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 ص تنفيذيّلخ ُم

2020 يناير 31 يخبتار األورويب االتحاد من ًاأخير المتحدة المملكة جتخر لقد

اإلستفتاء تلت ةعسير ضاتمفاو عملية من اشهر 43 دامت يلةطو ةفتر بعد 

له األورويب االتحاد من المتحدة المملكة خروج أو يكسيت”“البر .2016 نيويو يف 

على ضللتفاو المتحدة للمملكة ضيةاألر يهيئ فهو ً،الّأو األهمية. غاية يف تشعبات 

ويف .2020 عام نهاية بحلول امهاإبر سيتم األورويب االتحاد مع ّةحر ةتجار اتفاقية 

ضللتفاو يكسيتالبر بعد ما صةفر المتحدة المملكة ستستغل نفسه، الوقت 

 األوروبية غير الدول مع الثنائية ةالحر ةالتجار اتفاقيات من كبير عدد على 

األخرى يةالتجار التكتالت من وعدد والهند والصين يكيةاألمر المتحدة الياتكالو

ّةالحر ةللتجار اتفاقيات على ضالتفاو ولكن الخليج. لدول التعاون مجلس مثل 

تتبع الصين( يكية،األمر المتحدة الياتالو األورويب، االتحاد )مثل كبرى دول مع 

 بةمتضار ضيةتفاو مواقف يف المتحدة المملكة سيضع للغاية متباينة مناهج 

ية جديدة بين هذه الدول.ات تجارتروقد يثير تو

ًحاليا تعد والتي المنفتح، التجاري بنظامها ديب ةإمار تتلقى أن المتوقع ومن 

 ًاقدر فيه،والتر واللوجستيات يلوالتمو ةللتجار العالمية كزاالمر كبرى من واحدة 

 سساتوالمؤ يطانيينالبر يينالتجار ضينالمفاو فطر من االهتمام من كبرأ

من عدد خالل ومن يكسيتالبر بعد ما حلةمر تقدم مع يطانيةالبر يةالتجار

التي ئيسيةالر القنوات مقدمة يف األجنبية اتاالستثمار تأيتو ئيسية.الر القنوات 

 االقتصادية العالقات سيعتو إىل يكسيتالبر بعد ما حلةمر خاللها من ديتؤ قد 

 يةعالمة تجار 4,762 ية بين ديب والمملكة المتحدة حيث تتواجد يف ديبوالتجار

صلتو التي اتالعقار يف المتحدة المملكة مواطني اتاستثمار تليها يطانية،بر

 من كثرأ تواجد دييؤ قد بينما ،2019 يف ايتإمار درهم مليار 3.6 إىل قيمتها 

 المتحدة بيةالعر اتاإلمار يف ومقيمين المتحدة المملكة من مواطن ألف 100

 ديب.ات وية والثقافية مع اإلماريز الروابط التجارإىل تعز

 بعد ما حلةمر يف ستتأثر التي األخرى الهامة القطاعات من السياحة تشكلو

المتحدة المملكة من ائرز مليون 1.2 من كثرأ ديب استقبلت حيث يكسيتالبر

ينحدر التي الدول مستوى على الثالثة تبةالمر المملكة واحتلت ،2019 عام يف 

اإلسترليني الجنيه فصر بسعر ًيضاأ يتأثر القطاع هذا ولكن ة.اإلمار ارّزو منها 

 أن سابقة اسةدر أثبتت فقد يكي.األمر الربالدو طبوالمر ايتاإلمار الدرهم مقابل 

المتحدة( المملكة فيها )بما المتقدمة االقتصادات يف الدخل مستوى طهبو

بالمائة. 0.8 بنسبة ديب إىل القادمين السياح عدد طهبو إىل ديؤُي بالمائة 1 بنسبة 

 بعد ما يوهاتسينار تحليل اإلقتصادية ةالنشر من الثاين العدد يتناول 

 بين المستقبلية اإلقتصادية العالقات على تقبةالمر واإلنعكاسات يكسيتالبر

 ديب.ات ويين ومع دولة اإلمارالمملكة المتحدة وأهم شركائها التجار
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يكسيتخلفية عن البر
االنسحاب واتفاقية االستفتاء 

