات، لـــيـــرتـــفـــع مــــن نـــمـــو ُمــــقــــدر لــلــعــام 

الماضي بنحو 1.8 %، إلى نمو متوقع بنحو 2.6 %، وإلى 3 % 

في عامي 2020 و2021.

ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، يتجاوز معدل نمو اقتصاد 

ــــتـــــوقـــــع  الـــــمـ الــــــنــــــمــــــو  مـــــــعـــــــدل  خـــــــــــال 2020،  الــــــمــــــتــــــوقــــــع  اإلمــــــــــــــــــــــارات 

لــاقــتــصــادات الــمــتــقــدمــة، والـــمـــقـــدر بــنــحــو 1.4 %، وكـــذلـــك نمو 

االقــتــصــاد الــعــالــمــي الــمــتــوقــع أن يــكــون بـــحـــدود 2.5 %، ويــفــوق 

أيــضــاً مــعــدل الــنــمــو الــمــتــوقــع لــاقــتــصــادات الــمــصــدرة للنفط في 

الــشــرق األوســـــط، والــمــقــدر بــنــحــو 2 %. وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإن 

معدل نمو االقتصاد اإلمــاراتــي، يعد من بين األعلى بين دول 

مجلس التعاون الخليجي خال العام الحالي.

مقومات
تــرويــج  الــقــرقــاوي رئــيــس الجمعية العالمية لهيئات  وأكـــد فــهــد 

التنفيذي لمؤسسة دبــي لتنمية االستثمار،  االستثمار، المدير 

إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن اإلمارات تتمتع بمقومات 

اقــــتــــصــــاديــــة مـــتـــكـــامـــلـــة، ومــــــزايــــــا تـــنـــافـــســـيـــة مــــتــــقــــدمــــة، تـــــرســـــخ مــن 

جــاهــزيــتــهــا فـــي مــواجــهــة األزمــــــات الــعــالــمــيــة، واألوقــــــات الصعبة 

التي يمر بها العالم، وتدعم سرعة تأقلمها.

وأوضــــح أن الــبــنــيــة التحتية الــتــي تتمتع بــهــا دبـــي، واإلمـــــارات 

ــــمــــــن األفــــــــضــــــــل عــــــالــــــمــــــيــــــاً، بــــــــــــــــدءاً مــــــــن شــــبــــكــــات  عـــــــمـــــــومـــــــاً، تـــــــأتـــــــي ضــ

الـــطـــرق والـــمـــواصـــات، مـــــروراً بــالــمــوانــئ والـــمـــطـــارات والــخــدمــات 

اللوجستية المتنوعة، باإلضافة إلى البيئة التشريعية العصرية 

المحفزة لألعمال واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر، إلى 

جـــانـــب األمـــــن واألمـــــــان والـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة الـــمـــتـــطـــورة، وفــي 

مــقــدمــهــا خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، ونـــمـــط الــحــيــاة الــعــصــريــة، 

ــــنـــــوع الــــقــــطــــاعــــات االقــــتــــصــــاديــــة، وأوضـــــــــح أن هــــــذه الـــمـــقـــومـــات  وتـ

تــعــزز مناعة االقــتــصــاد الــوطــنــي، وتــدعــم جاهزيته لمواجهة أي 

أزمة عالمية.

اقتصاد  فــي متانة  العالميين  المستثمرين  ثقة  إن  وأضــــاف: 

دبـــــي واإلمــــــــــــارات، راســــخــــة دومــــــــاً، بــــل وتـــشـــهـــد زخــــمــــاً مـــتـــواصـــاً، 

بفضل السياسات والمبادرات الحكومية التطويرية، والجهود 

الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــــدولـــــة لـــخـــلـــق الــــمــــزيــــد مــــن الـــــفـــــرص، وخــــاصــــة فــي 

اقتصاد المستقبل، واالستثمار المؤثر في التنمية، ليس على 

الصعيد المحلي فقط، بل على المستوى العالمي أيضاً.

وأشـــــار إلــــى أن دبــــي تـــواصـــل تــرســيــخ مــكــانــتــهــا أيـــضـــاً، كــوجــهــة 

استثمارية جاذبة لكبار المستثمرين الصينيين، وهو ما يتجلى 

بوضوح في االتفاقيات التي أبرمتها موانئ دبي العالمية، مع 

شــــركــــات صــيــنــيــة بــقــيــمــة 9.1 مــــلــــيــــارات درهــــــــم، إلقــــامــــة مــشــاريــع 

استثمارية لوجستية في دبي.

