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 لأشكال بيانية وجداو

1 2019-2020) في( العالمي قتصادواال دبي .1
3(%) ئيسيةالر قاليمواأل العالم الحقيقي: النمو تمعدال :1.1 الشكل 
4(%) مةالمتقد لالدو في الحقيقي النمو تمعدال :2.1 الشكل 
5(%) ميةالنا لالدو في الحقيقي النمو تمعدال :3.1 الشكل 
6(%) ةالمجاور قتصاداتواال الخليجي التعاون مجلس لدو في الحقيقي النمو تمعدال :4.1 الشكل 
7(%) السنوي التغير متوسط المستهلكين: أسعار مؤشر :5.1 الشكل 
8 مايو- يناير ميل)يكي/للبرمرأ ردوال( نتبر مخا النفط أسعار :6.1 الشكل  2020
9 يكي)مرأ ردوال مليار( قليميةواإل العالمية ةالمباشر جنبيةاأل اتستثماراإل هاتإتجا :7.1 الشكل 
10 2015-2020 ةالفتر-(%) مة*المتقد قتصاداتاإل في سميةالر الفائدة أسعار :8.1 الشكل 
11 2018-2020 ةالفتر-(%) مةالمتقد قتصاداتاإل في سهماأل أسواق اتمؤشر آداء :9.1 الشكل 
12( يينالتجار كاءالشر تعمال مقابل اتيماراإل همالدر فصر سعر مؤشر :10.1 الشكل   (100= 2018/1/1 

 13 دبي اقتصاد في الحديثة اتالتطور .2
15 مئوية نسبة-)2008-2019( دبي في الحقيقي المحلي الناتج نمو معدل1.2 : لشكلا

15 2018-2019) و 2014-2017( دولية ناتمقار : النمو تمعدال 2.2: الشكل 
16 2000-2019) ( نتاجاإل طاقة من مئوية نسبة دبي- في نتاجاإل فجوة 3.2: الشكل 
2017-2019( المحلي الناتج في قتصاديةاال نشطةاأل هماتمسا 4.2: الشكل  16 مئوية نسبة )2008-2006
17( دولية ناتمقار قتصادي:اال النشاط حسب المحلي الناتج تكوين 5.2: الشكل   *(2019
17 2019)و 2018( النشاط حسب المضافة القيمة نمو تمعدال 6.2: الشكل 
18 2020) ديسمبراير-فبر( دبي في )Google Mobility( التنقل كةوحر مةاالصر اتمؤشر7.2: الشكل 
18 ديسمبريناير- )IHS Markit( دبي في ياتالمشتر يمدير مؤشر 8.2: الشكل  2020
19 لواأل (النصف مئوية نسبة النشاط- حسب المضافة القيمة نمو تمعدال 9.2: الشكل  (2019/2020
19 2019) و 2018( قتصاديةاال نشطةاأل على جمالياإل النمو يعزتو 10.2: الشكل 
20 جمالياإل الحجم من مؤوية نسبة )2017-2019و 2006-2008( قتصادياال النشاط حسب العمالة يعزتو 11.2: الشكل 
20 2019-) ةمختار ىأخر إقتصادات مع نةمقار( قتصاديةاال نشطةاأل على العمالة يعزتو 12.2: الشكل 
21 2014-2020)( جمالياإل نفاقاإل في نزالو حسب دبي في المالي التضخم في نفاقاإل عناصر همةمسا :213. الشكل 
21 2014-2020) ( نفاقاإل عنصر حسب التضخم تمعدال :214. الشكل 
22 2006-2019) ( دبي في جيةالخار ةالتجار :215. الشكل 
22 2009-2019) ( دبي في مةالعا نةالمواز :216. الشكل 
23 2009-2019) اداتيراال إجمالي من مئوية نسبة( المصدر حسب دبي في مةالعا اداتيراإل يعزتو :217. الشكل 
24 2009-2019) جمالياإل نفاقاإل من مئوية نسبة( نفاقاإل بنود حسب يالجار نفاقاال يعزتو :218. الشكل 
26 ع)أسبو مدى (على اتيةماراإل الفائدة أسعار :219. الشكل 
26 2014-2020) ( الفعال اليةالفيدر موالاأل سعر مع نةمقار واحد ميو على يبور:اإل220. الشكل 
27 2016-2020) ( همدر مليون- تماراإل دولة في المحلي فيالمصر ئتماناالتطور :221. الشكل 
27 2016-2020) ( همدر مليار قتصادياال النشاط حسب فيالمصر ئتماناإل يعزتو :222. الشكل 
 30 لسنة قعاتوتو قعاتوتو 2020 لسنة اتتقدير قتصادي:اال النشاط حسب المضافة القيمة نمو معدل :223. الشكل 

 مئوية) نسبة( 2021

 25 الحوافز) هم(أ 2020 سنة لخال دبي مةلحكو قتصاديةاال الحوافز محز 1.2: لالجدو
 28 2017-2020) ( ادفرولأل والمتوسطة ىالصغر كاتللشر ةفرالمو وض2.2:القر لالجدو
 29 مئوية) نسب( اتماراإل دولة في للبنوك المالية مةالسال اتمؤشر 3.2: لالجدو

31 والخدمات السلع مجال في الدولية دبي ةتجار ايامز .3
33 هم)در مليار( جيةالخار دبي ةلتجار جماليةاإل القيمة :31. الشكل 
34 قتصاديةاإل المناطق حسب جيةالخار دبي ةتجار :32. الشكل 
34 هم)در مليار( دبي في ةالمباشر جيةالخار ةالتجار :33. الشكل 
35 2011-2019) ة(للفتر ةللتجار جحالمر رالدوال فصر سعر مؤشر :34. الشكل 
 35 ر)دوال مليار( كيةالجمر عداتوالمستو ةالحر المناطق في جيةالخار دبي ةتجار :35. الشكل 
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36 هم)در مليار( دبي ةمارإل يالتجار انالميز :36. الشكل 
37 جمالي)اإل من (بالمائة ئيسيةالر السلع من دبي ةتجار هيكل :37. الشكل 
37 جمالي)اإل من (بالمائة ئيسةالر السلع من دبي اتصادر هيكل :38. الشكل 
38 جمالي)اإل من (بالمائة ئيسةالر السلع من دبي داتوار هيكل :39. الشكل 
38 جمالي)اإل من (بالمائة ئيسةالر السلع من التصدير عادةإ هيكل :310. الشكل 
39 ةالتجار إجمالي في ئيسينالر يينالتجار دبي كاءشر همةمسا :311. الشكل  2018
39 اتالصادر إجمالي في ئيسيينالر يينالتجار دبي كاءشر همةمسا :12.3 الشكل 
40 داتالوار إجمالي في ئيسيينالر يينالتجار دبي كاءشر 13.3 : الشكل 
40 التصدير عادةإ في ئيسيينالر يينالتجار دبي كاءشر 14.3 : الشكل 
41 الخليجي التعاون مجلس لدو مع دبي ةتجار :15.3 الشكل 
42 من لواأل بعالر مقابل 2019 لواأل بعللر دبي ةتجار :16.3 الشكل  2020
 43 ةالتجار إجمالي في لدبي ئيسيينالر كاءالشر همةمسا :17.3 الشكل 

44 ئةوالتجز الجملة ةتجار .4
46 الثابتة) سعار(باأل جمالياإل المحلي الناتج في ئةوالتجز الجملة ةتجار همةسا ُم :41. الشكل 
47 الثابتة) سعارباأل هم،در مليون( ئةوالتجز الجملة ةتجار علقطا المضافة القيمة :42. الشكل 
48 2019) ( دبي في ملةالعا القوى إجمالي من عالقطا حصة :43. الشكل 
49 الثابتة) سعاراأل هم،در (ألف ئةوالتجز الجملة ةتجار عقطا في ملعا لكل ضافة ُالم القيمة :44. الشكل 
49 هم)در لفباأل (القيمة ئةوالتجز الجملة ةتجار عقطا في المال أسر تكوين :45. الشكل 
 الفنادق ماتوخد ئةوالتجز الجملة ةتجار قطاعات في السنوية المضافة القيمة نمو معدل :46. الشكل 
50 المئوية) (بالنسبة مينالقاد السياح دعدو موالطعا
51 دبي في ئةبالتجز للبيع يةالتجار كزاالمر وادر مصدر تمثل التي سواقاأل :47. الشكل 
54 المتحدة بيةالعر اتماراإل دولة في ونيةلكتراإل ةالتجار قسو حجم 8.4 : الشكل 
55 المتحدة بيةالعر اتماراإل دولة في ونيةلكتراإل ةالتجار قسو حجم 9.4 : الشكل 
56 المتحدة بيةالعر اتماراإل دولة في ونيةلكتراإل ةالتجار قسو حجم :10.4 الشكل 
56 المتحدة بيةالعر اتماراإل في ونيةلكتراإل ةالتجار قسو حجم :11.4 الشكل 
المساحة إجمالي 2015-2021 في ئةالتجز ةلتجار المخصصة المساحات من وضالمعر :12.4 الشكل 

57 بع)مر متر (بالمليون للتأجير المخصصة 
58 المنطقة في صطناعياال كاءالذ تمالمعا على النسبي نفاقاإل :13.4 الشكل 
 59 كيةالذ للمتحدثات العالمية قيةالسو الحصة :14.4 الشكل 

 45 الثابتة،٪) سعار(باأل جمالياإل المحلي الناتج في ميالخد عالقطا همةسا ُم :1.4 لالجدو

77 المعلومات وتكنولوجيا تتصاالواال ينوالتخز النقل .5
62 دبي ةمارإ في ماتالمعلو وتكنلوجيا تتصاالواال ينوالتخز النقل قطاعيو جمالياإل المحلى الناتج نمو تمعدال :51. الشكل 
62 لدبي الحقيقي جمالياال المحلي الناتج في ماتالمعلو وتكنولوجيا تتصاالواال ينوالتخز النقل قطاعا همةمسا :52. الشكل 
63 قللطر التحتية البنية جودة لمؤشر ًفقاو الخليجي التعاون مجلس للدو الدولي تيبالتر :53. الشكل 
63 العالم اتبمطار دولة كل اتمطار تباطار لمؤشر ًفقاو الخليجي التعاون مجلس للدو الدولي تيبالتر :54. الشكل 
64 العالم بموانئ دولة كل موانئ تباطار لمؤشر ًفقاو الخليجي التعاون مجلس للدو الدولي تيبالتر :55. الشكل 
64 يةالبحر الموانئ ماتخد كفاءة لمؤشر ًفقاو الخليجي التعاون مجلس للدو الدولي تيبالتر :56. الشكل 
65 2018) ( الخليجي التعاون مجلس للدو كم)طن/ مليون( الجوي الشحن حجم :57. الشكل 
65 2018) ( الخليجي التعاون مجلس للدو م)قد 20 بحجم (الحاوية حاوية بالمليون يالبحر الشحن كةحر :58. الشكل 
66 2018) ( بالمليون المنقولين كابالر دعد اد:فرلأل الجوي النقل كةحر :59. الشكل 
66 2010-2019)( ينوالتخز النقل عقطا في المشتغلين أعداد :510. الشكل 
67 2010-2019)( دبي ةمارإ في التوظف إجمالي في ينوالتخز النقل عقطا همةمسا :511. الشكل 
68 2010-2019) ( مةالعا توالحافال والمتر كابر أعداد تطور :512. الشكل 
69 2010-2019) (ةجراأل اتسيار تحالردعد تطور :513. الشكل 
70 2010-2019) ( اتالعبار كابر أعداد تطور :514. الشكل 
71 2010-2019) ( المائي الباص كابر أعداد تطور :515. الشكل 
72 2010-2019) ( الدولي دبي مطار كابر دعد تطور :516. الشكل 
73 2014-2019) ( الدولي ممكتو آل مطار كابر دعد :517. الشكل 
74 2019) ( الخليجي التعاون مجلس لدو في السكان من 100 لكل لالمحمو التليفون كاتااشتر دعد :18.5 الشكل 
السكان من 100 لكل يضالعر النطاق ذات لالمحمو التليفون كاتااشتر دعد :19.5 الشكل 

75 2019) ( الخليجي التعاون مجلس لدو في 
75 2019) ( الخليجي التعاون مجلس لدو في السكان من 100 لكل يضالعر النطاق ذات النت كاتااشتر دعد :20.5 الشكل 
 76 2019) ( الخليجي التعاون مجلس لدو في البالغين من نتنتراال في كينالمشتر نسبة :21.5 الشكل 
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77 2014-2019) ( دبي في الهاتف خطوط أعداد تطور :22.5 الشكل 
77 2012-2019) ( بدبي يضالعر النطاق خطوط أعداد تطور :23.5 الشكل 
78 2010-2019) ( تتصاالاال عقطا في المشتغلين أعداد تطور :24.5 الشكل 
79 2020) يلأبر-2019 (يناير دبي اتمطار كابر دعد تطور :25.5 الشكل 
79 2020) يلأبر-2019 (يناير مةالعا توالحافال والمتر كابر دعد تطور :26.5 الشكل 
80 2020) يلأبر-2019 (يناير اتارالعب كابر دعد تطور :27.5 الشكل  َ
 81 2020) يلأبر-2019 (يناير المائي الباص كابر دعد تطور :28.5 الشكل 

بيةالعر لالدو في ماتالمعلو وتكنولوجيا تتصاالاال عبقطا الخاصة اتالمؤشر بعض :1.5 لالجدو
 76 2019) ( العالم في المختلفة والمناطق 

82 والتأمين المال وأسواق فيةالمصر عمالاأل .6
85 هم)در مليون( ئتماناال وحجم اتماراإل دولة فمصار لأصو في النمو :61. الشكل 
86 هم)در مليون( المحلي ئتماناال حجم في النمو مكوناتو عناصر :62. الشكل 
87 هم)در مليون( ملينالمتعا ودائع في النمو حجم مكوناتو عناصر :63. الشكل 
87 هم)در مليون( عالقطا حسب ئتمانيةاال المحافظ مكوناتو عناصر :64. الشكل 
88(%) عالقطا حسب ئتماناال حجم في النمو تصنيف :65. الشكل 
88(%) اتماراإل دولة في فللمصار المالية مةالسال اتمؤشر :66. الشكل 
90 هم)در مليون(ةماراإل حسب لصواأل حجم :67. الشكل 
90 السابق) مالعا عن (% فيةالمصر لصواأل في النمو إجمالي :68. الشكل 
91 السابق) مالعا عن التغير (% ةماراإل حسب فالمصار مع ملينالمتعا ودائع هاتاتجا :69. الشكل 
91 هم)در مليار( ةماراإل حسب فالمصار مع ملينالمتعا ودائع هاتاتجا :610. الشكل 
92 السابق) مالعا عن للتغيير (% ةماراإل حسب فالمصار من الممنوحة وضالقر :611. الشكل 
93 هم)در مليون( ةماراإل حسب فالمصار دخل صافي :612. الشكل 
93 السابق) مالعا عن للتغيير (% ةماراإل حسب سهماأل على فالمصار عوائد :613. الشكل 
94(%) اتماراإل دولة في ملةالعا فللمصار سملةالر تمعدال :614. الشكل 
94 اتماراإل دولة في ملةالعا فللمصار ةالمتعثر وضالقر نسبة :615. الشكل 

(%) وض)القر إجمالي / وضالقر خسائر (احتياطيات 
94(%) فالمصار وضقر خسائر نسبة :616. الشكل 
94 هم)در مليار( اتماراإل دولة في ملةالعا فالمصار مخصصات :617. الشكل 
96 المالي دبي قلسو مالعا المؤشر أداء :618. الشكل 
96 هم)در مليون( المالي دبي قلسو قيةالسو القيمة :619. الشكل 
97 معا من لواأل النصف في المالي دبي قلسو مالعا المؤشر أداء :620. الشكل  2020
97 هم)در مليون( المالي دبي قسو في ميةاليو تالتداوال قيمةو حجم :621. الشكل 
98 المالي دبي قسو في ادفرواأل المؤسسات تتداوال :622. الشكل 
98 اتيةماراإل سهماأل أسواق في سهماأل أسعار اتمؤشر أداء :623. الشكل 
99 2019) معا من لواأل النصف قية،السو القيمة (حسب المالي دبي قسو مؤشر قطاعات يعزتو :24.6 الشكل 
2.6100 للجدو المالي دبي قسو في عالقطا حسب سهماأل أسعار اتمؤشر أداء 25.6: الشكل 
دبي في مينالتأ ووثائق مينالتأ اقساط إجمالي نمو معدل 

101 2020) معا من لواأل النصف-(2014 المالي دبي قسو في ةمختار قطاعات أسهم أسعار اتمؤشر أداء 26.6: الشكل 
2.6102 طاراإل )2008-2020( العالمية سواقاأل من هاونظائر دبي في سهماأل أسواق :27.6 الشكل 
هاوتأثير المتحدة بيةالعر اتماراإل دولة في المال أسر أسواق 
103 يكي)مرأ ردوال (بالمليار والسندات الصكوك اجاتإدر دبي، ناسداك صةبور :28.6 الشكل 
103 يكي)مرأ ردوال (بالمليار والسندات الصكوك اجاتإدر دبي، ناسداك صةبور :29.6 الشكل 
105 دبي في مينالتأ نشطةأل المضافة القيمة :30.6 الشكل 
106 معا في اتيماراإل مينالتأ قسو في دبي حصة :31.6 الشكل  2019
106 عةفوالمد المطالبات إجماليو مينالتأ وثائق دعد إجمالي من دبي حصة :32.6 الشكل 
107 2016-2019 الفئة، حسب الوثائق دعدو مينالتأ أقساط إجمالي :33.6 الشكل 
108 هم)در مليار( جماليواإل عالنو حسب المتحدة بيةالعر اتماراإل في المكتتبة قساطاأل إجمالي :34.6 الشكل 
 109 هم)در مليار( مينالتأ علقطا يةستثماراال المحافظ :35.6 الشكل 

 100 2020) معا من لواأل بعالر-2012( المالي دبي قسو في ئيسيةالر اتبالمؤشر ملخص :1.6 لالجدو
 102 2020) معا من لواأل بعالر-2013( ناسداك دبي صةلبور ئيسيةالر اتالمؤشر ملخص :2.6 لالجدو
 107 دبي في مينالتأ نشطةأل الوثائق دعدو المكتتبة قساطاأل إجمالي نمو :3.6 لالجدو
 108 المتحدة بيةالعر اتماراإل في خصةالمر مينالتأ كاتشر :4.6 لالجدو
 109 اتيماراإل مينالتأ عقطا تنافسية :5.6 لالجدو
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113 الصناعي عالقطا .7
114(%) جمالياإل المحلي الناتج في همتهمساو هم)در مليار( التحويلية الصناعة علقطا المضافة القيمة تطور :1.7 الشكل 
115 دبي في العمالة إجمالي في التحويلية الصناعة عقطا همةمسا تطور :2.7 الشكل 
115(%) السنوي والتغير الواحد) ملللعا همدر( التحويلية الصناعة عمالة إنتاجية :3.7 الشكل 
116(%) التحويلية للصناعة ئيسيةالر نشطةاأل على العمالة يعزتو :4.7 الشكل 
117(%) التكنولوجي المحتوى حسب عاتللمصنو دبي اتصادر يعزتو :5.7 الشكل 
 جمالياإل المحلي الناتج في همةوالمسا هم)در مليون( المضافة القيمة المياه: مداداتوا والغاز باءالكهر :6.7 الشكل 

120 الثابتة) سعار(باأل
120 وات) (جيجا دبي في كبةالمر بائيةالكهر القوى :7.7 الشكل 
2019 121 معا في بدبي باءالكهر كاستهال نمط :8.7 الشكل 
122 ساعة) وات (جيجا دبي في بائيةالكهر الطاقة كإستهال :9.7 الشكل 
122 السنة) في ساعة / وات كيلو (ألف باءالكهر كإستهال من دالفر حصة متوسط :10.7 الشكل 
123 جالون/السنة) مليار( بدبي تالمحال المياه كاستهال :11.7 الشكل 
 124(%) جمالياإل المحلي الناتج في همتهمساو هم)در مليون( المحاجر لواستغال للتعدين المضافة القيمة :12.7 الشكل 

125 يةالعقار نشطةواأل التشييد .8
(%) معا في التشييد عقطا تطور :1.8 الشكل  2019 127
127 2006-2019 بين التشييد عقطا في والعمالة أسماليالر التكوين :2.8 الشكل 
128 بدبي التوظيف إجمالي في التشييد عقطا حصة :3.8 الشكل 
128 ىخراال بالقطاعات نةمقار بدبي التشييد عقطا في ملالعا إنتاجية متوسط :4.8 الشكل 
129 البناء لتكاليف القياسي قمالر :5.8 الشكل 
130 ملعا لكل المال اسر معدلو المشتغل مستوى على يةالعقار نشطةاأل علقطا المحلي الناتج :6.8 الشكل 
131 السكانية الوحدات ونمخز تطور :7.8 الشكل 
132 ةخيراأل السنوات في الوحدات) د(عد يةالعقار تالتداوال كةحر :8.8 الشكل 
133 ةمر لوأل المباعة السكنية الوحدات دعد :9.8 الشكل 
134 هم)در مليار(2019 معا في المنطقة حسب المبايعات قيمة :10.8 الشكل 
134 بدبي السكنية اتالعقار بيع أسعار متوسط :11.8 الشكل 
12.8:135 الشكل  REIDIN Housing Affordability Index
136 بدبي يةالشهر اتيجاراإل أسعار متوسط :13.8 الشكل 
2020 137 معا من لواأل النصف في يةالعقار تالتداوال كةحر اجمالي :14.8 الشكل 
138 معا من لواأل النصف في يةالعقار تالتداوال كةحر اجمالي :15.8 الشكل  2020
139 و 2020 من لواال بعالر في يةالعقار نشطةواأل التشييد قطاعي في قتصادياال النمو معدل :16.8 الشكل  2019 

140 السياحة .9
142 دبي إلى مينالقاد الدوليين وارالز أعداد في النمو :1.9 الشكل 
142 2015-2019) ( المنطقة حسب دبي إلى مينالقاد الدوليين وارالز يعزتو :2.9 الشكل 
143 و 2018و 2014 معوالأل منها مينالقاد وارالز دعد حيث من ولىاأل ةالعشر لالدو تيبتر :3.9 الشكل  2019
144 الفعلي جمالياإل المحلي الناتج في مالطعا ماتوخد مةقااإل أنشطة همةمسا :4.9 الشكل 
144( دبي في ملةالعا القوى إجمالي من عالقطا حصة :5.9 الشكل   (2019 - 2014
145 الفندق فئة حسب (%) فالغر إشغال معدل :6.9 الشكل 
146 مةقااإل منشآت فئات من فئة لكل فالغر دعد :7.9 الشكل 
146 ايرفبر-2014 ئيسيةالر داءاأل اتمؤشر :8.9 الشكل  2020
الدوليين الفنادق فوضيو دبي إلى مينالقاد الدوليين السياح أعداد :9.9 الشكل 

- 2020 سمار- يناير أبوظبي في  147 (بالمليون) 2019
ئيسية:الر اتللمؤشر المئوية النسبة في السنوي التغير :10.9 الشكل 

- 2020 سمار- يناير الداخلية السياحة  148 دبي)(%) (2019
148 ئيسية:الر اتللمؤشر المئوية النسبة في السنوي التغير :11.9 الشكل 

 (أبوظبي) (%)2020-2019 سمار- يناير الداخلية السياحة 

 145 2020) لوألا عبرلا-2018( يبد قدانف :1.9 لدوجلا
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149 
151 
152 
152 
153 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
161 
162 
163 

161 

جتماعيةاال اتالمؤشر في ات.التطور 10
دبي سكان دعد تطور :1.10 الشكل 
2019) ( والجنس العمر حسب دبي في السكاني مالهر :2.10 الشكل 
جهاخار والمقيمين ةمارباإل ملونوالعا دبي سكان :3.10 الشكل 
2019) ( التعليمية الحالة حسب السكان :4.10 الشكل 
2019)( التعليم احلمر حسب دبي في السكانية كيبةالتر تطور :5.10 الشكل 
2019) ( الحياة جودة مؤشر حسب بيةالعر المدن أفضل :6.10 الشكل 
2018-2019 اسيالدر مالعا في سةالمدر عنو حسب سالمدار يعزتو :7.10 الشكل 
2019-2018 اسيالدر مالعا في بدبي والجنسية التعليم عنو حسب المسجلون بالطال :8.10 الشكل 
التعليمي للمنهاج تبعا فضلاأل أو الجيدة الخاصة سالمدار في اتيينماراال الطلبة يعزتو :9.10 الشكل 
 2019-2018 اسيالدر مالعا لخال اسيةالدر احلالمر على دبي في بالطال يعزتو :10.10 الشكل 
2017-2018) ( مبالعا نةمقار )2018-2019( اسيالدر مالعا في داءاأل تقييم حسب دبي في سالمدار تصنيف :11.10الشكل

2018-2017 اسيالدر مالعا في العالي التعليم في المسجلون بالطال :12.10 الشكل 
 2019-2018) % ( التخصص بحسب الملتحقين نسبة :13.10 الشكل 
والتنمية قتصادياال التعاون منظمة لودو دبي في دةالوال عند قعالمتو العمر معدل :14.10الشكل

يخهتار حتى الدولة في المسجلة صاباتاإل دعد اجمالي :15.10 الشكل 
 صاباتاال دعد اجمالي الصين- في الجائحة مسار :16.10 الشكل 

 يخهتار حتى المختلفة الجهات حسب بدبي ةسراال دعد :1.10 لجدو

 8 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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متحانواال ل،للدو الصعب ختباراال معا كان 
مؤسساتها، فاعليةو ماتها،حكو ةلجدار الكاشف 
 لمواجهة هااستعداد كفاءةو اءاتها،إجر ونجاعة 

عليها تبيتر ماو ثوالكوار بئةواأل
 فهو حظ بةبضر أو فةصد النجاح هذا يأت لم و 

 يحسن الذي اتيماراإل لنموذجنا عيالشر بناال

اتيجياتهاستر قلب في ويضعه المستقبل افاستشر
 ئللطوار ويتحسب عدته، مرأ لكل ويعد وخططه، 

 تمتع على صويحر ها..وأسوأ تحتماالاال كلو

ةوالقدر ونةوالمر بالفاعلية مؤسساتهو ماتهحكو
المناسب. قتالو في المناسب ارالقر اتخاذ على 

ممكتو أل اشدر بن محمد الشيخ السمو صاحب 

 دبي كمحا اءرزالو مجلس ئيسر الدولة ئيسر نائب 

 2020 يسمبرد 1



         
    

      
 

  

         
  

 

 
 

 

  
  

  

 

        
 

 

         

 تقديم
 رــيلتقرا« ءازــعألااــئهالقر مدــتق نأيــبدةــيدقتصاارــيس
 ينوــسلــتحلي وــهو,»2020 يــدب ةارــمإل اديــصتقاال
 ـاتوالقطاعـ ـيالكلـ ـادقتصـاال هاـهدشـ ـيالتـ اتـورالتطـ ـمهـأل

 ـتعينيسـ ـن.ميـالمنصر ـنميـالعا ـيفـ ـيدبـ ـيفـ ـةقتصاديـاال

 تاــملمعلواوةــيدقتصاالاتارــشلمؤانــمٍددــبع رــيلتقرا
 ىأخــر ٍبلــدان بــأداء قتصــادياال دبــي أداء نويقــار ســمية،الر

ـةالعالميـ اتـورالتطـ ـريـالتقر ـجيعالـ ـاكمـ ـا.ـاقتصادي ـابههاتشـ ً 
 دبي. ةـارمـا على ـةقتصاديـاال ـاهـاثار و COVID-19 ـاونـكور ـةلجائحـ

 دــحألواــيتن لــمكا ٍلــفص ىــعل ةداــعرــيلتقرا تملــيش
 و ـي،دبـ ـةتنميـ ـيفـ ـممهـ ٍـدوربـ ـعتضطلـ ـيالتـ ـاتعـالموضو

 اتـرالمتغيـ و اتـورالتطـ ـحتوضيـ ـىعلـ ـزكـر مـاالعـ ـذاهـ عـوموضـ

 داءاال ـشـاقن ـثـيح، ـاـونورك ـةـحائج ـلـظ ـيـف ـةـاديصتقاال

 ـادياقتصـ ـعوضـ ـلظـ ـيفـ ـيدبـ ةـارمـال ـيالقطاعـ ـاديقتصـاال

 جميع ـيفـ ـاةالحيـ ـبجوانـ ـنمـ ـدالعديـ ـلوتعطـ ـاعالميـ ـبصعـ

 ـةقتصاديـاال ـرالتدابيـ ـىإلـ ـريـالتقر قـرتطـ ـاكمـ ـم.العالـ ـاءجـار

 و عةـارالمتسـ ـاتمـزواال ـاتالتحديـ ـةلمواجهـ ـاهـاتخاذ ـمتـ ـيالتـ

 ـادياقتصـ و يـارتجـ ـزكـكمر ةـارمـاإل ـعوضـ ـىعلـ ـاظللحفـ ـكذلـ

 ـينوتحسـ ـا،يقيـإفر ـمالوشـ ـطوسـاأل قـرالشـ ـةمنطقـ ـيفـ ـدائـر

 ـم.العالـ ـيباقـ ـعمـ ـلالتواصـ ـىعلـ ـاتهـقدر

 ـيفـ مـاالعـ ـذاهـ ـريـتقر ـايحملهـ ـيالتـ ـةيـهرالجو ـالةسـالر ـلتتمثـ

 ـاديقتصـاال ـوالنمـ ـياتأساسـ ـةحمايـ ـىعلـ ـةالعاليـ ـيدبـ ةـدرقـ

 الصحية ـاتالتداعيـ مع ـمالمحكـ ملالتعا ـىعلـو نتاجاإل ـةوطاقـ

 العالم ـدانبلـ ـلجـ في تـرأثـ ـيالتـ ـاونـكور ـةلجائحـ ـةقتصاديـواال

 ـىعلـ ـةالجائحـ ـةبدايـ ـيفـ ـزكيـالتر كانو ـةمتفاوتـ ـاتجـبدر ـوولـ

 ـىإلـ ـؤديتـ فـوسـ ـاأنهـ مـاالتـ ـيعـالو ـعمـ ـةالصحيـ ـةالحمايـ

 ـدءبـ ـمثـ ـنةالسـ ـنمـ ـىأولـ ةـرفتـ ـيفـ ـةقتصاديـاال ـةكـالحر ـعاجـتر

 ـىعلـ صـرالحـ ـةمواصلـ ـعمـ ـييجـالتدر ـيالتعافـ ـيفـ ـادقتصـاال

 ـيفـ عاـرسـواإل ـة،مـزاال ـةالصحيـ اءاتـرجـواإل ـدالقواعـ ـقتطبيـ

 قتصادياال ـاطالنشـ ـيريسـ أن قعويتو ملـاالشـ التلقيح ـجمـنابر

 نتاجاإل ـةطاقـ على ـادااعتمـ 2021 ـنةسـ لخال يعـرالسـ النمو ـونحـ

 ـالللمـ ًـزكـكمر ـاهـودور ـيدبـ ـابهـ ـزتتميـ ـيالتـ ـةالتحتيـ ـةوالبنيـ

 ـاداقتصـ ةـدرقـ ـعجـوتر ـذا،هـ ـم.والعالـ ـةالمنطقـ ـيفـ ـالعمـواأل

 العالم ـافهـيعر ـملـ التي ـاتالتحديـ ـهوجـ في ـودالصمـ ـىعلـ ـيدبـ

 ـيتبنـ ـيفـ ـةمـالحكو عةـرسـ ـىإلـ ـودعقـ ـدةعـ ـذمنـ ـدةالشـ ـكبتلـ

 ـعالواقـ ضأر ـىعلـ ـاوتطبيقهـ ـةئمـالمال ـةقتصاديـاال ـاتالسياسـ

 الدعم ـموتقديـ ـةقتصاديـاال ـطةنشـاأل ـفمختلـ ـجيعتشـ ضـربغـ

ـة.الجائحـ ـاراثـ ـنمـ ـفالتخفيـ و ـابالصعـ ـلتذليـ ـلأجـ ـنمـ ـالهـ
 ـىعلـ ـهتـقدرو ـيدبـ ـاداقتصـ ـودصمـ أن ـىإلـ ةـارشـاإل ـنمـ ـدبـ وال 

 ـىعلـ ـاحنفتـاال اتيجيةـترإسـ ـىإلـ ـاأيضـ ـعجـير يعـرالسـ ـيالتعافـ

 ـيالتـ ـعبةالمتشـ كاتاـروالشـ ـاتقـالعال ـبكةوشـ ـةالثابتـ ـمالعالـ

 ـدقـو ـم،والعالـ ـةالمنطقـ ـدانبلـ ـنمـ ـربالكثيـ ـيدبـ ـهتجمعـ

 اقتصــاد تماســك يــزتعز كلهافــي مــلالعوا هــذه همتســا

 ـا.ونـكور ـةلجائحـ ـلبيةالسـ ـارثـاال ـدايـتز دون ـةالحيلولـ و ةـارمـاال

 ـذةالفـ ةـدروالقـ ـةالمهمـ ـةقتصاديـاال اتـازنجـاإل ـكتلـ ـنتكـ ـملـ

 ـيدبـ ـابلغتهـ ـيالتـ ـاونـكور ـةجائحـ ـلظـ ـيفـ ـاتمـزاال ةإدار ـىعلـ

محمد ـيخالشـ ـموالسـ لصاحب ـةالواضحـ ـةؤيـالر ـواللـ ـقلتتحقـ
 بيــةالعر اتمــاراإل دولــة ئيــسر نائــب م،مكتــو آل اشــدر بــن 

 ـهحفظـ ـي،دبـ ةـارمـإ ـمكـوحا اء،رزـوالـ ـسمجلـ ـسئيـر ـدة،المتحـ

ةـارمـاإل ـيفـ اتارـرالقـ ـعنـص ـردوائـ ـديمـ ـلظـ ـذيالـ ـاه،عـور ـهاللـ ُ 
 فـتهدتسـ ـيالتـ ـةالحمايـ ـطخطـ و ةـرمبتكـ ٍاتـادرمبـو ٍـكاربأفـ

 حماية و ـعالمجتمـ ادـرأفـ ـكللـ ـةهـفاالر ـتوياتمسـ ـىأعلـ ـرفيـتو

 ـكتماسـ ـىعلـ ـكبذلـ ـامحافظـ ـةقتصاديـاال ـاتالقطاعـ ـزيـوتعز

ـة.جتماعيـاال و ـةقتصاديـاال ـىالبنـ

 ةــاديصتقاال اتــديحتوال فورــظوال اــونورك ةــحائجل ان 
 ةـيرمسـ ـىعلـ ـرتأثيـ ـنمـ ـالهـ ـامـو ـة،الصعبـ ـيةوالجيوسياسـ

 اتـرالمؤشـ ـةغالبيـ ـإنفـ ـا،ايضـ ـمالعالـ ـيفـو ـلبـ دبي ـيفـ ـوالنمـ

 ـيدبـ ةـدرقـ ـىعلـ ـدكـتؤ ـريـالتقر ـذاهـ ـيفـ اضهاـتعراسـ ـمتـ ـيالتـ

 ءاوــحتاووــلنماوــنح ةــحلطموا تهايرــمس ةــصلامو ىــعل
 ة,ماراال ـاداقتصـ على ـاتهاانعكاسـ و العالمية ثـوارالكـ و ـاتمـزاال

 اتـادرالمبـ ـنمـ ـلةبسلسـ ـادعمهـ ـمتـ ـيالتـ ـاتمكانيـاال ـذههـ

 القليلة ـنواتالسـ في ـيدبـ مةحكو ـاأطلقتهـ ـيالتـ اتيجيةـترسـاال

 الجائحة. ـبببسـ العالم ـادقتصـاال ـكاسانتـ ـلظـ فيو ـةالماضيـ

نواــللتع ةرــكثم يــتيأ رــيلتقرااذــهنأىــلإهوــنن ،ارــخيأ ًَّ 
 ـةمـحكو كاءـروشـ ـةقتصاديـاال ـةالتنميـ ةـردائـ ـنبيـ ـيالمؤسسـ

 كزمر هم:و م،ـدالتقـ ةـيرمسـ يقودون الذين اتيجيينـترسـاال ـيدبـ

 ةـرودائـ ـةالعالميـ ـيدبـ ـئموانـو ـيدبـ كـاروجمـ ـاءحصـلإل ـيدبـ
 ـةمـبحكو ـةالماليـ ةـرودائـ ـيبدبـ يـارالتجـ ـويقوالتسـ ـياحةالسـ

 ـاهميـو ـاءبـكهر ـةهيئـو ـيدبـ ـيفـ كـالمـواأل ـياضـراأل ةـرودائـ ـيدبـ

 التعاون ـذاهـ ـيويأتـ ى،ـرخـاأل المحلية ـرالدوائـ ـنمـ ـاهـغيرو ـيدبـ

بث إلى ـةميـاالر ـيدبـ مةلحكو ـةالحكيمـ ـادةالقيـ ـةؤيـلر اـيدتجسـ ً 
 ـة.ميـالحكو ـرالدوائـ كل ـنبيـ ـقالوثيـ ـاونالتعـ حور

 جوةالمر ـدةالفائـ ـنويالسـ يرالتقر ـذاهـ يحقق أن ـوجـنر إذ ـنونحـ

والخاص مـاالعـ القطاعين كال ـيفـ ارـرالقـ عـالصنـ ـدمفيـ ـعجـكمر
 في ـاعدتسـ التي اتيجياتـترسـواال ـطالخطـ ـمسـر في ـاعديسـ بما 

دبي. ـيفـ مينـتداالمسـ والتنمية ـوالنمـ ـقتحقيـ

 دبي اقتصادية 
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مــن المؤشــرات المتعلقة تحديًدا بالســكان والتعليــم والصحة.
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نبذة عن التقرير
دبي اإلقتصادي إلمارة

2020

إيجاز  في

شــهدها التــي التطــورات ألهــم تحليــال دبــي إلمــارة اإلقتصــادي التقريــر يقــدم
2019 ــام ع ــالل خ ــي دب ــارة إم ــي ف ــة االقتصادي ــات والقطاع ــي الكل ــاد االقتص

ــام 2020. ع ــن م ــى األول ــهر أش ــعة والتس

الفصــل فــي التقريــر والصحة.يســتعرض والتعليــم بالســكان تحديدا المتعلقة المؤشــرات مــن

نبذة عن التقرير
اإلقتصادي إلمارة دبياإلقتصادي إلمارة دبي

يقــدم التقريــر اإلقتصــادي إلمــارة دبــي تحليــالً ألهــم التطــورات التــي شــهدها 
ــام 2019 ــالل ع ــي خ ــارة دب ــي إم ــة ف ــات االقتصادي ــي والقطاع ــاد الكل االقتص

ــام 2020. ــن ع ــى م ــهر األول ــعة أش والتس

علــى المســتوى الكلــي، يســتعرض التقريــر فــي الفصــل 
ــي  ــي واإلقليم ــتويين العالم ــى المس ــو عل ــات النم األول اتجاه

 ،يــلكلاىتوــلمساىــعل
 ـيقليمـواإل ـيالعالمـ ـتويينالمسـ ـىعلـ ـوالنمـ ـاتهـاتجا لواأل

 على اتهاوتأثير ـاونـالكور ـةجائحـ ـيفـ العالم لـودخـ ـتجداتمسـو

 ـيفـ ةـرالمباشـ ـةجنبيـاأل اتـتثمارسـواال ةـاروالتجـ ـوالنمـ ـارمسـ

 داءاأل ـمتقييـ ـىإلـ ـيالثانـ ـهفصلـ ـيفـ ـريـالتقر ـلينتقـ ـمثـ ـيدبـ

 ـيدبـ ـاداقتصـ اتـرمؤشـ ـمهـأ ـىإلـ اـتناداسـ ـيالكلـ ـاديقتصـاال

 ـموالتضخـ ـادقتصـاال ـكلهيـو ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيهـو

 مالياتو ـدةالفائـ ـعاروأسـ ـيولةوالسـ النقدي وضـرالمعـ ـموحجـ

 ـونمـ ـأنبشـ ـاتقعـالتو اضـتعراسـ ـنعـ ـالفضـ ـيدبـ ـةمـحكو

2021 ـيفـ ـيدبـ ـاداقتصـ  ـادقتصـاال ـهدشـ ـامـبعد ـةخاصـ 2020

 ـا.ونـكور ـةجائحـ ـبببسـ ةـركبيـ اتـرتغيـ ـيالعالمـ

 لالفصو ـيفـ يرالتقر ضـتعرفيسـ القطاعي، ـتوىالمسـ على ـامـأ
 ـيالتـ اتـورالتطـ ـمهـأل تـالوتحليـ ملةـاشـ اتـرنظـ 10 ـىإلـ 3 ـنمـ

 مالعا ـيدبـ في قتصاديةاال ـطةنشـواأل ـاتالقطاعـ ـمهـأ ـهدتهاشـ
 ـنيـوالتخز ـلوالنقـ ـةئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ ـي:هـو ـي،الماضـ

 نــميلتأاوكوــلبناوتالاــتصالاوتاــملمعلوااــجيلوتكنوو
 هـرعناصـ ـكلبـ ـيالصناعـ عـاالقطـ ـنعـ ـالفضـ ـة،الماليـ ـواقسـواأل
 والتعدين ـازوالغـ باءوالكهر ـييدوالتشـ ـاءوالبنـ نتاج(اإل ـيةئيسـالر

 اتيجيةـتراسـ ـذتنفيـ ـعوضـ ـىإلـ ـريـالتقر قـرويتطـ ـر)،والمحاجـ

 ـمختتـي ـياحة.والسـ ـةيـالعقار ـطةنشـواأل ،2030 ـةالصناعيـ ـيدبـ

 دـدعـ ـىإلـ اـتناداسـ ةـرخيـاأل ـةجتماعيـاال اتـورالتطـ ـمهـبأ ـريـالتقر

 ـةالجائحـ ـارثـآل ـدصـور ـلتحليـ ـىعلـ مـاالعـ ـذاهـ ـريـتقر ـتمليشـ

 تحليال ـامنهـ واحد كل ـمليشـ ـاتالقطاعـ ـعجميـ ـىعلـ ـةتبـالمتر

 محــل عبالقطــا تتعلــق إقليميــةو عالميــة لقضايــا اموجــز

 ـاداقتصـ ـىعلـ ـةمـزاال ـاتتداعيـ ـىعلـ ءـوالضـ ـيويلقـ ـاشالنقـ

 ة.ـارمـاإل

 داــقتصارــيتقر يــفةدراوــلاتالــلتحلياوتاــنلبياادــتعتم
 ـيدبـ ـزكـمر ـنمـ ةـورالمنشـ ـاتمـوالمعلو ـاتالبيانـ ـىعلـ ـيدبـ

 معنية ىـرأخـ ـردوائـ ـنمـ ـتقاةسـم ـاتبيانـ ـنعـ ـالفضـ ـاء،حصـلإل

 ـي.دبـ ـةمـحكو ـيفـ

 ـيفـ ةـوركـالمذ اءرواآل ـاتالتقييمـ أن ـىإلـ ةـارشـاإل ـدرتجـ اـروأخيـ

 ةــلتنمياةرــئادءارأوتاــتقييم ةرورــلضبا لــتمث الرــيلتقرا
 تـالالتحليـ كلو ـا،لهـ ـةالتابعـ ـاتالجهـ أو ـي،دبـ ـيفـ ـةقتصاديـاال
 ىــعل دــتعتم اــنمإ اــمنه تخلصةــلمسا تجاتنتاــسالاو
 2020. فمبــرنو ــرخاوأ ــيف ةــرفلمتوا تمــالمعلوا
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دبي واالقتصاد العالمي
(في 2020-2019) 

| الفصل األول
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 2019-2020) فيقتصاد العالمي (دبي واال | لوالفصل األ

 مةعاةنظر

 ـيالتـ ـاونـالكور ـةجائحـ ـةثـبكار ـمالعالـ ـريمـ 2019 مـاعـ ـةنهايـ ـذمنـ

 ـدالصعـ ـعجميـ ـىعلـ ـلبيةسـ اـاراثـ ـةمخلفـ لـدوالـ ـعجميـ ـتاجتاحـ

 تاــعيالتداترــظه دــلق .ةــيدقتصاالاوةــعيجتماالاوةــلصحيا
 لـدولـ ـةقتصاديـاال ـاتالقطاعـ ـىعلـ ـدةبحـ ـةللجائحـ ـةقتصاديـاال

 ـةلحالـ ـةمفاقمـ و ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ءـوتباطـ ـةكمـامر ـمالعالـ

 ـنمـ 2019 مـاعـ لـالخـ ـيالعالمـ ـادقتصـاال ـهدهشـ ـذيالـ ـعاجـالتر

 ـعاجـتر ـادةيـز ـيفـ اـركبيـ اـراثـ ـهلـ كان ـةالدوليـ ـاحةالسـ ـىعلـ ـاتتجاذبـ

 ـوةقـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاال ـكلتشـ و ـاكمـ ـي.العالمـ ـادقنصـاال

 بالدور تـزتميـ و ـي,قليمـاال و ـيالعالمـ ـتويينالمسـ ـىعلـ ـةاقتصاديـ

 ـداداتتـار ـنعـ لـزبمعـ ـنتكـ ـمفلـ ـة,المنطقـ ـاتقتصاديـال ـادييـالر

 ـكلتشـ ـيالتـ ـيدبـ ةـارمـا تـرتاثـ و ـاكمـ ـة.قتصاديـاال ـاونـكور ـةجائحـ

 الدولية ةـارالتجـ على ـحالمنفتـ هاباقتصاد ـاعالميـ ـااقتصاديـ اـزكـمر

 ًاـرتأثـ ـياحة،والسـ ـدةالوافـ ـةالعمالـ ـةكـوحر ـالالمـ ؤوسر ـاتفقـوتد
ـيالتـ ـةالعالميـ ـةالماليـ ـةمـزاأل ـلمثـ ـةجيـالخار ـاتمـبالصد اـركبيـ ً 
 ـنالمحلليـ ـممعظـ ـقاتفـ ـثحيـ .2008-2009 ـيمـعا ـيفـ ـتحدثـ

 ـاطالنشـ على وناكور وسـرفيـ ـةمـزأل العالمي ـلبيالسـ ـرثـاأل أن ـىعلـ

 مةزاأل ـرأثـ زيتجاو ـدقـ ـلوالطويـ ـرالقصيـ ـنالمدييـ ـىعلـ ـاديقتصـاال

ـة.العالميـ ـةالماليـ

 ـبوالطلـ ضـرالعـ ـيفـ يعـرالسـ ـاضنخفـلال ان ـونالمحللـ ـأتنبـ و 

 ـةدولـ ـكذلـ ـيفـ ـابمـ ـي،الخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـعجميـ ـيفـ

 الناتــج مســتوى علــى ســلبية آثــار المتحــدة، بيــةالعر اتمــاراإل

 ـكلستشـ ـثم،حيـالعا ـذاهـ ـلوالعمـ ـلوالدخـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ

 ـةيبيـالضر اداتـريـاإل ـاضانخفـ ـعمـ ـةمـالعا ـةالماليـ ـىعلـ ـاـًضغوط

 وليةاأل ـاتالبيانـ ـيروتشـ النفقات. ـادةيـزو ـةيبيـالضر ـرغيـ اداتـريـواإل

 يــلحقيقايــلجماإلايــلمحلاجــتلناانأءاــحصلإل يــبدزــكلمر
 2020. مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ـةبالمائـ 3.5 ـبةبنسـ ـضانخفـ

 ـاوفللمخـ ـديللتصـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـدةالفائـ ـعارسـأل ـيالـالفيدر ـيحتياطـاال ـكالبنـ ـضخفـ أدى

 ـهمسـاأل ـواقأسـ تعافي إلى اضقراإل ـةكلفـ ـاضانخفـ وبالتالي ـييكـمراأل ـادقتصـاال ـؤتباطـ ـنمـ

 ـنة.السـ من ـرخيـاأل ـعبـالر ـيفـ ـمالعالـ ـاءأنحـ ـفمختلـ ـيفـ

 2 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



       
 

    

 

    

  

      

        

 

 

         

 

 

  
 

 
 

 

 

      
       

 2019-2020) فيقتصاد العالمي (دبي واال | لوالفصل األ

ات الدوليةالتطور

 وناكور جائحة منز في العالمي قتصاداإل نمو 
 يداــقتصالاوــلنماضاتعرــسبا مــلقسااذــهأدــيب 1.1

 ـبوحسـ العالم ـتوىمسـ على 2019 مـاعـ ـيفـ ـقالمحقـ

 ،ةــملمتقدا تاداــقتصالا :ةــليلتاا تيماــلتقسا
 التعاون ـسمجلـ لدو ـاداتواقتصـ مية،والنا ـئةالناشـ ـاداتقتصـاال

 ـازبإيجـ ـشيناقـ ـمثـ ـي.لدبـ ةـاورالمجـ ىـرخـاأل لـدووالـ ـيالخليجـ

 ـياقسـ ـيفـ 2021و 2020 ـيمـلعا ـقالمناطـ ـذههـ ـيفـ ـاتقعـالتو

 ـبةبالنسـ عليها ـةتبـالمتر ـارثـاآل ـبجانـ ـىإلـ ـا،ونـكور وسـرفيـ ـةجائحـ

 ةــلفعلياوــلنماتالدــمع 1.1 لكــشال حــوضوي ي.ــدب ادــصتقال
 إقتصادات ـىإلـ مصنفة الدولية ـاتعـوالمجمو للعالم، ـةقعـوالمتو

 مية.والنا الناشئة قتصاداتواال مة،متقد

 ـوالنمـ ـةنهايـ 2019 مـاعـ ـهديشـ أن ـعقـالمتو ـنمـ كان 2.1

 ـورظهـ ـدبعـ عهـاروتسـ ـيالعالمـ ـادقتصـاال ـيفـ ـيءالبطـ

ةراــلتجاوعــلتصنياطاــنش يــفتعا ىــعل تاراــشإ
 المفاوضــات مــن ولــىاأل حلــةالمر نجــاح أدى حيــث العالميــة، 

 وتقلــص والصيــن يكيــةمراأل المتحــدة يــاتالوال بيــن يــةالتجار

 ـةصفقـ دون ـيبـووراأل ـادتحـاال ـنمـ ـايطانيـبر جوـرخـ ـنمـ فـاوالمخـ

هراــمس نوديــلملعااوــلنماضاــنخفارــطمخا عــجاتر ىــلإ
 الطويل. المدى على 

2.8 ـبةبنسـ اـونمـ ـيالعالمـ ـادقتصـاال ـقبتحقيـ 2019 مـاعـ ـىوانتهـ ً 
 الدولي ـدالنقـ قـدوصنـ ـاتقعـتو ـعمـ ـىتتماشـ ـبةنسـ ـيهـو ـة،بالمائـ

 ـهرشـ ـيفـ ـادرالصـ ـيالعالمـ ـادقتصـاال ـاقآفـ ـريـتقر ـيفـ دةـوارالـ

 ـدلمعـ ـقتحقيـ ـىعلـ ـيدبـ ةـارمـإ ـاداقتصـ ـاعدسـ ـاممـ ،2020 ـربـكتوأ

 2.2 هـدارمقـ ـة)الثابتـ ـعارسـ(باأل ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـونمـ
 2018. مـاعـ ـجلالمسـ بالمائة 2.1 ـدلمعـ عن طفيفة ـادةيـبز ـة،بالمائـ

 يعرــلسايــلتفشاةــيابد 2020 ماــععــمطل هدــش 3.1

 ّلأو الصيــن كانــت حيــث عالميــا ونــاكور وسلفيــر
قغالال كنتيجة ـاديقتصـاال ـاطهانشـ اجعفتر ينالمتأثر

 ولــىاال البدايــات منــذ يــةالتجار و الصناعيــة افــقالمر و المــدن 

ـتقـو ـضيمـ ـملـ ـن.بالصيـ مـرالمنصـ مـاالعـ ـراواخـ ـاءبـالو ـورلظهـ

 قاليمت النمو الحقيقي: العالم واألمعدال 1.1: الشكل 

 ئيسية (%)الر

 2020 بركتوأ العالمي، قتصاداإل آفاق الدولي، النقد قصندو المصدر:

 العالم ـاءجـار ـيفـ يعاـرسـ ـاونـكر وسـرفيـ ـاءبـو ـرانتشـ ان ـىالـ ـلطويـ

 لياخذ ـيهتفشـ عةـربسـ الصحية ـاتالقطاعـ ـامـصاد و ـدودللحـ اـرعابـ

 غير ـودكـبر ـمةمتسـ اقتصادية ـاتتداعيـ ـاعليهـ ـبتـتر جائحة ـكلشـ

 الــي ادى ممــا انكمــاش، حــدوث و النمــو تباطــؤ مــع قمســبو

 ـعاجـتر و ـبالطلـ ـاضانخفـ ـعاجـتر و ـةكالبطالـ ـةاقتصاديـ تالـالاختـ

تعتمد التي ـةقتصاديـاال ـطةنشـاأل من العديد ـتأغلقـ حيث ـاقنفـاال
لوجه. اوجه مباشر تواصل على  ً 

 لجائحــة الســلبي التأثيــر يــؤدي أن قــعالمتو مــنو 4.1

 معظم ـيفـ ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـىعلـ ـاونـكور وسـرفيـ

 الناتج و ـبالطلـ ـتوىمسـ على ـادةحـ مةصد ـىإلـ لـدوالـ

 ـذاهـ ـيالعالمـ ـدالصعيـ ـىعلـ ـوالنمـ ـككذلـ و ـيجمالـاال ـيالمحلـ

 قتصــاداال ينكمــش أن الدولــي النقــد قصنــدو قــعويتو م.العــا

 ـاهـقدر ـادةيـبز ـةنـمقار ،2020 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 4.4 ـبةبنسـ ـيالعالمـ

 أن قـدوالصنـ ـعقـيتو ـاكمـ م.ـاعـ ـلقبـ ـةقعـمتو ـتكانـ ـةبالمائـ 3.3

 ـىإلـ 2020 مـاعـ ـنمـ ـيالثانـ ـفالنصـ ـيفـ ـةالجائحـ ـارانحسـ ـؤدييـ

 ـنمـ و .2021 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 5.2 ـبةبنسـ ـيعالمـ ـونمـ ـجيلتسـ

 ـهاليـ تـاراشـ ـاممـ ـاجـتدر ـركثـا ـيالتعافـ ـونيكـ ان ـاايضـ ـعقـالمتو

 منخفضة ـرسـاال ـىعلـ ـلبيالسـ ـرالتأثيـ ـميتسـ و ـابقة،السـ ـؤاتالتنبـ

 في ـقتحقـ ـذيالـ ـرالكبيـ مـدالتقـ دـديهـ ـاممـ ـة,البالغـ ـدةبالحـ ـلالدخـ

 ـديعتمـ ـة.الماضيـ ثـالالثـ ـودالعقـ لـالخـ ـعقـالمد ـرالفقـ ـنمـ ـدالحـ

 ـطتهاأنشـ قتصاداتاال ـتعادةاسـ في مالتقد ارـتمراسـ على ـيالتعافـ

ـةالماليـ ـاتوالسياسـ ـزالتحفيـ ـجمـابر ـةفاعليـ ـدىمـو ـتأغلقـ ـيالتـ
 مات.الحكو تطبقها التي الداعمة والنقدية 

في اانفتاح ـاداتقتصـاال ـركثـأ ـدكأحـ ـي،دبـ ـاداقتصـ ـرتأثـ 5.1 ً 
ـعاجـتر و ـيالعالمـ ـوالنمـ ـاضبانخفـ اـركبيـ اـرتأثـ ـم،العالـ ًً 
 ـفرسـ ةمغادرو مـدوقـ منعو اتـارالمطـ ـفقـوتو ـبالطلـ

 رــطلمخا ةــيدقتصاالاتاــعلقطاامــمعظ تــضفتعر ،بكارــلا
ضــانخفامــقفا ــامم ظــوملح ــكلبش يدــاقتصالاشاــنكمالا

 كنتيجــة دبــي ةمــارا علــى هاثــار العالمــي قتصــادياال النشــاط 

ـارانتشـ قفلو مةالحكو ـااتخذتهـ ـيالتـ ـةيـورالضر ـةالصحيـ ـرللتدابيـ
 ة.ماراإل في الجائحة 
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 غالقإلا ـربيـالتد ـةيـدقتصاالارـاثـآلانـوتكـ نأ ـعقـلمتوا ـنمـ 7.1

 صـاخـ ـكلبشـ ةيدـدشـ ـانـوركو سوـرفيـ ـةئحـلجا ـةنتيجـ
 معد ـنمـ ليةعا ـةجـردكـاهنـ ،ـةمـلمتقداتادـاقتصـالا ـيفـ

 ةـرللفتـ ـةيـدقتصاالا تاـؤلتنبـبا ـطتحيـ دـالمعتـا ـنمـ ـىعلـا ـنليقيـا
 معينة ناـدبلـ ـيفـ ـةئحـلجاا ـمقـبتفا ـنيـتبا كـاهنـ نكا ـثحيـ ـةمـدلقاا

 ـنمـ ةدـدمتعـ تاءاـرجـاعـاتبـا جبـتوسـا ـاممـ ,ىـرخـبا هاراـتقرسـاو

 يدـاقتصـالاطـالنشـاضـرعـ ـاممـ ـيعـجتماالا ـدعـلتبااوتـاقـغالالا
ـعقـتوي.بقةـالسـا ـيفـ تاـؤلتنبـا ـهليـاترـاشـا ـاممـ ـركبـاتـابـاضطرال ُ 
 5.8 راـدبمقـ ـةمـلمتقداتادـاقتصـالا ـةعـمجمو ـيفـ ـولنمـا ـعجـايتر نأ

 ـكلبشـ طـالنشـاطـوهبـ تاـؤلتنبـا ـيرتشـ و.2020 مـاعـ ـيفـ ـةئـلمابا

-10.6( ليــايطاإ ســيما الو ،ورليــوا منطقــة فــي مــنامتز و عميــق
 ـعقـيتوو ). ـةئـلمابا 6.0- ـانيـلماأو)ـةئـلمابا-12.8( نياـباسـإو)ـةئـلمابا

 ـيفـ ـيلـجماإلا ـيلمحلـا ـجتـلناا ـشينكمـ نأ ـيلـولدا ـدلنقـاقوـدصنـ

 4.3-(ةــيكيمرألاةدــلمتحاتاــياللوايــفو)ةــئلمابا-5.3( انــابيال
 ناـرشـأ ـاكمـ ،ـنلكـو ). ـةئـلمابا 9.8-(ةـدلمتحـا ـةلمملكـا ـيفـو)ـةئـلمابا

 دـوقيـ ـعفـر عةـرسـ ـىعلـ ـدتعتمـ تـاقعـلتواهـذهـ ـعجميـ نـإفـ ،اًبقـاسـ
 مـدعـو،ـةئحـلجاارـانتشـا ـنمـ ـةنيـثا ـةجـمو رـوظهـ مـدعـو،ـالقغـإلا

 ـىعلـ ينـتثمرلمسـا ـةثقـو ـتهلكينلمسـا كـلوسـ ـيفـ تاـرتغيـ ثوـدحـ

 لنقداقوـدصنـ قعيتو ،ـيسـساألا يورـينالسـااـذهـ فيو.ـليـلطواىـدلمـا

 تادـاقتصـالا ـيفـ يدـاقتصـالاطـالنشـا ـيفـ ةدـايـزثوـدحـ ـيلـولدا
 يعني ـامـ ، ئةلمابا 3.9 ـبةبنسـ ـونمـ تحقيقو 2021 مـاعـ ـيفـ ـةمـلمتقدا

 2.1). لشكلا(V،1 فحر شكل دكولرا يتخذ نأ

 2019-2020) فيقتصاد العالمي (دبي واال | لوالفصل األ

 قتصادات المتقدمةاال

 ـيفـ ـةمـلمتقداتادـاقتصـالا ـيفـ يدـاقتصـالا ـولنمـا ـغبلـ 6.1

 .ـيلمـلعاا ـولنمـالـدمعـ نود ـةئـلمابا 1.7 ـبةنسـ 2019 مـاعـ
 ـيفـ ـولنمـا ـؤطـتبا ـىلـإ ـكلـلذ ـيةئيسـلرابـباسـألاىـزتعـو

 ـفتخفيـ ـنمـ ـمغـلرا ـىعلـ )ـةئـلمابا 2.2( ـةيكيـمرألاةـدلمتحـاتـايـاللوا

 لود ـممعظـ ـيفـ ـولنمـاضـانخفـاو،مـالعـالـالخـ ـةيـلنقداتـاسـلسياا
 )ـةئـلمابا 0.3( ـاليـيطاإو)ـةئـلمابا 0.6(ـانيـلماأ ـلمثـ ،ورـوليـا ـةمنطقـ

 ـولنمـا ـعجـاتر ـنحيـ ـيفـ ،)ـةئـلمابا 0.7( انـابيوال ة)،ـائمالب 1.5(ـانسـفرو

 معد لةحا ـبببسـ 2019 مـاعـ في )ـةئـلمابا 1.5(ةـدلمتحـا ـةلمملكـا ـيفـ
.بيوروألا دتحاالا مع لمستقبليةا تهاقاعال نبشأ ـيسـلسياا ليقينا

 مة (%)ل المتقدفي الدو ت النمو الحقيقيمعدال 2.1 : الشكل 

 2020 بركتوأ العالمي، قتصاداإل آفاق مستجدات الدولي، النقد قصندو المصدر:

ثم يتعافى 2020 ممن عا بعينبع أو رفي ر اكبير ا ًنتاج انخفاضيع)، بحيث ينخفض اإلسر (أي انخفاض وتعافي V فشكل حر كود يتخذقتصاديين بريتنبأ بعض اال 1 ً 
 2021. مفي عا ةكبير يادةة الدولية زيادة الناتج والتجارمع ز عةبسر
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 2019-2020) فيقتصاد العالمي (دبي واال | لوالفصل األ

 ميةلنااو شئةلناا تادقتصاالا

 ـاداتقتصـاال ـةعـمجمو ـيفـ ـاديقتصـاال ـوالنمـ زـاوتجـ 8.1

 حيث ،2019 مـاعـ ـيفـ العالمي ـوالنمـ ـةميـوالنا ـئةالناشـ

في النمو ـلبفضـ ـةبالمائـ 3.7 ـبةبنسـ ـةعـالمجمو ـتنمـ
 ـة)بالمائـ 4.2( ـدالهنـ ـيفـو ـة)بالمائـ 6.1( ـغوالبالـ ـنالصيـ ـنمـ كل 

 ـة)،بالمائـ4.9( ـياآسـ قـرشـ ـوبجنـ لدو ـةابطـر ـيفـ ـسالخمـ لـدووالـ

 ـروالبحـ ـةبيـالجنو ـكايـمرأ ـةمنطقـ ـيفـ ـوالنمـ ـدلمعـ بـراقتـ ـابينمـ

 ـةمنطقـ ـيفـ ـوالنمـ أن ـاكمـ ـة).بالمائـ 0.0( ـرالصفـ ـنمـ ـييبـالكار

 ـدلالمعـ دون كان ـة)بالمائـ1.4( ـطىالوسـ ـياوآسـ ـطوسـاأل قـرالشـ

 ـوبجنـ ـةمنطقـ ـونمـ ـدلمعـ ـيفـ ـلبقليـ ـلأفضـ ـنولكـ ـيالعالمـ

 ـوالنمـ ـفقـتو ـبببسـ ـعاجـتر ـذيالـ ى،ـرالكبـ ـةيقيـفراإل اءـرالصحـ

بالمائة). 3.2( يقياإفر جنوب في ايبتقر ً 

 ـكلبشـ ـدةشـ أقل الجائحة تأثير ـونيكـ أن قعالمتو ـنمـ 9.1

 ،2020 مـاعـ في ميةوالنا ـئةالناشـ ـاداتقتصـاال ـيفـ مـاعـ
 ـبةبنسـ ـاـ ًانكماش ـيالدولـ ـدالنقـ قـدوصنـ ـعقـيتو ـثحيـ

 ـنقتصادييـاال ـنمـ ـدالعديـ ـدكـيؤ ـكذلـ ـنمـ ـمغـبالر ـة.بالمائـ 3.3

 بعين ـذخـاال مع 2020 مـاعـ ـيفـ المناطق ـكلبـ ـالبسـ ـونمـ ـةبحتميـ

 و ـتنعكسسـ ـيالتـ ـاداتقتصـاال ـنبيـ ـةالبنيويـ قوـرالفـ ـارعتبـاال

 ـاتقطاعـ ـىعلـ ـادعتمـكاال ( ـرالتأثـ ـدةحـ ـدىمـ ـىعلـ ـوظملحـ ـكلبشـ

 لـدوالـ ـللعـ و ـال)المثـ ـبيلسـ ـىعلـ ـطالنفـ و ـياحةكالسـ ـةحساسـ
مــن عــةالمجمو هــذه فــي النمــو قعــاتتو علــى اتأثيــر كثــراأل ً 
 الهند، ـمثـ ، ًأوال قـالغـاإل ثرأل ـتضـتعر التي ـن،الصيـ ـيهـ ـاداتقتصـاال

ولكنها ـة،منخفضـ ـونمـ تـدالمعـ ـاهمـكلتا ـجلتسـ أن ـعقـتوي ـثحيـ ُ
 نمــو يصــل ان قــعالمتو فمــن 2020 معــا فــي إيجابيــة تبقــى 

 ـاتالسياسـ ـهتتيحـ ـالمـ ـكذلـ و ـةبالمائـ 1.9 ـىالـ ـنللصيـ ـادقتصـاال

ـصيخـ ـافيمـو ـاش,نكمـاال ـنمـ ـيالتعافـ ـقافـتر ـيالتـ ـةيـالتحفيز

 مية (%)ل النافي الدو ت النمو الحقيقيمعدال 3.1 : الشكل 

 10.3 ـبةبنسـ ـاشانكمـ ـونحـ ـهتتجـ اتـرفالمؤشـ ـدالهنـ ـاداقتصـ
 من العديد ـيتعانـ ـك،ذلـ ـعمـو قـالغـاال ةـرفتـ ـدتمديـ ـبببسـ ـةبالمائـ

ـاأنظمتهـ ـيفـ ـادةحـ ـةمـأز ـنمـ ـةعـالمجمو ـذههـ ـيفـ ىـرخـاأل لـدوالـ
 المحلــي الناتــج نمــو علــى ســتؤثر الجائحــة بســبب الصحيــة 

 ـنمـ ـيتعانـ ـيالتـ ـةتينيـالال ـكايـمرا ـيفـ و .2020 مـاعـ ـيفـ ـيجمالـاإل

يلازالبر ـاهمـ و , اقتصادين ـركبـا ان ـدنجـ العدوى, ـواءاحتـ ـاتبـصعو
 ـنمـ و ـة.بالمائـ 9.0 و ـةبالمائـ 5.8 ـداربمقـ ـانسينكمشـ ـيكالمكسـ و 

 ـنييـالتجار كاءـرالشـ ـنمـ ـدةواحـ ـيهـو ـا،كيـتر ـجلتسـ ىـراخـ ـةجهـ

مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 0.9 ـغبلـ ـاـًضعيف اـونمـ ـي،دبـ ةـارمـإل ـيينئيسـالر ً 
 ـي،الكلـ ـادقتصـاال ارـتقراسـ مـدعـ كلـامشـ ـنمـ ـاتعافيهـ ـعمـ 2019

ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـاـ ًانكماش ـهدتشـ أن ـعقـالمتو ـنمـو
 م.العا هذا بالمائة 5 بنسبة 

 في ليةوألا ـلعللسـ ةرـدلمصـالوـدلـا من ـديـلعدا ـتجهـاو 10.1

 رـعاسـألا ـيفـ ـاـًضنخفاالوـدلـا ـنمـ ـةعـلمجمواهـذهـ
 قــفتو عــن تــجلناا جــيرلخاا لطلــبا رنهيــاا بســبب

 رـانتشـا ـلطسـ كما .ـةمـلمتقداتادـاقتصـالا ـيفـ يدـاقتصـالاطـالنشـا
 ـنمـ ـرلكثيـادـاعتمـا ـنمـ ـرلكبيـارـدلقـا ـىعلـ ءـولضـا ـانـوركو سوـرفيـ

 ـظفـمحا ـلحيـفر ،ـيجـرلخاا ـليـلتموا ـىعلـ ـئةشـلنااتادـاقتصـالا

 بــةذجا بيئــة تاذ منــةآلا كــنماألا عــن بحثــا جنبــيألا رســتثماالا

 لنمواقـافـآ ـىعلـ ـلئـها ـلبيسـ ـرثيـتأ ـىلـإيدـؤيـ نا ـنيمكـ رـتثماسـلال

 ةـاعـامر ـعمـو.ـةعـلمجمواهـذهـ ـيفـ ـةليـلمااتباـالحسـاوتاردـالصـاو
 ،ملعاااـذهـ ئحةلجاا ـنمـ فيلتعاا ـونحـ متقد لحصو نـأبشـ طوـرلشـا

 هـذهـ ـقتحقـ نأ ـيلـولدا ـدلنقـاقوـدلصنـ ـيسـساألا يورـينالسـا ـعقـيتو
ـيلـجماإلا ـيلمحلـا ـجتـلناا ـيفـ اـونمـ تادـاقتصـالا ـنمـ ـةعـلمجموا ً 
 3.1). لكش(ال ، 2020 معا في ئةلمابا 6.0 يبلغ لحقيقيا

2020 أكتوبر العالمي، اإلقتصاد آفاق مستجدات الدولي، النقد صندوق  المصدر:
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 2019-2020) فيقتصاد العالمي (دبي واال | لوالفصل األ

 ةرولمجاا تادقتصاالاو لخليجيا نولتعاا ـسمجلـ لود

 مجلس لدو ـيفـ قتصادياال ـوالنمـ كان ،2019 مـاعـ ـيفـ 11.1

 وضالمعر ـضفائـ ـبببسـ ـاـ ًضعيف ـيالخليجـ ـاونالتعـ

 ـبجانـ ـىإلـ ـة،منخفضـ ـعارسـاأل ـىأبقـ ـذيالـ ـطالنفـ ـنمـ

 ـفقـفتو ـتثمار.سـاال ـتأعاقـ ـيالتـ ـيةالجيوسياسـ اتـرالتوتـ ـدايـتز

 )ةــئلمابا 0.3( يةدعوــلساةــبيلعراةــلمملكايــفاــًيبتقر وــلنما
 ـجلتسـ ـنحيـ ـيفـ ـة)،بالمائـ 0.8( ـرقطـو ـة)بالمائـ 0.4( ـتوالكويـ

نمو ـىإلـ ىـزعـي ـةبالمائـ 1.7 ـبةبنسـ اـونمـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ًُ 
الدولي ـدالنقـ قصندو ـعقـويتو النفطية. ـرغيـ ـةقتصاديـاال ـطةنشـاأل

 ـةنتيجـ ـيالخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـاداتاقتصـ ـشتنكمـ أن 

 قـالغـإ ـرتدابيـ ـبببسـ 2020 مـاعـ ـيفـ ـاونـكور وسـرفيـ ـةلجائحـ
 ـهرشـ في النفط ـعارأسـ انهيار ـبببسـو ـافيهـ ـةقتصاديـاإل ـطةنشـاأل

 ـاشانكمـ ـىالـ ـيالدولـ ـدالنقـ قـدوصنـ ـاتقعـتو ـيرفتشـ س.ـارمـ

 ـىالـ ـليصـ ـيالخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـيفـ ـعقـمتو ـوبالنمـ

 ـيالنفطـ ـرغيـ ـاطالنشـ ـريؤثـ ان ـعقـويتو ـاكمـ ,2020 مـاعـ ـيفـ 6.0%

5.7 ـبةبنسـ ـعاجـليتر ـبيـالقر ـدىالمـ ـىعلـ ـاقفـاال ـىعلـ ـلبياسـ اـرتاثيـ
 2.3 % ـوالنمـ ـدلمعـ عن اـركبيـ ـاانخفاضـ ـكليشـ ـاممـ م,ـاالعـ ـذاهـ % 
 جدوالمز ـرالتأثيـ ـذاهـ .2019 معا ـةنهايـ يرتقار ـيفـ ـاقعـمتو كان ـذيالـ

جمالــياإل المحلــي الناتــج فــي انخفــاض إلــى يــؤدي أن قــعتوي ُ 
 يوريناــلسابــحس ةدــلمتحاةــبيلعراتاراــمإلايــفيــلحقيقا

عــتفير نألــقب 2020 ماــعيــفةــئلمابا 6.6 بةــبنس يــسساألا
2021. معا في بالمائة 1.3 همقدار نمو معدل ويسجل 

 مجلس لدو في ت النمو الحقيقيمعدال 4.1: الشكل 

 ة (%)قتصادات المجاورالتعاون الخليجي واال

 2019 مـاعـ ـيفـ ـيدبـ ـيفـ ـاديقتصـاال ـوالنمـ ـدلمعـ ـرتأثـ 12.1
يــفةــيدقتصاالا وفرــللظ اــضهبتعر ارــكبي ارــثتأ ًً 

 ـاونالتعـ ـسمجلـ لـدوفـ ـا.بهـ ـةالمحيطـ ـةالمنطقـ

 ـيالكلـ ـبالطلـ ـمتدعـ ىـرخـاأل ةـاورالمجـ لـدووالـ اقـروالعـ ـيالخليجـ

ـنييـتجار كاءـرشـ ـاهـباعتبار ـيدبـ ةـارمـإل ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجوالناتـ
 الســلع تصديــر عــادةإو بتصديــر ةمــاراإل مقيــا لخــال مــن لهــا 

 ةـارمـاإل ـيفـ ـةقتصاديـاال ـاتللقطاعـ ـلدخـ ـقتحقيـ ـىإلـ ـةضافـباإل
 لاــعمألاونــميلتأاويراــلتجا فرــلساو حةياــلسالالــخنــم

 ية.العقار نشطةواأل فيةالمصر

 ســجل لدبــي، ةالمجــاور ىخــراأل لالــدو بيــن مــن و 13.1

ـةبالمائـ 4.4 ـبةبنسـ ـاملحوظـ اـونمـ ـياقـالعر ـادقتصـاال ً 
 12.1 ـبةبنسـ ـشينكمـ أن ـعقـالمتو ـنمـو ،2019 مـاعـ ـيفـ

 بالمائة 2.5 ـبةبنسـ ـوالنمـ ـىإلـ يعود أن ـلقبـ 2020 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ

يتجار يكـرشـ تعتبر ـيالتـ ان،ـرإيـ تـهدوشـ كما ـل.المقبـ مـاالعـ ـيفـ
 الحقيقي، ـيجمالـاإل ـيالمحلـ الناتج ـيفـ ا ًانخفاض ـي،دبـ ةـارمـإل مهم 

 ىـزعـُي ـاممـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ )6.5-( ـبةبنسـ ـشانكمـ ـذيالـ
 ـدةالمتحـ ـاتيـالوال ـاضهـتفر ـيالتـ ـاتبـللعقو ـةكنتيجـ ـركبيـ ـكلبشـ

 ـن،الصيـ ـيفـ قـالغـاإل ـروتدابيـ ـةالصحيـ ـةمـزاأل ـدبعـو ـة.يكيـمراأل

 ـدالنقـ قـدوصنـ ـعقـيتو ـثحيـ ان،ـرإيـ ـىإلـ عةـربسـ وسـرالفيـ ـرانتشـ

 ـبةبنسـ ـيالحقيقـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـاـ ًانكماش ـيالدولـ

 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 3.2 ـبةبنسـ ـونمـ ـهيليـ م،ـاالعـ ـذاهـ ـةبالمائـ 5.0
 4.1). (الشكل ،2021

 2020 بركتوأ العالمي، قتصاداإل آفاق الدولي، النقد قصندو المصدر:
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 2019-2020) فيقتصاد العالمي (دبي واال | لوالفصل األ

 التضخم
 رعاــسأرــشبمؤ اــسمقا مــلتضخبا قــيتعل اــفيم 14.1

 تالدــلمعا نود ىــلإ عــجاتر دــفق ،تهلكينــلمسا
 دون ـىإلـو ـة،مـالمتقد ـاداتقتصـاإل ـيفـ فةـتهدالمسـ

 ـنواتالسـ ـيفـ ـجلةالمسـ ـتهلكينالمسـ ـعارأسـ ـمتضخـ تـدالمعـ

 الناجمة اتـورالتطـ فقبل ـئة.الناشـ قتصاداتلإل ـبةبالنسـ ـابقةالسـ

 2.0( فـتهدالمسـ ـدلالمعـ دون ـمالتضخـ ـيبقـ ـا،ونـكور ـةجائحـ ـنعـ
 ـبةبنسـ ـتهلكينالمسـ ـعارأسـ ـرمؤشـ ـيفـ ـادةيـز ـجالمسـ ـة)بالمائـ

 ـعارأسـ ـعاجـتر ـىإلـ ـهمنـ ءـزجـ ـيفـ ىـزتعـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ1.3

 ـذههـ ـيفـ ـاديقتصـاإل ـوالنمـ ـؤتباطـ ـىإلـ ـرآخـ ءـزجـ ـيفـو ـة،الطاقـ

 ـيطةبسـ يادةز ـجلسـ ـعارسـاأل تضخم أن إال ل.ـدوالـ من ـةعـالمجمو

 ـيفـ ـةبالمائـ 4.8 ـنمـ ـةميـالنا ـاداتقتصـواإل ـئةالناشـ ـواقسـاأل ـيفـ

 ـاونـكور ـةجائحـ ـارانتشـ ـرإثـو .2019 مـاعـ ـةبالمائـ 6.6 ـىإلـ 2018 مـاعـ

 ةـرالنظـ تـورهـتد ـط،النفـ ـعارأسـ ـيفـ ـارإنهيـ ـنمـ ـاصاحبهـ ـامـو
 ـدالنقـ قـدوصنـ ـاتقعـتو ـدوتفيـ ـي.العالمـ ـادقتصـلإل افيةـرستشـاإل

 ـىإلـ 2020 مـاعـ ـيفـ ـينخفضسـ ـعارسـاأل ـمتضخـ ـدلمعـ أن ـيالدولـ

 ـيفـ ـةبالمائـ 5.2 ـىإلـو ـةمـالمتقد لـدوالـ ـةعـمجمو ـيفـ ـةبالمائـ 0.5

 ـإنفـ ـكذلـ ـىعلـ وةـالعـ ـة.ميـالنا ـاداتقتصـواإل ـئةالناشـ ـواقسـاأل

 ـةجائحـ ـنعـ ـةوالناجمـ ـةالعالميـ ـةالقيمـ ـلسـسال ـيفـ ـاتابـضطراإل

 ـعفـد ـاممـ ـرايـفبر ـيفـ ـةعاليـ ـةالغذائيـ ـلعالسـ ـعارأسـ ـتأبقـ ـاونـكور

 ـةثمانيـ ـذمنـ ـهلـ ـتوىمسـ ـىأعلـ ـىإلـ ـمالتضخـ ـدلمعـ عـاتفـار ـىإلـ

 5.1). (الشكل يل،إبر شهر في ذلك، بعد اجعتر ثم م،أعوا

 النفط أسعار
 مـاعـ ـةبدايـ ـيفـ ـادةحـ ةـوربصـ ـطالنفـ ـعارأسـ ـتاجعـتر 15.1

 قـالغـاإل ـرلتدابيـ ـةنتيجـ ـبالطلـ ـفضعـ ـبببسـ 2020
 لــصتو مدــع ببــبس كــلذمــقتفاو،نــلصيايــف

 لــوحقــاتفا ــىلإ ــسبل ــكبوأ ــةعمجمو ــنضم تــاضولمفاا
 ـغبلـ م،ـاالعـ ـذاهـ ـةبدايـ ـيففـ س.ـارمـ ـهرشـ ـيفـ ـاجنتـاإل ـتوياتمسـ

 ردوال 52.52 ـىإلـ انخفض ـمثـ ميل،للبر ردوال 67.05 ـتنـبر مـاخـ ـعرسـ
 لـدوالـ ـةمنظمـ ـلداخـ فـالالخـ ـنولكـ س.ـارمـ 2 لـوبحلـ ـلميـللبر

ـمتـ ـامـعند ـليـإبر 12 ـىحتـ ـاـنهائي ـهحلـ ـميتـ ـملـ ـطللنفـ ةـدرالمصـ ً 
ـا.ـمييو ـلميـبر ـونمليـ 9.7 ـداربمقـ ـاجنتـاإل ـضخفـ ـىعلـ ـاقتفـاال ً

 نتيجــة العالمــي الطلــب وانخفــاض ضالعــر فائــض واســتمر 

 ـط،النفـ ـعارأسـ ـىعلـ ـطالضغـ ـيفـ ـاديقتصـاال قـالغـاإل تـااللحـ

 بلغ ـتوىمسـ نىأد ـىإلـ ـتنـبر مـاخـ ـعرسـ ـضانخفـ ـليـإبر 21 ـخيـبتارو

 ـعارسـاأل ـيتعافـ ـيفـ ضـرالعـ ـصتقليـ همـاوسـ ـل.ميـللبر ردوال 9.12

 18 ميولـوبحلـ ـلميـللبر ردوال 33.33 ـىإلـ ـللتصـ ـةمتواضعـ ةـوربصـ
 ـىحتـ مـتدامسـ ٍـافتعـ ـدوثحـ ـلالمحتمـ ـرغيـ ـنمـ ـنولكـ ـو،مايـ

 من الثاني ـفالنصـ ـيفـ العالمي ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـىيتعافـ

 6.1). (الشكل ،2021 معا فيو 2020 معا

 متوسط التغير السنوي (%) مؤشر أسعار المستهلكين: 5.1: الشكل

 2020 بركتوأ العالمي، قتصاداإل آفاق الدولي، النقد قصندو المصدر:
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 2019)( العالمية ةالتجار منظمة المصدر:

 العالمية ةالتجار
 2019 ماــعيــف لعــللس ةــلميلعااةراــلتجا جلتــس 16.1

 ـةبالمائـ 0.1- ـبةبنسـ ـاحجمهـ ـونمـ ـدلمعـ ـيفـ ـاانكماشـ

 في بالمائة 2.9 ـىإلـ ـوالنمـ ـدلمعـ ـلوصـ أن ـدبعـ ـكوذلـ

 همها،أ ـنمـ ملالعوا ـنمـ دـدعـ ـىإلـ ـعاجـالتر ـذاهـ ىـزويعـ .2018 مـاعـ

 ـنمـ ـنوالصيـ ـدةالمتحـ ـاتيـالوال ـنبيـ ـةيـالتجار اتـرالتوتـ ارـتمراسـ

 إلى ضافةباإل ـة،ثانيـ ـةجهـ ـنمـ بيوروراأل ـادتحـاإل ـنبيـو ـابينهـو ـةجهـ

 تارداــلصااــيضأتــنكمشاو.يــلملعااداــقتصإلاوــنم ؤــطتبا
ـتبلغـو ـةبالمائـ 3.0- ـبةبنسـ ـييكـمراأل رـدوالبالـ ـةمـمقو ـةالعالميـ ّ 

 19.48 إلى ـتوصلـ أن مابعد 2019 مـاعـ ـييكـمرأردوال ـونيليـتر 18.89
 2018. معا في ردوال يليونتر

 ـرإثـ ـيالعالمـ ـاديقتصـاإل ـاطالنشـ ـورهـتد ءـوضـ ـيفـو 17.1

 ةراــلتجاةــمنظم عــقتتو ،اــنوركو ةــئحجا يــتفش
 ـلعللسـ العالمية ةـارالتجـ ـيفـ ـاداحـ ـاانخفاضـ ـةالعالميـ

 في قتصاديةاإل ـاتالقطاعـ ـعجميـ ـيفـو ـمالعالـ ـقمناطـ ـعجميـ ـيفـ

 ـةالعالميـ ةـارالتجـ ـمحجـ أن 2ـةالمنظمـ ـدرتقـ ـثحيـ ،2020 مـاعـ

 ـنمـ ـركثـأ ـىإلـ ـةبالمائـ 13 ـنبيـ حاوـرتتـ ـبةبنسـ ـشينكمـ ـدقـ ـلعللسـ

 تلك ـاضنخفـاإل ـبةنسـ زـاوتتجـ ـدقـو ـي،الحالـ مـاالعـ ـيفـ ـةبالمائـ 32

 ـةالعالميـ ـةالماليـ ـةمـزاأل لـالخـ ـةالعالميـ ةـارالتجـ ـجلتهاسـ ـيالتـ

 مـاعـ ـةالعالميـ ةـارالتجـ ـيتعافـ ـعقـالمتو ـنمـو .2008-2009, ـيمـعا
 ـلتتوصـ وأن ـةالجائحـ ـىعلـ ةـيطرالسـ ـمتتـ أن يطةـرشـ ـكوذلـ 2021

 فعال. بشكل لمواجهتها ستجابةاإل تساسيا تنفيذ لىإ ماتالحكو

 أسماليةالر اتستثمارلال العالمية فقاتالتد
 بتةثا ـةلميـلعاا ةـرشـلمباا ـةجنبيـألا تارـتثماسـالا ـتبقيـ 18.1

رالود نـويليـتر 1.39 ـوبنحـ ريقد بما 2019 مـاعـ في ــافعلي ً 
 تاـريـلتقدا ـنعـ ـةئـلمابا 1.0 ـبةبنسـ ضـانخفـبا ،ـييكـمرأ

 مـالعـا ـيفـ ـييكـمرأرالودنـويليـتر 1.41 ـاقيمتهـ ـةلغـلباا ـةلـلمعدا
 ـتنـكاو.ـةلتنميـاوةرـاللتجـ ةـدلمتحـا ـممـألا ـرتمـلمؤ ـاـًفقو،بقـالسـا

 لةحاو ـيلمـلعاادـاقتصـالا نمو ـؤطـتبا لضعيفاهـاتجـالااـذهـ ـةخلفيـ

 تـايـاللوا ـنبيـ ـةيـرلتجااتاـرتـلتواةدـايـز ـنعـ ـةتجـلناا ـنليقيـامـدعـ
 ـيسـلسيااباضطرلال ـلبيلسـا ـرثـألاو،ـنلصيـاو ـةيكيـمرألاةـدلمتحـا

 ـاقتهـعال ـبببسـ ـيخلـالدارـتثماسـالا ـىعلـ ةـدلمتحـا ـةلمملكـا ـيفـ

 7.1). لكش(ال ي،بووراأل ادحتاال عم

WTO “Trade Statistics and Outlook” https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm 
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 ـاضانخفـ ـىإلـ 2021و 2020 ـيمـلعا ـاتقعـالتو ـيروتشـ 19.1

 ـدودالحـ ـرعبـ ـةالعالميـ ـتثمارسـاال ـاتفقـتد ـيفـ ـركبيـ

 ثدــحألاــًفقوو.اــنوركو سورــفي ةــئحجا ببــبس
 3والتنمية، ةـارللتجـ ـدةالمتحـ مماأل ـرمؤتمـ عن ةـادرالصـ ـاتقعـالتو

 ـنمـ ـدالعديـ ـتكانـ ـامـعند سـارمـ ـةنهايـ ـىإلـ ـايخهـتار ـوديعـ ـيوالتـ

 ـتثمارسـاال ـعاجـيتر ـدقـ ق،ـالغـاإل اتـرفتـ ـةبدايـ ـيفـ ـاداتقتصـاال

 2021. و 2020 ـيمـعا ـيفـ ـةبالمائـ 30-40 ـوبنحـ ـرالمباشـ ـيجنبـاأل
 من 5,000 ـولنحـ ـتقبليةالمسـ ـاتقعـالتو ـىإلـ ـؤالتنبـ ـذاهـ ـتندويسـ

 ـدوثبحـ ـاهـّكل ـأتتنبـ ـيالتـ ـياتالجنسـ دةـدالمتعـ كاتـرالشـ ـركبـأ

 2020 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 30 ـطبمتوسـ ـاحبـراأل ـيفـ ـركبيـ ـاضانخفـ
 لةــسلس تاــمصدويــلملعاابــلطلاضاــنخفاساــسأىــعل

 نتاج.اإل وتعطل يدالتور

ـنمـ ـةوالتنميـ ةـارللتجـ ـدةالمتحـ ـممـاأل ـرمؤتمـ ـذرويحـ 20.1
ــليعج أن يمكــن للجائحــة جــلاأل الطويــل ثــراأل أن  ّ 
ـاتيـالوال ـنبيـ ـاطتبـراال ـكفـ ـونحـ ـةالحاليـ ـاتهـتجااال

 نتــاجاإل عمليــات عــادةإو خــاص، بوجــه الصيــن مــع المتحــدة 

 كثرأ ـديـالتور ـلسـسال جعل فـدبهـ صلياأل ـاموطنهـ ـىإلـ ـعوالتصنيـ

ـاقنفـاإل يعـارمشـ ـاءإلغـ ـىعلـ ـاونـكور وسـرفيـ ـرلتأثيـ اـرونظـ ـا.ـمنأ ًً 
 ـدفقـ ـد،يـالتور ـلسـسال ـلوتعطـ ةـارالتجـ ـعاجـتر ـبببسـ ـماليأسـالر

 دبي ةـارمـإ ـىإلـ ـرالمباشـ ـيجنبـاأل ـتثمارسـاال ـاتفقـتد ـاأيضـ ـعاجـتتر

 ـدىالمـ ـىعلـ ـعىتسـ أن ةـارمـاإل ـىعلـ ـنيتعيـ ـدقـو .2020 مـاعـ ـيفـ

 ةـارللتجـ ـيإقليمـ ـزكـكمر ـاقعهـمو ـنمـ ـتفادةسـاال ـىإلـ ـلالطويـ
 ـادةعـإل ـوطللضغـ ـةالعالميـ ـةالقيمـ ـلسـسال ضـرتعـ ـعمـ ـةالعالميـ

 ى.أخر كزامر إلى والتصنيع نتاجاإل عمليات يعزتو

همللدر ـييكـأمر ردوال 0.27 هـدارمقـ ـتثابـ ـعربسـ ـييكـمراأل رـدوالبالـ ـي،اتـماراإل ـمهـالدر ـطتبـير

 على ىخراأل ـةقليميـواإل الدولية تـالالعمـ مقابل ـييكـمراأل رالدوال فـرصـ ـعرسـ ويؤثر الواحد. 