يف األورويب االتحاد ةمغادر على المتحدة المملكة تتّصو 2016 نيويو يف 

ًتأييداو صوت. مليون 16.14 مقابل صوت مليون 17.41 بنتيجة عام استفتاء 

األورويب االتحاد معاهدة من 50 المادة المتحدة المملكة نفذت النتيجة، لهذه 

 سمار 29 يف االتحاد من خروجها وجوب على ًضمنيا دل مما 2017 سمار يف 

اإلتحاد مع ضبالتفاو أنذاك، ماي ايزتير السيدة اء،الوزر ئيسةر وقامت .2019

انتقادات واجهت اإلتفاقية هذه أن غير اإلنسحاب. اتفاقية إىل صلوالتو األورويب 

يرها.تمر يف الحكومة فشل إىل أدى مما يطاينالبر البرلمان يف وانقسامات حادة 

ةالمغادر تمديد طلب تقديم إىل المتحدة المملكة حكومة اضطرت وبعدها 

.2019 كتوبرأ 31 ووافق اإلتحاد األورويب على هذا التمديد لغاية 

الحاكم المحافظ الحزب صفوف يف للجدل تهابإثار االنسحاب اتفاقية واستمرت 

 يةوجمهور الشمالية يرلنداإ مع دالحدو حول طبالشرو يتعلق فيما وخاصة 

األورويب االتحاد مع جمركي اتحاد يف المتحدة المملكة تبقي قد التي يرلنداإ

المحافظ الحزب داخل من الضغط وأدى اإليرلندية(. »الباكستوب« )سياسة 

الختيار انتخابات إقامة وإىل 2019 نيويو 7 يف ماي ايزتير السيدة استقالة إىل 

24 يف السلطة نسون،جو يسبور السيد الجديد، اءالوزر ئيسر ىّلتوو جديد. قائد 

بند بدون جديدة انسحاب اتفاقية على ضالتفاو إعادة على ًعازما 2019 يوليو 

 صفقة أي بدون األورويب االتحاد من المتحدة المملكة خروج حتى أو الباكستوب 

 ”.م ّنظ ُيكسيت غير المكتوبر، أي “البرأ 31 يخبحلول الموعد النهايئ بتار

ولكن كتوبر،أ 17 يف األورويب االتحاد مع لةّعد ُم انسحاب التفاقية ل ّصالتو تمو

االتحاد من لإلنسحاب الجديد القانون مشروع رّيمر لم المتحدة المملكة برلمان 

لإلتحاد جديد طلب تقديم على مضض على الحكومة أجبر مما األورويب، 

ووافق ،2020 يناير 31 لغاية المتحدة المملكة خروج يختار بتمديد األورويب 

يطاين،البر البرلمان يف دالجمو كسر أجل ومن التمديد. هذا على األورويب االتحاد 

عليها وافقت ،2019 ديسمبر 12 يف عامة انتخابات إقامة يضاأ الحكومة طلبت 

 بعدها بيومين. ًناكتوبر وأصبحت قانوأ 29 الغالبية يف البرلمان يف 

 يسبور اءالوزر ئيسلر االنتخابية الحملة شعار يكسيت”البر “إنجاز
 غادرت المملكة المتحدة تكلفة مقابل ..ولكن.نسونجو

 يف ًسميااالتحاد األورويب ر بشكل اإلنتخابية حملته المحافظ والحزب نسونجو يسبور اءالوزر ئيسر ّزرك
 يناير يف تمام الساعة 31 حزب العامة االنتخابات نتيجة ومنحت ”.يكسيتالبر “إنجاز سياسة على ئيسير

 عاما من 47 ، بعدًمساء 11 صوت، مليون 13.9 وبـ البرلمان يف مقعد 80 بـ اّجد يحةمر غالبية المحافظين
سمىُانضمامها لما كان ي البرلمانية الحسابات يف التغير هذا عن تبترو .1992 عام منذ األكبر النسبة وهي

 حينها بالجماعة األوروبية. االتحاد من االنسحاب اتفاقية قانون مشروع ّأن العامة، لالنتخابات نتيجة 
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 األوروبية ضيةوالمفو نسونجو يسبور بين الجديد اإلتفاق على القائمة األورويب 

.2020 يناير 23 يف ًناظي بالموافقة الملكية ليصبح قانوُرر يف البرلمان وح ُقد م

ّ

وبمقتضى .2020 يناير 29 يف 49 مقابل صوت 621 بموجب األورويب البرلمان 

يناير 31 يف ًسميار األورويب االتحاد المتحدة المملكة غادرت اإلتفاقية، هذه 

 حينها سمىُي كان لما انضمامها من عاما 47 بعد ،ًمساء 11 الساعة تمام يف 

.1بالجماعة األوروبية

عليها صادق اتفاقية األورويب اإلتحاد اءوزر مجلس أعضاء عوق التايل، اليوم ويف 

 أصبح أن وبعد األورويب االتحاد من االنسحاب اتفاقية على المصادقة فبعد 
ٌ المتحدة المملكة انضمت بموجبه الذي األوروبية الجماعة قانون لغيأ ً،ناقانو

المالية الدفعات يضاأ يغطي اإلنسحاب قانون أن العلم مع األورويب. االتحاد إىل 

عدة مدى على ذلكو األورويب االتحاد إىل المتحدة المملكة من المستحقة 

يرلنداإ بين دالحدو مع التعامل 2ات(امتر)بار مقاييس ح ّضيوو قادمة، سنوات 

على يضاأ يحتويو األورويب(، االتحاد يف عضو )وهي يرلنداإ يةوجمهور الشمالية 

 على الستار اإلنسحاب يعتشر يسدل وبذلك ”.المواطنة “حقوق حول قسم 

 حيث ،2016 عام يف اإلستفتاء منذ نصفو سنوات ثالث مدى على امتدت ةفتر

وأدى المتحدة المملكة اقتصاد على ًسلبا أثر مما اليقين عدم من الكثير افقهار

اإلسترليني. الجنيه قيمة طوهبو دالوار األجنبي االستثمار تدفقات خفض إىل 

ارإستمر بسبب جديد من اليقين بعدمالشعور يضاأ أعاد اإلنسحاب قانون ولكن 

،2020 عام نهاية ولغاية اإلنتقالية ةالفتر خالل األوروبية الجماعة بقانون العمل 

بشأن المتحدة والمملكة األورويب االتحاد خاللها ضسيتفاو التي ةالفتر وهي 

 العالقة االقتصادية المستقبلية بينهما. 

 يكسيتيوهات ما بعد البرسينار
تقبةواإلنعكاسات المر

واالتحاد المتحدة المملكة بين المستقبلية االقتصادية العالقات 
ةالحر ةالتجار حول األورويب 

حلةبمر األورويب واالتحاد المتحدة المملكة بين يةالتجار العالقات ًحاليا تمر 

ضعو بحلوله يتوجب الذي 2020 ديسمبر 31 يختار لغاية تستمر انتقالية 

عدة، سنوات يةالتجار ضاتالمفاو تستغرق وقد جديدة. يةتجار اتفاقية 

 ةفتر تمديد عدم على ينص ًيعاتشر مررت المتحدة المملكة حكومة ولكن 

 إىل صلالتو عدم بإمكانية يهدد مما فقط، السنة هذه نهاية حتى أي ض،التفاو

2021 يناير 1 بعد المتحدة والمملكة األورويب االتحاد بين يةتجار اتفاقية أي ّ
 قواعد أساس على فينالطر بين المستقبلية يةالتجار العالقات تقوم قد بحيث 

 ة العالمية.منظمة التجار

يةالعالقات التجار ًتمر حاليا
 بين المملكة المتحدة 

 حلةواالتحاد األورويب بمر

 يخانتقالية تستمر لغاية تار

 الذي 2020 ديسمبر 31
 ضع اتفاقيةيتوجب بحلوله و

 ية جديدة.تجار
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 بين المستقبلية العالقة حول ضاتالمفاو من األوىل الجولة إقامة المقرر ومن 

فينالطر كال ولكن العام، هذا من سمار 1 يف األورويب واالتحاد المتحدة المملكة

 جانب فمن متباعدة. التز ال والتي ضللتفاو ليةّاألو المواقف بعض ضعاو قد 

الكندية باالتفاقية شبيهة ةحر ةتجار اتفاقية امإلبر المتحدة المملكة تسعى ل،ّأو

كندا بدأت التي ،3)سيتا( الشاملة يةوالتجار االقتصادية باالتفاقية فر ُتع والتي 

 ،2017 عام يف بدأ تنفيذها ّأن ّإال 2009 عام يف عليها ضالتفاو األورويب واالتحاد 

 ال بعض الدول األعضاء يف االتحاد األورويب لم تصادق عليها بعد.اليزو

تداولها يتم التي السلع جميع على جمركية إعفاءات سيتا اتفاقية تمنحو

 المنتجات على الجمركية فاتالتعر بعض بقاء مع وكندا األورويب االتحاد بين 

التهاإز من ًبدال اداإلستير حصص فعر تم كما والبيض. الدواجن مثل اعيةالزر

لألجبان األورويب االتحاد اتصادر حصص فعتُر المثال، سبيل فعلى تماما. 

