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  :دولة اإلمارات العربية المتحدة
  2016لعام  ةقتصاديالا المستجدات

  يتنفيذالموجز ال
من االقتصاديات األكثر تنوعا في مجلس  ةبينما تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة واحد •

تتأقلم  التعاون الخليجي، فهي ما تزال تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، ويتعين عليها أن
أخرى محتملة في % 30و 2015في % 40(ونظرا لحجم هبوط النفط . مع هبوط األسعار

فإن السلطات سعت إلى التقشف في اإلنفاق وتأمين مصادر دخل جديدة لمنع  ،)العام الحالي
ولكن  ،ومن شأن هذه التحركات أن تعيق النمو. ارتفاع ال يمكن تحمله في العجز المالي

ة الكبيرة وانخفاض مستويات المديونية الحكومية تعني أن دولة اإلمارات الوفورات الخارجي
العربية المتحدة يمكنها أن تتبع مسار تعديل بسيط نسبيا، واإلنفاق في دبي سيظل مرتفعا 

 .2020عرض اكسبو ماستعدادا ل
وباإلضافة إلى ذلك، يبدو أن أسعار النفط قد وصلت إلى حدها األدنى وسوف تبلغ  •

دوالرا للبرميل  60دوالرا للبرميل هذا العام، قبل أن تعود إلى نحو  40وسط حوالي المت  في
وانخفاض إنفاق الدولة وتشديد السيولة سيعمالن على تأخير النمو، ولكن . 2017في عام 

بيانات مؤشر مديري المشتريات تدل على زخم موجب في القطاع غير النفطي الذي نتوقع 
يحتمل أن يتباطأ نمو الناتج ، في هذا السياقو .متصل ألسعار النفطأن يستمر مع االنتعاش ال

في عام % 2.5هذا العام قبل أن يرتفع إلى % 2المحلي اإلجمالي الشامل إلى حوالي 
2017. 

ومع خفض اإلنفاق الرأسمالي، باشرت السلطات تنفيذ مختلف اإلصالحات في دعوم المرافق  •
. 2019قبل عام  )VAT(ضريبة القيمة المضافة والطاقة، وأعربت عن نيتها في إدخال 

على استعادة الحسابات المالية ذلك ومع االنتعاش المتوقع ألسعار النفط، ينبغي أن يساعد 
، بالرغم من أن العجز يتوقع هذا العام أن 2017الموحدة إلى مقربة من التوازن في عام 

 .من الناتج المحلي اإلجمالي% 7يتسع إلى 
أن ينخفض ميزان الحساب الجاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى عجز وبينما يتوقع  •

ضئيل هذا العام، فإن األرصدة الخارجية تظل صحية بالنظر إلى ضخامة وفورات الدولة، 
وقد أصدرت أبو ظبي مؤخرا سندات بمقدار . وسهولة الوصول نسبيا إلى أسواق رأس المال

مليار دوالر  7ولة اإلمارات العربية المتحدة على مليار دوالر، بينما حصلت بنوك د 5
خالل األشهر الخمسة عشر األخيرة، وكانت احتياطيات البنك المركزي ترتفع بالرغم من 

 .هبوط صادرات النفط
أما السيولة المصرفية فهي في طريقها إلى التشدد ويشير هبوط بيئة التشغيل إلى أن نمو  •

، فإن أسعار الفائدة ستواصل سعر صرف الدرهم بالدوالر رتباطونظرا ال. االئتمان سيتباطأ
الضغط  المتحدة، وهو ما سيفرض مزيدا من اتباعها لمعدالت البنك الفيدرالي في الواليات

وبالرغم من أن سعر الصرف قد خضع للضغط في األسواق اآلجلة، . على تكاليف التمويل
 .ر، وال نتوقع حدوث أي تغييرفقد ظلت السلطات ملتزمة بارتباط سعر الصرف بالدوال

وتظل مستويات المديونية تشكل قلقا في دبي، إذ أن ديون الحكومة وديون المؤسسات التابعة  •
وسوف يشكل ضعف أسعار . من الناتج المحلي اإلجمالي% 140بلغ حوالي تللحكومة 

ولكننا نتوقع العقارات وتباطأ النمو تحديا للميزانيات العمومية للمؤسسات التابعة للحكومة، 
مليار  16بي ستكون قادرة على الدفع، وإعادة تمويل أو إعادة بناء ما يقدر بحوالي دأن 