 اتها.وصادر ـيدبـ داتـوارلـ ـبيةالنسـ التكلفة ـىعلـ ـرويؤثـ كائهاـرشـ مع ةـارمـاإل ةـارتجـ وطـرشـ

 يكي)مرر أدوال مليارقليمية (ة العالمية واإلجنبية المباشرات األستثمارهات اإلإتجا 7.1 : الشكل

 ونكتاد)(األ والتنمية ةللتجار المتحدة مماأل مؤتمر المصدر:

Investment Trends Monitor, January 2019
 أولية اتتقدير * 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d3_en.pdf 3 
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التطورات النقدية والمالية

 الفائدة أسعار 
 ـاتهـباتجا 2019 مـاعـ ـيفـ ـةالنقديـ اتـورالتطـ ـمتإتسـ 21.1

 فـاوالمخـ ـتفعـد ـثحيـ ـة،النقديـ ـةللسياسـ يةـيرتيسـ
 ــيطحتياالاكــلبنايــيكمرألادــاقتصالا ــؤطتبا نــم

 31 ـخيـبتار ـةبالمائـ 2.25 ـىإلـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـضخفـ ـىإلـ ـيالـالفيدر
 ـةنقطـ 25 ـداربمقـ ىـرأخـ ةـرمـ ـعرالسـ ـضخفـ ـمتـ ـمثـ .2019 ـويوليـ

 ـعرسـ داـدمجـ ـضـّوخف .2019 ـبتمبرسـ 18 ـيفـ ـةإضافيـ ـاسأسـ

 تباطؤ ـرإثـ ،2020 مـاعـ فيو ـر.بـكتوأ 30 ـيفـ ـةبالمائـ 1.75 ـىإلـ ـدةالفائـ

 خفض ونا،كور وسـرفيـ ـةلجائحـ نتيجة ـعقـالمتو ـاديقتصـاال ـوالنمـ

 1.25 ـىإلـ ىـرأخـ ةـرمـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـيالـالفيدر ـيحتياطـاال ـكالبنـ
 من بـريقـ ـامـ ـىإلـ ىـرأخـ ةـرمـ ـهخفضـ ـمثـ س،ـارمـ 3 ـخيـبتار ـةبالمائـ

 حتياطياال ـكالبنـ أيضا وأعلن س.ـارمـ 15 ـيفـ بالمائة) 0.25( ـرالصفـ

 مليار 700 ـةبقيمـ ـيالكمـ ـيرالتيسـ من ـدةجديـ جولة ـنعـ ـيالـالفيدر

 ل.صواأل اءشر مجنابرلخال من هم)در يليونتر 2.57( يكيمرأردوال

 ـنمـ ـدالعديـ ـيفـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـعاجـتر ـنمـ ـمغـبالر 22.1

 اءـرجـال ـاحالمتـ ـزالحيـ ـصتقليـ ـىالـ ادى ـاداتقتصـاال

 يمكن ـود,كـالر ـةلمواجهـ ـةالتقليديـ ـدةالفائـ ـاتتخفيضـ

 غير ـادواتبـ ـةالنقديـ ـةالسياسـ ـيرلتسـ ـالالمجـ ـةاتاحـ ـركبيـ ـكلبشـ

 ـىعلـ ـةالمنطويـ ـرالمخاطـ ـىالـ ـرالنظـ ـتلفـ ـمالمهـ ـنمـ و ـة.تقليديـ

 كوــلبنا ليةتقالــسكا اــهحدوةــيلنقداةــسلسيااىــعل زــكيلترا
 ـعقـمتو ـرغيـ ـكلبشـ ـدةالفائـ ـبةنسـ ـضتخفيـ ـبببسـ و ـة.يـكزالمر

 ـنمـ ـدالعديـ ـيفـ مـاالعـ ـنالديـ ـتوىمسـ ـفطفيـ ـكلبشـ و ـعاجـتر

 ـمهـا ـدكاحـ مـاالعـ ـاقنفـاال ان ـىعلـ ـاتالمعطيـ ـيرتشـ و ـاكمـ ل.ـدوالـ

 ـرتاثيـ ـنمـ ـالهـ ـالمـ ـةفاعليـ ـرمثـاال داةاال ـتكانـ ـةالماليـ ـاتالسياسـ

 افضل من ـيالمالـ ـيطتنشـاال ادوات ـرتعتبـ و ـج,الناتـ على ـفمضاعـ

 ـبةبالنسـ ـامـا ـاد.قتصـاال ـؤتباطـ ـةحالـ ـيفـ يةـيرالتيسـ ـاتالسياسـ

 فوـرالظـ ـدتعتمـ ـي،دبـ ـىعلـ ـةالدوليـ ـةالنقديـ اتـورالتطـ اتـرلتأثيـ
 ـيالتـ ـدةالفائـ ـعربسـ ـةالمتعلقـ اتارـرالقـ ـىعلـ ةـارمـباإل ـةالنقديـ

 ال ـيوالتـ ي،ـزكـالمر ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل فـرمصـ ـاهـيتخذ

 اتيماراإل ـمهـالدر ـطبـر ـبببسـ ـتقلةمسـ ـةنقديـ ـةسياسـ ـىعلـ مـوتقـ

 الدولة ـيفـ ـميسـالر الفائدة ـعرسـ أن يعني هذاو ـي.يكـمراأل رـدوالبالـ

 دهـديحـ ـذيالـ ـدةالفائـ ـعربسـ ـريتأثـ ـي،دبـ ـكذلـ ـيفـ ـابمـ ـا،ملهـبكا

 فقد ـة.يكيـمراأل ـدةالمتحـ ـاتيـالوال في ـيالـالفيدر ـيحتياطـاال ـكالبنـ

 ـنمـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـضبخفـ يـزكـالمر اتـارمـاإل فـرمصـ ـاأيضـ مـاقـ

 31 في ـةبالمائـ 2.0 ـىإلـو ـبتمبر،سـ ـيفـ ـةبالمائـ 2.25 ـىإلـ ـةبالمائـ 2.5
 اتـارمـاإلفـرمصـ داـدمجـ ـضخفـ س،ـارمـ 3 ـخيـبتارو .2019 ـربـكتوأ

ًايـارسـ ـعرالسـ ـذاهـ الز ـامـو ـة،بالمائـ 1.5 ـىإلـ ـدةالفائـ ـعرسـ يـزكـالمر
 8.1). (الشكل ن،اآل حتى 

 2020-2015 ةمة* (%) - الفترقتصادات المتقدفي اإل سميةأسعار الفائدة الر 8.1 : الشكل

 بيووراأل يكزالمر البنك و الي،الفيدر حتياطياإل المجلس ا،إنجلتر بنك المصدر:

US Federal Fund Rate, Euro Marginal Lending Facility, UK Base Rate* 
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 ـكذلـ ـيفـ لـداوالتـ ـةحصـ لـالخـ ـانتـمر ـدةالمتحـ ـاتيـالوال ـيفـ

 ـةالعالميـ ـهمسـاأل ـواقأسـ ـيفـ ـادالحـ ـعاجـالتر ـاأيضـ وأدى ـهر.الشـ

 تبطةالمر ـرغيـ تـالالعمـ ـلمقابـ يكيمراأل رـدوالالـ ـةقيمـ عـاتفـار ـىإلـ

 ـدالعديـ ـيفـو ـدةالمتحـ ـاتيـالوال ـيفـ ـهمسـاأل ـواقأسـ أن إال ر.ـدوالبالـ

 ـاتمـالحكو ـاذاتخـ ـدبعـ ـىتتعافـ ـدأتبـ ىـرالكبـ ـاداتقتصـاإل ـنمـ

 قة،ـبومسـ ـرغيـو ـةيـتحفيز ـةماليـو ـةنقديـ ـجمـابر لـدوالـ ـذههـ ـيفـ

 بالتباعد ـدالتقيـ تـوالكـوتوبر لتخفيف اءاتـراجـ ـاذاتخـ إلى ـةضافـباإل

 ـاطها.نشـ قتصاديةاإل القطاعات ـنمـ العديد ـتئنافواسـ ـيجتماعـاإل

 فالصر أسعار في اتالتطور
 رـدوالبالـ ـي،اتـماراإل ـمهـالدر ـيهـو ـي،دبـ ـةعملـ ـطتبـتر 25.1

 يــيكمرأرالود 0.27 هرادــمق تــبثا عرــبس يــيكمرألا
 ـييكـمراأل رـدوالالـ فـرصـ ـعرسـ ـرويؤثـ ـد.الواحـ ـمهـللدر

 ةـارتجـ وطـرشـ ـىعلـ ىـرخـاأل ـةقليميـواإل ـةالدوليـ تـالالعمـ ـلمقابـ
 بيةــلنسا ةــلتكلفا ىــعل رــثيؤو ئهاكارــش عــم ةراــمإلا

 اتها.وصادر دبي داتلوار

 يكيمراأل رـدوالالـ مقابل ـيةئيسـالر تـالالعمـ معظم ـةقيمـ ـتتفعـار

 اليالفيدر ـيحتياطـاال ـسالمجلـ اتخاذ ـةخلفيـ على 2019 مـاعـ لـالخـ

 داــقتصالامــعلد ةدــئلفاارعاــسأيــفتاــلتخفيضانــماددــع
 ـارانتشـ عن الناجمة ـةقتصاديـواإل ـةالصحيـ ـةمـزاأل ـذمنـو ـي.يكـمراأل

 ئةــشلنااتاداــقتصإلاتالــعم ةــقيم تــجعاتر اــنوركو ةــئحجا

 متخطياو ـنمـاآل ذالمال ـةعملـ ـحأصبـ الذي رـدوالالـ ـلمقابـ ـةميـوالنا

 ـدقـو ـبيا.نسـ ـةالمنخفظـ ـةيكيـمراأل ـدةالفائـ ـعارأسـ ـرتأثيـ ـكبذلـ

 مـاالعـ ـةبدايـ ـذمنـ وـوراليـ ـلمقابـ ـييكـمراأل رـدوالالـ ـعرسـ بـذتذبـ

2019-2020) فيقتصاد العالمي (دبي واال | لوالفصل األ

 سهماأل أسعار 
 الفائدة ـعارسـأل اليالفيدر ـيحتياطـاال البنك ـضخفـ أدى 23.1

 ؤــطتبا نــمفواــللمخ يدــللتص 2019 ماـعـ يـفـ
 اضـرقـاإل ـةكلفـ ـاضانخفـ ـيبالتالـو ـييكـمراأل ـادقتصـاال

 ـعبـالر ـيفـ ـمالعالـ ـاءأنحـ ـفمختلـ ـيفـ ـهمسـاأل ـواقأسـ ـيتعافـ ـىإلـ

 ـالكابيتـ ـتانليسـ ـانغـمور ـرمؤشـ ـعتفـار ـدقـو ـنة.السـ ـنمـ ـرخيـاأل

 ـيفـ ـةبالمائـ 27.7 ـبةبنسـ ـةالعالميـ ـهمسـلأل )MSCI( ـيونالناشـانتر

 قتصاداتاال ـواقأسـ ـهعليـ تهيمن ـرالمؤشـ ـذاهـ أن ـاعلمـ ،2019 مـاعـ

ىوــس هــفي ئةــشلناا قاوــسألا لــتمث الو ةــملمتقدا
 بالمائة. 12 من أقل 

 ـدأنـ دزـتاندرسـ ـرمؤشـ ـعتفـار ـة،يكيـمراأل ـدةالمتحـ ـاتيـالوال ـيفـو

 ـزقفـ ـابينمـ ،2019 مـاالعـ لـالخـ ـةبالمائـ 28 ـنمـ ـركثـأ 500 زـوربـ

 ـدة،المتحـ ـةالمملكـ ـيفـ ـامـأ ـة.بالمائـ 35 ـبةبنسـ ـداكناسـ ـرمؤشـ

 ـعتفـفار ،2019 مـاعـ ـيفـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـضخفـ ًـاأيضـ تـهدشـ ـيالتـ

 ـاإيجابيـ تـروتأثـ ـة.بالمائـ 11 ـبةبنسـ 100 ـزتايمـ ـالفايننشـ ـرمؤشـ

 ـةمـالعا ـاتنتخابـاإل ـجبنتائـ ـدةالمتحـ ـةالمملكـ ـيفـ ـهمسـاأل ـواقأسـ

 ـيالسياسـ ـناليقيـ مـدعـ ـةحالـ ـنمـ ـتقللـ ـيوالتـ ـمبرديسـ 12 ـيفـ

 من ـدةالمتحـ ـةالمملكـ جوـربخـ ـةالمتعلقـ ينـتثمرالمسـ فـاومخـو

اليابان ـيفـو بي.ووراأل ـادتحـاإل ـعمـ ـاقاتفـ دون ـنمـ ـيبـووراأل ـادتحـاال
 9.1). ـكل(الشـ ،2019 معا في ـهمسـاأل ـعارأسـ ًأيضا ـتانتعشـ وألمانيا، 

 ـةبدايـ ـيفـ ـةالعالميـ ـهمسـاأل ـواقأسـ ـاشانتعـ ـتمراسـ 24.1

 فيو ـا،ونـكور ـةجائحـ ـاربانتشـ ـرتتأثـ أن ـلقبـ ،2020 مـاعـ

ـيفـ ـهمسـاأل ـواقأسـ اتـرمؤشـ تـارانهـ سـارمـ ـهرشـ
سهماأل أسواق في لالتداو قفتو قدو العالم. أنحاء مختلف 

 قتصاداتفي اإل سهمات أسواق األمؤشر آداء 9.1 : الشكل 

 2020-2018 ةمة (%) - الفترالمتقد

 Morgan Stanley Capital International, Market Indices المصدر:
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 2019-2020) فيقتصاد العالمي (دبي واال | لوالفصل األ

 بإيطاليا ـةبدايـ ـةبيـوأور لدو ـيفـ ـاونـكور ـةجائحـ ـارانتشـ ـعمـو ،2020

 وـوريـ 0.83 ـنمـ رـدوالالـ ـلمقابـ وـوراليـ ـعاجـتر ـا،نسـفرو ـبانياإسـ ـمثـ
 ـو.مايـ ـةنهايـ ـيفـ وـوريـ 0.87 ـىإلـ 2020 سـارمـ ـةبدايـ ـيفـ

 داتوار ـعبـر ـنمـ ـركثـبأ ًـامعـ ـانواليابـ ـنالصيـ همـاتسـ 26.1

 فرــص عرــلس نأاــكم ،ةــلقيماثــحي نــميــبد
 ـىعلـ ًاـركبيـ ًاـرتأثيـ ـييكـمراأل رـدوالالـ ـلمقابـ ـاعملتيهمـ

 ـياليابانـ ـناليـ ـةقيمـ ـتكانـ ـدقـو ة.ـارمـلإل يـارالتجـ ـادلالتبـ وطـرشـ

 ـةتفعـمرو ـياتـماراإل ـمهـوالدر ـييكـمراأل رـدوالالـ ـلمقابـ ـةمتذبذبـ

 ـةخلفيـ ـىعلـ ـكوذلـ 2020 مـاعـ ـةبدايـ ـيفـو 2019 مـاعـ لـالخـ ـالقليـ

 ـتوتذبذبـ ـه.بآدائـ ـاتقعـالتو ـاقفـ ـذيالـ ـياليابانـ ـادقتصـاإل ـنتحسـ

 ـةالعملـ ـلمقابـ ـياتـماراإل ـمهـوالدر ـييكـمراأل رـدوالالـ ـةقيمـ ـاأيضـ

 ـضبعـ ـتتفعـار رـدوالالـ ـةقيمـ أن إال ،2019 مـاعـ ـوالطـ ـةالصينيـ

 ـلطاتالسـ نـالعـإو ـنالصيـ ـيفـ ـاونـكور ـيتفشـ ـرخبـ ـذمنـ ـيءالشـ

 تاــعياللتد يدــللتص تاءارــجإ ذــتنفي نــع ةــلصينيا
 ونا.كور وسلفير قتصاديةاإل

 ـاكيـتر ـلمثـ ـئةالناشـ ـواقسـاأل ـضبعـ تـالعمـ ـجلتسـ 27.1

 اتـادرصـ ـنمـ ًاـركبيـ ًءاـزجـ ـلتمثـ ـيالتـ ان،ـرإيـو ـدوالهنـ

 ـيفـ ـقضيـ ـاقنطـ ـيفـ ـاتتقلبـ ـا،اتهـصادر ـادةعـإو ـيدبـ

 ـةبدايـو 2019 مـاعـ لـالخـ ـياتـماراإل ـمهـوالدر رـدوالالـ ـلمقابـ ـاقيمتهـ

 تفاعاار ـجلتسـ اتيماراإل ـمهـللدر ـبيةالنسـ ـةالقيمـ أن إال .2020 مـاعـ

ـةكيـتر ةـرليـ 1.91 ـىإلـ 2020 ـرايـفبر ـةنهايـ ـيفـ ـةكيـتر ةـرليـ 1.62 ـنمـ
 بالمائة. 17.9 بلغت عتفاار بنسبة أي مايو، بنهاية 

 مــهرلدالــبمقا يــنايرإلالاــيللر بيةــلنساةــلقيما تتقرــساو
 ـال.يـر 11,472.7 ـدعنـ 2020 مـاعـ ـةبدايـ و 2019 مـاعـ ـوالطـ ـياتـماراإل

 ـىعلـ ـياتـماراإل ـمهـالدر ـلمقابـ ـةالهنديـ ـةبيـوالر ـةقيمـ ـتتفعـوار

 ـتتفعـوار .2020 مـاعـ ـةبدايـ ـيفـ ـتاجعـتر ـنولكـ 2019 مـاالعـ ـدارمـ

 يناير ـيفـ بيةور 19.38 ـنمـ اتيماراإل ـمهـللدر ـبيةالنسـ ـةالقيمـ ـكبذلـ

 ـمهـالدر ـةقيمـ ـيفـ عـاتفـبار أي ،2020 ـومايـ ـيفـ ـةبيـور 20.67 ـىإلـ

 ـارالدينـ ـلمقابـ ـياتـماراإل ـمهـالدر ـةقيمـ ـامـأ . ـةبالمائـ 6.65 ـبةبنسـ

 منتصف ـىوحتـ 2019 مـاعـ لـالخـ ًـبيانسـ ةـتقرمسـ ـتفظلـ ـياقـالعر

 ـيفـ ًـااقيـعر ًاـاردينـ 324.25 ـدالواحـ ـمهـالدر ـعرسـ ـغبلـ ـثحيـ ، 2020

 10.1). ـكل(الشـ ـو،يونيـ ـةنهابـ

 =100)1/1/2018يين (كاء التجارت الشرمقابل عمال اتيمارهم اإلف الدرصر سعر مؤشر 10.1 : الشكل

 Gulf Economics المصدر:
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في التطورات الحديثة
دبي  اقتصاد

|  الفصل الثاني
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 دبي في اقتصاد ات الحديثةالتطور | الفصل الثاني

 ة عامةنظر

 ـيالكلـ ـتوىالمسـ ـىعلـ ـيدبـ ـاداقتصـ أداء ـلالفصـ ـذاهـ ضـتعريسـ

 ـوروتطـ ـةجيـالخار ةـاروالتجـ ـةوالعمالـ ـوالنمـ ـبجانـ ـنمـ ـيوالقطاعـ

 ـامـوتـرتأثـ ـيالتـ 2020 و 2019 ـنةسـ ـىعلـ ـزكيـالتر ـعمـ ـعارسـاأل

ـيفـ تـرانتشـ ـيالتـ ـاونـكور ـةبجائحـ ـةعميقـ ـةبصفـ ـرتتأثـ ـتالـز
 مــةصار قائيــةو اتارقــر اتخــاذ إلــى توأد العالــم أنحــاء جميــع 

 ـلالفصـ ضـتعريسـ ـاكمـ ـة،قتصاديـاال ـطةنشـاأل ـؤتباطـ ـىإلـ تأد

 ـااتخذتهـ ـيالتـ ـمالدعـ اءاتـرإجـو ـامكوناتهـو ـةمـالعا ـةنـالمواز ـورتطـ

 ـاوأيضـ ـةللجائحـ ـلبيةالسـ ـاتالتداعيـ ـنمـ ـفللتخفيـ ـةمـالحكو

 فـرالمصـ ـااتبعهـ ـيالتـ ـيالمالـ ـمالدعـ ـةخطـ و ـةالنقديـ ـةالسياسـ
 ـة.الدولـ ـيفـ ـاديقتصـاال ـيجالنسـ ـىعلـ ـةللمحافظـ يـزكـالمر

 ـرويعتبـ 2019 ـنةسـ ـةبالمائـ 2.2 ـدلبمعـ ًـوانمـ ـيدبـ ـاداقتصـ ـقحقـ

 ـجالخليـ ـةمنطقـ ـيفـ لـدوالـ ـنمـ ـدبالعديـ ـةنـمقار ًـامقنعـ داءاأل ـذاهـ

 بـريقتـ ـاكمـ ـود،عقـ ـدىمـ ـىعلـ ـركبيـ ـاحبنجـ تـزتميـ ىـرأخـ لودو
 بطبيعةو ـي،دبـ في ةـرفـالمتو ـاجنتـاال ـةطاقـ ـتوىمسـ من داءاأل ـذاهـ

 تأد إذ 2020 ـيفـ ـاجنتـلإل دةـدالمحـ هي ـةالطاقـ تلك ـدتعـ ـملـ ـالالحـ
 ـتنتجـ ـبالطلـ ـككذلـو ضـرالعـ ـبجانـ ـنمـ ـودقيـ ـىإلـ ـةالجائحـ

 ـنقتصادييـاال ـنمليـالمتعا ـلوكسـ ـروتغيـ ـةقائيـالو اتارـرالقـ ـنعـ

 ـلبيالسـ ـورللتطـ ـاوأيضـ ـودالقيـ ـكلتلـ ًاـرونظـ ـهم.أنفسـ ـاءتلقـ ـنمـ

 ـدفقـ ـمالعالـ ـيفـ ـخاصشـاأل ـلتنقـ ـةكـوحر ـاديقتصـاال ـاطللنشـ

 ـيفـ ـةبالمائـ 10.8 ـدلبمعـ ـيلدبـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـعاجـتر

 ـإنفـ ـنةالسـ ـلمـلكا ـبةبالنسـ ـامـأ .2020 ـنةسـ ـنمـ لواأل ـفالنصـ

 نتيجة هوو ـةبالمائـ 6.2 ـدلبمعـ اجعتر ـىإلـ ـيرتشـ وليةاأل اتـرالتقديـ

 ـنة.السـ ـنمـ ـيالثانـ ـفالنصـ ـيفـ ـجلسـ ـذيالـ ـييجـالتدر ـيالتعافـ

 والمطاعــم الفنــادق مــاتخد فــإن القطاعــي المســتوى علــىو

 النمو ـيفـ ًـيائيسـر ًادور لعبت ـيالتـ هي ـنيـوالتخز ـلوالنقـ ةـاروالتجـ

 ـيفـ ةـركبيـ ـةبصفـ ـتاجعـتر ـيالتـ ـاأيضـ ـيهـو 2019 ـيفـ ـجلالمسـ

 .1ـةالجائحـ اءـرجـ ـنمـ 2020 ـنةسـ

 ـاتللسياسـ ـيةئيسـالر ـاغلالمشـ ـنمـ ـديعـ ـملـ ـيالمالـ ـمالتضخـ إن

 ـيالتعافـ فـدهـ ـىعلـ ـزكيـالتر ـةهميـأل ًاـرنظـ ـةوالماليـ ـةقتصاديـاال

 نفاقاإل ـرعناصـ ـبوحسـ ًإجماليا ـعارسـاأل ـورتطـ أن ـوولـ ـاديقتصـاال

ةـارشـاإل ـدرتجـ ـهأنـ ـرغيـ ـادي،قتصـاال ـاطالنشـ ـعمـ ـادلمتبـ ـرتأثيـ ـهلـ
 قد ـتهلكالمسـ ـعارأسـ ـرمؤشـ ـيفـ ـربالتغييـ ـاسالمقـ ـمالتضخـ أن 

 عـاتفـار ـلمقابـ 2020و 2019 ـيفـ ًـنوياسـ ـةبالمائـ 3 ـيبحوالـ ـعاجـتر
 ـىإلـ ًـاأساسـ ـرخيـاأل ـذاهـ ـعجـوير ـة،بالمائـ 1.5 ـدلبمعـ 2018 ـنةسـ ـيفـ

 ـةبدايـ ـيفـ ـقالتطبيـ ـزحيـ ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـىعلـ ـةيبـالضر ـالإدخـ

 ـيالتـ ـكنالسـ ـةتكلفـ ـاضانخفـ أن ـدكيـالتأ ـبيجـ ـاكمـ ـنة،السـ ـكتلـ

 في ـيئيسـالر ـلمـالعا ـيهـ ـتهلكالمسـ ـلةسـ ـنمـ ـةبالمائـ 43ـلتمثـ

 ة.ـرخيـاأل ـنواتالسـ ـيفـ ةـارمـاإل ـيفـ ـلبيالسـ ـيالمالـ ـمالتضخـ

 همدر ـارمليـ 51 ـتبلغـ اداتـريـاإل ـإنفـ ـةميـالحكو ـةللماليـ ـبةبالنسـو

 2018 (50.4 ـيفـ ـجلةالمسـ ـةالقيمـ ـسنفـ ًـايبـتقر ـيهـو 2019 ـنةسـ
 ـار،مليـ 56.7 ـيبحوالـ ـاتالنفقـ ـيفـ ارـتقراسـ ـبهشـ ـلمقابـ ـار)مليـ

 تمثل ـيالتـ ـيالمحلـ ـجالناتـ ـىإلـ اداتـريـاإل ـبةنسـ أن ةـارشـاإل ـدروتجـ

 ـنةسـ ـةبالمائـ 9 ـنمـ عـاتفـراال ـيفـ تـتمراسـ ـدقـ ـبيالنسـ ـبءالعـ

 ـةجهـ ـنمـو.2019و 2018 ـيفـ ـةبالمائـ 11.7و ـةبالمائـ 12 ـىإلـ 2013

1.7 ـيفـ ـيالمالـ ـزالعجـ ـغبلـ ىـرأخـ  المحلي، ـجالناتـ ـنمـ بالمائة 2019

ـؤتباطـ ـنعـ ـجوالناتـ 2020 ـنةسـ ـيفـ اداتـريـاإل ـاضنخفـال ًاـرونظـ
 أطلقتهــا التــي العديــدة الحوافــز وتكلفــة قتصــادياال النشــاط 

 ـعتفـير أن ـعقـالمتو ـنمـ ـهفإنـ ـاونـكر ـةمـأز ـارآثـ ـفلتخفيـ ـةمـالحكو

 عـاتفـرباال ـةنـمقار ـةنيـمتد ـدودحـ ـيفـ ـىيبقـ ـهأنـ ـوولـ ـيالمالـ ـزالعجـ
 العالم. لدو ـنمـ ـدالعديـ في ـةمـالعا ـاتنـالمواز ـزعجـ في ـجلالمسـ

 يـزكـالمر فـرالمصـ فـرطـ ـنمـ دـدتحـ ـيفهـ ـةالنقديـ ـةالسياسـ ـامـأ
 كيةميراأل ـةالنقديـ ـةبالسياسـ ًـاقويـ ًـاتباطـار ـطتبـوتر اتـارمـاإل ـةلدولـ

 ـاوتبعـ ،1980 ـنةسـ ـذمنـ ـيكـميراأل رـدوالبالـ ـمهـالدر ـاطتبـار ـمبحكـ

 فـرالمصـ ـدىلـ ـعالودائـ ـهاداتشـ ـىعلـ ـدةالفائـ ـبةنسـ ـإنفـ ـكلذلـ
 ـليـأبر ـهرشـ ـنمـ ـةبدايـ ـرالصفـ ـةابـقر ـىإلـ ـتانخفضـ ـدقـ يـزكـالمر

 ـان.ئتمـاال ـىعلـ ـدةالفائـ ـبنسـ ـيفـ ـاضانخفـ ـىإلـ أدى ـاممـ 2020

 فتهد ـمدعـ خطة ـذبتنفيـ يـزكـالمر فـرالمصـ مـاقـ ذلك ـىإلـ ـةإضافـ
 ملةـاالشـ ـمالدعـ ـة«بخطـ فـرتعـ فـارللمصـ ـيولةالسـ ـرفيـتو ـىإلـ

 ـةبقيمـ ـرمباشـ ـمودعـ اءاتـراجـ ـىعلـ ـويتحتـ ـيوالتـ ـة»والموجهـ

 لخال ـنمـ ئهاعمال ةرـؤازمـ ـىعلـ ـوكالبنـ ـجيعلتشـ ـمهـدر ـارمليـ 256
 لدعم ـدةجديـ وضـرقـ فيروتو ـدالفوائـ ـعفـود وضـرالقـ ـدادسـ ـلتأجيـ

 عـاالقطـ ـاتبيانـ ـدوتفيـ ـة.العاديـ فوـرالظـ ـيفـ ـدةالواعـ يعـارالمشـ
 ىرــلصغاتكارــللش ةــملمقداضورــلقامــحج نأيــفلمصرا

 ـمهـدر ـارمليـ 90 ـدودحـ ـيفـ ارـتقراسـ ـبهشـ ـجلسـ ـدقـ ـطةوالمتوسـ

 ـبيةالنسـ ـتجابةسـاال ـىعلـ ـدليـ ـاممـ 2017-2020 ـنواتالسـ ـيفـ

 نـالعـإ ـعمـ ـكذلـ ـقيتوافـ و وض،ـرالقـ ـدادسـ ـرتأخيـ ـاتلطلبـ ـوكللبنـ
 ـطةمتوسـو ةـرصغيـ كةـرشـ 10,000 ـيحوالـ أن يـزكـالمر فـرالمصـ

 ـي،المالـ ـمالدعـ ـةخطـ ـنمـ ـتانتفعـ ـدقـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـةملـعا

 ًـاالإجمـ ـتحافظـ ـوكالبنـ أن ـيفـالمصر مـاالنظـ ـاتبيانـ ـدتفيـ ـاكمـ
 دةالمحد ـرللمعاييـ ـركبييـ ـكلبشـ متثلتوا ـةالماليـ متهاـالسـ ـىعلـ

 على ـدليـ مما لـوصـاأل من ـالالمـ أسور ـيولةالسـ ـبنسـ حيث ـنمـ

 ـة.الدولـ ـيفـ ـيفـالمصر عـاالقطـ ـةبـصال
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 دبي في اقتصاد ات الحديثةالتطور | الفصل الثاني

 لووالنصف األ 2019 سنة في دبي أداء اقتصاد
 2020 سنة من

 ـدوثحـ ـلقبـ أي 2019 ـنةسـ ـيفـ ـيدبـ ـاداقتصـ ـجلسـ 1.2

 2.1 لــبمقا ةــئلمابا 2.2 دلــعمب واــمن اــونورك ةــمأز
 ـنتينالسـ ـيفـ ـةبالمائـ 3.1و 2018 ـنةسـ ـيفـ ـةبالمائـ

 إلى التطور ـذاهـ ـيريشـ ـابينمـو )،1.2 ـكل(الشـ 2016-2017 ـابقتينالسـ

 ًـؤاتباطـ ىـرخـاأل ـيهـ ـجلتسـ لـدوالـ ـنمـ ـدالعديـ ـإنفـ ـبينسـ ـعاجـتر
 عديدو ةـنغافوروسـ كونج ـغهونـو بيةالجنو ـايـكور ـابينهـ من ً،ـالمماثـ

 ـاتقـالعال ـرتوتـ ـاهمهـأ ـنمـ ـبابأسـ ـدةلعـ ى،ـرخـاأل لـدوالـ ـنمـ

 نمو وتباطؤ ـنوالصيـ المتحدة ـةكيـميراأل ـاتيـالوال بين ـةقتصاديـاال

ـيدبـ ـاداقتصـ أداء ـإنفـ ـكذلـ ـمغـور ـة،مـعا ـةبصفـ ـةالعالميـ ةـارالتجـ
 مناطق ـيفـو ًإقليميا ـجلةالمسـ ـتوياتالمسـ ـلأفضـ بين ـنمـ بقي 

 ةـارمـاإل ـاداقتصـ ـإنفـ )1.2( ـكلالشـ ـنيبيـ ـاكمـو ـم.العالـ ـنمـ ىـرأخـ
 ـاتمـالصد ـاتانعكاسـ ـنمـ يعـرالسـ ـيالتعافـ ـىعلـ ةـدربالقـ ـعيتمتـ

 المالية ـةمـزاأل بعد ًيعاـرسـ ًكاـدارتـ الماضي ـيفـ ـقحقـ إذ ـةقتصاديـاال

 ـنةسـ ـنمـ ـةبدايـ ـةبالمائـ 3.5 ـوالنمـ ـدلمعـ زـاوتجـ ـثحيـ ـةالعالميـ

 مما ،2011-2017 ـنواتالسـ لـالخـ بالمائة 3 تحت ـضينخفـ ـمولـ 2011

 التداعيات ـنمـ يعـرالسـ جوـرالخـ آفاق ـوصبخصـ لـاؤالتفـ ـىإلـ ـويدعـ

ونا.كور مةزأل قتصاديةاال

 دبي في نمو الناتج المحلي الحقيقي معدل .1: الشكل 2 

 مئوية نسبة ) -2019-(2008

 دبي حصاءاإل كزمر المصدر:

 ـقنسـ عتفاار لـالخـ ـنمـ ـوونمـ ـةحيويـ ـركثـأ ـدتعـ 2020 ـةبدايـ ـتكانـو

 ـنييـمال ـتضافةباسـ ـاتقعـوتو 2020 ـبوكسـأ ـاتلفعاليـ ـةالتهيئـ

 تـاءجـ 19-ـدفيـكو ـةمـأز أن إال ـنة،السـ ـنمـ ـرخيـاأل ـعبـالر ـيفـ ـنيـائرالز
 اقتصاد ـىعلـ عميقةو ـلبيةسـ ـةبصفـ وتأثر ـاتقعـالتو ـكتلـ ـرلتبعثـ

 ـات.قتصاديـاال كل ـيفـ ـرتأثـ ـتالـمازو تـرأثـ ـامثلمـ ـيدبـ

 لالــخنــم المأاــمقنع وــلنمالدــمع نكا اذإمــتقيي نــيمك
 ـةالثانيـ و ىـرأخـ لدو ـعمـ ـةنـالمقار ـيفـ ـلتتمثـ ـىولـاأل ـن،يقتيـطر

 نــلممكاجــتلنااويــلحقيقاجــتلناانــبي ةوــلفجادــيتحد يــف
 النمو ـؤتباطـ ـإنفـ هـالأعـ ـركـذ ـاكمـو ـاج،نتـاإل ـةطاقـ ـعمـ ـيوالمتماشـ

 2014-2017) ( ـابقةالسـ ـنواتبالسـ نةمقار 2019و 2018 ـنتينالسـ ـيفـ
 ـىفعلـ )،2.2( ـكلالشـ ـنيبيـ ـاكمـ ـمالعالـ لدو ـممعظـ ـيفـ ثـدحـ

 ـنويسـ ـدلمعـ ـنمـ ًـااجعـتر ـجالخليـ لدو ـجلتسـ ـالالمثـ ـبيلسـ

 ،2018-2019 ـيفـ ـةبالمائـ 1.3 ـىإلـ ـىولـاأل ةـرالفتـ ـيفـ ـةبالمائـ 2.3 ـغبلـ
 تينالفتر ـنبيـ ـنبنقطتيـ ـغكونـ ـغهونـ ـيفـ ـوالنمـ ـدلمعـ ـعاجـتر ـاكمـ

 ـنتينالسـ في بالمائة 0.8 ـىإلـ ـىولـاأل ـنواتالسـ في ـةبالمائـ 2.8 ـنمـ

 ـةبالمائـ 3.7 ـنمـ ـوالنمـ ـدلمعـ ـعاجـتر ـدفقـ ـيدبـ ـيفـ ـامـأ ـن،تيـخراآل

 ـن.تيـالفتر ـنبيـ ـةبالمائـ 2.1 ـىإلـ

 دولية ناتمقار ت النمو :معدال الشكل 2.2:

 2019)-2018 و 2017-(2014

 دبي حصاءاإل كزمر ”، «World Economic Outlook Database الدولي النقد قصندو المصدر:

 15 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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 ـةقيمـ ـنبيـ ـةنـالمقار ـةيقـطر أي ـة،الثانيـ ـةيقـالطر ـىعلـ ًـاداواعتمـ

 الممكن، ـجالناتـ أو نتاجاإل ـةوطاقـ الفعلية ـيجمالـاإل المحلي ـجالناتـ

 ـةطاقـ ـنمـ ـبةكنسـ ـيدبـ ـيفـ ـابينهمـ ـوةالفجـ أو قـارالفـ ـرتقديـ ـمتـ

 ـاكمـو ،2000-2019 ةـرللفتـ ـنويةالسـ ـاتالبيانـ ـىعلـ ًـادااعتمـ ـاجنتـاإل

 2007 ـنتيسـ ـيفـ ـةإيجابيـ ـتكانـ ـوةالفجـ ـإنفـ )3.2( ـكلالشـ ـنيبيـ
 ـىإلـ لـوتتحـ أن ـلقبـ ـةتفعـمر ـونمـ تـدالمعـ ـجلتسـ ـيالتـ 2008و

 ـةالماليـ ـةمـزاأل ـةنتيجـ 2009-2013 ةـرالفتـ ـيفـ ـلبيةسـ ـتوياتمسـ

 ـىإلـ أدى ـاممـ ـيدبـ ـاداقتصـ ـىعلـ ـلبيةالسـ ـاوتداعياتهـ ـةالعالميـ

 ـيفـ ـامـأ ة.ـرالفتـ ـكتلـ ـيفـ ةـرفـالمتو ـةالطاقـ دون ـاجإنتـ ـتوىمسـ

بالمائة 0.6- ـداربمقـ ـلبياسـ ـتوامسـ الفجوى بلغت ـدفقـ 2019 ـنةسـ
 ـةحالـ ـيفـ ـةبالمائـ 2.8 ـىإلـ ـليصـ أن ـنيمكـ كان ـوالنمـ ـدلمعـ أن أي 

 2.2 ـقالمحقـ ـدلالمعـ ـنمـ ًـدالبـ ـاجنتـاإل ـةلطاقـ ـلمـالكا ـفالتوظيـ
 ـوةفجـ ـىعلـ ًـادااعتمـ ـتنتاجسـاإل ـدريجـ ـكذلـ ـنمـ ـمغـبالرو ـة.بالمائـ

ىخراأل لـدوالـ ـيفـ النمو تـدالمعـ ـعمـ ـةنـوالمقار ـجلةالمسـ ـاجنتـاإل
 كانو 2019و 2018 ـنتيسـ في ـةبالواقعيـ ـماتسـ دبي ـاداقتصـ أداء أن 

 . ـمالعالـ ـيفـ ـوالنمـ ـاتهـاتجا ـعمـ ًـيامتماشـ

 القطاعي المستوى على قتصادياال النمو
 ـابينمـ ـاتمـالخد ـطةأنشـ ـىعلـ ـيدبـ ـاداقتصـ ـديعتمـ 2.2

 ةــعارلزالــمث عــئللبضا ةــلمنتجا طةــنشألالــتمث
 11 زـاوتتجـ ال ـبةنسـ ـةالتحويليـ ـاتوالصناعـ ـموالمناجـ

 ـطةنشـأل ـةبالمائـ 89 ـلمقابـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـنمـ ـةبالمائـ

 ـمغـر ـبةنسـ ـركبـبأ ـةئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ همـاوتسـ ـات،مـالخد

 ـةالعالميـ ـةالماليـ ـةمـزاال ـلقبـ ـامـ ةـرفتـ ـنبيـ ـجلالمسـ ـعاجـالتر

 28.3 نــم ،2018-2019 نــتيخيرألا نتينــلسانــبيو 2008-2006
 ـنيـوالتخز ـلالنقـ ـاتمـخد ـاهـبعد ـيوتأتـ ـة،بالمائـ 26.6 ـىإلـ ـةبالمائـ

 9.5 ـلمقابـ ةـرخيـاأل ةـرالفتـ ـيفـ ـةبالمائـ 12.6 ـبةبنسـ همتـاسـ ـيالتـ
 ـةالماليـ ـاتمـالخد همةـامسـ تـهدوشـ ـى،ولـاأل ةـرالفتـ ـيفـ ـةبالمائـ

 ـامـأ ـن.تيـالفتر ـنبيـ ـةبالمائـ 10 ـىإلـ ـةبالمائـ 11 ـيحوالـ ـنمـ ًـااجعـتر

 ـتانخفضـ ـثحيـ ـاءنشـاإل عـاقطـ ـيفـ ـجلسـ ـدفقـ ـركبـاأل ـرالتغييـ

 ـنبيـ ـةبالمائـ 6.3 ـىإلـ ـةبالمائـ 11.8 ـنمـ ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـهحصتـ

 2006- ـنواتالسـ تتميز إذ ـيوطبيعـ ـيمنطقـ تطور ـوهـو ـنتيـالفتر
 ـةالتحتيـ ـةالبنيـ ـيفـ ـةضخمـ اتـتثمارباسـ ـاقبلهـ ـنواتوالسـ 2008

 همةـامسـ عتفاار ـىإلـ ـةإضافـو ـلالمقابـ ـيفـو ـة،يـالعقار يعـاروالمشـ

ةــلصحاومــعلمطااوةــمقاإلاتاــمخد نإــفنــيلتخزاولــلنقا
 فــي ملحوظــة يــادةز تشــهد ميــةالحكو مــاتوالخد والتعليــم 

 4.2). (الشكل جمالياإل الناتج في هماتهامسا

 في الناتج قتصاديةنشطة االهمات األمسا الشكل 4.2: طاقة من مئوية نسبة دبي- في نتاجفجوة اإل الشكل 3.2:

 مئوية نسبة )2019-2017 و 2008-2006المحلي ( 2019)-2000( نتاجاإل

 دبي حصاءاإل كزمر المصدر: قتصاديةاال التنمية ةدائر اتتقدير المصدر:

 16 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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دولية ناتمقار دبي: في قتصادياال النسيج 
 على ـةخاصـ بصفة ـيدبـ ـاداقتصـ ـزتكـير هـالأعـ ـركـذ ـاكمـ 3.2 

 ـكذلـ زـرويبـ ـعالبضائـ ـاجبإنتـ ـةنـمقار ـاتمـالخد ـطةأنشـ

 ـكلالشـ ـنيبيـ ـاكمـ ىـرأخـ لدو ـعمـ ـةنـالمقار ـيفـ ـاجليـ

 ـلوالنقـ ـةئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ ـطةأنشـ ـةعـمجمو ـلتمثـ إذ )(5.2

 الناتج ـنمـ %44 ـنمـ ـركثـأ ـموالمطاعـ ـةمـقااإل ـاتمـوخد ـنيـوالتخز

 ـيفـ ـطةنشـاأل ـكتلـ همةـامسـ ـربكثيـ قـوتفـ ـبةنسـ ـيهـو ـيجمالـاإل

%16) ـنمـ ـل(أقـ الياـتروأسـ )%26 ـي(حوالـ ـالمثـ ـايـماليزو ةـنغافورسـ
 همتـاسـ ـيالتـ ـةالتحويليـ ـاتللصناعـ ًـافـخال )،%17.6(ـدايلنـزنيو أو 

 من ـركثـأ ـلمقابـ ـيدبـ ـيفـ ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـةبالمائـ9 ـنمـ ـلبأقـ

 لدو بين ـنمـو ة،ـنغافورسـ ـيفـ ـةبالمائـ 19و ـايـماليز ـيفـ ـةبالمائـ 21
 همةـامسـ ـجليسـ ـذيالـ ـدالوحيـ ـدالبلـ الياـترأسـ ـونتكـ ـةنـالمقار

 ـرالكبيـ ـدورالـ ـىإلـ ًاـرنظـ ـيدبـ ـيفـ همةـاالمسـ ـنمـ ـلأقـ ـةصناعيـ

 ـاءنشـاإل عـاقطـ ـامـأ ـة،الدولـ ـكتلـ ـيفـ ـادنالمعـ عـاقطـ ـهيلعبـ ـذيالـ

 ـجلةالمسـ همةـاالمسـ ـنمـ ـداجـ ـةيبـقر همتهـامسـ ـتأصبحـ ـدفقـ

 يعتمد ـذيوالـ ًـائداسـ الماز ـذيالـ عـانطبـلال ًـافـخال ـةنـالمقار لدو ـيفـ

 العقد ـيفـ ـيدبـ ـاداقتصـ ـيفـ عـاالقطـ ـهلعبـ ـذيالـ ـركبـاأل ـدورالـ ـىعلـ

همتهـامسـ فتقدر مينوالتأ ـيالمالـ عالقطا ـامـوأ لفية.األ ـنمـ لواأل
 النســب قتفــو هــيو بالمائــة 10 بحوالــي المحلــي الناتــج فــي 

 ذلك ـليمثـ ـنأيـ ةـنغافورسـ ـتثناءباسـ ـةنـالمقار لدو ـيفـ ـجلةالمسـ

 هذه من ـتنتجويسـ ـي.المحلـ ـجالناتـ ـنمـ ـةبالمائـ 14 ـيحوالـ عـاالقطـ

 ـاتمـخد ـىعلـ ـةخاصـ ـةبصفـ ـديعتمـ ـيدبـ ـاداقتصـ أن ـاتنـالمقار

 ـنمـ ـلأقـ ـةجـبدرو ـموالمطاعـ ـةمـقاواإل ـنيـوالتخز ـلوالنقـ ةـارالتجـ

 اعة.روالز الصناعة على ىخراأل لالدو

 تكوين الناتج المحلي حسب النشاط الشكل 5.2:
 )*2019دولية ( ناتمقار قتصادي:اال

لالدو لبعض 2017 أو 2018 سنة *:

 حصاءاإل كزامرو حصاءلإل دبي كزمر )،OECD( الدولي التعاون منظمة المصادر: 
 يامليزو ةلسنغافور

 قتصادياال النشاط حسب النمو يعتوز
 تـدالمعـ هـالأعـ ةـوركـالمذ ـاتمـالخد ـطةأنشـ ـجلتسـ 4.2

 2019و 2018 يــف ىرــخألا ةطــشناأل ءادأ قوــفت وــمن
 ـلللنقـ ـةبالمائـ 5.9 ـنبيـ حاوـرتتـ إذ 2019 ـيفـ ـةوخاصـ

 ـوالنمـ ـابغيـ ـلمقابـ ـموالمطاعـ ـةمـقالإل ـةبالمائـ 3.6و ـنيـوالتخز

 ـةالماليـ ـطةنشـلأل ـضالمنخفـ ـووالنمـ ـةالتحويليـ ـاتالصناعـ ـيفـ

 ـقنسـ في ةـركبيـ ـاتبتقلبـ ـزتميـ ـدفقـ ـاءنشـاإل عـاقطـ ـامـأ ـن.ميـوالتأ

 ـةكـوحر ـدةالجديـ ـةالتحتيـ ـةالبنيـ ـغالأشـ ـمحجـ ـعمـ ـياتماشـ ـوالنمـ

 ـةالقيمـ ـيفـ ـجلالمسـ يعـرالسـ ـوالنمـ ـدفبعـ ـة،يـالعقار يعـارالمشـ

0.5 ـىإلـ ـقالنسـ ـضانخفـ 2018 ـنةسـ ـةبالمائـ 5 ـدلبمعـ ـةالمضافـ
6.2). (الشكل 2019 سنة في فقط بالمائة 

في قتصاديةاال كةالحر اتومؤشر نتاجاإل نمو 
 2020 لخال دبي 

 مةبأز ًـلباسـ ـيدبـ في ـةقتصاديـاال ـطةنشـاأل ـلجـ تـرتأثـ 5.2

 ـجلتوسـ لالدو أغلب ـيفـ ـأنالشـ هو ـامثلمـ 19-ـدفيـكو

 2020 ـنةسـ ـنمـ ـيالثانـ ـعبـالر ـيفـ ـاتنعكاسـاال ـوىأقـ
 ـمللمطاعـ ـلمـالكا ـبهشـ قـالغـواإل ـيالصحـ ـرالحجـ ةـرفتـ ـبببسـ

 ـىوحتـ ـويالجـ ـلوالنقـ ـةفيهيـالتر ـطةنشـواأل ـادقوالفنـ ـيهـوالمقا

 ـيفـوة،ـرالفتـ ـكتلـ لـالخـ ـاتقـواأل ـضبعـ ـيفـ ـةيـالتجار ـزكـاالمر

 ـعبـالر ـيفـ ـدةالحـ ـسبنفـ ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـريتأثـ ـملـ ـلالمقابـ

 س.مار شهر في إال لواأل

 نمو القيمة المضافة حسب النشاط تمعدال الشكل 6.2:

 2019) و (2018

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 17 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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 ـيدبـ ـيفـ ـخاصشـاأل ـلتنقـ ـةكـحر ـل»قـ«لقو ـةنيـاآل ـاتالبيانـ ـرتظهـ

 ـطةنشـاأل ـنكـماوأ ـةئـالتجز ةـارتجـ تـالمحـ ـىإلـ ـلالتنقـ ـدبالتحديـو

 ـنةسـ ـرآخـ ـىإلـ ـرايـفبر ـهرشـ ـفنصـ ـنمـ ةـرالفتـ لـالخـ ـةفيهيـالتر

 ـلالتنقـ ـةكـحر ـاضانخفـ ـةجليـ ـةبصفـ )7.2( ـكلالشـ ـنويبيـ ،2020

 ـهرشـ آخر ـىإلـ سـارمـ ـهرشـ ـفمنتصـ ـنمـ ـةبدايـ ـنكـمااأل ـكتلـ ـىإلـ

 ـرللمؤشـ ـيمـاليو ـطالمتوسـ ـيفـ ـاضانخفـ ـىإلـ أدى ـاممـ ـويونيـ

 لواأل عـبوسـباأل ـةنـمقار ـيالثانـ ـعبـالر ـيفـ ـةمئويـ ـةنقطـ 54 ـبةبنسـ
 ـبةبنسـ ـرالمؤشـ لنز ـلالمقابـ ـيفـو ،2020 ـنةسـ ـنمـ ـرايـفبر ـهرلشـ

 ـسنفـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ـيمـاليو ـطالمتوسـ ـيفـ ـطفقـ ـةنقطـ 19

 يعكس ـذيالـ ـلالتنقـ ـرمؤشـ ـيفـ ـرالتغييـ ـذاهـ ـنمـاتز ـدقـو ـنة.السـ

 والحجر ـةقائيـالو اءاتـرجـاإل ـةمـاصر مع ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـورتطـ

 ـيفـو ـةمـعا ـةبصفـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـاتطبيقهـ ـمتـ ـيالتـ ـيالصحـ

 16 مةاالصر ـرمؤشـ ـجلسـ إذ ةـرالفتـ ـكتلـ لـالخـ خاصة ـةبصفـ ـيدبـ
 ـيفـ ـةنقطـ 100 ـنمـ ل،واأل ـعبـالر ـيفـ ـيمـاليو ـطالمتوسـ ـيفـ ـةنقطـ

 ـنمـ ـيالثانـ ـعبـالر ـيفـ ـةنقطـ 78 ـلمقابـ ـوى،القصـ ـةمـاالصر ـةحالـ

 في ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـعاجـتر أن ـىإلـ ـيريشـ ـكذلـ كل .2020 ـنةسـ

 كة التنقلمة وحراات الصرمؤشر .7:الشكل 2

Google Mobility)( في ) 2020) ديسمبر اير-فبردبي 

 اتـارمـاإل ـةلدولـ )Oxford Stringency Index( ـة:مـاالصر ـرمؤشـ *
صفر قيمة ـنبيـ ـرالمؤشـ حاويتر ):2020 ـنةسـ آخر ـىإلـ ـرايـفبر (15
 ـطةنشـواأل ـخاصشـاأل ـةكـحر ـدتقيـ اءاتـرإجـ أي ـقتتطبـ ـملـ إذا 
 ـةمـاالصر اءاتـرإجـ ـىأقصـ ـتتبقـ ـةحالـ ـيفـ 100و ـةقتصاديـاال

 Google Mobility( صخاــشألا لــتنق ةــكحر رــشمؤ **
Index( يــبد يــف )مـتـ ):2020 مبرــيسد 31 ىــلإرــيافبر 15 

ىتوــبمس ةــنرمقا قراــفوأرــتغيي بةــكنس رــشلمؤادــيتحد
 دحــد والــذي ايــرفبر شــهر مــن لواأل عســبواأل فــي المؤشــر 

 ةدــعىــعل »لــققو«ةــمنهجي زــتكترو 100 ىتوــمس يــف
 ـنكـماوأ ـلالعمـ ـنكـماأ ـابينهـ ـنمـ ـلللتنقـ اضـروجهات/أغـ

 ئــةلتجزا ةرتجــا كــنماأو تليــالصيداو تاولخضــراو مــةقاإلا
 الشــكل فــي دالــوار المؤشــر ويقيــس فيهيــةالتر نشــطةواأل
 فيــه.والتر ةالتجــار كــنماأ إلــى التنقــل انخفــاض مــدى )(2.7

 دبي في ياتي المشترمدير مؤشر الشكل 8.2:

IHS Markit)-2020 ديسمبر ) يناير 

 IHS Markitالمصدر:

 اءاتـرجـاإل ـةنتيجـ كان ـيالثانـ ـعبـالر ـيفـ ـةوخاصـ لواأل ـعبـالر ـرأواخـ

 ـةالصحيـ مةـالالسـ ـانلضمـ ـاهـاتخاذ ـمتـ ـيالتـ ـةالقويـ ـةقائيـالو

 ـىإلـ 19-ـدفيـكو ـةجائحـ ـافيهـ ـببتتسـ ـيالتـ ارـرضـاأل ـضوتخفيـ

 ـة.ممكنـ ـةجـدر ـلأقـ

 قتصاديةاال ـطةنشـاأل ـبأغلـ تأثر ـدىمـ على يدل ـرآخـ ـرمؤشـ هناكو

 HIS Markit) ( ياتالمشــتر اءمــدر مؤشــر هــوو-19فيــدكو مــةبأز
 ـمقعاتهـوتو ـاطهملنشـ ـالعمـاأل ـابأصحـ ـمتقييـ ـسيعكـ ـذيالـ

 ـاتالمبيعـ ـيفـ ـجلةالمسـ اتـرالتغيـ ـمليشـ ـذيوالـ يةـهرشـ ـةبصفـ

 ًاـهرشـ ةـرعشـ ـيثنتـاال ـدىمـ ـىعلـ ـاطالنشـ ـاتقعـوتو ـةوالعمالـ
 ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـيفـ ـعاجـتر ـىإلـ ـرالمؤشـ ـذاهـ ـيريشـ ـة.مـالقاد

 ـىإلـ ـتواهمسـ ـضانخفـ إذ ـويونيـ ـهرشـ ـىإلـ سـارمـ ـهرشـ ـنمـ ـةبدايـ

 ـكتلـ لـالخـ ـاطالنشـ ـاضانخفـ ـىعلـ ـدليـ ـاممـ ـةنقطـ 50 ـنمـ ـلأقـ

 ـةمـبأز ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـرتأثـ ـدىمـ ـنعـ ـرآخـ ـلدليـ ـذاهـو ةـرالفتـ

 8.2). ـكل(الشـ 2020 ـنةسـ ـيفـ-19ـدفيـكو
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 ـىإلـ تأد ـتثنائيةاسـ فوـرظـ ـيفـ ـتحدثـ ـيالتـ اتـورالتطـ ـكتلـ كل 

 10.8 ـدلبمعـ ـةالثابتـ ـعارسـباأل ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـاضانخفـ
 ـنمـ ةـرالفتـ ـسبنفـ ـةنـمقار 2020 ـنمـ لواأل ـفالنصـ ـيفـ ـةبالمائـ

 ـتثناءباسـ ـطةنشـاأل كل ـيفـ ـعاجـالتر ـذاهـ ثـدحـ ـدقـو ،2019 ـنةسـ

ًإيجابيا ـوانمـ ـجلتسـ ـيالتـ ـةالماليـ ـطةنشـواأل ـةالتحويليـ ـةالصناعـ
 فــإن قعــامتو كان كمــاو التوالــي، علــى بالمائــة 1.4و 1.1 بنســبة 

 ـموالمطاعـ ـةمـقااإل ـاتمـخد ـتكانـ ـةبالجائحـ ـرتأثـ ـركثـأ ـطةنشـاأل

 ـيبحوالـ ـنيـوالتخز ـلالنقـ ـايليهـ ـةبالمائـ 35 ـيبحوالـ ـتاجعـتر ـيالتـ

 مــثةــئلمابا 15 بةــبنس ةــئلتجزاوةــلجملاةراــتجوةــئلمابا 28
 9.2). ـكل(الشـ ـةبالمائـ 14 ـبةبنسـ ـةوالتقنيـ ـةالمهنيـ ـاتمـالخد

 قتصاديةاال نشطةاأل على جمالياإل النمو يعتوز
 رــكببأ نــيلتخزاولــلنقاوةراــلتجانــم كل تزــتمي 6.2

 2019 نةــلس يــلجماإلاجــتلنااوــنم يــف همةاــمس
 نقطة 2.2 عـومجمـ ـنمـ ـامنهمـ ـكللـ ـةنقطـ 0.7 ـداربمقـ

 ـطةأنشـ ـاتمـالخد ـكتلـ ـىإلـ ـفأضيـ ـامـ إذاو ـيجمالـاإل ـوالنمـ ـنمـ

 73 ـنمـ ـركثـأ ـىإلـ ـلتصـ همتهاـامسـ ـإنفـ ـموالمطاعـ ـادقالفنـ
 ـلمقابـ 2019 ـنةسـ ـيفـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـونمـ ـنمـ ـةبالمائـ

 ـاتمـالخد ـإنفـ ىـرأخـ ةـرمـو)،2.10 ـكل(الشـ 2018 ـيفـ ـةبالمائـ 53

 ـيفـ اـركبيـ ادور ـبتلعـ ـملـ ـةالتحويليـ ـاتالصناعـ ـةوخاصـ ـةالماليـ

 لواأل ـفالنصـ في ـامـأ.2018-2019 ـيفـ ـيجمالـاإل ـوالنمـ ـةعجلـ ـعفـد
 ًاجعاتر ـجلتسـ ـطةنشـاأل جل ـإنفـ هأعال ـركـذ كماو 2020 ـنةسـ ـنمـ
 ـةمـقااإل ـاتمـخد ـكلتشـ ـابينمـ ـةالمضافـ ـةوالقيمـ ـاجنتـاإل ـيفـ

 ـيفـ ـيئيسـالر ـببالسـ ةـاروالتجـ ـنيـوالتخز ـلوالنقـ ـموالمطاعـ

 10.2). (الشكل جمالياإل المحلي الناتج اجعتر

نشطةجمالي على األيع النمو اإلزتو الشكل 10.2: نمو القيمة المضافة حسب تمعدال الشكل 9.2:
 2019) و 2018قتصادية (اال 2019)/2020 لومئوية (النصف األ نسبة النشاط- 

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر: حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 إذاو ـة،ملـالعا ـوىالقـ عـومجمـ ـنمـ ـةبالمائـ 20.8 ـةالبالغـ ـايبـتقر

 ـنمـ ـةبالمائـ 10.4 ـلتمثـ ـيالتـ ـنيـوالتخز ـلالنقـ ـطةأنشـ ـاأضفنـ

 ـيئيسـالر الموظف ـةثـالثال ـاتالقطاعـ ـكتلـ تكون ـيجمالـاإل ـمالحجـ

 ـجلتسـ ـيالتـ ـطةنشـاأل ـامـأ ـة.بالمائـ 52 زـاوتتجـ ـبةبنسـ ـةللعمالـ

 ـاتمـالخد ـيفـ ـلتتمثـ ـيفهـ ـفالتوظيـ ـبنسـ ـيفـ ـةملحوظـ ـادةيـز

ـم.والمطاعـ ـةمـقااإل ـاتمـوخد ـموالدعـ ـةيـداراإل

 يختلف ةـاروالتجـ ـاءنشـاإل ـطةأنشـ ـىعلـ ـيدبـ ـيفـ ـةالعمالـ ـزكيـتر إن 

 )،12.2( ـكلالشـ ـنيبيـ ـاكمـ ىـرأخـ ـاتاقتصاديـ ـيفـ ـايعهـزتو ـعمـ

 ـطةنشـاأل تلك ـلتمثـ ـنأيـ ـعوديةالسـ ـةبيـالعر ـةالمملكـ ـتثناءفباسـ

 بالمائة 42 ـيبحوالـ ـةنـمقار ـيجمالـاإل ـةالعمالـ ـمحجـ ـفنصـ ـيحوالـ

 لدو ـيفـ ـةبالمائـ 21 زـاوتتجـ ال ـطةنشـاأل ـكتلـ ـةحصـ ـإنفـ ـي،دبـ ـيفـ
 ـىإلـ ـىولـاأل ـةجـبالدر ـرالكبيـ قـارالفـ ـذاهـ ـعجـوير ىـرخـاأل ـةنـالمقار

 ـجلالمسـ نزالو ـافأضعـ ـةثـثال زـاويتجـ ـذيالـ ـيدبـ ـيفـ ـاءنشـاإل نزو

 ـة.نـالمقار لدو ـيفـ

 قتصاديةنشطة االيع العمالة على األزتو 12 :الشكل 2.

 2019)  ة-مختار ىمع إقتصادات أخر نةمقار(

ـاء،حصـلإل ـيظبـ ـوأبـ ـزكـمر ـاء،حصـلإل ـيدبـ ـزكـمر :2019 ـاتبيانـ ـادر:المصـ
 و(يــور بيــةووراأل لالــدو حصــاء)،لإل مــةالعا (الهيئــة الســعودية المملكــة 

 ـاداتاقتصـ ـاتبيانـ ـدتعتمـ ـاء).حصـاإل ة(إدار ةـنغافورسـ )،Eurostat ـطات:سـ

 قتصادياال ـحالمسـ ـىعلـ دبي ـاتبيانـو ـةملـالعا ـوىالقـ ـحمسـ ـىعلـ ـةنـالمقار

 .ةــقامإلانكاــمنــعرــلنظاعــبقط غلةــلمشاةــللعماا ملــيش يذــلا

دبي في اقتصاد ات الحديثةالتطور | الفصل الثاني

 على يعهاوتوز دبي اقتصاد في العمالة تطور 
 قتصاديةاال نشطةاأل
منذ ـةالعمالـ ـمحجـ ـيفـ دـرمطـ ـونمـ ـىعلـ ـيدبـ ـدتعتمـ 7.2

 التــي 2009 ســنة باســتثناء الجديــدة لفيــةاأل بدايــة 

 ـتتحـ ـاديقتصـاال ـاطوالنشـ ـةالعمالـ دـدعـ ـافيهـ ـعاجـتر

 قـوتفـ ـادةيـز ـةالعمالـ ـجلتسـ ـدقـو ـة،العالميـ ـةالماليـ ـةمـزاأل ـرتأثيـ
 مليون 2.9 ـنمـ كثرأ ـغلتبلـ ـنواتسـ ةـرعشـ من أقل ـيفـ ـةبالمائـ 40

 دالعد أن ةـارشـاإل ـعمـ ،2010 ـيفـ ـونمليـ 2.1 ـلمقابـ 2019 ـيفـ ـلمـعا
 ناتج ـوهـو 2019 ـنةسـ في ـةبالمائـ 1.5 ـبةبنسـ إال ـعتفـير ـملـ ـيجمالـاإل

 ـغلالمشـ ـليمثـ ـذيالـ ـاءنشـاال عـاقطـ ـيفـ ارـتقرسـاال ـبهشـ ـنعـ

 11.2).( الشكل يبين كما دبي ةمارإ في ئيسيالر

 ـةلفيـاأل ـةبدايـ ـذمنـ ـغيلالتشـ ـيفـ ـىولـاأل ـةتبـالمر ـاءنشـاإل ـلاحتـ

 ـسخمـ ـيبحوالـ ـةالعمالـ عـومجمـ ـيفـ ـهحصتـ ـعاجـتر ـنمـ ـمغـبالر

 2006- ةـربالفتـ ـةنـمقار 2017-2019 ـةالماضيـ ـنواتالسـ ـيفـ ـاطنقـ
 ـاءنشـاإل ـييلـ ة،ـرخيـاأل ـنواتالسـ ـيفـ ـةبالمائـ 21.8 ـىإلـ ـللتصـ 2008

 ـةالحصـ ـسنفـ ـىعلـ ـظحافـ ـذيالـ ـةئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـ

 قتصادييع العمالة حسب النشاط االزتو .11 :الشكل 2

 من الحجم مؤوية نسبة )2019-2017 و 2008-(2006

 جمالياإل

 قتصادية)اال (المسوحات حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 المالي التضخم 
 2014 ـنةسـ منذ ًاكبير ًـاانخفاضـ المالي ـمالتضخـ ـجلسـ 8.2

 1.5 ـىإلـ 2015 ـيفـو ـنةالسـ ـكتلـ ـيفـ ـةبالمائـ 3.7 ـنمـ
 ـلبيسـ ـدلمعـ ـىإلـ لـويتحـ أن ـلقبـ ،2018 ـيفـ ـةبالمائـ

 يـوازيـ ـابينمـو ).13.2 ـكل(الشـ 2020و 2019 ـيفـ ـةبالمائـ 3- ـداربمقـ
 ميةوالنا ـةمـالمتقد لـدوالـ ـنمـ ـدالعديـ ـيفـ ـلحصـ ـامـ ـهالتوجـ ـذاهـ

 قبل ـنمـ فـتهدالمسـ ـدلالمعـ ـقتحقيـ ـنمـ بعد ـنتتمكـ ـملـ ـيالتـ

إال بالمائة، 2 ـبةبنسـ دـدوالمحـ لـدوالـ ـكتلـ ـيفـ ـةيـكزالمر فـارالمصـ
ـنمتتاليتيـ ـنتينسـ ـيفـ ـةبالمائـ 3 ـيبحوالـ ـلبيالسـ ـمالتضخـ أن 

 دبي. اقتصاد في قمسبو غير ًاتطور يمثل 

 دالمحــد هــو الســكن عنصــر فــإن )،14.2( الشــكل يبيــن كمــاو
 2014-2020 ةـرالفتـ لخال ـيدبـ في مالعا التضخم ـرلمؤشـ ـيئيسـالر

 قدو ـر،مؤثـ ـرعنصـ ـركبـأ ـلالنقـ ـافيهـ كان ـيالتـ 2017 ـنةسـ ـتثناءباسـ

 ـلةسـ من بالمائة 43 ـنمـ ـركثـأ ـلتمثـ ـيالتـ ـكن،السـ ـةتكلفـ ـتتفعـار

 ـنواتالسـ لـالخـ ـةبالمائـ 6.1و 4.5 ـنبيـ حاوـريتـ ـدلبمعـ ك،ـتهالسـاال

 ـيفـ ـةبالمائـ 3.7و 2.9 ـنبيـ مـاعـ ـمتضخـ ـىإلـ أدى ـاممـ 2016-2014

 ـوولـ ـمالتضخـ ـيفـ همـاسـ ـذيالـ ـيالثانـ ـروالعنصـ ة،ـرالفتـ ـكتلـ

 تكلفتــه تفعــتار الــذي التعليــم هــو الســكن مــن أقــل جــةبدر

في التضخم نفاقهمة عناصر اإلمسا الشكل 13.2 :
 جمالينفاق اإلفي اإل نزدبي حسب الو في المالي 

(2020-2014 ) 

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال

 تكلفة ـورتطـ لـوتحـ ثم ة،ـرالفتـ ـسنفـ ـيفـ ـةبالمائـ 5 بـاريقـ ـدلبمعـ

 ـةبالمائـ 6- ـيحوالـ ـتبلغـ 2018 ـذمنـ ـلبيةسـ تـدالمعـ ـىإلـ ـكنالسـ

 ـلبيالسـ جمالياإل ـمالتضخـ ـيفـ ـببتسـ ـاممـ 2020 ـيفـو 2019 ـيفـ

 كان ـةنقطـ 2.6- ـي(حوالـ ـنتينالسـ ـكتلـ ـيفـ ـةبالمائـ 3- ـدلبمعـ

 ـكان).سـاإل ـاهـمصدر

 حيز المضافة ـةالقيمـ ـىعلـ يبةالضر لـودخـ أن ـىإلـ ةـارشـاإل ـدروتجـ

 تضخم إلى أدى ـذيالـ ـيساسـاأل ملالعا ـوهـ 2018 ـنةسـ في ـذالتنفيـ

 ـكتلـ ـيفـ ـكنالسـ ـةتكلفـ ـاضانخفـ ـنمـ ـمغـبالر ـيإيجابـ ـيإجمالـ

 ـيبحوالـ مـاالعـ ـرالمؤشـ ـىعلـ ـةيبـالضر ـكاسانعـ ـدريقـ إذ ـنة،السـ

 ـتثناءاتسـاال ـارعتبـاال ـنعيـ ـيفـ ـذخـاأل ـدبعـ ـكوذلـ ـةمئويـ ـةنقطـ 2.5

 ـاتانعكاسـ ـتفكانـ 2020 ـنةسـ ـيفـ ـامـأ ـر.الصفـ ـةيبـضر مـاونظـ

 ك،ـتهالسـاال ـرعناصـ ـنبيـ ـةمتفاوتـ ـمالتضخـ ـىعلـ 19-ـدفيـكو ـةمـأز

 ـيفـ ـاضانخفـ أو ارـتقرواسـ ـكنالسـ ـةتكلفـ لوـزنـ ـيفـ ـمتفاقـ ـنبيـ

 ـوادالمـ ـعارأسـ ـيفـ عـاتفـار ـلمقابـ ـيةساسـاأل ـرغيـ كـتهالسـاال ـوادمـ

 ـاتابـضطراال ـىإلـ ًاـرنظـ باتوـروالمشـ مـاالطعـ ـةوخاصـ ـيةساسـاأل

 ةـرالفتـ ـيفـ ـةخاصـ ـةالعالميـ ةـارالتجـ ـلسـسال ـىعلـ أتـرطـ ـيالتـ
 ـة.مـزاأل ـنمـ ـىولـاأل

 نفاقت التضخم حسب عنصر اإلمعدال 14 :الشكل 2.

(2020-2014) 

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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جيةالخار ةالتجار
 دبي ـاداقتصـ في ًـيائيسـر ًادور ـةجيـالخار ةـارالتجـ ـبتلعـ 9.2 

 ـتثمارسـواال ـارجالخـ ـىعلـ ـاحنفتـاال ـةسياسـ ـىإلـ ـعجـير

 ةـارللتجـ ـةالتحتيـ ـةالبنيـ ـيفـ هـازإنجـ ـمتـ ـذيالـ ـمالضخـ
 يالتجــار التبــادل محطــات هــمأ مــن لتصبــح دبــي جيــةالخار

 التي اتـرالتغيـ عن ـةالناتجـ ـاتالتقلبـ غمور ـم.العالـ ـيفـ ـةفـوالمعر

 والتي ـةالعالميـ ةـارالتجـ ـيفـو ـادقتصـاال ـيفـ خرآل ـنحيـ ـنمـ ثـدتحـ

 ـامنهـ ـركـبالذ ـصنخـ ـة،الدوليـ ةـارالتجـ ـطةأنشـ ـىعلـ ًـلباسـ ـرتأثـ

 فــإن الحاليــة، ونــاكور مــةأز وخاصــة 2009 فــي الماليــة مــةزاأل

 ًنموا ـقحقـ اتـادرصـ عادةإو اتـادروصـ داتوار ـنمـ ةـارالتجـ ـيإجمالـ
 ـىإلـ أدى ـاممـ 2019و 2006 ـنبيـ ـنوياسـ ـةبالمائـ 8 ـدلبمعـ ًـاعاليـ

 1370 إلى 2006 ـيفـ ـمهـدر مليار 500 ـيحوالـ ـنمـ قيمتها ـيفـ ـادةيـز
 لخال ًـنوياسـ بالمائة 6.5 ـةابـبقر ـاحجمهـ تفعار ـاكمـ ،2019 ـيفـ ـارمليـ

 العالمية ةـارالتجـ ـونمـ ـدلمعـ ـنمـ ـربكثيـ ـىأعلـ ـوهـو ةـرالفتـ ـسنفـ

 15.2). (الشكل ةالفتر نفس لخال

 5.5 ـدلبمعـ ـيدبـ ـيفـ ـةجيـالخار ةـارالتجـ ـةقيمـ ـتتفعـار 2019 ـيفـو
 ًـلباسـ لتأثر تجاء ـةالجائحـ ـةمـأز أن إال ،2018 ـنةبسـ ـةنـمقار ـةبالمائـ

 ـتانخفضـ إذ ـمالعالـ ـيفـ ثـدحـ ـامثلمـ ـيدبـ ـيفـ ةـارالتجـ ـكتلـ ـىعلـ

 ـةنـمقار ـةبالمائـ 18.5 ـدلبمعـ 2020 ـنةسـ ـنمـ لواأل ـفالنصـ ـيفـ

 دون ـمالعالـ ـيفـ ـةبالمائـ 16 ـلمقابـ ،2019 ـنةسـ ـنمـ لواأل ـفبالنصـ

 بالمائة10 ـنمـ ـلبأقـ ةالتجار ـيفـًوالـزنـ تـهدشـ التي ـياآسـ ـاباحتسـ

 .2ةـرالفتـ ـسنفـ ـيفـ

 ـيالتـ ـيالمحلـ ـجالناتـ ـىإلـ ةـركبيـ ـبةنسـ ـةجيـالخار ةـارالتجـ ـكلوتشـ

 ـىعلـ ـدليـ ـاممـ )15.2 ـكل(الشـ 2010 ـذمنـ ـةبالمائـ 300 ـنعـ ـلتقـ ـملـ

 2019)-2006دبي ( في جيةة الخارالتجار 15 :الشكل 2.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 بعية)ة العالمية الرير التجارة (تقارالمصدر: المنظمة العالمية للتجار 2

 ـبةالنسـ تلك أن علما ةـارمـاإل ـاداقتصـ في ـهتلعبـ الذي ـرالكبيـ ـدورالـ

 ـدرتجـ ـاكمـ ل.ـدوالـ ـبأغلـ ـيفـ ـجلةالمسـ ـتوياتالمسـ ـربكثيـ قـوتفـ

 ـلمـكا ـنبيـ يـارالتجـ ـادلللتبـ ـةمـها ـةمحطـ ـلتمثـ ـيدبـ أن ةـارشـاإل

 ـقيـطر ـنعـ ةـرالعابـ داتـوارالـ ـلتمثـ إذ ـمالعالـ لدو ـةبقيـو ـةالدولـ

ـييعنـ ـاممـ ـةالدولـ داتوار ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 80 ـنمـ ـركثـأ ـيدبـ
 ـيتغطـ ات)ـادرالصـ ـادةعـإ ـةقيمـ ـرحطـ ـد(بعـ ـيدبـ داتوار ـيصافـ أن 

دة.ـورالمـ ـلعالسـ ـنمـ ـةالدولـ ـاتاحتياجـ ـنمـ ًاـركبيـ ًءاـزجـ

 العامة نةوالمواز المالية السياسة 
 ـنةسـ منذ ةـتمرمسـ يادةز ـةميـالحكو اداتـريـاإل ـجلتسـ 10.2

 مــةزاأل تداعيــات مــن التعافــي بدايــة بعــد أي 2010

 ةـرالفتـ لـالخـ ـيدبـ ـاداقتصـ ـىعلـ ـةالعالميـ ـةالماليـ
29 ـيحوالـ ـنمـ ـاتللنفقـ ـيجمالـاإل ـمالحجـ ـعتفـار إذ ،2010-2008

 6.3 بمعــدل أي 2019 فــي مليــار 51 إلــى 2010 فــي هــمدر مليــار 
 ـاتالنفقـ ـتتفعـار ـلالمقابـ ـيفـو ـة،يـالجار ـعارسـباأل ًـنوياسـ ـةبالمائـ

 مقابل 2019 ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 57 ـيحوالـ ـةبالغـ ـةبالمائـ 5.4 ـدلبمعـ

 ـارمليـ 6 ـيبحوالـ ـيمالـ ـزعجـ ـىإلـ أدى ـاممـ 2010 مـاعـ ـيفـ ـارمليـ 35

 المحلي ـجالناتـ مع نةالمقار ـامـأ ).16.2 ـكل(الشـ 2019 مـاعـ في ـمهـدر

 أن ـيرتشـ ـيفهـ ـة،مـالعا ـةللماليـ ـبيالنسـ ـبءالعـ ـستعكـ ـيالتـ

 ـبةنسـ ـتانخفضـ إذ ـةمماثلـ ـاتهـاتجا ـتاتبعـ ـاتوالنفقـ اداتـريـاإل

9 ـىإلـ 2009 ـنةسـ ـةبالمائـ 11.1 ـنمـ ـيالمحلـ ـجالناتـ ـىإلـ اداتـريـاإل
 12.5 مــن النفقــات نســبة انخفضــت بينمــا 2013 ســنة بالمائــة 

 ـنواتالسـ ـيفـ ـامـأ ة.ـرالفتـ ـسنفـ لـالخـ ـةبالمائـ 9.4 ـىإلـ ـةبالمائـ

 13 ـىإلـ 2019 ـنةسـ ـيفـ ـللتصـ ـبالنسـ ـكتلـ ـتتفعـار ـدفقـ ـةالمواليـ
ـيمالـ ـزعجـ ـىإلـ أدى ـاممـ اداتـريـلإل ـةبالمائـ 11.7و ـاتللنفقـ ـةبالمائـ

 المحلي. الناتج من بالمائة 1.3 بمقدار 

 2019)-2009دبي ( في مةنة العاالمواز 16 :الشكل 2.