يف طن 31,972 إىل طن 18,500 من كندا إىل الجمركية سومالر من المعفات 

قدر وهناك د.الحدو على اقبةوالمر الفحص عمليات االتفاقية تلغي ولم السنة 

كندا بين سيتا اتفاقية بموجب المنتجات مواصفات حول التعاون من كبير 

 اءاتوبر يةالفكر الملكية وحقوق المهنية، المؤهالت وحول األورويب واالتحاد 

للمعايير توحيد أي فينالطر بين يوجد ال ولكن ية،التجار والعالمات اعاالختر

 العالقات يف الخالفية النقاط من هذه تعدو المالية، الخدمات يف التنظيمية 

ية المستقبلية للمملكة المتحدة مع االتحاد األورويب.التجار

المملكة على يةتجار اتفاقية ضلعر جهته من مستعد فهو األورويب، االتحاد أما 

 قلة،عر أقل تكون وبحيث حصص أي الو جمركية فاتتعر أي بدون المتحدة 

 هذا ولكن الخدمات، ًتحديداو السلع ةلتجار الحالية لألنماط كندا، باتفاقية نةمقار

 ضمان مبدأ طالشرو هذه تغطي عام، وبشكل محددة. طلشرو يخضع ضالعر

سةلممار التنظيمية الناحية من الشركات بين 4العادلة” المنافسة ص“فر

العمل، ومعايير الحكومية، والمساعدات ائب،الضر ضوفر المالية، الخدمات 

اراستمر مع والبيئة اعيةالزر والمنتجات باألغذية يتعلق فيما والمواصفات 

 فين.الطر بين المنازعات يف ّمحك ُكم بدورها القيام يف األوروبية العدل محكمة 

 اإلقليمية المياه إىل صولالو حق إتاحة اراستمر ًتحديدا األكثر طالشرو تتضمنو

 ملكة المتحدة ألساطيل صيد األسماك المسجلة يف االتحاد األورويب.للم

بين العام هذا مدى على مكثفة ضاتلمفاو المجاالت هذه معظم ستخضعو

وإىل اتفاقية أي إىل صلالتو بعدم يهدد مما األورويب، واإلتحاد المتحدة المملكة 

 ومبدأ العالمية ةالتجار منظمة قواعد إىل فينالطر بين يةالتجار العالقات خضوع 

 .5الدولة األكثر رعاية

كبر أ خامس 2018 عام يف المتحدة المملكة كانت ،6الدويل البنك لبيانات ًوفقا

ويف ية.الجار فالصر بأسعار اإلجمايل المحلي الناتج حيث من العالم يف اقتصاد 

 من صفقة” “بدون يكسيتالبر 7الدويل النقد صندوق أدرج ،2019 يوليو شهر 
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 بالفعل الضعيف العالمي االقتصاد بنمو تهوي قد التي ئيسيةالر العوامل بين 

 تفشي أزمة إىل باإلضافة والصين، المتحدة الياتالو بين يةالتجار اتترللتو نتيجة

يع حول العالم.ا يف الصين و انتشارها السرمؤخر COVID 19 سالفايرو وباء

 يف الخالفية المسائل قائمة والمالية فيةالمصر الخدمات تتصدر 
القادمة ضاتالمفاو

المملكة بين ضيةالتفاو المواقف حولها ستختلف التي القطاعات بين من 

غاية يف يعد الذي والمالية فيةالمصر الخدمات قطاع األورويب، واالتحاد المتحدة 

8المالية الخدمات ساهمت ،2018 عام يف يطاين.البر لإلقتصاد بالنسبة األهمية 

من بالمائة 6.9 أو ايت(إمار درهم مليار 634) إسترليني جنيه مليار 132 بـ 

ظيفيةو صةفر مليون 1.1 ووفرت المتحدة، للمملكة اإلجمايل المحلي الناتج 

جنيه مليار 29 بحوايل تقدر ائبضر دفعتو العمالة، إجمايل من بالمئة 3.1 أو 

على ةعالو 2018. 2017- المالية السنة يف ايت(إمار درهم مليار 139) إسترليني 

مليار 216) إسترليني جنيه مليار 45 بقيمة صافية اتصادر القطاع حقق ذلك، 

 للمملكة الجاري الحساب عجز عن يئجز بشكل ضتعو 2017 يف ايت(إمار درهم 

ان التجاري يف السلع مع االتحاد األورويب.المتحدة والناجم عن العجز يف الميز

التي األورويب االتحاد ألنظمة المالية الخدمات قطاع يخضع الحايل، الوقت يف 

الدول من العديد أويف المتحدة الياتالو يف السائدة األنظمة من امةصر كثرأ تعد 

من المتحدة المملكة خروج دييؤ وقد األخرى. المستقلة القضائية واألقاليم 

لألسواق يطانيةالبر المالية الخدمات صولو حول اتفاقية دون األورويب االتحاد 

 إىل األورويب اإلتحاد يف الصارمة التنظيمية الضوابط ضلفر نتيجة األوروبية 

المنافسة المالية كز االمر لصالح والمالية فيةالمصر األنشطة بعض ةخسار

تخفيف بموجبه سيتعذر األورويب اإلتحاد مع اتفاق حالة ويف ولكن، أوروبا. يف 

ذلك دييؤ قد مما األحرى، للدول المالية الخدمات أمام التنظيمية الضوابط 

 يوركنيو مثل أخرى مالية كزامر لصالح والمالية فيةالمصر األنشطة ةخسار إىل 

 ديب.ة وسنغافورنغ ونغ كووهو

 الخدمات المالية للمملكة المتحدة
 قاميف أر

مليار جنيه إسترليني 29 مليون 1.1 مليار جنيه إسترليني 132
ائب مدفوعةضر ظيفة عملو  6.9% ومساهمة بنسبة

 يف الناتج المحلي اإلجمايل

يخضع قطاع الخدمات
 المالية ألنظمة االتحاد 

 كثراألورويب التي تعد أ

 امة من األنظمة السائدةصر

اليات المتحدة أويفيف الو
العديد من الدول واألقاليم 

 القضائية المستقلة األخرى. 