 .دوالر من القروض والسندات التي سيستحق دفعها هذا العام
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من االقتصادات األكثر تنوعا في مجلس  ةبينما تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة واحد
تعتمد كثيرا على القطاع النفطي، وكان عليها أن تعدل 

من اإليرادات المالية % 70و 60مثل أسعار النفط ما بين 
من من الحساب الجاري أو الحساب الرأسمالي، بما في ذلك 

ونظرا لحجم هبوط . الدافع الرئيسي للنمو غير النفطي 
ي اإلنفاق، والحصول على مصادر جديدة أسعار النفط، فقد اضطرت السلطات إلى التقشف ف
ومن شأن هذه التحركات أن تعرقل النمو، . للدخل لمنع ارتفاع غير مستدام في العجز المالي

وانخفاض مستويات الديون الحكومية تعني أن  ،ولكن ضخامة الوفورات الخارجية الكبيرة
، )الرسم البيانيانظر (يل تتبع مسارا بسيطا للتعددولة اإلمارات العربية المتحدة يمكن أن 

 معرض وإمكان استمرار زخم نمو صحي بشكل معقول، مدعوم في جزء منه باإلنفاق على
ومن الصعب تقرير اإلنفاق التقديري النهائي على ذلك، ولكن بيانات 

 50قترب من تالمشروعات الجاري تنفيذها في دبي تشير إلى أن قيمة 
، بينما تصل قيمة المشروعات في مرحلة )الكهرباء/مشروعات الطاقة

مليار دوالر سوف تستعمل لمشروعات  219مليار دوالر، منها 
غير أن هذا يعد جدوال طموحا ومن الواضح أنه ال يمكن تنفيذه في 

  .المشروعات وتحديد أولوياتها
وفي هذه األثناء، فإن الضغط على الموازين الخارجية بسبب هبوط أسعار النفط يخفف 
منه حقيقة أن دولة اإلمارات العربية المتحدة لديها قاعدة تصديرية أكثر تنوعا، بما في 

 .ستيةخدمات اللوجمن السياحة والنقل والذلك إيرادات ضخمة في حساب الخدمات 
إلى العجز هذا العام،  ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يهبط الحساب الجاري بشكل هامشي

التي تمثل (غير أن توقف أو هبوط ودائع القطاع العام 
سيشهد تشدد السيولة في ) من اإلجمالي بما في ذلك المؤسسات التابعة للحكومة
  .ضيف إلى الرياح الرأسية أمام النمو

  تباطؤ نمو القطاع غير النفطي سيخفض الناتج المحلي اإلجمالي
إن هبوط أسعار النفط، وانخفاض اإلنفاق الحكومي، وتشدد السيولة، وضعف الثقة تعمل 

وبيانات الناتج المحلي اإلجمالي اآلنية ليست متوافرة . 
ولكن بيانات مؤشر مديري المشتريات الشهرية للقطاع الخاص غير النفطي تؤكد 

وما يزال . في أبريل 52.8ووصل المؤشر الرئيسي إلى 
 56، ولكنه أقل من المتوسط الذي وصل إلى )50أي أكثر من 

على الشركات أن تتنافس وتخفض وكان . 2014خالل العام 
الفرعي لسعر  بوط الصريح في المؤشرالهينعكس ذلك في 

فإن هذا  من أن تكاليف المدخالت تظل مكبوتة، بالرغم
 ومع. ضئيل يعني أن هوامش الربح قد تعرضت للضغط وأن نمو األعمال الجديدة

  التحكم في تراجع أسعار النفط
بينما تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة واحد

تعتمد كثيرا على القطاع النفطي، وكان عليها أن تعدل  التعاون الخليجي، فإنها ما تزال
مثل أسعار النفط ما بين وت. أحوالها مع هبوط األسعار

من الحساب الجاري أو الحساب الرأسمالي، بما في ذلك سواء (الموحدة، ويعد إنفاقها 
 ،)خالل المؤسسات التابعة للحكومة

أسعار النفط، فقد اضطرت السلطات إلى التقشف ف
للدخل لمنع ارتفاع غير مستدام في العجز المالي