 بدبي المالية ةدائر المصدر:

 22 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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 اداتـريـاإل ـضتنخفـ أن ـيالطبيعـ ـنمـ ـهفإنـ 2020 ـنةسـ ـيفـ ـامـأ

 ـاطالنشـ ـىعلـ 19-ـدفيـكو ـةمـزأل ـلبيةالسـ ـاتنعكاسـاال اءـرجـ ـنمـ

 ـةمـالحكو ـامتهـقد ـيالتـ ـزالحوافـ مـزحـ ـىإلـ ـةإضافـ ـاديقتصـاال

 ـنة،السـ لخال ـاأعمالهـ ـفتكاليـ ـنمـ ـدالحـ ـىعلـ كاتـرالشـ ـاعدةلمسـ

 ـاتمـاالغر ـنمـ ـاءاتعفـاإل ـىإلـ مـوسـالر ـيفـ ـةمـها ـاتتخفيضـ ـنمـ

 ـاءاتعفـاإل ـنمـ ـاهـغيرو مـوسـللر ـرالمتأخـ ـديدالتسـ ـنعـ ـةالناتجـ

 صـرحـ ـىإلـ ًاـرونظـ ).2.2( لـدوالجـ ـيفـ ـةالمفصلـ ىـرخـاأل ـزوالحوافـ
 ةــميلحكواتاــملخداىتوــمس ىــعل ظاــلحفاىــعل ةــملحكوا

 نفــاقاإل أن تفيــد وليــةاأل اتالتقديــر فــإن والوظائــف واتــبوالر

 في عتفاار ـىإلـ أدى ـاممـ ـةمـزباأل الحجم ـسبنفـ ـريتأثـ ـملـ ـيمـالحكو

 ًمتواضعا ـىيبقـ أنه ـمغـر المحلي ـجالناتـ ـىإلـ ـبةكنسـ المالي ـزالعجـ
ـةوخاصـ ـمالعالـ لدو ـبأغلـ ـيفـ ـجلةالمسـ ـزالعجـ ـببنسـ ـةنـمقار

مة.المتقد لالدو منها 

 الحكومية اداتيراإل هيكلة 
 ـنةسـ ـىحتـ اداتـريـاإل مـانظـ ـيفـ ـبائـالضر ـةلقلـ اـرنظـ 11.2

 مةالعا ـةللماليـ مصدر ـمهـأ ـكلتشـ مـوسـالر إنف ،2017

 ـادةيـالز ـيفـ اداتـريـاإل ـيإجمالـ ـنمـ ـاحصتهـ تـتمرواسـ

 ـمثـ ،2017 ـيفـ ـةبالمائـ 76 ـىإلـ 2009 ـنةسـ ـةبالمائـ 54 ـيحوالـ ـنمـ

 64 ابةقرو 2018 ـيفـ ـةبالمائـ 71 ـيحوالـ ـىإلـ ـبةالنسـ تلك ـتانخفضـ
 ـذاهـ ـتمريسـ أن ـعقـالمتو ـنمـو )،17.2 ـكل(الشـ 2019 ـيفـ ـةبالمائـ

 ـهتلعبـ ـذيالـ مـاالهـ ـدورللـ ًاـرنظـ ـنواتسـ ـدةلعـ ـدالجديـ ـاهتجـاال

 ـةمـالمنظو ـيفـ ـاإدخالهـ ـذمنـ ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـىعلـ ـةيبـالضر

 ـنمـ ًاـركبيـ داـدعـ مـوسـالر ـملوتشـ .2018 ـيفـ ـةتحاديـاال ـةيبيـالضر

مـوسـوالر ـةيـالعقار تـالمـالمعا ـىعلـ مـوسـالر ـاهمهـأ ـنمـ ـرالعناصـ
 المبيعــات علــى مســووالر يــةوالتجار الســكنية اتيجــاراإل علــى 

 مـوسـالر ـفمختلـ ـىإلـ ـةإضافـ كاتـرالشـ ـجيلتسـ ـىعلـو ـةقيـالفند
 والمخالفات. ىخراأل

 نةــسىــحت رــتقتص تــنفكا ةــيبيلضراتادارــيإلارداــمص اــمأ

 ـوكالبنـ عوـرفـ ـاحبـأر ـىعلـ ـةيبـوالضر ـةكيـالجمر مـوسـالر ـىعلـ2017

 ـيإجمالـ ـيفـ ـادرالمصـ ـكتلـ ـبةنسـ أن ـظحـالمال ـنمـو ـة،جنبيـاأل

 2018 إلــىو 2013 منــذ ًامســتمر ًاجعــاتر ســجلت قــد اداتيــراإل
 ـىإلـ ـةإضافـ مـوسـالر ـرلعناصـ ـدايـالمتز ـدورالـ ـةنتيجـ )17.2 ـكل(الشـ

 2018 ـنمـ ـةبدايـو ـة،يبيـالضر اداتـريـاإل ـةقيمـ ـيفـ ـبينسـ ـعاجـتر
 16.5 ـلمقابـ ـةبالمائـ 20 ـنمـ ـركثـأ ـىإلـ ـبائـالضر ـةحصـ ـتتفعـار

 حيز المضافة ـةالقيمـ ـىعلـ ـةيبـالضر ـالادخـ ـدبعـ 2017 ـيفـ ـةبالمائـ

 ـىإلـ ـدجديـ ـنمـ ـةالحصـ ـكتلـ ـتتفعـار ـمثـ ـنةالسـ ـكتلـ ـيفـ ـذالتنفيـ

 تلك ـنمـ ـةالمحصلـ اداتـريـاإل عـاتفـار ـةنتيجـ 2019 ـيفـ ـةبالمائـ 25.5

 ًماهاوًـداايـمتز ًادور ةـرخيـاأل ـذههـ تلعب أن ـعقـالمتو ـنمـو ـة،يبـالضر
 .3ـةمـالقاد ـنواتالسـ ـيفـ ـةمـالعا ـةالماليـ ـيفـ

 ـةمـالعا ـةالماليـ اداتـريـإل ـثالثالـ ـدرالمصـ ـطالنفـ ـدعوائـ ـكلتشـ

 ـطالنفـ ـعاروأسـ ـاجنتـاإل ـتوىمسـ ـىعلـ ـجلةالمسـ ـاتالتقلبـ ـمغـر

 12 ـيحوالـ ـنمـ ـداتالعائـ ـكتلـ همةـامسـ ـتانخفضـ إذ ـةالعالميـ
 ـعارأسـ كانت ماعند ،2012-2013 ـيفـ اداتـريـاإل عـومجمـ ـنمـ ـةبالمائـ

(2019-2009 من إجمالي االيرادات مئوية دبي حسب المصدر (نسبة في توزيع اإليرادات العامة الشكل 17.2 :

دبي لحكومة المالية دائرة  المصدر:

 

 
 

 
       

 

  

   
  

 
 

  
  

 

 

        

   

 
 

 

  
   

همدر مليار 29 من تفعتإذ ار 2020 ولى لوالثمانية أشهر األ 2018 سنة مة بينها ماقاتحادي أريبة على القيمة المضافة على المستوى االادات الضربلغت إير 3
اداتيريع تلك اإلزقاعدة تو تفاق علىتحادية علما وأنه تم االة المالية االارزحسب و 2020 مليار بين يناير وأغسطس 11.6 بلغتو 2019 سنة مليار 31 إلى 2018 في 

 في مةمة المالية العاضمان استدا في ةكبير هم بصفةستسا يبة على القيمة المضافةمات المحلية. إن الضرإلى الحكو %70 تحاديةإلى المالية اإل %30 كالتالي: 

 من تطبيقها. ولىسنوات األ ثفي الثال همدر مليار 75 من كثرمات المحلية على أتحادية والحكومة االالدولة إذ حصلت للحكو

 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال 23



 توزيع االنفاق الجاري حسب بنود اإلنفاق (نسبة مئوية من اإلنفاق اإلجمالي 
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 ـعارسـلأل ـرالكبيـ ـاضنخفـاال ـدبعـ ـةبالمائـ 4.3 ـىإلـ ـةتفعـمر ـطالنفـ

 ـيفـ كـدارتـ ـىإلـ أدى ـييجـتدر عـاتفـار ةـرالفتـ ـكتلـ ـىوتلـ ،2015 ـيفـ

 ـيفـ اداتـريـاإل ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 8.3 ـتبلغـ ـيالتـ ـطالنفـ ـةحصـ

 ـةميـالحكو اداتـريـاإل ـادرمصـ ـنبيـ ـبتيـالتر ـرآخـ ـيفـ ـيوتأتـ ،2019

 ـتمثلـ ـيالتـ ـةقتصاديـاال ـطةنشـاأل ـيفـ ـيمـالحكو ـتثمارسـاال ـدعوائـ

2019. ـيفـ ـةبالمائـ 2.6

 الحكومية النفقات 
 تغير مع ـيمالـ أسور يـارجـ إنفاق ـىعلـ ـةنـالمواز عزـوتتـ 12.2

 إذ ،2009-2019 ـنواتالسـ لـالخـ ـاتالنفقـ لتلك ـبالنسـ

 ـيفـ ـةبالمائـ 30 ـيمالـ أسـرالـ ـاقنفـاإل ـبةنسـ تزـاوتجـ

 تداعيات ـةمواجهـ ـىعلـ صتحر ـةمـالحكو ـتكانـ ـامـعند 2010-2009

 ـةسياسـ لـالخـ ـنمـ ـيدبـ ـاداقتصـ ـىعلـ ـةالعالميـ ـةالماليـ ـةمـزاأل

 ـة،التحتيـ ـةالبنيـ ـيفـ ـتثمارسـولال ـيالداخلـ ـبللطلـ ـةداعمـ ـةماليـ

 17 ـنمـ ـلأقـ ـىإلـ ـللتصـ ـدبعـ ـافيمـ ـبةالنسـ ـكتلـ ـتانخفضـ ـمثـ
بالمائة 20 تزـاوتجـ حيث 2018 ـتثناءباسـ 2019 و 2013 بين ـةبالمائـ

 كســبوأ لفعاليــات التحتيــة البنيــة تهيئــة فــي عاســراإل نتيجــة 

 2021. /2020 في البداية في مجةالمبر

 ـةبالمائـ 83 ـطالمتوسـ ـيفـ ـلمثـ ـذيالـ يـارالجـ ـاقنفـلإل ـبةبالنسـو

 ـكلتشـ ـبواتـوالر ـورجـاأل ـإنفـ ،2013 ـذمنـ ـةمـالعا ـةنـالمواز ـنمـ

 ةـتمرمسـ ـةبصفـ ـتانخفضـ ـاحصتهـ أن ـمغـر ـاقنفـلإل ـرعنصـ ـركبـأ
 ـةابـقر ـلمقابـ 2019 ـيفـ ـةبالمائـ 38 ـيحوالـ ـىإلـ ـللتصـ 2012 ـذمنـ

 ـاتـانعاإل ـتـلثمو ).18.2 لـكـش(ال ةـنـسال ـكـلت ـيـف ـةـائمالب 49

 بلغــت إذ القيمــة ناحيــة مــن الثانــي نفــاقاإل بنــد توالتحويــال

 2017- ـنواتالسـ لـالخـ ـطالمتوسـ ـيفـ ـةبالمائـ 32 ـةابـقر ـاحصتهـ
 يدل ـاممـ ـابقةالسـ ـنواتالسـ لـالخـ ـةبالمائـ 23 ـيحوالـ ـلمقابـ 2019

 ذلك ـيفـ ـابمـ ـيجتماعـاال ـمالدعـ ـزيـتعز ـىعلـ ـةمـالحكو صـرحـ ـىعلـ

 كذلك ـمليشـ البند ـذاهـ فإن ةـارشـولإل للمواطنين، ـكنيالسـ ـمالدعـ

 ـة.تحاديـاإل ـةمـالحكو ـىإلـ تـالوالتحويـ ـونالديـ ـىعلـ ـدالفوائـ ـديدتسـ

 ـلعالسـ ياتـترمشـ في يتمثل فهو يـارالجـ نفاقلإل ـثالثالـ ـدالبنـ ـامـأ

 ـةميـالحكو ـاتمـالخد ـودةجـ ـزيـتعز ـيفـ همـاتسـ ـيالتـ ـاتمـوالخد

 من بالمائة 26.5 ـيحوالـ ـاحصتهـ ـتبلغـ ـدقـو ـنالموظفيـ ـةإنتاجيـو

 ةـتقرمسـ ـبهشـ ـتكانـو 2017-2019 ـنواتالسـ لـالخـ يـارالجـ ـاقنفـاإل
 ـابقة.السـ ـنواتالسـ ـيفـ ـتوىالمسـ ـسنفـ ـىعلـ

2019)  -2009 جمالينفاق اإلمن اإل مئوية نسبةنفاق (ي حسب بنود اإلنفاق الجاريع االزتو الشكل 18.2:

 دبي مةلحكو المالية ةدائر المصدر: 
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من للتخفيف المحلية الحكومية الحوافز محز

 وناكور مةأز تداعيات 
 في فزالحوا ـنمـ ـىلـوأ ـةمـحز ـرفيـبتو ـيبـد ـةمـحكو تردـابـ 13.2

 ـلبيةلسـا تـاسـنعكاالا ـنمـ ـدللحـ سرـامـ ـهرشـ ـفمنتصـ

 لتيا مةلحزاهـذهـ ـملتشـو، 19-فيدكوـةئحـلجا ـةجئـلمفاا

 عمد ئلـاسـو همردرـامليـ 1.5 راـدبمقـ بيد ـةمـلحكو تكلفة ـاعنهـ تـرنجـا

 تخفيضوقاـوسـألامـوسـر تجميد همهاأ من لـاعمـألابصحاألةـديـعد

 فعلد تـهيالتسـ فيرتووءـابـلكهراوهـالميـا ـرتيـافو و ـةكيـلجمرامـوسـلرا

 ـهرشـ ـرخـآ ـيفـ ـةنيـثا ـةمـحز ـةمـلحكواتـذتخـا ـمثـ ،ـجيللتسـامـوسـر

 تكاـرلشـا صةخا بصفة ـمعـلتد تءجا ـمهـردرمليا 3.3 ـةبتكلفـ سرـامـ
 ـتةلسـ تاريجاإلا ـعفـد ـلجيـتأ لـالخـ ـنمـ ةـرلحـا ـقطـلمناا ـيفـ ـةملـلعاا

 مةلحزا ـامـأ.ىـرخـأ عمد ئلـاسـو لىإ ـةفـضاإلبا تـامـالغراءـالغـإو ـهرشـأ

 ةلفترا ـتغطـ لتياو همردرـامليـ 1.5 ـغبمبلـ تكلفتها ترـدقـ لتيا ـةلثـلثاا
 50 عـاجـرإ ـملتشـ ـيفهـ ،2020 ـبتمبرسـ ـهرشـ ـىلـإ ـليـبرأ ـهرشـ ـنمـ
 قدلفناا ـىلـإ حةـيالسـامـوسـروقدلفناا على يةلبلدامـوسـر من ـةئـلمابا
 لمتعلقةاتماالغراءلغاإوقاسوألامسور تجميد يدتمد لىإ فةضاإ

 تلك تلتو،ـمعـلدا من ىـرخـأ ئلـاسـوو ميةلحكوا ـجيللتسـاتاءاـرجـبإ

 من خيرألا ـعبـلرا تغطي ـمهـردنمليو 500 ـةبتكلفـ ـةبعـار مةحز مـزلحـا

 ـتةلسـا على تمتد همرد نمليو 315 بقيمة ـةمسـخا مةحزو 2020 ـنةسـ

 ةعد ـقتطبيـ ـنمتيـلحزا ـكتلـ ـقفـار ـدقـو،2021 ـنةسـ ـنمـ ـىلـوألا ـهرشـأ
 1.2).(لدوـجاليفةصخلم دةـديج اءاترـإجىإلةافإضةقابـس اءاترـاج

 همردرـامليـ 7.1 لخمسا مـزللحـ ليةجماإلا ـةليـلماا ـةلتكلفـا بلغت ـدقـو

 ةرماإل ـيلـجماإلا لمحليا ـجتـلناا ـنمـ ئةلمابا 1.6 ـنمـ كثرألدـايعـ ـامـ يأ
 ـنمـ يـزكـلمرافـرلمصـا ـهمـقد ـامـ ـىلـإ ـةفـضاإ ـمعـلدااـذهـ ـيتـيأ .ـيبـد

 تعدـاسـ ـيلتـا»ـةجهـلموا ملةـالشـايدـاقتصـالا ـمعـلدا ـةخطـ«لـالخـ
 يدـدتسـ ـنمـ ـتقـلمؤاءـاعفـإلبا تكاـرلشـا ـةصـخاوفرـالمصـاءـالعمـ

 ـنمـ ـةيـدتحاالا ـةمـلحكواـايضـأ ـهمتـقد ـامـوةـدئـلفااو ـنيـلدا ـلصـأ

 عجارإو ـةلـلعمابا صةخا لمتعلقةا ـةيـدتحاإلامـوسـلرا لبعض ـضتخفيـ
 ـضبعـ ـىلـإ ـةليـلمااو ـةفيـلمصراتـانـلضماا ـةقيمـ ـنمـ ـةئـلمابا 50

 ـانـوكر ـةمـزأرـاثـآ ـفتخفيـ ـىعلـ تعدـاسـ تاءاـرجـإلا ـكتلـ كل .تكاـرلشـا

 ـةقـطاويدـاقتصـالا ـيجلنسـا ـىعلـ ظـالحفـا ـيفـ همتـاسـو ـلبيةلسـا

 .ملةـاشـ ـةبصفـ تارـامـإلا ـةلـود ـيفـو ـيبـد ـيفـ جـانتـإلا

 هم الحوافز)(أ 2020 سنة لدبي خال مةقتصادية لحكوم الحوافز االحز .1:ل 2الجدو

 مسة يناير-يونيومة الخاالحز
 مليار 0.315 (التكلفة 2021

 هم)در
 ديسمبربر-كتوابعة أمة الرالحز

 هم)در مليار 0.5 (التكلفة 2020

 سبتمبريل-مة الثالثة أبرالحز
 مليار 1.5 (التكلفة 2020

 هم)در
 س – المناطقمار مة الثانيةالحز
 هم)در مليار 3.3 ة (التكلفة:الحر

 س-مار ولىمة األالحز
 (التكلفة: 2020 يلأبر

 هم)در مليار 1.5

 سواقم األسومن ر عفاءاإل
 ية والفنادقللمؤسسات التجار

 في عفاءمن اإل تي لم تستفداال
ة السابقةالفتر

 ماتامن الغر عفاءتمديد اإل
 اءات التسجيلالمتعلقة بإجر

 ماتامن الغر عفاءتمديد اإل
 اءات التسجيلالمتعلقة بإجر

 ات لستةيجارفع اإلد تأجيل
 أشهر

سواقم األسوتجميد ر
 2.5 نسبة (تجميد 

بالمائة)

م البلديةسومن ر %50 عجاإر ات للحضاناتيجارتخفيض اإل لبعض %80 تخفيض بنسبة منية والضماناتد الودائع األر  فواتير المياه تخفيض
مسوعلى الفنادق والر %50 بنسبة كيةمات الجمراالغر  %20 باء بنسبةوالكهر

السياحية إلى الفنادق غير  ملينلكل المتعا
الشاطئية

%25 فعد ميةاتمديد إلغاء إلز من تجديد استثناء الحضانات سداد الودائع والضمانات قساطفع باألتسهيل الد  فواتير المياه تخفيض
ية عندخص التجارم الرسومن ر خصالر نشاءع اإللقطا  %20 باء بنسبةوالكهر

التسجيل  ملينلكل المتعا

سواقم األسوتمديد تجميد ر سواقم األسوتمديد تجميد ر فعقتة لدسماح العقود المؤ  %25 فعد ميةاإلغاء إلز
كة تنقل العمالةحر  خصم الرسومن ر

 ية عند التسجيلالتجار

 س بدوناخيص المدارتجديد تر
 مورس
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 ئتمانالسياسة النقدية وتطور اال

 النقدية السياسة
 مـابنظـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـةالنقديـ ـةالسياسـ ـطتبـتر 14.2

 ـكوذلـ ـيكـميراأل رـدوالالـ ـلمقابـ ـتالثابـ فـرالصـ ـعرسـ

 فـرالمصـ ـديتعهـ ـارطـاإل ـذاهـ ـيفـو ،1980 ـنةسـ ـذمنـ
 ـلالمقابـ ـعربالسـ ـيئيسـالر ـيالمحلـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـطبـبر يـزكـالمر

 يــئيسلرا عرــلسالــيتمث .يــكميرألايزــكلمرافرــلمصاىدــل
 ـتحقاقاسـ ةلفتر عـدايـاإل ـهاداتشـ ـىعلـ الفائدة ـعرسـ ـيفـ ـياتـماراإل

 ـلمقابـ ـهاداتالشـ ـكتلـ ـةالمحليـ ـوكالبنـ ـيوتقتنـ ـدواحـ عـبوأسـ

 ـعرالسـ ـامـأ ي.ـزكـالمر فـرالمصـ ـدىلـ ـااحتياطاتهـ ـضفائـ عـداإيـ

 الذي اليةالفيدر ـوالمـاأل ـىعلـ ـدةالفائـ ـعرسـ فهو كيميراأل ـيئيسـالر

 ـذيوالـ ـدواحـ مـويـ ـدىمـ ـىعلـ فـارالمصـ ـنبيـ اضـرقتـاال ـهبـ لـداويتـ

 ـحبسـ أو ـخضـ لـالخـ ـنمـ ـهفيـ ـمالتحكـ ـيالـالفدر فـرللمصـ ـنيمكـ

 ـعرالسـ ـذاهـ ـجلسـ ـدقـو ـة،اليـالفدر ـوالمـاأل قـوسـ ـنمـ ـيولةالسـ

 قتصادلال ـينئيسـر فينهد ـةمـخد ـىإلـ ميتر اتـرتغيـ عدة ـيئيسـالر

 هااتوــمس«ىــلإةــللبطاا بةــنس ضــتخفي :يــكميرألايــلكلا

 ـةبدايـ ـذمنـو ـة.بالمائـ 2 ـيبحوالـ ـيمالـ ـمتضخـ ـدلمعـو ـي»الطبيعـ

 ـمتـ 2020 سـارمـ ـهرشـ ـفمنتصـ ـيفـ ـدبالتحديـو 19-ـدفيـكو ـةمـأز

 %0 ـنبيـ ـامـ ـىإلـ ـةاليـالفيدر ـوالمـاأل ـىعلـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـضتخفيـ
 ـىعلـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـطبـر ـمتـ ـدقـو ـى،أقصـ ـدكحـ %0.25و ـىنـأد ـدكحـ

 رعــسالب يــاتارماإل يزــكرمال فرــصمال دىــل عداــياإل اداتهــش

 ع)مدى أسبو اتية (علىمارأسعار الفائدة اإل :19الشكل 2.

 اتماراإل لدولة يكزالمر فالمصر المصدر:

بصفة ـدةالفائـ ـعرسـ ـربتغييـ فـرالمصـ مـويقـ إذ ـيكـميراأل ـيئيسـالر
 19.2). ( الشكل يبين كما كيميراأل السعر مع متناسقةو آلية شبه 

 والتي اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـةملـالعا ـوكللبنـ ـونيكـ ـارطـاإل ـذاهـ ـيفـو

 ـنمـ عـداإيـ ـهاداتشـ يـترتشـ أن ـامـإ ـن،يـخيار ـيولةسـ ـضفائـ ـالديهـ

 أو ـهاداتالشـ ـكتلـ ـىعلـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـلمقابـ يـزكـالمر فـرالمصـ

 ـمىيسـ ما مقابل ـيولةالسـ ـيفـ نقص ـالديهـ ىـرأخـ ـوكلبنـ ـاضهـتقر

 البنوك ـنبيـ اضـرقتـاال ـىعلـ وضـرالمعـ ـدةالفائـ ـعرسـ أو ـور»يبـ«اإل

 ـطتبـير ـوريبـاإل ـإنفـ )2.19( ـكلالشـ زـريبـ ـاكمـو ات.ـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ

 ـىيبقـ ـهأنـ ـمغـر عـدايـاإل ـهاداتشـ ـىعلـ ـدةالفائـ ـعربسـ ـةقويـ ـةبصفـ

 ـهاداتشـ اءـرشـ ـوكالبنـ ـليفضـ إالو ـرخيـاأل ـذاهـ ـنمـ ـىأعلـ ـادائمـ

 ـكلالشـ زـريبـ ـاكمـو ى،ـرأخـ ـوكلبنـ ـضالفائـ اضـرإقـ ـىعلـ عـدايـاإل

 ـدةالفائـ ـعرسـ ـعفـبر ـياتـماراإل يـزكـالمر فـرالمصـ مـاقـ ـدفقـ )(20.2

 ثم ـةبالمائـ 2.25 ـغبلـ ـامـعند 2019 ـوويوليـ 2016 ـرينايـ ـنبيـ ـيئيسـالر

 2020. ـرأواخـ ـيفـ ـرالصفـ ـةابـقر ـىإلـ ـلوصـ ـىحتـ ـهبتخفيضـ مـاقـ

 ـنمـ ـيكـميراأل ـعربالسـ اتـارمـاإل ـيفـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـاطتبـار زـرويبـ

 اليةالفيدر ـوالمـاأل ـىعلـ ـيالفعلـ ـدةالفائـ ـعرسـ ـنبيـ ـةبـالمقار لـالخـ

 ـاكمـ ـور)يبـ(اإل اتـارمـاإل ـيفـ ـيمـاليو ـدةالفائـ ـعروسـ ـدواحـ مـوليـ

 20.2).( ـكلالشـ ـنيبيـ

 سعر مع نةمقار م واحديبور على يواإل :20الشكل 2.

 2020) -2014الية الفعال (موال الفيدراأل

 حتياطياال اليالفيدر فوالمصر اتماراإل لدولة يكزالمر فالمصر المصدر:
 المتحدة ياتللوال

 26 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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دبي في اقتصاد ات الحديثةالتطور | الفصل الثاني

 ئتماناال تطور 
 لتيافرـالمصـا من ـةمـلمقدا ـةلمحليـاضوـرلقـا ـلتمثـ 15.2

 من ـةئـلمابا 50 ـيلـاحو ـالهـ ـيئيسـر ـبكمكتـ ـيبـد ـذتتخـ

 ـاكمـ ـةلـولدا ـيفـ ـةمـلمقدا ـةلمحليـاضوـرلقـا ـيلـجماإ

 قيمة ـنمـ ئةلمابا 46 ـنمـ ـركثـبأفرـالمصـا ـكتلـ لصوأ ـةحصـ رـدتقـ

 ـيفـ نـائتمـالارـوتطـ ـسيعكـ ـكلـلذ .ـةليـجماإلا ـةفيـلمصرالـوصـألا

 ـيبـدفرـامصـ ىـدلـ ثـديحـ ـامـ ـركبيـ ـكلبشـ فرـالمصـاءادأو ـةلـولدا

 ـعبقطـ تارـامـإلا كل ـيفـ ـطتنشـ فرـالمصـا ـممعظـ نأ ـىلـإ ـةفـضاإ

 تارتطو ـىعلـ لتحليلااـذهـ تكزير ـكلـلذ .ـيئيسـلرا هامقر ـنعـ ـرلنظـا
 .ةلودلا ىوتسم ىلع نامتئالا

 ـدقـ ـةلمحليـا ضوـرللقـ ـيلـجماإلا ـملحجـا نأ )21.2( ـكللشـاـنيبيـ

 ذإ 2019 ـنةسـ ـيفـ ـةصـخاو 2020 و 2016 ـنبيـ عـاتفـرالا ـيفـ ـتمرسـا
 بعلرا ـسنفـو 2018 ـنةلسـ خيرألا بعلرا ـنبيـ ـةئـلمابا 5.5 دلـعمب داداز

 ـكتلـ ـرخـاوأ ـيفـ ـمهـردنـومليـ 1593 ـيلـاحو ـىلـإ ـلليصـ 2019 ـنةلسـ

 2016. ـنةسـ منذ ـةلمحليـاضوـرللقـ ـونمـ علىأ ـكلـذ ـليمثـو،ـنةلسـا
 راـتقرسـا ـبهشـ ـةلمحليـا ضوـرلقـا ـجلتسـ ـدفقـ 2020 ـنةسـ ـيفـ ـامـأ
 ـكلـذ ـعجـيرو 2019 ـرخـبآ ـةنـرمقا ـةئـلمابا 0.3 لـدبمعـ الإ ـعتفـتر ـملـ ذإ

 تلك زـرتبـو،فيلمصراعـالقطـا ـىعلـ 19- ـدفيـكو ـةمـزأتـاسـنعكاا ـىلـإ

 ةـرفـلمواضوـرلقـا ـنبيـ ـزلتمييـا ـمتـاذإ ـحضـوأ ـةبصفـ تـاسـنعكاالا
 ،ميحكو ـبهلشـاو ميلحكواعـاللقطـ ةفرلموا ـكتلـوصلخااعـاللقطـ

 2019 ـيفـ ئةلمابا 23 ـنمـ ـركثـبأ ـرخيـألا عـاللقطـ ـبةلنسـبا ـتتفعـرا ذإ
 ـجلتسـ بللمقاا في .2.21 ـكللشـا يبين ـاكمـ 2020 ـيفـ ـةئـلمابا 6.6و

 ًجعااترو 2019 ـيفـ راـتقرسـا ـبهشـ صلخااعللقطا ةـرفـلمواضوـرلقـا
 2020. ـيفـ ـةئـلمابا 2.3 لـدبمعـ

 ـةلمحليـاتـامـلحكوا( ـيمـلحكواعـالقطـانـأبـ ـايضـأةرـاشـإلارـدتجـ

 ةـرفـلمواضوـرلقـاعـاتفـرا ـنمـ ـتفيدمسـ ـركبـأ ـتنـكا )ـةيـدتحاالاو
 ـتنـكا ـابينمـ 2019 ـنةسـ ـيفـ ـيمـلحكوا ـبهلشـاو ـيمـلحكواعـاللقطـ

 ـيفـ ةدـايـز ـركبـأ ـىعلـ ـتحصلـ ـيلتـا ـيهـ ـةميـحكو ـبهلشـاتكاـرلشـا

 لعماألاعـالقطـ يدلتحدباوصلخااعللقطا ـبةلنسـبا ماأ.2020 ـنةسـ

 دولة في في المحليئتمان المصرتطور اال :21الشكل 2.

 2020)-2016هم (در مليون ت -ماراإل

 اتماراإل لدولة يكزالمر فالمصر البيانات: مصدر

 2016 بين ةـتمرمسـ ةدياز ـجلتسـ ةفرلمواضوـرلقـانفإ ـةعـلصنااو
 2020. ـيفـ ـةئـلمابا 3.3 ـنمـ ـركثـبأ ـعجـاتر ـاهـتال 2019و

 نشطةاأل حسب فيالمصر ئتماناال يعتوز
 قتصاديةاال

 ـنبيـ ةـتمرمسـ ـةبصفـ ـيجمالـاإل وضـرالقـ ـمحجـ ـعتفـار 16.2

 ـىإلـ ـمهـدر ـارمليـ 847 ـيحوالـ ـنمـ ، 2020 و 2016 ـنةسـ

 أن ـرغيـ ـةبالمائـ 2.6 ـغيبلـ ـنويسـ ـدلبمعـ أي ـارمليـ 937

 ـثالثالـ ـعبـالر ـيفـ ـطفقـ ـةبالمائـ 0.5 ـىإلـ ـعاجـتر وضـرالقـ ـكتلـ ـونمـ

 ـىإلـ ـكذلـ ـعجـوير ،2019 ـنةسـ ـعبـالر ـسبنفـ ـةنـمقار 2020 ـنةسـ ـنمـ

 عن والناتج ض،ـروالعـ ـبالطلـ ـن،الجانبيـ كال ـنمـ الحاصل ـظالتحفـ

 ًـامتفاوتـ وضـرالقـ ـورتطـ كانو ).22.2 ـكل(الشـ 19- ـدفيـكو ـاتتداعيـ
 ـتفيدمسـ ـركبـأ اتـاروالعقـ ـييدالتشـ عـاقطـ كان إذ ـاتالقطاعـ ـنبيـ

 في ـونمـ ـعمـ وضـرالقـ ـيإجمالـ ـثثلـ زـاوتتجـ ـةبحصـ ـان،ئتمـاال ـنمـ

 2016- ةـرالفتـ لـالخـ ـةبالمائـ 7 زـاوتجـ ـهلـ ةـرفـالمو وضـرالقـ ـمحجـ
 1.9 بمعــدل 2020 فــي نخفــاض المســجلغــم اال، وذلــك ر2020

 عـاقطـ ـوفهـ ـيالثانـ ـتفيدالمسـ ـامـأ .2019 ـنةبسـ ـةنـمقار ـةبالمائـ
 وضـرالقـ عـومجمـ ـنمـ ـةبالمائـ 17 ـادليعـ ـامـ ـلمثـ ـذيالـ ةـارالتجـ

 تلك لـالخـ ًـنوياسـ ـةبالمائـ 1.5 ـدلبمعـ ـعاجـتر ـعمـ 2020 و 2016 ـنبيـ

 ـةنـمقار 2020 ـنمـ ـثالثالـ ـعبـالر ـيفـ ـةبالمائـ 5.5 ـدلبمعـو ةـرالفتـ

 رــغي ةــليلمااتاــسسلمؤالــتمثو.2019 نةــلس عــبلراســبنف
 طــسمتو غــبل ذإناــئتمالانــمثــللثاا تفيدــلمساةــفيلمصرا

ًعلما 2020 و 2016 ـنبيـ %15 ـيحوالـ ـانئتمـاال ـيإجمالـ ـنمـ ـاحصتهـ
 2016 منــذ انخفضــت المؤسســات لتلــك ةفــرالمو وضالقــر أن 

 ـيوتأتـ ،2019 ـنةبسـ ـةنـمقار ـةبالمائـ 15 ـةابـبقر 2020 ـيفـ ـةوخاصـ

 بالمائة 8.3 ـتبلغـ ـةبحصـ ابعةالر ـةتبـالمر في ـةالتحويليـ ـةالصناعـ

 لالــخ ةــئلمابا 1.7 لدــبمع ينوــس وــنمو طــسلمتوا يــف
2016-2020. ةالفتر

فالمصار لدعم يكزالمر فالمصر سياسة 
 وناكور مةأز في قتصادياال والنشاط 

 2020 ـنمـ سـارمـ ـهرشـ ـيفـ يـزكـالمر فـرالمصـ مـاقـ 17.2
 لةيوــلسارــفيتووداــقتصالامــعلد ةــخط قالــطبإ

 في حسب النشاطئتمان المصريع اإلزتو :22الشكل 2.

 2020)-2016 همدر مليار قتصادي (اال

 اتماراإل لدولة يكزالمر فالمصر البيانات: مصدر

 27 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 
    

          
        

  

  

 

        
  

  
 

 
  

 

  
 

 

 

  

   
  

 

 دبي في اقتصاد ات الحديثةالتطور | الفصل الثاني

 موجهــة» ملةشــا اقتصــادي دعــم «خطــة بمســمى ضافيــةاإل

TESS).( كاتـرالشـ كافة ـاعدةمسـ إلى ـدبالتحديـ ـةالخطـ ـذههـ فـدتهـ 

 مةزأل ـةقتصاديـاال ـاتالتداعيـ ـنمـ ًماليا ـنيـالمتأثر ادـرفـاأل ءـالوالعمـ

 ـلأصـ ـديدتسـ ـنمـ ـتقـالمؤ ـاءعفـاإل لـالخـ ـنمـ ـكوذلـ 19-ـدفيـكو

 ـتقـو ـيفـ ـافعهـد ـميتـ أن ـىعلـ ـهرأشـ ـتةسـ ـدةلمـ ـدةوالفائـ ـنالديـ

ـمهـدر ـارمليـ256 ب ـاقيمتهـ تـدرقـ ـيالتـ ـةالخطـ ـويوتحتـ ـقحـال
 التالية: التدابير على 

 يزــكلمرافرــلمصالاوــمأنــممــهردراــملي 50 صــتخصي-
 نوــدبضوــركق تاراــمإلا ــيف ــةمللعااكــوللبن ــاهفيرتو ــميت
.تاــنبضما ةاــمغط ةدــئفا

 موالاأل ؤوسر ـنمـ ىـرأخـ ـارمليـ 50 ـصبتخصيـ ـوكللبنـ ـماحالسـ- 

 في وذلك ـائهـلعمال ـةضافيـاإل ـيولةالسـ ـرفيـلتو ـةضافيـاإل ـةقائيـالو

 100و ـوكالبنـ ـكللـ ـبةبالنسـ ـوالمـاأل ـكتلـ ـنمـ ـةبالمائـ 60 ـدودحـ
 ـوكالبنـ ـالهـ ـعتخضـ ـيالتـ ىـرخـاأل ـةقائيـالو ـوالمـاأل ـنمـ ـةبالمائـ

 ـي.المحلـ ـيفـالمصر مـاالنظـ ـيفـ ـةمـها ةـرالمعتبـ

 تاــفقلتدايــفصا نــم لةيوــلساةــتغطي بةــنس ضــتخفي-
ـائلةالسـ لـوصـاأل ـبةونسـ %70 ـىإلـ %100 ـنمـ ـةجـالخار ـةالنقديـ
 فيــرتو إلــى أدى ممــا %7 إلــى %10 مــن الماليــة مالخصــو مــن 

 ـيفـ ـاتوظيفهـ ـنيمكـ ـمهـدر ـارمليـ 95 ـداربمقـ ـةإضافيـ ـيولةسـ

إضافيــة. وضقــر مــدادإ

 ـبالطلـ ـتتحـ ـعالودائـ ـنمـ ـيمـالزاإل ـيحتياطـاال ـبةنسـ ـضتخفيـ- 

 اضـرقـلإل ـةإضافيـ ـيولةسـ ـرفيـتو ـىإلـ أدى ـاممـ %7 ـىإلـ %14 ـنمـ

 ـم.هـدر ـارمليـ 61 ـداربمقـ

 ـىعلـ ـودالقيـ ـنمـ ـضللتخفيـ تـذاتخـ ىـرأخـ ـرتدابيـ ـىإلـ ـة-إضافـ

 إلىو ـطةوالمتوسـ ىـرالصغـ كاتـرالشـ إلى البنكية وضـرالقـ ـرفيـتو

 ات.ـارالعقـ ـيفـ ـتثمارسـاال

 ـنمـ ـتفيدينالمسـ دـدعـ أن ـىإلـ يـزكـالمر فـرالمصـ ـاتبيانـ ـيرتشـ

 ـدقـ ـدةوالفائـ ـنالديـ ـلأصـ ـديدتسـ ـنمـ ـتقـالمؤ ـاءعفـاإل ـجمـنابر

 ـنمـ ـلعميـ 31,0000 ـىإلـ 2020 ـرفمبـنو ـهرشـ ـةغايـ ـىإلـ ـعتفـار

 والمتوســطة ةالصغيــر كاتالشــر مــن 10,000 وحوالــي ادفــراأل

 تمديد ـمتـ ـدقـو ـاص،الخـ عـاالقطـ ـنمـ ىـركبـ كةـرشـ 15,00 و ـمالحجـ

 المالي ـرالتأثيـ ـبجانـ ـنمـ ماأ .2021 ـويونيـ ـهرشـ ـةغايـ ـىإلـ ـجمـناالبر

 إلى المالية ـاتالبيانـ ـيرتشـ ي،ـزكـالمر فالمصر ـنمـ ـمالدعـ ـجمـنالبر

 كاتـرللشـ ةـرفـالمو وضـرالقـ ـيفـ ارـتقراسـ ـبهشـ ـىإلـ 2020 ـةنهايـ

 ىـرالصغـ كاتـرللشـ ـفطفيـ ـاضانخفـ ـعمـ ـطةوالمتوسـ ىـرالصغـ
 هذا جعير ـدقـو ـطة،المتوسـ كاتـرللشـ عتفاار مقابل ىـروالصغـ ـداجـ

 ي.ـزكـالمر فـرالمصـ ـنمـ ـوكالبنـ ـهتلقتـ ـذيالـ ـمالدعـ ـىإلـ ارـتقرسـاال

 ـيإجمالـ ـنمـ وضـرالقـ ـكتلـ ـبةنسـ أن إال ـمالدعـ ـذاهـ ـنمـ ـمغـبالرو

 إذ لـدوالـ من عديد ـعمـ ـةنـمقار ـةمنخفضـ ـىتبقـ ـةالمحليـ وضـرالقـ

 في ـةبالمائـ 10 ـنمـ ـركثـبأ ـةنـمقار ـةالدولـ ـيفـ ـةبالمائـ 6 زـاوتتجـ ـملـ

 ـجلتسـ فقد الطبيعيين ـخاصشـلأل ـبةبالنسـ ماأ ل.ـدوالـ من ـدعديـ

 ـمثـ 2019 ـيفـ ـمهـدر اتـارمليـ 5 ـيبحوالـ ًـااجعـتر ةـرفـالمتو وضـرالقـ

 ـمغـبالرو).2.2 لـدو(الجـ 2020 ـةنهايـ ـعمـ ىـرأخـ اتـارمليـ 3 ـداربمقـ

 ـقتطبيـ ـيفـ فـارالمصـ ـذروحـ وضـرالقـ ـاتطلبـ ـيفـ ددـرالتـ ـنمـ

 ارـتقراسـ ـىحتـ أو ـلقليـ كان ـوولـ عـاتفـراال ـإنفـ ـان،ئتمـاال ـرمعاييـ

 لـالخـ ـطةوالمتوسـ ىـرالصغـ كاتـرللشـ ةـرفـالمو وضـرالقـ ـمحجـ
 ـةلخطـ ـةيجابيـاإل همةـاالمسـ ـىعلـ ـدليـ 2020 ـتثنائيةسـاال ـنةالسـ

 يكزالمر فـرالمصـ ـابتفعيلهـ مـاقـ التي ـةوالموجهـ ملةـاالشـ ـمالدعـ
 2021. ـنةسـ ـفمنتصـ ـىإلـ ـاهـتمديد ـمتـ ـيوالتـ ـنةالسـ ـكتلـ لـالخـ

 2020) -2017اد (فرى والمتوسطة ولألكات الصغرة للشرفروض الموالقر ل 2.2:الجدو

2020 
 4 بعالر

2020 
 3 بعالر

2019 
 4 بعالر

2018 
 4 بعالر

2017 
4 بعالر  هم)در ملياروض (حجم القر

92.8 92.6 89.5 88.8 91.6  ةكات الصغيروض للشرإجمالي القر
 والمتوسطة

- 10.5 11.4 - -  هية الصغركات المتناالشر

- 28.9 28.2 - -  ةكات الصغيرالشر

- 52.9 49.2 - -  كات المتوسطةالشر

5.8% 5.8% 5.6% 5.9% 6.3% ةكات الصغيروض للشرنسبة إجمالي القر
 وض المحليةمن إجمالي القر والمتوسطة 

329.5  شخاص الطبيعيينة لألفروض الموحجم القر 337.5 337.4 332.4 326.7
 هم)در مليار(

 اتماراال لدولة يكزالمر البنك البيانات: مصدر

 28 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 

 

 
   

   

        
 

  
  

 
 

  

    

 

 

 دبي في اقتصاد ات الحديثةالتطور | الفصل الثاني

 الدولة فمصار لدى المالية مةالسال
 ـالعـ ـتوىبمسـ ـةالدولـ ـيفـ ـيفـالمصر مـاالنظـ ـزيتميـ 18.2

 ـيفـ ـىحتـ ـكبذلـ ـكالتمسـ ـعمـ ـةالماليـ مةـالالسـ ـنمـ

 ـيالتـ اتـرالمؤشـ ـمهـأ ـنتبيـ ـاكمـ-19ـدفيـكو ـةمـأزةـرفتـ

 ـيفـ ـةيـكزالمر فـارالمصـ ـنمـ ـةمنتظمـ ـةبصفـ ـامتابعتهـ ـميتـ

 بالمائة 94 ـدودحـ ـيفـ الودائع ـىإلـ وضـرالقـ ـبةنسـ ـتبقيـ إذ ـم،العالـ

 100 ـغالبالـ ـيمـالزاإل ـقفالسـ دون ـيهـو 2020 و 2019 ـرأواخـ ـيفـ
 ةـتقرالمسـ دـوارالمـ ـىإلـ اضـرقـاإل ـبةنسـ ـجلتسـ ـاكمـ ـة،بالمائـ

 77 ـنمـ ـلأقـ ـىإلـ ـللتصـ 2017 ـنةسـ ـرآخـ ـذمنـ ًـالمتواصـ ًـاانخفاضـ
 بكفاية ـةالمتعلقـ اتـرللمؤشـ ـبةبالنسـ ـامـأ .2020 ـرآخـ ـيفـ ـةبالمائـ

ـتوياتمسـ ـىعلـ ـاظالحفـ ـمتـ ـدفقـ ـالالمـ أسور ـائلةالسـ لـوصـاأل
 اوحتتر ـالالمثـ ـبيلسـ فعلى التنظيمية، ـانيـالد ـبالنسـ ـنمـ أعلى 

 ىــلوألا يحتينرــلشايــفةــلمتمثلا(لاــلماسأرةــيكفا بةــنس
 ـةبالمائـ 18.2و 17.5 ـنبيـ ـربالمخاطـ ـةونـزالمو لـوصـاأل ـىإلـ ـة)والثانيـ

 ـانيـالد ـةالتنظيميـ ـبةالنسـ ـنمـ ـىأعلـ ـيهـو 2020 و 2017 ـنةسـ ـنبيـ

 ـةالماليـ مةـالللسـ ـرآخـ مـاهـ ـرمؤشـ ـاكهنـو ـة،بالمائـ 13 ـةالبالغـ

 ولىاأل ـالالمـ أسر يحةـرشـ ـنمـ ـةالعاديـ ـهمسـاأل ـبةنسـ ـيفـ ـليتمثـ

CET 1)( 14.9 ـنةسـ ـنمـ ـعابـالر ـعبـالر ـيفـ ـتبلغـ ـيالتـ  ـةبالمائـ 2020

 ـبةبالنسـ ـامـأ ـة.بالمائـ 9.5 ـغالبالـ ـيالتنظيمـ ـىنـداأل ـدالحـ ةزـاومتجـ

 7.7 بلغــت إذ ًنســبيا ًتفاعــاار ســجلت فقــد ةالمتعثــر وضللقــر
 2020 ـنةسـ ـنمـ ـثالثالـ ـعبـالر ـيفـ وضـرالقـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ
 جعير قدو،2017 ـيفـ بالمائة 5.3 و 2019 ـرآخـ ـيفـ ـةبالمائـ 6.5 ـلمقابـ

 ـضبعـ ـابهـ ـريمـ ـيالتـ ـةالماليـ ـاتبـالصعو ـضبعـ ـىإلـ عـاتفـراال ـذاهـ

ـاديقتصـاال ـؤالتباطـ اءـرجـ ـنمـ كاتـروالشـ ادـرفـاأل ـنمـ ءـالالعمـ
 3.2). ل(الجدو-19فيدكو مةأز عن الناتج 

 مئوية) نسبات (ماردولة اإل في مة المالية للبنوكات السالمؤشر ل 3.2:الجدو

2020 
 4 بعالر

2019 
 4 بعالر

2018 
 4 بعالر

2017 
 4 بعالر

من نىدعلى / األالحد األ
المتطلبات التنظيمية   المؤشر

100 من أقل 97.1 94.3 94.0 94.4 وض إلى الودائعنسبة القر

76.6 81.0 82.3 84.5 -  ةد المستقراض إلى الموارقرنسبة اإل

18.4 18.1 17.5 18.3 10.0  هلة على إجماليل السائلة المؤصونسبة األ
 مالخصو

18.2  يحةولى والشريحة األأس المال (الشركفاية ر نسبة 13.0 18.1 17.5 17.7
 الثانية)

17.1 16.5 16.2 16.6 11.0  ولى)يحة األأس المال (الشركفاية ر نسبة

 ولىأس المال األيحة رشر من سهم العاديةنسبة األ 9.5 14.6 14.3 14.7 14.9
(CET 1) 

7.7** 6.5 5.6 5.3 -  وضمن إجمالي القر ةوض المتعثرنسبة القر

اتماراإل لدولة يكزالمر فالمصر البيانات: مصدر
لنسبة علىاأل الحد *: 

 3) 2020( بعالر بيانات **: 

 29 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 
  

 

 
 

  
  

 

 

 
 

 
 

  

  

 

 
 

 

 
  

  

    
 

 دبي في اقتصاد ات الحديثةالتطور | الفصل الثاني

 2021 وتوقعات 2020 في النمو اتتقدير
 ـتثنائيةاسـ ـنةسـ ـتكانـ 2020 ـنةسـ ـإنفـهـالأعـ دور ـاكمـ 19.2

 ـأنالشـ كان ـامثلمـ ـاديقتصـواال ـيالصحـ ـبالجانـ ـنمـ

 خاصة ـةبصفـ قتصاداال ـرتأثـ ـدقـو العالم، لدو ـلجـ ـيفـ

 ـمتـ ـذيالـ ـيالصحـ ـرالحجـ اءـرجـ ـنمـ ـنةالسـ ـنمـ ـيالثانـ ـعبـالر ـيفـ

 ـاكمـو ـاء،بـالو ـارانتشـ ـنمـ ـضوالتخفيـ ـنالمقيميـ ـةلحمايـ هارـراقـ

 ـيالتعافـ ـيفـ ًـايجيـتدر ـدءبـ ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـإنفـ هـالأعـ ـركـذ

 مثل اتـرالمؤشـ ـنمـ ـدعديـ ـنتبيـ ـاكمـ ـابقالسـ ـتواهمسـ عجاـترواسـ

 ـفالنصـ لـالخـ ـاتالمبيعـ يـرمديـ ـرمؤشـو ـلالتنقـ ـةكـحر ـرمؤشـ

 في قالفار ـصتقلـ إذ ،2020 ـنةسـ ـنمـ لواأل بالنصف ـةنـمقار ـيالثانـ

 ةـركبيـ ـةبصفـ ـرايـفبر ـهرشـ ـةببدايـ ـةنـمقار ـاديقتصـاال ـاطالنشـ
 يـرمديـو ـلالتنقـ ـةكـحر ـرمؤشـ ـيريشـ ـاكمـ ـويونيـ ـهرشـ ـنمـ ـةبدايـ

 ةرلتجــاا نفــإ ذلــك لــىإ إضافــة ).8.2 و 7.2 (الشــكل لمبيعــاتا
 ـنةالسـ ـنمـ ـيالثانـ ـفالنصـ ـيفـ ًـاإيجابيـ ًاـورتطـ ـجلتسـ ـةجيـالخار

 ـتتفعـار ـيالتـ اتـادرللصـ ـبةبالنسـ ـةخاصـ لواأل ـفبالنصـ ـةنـمقار

 أدى .2019 ـنةلسـ ةـرالفتـ ـسبنفـ ـةنـبالمقار ـىحتـ ـةملحوظـ ـةبصفـ

 ـنمـ ةـركبيـ ـةبصفـ ًـامـمدعو كان ـذيالـ ـييجـالتدر ـيالتعافـ ـذاهـ

 سـارمـ ـهرشـ ـنمـ ـةبدايـ ـةمـالحكو ـاتهـفرو ـيالتـ ـدةالعديـ ـزالحوافـ
 ـجلةالمسـ ـلبيةالسـ ـاتنعكاسـاال من الحد إلى ـنةالسـ نهاية ـىوحتـ

 ـىإلـ ـةوليـاأل اتـرالتقديـ ـدتفيـ ـثحيـ ،2020 ـنمـ لواأل ـفالنصـ ـيفـ

 ـىعلـ ـةبالمائـ 6.2- ـدلبمعـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـاضانخفـ

 سجلت التي نشطةاأل همأ منو 2019 بسنة نةمقار السنة ملكا

 بحوالي ـموالمطاعـ ـةمـقااإل ـاتمـخد كربالذ ـصنخـ ً،اـركبيـ ًـاانخفاضـ

 ـدلبمعـ تـاالتصـواال ـاتمـوالمعلو ـنيـوالتخز ـلوالنقـ ـةبالمائـ 20-

 ـكل(الشـ بالمائة 9- ـبةبنسـ ئةوالتجز ـةالجملـ ةـاروتجـ ـةبالمائـ-10.6

 ـةجائحـ اتـرلتأثيـ ـةضـعر ـركثـأ ـتكانـ ـيالتـ ـطةنشـاأل ـيهـو )،23.2

 ـبجانـ ـىعلـ ـةجيـالخار و ـةالداخليـ ـودالقيـ ـنمـ ـةالمتأتيـ 19-ـدفيـكو

 ـات.مـالخد ـكلتلـ ضـرالعـ أو ـبالطلـ

 أن ـمغـر 2021 ـنةسـ ـيفـ ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـشينتعـ أن ـعقـويتو

 ـاداخليـ ـاونـكور ـةجائحـ ـوربتطـ ـرللتأثـ ـةضـعر ـىتبقـ ـوالنمـ ـاقآفـ

 ـةوخاصـ ًـامحليـ ـحالتلقيـ ـجمـابر ـذتنفيـ ـعمـ ـنمـابالتزو ـاجيـوخار

 ـيالتـ ـباقةالسـ لـدوالـ ـىأولـ ـنمـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـرتعتبـ إذ ًـاجيـخار

 ـاتقعـالتو ـرآخـ ـيروتشـ ـال،المجـ ـذاهـ ـيفـ ةـركبيـ ـواطاأشـ ـتقطعـ

 2021 ـيفـ ـةبالمائـ 4 ـيجمالـاإل ـنويالسـ ـوالنمـ ـدلمعـ ـغيبلـ أن ـىإلـ
 نمو ـدلبمعـ والمطاعم ـادقالفنـ ـاتمـخد ـنمـ ةكبير همةـامسـ ـعمـ

 ـيبحوالـ تـاالتصـواال ـنيـوالتخز ـلوالنقـ ـةبالمائـ 15 زـاويتجـ ـعقـمتو

 ـلالمحتمـ ـوالنمـ ـذاهـ ـاعديسـ فـووسـ )2.23 ـكل(الشـ ـةبالمائـ 4.5

 ـاداقتصـ ـهحققـ ـيالتـ ـاطالنشـ ـتوىلمسـ يعةـرالسـ ـتعادةسـاال ـلعـ

 2022. ـنةسـ لـالخـ ـلتكتمـ أن ـعقـالمتو ـنمـ ـيوالتـ 2019 ـيفـ ـيدبـ

 2021 قعات لسنةوتو 2020 ات لسنةقتصادي: تقديرنمو القيمة المضافة حسب النشاط اال معدل :23الشكل 2.
 مئوية) نسبة(

 دبي اقتصاد قعاتتو المصدر:

 30 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



دبي الخارجية تجارة
|  الفصل الثالث

 31 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



  

 
   

 
 

   
 

 
 

   

 

 2020 دبي ةمارقتصادي إلير االالتقر | الفصل الثالث

 ة عامةنظر

 ـادلالتبـ ـزكـامر ـمهـا ـداحـ ـيافـالجغر ـاقعهـبمو ـيدبـ ةـارمـا ـكلتشـ

 ـةحلقـ ـونتكـ ان ـنمـ ةـارمـاال ـتفتمكنـ ـا,عالميـ و ـااقليميـ يـارالتجـ

 ـةمختلفـ ـقمناطـ ـنمـ ـةمـالقاد ـةيـالتجار ـاتفقـالتد ـنبيـ ـلوصـ

 ـاداتاقتصـ ـركثـا ـداحـ ـيدبـ ةـارمـا ـدتعـ و ـا.يقيـافر و ـابـواور و ـياكاسـ

 ـتتمكنـ ـثحيـ ـةالدوليـ ةـارالتجـ ـىعلـ ـاهـعتمادال ـاانفتاحـ ـمالعالـ

 ـةالجويـ ـةكـالحر و ـحنالشـ ـالمجـ ـيفـ ـةقـمومر ـمعةسـ ـاءبنـ ـنمـ

 ـةبجاذبيـ ـىتحظـ ـاجعلهـ ـامـ ةـرحـ ـقمناطـ ـائهانشـال ـةضافـباال

 ـكيلتشـ و ـيةالجنسـ دةـدالمتعـ كاتـرالشـ و ـةجنبيـاال اتـتثمارشـلال

 ـة.العالميـ ـةالقيمـ ـلسـسال ـيفـ ـيمثالـ ـعقـمو

 ـيدبـ ةـارتجـ ـاتواجههـ ـيالتـ ـدةالعديـ ـاتبـوالصعو ـاتالتحديـ ـمغـر

 ـةكـحر ـيفـ ـلبيسـ ـكلبشـ تـرأثـ ـيوالتـ ـة،النفطيـ ـرغيـ ـةجيـالخار

 ـبةبنسـ 2019 مـاعـ لـالخـ ـاهـنمو ـتواصلـ ـاأنهـ إال ـة،الدوليـ ةـارالتجـ

 ـونيليـتر 1.299 ـلمقابـ ـم،هـدر ـونيليـتر 1.371 ـىإلـ ـللتصـ %6 ـتبلغـ

 %22 ـبةبنسـ ةـركبيـ ةـزقفـ اتـادرالصـ ـتحققـ ـدقـو .2018 مـاعـ ـيفـ
 ـوالنمـ ـبةنسـ ـتبلغـ ـرالتصديـ ـادةعـإو ـم.هـدر ـارمليـ 155 ـجلةمسـ

 ـىإلـ ـللتصـ %3 داتـوارالـ ـةقيمـو ـم.هـدر ـارمليـ 420 ـىإلـ ـللتصـ 4%

 ـم.هـدر ـارمليـ 796

 العالمي، ـادقتصـاال ـاواجههـ ـيالتـ ـةقتصاديـاال ـبالمصاعـ كل ـمغـور

 لخال ـةجيـالخار ـاتهـتجار ـةقيمـ ـادةيـز على ـاتهـقدر ـيدبـ ـتأثبتـ ـدفقـ
 ـذاهـ ـودويعـ ـب،المصاعـ ـذههـ ـيتخطـ ـىعلـ ـاتهـقدرو ةـرالفتـ ـذههـ

 ـةكافـ ـودوجهـ لـوللوصـ ـيدبـ ـاهـتتبنا ـيالتـ ـطالخطـ ـىإلـ ـاحالنجـ

 ـة.جيـالخار ةـارالتجـ ـةتنمـ ـيفـ كةـارالمشـ ـاتوالجهـ ـاتالمؤسسـ

 إال ـة،النفطيـ ـرغيـ ـةجيـالخار ـيدبـ ةـارتجـ ـاتواجههـ ـيالتـ ـدةالعديـ ـاتوالصعوبـ ـاتالتحديـ ـمغـر

 ـم،هـدر ـونيليـتر 1.371 ـىإلـ ـللتصـ %6 ـتبلغـ ـبةبنسـ 2019 مـاعـ لـالخـ ـانموهـ ـتواصلـ ـاأنهـ

 .2018 مـاعـ ـيفـ ـونيليـتر 1.299 ـلمقابـ
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1.3 

 2020 دبي ةمارقتصادي إلير االالتقر | الفصل الثالث

 جية لدبية الخارأداء التجار

 ـرغيـ ـلعبالسـ ـةجيـالخار ةـارالتجـ ـةقيمـ ـيإجمالـ ـغبلـ

 معا ـيفـ ـياتـمارإ ـمهـدر ـارمليـ 1,371 ـيدبـ ـيفـ ـةالنفطيـ
ـهانفسـ ةالفتر في ـمهـدر ـارمليـ 12,99 ب ـةنـمقار ،2019

 1.3).( الشكل .2018 معا في 

 فانخفاض ـل.مـعوا عدة ـىإلـ ـنوالتحسـ نخفاضاال وـزنعـ أن ـنويمكـ

 اجعترةـرفتـ لـالخـ ثحد ـدهبعـ ماو 2015 مـاعـ ـيفـ ـيدبـ ةـارتجـ ـةقيمـ

 بهبوط ـاـ ًأيض ـرتأثـ قليمياإل ـبالطلـ أن ـنحيـ ـيفـ ـي،العالمـ ـبالطلـ

 ةتجار ـةقيمـ عـاتفـار ـىإلـ ـنمليـالعا ـنهذيـ ـرتغيـ وأدى ـط.النفـ ـعرسـ
 عـاتفـار ـنعـ ـجنتـ داتـوارالـ ـةقيمـ ـعاجـتر أن ـاكمـ .2017 مـاعـ ـيفـ ـيدبـ
 دات)ـوارالـ ـةقيمـ ـهبـ ـبتحسـ ـذي(الـ ـياتـماراإل ـمهـالدر فـرصـ ـعرسـ

 ،2017 مـاعـ فيو ـيين.ئيسـالر ـنييـالتجار ـيدبـ كاءـرشـ تـالعمـ ـلمقابـ
 رـدوالبالـ ـطتبـالمر ـياتـماراإل ـمهـللدر ـبيةالنسـ ـةالقيمـ ـتانخفضـ

ـاديـز ـىعلـ ـاعدسـ ـاممـ ـةالعملـ ـرتأثيـ ـسفانعكـ ا،دـدمجـ ـييكـمراأل ً 
 ةرـارالتجـ ـةمنظمـ ـريـتقر ـيفـ دور ـاكمـ و ي,ـارالتجـ ـادلالتبـ ـةقيمـ

 2018 مـاعـ ـيفـ 20 ـةتبـبالمر ـتحلـ اتـارمـاال ـةدولـ ان 2019 ـةالعالميـ
 ـاءمينـ ـركبـكا ـيعلـ ـلجبـ ـاءمينـ ـكلهاشـ ـيالتـ ـةهميـاال زـريبـ ـاممـ

 ـيمىسـ يالتجار ـادلالتبـ ـمحجـ ـعفـبر ـطوسـاال قـرالشـ ـةمنطقـ ـيفـ

 دات.ـوارللـ ـةالملحوظـ ـادةيـالز

 هم)در مليارجية (دبي الخار ةجمالية لتجارالقيمة اإل :31. الشكل

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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2.3 

 2020 دبي ةمارقتصادي إلير االالتقر | الفصل الثالث

 قتصاديةجية حسب المناطق اإلدبي الخار ةتجار

 ـيالتـ ةـارالتجـ (أي ةـرالمباشـ ةـارالتجـ ـةهميـأ ـتاجعـتر

 ـكلبشـ ـي)دبـ ـيفـ ـيةئيسـالر ـقالمناطـ لـالخـ ـنمـ ـمتتـ

 ـنمـ ـاحصتهـ ـتانخفضـ ـثحيـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـفطفيـ

 ـةنـمقار ـةبالمائـ 56 ـىإلـ ـةجيـالخار ـيدبـ ةـارلتجـ ـةجماليـاإل ـةالقيمـ

 جيةالخار ةـارالتجـ ـةحصـ تفعتوار ,2018 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 58.3 ـعمـ

 40.9 ـلمقابـ 2019 معا ـيفـ بالمائة 43 ـيحوالـ ةـرالحـ ـقالمناطـ ـرعبـ
 نـازالمخـ ـرعبـ ةـارالتجـ ـتتفعـوار ـاكمـ السابق. مالعا ـيفـ ـةبالمائـ
 مـاعـ ـةبالمائـ 1 ـىإلـ ـةبالمائـ 0.8 ـنمـ ـفطفيـ ـكلبشـ ـةكيـالجمر

 2.3).( الشكل ،2019

 طفيف ـكلبشـ ةـرالمباشـ جيةالخار ةـارالتجـ قيمة ـيإجمالـ ـتتفعـار

همدر 757,294 ـلمقابـ 2019 مـاعـ ـمهـدر ـارمليـ 769,951 ـتبلغـ ـثحيـ
 479,227 ـتبلغـ حيث داتـوارالـ ـةقيمـ ـتتفعـوار ـابق.السـ مـاالعـ في 

 2019. مـاعـ ـمهـدر ـارمليـ 125,007 ـبةبنسـ اتـادروالصـ ـم،هـدر ـارمليـ
 معا في ـتكانـ أن ـدبعـ ـمهـدر ـارمليـ 165,717 ـتبلغـ ـرالتصديـ ـادةعـإو

 3.3).( ـكلالشـ هم،در ـارمليـ 2018176,736

 جية حسب المناطقدبي الخار ةتجار :32. الشكل

 قتصاديةاإل

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 ىخراأل تـالالعمـ ـلمقابـ ـياتـماراإل ـمهـللدر ـبيةالنسـ ـةالقيمـ ـطتبـتر
 مـتخدويسـ ـة.العملـ ـطبـر ـبببسـ رـدوالالـ ـةبقيمـ ـاـ ًوثيق ـاـًتباطار

 قيمة ـاسلقيـ يينالتجار كاءـرالشـ ـعمـ ةالتجار انزـأوبـ جحمر ـرمؤشـ

ـاـئيسر ـاـيتجار اًيكـرشـ ـرعشـ ـيإثنـ تـالعمـ ـلمقابـ ـييكـمراأل رـدوالالـ ًً 
 ـانواليابـ ـنوالصيـ ـدةالمتحـ ـةوالمملكـ وـوراليـ ـةمنطقـ ـملتشـ

 رالدوال فـرصـ ـعرسـ ـدأبـ ـا.كيـتر ـتثناءباسـ ـا،هـغيرو ـليـازوالبر ـدوالهنـ
 ـعمطلـ ـيفـ 127 ـىإلـ ـضوانخفـ ـادعـ ـهلكنـ 128 ــبـ 2019 مـاعـ ـةبدايـ

 ةـارالتجـ ـمبتقيـ ـةجحـالمر ـبيةالنسـ ـةالقيمـ ـتتفعـار ـدقـو ـو،يوليـ
 ـهقيمـ ـىأعلـ ـتوصلـ ـىحتـ اًـادحـ ـاـًتفاعار ـياتـماراإل ـمهـوالدر رـدوالللـ

 ـنواتلسـ ـةمنخفضـ ـتكانـ أن ـدبعـ ،131 ـيحولـ 2019 ـربـكتوأ ـيفـ ـالهـ

 4.3).( ـكلالشـ ـة.طويلـ

 عـاتفـار ـلتوصـ ة،ـرالحـ ـقالمناطـ ـرعبـ ـةجيـالخار ةـارللتجـ ـبةبالنسـ
 التصدير) ـادةعـإ مع اتـادر(الصـ اتـادرالصـ إجماليو داتـوارالـ ـةقيمـ

 اتـادرالصـ ـتتفعـوار 2016 مـاعـ ـيفـ ـااجعهـتر ـدبعـ 2019 مـاعـ ـيفـ

 ـنحيـ ـيفـ ـم،هـدر ـارمليـ 284.2 ـغلتبلـ ـرالتصديـ ـادةعـإ ـىإلـ ـةضافـباإل

 ىـزيعـ أن ـنويمكـ ـم،هـدر ـارمليـ 316.7 ـىإلـ داتـوارالـ ـةقيمـ ـتتفعـار
 ـبببسـ ـيجـالخار ـبالطلـ ـاشانتعـ ـىإلـ ـنالفئتيـ كال ـيفـ عـاتفـراال

5.3).( ـكل.الشـ ـيالعالمـ ـاديقتصـاال ـوالنمـ دـدتجـ

 دبي في ةجية المباشرة الخارالتجار :33. الشكل 

 هم)در مليار(

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 2020 دبي ةمارقتصادي إلير االالتقر | الفصل الثالث

 جيةدبي الخار ةان تجارميز

 ـعالبضائـ ادـتيراسـ ـىعلـ اـركبيـ ـادااعتمـ ـيدبـ تـداعتمـ

المحلي ـبالطلـ احتياج عـباشـال ـطفقـ ـسليـ ـة,يـالتجار
 اتـارمـا ـةلبقيـ ـةبوابـ و ـيةئيسـر ـةعتبـ ـكلتشـ ـالكنهـ و 

 هوو دبي، ةـارمـإل يالتجار انـزالميـ ـميتسـ ة.ـاورالمجـ لدوال و ـةالدولـ

 هي دبي نأل ـمدائـ ـزبعجـ ات،ـادرالصـ ـيإجمالـو داتـوارالـ ـنبيـ قـرالفـ

 ةـارمـاإل داتوار ـديـتز ـثحيـ ـة،قليميـواإل ـةالعالميـ ةـارللتجـ ـورمحـ
ـىإلـ داتـوارالـ ـممعظـ ـلنقـ ـبببسـ ـااتهـصادر ـيإجمالـ ـنعـ اـركثيـ ً 

 ـر.تصديـ ـادةعـكإ ـجيلهاتسـ دون ةـاورالمجـ لـدووالـ ىـرخـاأل اتـارمـاإل

 2019 مـاعـ ـيفـ ـيدبـ ـيفـ ـلعالسـ ةـارتجـ انـزميـ ـاءاتإحصـ تـاروأشـ
 ًاعجز ـببسـ مما اتـادرالصـ إجمالي تزـاوتجـ داتـوارالـ قيمة أن ـىإلـ
 ـنبيـ ـزالعجـ أن ـىإلـ ةـارشـاإل ـدروتجـ . ـياتـمارإ ـمهـدر ـارمليـ 189هـدرقـ

 ـيدبـ ـئموانـ ـةهميـأ ـدايـتز ـعمـ ـمتفاقـ ـدقـ اتـادروالصـ داتـوارالـ

 ىـرخـاأل اتـارمـاإل ـيفـ ـافالمطـ ـابهـ ـيينتهـ ـيالتـ داتـوارللـ ـةكوجهـ
6.3).( الشكل ة،المجاور لوالدو

 في ةـرالمباشـ يةالتجار تـالمـالمعا ـنعـ ـمالناجـ يـارالتجـ ـزالعجـ إن 

 الناتج ـزالعجـ من ـركبـأ هو ـمهـدر ـارمليـ 189 ـغوالبالـ 2019 مـاعـ ـيدبـ

 والبالغ ـةكيـالجمر نـازوالمخـ ةـرالحـ ـقالمناطـ ـيفـ تـالمـالمعا ـنعـ

 مل.عوا ـدةعـ ـىإلـ ىـزيعـ ـذاهـو ـم.هـدر ـارمليـ 28

 ـعللبضائـ ـةالنهائيـ ـاتالوجهـ ـيدبـ كـارجمـ ـاتبيانـ دـدتحـ ال : ًأوال

 ـجيلتسـ ـىإلـ ـؤدييـ هـدوربـ ـذاهـو ـي.دبـ ـئموانـ ـرعبـ ـجلةالمسـ

 داتـواركـ ةـاورالمجـ ـدانوالبلـ ىـرخـاأل اتـارمـاإل ـىإلـ ةـارالمـ ـعالبضائـ

ـر.تصديـ ـادةعـكإ ـجلتسـ ال ـاإنهـ ـىحتـ ـي،لدبـ

 ةجح للتجارر المرف الدوالصر سعر مؤشر :34. الشكل 
 2019)-2011 ة(للفتر

 لويس سانت في اليالفيدر حتياطياال البنك المصدر:

ـنمـ ـركبيـ ءـزجـ مـتخدسـية،ـرالمباشـ ـيدبـ ةـاربتجـ ًـةنـمقار ـا:ـثاني ًُ 
 ءكجز ـتيةاللوجسـ ـطةنشـواأل التصنيع ـيفـ ةـرالحـ ـقالمناطـ داتوار
 ـىإلـ ـاهـتصدير ـادةعـإ أو ـاهـتصدير ـميتـ ـمثـ ـة،القيمـ ـلسـسال ـنمـ

ـؤديتـ ـيفهـ ـكولذلـ ـر.تصديـ ـادةعـإ أو اتـادركصـ ـجلسـوت ـارج،الخـ ُ 
 ـاتالمكونـ ـيفـ ـرالتصديـ ـادةعـإو داتـوارالـ ـةحصـ ـيفـ ـادةيـز ـىإلـ

 ـق.المناطـ ـذههـ ـيفـ ـةيـالتجار

 يادةز ـىإلـ ـؤديتـ ضيقة ـةاعيـرزو ـةصناعيـ ـدةبقاعـ ـيدبـ ـعتتمتـ ـًـا:ثالث

 كـتهالسـلال بةالمطلو ـيةساسـاأل ـلعالسـ معظم ادـتيراسـ في ةكبير
 وابطالر ـفضعـ نتيجة داتـوارالـ ـيفـ يادةالز ـذههـ ـموتتفاقـ ـي.النهائـ

 ة،ـرالحـ ـةوالمنطقـ ـيدبـ ـيفـ ةـرالمباشـ ةـارالتجـ ـنبيـ ـةقتصاديـاال

 دبي. اتـادرصـ ـيفـ ـةالعاليـ ـةالمضافـ ـةالقيمـ ذي ـوىالمحتـ ـةقلـو

ـعتفـالمر ـلالدخـ ذوي ـنالمقيميـ ـنمـ ـرالكبيـ دـدالعـ ـهميسـ ـا:ـابعر ً 
 عـاتفـراال ـيفـ ـيدبـ ـيفـ ـنالقاطنيـ ـن)والوافديـ ـنالمواطنيـ ـنمـ(

 ـة.جنبيـاأل كيةـتهالسـاال ـلعالسـ ـىعلـ ـبللطلـ ـتمرالمسـ

ماتالخد ـيفـ ـةجيـالخار ةـارالتجـ ـةقيمـ أن ـةحظـمال ـبيجـ ا:ـروأخيـ ً 
ـافيهـ ـعتتمتـ ـيالتـ ـع،البضائـ ةـارتجـ فـالبخـ ـتية،واللوجسـ ـةالماليـ

 ة)وصغير ـةمفتوحـ( ـةمماثلـ اقتصاديات ـىعلـ ـبيةنسـ ةـزبميـ دبي 

 ةـارالتجـ ـاءاتإحصـ ـيفـ ـلتدخـ ال ة،ـنغافوروسـ ـجكونـ ـجهونـ ـلمثـ
 ـيفـ ةـارالتجـ ـةقيمـو ـمحجـ ـجيلتسـ ـإنفـ ـك،لذلـ ـي.لدبـ ـةجيـالخار

يمكن ـات)مـالخد ـاتقطاعـ ـيعتوسـ في ـزكيـالتر ـادةيـز(و ـاتمـالخد
 ـي،دبـ ـيفـ ـلالحاصـ ـرالكبيـ يـارالتجـ ـزالعجـ ـلتقليـ ـيفـ ـاعديسـ أن 

ـض.فائـ ـىإلـ ـهيحولـ ـابمـر ـلبـ

 ةفي المناطق الحر جيةدبي الخار ةتجار :35. الشكل 
 ر)دوال ملياركية (عدات الجمروالمستو

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 35 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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 دبي في جيةة الخارهيكل وأنماط التجار

 ـواءسـ ـديدالشـ كزالتر جيةالخار ـيدبـ ةتجار ـىعلـ ـبيغلـ

ـلعي،السـ ـكلالهيـ ـثحيـ ـنفمـ ـا.ـافيجغر أو اـلعيسـ ًً 
 من ـركثـأ على ـلعالسـ ـنمـ ـاتعـمجمو ثـالثـ تـيطرسـ

 ـذههـ ـملوتشـ .2019 مـاعـ ـيفـ ـةجيـالخار ةـارالتجـ ـنمـ ـةبالمائـ 57

 ةــيونرتكلاإل ةزــهجواأل داتــعموال دواتواأل تال«اآل اتــعومجمال
 ـبهوشـ ـةيمـالكر ـارحجـ«األ ـاتليهـ ـة).بالمائـ 29 ـبة(بنسـ ـة»بائيـوالكهر

 ـة).بالمائـ 20 ـبة(بنسـ ـدة»المقلـ اتـرهـوالمجو ـادنوالمعـ ـةيمـالكر

 قتصادياال ـرالتأثيـ ايدويتز ـة).بالمائـ 8 ـبة(بنسـ النقل» معدات« ـمثـ

في ةـركبيـ اتـرتغييـ ثـدتحـ ـامـعند اـلبسـ أو ــاإيجاب ـلعيالسـ ـزكـللتر ًً 
 ـىعلـ ـلعيالسـ ـزكـالتر ـذاهـ ـرويؤثـ ـلع.السـ ـذهلهـ ـةالعالميـ ـعارسـاأل

 ـنمـ ـديحـ ـت،قـالو ـسبنفـو ـة،جيـالخار ةـارللتجـ ـةجماليـاإل ـةالقيمـ

 ـوبالمطلـ ـفالتكيـ ـىعلـ ةـارمـلإل ـةجيـالخار ةـارالتجـ ـاتقطاعـ ةـدرقـ

ـارآثـ ـهلـ ـونيكـ ـدقـ هـدوربـ ـذاهـو ـلع.السـ ـذههـ ـعارأسـ ـيفـ ـرالتغيـ ـعمـ
 7.3).( الشكل ة،مارلإل يالتجار التبادل وطشر على سلبية 

 حيث ـلع.السـ ـنمـ ـاتعـمجمو ثـالثـ ـنتهيمـ ات،ـادرالصـ ـبجانـ ـيفـ

 ـادنوالمعـ ـةيمـالكر ـبهوشـ ـةيمـالكر ـارحجـ«األ ـاتعـمجمو ـتمثلـ

 ًاـروأخيـ ـا»منتجاتهـو ـيةأساسـ ـادنمعـو» ـدة»المقلـ اتـرهـوالمجو
ـيالتوالـ ـىعلـ ـةبالمائـ10 و 18 و 40 ـبةنسـ ـة»نيـالمعد ـات«المنتجـ

 هم)در ملياردبي ( ةماري إلان التجارالميز :36. الشكل 

 ـةقيمـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 68 ـهعـمجمو ـابمـ ات،ـادرالصـ ـنمـ

8.3).( ـكلالشـ ،2019 مـاعـ ةـدرالمصـ ـلعالسـ

 تمثــل حيــث دبــي، داتوار فــي كبيــر ســلعي كــزتر يوجــد كمــا 

 نــم تهاياترــمش ةــلبيغا تاــلمنتجانــمةدودــمح ةــعمجمو
 دواتواأل تال«اآل ـنمـ كل ـبالنسـ ـيفـ ـاوتوتسـ ـة.جيـالخار ةـارالتجـ

يمةالكر ـارحجـو»األ ـة»بائيـوالكهر ـةونيـلكتراإل ةـزجهـواأل ـداتوالمعـ
 معــا منــذ المقلــدة» اتهــروالمجو والمعــادن يمــةالكر وشــبه 

 ـل»النقـ ـداتمعـو» ـم،منهـ ـكللـ ـةبالمائـ 27 ـتبلغـ ـبةبنسـ 2018

 مـاعـ ـةجماليـاإل ـةالقيمـ ـنمـ ـةبالمائـ 62 ـهعـمجمو ـابمـ ، ـةبالمائـ 8
 9.3).( الشــكل ،2019

 ـزكـالتر ـعمـ ـرالتصديـ ـادةعـإ ـكلهيـ ـيفـ ـلعيالسـ ـزكـالتر ـابهويتشـ

 أن ـوهـ ـكلذلـ ـيئيسـالر ـببوالسـ دات.ـوارالـ ـكلهيـ ـيفـ ـلعيالسـ

ـاهـتصدير ـادعـيةـارمـاإل ـىإلـ دـتورتسـ ـيالتـ ـلعالسـ ـنمـ اـركبيـ اءـزجـ ًً ُ 
 ـا،هـتصدير ـاديعـ ـلعسـ ثـالثـ ـمهـأ أن ـظحـالمال ـنمـو ـي.دبـ ـارجخـ

 ـنمـ ـةبالمائـ 74 ـيحوالـ ـاـ ًأيض ـلتمثـ دات،ـوارالـ ـىعلـ ـنتهيمـ ـيوالتـ

 ـةغالبيـ أن ـىإلـ ةـارشـاإل ـدرتجـ ـاكمـ ـي.دبـ اتـادرصـ ـادةعـإ ـيإجمالـ

 ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـةبقيـ ـىإلـ ـبهـتذ ـاهـتصدير ـادالمعـ ـلعالسـ

 10.3).( ـكلالشـ ـد،والهنـ اقـروالعـ انـرإيـ ـىإلـو ـيالخليجـ

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 36 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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 جمالي)من اإل ئيسية (بالمائةمن السلع الر دبي ةهيكل تجار :37. الشكل 

دبي كجمار المصدر:

 جمالي)من اإل ئيسة (بالمائةمن السلع الر دبي اتصادر هيكل :38. الشكل 

 دبي كجمار المصدر:
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 جيةدبي الخار ةافي لتجاريع الجغرالتوز

 ـركبـا ـبتيـتر ـيفـ اتـرتغيـ ةـارالتجـ ـاتوجهـ تـهدشـ

 ـنواتالسـ لـالخـ ـيدبـ اتـادرصـ و داتوار ـيفـ لـدوالـ

 ـةتبـالمر ـىالـ ـنالصيـ تـدصعـ ـدفقـ ة,ـرخيـاال ـرالعشـ

 دولة ـركبـا تـدرتصـ ـدقـ ـتكانـ ان ـدبعـ ـدالهنـ ـتاجعـتر ـابينمـ ـىولـاال

 ـيدبـ ـةحصـ ـتاجعـفتر اتـادرالصـ ـصيخـ ـامـ ـيفـ ـامـا ـي,دبـ داتـوارلـ

 مـاعـ ـيفـ اـرسويسـ ـحلصالـ ـمثـ ـنمـ و ـدالهنـ ـحلصالـ ـعوديةالسـ ـىالـ
 ـة،جيـالخار ـيدبـ ةـارلتجـ ـيافـالجغر ـعيـزللتو ـبةبالنسـ ـامـا .2019

 كاءـرالشـ من ـلقليـ دـدعـ في ـيدبـ ةـارتجـ ـنمـ ةـركبيـ ـبةنسـ ـرتنحصـ

 (الصين ـطفقـ ـدانبلـ ـةخمسـ تـتأثراسـ ،2019 مـاعـ ـيففـ ـن.ييـالتجار

 يةدعوــلساةــبيلعراةــلمملكاوةدــلمتحاتاــياللواودــلهناو

 تـاءوجـ ـي.دبـ ةـارتجـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 35 ـوبنحـ ا)ـروسويسـ
 10.9 ـبةبنسـ ـيلدبـ يـارتجـ يكـرشـ ـركبـكأ لواأل ـزكـالمر ـيفـ ـنالصيـ

 ـم.هـدر ـارمليـ 150.3 ـغلتبلـ ـةيـالتجار ـةالقيمـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ

اـونمـ ـيلدبـ يـارتجـ يكـرشـ ـركبـأ ـيثانـ ـد،الهنـ ـعمـ ةـارالتجـ تـهدوشـ ً 
 ـنمـ ـةبالمائـ 9.8 أي ـي،اتـمارإ ـمهـدر ـارمليـ 134.8 ـىإلـ ـللتصـ ـبةبنسـ

 ـةيكيـمراأل ـدةالمتحـ ـاتيـالوال ـعمـ ةـارالتجـ ـامـأ ـة.جماليـاإل ـةالقيمـ

 ًـداجـ ـيطةبسـ ـبةبنسـ ـتاجعـتر ـدفقـ ـةالثالثـ ـةتبـالمر ـتاحتلـ ـيالتـ
 أن إلى ـةضافـباإل ـم،هـدر ـارمليـ 77.6 ـىإلـ ـللتصـ ـةبالمائـ 0.53 ـاهـقدر

 2019 مـاعـ ـيفـ ـيطةبسـ ـبةبنسـ ـتتفعـار ـعوديةالسـ ـعمـ ةـارالتجـ
 اـرسويسـ وواصلت هم.در مليار 55.9 ـىإلـ لتصل 2018 مـابعـ ـةنـمقار

 2017 مـاعـ ـيفـ ـرعشـ ـثالثالـ ـزكـالمر ـيفـ ـتكانـ أن ـدفبعـ ـامهـتقد
 ـيفـ ـعابـالر ـزكـالمر و 2018 مـاعـ ـيفـ ـسمـالخا ـزكـالمر ـىالـ ـتانتقلـ

اـرسويسـ ـيدبـ ـنبيـ ةـارالتجـ ـيإجمالـ ـةقيمـ تـزقفـو .2019 مـاعـ

ئيسةمن السلع الر دبي داتهيكل وار :39. الشكل 
 جمالي)من اإل (بالمائة 

 دبي كجمار المصدر:

 ـابقالسـ مـابالعـ ـةنـمقار 2019 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 4.41 ـاهـقدر ـبةبنسـ

 راــملي 60.4 غــلتبل ،2018 ماــعيــفةــئلمابا 3.8 تــبلغ ثــحي
 11.3).( الشكل هم،در

 كاءـرشـ خمس ـتأثراسـ 2019 مـاعـ ففي اتـادرالصـ ـىإلـ ـبةبالنسـ ـامـأ

 ـا)كيـتر و ـانعمـ ، ـعوديةالسـ ـد،الهنـ ا،ـرسويسـ( ـيينئيسـر ـنييـتجار

 ثـدوحـ ة.ـدرالمصـ ـلعالسـ ـةقيمـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 41 ـيبحوالـ
 ـنةبالسـ ـةنـمقار دةـتورمسـ لدو ـسخمـ لأو ـبتيـتر ـيفـ ـرتغييـ

 ـتكانـ أن ـدبعـ لواأل ـزكـالمر ـيفـ اـرسويسـ ـتـّحل ـثحيـ ـابقة،السـ

 بالمائة، 11 ـىالـ ـتوصلـ ـبةبنسـ الماضي مـاالعـ ـرالعاشـ ـزكـالمر ـيفـ

 في لواأل ـزكـالمر ـيفـ كانت أن ـدبعـ الثاني ـزكـالمر ـيفـ ـدالهنـ ـتوحلـ

 اجعتوتر .2019 مـاعـ ـيفـ بالمائة 10 ـتبلغـ ـبةبنسـ ـيالماضـ مـاالعـ

 مـاالعـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ ـتكانـ أن ـدبعـ ـعابـالر ـزكـالمر ـيفـ ـانعمـ
 12.3).( ـكلالشـ ـي.الماضـ

 لالدو ـمهـأ قائمة لدو ـسخمـ تتصدر ـيالتوالـ ـىعلـ الثالثة ـنةللسـ
 والهند ـةيكيـمراأل المتحدة ـاتيـوالوال ـنالصيـ هيو ـيدبـ داتوار ـيفـ

 ـةبالمائـ 46 ـةمجتمعـ ـكلتشـ .2017 مـاعـ ـذمنـ ـاوألمانيـ ـانواليابـ

 43 ـكلتشـ ـتكانـ أن ـدبعـ 2019 مـالعـ ـيدبـ داتوار ـيإجمالـ ـنمـ
 ـاناليابـ أن إال ، 2018 مـاعـ ـيفـ ـيدبـ داتوار ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ

 ـعابـالر ـزكـالمر ـيفـ ـتكانـ أن ـدبعـ ـسمـالخا ـزكـالمر ـىإلـ ـتاجعـتر

13.3).( ـكلالشـ ـي،الماضـ مـاالعـ

ئيسةمن السلع الر عادة التصديرهيكل إ :310. الشكل 
 جمالي)من اإل (بالمائة 

 دبي كجمار المصدر:

 38 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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ـاتالمؤسسـ من دلعد ًاـزكـمرواـيئيسـرادولي ــايتجار ًاـزكـمر دبي ـدتعـ ًً ً 
يــفالجغرااــقعهلمو ارــنظ ةــلميلعااوةــقليميإلاةــلقيماتاذ ً 

ـنضمـ ًـاملموسـ ًـامـتقد ـيدبـ ـتمـتقد 2019 مـاعـ ـيفـوق.ـومـالمر
 2019» مللعــا العالــم يــة فــيالبحر العواصــم «أفضــل قائمــة 

 مـاالعـ ـيفـ ةـرالعاشـ ـةتبـبالمر ـةنـمقار ـعةالتاسـ ـةتبـالمر ـةمحتلـ
 مينون« ـنعـ ًامؤخر الصادر ـيالدولـ يرالتقر ـجنتائـ ـقفـو ـكوذلـ ،2017

 لـوحـ ـةيـالبحر ـمالعواصـ ـمتقييـ ـيفـ ـةالمتخصصـ ـس»ميكـإيكونو
ـطةأنشـ من اـيئيسـر اءجز ـلتمثـ ـرالتصديـ ـادةعـإ ـتوأصبحـ ـم.العالـ ًً 

 ـثثلـ ـنمـ بـريقـ ـامـ ـرتصديـ ـدأعيـ ـثحيـ ـة،الدوليـ ـةيـالتجار ـيدبـ

 ـموتتسـ ـم.العالـ ـاءأنحـ ـعوجميـ ةـاورالمجـ ـدانالبلـ ـىإلـ ـيدبـ داتوار

 مـاعـ ـيفـ ـا.ـ ًأيض ـيافـجغر ـزكـبتر ةـارمـاإل ـيفـ ـرالتصديـ ـادةعـإةـارتجـ
 2018 معا ـذمنـ هاكزامر ـىعلـ ولىاأل الخمس لـدوالـ ـتحافظـ ،2019

 ـتتلقـ ـدقـو اق)ـرالعـ و اـروسويسـ ـدوالهنـ انـرإيـ و ـعودية(السـ ـيهـو

 ـاهـتصدير ـادالمعـ ـلعالسـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 43.4 ـادليعـ ـامـ

 ـعوديةالسـ ـتواحتلـ ـابق.السـ مـاالعـ ـنعـ ـةبالمائـ 7.5 ـاهـقدر ـادةيـبز

 ـمهـدر ـارمليـ 39.5 ـةالبالغـ ـابحصتهـ 2019 مـاعـ ـيفـ لواأل ـزكـالمر

 8.6 الماضي مـاالعـ ـتكانـ أن ـدبعـ ـةبالمائـ 11 ـاهـقدر ـبةبنسـ ـي،اتـمارإ
 ـنمـ ـةبالمائـ 6.8ـاهـقدر ـبةبنسـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ انـرإيـو ـة.بالمائـ

 14.3).( ـكلالشـ ـي.دبـ ةـارتجـ ـيإجمالـ

 ةفي إجمالي التجار ئيسينيين الردبي التجار كاءشر همةمسا :311. الشكل

دبي كجمار المصدر:

 اتفي إجمالي الصادر ئيسيينيين الردبي التجار كاءشر همةمسا :312. الشكل 

 دبي كجمار المصدر:
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 داتفي إجمالي الوار ئيسيينيين الردبي التجار كاءشر :313. الشكل 

دبي كجمار المصدر:

 عادة التصديرفي إ ئيسيينيين الردبي التجار كاءشر :314. الشكل 

 دبي كجمار المصدر:
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 ل مجلس التعاون الخليجيدو ة البينية لدبي معالتجار

 لدو ـةبقيـو ـيدبـ ـنبيـ ةـارالتجـ ـتبلغـ 2019 مـاعـ ـيفـ
 ناــعمو يةدعوــلسا(يــلخليجانواــلتعاســمجل

 ـامـ أي ـم،هـدر ـارمليـ 142.1 ـن)يـوالبحر ـتوالكويـ ـرقطـو

 لّـكوشـ ة.ـارمـلإل ـةجيـالخار ةـارالتجـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 10 بـاريقـ
 132.4 ،2018 مـاعـ ـيفـ ـتبلغـ ـثحيـ ـابقةالسـ ـنةالسـ ـنعـ ـادةيـز ـذاهـ

 ـسمجلـ لدو ـةبقيـو ـيدبـ ـنبيـ ةـارالتجـ ـتنمـ ـدقـو ـم.هـدر ـارمليـ

 ـداربمقـ ـتتفعـار ـثحيـ 2016 مـاعـ ـىحتـ عةـربسـ ـيالخليجـ ـاونالتعـ

ـىإلـ ـطالنفـ ـعارأسـ ـاضانخفـ أدى أن ـىإلـ 2012 مـاعـ ـذمنـ ـثالثلـ
 15.3).( الشكل قليمي،اإل الطلب إضعاف 