 مليار جنيه إسترليني 45

 اتصايف الصادر
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خارج أخرى دولو المتحدة المملكة بين مستقبلية ضيةتفاو مواقف 
األورويب االتحاد 
،2020 العام من المتبقية ةالفتر خالل المتحدة المملكة حكومة تركيز ينصب 

االتحاد مع ةالحر ةللتجار اتفاقية على ضالتفاو على أعاله، ضيحهتو تم حسبما 

نفسه، الوقت ويف العام. هذا نهاية بحلول ذلك من االنتهاء ضيفترو األورويب، 

عدد على ضللتفاو يكسيتالبر بعد ما صةفر المتحدة المملكة ستستغل 

 مثل األورويب، االتحاد خارج أخرى دول مع الثنائية يةالتجار االتفاقيات من كبير 

 والعديد يلندانيوز اليابان، اليا،أستر الهند، الصين، يكية،األمر المتحدة الياتالو

 ية ومنها مجلس التعاون لدول الخليج.من التكتالت التجار

ادحاالت ارجخ رىاألخ دولالعمةيارجتال اتضاوفمال يف دةحتمالةكلممالدمعتسو

 اهتفصب سيول دةح ىلع ّلك دولال ذهه عم اتضاوفم يف ولدخال إىل األورويب 

 ضيولتفاا قفلموااهذ يعتبرو.لةود 28 من نّمكو يدقتصاإ تكتل من ءكجز

 تثباإ ةلمتحدا لمملكةا على جبسيستو حيث نسبيا ضعيفا ةلمتحدا للملكة

 بلمقا لمستقبليينا ءكالشرا مع ئيةلثناا ةلحرا ةرلتجاا من لمحتملةا سبلمكاا

 أن ينعي راألم ذاوه رى.األخ دولال واقألس ادلبتمال ولصوال ةيرح ىلع اهولصح

مع ةلحرا ةرللتجا تصفقاو تالزتنا يملتقد ةمستعد نستكو ةلمتحدا لمملكةا

 حنم أو ًايبسن ةضفخنم اتفرعت ضرفب امزتاإلل عم األورويب، ادحاالت ارجخ دول 

.فيةلتعرا غير دلقيوا من ىمستو ىندبأو ملةكا كيةجمر تاءعفاإ

 السيد حّصر ،2020 يرافبر 3 يخبتار لندن، يف ينتشغر يف ألقاه خطاب يف 

 أن يرى فإنه الحمائية، السياسة نحو العالمي للتوجه ًانظر أنه نسونجو يسبور

 ًانظرو ية.ّحر األكثر ةالتجار اتجاه يف العالم دفع نحو زّحف ُالم دور ستلعب يطانيابر

 المتحدة الياتالو بين وخاصة 2016 عام منذ كمتاتر التي يةالتجار اتترللتو

 ثانية، جهة من األورويب، واالتحاد التحدة الياتوالو جهة من والصين يكيةاألمر

 جية.ية الخارفقد يكون من الصعب تنفيذ مثل هذه السياسة التجار

قد يكيةاألمر المتحدة الياتوالو المتحدة المملكة بين ةالحر ةالتجار
األورويب االتحاد مع يةتجار خالفات تثير 

 األورويب، االتحاد بعد األهم التجاري يكالشر يكيةاألمر المتحدة الياتالو تمثل 

 بعد ما حلةمر يف يةتجار صفقة على معها ضالتفاو على يطانيابر ستعملو

المتحدة للمملكة األكبر التجاري يكالشر هي المتحدة الياتفالو يكسيت.البر

 إجمايل من بالمائة 14.6 معها ةالتجار حصة تبلغ حيث دةالمنفر الدول بين من 

تبلغ التي ألمانيا مع تهاتجار على بذلك متفوقة المتحدة، المملكة ةتجار

تجني ألمانيا، مع ةالتجار عكس وعلى ذلك، على ةعالو بالمائة. 10.9 حصتها 

والخدمات السلع يف تهاتجار على الجاري الحساب يف ًفائضا المتحدة المملكة 

 إسترليني جنيه مليار 118.2 اتهاصادر قيمة بلغت حيث المتحدة الياتالو مع 

 إسترليني جنيه مليار 72.4 داتهاوار قيمة بلغت بينما ايت(إمار درهم مليار 567)

 2018. ايت( فقط يف عاممليار درهم إمار 349)

 من المحتمل أن تضغط

 اليات المتحدة خاللالو

 ضات نحو تخفيفالمفاو

 والضوابط التنظيمية اللوائح
 ضة على الخدماتالمفرو

 فية والماليةالمصر

يةاعية وحروالمنتجات الزر
 تدفق البيانات والحصول 

 صول لعطاءاتعلى حق الو

 يات الحكومية.المشتر



النشرة االقتصادية  |  اإلصدار 2020/2  9

 

           

          

            

           

       

         

           

           

           

        

            

 

          

          

           

 

  

   

  

 

  

 

 ضاوفتلل دةعتسم دةحتمال اتاليوال أن إىل اترم دةعبامرتدالندو سيئرال ارأشدوق

 لتنفيذا زّحي خلتد ةلمتحدا لمملكةا مع ةلحرا ةرللتجا ملةشاو سريعة صفقة على

 ةلمتحدا للمملكة لنسبةبا لمشكلةا لكنو ،يبوروألا دتحاإلا من نيابريطا جوخر نباإ

 .ةلحرا ةرللتجا قيةتفاا مابرإل يةللغا ينةمتباًطاوشر نتضعا باوروأو مريكاأ نأ يف تتمثل

 ئحاللوا تخفيف نحو تضاولمفاالخال ةلمتحداتيااللوا تضغط نأ لمحتملا من

 تلمنتجااو ليةلمااو فيةلمصرا تمالخدا على ضةولمفرا لتنظيميةا بطالضواو

 تلمشتريااتاءلعطا لصولوا حق على للحصواوتنالبياا فقتد حريةو عيةارلزا

 عليها ةلمتحدا لمملكةاقتفاالحا يف ،طولشراههذ من يدلعدابّصعُستو.ميةلحكوا

 األورويب. ادحاالت عم ةرحال ةارجتلل ةلامش ةقفص امرإب صرف نم دة،حتمال اتاليوال عم

يةتجار اتترتو يثير قد والصين المتحدة المملكة بين ةالحر ةالتجار
 المتحدة الياتالو مع 