ولكن ضخامة الوفورات الخارجية الكبيرة
دولة اإلمارات العربية المتحدة يمكن أن 

وإمكان استمرار زخم نمو صحي بشكل معقول، مدعوم في جزء منه باإلنفاق على
ومن الصعب تقرير اإلنفاق التقديري النهائي على ذلك، ولكن بيانات ". 2020اكسبو دبي "

تشير إلى أن قيمة  )MEED(نشرة ميد 
مشروعات الطاقة باستثناء(مليار دوالر 

مليار دوالر، منها  320التخطيط إلى 
غير أن هذا يعد جدوال طموحا ومن الواضح أنه ال يمكن تنفيذه في . االستخدام المختلط

المشروعات وتحديد أولوياتهاالمناخ الحالي من تخفيضات 
وفي هذه األثناء، فإن الضغط على الموازين الخارجية بسبب هبوط أسعار النفط يخفف 
منه حقيقة أن دولة اإلمارات العربية المتحدة لديها قاعدة تصديرية أكثر تنوعا، بما في 

ذلك إيرادات ضخمة في حساب الخدمات 
ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يهبط الحساب الجاري بشكل هامشي

غير أن توقف أو هبوط ودائع القطاع العام . قبل أن يعود إلى تحقيق الفائض
من اإلجمالي بما في ذلك المؤسسات التابعة للحكومة% 25

ضيف إلى الرياح الرأسية أمام النموالقطاع المصرفي، مما ي
تباطؤ نمو القطاع غير النفطي سيخفض الناتج المحلي اإلجمالي

إن هبوط أسعار النفط، وانخفاض اإلنفاق الحكومي، وتشدد السيولة، وضعف الثقة تعمل 
. عوامل مخفضة للنموكلها اآلن ك

ولكن بيانات مؤشر مديري المشتريات الشهرية للقطاع الخاص غير النفطي تؤكد  حاليا،
ووصل المؤشر الرئيسي إلى . أن النشاط االقتصادي يتباطأ

أي أكثر من (ذلك في حالة توسع 
خالل العام  58.2و، 2015خالل عام 

ينعكس ذلك في واألسعار لتأمين المبيعات، 
بالرغمو. )في أبريل 48.3(المخرجات 

يعني أن هوامش الربح قد تعرضت للضغط وأن نمو األعمال الجديدة
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. الوظائف قريب من كونه إيجابيا ذلك، أمكن الحفاظ على زخم إيجابي، ويظل إنشاء
ونظرا ألننا نتوقع أن تتحسن الثقة والنشاط في النصف الثاني من العام مع انتعاش 

من المتوقع أن يظل النمو فأسعار النفط، وتزايد التجارة مع إيران بعد رفع العقوبات، 
. 2015لعام % 3.5، ولو أنه أقل من %2.2الشامل للقطاع غير النفطي موجبا عند 

ومع توقع أن يقدم قطاع النفط زخما قليال هذا العام، فإن نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
في عام % 2.5قبل أن يرتفع إلى % 2الشامل يتوقع أن يتباطأ إلى ما يقل عن 

  مستويات إنتاج النفط يحتمل أن تستقر
 2.879المتحدة إلى  وصل إنتاج النفط في دولة اإلمارات العربية
من متوسط عام % 4برميل يوميا في العام الماضي، وهو ما يشكل زيادة بمقدار 

، التي "نصيب السوق"غير أنه نظرا ألن سياسة . ، ويمثل حدا أعلى تاريخيا
تدفعها المملكة العربية السعودية التي يبدو أن وزنها قليل بينما تبذل الجهود لتجميد 

أخرى في المتوسط وأن هذه المكاسب ستكون فنحن نتوقع مكاسب إنتاجية 
وعلى الرغم من ذلك، يحتمل أن تستمر االستثمارات في قطاع 

بما يضمن مساهمة إيجابية لنمو الناتج المحلي  ،العريض بصورة عامة

  فتراضات أسعار النفط
دوالرا  58في العام الماضي إلى حوالي % 42هبط السعر المتوسط لخام برنت بنسبة 
غير . دوالرا للبرميل 40هذا العام ليصل إلى % 31

دوالرا  30أن األسعار تبدو أنها وصلت إلى حدها األدنى، وبعد أن وصلت إلى أقل من 
وبالرغم من أن . دوالرا للبرميل 40انتعشت لتزيد على 