لودو ـيدبـ ـنبيـ ةـارالتجـ ـنمـ ـاـمهم اءـزجـ ـرالتصديـ ـادةعـإ ـلوتمثـ ًً 
 ةـارالتجـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 62 ـلتمثـ ـثحيـ ى،ـرخـاأل ـجالخليـ
 ـنمـ ـةبالمائـ 19و ـيالخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـنضمـ ـةالبينيـ

 ـديدةشـ ـالكنهـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـيدبـ ـيفـ ـرالتصديـ ـادةعـإ ـيإجمالـ

 يــبدءكارــلش ةــيدقتصاالافورــلظاوةــقلطاارعاــسبأ رــثلتأا
ـسمجلـ لدو ـىإلـ ـرالتصديـ ـادةعـإ ـىعلـ ـبالطلـ ـهدوشـ ـن.ييـالتجار

 مجلس التعاون الخليجي لدو مع دبي ةتجار :315. الشكل 

ـوالنمـ ـغبلـ ـثحيـ 2019 مـاعـ ـيملحوظفـ اـونمـ ـيالخليجـ ـاونالتعـ ً 
 اًـدكـاور ةـرخيـاأل ـنواتالسـ ـيفـ ــاًمتقلب 2018 مـابعـ ـةنـمقار ـةبالمائـ 5

 2015 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 5.4 ـبةبنسـ ـعتفـير أن ـلقبـ ،2014 مـاعـ ـيفـ
ـك،ذلـ ـلمقابـ ـيفـ .2016 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 15.3 ـبةبنسـ ـضوينخفـ
 التعــاون مجلــس لودو دبــي بيــن داتوالــوار اتالصــادر بــدأت 

 ،2011 مـاعـ ـيفـ ـااجعهـتر ـدبعـ 2012 مـاعـ ـيفـ ـنبالتحسـ ـيالخليجـ
ـمغـالر ـىعلـ 2016 مـاعـ ـيفـ ـامنهمـ كل ـةقيمـ ـاـيبتقر ـتوتضاعفـ ً 

 نتيجة مـاالعـ ذلك ـيفـ ـةبالمائـ 7.6 ـبةبنسـ اتـادرالصـ ـاضانخفـ ـنمـ

 معا ـيفـو التصدير. ـادةعـإ ـىعلـ تـرأثـ ـيالتـ ـهانفسـ ـبالطلـ فوـرلظـ
 الخليجي ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـيباقـ ـنمـ داتـوارالـ ـتتفعـار 2019

 ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 29 ـتكانـ أن ـدبعـ ـمهـدر ـارمليـ 38 ـىإلـ ـللتصـ

 لدو ـةبقيـ ـىإلـ ـيدبـ ـنمـ ـعالبضائـ اتـادرصـ ـةقيمـ ـنلكـ ،2018 مـاعـ
 على ـةالثانيـ ـنةللسـ ًـاانخفاظـ تـهدشـ ـيالخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ

 إلى ـتانخفضـ 2017 ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 30.5 ـتكانـ أن ـدفبعـ ـي،التوالـ

 2019. مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 22 و ،2018 مـاعـ ـيفـ ـارمليـ 26

 دبي كجمار المصدر:
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 ونا.كور وسفير ظل آثار في جيةة الخارالتجار

 قتصاديةاال ـزالحوافـ ـنمـ مةحز ـيدبـ ـةمـحكو ـتأطلقـ

 ـمدعـ فـدبهـ ـهرأشـ ـةثـلثال ـمهـدر ـارمليـ 1.5 ـةبقيمـ

 ـيولة،السـ يزوتعز ـيدبـ ـيفـ ـالعمـاأل عـاقطـو كاتـرالشـ

ـتثنائيسـاال ـاديقتصـاال ـعالوضـ ـرتأثيـ ـدةحـ ـنمـ ـفللتخفيـ ـكوذلـ
 ونا.كور جائحة عن الناتج ماليو العالم يشهدة الذي 

 قطاعات ـستمـ ةـادرمبـ ةـرعشـ خمس مةالحز ـذههـ ـتتضمنـ ـدقـو

 ـيفـ ـةوالطاقـ ـياحةوالسـ ـةجيـالخار ةـاروالتجـ ـةئـوالتجز ةـارالتجـ

 القطاعات. ـعجميـ على ـرمباشـو ـيإيجابـ تأثير ـالهـ كان ـدقـو ة.ـارمـاال

 ـةكيـالجمر ـةفـالتعر ـنمـ %20 ـةقيمتـ ـامـ در ات،ـادرالمبـ ـذههـ ـنمـو

 ـابيعهـ ـميتـ ـيالتـ دةـتورالمسـ ـعللبضائـ ـةعـفووالمد %5 ـةالبالغـ

 ـيفـ عـاتبـ ـيالتـ ـعالبضائـ ـعجميـ ـنمـ داتـوارالـ ـىعلـ ـكوذلـ ً،ـامحليـ

 ات.ـارمـاإل ـةودولـ ـيلدبـ ـةالمحليـ قـوالسـ

 ـدفقـ ـي،دبـ ةـارمـإل ـةجيـالخار ةـارالتجـ ـىعلـ ًـاإيجابيـ ـرثـاأل كان ـدولقـ

 لواأل ـعبـالر ـيفـ ـةالنفطيـ ـرغيـ ـةجيـالخار ـيدبـ ةـارتجـ ـةقيمـ ـتبلغـ
 ـةالصحيـ ـةمـزاأل ـةمتحديـ ـم،هـدر ـارمليـ 323 ـونحـ 2020 مـاعـ ـنمـ

 ـتوتمكنـ ـي،العالمـ ـادقتصـاأل ـةكـحر ـىعلـ تـرأثـ ـيالتـ ـةالعالميـ

 19». ـدفيـكو« ـاونـكور ـةجائحـ ـنمـ ـةالعالميـ ـةمـزاأل ـواءاحتـ ـنمـ ـيدبـ
 ـادقتصـاأل ـهتواجـ ـيالتـ ـاتمـللصد ـديالتصـ ـىعلـ ـاتهـقدر تـرفظهـ

 ـيفـ ـواقسـاأل عـووتنـ ـاديقتصـاال عـوالتنـ ـلبفظـ ـكوذلـ ـي،العالمـ

 16.3). ( ـكلالشـ ة.ـارمـاإل

 323 ـونحـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ـةالنفطيـ ـرغيـ ـةجيـالخار ـيدبـ ةـارتجـ ـةقيمـ ـتبلغـ

 ـي،العالمـ ـادقتصـاأل ـةكـحر ـىعلـ تـرأثـ ـيالتـ ـةالعالميـ ـةالصحيـ ـةمـزاأل ـةمتحديـ ـم،هـدر ـارمليـ

 ».19 ـدكوفيـ« ـاونـكور ـةجائحـ ـنمـ ـةالعالميـ ـةمـزاأل ـواءاحتـ ـنمـ ـيدبـ ـتوتمكنـ

 بعمقابل الر 2019 لوبع األدبي للر ةتجار :316. الشكل

 2020 من لواأل

 دبي كجمار المصدر:

 42 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 

    
  

  
 

 
 

 
 

  
       

 
  

 
   

 

 

 و 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ـيدبـ ةـارتجـ ـيفـ ـرالنظـ ـدعنـو
 ـقتحقيـ ـتطاعتاسـ ـاأنهـ ىـرنـ ،2019 مـاللعـ ةـرالفتـ ـسبنفـ ـهنتـمقار

 ـيفـ ـيدبـ اتـادرصـ ـةقيمـ ـللتصـ %2 ـبةبنسـ اتـادرالصـ ـيفـ ًـوانمـ

 ـتانخفضـ ـافيمـ ـم،هـدر ـارمليـ 43 ـىإلـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر

 ـةقيمـ ـتبلغـو ـفطفيـ ـكلبشـ ـرالتصديـ ـادةعـإو داتـوارالـ ـةقيمـ

 عادةإ ـةقيمـو %1 ةـدرقـ إنخفاض ـبةبنسـ ـمهـدر ـارمليـ 189 داتـوارالـ

 %14. ـاضإنخفـ ـبةبنسـ ـمهـدر ـارمليـ 92 ـرالتصديـ

 ـىإلـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ـةجيـالخار ـيدبـ ةـارتجـ ـتعـزوتو

 ةالحر المناطق ةـاروتجـ ـم،هـدر مليار 188 ـةبقيمـ ةـرالمباشـ ةـارالتجـ
 ـةكيـالجمر ـتودعاتالمسـ ـنمـ ةـاروالتجـ ـم،هـدر ـارمليـ 133 ـةبقيمـ

 ـم.هـدر ـارمليـ 2 ـةبقيمـ

 ـاتهـتجار ـواقسـاأل عـوبتنـ ـةجيـالخار ـيدبـ ةـارتجـ ـزتتميـ

 لوألازــكلمرايــفنــلصياتءاــجثــحي ةــجيرلخاا
 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ًـاعالمـ ـيلدبـ يـارتجـ يكـركشـ

 ـبةبنسـ ـم،هـدر ـارمليـ 35.8 ـامعهـ ةـارالتجـ ـةقيمـ ـتبلغـو 2020

 ةـاربتجـ ًـاعالميـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ ـدالهنـ ـاتلتهـ ،%2 ـغبلـ ـاضانخفـ
ـاتيـوالوال ، %9 ـغبلـ ـاضإنخفـ ـبةبنسـ ـم،هـدر ـارمليـ 19.5 ـاقيمتهـ

هم.در مليار 19.5 قيمتها بلغتو الثالث كزالمر في المتحدة 

 ة.في إجمالي التجار ئيسيين لدبيكاء الرهمة الشرمسا :317. الشكل 

 دبي كجمار المصدر،

 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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 ئةة الجملة والتجزتجار | ابعالفصل الر

 ة عامةنظر

 ـيدبـ ـاداقتصـ ـيفـ عـاقطـ ـركبـأ ـوهـ ـةئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـ

 مـاعـ ـيففـ ـي.جمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ همتهـامسـ ـثحيـ ـنمـ
 جمالي.اإل ـيالمحلـ ـجالناتـ من %26.6 ـبةبنسـ عـاالقطـ همـاسـ ،2019

 ـفتوظيـ ـنعـ لـؤومسـ عـاالقطـ ـإنفـ ـف،بالتوظيـ ـقيتعلـ ـافيمـو

 ـوىالقـ ـنمـ %20.7 ـبتهنسـ ـامـ (أي 2019 مـاعـ ـيفـ ًـالمـعا 614,402

 ـيثانـ ـف،التصنيـ ـثحيـ ـنمـ ع،ـاالقطـ ـذاهـ ـدعـُوي ـي).دبـ ـيفـ ـةملـالعا

 ـبةنسـ تفعتوار ـي.دبـ في ملينالعا ـفتوظيـ ـثحيـ ـنمـ عقطا ـركبـأ

 ـبةنسـ ـيفـ ـادةيـالز ـبببسـ %0.81 ـبةبنسـ عـاالقطـ ـيفـ ـةنتاجيـاإل

 بالجملة ـعالبيـ عـاقطـ ـونمـ ـبببسـو ـة.المضافـ ـةوالقيمـ ـفالتوظيـ

 ـيلقطاعـ ـنويالسـ ـطالمتوسـ ـونمـ تـدالمعـ ـتحققـ ـة،ئـوالتجز

 بالجملة ـعالبيـ عبقطا ـةنـمقار أبطأ ةـربوتيـ ـادةيـز مـاوالطعـ ـادقالفنـ

 ـاحاتالمسـ ـنمـ وضـرالمعـ ـهدوشـ .%4.9و %5.5 ـبةبنسـ ـةئـوالتجز

 ـرمتـ ـونمليـ 4 ـاهـقدر ـادةيـز ـيدبـ ـيفـ ـةئـالتجز ةـارلتجـ ـةالمخصصـ

2019 مـاعـ ـهدوشـ بع.مر متر مليون 3.8 ـلقابـم 2019 مـاعـ في ـعبـمر ُ 

 جماليةاإل ـاحاتالمسـ ـنمـ ـعبـمر ـرمتـ 282,000 ـازإنجـ ـنمـ ـاءنتهـاال

 ـة.ئـبالتجز ـعللبيـ تـالكمحـ ـرللتأجيـ ـةالمخصصـ

 ـاواجههـ ـيالتـ ـاتالتحديـ ـنبيـ ـنمـ ـةاضيـفتراال ـخالمطابـ تزـربـو

 ـائلالوسـ دـد ُهـت ـاأنهـ ـثحيـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـةئـبالتجز ـعالبيـ ـارتجـ

ةـارالتجـ ـتلعبـ ـامـ ـاـودائم ـم.المطاعـ ـييرتسـ ـالعمـأل ـةالتقليديـ ً 
ـة،ئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـ أداء ـزيـتعز ـيفـ ادور ـةونيـلكتراإل ً
 ةـارالتجـ ـىعلـ ـادعتمـاال ـىإلـ عـاالقطـ ـعفـد ـاونـكور وسـرفيـ أن إال 
 ـدأحـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ ـحوأصبـ ـاطه.نشـ ـةلمواصلـ ـةونيـلكتراإل

 ـنمـ ـاهـاعتماد ـةئـالتجز ـارتجـ ـىعلـ ـبيجـ ـيالتـ ـيةساسـاأل ـرالعناصـ

 ـى.أعلـ ـتوىمسـ ـىإلـ ـمأعمالهـ ـةقيـتر ـلأجـ

. 

 ئةع الجملة والتجزقتصادية لقطاهمية االاأل

 ـاـًقطاع هـارباعتبـ ـة،ئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـ ـدعـُي 1.4

ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ همـاسـم ـركبـأ ـا،ـميخد ًُ 
 مثل ىـرأخـ ـةميـخد ـاتقطاعـ ـىعلـ مـديتقـ ـثحيـ ـي،لدبـ

 المالية ـاتمـوالخد مـاوالطعـ والفنادق ـكانسـواإل ـنيـوالتخز ـلالنقـ

ـيمـالخد عـاالقطـ ـدعـوي ـة.ميـالخد ـطةنشـاأل ـنمـ ـاهـغيرو ـنميـوالتأ ُ 
دبي ـادقتصـال ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـركبـاأل همـاسـالم لُكك ُ 

 ـيفـ همتهـامسـ ـنعـ ـةطفيفـ ـبةبنسـ ـعتفـار ـذيوالـ ،%79.9 ـبةبنسـ

ـدفقـ ـك،ذلـ ـنمـ ـمغـفالبر .%78.8 ـذحينئـ ـتبلغـ ـيالتـ ،2014 مـاعـ ُ 
 اقتصاد ـيفـ ـةقويـ ـبيةنسـ همةـامسـ ـىعلـ ـيمـالخد عـاالقطـ ـظحافـ

جمالياإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـنمـ %78 ـتوىمسـ قـوفـ بقي ـثحيـ ـي،دبـ
حوالي ـةئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ ـاطاتنشـ ـكلشـوت .2010 مـاعـ منذ  ُ 

 ُ 1.4). ل(الجدو ميالخد عالقطا عمجمو لثث

1: لالجدو  سعار الثابتة،٪)جمالي (باألفي الناتج المحلي اإل ميع الخدهمة القطاسا ُم 4.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 1.9 1.5  ئيسيع الرالقطا

18.3 18.4 18.4 18.5 19 19.5 19.4 19.7 20.4  ع الثانويالقطا

 ميع الخدالقطا 78.1 78.4 78.2 78.3 78.9 79.5 79.7 79.7 79.9

26.4 26.6 27.1 27.8 27.5 28.1 27.4 28 27  ئةة الجملة والتجزتجار

100 100 100 100 100 100 100 100 100  عالمجمو
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ــي.  ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــاهمته ف مس
بنســبة القطــاع ســاهم ،2019 عــام ففــي

اإلجمالــي. المحلــي الناتــج مــن 26.6%

 ئةة الجملة والتجزتجار | ابعالفصل الر

 في الناتج ئةة الجملة والتجزع تجارقطا مساهمة
 جماليالمحلي اإل

 ـيفـ ىـركبـ ـةهميـأ ـةئـلتجزاو ـةلجملـاةرـاتجـ ـكلتشـ 2.4

 ـيلمحلـا ـجتـلناا ـيفـ ـاحصتهـ ـثحيـ ـنمـ ـيبـددـاقتصـا

 لّـكشـ ،2018 مـاعـ ـيففـ .ـتقـلواروـرمـ ـعمـ ـيلـجماإلا
 ـيلـجماإلا ـيلمحلـا ـجتـلناا ـنمـ ـةلمئـبا 26.4 ـبتهنسـ ـامـ عـالقطـا

 تــجلناا مــن كبــرألا لحصــةا علقطــاا حتــلاو ،)بتــةلثاا رســعاألبا(

 ـةلحصـاهـذهـ ـعجـاتر ـنمـ ـمغـلربا ـكلـذو ـيبـلد ـيلـجماإلا ـيلمحلـا

 عـالقطـانكاو.2017 مـاعـ ـيفـ ـةئـلمابا 26.6 ـنمـ ـةئـلمابا 0.8 ـبةبنسـ

 في ليجماإلا ـيلمحلـا ـجتـلناا ـنمـ ئةلمابا 28.1 ـبتهنسـ ـامـ ـكلشـ ـدقـ

 لحينا ـكلـ ذ منذ ـعجـالترا ـيفـ لحصةاهـذهـ تـذخـأ ـنلكـو،2013 مـاعـ

 1.4). لكش(ال .2015 معا ءستثنابا بقةلسااماعوألا من معا كل فيو

 ـاهمتهمسـ ـثحيـ ـنمـ ـيدبـ ـاداقتصـ ـيفـ عـاقطـ ـركبـأ ـوهـ ـةئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـ

 ـجالناتـ ـنمـ %26.6 ـبةبنسـ عـاالقطـ ـاهمسـ ،2019 مـاعـ ـيففـ ـي.جمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ

 ـي.جمالـاإل ـيالمحلـ

 سعار الثابتة)جمالي (باألفي الناتج المحلي اإل ئةة الجملة والتجزهمة تجارسا ُم :1الشكل 4.

ــة والتجزئ ــة الجمل ــارة تج ــاع قط
حيــث  مــن دبــي اقتصــاد فــي قطــاع أكبــر هــو
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 ئةة الجملة والتجزتجار | ابعالفصل الر

 ئةع الجملة والتجزقطا في القيمة المضافة

 التــي الثابتــة) ســعار(باأل ضافــة ُالم القيمــة بلغــت 3.4 

 108,506 ةــئلتجزاوةــلجملاةراــتج عاــقط اــحققه

 .2٪7 هاقدر ـادةيـبز ،2019 مـاعـ ـيفـ اتيمارإ ـمهـدر ـونمليـ
 ـونمليـ 105,673 ـةوالبالغـ ،2018 مـاعـ ـيفـ ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـنعـ

 نمو ـدلمعـ تحقيق ـنمـ عـاالقطـ ـذاهـ ـنتمكـ ـك،بذلـو ـي.اتـمارإ ـمهـدر

 ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـونمـ ـدلمعـ ـكبذلـ زـاوليتجـ ،.2٪7 ـبةبنسـ

نةقارم ـركبيـ ـكلبشـ عالقطا أداء ـنتحسـ ،2019 مـاعـ ـيفـو ـي.دبـ ـيفـ ُ 
 يادةز ـافيهـ النمو تـدالمعـ تـهدشـ التي ـابقةالسـ ثـالالثـ ـنواتبالسـ

 ـارتجـ أن ـيدبـ ـةوصناعـ ةـارتجـ ـةفـغر تـركـوذ .%2 ـنمـ ـلأقـ ـبةبنسـ

 ـثحيـ ،2018 مـاعـ ـيفـ ـاتالمبيعـ ـيفـ ًاـنتحسـ ـهدواشـ ـةئـالتجز

 142 إلى 2017 ـيفـ ـياتـمارإ ـمهـدر ـارمليـ 133 ـنمـ ـاتالمبيعـ ـتتفعـار
 ،2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـو.2018 ـيفـ ـياتـمارإ ـمهـدر ـارمليـ

٪7 ـبةبنسـ اتيمارإ ـمهـدر 24,669 ـنمـ ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـتانخفضـ
 2.4). (الشكل اتي.مارإ همدر 22,822 إلى لتصل 

 ـة،عصيبـ ـا ًـقاتأو 2019 مـاعـ ـنمـ لواأل ـفالنصـ ـيفـ ـيدبـ تـهدشـ

 ـيةجيوسياسـ اتـروتوتـ ـة،عالميـ ـةيـتجار ـاتاعـنز ـارآثـ ـتواجهـ ـثحيـ

 ـم،هـللدر ـيالحقيقـ ـيالفعلـ فـرالصـ ـعرسـ ـيفـ ـاتفاعـوار ـة،إقليميـ

 ـاتالقطاعـ ـنمـ ـدالعديـ أداء ـيفـ تالـالاختـ ـدوثحـ ـيفـ ـببتسـ ـامـ

 أن إال ـة.ئـالتجز ةـاروتجـ ـياحةوالسـ اتـارالعقـ ـلمثـ ـاد،قتصـاال ـيفـ

2019 مـاعـ ـنمـ لواأل ـفالنصـ ـيفـ ــاقوي ــاطلب ـهدواشـ ـةئـالتجز ـارتجـ ًً 
 ـاطالنشـ ـونمـ ـبببسـ ـكوذلـ ،2018 مـاعـ ـنمـ لواأل ـفبالنصـ ـةنـمقار

 ـيدبـ ـيفـ ـادقتصـاال ـعتتبـ ـرمؤشـ ـىعلـ ـسانعكـ ـذيالـ ـاديقتصـاال

 ـيفـ 58.5 ـداربمقـ ـنواتسـ ـعبـأر ـيفـ ـهلـ ـتوىمسـ ـىأعلـ ـجلسـ ـذيالـ

 نمو ـؤبتباطـ ـاأعمالهـ ـنةالسـ ـتاختتمـ ـدفقـ ـك،ذلـ ـعمـو ـو.مايـ ـهرشـ

 ـياحةوالسـ ـفروالسـ ـةئـوالتجز ـةبالجملـ ـعالبيـ ـاتقطاعـ ـيفـ ـجالناتـ

 ـدالوحيـ عـاالقطـ ـيهـ ـةئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ ـتكانـو ـييد.والتشـ

اـونمـ كاتـرالشـ تـهدشـ ـثحيـ ـب،الطلـ ـيفـ ـاـميتنا ـرظهـي ـذيالـ ًُ ً 
 ـنمـ وضـرالمعـ ـمحجـ ادز ـك،ذلـ ـونغضـ ـيفـو ـات.المبيعـ ـيفـ

 ـىإلـ ـةئـالتجز ـارتجـ ـعفـد ـامـ ـة،ئـبالتجز ـعالبيـ تـالمحـ ـاحاتمسـ

 اءـرغـإ ـلأجـ ـنمـ ـدايـمتز ـونحـ ـىعلـ ـعارسـاأل ـيفـ ـاتتخفيضـ ـمتقديـ

 ـونمـ ـافإضعـ ـيفـ ـببتسـ ـامـ ـوهـو ـاق،نفـاإل ـىعلـ ـتهلكينالمسـ

 ـةئـالتجز ـارتجـ ـهواجـ ـدفقـ ، ًـاالإجمـو ـات.للمبيعـ ـميةسـاال ـةالقيمـ

ايــدتز بســبب قويــة تحديــات 2019 معــا فــي ــاإقليميو ــاعالمي ًً 
 ًـالفضـ ـي،الجيوسياسـ ارـتقرسـاال مـدعـ تـاالوحـ ـة،الحمائيـ ـةسياسـ

 ـارتجـ أداء ـةعاقـإ ـيفـ ـببتسـ ـامـ ـلع،السـ ـعارأسـ ـاضانخفـ ـنعـ

 ـع.واسـ ـاقنطـ ـىعلـ ـةئـالتجز

ـرمؤشـ ـيفـ اـيقياسـ ـاـاجعتر 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـفالنصـ ـهدشـ ًً 
 ـاطنشـ ـدأبـو ـة.نقطـ 45 ـىإلـ ـلوصـ ـذيالـ ـيبدبـ ياتـترالمشـ يـرمديـ

 ـي.عالمـ ـاقنطـ ـىعلـ وسـرالفيـ ـارانتشـ ـعمـ ـؤالتباطـ ـيفـ ـالعمـاأل

 المتحدة ـةبيـالعر اتـارمـاإل في ًـاالإجمـ النفطي ـرغيـ عالقطا ـعاجـوتر

 ـةوضـالمفر ـودالقيـ ـتقلـعر ـدقـو .2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ

ـهرشـ في ااجعتر ـهدشـ ـذيالـ ـياحةالسـ عـاقطـ أداء ـنمـ ـفرالسـ ـىعلـ ً 
 ئةوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عقطا أداء ـنتحسـ فقد ـك،ذلـ معو س.ـارمـ

مـاالطعـ ياتـترمشـ ـادةيـز ـىإلـ ىـزعـي ـامـ ـوهـوس،ـارمـ ـهرشـ ـيفـ ُ 
 ـنمـ ـةكـالحر ـىعلـ ـةوضـالمفر ـودللقيـ ـتجابةاسـ ـيةساسـاأل ـوادوالمـ

 ـي.التفشـ ـنمـ وسـرالفيـ ـعمنـ ـلأجـ

 سعار الثابتة)هم، باألدر مليونئة (ة الجملة والتجزع تجارالقيمة المضافة لقطا :2الشكل 4.
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 ئةة الجملة والتجزتجار | ابعالفصل الر

 ئةع الجملة والتجزقطا في العمالة

 تـدالمعـ تـهدوشـ .%20.6 ـةوالبالغـ ،2018 مـاعـ ـيفـ ـجلتهاسـ ـيالتـ فــي كبيــر دبــي بشــكل ةمــارفــي إ كــز العمالــةتتر 4.4
فيما ـة،الماضيـ ثـالالثـ ـنواتالسـ لـالخـ اـتمرمسـ ــااجعتر ـفالتوظيـ عاــقط اــهمو ،داــقتصالا تاــعقطا نــم نــعيقطا ًً 

 فيما ـييد،التشـ عقطا ـعاجـتر ،2019 مـاعـ فيو ـييد.التشـ عقطا ـرهـداز دعد تفعوار ـة.ئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـو ـييدالتشـ

ةتجار عـاقطـ عدي ـك،ذلـ معو ـة.ئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـ ـعتفـار بنحو 2019 مـاعـ ـيفـ ئةوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـ ـيفـ ـنمليـالعا ُ 
 ـةللعمالـ ـهتوظيفـ ـثحيـ ـنمـ عـاقطـ ـركبـأ ـيثانـ ـةئـوالتجز ـةالجملـ يتعلق فيماو .2018 مـاعـ في ًمالعا 603,223 ـلقابـ ُم ً،ـالمـعا 614,402

 ماــعذــمن لاــلحاهــعلي نكا اــموــهو،ييدــلتشاعاــقط دــبع هذا ـيفـ ـةالعمالـ ـبةنسـ ـإنفـ ـي،دبـ ـاداقتصـ ـنمـ ـةالعمالـ ـصبحصـ
 3.4). (الشكل 2017 ـبةالنسـ ـنعـ ـفطفيـ عـاتفـبار ،2019 مـاعـ ـيفـ %20.7 ـتبلغـ عـاالقطـ

ـزكـامر ـنمـ ةـركبيـ ـةعـمجمو ـيفـ هاـتثمارسـالاـرنظـ ـياحللسـ بـذجـ ـعموقـ ـيدبـ ـتأصبحـ ـدلقـ ً 

 يجعلها ـاممـ عالمية، ةـرفاخـ ـةيـتجار ماتلعال ـةئـتجز ـرمتاجـ إلى لـوالوصـ ـحتتيـ ـيالتـ ـوقالتسـ

 العالم. ـيفـ ـيةئيسـالر ـوقالتسـ ـدمقاصـ ـيمنافسـ ـمأهـ ـنمـ

 2019)دبي ( في ملةمن إجمالي القوى العا عحصة القطا :3الشكل 4.
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 ئةة الجملة والتجزتجار | ابعالفصل الر

 نتاجيةاإل

 ـاـ ًتفاعار ـةئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـ ـهدشـ أن ـذمنـ 5.4

 إنتاجية ـتتفعـار ،2019 مـاعـ ـيفـ ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـيفـ

مــلللعا فــةلمضاا لقيمــةبا سقــات لتــيا لــةلعماا ُ 
 ـياتـمارإ ـمهـدر 176,605 ـغلتبلـ 2019 مـاعـ ـيفـ 0. %81 ـبةبنسـ ـدالواحـ

العمالة ـةإنتاجيـ ـتكانـ العمالة. ـادةيـبز ـةتعلقـالم ـةالثابتـ ـعارسـباأل ُ 
 انخفاض ـبببسـ الماضيين ـنميـالعا لـالخـ أبطأ ةـربوتيـ ـادديـاز ـيفـ

 الجملة ةـارتجـ في ـفالتوظيـ ـادعـ ،2019 مـاعـ فيو ـن.الموظفيـ دـدعـ

إنتاجيــة فــي كبــرأ نمــو إلــى أدى ممــا عتفــاراال إلــى ئــةوالتجز
 4.4). (الشكل العمالة، 

 ئةع الجملة والتجزقطا في أس المال الثابتتكوين ر

 ي،ـتثمارسـاال ـاقنفـاإل أي ـت،الثابـ ـالالمـ أسر ـنتكويـ إن 6.4

 ـونمـ ـدلمعـ ـىعلـ ـرتؤثـ ـيالتـ كاتـرالمحـ ـمهـأ ـدأحـ ـوهـ

 حــضيو اــكمو1.داــقتصايأيــفيــلحقيقاجــتلناا
 ئةوالتجز ـةالجملـ عـاقطـ في ـالالمـ أسر ـنتكويـ ـإنفـ )،5-4 ـكل(الشـ

ةرتجا عقطا في ملعا لكل فةضالما لقيمةا:44. لكشال ُ 
 ة)تابثال ارعساأل م،هدر ف(أل ةئزجتوال ةلمجال

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 ـاداقتصـ ـيفـ ـيةئيسـالر ـاتالقطاعـ ـنبيـ ـركبـاأل كان 2018 مـاعـ ـيفـ

 مليار 15 ـةبقيمـ ـال)المـ أسر ـن(تكويـ اتـتثماراسـ بـذجـ ـثحيـ ـي،دبـ

ـاداقتصـ ـيفـ اتـتثمارسـاال ـيإجمالـ ـنمـ %20 ـبتهنسـ ـامـ أو ـم،هـدر
 م.العا ذلك في دبي 

 ة الجملةع تجارقطا في أس المالتكوين ر :5الشكل 4.

 ئةوالتجز

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 مةت والمعدات المستخدالسبيل المثال، اآل علىأسمالية. واء السلع الركات لبناء المصانع وشرقبل الشر من يستثمارنفاق االأس المال اإلويمثل تكوين ر 1

 في المباني ستثمارعن اال ًفضال ئة،ة الجملة والتجزفي ذلك تجار ى التي تدعم جميع القطاعات، بماخرمات األى أو تقديم الخدخرفي إنتاج وتسويق السلع األ

نجاح من زعزات التي تهم المؤشرهو أحد أ أس المال الثابتفإن تكوين ر نتاج والشحن والتسويق. ولذلك،في اإل مةوالممتلكات والمعدات المختلفة المستخد ُ
 ستثمار.من أجل اال موالؤوس األفي اجتذاب ر ع اقتصاديقطا أي 
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 ئة والسياحةع التجزقطا

عـاقطـ ـيفـ ـبالطلـ ـيفـ ـوالنمـ ىـزعـي ـة،مـعا ةـوربصـ 7.4 ُ 
 نيكاــلساوــلنماىــلإيــبديــفةــئلتجزاوةــلجملا

 جعوير ـا.ـ ًأيض ـياحةالسـ إلىو ـاح،المتـ ـلوالدخـ ـي،المحلـ

 اقــفناإل ىــإل ةــافإض لــمواعال ذهــه ىــإل عاــطقال ذاــه احــجن

 أن ـيلدبـ ـاحأتـ ـذيالـ ـرمـاأل ق،ـوالتسـ ـزكـامر ـاءبنـ ـونحـ يـتثمارسـاال

عالقطا ـيهـ ـياحةالسـ ـد ُعـوت ق.ـوللتسـ اـركبيـ ــاعالمي اًـدمقصـ ـونتكـ ًً 
 عـاقطـ أداء ـىعلـ ـرمباشـ ـكلبشـ ـريؤثـ ـذيالـ ـادقتصـاال ـيفـ ـرخـاآل

 ةـارمـاإل وارز دـدبعـ ـياحةالسـ ـاس ُقـوت ـة.ئـوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ
 ينائرالز ـائحينالسـ دـدعـ ـعتفـار ـدولقـ م.ـاوالطعـ ـادقالفنـ ـاتمـوخد

ـر،ائـز ـونمليـ 16.7 ـهعـمجمو ـامـ ـىإلـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـلليصـ ـيدبـ ـىإلـ
 ًا.ـنويسـ %7.8 بلغ نمو ـدلبمعـ ،2018 مـاعـ ـنعـ %5.1 ـاهـقدر ـادةيـبز أي 
 بعنوان البحثية ـور»مونيتـو«يور ـةمؤسسـ عن ـادرصـ يرلتقر ــا ًفقوو

 دبي ئةالتجز ـارتجـ ـاريختـ ـاذالمـ ـط:وسـاأل قـرالشـ إلى ـفرالسـ ـواز«جـ

 ـنبيـ ـابعةالسـ ـةتبـالمر ـيفـ ـيدبـ ـيتأتـ ـي»،الدولـ ـعالتوسـ ـلأجـ ـنمـ

 2019. معا في ةيارز العالم مدن كثرأ

 عـالقطـ ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـتتفعـار ـاء،حصـلإل ـيدبـ ـزكـلمر ـافقـوو
 م،اــعطوال ادقــنفال اتــمدخ عاــطقب اســ ُقت يــتوال ة،احيــسال

 ـيحوالـ ـنمـ ، 2ـيلدبـ ـةميـالقو ـاباتالحسـ ـيفـ دـدمحـ ـوهـ ـبماحسـ

 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 20.7 ـىإلـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 20
،2017 مـاعـ منذ ـوهنمـ ـدلمعـ ـيفـ ــااجعتر عـاالقطـ ـذاهـ ـهدوشـ .2019 ً 

 لـالوخـ .2019 مـاعـ ـةنهايـ ـيفـ 3٪6. ـىإلـ 9.1٪ ـنمـ ـضانخفـ ـثحيـ
 ـةالجملـ ةـارتجـ عـاقطـ ـدلمعـ ـعتفـار ـة،الماضيـ ـسالخمـ ـنواتالسـ

 ـأأبطـ ـوهـو ،%2.2 ـتبلغـ ـنويةسـ ـونمـ ـبةنسـ ـطبمتوسـ ـةئـوالتجز

 ـذيالـ مـاوالطعـ ـادقالفنـ ـاتمـلخد ـنويالسـ ـطبالمتوسـ ـةنـمقار

اـنويسـ ـائحينالسـ ـبةنسـ ـطمتوسـ ـعتفـار ـاكمـ ،٪5.5 ـبةبنسـ ـدرقـي ًُ 
ـلتمثـالم ـابهتشـالم ـلوكللسـ ـيهـتجااال ـارالمسـ ـيرشـوي .٪4.9 ـىإلـ ُ ُُ 
 ـرظهـ ـذيالـ م،ـاوالطعـ ـادقالفنـ ـاتمـوخد ـائحينالسـ دـدعـ ـيفـ

 ـكالبـ ـرللتغييـ ـنويالسـ ـدلالمعـ ـنبيـ ـاطتبـراال ـىإلـ ،2013 مـاعـ ـدبعـ

 6.4). ـكل(الشـ ـنالقطاعيـ

 دعدم ومات الفنادق والطعائة وخدة الجملة والتجزقطاعات تجار في نمو القيمة المضافة السنوية معدل :6الشكل 4.
 مين (بالنسبة المئوية)السياح القاد

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 حصاءدبي لإل كزمر المصدر: 2
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 ًارــنظ حياــللس بذــجعــقمو يــبدتــصبحأدــلق 8.4
قـوالتسـ ـزكـامر ـنمـ ةـركبيـ ـةعـمجمو ـيفـ هاـتثمارسـال

 مــاتلعال ئــةتجز متاجــر إلــى لالوصــو تتيــح التــي 

 ـدمقاصـ ـيمنافسـ ـمهـأ ـنمـ ـايجعلهـ ـاممـ ـة،عالميـ ةـرفاخـ ـةيـتجار

 ـوانبعنـ ـتديلويـ ـريـتقر ـبحسـ ـم.العالـ ـيفـ ـيةئيسـالر قـوالتسـ

 ـإنفـ )،2020( ـي»دبـ ـط:وسـاأل قـرالشـ ـيفـ ـةيـالعقار ـاتقعـ«التو

 ـياحللسـ ـيئيسـالر ـدرالمصـ ـكلونيشـ ـذيالـ ـةالمنطقـ ـيفـ ـياحالسـ

 ـسمجلـ لدو ـنمـ ـمهـ ـيدبـ ـيفـ ـيةئيسـالر قـوالتسـ ـزكـامر ـيفـ

 ـنمـ .25٪1 ـبتهنسـ ـامـ ـىعلـ ـتحوذوااسـ ـثحيـ ـي،الخليجـ ـاونالتعـ

 نحو ـىعلـو ـي.دبـ ـيفـ ـيةئيسـالر ـةيـالتجار ـزكـاالمر ـاتمبيعـ ـيإجمالـ

 ـنمـ %25 ـبتهنسـ ـامـ ـياآسـ ـوبجنـ ـنمـ ـياحالسـ ـليمثـ ـل،مماثـ

 الثالثة ـةتبـالمر ـونبيـووراأل ـياحالسـ احتل ـافيمـ ـات،المبيعـ ـيإجمالـ

 ـتتفعـار ـي،الماضـ مـاالعـ لـالوخـ ).7.4( ـكلالشـ ـيفـ ،%14.4 ـبةبنسـ

 ـديـتز ـبةبنسـ ـيالخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـنمـ ـياحالسـ ـةحصـ

ـلتقـ ـبةبنسـ ـةالمتبقيـ ـقالمناطـ ـةحصـ تـرتغيـ ـنحيـ ـيفـ ،٪1 ـنعـ
 ات،مــاراإل لمــوو لمــو دبــي يــان،التجار انكــزالمر زبــرو .٪1 عــن 

ـنمجتمعيـ ـتحوذااسـ ـثحيـ ق،ـوللتسـ ـنائجيـر ـنيـخيار ـاهمـباعتبار
 ئة.التجز ةتجار على السياح طلب من 51٪ نسبة على 

 دبي في ئةية للبيع بالتجزكز التجاراواد المرمصدر ر سواق التي تمثلاأل :7الشكل 4.

 سي مإ آر )،جي2020( ديلويت المصدر:
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 ئة بدبيفي أسواق التجز ئيسيةتجاهات الراال

 ـس»إيليـ دـاريتشـر ـيبـ ـيسـ« ـةعـمجمو ـريـلتقر ــا ًفقوو 9.4 

 النصف ـيفـ دبي قـوسـ ـاتقعـ«تو ـوانعنـ ـليحمـ ـذيالـ

 التي ـيةئيسـالر ـاتهـتجااال ـإنفـ »،2019 مـاعـ من ـيالثانـ

 يلي: كما كانت ئةالتجز قسو في تساد

 ـادةيـز لـالخـ ـنمـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ ـيفـ ـةئـالتجز ـارتجـ ـعيتوسـ

 قاــنط جراــختاــلمبيعاراــخي رــفيلتو يــنولكترإلامــهرحضو
 ـادي.المـ ـمهـتواجد

 ـتثمارسـاال لخال من ـاهـمتاجر ـلتعديـ إلى ـةئـالتجز ـزكـامر ـعىتسـ

 ق.ـوللتسـ ـهولةوسـ ـةسـسال كثرأ لتصبح بتكارواال ـاالتكنولوجيـ ـيفـ

 ،تباورــلمشاوتالوــكلمأاىــعل ةــئلتجزبا عــلبيازــكامر زــكتر
 ـلأجـ ـنمـ ـةفيهيـالتر ـةالتعليميـ ـطةنشـواأل ـةفيهيـالتر ـطةنشـواأل

 ة.ـاريـالز ـتقـو ـطمتوسـ ـادةيـز

عالقطا تواجه التي التحديات
 اضيةفتراال المطابخ ظهور 

ـاـمطعم ـرعتبـت ـيالتـ ـة،اضيـفتراال أو ـحابيةالسـ ـخالمطابـ ـدأتبـ ًُ 
ـسوتتنافـ ـي،دبـ ـيفـ ـاهـظهور ـا،ـونيإلكتر ـةمـالخد مـدقـي ـاـاضيافتر ًُ ً 

ـرفـيو ـاـً ُ  مطبخ ـاسسـاأل ـيفـ ـرعتبـوت ـة.التقليديـ ـمالمطاعـ ـعمـ

 مـاالطعـ لـاوتنـ ـارخيـ ـرفـيو وال ـط،فقـ مـاالطعـ ـلتوصيـ ـاتمـخد
ـممهـطعا ـببطلـ إال ءـالللعمـ ـمحسـي ال ـي،بالتالـو ـم.المطعـ ـلداخـ ُ 

 تاــتطبيق لالــخنــموأمــعللمطا يــنولكترإلاعــقلموارــعب
ـىإلـ لـوالتحـ ـمالمطاعـ ـغليمشـ ـضبعـ ـلفضـي ـك،ولذلـ م.ـاالطعـ ُ

وتتمثــل لهــم. تتيحهــا التــي ايــاللمز انظــر اضيــةافتر مطاعــم  ً 
 ـيهـ ـةاضيـفتراال ـخالمطابـ ـنمـ ـلتجعـ ـيالتـ ـيةئيسـالر ـلمـالعوا

 عتفاوار ـا،هـمخاطر قلةو ـا،تكاليفهـ ـاضانخفـ في ـلالمفضـ ـمهـخيار
 ـةالتكلفـ ـةعاليـ ـاتالمخالفـ ـةاضيـفتراال ـخالمطابـ ـبتتجنـ ـا.باحهـأر

 ةـيطرالسـ ـيفـ ـاعدوتسـ مـاعـ ـكلبشـ ـمالمطاعـ ـالهـ ضـرتتعـ ـيالتـ
 اونظر ـة.التحتيـ ـةالبنيـ في ـتثمارسـاال ـيفـ فيرالتو لـالخـ من ـاعليهـ

 فإنها اضية،فتراال ـخللمطابـ ـةوليـاأل يةـتثمارسـاال التكلفة ـاضنخفـال

 ـةونتيجـ ـة.التقليديـ ـمالمطاعـ ـنمـ ـرللمخاطـ ـةضـعر ـلأقـ ـد ُعـت

اـرنظـ ـا،ـبحر ـركثـأ عوـرمشـ ـيهـ ـةاضيـفتراال ـخالمطابـ ـإنفـ ـك،لذلـ ً 
مةالعا ـفالتكاليـ ـللتعديـ ـةصـالفر ـمالمطاعـ ـغليشـلم ـحتتيـ ـانهـأل ُ 

ـلوالتقليـ ا،ـبمناسـ ـهونـير ـبماحسـ ـةيـبحر ـايتكبدونهـ ـيالتـ ً 
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 ـدارهـإ ـيفـ ـببتتسـ ـاطاتنشـ أو ـةيـورضر ـرغيـ ـاطاتنشـ أي ـنمـ

 ـليمتسـ عةـرسـ عن ًـالفضـ ـب،الطلـ ـهولةسـ ـىإلـ ـةضافـباإل ـات،النفقـ

 ـرالتفكيـ ـىإلـ ـؤديتـ ال ـةمـالها ـاايـالمز ـذههـو ـا.ئهـعمال ـىإلـ ـاتالطلبـ

 ـكلتشـ ـاإنهـ ـلبـ ـب،فحسـ ـةاضيـفتراال ـخالمطابـ ـونحـ لـوالتحـ ـيفـ

 ـاهـباعتبار ـدة،جديـ ـممطاعـ ـاءنشـإل ـةالتكلفـ ـضمنخفـ ًـالمدخـ ــا ًأيض

 .3ـئناشـ عوـرمشـ ـاءإنشـ اتـارخيـ ـدأحـ

 ـةثالثـ افـركأطـ ـلتعمـ ـيالتـ ـخللمطابـ ـغلةالمشـ ـاتالجهـ ـفتتألـ

 ـخمطابـو ـةاضيـافتر ـخمطابـ ـنمـ مـاالطعـ ـدادعـإ ـنعـ ـؤولةمسـ

 ـفتتألـ ـا.ئهمـعمال ـدةقاعـ ـيفـ ـنيكمـ ـابينهمـ قـروالفـ ـة.صناعيـ

 ـبببسـ ـاإليهـ ـأتلجـ ـممطاعـ ـنمـ ـيالصناعـ ـخالمطبـ ـنبائـز ـةغالبيـ

 ـدةقاعـ ـامـأ ـة.الخاصـ ـامطابخهـ ـيفـ ـةكافيـ ـاحةمسـ ـودوجـ مـدعـ

 طلــب علــى ًاكيــزتر كثــرأ فتكــون اضيــة،فتراال المطابــخ ءعمــال

 طلبات».« ـةمنصـ مثل ـت،نـنتراإل عبر ـاتمنصـ مـتخداباسـ مـاالطعـ

 ـاهـباعتبار ،2019 مـاعـ ـيفـ ـيدبـ ـيفـ ـات»طلبـ« ـةمنصـ ـتوتأسسـ

ـىعلـ ـديعتمـ ـطفقـ مـاالطعـ ـلوتوصيـ ـدادعـإل ـاـاضيافتر ـاـ ًمطبخ ً 
 ـا.ئهـعمال ـةمـخد ـيفـ مـاالطعـ تـالمحـ ـاعدةمسـ ـلأجـ ـنمـ ـتنـنتراإل

 600 ـاحةمسـ على ـاعملياتهـ كةـرالشـ ـعتوسـ ة،ـرخيـاأل ـةونـاآل ـيفـو
 ـعالتوسـ ـذاهـ ـرفـويو ـي.دبـ ـيفـ ـاءشـالبر ـيحـ ـيفـ ـدة،جديـ ـعبـمر ـرمتـ

 مالطعــا وتوصيــل عــدادإ مــاتخد تقديــم فــي التوســع صــةفر
 ـةمدينـو م،ـالعـلإل ـيدبـ ـةمدينـ ـيفـ ءـالالعمـ ـنمـ ـركبـأدـدعـ ـةمـوخد

 اضيةفتراال ـخالمطابـ ـغلومشـ مقا 4 ا.ـرالجميـ ونخلة ـت،نـنترلإل ـيدبـ

 أعمالهم، ـعةتوسـ ـمدعـ ـيفـ ـاعدةللمسـ همـتثماراسـ ـادةيـبز ىـرخـاأل

 ـيبـكيتو كةـرشـ ـتتمكنـ ـن.كيتشـ تـارهـ ـويتوسـ ـيبـكيتو ـممنهـو

ـىعلـ لـوالحصـ ـنمـ ـنميـعا ـذمنـ ـالهـ اـرمقـ ـيدبـ ـنمـ ـذتتخـ ـيالتـ ً 
 كاتـرالشـ مهمة وتتمثل يكي.مرأ ردوال ـونمليـ 60 ـةبقيمـ ـتثماراسـ

 ـاتالوجبـ ـمتقديـ ـىعلـ ـزكيـالتر لـالخـ ـنمـ ـمالمطاعـ ـمدعـ ـيفـ

 ـلتوصيـ ـاتتطبيقـ لـالخـ ـنمـ ـممهـطعا ـونيطلبـ ـنالذيـ ـائهـلعمال

 ـويتسـ كةـرشـ ـتأطلقـ أن ـدبعـو ـث.ثالـ فـرلطـ ـةالتابعـ مـاالطعـ

في ـعابـالر ـامطبخهـ ـالهـ اـرمقـ ـيدبـ ـنمـ ـذتتخـ ـيالتـ ـنكيتشـ تـارهـ ً 

 فـدوتهـ و.ـوريـ ـونمليـ 21 ـةبقيمـ ـلتمويـ ـىعلـ ـتحصلـ ـا،ينـمار ـيدبـ
 ـدقيـ ـةإضافيـ ـداتوحـ ةـربعشـ ـاعملياتهـ ـيفـ ـعالتوسـ ـىإلـ كةـرالشـ

20205. مـاعـ ـةنهايـ لـوبحلـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـرالتطويـ

اائجر اـارخيـ ـةاضيـفترواال ـةالصناعيـ ـخالمطابـ ـيفـ ـتثمارسـاال أصبح  ًً 
ـاطالنشـ ـؤتباطـ وأدى ـاد.قتصـاال ـىعلـ ـاونـكور وسـرفيـ ـرلتأثيـ اـرنظـ ً 

 ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـاءأنحـ ـفمختلـ ـيفـ يـارالتجـ

 ـهفيـ ادز ـذيالـ ـتقـالو ـيفـ ـة،التقليديـ ـمالمطاعـ دـدعـ ـلتقليـ ـىإلـ

 ـاداعتمـ أدى ـدقـو ـت.نـنتراإل ـرعبـ ـلالتوصيـ ـاتمـخد ـىعلـ ـبالطلـ

 ـىإلـ ـةإضافـ وس،ـرالفيـ ـيتفشـ ـاءإبطـ ـلأجـ ـنمـ ـدبعـ ـنعـ ـلالعمـ

 ـاماتهـخد ـمبتقديـ مـاالطعـ تـاللمحـ ـماحالسـ ـعمـ ـل،التنقـ ـرحظـ

 ـةالصناعيـ ـخالمطابـ ـد ُعـوت م.ـاالطعـ ـلتوصيـ ـاتمـخد ـارهـداز ـىإلـ

 تتأثر ـيالتـ المطاعم ـنبيـ ـنمـ ـدالوحيـ ـتثناءسـاال ـيهـ ـةاضيـفترواال
ـطفقـ ـلالتوصيـ ـاتمـخد مـد ُقـت ـاأنهـ ـثحيـ ـا،ونـكور وسـربفيـ اـلبسـ ً

ـكتلـ ـتأصبحـ ـدقـو ـم.المطعـ ـيفـ مـاالطعـ لـاوتنـ ـارخيـ ـحتيـت وال  ُ 
ـادقتصـاال ـمدعـ ـيفـ ـاعدةالمسـ ـلأجـ ـنمـ ـاـيمحور اـارخيـ ـمالمطاعـ ًً 

 6 وس.ـرالفيـ ـيتفشـ ـىعلـ ـبللتغلـ

 ـيفـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ لـالخـ ـنمـ ـةئـالتجز عـاقطـ ـيفـ ـةيـالتجار ـالعمـاأل ـاردهـاز ـسانعكـ

 المتحدة ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ونيةلكتراإل ةـارالتجـ ـاتمنصـ ـهدتهاشـ ـيالتـ ـاتالمبيعـ عـاتفـار

 س.ـارومـ ـرايـفبر ـرأواخـ ـيفـ

 بية المتحدة»ات العرمارفي اإل اضيةفترصعود المطابخ اإلانت تايمز: «يستورذا ر 3

ُ  قل إطالمن خال من أجل النمو م، وتستعدعداد وتوصيل الطعادبي إل في ااضيا افترمطعم هاباعتبار 2019 مفي عا نشئتوسط: «أق األينيور الشربرمجلة إنتر 4
 2020. ايرفبر 10 »، ٍثان ٍقعمو

ًً

ة التمويلدور في ردوال مليون 60 ا، تجمعاضيا افترمطعم هامين باعتبارمنذ عا ا لها، وتأسستمقر دبي من بي الناشئة التي تتخذكيتو كةشرمينا بايتس»: ««5
 2020 ايرفبر 3 الثانية»، 

2020 سمار 20 ن»،بية المتحدة اآلات العرماردولة اإل في كثر جاذبيةي األستثماراضية الخيار االفترعد المطابخ االونا: لماذا تكور منفي ز ز: «الطهونيو جلف 6

ً ًً

ُ 
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 ئةة الجملة والتجزتجار | ابعالفصل الر

-19»كوفيدل جائحة «ونية خاللكترة اإلدور التجار

 دـاريتشـر ـيبـ ـيسـ« ـةعـمجمو ـنعـ ـادرصـ ـريـلتقر ــا ًفقو 10.4
 عـاقطـ ـيفـ مـادالقـ ـرالكبيـ لـو«التحـ ـوانبعنـ ـس»إيليـ

 ـهدالمشـ في هيتجااال ـرالتغيـ ـهيتجـ )،2020( ـة»ئـالتجز

 ـتمرويسـ القنوات. دمتعد ـالأعمـ جـوذنمـ نحو ئةالتجز ـرلتاجـ مـاالعـ

 ـرالمتاجـ ـنمـ قـوالتسـ ـيفـ بهمـلوأسـ ـلتحويـ ـيفـ ـتهلكونالمسـ

 ـفالهواتـ ـاتوتطبيقـ ـتنـنتراإل ـىعلـ ـثالبحـ ـاتعمليـ ـىإلـ ـةالفعليـ

 أن ـةئـالتجز ـارتجـ ـىعلـ ـنيتعيـ ل،ـوالتحـ ـذاهـ ـيفـ ـاحوللنجـ ـة.كيـالذ

 احتياجاتهم ـدتحديـ مـتلزيسـ مما قية،ـوالسـ اتيجياتهمـتراسـ لواّيعد

 ـةـاديمال ـنـيببـارـقتثـدـحي أن ـعـقوتمال ـنـم ات.ـارـقعال ـنـم

 ُّــفتكي ـعمـ ـي»قمـالر ـادي«المـ ـمباسـ فـريعـ جـوذنمـ ـيفـ ـةقميـوالر
 ع.ـوالتنـ ـىعلـ ءـالالعمـ ـبطلـ ـةلتلبيـ ـعالوضـ ـعمـ ـةئـالتجز ـةباعـ

 قميالر ـمالعالـ ـعمـ التقليدية ـرالمتاجـ ـجمـ ُدت فـوسـ لذلك، ـةونتيجـ

 ــةبتجر ــينتحس فدــبه عةرــلساو لةهوــلسارــفيتو لــجأ ــنم

 ناوــبعن يــبدةــفغر رــيتقر بــبحس .لــلعمياىدــلقوــلتسا
 بيةالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـةئـالتجز قـوسـ ـيفـ ةـرخيـاأل اتـور«التطـ

 في ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ همةـامسـ ـإنفـ )،2020 س،ـارمـ( ـدة»المتحـ

 %4.6 ـيحوالـ ـلتمثـ ـةئـالتجز ةـارتجـ ـيفـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل
 ـىنـأد ـهولكنـ ـا،يـماليز و ـدالهنـ ـلمثـ ًدوال ـادليعـ ـمقـالر ـذاهـو ـط.فقـ

 ـافيهـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ ـكلتشـ ـيالتـ ـنوالصيـ ةـنغافورسـ ـنمـ

مونيتر،ويور ـنمـ ةصادر ـاتبيانـ على ـاءبنـو ئة.التجز ةـارتجـ ـنمـ 28٪ ً 
 ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ ـتحققـ

 عـاتفـار ـبةبنسـ أي ،2019 مـاعـ ـيفـ ردوال ـارمليـ 2.5 ـةبقيمـ ـاتمبيعـ
 لوصو ـرمونيتـويور ـاتقعـتو ـدروتقـ ـابق.السـ مـاالعـ ـنعـ ٪15 ـتبلغـ

 مـاعـ ـيفـ ردوال ـارمليـ 5.1 ـىإلـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ ـاتمبيعـ ـةقيمـ
 8.4). (الشكل 2024

 وسـرفيـ ـيتفشـ ـفقـلو ـتضـرُف ـيالتـ قـالغـاإل ـاتعمليـ تـاعدسـ

 ـنمـ ـهقياسـ ـمتـ ـذيالـ ـةئـالتجز ـرمتاجـ أداء ـارهـداز ـيفـ »-19ـدفيـكو«

 ـتوأصبحـ ـة.ونيـلكتراإل ةـارالتجـ ـيفـ ـرالمتاجـ ـكتلـ همةـامسـ لـالخـ

 ـلبـ وس،ـرالفيـ ـيتفشـ ـفقـلو ـطفقـ ـسليـ ًـالحـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ

 ـة.يـالتجار ـالعمـاأل ـاطاتنشـ ارـتمراسـ ـمدعـ ـيفـ ـاعدةللمسـ ـاـ ًأيض

ـاإليهـ ـأيلجـ قـوللتسـ ابـلوأسـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ ـتأصبحـ ـذاهكـو ً 
 العصيبة. ـاتقـواأل ـذههـ ـيفـ ـهاحتياجاتـ ـىعلـ ـلليحصـ ـتهلكالمسـ

 لـالخـ ـنمـ ـةئـالتجز عـاقطـ ـيفـ ـةيـالتجار ـالعمـاأل ـارهـداز ـسانعكـ
 ـاتمنصـ ـهدتهاشـ ـيالتـ ـاتالمبيعـ عـاتفـار ـيفـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ

 ـرأواخـ ـيفـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ

ـاـموجه ـتنـنتراإل ـرعبـ ـاتالمبيعـ ـونمـ كان ـدقـو س.ـارمـو ـرايـفبر ً 
 ـةمـالعا ـةالهيئـ تـرونشـ ـة.البقالـ ـوادمـ ـلتوصيـ ـىعلـ ـبالطلـ ـونحـ

 ـتنـنتراإل ـىعلـ ـاـ ًتطبيق 22 ـمتضـ ـةقائمـ تـاالتصـاال عـاقطـ ـملتنظيـ

 بين ـامـ عـوتتنـ ـاتمـخد مـد ُقـت ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ

 ـةجـالمدر ـاتالتطبيقـ ـنبيـ ـنمـو7 وات.ـروالخضـ مـوواللحـ ـةالبقالـ

 ـلتوصيـ ـاتمـخد مـديقـ ـذيالـ ـر»وسـجر «إل ـقتطبيـ ـةالقائمـ ـيفـ

 ـادةيـالز إن ـر»،وسـجر «إل ـسمؤسـ ي،ـرميـأ ـادرنـ ـالقـو ـة.البقالـ

 ـرأظهـ ـبماحسـ ،٪35و 25 ـنبيـ ـامـ حاوـرتتـ ـةوالقيمـ تـالمـالمعا ـيفـ

ـنمـو ـه.تلتـ ـيالتـ ةـروالفتـ سـارمـ لأو ـنمـ ـداءابتـ ـاتالبيانـ ـلتحليـ ً
 فــوركار القائمــة فــي جــةالمدر الناجحــة ىالكبــر المتاجــر بيــن 

ـةميـاليو ـهمبيعاتـ عـاتفـرال اـرنظـ ـبالطلـ ـيفـ ـادةيـز ـهدشـ ـذيالـ ً 
 ـنمـ ـةمنيـالز ةـرالفتـ ـسنفـ ـلمقابـ ٪50 ـنمـ ـركثـأ ـتنـنتراإل ـىعلـ

معا ـنمـ لواأل ـعبـللر ـورفـكار أداء زـربـي ـي.الماضـ مـاالعـ ـرايـفبر ـهرشـ ُ 
 ـرمتجـ كان و .٪45 ـبةبنسـ مـاللطعـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ ـونمـ 2020

 من لأو،2016 مـاعـ ـقانطلـ الذي ، ـةللبقالـ ـيونـلكتراإل د»ـربيـ ـيلـ«إير

دولة اإلمارات العربية المتحدة في سوق التجارة اإللكترونية حجم الشكل 8.4:

يورومونيتور 2020 دبي، غرفة  المصدر:

 2020 سمار 25 نت»،نتراء البقالة عبر اإلا لشر ًتطبيق 22 قائمة تضم ت تنشرتصاالع االقطا مة لتنظيم: «الهيئة العا 24/7 يتسميرمج إنابر 7
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 بيةالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـيونـلكتراإل ـلوالتوصيـ ـعالبيـ ـاتمـخد ضـريعـ

 لي«إير ـرمتجـ ـهدشـ س،ـارمـ إلى ـرايـفبر ـنمـ ةـرالفتـ ـيفـو ـدة.المتحـ

البقالة ـرمتجـ ـهدشـ قدو .٪75 ـبةبنسـ ـاتالمبيعـ ـيفـ ــاتفاعار د»ـربيـ ً 
ـيفـ ـادةيـز ـه،لـ اـرمقـ ـيدبـ ـنمـ ـذيتخـ ـيالتـ ـز»ويـ ـك«بالـ ـيونـلكتراإل ً 

ـدقـو ـر.ايـفبر ـةنهايـ لـوبحلـ ٪100 ـبةبنسـ ـتنـنتراإل ـىعلـ ـبالطلـ
 550 ـنمـ ـبالطلـ ـةقيمـ ـطمتوسـ عـاتفـار ـىإلـ ـاتالطلبـ عـاتفـار أدى 

ـا.ـهمدر 950 ـىإلـ ـاـهمدر ًً 

 كان ـلبـ ـة،البقالـ ـوادمـ ـىعلـ ـتنـنتراإل ـرعبـ قـوالتسـ ـريقتصـ ـمولـ

ـاتمنتجـ اءـرلشـ ـتنـنتراإل ـرعبـ ـاـ ًأيض قونـويتسـ ـتهلكونالمسـ
 عــةمجمو هنــاكو ياضيــة.الر والمعــدات بــسوالمال التنظيــف 

 ـاتالمبيعـ ـيفـ ـةهائلـ ـادةيـز تـهدشـ ـيالتـ ـاتالمنتجـ ـنمـ ىـرأخـ

 ـوبالحاسـ ةأجهز ـىعلـ ـبالطلـ ـهدشـ إذ ـة.ونيـلكتراإل ةـزجهـاأل ـيهـو

ةـزجهـاأل ـعبيـ كاتـرشـ ـدىلـ ـاـتفاعار ـةاللوحيـ ةـزجهـواأل ـةالمحمولـ ً 
 ـاءأنحـ ـعجميـ ـيفـ سـدارالمـ تـداعتمـ ـثحيـ ـة،ئـبالتجز ـةونيـلكتراإل

 ـعتتبـ ـد.بعـ ـنعـ ـمالتعلـ مـانظـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ

ات،ـارستشـلال ـيرسـيدر كةـرشـ ـيفـ يكـرشـ ـوهـو ـواال،غانديـ ـانديبسـ
 ونيةلكتراإل ةـزجهـاأل ـعبيـ ـاتمنصـ في ـتنـنتراإل ـرعبـ ـاتالمبيعـ أداء 

 ـاتالمبيعـ ـيفـ ـادةيـز ـظحـوال ـدة،المتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةبدولـ

 ةزــهوأج اب،ــعلاأل ةزــهوأج ةــيوحلال ةزــهجاأل نــم ٪20 بةــبنس
الطلب ـيفـ قعةالمتو ـرغيـ ـاداتيـللز اـرونظـ ـة.المحمولـ ـوبالحاسـ ً 

 ـعارسـاأل يادةز ـىإلـ ـةئـالتجز ـارتجـ ـراضطـ ـة،ونيـلكتراإل ةـزجهـاأل ـىعلـ

ـيفـ ـصنقـ ـىإلـ أدى وضـرالمعـ ـىعلـ ـئالمفاجـ ـبالطلـ نأل اـرنظـ ً 
 ـيفـ ـتنـنتراإل ـىعلـ قـوالسـ ـهعليـ كان ـامـ ـسبعكـ ـذاهـو ون.ـزالمخـ

ـبالطلـ ـادةيـلز اءاتـرإجـ ـعيتبـ كان إذ مـاالعـ ـذاهـ ـنمـ ـابقسـ ـتقـو
 بحســبو .٪50 إلــى تصــل لنســب ســعاراأل خفــض لخــال مــن 

 ـيفـ ةـرخيـاأل اتـور«التطـ ـوانعنـ ـتتحـ ـيدبـ ـةفـغر ـنعـ ـادرصـ ـريـتقر

 سـارمـ( ـدة»المتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةبدولـ ـةئـالتجز ةـارتجـ قـوسـ
 ةـارالتجـ ـالمجـ ـةوالمهيمنـ ةـرالمؤثـ كاتـرالشـ ـمهـأ ـتكانـ )،2020

 عةمجمو ـاتليهـ ،47٪ ـبةبنسـ كون»ما«أ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـةونيـلكتراإل

 ىـز ُعـوت .٪6.8 ـبةبنسـ ـاي»«إيبـ ـمثـ ،7٪8. ـتبلغـ ـبةبنسـ كـارمـندال
 ةـرالمؤثـ كاتـرالشـ ـكتلـ ـاعليهـ ـتحصلـ ـيالتـ ـةالمهيمنـ ـزكـاالمر

 المبادر ـالكونهـ ـبتهاكتسـا التي ـيةالتنافسـ ةـزالميـ ـىإلـ المجال ـيفـ

 9.4). ـكل(الشـ قـوالسـ ـيفـ لواأل

 ـدماجـ ـةعـمجمو ـتأطلقـ ـل،التنقـ ـىعلـ ـودقيـ ـتضـرُف ـامـعندو

ـىإلـ لـوللوصـ ـيلةكوسـ ـورفـكار لـالخـ ـنمـ ــاونيإلكتر ا ًقـوسـ ـمالفطيـ ً 
 ـاطالنشـ ارـتمراسـ ـمدعـ ـوهـ ـكذلـ ـنمـ فـدالهـ كان ـتهلكين.المسـ

 مـتخدااسـ لـالخـ ـنمـ يـارالتجـ ـزكـالمر ـيفـ ينـتأجرللمسـ يـارالتجـ
 ء.ـالالعمـ ـعمـ ـلالتواصـ ـلأجـ ـنمـ ـةونيـلكتراإل ةـارللتجـ ـدةجديـ ـاةقنـ

 ـنعـ ـم،الفطيـ ـدماجـ ـيفـ ـذيالتنفيـ ـسئيـالر ـي،بجانـ ـنيـأال بـروأعـ

 ـالعمـاأل ـةبيئـ ـعمـ ـلمـللتعا ـدةجديـ ـائلوسـ ـادإيجـ ـىإلـ ـةالحاجـ

ـةالتقليديـ ـائلالوسـ-19ـدفيـكو وسـرفيـ ـفقـأو أن ـدبعـ ـدة،الجديـ
 يعالتســر ييجــر لذلــك، ونتيجــة يــة.التجار العمليــات لتســيير 

 ـلأجـ ـنمـ كةـرالشـ ـلقبـ ـنمـ ـةعـالموضو ـيقمـالر ـلالتحويـ ـطبخطـ

 ـتقـالو ـيفـو ـل.أفضـ ةـوربصـ ـيالحالـ ـاءبـالو ـلظـ ـيفـ ـعالوضـ ةإدار

 إلى يـارالتجـ الفطيم ـدماجـ لـومـ ـيفـ ونـتأجرالمسـ ـمانضـ ـي،الحالـ

 ـود.للعـ ـةبيـوالعر ش»و»ال ز»درـور«بـ ـممنهـو ـي،ونـلكتراإل قـوالسـ

ارـتمراسـ ـعمـ ـج،منتـ 250,000 ـىعلـ ـديـيز ـامـ ــاحالي ـةالمنصـ مـدقـوت ًُ
 منتج. 1,300 ـغيبلـ مييو طلب ـطبمتوسـ يادةالز ـيفـ ـاتالمبيعـ أداء 

 ـارلتجـ ـغيليالتشـ داءـأللـ هـرتغييـ ـيفـ »-19ـدفيـكو« ـرتأثيـ ـريظهـ

 قميالر ـالالمجـ تقبل ـىإلـ منهم ـنيـالكثير ـعفـد لخال ـنمـ ـةئـالتجز

 ـدالتواجـ دـرمجـ ـنمـ ـدأبعـ ـوهـ ـامـ ـىإلـ لـوللوصـ ـهإليـ ـالنتقـواال

 لـولتحـ ـتجابةاسـ ـوهـ ـرالتغييـ ـذاهـو ق.ـوالتسـ ـزكـامر ـيفـ ـاديالمـ
 تم ـذيالـ قتالو ـيفـ نت،نتراإل ـرعبـ اءـرالشـ ـونحـ ـتهلكالمسـ ـاداتعـ

 ـطوسـاأل قـرالشـ نيكير تـرأجـ ل.ـزالمنـ ـيفـ البقاء ـىعلـ ـهفيـ ـهمـغاإر

 ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـنمـ كـارمشـ 1,000 ـملشـ ـتبيانااسـ

بية المتحدةات العرماردولة اإل في ونيةلكترة اإلق التجارسو حجم :9الشكل 4.
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 ـل.يـأبر 9 ـىإلـ 5 ـنمـ ةـرالفتـ لـالخـ ـعوديةالسـ ـةبيـالعر ـةوالمملكـ

 ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـتهلكينالمسـ ـنمـ ٪79 أن ـجالنتائـ ـفتكشـو

 ـةمـأز لـالخـ ـتنـنتراإل ـرعبـ اءـرالشـ ـىإلـ ـمعاداتهـ ـواحولـ ـدةالمتحـ

 من كثرأ ـتنـنتراإل مونـتخديسـ ـدأوابـ ـمأنهـ ـدواوجـ ـثحيـ ،19-ـدفيـكو

ـممنهـ ٪60 ـالقـ ـي،اتـمارإ كـارمشـ 500 ـنمـ ـركثـأ ـنبيـ ـنمـو ـادة.عـ
 ـوادمـ ـلمثـ ـيةأساسـ ـاتمنتجـ ـونحـ ـةموجهـ ـتكانـ ياتهمـترمشـ إن 

 ـكانالمـ ـيهـ كتماربرـوالسـ تـالمحـ إن كونـارالمشـ ـالقـو ـة.البقالـ

نتنتراإل ـرعبـ اءـرالشـ وتبعها ،%34 ـبةبنسـ قـوللتسـ لهم ـلفضـالم ُ 
 ،٪22 ـبةبنسـ ـيالحـ ـيفـ ـةالبقالـ تـالمحـ ـنمـ اءـروالشـ ،٪27 ـبةبنسـ

 ـادرصـ ـريـلتقر ـافقـوو .٪17 ـبةبنسـ ـتكـمار ـرالهايبـ ـواقأسـ ـنمـو

 ـةئـبالتجز ـةالبقالـ ةـار«تجـ ـوانبعنـ ـال»كابيتـ ـةمضـ«و كةـرشـ ـنعـ

 ـا»،يقيـأفر ـمالوشـ ـطوسـاأل قـرالشـ ـةمنطقـ ـيفـ ـتنـنتراإل ـرعبـ

ـاعليهـ ـيطرسـت ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـةالبقالـ قـوسـ ـإنفـ ُ 
 تـالمحـ ـكلتشـ ـنحيـ ـيفـ ،٪60 ـبةبنسـ ـتكـمار ـرالهايبـ تـالمحـ
 10.4). ـكل(الشـ ـا،منهـ ٪19 ـبةنسـ ـتكـمار برـوالسـ

 ـةالبقالـ ةـاربعنوان»تجـ ـال»كابيتـ ـةمضـ«و كةـرلشـ ـريـتقر ـروأظهـ

 ـمالوشـ ـطوسـاأل قـرالشـ ـةمنطقـ ـيفـ ـتنـنتراإل ـرعبـ ـةئـبالتجز

 ـطوسـاأل قـرالشـ في ونيةلكتراإل ةـارالتجـ ـةقيمـ أن )،2019( ـا»يقيـأفر

ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـلمثـت ر،دوال ـارمليـ 8.3 ـتبلغـ ـايقيـأفر ـمالوشـ ُ 

 قــينفو.اــمنه %87 هتـبـسن ـاـم ةوديـعـسوال ـرـصمو ـدةـحتمال
 17 ـنمـ بـريقـ ـامـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـتهلكونالمسـ

تهيمن ـيالتـ ةـرالمؤثـ كاتـروالشـ ا.ـنويسـ مـاالطعـ ـىعلـ ردوال ـارمليـ ً 
 ماتو،وزو و،ـردليفـ ـي:هـ ـةالمنطقـ ـيفـ مـاالطعـ ـلتوصيـ ـالمجـ ـىعلـ

 ـنمـ ٪60 مـتخديسـ ـدة،المتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـو ـات.وطلبـ

 ـليجعـ ـاممـ م،ـاالطعـ ـاتتطبيقـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـكانسـ

 لـزالمنـ ـىإلـ ـمالمطعـ ـنمـ مـاالطعـ ـلتوصيـ ـاتمـخد قـوسـ ـةقيمـ
 ـنمـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـكانسـ ـديعـ ر.دوال ـارمليـ 3.5 ـغتبلـ

 ًـاالإقبـ ـركثـاأل ـايقيـأفر ـمالوشـ ـطوسـاأل قـرالشـ ـةمنطقـ لدو ـنبيـ
 ٪4.81 ـلتمثـ ـيوالتـ ـت،نـنتراإل ـرعبـ مـاالطعـ ـلتوصيـ ـاتمـخد ـىعلـ

 ـةالبقالـ ـيفـ ـةونيـلكتراإل ةـارالتجـ جـاذنمـ ـد ُعـوت ـة.البقالـ قـوسـ ـنمـ

 ًـالميـ ـركثـاأل ـيهـ لـازالمنـ ـىإلـ يعـرالسـ ـلالتوصيـ ـىعلـ ـدتعتمـ ـيالتـ
 قـولسـ ـةجماليـاإل ـةالقيمـ ـغوتبلـ ـال.المجـ ـذاهـ ـيفـ ـاحالنجـ ـىإلـ

 ـهقيمتـ ـامـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـةئـالتجز

 11.4).ـكل(الشـ ردوال ـارمليـ 55

 اتمارفي اإل ونيةلكترة اإلق التجارسو حجم :11الشكل 4. دولة في ونيةلكترة اإلق التجارسو حجم :10الشكل 4.

بية المتحدةالعر  بية المتحدةات العرماراإل
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 ئةت التجزض لمساحات تأجير محالة العروفر

 إل إل ـهجيـ يةـارستشـاال كةـرالشـ ـهأعدتـ ـريـلتقر ـافقـو 11.4

 ةــيبرعال اتارــماإل يــف اتارــقعال قوــس« وانــنعب
 ـاحةمسـ ـاءإنشـ مـاإتمـ ـيدبـ تـهدشـ )،2019( ـدة»المتحـ

 ةلتجار ـةالمخصصـ ـرالتأجيـ ـاحاتمسـ إجمالي ـنمـ ـعبـمر ـرمتـ 282
 تـالمحـ ـاحاتمسـ ـيإجمالـ ـليجعـ ـاممـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـةئـالتجز
 وشــملت بــع.مر متــر ييــنمال 4 إلــى يصــل ةفــرالمتو ئــةالتجز

 لمو ـلالنخيـ ،2019 مـاعـ ـةنهايـ في ـاهـإنجاز ـلكتمـا ـيالتـ يعـارالمشـ
 أن ـعقـالمتو ـنمـو ـل.عبيـز لـومـ ـيدبـ ـعةوتوسـ ا،ـرالجميـ ـةنخلـ ـيفـ

 ئةالتجز تـاللمحـ ـةالمخصصـ ةـرفـالمتو ـاحاتالمسـ ـيإجمالـ ـغيبلـ

 عوـرمشـ ـتكمالاسـ مع بعمر ـرمتـ ـنييـمال 5 اتـارمـاإل ـيفـ 2020 ـيفـ
 ا.الجمير ـةيـقر ـثمثلـ ـيفـ ـوأفنيـ ـلوالخيـ ل،ـومـ ـتيتاسـ ـزهيلـ ـيدبـ

 لــظيذــلاو،رــجيللتأ ةــلمخصصا حةاــلمسايــلجماإعــتفراو
متر ـونمليـ 3,475 ـغبلـ إجمالية ـاحةمسـ ـطبمتوسـ اًـبينسـ اـتقرسـ ُم ً 

 ٪29 ـبةبنسـ يدليز ،2018 مـاعـ ـىإلـ 2015 مـاعـ من ةـرالفتـ لـالخـ ـعبـمر

 ـكل(الشـ 2019 مـاعـ ـةنهايـ لـوبحلـ ـعبـمر ـرمتـ ـونمليـ 4 ـىإلـ ـلويصـ

 %5.5 ـبةبنسـ ضـرالعـ ـونمـ ـدلمعـ ـطمتوسـ ـليمثـ ـذاهـو ).12.4
2019. و 2015 بين ةالفتر لخال اسنوي ً 

 نــم وضرــعمال الزــي ال ،2020 ماــعنــملوألاعــبلراةــيبنهاو
 4 غــيبل يــبديــفةــئلتجزاةراــلتج ةــلمخصصاتحااــلمسا

 ـاحاتالمسـ ـنمـ ـةجماليـاإل ـاحةالمسـ ـونوتتكـ ـع.بـمر ـرمتـ ـونمليـ

ـعةتسـ لـالخـ ـاهـإنجاز مـاإتمـ رـرقـالم ـةئـالتجز ةـارلتجـ ـةالمخصصـ ُ 
 ـةقيقـد ـرغيـ ـاتقعـالتو ـونتكـ ـدقـ ـع.بـمر ـرمتـ 954,000 ـنمـ ـهرأشـ

ـنمـو يع.ـارالمشـ ـازإنجـ ـيفـ اـرتأخيـ ـببتسـ ـدقـ ـةالجائحـ نأل اـرنظـ ًً 
 ـاتفقـالتد تـدالمعـ ـيفـ ـورقصـ ـنمـ كاتـرالشـ ـيتعانـ أن ـعقـالمتو

ـزكـامر قـالغـإل اـرنظـ كيـتهالسـاال ـاقنفـاإل ـاضانخفـ ـبببسـ ـةالنقديـ ً 
ـفر.السـ ـىعلـ ـةوضـالمفر ـودوالقيـ قـوالتسـ

 صطناعياال كاءوالذ ئةالتجز ةتجار تطور 
 ـنمـ ـدالعديـ ـهدعمـ لـالخـ ـنمـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ ـدتواجـ ـحيتضـ

 يوررــمال ادــشرواإل ةــمجرتال كــذل يــف اــمب ل،ــمعال تاالــجم
 ناتعالإ ـدادعـإل ءـالالعمـ ياتـتربمشـ ـةالمتعلقـ ـاتالبيانـ مـتخداواسـ

في ادور ـيصطناعـاال كاءـذالـ ـبلعـ ـذا،هكـو لهم. ـاـخصيص ـةمصممـ ً ً 
مـتخدسـي ـهفإنـ ــا،وحالي ـن.مـالز ـنمـ ـودلعقـ يـارالتجـ ـاطالنشـ ـمدعـ ًُ 

 ـاتميـزوالخوار بيةـوالحاسـ ةـدرالقـ ـادةيـز ـبببسـ ـلأفضـ ـةيقـبطر

 ـنمـ ـسوليـ ـي.صطناعـاال كاءـذالـ اتـدربقـ ـتعينتسـ ـيالتـ ـدةالجديـ

ـوةالقـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـخرسـت أن بـتغرسـالم ُُ 
 ـيففـ ـادي.قتصـاال ـاطهانشـ ـعفـد ـيفـ ـيصطناعـاال كاءـذللـ ـةمنـالكا

 الثانيــة تبــةالمر المتحــدة بيــةالعر اتمــاراإل احتلــت ،2019 معــا

 ـكبذلـ ـةمـمتقد ت،ـاالتصـواال ـاتمـالمعلو ـاتكنولوجيـ ـالمجـ ـيفـ

 إجمالي المساحة المخصصة للتأجير 2021-2015 في ئةة التجزمن المساحات المخصصة لتجار وضالمعر :12الشكل 4.
 بع)مر متر (بالمليون

 إل إل جيه المصدر:
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 ـيفـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ ـالمجـ ـيفـ ـدةائـر ـاهـباعتبار ـامكانتهـ ـيفـ

 ـنمـ ـطوسـاأل قـرالشـ ـةمنطقـ ـيفـ ـىولـاأل ـةتبـالمر ـتواحتلـ ـم،العالـ

 ـلطوسـ ـي.صطناعـاال كاءـذالـ ـاتتقنيـ ـقلتطبيـ ـايتهـهزجا ـثحيـ

 ـوانبعنـ ـغيونـ ـدآنـ ـتنسـإرو فتـووسـميكر كتاـرشـ تهـرنشـ ـريـتقر

 ـدلمعـ ـىعلـ ـا»يقيـوأفر ـطوسـاأل قـرالشـ ـيفـ ـيصطناعـاال كاءـذ«الـ

 ـنوات.سـ ـرعشـ ـدارمـ ـىعلـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ ـيفـ لـدوالـ ـتثماراسـ

 مدار ـىعلـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ ـيفـ ـةبكثافـ تـتثمراسـ ـيالتـ لـدوفالـ

ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـواإل ـاكيـتر ـيهـ ـةالماضيـ ـرالعشـ ـنواتالسـ
 مــن الثانيــة تبــةالمر اتمــاراإل دولــة وتحتــل يقيــا.أفر وجنــوب 

زـزعـوي ـي.صطناعـاال كاءـذالـ ـالمجـ ـيفـ ـتثمرتسـ لدو ـىأعلـ ـنبيـ ُ 
 المتحدة ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـاتبذلهـ ـيالتـ ـودالجهـ ـنمـ ـريـالتقر

 كاءـذالـ ـالمجـ ـيفـ ـتثمارسـاال ـيفـ ـةالعالميـ ـادةيـالر ـبلقـ ـقلتحقيـ

 ـةملـمتكا اتيجيةـتراسـ ـةخطـ ـعوضـ ـنتضمـ ـذيوالـ ـي،صطناعـاال

جــمود ي،ــاعنطصاال اءكذــلل ةارزو اءــشإنو ي،ــاعنطصاال اءكذــلل
 عايــةوالر التعليــم تمجــاال فــي صطناعــياال كاءالــذ تطبيقــات 

 13.4). ـكل(الشـ ان،ـروالطيـ ـةالصحيـ

 ـإنفـ ية،ـارستشـاال ـركسينتشـأ ـةمؤسسـ ـنعـ ـادرصـ ـريـلتقر ـافقـوو

ـاـاقتصادي اـونمـ ـهدتشـ أن ـنيمكـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ًً 
 ـرمـاأل ـي،صطناعـال كاءـذالـ ـيفـ هاـتثماراسـ لـالخـ ـنمـ ٪1.6 ـبةبنسـ

لبحلوردوال ـارمليـ 182 بمقدار ـادقتصـاال في همـاسـي أن يمكن ـذيالـ ُ 
 ـميتـ ـيالتـ ـاتالبيانـ ـنمـ ـةهائلـ ـةكميـ ـاتقعـالتو ـمتدعـ .2035 مـاعـ

 يمكن ـي،بالتالـو ء.ـالالعمـ لدى قـوالتسـ ـاداتعـ عن ـاعليهـ لـوالحصـ

 ءـالالعمـ ـاتبيانـ ـدةقاعـ ـنمـ ـتفادةسـاال ـةئـبالتجز ـعالبيـ ـاتلجهـ
 فـدبهـ قـوالتسـ ـاداتعـ ـاطأنمـ ـدوتحديـ اءـرالشـ ـاتهـاتجا ـدلتحديـ
كاءـذالـ ـاعديسـ ـنلـ ـتهلك.للمسـ قـوللتسـ ـىثلـالم ـةبـالتجر ـدتحديـ ُ 

ءـالللعمـ ـةخصصـم ـةبـتجر ـادإيجـ ـيفـ ـةئـالتجز ـارتجـ ـيصطناعـاال ُ 
لـالخـ ـنمـو ـب.بالطلـ ـؤالتنبـ ـيفـ ـاـ ًأيض ـاعدسـسي ـلبـ ـب،فحسـ ُ 

 ـهدونيشـ فـوسـ ئةالتجز تجار ـإنفـ ـات،التقنيـ ـذههـ مثل مـتخدااسـ

ـالعمـاأل يعـارمشـ همـاسـت أن ـعقـالمتو ـنمـ ادات.ـريـاإل ـيفـ ـاـتفاعار ًُ 
 ـةبحيـر ـادةيـز ـيفـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ مـتخدتسـ ـيالتـ ـةيـ ُجارالت

 مـتخدتسـ .2035 معا لـوبحلـ %60 ـبةبنسـ ئةوالتجز ـةالجملـ ةـارتجـ
 عملياتها ـيفـ صطناعياال كاءـذالـ ـمالفطيـ ـدماجـ ـةاتيـماراإل كةـرالشـ

 ـاءإنشـ أجل من البيانات ـلتحليـ ـيفـ كةـرالشـ تـتثمرواسـ ـة.يـالتجار

 بيانات ـىإلـ ـتنديسـ الذي ء»ـالللعمـ ـيهبـالذ ـمالفطيـ ـدماجـ ـجلسـ«

 و ـورفـكار ـلمثـ ىـرخـاأل ـةيـالتجار ـالعمـاأل ـداتوحـ ـنمـ تـالمـالتعا

 دبي ـنمـ تتخذ ـيالتـ ـةالعالميـ كـارمـندال ـةعـمجمو ـينما.سـ ـسكـفو

ـادعتمـاال ـىإلـ ـأتلجـ ـنتر»سـ مـوهـ« ـةيـالتجار ـامتهـعالو- ـالهـ اـرمقـ ً 
 ـتودعها.مسـ ـغيلتشـ في ـائقسـ بدون القيادة ذاتية اتـيارالسـ ـىعلـ

 مع ءالعمال ـةبـلتجر ـينهبتحسـ ــا ًأيض صطناعياال كاءـذالـ ـازيمتـ ـاكمـ

 قـوالتسـ عملية ـيفـ عجةالمز ـواتالخطـ ـركثـأ ـنمـو ـة.ئـالتجز ـارتجـ
 ـيفـ فـوقـالو ـواء،سـ ـدحـ ـىعلـ قـدوالصنـ ـيموظفـو ـتهلكينللمسـ

 ل ّـهسـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ أن إال يات.ـترالمشـ ـنثمـ ـعفـلد ـفالصـ

خيار ـحتيـت التي ـع»فـوالد ـح«المسـ عملية لـالخـ من ـةالعمليـ ـكتلـ ُ 
 ـدواعتمـ ـر.الطوابيـ ـيفـ فـوقـالو ـبلتجنـ يـورالفـ ـعفـوالد ـحالمسـ

 ـيدبـ ـيفـ ءـالالعمـ ـىإلـ ـهماتـخد ـمتقديـ ـيفـ ـلوبسـاأل ـذاهـ ـورفـكار

 ء.ـالللعمـ ـهولةوسـ ـةسـسال ـركثـأ ـةبـتجر ـقتحقيـ ـلمـأ ـىعلـ

2019 ـيفـ ـةئـالتجز ـارتجـ أداء ـىعلـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ ـرتأثيـ يـزـُعو
 مباســتخداو ).chatbot( التفاعليــة شــةدالدر بــوتور ظهــور إلــى 

 ـةتمتـأل ـةئـالتجز ـارلتجـ ـةصـالفر ـاحتتـ ـة،التفاعليـ ـةشـدالدر ـاتبوتـور

 ء.العمال اكـرإشـوبـذجـ ـتوىبمسـ تقاءراال ـلأجـ ـنمـ ءـالالعمـ ـةمـخد

ـالاتصـ ـاءإنشـ ـةئـالتجز ـارلتجـ ـةالتفاعليـ ـةشـدالدر ـاتبوتـور ـحتيـوت ُ 
ـعالبيـ ـدبعـ ـامـ ـاتمـخد ـملدعـ ـةسـبسال ءـالالعمـ ـعمـ ـاهتجـاال ـيثنائـ

 كــدالتأ ئــةالتجز تجــار علــى ء.العمــال اتاستفســار علــى دالــر أو 

ـيالتـ ـالتصـاال ـواتقنـ لـالخـ ـنمـ ءـالالعمـ ـعمـ ـمتواصلهـ ـنمـ
 بحــاث،لأل لجونيبــر فقــاوو واتســاب. مــجنابر مثــل يفضلونهــا، 

 ـيالتـ ـفالتكاليـ ـنمـ ُقللـتسـ ـةالتفاعليـ ـةشـدالدر ـاتبوتـور ـإنفـ

 ردوال ـونمليـ 439 ـىإلـ ـليصـ ـامـ ـرفـوتو ـةئـالتجز ـرتاجـ ـاهـيتكبد
نــع ًالــفض .2023 ماــعلوــبحل مــللعااىتوــمس ىــعل اينوــس ً 
 ـاتبوتـور ـاتمحادثـ ـنعـ ـئةالناشـ ـةئـالتجز ـاتمبيعـ ـإنفـ ـك،ذلـ

 2023. مـاعـ لـوبحلـ ردوال ـارمليـ 112 ـغتبلـ فـوسـ ـةالتفاعليـ ـةشـدالدر
ـنمـ ـةالتفاعليـ ـةشـدالدر ـاتبوتـور ـدتواجـ ضـتعرنسـ أن ـامكننـوي ُ 
 360 لـومـ ـيفـ ـنالتمديـ ـةعـمجمو مهاـتخدتسـ ـيالتـ ـكتلـ لـالخـ

 ـماسـ ـاعليهـ ـتأطلقـ ـةونيـإلكتر ـاعدةمسـ ـتصممـ ـثحيـ ـت،بالكويـ

ف»،نو« ـلوتعمـ قين.ـوسـالم مع التواصل ـيفـ ـاعدةللمسـ ف»ـونـ« ُ 
يوجه اـخصيشـ اـاعدمسـ ـاهـباعتبار ـي،صطناعـاال كاءـذبالـ ـةمـالمدعو ًً 
 ـىعلـ دـروالـ ـماحتياجاتهـ ـىإلـ عـتماسـاال لـالخـ ـنمـ قينـوالمتسـ

 في المنطقة صطناعيكاء االت الذمالمعا نفاق النسبي علىاإل :13الشكل 4.