 نيالماأوةلمتحداتيااللوابعدةلمتحداللمملكةيرتجاشريككبرأمسخالصيناتعتبر

 طيد العالقاتوقد يثير تو ئعلبضاا يف ةلمتحدا لمملكةا ةرتجا يلجماإ من حصتها بلغت حيث نسافرو الندهوو

 ةية وعقد اتفاقية تجارالتجار قيةتفاا عقدو ريةلتجااتقالعالا طيدتو يثير قدو 2018. امع يف ةائمالب 5.3 اتدمخوال

 باتضار الصين مع جديدة ةحر ةرتجا صفقة نبشأ ضولتفاا على ةرلقدا مع بارتضا لصينا مع ةيدجد ةحر ةرتجا

 ضة على التفاومع القدر لاكشمال ذهه رتهظ وأن قبسدوق ة.يالحالةاإلدار لظ يف دةحتمال اتاليوالعمةرح

 ة معة حربشأن صفقة تجار ”يواهو“ لصينيةاتالتصاالا كةلشر حلسماا على ةلمتحدا لمملكةا فقتاونأ بعد

 اليات المتحدة.الو تلتصريحاا لتقوو .نيابريطا يف (5G) مسلخاا لجيلا شبكة ءنشاإيف كةرلمشابا

 ً.منياأًاخطر ّلتشك نهاأو لصينيةا مةلحكوا ثيرلتأ ضعةخا يواهو نأ سميةلرا مريكيةألا

 اتة المملكة المتحدة مع اإلمارتجار
ديب — الماضي والحاضرالمتحدة و

بيةالعر اتاإلمار أن إال المسافة، ويف النسبي الحجم يف االختالفات من بالرغم 

للمملكة بالنسبة الهامين يينالتجار الشركاء من ًدوما كانتا ديبو المتحدة 

من بكثير كبرأ يخيةتار يةتجار روابط المملكة وبين بينهما بطتر حيث المتحدة 

اتالصادر إجمايل بلغ ،2018 عام يف ة.التجار جاذبية ذجنمو يتوقعها قد التي تلك 

 درهم مليار 50 من كثرأ المتحدة بيةالعر اتاإلمار إىل 9المتحدة المملكة من 

ًياتجار ًفائضا المتحدة المملكة وحققت إسترليني(، جنيه مليار )10.5 ايتإمار

 المتوقع ومن إسترليني(. جنيه مليار 4) ايتإمار درهم مليار 19 من كثرأ بلغ 

 يع.التنو ةمسير يف ايتاإلمار االقتصاد اراستمر مع الثنائية ةالتجار نمو اراستمر

 العالمية كزاالمر كبرى إحدى الحر، التجاري بنظامها ً،حاليا ديب ةإمار تعدو

إىل صولللو المداخل أهم أحد وهي فيهوالتر واللوجستيات يلوالتمو ةللتجار

إلعادة كمركز ًهاما ًادور تلعب بحيث األخرى الخليجي التعاون مجلس دول 

بيةالعر اتاإلمار تلقى أن يتوقع لذلك، نتيجةو جها.وخار الدول تلك إىل التصدير 

 يطانيينالبر يينالتجار ضينالمفاو فطر من االهتمام من كبرأ ًاقدر المتحدة 

 ”.يكسيتيطانية مع تقدم عملية “ما بعد البرية البرسسات التجاروالمؤ
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صادرات المملكة المتحدة إىل
اإلمارات

مليار جنيه) 10.5) 

درهم مليار 50 
مليار جنيه) 6.5) 

درهم مليار 31 
واردات المملكة المتحدة

من اإلمارات 

الميزان التجاري
 بين المملكة المتحدة

ودولة اإلمارات
 فائض للملكة المتحدة:

مليار درهم 19
مليار جنيه) 4) 

 اتواإلمار المتحدة المملكة بين السلع يف الثنائية ةالتجار
المتحدة بيةالعر

المملكة شهدت ،2016 عام يف يكسيتالبر استفتاء سبقت التي ةالفتر يف 

 المتحدة بيةالعر اتواإلمار آنذاك، األورويب االتحاد يف عضو بصفتها المتحدة، 

سميةالر البيانات نّتبيو والبضائع. السلع يف الثنائية ةالتجار يف ًاكبير ًسعاتو

 ةالتجار إجمايل قيمة أن المتحدة المملكة يف طنيةالو اإلحصاءات مكتب من 

مليار 9.5 عن ًقليال يديز ما من بالمئة 375 بنسبة نمت دات(والوار ات)الصادر

 ايتإمار درهم مليار 45 إىل 1999 عام يف إسترليني( جنيه مليار 2) ايتإمار درهم 

هذا من الدولتين كلتا واستفادت .2016 عام بحلول إسترليني( جنيه مليار )9.5

يف ارباستمر ًفائضا ةالفتر تلك مدى على المتحدة المملكة حققت ولكن النمو، 

بيةالعر اتاإلمار لتشك ،2016 عام يف المتحدة. اتاإلمار مع الجاري الحساب  ّ

المتحدة، المملكة اتصادر إجمايل قيمة من بالمائة 2.2 نسبته ما المتحدة 

إجمايل من بالمائة 1 من أقل بنسبة المتحدة بيةالعر اتاإلمار ساهمت ولكن 

اتلإلمار التجاري العجز صيدر واستمر للبضائع. المتحدة المملكة داتوار قيمة 

ةالتجار إجمايل من بالمائة 41 من كثرأ وبلغ يادةالز يف المتحدة المملكة مع 

 .1 قم، الشكل ر2016 الثنائية بين البلدين يف عام 

دول بين من األكبر التجاري يكالشر اتاإلمار — الخدمات يف ةالتجار
 التعاون مجلس 

 مجلس لود بين من كبرألا يرلتجاا يكلشرا ةلمتحدا بيةلعرا تارماإلا تعتبر

 تنابيا تشيرو .ةلمتحدا لمملكةا مع تمالخدا ةرتجا لمجا يف لخليجيا نولتعاا

 اتادرص)ال اتدمخال يف ةارجتال ايلمإج ةميق أن إىل ةينطوال اءاتصاإلح بتكم

ةعستال رهاألش يف دةحتمال ةيبرعال اتارواإلم دةحتمال ةكلممال نيب دات(واروال

 (لينيسترإ جنيه رمليا )5.58 ايتارإم مدره اريلم 27 بلغت قد 2019 امع نم األوىل 

 لودوةلمتحدا لمملكةا بين تمالخداةرتجا يلجماإ من ئةلمابا 40 نسبته ما وأ

 نيةلثاا تبةلمرا يف يةدلسعوا بيةلعرا لمملكةا ّتحلواهذ .لخليجيانولتعاا مجلس

 .ئةلمابا 34 نسبته ما وأ (لينيسترإ جنيه رمليا )4.83 ايتارإم مدره اريلم 23 بقيمة
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 بية المتحدة )مليون جنيهات العرة السلع بين المملكة المتحدة واإلمارتجار 1: قمالشكل ر
 استرليني(