وتواصل دبي، تحقيق نتائج قوية في استقطاب االستثمارات 

األجــنــبــيــة، إذ سجلت تــدفــقــات االســتــثــمــار األجــنــبــي الــمــبــاشــر إلــى 

دبي، نمواً استثنائياً بالنصف األول 2019، حيث بلغت رؤوس 

أموال المشروعات االستثمارية الُمعلَنة في تلك الفترة، 46.6 

مليار درهـــم، بنمو قـــدره 135 %، مــقــارنــًة مــع الــفــتــرة ذاتــهــا من 

الـــــعـــــام الـــــمـــــاضـــــي، بـــحـــســـب بــــيــــانــــات »مـــــرصـــــد دبـــــــي لـــاســـتـــثـــمـــار«، 

الــتــابــع لـــ »مــؤســســة دبـــي لتنمية االســتــثــمــار«، إحـــدى مؤسسات 

اقتصادية دبـــي. كما أكـــدت التقارير الــدولــيــة أن أبــوظــبــي وجهة 

مفضلة لاستثمار.

األسهم والبنوك
وتــــنــــاهــــز رســــمــــلــــة األســـــهـــــم اإلمــــــاراتــــــيــــــة، نــــحــــو 854 مــــلــــيــــار درهـــــــم، 

موزعة بواقع 502.17 مليار لألسهم العامة والخاصة المدرجة 

في سوق أبوظبي لألوراق المالية، ونحو 351.69 مليار لألسهم 

الــعــامــة والـــخـــاصـــة الـــمـــدرجـــة فـــي ســــوق دبــــي الـــمـــالـــي. وتــســتــحــوذ 

أسهم البنوك على نحو 51.4 % من القيمة السوقية لألسواق، 

لـــبـــنـــوك ســـوق  ــــــم، مــنــهــا 239.7 مـــلـــيـــاراً  بــنــحــو 438.69 مـــلـــيـــار درهـ

أبوظبي، و198.9 ملياراً لبنوك سوق دبي.

وأظــــهــــرت إحـــصـــائـــيـــات »الـــبـــيـــان االقــــتــــصــــادي«، ارتــــفــــاع األربـــــاح 

الـــصـــافـــيـــة لـــنـــحـــو 17 بـــنـــكـــاً وطــــنــــيــــاً مـــــدرجـــــاً فــــي أســــــــواق الــــمــــال إلـــى 

45.7 مليار درهــم في 2019، بــزيــادة %12.1 أو ما يعادل 4.93 

مليارات، مقارنة بنحو 40.77 ملياراً 2018، فيما زادت أصول 

البنوك %18.8 أو 441.85 ملياراً لتقفز من 2.34 تريليون نهاية 

2018، إلى 2.78 تريليون نهاية 2019.

قواعد القوة:

فرص
ــــريــــــادة  ــــلــ ــــتــــــذى لــ ــــنـــــظـــــر الــــــعــــــالــــــم إلـــــــــــى دبـــــــــــــي، كــــــنــــــمــــــوذج يــــــحــ يـ

والـــطـــمـــوح واإلنــــجــــاز، وكـــــأرض لــلــفــرص والــنــمــو والــنــجــاح 

فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت، وتــتــجــســد هـــذه الــنــظــرة فـــي تقاطر 

ــــيـــــة القــــتــــنــــاص الـــــفـــــرص الــــــواعــــــدة،  كــــبــــرى الـــــشـــــركـــــات الـــــدولـ

الــتــي تــزخــر بها اإلمــــارة، والــشــركــات الــتــي انطلقت منها، 

وتـــوســـعـــت نــحــو الــعــالــمــيــة، وبـــاتـــت دبــــي مـــن أكـــبـــر مــراكــز 

الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات المبتكرة، 

حيث أنبتت التربة الخصبة التي روتها دبي، بمنظومة 

مــتــكــامــلــة ومــثــالــيــة لــابــتــكــار فــي عــالــم األعـــمـــال الــرقــمــيــة، 

شركات ناشئة ريادية، سرعان ما وصلت إلى العالمية، 

واستقطبت أنظار كبار الاعبين في العالم.

اقتصاد بأرقام تريليونية 

 1.67 
تريليون درهم الناتج 
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