 يقياإفرو وسطاأل قالشر في صطناعياال كاءالذ المصدر:

 58 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 

 
 

       
 

         

    

       

 
 

 

 

 ئةة الجملة والتجزتجار | ابعالفصل الر

 التوصيــات تقديــم علــى ةالقــدر فنــو وتمتلــك اتهم.استفســار

 مةالعال ـأنبشـ ءللعمال ةـورالمشـ ـداءإسـو م،الطعا لبتناو ـةالخاصـ

 تقديم ـىإلـ ـةضافـباإل قه،ـوتسـ ـيفـ ـونغبـير ـالمـ ـبةالمناسـ ـةيـالتجار

 ـرتقتصـ ال ل.ـوالمـ ـيفـ ـعالمواقـ ـفمختلـ ـىإلـ لـوالوصـ ـاتهـاتجا

 ـىعلـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ ـةبتقنيـ ـلتعمـ ـيالتـ ـاتبوتـوالر ـدةفائـ

 ء،ـالالعمـ اتـاراستفسـ ـىعلـ ـةجابـاإل ـيفـ ـةئـالتجز ـارتجـ ـاعدةمسـ

 ـنالموظفيـ ـيهـيضا ـتوىبمسـ ـاتبوتـوالر ـكتلـ ـلتعمـ ـدقـ ـلبـ

 ور،ــفارك يــف فــوظم وتــبور وــهو ي»،ــال«ت موــقي ن.ــييلعفال

 مـويقـ ـلمـكعا ات،ـارمـاإل لـومـ ـيفـ ـورفـكار ـرمتجـ ـاتقاعـ ـربتصويـ
ـعقـمو ـدلتحديـ ـرالمتجـ فـوفـر ـىعلـ ـودةالموجـ ـرالعناصـ ـحبمسـ

ق،متفو ـلمـعا ـهأنـ ـيتالـ ـتوأثبـ ـا.عنهـ غـالبـاإل ـلأجـ ـنمـ ـاتقـوفر أي 
 ـىعلـ ـاعدسـ ـاممـ ه،ـريـتقار ـدادعـإ ـيفـ ٪30 ـبةبنسـ ـةقـد ـركثـأ ـهأنـ إذ 

 ًـاالمثـ ـيتالـ ـدويعـ ـة.يـالفور ونـزالمخـ ةإدار كلـامشـ ـىعلـ ـبالتغلـ
 تجار ـاهـيعتمد أن ـنيمكـ ـيالتـ ـيصطناعـاال كاءـذالـ لـوحلـ ـدأحـ ـىعلـ

 ـبببسـ ـاتالمبيعـ ـيفـ ةـارالخسـ ـبتجنـ ـيفـ ـاعدتهملمسـ ـةئـالتجز

 ون.ـزالمخـ ةإدار ءـوسـ

ءكاذــلبا ةــمعولمداةــعليلتفااةــشدرلداتاــتبوورنــعادــبعيو ً 
 مــن آخــر ًمجــاال تمثــل كيــةالذ المتحدثــات فــإن صطناعــي،اال

 ثالمتحد ـنمـ ضـروالغـ ـة.ئـالتجز ـارتجـ أداء ـىعلـ ـريؤثـ أن ـعقـالمتو
 ـهأنـ إذ ـيقى،للموسـ ـيصوتـ ـمدعـ مـانظـ دـرمجـ ـهكونـ زـاويتجـ ـيكـالذ

 ـؤدييـ ـدقـو ـا.ـ ًأيض ـيلـمنز ـاعدكمسـو ـاتمـللمعلو ـدركمصـ ـليعمـ

 ةـارالتجـ ـةمنافسـو ـةالحاليـ ـودالقيـ ـنمـ رـرالتحـ ـىإلـ مهـتخدااسـ
 ـل«جوجـ ـدويعـ ـة.المحمولـ ـفالهواتـ ـرعبـ ةـاروالتجـ ـةونيـلكتراإل

 ثالمتحــد عأنــوا علــى مثلــةاأل مــن بــود» مهــو و»آبــل م»هــو
لالــخنــمقوــلتساةــنيمكاإدــ ُعتو.اــليحا عاــ ُبتيــلتايــكلذا ً 

 الحاســوب أن حيــث بالنمــو، واعــدة صفــر ذا كــيالذ ثالمتحــد

 ءـوالضـ ـليطتسـ ـنويمكـ ـة.اللغـ ـسبنفـ ثـدالتحـ ـىعلـ ـادرقـ ناآل

 كيةقية العالمية للمتحدثات الذالحصة السو :14الشكل 4.

 قـوللتسـ ـيلةوسـ هباعتبار ـيكـالذ ثـدللمتحـ ـذابالجـ ـبالجانـ ـىعلـ
 مـتخدااسـ ـةسـوسال عةـرسـ ـحتتيـ إذ ت.ـاالالمجـ ـنمـ ـدالعديـ ـيفـ

ختارالم ـجالمنتـ ـىإلـ ـتهلكالمسـ لوصو ـةمكانيـإ ـيكـالذ ثـدالمتحـ ُ 
بـذجـ ـةنقظـ ـمهـأ إن ـت.نـنتراإلمـتخدااسـ أو ـةالكتابـ دون ايعـرسـ ً 

 ـنعـ ـثالبحـ ـاتعمليـ ـلتحويـ ـيفـ ـتهسـسال ـيهـ ـيكـالذ ثـدللمتحـ

 ـة،الصوتيـ ـرمـوااأل لـالخـ ـنمـو ـة.فعليـ ـاتمبيعـ ـىإلـ ـاتالمنتجـ

 ـاـ ًأيض ـلبـ ـب،فحسـ كاتاـترشـاال ـاتمبيعـ ـتهلكونالمسـ ـديـيز ـنلـ

 ـافقـوو ـر.كـوالتذا ـةالبقالـ ـوادمـ ـلمثـ ـةالماديـ ـياءشـاأل ـاتمبيعـ

 مــحج دازدــفق ،تالــللتحلي »ســليتيكناأ تيجياترــس« كةرــلش
 ـىإلـ ـلليصـ ـركبيـ ـكلبشـ ـةكيـالذ ـاتللمتحدثـ ـةالعالميـ قـوالسـ

 أي ـدة،وحـ ـونمليـ 146.9 ـداربمقـ ـاتالمبيعـ ـنمـ ـدةجديـ ـتوياتمسـ

 ـةبحصـ ـقيتعلـ ـافيمـو .2018 مـاعـ ـأداءبـ ـةنـمقار 70٪ ـاهـقدر ـادةيـبز

 ـاحصتهـ ـتبلغـ ـثحيـ ـةمـالمقد ـيفـ ونـازمـأ كةـرشـ ـيتأتـ ق،ـوالسـ

 ـبتهانسـ ـةبحصـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـلجوجـ كةـرشـ ـلتحتـ ـابينمـ ،26.2٪

 14.41).كلــلشا(،20.3٪

ـداثإحـ ـيفـ همـاسـي أن ـيصطناعـاال كاءـذللـ ـنيمكـ م،ـاالختـ ـيفـو ُ 
 ـدة.جديـ ـتوياتمسـ ـىإلـ ـهبأدائـ ـاءتقـرواال ـةئـالتجز عـاقطـ ـيفـ ةـورثـ

 ءـالالعمـ ـةبـلتجر ـتمرالمسـ ـينالتحسـ ـةئـالتجز ـارتجـ فـتهدويسـ
 ـلتحويـ ـيفـ همـاعديسـ إذ ـيصطناعـاال كاءـذالـ ـملهـ ـاهـفريو ـيالتـ

 ـتوياتمسـ ـىإلـ ـابهـ ـاءتقـرواال ـاتالعمليـ ـييرلتسـ ـةالتقليديـ قـرالطـ

 صطناعي،اال كاءـذبالـ مةالمدعو الجديدة دواتاأل لـالخـ فمن ـدة.جديـ

جارت أصبح ـة،كيـالذ ـاتتحدثـوالم التفاعلية ـةشـدالدر ـاتبوتـور ـلمثـ ُُ 
 ادات،ـريـاإل يادةز ـلأجـ من أعمالهم ـملدعـ ـلأفضـ وضع ـيفـ ـةئـالتجز

ء.ـالالعمـ قـوتسـ ـةبـتجر ـينلتحسـ ـدةجديـ ـبلـس ـرفيـتو ـنعـ ًـالفضـ ُ 
يحتاج اـيأساسـ ــاجانب صطناعياال كاءـذالـ ـحأصبـ ـدفقـ ـذا،لهـ ـةونتيجـ ًً 

 ـم.عملياتهـ ـيفـ ـةئـالتجز ـارتجـ ـهإليـ

 أناليتكيس» اتيجيستر« كية،الذ والشاشات المتحدثات مةخد المصدر:

 2019 مايو 15 ق»،في التسو يقتناطر كيف يمكن للمساعد الصوتي تغييريفيو: «نيس رد بيزفارهار مجلة 8
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النقل والتخزين واالتصاالت
 وتكنولوجيا المعلومات

| الفصل الخامس
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ة عامةنظر

 ـعمطلـ ـعمـ ـمالعالـ لـوحـ ـتجدالمسـ ـاونـكور وسـرفيـ ـارنتشـال كان 

 ـعجميـ ـتطالـ دةـدمتعـو ـةعميقـ ـةاقتصاديـ ـارآثـ 2020 سـارمـ

 الكثير ـفقـتو حيث ـمالعالـ لحو ـةقتصاديـاال ـاتوالقطاعـ ـطةنشـاأل

 ـابأصـ ـذيالـ عـانقطـاال ـذاهـ أن إال ـي،ئـجز أو ـلمـكا ـكلبشـ ـامنهـ

 ـادعتمـاال ـادةيـز ـىإلـ أدى ـةقتصاديـاال ـاتوالقطاعـ ـطةنشـاأل ـممعظـ

 اــجيلوتكنو وتالاــتصالاعاــقط اــمهيقد يــلتاتاــملخداىــعل
 ـذالهـ اتيجيةـترسـاال ـةهميـاأل ـدكـيؤ ـذيالـ ـرمـاأل ـوهـو ـات،مـالمعلو

 عالقطا ـهبـ همـايسـ لما فقط ـسليـ العالم لدو ـعجميـ ـيفـ عـاالقطـ
 ـرفيـوتو ـفالتوظيـ ـةعمليـ ـيفـ وال ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ

 تـاالتصـاال عـاقطـ ـاتمـخد نألًـاأيضـ ـنولكـ ـط،فقـ ـلالعمـ صـرفـ
 ًاــيرمحووًياــئيسرًاــنمكو تــصبحأتاــملمعلوااــجيلوتكنو و

ةـارالتجـ ـلمثـ ـةقتصاديـاال ـطةنشـواأل ـاتالقطاعـ ـنمـ ـركثيـ ـيفـ
 يعــد لــم إذ هــاغيرو والصحــة فيهيــةالتر مــاتوالخد والتعليــم 

 ـذاهـ ـاتمـخد ـىعلـ ـديعتمـ ال – ًـايبـتقر – ًـااقتصاديـ ًـاطانشـ ـاكهنـ

 ـر.بآخـ أو ـكلبشـ عـاالقطـ

 ـم،العالـ لـوحـ ـاونـكور وسـرفيـ ـةجائحـ ـاقنطـ عـاواتسـ دـدتمـ ـعمـو

 ـذيوالـ ـةالعالميـ ةـارالتجـ ـهدتهشـ ـذيالـ ـرالكبيـ ـعاجـالتر ـلظـ ـيفـو

 13 ـنبيـ حاوـريتـ فـوسـ ـهأنـ ـة»العالميـ ةـارالتجـ ـةمنظمـ« تـدرقـ
 ـلالنقـ عـاقطـ ـةهميـأ تزـربـ )2020( مـاالعـ ـذاهـ ـةبالمائـ 32و ـةبالمائـ

 ةـارالتجـ ـةكـحر ـابأصـ ـذيالـ ـاكتبـرواال ـفقـللتو ـةنتيجـ ـنيـوالتخز
 ـةوخاصـ ـاتالمنتجـ ـضبعـ ـرفيـتو ـةبـوصعو لـدوالـ ـفمختلـ ـنبيـ

 لــللنق دــجي ماــنظ دوــجلو نكا ثــحي ةدرتوــلمساتاــلمنتجا
 مواجهــةو مــةزاأل تداعيــات زتجــاو فــي ًيــامحور ًادور يــنوالتخز

عقطــا لوجــود كانو الخــارج. مــن الســلع بعــض فــقتد قــفتو
 دبــي ةمــارإ فــي والفعاليــة بالكفــاءة يتســم يــنوالتخز للنقــل 

 ـةكـحر تـتمراسـ ـثحيـ ـاونـكور ـةجائحـ ـارآثـ ـواءاحتـ ـيفـ ـابالغـ اـرأثـ

 ـهدتشـ ـمولـ ـا،يبـتقر ـيطبيعـ ـكلبشـ ةـارمـاإل ـيفـ ـةالداخليـ ةـارالتجـ

 كيةـتهالسـاال المنتجات أو ـلعالسـ ـيفـ ـانقصـ أو ـاتاختناقـ ـواقسـاأل

 هاـارمسـ ـيفـ ـعارسـاأل تـتمرواسـ ـامحليـ ـةوالمنتجـ دةـتورالمسـ

 ـلالنقـ عـاقطـ ـاءةكفـو ـةميكيـدينا ـسيعكـ ـذيالـ ـرمـاأل ـي،الطبيعـ

 ة.ـارمـاإل ـيفـ ـنيـوالتخز

 اتالتطور ـيدبـ ةمارإل ـاديقتصـاال ـريـالتقر ـنمـ الفصل هذا ـشيناقـ

 ـاتكنولوجيـ عـاقطـو ـنيـوالتخز ـلالنقـ عـاقطـ ـنمـ كل هاـهدشـ ـيالتـ

 اتـرالمؤشـ اضـتعراسـ لـالخـ ـنمـ ـكوذلـ ـاتمـوالمعلو تـاالتصـاال

 ـتقبليةالمسـ ـاقفـاآل ـىعلـ يعةـرسـ ةـرنظـ مع عـاقطـ ـكللـ ـيةئيسـالر

 ـا.ونـكور ـدبعـ ـامـ ـمعالـ ـلظـ ـيفـ عـاقطـ ـكللـ

 من اـركبيـ ـاالإقبـ ـىوتلقـ – مـاالعـ ـلالنقـ ـيفـ ـيدبـ يـروفيـ ـيالمائـ ـاصوالبـ اتـارالعبـ مـتخدتسـ

 ة.ـزومميـ ـةممتعـ ـلنقـ ـةبـتجر ـنمـ هـرتوفـ ـالمـ ـنيـائروالز ـنالمقيميـ
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 ينع النقل والتخزقطا

 ًـبيانسـ ًـاتفعـمر ـدالمعـ ـنيـوالتخز ـلالنقـ عـاقطـ ـقحقـ 1.5
 ـكبذلـ ًازـاومتجـ ـةبالمائـ 5.9 ـغبلـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـوللنمـ

 2.9 ـغبلـ ـذيوالـ 2018 مـاعـ ـيفـ عـاالقطـ ـونمـ ـدلمعـ
 عـاالقطـ ـونمـ ـدللمعـ ـنويالسـ ـطالمتوسـ ـككذلـًازـاومتجـو ـةبالمائـ

 ـامـأ ـة.بالمائـ 5.4 ـغبلـ ـذيوالـ )2010–2019( ـرخيـاأل ـدالعقـ لـالخـ

 بعــض شــهد فقــد مــاتالمعلو وتكنولوجيــا تتصــاالاال عقطــا

 ـة)بالمائـ-0.9( ـوالنمـ ـدلمعـ ـغبلـ ـثحيـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـعاجـالتر

 ـةبالمائـ 4.2 ـغبلـ 2018 مـاعـ ـيفـ ًـبيانسـ ـعتفـمر ـونمـ ـدلبمعـ ًـةنـمقار

 بالمائة 4.7 عـاالقطـ ـونمـ ـدللمعـ ـنويالسـ ـطالمتوسـ بلغ ـنحيـ ـيفـ

 1.5). (الشكل )2010–2019(ةالفتر لخال

 ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـنيـوالتخز ـلالنقـ عـاقطـ همةـامسـ تـهدشـ

 بلغــت حيــث 2019 معــا فــي طفيفــة يــادةز ةمــارلإل جمالــياإل

 تزـاوتجـ ـدقـو،2018 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 12.3 ــبـ ًـةنـمقار ـةبالمائـ 12.8
 2019 مـاعـ ـيفـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ عـاالقطـ همةـامسـ
 –2019(ةرــخيألارــلعشاتانوــلسالالــخ همتهاــمس طــسمتو

 عـاقطـ همةـامسـ تـهدشـ ـابينمـ ـةبالمائـ 11.65 ـتبلغـ ـيوالتـ )2010
 مـاعـ ـيفـ ًـاطفيفـ ًـاانخفاضـ ـاتمـالمعلو ـاوتكنولوجيـ تـاالتصـاال

 ،2018 مـاعـ في ـةبالمائـ 4.2 ــبـ ًـةنـمقار ـةبالمائـ 4.1 ـتبلغـ ـثحيـ 2019
 عالقطا همةـامسـ ـطمتوسـ ـنمـ أعلى 2019 مـاعـ ـيفـ ـتظلـ ـاولكنهـ

 2.5) ـكل(الشـ ـة.بالمائـ 3.9 ـغبلـ ـذيوالـ )2010–2019(ةـرالفتـ لـالخـ

 دبي ةمارفي إ ماتت وتكنلوجيا المعلوتصاالين واالقطاعي النقل والتخزجمالي ونمو الناتج المحلى اإل تمعدال :1الشكل 5.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 جمالي الحقيقي لدبيفي الناتج المحلي اال ماتت وتكنولوجيا المعلوتصاالين واالقطاعا النقل والتخز همةمسا :2الشكل 5.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 ـتيةاللوجسـ ماتوالخد ـنيـوالتخز النقل عقطا ـتمراسـ 2.5

 تاــعلقطاامــهأدــحكأ هــنتمكا ىــعل ظاــلحفايــف
 ـابمـ ـطفقـ ـسليـ ةـارمـاإل ـاداقتصـ ـيفـ اتيجيةـترسـاال

 ـنولكـ ـف،التوظيـ ـيفـو ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـهبـ همـايسـ

 ةوالتجار ـياحةالسـ ـلمثـ ـيفـ ىخراأل ـاتالقطاعـ ـهبـ يدعم ـابمـ ًـاأيضـ
 دبي ةـارمـإو بيةالعر اتـارمـاإل ـةدولـ تـتمرواسـ ـة.جيـوالخار ـةالداخليـ

 ـنواتسـ منذ ـابهـ ـعتتمتـ ـيالتـ ةـزالمتميـ ـةالمكانـ ـىعلـ ـاظالحفـ ـيفـ

 هوو النقل عـاقطـ ـيفـ التحتية ـةالبنيـ ـودةوجـ ـاءةبكفـ ـقيتعلـ ـافيمـ

 تاــلهيئا هارــتنش يــلتا ةــلمختلفا تارــشلمؤا هدــكتؤ اــم
 مـالعـ ـةالعالميـ ـيةالتنافسـ ـريـلتقر ًـافقـفو ـة،الدوليـ ـاتوالمؤسسـ

 ـزكـالمر ـىعلـ ـاظالحفـ ـيفـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ تـتمراسـ 2019

 البنية ـودةجـ ـرمؤشـ في الخليجي التعاون ـسمجلـ لدو ـنبيـ لواأل

 ـلطنةسـ ـايليهـ ًـادوليـ ـابعالسـ ـزكـالمر ـيفـ تـاءوجـ قـرللطـ ـةالتحتيـ

 ًـادوليـ ـرعشـ ـسمـالخا ـزكـوالمر ًـاخليجيـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ ـانعمـ
 ـرعشـ ـنمـالثا ـزكـوالمر ًـاخليجيـ ـثالثالـ ـزكـالمر ـيفـ ـرقطـ ـةدولـ ـمثـ

 ـعوديةالسـ ـةبيـالعر ـةوالمملكـ ـنيـالبحر ـنمـ كل تـاءوجـ ًـادوليـ

 ًاــخليجي سداــلساوســملخااوعــبالرازــكالمرايــفتــيلكواو
عــابروال ن،يرــشعوال سادــسوال ن،يرــشعوال عــابرال زــكارموال

 3.5). (الشكل التوالي على ًدوليا والثمانين 

 اتـارمـاإل ـةدولـ تـاءجـ ـمالعالـ اتـاربمطـ ـاطتبـراال ـرلمؤشـ ًـافقـوو

فــي ًدوليــا عشــر والتاســع ًخليجيــا لواأل كــزالمر فــي بيــةالعر
 الثانــي كــزالمر فــي الســعودية بيــةالعر المملكــة تجــاء حيــن 

 ـزكـالمر ـيفـ ـرقطـ ـايليهـ ًـادوليـ ينـروالعشـ ـعابـالر ـزكـوالمر ًـاخليجيـ

 ـنمـ كل تـاءوجـ ًـادوليـ ـنثيـوالثال ـيالثانـ ـزكـوالمر ًـاخليجيـ ـثالثالـ

 ـسمـوالخا ـعابـالر ـزكـاالمر ـيفـ ـنيـوالبحر ـانعمـ ـلطنةوسـ ـتالكويـ

 بعاــلساو،نــبعيرألاوســلخامازــكالمراوًاــخليجي سداــلساو

 4.5). ـكل(الشـ ـيالتوالـ ـىعلـ ًـادوليـ ـتينوالسـ ـن،بعيـرواأل

 ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ًـاأيضـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ تـدروتصـ

 ـمالعالـ ـئموانـو ـةالدولـ ـئموانـ ـنبيـ ـاطتبـراال ـرمؤشـ ـيفـ ـيالخليجـ

 ـايليهـ ًـادوليـ ـرعشـ ـثوالثالـ ًـاخليجيـ لواأل ـزكـالمر ـيفـ تـاءجـ ـثحيـ

 ـدوالواحـ ًـاخليجيـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ ـعوديةالسـ ـةبيـالعر ـةالمملكـ

 ًـاخليجيـ ـثالثالـ ـزكـالمر ـيفـ ـانعمـ ـلطنةسـ ـمثـ ًـادوليـ ينـروالعشـ
 ينوالبحر ـرقطـ ـنمـ كل تـاءجـ ـنحيـ ـيفـ ًـادوليـ ينـروالعشـ ـعابـوالر

 ًاــخليجي سداــلساوســملخااوعــبالرازــكالمرايــفتــيلكواو
 ًدوليا ـبعينوالسـ ـعوالتاسـ ـين،والخمسـ بعين،رواأل الثاني ـزكـاوالمر

5.5). ـكل(الشـ ـيالتوالـ ـىعلـ

 مجلس لدو ًـاأيضـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ تتصدر ـاكمـ 3.5 

تاــمخد ةءاــكف رــشلمؤ ًاــفقويــلخليجانواــلتعا
 ًخليجيــا لواأل كــزالمر فــي فتأتــي يــةالبحر الموانــئ 

 ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ ـعوديةالسـ ـايليهـ ًـادوليـ ـرعشـ ـيالثانـ ـزكـوالمر

 ـثالثالـ ـزكـالمر ـيفـ ـرقطـ ـمثـ ًـادوليـ ـرعشـ ـسمـوالخا ًـاخليجيـ

 ـانعمـ ـلطنةسـ ـنمـ كل ـيويأتـ ًـادوليـ ينـروالعشـ ـيوالثانـ ًـاخليجيـ

 سـادوالسـ ـسمـوالخا ـعابـالر ـزكـاالمر ـيفـ ـنيـوالبحر ـتوالكويـ
ثــللثااو،نــبعيرألاو،ينرــلعشاونــملثاازــكالمراوًاــخليجي

6.5). (الشكل التوالي على ًدوليا والتسعين 

 اتـارمـاإل ـةدولـ ـاخصصتهـ ـيالتـ ـةالضخمـ اتـتثمارسـاال أن ـكشـ وال 

 ـرالكبيـ مـاهتمـواال ةـرخيـاأل ـنواتالسـ ـيفـ ـيدبـ ةـارمـإو ـةبيـالعر

 ـوازجـ ـةبمثابـ ـتكانـ ـةالتحتيـ ـةالبنيـ ـرعناصـ ـةكافـ ـودةوجـ ـاءةبكفـ

 ًودوليا ًـااقليميـ ـةمـالمتقد ـزكـاالمر ـذههـ إلى لـوللوصـ ـةالدولـ ورـرمـ
 ـة.التحتيـ ـةالبنيـ اتـرمؤشـ ـيفـ
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قتصاداال ـدعـي ـعوديالسـ قتصاداال أن من ـمغـالر ـىعلـو 4.5 ُ 
 الخليجي ـاونالتعـ مجلس لدو ـاداتاقتصـ بين ـركبـاأل

 بيةالعر ـةللمملكـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـغبلـ ـثحيـ

 ـاداقتصـ ـهيليـ 2018 مـاعـ ـيفـ ردوال ـارمليـ 786.6 ـىحوالـ ـعوديةالسـ

 414.2 ـغبلـ ـيإجمالـ ـيمحلـ ـجبناتـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ
 ، (World Development Indicators) مـاالعـ ـسنفـ ـيفـ ردوال ـارمليـ

 ـلالنقـ عـالقطـ ـيالدولـ ـاطالنشـ أن ـحتوضـ ـةمتاحـ ـاتبيانـ ـرآخـ ـإنفـ

 ـاتقطاعـ ـنبيـ ـركبـاأل ـوهـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـنيـوالتخز

 يوضح حيث ـيالخليجـ ـاونالتعـ مجلس لدو ـيفـ ينوالتخز ـلالنقـ

 ـغبلـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـويالجـ ـحنالشـ ـمحجـ أن )7.5( ـكلالشـ

 حجم ضعف 15 ـادليعـ ـابمـ 2018 مـاعـ في ـمكـ ـن/طـ ـونمليـ 15,963

 (1,085 ـايبـتقر ـعوديةالسـ ـةبيـالعر ـةالمملكـ ـيفـ ـويالجـ ـحنالشـ
 ـبقهاويسـ ًخليجيا ـثالثالـ ـزكـالمر في ـيتأتـ والتي ـم)كـطن/ ـونمليـ

 ـحنالشـ ـمحجـ ـغبلـ ـثحيـ ـاخليجيـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ ـرقطـ ـةدولـ

 ـلطنةسـ ـنمـ كل ـاهمـبعد ـيوتأتـ ـمكـ ـن/طـ ـونمليـ 12,667 ـافيهـ

 ســملخااوعــبالرازــكالمرايــفتــيلكواونــيلبحراوناــعم
 التوالي. على سوالساد

 يـرالبحـ ـحنالشـ ـةكـبحر ـةالخاصـ )8.5( ـكلالشـ ـاتبيانـ ـسوتعكـ
 ةـورصـ ـمالعالـ لودو ـيالخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـئموانـ ـنبيـ

 ثــحي ًالــقلي تــختلفانإويوــلجا حنــلشاةــكلحر بهةاــمش
 ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ يـرالبحـ ـحنالشـ ـةكـحر ـمحجـ ـغيبلـ

 هوو للحاوية) مـدقـ 20 يعادل (بحجم ـةحاويـ 19,054,000 ـدةالمتحـ

 ـةالمملكـ ـيفـ يـرالبحـ ـحنالشـ ـةكـحر ـمحجـ ـفضعـ زـاويتجـ ـامـ

 ـلطنةسـ وتأتى ـة.حاويـ 8,670,000 ـغيبلـ ـذيوالـ ـعوديةالسـ ـةبيـالعر

 ـيالخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـنبيـ ـثالثالـ ـزكـالمر ـيفـ ـانعمـ

 قطر ثم ـتالكويـ ـايليهـ حاوية 4,223,712 ـغيبلـ يـربحـ ـحنشـ ـمبحجـ

 ـحنالشـ ـةكـحر ـنمـ ـكلبـ ـةالخاصـ ـاتالبيانـ ـسوتعكـ ـن.يـوالبحر

 ـثحيـ ـي-دبـ ةـارمـإ ـاتحتلهـ ـيالتـ ـةالدوليـ ـةالمكانـ يـروالبحـ ـويالجـ

 ـي-دبـ ةـارمـإ ـيفـ عـاالقطـ ـذاهـ ـيفـ ـةالدولـ ـاطنشـ ـممعظـ ـزكـيتر

 ـي.ودولـ ـيإقليمـ ىـارتجـ ـزكـكمر
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 ـلالنقـ ـاطنشـ ـمحجـ أن )9.5( ـكلبالشـ ـةالموضحـ ـاتالبيانـ ـيروتشـ

 ـركبـاأل ـوهـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ادـرفـلأل ـويالجـ

 ـاطالنشـ ـذاهـ ـمحجـ أن ـلبـ ـيالخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـنبيـ

 ـيالخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـةبقيـ ـيفـ ـهحجمـ ـيإجمالـ قـويفـ

 ـةدولـ ـيفـ ًـاجويـ ـنالمنقوليـ كابـرالـ دـدعـ زـاوتجـ ـثحيـ ـةمجتمعـ

 ـديـيز ـامـ ـعوديةالسـ ـيفـ ـغبلـ ـنحيـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 95 اتـارمـاإل

 ـبكـار ـونمليـ 20 ـيبحوالـ ـرقطـ ـايليهـ ـبكـار ـونمليـ 39 ـنعـ ًـالقليـ

 لكم) لدوطن/ مليونحجم الشحن الجوي ( :7الشكل 5.
 2018)مجلس التعاون الخليجي (

 ـبكـار ـونمليـ 10.4 ـيبحوالـ ـنيـوالبحر ـتوالكويـ ـانعمـ ـلطنةسـ ـمثـ

 ـذههـ ـسوتعكـ ـي.التوالـ ـىعلـ ـبكـار ـونمليـ 5.9و ـبكـار ـونمليـ 6.5و

 دبي ةـارمـإو ـةالدولـ ـيفـ ـياحةالسـ عقطا ـهدهشـ ـذيالـ ـوالنمـ مـاقـراأل

 دولي بـذجـ كزكمر ـاتحتلهـ ـيالتـ ـةوالمكانـ ةـرخيـاأل ـنواتالسـ لـالخـ

 ـياحة.والسـ ـالعمـلأل

 /World Development Indicators, https://databank.worldbank.org المصدر:
source/world-development-indicators 

ي بالمليون حاوية (الحاويةكة الشحن البحرحر :8الشكل 5.
 2018)مجلس التعاون الخليجي ( لم) لدوقد 20 بحجم 
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 ـتغلينالمشـ ـدادأعـ ـونمـ ـيفـ ًاارـتمراسـ 2019 مـاعـ ـهدشـ 5.5

 نــمتــتفعراثــحي نــيلتخزاولــلنقاعاــقط يــف
ثم 2018 مـاعـ في 300,429 ـىإلـ 2017 مـاعـ ـيفـ 283,843

 10.5) (الشكل 2019 معا في 317,377 إلى 

 همةـامسـ ـىعلـ ـتغلينالمشـ ـدادأعـ ـيفـ ـوالنمـ ـذاهـ ـسانعكـ ـدقـو

 ـلجعـ ـاممـ ).11.5 ـكل(الشـ ـفالتوظيـ ـيفـ ـنيـوالتخز ـلالنقـ عـاقطـ

 ـعمـ بـارتتقـ ـفالتوظيـ ـيفـ ـنيـوالتخز ـلالنقـ عـاقطـ همةـامسـ

 همةـامسـ تـهدشـ ـدفقـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ همتهـامسـ

 مـاعـ ـيفـ ًـيطابسـ ًـاتفاعـار ـفالتوظيـ ـيفـ ـنيـوالتخز ـلالنقـ عـاقطـ
 بالمائــة10.7 عالقطــا عباســتو حيــث 2018 مبعــا ًنــةمقار 2019

 ًـةنـمقار 2019 مـاعـ ـيفـ ةـارمـاإل ـيفـ ـنمليـالعا دـدعـ ـيإجمالـ ـنمـ
 النســبي ارســتقراال حــظيال كمــا 2018 معــا فــي بالمائــة10.3 ــبـ

 ةـرخيـاأل ـرالعشـ ـنواتالسـ لـالخـ ـفالتوظيـ ـيفـ عـاالقطـ همةـالمسـ
 ـة.بالمائـ10.3 ـطالمتوسـ ـيفـ ـتبلغـ ـيوالتـ

2018)كاب المنقولين بالمليون (د الراد: عدفركة النقل الجوي لألحر :9الشكل 5.
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 يمنظومة النقل البر

 لـالخـ ـاملموسـ اـورتطـ ةـارمـاإل ـيفـ يـرالبـ ـلالنقـ ـةمـمنظو تـهدشـ ـيدبـ ةـارمـإ ـيفـ ادـرفـلأل يـرالبـ ـلالنقـ ـةمـمنظو ـونتتكـ 6.5
 ـلبـ ـلتتماثـ ـيالتـ ـودةوالجـ ـمالكـ ـثحيـ ـنمـ ةـرخيـاأل ـنواتالسـ مكاناتإو ـاتاحتياجـ ـعمـ ـبتتناسـ عةمتنو اتخيار ـنمـ

 في ـةمـالمقد ـاتمـالخد ـودةجـ ـىعلـ ـانحيـاأل ـنمـ ـركثيـ ـيفـ قـوتتفـ ـثحيـ ةـارمـلإل ةـرائـوالز ـةالمقيمـ ـةالمختلفـ ـاتالفئـ

 ما.تقد كثراأل لالدو مةالعا تـالبالحافـ ـلالنقـ ـاتمـوخد وبالمتر ـلالنقـ ـاتمـخد ـرتتوافـ

 ـدقـو ة.ـارمـاإل ـقمناطـ ـةلكافـ ملةـاشـ ـةتغطيـ ـيفـ ةـرجـاأل اتـياروسـ

 اـرأثـ ـيدبـ ةـارإمـ ـيفـ ـةوالفعاليـ ـاءةبالكفـ ـميتسـ ـذيالـ ـنيـوالتخز ـلللنقـ عـاقطـ ـودلوجـ كان

 ةـارمـاإل ـيفـ ـةالداخليـ ةـارالتجـ ـةكـحر تـتمراسـ ـثحيـ ـاونـكور ـةجائحـ ـارآثـ ـواءاحتـ ـيفـ ـابالغـ

 ـاتالمنتجـ أو ـلعالسـ ـيفـ ـانقصـ أو ـاتاختناقـ ـواقسـاأل ـهدتشـ ـمولـ ـا،يبـتقر ـيطبيعـ ـكلبشـ

 مراأل ـي،الطبيعـ هاـارمسـ في ـعارسـاأل تـتمرواسـ ـامحليـ ـةوالمنتجـ دةـتورالمسـ كيةـتهالسـاال

 ة.ـارمـاإل ـيفـ ـنيـوالتخز ـلالنقـ عـاقطـ ـاءةكفـو ـةديناميكيـ ـسيعكـ ـذيالـ

 2019)-2010دبي ( ةمارفي إ في إجمالي التوظف ينع النقل والتخزقطا همةمسا :11الشكل 5.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 م الجماعيالنقل العا

 أعــداد فــي ةكبيــر يــادةز ةخيــراأل الســنوات تشــهد 7.5

 ةماراإل ـيفـ يالبر ـيالجماعـ النقل ـائلوسـ ميـتخدمسـ
 ـيحوالـ ـنمـ ـةمـالعا تـالالحافـ كابردـدعـ ـعتفـار ـدفقـ

 ـبكـار ـونمليـ 115.7 ـيحوالـ ـىإلـ 2010 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 38.9

 2016 مـاعـ في كبار ـونمليـ 151.1 ـيحوالـ ـىإلـ قفز ـمثـ 2013 مـاعـ ـيفـ
 ـىإلـ ـعاجـيتر ـمثـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 167.9 ـيحوالـ ـغليبلـ

 2019. معا في 157.1

 ـثحيـ ـغيلهتشـ ـةبدايـ ـذمنـ ـافتـال وـرالمتـ كابر دـدعـ ـيفـ ـوالنمـ كانو

 ـنواتسـ ثـالثـ لـالخـ ـفونصـ اتـرمـ ثـالثـ ـنعـ ـديـيز ـامـ ـفتضاعـ

 2010 مـاعـ في ـبكـار ـونمليـ 38.9 ـيحوالـ ـنمـ ـعتفـار إذ )(2013-2010
 ـونمليـ 191.3 ـىإلـ ـمثـ 2013 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 137.8 ـيحوالـ ـىإلـ

 ـمثـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 204.4 ـغبلـو 2016 مـاعـ ـيفـ ـبكـار

 12.5). ـكل(الشـ .2019 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ203 ـىإلـ ـالقليـ ـعاجـتر

 2019)-2010مة (ت العاو والحافالكاب المترتطور أعداد ر :12الشكل 5.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 ةجرات األسيار

 ةإدار ـىعلـ ـيبدبـ تـالوالمواصـ قـرالطـ ـةهيئـ فـر ُشـت 8.5
 دـدعـ ـرعبـ ـكوذلـ ةـارمـاإل ـيفـ ةـرجـاأل اتـيارسـ ـةمـمنظو

 متيازاال قـوحقـ ـكتمتلـ ـيالتـ ـةالتنظيميـ ـاتالكيانـ ـنمـ

 ـي،الوطنـ ـيكسـالتا ـي،كسـتا سكار ـي:هـو ةـرجـاأل اتـيارسـ ـغيللتشـ

 ـيكسـتا هالو ـة،المدينـ ـيكسـوتا ـة،بيـالعر ـيكسـوتا ـي،كسـتا وـرمتـو

 ـيفـو ـي.دبـ ـيكسـتا ـالهـو ـي،دبـ ـيكسـوتا ـي،كسـتا دور ون و س،كار

 ـمتـ ـاكمـ ـيدبـ ـيكسـتا ـعمـ ـيدبـ ـيكسـتا ـالهـ ـجمـد ـمتـ 2019 ـربـكتوأ

 س.كار كسيتا مع سكار كسيتا هال مجد

 2019)-2010ة (جرات األسيار تحالد رتطور عد :13الشكل 5.

 لخــال ًملموســا ًنمــوا ةجــراأل اتســيار تحــالر دعــد شــهد قــدو
 ـيفـ ـةحلـر 81.8 ـيحوالـ ـنمـ ـعتفـار ـثحيـ )2012–2010( ـنواتالسـ

 81.6 ـىإلـ ـعاجـليتر 2012 مـاعـ ـيفـ ـةحلـر 95.5 ـيحوالـ ـىإلـ 2010 مـاعـ
 ـاتالتقلبـ ـضبعـ هـارمسـ ـهديشـ ـمثـ 2013 مـاعـ ـيفـ ـةحلـر ـونمليـ

 ـمثـ 2015 مـاعـ ـيفـ ـةحلـر ـونمليـ 107.8 ـىإلـ ـعتفـار ـثحيـ ـةالطفيفـ

 103.4 ـىإلـ ـعتفـوار 2017 مـاعـ ـيفـ ـةحلـر ـونمليـ 101.7 ـىإلـ ـضانخفـ
ـبيالنسـ ارـتقرسـاال هذا ـيرتفسـ ويمكن .2019 مـاعـ في حلةر ـونمليـ

 2019) –2014( ةالفتــر لخــال ةجــراأل اتســيار تحــالر أعــداد فــي 
 ـعيتمتـ ـالمـ ـةنتيجـ وـرالمتـ كابر ـدادأعـ ـيفـ ـتمرالمسـ ـوالنمـ ـىإلـ

 اتـياربسـ ًـةنـمقار ـةالتكلفـ ـيفـ ـبىنسـ ـاضوانخفـ عةـرسـ ـنمـ ـهبـ

 13.5) ـكل(الشـ ة.ـرجـاأل

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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يمنظومة النقل البحر

 ةـركبيـ ـةاقتصاديـ ـةهميـا يـرالبحـ ـلالنقـ عـاقطـ ـذاتخـ 9.5 
 ـةقتصاديـاال ـاافيـالجغر ـكلتةشـ ـالمـ ـي,دبـ ةـارمـا ـيفـ

 ,ةــليولداةراــلتجاىــعل رــكبي حاــنفتانــمةراــملال
 و ـىءموانـ ـنمـ ـودةالجـ ـةفائقـ ـةالتحتيـ ـةالبنيـ ـزلتميـ ـةضافـباال

 ثـالثـ ـودبوجـ ـيدبـ ةـارمـا ـعتتمتـ و ـن.يـتخز و ـتيةلوجسـ ـاتمـخد
 ـاءمينـ و ـةيـالحمر ـاءمينـ و ـداشـر ـاءمينـ ـيهـ و ـيةئيسـر ـىءموانـ

 ـنمـ ـدالعديـ ـرفـلتو ـةضافـباال ـذاهـ ـيعلـ ـلبجبـ ةـرالحـ ـةالمنطقـ

 دبي. خور لطو على التقليدية اسيالمر

 ماتخد ةـارمـاإل ـيفـ ادفرلأل يـرالبحـ ـلالنقـ ـةمـمنظو ـملتشـ و ـاكمـ

ـلالنقـ ـاتمـخد أن إال ـيالمائـ ـيكسـوالتا ـيالمائـ ـاصوالبـ اتـارـالعب ّ 
في ادـرفـلأل يـرالبحـ ـلالنقـ ـاطنشـ ـىعلـ ـنتهيمـ ات ــارالعب ـطةبواسـ ّ 

 ًـةنـمقار مهاـتخدااسـ ـةتكلفـ ـيفـ ـبيالنسـ ـاضنخفـلال ـكوذلـ ةـارمـاإل
 ـطةبواسـ ـلالنقـ ـاتمـخد ـايليهـ ىـرخـاأل يـرالبحـ ـلالنقـ ـائلبوسـ

 2019)-2010ات (كاب العبارتطور أعداد ر :14الشكل 5.

كابردـدعـ ـيفـ ـبيانسـ اارـتقراسـ مـاقـراأل ـحوضـوت ـي.المائـ ـاصالبـ ُ 
 ـاتالتقلبـ ـضبعـ ـودوجـ ـعمـ )2012 – 2019(ةـرالفتـ لـالخـ اتـارـّالعب

كبار ـونمليـ 12.6 ـيحوالـ اتارالعب كابر دـدعـ ـغبلـ ـثحيـ ـدودةالمحـ ّ 
 2014 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 12.5 ـىإلـ ًـالقليـ ـعاجـوتر 2012 مـاعـ ـيفـ

 ـونمليـ 13.6 ـغبلـ ـثحيـ 2015 مـاعـ ـيفـ ًـاملموسـ ًـاتفاعـار ـهدليشـ

 ـعتفـلير 2017 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 12.9 ـىإلـ ـعاجـتر ـمثـ ـبكـار

 ـىعلـ 2019و 2018 ـيمـعا ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 13.8و 13.4 ـىإلـ ًداـدمجـ

 14.5). ـكل(الشـ ـي.التوالـ

اتـارـالعب كابر دـدعـ ـيفـ ـبيالنسـ ـاتالثبـ ـذاهـ ـيرتفسـ ـنويمكـ ّ 
 مةالخد ـةوخصوصيـ مةالخد ـذههـ مـتخدتسـ التي ـاتالفئـ ـةبطبيعـ

ـفتختلـ ـيوالتـ ـيالمائـ ـارالمسـ ـابهـ ـريمـ ـيالتـ ـنكـماباأل ـدةـالمقي ّ 
 ـقللمناطـ ـةتغطيـ ـركثـوأ ـةونـمر ـركثـاأل يـرالبـ ـلالنقـ ـاتمـخد ـنعـ

 ة.ـارمـاإل ـيفـ ـةالمختلفـ

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 ـاصالبـ كابر دـدعـ ـيفـ ـعاجـالتر ارـتمراسـ ـاتالبيانـ ـحتوضـ ـاكمـ

 2015 مـاعـ ـيفـ ـهوتـذر ـغبلـ ـذيوالـ ةـرخيـاأل ـنواتالسـ لـالخـ ـيالمائـ
 ـيحوالـ ـنمـ ًـاتفعـمر ـبكـار ـفألـ 572 ـنعـ ًـالقليـ ـديـيز ـامـ ـغبلـ ـثحيـ

 بلغ ـثحيـ 2016 مـاعـ ـذمنـ ـعاجـالتر ـدأبـ ـمثـ 2012 ـيفـ ـبكـار ـفألـ 348

 ـىإلـ ـضوانخفـ ـبكـار ـفألـ 527 ـيحوالـ ـيالمائـ ـاصالبـ كابر دـدعـ

 كبار ـفألـ 355 ـيحوالـ إلى ـمثـ 2017 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـفألـ 432 ـيحوالـ

 ـوهـو 2019 مـاعـ ـيفـ ـفألـ 289 ـيحوالـ ـغبلـ ًاـروأخيـ 2018 مـاعـ ـيفـ

 ـلالنقـ ـائلوسـ ـىعلـ ـادعتمـاال ـدايـبتز هـيرتفسـ ـنيمكـ ـذيالـ ـرمـاأل

 15.5). ـكل(الشـ ـة.ونـمر ـركثـواأل ـةتكلفـ ـلقـاأل يـرالبـ

 2018 مـاعـ لخال انـرالطيـ كةحر ـتاحتفظـ تـالحـالر دعد ـثحيـ ـنمـو
 ـةحلـر 251و فالآ 408 ـ تـالحـالر دـدعـ ـغبلـ ـثحيـ ـبيالنسـ ـابثباتهـ

 ـنحيـ ـيفـ ـة)،بالمائـ 0.3 ـغبلـ 2017 مـابعـ ـةنـمقار ـفطفيـ ـاض(بانخفـ

 ليصبح ـةطفيفـ ـادةيـز ـةحلـالر ـيفـ ينـافرالمسـ دعد ـطمتوسـ ـهدشـ

 2017. مـابعـ ـةنـمقار ـةبالمائـ 1.3 ـتبلغـ ـادةيـبز ـاكبـار 226

 ينفراــلمساددــعفــعتضا دــفق )11.5 كلــلشا(حــضيو اــكمو

 تفعار ـثحيـ ـنواتسـ ـانثمـ لـالخـ ـيالدولـ ـيدبـ ـارمطـ ـنمـ ـنالدولييـ

 89.1 ـنعـ يديز ـامـ ـىإلـ 2010 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 47.2 ـيحوالـ ـنمـ
 2018. مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ

 ـربـكتوأ ـيفـ كابـرللـ تـالحـالر ـىمبنـ ـاحوافتتـ ـغيلهتشـ ـدءبـ ـذمنـو

 دـدعـ ـيفـ ةـتمرمسـ ـادةيـز ـيالدولـ مـومكتـ آل ـارمطـ ـهدشـ 2013 مـاعـ
 الدولي مـومكتـ آل ـارمطـ في تحالالر كابردـدعـ ـعتفـار ـثحيـ كابـرالـ

 ألف 904,940 ـيحوالـ ـىإلـ 2016 مـاعـ في ـبكـار ـفألـ 851 ـيحوالـ ـنمـ

 ـفألـ 900,202 ـيحوالـ ـىإلـ ًـالقليـ ـعاجـتر ـمثـ ،2017 مـاعـ ـيفـ ـبكـار

 12.5). ـكل(الشـ .2018 مـاعـ ـيفـ ـبكـار

 2019)-2010كاب الباص المائي (تطور أعداد ر :15الشكل 5.
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 ماتت وتكنولوجيا المعلوتصاالين واالالنقل والتخز | مسالفصل الخا

 منظومة النقل الجوي

 تــاعلقطاا هــمأ ــدحأيــولجا لنقــلاعقطــا ــليمث 10.5
 ـهبـ ـعيتمتـ ـالمـ ًاـرنظـ ةـارمـاإل ـيفـ ـدةائـالر ـةقتصاديـاال

 لـالخـ اتـازانجـ ـنمـ ـهحققـ ـامـو ـةدوليـ ـةمكانـ ـنمـ
 ـركبـوأ ـلأفضـ ـنمـ كةـرشـ عـاالقطـ ـذاهـ ـودوتقـ ة،ـرخيـاأل ـنواتالسـ

 ـيهـ ـيالدولـ ـتوىالمسـ ـىعلـ ـاطالنشـ ـذاهـ ـيفـ ـةملـالعا كاتـرالشـ

ات.ماراإل انطير كةشر

 ـنمـ ـدالعديـ ـىعلـ ـديعتمـ عـاالقطـ ـذاهـ ـيفـ ـاطالنشـ ـتوىمسـ أن إال 

 ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـتوىمسـ ـاهـزأبر ـةوالدوليـ ـةالمحليـ ـلمـالعوا

 ـاطنشـ ـتوىمسـو الوافدة العمالة ـىعلـ ـبالطلـ ـتوىمسـو ـيالمحلـ

 ـةجـبدر ـديعتمـ ـذيوالـ ةـارمـاإل ـيفـ ـاتوالفعاليـ ـياحةالسـ عـاقطـ

 ـياحة.السـ ـىعلـ ـيالدولـ ـبالطلـ ـتوىمسـ ـىعلـ ةـركبيـ

 2019)-2010دبي الدولي ( مطار كابد رتطور عد :16الشكل 5.

 ـنمـ ـدبالعديـ ـويالجـ ـلالنقـ عـاقطـ أداء ـرتأثـ ـنمـ ـمغـالر ـىعلـو

 ًاتمرــمس ًاوــنم هدــشهــناالاةــجيرلخااوةــخليالدالــمالعوا
 ـهتعكسـ ـذىالـ ـرمـاأل ة،ـرخيـاأل ـنواتسـ ـرالعشـ لـالخـ ًـاملحوظـو

 اتارــطم ىــإلو نــم نيرافــسمال دادــأعب ةــاصخال اءاتــصحاال

 و )2010 – 2018( ةـرالفتـ لـالخـ ًـايبـتقر ـتتضاعفـ ـيوالتـ ـيدبـ ةـارمـإ
 ـثحيـ ـنمـ ـمالعالـ اتـارمطـ ـركبـا ـةقائمـ ـيالدولـ ـيدبـ ـارمطـ ـدرتصـ

 دـدعـ ـعتفـار ـثحيـ ة,ـرخيـاال ـنواتبالسـ ـنالدولييـ ينـافرالمسـ ـداداعـ
 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 47.2 ـيحوالـ ـنمـ ـيالدولـ ـيدبـ ـارمطـ كابر

 ـعاجـتر ـهولكنـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 89.1 ـيحوالـ ـىإلـ 2010

 ـعاجـلتر ـةنتيجـ ـبكـار ـونمليـ 86.4 ـغليبلـ 2019 مـاعـ ـيفـ ًـالقليـ

 قتصادياال ـوالنمـ تـدالمعـ ـؤوتباطـ ـياحةالسـ ـىعلـ ـيالدولـ ـبالطلـ

 16.5) ـكل(الشـ ـة.العالميـ
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 النقل عـالقطـ ايدةالمتز ـةهميـلأل ةـارمـاإل ـةمـحكو اكإدر ـياقسـ ـيفـو

 فيه ـلالعمـ ـدأبـ ـذيوالـ مـومكتـ آل ـارمطـ ـاءبإنشـ ارـرالقـ كان ـويالجـ

 ـمالضخـ عوـرالمشـ ـنضمـ ـيويأتـ 2013 مـاعـ ـيفـ ـةئيـجز ةـوربصـ

 ـم.العالـ ـيفـ ـةملـمتكا ـارمطـ ـةمدينـ لأو ـاءبإنشـ

 مـومكتـ آل ـارمطـ كابردـدعـ ـيفـ ـتمرالمسـ ـوالنمـ مـاقـراأل ـحوتوضـ
 حوالي ـىإلـ 2014 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـفألـ 845 ـيحوالـ ـنمـ ـعتفـار ـذيوالـ

 ونصف ـونمليـ ـنعـ ـديـيز ـامـ ـىإلـ ـمثـ 2017 مـاعـ ـيفـ ـبكـار ـفألـ 905

 17.5). ـكل(الشـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـبكـار

 ـداحـ ـكليشـ ـذيالـ ـويالجـ ـحنالشـ ـاطنشـ ـصيخـ ـامـ ـيفـ ـامـا

ةـارمـا ـكلتشـ ـدفقـ ـويالجـ ـلالنقـ عـاقطـ ـيفـ ـيةئيسـالر ـطةنشـاال
 ـهدفشـ العالم. لدو ـفمختلـ ـىالـ البضائع ورـرلمـ ـادوليـ اـرجسـ دبي 

 ـعمـ ةـرخيـاال ـرالعشـ ـنواتالسـ لـالخـ ـاملحوظـ ـوانمـ عـاالقطـ ـذاهـ

 ءاداعــجالتر ةــكنتيج ةرــخيالاثالــلثاماوــعالبا فــطفي عــجاتر
ـارمطـ ـنمـ ـويالجـ ـحنالشـ ـمحجـ ـغبلـ ـثحيـ ـي,العالمـ ـادقتصـاال

 ـىالـ ـعتفـار و ـنطـ ـفالـ 2017153,990 مـاعـ ـيفـ ـيالدولـ مـومكتـ ال 

 مـاعـ ـيفـ ـنطـ ـفالـ 181,317 ـىالـ ـضلينخفـ 2018 مـاعـ ـيفـ 188,826
ـيدبـ ـارمطـ ـنمـ ـويالجـ ـحنالشـ ـمحجـ ـاتبيانـ ـيرتشـ و .2019

 2018 و 2017 مــيعا بيــن مــا طفيــف انخفــاض احــدوث الدولــي 
 ـضلتنخفـ ـن,طـ ـونمليـ 248 ـىالـ ـنطـ ـونمليـ 251 ـنمـ ـضلتنخفـ

 ـذاهـ ـنمـ ءـزجـ ىـزيعـ و 2019 ـيفـ ـنطـ ـونمليـ 238 ـىالـ داـدمجـ

 ـىالـ ـليـابر 16 ـنبيـ ـامـ ةـربالفتـ انـرالطيـ ـدرجمـ قـالاغـ ـىالـ ـعاجـالتر

 م.ـاالعـ ـكذلـ ـنمـ ـومايـ 30

 2019)-2014م الدولي (مكتو مطار آل كابد رعد :17الشكل 5.
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 ت وتكنولوجيا المعلوماتتصاالع االقطا

 تتصــاالاال عقطــا شــهده الــذي يعالســر التطــور إن 11.5
 ـسيعكـ ـامـ ـنضمـ ـسيعكـ ـاتمـالمعلو ـاوتكنولوجيـ

 في عـاالقطـ ـذاهـ به مـويقـ ـحأصبـ ـذىالـ يـورالمحـ ـدورالـ

 هـرتظهـ ـامـ ـوهـو ـم،العالـ لـوحـ ـالعمـاأل ـاتمؤسسـو ادـرفـاأل ـاةحيـ
 دـدعـ ـفتضاعـ ـدفقـ عـاالقطـ ـذابهـ ـةالخاصـ ـةالدوليـ ـاءاتحصـاإل
 لـالخـ اتـرمـ ـعبـأر ـمالعالـ ـيفـ ـتنـنتراال مونـتخديسـ ـنالذيـ ادـرفـاأل

 إلى 2001 مـاعـ ـيفـ دفر ـونمليـ 495 ـنمـ ـعتفـار ـثحيـ ـنواتسـ ـرعشـ

 20191 مـاعـ ـيفـ ـونمليـ 4,131 ـىإلـ ـزليقفـ 2010 مـاعـ ـونمليـ 2,035

 نتنتراال ـبكةشـ مـتخدتسـ ـيالتـ ـرسـاأل ـبةنسـ في هذا ـسانعكـ ـدقـ.و

 لالدو ـنمـ كل ـيفـو ـمالعالـ ـتوىمسـ ـىعلـ ـرسـاأل دـدعـ ـيإجمالـ ـنمـ
 العالم ـيفـ ـبةالنسـ هذه تفعتار ـثحيـ ـة،ميـالنا لـدووالـ ـةمـالمتقد

 ثم 2010 مـاعـ في ـةبالمائـ32.5 ـىإلـ 2002 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 13.4 ـنمـ

 ـيفـ ًـاوضوحـ ـركثـأ ـادةيـالز ـتكانـو 2019 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ57 ـىإلـ

 مـتخدتسـ ـيالتـ ـرسـاأل ـبةنسـ ـتتفعـار ـثحيـ ـةمـالمتقد لـدوالـ
 معا ـيفـ ـةبالمائـ66.3 ـىإلـ 2002 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ35.1 ـنمـ ـتنـنتراال

 في ًبطئا ـركثـأ ـورالتطـ كانو 2019 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ87 ـىإلـ ـمثـ 2010

 ـيفـ ـةبالمائـ4.6 ـنمـ ـبةالنسـ ـذههـ ـتتفعـار ـثحيـ ـةميـالنا لـدوالـ

ـةبالمائـ46.7 ـىإلـ ـمثـ 2010 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ19.8 ـىإلـ 2002 مـاعـ
2 معا في  2019. 

 اتالتطور ـذههـ عن بعيدة ـيالخليجـ التعاون ـسمجلـ لدو تكن ـملـ

 اــجيلوتكنووتالاــتصالاعاــبقط ًاــضحاوماــهتمالانكا ثــحي
 ـىفعلـ ات،ـرالمؤشـ ـنمـ ـدالعديـ ـهيعكسـ ـذيالـ ـرمـاأل ـاتمـالمعلو

 100 ـكللـ لـوالمحمـ ـفالهاتـ كاتاـتراشـ دـدعـ ـغبلـ ـالالمثـ ـبيلسـ
 مـاعـ ـيفـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ 208 ـكانالسـ ـنمـ

 ـايليهـ ًـادوليـ ـيوالثانـ ًـاخليجيـ لواال ـزكـالمر ـكبذلـ ـللتحتـ 2019

 ـثحيـ ًـادوليـ سـادوالسـ ًـاخليجيـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ ـتالكويـ ـةدولـ

 ـةدولـ تـاءوجـ ـكانالسـ ـنمـ 100 ـكللـ 178.6 كاتاـترشـاال دـدعـ ـغيبلـ

 دـدبعـ ًـادوليـ ـرعشـ ـعوالتاسـ ًـاخليجيـ ـثالثالـ ـزكـالمر ـيفـ ـرقطـ
 ـلطنةسـ ـنمـ كل ـمثـ ـكان،السـ ـنمـ 100 ـكللـ اكـتراشـ 141.9 ـغيبلـ

 ابعالر ـزكـاالمر ـيفـ ـعوديةالسـ ـةبيـالعر ـةوالمملكـ ـنيـوالبحر ـانعمـ

 122.6و 133.3و 133.4 ـغتبلـ ـدادبأعـ ـاخليجيـ سـادوالسـ ـسمـوالخا
18.5). ـكل(الشـ ـيالتوالـ ـىعلـ ـكانالسـ ـنمـ 100 ـكللـ اكـتراشـ

 في كاتاـترشـاال دعد ـرمؤشـ تتبعنا ـامـ إذا ًاـركثيـ ةـورالصـ ـفتختلـ وال 

 ـكانالسـ ـنمـ 100 ـكللـ ـضيـالعر ـاقالنطـ ذات لـوالمحمـ ـونالتليفـ

 ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ كااـتراشـ 250 ـغتبلـ ـيوالتـ

 ـتالكويـ ـةدولـ ـايليهـ ًـاودوليـ ًـاخليجيـ لواأل ـزكـالمر ـكبذلـ ـللتحتـ

 ـغيبلـ ـثحيـ ـادوليـ ـرعشـ ـاديوالحـ ـاخليجيـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ

 2019)مجلس التعاون الخليجي ( لدو في من السكان 100 ل لكلكات التليفون المحمواد اشترعد :18الشكل 5.

 The Global Competitiveness Report 2019, The World Economic Forum,www.weforum.org المصدر:

International Telecommunications Union: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx 1 
International Telecommunications Union: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx 2 
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 كاتاـتراشـ دـدبعـ ـرقطـ ـةدولـ ـمثـ كا،اـتراشـ 130.9 كاتاـترشـاالدـدعـ

 ـثالثالـ ـزكـالمر ـكبذلـ ـةمحتلـ ـكانالسـ ـنمـ 100 ـكللـ 125.9 ـغيبلـ

 ـةوالمملكـ ـنيـالبحر ـنمـ كل ـمثـ ًـادوليـ ـرعشـ ـسمـوالخا ًـاخليجيـ

 مسوالخا ـعابـالر ـزكـاالمر ـيفـ عمان ـلطنةوسـ ـعوديةالسـ ـةبيـالعر

 85.2و 111.1و 126 كاتاـترشـاال دـدعـ ـغيبلـ ـثحيـ ـاخليجيـ سـادوالسـ
 19.5) . ـكل(الشـ ـيالتوالـ ـىعلـ كااـتراشـ

 ـغبلـ ـدفقـ ـتنـنتراال ـبكةبشـ ـةالخاصـ اتـربالمؤشـ ـقيتعلـ ـافيمـو

 ـكللـ ـضيـالعر ـاقالنطـ ذات ـتنـنتراال ـبكاتشـ ـيفـ كاتاـترشـاال دـدعـ

 ـكبذلـ ـللتحتـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ كااـتراشـ 31.4 ـكانالسـ ـنمـ 100

 ـايليهـ ًـادوليـ ينـروالعشـ ـابعالسـ ـزكـوالمر ًـاخليجيـ لواأل ـزكـالمر

 ـبعينوالسـ ـيوالثانـ ًـاخليجيـ ـيالثانـ ـزكـالمر ـيفـ ـنيـالبحر ـةمملكـ

 كزالمر ـيفـ ـرقطـ ـةدولـ ـم،ثـ 11.6 ـرالمؤشـ ـةقيمـ ـتبلغـ ـثحيـ ًـادوليـ

 ـةقيمـ ـتبلغـ ـثحيـ ًـادوليـ ـبعينوالسـ ـابعوالسـ ًـاخليجيـ ـثالثالـ

 ـةبيـالعر ـةوالمملكـ ـانعمـ ـلطنةسـ ـنمـ كل تـاءوجـ 9.6 ـرالمؤشـ

 سـادوالسـ مسوالخا ابعالر ـزكـاالمر في ـتالكويـ ودولة ـعوديةالسـ
 ذات ـتنـنتراال ـبكةشـ ـيفـ كاتاـترشـاالدـدعـ ـتبلغـ ـثحيـ ًـاخليجيـ

 ـىعلـ 4.8و 5.6و 8.7 ـافيهـ ـكانالسـ ـنمـ 100 ـكللـ ـضيـالعر ـاقالنطـ

 20.5). ـكل(الشـ ـيالتوالـ

 ـنالبالغيـ ـنمـ ـتنـنتراال ـيفـ كينـترالمشـ ـبةنسـ ـرلمؤشـ ًـافقـوو

 ـغتبلـ ـبةبنسـ ًـاودوليـ ًـاخليجيـ لواأل ـزكـالمر ـيفـ ـرقطـ ـةدولـ تـاءجـ

 ًوخليجيا ًـادوليـ ـيالثانـ كزالمر ـيفـ الكويت ـةدولـ ـايليهـ ـةبالمائـ 99.7
 ـثالثالـ ـزكـالمر ـيفـ ـنيـالبحر ـةدولـ ـمثـ ـة،بالمائـ99.6 ـغتبلـ ـبةبنسـ

 ـةدولـ ـىوتأتـ ـة.بالمائـ98.6 ـغتبلـ ـبةبنسـ َـادوليـ ـعابـوالر ًـاخليجيـ

 ًـادوليـ ـسمـوالخا ًـاخليجيـ ـعابـالر ـزكـالمر ـيفـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل

 مجلس التعاون لدو في من السكان 100 يض لكلل ذات النطاق العركات التليفون المحمواد اشترعد :19الشكل 5.

2019)الخليجي (

 The Global Competitiveness Report 2019, The World Economic Forum, www.weforum.org المصدر: 

 2019)مجلس التعاون الخليجي ( لدو في من السكان 100 يض لكلكات النت ذات النطاق العراد اشترعد :20الشكل 5.

 The Global Competitiveness Report 2019, The World Economic Forum, www.weforum.org المصدر:

 75 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 

    
  

  
    

 

 

 

 

 ماتت وتكنولوجيا المعلوتصاالين واالالنقل والتخز | مسالفصل الخا

 ـعوديةالسـ بيةالعر ـةالمملكـ ـنمـ كل ـمثـ ـةبالمائـ98.5 ـغتبلـ ـبةبنسـ

 ـاخليجيـ سـادوالسـ ـسمـالخا ـنيـكزالمر ـيفـ ـانعمـ ـلطنةوسـ

 ـةبالمائـ93.3 ـغتبلـ ـببنسـ ـادوليـ ـنبعيـرواأل ـيوالثانـ ـرعشـ ـثوالثالـ

 21.5). ـكل(الشـ ـيالتوالـ ـىعلـ ـةبالمائـ80.2و

 ـحيتضـ )1.5( لـدوجـ ـيفـ ـةالموضحـ مـاقـرباأل ـبالنسـ ـذههـ ـةنـبمقارو

 ـاوتكنولوجيـ تـاالتصـاال عـاقطـ ـيفـ ـةالتحتيـ ـةالبنيـ مـدتقـ ـدىمـ

 وجــه علــى الخليجــي التعــاون مجلــس لدو فــي مــاتالمعلو

 ـوص،الخصـ ـهوجـ ـىعلـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـةودولـ مـوالعمـ

 وسفير ـةمـأز ـاتتبعـ ـةمواجهـ ـيفـ الدولة ـاحنجـ ـريفسـ ـذيالـ ـرمـاأل

 ـتجد.المسـ ـاونـكور

 تطور )22.5( ـكلالشـ ـحيوضـ ـيدبـ ةـارمـإ ـتوىمسـ ـىعلـو 12.5

 خطوط دـدعـو الة ّالفع ـةكـالمتحر الهاتف ـوطخطـ ـدادأعـ

 ـحويوضـ ةـرخيـاال ـنواتسـ ـتالسـ لـالخـ ـتالثابـ ـفالهاتـ

 5.878 ـيحوالـ ـنمـ كـرالمتحـ ـفالهاتـ ـوطخطـ دـدعـ عـاتفـار ـكلالشـ
 ـمثـ 2018 مـاعـ ـيفـ ًـايبـتقر ـونمليـ 6.433 ـىإلـ 2017 مـاعـ ـيفـ ـونمليـ

 طفيفة اتـرالتغيـ ـتكانـ ـنحيـ في 2019 مـاعـ ـيفـ ـونمليـ 6.501 ـىإلـ

 ًيباتقر ـونمليـ 1.414 ـتبلغـ ـثحيـ الثابت ـفالهاتـ ـوطخطـ أعداد ـيفـ
ـمثـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـونمليـ 1.431 ـىإلـ ًـالقليـ ـعتفـلتر 2017 مـاعـ ـيفـ

 2019. معا في مليون 1.491 إلى 

 ادـرفـاأل عـاقطـ ـنمـ كينـترالمشـ دـدبعـ ـةالخاصـ ـاتالبيانـ ـحوتوضـ

 مــاتخد علــى الطلــب فــي المســتمر النمــو عمــالاأل عقطــاو

مجلس التعاون الخليجي (2019) دول في من البالغين في االنترنت نسبة المشتركين الشكل 21.5: نسبة المشتركين في االنترنت من البالغين في دول مجلس التعاون الخليجي (2019)الشكل 21.5:

 The Global Competitiveness Report 2019, The World Economic Forum, www.weforum.org المصدر: 

 في بية والمناطق المختلفةل العرفي الدو ماتت وتكنولوجيا المعلوتصاالع االات الخاصة بقطابعض المؤشر :51.لجدو

 2019)العالم (

 دمن إجمالي عد لفي المنز كمبيوتر سر التي تمتلكنسبة األ
 2019 مسر عااأل

 شبكة ل إلىمكانية الوصوسر التي تتمتع بإنسبة األ

 2019 مسر عاد األمن إجمالي عد نتنتراال
 افيةالمنطقة الجغر

 بيةل العرالدو 51.9 57.1

 يقياأفر 10.7 17.8

 آسيا والمحيط الهادي 43.5 50.9

86.5 78  باوأور

 بيةيكا الجنومريكا الشمالية وأمرأ 65.7 71.8

 العالم 49.7 49.7

87 82.3  مةعة الدو ل المتقدمجمو

46.7 38.5  ميةل الناعة الدومجمو

11.8 9.5 ً  ماقل تقدل األعة الدومجمو

 International Telecommunications Union: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx المصدر:
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 ـيفـ كينـترالمشـ دـدعـ ـعتفـار ـثحيـ ـضيـالعر ـاقالنطـ ذات ـتنـنتراال

 474 ـيحوالـ ـىإلـ 2012 مـاعـ ـيفـ ـفألـ 395 ـيحوالـ ـنمـ ادـرفـاأل عـاقطـ
 زتجاو ًاـروأخيـ 2018 مـاعـ في ـفألـ 543 حوالي ـمثـ 2015 مـاعـ في ـفألـ

 ـالعمـاأل عـاقطـ كاتاـتراشـ دـدعـ ـامـأ.2019 مـاعـ ـيفـ ـفألـ 969 دـدالعـ

 ـنمـ ـعتفـار ـثحيـ )2012 – 2015(ةـرالفتـ لـالخـ ًـايبـتقر ـفتضاعـ ـدفقـ

 ـيفـ ـفألـ 133 ـنعـ ًـالقليـ ـديـيز ـامـ ـىإلـ 2012 مـاعـ ـيفـ ـفألـ 62 ـيحوالـ

 ـيحوالـ ـغبلـ ـىحتـ ـنالحيـ ـكذلـ ـذمنـ ًـااجعـتر ـهدشـ ـهأنـ إال 2015 مـاعـ

 2019 مـاعـ في ًـاطفيفـ ًـاتفاعـار ـهدليشـ 2018 مـاعـ اكـتراشـ ـفألـ 90.4
 ماتخد ـىعلـ ـبالطلـ ـيفـ ـادةيـالز أن ـظحـويال ـف.ألـ 91 زـاوتجـ ـثحيـ

 ـذيالـ ـعاجـالتر تزـاوتجـ ادـرفـاأل ـلبـ ِق ـنمـ ـضيـالعر عـاالقطـ ـتنـانتر

 إجمالي ـيفـ ـتمرمسـ نمو المحصلة ـتفكانـ ـالعمـاأل عـاقطـ ـهدهشـ

 ةالفتر لخال يضالعر النطاق ذات نتنتراال كاتااشتر دعد

 2019)-2014دبي ( في تطور أعداد خطوط الهاتف :22الشكل 5.

 421 حوالي ـنمـ كاتاـترشـاال دعد ـيإجمالـ ـعتفـار ـثحيـ )2019–(2012
 ثم 2015 مـاعـ ـيفـ ـفألـ 607 ـيحوالـ ـىإلـ 2012 مـاعـ ـيفـ اكـتراشـ ـفألـ

 23.5). ـكل(الشـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـفألـ 660 ـنعـ ًـالقليـ ـديـيز ـامـ ـىإلـ

 ـيفـ ـتغلينالمشـ ـدادأعـ ـيفـ ةـتمرالمسـ ـادةيـالز ـنمـ ـمغـالر ـىعلـ

ةخيراأل ـنواتالسـ لـالخـ ـاتمـالمعلو ـاوتكنولوجيـ تـاالتصـاال عـاقطـ
 ينخيراأل ـنميـالعا في ًـبيانسـ ًثباتا ـتغلينالمشـ ـدادأعـ تـهدشـ فقد 

 ـىإلـ 2018 مـاعـ ـيفـ 39,998 ـنمـ ًـاطفيفـ ًـااجعـتر ـتاجعـتر ـثحيـ

 ـذيالـ ـفالطفيـ ـعاجـالتر ـعمـ ـذاهـ ـقويتسـ 2019 مـاعـ ـيفـ 39,602

 ـذيالـ ـوالنحـ ـىعلـ ـوالنمـ ـدلمعـ ـيفـ 2019 مـاعـ ـيفـ عـاالقطـ ـهدهشـ

 24.5). ـكل(الشـ ـهتوضيحـ ـبقسـ

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 2019)-2012يض بدبي (تطور أعداد خطوط النطاق العر :23الشكل 5.

 حصاء:لإل دبي كزمر المصدر:
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 2019)-2010ت (تصاالع االقطا في تطور أعداد المشتغلين :24الشكل 5.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

-19كوفيد مةظل أز في ينع النقل والتخزقطا

 ةماراإل ـةمـحكو اتخذتها ـيالتـ ـةيـازحتراال اءاتـرجـلإل كان 13.5
 وسـرفيـ ـيتفشـ ـبعقـ ـمالعالـ لدو ـاتمـحكو ـممعظـو

19ـدفيـكو  ـرالحظـ ضـرفـو اتـارالمطـ قـالغـإ ـلمثـ 19-

 يــجرلخاالــلنقاةــكحر ىــعل ًارــكبي ًارــثأًاــخليادةــكلحراىــعل
 انـرللطيـ ـيدبـ ـةهيئـ ـنعـ ةـادرالصـ ـاءاتحصـاال ـحتوضـ ـي.والداخلـ

 ـيدبـ اتـارمطـ ـرعبـ ينـافرالمسـ ـدادأعـ ـيفـ ـرالكبيـ ـعاجـالتر ـينـالمد

 دعد ـضانخفـ فقد )2020(يـارالجـ مـاالعـ ـنمـ ـىولـاأل ـهورالشـ لـالخـ
 ـىإلـ ـرينايـ ـهرشـ ـيفـ ـافرمسـ ـنييـمال 8 ـيحوالـ ـنمـ ينـافرالمسـ

 ـونمليـ 3.5 ـىإلـ ـمثـ ـرايـفبر ـهرشـ ـيفـ ـافرمسـ ـونمليـ 6.7 ـيحوالـ

 كةحر ـفقـوتو ـيدبـ اتـارمطـ قـالغـإ معوس،ـارمـ ـهرشـ ـيفـ ـافرمسـ

ـىإلـ ـليـأبر ـهرشـ ـيفـ ينـافرالمسـ دـدعـ ـضانخفـ ـةالعاديـ انـرالطيـ
 25.5). (الشكل مسافر ألف 40 عن يقل ما 

 ـطةنشـاأل ـتثناءباسـ – ـاديقتصـاال ـاطالنشـ ـفقـتو ـسانعكـ ـدقـو

ـممعظـ ـيفـ ـدعـب ـنعـ ـلوالعمـ ـرالحظـ ةـرفتـ لـالخـ – ـةيـورالضر ُ 
 على ـاصالخـ عالقطا ـيفـ ـالعمـاأل ـاتمؤسسـو ـةميـالحكو ـاتالجهـ

 ـدفقـ ـةمـالعا تـالوالحافـ وـرالمتـ كابر دـدبعـ ـةالخاصـ ـاءاتحصـاال

 ـهرشـ في كبار ـونمليـ 18.1 ـيحوالـ ـنمـ وـرالمتـ كابر دـدعـ ـضانخفـ

 ـهرشـ ـيفـ ـونمليـ 11.4 ـىإلـ ـرايـفبر ـهرشـ ـيفـ ـونمليـ 16.9 ـىإلـ ـرينايـ

 ـل.يـأبر ـهرشـ ـيفـ ـفألـ 863 ـىإلـوسـارمـ

 تالحافال كابر دـدبعـ الخاصة ـاءاتحصـاال ـارمسـ ًاكثير يختلف ـمولـ
 ـهرشـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 12.8 ـيحوالـ ـنمـ ـضانخفـ ـذيوالـ ـةمـالعا

 ـيفـ ـونمليـ 9.5 ـىإلـ ـمثـ ـرايـفبر ـهرشـ ـيفـ ـونمليـ 12.5 ـىإلـ ـرينايـ

 26.5). ـكل(الشـ ـليـأبر ـهرشـ في مليون 1.9 ـىإلـ ًاـروأخيـ سـارمـ ـهرشـ

 اتـارـّالعب كابر دـدعـ ـهدهشـ ـذيالـ ـعاجـالتر )27.5( ـكلالشـ ـحويوضـ

ـنمـ اتـارـالعب كابردـدعـ ـضانخفـ ـثحيـ ـرينايـ ـهرشـ ـنمـ ًـةبدايـ ّ 
 ـهرشـ ـيفـ ـفألـ 768 ـىإلـ ـرينايـ ـهرشـ ـيفـ ـبكـار ـونمليـ 1.4 ـيحوالـ

 ـثحيـ ًـابهامشـ ًـااجعـتر ـيالمائـ ـاصالبـ كابر دـدعـ ـهدوشـ ـر،ايـفبر

 ـيفـ 27,612 ـىإلـ ـرينايـ ـهرشـ ـيفـ 36,930 ـنمـ كابـرالـ دـدعـ ـضانخفـ

 في كةالحر ـتقفـوتو سـارمـ ـهرشـ ـيفـ 13,532 ـىإلـ ـمثـ ـرايـفبر ـهرشـ

 28.5). ـكل(الشـ ـليـأبر ـهرشـ
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ت وتكنولوجياتصاالع االفاق المستقبلية لقطااآل
 وناكور في عالم ما بعد المعلومات 

 علىو ـالعمـاأل ـاتمؤسسـو ادـرفـاأل على ـةعميقـ اتـرتأثيـ اءاتـرجـاإل ـتجدالمسـ ـاونـكور وسـرلفيـ يعـرالسـ ـارنتشـاال ـعفـد 14.5

 اــجيلوتكنووتالاــتصالاتاــمخد ماتخدــساةــطبيعوةــفكثا نــمةــعمجمو قــتطبي ىــلإمــللعاالودمــمعظ
 كيفيةو ادـرفـلأل ـةميـاليو ـاةالحيـ ـةطبيعـ تـرتغيـ ـدفقـ ـات،مـالمعلو لهذه كان ـدقـو ه،ـارانتشـ ـنمـ ـدللحـ ـةمـالصار اءاتـرجـاإل

2020) يل- أبر 2019دبي (يناير اتمطار كابد رتطور عد :25الشكل 5.