 ةلمتحدا لمملكةا ،طنيةلوا تاءحصاإلا مكتب :رلمصدا

 ات،اراإلم اهنيبنوم ي،جيلخال اونعتال سلجم دول نيب اريجال ابسحال انكدوق

 شهرألا ففي .مستمر عجز ضعيةو يف تمالخداةرتجا لمجا يف ةلمتحدا لمملكةا بينو

 ىلإ تمالخدا من ةلمتحدا لمملكةا تاردصا قيمة بلغت 2019 امع نم األوىل ةعستال

 (لينيسترإ جنيه رمليا )11.0 ايتارإم مدره اريلم 52.8 لخليجيا نولتعاا مجلس لود

 جنيه رمليا )3.14 ايتارإم مدره اريلم 15 قيمته ما ةلمتحدا لمملكةا تدرستوا بينما

 لنسبةبا عجز ىلإىدأ مما لخليجيانولتعاا مجلس لود من تمالخدا من (لينيسترإ

 جنيه رمليا )7.86 ايتارإم مدره اريلم 38 بقيمة لخليجيا نولتعاا مجلس لولد

 يف لختالا عن جمةنا(ئةلمابا )51.2 زجعال ذاهنمرباألك ةبسنالتانوك ي(.نيرلتإس

 ةرتجا ماأ.يةدلسعوا بيةلعرا لمملكةاوةلمتحدا لمملكةا بين يرلجاابلحسااناميز

 بشكل نةزامتو نتفكا ةلمتحدا بيةلعرا تارماإلاو ةلمتحدا لمملكةا بين تمالخدا

 همرد رمليا 19.7 هتميق ام دةحتمال ةيبرعال اتاراإلم دتورتاس ،2018 امع يفف ر.بكأ

 ترّصد لكنهاو ،ةلمتحدا لمملكةا من تمالخدا من (لينيسترإ جنيه رمليا )4.1 ايتارإم

 قيمة لعجزا بلغو ،(لينيسترإ جنيه رمليا )2.8 ايتارإم مدره اريلم 13.5 بقيمة تماخد

 نم األوىل ةعستال رهاألش ويف ي(.نيرلتإس هينج اريلم )1.3 ايتارإم مدره اريلم 6.2

 من فقط ئةلمابا 9.0 ةلمتحدا لمملكةا مع تمالخدا يف يرلجاا لعجزا بلغ ،2019 امع

 ي.جيلخال اونعتال سلجم دول وعمجمعم اريجال زجعال ايلمإج

 المستمر بالنمو آخذة المتحدة والمملكة ديب بين السلع ةتجار

 يف يبلد مينلهاا يينرلتجااءكالشرا من ةلمتحدا لمملكةايللحاا قتلوايف تعد

لمملكةا مع ئيةلثنااةرلتجاا لتشك يبدكرجما تنالبيا فقافو .لسلعالمجا ًّ 

 ئةلمابا 1.4و ديب داتوار ةميقنمةائمالب 3.1 نسبته ما 2018 امع يف دةحتمال

 همردرمليا 24 قيمته ما ةلمتحدا لمملكةاترّصد ،2018 امعيففا.هاتادرصنم
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 نصف بريقا ما ّلشك مما يبد ىلإ لسلعا من (لينيسترإ جنيه رمليا )5.0 ايتارإم

 ام.عال كذل يف دةحتمال ةيبرعال اتاراإلم إىل دةحتمال ةكلممال اتادرصعيمجةميق

 دةحتمال ةكلممال نيب ات(ادرصوال داتوار)ال علسال ةارجت ايلمإج ةميق تمن دوق

 25.7 إىل 2015 امع يف ايتارإم مدره اريلم 23.4 من ًتقريبا ئةلمابا 10 بنسبة يبدو

جعتاتر لشريكينا بين ةرلتجاا قيمة نأ الإ 2018. امعةايهن يف ايتارإم مدره اريلم

 ديب نيب اريجتال انزيمال يف زجعال لجسو م،دره اريلم 22.2 لتبلغ 2019 امع يف 

همردرمليا 19 إىل 2018 امع يف مدره اريلم 22 قيمة من جعااتر ةلمتحدا لمملكةاو

 2. مقر لكشال ،2019 امع يف 

 ة ديب مع المملكة المتحدة )مليار درهم(تجار 2: قمالشكل ر

0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

2015 2016 2017 2018 2019 

22.0 

19.7 19.2 

23.9 

20.6 

1.4 1.4 1.5 1.8 1.6 

 داتإجمايل الوار اتاجمايل الصادر

 ديب اركمج در:صمال

المتحدة والمملكة ديب بين يةالتجار الخدمات يف ةالتجار
 المدفوعات، انلميز الدولة إحصاءات يف يةالتجار الخدمات يف ةالتجار بيانات تتوفر 

وحدها. لديب وليس المتحدة، بيةالعر اتاإلمار لكامل البيانات هذه جمع يتمو

اتاإلمار اتصادر من كبير لجزء ًامصدر ديب تكون أن جحالمر من ذلك، ومع 

 ةالتجار يف نسبية ةبميز ةاإلمار تتمتعو المتحدة. المملكة إىل الخدمات من 

)النقل النقل تشمل مختلفة نشاطات يف دالحدو عبر الخدمات يف جيةالخار

 من وغيرها السياحة، فيه بما والسفر، اللوجستية(، والخدمات والشحن، الجوي 

فية.ساطة المالية واالتصاالت والخدمات المصرية مثل الوالخدمات التجار

ديب يف المتحدة للمملكة المباشر األجنبي االستثمار 
بلغت ،Dubai FDI Monitor اإلستثمار لتنمية ديب سسةمؤ بيانات لقاعدة وفقا 