حصاءلإل دبي كزمر المصدر: 

- أبريل 2020) (يناير2019 تطور عدد ركاب المترو والحافالت العامة الشكل 26.5:
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 علــى عتمــاداال ايــدوتز لنشــاطها عمــالاأل مؤسســات ســةممار

 ـينواحـ كل ـيفـ ـتنـنتراال ـبكةشـ لـالخـ ـنمـ ـلوالتواصـ ـالتصـاال

 بل ِق ـنمـ التعليمية ـاتالمنصـ مـتخدااسـ ـنمـ ًـةبدايـ ًـايبـتقر ـاةالحيـ

 دــقعو الــمعاأل ةإدارــبً اوررــم اتــعماجوال سدارــمال بالــط
 عبر ـةميـالحكو ـاتمـالخد ـنمـ ـركثيـ ـموتقديـ ـدبعـ ـنعـ ـاتجتماعـاال

 ـودالبنـ ـنمـ ـركثيـ ـبوطلـ قـوبالتسـ ـاءانتهـ ـسوليـ ـتنـنتراإل ـبكةشـ

 ـرمـاأل، ـتنـنتراال ـبكةشـ لـالخـ ـنمـ ـةميـاليو ـاةالحيـ ـيفـ ـيةساسـاأل

 ـاوتكنولوجيـ تـاالتصـاال ـاتمـخد ـةهميـوأ دور ـدايـتز ـىإلـ أدى ـذيالـ

 ـيفـ عـاالقطـ ـذاهـ ـعووضـ ـىمضـ ـتقـو أى ـنمـ ـركثـأ ـاتمـالمعلو

 نشاطها. حجم في ةطفر لحدوث شحةالمر القطاعات مةمقد

 ـةبدايـ ـلقبـ ـواقعـتو ـدقـ ـنالمحلليـ ـنمـ ـركثيـ أن ـنمـ ـمغـالر ـىعلـو

 يةهرجو اتـرتغييـ العالم ـهديشـ أن ـتجدالمسـ وناكور وسـرفيـ مةأز

 تاــملمعلواوتالاــتصالااــجيلوتكنو تاــتطبيق ماتخدــسايــف
 ثـديحـ أن ـعقـيتو ـملـ ًـداأحـ ـإنفـ ـة،مـالقاد ـنواتالسـ لـالخـ ـةالحديثـ

 ـعجميـ ـىعلـ أن ـييعنـ ـاممـ ـابهـ ـمتـ ـيالتـ عةـربالسـ ـرالتغييـ ـذاهـ

 ـرتطويـ ـيفـ عةـروسـ ـةجديـ ـركثـأ ـونحـ ـىعلـ ـلتعمـ أن ـمالعالـ لدو

 ـاتمـوالمعلو تـاالتصـاال ـاتكنولوجيـ عـاقطـ ـيفـ ـةالتحتيـ ـةالبنيـ

 ـاتمكانـإ ـنمـ ـسمـالخا ـلالجيـ ـبكاتشـ ـهتتيحـ ـاممـ ـتفادةسـواال

 ـنمـ إن لـوالقـ ـنويمكـ ـي.صطناعـاال كاءـذالـ ـقتطبيـ ـيفـ ـعوالتوسـ

 ـاأنهـ ـتجدالمسـ ـاونـكور وسـرفيـ ـةلجائحـ ـةيجابيـاإل ـارثـاآل ـمهـأ

 مـتخدااسـ كيفيةو ـةهميـبأ ـيعـالو ـادةيـز ـيفـ كبير ـكلبشـ همتـاسـ
 تـاالالمجـ ـنمـ ـرالكثيـ ـيفـ ـمالعالـ ـيفـ ـةالتكنولوجيـ ـاتالتطبيقـ

 ةــسرمماوةــنيولكترالاةراــلتجاوةــفيلمصراتالــملمعاالــمث
 ـد.بعـ ـنعـ ـموالتعليـ ـلوالعمـ ـالعمـاأل

 ـىعلـ ـبالطلـ هاـهديشـ ـيالتـ ةـرالطفـ ـتمرتسـ أن ـحجـالمر ـنمـو

 بنفس ـنيكـ ـملـ إنو – ـاتمـالمعلو ـاوتكنولوجيـ تـاالتصـاال ـاتمـخد

 ـلمـالعوا ـنمـ ـدالعديـ ـلبفعـ ـاونـكور ـةجائحـ والز ـدبعـ – ـوةالقـ

 ةـرلفتـ ـوامـقا ـدقـ ادـرفـواأل ـالعمـاأل ـاتمؤسسـ ـنمـ ـركثيـ أن ـا:هـزأبر
 ـةسـممارو ـالعمـاأل داءأل ـدةجديـ قـرطـ مـتخداباسـ ًـبيانسـ ـةطويلـ

 ـذيالـ ـرمـاأل ـة،تكلفـ ـلوأقـ ـهولةسـ ـركثـأ ـونحـ ـىعلـ ـةميـاليو ـاةالحيـ

 ـطةنشـاأل ـةسـممار ـنمـ ـطالنمـ ـذاهـ ـيفـ ارـتمرسـاال ـىإلـ ـعفـيد ـدقـ

ـعقـالتو ـنمـ ـهفإنـ ـمثـ ـنمـو ـات،النفقـ ـرفيـلتو ـالعمـواأل ـةميـاليو
 ـدبعـ ـنعـ ـلالعمـ ـىإلـ ـالعمـاأل ـاتمؤسسـ ـنمـ دـدعـ لـويتحـ أن 

 ـارالخيـ ـذاهـ هـرفـيو ـالمـ ـةمـزاأل ـاءانتهـ ـدبعـ ـيكلـ أو ـيئـجز ـكلبشـ

 أن ـكذلـ ـىإلـ ـافيضـ ـال.عمـاأل ـةسـممار ـاتلنفقـ ـضتخفيـ ـنمـ

 ةــجهالمو مــللعاالوــحتاــلحكومااــتهتخذايــلتاتاءارــجإلا
 ـبةنسـ ـللجعـ ـةكافيـ ـةمنيـز ةـرلفتـ تـتمراسـ ـدقـ ـاونـكور ـةجائحـ

 تـاالتصـاال ـاتمـخد مـتخدااسـ ـىعلـ ـادونيعتـ ادـرفـاأل ـنمـ ةـركبيـ
 ـطةنشـاأل ـنمـ ـرالكثيـ ـازإنجـو ـةسـلممار ـاتمـالمعلو ـاوتكنولوجيـ

 ـرلتغييـ ـةبدايـ ـوهـ ناآلثـديحـ ـامـ ـونيكـ ـدفقـ ـمثـ ـنمـو ـةميـاليو

 ـةوخاصـ ـةميـاليو ـمحياتهـ ـةسـبممار ادـرفـاأل مـاقيـ ـةكيفيـ ـيفـ ـركبيـ

 قـووالتسـ ـهفيـالتر ـاتمـوخد ـدبعـ ـنعـ ـمبالتعليـ ـقيتعلـ ـافيمـ
 طلــب علــى يــادةالز فــي ةالطفــر هــذه ظــل فــيو ونــي.لكتراإل

 ـيمـالمتنا ـادعتمـواال ـاتمـوالمعلو تـاالتصـاال ـاتكنولوجيـ ـاتمـخد

 بعض ـتوضعـ ـالعمـاأل وأداء ـةميـاليو ـاةالحيـ ـةسـممار ـيفـ ـاعليهـ

 مصــاف فــي – المثــال ســبيل علــى – نــتنتراال مــاتخد لالــدو

 تـاءجـ ـثحيـ ـازوالغـ ـاهوالميـ ـاءبـالكهر ـلمثـ ـيةساسـاأل ـاتمـالخد
ـازوالغـ ـاءبـالكهر ـدبعـ – ـيةساسـاأل ـاتمـالخد ـةقائمـ ـيفـ تـاالتصـاال
 ـمالدعـ ـةمـحز ـيفـ وضـرالقـ ـدادسـ ـنمـ ـاءعفـاال ـتحقتسـ ـيالتـ – 

 ـةلجائحـ ـةقتصاديـاال ـاتالتداعيـ ـةلمواجهـ ـةيكيـمراأل ـةقتصاديـاال

 اد.ـرفـاأل ـىعلـ ـتجدالمسـ ـاونـكور

2020) يل- أبر 2019ات (ينايراركاب العبد رتطور عد :27الشكل 5. َ
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تـاالتصـاال عـاقطـ ـيفـ ـالعمـاأل ـاتمؤسسـ أداء ـىعلـ ـكذلـ ـرتأثيـ  ـةمـأز ـاتلتداعيـ ـونيكـ أن ـعقـالمتو ـنمـ ـهفإنـ ـياقالسـ ـذاهـ ـيفـو

ـات؟مـالمعلو ـاوتكنولوجيـ عـاقطـ ـىعلـ ـلجـاأل ـةطويلـًاـارآثـ ـتجدالمسـ ـاونـكور وسـرفيـ ـارانتشـ
ـا:هـزأبر ـاتمـوالمعلو تـاالتصـاال ـاتكنولوجيـ

 يبالقر ـتقبلالمسـ ـيفـ قعةوالمتو ـةالحاليـ اتـرالتغييـ ءـوضـ ـىفـو

ـةكبـموا ـىعلـ ةـتمرمسـ ةـوربصـ ـلتعمـ أن ـاتمـالحكو ـىعلـ ـإنفـ  ـجمـابرو توآال ـداتمعـ ـىعلـ ـالعمـاأل ـاتمؤسسـ ـبطلـ ـادةيـز •

ـاوتكنولوجيـ تـاالتصـاال عـاقطـ ـيفـ ـاتهـتجاواال اتـورالتطـ ثـدأحـ  التي ـاتمـالمعلو ـاوتكنولوجيـ تـاالتصـاال ـاتمـوخد ـيلـاآل ـبالحاسـ

ماــلقياو ةــلتنظيميا رــطألا عــضو ىــعل لــلعماو تاــملمعلوا  ـد.بعـ ـنعـ ـلالعمـ ـيفـ ـااتهـقدر ـروتطويـ ـينتحسـ ـىإلـ ـؤديتـ

 ـتنـوانتر ـحابيةالسـ ـاتمـبالخد قـالنطـلال ـةمـزالال اتـتثمارسـباال

ـموالوشـ ـاعااتسـ كثرأ آفاق ـىإلـ ـسمـالخا ـلالجيـ ـبكاتوشـ ـياءشـاأل ـهديشـ أن ـعقـتوُ ي ـدبعـ ـنعـ ـلالعمـ ـىعلـ ـادعتمـاال ـدايـتز ـعمـ
ـةهميـلأل ـلمـكا اكإدر ـىعلـ ةـارمـاإل ـةمـحكو ـتكانـ ـدقـو ـبق.سـ ـاعمـ  يةوســر مــنأ علــى الحفــاظ متطلبــاتو وســائل علــى الطلــب

فــكان مــاتت وتكنولوجيــا المعلوتصــاالمــات االايــدة لخدالمتز ً ً. اوــنم تاــملمعلوا ارــظمنا
 مراأل ع،ـاالقطـ لهذا ـةالتحتيـ ـةللبنيـ ـتمرالمسـ ـروالتطويـ ـتثمارسـاال

ـودةالجـ ـنمـ ـتوىمسـ ـىعلـ ـاتمـالخد ـذههـ ـرتوافـ ـىإلـ أدى ـذيالـ  ـحابيةالسـ ـةالتحتيـ ـةالبنيـ ـاتمـخد ـىعلـ ـبالطلـ ـدايـتز ارـتمراسـ

ـواءاحتـ ـىعلـ ـاعدوسـ ـامـتقد ـمالعالـ لدو ـركثـأ ـيفـ ـامثيلتهـ قـويفـ  ـياء.شـاأل ـتنـوانتر

 ة.ـركبيـ ـةجـبدر ـتجدالمسـ ـاونـكور وسـرفيـ ـةجائحـ ـاتتداعيـ

 تاــلتطبيقا مــعلد ةــلمخصصا تاــنيالميزا نأ اذــه يــيعنو
ـهدتشـ فـوسـ ـالعمـاأل ـاتمؤسسـ ـلبـِ  ق ـنمـ ـةالحديثـ ـةالتكنولوجيـ

كاتـرالشـ ـاتمخصصـ ـادةيـلز ـطفقـ ـسليـ ـتقبلالمسـ ـيفـًـوانمـ
ًـاأيضـ ـنولكـ ـلبالفعـ ـةالتكنولوجيـ ـاتالتطبيقـ ـىعلـ ـدتعتمـ ـيالتـ

 التطبيقات. ـذههـ مـتخداباسـ ـالعمـاأل ـاتمؤسسـ من ـديـالمز مـالقيـ

ماتخد ـىعلـًـتقبالمسـ قعوالمتو ـيالحالـ ـبالطلـ ـدايـتز ءـوضـ فيو
 ـاونـكور وسـرفيـ ـةجائحـ ـإنفـ ـاتمـالمعلو ـاوتكنولوجيـ تـاالتصـاال

 ـذاهـ ـيفـ ـةملـالعا ـالعمـاأل ـاتمؤسسـ ـىعلـ ضـرتفـ ـتجدالمسـ

 ـا:منهـ ـةالمهمـ ـتحقاقاتسـاال ـنمـ ـدالعديـ عـاالقطـ

 ـتقـالو ـامـ ـال.تصـاال ـبكاتشـ يةارـتمرواسـ ـةيـهزجا ـنميـتأ ـةمكانيـا

 )؟5G( ـسمـالخا ـلالجيـ ـبكاتشـ ـرتطويـ ـيفـ ـتثمارسـلال ـبالمناسـ

 ـماحتياجاتهـ ـةوتلبيـ ءـالالعمـ ـاضـر ـىعلـ ـةالمحافظـ ـنيمكـ ـفكيـ

 ـرتطويـ ـنيمكـ ـفكيـ ـبكات؟الشـ ـىعلـ ـوطالضغـ ـدايـتز ـلظـ ـيفـ

 مــاو مــاتوالمعلو البيانــات يةبســر المتعلقــة والنظــم طــراأل

 2020) يل- أبر 2019كاب الباص المائي (ينايرد رتطور عد :28الشكل 5.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 81 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



األعمال المصرفية وأسواق
 المال والتأمين

| الفصل السادس

 82 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 

 

 
        

 

 
  

   

 
  

 

  

 

 

 مينفية وأسواق المال والتأعمال المصراأل | سالفصل الساد

 ة عامةنظر

 ـةفيـالمصر ـالعمـاأل ـميضـ ـذيالـ ـي،دبـ ـيفـ ـيالمالـ عـاالقطـ ـلواصـ

 ـيفـ ٍمـامتنـو يـورمحـ دور أداء ـن،ميـوالتأ ـونوالديـ ـهمسـاأل ـواقوأسـ

2019 ـنميـالعا ـدارمـ على ةـارمـلإل ـةقتصاديـاال ـةالتنميـ ـةعجلـ ـعفـد
 ـيفـالمصر عـاوالقطـ م،ـاعـ ـكلبشـ ـيالمالـ عـاالقطـ ـلوظـ .2020 و 

وال ـادي،قتصـاال ارـتقرسـاال ـقتحقيـ ـيفـ ــامهم ًـالمـعا ـاص،خـ ـكلبشـ ً 
 ـدأحـ ـحأصبـ ـثحيـ ,-19ـدفيـكو ـةجائحـ ـاتتداعيـ ـابأعقـ ـيفـ ـيماسـ

 ـادي.قتصـاال ـزللتحفيـ ـةميـالحكو مـزالحـ ةدارإل ـيةئيسـالر ـبلالسـ

 ـكلبشـ ـيالمالـ عـاالقطـ ـىعلـ ـريؤثـ ـملـ ـاءبـالو أن ـنمـ ـمغـالر ـىعلـو

 ـةوحالـ مـاعـ ـكلبشـ ـادقتصـاال ـىعلـ ـرالتأثيـ ـمحجـ أن ّإال ـر،مباشـ

 ىــعل اــًطضغو لّكــشةــمزألالوــبط ةــتبطلمرانــليقيامدــع
 ـا.ـ ًأيض ـيفـالمصر عـاالقطـ

 ـزيـلتعز 2019 مـاعـ ـيفـ مـدالتقـ ـيدبـ ـيفـ ـيالمالـ عـاالقطـ ـلواصـ

 ـزكـاالمر ـةمنافسـ ـيبالتالـو ة،ـارمـلإل ـةقتصاديـاال ـةالتنميـ ـدافهـأ

ـيالمالـ ـيدبـ ـزكـمر أن ـركـبالذ ـروالجديـ ى.ـرالكبـ ـةالعالميـ ـةالماليـ
 هلــدور العالــم مســتوى علــى منــةالثا تبــةالمر احتــل العالمــي 

 ـنمـو ـي.قليمـواإل ـيالمحلـ ـادقتصـاال ـةتنميـ ـيفـ همةـاالمسـ ـيفـ

 ـي،لدبـ ـيالحقيقـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ همتهـامسـ ـثحيـ

 ـركبـأ ـثكثالـ هـزكـمر ـىعلـ ـاـًمحافظ ـةالماليـ ـاتمـالخد عـاقطـ ـلظـ

 ـكذلـ ـقتحقـ ـدقـو .2019 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 9.9 ـبةبنسـ همـامسـ

 ـطفقـ ـةالمائـ ـيفـ 1.5 ـونيمثلـ ـفموظـ 45,000 ـنمـ ـركثـأ ـديـ ـىعلـ

 ـىأعلـ ـقتحقيـ ـيفـ ـيبالتالـ ـهمأسـ ـامـ ـوهـو ـن،مليـالعا ـيإجمالـ ـنمـ

 في ـوالنمـ صـرفـ ـكذلـ ـسويعكـ ـاد.قتصـاال ـيفـ ـنمليـللعا ـةإنتاجيـ

 ـفالتوظيـ ـدلمعـ ادز ـدفقـ ـع،التوسـ ـيفـ عـاالقطـ يةارـتمراسـ ـلظـ

 ـكذلـ ـدبعـ ـعاجـتر ـهأنـ ّإال 2019 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 14.7 ـبةبنسـ

 عـاالقطـ ـيفـ ـيماسـ ال ـة،الحاجـ ـنعـ ـدةائـز ـفوظائـ ـودوجـ ـبببسـ
 عالقطا ـقوحقـ .-19ـدفيـكو ـةمـأز ـةنتيجـ ـي،أساسـ ـكلبشـ ـيفـالمصر

 ،2019 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 40.2 ـتبلغـ ـةمضافـ ـةقيمـ ـيالمالـ
 ،2018 مـابعـ ًـةنـمقار ـةالمائـ ـيفـ 0.67 ـبةبنسـ ـادةيـز ـليمثـ ـامـ ـوهـو
 المحلــي الناتــج نمــو معــدل دون مــا إلــى انخفضــت بالتالــيو

 ـة.المائـ ـيفـ 2.2 ـغالبالـ ـيجمالـاإل

 ـىعلـ ـيودبـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـتوىمسـ ـىعلـ ـي،فـالمصر مـاالنظـ ـلظـ

ـىعلـ ـكوذلـ ،2020 و 2019 ـيمـعا ـوالطـ ًـاـنمرو اـتقرمسـ ـواء،سـ ٍـدحـ ً 
 العواقب ـةمواجهـو ـةصعبـ ـةجيـخار فوـرظـ ـيفـ العمل ـنمـ ـمغـالر

 ـهمأسـ ـدقـو ـاء.بـالو ـيتفشـ ـىعلـ ـةتبـالمتر ـلبيةالسـ ـاتوالتبعـ

 ـةبيـالعر اتـارمـاإل فـرلمصـ ـهحينـ ـيفـ ـاءجـ ـذيالـ مـاالهـ ـلالتدخـ

ـكلشـ في ـةيـالتحفيز مـزالحـ ـاقنطـ ـيعتوسـ ـيفـ يـزكـالمر ـدةالمتحـ
 فيالمصر مـاالنظـ عبر ـةالموجهـ ملةـاالشـ قتصادياال ـمالدعـ خطة 

 ـور.التطـ ـيفـ هارـتمرواسـ ـيفـالمصر عـاالقطـ ـودصمـ ـانضمـ ـيفـ

 عللقطــا هميــةاأل بالــغ ًدعمــا هبــدور فــيالمصر مالنظــا مقــدو
 ـلبتأجيـ ـماحالسـ لـالخـ ـنمـ ـنهليـالمؤ ادـرفـاأل ءـالوالعمـ ـاصالخـ

 وضـرالقـ ـىعلـ ـتحقةالمسـ ـدوالفوائـ ـنالديـ ـلأصـ ـاتعـفومد ـدادسـ

 ـريؤثـ أن ـحجـالمر ـنمـو .2020 مـاعـ ـىحتـ دةـدالمسـ ـرغيـ ـةالقائمـ

 ـةحلـمر زـاوتجـ ـدبعـ ـتمريسـ أن ـعقـالمتو ـاديقتصـاال ـاشنتعـاال

 ـادقتصـاال ـيفـ ـيالحالـ يـدورالـ ـؤالتباطـ ـبجانـ ـىإلـ ـاءبـالو ـيتفشـ

 ـدايـالمتز ـافنكشـاال ـىإلـ ـةإضافـ ـط،النفـ ـداتعائـ ـىعلـ ـمالقائـ ـرغيـ

 ـةبحيـر ـىعلـ ضـرالعـ ـادةيـز ـاتوتحديـ اتـارالعقـ قـوسـ ـرلمخاطـ

 ـإنفـ ـك،ذلـ ـعمـو .2020 مـاعـ ـيفـ اتـارمـاإل ـةودولـ ـيدبـ فـارمصـ

 باحتياطيات ـةمـمدعو ـتكونسـ المخصصات في قعةالمتو ـادةيـالز

 ـال.مـ أسر ـنمـ ـةقويـ

 ـيدبـ ـتوىمسـ ـىعلـ ـيفـالمصر عـاالقطـ ـقيحقـ أن ـعقـالمتو ـنمـ

مـزوالحـ ـيمـالحكو ـاقنفـباإل ـاـممدعو ـر،كبـأ اـونمـ اتـارمـاإل ـةودولـ ًً 
 ـةتحتيـ ـةبنيـ ـاءإنشـ ـةالماليـ ـواقسـاأل ـلتواصـ ـنحيـ ـيفـ ـة،يـالتحفيز

 ين.ـتثمرالمسـ ـةوثقـ ـةيـالتجار ـاءةوالكفـ ـفافيةالشـ ـملدعـ ـةقويـ

 ـاجمـاند ـعمـ ـيفـالمصر عـاالقطـ ـيفـ ـاجمـنداال ـونحـ ـهالتوجـ ـتمرواسـ

 كبرأ ـعابـر ـكيلتشـ ـىإلـ أدى ـاممـ ـك،بنـ ـورونـ ميـالسـاإل ـيدبـ فـرمصـ

 عةمجمو ـركبـوأ مـاعـ ـكلبشـ ميةـالإسـ فيةمصر ـاتمـخد ـةعـمجمو

 فيالمصر عـاالقطـ كان قدو ـة.الدولـ في ميةـالإسـ فيةمصر ـاتمـخد

 ـة،الماليـ ـاتمـللخد ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـيفـ ـرمباشـ همـامسـ ـركبـأ

عـاقطـ لـالخـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 6.2 ـبةبنسـ اـليمسـ اـونمـ ـقحقـ ـثحيـ ًً 
 ـاد.قتصـاال ـونمـ ـيفـ ـهمأسـ ـاممـ ـانئتمـاال
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 بنيتهــا تطويــر دبــي فــي ليــةلماا ســواقاأل اصلــتو لمثــل،باو

قليميينواإل ـنالمحلييـ ـنيـصدروالم ينـتثمرالمسـ ـملدعـ ـةالتحتيـ ُ 
 في ـالالمـ ـواقأسـ ـهمتأسـ فقد ـة.فعاليـ ـركثـأ ـكلبشـ ـنوالعالمييـ

 ـامكانتهـ ـيخسـوتر بـروالغـ قـرالشـ ـنبيـ ـوةالهـ ـيرتجسـ ـيفـ ـيدبـ

 ـي،دبـ ـداكوناسـ ـي،المالـ ـيدبـ قـوسـ ـلمثـ دة،ـدمتعـ ـاتصـبور ـيفـ

 ـالمـ اًـدجديـ ـاـًمنظا ـتحـطر ـدفقـ ـلع،والسـ ـبهـللذ ـيدبـ ـةصـبورو

 ـودعقـو ـيةساسـاأل ـهمسـلأل ةـرمبتكـ ـتقةمشـ وأدوات لـداوالتـ ـدبعـ

 حيث من 2019 مـاعـ ـيفـ ــا ًانتعاش ـهمسـاأل ـواقأسـ تـهدوشـ ـلع.السـ

 وسـرفيـ ـةجائحـ ـارانتشـ ـعمـ ـادحـ ـكلبشـ ـتاجعـتر ـنولكـ داء،األ

 ـعتفـوار ـة.والعالميـ ـةالمحليـ ـاداتقتصـاال ـيفـ ـاهـوتأثير ـاونـكور

 ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 9.29 ـبةبنسـ ـيالمالـ ـيدبـ قـولسـ مـاالعـ ـرالمؤشـ

 قيمة نىأد ـدعنـ المائة ـيفـ 38.82 ـبةبنسـ ــا ًحقال ـعاجـليتر ،2019 مـاعـ

 ،2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـفالنصـ ـةنهايـ لـوبحلـو.2020 ـليـأبر 5 ـيفـ
 ـثحيـ ـعاجـالتر ـدبعـ ـيالمالـ ـيدبـ قـولسـ مـاالعـ ـرالمؤشـ ـشانتعـ

 ـبةبنسـ ا ًانخفاض ـليمثـ ما ـوهـو ـة،نقطـ 2065 قـالغـاإل ـةقيمـ ـتبلغـ

 إيجابية، ـركثـأ حظةمال ـيفـو .2020 مـاعـ ـةبدايـ منذ ـةالمائـ ـيفـ 25.3

 يادةز ـبجانـاأل ونـتثمروالمسـ ـيونالمؤسسـ ونـتثمرالمسـ ـلواصـ

 ـنمـ ـركثـأ ـكللتشـ ـيالمالـ ـيدبـ قـوسـ ـيفـ لـداوالتـ ـنمـ ـمحصصهـ

 ت.ـداوالالتـ ـعجميـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 50

 دور أداء يــدب يــف نــيمأتال عاــطق لــواص ر،ــماأل ةــايهن يــفو

 ـيفـ ـنميـالتأ عـاولقطـ ةـارمـلإل ـةقتصاديـاال ـةالتنميـ ـيفـ ـيئيسـر

 ـيدبـ ـيفـ ـنميـالتأ عـاقطـ همـاوسـ .2019 مـاعـ ـيفـ اتـارمـاإل ـةدولـ

 ـنميـالتأ ـاطأقسـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 62 ـبةبنسـ مـاالعـ لـالخـ

 ـيفـ ـنميـالتأ ـقوثائـ دـدعـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 44 و ـةالمكتتبـ

 الدولة. ـيفـ مينالتأ ـاتمطالبـ إجمالي ـنمـ المائة ـيفـ 60 و ـة،الدولـ

 ـنميـالتأ عـاقطـ ـىعلـ 19-ـدفيـكو ـةجائحـ ـرتؤثـ أن ـعقـالمتو ـنمـو

ـلالمحتمـ ـنفمـ ـي.فـالمصر عـاالقطـ ارـرغـ ـىعلـ ـكوذلـ ق،ـرطـ ةّـدبعـ
 عـاتفـرالًـةنتيجـ ـةالمحققـ ـاحبـراأل ـيفـ ـاـًاجعترعـاالقطـ ـهديشـ أن 

 ـي،الصحـ ـالالمجـ ـلمثـ ـالعمـاأل تـاالمجـ ـضبعـ ـيفـ ـاتالمطالبـ

 ـنميـالتأ ـاتمطالبـ ـاضبانخفـ ـعاجـالتر ـذاهـ ـةمقابلـ ـنيمكـ ـهأنـ ّإال

 ًاـرأثـ ـككذلـ ـهمسـاأل ـواقأسـ ـاتتقلبـ كـرتتـ ـدقـ ـاكمـ ات.ـيارالسـ ـىعلـ
كدالمؤ ـنمـو ي.ـتثمارسـاال ـلالدخـ اجعتر ـىإلـ ـؤدييـ ًمحتمال اـلبيسـ ً
 ـد.بعـ ـحيتضـ ـملـ ةـوركـالمذ ـلمـالعوا ـرتأثيـ ـاهواتجـ ـمحجـ أن 

ـاهمةالمسـ في هلدور ـمالعالـ ـتوىمسـ على الثامنة ـةتبـالمر العالمي ـيالمالـ ـيدبـ كزمر ـلاحتـ

 قليمي.واإل ـيالمحلـ قتصاداال ـةتنميـ في 
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 1 اتماراإل

 قوته على اتـارمـاإل ـةدولـ في فيالمصر عـاالقطـ ـظحافـ 1.6

ـيفـ 2020 و 2019 ـيمـعا ـوالطـ ـوالنمـ ـيفـ ـتمرواسـ
 والعالميــة قليميــةاإل التحديــات مختلــف مواجهــة 

 19-ـدفيـكو ـةجائحـ ـارانتشـ ـعمـ ـتتفاقمـ ـيالتـ ـيالكلـ ـادقتصـلال
ـنمـ ـاـخصمر ـاـًفمصر 59 لـوأصـ ـيإجمالـ ـعتفـار ـدفقـ ـة.العالميـ

ً 
ـا،ـمحلي ــاًفمصر 21 و ي،ـزكـالمر ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل فـرمصـ ً

ـامـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 7.6 ـبةبنسـ ـا،ـأجنبي ـاـ ًفمصر 38 و  ً
 المائــة. فــي 6.19 بنســبة ئتمــاناال نمــو ةوتيــر يعبتســر أســهم 

 ـيفـ عـاالقطـ ـتوىمسـ ـىعلـ ـاجمـنداال ـونحـ زـارالبـ ـهالتوجـ ـتمرواسـ

 ًوةعال ـك.بنـ ـورنـ ـىعلـ ميـالسـاإل ـيدبـ ـكبنـ ـتحواذاسـ ـعمـ 2020 مـاعـ
 عـرفـاأل دـدعـ ـضخفـ ـونحـ ـلالمتواصـ ـهالتوجـ ـتمراسـ ـك،ذلـ ـىعلـ

 دـدعـ ـاضانخفـ ـعمـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـةجنبيـواأل ـةالمحليـ فـاروالمصـ
لـوبحلـ ـيالتوالـ ـىعلـ ــاعفر 75 و 656 ـىإلـ ـةالمحليـ فـارالمصـ عـرأفـ ً 

 ّلالتحو ـاتعمليـ ـيتبنـ ـودجهـ ـزيـتعز زـرأبـ ـامـ ،2019 ـمبرديسـ ـةنهايـ
 نمو وانعكس ـف.التكاليـ ـصتقليـ ـروتدابيـ اءاتـرإجـ ـاذواتخـ ـيقمـالر

 ـةموظفـو ـاـ ًموظف 35,637 ـىإلـ ـنالموظفيـ دـدعـ ـادةيـز ـيفـ عـاالقطـ

ـنإضافييـ ـةموظفـو ـفموظـ 201 ـنوتعييـ 2019 مـاعـ ـةنهايـ لـوبحلـ
 2020. معا من لواأل بعالر في 

 دولة في فيع المصرئة على القطاات الطارالتطور

 في فـارالمصـ جميع لـوصـأل ـةجماليـاإل ـةالقيمـ ـتبلغـ 2.6

 معا نهاية لـوبحلـ ـمهـدر ـونيليـتر 3.086 اتـارمـاإل ـةدولـ
 ـيفـ ـمهـدر ـونيليـتر 2.869 ـنمـ ـاـ ًتفاعار ًـجلةمسـ ،2019

ـة،المائـ ـيفـ 7.6 ـبةبنسـ اـونمـ ـليمثـ ـامـ ـوهـو،2018 مـاعـ ـةنهايـ ً 
 ـيفـ 8.1 ـدلبمعـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ـوالنمـ ـتمرواسـ

 ـتتفعـار ـاكمـ ).1.6( ـكلالشـ ـرانظـ ـابق،السـ مـابالعـ ًـةنـمقار ـةالمائـ

ـةنهايـ لـوبحلـ ـةالمائـ ـيفـ 6.2 ـبةبنسـ ـانئتمـلال ـةجماليـاإل ـةالقيمـ
هــذا ىعــزوي هــم،در يليــونتر 1.759 إلــى لتصــل 2019 ديســمبر  ُ 

 الذي مـاالعـ عـاللقطـ الموجه اضـرقـاإل ـىإلـ ـيأساسـ ـكلبشـ عـاتفـراال

 ميةالحكو ةدارـإللـ الخاضعة ـاتوللجهـ ـةالمائـ في 34 ـبةبنسـ ـعتفـار

ـاتوالتحديـ ـرالمخاطـ تّأد ـدقـو ـة.المائـ ـيفـ 10 ـبةبنسـ ـعتفـار ـذيالـ
 اجــعتر إلــى المخاطــر تقييــم عليهــا ينطــوي التــي المحتملــة 

بعد 2019 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 0.42 ـىإلـ ـاصالخـ عـاللقطـ اضـرقـاإل
 التوالي، ـىعلـ 2017 و 2018 ـيمـعا ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 2.91 و 4.14 ـغبلـ أن 

 ـبتهنسـ ما على ميةـالسـاإل فالمصار ـتحوذوتسـ ).2.6( ـكلالشـ ـرانظـ

مــن المائــة فــي 20.8 و لصــواأل إجمالــي مــن المائــة فــي 18.6
 التمويل. إجمالي 

 هم)در مليونئتمان (ات وحجم االماردولة اإل فمصار لفي أصو النمو :1الشكل 6.

 يكزالمر المتحدة بيةالعر اتماراإل فمصر من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:

 ما لم تتوافر بعضعنددبي. و ةمارفي إ ف القائمةفي والمصارع المصري لتحليل القطاكزبية المتحدة المرات العرمارف اإلمصر مت بياناتالمنهجية: استخد 1
 دبي المالي العالمي والخاضعة كزمر في ملةهذا الفصل البنوك العا ديك») ال يشمل فان وكة «بيرشر( BankFocus) كس (فو م بياناتبنكالبيانات تم استخدا

 مات المالية.دبي للخد سلطة قابةلر
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 هم)در مليونئتمان المحلي (في حجم اال مكونات النموعناصر و :2الشكل 6.

 يكزالمر المتحدة بيةالعر اتماراإل فمصر من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:

 في فيالمصر عـاالقطـ ـيفـ ـنمليـالمتعا ـعودائـ تـهدشـ 3.6 

لـوبحلـ ـةالمائـ ـيفـ 6.5 ـبةبنسـ اـونمـ اتـارمـاإل ـةدولـ ً
 يليــونتر 1.87 إلــى قيمتهــا لتصــل 2019 معــا نهايــة 

 ـيفـ ـجلةالمسـ ـمهـدر ـونيليـتر 1.75 ـةالبالغـ ـابقيمتهـ ًـةنـمقار ـمهـدر

 ملينالمتعا ـعودائـ تـتمرواسـ ).3.6( ـكلالشـ انظر ،2018 مـاعـ ـةنهايـ

 ـةالمائـ ـيفـ 5.9 ـبةبنسـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ عـاتفـراال ـيفـ

ـبتهنسـ اـيريسـ ـاـ ًانخفاض ـتانخفضـ ـالكنهـ ـابق،السـ مـابالعـ ًـةنـمقار ً 
 ـونيليـتر 1.85 ـىإلـ ـللتصـ ـنويسـ ـعبـر ـاسأسـ ـىعلـ ـةالمائـ ـيفـ 1

اتخاذ ـيفـ يادةالز ـىإلـ الطفيف ـعاجـالتر ـذاهـ ىـزعـوي ـي.اتـمارإ ـمهـدر ُ 
 اجــعتر نتيجــة واتــبالر وتخفيــض مليــنالعا يحتســر اءاتإجــر

 معد ـةموجـو-19ـدفيـكو ـاءبـو ـيتفشـ خلفية ـىعلـ ـاطالنشـ ـتوىمسـ
 ـنالمقيميـ ـعودائـ ـكلتوشـ ـه.عليـ ـةتبـالمتر ـاديقتصـاال ـناليقيـ

ـبةبنسـ اـنويسـ ـاـتفاعار تـهدوشـ ـعالودائـ ـيإجمالـ ـنمـ %90 ـيحوالـ ًً 
ـبةبنسـ اـنويسـ ــاتفاعار ـنالمقيميـ ـرغيـ ـعودائـ ـجلتسـ ـابينمـ ،6.9% ًً 
 أن يكــزالمر المتحــدة بيــةالعر اتمــاراإل فمصــر وأوضــح .3.7%

 ـةالمائـ ـيفـ 21.6 ـبتهنسـ ـامـ ـىعلـ تـتحوذاسـ ميةـالسـاإل فـارالمصـ

 ـيفـ ،2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـةنهايـ ـيفـ ـعالودائـ ـيإجمالـ ـنمـ

 ـيإجمالـ ـنمـ ـةجنبيـواأل ـةالوطنيـ فـارالمصـ ـةحصـ ـتبلغـ ـنحيـ

ـيالتوالـ ـىعلـ ـةالمائـ ـيفـ 11.8 و ـةالمائـ ـيفـ 88.2 ـبتهنسـ ـامـ ـعالودائـ
 ة.الفتر نفس في 

 اضرــقاإل ظــافحم )5.6(و )4.6(نكالــلشاحــضيو 4.6

 ـعبـالر ـىحتـ ـاهـنمو ـموحجـ عـاالقطـ ـبحسـ ـةفيـالمصر

 ـرلمخاطـ فـارالمصـ ضـرتعـ ـلظـ .2020 مـاعـ ـنمـ لواأل

 ـابقة،السـ معوااأل ـيفـ ـاكمـ ـة،هميـأ ـركثـاأل ـوهـ اتـاروالعقـ ـاءاتنشـاإل

 ـونحـ ـهالتوجـ ـيفـ ـنويالسـ ـاضنخفـاال ـنمـ ـمغـالر ـىعلـ ـكوذلـ

 ـكلبشـ اتـارالعقـ قـوسـ ـرلمخاطـ ضـرالتعـ ـيريشـ ـدقـو ض.ـرالتعـ

 قوــلسا يــف ضرــلعا ةداــيبز ةــتبطلمرا تاــيلتحداو ماــع
 ـةمحتملـ ـرمخاطـ ـىإلـ ـاءبـالو ـيتفشـ ـببهايسـ ـيالتـ ـاتوالضغوطـ

 ـط.المتوسـ ـدىالمـ ـىعلـ لـوصـاأل ـودةجـ ـورهـوتد ـةبحيـبالر ـقتتعلـ

ـيفـ اـركبيـ ـاـ ًانخفاض ـروالتحجيـ ـنالتعديـ عـالقطـ اضـرقـاإل ـهدوشـ ً 
 ـابينمـ ـة،المائـ ـيفـ 25.9 ـبتهنسـ ـتبلغـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر

 ـةناحيـ ـنمـ ـة.المائـ ـيفـ 16 ـبةبنسـ ـةاعـرالز عـالقطـ اضـرقـاإل ـعاجـتر

 27.7 ـبةبنسـ ـاهوالميـ ـازوالغـ ـاءبـالكهر عـالقطـ اضـرقـاإل ـعتفـار ى،ـرأخـ
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في 22.6 ـبةبنسـ تـاالتصـواال ـنيـوالتخز ـلالنقـ عـاولقطـ ـةالمائـ ـيفـ
 2020. معا من لواأل بعالر بنهاية المائة 

 إلى يـزكـالمر ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل فـرمصـ ـارأشـ 5.6

 2020 ماــع نــم لواأل عــبرال يــف اضرــقاإل عاــفتار
 ـبةبنسـ ـطةوالمتوسـ ةوالصغير ىالصغر ـاتللمؤسسـ

 93.3 ـهقيمتـ ـامـ إلى ليصل ـنويسـ ـعبـر ـاسأسـ ـىعلـ ـةالمائـ ـيفـ 4.3
 ـيإجمالـ ـنمـ ـطفقـ ـةالمائـ ـيفـ 5.8 ـلتمثـ ـياتـمارإ ـمهـدر ـارمليـ

 ـاص.الخـ عـاالقطـ اضـرإقـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 8.1 و ـيالمحلـ ـانئتمـاال

هاقدر ـةطفيفـ ـادةيـز بعد ـوظملحـ ـكلبشـ اإيجابي ــا ًتوجه ـذاهـ ـدعـوي ًُ 
 ـةقيمـ ـتتفعـار ـثحيـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـجلةمسـ ـمهـدر ـارمليـ 0.7

 ـارمليـ 89.5 ـىإلـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 88.8 ـنمـ اضـرقـاإل

 ةــنيئتماالاةــلمحفظازــكترو.2019 ماــع ةــينها يــف مــهرد
 على كبير ـدحـ ـىإلـ ـطةوالمتوسـ ةـروالصغيـ ىـرالصغـ ـاتللمؤسسـ

 ىرــغصال اتــسؤسمال لــمع ارــإط لــداخ رــبكاأل اتكرــشال
 31.4 و ـة،المائـ في 56.9 ـبةبنسـ ضتعر مع ـطةوالمتوسـ ةـروالصغيـ

 ةـروالصغيـ ـطةالمتوسـ ـاتللمؤسسـ ـة،المائـ ـيفـ 11.7 و ـة،المائـ ـيفـ
 اتـارمـاإل فـرمصـ ـاتبيانـ ـرتظهـ ـاكمـ ـي.التوالـ ـىعلـ ىـروالصغـ

 ـافهاانكشـ تادز ميةـالسـاإل فالمصار أن يكزالمر ـدةالمتحـ ـةبيـالعر

 في عـرأسـ بمعدل ـطةوالمتوسـ ةـروالصغيـ ىـرالصغـ ـاتللمؤسسـ

 ـللتصـ ـةالمائـ ـيفـ 14.3 ـتبلغـ ـبةبنسـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر

 ـيإجمالـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 10.3 أو ـمهـدر ـارمليـ 9.6 ـهقيمتـ ـامـ ـىإلـ

 تاــسسللمؤ ميةالــسإلافراــلمصالــيتمو جلــسو.ضارــقإلا
 ـةالمائـ ـيفـ 12.7 ـبةبنسـو ـة،المائـ ـيفـ 35.3 ـبةبنسـ ـادةيـز ةـرالصغيـ

 يعـارالمشـ ـلتمويـ ـضانخفـ ـنحيـ ـيفـ ـطة،المتوسـ ـاتللمؤسسـ

 المائة. في 8.3 بنسبة ىالصغر

 في ودائع مكونات حجم النموعناصر و :3الشكل 6.

 ملينالمتعا

 اتماراإل فمصر من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:
 يكزالمر المتحدة بيةالعر

 ـةالناحيـ ـنمـ ـليمةسـ اتـارمـاإل ـيفـ فـارالمصـ ـتظلـ 6.6

 كفلت ـةقويـ ـماليةأسـر ـسمقاييـ ـاتحقيقهـ ـرإثـ ـةالماليـ

 ُظهــرم. تقتصــادي بشــكل عــاار االســتقرتحقيــق اال

غـولبلـ اـرنظـ ـةكافيـ ـاتاحتياطيـ ـودوجـ مةـالالسـ اتـرمؤشـ ـعجميـ ً 
 2019. مـاعـ نهاية ـيفـ المائة ـيفـ 17.7 ـبتهنسـ ـامـ ـماليةأسـالر ـةالكفايـ

 16.9 ـىإلـ ـفطفيـ ـكلبشـ ـماليةأسـالر ـةالكفايـ ـبةنسـ ـتاجعـتر ـدقـو
 ـىأعلـ الـزتـ ال ـاولكنهـ ،2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ

 ـةالتنظيميـ ـاتللمتطلبـ ـاـ ًفقو ـهعليـ ـوصالمنصـ ـدالحـ ـنمـ ـربكثيـ

ـالالمـ أسر ـيإجمالـ ـعتفـار ـدقـو ـة.المائـ ـيفـ 13 ـبةبنسـ رّـدقـالم ُ 
 10.82 ـبةبنسـ اتماراإل ـةدولـ في ـةملـالعا فـارللمصـ ـاتحتياطيـواال

 2019 مـاعـ ـةنهايـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 393.3 ـىإلـ ـلليصـ ـةالمائـ ـيفـ
قعالمتو ـنمـو .2018 مـاعـ في المائة ـيفـ 5.09 هاقدر ـادةيـبز ًـةنـمقار

 ـاتحتياطيـاال ـرفيـتو ـيفـ ـةالقويـ ـماليةأسـالر عـاوضـاأل ـتمرتسـ أن 

ـدىالمـ ـىعلـ ـةالمحتملـ ـرالمخاطـ ـةمواجهـ ـيفـ ارـتقرسـاال ـنميـوتأ
 الطويل. إلى المتوسط 

 تواجهها ـيالتـ ـاتوالتحديـ-19ـدفيـكو ـةجائحـ ءضو ـيفـ 7.6

 ـمالمهـ ـنمـ ـا،أعمالهـ يةارـتمراسـ ـانلضمـ كاتـرالشـ

 عـاالقطـ ـيفـ ـيولةالسـ ـىعلـ ـاظالحفـ ـاصخـ ـكلبشـ
 لـوصـاأل ـبةنسـ ـتبلغـ ـاد.قتصـاال ـيفـ ـيولةالسـ ـيبالتالـو ـيفـالمصر

ـقيتعلـ ـافيمـ ـيولةللسـ ـاـمقياس ـرتعتبـ ـيالتـ ـةهلـالمؤ ـائلةالسـ ً 
 لـالخـ ـةالمائـ ـيفـ 17.3 ـةالماليـ ـاتمـالتزواال ـاتبـالمطلو ـيبإجمالـ

 ـنمـ ـمهـدر ـارمليـ 442.8 ـهقيمتـ ـامـ ـلمقابـ 2020 ـنمـ لواأل ـعبـالر

ـةالمائـ ـيفـ 18.1 ـنمـ ـاـ ًطفيف ـاـ ًانخفاض لـجسـ ـامـ ـائلة،السـ لـوصـاأل ّ 
 تعديل ـمتـ قدو ـم.هـدر مليار 10.1 ـهقيمتـ ـامـ أو 2019 مـاعـ ـةنهايـ ـيفـ

 لـوصـاأل ـبةلنسـ ـةالتنظيميـ ـاتالمتطلبـ ـقفـو ـوبالمطلـ ـدالحـ
 ـىإلـ ـابخفضهـ ـةالمائـ ـيفـ 10 ـبتهنسـ ـامـ ـةالبالغـ ـةهلـالمؤ ـائلةالسـ

 ملةـاالشـ ـاديقتصـاال ـمالدعـ ـةخطـ ـارإطـ ـيفـ ـكوذلـ ـة،المائـ ـيفـ 7

 ئتمانية حسبمكونات المحافظ االعناصر و :4الشكل 6.

 هم)در مليونع (القطا

 فمصر من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:
 يكزالمر المتحدة بيةالعر اتماراإل
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 ـاتمتطلبـ ـةلتلبيـ مـاللنظـ ـةإضافيـ ـةونـمر ـرفـيو ـاممـ ـة،الموجهـ

 ـةقويـ ـماليةأسـالر ـسالمقاييـ ـتكانـ ـل،بالمثـو ـة.المحتملـ ـالعمـاأل

 ـقالشـ ـبةنسـ ـتبلغـ ـثحيـ ، 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـةنهايـ ـيفـ

 ـنمـ لواأل ـقالشـ ـبةونسـ ـةالمائـ ـيفـ 15.8 ـالالمـ أسر ـنمـ لواأل

 6.6).( الشكل انظر المائة، في 13.9 العادية سهماأل

 ا ًضنخفااتارـامـإلا ـةلـود ـيفـ ـةطنيـلوافرـالمصـاتـهدشـ 8.6

 2019 معــا حتــىو 2018 معــا لاطــو فــرعألا دعــد فــي
 ،ةءـالكفـاىـتومسـ ـينتحسـو ـجمـلداتـالعمليـ ًبةـتجاسـا

 ضـانخفـا ـيفـ ـةلمحليـافرـالمصـا ـاهـيرتد ـيلتـا ـرعفـألادـدعـ نإ ـثحيـ
معا يةنها ـيفـ ــاعفر 743 و 2017 مـاعـ ـةيـنها ـيفـ ــاعفر 771 ـنمـ ـتمرمسـ ًً 
لوألا ـعبـلرا ـيفـ ــاعفر 640 و 2019 مـاعـ ـةيـنها ـيفـ ــاعفر 656 ىـإل 2018 ًً 

 فرلمصاا ـاهـيرتد لتيا ـرعفـألادـدعـ نخفضا،ـللمثـباو.2020 مـاعـ ـنمـ
ـةيـبنها ــاعفر 78 ىـإل 2017 ـمبريسـد ـةيـنها ـيفـ ــاعفر 82 ـنمـ ـةجنبيـألا ًً 

 بعــةلتاا لــيآلا فالصــرا ةجهــزأ دعــد لــيجماإ بلــغو .2020 سرمــا

 هوو،2020 سرـامـ يةبنها ًازـاجهـ 4,937 ـةلـولدا ـيفـ ملةلعاافرـاللمصـ

 .ـنميـعا راـدمـ ـىعلـ ـةئـلماا ـيفـ 6 زوـاتتجـ ـبةبنسـ ـاـ ًضنخفاا لّـكشـ ـامـ
لىإ ليآلافاـرلصـاةـزجهـأو ـرعفـألاداـدعـأ تقليص ـونحـ ـهجـلتواىـزعـيو ُ 

 .قميةلرا فيةلمصراتمالخدا نحو يدالمتزا جهلتوا لىإ كبير حد

 ع (%)ئتمان حسب القطافي حجم اال تصنيف النمو :5الشكل 6.
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 ات (%)ماردولة اإل في فمة المالية للمصارات السالمؤشر :6الشكل 6.
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 19-كوفيد ء جائحةضو في فيع المصرالقطا

ـفالتخفيـ ـيفـ ـاـيمحور ادور ـيفـالمصر عـاالقطـ ـبلعـ 9.6  ًً 
 ـروأقـ ـاد.قتصـاال ـىعلـ-19ـدفيـكو ـةجائحـ ـرتأثيـ ـنمـ

 14 ـيفـ يـزكـالمر ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل فـرمصـ
 ملةالشــا قتصــادياال الدعــم خطــة إطــار فــي اءاتإجــر سمــار

 مـتدامسـو ـويقـ ـعوضـ ـىعلـ ـةالمحافظـ ـانضمـ فـدبهـ ـةالموجهـ
 ـمدعـ ـهيلتسـ فـدبهـو ـيفـالمصر مـاللنظـ ـيولةالسـ ـثحيـ ـنمـ

 ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل فـرمصـ ـحوأوضـ ـي.اتـماراإل ـادقتصـاال

 ـارإطـ ـيفـ ـذةالمتخـ ـمالدعـ ـروتدابيـ اءاتـرإجـ ـدافهـأ أن يـزكـالمر

(يــفلــتتمث ةــجهلموا ملةاــلشايداــقتصالامــعلداةــخط : (1 
 عالقطا كاتـرشـ لجميع ـةقتـالمؤ النقدية ـاتفقـالتد فيرتو ـهيلتسـ
 ـنيـرالمتضر ادـرفـواأل ـطةوالمتوسـ ةـرالصغيـ كاتـروالشـ ـاصالخـ

 اضـرقـلإل ـىأعلـ ـقفسـ ـرفيـتو ـهيلتسـ )2(و ف،ـارالمصـ لـالخـ ـنمـ

 ؤوسر ـيفـ ةرالمحر ـاتالتخفيضـ ـقيـطر ـنعـ فـارالمصـ لـالخـ ـنمـ

 والسيولة. قائيةالو موالاأل

 ؤوسر ـيفـ ـاتتخفيضـ ـريـتحر فـارالمصـ ـملدعـ ـلالتدخـ ـملشـ

 يــةصفر توتســهيال هــمدر مليــار 50 بقيمــة قائيــةالو مــوالاأل

 ـامليهـلمتعا ـهالموجـ ـضالتخفيـ ـلمقابـ ـمهـدر ـارمليـ 50 ـةبقيمـ

 ـريـوتحر كات،ـروشـ ادـرأفـ ـنمـ-19ـدفيـكو ـةجائحـ ـنمـ ـنيـرالمتضر

 ـم،هـدر ـارمليـ 95 ـةبقيمـ ـيولةالسـ ـاتاحتياطيـ ـيفـ ـاتتخفيضـ

 ـبالطلـ ـتتحـ ـعالودائـ ـنمـ ـيمـالزاإل ـيحتياطـاال ـبةنسـ ـضوتخفيـ

 ،%7 ـىإلـ %14 ـنمـ ـتفضـّخ إذ ف،ـارالمصـ ـعلجميـ ـفالنصـ ـداربمقـ
 قيمة ـيإجمالـ بلغ ـيولة.السـ ـملدعـ همدر ـارمليـ 61 ـخضـ ـىإلـ ًـةإضافـ

 ـارإطـ ـيفـ ـذةالمتخـ ـيولةوالسـ ـالالمـ أسـربـ ـةالمتعلقـ اءاتـرجـاإل

 ـم.هـدر ـارمليـ 256 ـةالموجهـ ملةـاالشـ ـاديقتصـاال ـمالدعـ ـةخطـ

 ـهيللتسـ اءاتـرجـاإل ـنمـ ـديـالمز ـاذاتخـ ـمتـ ـك،ذلـ ـىإلـ ـةضافـباإل

 أسر ـضخفـ ـقيـطر ـنعـ ـطةوالمتوسـ ةـرالصغيـ ـاتالمؤسسـ ـمدعـ

 ـااضهـإقر ـىعلـ ـاظللحفـ فـارالمصـ ـهتحتاجـ ـذيالـ ـوبالمطلـ ـالالمـ

 ـة،المائـ ـيفـ 25 ـىإلـ 15 ـبةبنسـ ـطةوالمتوسـ ةـرالصغيـ كاتـرللشـ

 ل.ـازبـ ـةلجنـ ـاوضعتهـ ـيالتـ ـانيـالد ـروالمعاييـ ـقيتوافـ ـابمـ ـكوذلـ

اءاتـرإجـ مإتما ـانبضمـ ـةمـلزم فـارالمصـ ـعجميـ ـك،ذلـ على وةـالعـ ُ
 ـطةوالمتوسـ ةالصغير كاتـرالشـ من ـامليهـلمتعا ـاباتالحسـ فتح 

 ـة،مـزالال ـقوالوثائـ ـتنداتالمسـ ـتكمالاسـ ـدبعـ ـنميـيو ـونغضـ ـيفـ

 ـةمكافحـو ـوالمـاأل ـلغسـ ـةمواجهـ اءاتـرإجـ ـيقتنسـ ـكذلـ ـيفـ ـابمـ

 ـاب.هـراإل ـلتمويـ

 ـةونـالمر ـنمـ ـديـالمز ـةإتاحـو اتـارالعقـ عـاقطـ ـمدعـ ـلأجـ ـنمـ

 المتحــدة بيــةالعر اتمــاراإل فمصــر مقــا اد،فــراأل ضيــنللمقتر

 وضـرقـ ـىعلـ ـةالقيمـ ـىإلـ ضـرالقـ ـبنسـ ـادةيـبز ـاـ ًأيض يـزكـالمر

 ـة.المائـ ـيفـ 5 ـبةبنسـ ةـرمـ لوأل لـازالمنـ يـترلمشـ يـارالعقـ ـنهـالر

 إطار ـيفـ ـذةالمتخـ ـروالتدابيـ اءاتـرجـاإل ـتأتاحـ ـك،ذلـ ـىإلـ ـةضافـباإل

 ـككذلـ فـارللمصـ ـةالموجهـ ملةـاالشـ ـاديقتصـاال ـمالدعـ ـةخطـ

 ـىعلـ ـائهـلعمال ـدوالفوائـ ـنالديـ ـلأصـ ـاتعـفولمد تـالتأجيـ ـمتقديـ

 2020. ـمبرديسـ 31 ـىحتـ ـتحقةالمسـ وضـرالقـ

 ـاتصـوبور ـلعوالسـ ـةالماليـ اقوراأل ـواقأسـ ـنمـ ـملهتشـ ـابمـ ـة،الماليـ ـيدبـ ـواقأسـ ـهدتشـ

ـامـ ـاأدائهـ ـتوىمسـ ـيفـ ا ًـدايـمتز اـوروتطـ ـاـتقدم ـة،الماليـ ـتقاتوالمشـ ـونوالديـ ـهمسـاأل ًً 

ـنالمحلييـ ـةالماليـ اقوراأل يـدرمصـ ـطبـر ـلتكفـ تـالمعامـ ـنمـ ـهتقدمـ ـامـ ـىإلـ ـقالعمـ ـفضيـي ُ 

 ين.ـتثمربالمسـ ـنوالعالمييـ ـنقليمييـواإل

 89 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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 دبي في فيع المصرمستجدات القطا

 ـنمـ ـدجيـ ـدرقـ ـكوتمتلـ ـةقويـ ـيدبـ فـارمصـ ـتظلـ 10.6

 ـيبالتالـو ،2020 و 2019 ـنميـالعا لـالخـ ـوالمـاأل ؤوسر

 ـاتالتحديـ ـةمواجهـ ـيفـ ـودالصمـ ـىعلـ ةـادرقـ ـتكانـ

 ـركبيـ ـدرقـ ـرفيـتو ـبجانـ ـىإلـ ـاءبـالو ـيتفشـ ـاتتداعيـ ـاضتهـفر ـيالتـ

ـدعـوي م.ـاعـ ـكلبشـ ـاديقتصـواال ـيالمالـ مـاللنظـ ارـتقرسـاال ـنمـ ُ 
 عـاالقطـ ـيفـ همـامسـ ـرعنصـ ـركبـأ ـيدبـ ـيفـ ـيفـالمصر عـاالقطـ

 ـنمـ %47.3 ـىعلـ ـتحوذاسـ ـثحيـ ات،ـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـيفـالمصر

 ،2018 مـاعـ في %46.4 ـلمقابـ ،2019 مـاعـ نهاية في لـوصـاأل ـيإجمالـ
 ـىعلـ ىـرخـاأل اتـارمـواإل ـيأبوظبـ ـيفـ فـارالمصـ ـتحوذتسـ ـابينمـ

 مــا يعمــل التوالــي. علــى لصــواأل إجمالــي مــن %8.3 و 44.4%

ـتةسـ ـاضمنهـ ـيدبـ ـيفـ ـا،ـوأجنبي ـاـمحلي ـا،ـ ًفمصر 31 ـهعـمجمو ًً 
 فمصرو ـي،الوطنـ ـيدبـ اتماراإل ـكبنـ هي:و ى،ـركبـ ـةوطنيـ فـارمصـ

 ي،ـارالتجـ ـيدبـ ـكبنـو مي،ـالسـاإل ـيدبـ ـكبنـو مي،ـالسـاإل اتـارمـاإل

 فالمصــار لأصــو عمجمــو بلــغو بنــك. ونــور ق،المشــر بنــكو
 ،2019 مـاعـ ـةبنهايـ ـمهـدر ـارمليـ 344 ـيدبـ ـيفـ ـةملـالعا ميةـالسـاإل

 الودائع ـيإجمالـ ـنمـ %28.1 و لـوصـاأل إجمالي ـنمـ %23 ـادليعـ ـابمـ

دةـوارالـ ـاتالبيانـ ـببحسـو ـي.دبـ ـيفـ ـةملـالعا ـةالوطنيـ فـارللمصـ
 فالمصار ـلتمثـ ي،ـزكـالمر ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل فـرمصـ من 

 جمالــيإ مــن %21.6 و ل،صــوألا لــيإجما مــن %18.4 ميةســالإلا

 معا من لواأل ـعبـالر ـةبنهايـ ـلالتمويـ ـيإجمالـ ـنمـ %20.9 و ـع،الودائـ
 ات.ماراإل دولة مستوى على 2020

 هم)در مليونة (مارل حسب اإلصواحجم األ :7الشكل 6.

 اتماراإل فمصر من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:

 يكزالمر المتحدة بيةالعر

 ةـربوتيـ ـوالنمـ ـيدبـ ـيفـ ـيفـالمصر عـاالقطـ ـلواصـ 11.6
 ًـةنـمقار ـةالمائـ ـيفـ 9.5 ـدلبمعـ 2019 مـاعـ ـيفـ عـرأسـ

ـيفـ 7.6 ـبةبنسـ اـونمـ ـجلسـ ـذيالـ ـيفـالمصر عـابالقطـ ً 
 ـا،ـًأيض 2020 مـاعـ ـيفـ ـوالنمـ ـتمرواسـ ة.ـرالفتـ ـسنفـ ـيفـ ـةالمائـ

 همدر ـونيليـتر 1.489 ـيدبـ فمصار لـوأصـ حجم ـيإجمالـ بلغ ـثحيـ

 و 2019 مـاعـ ـةنهايـ ـيفـ2 ـمهـدر ـونيليـتر 1.45 ـنمـ ـادةيـبز ـي،اتـمارإ
 دبي فـارمصـ وحافظت .2018 مـاعـ ـةنهايـ ـيفـ ـمهـدر ـونيليـتر 1.333

 ـدفقـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـوالمـاأل ؤوسر ـثحيـ ـنمـ ـويالقـ ـاهـكزمر ـىعلـ

 ـىنـأد كان إنو ـةالمائـ ـيفـ 17.9 ـماليةأسـالر ـاكفايتهـ ـبةنسـ ـتبلغـ

 18.6 ـةوالبالغـ 2018 مـاعـ ـيفـ المحققة ـبةالنسـ ـنمـ ـيطبسـ ـيءبشـ
ـاـ ًفقو ـةالمتبعـ ـةالمنهجيـ ـاتقـوفرو ـاتفـختالال اـرنظـ ـةالمائـ ـيفـ ً 
 ـتحققـ ـيدبـ فـارمصـ أن ـىإلـ ةـارشـاإل ـدروتجـ .3 و 2 لـازبـ ـيتفاقيتـال

فـارمصـ ـاحققتهـ ـيالتـ ـبةالنسـ ـنمـ ـىأعلـ ـماليةأسـر ـةكفايـ ـبةنسـ
 8.6).( و) 7.6( الشكلين انظر المائة، في 17.1 البالغة أبوظبي 

في ـةملـالعا فـارالمصـ ـيملـمتعا ـعودائـ ـةقيمـ ـتبلغـ 12.6
 2019 معــا فــي هــمدر مليــار 870.1 قيمتــه مــا دبــي 
معا ـكلبشـ قـوالسـ ـونمـ ـدلمعـ ـسبنفـ اـونمـ ـتوحققـ ً 

 ـةملـالعا فـارالمصـ ـنمـ ـأأبطـ ةـربوتيـ ـنولكـ ـة،المائـ ـيفـ 6.5 ـبةبنسـ

من ـمهـواأل ـة.المائـ ـيفـ 7.4 ـبةبنسـ اـونمـ ـتحققـ ـيالتـ ـيأبوظبـ ـيفـ ً 
 ولكن ــا ًأيض 2020 مـاعـ في ـوالنمـ في ـعالودائـ ـةقيمـ تـتمراسـ ـك،ذلـ

 ـجلتسـ ـابينمـ ـي،دبـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 2.8 ـبتهنسـ ـأأبطـ ـدلبمعـ

المائة. ـيفـ 9.1 ـبتهنسـ ًهالمذ اـونمـ ـيأبوظبـ ـيفـ ـةملـالعا فـارالمصـ ً 

 فيةل المصرصوفي األ إجمالي النمو :8الشكل 6.

 م السابق)(% عن العا

 اتماراإل فمصر من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر المصدر:تحليل

 يكزالمر المتحدة بيةالعر

 ي.كزبية المتحدة المرات العرمارف اإلمصر ة عنمات المتاحة الصادرث المعلوأحد 2020 مة لعاكورم المذقارتشمل األ 2
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 ًـاعـفومد 2019 مـاعـ ـيفـ ـعالودائـ ـةقيمـ ـيفـ ـهودالمشـ ـوالنمـ كان 
 ةدارلإل ـةالخاضعـ ـاتالمؤسسـ ـعودائـ ـةقيمـ يادةبز ـيأساسـ ـكلبشـ

 عـاالقطـ ـعودائـ ـةقيمـ ـادةيـزو ـةالمائـ ـيفـ 16.9 ـبةبنسـ ـةميـالحكو
 عتفاراال ـىإلـ ا ًأيض ةـارشـاإل ـدروتجـ ـة.المائـ ـيفـ 6.4 ـبةبنسـ ـيمـالحكو

 101.4 ـنمـ %19 ـبةبنسـ المقيمين ـرغيـ ـعودائـ ـةقيمـ ـيفـ ـوظالملحـ
 ـىعلـ 2018 و 2017 ـيمـعا ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 101.8 و ـمهـدر ـارمليـ

 ـجلتسـ ـل،بالمثـو .2019 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 121.1 ـىإلـ ـيالتوالـ

ـنمـ ـىأعلـ اـونمـ ـةفيـالمصر ـرغيـ ـةالماليـ ـاتالمؤسسـ ـنمـ ـعالودائـ ً 
 ـدةقاعـ ـنمـ ـوالنمـ ـكذلـ كان إنو ـةالمائـ ـيفـ 35.7 ـغبلـ ـطالمتوسـ

 ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 23.2 ـىإلـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر 17.1 ـتبلغـ ـرأصغـ

 مةالحكو ـنمـ ىـرخـاأل ـنالمقيميـ ـعودائـ ـتوحققـ .2019 مـاعـ ـةنهايـ

انمو ـاصالخـ عـاوالقطـ ـةميـالحكو ةدارـإللـ ـةالخاضعـ ـاتوالمؤسسـ ً 
2019 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 744 ـهقيمتـ ـامـ ـغلتبلـ %4.4 ـبةبنسـ

 6.11).-6.9( شكاللال ,انظر 

 دبي فـارمصـ من ـةالممنوحـ ـاتئتمانـاال ـيإجمالـ ـعتفـار 13.6

 866 ـىإلـ ـلليصـ ـةالمائـ ـيفـ 5.2 ـبةبنسـ 2019 مـاعـ ـيفـ
 ـونمـ ـطمتوسـ ـنمـ ـأأبطـ ـدلمعـ ـوهـو ـم،هـدر ـارمليـ

 ـبةبنسـ ًنةمقار ـأأبطـ نمو ةـروتيـ هيو ـة،المائـ ـيفـ 6.2 ـغالبالـ قـوالسـ

 ذلك، ـعمـو المائة. ـيفـ 6.7 ـةوالبالغـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـةالمحققـ ـوالنمـ

 ـيفـ 6.3 ـىإلـ ـللتصـ 2020 مـاعـ ـيفـ ـانئتمـاال ـونمـ ةـروتيـ عتـارتسـ

 فـارالمصـ ـامتهـقد ـيالتـ وضـرالقـ ـتحققـ ـل،المقابـ ـيفـ ـة.المائـ
ـاقيمتهـ ـللتصـ ـة،المائـ ـيفـ 8.7 ـبةبنسـ اـونمـ ـيأبوظبـ ـيفـ ـةملـالعا ً

 فــي النمــو عــن نجــم .2019 معــا فــي هــمدر مليــار 733.9 إلــى 

 اتــسؤسمال اضرــإق ادةــيز نــع يــاسأس لكــشب اتــانمتئاال

 تاــسسلمؤاوصاــلخاعاــلقطاوةــميلحكواةرادإلــلةــضعلخاا
 ـاتئتمانـاال ـادةيـز ـىإلـ ةـارشـاإل ـدروتجـ ـة.فيـالمصر ـرغيـ ـةالماليـ

 ـاصالخـ عـاللقطـ ـيدبـ ـيفـ ـةملـالعا فـارالمصـ ـنمـ ـةالممنوحـ

 قـوالسـ ـيفـ ـوالنمـ ـطمتوسـ ـغبلـ ـنحيـ ـيفـ ـة،المائـ ـيفـ 1.6 ـبةبنسـ
 ديالفر ـانئتمـباال ـقيتعلـ عـاقطـ ـجيلتسـ مع ـطفقـ ـةالمائـ ـيفـ 0.4

 ـتواصلـ ى،ـرأخـ ـةناحيـ ـنمـ ـة.المائـ ـيفـ-1.4 ـبةبنسـ ًـلبياسـ ًـوانمـ

 ادـرفـاأل ـنمليـللمتعا ـاضهـتعر ـادةيـز ـيدبـ ـيفـ ـةملـالعا فـارالمصـ

ـلتصـ ـةائتمانيـ تـهيالتسـ مـدلتقـ ـةالمائـ ـيفـ 1.4 ـاهـقدر ـادةيـبز
 هم.در مليار 139.5 إلى قيمتها 

 م السابق)ة (% التغير عن العامارف حسب اإلمع المصار ملينهات ودائع المتعااتجا :9الشكل 6.

المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف من واردة بيانات | االقتصادية التنمية دائرة أجرته تحليل المصدر:

 هم)در مليارة (مارف حسب اإلمع المصار ملينهات ودائع المتعااتجا :10الشكل 6.

المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف من واردة بيانات | االقتصادية التنمية دائرة أجرته تحليل المصدر:
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م السابق)ة (% للتغيير عن العامارف حسب اإلمن المصار وض الممنوحةالقر :11الشكل 6.

 يكزالمر المتحدة بيةالعر اتماراإل فمصر من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر: 
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 ـبةبنسـ ـيدبـ ـيفـ ـةملـالعا فـارالمصـ ـةبحيـر ـتتفعـار 14.6

 ـونمـ ةـربوتيـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 22 ـنعـ ـديـتز

 ـة،المائـ ـيفـ 14.37 ـبتهنسـ ـةالبالغـ 2018 مـاعـ ـنمـ ـوىأقـ

 ـيإجمالـ ـغبلـو ـة.المائـ ـيفـ 15.32 ـبتهنسـ ـةالبالغـ 2017 مـاعـ ـنمـو

 اتيمارإ ـمهـدر ـارمليـ 27.5 ـيدبـ ـيفـ فيالمصر عـاالقطـ ـلدخـ ـيصافـ

 ـيفـ ـةملـالعا فـارالمصـ ـلدخـ ـيصافـ ـنمـ ـىأعلـ أي ،2019 مـاعـ ـيفـ

 ـيصافـ ـضانخفـ ـة،الحقيقـ ـيفـو ـم.هـدر ـارمليـ 17.6 ـغالبالـ ـيأبوظبـ

 ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 16.5 ـبةبنسـ ـيأبوظبـ ـيفـ ـةملـالعا فـارالمصـ ـلدخـ

 ،2018 مـاعـ في المائة ـيفـ 8.2 ـبةبنسـ يادةز ـقحقـ أن ـدبعـ 2019 مـاعـ
 فالمصار ـةبحيـر في عـارالمتسـ ـوالنمـ ىـزعـُوي ).12.6( ـكلالشـ ـرانظـ
 ـتبلغـ ةرـرمتكـ ـرغيـ ـةمـها ـبمكاسـ ـىإلـ ًـائيـجز ـيدبـ ـيفـ ـةملـالعا

 ـنمـ ـيالوطنـ ـيدبـ اتـارمـاإل ـكبنـ ـاحققهـ ـمهـدر ـارمليـ 4.4 ـاقيمتهـ

لـجسـ ـابينمـ ،2019 ـليـأبر ـيفـ ـيونال»ناشـإنتر كـورنتـ« كةـرشـ ـعبيـ ّ 
 ـمهـدر ـارمليـ 3.253 ـةبقيمـ ـائرخسـ ـيأبوظبـ ـيفـ لـالالهـ فـرمصـ

 فــي ملــةالعا فالمصــار بحيــةر خفــض فــي أســهمت اتــيمارإ

قعالمتو ـنمـ ،2020 مـاعـ ـيفـ 19-فيدكو ـاءبـو ـيتفشـ ـدبعـو ـي.أبوظبـ
 يادةز ـىإلـ يؤدي ـاممـ كبر،أ ـةائتمانيـ ـائرلخسـ فـارالمصـ ضـرتتعـ أن 

بعض ـجلتوسـ بحية.الر ـىعلـ اـلبسـ التأثير بالتاليو ـاتالمخصصـ ً 
 ـيالوطنـ ـيدبـ اتـارمـاإل ـكبنـ ـي:هـو ـي،دبـ ـيفـ ـةملـالعا ـوكالبنـ ـركبـأ

 ـعبـالر لـالخـ ـاباحهـأر ـيصافـ ـيفـ ًـاانخفاضـ مي،ـالسـاإل ـيدبـ ـكبنـو

يـفـ 18 و ةــلمئا يــف 24 بةــبنس 2020 ماــع نــم لواأل
 التوالي. على المئة 

دبي ـيفـ ملةالعا فـارالمصـ ـةبحيـر ـيفـ ـنتحسـ ـظلوحـ 15.6
 بالنســبةو ســهم.األ عوائــد فــي عتفــاراال لخــال مــن 

 ـهمسـاأل ـدعوائـ ـتوصلـ ـي،دبـ ـيفـ ـةملـالعا فـارللمصـ

 معا في ـةالمائـ ـيفـ 12.6 ـنمـ ــا ًتفاعار ًـةمحققـ ـة،المائـ ـيفـ 13.36 ـىإلـ
 ـتكانـ ـل،المقابـ ـيفـو ـابق.السـ مـاالعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 11.5 و 2018

 8.3- ـبةبنسـ ـلبيةسـ أبوظبي ـيفـ ملةالعا فـارللمصـ ـهمسـاأل ـدعوائـ
 ـاهـتكبد ـيالتـ ـائرالخسـ ـركبيـ ـدحـ ـىإلـ ـسيعكـ ـاممـ ـة،المائـ ـيفـ

 لـوصـاأل ـىعلـ ـدللعائـ ـبةبالنسـ ـركبيـ ـعاجـتر ـوهـو ل،ـالالهـ فـرمصـ
10.2 ـتبلغـ أن ـدبعـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 9.6 ـبتهنسـ ـةالبالغـ

 13.6).( شكل انظر ،2017 معا في المائة في 

درهم) دخل المصارف حسب اإلمارة (مليون صافي  الشكل 12.6:

  
 

  
  

 

 
 

  

 
 

 

 

 
       

 

   
  

  

 ديك») فان و«بير كةشر( كسفو بنك من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر: 

 مين (%)من إجمالي وثائق/بوليصة التأ دبي حصة :13الشكل 6.

 ديك») فان و«بير كةشر( كسفو بنك من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:
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 بإيجاز، ـهإليـ ـاروالمشـ )14.6( ـكلالشـ في مبين ـوهـ ـاكمـ 16.6

 ًةــاصوخ ات،ارــماإل يــف ةــلماعال فارــصمال تــانك
 ؤوسر ـثحيـ من جيد ـعبوضـ تتمتع ـي،دبـ ـيفـ ـةملـالعا

 في ـةملـالعا فـارالمصـ ـجلتسـ ـدقـو ـابقة.السـ ةـرالفتـ ـيفـ ـوالمـاأل

 ـثـيح ـنـمقـوـسال ـطـوستم ـىـلعقـوـفتي أداء وىـتـسم ـيـدب

 ـاتالمتطلبـ ـتوتخطـ ـسالمقاييـ ـعجميـ ـتوىمسـ ـىعلـ ـملةسـالر

 ـعبـالر ـةونهايـ 2019 مـاعـ ـةنهايـ ـيفـ ـدبعيـ ٍـدحـ ـىإلـ ـةالتنظيميـ

 2020. معا من لواأل

 فالمصــار فــي ةالمتعثــر وضالقــر نســبة تفعــتار 17.6
 ـةالمائـ ـيفـ 6.2 ـىإلـ ـفطفيـ ـكلبشـ ـيدبـ ـيفـ ـةملـالعا

 ـةالمائـ ـيفـ 6.18 ـبتهانسـ ـتكانـ أن ـدبعـ 2019 مـاعـ ـيفـ

 ـضخفـ ـيأبوظبـ ـيفـ ـةملـالعا فـارالمصـ ـتوواصلـ .2018 مـاعـ ـيفـ

بعد 2019 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 3.80 ـىإلـ ةـرالمتعثـ وضـرالقـ ـبةنسـ
 ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 4.67 ـتبلغـ ا ًـابقسـ ـةمنخفضـ ـبةنسـ ـجلتسـ أن 

 ـبةنسـ تفعتار ـك،ذلـ ـىإلـ ـةضافـباإل ).14.6( ـكلالشـ ـرانظـ ،2018 مـاعـ

 ـيفـ ـةملـالعا فـارالمصـ وضـرقـ ـيإجمالـ ـىإلـ ةـرالمتعثـ وضـرالقـ

 ـيفـ 5.96 و ـةالمائـ ـيفـ 5.92 ـنمـ ـكوذلـ ـة،المائـ ـيفـ 6.37 ـىإلـ ـيدبـ

 15.6). ( ـكلالشـ ـرانظـ ـي،التوالـ ـىعلـ 2017 و 2018 ـيمـعا ـيفـ ـةالمائـ

 عة (%)فوفي المطالبات المد دبي حصة :14الشكل 6.

 فمصر من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:
 يكزالمر المتحدة بيةالعر اتماراإل

 في مينع التأات المحافظ لقطااستثمار :16الشكل 6.

 هم)در مليارات (ماراإل

كسفو بنك من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:
 ))  (BankFocusديك») فان و«بير كةشر 

 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال

 عـاالقطـ ـيفـ ةـرالمتعثـ وضـرالقـ ـبنسـ أن ـدويبـ م،ـاعـ ـكلبشـو
 فـرمصـ ـحوأوضـ ة.ـيطرللسـ ـةخاضعـ ـتوياتمسـ ـيفـ ـيفـالمصر

 ةـرالمتعثـ وضـرالقـ ـبنسـ أن يـزكـالمر ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل
 ـةمعتدلـ ـادةيـز ـهدتشـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـيفـالمصر مـاالنظـ ـيفـ

 2018 مـاعـ في المائة ـيفـ 5.6 ـىإلـ 2017 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 5.3 ـنمـ
أن ـىإلـ ةـارشـاإل ـدروتجـ .2019 مـاعـ ـلأوائـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 5.7 ـىإلـو

 مخصصاتو ـةالصلـ ذات الفائدة ـعارأسـ ا ًأيض ـملتشـ ـبالنسـ هذه 

 ي،ـزكـالمر ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل فـرمصـ ـلعمـ ـذا،لـ دة.ـدمحـ

ـةمنهجيـ ـلتعديـ ـىعلـ ،2019 مـاعـ ـنمـ ـثالثالـ ـعبـالر ـنمـ اـدءبـ ً 
 ـاتمخصصـ ـدونبـ وضـرالقـ ـيصافـ ـابلحسـ ةـرالمتعثـ وضـرالقـ

 نســبة بلغــت بذلــك،و ة.المتعثــر وضالقــر صافــي أي دة،محــد

 اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـيفـالمصر مـاللنظـ ةـرالمتعثـ وضـرالقـ ـيصافـ

 1.6 و ،2018 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 1.6 و ،2017 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 1.5
 ـؤديتـ أن ـحجـالمر ـنمـو .2019 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ

-19ـدفيـكو ـاءبـو ـيتفشـ ـةنتيجـ لـوصـاأل ـودةجـ ـيفـ ـورهـتد ـةمواجهـ
 ـليـأبر ـاتإحصائيـ ـيفـ ـحموضـ ـوهـ ـاكمـ ـامخصصاتهـ ـادةيـز ـىإلـ

 6.16-6.17). ( نللشكال انظر ,2020

 فة للمصاروض المتعثرنسبة القر :15الشكل 6.
 اتماردولة اإل في ملةالعا

 وض) (%)وض / إجمالي القر(احتياطيات خسائر القر

 كسفو بنك من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:
))  (BankFocusديك») فان و«بير كةشر 

 دولة في ملةف العامخصصات المصار :17الشكل 6.

 هم)در مليارات (ماراإل

 فمصر من دةوار بيانات | قتصاديةاال التنمية ةدائر تهأجر تحليل المصدر:
 يكزالمر المتحدة بيةالعر اتماراإل
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 مينفية وأسواق المال والتأعمال المصراأل | سالفصل الساد

 أس المالمستجدات أسواق ر

 قاـوسـأ ـنمـ ـملهتشـ ـابمـ ،ـةليـلماا ـيبـدقاـوسـأ ـهدتشـ 18.6
 نيــولداو ســهمألا تصــاربوو لســلعاو ليــةلماا قاروألا

يــفادــيامتز اروــتطواــمتقد ،ةــليلمااتتقاــلمشاو ً ًً 
تـالمـمعا ـنمـ ـهمـتقد ـامـ ـىلـإ ـقلعمـا ـفضيـي ـامـ ـائهـادأىـتومسـ ُ 
 نــقليمييإلاونــلمحليياةــليلمااقاروألايردــمص طــبرلــتكف

 قاروألا لواـدلتـ صتينربو بيد تحتضنو .ينـتثمرلمسـبا لميينلعااو
 قـوسـ :ليةلماا3 تـتقالمشـاو ـلعلسـالوالتد ةحداو ـةصـربوو ـةليـلماا

 ـثحيـ ،ـلعلسـاو ـبهـللذ ـيبـد ـةصـربوو،ـيبـدكاـدسـناو،ـيلـلماا ـيبـد

 ـلطةسـو،ـةيـدتحاا ـةجهـ ـيهـو،ـلعلسـاو ـةليـلمااقاروألا ـةهيئـ ـرفـتو

 ـةلتنظيميـا ـرطـألاتارـاخيـ ـيسـساأ ـكليشـ ـةليـلمااتـامـللخد ـيبـد

رـاشـي.قـولسـا في كةرـالمشـاو همةـالمسـاتللجها لـوصـألاتـافئـو ُ 
 ـملتنظيـ ـعيخضـو 2000 مـاعـ ـسسـتأ ـيلـلماا ـيبـدقـوسـ نأ ـىلـإ

بكتتالال حيطر ـيلـما قـوسـ لوأ عديو،ـلعلسـاو ليةلمااقاروألا هيئة ُ 
 ميةـالسـإلا يعةـرلشـا ـعمـ ـقفـامتو ـيلـما قـوسـ لوأوًـاقليميـإمـالعـا

 ـيبـد ـةصـربوو ـيبـدكاـدسـنا ـةصـربو ـنمـ كل ـتسسـتأو.ـامهـحكاأو

 بــيد ســلطة لتنظيــم نتخضعــاو 2005 معــا لســلعاو هــبللذ

 .ليالتوا على لسلعاو ليةلمااقاروألا هيئةو ليةلمااتماللخد

 التحتيــة البنيــة تطويــر ثالثــال صــاتالبور واصلــت 19.6

 لـالخـ ـنمـ ـكوذلـ ،2019 مـاعـ لـالخـ ـالالمـ أسر ـواقسـأل
 ـةفعاليـو ـاءةكفـو لـداووالتـ ـفافيةالشـ ـىعلـ ـزكيـالتر

 يـدرمصـو ينـتثمرالمسـ ـىإلـ لـووالوصـ لـداوالتـ ـدبعـ ـامـ ـاتمـخد
 ـاتعمليـ ـىعلـ ـزكيـالتر ـارإطـ ـيفـو ـواء.سـ ٍـدحـ ـىعلـ ـةالماليـ اقوراأل

 لـداوالتـ ـدبعـ ـامـ ـاتمـخد ـتوىبمسـ ـاءتقـرلال ملةـاالشـ ـينالتحسـ
 ـيالمالـ ـيدبـ قـوسـ ـأأنشـ ل،ـداووالتـ اجدراإل ـاتعمليـ ـنعـ ـافصلهـو

 خصةمر ـةالماليـ اقوراألعـدايـإل كةـرشـ لأو ـيهـوع،يدالإل ـيدبـ كةـرشـ

 ـيدبـ كةـرشـ مـامهـ ـوروتتمحـ ـلع.والسـ ـةالماليـ اقوراأل ـةهيئـ ـنمـ

 ـرـّفيو ـابمـ لـداوالتـ ـدبعـ ـامـ ـاتمـخد ـتوىمسـ ـزيـتعز لـوحـ عـدايـلإل

 ــيتلقو،ينــتثمرلمسالــوصألةــيلحماا ــنملــفضأىــتومس

 ـاتعـفومد ـعيـزوتو ق،ـوالسـ ـيفـ ـتثمر»مسـ ـمقـ«ر ـدارإصـ ـاتطلبـ

 ـكلبشـ ـنمليـالمتعا ـاتمـخد ـتوىبمسـ ـاءتقـرواال ـة،النقديـ ـاحبـراأل

كةـرشـ ـيستأسـ ـيتمسـ ع،ـدايـلإل ـيدبـ كةـرشـ ـصخيـتر ـدبعـوم.ـاعـ
 عيــداواإل للمقاصــة دبــي كةمظلــة شــر تحــت للمقاصــة دبــي 

 القابضة. يكزالمر

 ـرالمؤشـ المالي ـيدبـ قـوسـ ـقأطلـ ـك،ذلـ ـىإلـ ـةضافـباإل 20.6

 ـيخسـتر فـدبهـ ـكوذلـ ـي،المالـ ـيدبـ قـولسـ ميـالسـاإل

 مأحكا ـعمـ ـقمتوافـ ـالمـ قـوسـ لكأو ةـزالمتميـ ـهمكانتـ
 عاصمة دبي ـلولجعـ العالمي ـتوىالمسـ على ميةـالسـاإل يعةـرالشـ

 ـيفـ ـةجـالمدر ـهمسـاأل ـفتصنيـ ـموتـ مي.ـالسـاإل ـادقتصـلال ـةعالميـ

ـةهيئـ ـاهـعدت ـيالتـ ـةوالقائمـ ـىيتماشـ ـابمـ ميـالسـاإل ـرالمؤشـ ُ 
 ـعمـ ـةالمتوافقـ كاتـربالشـ قـوللسـ عيةـرالشـ ـةقابـوالر ـوىالفتـ

 ـنوي.سـ بعر نحو على ـثللتحديـ ـعتخضـ ـيوالتـ ميةـالسـاإل يعةـرالشـ

احالي ميـالسـاإل ـرالمؤشـ ـنضمـ ـمولةالمشـ كاتـرالشـ دـدعـ ـلويصـ ً 
 اجدراإل كاتـرشـ ـنمـ 10 و ـةمحليـ كةـرشـ 30 فيها ـابمـ كةـرشـ 40 ـىإلـ

ـيفـ ـدةالواحـ كةـرالشـ نزـولـ ـىأقصـ ـدحـ ـدتحديـ ـموتـ ج،دوـزالمـ
 المائة. في 10 عند المؤشر 

 ًايتجار ًاـزكـمر ـاكونهـ ـلع،والسـ ـبهـللذ دبي ـةصـبور ـزكـتر 21.6
التي ـةجلـاآل ـودالعقـ ـنمـ ـةعـمجمو ـرحطـ ـىعلـ ـا،ـعالمي ً 

 المنتجين ـلمثـ ـلع،السـ ـواقأسـ في كينـارالمشـ ـنتمكـ

ّالحد فـدبهـ التحوط ـنمـ ـن،النهائييـ مينـتخدوالمسـ ـنوالمصنعيـ
ةإدار أدوات أن كــرذي ســعار.األ تقلبــات لمخاطــر ضهــمتعر مــن  ُ 

 في للمنتجين ـابقالسـ ـيفـ ـةمتاحـ ـنتكـ ـملـ ـذههـ ـعارسـاأل ـرمخاطـ

ـبهـللذ ـيدبـ ـةصـبور مـدتقـ ـك،ذلـ ـىإلـ ـةضافـباإل ـط.وسـاأل قـرالشـ
والمؤسســات الدوائــر منهــا تســتفيد لللتــداو ــاصفر والســلع  ً
 مســتوى علــى يةســتثماراال والصناديــق والمؤسســات الماليــة 

 لـوصـاأل ـاتفئـ ـىإلـ لـوالوصـ ـيفـ ـةاغبـالر ـموالعالـ ـطوسـاأل قـرالشـ
 ت.والعمال الصكوك مشتقاتو السلع من ميةالمتنا

 صةبور حهاتطر ـيالتـ جلةاآل ـلعالسـ عقود إلى ـةضافـباإل 22.6

 ـيدبـ ـداكناسـ ـةصـبور ـرحتطـ ـلع،والسـ ـبهـللذ ـيدبـ

 قاوــسأ قاــنط يعــسلتو ةــجلآلا همــسألا دوــعق
 قـوسـ لأو دبي ـداكناسـ أطلقت ـدفقـ ـي،دبـ ـيفـ ـةالماليـ ـتقاتالمشـ

 مـاعـ ـيفـ ـعوديةالسـ ـهمسـلأل ـمالعالـ ـيفـ ـةجلـاآل ـهمسـاأل ـودلعقـ
 ـيفوتسـ ـرمؤشـ ـهموأسـ اًائدر ا ًـهمسـ 12 لـ اًعقود حتطر حيث ،2019

FTSE)( ـهمسـلأل آجلة عقود ـىإلـ ـةضافـباإل ـعودية،السـ ـواقسـاأل ـيفـ 

 ـيفـ ـئةالناشـ ـواقسـلأل ـتانليسـ ـانغـمور ـرمؤشـ ـىعلـ ـةجـالمدر

 12 ـهمسـأل ـةجلـاآل ـودالعقـ ـرحطـ لّـكشـ ـدقـو ـة.اتيـماراإل ـواقسـاأل
2019 ـرينايـ ـيفـ اءثر ـاهـكثروأ ـعوديةالسـ كاتـرالشـ ـركبـأ ـنمـ كةـرشـ ً 
 ـنفمـ ـة،المنطقـ ـيفـ ـالالمـ أسر ـواقأسـ ـيفـ ةزـاربـو ـةقـفار ـةمـعال

 ـىإلـ ـموصولهـ ـليكفـ ينـتثمرللمسـ ـدجديـ ـارمسـ ـرفيـتو لـالخـ

 ًاإنجاز ـيدبـ ـداكناسـ صةبور ـتحققـ ـعودية،السـ ـالالمـ أسر ـواقأسـ
 صـروالفـ عـوالتنـ ـزيـتعز ـيفـ ـةالمتمثلـ ـامهمتهـ ـارإطـ ـيفـ ـرآخـ

 دبي ـداكناسـ عملت ـك،ذلـ على وةـالعـ ـتثمار.سـاال بيئة ـيفـ ـةالمتاحـ

 ـنمـ اتـارمـاإل ـةدولـ ـيفـ ـةجلـاآل ـودالعقـ قـوسـ ـاقنطـ ـيعتوسـ ـىعلـ

 ـئةالناشـ ـواقسـلأل ـتانليسـ ـانغـمور ـرمؤشـ ـىعلـ عقود ـرحطـ لـالخـ

 ـاءنشـإل حالممنو ـصخيـالتر من ـتفادةسـباال ـةاتيـماراإل ـواقسـاأل ـيفـ

 ـتانليسـ غانمور اتـرمؤشـ من ـةعـمتنو عةمجمو ـىعلـ ـةآجلـ ـودعقـ

 الناشئة. سواقلأل القياسية قليميةاإل

 ك.نيويور في ناسداك صةفي بور %18 همة بنسبةمساصتان وقابضة تمتلك بور كةشر هيوض التبادل، وكتمال عرر وادبي أوجه التآز صةتتصدر بور 3
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 ـيالمالـ ـيدبـ قـوسـ ـي؛دبـ ـيفـ ـهمسـاألقـوسـ ـهدشـ 23.6

 2019 معا ـيفـ داءاأل في ــا ًانتعاش ـي،دبـ ـداكناسـ صةبورو
 ـيدبـ قـولسـ مـاالعـ ـرالمؤشـ كانو ـج.مـالد مـاعـ ـدبعـ

 ـاضنخفـاال ـدبعـ ـةنقطـ 27,73 ـدعنـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـقأغلـ ـدقـ ـيالمالـ

 ـيإجمالـ ـقوحقـ ـن.ميـعا ـدارمـ ـىعلـ ـدمتـا ـذيالـ ـرالمؤشـ ـةقيمـ ـيفـ

ـنمـ أي ،%9 ـبةبنسـ ـاـتفاعار ـيالمالـ ـيدبـ قـولسـ قيةـوالسـ ـةالقيمـ ً 
 ـةنهايـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 375 ـىإلـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 344

 ةــصربو تززــع،لــلمثباو ).19.6(و )18.6( كلينــلشارــنظا،2019
 ـاهـدعد ـلوصـ ـدةجديـ ـوكوصكـ ـنداتلسـ ـااجهـإدر ـيدبـ ـداكناسـ

ـنداتالسـ قيمة ـتتفعـار ـهعليـو ة،ـدرصـم كةـرشـ 103 ـىإلـ ـيجمالـاإل ُ 
 ،2019 مـاعـ ـةنهايـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 84 ـىإلـ ـةجـالمدر ـوكوالصكـ

 دبي المالي قم لسوأداء المؤشر العا :18الشكل 6.

ـارشـي ـابق.السـ مالعا ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 75 ـةالبالغـ ـابقيمتهـ ـةنـمقار ُ 
 ـذمنـ ـاشنتعـاال ـقتحقيـ ـقيـطر ـىعلـ ـتكانـ اتـارمـاإل ـةدولـ أن ـىإلـ

 يــماع يــف لــصاحلا جاــمدنالا دــعب كــلذو ، 2018 ماــع ةــيادب
 2017. و 2016

 ـنمـ ـهتبعـ ـامـو ـاءبـالو ـيتفشـ ـابأعقـ ـيفـو ـك،ذلـ ـعمـو 24.6

 ـرمؤشـ ـهدشـ عالمية،و محلية قـالغـإ اءاتإجر ـلةسلسـ

 ـةالمائـ ـيفـ 41.25 ـبةبنسـ ـاـ ًانخفاض ـيالمالـ ـيدبـ قـوسـ

 ـرينايـ ـفمنتصـ ـيفـ ـةنقطـ 28,63 ـدعنـ ـتوىمسـ ـىأعلـ ـهغـبلو ـدبعـ

 ـلأوائـ ـيفـ ـةنقطـ 1662 ـدعنـ ـهلـ ـتوىمسـ ـىنـأد ـىإلـ ـلليصـ 2020

 ـيفـ ـةنقطـ 20,65 ـىإلـ ـلليصـ ـيالتعافـ ـاودعـ ـهأنـ ّإال ،2020 ـليـأبر

 المالي دبي قسو من دةوار بيانات المصدر:

 هم)در مليوندبي المالي ( ققية لسوالقيمة السو :19الشكل 6.

 المالي دبي قسو من دةوار بيانات المصدر:
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 القيمة تزـاوتجـ حيث ،2017 مـاعـ ـيفـ ىـرأخـ وةذر ـقوتحقيـ ـؤالتباطـ

 الحقيقي ـيجمالـاإل ـيالمحلـ الناتج ـنمـ %100 ـبتهنسـ ما قيةـوالسـ

 تأد لضغوطات ـاقيمتهـو تـداوالالتـ ـمحجـ ضتعر ـي،بالتالـو ـي.لدبـ
 ادـرفـاأل ينـتثمرالمسـ ةـادرمغـ ـدايـتز ـعمـ ـقافـالمتر ـاهبوطهـ ـىإلـ

مـاعـ ـيفـ ـجلةالمسـ ـمالقيـ ـىإلـ ـاـاجعتر قـوالسـ تـهدوشـ ق.ـوللسـ ً 
 مــن عنــه نجــم مــاو 19-فيــدكو بــاءو تفشــي أعقــاب فــي 2013

 دــصعي ىــعل قةبوــمس رــغي تالالــختاو تاــباضطرا
 قتصاد.واال عمالاأل

 أن )24.6( كلــلشارــظهُي،عاــلقطاىتوــمس ىــعل 26.6

 ـركثـأ ـلتمثـ ـاءاتنشـواإل اتـاروالعقـ ـةالماليـ ـاتمـالخد

 في ـرللمؤشـ قيةـوالسـ القيمة ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 80 ـنمـ

 ـذيالـ ـيدبـ ـادقتصـال ـاـ ًفوخال ـك،لذلـ .2019 مـاعـ ـنمـ لواأل ـفالنصـ

 ةـرالفتـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 24.4 ـبتهنسـ ـامـ ـانالقطاعـ ـهفيـ ـليمثـ
ـرالمؤشـ أداء على ـيأساسـ ـكلبشـ القطاعان هذان ـنيهيمـ ـها،نفسـ

 ـعارأسـ اتـرمؤشـ أداء )25.6( ـكلالشـ ـنويبيـ ـي.المالـ ـيدبـ قـوسـ في 

 ـرالمؤشـ ـتوياتمسـ ـىعلـ ءـوالضـ ـلطويسـ عـاالقطـ ـبحسـ ـهمسـاأل

 ـيقطاعـ اتـرلمؤشـ ـبةبالنسـ ـةخاصـ ـعارسـاأل ـبوتقلـ ـةالمختلفـ

 6.26).( الشكل ف.والمصار نشاءاتواإل اتالعقار
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ـيفـ 25.42 هـدرقـ ـاضبانخفـ ،2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـفالنصـ ـةنهايـ
 6.20).( شكل انظر ,2020 معا من لواأل للنصف المائة 

 2019 مـاعـ ـيفـ ـيالمالـ ـيدبـ قـوسـ ـيفـ تـداوالالتـ ـمحجـ ـعاجـتر
2017 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 115 ـنمـ ـركثـأ ـاضنخفـاال ـيفـ ـتمرواسـ

 يعكس ـاممـ ـم،هـدر ـارمليـ 53 ـىإلـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 60 و 

 قتصاداال ـرمخاطـو قـوالسـ ـيفـ ـائدةالسـ مـاالعـ ـناليقيـ مـدعـ ـةحالـ

 تـتمراسـ يجابي،اإل الجانب ـىعلـو أنه ّإال ).21.6( ـكلالشـ ـرانظـ ـي،الكلـ
 %48 ـىإلـ عـاتفـراال ـيفـ ـبجانـاأل ينـتثمرللمسـ ـةالمتداولـ ـهمسـاأل

 مـاالعـ ـنعـ %3 ـبةبنسـ ـادةيـز ـليمثـ ـامـ ـوهـو ت،ـداوالالتـ ـعلجميـ
 في كتهاـارمشـ يةـتثمارسـاال ـاتالمؤسسـ فعتر ـل،بالمثـو ـابق.السـ

 ـيفـ %49 ـتبلغـ أن ـدبعـ ،2019 مـاعـ ـيفـ %54 ـىإلـ تـداوالالتـ ـعجميـ

 22.6).( ـكلالشـ ـرانظـ ،2018 مـاعـ

 ـهدشـ )،1.6( لـدووالجـ )23.6( ـكلالشـ ـيفـ مبين ـوهـ كما 25.6

 العالمية ـةالماليـ ـةمـزاأل ـابأعقـ في ـي،المالـ دبي قـوسـ

دــبع اــفيتعا ،2008-2009 ةرــلفتايــفةدهوــلمشا ً 
 في ـهوتـذر ـغبلـو ـهأدائـ ـتوىمسـ ـعتفـفار ـجلها،سـ ـيالتـ ـاتنخفاضـاال

 ـنمـ %106 ـبتهنسـ ـامـ قيةـوالسـ ـهقيمتـ لتّـكشـ ـثحيـ ،2014 مـاعـ

 ـنمـ ةـرفتـ ـكذلـ ـبوأعقـ ـي.لدبـ ـيالحقيقـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ
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2020 من عام في النصف األول دبي المالي أداء المؤشر العام لسوق الشكل 20.6:

المالي دبي سوق من واردة  المصدر:بيانات

درهم) دبي المالي (مليون سوق في حجم وقيمة التداوالت اليومية  الشكل 21.6:

المالي دبي سوق من واردة المصدر:بيانات واردة من سوق دبي المالي المصدر:بيانات
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دبي المالي قسو في ادفرت المؤسسات واألتداوال :22الشكل 6.

 المالي دبي قسو من دةوار ببيانات المصدر: 

 اتيةمارسهم اإلفي أسواق األ سهمات أسعار األمؤشر أداء :23الشكل 6.

 ز»ويترر مسون«تو العالمية نباءاأل كالةو من دةوار بيانات المصدر:
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 2019) ممن عا لوقية، النصف األدبي المالي (حسب القيمة السو قسو مؤشر قطاعات يعزتو :24الشكل 6.

 حصاءلإل دبي كزمرالمصدر:

 99 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 

 

 مينفية وأسواق المال والتأعمال المصراأل | سالفصل الساد

 2020) ممن عا لوبع األ- الر 2012دبي المالي ( قسو في ئيسيةات الرملخص بالمؤشر .1:ل 6الجدو

 لوبع األالر
2020 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  ئيسيةدبي المالي الر قسو اتمؤشر

14.31 53.1 59.77 115.13 133.7 152 381.5 159.88 48.58  هم)در مليارل (قيمة التداو

11.77 40.04 45.44 82.5 105.8 92.7 127.18 127.18 40.46  سهم) مليارل (حجم التداو

0.19 0.66 0.66 1.1 1.3 1.5 2.41 1.33 0.62  مليون)د الصفقات (عد

269.15 374.45 343.33 394 337.6 300.7 322.6 259.62 181.89  هم)در مليارقية (القيمة السو

92  من الناتج المحلي سملة (%معدل الر 52.6 78.9 106 84.1 89.6 102 86
 جمالي)اإل

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 دبي المالي قسو في عسهم حسب القطاات أسعار األمؤشر أداء :25الشكل 6.

 زويترر مسونتو بيانات المصدر:
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 دبي المالي قسو في عسهم حسب القطاات أسعار األمؤشر أداء :26الشكل 6.

 زويترر مسونتو بيانات المصدر:

 ـاهـقدر ـةمضافـ ـةقيمـ ـقحقـ ـدوقـ ـي،المالـ عـاللقطـ ـاطنشـ ـركبـأ ـيثانـ ـيدبـ ـيفـ ـنالتأميـ ـليمثـ

 ـةالقيمـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 7.5 ـيحوالـ ـكليشـ ـامـ ـووهـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـياتـإمار ـمهـدر ـارمليـ 3.0

 ـي.المالـ عـاللقطـ ـةجماليـاإل ـةالمضافـ

 ـيدبـ ـيفـ ـالالمـ ـواقأسـ ـستعكـ ـع،قـمتو ـوهـ ـاكمـو 27.6

 كبير، ـدحـ ـىإلـ ـةالعالميـ ـةوالماليـ ـةقتصاديـاال ـداثحـاأل

 ـيالمحلـ قـوالسـ ـاتتوجهـ ـعمـ ـاـ ًأيض ـلتتفاعـ ـالكنهـ

 كاتـرالشـ ـاحبـوأر ـطالنفـ ـعارأسـ ـتوياتمسـ ـلمثـ ـةكـالمحر ـواهقـو

 في موضح ـوهـ كماو ـك.ذلـ ـىإلـ ـامـو ـةكمـالحو ـاتهـواتجا ـةالمحليـ

 ـيدبـ ـداكوناسـ ـيالمالـ ـيدبـ قـوسـ ـنمـ كل كـريتحـ )،27.6( ـكلالشـ

 لندن ـيفـ ائدةالر ـةالعالميـ ـواقسـاأل ـعمـ ـىيتماشـ ـابمـ مةعا ـةبصفـ

ـغهونـ قـوسـ ـةكـحر أن ـريظهـ ـنحيـ ـيفـ ك،ـورونيويـ ةـنغافوروسـ
 مغاير. نمط ذات كونغ 

قـوسـ وأصغر ـثثالـ ـيدبـ ـداكناسـ ـةصـبور ـد ُعـت ا،ـروأخيـ 28.6 ً 
 ـتبقيـو ـذاهـ ـدة.المتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـهمسـلأل

 ـيفـ ـنداتالسـ اجدرإل ـةالمفضلـ ـةصـالبور ـيدبـ ـداكناسـ

 ـوهـ 2019 مـاعـ كان ـة.العالميـ ـوكالصكـ اجإدر ـيماسـ ال ـةالمنطقـ

 ـارمليـ 17.7 ـاقيمتهـ ـتبلغـ ـيالتـ ـنيـّالد أدوات اجدرإل ـيالقياسـ مـاالعـ

 5 و ر،دوال ارــيلم 14.15 ةــبقيم كوــللصك تاــجاردإ 7 اــهنم ر،دوال
قدو).2.6( لـدوالجـ ـر-انظـ ـييكـمرأ ردوال ـارمليـ 3.55 ـةبقيمـ ـاتاجـإدر

 الصكوك. قسو في اًنشاط كثراأل مالعا هو مالعا هذا كان 

 صةبور ـيفـ ـهمسـاأل لـداوتـ ـطةأنشـ الـزتـ ما ـك،ذلـ ـعمـو 29.6

 ـيفـ لـداوالتـ ـنمـ ـالضئيـ ءاـزجـ ـكلتشـ ـيدبـ ـداكناسـ

 ـنمـ ـديـمز ـدوثحـ ـعقـالمتو ـنمـو ـي،المالـ ـيدبـ قـوسـ

 ، ًـداوالتـ ـهمسـاأل اجإدر ـاءإلغـ ـطبشـ ـنعـ نـالعـاإل ـبببسـ ـؤالتباطـ

 ـةقيمـ ـثحيـ ـنمـ ـنلكـ ـة.العالميـ ـيدبـ ـئموانـ كةـرشـ ـهمأسـ ـيهـو

اـيقياسـ ـاـمعا 2019 مـاعـ كان ت،ـالمـالمعا دـدعـو ـةالمتداولـ ـهمسـاأل ًً
 بعــد ).6.2( لالجــدو يبيــن كمــا دبــي ناســداك صــةبور فــي آخــر 

 ـرمؤشـ تفعار ،2018 مـاعـ في %6.5 ـبةبنسـ ـرالمؤشـ ـةقيمـ ـاضانخفـ

 وذلك م،ـاالعـ لخال %3.6 ـبةبنسـ 20 اتـارمـاإل ـيدبـ ـداكناسـ ـيفوتسـ

 ـةنهايـ ـيفـ ـةنقطـ 3,184 ـىإلـ 2018 مـاعـ ـةنهايـ ـيفـ ـةنقطـ 3,074 ـنمـ

 6.28-6.29).( نالشكال انظر ,2019 معا
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 2020)-2008سواق العالمية (من األ هادبي ونظائر في سهمأسواق األ :27الشكل 6.

 زويترر مسونتو بيانات المصدر:

 2020) ممن عا لوبع األ- الر 2013ناسداك ( دبي صةئيسية لبورات الرملخص المؤشر ل 2.6:الجدو

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 لواأل عبرال  يدب داكاسن قوس اترؤشم

3 5.9 4.23 4.88 4.57 5 5.31 2.33  رمليا( لةوالمتدا سهمألاقيمة
 م)هدر

78 150 165 273 138 219 280 199  )سهمنمليو( سهمألا حجم

10 40 29 29 23 31 25 11.9  ف)الاآل(ب اتقفصال ددع

49.31 44.22 57.5 82.82  )همردرمليا(قيةلسوا لقيمةا

 حصاءلإل دبي كزمر بيانات المصدر:
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 يكي)مرر أدوال اجات الصكوك والسندات (بالملياردبي، إدر ناسداك صةبور :28الشكل 6.

 السنوية دبي ناسداك يرتقار المصدر:

 رّصد ُع المنو دبي حسب ناسداك صةفي بور قيمة الصكوك :29الشكل 6.

 ناسداك. صةبور عن الصادر السنوي يرالتقر المصدر:
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 دبي في مستجدات أنشطة التأمين

 عـاللقطـ ـاطنشـ ـركبـأ ـيثانـ ـيدبـ ـيفـ ـنميـالتأ ـليمثـ 30.6
 ـارمليـ 3.0 ـاهـقدر ـةمضافـ ـةقيمـ ـقحقـ ـدقـو ـي،المالـ

مـاالعـ ارـرغـ ـىعلـ ـكوذلـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـياتـمارإ ـمهـدر
 القيمــة مــن المائــة فــي 7.5 حوالــي يشــكل مــا هــوو الســابق، 

 مقا قدو).30.6( ـكلالشـ ـرانظـ المالي. عـاللقطـ ـةجماليـاإل ـةالمضافـ
 دـدعـ ـغبلـو،2019 مـاعـ ـةنهايـ ـيفـ ـاـ ًموظف 10,134 ـفبتوظيـ عـاالقطـ

المائة في %11.2 ـبتهنسـ ما أي ــا ًموظف 1,134 ـناتييـماراإل ـنالموظفيـ
 الموظفين. دعد من 

 ـجالناتـ عـومجمـ ـيفـ ـنميـالتأ عـاقطـ همةـامسـ ّـد ُعـت 31.6

 ـيدبـ ةـارمـإ أن ّإال ـة،ضئيلـ ـيدبـ ـيفـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ

 اتـارمـاإل ـيفـ ـنميـالتأ عـاقطـ ـيفـ يـورمحـ ـدوربـ مـوتقـ

 ـطةأنشـ ـيفـ ـةالمكتتبـ ـاطقسـاأل ـيإجمالـ ـغبلـ ـدة.المتحـ ـةبيـالعر

 يعادل ـامـ هوو ،2019 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 27.23 ـيدبـ ـيفـ ـنميـالتأ

 اتمــاراإل فــي المكتتبــة قســاطاأل إجمالــي مــن المائــة فــي 62

 دبي ـيفـ مينالتأ ـقوثائـ إن ـاكمـ م.ـاالعـ ـكذلـ ـيفـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر

 من ـةالمائـ ـيفـ 44 لّـكتشـ-2019 مـاعـ ـيفـ ـونمليـ 3.3 ـتبلغـ ـي-التـ

 ـلوتمثـ ـدة.المتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـنميـالتأ ـقوثائـ عـومجمـ

 والتي ـي،دبـ في ـنميـالتأ كاتـرشـ فعتهاد ـيالتـ ـاتالمطالبـ ـيإجمالـ

 المائة ـيفـ 60 ـبتهنسـ ما اتي،مارإ ـمهـدر ـارمليـ 16.61 ـاقيمتهـ ـتبلغـ

 المتحدة ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ عةفوالمد ـاتالمطالبـ ـيإجمالـ ـنمـ

 ـطةأنشـ ـعجميـ ـىعلـ ـيوأبوظبـ ـيدبـ ـنوتهيمـ م.ـاالعـ ـسنفـ ـيفـ

 90 ـوبنحـ تاـتأثراسـ ـثحيـ ـدة،المتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـنميـالتأ
 ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 77و ـةالمكتتبـ ـاطقسـاأل ـيإجمالـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ

 يــلجماإنــمةــئلماايــف 89ونــميلتأاقــئثاوددــععوــمجم
يــفنــمبي وــهاــكم 2019 ماــعيــفةــعفولمداتاــلبلمطاا ّ

 6.32. و 6.31 الشكلين 
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 ـىعلـ ـظحافـ ـدفقـ ـن،ميـالتأ قـوسـ ـيفـ ـةفئـ ـمهـأ ـيالصحـ ـنميـالتأ

 في 1.8 ـاهـقدر ـادةيـبز ـةالمكتتبـ ـاطقسـاأل ـتوىمسـ على ـوالنمـ ـمخـز

 دـدعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 10.4 ـبةبنسـ ـاضانخفـ لـوحصـ ـمغـر ـةالمائـ
 ـيفـ ـاتكبـالمر ـىعلـ ـنميـالتأ ـتمرواسـ ة.ـادرالصـ ـنميـالتأ ـقوثائـ

 لقيمة ـبةبالنسـ المائة ـيفـ 9.8 بلغت ـبةبنسـ ـييجـالتدر ـاضنخفـاال

دـدعـ ـثحيـ ـنمـ اـبينسـ اـتقرمسـ ـلظـ ـهولكنـ ـة،المكتتبـ ـاطقسـاأل ًً
 المائة. في 0.1 بنسبة ا ًطفيفا ًضنخفاا تشهدلتيا ةالصادر الوثائق 

 ـنميـتأ كةـرشـ 62 ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـمتضـ 34.6

 مينالتأ ءكالوو ـنميـالتأ كاتـرشـ من ـدالعديـ عن ًـالفضـ

 ـالمجـ ـيفـ يينـارستشـواال ـنميـالتأ ـاطةوسـ كاتـروشـ

 كاتـروشـ ارضرـائر/األالخسـ ـويةتسـ اءـروخبـ ـنييـكتوارواال ـنميـالتأ

 هــذه بيــن مــنو ).4.6( لالجــدو انظــر ميــن،التأ مطالبــات ةإدار

في تعمل كةـرشـ 12 ـامنهـ ـةوطنيـ ـنميـتأ كةـرشـ 35 ـةثمـ كات،ـرالشـ
 يعةالشــر مأحــكا مــع المتوافقــة مينــاتالتأ أو التكافــل مجــال 

 كةشــر 30و أجنبيــة ميــنتأ كةشــر 27 ــا ًأيض هنــاكو مية.ســالاإل

 المحلية. سهماأل أسواق في جةمدر
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 ـثحيـ ـنمـ ـي،دبـ ـيفـ ـنميـالتأ عـاقطـ ـىعلـ ـنويهيمـ 32.6

 على مينالتأ ـطةأنشـ ـق،الوثائـ دـدعـو ـاطقسـاأل ـيإجمالـ

 من المائة ـيفـ 72.1 ـطةنشـاأل ـذههـ ـلوتمثـ ـاة،الحيـ ـرغيـ

 ـلويمثـ ـق.الوثائـ دـدعـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 91.7 و ـاطقسـاأل ـيإجمالـ

 إجمالــي عمجمــو مــن المائــة فــي 27.9 الحيــاة علــى ميــنلتأا

ـنميـالتأ ّـدعـوي ـق.الوثائـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 8.3 و ـةالمكتتبـ ـاطقسـاأل ُ 
 ـثحيـ ـنمـ ـيدبـ ـيفـ ـنميـالتأ قـوسـ ـنمـ ـركبـاألءـزالجـ ـيالصحـ

 ـاطقسـلأل ـةجماليـاإل ـةالقيمـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 41.2 ـليمثـ إذ ـة،القيمـ

ـاـمأ ـق.للوثائـ ـةجماليـاإل ـةالقيمـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 28.9و ـةالمكتتبـ ّ 
ـنولكـ ـاط،قسـاأل ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 12.7 لّـكفيشـ ـاتكبـالمر ـنميـتأ

 الوثائق. جميع من المائة في 49.2 بلغت نسبته 

 ةداــيزةــلمكتتباطاــقسلأل ةــليجماإلاةــلقيماتداز 33.6
 حين في 2018 مـاعـ ـيفـ المائة ـيفـ 0.2 ـبةبنسـ ـةطفيفـ

 ـةالمائـ ـيفـ 5.4 ـبةبنسـ ـنميـالتأ ـقوثائـ دـدعـ ـضانخفـ

 ـجلسـ )،3.6( لـدوللجـ ـافقـوو ـة.وثيقـ ـونمليـ 3.302 ـىإلـ ـلليصـ

 ـيفـ ـاـ ًانخفاض ـاتكبـالمر ـىعلـ ـنميـوالتأ ـاةالحيـ ـىعلـ ـنميـالتأ

 كان ـاولمـ ة.ـادرالصـ ـقالوثائـ دـدعـو ـةالمكتتبـ ـاطقسـاأل ـيإجمالـ

 دبي في ميننشطة التأالقيمة المضافة أل :30الشكل 6.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 2019 مفي عا اتيمارمين اإلق التأسو في دبي حصة :31الشكل 6.

 المتحدة بيةالعر اتماراإل في مينالتأ هيئة المصدر:

 عةفوإجمالي المطالبات المدمين ود وثائق التأمن إجمالي عد دبي حصة :32الشكل 6.

Gross Claims Paid 

Number of Policies 

 المتحدة بيةالعر اتماراإل في مينالتأ هيئة المصدر:
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 2019-2016 د الوثائق حسب الفئة،عدمين وإجمالي أقساط التأ :33الشكل 6.

 المتحدة بيةالعر اتماراإل في مينالتأ هيئة المصدر:

 دبي في ميننشطة التأد الوثائق ألعدقساط المكتتبة ونمو إجمالي األ ل 3.6:الجدو

 همرلدبالقيمةا

لصحيامينلتأا ةلحيااعلىمينلتأا تكبالمرامينتأ ىخرأتميناتأ  بيد في علمجموا

ليجماإ ليجماإ ليجماإ ليجماإ ليجماإ  ليجماإ
طقساألا طقساألا طقساألا طقساألا طقساألا  طقساألا
لمكتتبةا لمكتتبةا لمكتتبةا لمكتتبةا لمكتتبةا  لمكتتبةا

 نمليو(
 م)هدر

 ئقثالوادعد
 ف)لاأل(ب

 نمليو(
 م)هدر

 نمليو(
 م)هدر

 نمليو(
 م)هدر

 ئقثالوادعد
 ف)لاأل(ب

 نمليو(
 م)هدر

 ئقثالوادعد
 ف)لاأل(ب

 نمليو(
 م)هدر

 ئقثالوادعد
ف)لاأل(ب  ملعاا

11,209 955 7,598 273 3,466 1,623 4,958 451 27,231 3,302 2019 

11,005 1,067 8,047 3,843 3,843 4,267 4,267 446 27,161 3,493 2018 

11,013 1,046 5,905 257 4,224 6,254 6,254 429 27,396 3,347 2017 

9,330 401 5,616 272 3,537 1,792 3,913 835 22,396 3,301 2016 

لصحيامينلتأا ةلحيااعلىمينلتأا تكبالمرامينتأ  ىخرأتميناتأ

طقساألاليجماإ طقساألاليجماإ طقساألاليجماإ  طقساألاليجماإ
لمكتتبةا قائوثال ددع لمكتتبةا قائوثال ددع لمكتتبةا قائوثال ددع لمكتتبةا  قائوثال ددع

41.2 28.9 27.9 8.3 12.7 49.2 18.2 13.7 2019 

40.5 30.5 29.6 10.1 14.1 46.5 15.7 12.8 2018 

40.2 31.2 21.6 7.7 15.4 48.3 22.8 12.8 2017 

41.7 12.2 25.1 8.2 15.8 54.3 17.5 25.3 2016 

 المتحدة بيةالعر اتماراإل في مينالتأ هيئة | قتصاديةاال التنمية ةدائر اتوتقدير تتحليال المصدر:

كان ـنحيـ ـيفـ ـة،المائـ ـيفـ 73.8 ـبةبنسـ اتـؤوليوالمسـ ـكاتالممتلـ ـيفـ ـنميـالتأ عـالقطـ ـةالمكتتبـ ـاطقسـاأل ـيإجمالـ ـغبلـ 35.6 ّ 
 إجمالي ـةبقيـ ـدرمصـ هو ـوالمـاأل وتكوين ـخاصشـاأل ـىعلـ ـنميـالتأ معا في ـمهـدر ـارمليـ 44.02 ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل

 جنبيةاأل ـنميـالتأ كاتـرشـ همتـاوسـ ـذاهـ .2019 مـاعـ ـيفـ ـاطقسـاأل مما ،2018 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 43.7 كان أن ـدبعـ 2019

 مـاعـ ـيفـ ـةالمكتتبـ ـاطقسـاأل ـيإجمالـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 34 ـبةبنسـ ـركبـأ ـاءوجـ ـة.المائـ ـيفـ 0.7 ـبةبنسـ ـةطفيفـ ـادةيـز ـدوثحـ ـييعنـ
 ـنوتكويـ ـخاصشـاأل ـىعلـ ـنميـالتأ ـنمـ ـاحصتهـ ـتبلغـ ـدقـو ،2019 ىــعل نــميلتأانــمةــلمكتتباطاــقسألايــلجماإيــفمهاــسإ
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 بية المتحدةات العرمارفي اإل خصةمين المركات التأشر ل 4.6:الجدو

 2017 2018 2019 2020 يانثال عبرال

62 62 62 62  مينلتأا تكاشردعد ليجماإ

35 35 35 35  طنيةلوامينلتأاتكاشر

12 12 12 12  طنيةلوامينلتأاتكاشر

27 27 27 27  جنبيةألامينلتأا تكاشرعوفر

168 165 163 160  مينلتأاءسطاو

21 21 20 18  مينلتأاءكالو

27 26 25 23  مينلتأايورستشاا

46 46 45 45  اررضاأل رديقوت فشكال اءربخ

61 57 48 57  ونيوارتكاإل

26 26 26 26  لصحيا مينلتأا تلبامطا ةرادإ تكاشر

411 403 389 391  خصةلمرا تلجهاا دعد ليجماإ

 المتحدة بيةالعر اتماراإل في مينالتأ هيئة المصدر:

 هم)در مليارجمالي (ع واإلبية المتحدة حسب النوات العرمارفي اإل قساط المكتتبةإجمالي األ :34الشكل 6.

 اتـارمـاإل ـيفـ ـنميـالتأ عـاقطـ اتـتثماراسـ ـيإجمالـ داداز

 ـةقيمـ ـتبلغـ إذا ـع،واسـ ـاقنطـ ـىعلـ ـدةالمتحـ ـةبيـالعر

 ـكوذلـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 68.96 اتـتثمارسـاال
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 اتماراإل في مينالتأ هيئة | قتصاديةاال التنمية ةدائر اتوتقدير تتحليال المصدر:
 المتحدة بيةالعر

حــ ّضمو وــه اــكم ةــئلماا يــف 73.5 اــهدرق ةبــسن والــماأل
 34.6).( الشكل في 

 ـظمحافـ ـزكـوتتر ـابق.السـ مـاالعـ ـنعـ ـةالمائـ ـيفـ 8.4 ـاهـقدر ـادةيـبز

 همــسألايــفلوألاماــلمقايــفنــميلتأاتكارــشتارتثماــسا

 المائة ـيفـ 38.9 تمثل ـيالتـ اتـاروالعقـ ـعوالودائـ ـدوالنقـ ـنداتوالسـ

 إجمالــي مــن التوالــي علــى المائــة فــي 6.6و المائــة فــي 27.6و

نــمبي وــه اــكم 2019 ماــلع يةرتثماــسالا تكاــلممتلا
 35.6).( الشكل في 

36.6 

108 



 

   

       

     

     

         

   
       

 مينفية وأسواق المال والتأعمال المصراأل | سالفصل الساد

 هم)در مليارمين (ع التأية لقطاستثمارالمحافظ اال :35الشكل 6.

 المتحدة بيةالعر اتماراإل في مينالتأ هيئة | قتصاديةاال التنمية ةدائر اتوتقدير تالمصدر:تحليال

 ـادرالصـ ،2019 مـالعـ ـةالعالميـ ـيةالتنافسـ ـريـلتقر ـافقـو 37.6

 ـدفقـ ا،ـربسويسـ ـةيـداراإل ـةللتنميـ ـيالدولـ ـدالمعهـ ـنعـ

 ـدةالمتحـ ـةبيـالعر اتـارمـاإل ـيفـ ـنميـالتأ عـاقطـ ـظحافـ

 ـواقسـأل ـةالمكتتبـ ـاطقسـاأل ـيإجمالـ ـرمؤشـ ـيفـ ةـدارالصـ ـىعلـ

ــنتحس في وأداءه عـاالقطـ تصنيف إن ـاكمـ ـة.المنطقـ ـيفـ ـنميـالتأ ّ
 ى.خراأل والتصنيفات اتبالمؤشر يتعلق فيما 

 اتيمارمين اإلع التأقطا تنافسية ل 5.6:الجدو

2019 2018 2017 2016 2015  ةلمتحدا بيةلعراتارماإلا تصنيف

1 1 1 1 1  لشماو سطوألا قلشرا منطقة في لمكتتبةا طقساألا ليجماإ
 يقيافرأ

12 13 12 12 12  سياآ قاسوأ في لمكتتبةا طقساألا ليجماإ

37 37 36 39 39  لميةلعاا قاسوألا فيلمكتتبةا طقساألا ليجماإ

32 30 29 32 30  لملعاا في مينلتأا قاسوأ لجميع مينلتأا طقساأ من دلفرا حصة

43 45 42 47 54  حيثمنلميلعاا لتصنيفا
 )ليجماإلا لمحليا تجلناا لىإ لمكتتبةا طقساألا نسبة(

 يةداراإل للتنمية العالمي المعهد عن الصادر العالمية التنافسية يروتقر المتحدة بيةالعر اتماراإل في مينالتأ هيئة المصدر:
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 ات التنظيميةالتطور

 حصالإل ـةالمبذولـ ـودالجهـ بقيادة ـنميـالتأ ـةهيئـ مـوتقـ 38.6
 ـةمؤسسـ ـيسوتأسـ مينالتأ عـالقطـ ـيالتنظيمـ ـارطـاإل

 ـةالعالميـ ـاتسـالممار ـلأفضـ ـىعلـ ـةقائمـ يعيةـرتشـ

ـييلـ ـافيمـو ـوه.نمـ ـزيـوتعز عـاالقطـ ارـتقرسـاال ـانضمـ ـىإلـ فـدتهـ
 :2020و 2019 ميلعا ئيسيةالر اتالتطور بعض 

 ـةقميـالر ـةقابـالر ـةمنصـ ـىعلـ ـيناتالتحسـ ـنمـ ـديـمز ـالإدخـ

 تاــسرلمماالــفضأعــمقــفاتتو ةرــمبتك تاــتقني ماتخدــسبا
 ـاتللبيانـ يـروالسـ ـنمـاآل ـادلالتبـ ـةالمنصـ ـتتيحسـ إذ ـة.الدوليـ

 ـةوالخصوصيـ يةـروالسـ ـاتمـالمعلو ـنمـأ ـربمعاييـ ـيتفـ ةـوربصـ

 ـةمتابعـو ـلالعمـ ـيفـ زـرالمحـ مـدالتقـ ـدصـلر مـانظـ ـاءسـإرفـدبهـ

ـكذلـ ـرغيـو كاتـرالشـ ـعمـ تـاالتصـاال ـيقوتنسـ ـاـونيإلكتر ـطةنشـاأل ًّ
 ـينتحسـ عملية المنصة ـنتضمـ أن ـعقـالمتو ـنمـو اءات.ـرجـاإل من 

 عــدادإل ملةشــا أدوات مباســتخدا البيانــات عــن يــرالتقار عــدادإ

ـاتللعمليـ ـلأفضـ ـمفهـ ـىإلـ ــلالتوص ـنعـ ـالفضـ ـة،الماليـ ـريـالتقار ّ 
 ـر.المخاطـ ـىعلـ ـةالقائمـ

 يرالتقار ـدادعـإل ـيالدولـ ـارالمعيـ ـقلتطبيـ ـودالجهـ ـنمـ ـديـمز ـذلبـ

 ـنميـالتأ ـةهيئـ تـرباشـ ـدقـو- ـنميـالتأ ـودلعقـ 17 ـمقـر ـةالماليـ

لــالخو .2018 ملعــا ــربكتوأ ــنم ءابتــدا رــالمعيا ــىعل ــللعما ً 
 ـنمـ دـدعـ ـمتنظيـ ـمتـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـفوالنصـ 2019 مـاعـ

 ـةلمناقشـ ـنميـللتأ اتـارمـاإل ـةجمعيـ ـعمـ ـاونبالتعـ ـلالعمـ شور

 ـة.الدوليـ ـريـالتقار ـدادعـإ ـرمعاييـ ـقتطبيـ قـرطـ ـحوتوضيـ

 ـودةجـ ـعفـور ـقالوثائـ ـيملـحا ـكاوىشـ ـعمـ ـلمـالتعا ـينتحسـ

 ـاءةكفـ ـعفـلر ـةتمتـاأل ـنمـ ـديـمز اءـرإجـ ـمتـ ـدقـو- ءـالالعمـ ـةمـخد

 ـاتمينـبالتأ ـةالمتعلقـ ـاتاعـالنز ـلوحـ ـكاوىالشـ ـعمـ ـلمـالتعا

مـاعـ ـذمنـ ـالالمجـ ـذاهـ ـيفـ ـتذلـب ـيالتـ ـةالمكثفـ ـودللجهـ ـةنتيجـ ُ 
منها، 8,359 ــلح قدو ـكوى،شـ 8,365 لت ــجس 2019 مـاعـ ـيففـ .2014 ُّ َُّ

 أن ـركـبالذ ـرالجديـ ـنمـو ـا.القضايـ ـعجميـ ـنمـ ـةالمائـ ـيفـ 99.9 أي 

 وـزآيـ ءـالالعمـ ـاضـر ـادةيـزو ـكاويالشـ ـةلمعالجـ ـيالدولـ ـارالمعيـ
بإصدار ـنميـالتأ ـةهيئـ متقا ا،ـروأخيـ م.ـاالعـ لخال ــقبُط ـدقـ 10002 ًّ 

 ـةلجنـ ـاءبإنشـ ـقوالمتعلـ 2019 مـالعـ 33 ـمقـر ـاتهـإدار ـسمجلـ ارـرقـ

 ـللحـ ـةآليـ ـاهـباعتبار ـللتعمـ ـاتمينـالتأ ـاتاعـنز ـويةلتسـ ـةدائمـ

 ـيالتـ ـاتالتوضيحـ ـىعلـ ـلالعميـ ـافيهـ ضـريعتـ ـيالتـ ـاالقضايـ

 ـن.ميـالتأ كاتـرشـ ـامهـتقد

 ـةالتقنيـ لـوحلـ ـورظهـ ـملدعـ صـروالفـ ـةئمـالمال ـةالبيئـ ـادإيجـ

 ـيقمـر قـوسـ ـىإلـ ـيالمحلـ ـنميـالتأ قـوسـ ـلتحويـ فـدبهـ ـةالماليـ

 متقا ـدقـو ـئة.الناشـ اتيةماراإل ـةالماليـ ـاالتكنولوجيـ كاتـرشـ ـمودعـ

 بموجب ـةالماليـ للتكنولوجيا ـةيبيـتجر ـةبيئـ ـةبتهيئـ مينالتأ ـةهيئـ

 ـدالقواعـ ـأنبشـ 2019 ـنةلسـ )41( ـمقـر ـةالهيئـ ةإدار ـسمجلـ ارـرقـ

 ـة.يبيـالتجر ـةللبيئـ ـةالتنظيميـ
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 ة عامةنظر

ـيفـ ىـرخـألاتـاعـلقطاا ـنمـ ـهكمثلـ ـيعـلصنااعـالقطـاضـرتعـ ّ 
 ـفلنصـا ـيفـ طهـانشـ ـيفـ ـركبيـ ءـوطـتبا ـىلـإةرـامـإلادـاقتصـا

ئحــةجا رنتشــاا قــفو تاءاجــرإ بســبب 2020 معــا مــن لوألا ّ 
 جنتاإلا ـصتقليـ ـىلـإ ـعنـلمصااتـرضطـا ـثحيـ ،ـتجدلمسـا ـانـوركو

 .تاداـدمـإلا ـصنقـو ـبلطلـا ـعجـاتر ءـوضـ ـيفـ مـالتـاقـالغـإلاوأ

 ـيمتقسـ ةـرلفتـاهـذهـ لـالخـ ـةميـلحكواتادـاشـرإلا طتـترشـاو

 نـوظفـلموا ـليعمـ ـثبحيـ ـةليليـو ـةيـرنها ـىلـإ ـللعمـاتاـرفتـ
 ـنمليـلعاا ـبةنسـ ـرتقتصـ ـابينمـ ،ـطفقـ ةـدحـاو ـةيـدرو نـويـرادإلا

 ـنمـ ـةئـلمابا 30 ـىعلـ ـمعـلدا ـفئـظاوو ـيئيسـلرا ـبلمكتـا ـيفـ

 ـعجميـ ـمتعقيـ ـعنـلمصاا ـىعلـ ـنيتعيـو .بيةـتيعاسـالا ـاقتهـطا

 تعقيم ـعمـ ،تعاـاسـ ثـالثـ ـىلـإ عتينـاسـ كل كةـترلمشـا ـقطـلمناا

 ـملتشـو.ـةجيـرخا تكاـرشـ ـلقبـ ـنمـ مـانتظـبا لـالعمـا ـاكنمسـ

 عــائضبال نــيزخوت اداتدــمإلل رــجح اتاءرــإج توالــكووتربلا
 نـالضمـ ـاليهـإو ـعنـلمصاا ـنمـ لـالعمـا ـللنقـ ةـددمتعـ تـالحـرو
 تـابمتطلبـ ماـزلتـالا ـلجـأ ـنمـ ـفصـ كل ـيفـ ـدحـاو ـباكـردـوجـو
 .ـنيـمتر فةـامسـ ـيعـجتماالا ـدعـلتباا

ـةعـلصناا ـطةنشـأ ـنمـ ـيبـدةرـامـإ ـيفـ ـيعـلصنااعـالقطـانـويتكـ ّ 
 لســتغالاو يــنلتعداو ،زلغــااو هلميــااو ءبــالكهراو ،يليــةلتحوا
 مــن كبــرألا علقطــاا يليــةلتحوا عــةلصناا تشــكلو .جــرلمحاا

 ةــعيجتماالاو ةــيدقتصاالا ةــلتنميا يــف همتهاــمس ثــحي
 2019 مـاعـ ـيفـو.ىـرخـألاتـاعـلقطاا ـجتـنا ـمعـد ـيفـ ـههميتـألو

 تــبلغ ةــفمضا ةــبقيم ةــيليلتحواةــعلصنااعاــقط هماــس
 ـيلمحلـا ـجتـلناا ـنمـ ـةئـلمابا 8.9 ـبةبنسـو،ـمهـردرـامليـ 36.2

 ـنبيـ ـنمـ ـةبعـالرا ـةتبـلمرا ـكلـبذ ـلليحتـ ،ـيلحقيقـا ـيلـجماإلا

 ـةلقيمـا ـتبلغـ ـنحيـ ـيفـ .دـاقتصـالا ـيفـ ـيةئيسـلرا تـاعـلقطاا

 رـامليـ 10.7 هـالميـاوزـالغـاوءـابـلكهرا دتاـدمـإعـالقطـ ـةفـلمضاا
 ليجماإلا ـيلمحلـا ـجتـلناا ـنمـ ـةئـلمابا 2.6 ـبةبنسـ همـاسـو ـمهـرد

 .ـةبتـلثاارـعاسـألبا

 ـلقـأ ـةهميـأ ـكلفيشـ ـرجـلمحاالـتغالسـاو ـنيـلتعداعـاقطـ ـامـأ

 ـجتـلناا ـيفـ ـةئـلمابا 1.6 ـبةبنسـ همـايسـوةرـامـإلادـاقتصـا ـيفـ

 ةــلطبيعيادراوــلماىــلإرــلنظبا كــلذو،يــلجماإلايــلمحلا
 .ةرمــاإلبا ةدولمحــدا

 2030 ـةعيـلصناا ـيبـد تيجيةاـترسـا ـيبـد ـةمـحكو ـتطلقـأ ـدقـو
 ـىلـإةرـامـإلا ـليـلتحو ـكلـذو،ـعبـالرامـالعـا ـاهـتنفيذ ـلخـد ـيلتـا

 من رـكابتـإلاو ـةفـلمعرا ـىعلـ ـةئمـلقااتـاعـللصنا ـةلميـعا ـةمنصـ

 ـيبـد ـةخطـ ـهليـإ ـدفتهـ يـذلـايدـاقتصـإلا ـولنمـا ـقتحقيـ ـلجـأ

(ـيهـو،ـالهـ ـيةئيسـرفاـدهـأ 5 تيجيةاـترسـالا ـددتحـو .2021  أن )1:

 ونـكي وأن )2(؛ـوللنمـ ًكاـرحـ ُم ـيبـد ـيفـ ـيعـلصنااعـالقطـا ـحيصبـ

 يــةرلتجاا تكاللشــر ًامقــر نيكــو نأو )3( ؛ربتــكاالا علــى ًئمــاقا

 داــقتصالامــعيدوًاــبيئي ًمااتدــسُمنوــيك نأو)4( ؛ةــلميلعاا
 تـامنتجـ ـعلتصنيـ ميةـالسـإلا ـرييـلمعاا ـيتتبنـ نأو )5(؛ـرخضـألا

 ـةصمـعا ـحتصبـ نأ ـيفـ ـيبـد ـدفهـ ـيفـ همةـالمسـاو»لـاللحـا«

 ،ـسلخمـافاـدهـألاهـذهـ زـانجـإ ـةبعـلمتاو.ميـالسـإلادـاقتصـالا
 )(KPIs ءادآلا ـةبعـلمتا ـيةئيسـر تاـرشـمؤ تيجيةاـترسـالا ـتضعـو

 ـمهـأضاـتعرسـا ـيتمسـو،تيجيةاـترسـإلافاـدهـألا ـقتحقيـ ـيفـ

 .ـللفصـاقـياسـ ـيفـ تاـرشـلمؤاهـذهـ
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الصناعات التحويلية

 ـةمضافـ ـةبقيمـ ـةالتحويليـ ـةالصناعـ عـاقطـ همـاسـ 1.7 

 ،2019 ماــع يــف يــاتارمإ مــهدر ارــيلم 36.2 تــبلغ
 ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـنمـ ـةبالمائـ 8.9 ـبةبنسـو

 ـاتالقطاعـ ـنبيـ ـنمـ ـةابعـالر ـةتبـالمر ـكبذلـ ـلليحتـ ـي،الحقيقـ

 التحويليــة الصناعــة إنتــاج نمــا قــدو قتصــاد.اال فــي ئيســيةالر

لــبمقا يــف،2019 ماــعةــئلمابا 0.2 بةــبنس ةــبتلثاارعاــسألبا
 السابق. مالعا في بالمائة 2.2 بنسبة انخفاض 

أي ،2019 ماـعـ يـفـ 262,513 عاــلقطايــفنــمليلعااددــعغــبلو
 يجعلــه بدبــي، ممــا العمالــة إجمالــي بالمائــة مــن 8.9 نســبة 

ـبعةسـ ـركبـأ ـنبيـ ـنمليـالعا دـدعـ ـثحيـ ـنمـ عـاقطـ ـركبـأ ـعابـر
 3.5 حصــة عالقطــا واســتقطب دبــي. فــي اقتصاديــة قطاعــات 

 ـيفـ ـيكمـاالتر ـرالمباشـ ـيجنبـاأل ـتثمارسـاال ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ

 ـنبيـ ـنمـ ـةمسـالخا ـةتبـالمر ـكبذلـ ًـالمحتـ ،2018 مـاعـ ـيفـ ةـارمـاإل

 .يةــئيسلراتاــعلقطاا

 ابع،الر مـاالعـ تنفيذها ـلدخـ ـيالتـ 2030 ـةالصناعيـ ـيدبـ اتيجيةـتراسـ دبي ـةحكومـ ـتأطلقـ ـدقـ

 ـنمـ ـكاربتـواإل ـةفـالمعر ـىعلـ ـةالقائمـ ـاتللصناعـ ـةعالميـ ـةمنصـ ـىإلـ ةـارمـاإل ـللتحويـ ـكوذلـ

 .2021 ـيدبـ ـةخطـ ـهإليـ فـدتهـ ـذيالـ ـاديقتصـاإل ـوالنمـ ـقتحقيـ ـلأجـ
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ضافة للصناعة التحويليةالقيمة الم ُ 

 همةـامسـ ـادةيـز ـةالصناعيـ اتيجيةـترسـاإل فـتهدتسـ 2.7 

 ـجالناتـ ـيفـ ـةالتحويليـ ـةللصناعـ ـةالمضافـ ـةالقيمـ

 ةــللعماا ةــجينتاإ ينــتحسو يــلجماإلا يــلمحلا
أفضلية ـبهويكسـ ككل عـاالقطـ ـونمـ يادةز ـيحققسـ ـاممـ ـةالصناعيـ
 مة.مستدا تنافسية 

علقطا ـة)الثابتـ ـعارسـ(باأل المضافة ـةالقيمـ ـتبلغـ ،2019 مـاعـ ـيفـو
 نفــس عنــد تواســتقر هــم،در مليــار 36.2 التحويليــة الصناعــة 

عـاقطـ ـيفـ ـوالنمـ ـدلمعـ أن ـرغيـ ـا.يبـتقر ـابقالسـ مـاالعـ ـتوىمسـ ّ 
 دون كان 2019 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 0.2 ـغالبالـ ـةالتحويليـ ـةالصناعـ

 ـه.نفسـ مـاللعـ ـة)بالمائـ 2.2( ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـونمـ ـدلمعـ

 ىـرأخـ ـاتقطاعـ آداء ـفبضعـ ـةالتحويليـ ـةالصناعـ آداء ـرتأثـ ـدولقـ
 ـةعاليـ ـةجـبدر ـالمثـ ـةالتحويليـ ـةالصناعـ ـعتتمتـ إذ ـاد،قتصـاإل ـيفـ

 نمو ـدلمعـ خراآل ـوهـ ـجلسـ الذي ـييدالتشـ عـاقطـ ـعمـ ـطابـالتر ـنمـ

 التحويلية ـةالصناعـ عـاقطـ فرويو .2019 مـاالعـ ـيفـ بالمائة ـفبنصـ

 ـوروالجسـ قوالطر المباني ـييدتشـ في مـتخدتسـ ـيةأساسـ تمدخال

 ـاتطلبيـ ـفضعـ ـكلشـ ـكذلـ ـىإلـ ـةإضافـ ل.ـوصـاأل ـنمـ ـاهـغيرو

 ملالعوا ـدىإحـ ةالمجاور لـدوالـ من ـاتعـللمصنو ـدةالجديـ ـديـالتور

 ـة.التحويليـ ـةالصناعـ عـاقطـ آداء ـىعلـ ةـرالمؤثـ ىـرخـاأل

 جــتلناايــفةــيليلتحواةــعلصنااعاــقط همةاــمس تــجعاترو
 2018 معا ـيفـ بالمائة 9.1 ـنمـ الثابتة) ـعارسـ(باأل ـيجمالـاإل ـيالمحلـ

 ـطالمتوسـ ـنمـ ـلأقـ ـاأيضـ ـيهـو ،2019 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 8.9 ـىإلـ

 يــلمحلاجــتلناايــف همةاــلمساهذــله )ةــئلمابا 9.5( ويـنـسال
1.7). ـكل(الشـ ـة،الماضيـ ـرالعشـ ـنواتللسـ ـيجمالـاإل

 جمالي (%)في الناتج المحلي اإل همتهمساهم) ودر مليارع الصناعة التحويلية (تطور القيمة المضافة لقطا :71. الشكل 

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 ع الصناعة التحويليةقطا في نتاجيةالعمالة واإل

 ـيفـ ـةالتحويليـ ـةالصناعـ ـيفـ ـةالعمالـ ـداداعـ ـتتفعـإر 3.7 

 عــمةــنرمقا لــمعا 262,513 ىــلإلــليص 2019 ماـعـ
 ـبةبنسـ ـادةيـبز أي ـابقالسـ مـاالعـ ـيفـ ـلمـعا 260,160

 من بالمائة 8.9 ـبةبنسـ ـةالصناعيـ ـةالعمالـ همتـاوسـ ـة.بالمائـ 0.9

 تاءــوج 2,964,724. وــبنح ردــتق يــلتايــببد ةــللعماايــلجماإ
 ـنمليـالعا دـدعـ ـثحيـ ـنمـ عـاقطـ ـركبـأ ـعابـكر ـةالتحويليـ ـةالصناعـ

 ـةهميـأ ـنمـ ـمغـبالرو ـي.دبـ ـادإقتصـ ـيفـ ـيةئيسـالر ـاتالقطاعـ ـنبيـ

 ـةملـالعا ـوىالقـ ـيفـ ـةالتحويليـ ـةالصناعـ عـاقطـ ـةعمالـ همةـامسـ

 ـنويالسـ ـطالمتوسـ ـنمـ ـلأقـ ــتّظل ـاأنهـ إال 2019 مـاعـ ـيفـ ةـارمـباإل

ـنواتللسـ ـةالعمالـ ـيإجمالـ ـيفـ همةـاالمسـ ـذهلهـ ـة)بالمائـ (9.5
2.7). (الشكل الماضية، العشر 

 ـةمقاسـ التحويلية، ـةالصناعـ ـةعمالـ ـةنتاجيـإل ـبةبالنسـ 4.7 

 ـة،الثابتـ ـعارسـباأل ـدالواحـ ـلمـللعا ـةالمضافـ ـةبالقيمـ

 137,795 ـغلتبلـ التوالي ـىعلـ الثاني مـاللعـ ـتاجعـتر ـدفقـ

 2018 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر 138,724 ـعمـ ـةنـمقار 2019 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر
 في ـةالعمالـ ـونمـ أن ـكذلـ ـيويعنـ ـة.بالمائـ 0.7 ـبةبنسـ ـةمنخفضـو

 ةــفلمضااةــلقيماوــنم نــمعرــسأنكا ةــيليلتحواةــعلصناا

 ةــعلصنااماتخدــساىدــمنأىــلإاــيضأايرــمشوةــعيلصناا
 ـرالمنتظـ ـتوىالمسـ دون ةـورالمتطـ ـةوالتقنيـ ـكاربتـلإل ـةالتحويليـ

 ـيفـ ـوللنمـ كاـرمحـ ـونليكـ عـاالقطـ ـيفـ ـةالعمالـ ـةإنتاجيـ ـادةيـلز

3.7). (الشكل ة،ماراإل

 ـيةئيسـلرا ـطةنشـألا على ـةلـلعماا ـعيـزبتو ـقيتعلـ ـافيمـ 5.7 

 ـةعـصنا ـيفـ ـةلـلعماا ـةحصـ ـيتـتأ ،ـةيليـلتحوا ـةعـللصنا

 ـيفـ ةّـكللمشـاندـالمعـاتـامنتجـو ـةيـعدلقااتاـزلفلـا

 فــي لــةلعماا لــيجماإ مــن ئــةلمابا 21 بنســبة لــىوألا تبــةلمرا

 تالآلا ـةعـصنا ـةلـعما همةـامسـ ـكلـذ ـييلـو.ـةيليـلتحوا ـةعـلصناا
ـتجعـاتر نأ ـدبعـ ـيلـجماإلا ـنمـ ـةئـلمابا 15 ـبةبنسـ ـللنقـا تاـدعـمو ُ 

 همةـامسـ تداز ـلبـلمقاا ـيفـو،بقـالسـامـالعـا ـيفـ ـةئـلمابا 16 ـنمـ

 ـةيـغذألا ـغلتبـاوتباوـرلمشـاو ـةئيـالغذاتـالمنتجـا ـةعـصنا ـةلـعما

 تتغير لمو،ـةئـلمابا 13 ـةحصـ ـكلتشـ نتكا نأ بعد ـةئـلمابا 14 ـغلتبلـ

 عةلصناا ـةلـعما ـيلـجماإ ـيفـ ـيةئيسـلرا ـطةنشـألا ـةبقيـ تهماـامسـ

ئةلمابا 80 ـةجتمعـم لىوألا ـسلخمـا ـطةنشـألا لّـكتشـو .يليةلتحوا ُ 
 4.7). لشكلا( يليةلتحوا عةلصناا لةعما ليجماإ من

دبي في في إجمالي العمالة قطاع الصناعة التحويلية مساهمة تطور :2.7  الشكل

لإلحصاء دبي مركز  المصدر:

 مل الواحد) والتغير السنوي (%)هم للعادرإنتاجية عمالة الصناعة التحويلية ( :73. الشكل

 حصاءلإل دبي كزمر بيانات من محتسب المصدر:
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 ئيسية للصناعة التحويلية (%)نشطة الريع العمالة على األزتو :74. الشكل 

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 عاتالمصنو ـروتصديـ ـاجإنتـ في ـيةالتنافسـ ةـدرالقـ عاتللمصنو ـيدبـ اتـادرصـ ـكلهيـ ـسيعكـ

 اتيجيةـتراسـ فتـتهداسـ ـدوقـ ـا.عليهـ ـيالعالمـ ـبوالطلـ ـيالتكنولوجـ ـورالتطـ ـبكـتوا ـيالتـ

 ـتقطابسـال ـيةئيسـالر اتـرالمؤشـ ـدىكإحـ ـاتعـالمصنو ـيفـ اتـادرالصـ ـادةيـز ـةالصناعيـ ـيدبـ

 ـا.لهـ اـرمقـ ـيدبـ ـاذتخـإل ـةالعالميـ كاتـرالشـ
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ات الصناعيةالصادر

 ةـدرالقـ ـاتعـللمصنو ـيدبـ اتـادرصـ ـكلهيـ ـسيعكـ 6.7 
 التــي عــاتالمصنو وتصديــر إنتــاج فــي التنافســية

 ـا.عليهـ ـيالعالمـ ـبوالطلـ ـيالتكنولوجـ ـورالتطـ ـبكـتوا

 ـيفـ اتـادرالصـ ـادةيـز ـةالصناعيـ ـيدبـ اتيجيةـتراسـ فتـتهداسـ ـدقـو

 كاتـرالشـ ـتقطابسـال ـيةئيسـالر اتـرالمؤشـ ـدىكإحـ ـاتعـالمصنو

 ـيبدبـ كاتـرالشـ ـذههـ ـدتواجـ ـونكـ ـا،لهـ اـرمقـ ـيدبـ ـاذتخـإل ـةالعالميـ

 ـلنقـ ـهيصاحبـ ـذيوالـ ـرالمباشـ ـيجنبـاأل ـتثمارسـاإل ـهمعـ ـيجلبسـ

اتـادرالصـ ـوىمحتـ ـادةيـز ـىإلـ فعـيدسـ ـاممـ ـكاربتـواإل ـةفـالمعر
 العالية. المضافة القيمة ذات الصناعية 

 ئيســيةالر المنطقــة مــن( الصناعيــة تالصــادار حافظــت قــدو

 اتـادرصـ ـنمـ ـةبالمائـ 93.5 ـبةبنسـ ـاحصتهـ ـىعلـ ـي)دبـ ةـارمـإ ـيفـ

 ،2018 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 102.4 ـةقيمـ ـتبلغـو ـلعيةالسـ ـيدبـ
 ـعتفـتر و ـودلتعـ 2017 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 116.9 ـنمـ ـةمنخفضـ

 2019. مـاعـ ـيفـ 116.98 ـىالـ

 ةــمنخفض تاــمنتج ةــعيلصناا تارداــلصا مــمعظ رــتعتب
 ـاجنتـاإل ـدةقاعـ ـسوتعكـ ـةالعمالـ ـةكثافـ ـىعلـ ـةقائمـو ـاالتكنولوجيـ

 تاذتاــعصنا هــعلي نــتهيم يذــلايــبدةراــمإيــفيــعلصناا

 ثـدأحـ ـىعلـ ـاءبنـو ـط.والمتوسـ ـظالمنخفـ ـيالتكنولوجـ مـتخداسـاإل
 ذات الصناعية ـاتالمنتجـ اتصادر حصة بلغت ة،ـرفـالمتو ـاتالبيانـ

 معا في بالمائة 88.7 ـطوالمتوسـ ـظالمنخفـ ـيالتكنولوجـ ـوىالمحتـ
 ـةبالمائـ 96 ـةحصـ ـكلتشـ ـتكانـ ـامـبعد 2019 مـاعـ ـيفـ 89.4 و 2018

الصناعية ـاتالمنتجـ ـةحصـ تفعتار ـل،المقابـ ـيفـو .2010 مـاعـ ـيفـ
 ـات،الكيماويـ ـلمثـ ـيوالعالـ ـطالمتوسـ ـيالتكنولوجـ ـوىالمحتـ ذات 

 حيث د ــرّمط ـكلبشـ تتصاالاال ـداتمعـو ـل،النقـ ـداتمعـو ـاتليـواآل

 ـيفـ ـةالصناعيـ اتـادرالصـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 10.6 ـىإلـ ـتوصلـ

 مـاعـ ـيفـ ـطفقـ 4.0 ـبةبنسـ ـةنـمقار 2019 ـيفـ 113. ـىالـ و 2019 مـاعـ
الصناعية اتـادرالصـ ـةحصـ ـيفـ ـةالقويـ ـادةيـالز ـذههـ ـيروتشـ .2010
 ـيفـ ـبيالنسـ ـاحالنجـ ـىإلـ ـعتفـالمر ـيالتكنولوجـ ـوىالمحتـ ذات 

 كيزالتر ـةتقويـ ـىإلـ فـدتهـ التي ـيالصناعـ ـعالتنويـ ـيفـ ـيدبـ ةـيرمسـ

 5.7). ـكل(الشـ ـة،الصناعـ ـالمجـ ـيفـ ـيالتكنولوجـ

 عات حسب المحتوى التكنولوجي (%)دبي للمصنو اتصادر يعزتو :75. الشكل

 دبي كجمار بيانات من محتسب المصدر:
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 لصناعات الحال

 نأل دبي ـلتحويـ الصناعية ـيدبـ اتيجيةـترإسـ فـتهدتسـ
 ـدتعـ ـملـ إذ ل،ـالالحـ ـاتلصناعـ ـةالمفضلـ ـةالجهـ ـونتكـ

 ةــئيالغذاتاــلمنتجاىــعل ةــعلصنااهذــهرــتقتص
 ـاتالصناعـ ـملتشـ ىـرأخـ ـدةعديـ ـاتصناعـ ـاأيضـ ـلبـ ـبفحسـ

 ـيدبـ ـأتأنشـ ـدولقـ ـا.هـغيرو ـلالتجميـ اتـتحضرمسـو ـةالدوائيـ

ملةالعا كاتـرالشـ ـتقطاباسـ فـدبهـ لحال ـاتلصناعـ ةـرحـ ـةمنطقـ
 وتفيــد . لالحــال علقطــا 1العناقيــد مــةإقاو المجــال هــذا فــي 

 لـالالحـ ـاتمـعال دـدعـ أن لـالللحـ ـةالوطنيـ ـةمـالعال ـاتإحصائيـ
 في مةعال 50 ـغبلـ لـالالحـ ـاتلمنتجـ ـةالوطنيـ ـةالهيئـ ـنمـ ةـادرالصـ

 ـةالهيئـ ـدىلـ ـجلةالمسـ لـالالحـ ـاتالمنتجـ دـدعـ وأن ،2019 مـاعـ

 ـامنتجـ 6,581 ـامنهـ ـا،منتجـ 7,665 ـغبلـ لـالالحـ ـاتلمنتجـ ـةالوطنيـ

لــلتجميا تاتحضرــمس يــف اــمنتج 80 و ةــذيغاأل يــف
 الشخصية. والعناية 

 لللحال الوطنية مةالعال هيئة المصدر:

Halal Cluster 
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 تحديات الصناعة التحويلية بدبي

 ـبيتطلـ ـاتتحديـ ـةالصناعيـ ـيدبـ اتيجيةـتراسـ ـهتواجـ

 ـنمـو ـة.المعلنـ ـدافهـاأل ـقتحقيـ ـيفـ ـاحللنجـ ـاهـزتجاو

 ـاالتكنولوجيـ ـتعمالاسـ ـفتكثيـ ـاتالتحديـ ـذههـ ـمهـأ

 العمالة ـةوخاصـ ـةالعمالـ ـبةنسـ ـضوخفـ ـعالتصنيـ ـيفـ ةـورالمتطـ

 اتيجيةـترسـاال ـاحلنجـ يورـرضـ ـويالبنيـ ـرالتغيـ ـذاهـو ة.ـرهـالما ـرغيـ

 ماتخدــسا ةــكثيف تاــلمنتجا ةــعمجمو ةــحص ةداــيز يــف
يــف ةــللعماا ةــجينتاإ ةداــيزو ةــليلعاا اــجيلولتكنوا

 التحويلية. الصناعة 

 ـةالعاليـ ـاالتكنولوجيـ ـاتمنتجـ اتـادرصـ ـادةيـز يعـرتسـ ـنيمكـ ـاكمـ

 ـيفـ ـةالتحويليـ ـةالصناعـ ـطةنشـأل ـطةالنشـ كةـارالمشـ لـالخـ ـنمـ

 يــادةز إلــى هــابدور ســتؤدي التــي 2العالميــة القيمــة ســلسال

 ـواقسـاأل ـيفـ ـيةالتنافسـ ةـدرالقـ ـادةيـزو ـة،الدوليـ ـرالمعاييـ ـيتبنـ

 ـيفـ ةـورالمتطـ ـتيةاللوجسـ ـاتمـالخد ـبكةشـ ـتلعبوسـ ـة.العالميـ

 يوالبحر ـويالجـ ـلالنقـ عـاقطـ ـاتمـخد ـيفـ ـةالهائلـ اتـدروالقـ ـيدبـ
 باووأور قـرالشـ بين اتيجيـترسـاال ـيدبـ قعمو ـىإلـ ـةضافـباإل ي،ـروالبـ

ّ  ـتقبال.مسـ ة،ـارمـلإل ـيالصناعـ لـوالتحـ ـيفـ ًـايـمحور ًادور ـة،بيـالغر

Global Value Chains (GVC)  2 
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 باء والغاز والمياهإمدادات الكهر

والعمالة المضافة القيمة
دـوارالـ ـفيـالتعر ـبحسـ ـاز،والغـ ـاءبـالكهر عـاقطـ نـويتكـ 9.7  ّ 

 ـاءبـالكهر ـداداتمـإ ـنمـ ـي،لدبـ ـةميـالقو ـاباتالحسـ ـيفـ

 ـجلسـ ـدقـو ـات.النفايـ ةإدار ـاطاتونشـ ـاهوالميـ ـازوالغـ

ـمهـدر ـارمليـ 10.6 ـتبلغـ ـةالثابتـ ـعارسـباأل ـةمضافـ ـةقيمـ عـاالقطـ
مالعــا عــن بالمائــة 0.5 بنســبة بســيط بنمــوو 2019 معــا فــي 

 ســعارباأل جمالــياإل المحلــي الناتــج نمــو نســبة ودون الســابق 

 الناتج ـيفـ عالقطا همةـامسـ ـتاجعـتر ـكبذلـو ـة).بالمائـ 2.2( ـةالثابتـ

 ـعمـ ـةنـمقار 2019 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 2.6 ـكللتشـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ

6.7). (الشكل السابق مالعا في بالمائة 2.7

 مدادات المياه: القيمةباء والغاز واالكهر :76. الشكل 

 في الناتج المحلي همةهم) والمسادر مليونالمضافة (

 سعار الثابتة)جمالي (باألاإل

حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 دبي (جيجا وات) في كبةبائية المرالقوى الكهر :77. الشكل 

 دبي مياهو باءكهر هيئة المصدر:

 دبي مياهباء وكهر هيئة ديوا: 3

 عزوالمــو المنتــج هــي 3دبــي ميــاهو بــاءكهر هيئــة 10.7
 ذــمنو.ةراــمإلايــفةــئيبالكهراةــقللطا يرــلحصا

 منظا ـاءببنـ دبي ـاهميـو ـاءبـكهر هيئة ـتمـقا ـها،تأسيسـ
ـيهـو ـة.الدوليـ ـرالمعاييـ ـلأفضـ ـعمـ ـىيتماشـ ـجمـدم ـعيـزوتو ـاجإنتـ ُ 
ـوالنمـ ـةكبـلموا مـاالنظـ ـكذلـ ـربتطويـو ـتمرالمسـ ـعـبالتوس ـذةآخـ ّ 

 باء.للكهر ةماراإل احتياجات في ايدالمتز

 ـةمحطـ 11 لـالخـ ـنمـ ـاءبـالكهر ـنمـ ـيدبـ ـاتاحتياجـ ـةتغطيـ ـمتتـ

 ـدتوليـ ةـدرقـ ـتتفعـار ـدقـو ـة.مختلفـ ـقمناطـ ـيفـ ـاءبـالكهر ـدلتوليـ

 ـاوييسـ الواحد ـاوات(الجياجـ ـاواتجيجـ 10 ـنمـ ةـارمـاإل ـيفـ ـةالطاقـ

 ويتم .2019 مـاعـ ـيفـ ـاواتجيجـ 11.4 ـىإلـ 2016 مـاعـ ـيفـ وات) ـارمليـ

 ـبتهنسـ ما ـكلتشـ غاز بيناتتور مـتخداباسـ ـيدبـ في ـاءبـالكهر ـدتوليـ

ـاءبـالكهر دـوارمـ ـىإلـ ـةضافـباإلو ـة.بـّكرالم ةـدرالقـ ـنمـ ـةبالمائـ 75 ُ 
 ـبكةبشـو ـةتحاديـاإل اتـارمـاإل ـبكةبشـ ـةمتصلـ ـيدبـ ـإنفـ ـةالمحليـ

 7.7). ـكل(الشـ ـي،الخليجـ ـاونالتعـ ـسمجلـ لدو ـاءبـكهر
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 زــكالمراتاــجحتياايــف يعرــلساوــلنماىدأدــلق 13.7 
 ـيفـ ـواءالهـ ـفلتكييـ ـةللطاقـ ةـارمـاإل ـيفـ ـةيـالحضر

 ـدةواحـ ـاجعلهـ ـىإلـ ـيدبـ ـيفـ ةـارالحـ ـفالصيـ لـوفصـ

 ـضانخفـ ـدقـو ـم.العالـ ـيفـ ـةللطاقـ ًكاـتهالاسـ ـقالمناطـ ـركثـأ ـنمـ

 15,110 ـيحوالـ ـنمـ ـيدبـ ـيفـ دـرللفـ ـاءبـالكهر كـتهالاسـ ـطمتوسـ

 ـيفـ ـاعيسـ ـوواتكيلـ 13,960 ـىإلـ 2014 مـاعـ ـيفـ ـاعيسـ ـوواتكيلـ

 ـيفـ ـةللطاقـ ـىعلـاأل ـسالمجلـ ـاتتوجيهـ ـعمـ ًـياتماشـ ،2018 مـاعـ

 ـتتبنـ ـدولقـ .2030 ـةللطاقـ ـةملـالمتكا ـيدبـ اتيجيةـترواسـ 4ـيدبـ

 ـيالتـ ـةالطاقـ ـيدشـتر ـجمـابر ـنمـ ـدالعديـ ـيدبـ ـاهميـو ـاءبـكهر ـةهيئـ

 كـتهالاسـ ـيفـ ـاءةالكفـ ـثحيـ ـنمـ ـةمـها ـبمكاسـ ـقتحقيـ ـىإلـ تأد
 كـتهالاسـ ـطمتوسـ أن الدولية ـاتنـالمقار ـنوتبيـ دبي. ـيفـ ـاءبـالكهر

 ـدةالمتحـ ـاتيـالوال ـيفـو ،15,588 ـغيبلـ ـداكنـ ـيفـ ـةللطاقـ دـرالفـ

 ـعوديةالسـ ـةبيـالعر ـةوالمملكـ ـاعي،سـ ـوواطكيلـ 12,994 ـةيكيـمراأل

 10.7). (الشكل ساعي، كيلوواط 6,600 وسياور ساعي كيلوواط 9,401

 ع الصناعيالقطا | الفصل السابع

 تّأد يعـرالسـ انيّـكالسـ ـوالنمـ ـنمـ ةبفتر ـيدبـ ّتمر ـدلقـ 11.7
 ـة،الطاقـ ـنمـ ةـارمـاإل ـاتاحتياجـ ـيفـ ـلمقابـ ـونمـ ـىإلـ

 هيئة ءـاللعمـ ـيجمالـاإل دـدالعـ دادواز ـاء.بـالكهر ـةوخاصـ

 يراــتجو كنيــس تهلكــمس 752,505 نــميــبدهاــميوءاــبكهر
 915,623 ـىإلـ 2016 مـاعـ ـيفـ ـتهلكينالمسـ ـنمـ هـرغيـو ـيوصناعـ

 ـة.بالمائـ 5.5 ـوبنحـ ـنويسـ ـونمـ ـدلبمعـو 2019 مـاعـ ـيفـ ـتهلكمسـ

 ـنمـ ـةبالمائـ 76 ـبةنسـ ـنعـ ـديـيز ـامـ ـكنيالسـ عـاالقطـ لّـكويشـ

عـاـطقال كالهـتـاس لـكـشي ـنـيح ـيـف ء،ـالـمعال دـدـع ـيـالمإج
 8.7). (الشكل بالمائة، 1 من أقل نسبة باءللكهر الصناعي 

 40,740 نــم ءاــبرهكلا نــم ةراــمإلا كالهتــسا اددزا 12.7

 45,380 وــنح ىــلإ 2015 ماــع يــف ةاعــساوات-جيج

 ـبةبنسـ ـنويسـ ـوبنمـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـاعةسـجيجاوات-

 ـكلبشـ الطاقة ـاءةكفـ ـينتحسـ ـميتـ أن ـعقـالمتو ـنمـو ـة.بالمائـ 2.3

 ةإدار اتيجيةـتراسـ ـعمـ ًـياتماشـ خاص، ـكلبشـ باءالكهر ـاءةكفـو م،ـاعـ
 ةــقللطا ةــمللمتكاايــبد تيجيةاترــساو 2030 بــلطلابــنجا

9.7). (الشكل ،2030

 2019 مفي عا باء بدبيك الكهرنمط استهال :78. الشكل 

 دبي مياهو باءكهر هيئة المصدر:

 دبي في على للطاقةالمجلس األ 4
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ساعة) دبي (جيجا وات في إستهالك الطاقة الكهربائية :9.7  الشكل

دبي مياهو باءكهر هيئة المصدر:

 في السنة) ساعة كيلو وات / باء (ألفك الكهرمن إستهال دمتوسط حصة الفر :710. الشكل 

لإلحصاء دبي مركز الدولي، البنك المصدر:
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 كهاإنتاج المياه واستهال

إحتياجــات ةمــاراإل دبــي ميــاهو بــاءكهر هيئــة دوتــز 14.7 ّ 
 عالية ـاءةبكفـ ـاطالنشـ ـذاهـ مـدوتقـ ـاه،الميـ ـنمـ ةـارمـاإل

 ـاهالميـ ـةلتحليـ ـاتمحطـ ـيلثمانـ ـغيلهاتشـ لـالخـ ـنمـ

 ـنمـ ةـركبيـ ـاتكميـ كـتهالاسـ ـمويتـ ـي.علـ ـلجبـ ـيفـ ـودةموجـ

 ـيفـ ـة.والصناعـ يـروالـ ـقافـوالمر لـازللمنـ ـاهالميـ ـرفيـلتو ـةالطاقـ

مليار 115.386 هـالحـالم ـاهللميـ جمالياإل كـتهالسـاال ـغبلـ ،2019 مـاعـ ُ 
 ـادةيـبز ،2018 مـاعـ ـيفـ ـونجالـ ـارمليـ 113.994 ــبـ ـةنـمقار ـون،جالـ

 دـرالفـ كـتهالاسـ ـطمتوسـ أن ًـاأيضـ ـييعنـ ـذاهـو ـة.بالمائـ 1.2 ـبةبنسـ

 ـيفـ دـرللفـ كـتهالاسـ ـطمتوسـ ـىأعلـ ـدأحـ ـوهـ ـيدبـ ـيفـ ـاهللميـ

 ،2019 مـاعـ في ـنوياسـ ـونجالـ ألف 34 ـونحـ ـىإلـ ـلوصـ ـثحيـ ـمالعالـ
 40.68 ـدعنـ ـهلـ ـتوىمسـ ـىأعلـ ـنمـ ـةبالمئـ 4.2 ـبةبنسـ ًـامنخفضـ

 ةصغير ـبةنسـ ـةفيـالجو ـاهالميـ ـيتغطـ .2017 مـاعـ ـيفـ ـونجالـ ـفألـ
ـبةالنسـ التحلية ـاتمحطـ ـرفـتو بينما ة،ـارمـاإل ـاتاحتياجـ ـنمـ ـداجـ

 فــإن لذلــك، ونتيجــة للميــاه. ةمــاراإل كإســتهال مــن العظمــى 

ـيفـ ـةالطاقـ ـتهلكيمسـ ـركبـأ ـنمـ ـدةواحـ ـيهـ ـةالتحليـ ـاتمحطـ
 11.7). (الشكل دبي، 

ـذاوهـ ـون،جالـ ـارمليـ 115.386 هـالحـالم ـاهللميـ ـيجمالـاإل كـتهالسـاال ـغبلـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ُ 

 كـتهالاسـ ـطمتوسـ ـىأعلـ ـدأحـ ـوهـ ـيدبـ ـيفـ ـاهللميـ دـرالفـ كـتهالاسـ ـطمتوسـ أن ًـاأيضـ ـييعنـ

 ـم.العالـ ـيفـ دـرللفـ

 مليار جالون/السنة)ت بدبي (ك المياه المحالاستهال :711. الشكل

 دبي مياهو باءكهر هيئة المصدر:
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 ع الصناعيالقطا | الفصل السابع

 ل المحاجرالتعدين واستغال

 داوــلما ىــعل جيةاتخرــسالا تاــعلصناا دــتعتم 15.7
 يــهو،رــلحفاونــيلتعدالالــخنــم جةتخرــلمسا

 ـةنيـالمعد ـاتمـوالخا ـيالطبيعـ ـازوالغـ ـطالنفـ ـملتشـ

 اجيةـتخرسـاال ـاتالصناعـ عـاقطـ ـمحجـ ـرويعتبـ ـة.نيـالمعد ـرغيـو

 ـبالطلـ ـةتغطيـ ـيفـ همـاويسـ ـي،دبـ ـاداقتصـ ـيفـ ـبيانسـ اـرصغيـ

 ـذابهـ ـةالمتعلقـ ـةوالنهائيـ ـيطةوالوسـ ـةوليـاأل ـاتالمنتجـ ـىعلـ

الثابتة ـعارسـباأل ـةحققـالم ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـتبلغـ ـدقـو ع.ـاالقطـ ُ 
 2019 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 6.4 ـرالمحاجـ لـتغالواسـ ـنالتعديـ ـيفـ
 ـهدوشـ ـابق.السـ مالعا ـيفـ ـجلةالمسـ ـايبـتقر ـهانفسـ ـةالقيمـ ـيهـو

 همتهـامسـ ـتتقلصـ ـثحيـ اةـركبيـ ـاتتقلبـ ـنالتعديـ عـاقطـ ـاجانتـ

 ـىإلـ 2014 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 2.0 ـنمـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ

ىـزعـوي .2019 مـاعـ ـيفـ ـةالمائـ ـيفـ 1.6 ـىإلـو 2017 ـيفـ ـةبالمائـ 1.7 ُ 
 العالمية ـعارسـاأل في ـادالحـ الهبوط ـىإلـ منه ءـزجـ في ـعاجـالتر ـذاهـ

 ـلبيةسـ ـارآثـ ـهلـ كان ـاممـ ـب،الطلـ ـاضانخفـ ـبببسـ ـةوليـاأل ـلعللسـ

 منو ـة.والطاقـ وليةاأل ـلعالسـ اتـادرصـ ـىعلـو المحلي ـاجنتـاال ـىعلـ

ـةالتقليديـ ـةالطاقـ دـوارمـ افـتنزاسـ ىـرخـاأل همةـاالمسـ ـلمـالعوا
 12.7). (الشكل بها، تتمتع دبي كانت التي 

 جمالي (%)في الناتج المحلي اإل همتهمساهم) ودر مليونل المحاجر (القيمة المضافة للتعدين واستغال :712. الشكل

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 يةنشطة العقارالتشييد واأل | منالفصل الثا

 ة عامةنظر

 ـاتالقطاعـ ـمهـا ـنمـ ـةيـالعقار ـطةنشـواأل ـييدالتشـ ـيقطاعـ ـريعتبـ

 ـجالناتـ ـيفـ ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـثحيـ ـنمـ ـيدبـ ـيفـ ـةقتصاديـاال

 تغلينــلمشا ددــع ثــحي نــمو ةراــمأل يــلجماإلا يــلمحلا

 ـيدبـ ـاداقتصـ ـيفـ همتهمـامسـ ـياجمالـ ـدرتقـ ـثحيـ ـن.بالقطاعيـ

 ةـارمـأل ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـنمـ %14 ـيبحوالـ 2019 ـنةسـ ـيفـ
 ـبالنصيـ ـىعلـ ـييدالتشـ عـاقطـ ـتحوذويسـ ـة.الثابتـ ـعارسـباأل ـيدبـ

 %21.7 ـبةبنسـ ـيدبـ ةـارمـا ـاداقتصـ ـيفـ ـنمليـالعا ـةحصـ ـنمـ ـركبـاأل
 ـطةنشـاأل عقطا ـةحصـ تقدر ـابينمـ دبي ـيفـ ـنمليـالعا ـياجمالـ ـنمـ

 ـي.بدبـ ـنمليـالعا ـياجمالـ ـنمـ %1.3 ـيبحوالـ ـةيـالعقار

 ـيةئيسـالر اتـرمؤشـ ـيفـ اتـورالتطـ ـمهـا ـلالفصـ ـذاهـ ضـتعريسـ

 نــمليلعااددــعوةــفلمضااةــلقيماروــتط لــمث نــعيللقطا
 ـة.يـالعقار تـداوالوالتـ اتـارالعقـ ـعارأسـ ـيفـ ـوروالتطـ ـنبالقطاعيـ

 أداء ـىعلـ ـاونـكور ـةمـاز اتـرتأثيـ ـىعلـ ءـوالضـ ـلالفصـ ـلطيسـ ـاكمـ

 هـرأثـ ـثحيـ ـنمـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـفالنصـ ـيفـ يـارالعقـ عـاالقطـ
 تالتداوال ـةكـوحر اتـاريجـاإل ـةقيمـو يةالعقار ـداتالوحـ ـعارأسـ ـىعلـ

 فـريستشـ ان الفصل لـاوويحـ كما قـالغـاال حالة ـلظـ ـيفـ ـةيـالعقار
 ـي.بدبـ يـارالعقـ عـاالقطـ ـتقبلمسـ ـىعلـ ـةالجائحـ ـراثـ

 126 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



  

 

 

 

        

  
 

 

      

  

 يةنشطة العقارالتشييد واأل | منالفصل الثا

 ع التشييدقطا

 ـاءبنـ ـاطنشـ( ـييدالتشـ عـاقطـ ـظحافـ ،2019 مـاعـ ـيفـ 1.8

 ـةالتحتيـ ـةالبنيـ ـييدوتشـ ـةيـوالتجار ـكنيةالسـ ـيالمبانـ

 لدبي ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ حصته ـىعلـ ـي)لدبـ

 ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـيفـ ـفالطفيـ ـرتغيـ ـلظـ ـيفـ ـةالثابتـ ـعارسـباأل

ـكلبشـ عـاالقطـ ـانمـ ـثحيـ ).1.8 ـكل(الشـ ،2019 مـاعـ ـيفـ عـاللقطـ
 %0.5 النمــو نســبة بلغــت حيــث 2018 مبعــا نــةمقار متواضــع 

 الثابتة. سعارباأل

 ـعمـ ـةنـبالمقار ـيدالتشـ عـاقطـ ـيفـ ـوالنمـ ـفضعـ ىـزيعـ 2.8

 ـن.محتمليـ ـببينلسـ ىـرخـاال ـةقتصاديـاال ـاتالقطاعـ

 ـيهـو ـاسسـاال ـنةسـ ـرتأثيـ ـىإلـ ـعجـيرلواأل ـببالسـ

 ـييدالتشـ يعـارالمشـ من العديد ـازانجـ ـنةسـ ـتكانـ ـثحيـ 2018 ـنةسـ

 ضـرالمعـ ـرمقـ ـاءبنـو ـزتجهيـ ـلمثـ ـبوكسـإ ضـرمعـ ـتضافةسـال
 يــنالعمراعــسلتوا يعراــمش نــماــهغيروورــلمتاطــخءاــبنو

 دبي. كسبوبإ تبطةالمر

 ـعالمتواضـ ـوالنمـ ـريفسـ ـيهيكلـ ـببسـ ـوفهـ ـيالثانـ ـببالسـ ـامـا

 ـثحيـ 2018و 2017 ـتثناءباسـ ةـرخيـاأل ـنواتالسـ ـيفـ عـاالقطـ ـيفـ

 ـتوىمسـ ـىعلـ ـتثمار)سـ(اال ـماليأسـالر ـنالتكويـ ـةقيمـ ـيفـ ـعاجـالتر

 ـكلالشـ ـيفـ ـريظهـ ـاكمـ .2019 ـىحتـ 2008 ـنبيـ ةـرالفتـ ـيفـ عـاالقطـ

 ـتوىمسـ ـىعلـ ـماليأسـالر ـنالتكويـ ـتوىمسـ ـيفـ ـعاجـالتر )(2.8

2019. و 2008 ـنبيـ ةـرالفتـ ـيفـ investment per worker ـلمـالعا
 ـعمـ ـلمـالعا ـتوىمسـ ـىعلـ ـماليأسـالر ـنالتكويـ ـيفـ ـعاجـالتر ان 

 يادةللز ـةطبيعيـ ـةنتيجـ( ـالالمـ اسـرلـ كـالهـاال قيمة ـيفـ عـارالتسـ

 ـوالنمـ تـدالمعـ ـرتتقهقـ ـيفـ ـببيتسـ ـال)المـ اسر ونـزمخـ ـيفـ

 .Solow Model ل ـافقـو

(%) 2019 في عام قطاع التشييد تطور الشكل 1.8:

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر: 

 2019-2006 ع التشييد بينقطا في أسمالي والعمالةالتكوين الر :2الشكل 8.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 يةنشطة العقارالتشييد واأل | منالفصل الثا

عـاقطـ ـيفـ ـنمليـالعا دـدعـ ـشانكمـ ،2019 مـاعـ ـيفـ 3.8 
 644,549 إلــى 2018 معــا فــي 645,411 مــن التشــييد 

 في ـييدالتشـ عـاقطـ ـةحصـ أن ـنمـ ـمغـالر ـىعلـوً.ـالمـعا

 7 أو 6 ـدودحـ ـيفـ ـةالثابتـ ـعارسـباأل ـيلدبـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ ـجالناتـ
 ملينالعا ـياجمالـ ـيفـ حصته ـانفـ ـابقةالسـ ـنواتالسـ ـيفـ ـةبالمائـ

 ـدارمـ ـىعلـ ـادقتصـاال ـيفـ همتهـامسـ ـبةنسـ ـركبيـ ـكلبشـ زـاوتتجـ

 عـاقطـ ـيفـ ـنمليـالعا ـبةنسـ ـتبلغـ ،2019 ـيفـ ـابقة.السـ ـنواتسـ
 ـكل(الشـ .2017 في %21.5و 2018 في %22.1 ب نةمقار %21.7 ـييدالتشـ

ببقية ـةنـمقار ـنمليـالعا ـنمـ ـييدالتشـ عـاقطـ ـةحصـ عـاتفـار أن ).3.8
 القطاعــات إلــى عالقطــا ميــل يعكــس قتصاديــةاال القطاعــات 

عـاالقطـ ـيفـ ـةالعمالـ ـىعلـ ـدايـالمتز ـادعتمـاال ـعمـ ـةالعمالـ ـةالكثيفـ
 ة.خيراال السنوات في المال أسر حساب على 

 في إجمالي ع التشييدقطا حصة :3الشكل 8.