كثربأ ديب إىل المتحدة المملكة من المباشر األجنبي اإلستثمار مال أسر قيمة 

 صيدر وقفز ،2015-2019 ةالفتر خالل درهم( مليار )14.8 الردو مليار 4 من 

 مليار )2.2 الردو مليون 600 من ديب يف المتحدة للمملكة األجنبية اتاإلستثمار
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مما 2019 عام يف درهم( مليار )6.3 الردو مليار 1.7 إىل 2015 عام يف درهم( 

من والصين المتحدة الياتالو بعد الثالثة تبةالمر يف المتحدة المملكة يضع 

 قطاعات خمس تحضىو ديب. يف المباشر األجنبي اإلستثمار مال أسر حيث 

85 بنسبة المباشر األجنبي اإلستثمار مال أسر من نصيب بأعلى ئيسيةر

وخدمات اإلقامة وهي: المشروعات، عدد حيث ومن القيمة إجمايل من بالمائة 

 (،)8% فيهوالتر الفنون (،13%) سساتوالمؤ الشركات ةإدار (،)48% الطعام 

 8%(.الت )(، الخدمات غير المقيمة للمقاو7%) الخدمات التعليمية

 يةمستقبل العالقات اإلقتصادية والتجار
ات/ديب والمملكة المتحدةبين اإلمار

يكسيتفيما بعد البر

 اتاإلمار بين المستقبلية يةوالتجار االقتصادية العالقات سيعتو سيعتمد 

ّةحر ةتجار اتفاقية توقيع على المتحدة والمملكة ديب، شاملة المتحدة، بيةالعر

 اتاإلمار أن وبما واالستثمار. والخدمات السلع ةتجار مجاالت تغطي جديدة 

ّةالحر ةللتجار اتفاقية فإن الخليجي، الجمركي االتحاد يف عضو المتحدة بيةالعر

الحايل ضعالو محل ستحل المتحدة والمملكة الخليجي التعاون مجلس بين 

طالشرو أساس على اتواإلمار ديب مع المتحدة المملكة ةتجار تقوم الذي 

 الخليجي. الجمركي االتحاد وبين األورويب االتحاد بين للعالقة ًوفقا عليها المتفق 

المتحدة والمملكة ديب بين ةالحر ةالتجار يوهاتسينار
 دولو األورويب ادحاالت نيبةلامشةرحةارجتةياقفات دوجت ال ايلحال توقال يف 

 مع مستقبلية قيةتفاا لعقد صةفر مرألا اهذ يمثلو لخليجيا نولتعاا مجلس

 يجيلخال اونعتال سلجوم األورويب ادحاالت عوق ،1988 معا يف .ةلمتحدا لمملكةا

 تم ثم منو 1990 امع يف ةيمسرال اتضاوفمال دأتوب اديصتاق اونعتةياقفات

 نفإ ،لكذ مع .لحينا لكذ منذ ًسميار فهاستئناا يتم لمو 2008 معا يف تعليقها

 قتلوا يف يةقو ةلمتحدا بيةلعراتارماإلاوةلمتحدا لمملكةا بين يةرلتجاا بطاولرا

 ينلبلدابينكيةلجمراتاءاجرإلاسيسهلةلحراةرللتجاقيةتفااقيعتولكنو،يللحاا

 يف ،خرآ نبجا منو.فينلطرا بين يةرلتجاالعماألا سةرمما تكلفة من يخفضو

األورويب ادحاإلت عم ةرحال ةارجتلل ةياقفات إىل دةحتمال ةكلممال لصوت دمع ةالح

 سلبية رثاآ يةأ ىلإ ضعلوا لكذيديؤ نأ لمحتملا غير فمن ،2020 امعةايهن يف 

 ءستثنابا ،ةلمتحدا لمملكةاو يبد بين لسلعا ةرلتجا ئيةلثناا بطاولرا على محتملة

 .لميةلعااةرلتجاا تصيب قد لتيا مةلصدا عن شرمبا غير بشكل تجةلناا تلك

 صل المملكةعدم تو يف حالة

 ةالمتحدة إىل اتفاقية للتجار
ة مع اإلتحاد األورويبالحر

 ، فمن2020 يف نهاية عام 

 دي ذلكغير المحتمل أن يؤ

ية آثار سلبيةضع إىل أالو
 محتملة على الروابط الثنائية 

 ة السلع بين ديبلتجار

 والمملكة المتحدة.
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الخدمات
يكسيتالبر بعد السياحة على محتملة انعكاسات 

شكلوا المتحدة المملكة من ائرز مليون 1.2 حوايل 2019 عام يف ديب استقبلت 

إن ين.ائرالز من مجموعة كبرأ ثالثو ينائرالز إجمايل من بالمائة 8 نسبته ما 

هي ديب إىل يكسيتالبر بعد ما أثر خاللها من ينتقل قد التي ئيسيةالر القناة 

 الربالدو طبوالمر ايتاإلمار الدرهم مقابل اإلسترليني الجنيه فصر سعر حركة 

 اتفاقية إىل المتحدة المملكة صلتو عدم حال يف المثال، سبيل فعلى يكي.األمر

 اإلسترليني الجنيه ضعف ثريؤ أن المحتمل فمن األورويب، االتحاد مع ةحر ةتجار

انخفاض أن اساتالدر إحدى أثبتت وقد ديب. يف الخدمات قطاع على تقبالمر

 بالمائة 1 بنسبة المتحدة( المملكة فيها )بما المتقدمة االقتصادات يف الدخل 

.10بالمائة 0.8 دي إىل انخفاض عدد السائحين القادمين إىل ديب بنسبةقد يؤ

اتالعقار على الجنيه فصر سعر إنعكاسات 
مواطنو كان 2018 عام يف أنه ديب يف واألمالك اضياألر ةدائر بيانات تشير 

حيث اتالعقار يف ينالمستثمر من مجموعة كبرأ ثالث المتحدة المملكة 

 القطاع هذا يتأثر وقد ات.العقار من ايتإمار درهم مليار 3.6 قيمته ما اشتروا 

 ويف ايت.اإلمار والدرهم الرالدو مقابل اإلسترليني الجنيه سعر بحركة ًيضاأ

 اتفاقية دوجو عدم عن ينجم قد الذي اإلسترليني الجنيه سعر انخفاض ةصور

 على ًسلبا ينعكس قد ذلك فإن األورويب واالتحاد المتحدة المملكة بين يةتجار

 م(دره ونيل)م 2018 معا يف يبد يف نيينلبريطاا للمستثمرين ريةلعقاا تارستثماإلا 3: قمر لشكلا
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اجعالمر المحتمل من ولكن، ديب. يف العقاري القطاع يف المتحدة المملكة اتاستثمار
 ينالمستثمر فطر من حيادية األكثر األثر عن فضال األثر هذا طأةو تخفف أن 

1.‘‘European Communities 
 يبقون والذين المتحدة بيةالعر اتاإلمار يف يقيمونو يعملون الذين يطانيينالبر

2.‘‘parameters 
 ايت.دخلهم بالدرهم اإلمار

3.

 اتواإلمار بديب يطانيةالبر للجاليات يةوالتجار يةاإلستثمار الروابط 

Ceta – Comprehensive Economic 
and Trade Agreement 

4.‘Level Playing Field ‘ 

.5 المتحدة، بيةالعر اتاإلمار يف عاملة يطانيةبر شركة 5,000 من كثرأ توجد

 .6 نالدماكدو موت (،BAE Systems) إي يهآ يب أنظمة (،BP) بيه يب بينها من 

(Mott McDonald،) سيركو (SERCO،) سي يب اس اتش(HSBC،) كةاشر 
7.

وقد وغيرها. (،Waitrose) يتروزوو (John Lewis Partnership) يسلو جون 

 المتحدة، بيةالعر اتاإلمار يف يطانيةبر يةتجار عالمة 4,762 من كثرأ استثمرت 

.8 معظمها المتحدة، بيةالعر اتاإلمار يف يطانيةبر يةتجار وكالة 800 حوايل تعملو

 دوجو بفضل الثنائية يةالتجار الروابط عززُت أن يتوقعو ديب. يف ئيسير مقر لديها 

 بيةالعر اتاإلمار يف المقيمين يطانيةالبر الجالية ادأفر من 100,000 من كثرأ

MFN – Most Favored Nation 

https://databank.worldbank.org/ 
data/download/GDP.pdf 

https://www.imf.org/ 
en/Publications/WEO/ 

/18/07/Issues/2019 
WEOupdateJuly2019 

Ngaire Woods. Nov 4, 2019. 
”Britain‘s Post-Brexit Choices“ 

Project Syndicate. https:// 
newsletter@project-syndicate.org 

 طنية،المصدر: مكتب اإلحصاءات الو 9. حيث المتحدة، المملكة لشركات المفضلة المدينة ديب تبقى الشكو المتحدة.
 المملكة المتحدة

.10 التعاون مجلس دول أسواق إىل صولللو الجذابة اتالمسار من ديب تعتبر

  جها.وخار سطاألو الشرق منطقة إىل التصدير إلعادة ًهاما ًامركز تعدو الخليجي 

Soto, Raimundo and Eman 
Refaat. 2016. ”Tourism in Dubai“ 

unpublished working paprt, Dubai 
.Economic Council 
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سمات بيانية العدد()ر داتاواتش

لندن شعر لتحتل تنافس التي المدن يكسيت:البر على المتنافسون 
لتنتزع يضاأ األوروبية المدن تتنافس األورويب، اإلتحاد مع يةالتجار العالقات مستقبل بشأن المتحدة المملكة ضتتفاو بينما 

االقتصادية ةالميز يف رّالتغي أدناه، البياين سمالر ضحيو والمالية. فيةالمصر للخدمات ل ّالمفض العالمي موقعها لندن مدينة من 

يد،ومدر دبلن، مثل المستوى عالمية أخرى مدن يف المعيشة تكاليف من متنوعة لمجموعة نةمقار على ًبناء لندن لمدينة 

لندن ش”“عر لتحتل يكسيتالبر بعد ما حلةمر خالل المدن هذه ستتنافسو ديب.و انكفورتوفر يس،وبار دام،وأمستر وميالنو، 

أعلى لديها لندن مدينة ّأن البياين سمالر من يضاأ يالحظو ظفيها.مو تجذبو عملياتها لتحتضن العالمية للشركات ل ّمفض كموقع 

 مع لندن مدينة فيه تتساوى الذي المكاتب يجارإ باستثناء لها، منافسة ديبو أوروبية مدن مع نةالمقار مجاالت معظم يف تكلفة 

 دام.دبلن وأمسترق قليال فيها كل من ميالنو وّتكلفة وجبة الطعام والتي تتفويس وبار

 دبلن مدريد ميالنوأمستردام باريسفرانكفورت ديب لندن

 غلى أ

900300 

9,0002,000 

16,0004,000 

4,0001,500 

19,0004,000 

مدرسة إبتدائية
 دولية يف السنة 
 لطفل واحد (€)

إيجار شهري لشقة
غرف نوم وسط  3 

 المدينة (€)

سعر المتر المربع
الواحد لشراء شقة 

يف وسط المدينة 
(€) 

سعر المتر المربع
الواحد لشراء شقة 

خارج وسط 
 المدينة (€)

إيجار مكتب يف
 موقع ممّيز (الربع 
الرابع 2018) — 

€/متر مربع يف 
السنة

تكلفة وجبة من 
ثالثة أطباق يف 
 مطعم – فئة 

 ام:قاألر در:صمال
MACROBOND، FT 

GRAPHIC LIZ FAUNCE 

 : يبلد لنسبةبا رلمصدا
 :ليةود ئيةابتدا رسةمد*

 رسيةلمدا طقسا ألا سطمتو
 حداو لطفل يةلسنوا

)GEMS( 
 3 ةقشل ريهشال ارج*اإلي

 للمتر لسعراو منو فغر
 سطو) حدالوا بعلمرا

 ديب(: ارجوخ ةنديمال
 من لسعرا سطلمتو عينة

 قعمو على فعلية ضوعر
DUBIZZLE ا،نيارم ديب يف 

 لخليجاو،يبد ينةمد سطوو
 سطلو لنسبةبا يرلتجاا

 امرامور ديب،وةنديمال
 .يبدجرلخا لنسبةبا
 قعمو يف مكتب ريجاإ*

 يرلتقراJLL—:مميز
 UAE 2018 ديبل وينسال
 قطباأ 3 من جبةو تكلفة*
 (: لسعرا سطمتو مطعم)

تشيليز مطعم مطعا ئمةقا  سطة – (€)متو 60 40