 ـةنتاجيـاإل ـطمتوسـ ـريعتبـ ـةنتاجيـاال ـتوىمسـ ـىعلـ 4.8

 ـادقتصـاال ـيفـ ـلقـاأل ـييدالتشـ عـاقطـ ـيفـ ـلمـالعا

 ـةنـمقار ـيالكافـ ـكلبشـ عـاالقطـ ـورتطـ مـدلعـ ـكولذلـ

 دور فيها ـاالتكنولوجيـ ـبتلعـ ـيالتـ ىـرخـاأل ـةقتصاديـاال ـاتبالقطاعـ

 اجعتر ـاكهنـ ان أيضا، حظالمال ـنمـ ي.ـرالبشـ بالعنصر نةمقار ـركبـأ

 ـذيالـ ةـرخيـاأل ـنواتالسـ ـيفـ عـاالقطـ ـتوىمسـ ـىعلـ ـةنتاجيـاإل ـيفـ

 ـنمـ عـرأسـ تـدالبمعـ عـاالقطـ ـيفـ ـةالعمالـ ـوبنمـ هـيرتفسـ ـنيمكـ

 بقانون ـادقتصـاال ـمعلـ في فيعر ـامـ ـماليأسـالر التكوين ـيفـ ـوالنمـ

 ـيفـ ـةعالميـ ـكلةمشـ ـاكهنـ مـاعـ ـكلبشـ ـة.المتناقصـ ـةنتاجيـاإل

 لدو ـنمـ العديد ـامنهـ ـيتعانـ ـييدالتشـ عـاقطـ ـيفـ ـةنتاجيـاإل ـعاجـتر
 ـافيهـ ـونتكـ ـيالتـ ـئةالناشـ ـواقسـاأل ـىإلـ ـةضافـباإل مـدالمتقـ ـمالعالـ

 ـنمـ عـاالقطـ لـوحـ ـريـلتقر ًـافقـو ً.ـبيانسـ ـةخيصـر ـةالعمالـ ـفتكاليـ

 ـيالعالمـ ـوالنمـ ـغبلـ ،2017 ـيفـ يةـارستشـاال يـزكينـما كةـرشـ ـدادعـإ

 على ـنوياسـ فقط بالمائة 1.0 ـييدالتشـ عـاقطـ ـيفـ ـةالعمالـ ـةنتاجيـإل

 بالمائة 2.8 ـتبلغـ ـونمـ ـبةبنسـ ـةنـمقار ـن،الماضييـ ـنالعقديـ ـدىمـ

تاــعلصناا لاــمج يــف ةــئلمابا 3.6ويــلملعااداــقتصلال
 4.8). (الشكل 1 التحويلية 

التوظيف بدبي

 2019 ملة،العا القوى مسح حصاء،لإل دبي كزمر المصدر: 

مقارنة بالقطاعات االخرى قطاع التشييد بدبي في متوسط إنتاجية العامل الشكل 4.8:

لإلحصاء دبي مركز  المصدر:

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/improving-construction-productivity 
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 يةنشطة العقارالتشييد واأل | منالفصل الثا

 تكلفة مواد التشييد

 تكلفــة فــي التضخــم البنــاء تكاليــف مؤشــر صــدير 5.8

 ـيوالمبانـ ـكنيةالسـ ـيالمبانـ ـتوىمسـ ـىعلـ ـييدالتشـ

 في مة.وخد ـلعةسـ 421 ـرالمؤشـ ـمويضـ ـكنية.السـ ـرغيـ

ـريؤثـ ال ـفطفيـ ـكلبشـ ـييدالتشـ ـةتكلفـ ـرمؤشـ ـشانكمـ ،2019 مـاعـ
 5.8). (الشكل ية،العقار المباني وأسعار التكلفة أسعار على 

 قم القياسي لتكاليف البناءالر :5الشكل 8.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 يةنشطة العقارع لألقطا

 ـاتالقطاعـ ـمهـا ـنمـ ـةيـالعقار ـطةنشـاأل عـاقطـ ـريعتبـ 6.8

 ـتبلغـ ـثحيـ ـيدبـ ـاداقتصـ ـيفـ همةـامسـ ـثحيـ ـنمـ

 ةمارأل ـيجمالـاإل ـيالمحلـ الناتج ـيفـ همةـاالمسـ ـةقيمـ
ـةببقيـ ـةنـمقار .%7.2ـيحوالـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـةالثابتـ ـعارسـباأل ـيدبـ

 أداء تحقيــق مــن يــةالعقار نشــطةاأل عقطــا تمكــن القطاعــات، 

 ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـوالنمـ ـدلمعـ ـثحيـ ـنمـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـزمتميـ

 ـولنمـ ـةنتيجـ ـكوذلـ ـة.بالمائـ 3.3 ـدلبمعـ ـةالثابتـ ـعارسـباأل عـاللقطـ

 2019 مـاعـ في ـةيـالعقار تـداوالالتـ ـيفـ ـادةيـوالز اتـاريجـاإل دـدعـ ـيفـ
 2018. مبعا نةمقار

 بكثافة ـمتتسـ التي ـاتالقطاعـ من ـةيـالعقار ـطةنشـاأل عقطا ـريعتبـ

 ـةنـمقار ـعتفـمر ـلمـللعا ـالالمـ اسر ـدلمعـ ان ـثحيـ ـالالمـ اسر

 ـجالناتـ ـيفـ ةـرالكبيـ ـهحصتـ ـنمـ ـمغـالر ـىعلـو ـات.القطاعـ ـةببقيـ

 ال ـةالعمالـ ـياجمالـ ـنمـ ـهحصتـ ـانفـ ـي،لدبـ ـيجمالـاإل ـيالمحلـ

 اسر ـدللمعـ ـيالتالـ ـكلالشـ ـحيوضـ .2019 مـاعـ ـيفـ %1.3 ـنعـ ـديـتز

 ـةكثافـ ـركثـأ ـةيـالعقار ـطةنشـاأل عـاقطـ ـحأصبـ ـفكيـ ـلمـللعا ـالالمـ

 ـىعلـ ـةإنتاجيـ ـركثـأ ـحأصبـ ـمثـ ـنمـو ـالالمـ أسر دور ـثحيـ ـنمـ

 ـةالمضافـ ـةالقيمـ ـنمـ ـلمـالعا ـببنصيـ ـامقاسـ ـلمـالعا ـتوىمسـ

 ـدقـو ـاكمـ،2019 مـاعـ ـيفـ ).6.8( ـكلالشـ ـة،الثابتـ ـعارسـباأل عـاللقطـ

 %1.3 ـبةبنسـ ـنمليـالعا دـدعـ ـيفـ ـونمـ عـاالقطـ ـذاهـ ـونمـ ـبصاحـ
 .39,260 ـىإلـ ـلليصـ

 ملاس المال لكل عامعدل رمستوى المشتغل و ية علىنشطة العقارع األالناتج المحلي لقطا :6الشكل 8.

 كمالواأل اضيراأل ةدائر المصدر:
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 ضفي جانب العر اتالتطور

 السكني عالقطا
 مـاعـ ـيفـ ـمضخـ ـكلبشـ ـكنيةالسـ ـداتالوحـ دـدعـ ـانمـ 7.8.

 ـاونـكور ـةجائحـ ـبقتسـ ـيالتـ ـاتقعـالتو ـلظـ ـيفـ 2019

 2020. ـنمـ ـعابـالر ـعبـالر ـيفـ ـبوكسـاضـرمعـ ـدبعقـ
 معا ـيفـ ـدةوحـ 485,688 ـنمـ ـققالشـ ـنمـ وضـرالمعـ ـعتفـار ـثحيـ

 11.7 ـغبلـ ـونمـ ـدلبمعـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـدةوحـ 542,604 ـىإلـ 2018
 ـثحيـ ـيلدبـ ـكانيالسـ ـوالنمـ تـدالمعـ قـويفـ ـدلمعـ ـكوذلـ ـةبالمائـ

 ادز ،2019 مـاعـ في ـدةوحـ 56,916 ـداربمقـ ـققالشـ من وضـرالمعـ ادز

2018 مـاعـ في 111,252 ـنمـ ـال،فيـ 9,293 ـداربمقـ ةهزالجا ـلالفلـ دـدعـ
 بالمائــة، 8.3 همقــدار نمــو بمعــدل ،2019 معــا فــي 120,545 إلــى 

 17.6 ـىإلـ ـكنيةالسـ ـداتالوحـ ـيإجمالـ ـىإلـ ـلالفلـ ـبةنسـ ـللتصـ
 ـداتالوحـ ـنمـ ىـرخـاأل عـوانـاأل دـدعـ ـغبلـ ـاكمـ .2019 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ

 كنـاوالمسـ بيةالعر لـازوالمنـ فـرالغـ ـىعلـ ـتملتشـ ـيالتـ ـكنيةالسـ

نــظفيللمو كنيةــلساتاــلمجمعاكــلذيــفاــبم ،ةــعيلجماا
 7.8). (الشكل وحدة 23,331 والعمال، 

 ون الوحدات السكانيةمخز تطور :7الشكل 8.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 يةت العقاركة التداوالحر

 ـضبعـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـكنيةالسـ اتـارالعقـ قـوسـ ـهدشـ 8.8

 كل تفعتار ـثحيـ 2018 مـاعـ ـيفـ اجعالتر ـنمـ ـيالتعافـ

 قـوسـ ـيفـ 2تـالمـالمعا دـدعـ ـيواجمالـ ـةقيمـ ـنمـ
 قيمة ـتتفعـفار ،2018 ب ـةنـمقار 2019 مـاعـ ـيفـ ـيدبـ ـيفـ اتـارالعقـ

 227 ـىإلـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ 223 ـنمـ ـةيـالعقار ـاتالصفقـ
 ،2019 مـاعـ في ملةمعا 56,578 تـذونفـ .2019 مـاعـ ـيفـ ـمهـدر ـارمليـ

 5.6 هـدارمقـ ـوبنمـ ،2018 مـاعـ ـيفـ ـةملـمعا 53,553 ـعمـ ـةنـبالمقار
 ـةقيمـ ـنمـ ـةبالمائـ 36 ـيحوالـ ـاتالمبيعـ ـةحصـ ـتكانـو ـة.بالمائـ

56 يــلاحو ةــيرلعقاا نوــهلرا كلتــش اــبينم ،تالوادــلتا
 8.8). (الشكل بالمائة 

ةخيرفي السنوات األ د الوحدات)ية (عدت العقاركة التداوالحر :8الشكل 8.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر: 

مل العاجلت خالس طة التية والوحدات على الخارهزت الوحدات الجامالمعا تشمل البيانات جميع 2 ُ 
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 دبي في يع المبيعات الجديدة حسب المناطقتوز

 غوـزبـ ـوهـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـاتالمبيعـ ـزيميـ ـامـ ـمهـ 9.8 
 ـاتمبيعـ ـىاعلـ ـتحققـ ـيبدبـ ـدةجديـ ـكنيةسـ ـةمنطقـ

 نــمةــعلمباا كنيةــلساتادــحلواددــعثــحي نــم
 كةـرشـ ـاأطلقتهـ ـيالتـ ـةالمنطقـ ان,ـرالخيـ ـةمنطقـ ـيهـو ـورالمطـ

 ـورالمطـ ـنمـ ـدةوحـ 2،230 ـعبيـ ـمتـ ـثحيـ ـي.دبـ ـورخـ عوـرمشـ ـاراعمـ

 ـقخلـ ـيفـ يـارالعقـ ـرالتطويـ كاتـرشـ دور ـسيعكـ ـاممـ ة.ـرمباشـ

 في دبي ـىسـمر ـةمنطقـ تـاءوجـ ـاد.قتصـلال ـدةجديـ ـةمضافـ ـةقيمـ

 ـقحدائـ ـةمنطقـ ـمثـ ـنمـو ـدةجديـ ـدةوحـ 1,950 ب ـةالثانيـ ـةتبـالمر

ةدـحـو 1،717 بثــللثاازــكلمرايــفدــشارنــبدــمحم يخــلشا
 9.8). (الشكل جديدة، 

 ةمر لود الوحدات السكنية المباعة ألعد :9الشكل 8.

 ترفتصــد ،تلمبيعــاا لــيجماا ىمســتو علــى مــاأ 10.8
 ـيلـابحو ـعلبيـا ـةقيمـ ـثحيـ ـنمـ ـيبـد ـىسـمر ـةمنطقـ

 7 ـيلـابحو ـةخليفـ جـربـ ـةمنطقـ ـاتلتهـ ـمهـرد رـامليـ 8
 ـدشـار ـنبـ ـدمحمـ ـيخلشـا ـقئـاحد ـةمنطقـ ـاتلتهـ ـمثـ ـمهـردرـامليـ

 تءـاجـ و.ـانـمليو 920و تارـامليـ 4 ـةبقيمـ ـةلثـلثاا ـةتبـلمرا ـيفـ
 ـمهـردرـامليـ 4.5 ب ـةبعـالرا ـةتبـلمرا ـيفـ ـالصفـايداو ـةمنطقـ

 رمليــا 4.4 بقيمــة مســةلخاا تبــةلمرا فــي نالخيــرا منطقــةو
 10.8). لكش(ال مهدر

 ـيفـ يرـالعقـاعـاقطـ ـيفـ ضـرلعـا ـضئـفا ـتمرسـا 11.8

 تارـايجـإلا ـةقيمـوتارـالعقـارـعاسـأ ـىعلـ ـطلضغـا
 ضنخفاا ـىلـإتارـالعقـارـعاسـأتـانـبيا ـيرتشـو.ـيبـبد

 ـسبنفـ ـةنـرمقا 2019 ـمبريسـد ـيفـ ـةئـلمابا 6 ـبةبنسـ رـعاسـالا

 قـوسـ ـيفـ ـرلمتـا ـعرسـ ـطسـمتو ـغبلـ ـثحيـ 2018 ـنمـ ةـرلفتـا
 ـيفـ ـعبـلمرا ـرللمتـ ـمهـرد 11,562 ـكنيةلسـا ـرلحـا ـكلتملـا تاـدحـو

 2014 مـاعـ بعد أـدبـ هـاتجـالًاراـتمرسـا ـكليشـ اـذهـو.2019 ـمبريسـد
 11.8). لكش(ال م،هدر 15,469 لسعرا ـطسـمتو نكا ماعند

 كمالواأل اضيراأل ةدائر المصدر:
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هم)در مليار(2019 مفي عا قيمة المبايعات حسب المنطقة :10الشكل 8.

كمالواأل اضيراأل ةدائر المصدر: 

 بدبي السكنية اتالعقار بيع أسعار متوسط :811. الشكل 

 REIDIN بيانات قاعدة المصدر:
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 808.6 ـنمـ انخفضت ـدفقـ اتـاريجـباال يتعلق ـامـ ـيفـ و 13.8 ـرثـأ ـهلـ نكا رـعاسـألاضـانخفـا،ـرخـالا ـبنـلجاا ـىعلـ 12.8
 743.3 ـىإلـ 2018 مـاعـ ـيفـ ـنوياسـ ـعبـالمر ـرللمتـ ـمهـدر ـىعلـ ـةيـدقتصاالاداـرفـالاةرـدقـ ةدـايـز ـيفـ ـيبـيجاإ
 ـكانفـ ـةبالمائـ 8.1 ـبةبنسـ أي ،2019 مـاعـ ـيفـ ًـاهمـدر REIDIN شــرمؤ حســبو .بــيبد تارلعقــاا لتملــكا

Housing Affordability Index 13.8). (الشكل يجار،اإل عوائد على سلبي تأثير لذلك لتملكا على دافرالا ةرـدقـ ـتتفعـرا 
 .يرـالعقـا ـليـلتمواطـاقسـأداـدسـ ـىعلـ داـرفـالاةرـدبقـ ـةسـلمقاا

 خولد ـيطسـوو بيبد تارـالعقـارـعاسـأرعتباالا ـيفـ ـرشـلمؤا ـذخـيأ

 قيمة تداز ـافكلمـ يرـالعقـا ـليـلتموا على ةـدئـلفاارـعاسـأو ـرسـالا

 تاراــلعقا كــتمل ىــعل دارــفالا ةردــق نتــتحس رــشلمؤا
 12.8). لشكلا(،بيبد

 12REIDIN Housing Affordability Index :الشكل 8.

 REIDIN بيانات قاعدة المصدر:
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 نشطةع األع التشييد وقطاثر غير المباشر لقطااأل
 يةالعقار

 تـالخـلمدا ولـدجـ بـابحسـ ءـاحصـإلا ـيبـد ـزكـمر مـاقـ 14.8
 بين تبكاـالتشـا ـحضـو حيث ـيبـدةرـامـالتـاجـلمخراو

 لالــخ نــفم ,ةــلمختلفا ةــيدقتصاالا تاــعلقطاا
 نــيمك Leontief Matrix Inverse ماتخدــسبا لودــلجا لــتحلي

 يةــسساأتاــعقطا ةدــئارتاــعقطا يــلإتاــعلقطاافــتصني

 عـاقطـ ـزيتميـ .ـتقلةمسـ وأ ـةلـومعز تـاعـقطاو ـةفعـادتـاعـقطاو
 ـطةنشـألاعـاقطـو ـةلتحتيـا ـةلبنيـاطـانشـ مـديخـ يـذلـاو ـييدلتشـا

 ـعمـ ـةمتينـ ـةخلفيـو ـةميـمااتـالبصـ هـروغيـ حةـيالسـاو ـةيـرلعقاا

 ـريعتبـ ـثحيـ .ـيمـلقوادـاقتصـالا ـيفـ ـةجيـنتاإلاتـاعـلقطاا ـةبقيـ

 رـدكمصـ ءاـوسـ ىـرخـألا ـةيـدقتصاالاتـاعـلقطااكـريحـ ـدئـارعـاقطـ
 يةرلعقاا ـطةنشـألا عـاقطـ ـريعتبـ ـابينمـ .تـاجـللمخر وا تـالخـللمد

 .ىخرألاتعالقطاا مع تبكاـالتشـا حيث من ضعيف عقطا

 ية بدبي بدبيات الشهريجارمتوسط أسعار اإل :13الشكل 8.

 REIDIN بيانات قاعدة المصدر:
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 ونا على القطاعينكور اثر جائحة

 يةالعقار توالمعامال وناكور جائحة
 ثــرتأ ،2020 معــا مــن ولألا لنصــفا تنــابيا تظهــر 15.8

 ـيفـ ـعجـالترا ـعمـ ـانـوركو ـةئحـبجا يرـالعقـاعـالقطـا

 تاحدو ـىعلـ ـتملتشـ ـيلتـا ـةيـرلعقااتـالمـلمعاادـدعـ
 تلمبيعــاا لــيجماا نكمــشا حيــث .ضــياراو نــيمباو ســكنية

 2019 مـابعـ ـةنـرمقا 2020 مـاعـ ـنمـ ولألا ـفلنصـا ـيفـ ـةيـرلعقاا
 بينما .%12.5 ـبةبنسـ يأ ـةملـمعا 15,988 ـىلـإ ملةمعا 18,278 ـنمـ

 مـاعـ ـنمـ ولألا ـفلنصـا ـيفـ ـةيـرلعقاانـوهـلرا ـةكـحر ـرثـتتأ ـملـ
 تارـامـالافـرمصـ راـرقـ ـعمـ ـنمـاتز ـثحيـ 2019 مـابعـ ـةنـرمقا 2020

 يرلعقاا ـليـلتموا ـبةنسـ فعبر 2020 ـنمـ ولألا ـعبـلرا ـيفـ يـزكـلمرا
 لتحفيــز فيــةضاإ %5 ب يلــهتمو لممكــنا رلعقــاا قيمــة لــىإ

 14.8). لشكلا( ،تارلعقاا على لطلبا

 ـكلبشـ ـكنيةلسـاتاـدحـلواتـامبيعـ ـىلـإ ـرلنظـباو 16.8

 ولألا ـفلنصـا ـيفـ ـيضـارألاو ـينـلمباا ـنعـ ـلمنفصـ

 2019 ماــعنــملوألافــلنصبا ةــنرمقا 2020 نـمـ
 ـيلـإةـدحـو 14,202 ـنمـ ـةيـرلعقااتـالمبيعـاضـانخفـا ـحفيتضـ

 نـوهـلراتـامبيعـ ـنتتحسـ ـلبـلمقابا .12 ـبةبنسـ ةـدحـو 12,473
 ـمعـبد 2020 مـاعـ ـنمـ ولألا ـفلنصـا ـيفـ ـفطفيـ ـكلبشـ ـةيـرلعقاا

 15.8). لكش(ال ، ياتارماال يزكرمال فرصمال

 في النصف يةت العقاركة التداوالاجمالي حر 14 :الشكل 8.

 2020 ممن عا لواأل

 كمالواال اضيراأل ةدائر المصدر:
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 يةنشطة العقارالتشييد واأل | منالفصل الثا

 اتوأسعار العقار-19كوفيد جائحة

 تاراــلعقارعاــسأىــعل 19-دــفيكو ةــئحجا رــثاراــختببا اــقمن
 ماـتخدسـبا 2020 ـنمـ ولألارـهوشـ لخمسا ـيفـ ـيبـبد تارـايجـالاو

 ـرثـا رـاعتبـالا ـيفـ ـذخـالا ـعمـ regression models راـدنحـالا جذـانمـ

 ـميسـلموا ثرالاو ـةمنيـلزا ـلةلسلسـا nonstationary نـكوسـ مـدعـ

seasonality يمعنو ـكلبشـ ـرثـتتأ ـملـ تارـالعقـارـعاسـأنا ـانـجدو 
 .ـيلطبيعـاطـولهبـاتالـدمعـ ـيفـ تـتمرسـاو ـيئـحصاالا ـىلمعنـبا

 ـسلخمـا ـيفـ يـومعنـ ـكلبشـ تارـايجـإلارـعاسـأتـرثـتأ ـابينمـ

 هـاتجـالا ـىعلـ ةوـالعـ ياـهرشـ %0.5 ـيلـاحو ـبةبنسـ ـىلـوألارـهوشـ
 2017. ـنمـ ضـانخفـالا ـيفـ ـتمرلمسـا

 في النصف يةت العقاركة التداوالاجمالي حر :15الشكل 8.

 بدبي2020 ممن عا لواأل

 كمالواال اضيراأل ةدائر المصدر:
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 وناكور النمو القطاعي وجائحة

 يدـاقتصـالا ـولنمـاتالـدمعـ ءـاحصـلإل ـيبـد ـزكـمر رـدقـ 17.8
 ولألا ـعبـلرا ـيفـ ـةلمختلفـا ـةيـدقتصاالاتـاعـللقطا

 عـاقطـ ـونمـ تـانـلبياا ـرتظهـ ـثحيـ ,2020 مـاعـ ـنمـ
 ملعاا ـنمـ ةلفترا ـسبنفـ ـةنـرمقا %3.7 ـبةبنسـ ـةيـرلعقاا ـطةنشـألا
 ـيفـ ـونمـ ـىعلـ ـةيـرلعقاا ـطةنشـألاعـاقطـ ـونمـ ـدفيعتمـ ,بقـالسـا

 مــن لمتحققــةا مــشالهواو تارللعقــا يــةجيرلتأا تمــاللمعاا

 ـعبـلرا ـيفـ اـرثـتأ ـرتظهـ ـملـ ـيلتـاتارـالعقـاءاـرشـو ـعلبيـاتـاعمليـ

 ـشنكمـا ـدقـ ـييدلتشـاعـاقطـ ىـتومسـ ـىعلـ ـامـأ.مـالعـا ـنمـ ولألا

 فال ,2020 مـاعـ من ولألا ـعبـلرا ـيفـ %2.3- ب ـييدلتشـاعـاقطـ ـونمـ

 ـةئحـجا ـبببسـ ـييدلتشـا عـاقطـ ـيفـ شـانكمـالا ـيرتفسـ ـنيمكـ

 ـييدلتشـا عـالقطـ ئياـتثناسـا ـامـعا 2019 مـاعـ نـولكـ ـاهـحدو ـانـوركو

 16.8). لشكلا( ،ـبوكسـا ضلمعر لتحضيرا حيث من

 قطاعي التشييد في قتصاديمعدل النمو اال :16الشكل 8.

 2019و 2020 من لوبع االفي الر يةنشطة العقارواأل

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 139 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 السياحة
|  الفصل التاسع

 140 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 2020 ي دب ة ارمإل ادي صتقاإل ر يرقتال

 
 

 
  

 

 

         

 السياحة | الفصل التاسع

 ة عامةنظر

ـادي،قتصـاال ـاطللنشـ ـاـمها اًكـرمحـ ـيدبـ ـيفـ ـياحةالسـ عـاقطـ ـدعـي ًُ 
 بل ـب،وحسـ ـةبالضيافـ ـةالمتعلقـ ـاتمـالخد ـىعلـ ـريقتصـ ال ـثحيـ

 في ى.ـرخـاأل ـاتمـالخد ـاتقطاعـو ـةئـالتجز عـاقطـ في ـبالطلـ زـزيعـ

 ـارمليـ 21 ـاهـقدر ـةمضافـ ـةقيمـ ـياحةالسـ عـاقطـ ـقحقـ ،2019 مـاعـ

 ـيالمحلـ ـجالناتـ ـيفـ ـةبالمائـ 5.1 ـبةبنسـ همـاليسـ ـي،اتـمارإ ـمهـدر

 التي همتهـامسـ ـنعـ ـةطفيفـ ـادةيـز ـليمثـ ـامـ أي ـيالفعلـ ـيجمالـاإل

 عـاالقطـ ـيموظفـ دـدعـ ـغبلـ ـاكمـ .2018 مـاعـ ـيفـ ـةبالمائـ 5.0 ـتبلغـ
 ـوىالقـ ـيإجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 5.2 لّـكيشـ ـامـ أي ـف،موظـ ـفألـ 212

 2019. مـاعـ ـيفـ ـيدبـ ـيفـ ـةملـالعا

 ـياحةالسـ عـاقطـ ـفقـتو ـم،العالـ ـاءأنحـ ـائرسـ ـيفـ ـالالحـ ـوهـ ـاكمـو

ـذيالـ-19ـدفيـكو وسـرفيـ ـيلتفشـ اـرنظـ ـئمفاجـ ـكلبشـ ـيدبـ ـيفـ ً 
قغالاإل اءاتـرإجـ ضـرفـ في بـبوتسـ ،2020 ـرايـفبر ـيفـ هـارانتشـ ـدأبـ ّ 

 ـكتلـ توأد ه.ـربأسـ ـمالعالـ ـيفـ ـالعمـواأل ـةكـالحر ـىعلـ ـودوالقيـ

 ولكن ـياحة.السـ عـالقطـ ملكا ـفقـتو ـىإلـ قةـبوالمسـ ـرغيـ فوـرالظـ

 ـاذواتخـ وسـرالفيـ ـارانتشـ ـواءحتـال ـةمـصار اءاتـرإجـ ـذتنفيـ ـدبعـ

 تكــوالوتوبر بموجــب مــةالعا كــنمااأل فــي قائيــةالو اءاتجــراإل
 من ـياحالسـ ـتقبالاسـ دبي ـتأنفتاسـ ين،ـافرللمسـ واضحة ـةصحيـ

ـودللقيـ ـييجـالتدر ـفالتخفيـ ـزـّكر .2020 ـويوليـ 7 ـنمـ اـاراعتبـ ـدجديـ ً 
 ـياحةالسـ ـىعلـ ـةالبدايـ ـيفـ ـالعمـواأل ـةكـالحر ـىعلـ ـةوضـالمفر

 تخفيف ـنمـ ـيدبـ ــنّمك ـاممـ ـة،مـقااإل ـنكـماأ ـنمـ بـربالقـ ـةالمحليـ

 ـفرالسـ مـامـأ ـالالمجـ ـحفتـ هـالتـ ـة،البدايـ ـيفـ ـاونـكور وسـرفيـ ـرأثـ

 ـي.يجـالتدر ـيالتعافـ ـةحلـمر ـيفـ قـالنطـلال ـيالدولـ

 65 نــمرــكثبأ يــبدطــبردــعيأ،طســغسأ هرــشةــيابد عــمو
 ةـرقصيـ ـةمنيـز ةـرفتـ لـالوخـ ـييجـتدر ـكلبشـ ـمالعالـ لـوحـ ـةمدينـ

وارز علــى وضــةالمفر الصحيــة تكــوالوتوالبر تضمنــت ا.نســبي ً 
 ـاتالفحوصـ ـدكـتؤ ـةحديثـ ـهادةشـ ـمتقديـ اطـتراشـ ـنالدولييـ ـيدبـ

 في المجانية للفحوصات عـوالخضـ أو ،19-فيدكو وسلفير ـلبيةالسـ

 مة.ـالوالسـ ـةالصحـ ـرمعاييـ ـىأعلـ ـقتطبيـ ـانلضمـ ـكوذلـ ـار،المطـ

ـيفـ ـةالمدينـ ـيفـ ـةقـالمطب ـرالتدابيـ ـاءةكفـو عةـرسـ همتـاوسـ ّ 
 ـىعلـ ـبتـالمتر ـرثـاأل ـنمـ ـفخفـ ـكلبشـ ـياحيالسـ عـاالقطـ ـاشانتعـ

 ـا.ونـكور وسـرفيـ ـةجائحـ

 ـىعلـ ـريقتصـ ال ـثحيـ ـادي،قتصـاال ـاطللنشـ ـاـ ًهام اًكـرمحـ ـيدبـ ـيفـ ـياحةالسـ عـاقطـ ـدعـُي

 ـاتوقطاعـ ـةئـالتجز عـاقطـ ـيفـ ـبالطلـ زـزيعـ ـلبـ ـب،وحسـ ـةبالضيافـ ـةالمتعلقـ ـاتالخدمـ

 ى.ـرخـاأل ـاتالخدمـ
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 دبي الدوليين وارث التوجهات بين زأحد

 ـيعتوسـ ـىعلـ ـيدبـ تـزكـر ـي،الماضـ ـدالعقـ ـدىمـ ـىعلـ 1.9

 يادةزو ـة،المتاحـ اتـروالخبـ ماتوالخد ـاتالوجهـ ـاقنطـ

 ـاصخـ ـكلبشـ مـاهتمـاال ـعمـ ـةالمتاحـ فـرالغـ ـدادأعـ

 ـياحالسـ دـدعـ ـعتفـار ـك،لذلـ ـةونتيجـ ـة.مـالمقد ـاتمـالخد ـودةبجـ

،2009 مـاعـ ـيفـ ـرائـز ـونمليـ 7.6 ـنمـ اـدءبـ ـن،الضعفيـ ـنمـ ـركثـبأ ً 
 ،2019 مـاعـ في ـرائـز ـونمليـ 16.7 ـىإلـ دـدالعـ ـلليصـ دة ــرّمط ـادةيـبزو

 2014 مـاعـ ّـوالنمـ ـيفـ ـوظالملحـ عـاتفـراالىـزيعـ ـاكمـ ).1.9 ـكل(الشـ
 حصاءاتاإل ـدأتبـ فيما وار،ـزالـ ـدادأعـ ـأنبشـ يرالتقار ـةقـد عتفاار ـىإلـ

 ـدىلـ ـةخاصـ لـازمنـ ـيفـ ـونيقيمـ ـنالذيـ وارـزالـ لـموبشـ ـميةسـالر

مستضيفيهم. أو بهمأقار

 دبي مين إلىوار الدوليين القادفي أعداد الز النمو :91. الشكل 

 ـتقطبتهماسـ الذين وارـزالـ معظم كان ،2019 مـاعـ ـيفـو 2.9

 ـابـوأور ـاتلتهـ ـة،بيـالعر ـجالخليـ لدو ـنمـ ـنميـقاد ـيدبـ

ـةبالمائـ 18 و ـةبالمائـ 20 ـبةبنسـ ـياآسـ ـوبوجنـ ـةبيـالغر
 ـكلتوشـ وار.ـزللـ ـيجمالـاإل دـدالعـ ـنمـ ـيالتوالـ ـىعلـ ـةبالمائـ 16 و 

 بالمائة 12 ـياآسـ قـرشـ وجنوب ـمالشـ من مينالقاد ـياحالسـ ـبةنسـ

 قـرالشـ ـنمـ ـياحالسـ ـبةنسـ ـتبقيـ ـافيمـ ـياح،السـ ـيإجمالـ ـنمـ
 ـبةنسـ تفعتوار بالمائة 10 ـدعنـ ةـتقرمسـ ـايقيـأفر ـمالوشـ ـطوسـاأل

 ـبةنسـ ـتانخفضـ ـابينمـ ـة،بالمائـ 9ـىإلـ ـنيكتيـمراأل ـنمـ ـياحالسـ

قيةـرالشـ ـابـووأور ـتقلةالمسـ لـدوالـ ـةابطـور ـياوسـر ـنمـ ـنميـالقاد
 2.9). (الشكل بالمائة 7 إلى 

حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 2019)-2015دبي حسب المنطقة ( مين إلىوار الدوليين القاديع الززتو :92. الشكل 

لإلحصاء دبي مركز  المصدر:
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 ـنمـ ـةبالمائـ 30 بـاريقـ ـامـ ـاءجـ ـدفقـ ـع،الواقـ ـيفـو 3.9 

 ـةثـثال ـنمـ 2019 مـاعـ ـيفـ ـنالدولييـ ـيدبـ وارز ـيإجمالـ

 ـعوديةالسـ بيةالعر ـةوالمملكـ ـدالهنـ ـيهـ- فقط ـدانبلـ

 من ـدالهنـ ـنمـ ـنميـالقاد وارـزالـ دـدعـ بـرواقتـ ـدة.المتحـ ـةوالمملكـ

 ـةبيـالعر ـةالمملكـ ـنمـ ـياحالسـ دـدعـ ـغبلـ ـنحيـ ـيفـ ـر،ائـز ـونمليـ 2

 التوالي. ـىعلـ ـائحسـ 1.2و مليون 1.5 ـدةالمتحـ ـةوالمملكـ ـعوديةالسـ

وارز ـامنهـ ـييأتـ ـيالتـ لـدوالـ ـركبـأ ــايخيتار ـةثـالثال لـدوالـ ـكتلـ ـدوتعـ ًّ 
ـياوسـور ـنالفلبيـ ـنمـ ـنميـالقاد وارـزالـ دـدعـ ـعتفـار ـنحيـ ـيفـ ـي،دبـ

 3.9). (الشكل ملموس، بشكل مانُع وسلطنة 

 2019و 2018و 2014 معوامنها لأل مينوار القادد الزمن حيث عد ولىة األل العشرتيب الدوتر :93. الشكل

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 دبي في قتصادية للسياحةهمية االاأل

 تـامـخدو ـةمـقاإلا ـطةنشـأ ـيفـ ـنمليـلعاادـدعـ ـغبلـ 5.9 جمالياإل المحلي الناتج في المساهمة
 ادةــيزب أي ،2019 معــا فــي ــا ًظفمو 231,540 ملطعــاا والتوظيف

 في اًظفمو 211,841 ـعمـ ـةنـرمقا ئةلمابا 9 ـاهـرقد يةـنوسـ ـيفـ ـققيـالد ـهيفـلتعر ـاـًفقو ـياحةالسـ عـاقطـ ـمليشـ 4.9

 فـرغـو ـةقيـلفنداتـآلمنشـادـدعـ عـاتفـرا ـسيعكـ ـاممـ ،2018 مـاعـ ماتوخد ـةمـقااإل ـطةأنشـ ـنمـ ًكال ـةالوطنيـ ـاباتالحسـ
 ـيلـجماإ ـنمـ ـةئـلمابا 9.8 عـالقطـا ـةحصـ ـتبلغـو.ـةحـلمتااقدـالفنـا ةــقيم قــحق دــقو،)قداــلفناومــعلمطاا(ماــلطعا

 في ـةئـلمابا 7.6 ـعمـ ـةنـرمقا 2019 مـاعـ ـيفـ ـيبـد ـيفـ ـةملـلعااىـولقـا همـاليسـ ،2019 مـاعـ ـيفـ ـياتـمارإ ـمهـدر ـارمليـ 20.8 ـاهـقدر ـةمضافـ

5.9). لكش(ال ةقابسال واتنسوال 2018 ماع يــلفعلايــلجماإلايــلمحلاجــتلناايــفةــئلمابا 5.1 بةــبنس
4.9). (الشكل لدبي 

جمالي الفعليفي الناتج المحلي اإل ممات الطعامة وخدقاهمة أنشطة اإلمسا :94. الشكل 
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 عفي أداء القطا اتث التطورأحد

 منشآت داءأل ئيسيةالر اتالمؤشر في التغير
 دبي في قامةاإل

 فالغر ـغالإشـ تـدالمعـ ـطمتوسـ ـغبلـ ،2019 مـاعـ ـيفـو 6.9
 ـامـ أي ـة،بالمائـ 75 ـةمـقااإل ـآتمنشـ ـاتفئـ ـعجميـ ـيفـ

 78و ـةبالمائـ 76 ـعمـ ـةنـمقار ـاـًطفيف ـاـ ًانخفاض ـليمثـ
 ـىعلـ ـاظالحفـ كانو ـي.التوالـ ـىعلـ 2017و 2018 ـيمـعا لـالخـ ـةبالمائـ

 فالغر ـادةيـز ـنمـ ـجيـلمز ـةنتيجـ ـغالشـاإل تـدالمعـ ـطمتوسـ عـاتفـار
 ـعيرالتسـ ـاتسـممار وحيوية ـآتالمنشـ ـاتفئـ ـعجميـ ـيفـ ـةالمتاحـ

 6.9). (الشكل المتاحة فللغر

 2020) لوبع األ- الر 2018دبي ( فنادق 1.9 :لالجدو

 ـادقفنـ 4 ـاحافتتـ ـمتـ ،2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـو 7.9

 ققــلشاوقداــلفناددــعيــلجماإعــتفلير ةدــيجد

 فئــة وتســود منشــأة. 745 إلــى دبــي فــي قيــةالفند

 ـاحافتتـ تـهدشـ ـثحيـ ـي،دبـ ـيفـ ـادقالفنـ عـاقطـ ةـرالفاخـ ـادقالفنـ

 2019 مـاعـ ـيفـ مـونجـ 4ومـونجـ 5 ـةفئـ ـنمـ ـدةجديـ ـادقفنـ ـبعةسـ
 ةـرسـلأل ـةصديقـ ـةكمدينـ ـيدبـ ـةمكانـ ـيخسـتر ـعمـو ).1.9 لـدو(الجـ
يادةلز ـركبـأ اـودجهـ ـككذلـ ـيدبـ ـذلتبـ ـة،العائليـ ـياحةالسـ ـجيعوتشـ ً 

 ـنمـ ًـدالبـ مـونجـ ـعبـأر ـةفئـ ـنمـ ـمالحجـ ـطةمتوسـ ـادقالفنـ دـدعـ

ـادديـزال اـرنظـ م،ـونجـ ـسالخمـ ـةفئـ ـادقفنـ ـنمـ ـركبيـ دـدعـ ـةإضافـ ً 
لالــخ تمرــمس كلــبش ةــيدقتصاالا قداــلفنا ىــعل بــلطلا

 الماضية. السنوات 

عالمجمو منجو 5 منجو 4 منجو 1-3  لتصنيفا

519 113 146 260 2018 

 ادقنفال ددع
544 128 158 258 2019 

547 128 160 259  2020 لواأل عبرال

يالتجار والتسويق السياحة ةدائر المصدر:

 فئة الفندق ف (%) حسبمعدل إشغال الغر :96. الشكل 

 يالتجار والتسويق السياحة ةدائر المصدر:

 145 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال



 السياحة | الفصل التاسع

 ـدىلـ ـاحالمتـ ضـرالعـ ـيفـ ـرللتغيـ ـيالصافـ ـرثـاأل أدى 8.9

 معا ـنمـ لواأل ـعبـالر لـالخـ ـةقيـالفند ـققوالشـ ـادقالفنـ
 1.3 ـبةبنسـ ـةالمتاحـ فـرالغـ ونـزمخـ ـادةيـز ـىإلـ 2020

 ـآتالمنشـ ـاتفئـ ـةكافـ ـيفـ ـةفـغر 127,824 ـىإلـ ـلليصـ ـة،بالمائـ

 أعداد ـيفـ هميةاأل بالغة ـادةيـز 2018 و 2019 ـامـعا ـهدوشـ ـة.قيـالفند

بالمائة 8و ـةبالمائـ 9 ـبةبنسـ ـةالمتاحـ فـرالغـ دـدعـ ـعتفـار إذ ف،ـرالغـ
7.9). (الشكل التوالي على 

 ـادقفنـ ـيفـ ـةمـقااإل ـيليالـ دـدعـ ـطمتوسـ ـرمؤشـ ـعتفـار 9.9 

 وار،ـزالـ بـذجـ ـىعلـ ةـارمـاإل ةـدرقـ ـسيعكـ ـذيوالـ ـي،دبـ

3.84 ـىإلـ 2010 مـاعـ ـيفـ ـةليلـ 3.21 ـنمـ ـقسـمت ـكلبشـ ّ 
 مةقااإل ـدةمـ ـطمتوسـ انخفض ـل،بالمقابـو .2014 مـاعـ لـوبحلـ ـةليلـ

،2019 مـاعـ ـيفـ ـةليلـ 3.4 ـىإلـ ـلليصـ ـنالحيـ ـكذلـ ـذمنـ ـاـيجيتدر ً 

 ـيفـ ـادةيـبالز ـلبـقو ـفالطفيـ ـاضنخفـاال ـذاهـ أن ـدبيـ ).8.9 ـكل(الشـ

 ـنلتضمـ ـةليـالتناز ـعارسـاأل تـالتعديـ ـتبقيـ ـابينمـ وار،ـزالـ ـدادأعـ

 ـرالجديـ ـنمـو ـنوات.السـ ـدارمـ ـىعلـ ـغالشـاإل ـتوياتمسـ ارـتقراسـ

ــاإيجابي ــا ًتوجه ـككذلـ ـجالسـ 2020 مـاعـ ـنمـ ينـهرشـ لأو أن ـركـبالذ ً 
 ـدةمـ ـطمتوسـ ـادةيـز ـبجانـ ـىإلـ ـغال،شـاإل تـدالمعـ عـاتفـار ـونحـ

قفتو ـهالتوجـ هذا أن ـرغيـ ف.ـرالغـ ـعارأسـ ـطمتوسـ عتفاوار ـةمـقااإل
 العالمي. السفر قفوتو-19فيدكو وسفير انتشار مع فجأة 

منشآت اإلقامة فئات من فئة عدد الغرف لكل :7.9  الشكل

يالتجار والتسويق السياحة ةدائر المصدر:

 2020 ايرفبر-2014 ئيسيةداء الرات األمؤشر :98. الشكل 
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 بية المتحدةات العرماردولة اإل في النشاط السياحي

 أن ـدفبعـ ي،ـارالتجـ ـويقوالتسـ ـياحةالسـ ةـرلدائـ ـافقـو 10.9

 لـالخـ ـنالدولييـ ـياحالسـ ـدادأعـ ـيفـ ـادةيـز ـيدبـ تـهدشـ
 ـائحسـ 180,000 أو ،%11.2 هقدر عـاتفـ(ار 2020 يناير ـهرشـ

 لـالخـ ـنالدولييـ ـياحالسـ دـدعـ ـضانخفـ )،2019 ـرينايـ ـعمـ ـةنـمقار
(انخفاض 2019 ـرايـفبر ـعمـ نةمقار %3.3 ـبةبنسـ 2020 ـرايـفبر ـهرشـ

 9.9). (الشكل في مبين هو كما سائح) 50,000 بواقع 

 لـالخـ ـيأبوظبـ ةـارمـإ ـيفـ ـنالدولييـ ـادقالفنـ فـوضيـ دـدعـ ـعتفـار
 ددــع أن إال ح.ائــس 33,600 أو ,%7.7 بةــبنس 2020 رــيينا هرــش

 2020 ـرايـفبر ـيفـ ـضانخفـ ـيأبوظبـ ـيفـ ـنالدولييـ ـادقالفنـ فـوضيـ
 ـبببسـو ـل،بالمثـو .2019 ـرايـفبر ـهربشـ ـةنـمقار ـةبالمائـ 3.7 ـبةبنسـ

 2020 سـارمـ في بالمائة 47.1 هـدرقـ ـاضانخفـ ـجيلتسـ تم ـة،الجائحـ
2019. سـارمـ ـعمـ ـةنـمقار

 ـنالدولييـ ـادقالفنـ فـووضيـ ـيدبـ ـيفـ ـياحالسـ دـدعـ ـاضانخفـ أدى 

 ـاضانخفـ ـىإلـ ـادق،الفنـ ـعارأسـ ـاضانخفـ ـبجانـ ـىإلـ ـي،أبوظبـ ـيفـ

 يـهرشـ لـالخـ ـيظبـ ـووأبـ ـيدبـ ـنمـ ـكللـ اداتـريـاإل اتـرمؤشـ ـيفـ
،2019 ماــعنــماــتهاذةرــلفتبا ةــنرمقا ،2020 سراــمورــيافبر

11.9).–10.9 (الشــكل 

 2020-2019 سمار يناير - في أبوظبي ف الفنادق الدولييندبي وضيو مين إلىأعداد السياح الدوليين القاد :99. الشكل 
 (بالمليون)

 أبوظبي- والسياحة الثقافة ةودائر يالتجار والتسويق السياحة ةدائر المصدر:
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 2020 (%) -2019 سمار ئيسية: السياحة الداخلية يناير -ات الرفي النسبة المئوية للمؤشر التغير السنوي :910. الشكل
دبي)(

التجاري والتسويق السياحة دائرة  المصدر:

 2020 (%) -2019 سمار ئيسية: السياحة الداخلية يناير -ات الرفي النسبة المئوية للمؤشر التغير السنوي :911. الشكل
 (أبوظبي)

 أبوظبي- والسياحة الثقافة ةدائر المصدر:
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دبي  إلمارة  اإلقتصادي  التقرير 

في المؤشرات التطورات
االجتماعية

|  الفصل العاشر
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 ة عامةنظر

 جتماعيةاال اتـرالمؤشـ ـيفـ اتـورالتطـ هما ـلالفصـ هذا ضـتعريسـ

 دـدعـ ـىعلـ اتـرالمؤشـ ـكتلـ ـملتتشـ .2019 مـاعـ ـيفـ ـيدبـ ـكانلسـ
 ـوالنمـ ـدلمعـو ـيدبـ ـكانسـ دـدعـ ـيفـ ـرالتغيـ ـاهمهـأ ـبالجوانـ ـنمـ

 ـيبدبـ ـكانسـ دـدعـ ـىعلـ ـاونـكور ـةجائحـ ـرتأثيـ ـشويناقـ ـكانيالسـ

 ـمهـا ـلالفصـ ـشيناقـ ـاكمـ ـي.دبـ ـكانلسـ ـمالتعليـ ـتوياتمسـو

 مـاعـ ـيفـ ـيمعـوالجا ـيسـالمدر ـمالتعليـ عـاقطـ ـيفـ اتـرالتغيـ
 سـدارالمـ ـموتقيـ بـالالطـ دـدعـ ـثحيـ ـنمـ 2018-2019 ـياسـالدر

 ضـتعرويسـ دبي. في ـةسـالدار تـاالمجـ ـمهـوا ـيالتعليمـ ـاجوالمنهـ
 ـاةالحيـ ـودةجـ ـلمثـ ـيدبـ ـيفـ ـعادةالسـ اتـرمؤشـ ـضبعـ ـلالفصـ

 عـاقطـ ـيفـ اتـرمؤشـ ـيفـ اتـورالتطـ ـلالفصـ ـشيناقـ ـاكمـ ـي.بدبـ

 بئةواال ـةلمواجهـ ـيالصحـ عالقطا ـةيـهزجا ـثحيـ من ـيبدبـ ـةالصحـ

 ـذاهـ مـدويقـ ـي.دبـ ـكانلسـ ـةالصحيـ اتـرالمؤشـ ـيفـ اتـوروالتطـ

 ويقيم ـيالصحـ عـاالقطـ ـىعلـ وناكور ـةجائحـ ـةمـزال ـلتحليـ ـلالفصـ

 الفصل مـدويقـ وناكور ـةجائحـ ـةمواجهـ ـىعلـ الصحي عـاالقطـ ةـدرقـ

 ـشويناقـ ـيدبـ ـيفـ ـةقعـالمتو تـاالحـ دـدلعـ ـتقبليةمسـ ـاتقعـتو

 ـا.لمواجهتهـ ـيالصحـ عـاالقطـ ـةيـهزجا

 لــينتق مــثنــم نيةكاــلساتاروــلتطاالوألــلفصاضتعرــيس
 الصحي عـالقطـ ينتقل ـمثـ التعليم عـاقطـ في اتـورالتطـ ـةلمناقشـ

 ـي.الصحـ عـاالقطـ ـىعلـ ـاونـكور ـةمـاز ـاتتبعـ ـةمناقشـو

 كةـرشـ هـدرتصـ ـيوالتـ ـاإقليميـ ـاةالحيـ ـودةجـ ـرمؤشـ ـدرتصـ ـنمـ ـيدبـ ـتتمكنـ ،2019 مـاعـ ـيفـ

ـرمؤشـ ـديعتمـ ـثحيـ ـم.العالـ ـتوىمسـ ـىعلـ 74 ـزكـالمر ـيدبـ ـتاحتلـ و ـاكمـ .Mercer ـرسـمير

 يمــةالجر تومعــدال السياســي ارســتقراال منهــا العوامــل مــن دعــد علــى الحيــاة جــودة 

 ـة.الطبيعيـ ثـواروالكـ

والطقــس التحتيــة والبنيــة العملــة ســعر واســتقرار االقتصاديــة والبيئــة القانــون وســيادة
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ات السكانيةالتطور

 السكاني النمو 
 ـكانالسـ ـيفـ ـونمـ ـمالعالـ ـدنمـ عـرأسـ ـنمـ ـيدبـ ـرتعتبـ 1.10

 يداــقتصالاوــلنمبا يــسساأ كلــبش طــتبير يذــلا
 ـيدبـ ـكانسـ دـدعـ ـانمـ ـثحيـ ـيبدبـ يعـرالسـ ـيانـوالعمر

 ـيفـ ـمةنسـ ـونمليـ 3.3 ـىإلـ 1975 ـنةسـ ـيفـ ـمةنسـ ـفألـ 183 ـنمـ

 دبي ـكانسـ دـدعـ ـيفـ ـوالنمـ ـيالتالـ ـكلالشـ ـحيوضـ ـاكمـ .2019 ـنةسـ

 نما ،2019 مـاعـ ـيفـ .2019و 1975 ـنبيـ ةـرالفتـ ـيفـ لخال ـياسـ ـكلبشـ

نوــملي 3.35 لــليص %5 بةــبنس يــبد نكاــس ددــع
 1.10). (الشكل نسمة، 

 دبي سكان دتطور عد :1الشكل 10.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 السكانية كيبةالتر
 ـا،ونـكور ـةجائحـ ـدبعـ ـيدبـ ـكانسـ دـدعـ ـتوىمسـ ـىعلـ مأ 2.10

 النمــو شــهد حصــاءلإل دبــي كــزمر لبيانــات فقــاوو

 لواأل ـفالنصـ ـيفـ ـنمـ ـؤالتباطـ ـنمـ ـةحالـ ـكانيالسـ
 حيث ـابقالسـ مالعا ـنمـ ةـرالفتـ ـسبنفـ ـةنـمقار 2020 ـو)(يناير-يونيـ

 إلى 2019 ـيفـ %2.81 ـنمـ ـيدبـ في ـكانيالسـ ـوالنمـ ـدلمعـ ـضانخفـ

 ءـواسـ ـنمـ ـدةواحـ ـلظـ ـيفـ ـعقـمتو ـرمـأ ـكوذلـ .2020 ـيفـ 1.12%
 العالم. بها يمر التي ماتزاال

 وناكور النمو السكاني بعد جائحة :2الشكل 10.

 بدبي اتـاريجـاإل ـعارأسـ ـيفـ ـاضنخفـاال ـنمـ غمالر ـىعلـ 3.10

 ـتغلينالمشـ دـدعـ ـيفـ ـادةيـز ـاكهنـ ،2019 ـنةسـ ـيفـ

 ـتغلمشـ ـونمليـ 1.190 ـنمـ ـاجهـخار ـنمقيميـو ـيبدبـ

ـىإلـ ـلالعمـ ـاعاتسـ لـالخـ ـيدبـ ـكانسـ دـدعـ ـلويصـ .1.196 ـىإلـ
 3.10). (الشكل نسمة، مليون 4.5 حوالي 

لإلحصاء دبي مركز  المصدر:
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 والسعادة جتماعياال مالوئا
 ـودةجـ ـرمؤشـ ـدرتصـ ـنمـ ـيدبـ ـتتمكنـ ،2019 مـاعـ ـيفـ 4.10

 Mercer. ـرسـمير كةـرشـ هـدرتصـ ـيوالتـ ـاإقليميـ ـاةالحيـ
العالم. ـتوىمسـ ـىعلـ 74 ـزكـالمر ـيدبـ ـتاحتلـ ـا،عالميـو

 منهــا مــلالعوا مــن دعــد علــى الحيــاة جــودة مؤشــر يعتمــد 

 ـةوالبيئـ ـونالقانـ ـيادةوسـ ـةيمـالجر تـدالمعـو ـيالسياسـ ارـتقرسـاال

 ـسوالطقـ ـةالتحتيـ ـةوالبنيـ ـةالعملـ ـعرسـ ارـتقرواسـ ـةقتصاديـاال

 جتماعيــةواال السياســية بفضــل البيئــةو الطبيعيــة. ثوالكــوار

 ـعتفـالمر ـمالتعليـ ـتوىمسـو ـةالجاذبـ ـالعمـاال ـةبيئـو ةـتقرالمسـ

 بية.العر المدن قائمة تصدر من دبي تمكنت مة،العا ماتوالخد

 والصحة التعليم في اتالتطور
 ـداجيـ ـونمـ تـدالمعـ ـموالتعليـ ـةالصحـ ـيقطاعـ ـقحقـ 5.10

 ـبةبنسـ الثابتة ـعارسـباأل ـةالصحـ عـاقطـ ـانمـ حيث ـداجـ

 ـعارسـباأل ـمالتعليـ عـاقطـ ـاونمـ 2019 مـاعـ ـيفـ 5.9%

 ـنالقطاعيـ ـيفـ ـاديقتصـاال ـوالنمـ ـكاسوانعـ .%2 ـبةبنسـ ـةالثابتـ

 ددــع اــنم ثــحي نــعيلقطابا تغلينــلمشا ددــع وــنم ىــعل
 ـفالـ 25 ـيإلـ ـلليصـ ـةالصحـ عـاقطـ ـيفـ %5 ـبةبنسـ ـتغلينالمشـ

عـاقطـ ـيفـ ـبةالنسـ ـسبنفـ ـتغلينالمشـ دـدعـ ـاونمـ ـتغلمشـ
 5.10). (الشكل مشتغل، الف 30 إلي ليصل التعليم 

 2019)مؤشر جودة الحياة ( بية حسبأفضل المدن العر :4الشكل 10.

 Mercer’s 2019 Quality of Living Survey المصدر:

 قطاعي الصحة والتعليم في د المشتعلينعد :5الشكل 10.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 دبي لسكان التعليمي المستوى 
 ـثحيـ ـعتفـمر ـيتعليمـ ـتوىبمسـ ـيدبـ ـكانسـ ـعيتمتـ 6.10

 معينالجا ـبةنسـ غـوبلـ إلى 2019 مـاعـ ـاءاتاحصـ ـيرتشـ

 ـابينمـ .%31 ـىإلـ ـالجـالر ـنبيـو %50 ـىإلـ ـاءالنسـ ـنبيـ

 ـالجـالر ـنبيـ %53 ـىإلـ ـطالمتوسـ ـلهـالمؤ ـابأصحـ ـبةنسـ ـلتصـ

 6.10). لشكلا( ،اجد قليلة نسبة الإ ميةالا تمثل ال .ءلنساا بين %39و

 ـهولةبسـ-19كوفيد وسفير ضىمر ـتيعاباسـ على ةكبير ةـدرقـ لديه بدبي ـيالصحـ عـاالقطـ ان

 ـاتصابـلإل ـعالمتوقـ دـدالعـ ـنعـ ـديـتز ـتالـماز ـيالصحـ عـاللقطـ ـتيعابيةسـاال ـةالطاقـ ان ـثحيـ

 ـكلبشـ الصحي عالقطا ةـدرقـ ـعوسـ الذي بدبي الميداني ـفىالمستشـ ـيستأسـ بعد ـاوخصوصـ

 المحتملة. يوهاتـينارالسـ ءـواسـ ـلظـ في ـاتصابـاإل ـتيعاباسـ من ـيدبـ ةامار ـنومكـ ـركبيـ

 2019)السكان حسب الحالة التعليمية ( :6الشكل 10.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 والخاص مالعا التعليم 
 العالم ـدنمـ ـلأفضـ من ـدةكواحـ ـيدبـ جاذبية ـلظـ ـيفـ 7.10

 100 ـنمـ سالمدار بـالطـ دـدعـ تفعار ـاة،الحيـ ـودةجـ ـيفـ
 ـيفـ ـبطالـ ـفألـ 289 ـىإلـ 2010 مـاعـ ـيفـ ـبطالـ ـفألـ

 ـيمـالحكو ـمالتعليـ ـنبيـ ـناتييـماراال بـالالطـ ـمينقسـ .2018 مـاعـ

 سـداربالمـ ـناتييـماراال بـالالطـ ـنمـ %41 ـيحوالـ ـديتواجـ ـاص.والخـ
 208( ـةالخاصـ سـدارالمـ ـيفـ ـةبالمائـ 59و ـة)سـمدر 67( ـةميـالحكو

 ـيفـ ـجلينالمسـ ـنالوافديـ بـالالطـ ـبةنسـ ـلتصـ ـابينمـ ـة).سـمدر

 ـيفـ ـطفقـ ـةبالمائـ 2 ـبةونسـ ـة،بالمائـ 98 ـيحوالـ ـةالخاصـ سـدارالمـ

 7.10). (الشكل مية،الحكو سالمدار

 العالي التعليم اتمؤشر
 دعد ـرفـتو التي ـاتمعـالجا ـنمـ ـركبيـ دـدعـ ـيدبـ ـكتمتلـ 8.10

يمــتقس نــيمكو ةــلتعليميا جــمالبرا نــم رــكبي
فئات: ثثال إلى دبي في العالي التعليم مؤسسات 

معات).جا 3( اتحادية معاتجا- 

 معة)جا 27( أجنبية معاتلجا عوفر أجنبية معاتجا- 

 1كاديمــياأل عتمــاداال هيئــة مــن معتمــدة محليــة معــاتجا-

 .ـة)معـجا 29( ـاصالخـ عـاالقطـ ـنمـ أو ـيدبـ ـةمـحكو ـنمـ لّـووتمـ

 بـالطـ ـدادأعـ عـومجمـ ـضانخفـ ،2019-2020 ـياسـالدر مـاالعـ ـيفـ
ـبةبنسـ 2ـاـطالب 51,510 ـيإلـ 56,867ـنمـ ـيدبـ ـيفـ ـيالعالـ ـمالتعليـ ً 
 ـبةنسـ ـلوتصـ ـادي.قتصـاال ـوالنمـ ـدلمعـ ـيفـ ـؤالتباطـ ـعمـ 9.42%

 ب.ـالالطـ ـياجمالـ ـنمـ ـةبالمائـ 35 ـيحوالـ ـىإلـ ـونالمواطنـ بـالالطـ

 بين تفضيل ـاكهنـ ـة،العلميـ التخصصات ـبجانـ ـيفـو 9.10

 ـةنـمقار ـالعمـاال ةإدار ـةسـلدار ـيدبـ ـاتمعـجا ـةطلبـ

 ةــسراديــتتأ ثــحي ةــلطبياوةــلطبيعياموــلعلبا
 ةــتقنيوةــسلهندااــتليه تاــلتخصصاةرادــصيــفلاــعمالا

ـنمـ ـدالعديـ ـيفـ ـصنقـ ـهعنـ ـجينتـ ـذيالـ ـرمـاال ـوهـو ـات.مـالمعلو
 هيئــة أعلنــت قــد الطبيــة. التخصصــات همهــاأ التخصصــات 

 في ـناغبيـالر ـنالمواطنيـ ـةللطلبـ ـيةاسـدر ـحمنـ ـنعـ ـيبدبـ ـةالصحـ

 ـيةاسـالدر ـاتفـوالمصر ـةالهيئـ ـلوتتحمـ ـةالطبيـ مـوالعلـ ـةسـدار

 نقدية ـآتمكافـ فوصر ـيمعـالجا تعليمهم ـنواتسـ ـوالطـ ـةللطلبـ

ةــسارلد ةــلطلبا جيعــلتش ةــسارلدا تانوــس لاوــط
 8.10). (الشكل الطب، 

 2019-2018 اسيم الدرفي العا سةع المدرنو س حسبيع المدارزتو :7الشكل 10.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:

 فقا للمعايير الدولية.في الدولة و مؤسسات التعليم العالي في يز التميز التعليميضمان الجودة وتعز مسؤولة عن هيئة اتحادية هي 1

 حصاءدبي لإل كزمر 2

 2020 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال 155



 

 جتماعيةات االفي المؤشر اتالتطور | الفصل العاشر

 2018)-2019نسبة الملتحقين بحسب التخصص % ( :8الشكل 10.

 حصاءلإل دبي كزمر المصدر:
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 ساسيةات الصحة االفي مؤشر اتالتطور

 ساسيةاأل الصحة
 ة،المتطور ـيالصحـ مـاالنظـ بفضلو ـنواتسـ مدار ـىعلـ 10.10

 اتـرمؤشـ ـيفـ ـركبيـ مـدتقـ ـقتحقيـ ـنمـ ـيدبـ ـتتمكنـ

 ةــلحا ســتعك تارــشلمؤاكــتلو.ةــملعااةــلصحا
 ـدلمعـو دـالالميـ ـدعنـ ـعقـالمتو ـرالعمـ ـلمثـ ككل ـيالصحـ مـاالنظـ

 معدل ـيفـ ـورالتطـ ـىإلـ ـربالنظـ ـنوات.سـ 5 ال دون ـالطفـاأل ـاتفيـو

 2011- ـنبيـ ةـرالفتـ ـيفـ ـيبدبـ ـةمسـالخا ـنسـ دون ـالطفـاأل ـاتفيـو
 هوو،2019 ـيفـ 5.1 ـىإلـ 2011 ـيفـ 7.59 ـنمـ ـعاجـتر ـيفـ ـهانـ ـدنجـ 2019

 ـةوالتنميـ ـاديقتصـاال ـاونالتعـ ـةمنظمـ لدو تـدالمعـ ـنمـ ـلأقـ

 ـيإلـ ـالطفـاأل ـاتفيـو ـافيهـ ـلتصـ ـيالتـ ى)ـرالكبـ ـةالصناعيـ لـدو(الـ

 9.10). (الشكل طفل، ألف لكل 6.4

 وناكور وجائحة قتصادياال النمو
 النمــو تمعــدال بتقديــر حصــاءلإل دبــي كــزمر مقــا 11.10

 لواأل ـعبـالر ـيفـ ـةوالصحـ ـمالتعليـ عـالقطـ ـاديقتصـاال
 مــلتعليايــفرتثماــسالالــبفض .2020 ماـعـ نـمـ

 ـبةبنسـ النمو من ـمالتعليـ عـاقطـ ـنتمكـ ـة،الدولـ ـيفـ ـاوالتكنولوجيـ

 دـدعـ ـيفـ ـوالنمـ ـلظـ ـيفـ 2020 مـاعـ ـنمـ لواأل ـعبـالر ـيفـ 1.1%
 ىأخر ـةناحيـ ـنمـ ـد.بعـ ـنعـ ـةالتعليميـ ـةالعلميـ ارـتمرواسـ بـالالطـ

 ـلظـ ـيفـ %3.7 ـبةبنسـ لواأل ـعبـالر ـيفـ ـةالصحـ عـاقطـ ـشانكمـ

 ـةيـورضر ـرالغيـ ـةالصحيـ ـاتمـالخد ـنمـ دـدعـ ـمتقديـ ـنعـ ـفقـالتو

تاءارــجإل ةــلصحيا تاــنيمكاإلا مــمعظ صــتخصيو
 الجائحة. مواجهة 

 مولود حي) 1000 سنوات (لكل 5 دون طفالفيات األمعدل و :9الشكل 10.

 يةالبشر والتنمية فةالمعر هيئة المصدر:
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التعليم عن بعد

-19كوفيد- بعد عن التعلم منظومة تنفيذ 
 الطلبة، لحماية يازاحتر كتدبيرو-19فيدكو باءو انتشار ظل في

وذلك الطلبة لكافة بعد عن التعليم مةمنظو اتماراإل دولة تنفذ
 مللعا كاديميةاأل اسيةالدر السنة انتهاء ولغاية 2020 سمار 22 من 

 2020. يوليو ،2020-2019
 ـجنواتـ ـقلتحقيـ اءاتـرإجـ ـدةعـ ةارزـوالـ تـذاتخـ ـقالمنطلـ ـذاهـ ـنمـو

 ـذبتنفيـ ـدأتبـ ـدبعـ ـنعـ ـمالتعلـ ـةعمليـ ـللتفعيـ ـةإيجابيـ ـةفيـمعر

 معلم ـفألـ 25 ـنمـ ـركثـألعـبوأسـ ـدةلمـ ـدبعـ ـنعـ ـيتخصصـ ـبيـتدر

 9,200 ـنمـ ـركثـأ ـىإلـ ـةضافـباإل ـة،ميـالحكو سـدارالمـ ـيفـ يإدارو

 ـبيـالتدر ـزكـر ـدقـو ـة.الخاصـ سـدارالمـ ـنمـ ـةسـمدر ـرمديـو ـممعلـ

 المعلم اتـدرقـ من زـزتعـ اضيةافتر ـمتعلـ مجتمعات ـقتحقيـ ـىعلـ

 ـةعمليـ ـاكهنـ ـتفكانـ ـد،بعـ ـنعـ ـةالتعليميـ ـةالعمليـ ةإدار ـىعلـ

 ل.ـوالتحـ ـذاهـ ـةكبـلموا ـةالتعليميـ ـوادرالكـ ـلهيـلتأ يعةـرسـ لـوتحـ

 ةارزو ـعمـ ـاونبالتعـ ـةكيـالذ ـدمحمـ ـنبـ ـدانحمـ ـةمعـجا ـتأطلقـ
ـحصبـت ـفكيـ« ـوانبعنـ ـةمجانيـ ـةونيـإلكتر ةدور ـموالتعليـ ـةبيـالتر ُ 

ـدويـتز ـةكيفيـ ـىعلـ تـزكـر ـيوالتـ ـاعة»سـ 24 ـيفـ ـدعـب ـنعـ ًـامعلمـ ُ 
 ـةالعمليـ ـلاحـمر ـفمختلـ ـيفـ ـةكاديميـواأل ـيةيسـالتدر ـوادرالكـ

 رــعب يةــسارلدالوــلفصا غيلــتشوةرادإتاراــبمه ةــلتعليميا
 ـبمنتسـ 67,000ـنمـ ـلهيـتأ ـمتـ ةـدورالـ ـذههـ لـالخـ ـنمـو ـت.نـنتراإل

 ـتعدادسـواال ـةيـهزالجا ـلمـبكا ـواأصبحـ ـيونـلكتراإل ـبيـللتدر ـعخضـ

 ـة.الدولـ ـيفـ ـدةجديـ ـمتعلـ ـةحلـلمر

 تطبيق ةورـربضـ ـةوالخاصـ ـةميـالحكو سـدارالمـ ـعجميـ ـهتوجيـ ـمتـ

 ـقفـو ـمالتعلـ ـةعمليـ يةارـتمراسـ ـانلضمـ ـد،بعـ ـنعـ ـمالتعلـ مـانظـ

 ـيفـ دةـدالمتعـ ـامنصاتهـ لـالخـ ـنمـو ـدةالمعتمـ ـطوالخطـ ـاتليـاآل

 كدللتأ متابعةو ـةقابـر قفرو لجان ـتوخصصـ ـتثنائيةسـاال فوالظر

 ـةالخاصـ سـدارالمـ ـيفـ ـةخاصـ ـدبعـ ـنعـ ـمالتعلـ ـةعمليـ ـيرسـ ـنمـ

 همــاويدتز وتــم للعمليــات، يــنمتطور يــنكزمر ةارزالــو تجهــز

 لــقب نــم مــلتعلا ةــبعلمتا تاــششاو ةــيثحد ةــنظمبأ
 عــملــملتعااةــسسال ناــلضم يةــسرلمداتاــلعملياعاــقط

 نــبي لاــفع لــصاتو قــتحقيو،تاــملمعلوااــجيلوتكنو دراوــم
 .نــلمعلمياو ةــلطلبا

 ـةمـالعا ـةوالهيئـ ـمالتعليـ ـةبيـالتر ةارزو ـنبيـ ـيقالتنسـ ـمتـ ـاكمـ

 الدولة ـيفـ تتصاالاال ـاتمـخد وديـزمـو ت،ـاالتصـاال عـاقطـ ـملتنظيـ

 ـبطلـ ـي،لـالمنز ـتنـنتراإل ـاتمـخد ـكتمتلـ ال ـيالتـ ـرسـاأل ـنلتمكيـ

 كـرالمتحـ ـفالهاتـ ـرعبـ ـةمجانيـ ـتنـإنتر ـاتبيانـ ـىعلـ لـوالحصـ
 ـدبعـ ـنعـ ـمالتعلـ ـةمـخد ـىعلـ ـرسـاأل ـكتلـ لـوحصـ ـهيللتسـ ـكوذلـ

 10.10) ـكل(الشـ ـةالطلبـ ـابنائهـأل

 لوبع األفي الر قتصادي لقطاعي التعليم والصحةمعدل النمو اال :10الشكل 10.

 يةالبشر والتنمية فةالمعر هيئة المصدر:
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 الصحي عالقطا على-19كوفيد مةأز انعكاسات 
 التي ـةالصحيـ ـاتمـزاال ـوأسـ من-19ـدفيـكو ـةمـاز ـرتعتبـ 12.10

 ـاتصابـاإل دـدعـ ـياجمالـ ـغبلـ ـثحيـ ـمالعالـ هاـهدشـ

 يرالتقر ـذاهـ ـةكتابـ ـخيـتار ـىحتـ ـمالعالـ لـوحـ ـجلةالمسـ

 تحاال دـدعـ اجمالي ـغبلـو إصابة ـونمليـ 6 ـنمـ ـركثـأ)2020 ـويونيـ (1
 حالة. ألف 375 العالم لحو فاةالو

 يناير 27 مـويـ ـيفـ 19 فيدبكو ـةحالـ لأو ـفتكتشـا اتـارمـاال ـةدولـ ـيفـ

 ـىمنحنـ ـكلشـ ـىعلـ ـادديـزاال ـيفـ تـاالالحـ مـاقـأر ـدأتبـ ـمثـ 2020

 ـفألـ 30 ـركثـ(أ ـفوالكشـ ـاتالفحوصـ ـاقنطـ ـيفـ ـعالتوسـ ـعمـ ـيأسـ

 ـعالمجتمـ ـةقايـوو ـةالصحـ ةارزو ـاتلبيانـ ـافقـوو ـي).مـيو ـصفحـ

 35,192 ـيإلـ ـةالدولـ ـيفـ ـجلةالمسـ ـاتصابـاإل دـدعـ ـياجمالـ ـلوصـ

 ـغبلـو ج.ـالالعـ ـىتتلقـ الـزتـ ال تـاالحـ 16،588 ـممنهـ )2020 ـويونيـ (1

 2020). ـويونيـ 1( ـةحالـ 266 ـةالدولـ ـيفـ ـاةفـالو تـاالحـ دـدعـ ـياجمالـ
 صاباتاال دـدعـ ـياجمالـ من ـبةكنسـ ـاتفيـالو دـدعـ ان ـظحـالمال ـنمـ

 قد العالم ـتوىمسـ على %6 ـلمقابـ %0.7 ـيحوالـ ـةمنخفضـ ـرتعتبـ

 وانخفاض ـةالدولـ ـيفـ ـكانيةالسـ ـةكيبـالتر ـةطبيعـ ـىإلـ ـكذلـ ىـزيعـ

 ـاتمـالخد ـتوىمسـو ـكانالسـ ـةلبقيـ ـبةبالنسـ ـنالسـ ـاركبـ دـدعـ

 11.10). ـكل(الشـ ـةالصحيـ

 مةزاال مع للتعامل الدولة خطة
 ـةلمواجهـ ـرتدابيـ ـدةعـ ـيدبـ ـةمـوحكو ـةالدولـ تـذاتخـ 13.10

 ـورالحضـ ـقتعليـ ـاهمهـأ ـلاحـمر ـدةعـ ـىعلـ ـةالجائحـ

 والنوادي ـهفيـالتر حدائق ـقغلـو معاتوالجا سـداربالمـ

 س.مار 24 ـنمـ اعتبار ـةالدولـ في انـرالطيـ ـةكـحر ـقوتعليـ ـةياضيـالر

 ـقتطبيـ س.ـارمـ 26 ـنمـ ـاراعتبـ ـيالوطنـ ـمالتعقيـ ـجمـنابر ـقتطبيـ

 على هـارواقتصـ ـاعةسـ 24 ـدةلمـ ـيدبـ ـيفـ ـيالوطنـ ـمالتعقيـ ـجمـنابر

 ـة)الغذائيـ ـوادوالمـ ـةيـورالضر ماتـتلز(المسـ ـةيـورالضر كاتـرالتحـ

 ـل.يـإبر ـهرشـ ـنمـ ينـروالعشـ ـسمـالخا ـىحتـ ـليـإبر 4 ـنمـ ـاراعتبـ

ـةمـالعا ـنكـمااأل ـيفـ ـاتمـالكما ـداءتـارضـرفـ ـنعـ ـتأعلنـ ـاكمـ
 المخالفة. حالة في مةاالغر وتطبيق مياالز بشكل 

 ابطــاء لواأل فالهــد فيــن:هد تحقيــق التدابيــر تلــك فتســتهد

 ـادةيـز ـيالثانـ فـدوالهـ R0 ـكانالسـ ـنبيـ ـدةالجديـ تـاالالحـ ـارانتشـ

 مــا هــوو الجائحــة. تفاقــم لمواجهــة الصحــي مالنظــا اتقــدر

 ـيميدانـ ـفىمستشـ ـيدبـ ـةمـحكو ـتافتحـ ـثحيـ ـيدبـ ـيفـ ـقتحقـ

 يرـرسـ 3,030 ـعتهسـ ـغتبلـ ـذيوالـ ـيالعالمـ يـارالتجـ ـيدبـ ـزكـمر ـيفـ

 مخصص يرـرسـ 800 بينهم ـاونـكور وسـربفيـ ـنالمصابيـ ـيضـللمر

 ة.ـزكـالمر ـةللعنايـ

 يخهفي الدولة حتى تار صابات المسجلةد اإلاجمالي عد :11الشكل 10.

 المجتمع قايةوو الصحة ةارزو المصدر:
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 الصحي عالقطا يةوجاهز المستقبلية التوقعات 
 بدبي
ملالتعا ـىعلـ تهقدرو ـيالصحـ عـاالقطـ يةهزجا ـرلتقديـ 14.10

 تلحــاال قعــاتتو جذنمــو عمــل تــم ،ئحــةالجا مــع 
 Gompertz مداختــاسب اــونورك وسرــيفب اتــابصاإل

Model ـمالعالـ بـارتجـ ـيباقـ ـبقتسـ ـيالتـ ـنالصيـ ـةبـتجر ان ـثحيـ 

 ـحموضـ ـاكمـ Gompertz ـةدالـ ـكلشـ ـةالجائحـ ـارمسـ ـافيهـ ـذاتخـ

 ـةالصحـ ـةمنظمـ اتـرتقديـ ـىعلـ ـلالتحليـ ـديعتمـ ـي.التالـ ـكلبالشـ

 15 ـنمـ ـيحوالـ أن ـيرتشـ ـيالتـ ـةالصينيـ ـةبـالتجر ـبحسـ ـةالعالميـ
 ةــخليادةــيعارىــلإجاــتحت طةــلنشاتاــبصاإلانــم %20 ىــإل

 ة.ـزكـالمر ـةعايـللر ـاتصابـاإل ـنمـ %5 ـاجتحتـ ـابينمـ ـفياتبالمستشـ

 ـيدبـ ـيفـ ـةالدولـ ـيفـ تـاالالحـ ـنمـ %50 ان جـوذالنمـ ضـريفتـ ـاكمـ

 ي).ـرنظـ ضـرفـ( اتـارمـاال ـةبقيـ ـىعلـ ـةعـزمو تـاالالحـ ـةبقيـ ـابينمـ

-19ـدفيـكو ـاتإصابـ ـنمـ %80 ان ـةالصينيـ ـاتالبيانـ ـيرتشـ ـاكمـ
 ةـرالخطـ تـاالالحـ ـاجتحتـ ـابينمـ ـفاءالشـ ـللتماثـ عينـبوأسـ ـاجتحتـ

 ان ـعقـالمتو ـنمـ ـي.التعافـ ـللتماثـ ـابيعأسـ 6 ـىإلـ ـابيعأسـ 3 ـنمـ

 ـطالضغـ ـفلتخفيـ ةـزميـ ـيلدبـ ـابةالشـ ـكانيةالسـ ـةكيبـالتر ـرفـتو

 ـةعايـالر ـىعلـ ـبالطلـ ـةمـصد ـونتكـ وأن ـيالصحـ عـاالقطـ ـىعلـ

 ـةالصينيـ ـةالحالـ ـنمـ ـدةحـ ـلاقـ ـةالجائحـ اءـرجـ ـنمـ ـةالصحيـ

 ـداجـ ـلقليـ 65 ـرعمـ قـوفـ ـكانالسـ دـدعـ ان ـثحيـ ـةبيـووراأل لـدووالـ

 ـيدبـ ـكانسـ ـياجمالـ ـنمـ ـطفقـ %1 ـيحوالـ ـىإلـ ـبتهانسـ ـلوتصـ

 ـيفـ ـرالعمـ ـيطووسـ %10 ـىإلـ ـنالصيـ ـيفـ ـبةالنسـ ـلتصـ ـابينمـ

38 ـنالصيـ ـيفـ ـرالعمـ ـيطوسـ ـابينمـ ـنةسـ 34 ـيحوالـ اتـارمـاال
 12.10). (الشكل سنة. 

 صاباتد االفي الصين- اجمالي عد مسار الجائحة :12الشكل 10.

 العالمية الصحة منظمة المصدر:
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االقتصادية التنمية دائرة تحليل  قتصاديةاال التنمية ةدائر تحليل المصدر: المصدر:

 يخهة بدبي حسب الجهات المختلفة حتى تارسرد االعد .1:ل 10الجدو

ةكزعاية المرة الراسر ةسراال  الجهة

-  ة الصحةارزو 252

- 1635  هيئة الصحة بدبي

-  الخاص 2192

-  دبي الطبية مدينة 541

 المستشفى الميداني 3030 800

1702  جمالياال 7650

 مية الجديدة الفعليةت اليوالحاال :14الشكل 10.

 قعةوالمتو

 بدولة ـةللجائحـ ـعقـالمتو ـارالمسـ التالي ـكلالشـ ـحيوضـ 15.10

 دـدـعو ـاتـابصاإل دـدـع ـيـالماج ـثـيح ـنـم اتـارـماال
 ـةالدولـ زـاوتجـ ـىإلـ ـاقعاتنـتو ـيرتشـ ـة.ميـاليو ـاتصابـاال

 الجديــدة تالحــاال دعــد واتجــاه الجديــدة ميــةاليو تالحــاال وةذر

 ـىإلـ ـلتصـ ان ـىعلـ ـةمـالقاد ةـرالفتـ ـيفـ ـاضنخفـاال ـونحـ ـةميـاليو

 ـبةنسـ هناك ان فوالمعر ـنمـو 2020 ـرينايـ ـهرشـ في ـتوىمسـ ـينـأد

ـرتغيـ ـلمثـ ـةجيـالخار اتـرالتغيـ ـعمـ ـتقبليةمسـ ـعقـتو أي ـيفـ ـاخطـ
 14.10). – 13.10 (الشكل يةازحتراال السياسات في 

 ض)(العر بدبي الصحي عالقطا يةجاهز
 قعالمتو ـبالطلـ ـرتقديـ ـيفـ Gompertz جـوذنمـ همـايسـ 16.10

 ـاءانتهـ ـىحتـ ـةمـالقاد ـهرشـاأل ـيفـ ـةالطبيـ ـةالعنايـ ـىعلـ

 اــبينم .تاــضافترالانــمددــعلــظيــفةــئحلجاا
 ـيبدبـ ـيالصحـ عـاالقطـ اتـدرقـ ـدودحـ ـيالتالـ لـدوالجـ ضـتعريسـ

 1.10). ل(الجدو الطبية) ماتالخد ض(عر

 ات-ماردولة اال في قعمسار الجائحة المتو :13الشكل 10.

 صاباتد االاجمالي عد

 المجتمع قايةوو الصحة ةارزو المصدر:
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 عايةالر الخدمات على ضوالعر الطلب تفاعل 
 الصحية

 ـفياتالمستشـ ةـراسـ على الطلب التالي ـكلالشـ يوضح 17.10

 ةردــلقبا ةــنرمقا ةزــكلمرا ةــيعالرا ةرــساو يــببد
 %100 تخصيص اضـر(بافتـ لدبي القصوى ـتيعابيةسـاال

ةـدرقـ ان ـىإلـ ـلالتحليـ ـيريشـ ).-19ـدفيـكوتـاالحـ جـاللعـ ـرسـاال ـنمـ
 المصابة تـاالالحـ دعد ـهولةبسـ ـتيعابسـاال ـتطيعتسـ القصوى دبي 

 ـطةالنشـ صاباتاإل تـاالحـ دـدعـ ـتبلغـ ان ـىحتـ-19ـدفيـكو وسـربفيـ

 ـويونيـ 10 ـخيـبتار 8،440 ـدرالمقـ ـيالحالـ ـمقـ(الر ـةحالـ ـفألـ 38 ـىإلـ

 15.10). (الشكل )2020

 1) يوسينارض على اسر المستشفيات بدبي (الطلب والعر :15الشكل 10.

 المجتمع قايةوو الصحة ةارزو مصدر:
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ـطفقـ %50 ان ـوهـو ـة،واقعيـ ـركثـأ اضـربافتـ ـاقمنـ إذا مأ 18.10
 وسفير تـااللحـ المتاحة ـيهـ ـفياتالمستشـ ةـراسـ من 

 ـفياتبالمستشـ ـةداخليـ ـةعايـلر ـاجتحتـ ـيوالتـ ـاونـكور

 وسـربفيـ ـةمتعلقـ ـرغيـ تـاالبحـ ـغولةمشـ ةـرسـاال ـفنصـ ـابينمـ

 ـىعلـ ةـركبيـ ةـدرقـ ـهلديـ ـيبدبـ ـيالصحـ عـاالقطـ ان ـدفنجـ ـا.ونـكور

 ـةالطاقـ ان ـثحيـ ـهولةبسـ-19ـدفيـكو وسـرفيـ ـىضـمر ـتيعاباسـ

 ـعقـالمتو دـدالعـ ـنعـ ـديـتز ـتالـماز ـيالصحـ عـاللقطـ ـتيعابيةسـاال

 ـيبدبـ ـيالميدانـ ـفىالمستشـ ـيستأسـ ـدبعـ ـاوخصوصـ ـاتصابـلإل

 ـنمـ ـيدبـ ـنمكـو ـركبيـ ـكلبشـ ـيالصحـ عـاالقطـ ةـدرقـ ـعوسـ ـذيالـ

تهايوريناــلسا ءوــسا لــظ يــف تاــبصاإلا بتيعاــسا
 16.10). (الشكل المحتملة 

 عالقطــا ةقــدر الســابق التحليــل مــن اســتخلص الممكــن مــن
 ماـزالتـ ـلظـ ـيفـ ـربيسـ ـةالجائحـ ـةمواجهـ ـىعلـ ـيبدبـ ـيالصحـ

 بــاء.الو مــن ىأخــر موجــة عانــدال معــدو يــةازحتراال اءاتجــرباإل

 Gompertz دالة اضاتافتر
 نمو لـدمعـ هو a وتـابـصاإلادـدعـ ـيلـجماا ـوهـ Qt ـثحيـ 19.10

 ةــصاباإل ةــاحتمالي يــفةــدال موــالي يــف اتــصاباإل
 b.سوـرلفيـبا بينمصا ـتلطـخا ـيلتـاسـالنـا ـطسـمتوو

 .ءـابـلوا ـةيـنها ـيفـ تـابـصاإلادـدعـ ـيلـجماا c و ـةحـازالا ـلمـمعا ـوهـ
 ـيلفعلـادـدلعـا ـوهـ ـجلةلمسـاتـابـصاإلادـدعـ ناجذـولنمـاضـريفتـ

 ارجخنم اتـمدص أو اتـاسيساليف اتريغتدـوجيال وان اتـابصإلل

 ة).يازرتحاال اتاسيسال يفريغت أو اءبوال نمةيانثةوجم(جوذمنال

 2) يوسينارض على اسر المستشفيات بدبي (الطلب والعر :16الشكل 10.

 المجتمع قايةوو الصحة ةارزو المصدر:
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سالتنار ؤيتنار
 دبي قتصادم الويج النمو المستداتطوير وتنظيم وتر قتصاد العالميفي اال ًئيسيار ًامحور دبي أن تصبح 

 بيد ـيفـ ـةيـدقتصاإلا ـةلتنميـاةـرئـادنإ

 ـعضـبو ـصتختـ ـةميـحكو ـةهيئـ ـيهـ

 يـدب ةارـمإلةـاديصتقاال دةـنجاأل ةإدارو
 .ةلمتحــدا بيــةلعرا تارمــاإلا لــةوبد
 كل ـةيـدقتصاالا ـةلتنميـاةـرئـادمـدتقـو

 ـيلتـا ـيلهيكلـا لـولتحـا ـةلعمليـ ـمعـلدا

 دقتصــاا لــىإ بــيد ةرمــاإ هاتشــهد
 ـةببيئـ ءـاتقـرالا ـههدفـ عـدمبـو ـوعمتنـ

 لنمــوا تيامســتو يــزتعزو لعمــاألا

 .ـةجيـنتاإلا ـيفـ

 يــةدقتصاالا لتنميــةا ةئــراد تعمــلو

 لخطــطا ضــعو علــى تهاسســامؤو

 يــزتعزو ،يــةدقتصاالا تســالسيااو

 ـرفيـتوو،تيجيةاـترسـالاتـاعـلقطاا ـونمـ

 لعمــاالا لجــار فــةلكا تمــالخدا
 .ليــةولداو لمحليــةا تكالشــراو

 قتصاديةة التنمية االدائر

 دبي 13223 يدق برصندو

 بية المتحدةات العرماراإل

+971 4 4455555 ˜ 

+971 4 4455554 
info@dubaided.gov.ae ˛ 

www.ded.ae 
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