مستويات المخزون تظل عالية ولم يكن هناك اتفاق بين أعضاء األوبك وروسيا لتجميد 
اإلنتاج، فقد ازداد سرور األسواق حاليا من االنكماش الواضح في إنتاج الواليات 

ومع ثبات الطلب على . كالمتحدة، واالختالالت في اإلمدادات األخرى من خارج األوب
النفط، فمن المحتمل أن يقود ذلك إلى إعادة التوازن الذي طال انتظاره وذلك في 
األسواق المادية في النصف الثاني من العام، مما يقود إلى تخفيض المخزونات ومزيد 

 2مع انخفاض القدرة الزائدة للمملكة العربية السعودية إلى أقل من 
ن برميل يوميا، فإن المخزونات ينظر إليها بشكل متزايد كوسيلة للحماية ضد 

وإذا نظرنا إلى ما بعد ذلك، فإن استمرار الهبوط ). االختالالت المحتملة في اإلمدادات
في أسعار النفط، بما في ذلك أسعار التجارة اآلجلة، أدى إلى تخفيضات واسعة النطاق 

اف لتلبية نمو كنمو اإلمدادات في المستقبل يبدو غير 
دوالرا للبرميل  60ونتيجة لذلك، نعتقد أن أسعار النفط ستتجه إلى االرتفاع إلى 

  ي يراه الكثير من خبراء صناعة النفط ضرورياالذ

ذلك، أمكن الحفاظ على زخم إيجابي، ويظل إنشاء
ونظرا ألننا نتوقع أن تتحسن الثقة والنشاط في النصف الثاني من العام مع انتعاش 

أسعار النفط، وتزايد التجارة مع إيران بعد رفع العقوبات، 
الشامل للقطاع غير النفطي موجبا عند 

ومع توقع أن يقدم قطاع النفط زخما قليال هذا العام، فإن نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الشامل يتوقع أن يتباطأ إلى ما يقل عن 

2017.  
مستويات إنتاج النفط يحتمل أن تستقر

وصل إنتاج النفط في دولة اإلمارات العربيةطبقا لبيانات بلومبرغ، 
برميل يوميا في العام الماضي، وهو ما يشكل زيادة بمقدار  مليون

، ويمثل حدا أعلى تاريخيا2014
تدفعها المملكة العربية السعودية التي يبدو أن وزنها قليل بينما تبذل الجهود لتجميد 

فنحن نتوقع مكاسب إنتاجية  اإلنتاج،
وعلى الرغم من ذلك، يحتمل أن تستمر االستثمارات في قطاع . ضئيلة هذا العام

العريض بصورة عامة اتالهيدروكربون
  .اإلجمالي

فتراضات أسعار النفطا – 1اإلطار رقم 
هبط السعر المتوسط لخام برنت بنسبة 

للبرميل، ويتجه إلى الهبوط بنسبة 
أن األسعار تبدو أنها وصلت إلى حدها األدنى، وبعد أن وصلت إلى أقل من 

انتعشت لتزيد على  للبرميل في أوائل العام، فقد
مستويات المخزون تظل عالية ولم يكن هناك اتفاق بين أعضاء األوبك وروسيا لتجميد 
اإلنتاج، فقد ازداد سرور األسواق حاليا من االنكماش الواضح في إنتاج الواليات 

المتحدة، واالختالالت في اإلمدادات األخرى من خارج األوب
النفط، فمن المحتمل أن يقود ذلك إلى إعادة التوازن الذي طال انتظاره وذلك في 
األسواق المادية في النصف الثاني من العام، مما يقود إلى تخفيض المخزونات ومزيد 

مع انخفاض القدرة الزائدة للمملكة العربية السعودية إلى أقل من (من دعم األسعار 
ن برميل يوميا، فإن المخزونات ينظر إليها بشكل متزايد كوسيلة للحماية ضد مليو

االختالالت المحتملة في اإلمدادات
في أسعار النفط، بما في ذلك أسعار التجارة اآلجلة، أدى إلى تخفيضات واسعة النطاق 

نمو اإلمدادات في المستقبل يبدو غير  في االستثمار النفطي، حتى إن
ونتيجة لذلك، نعتقد أن أسعار النفط ستتجه إلى االرتفاع إلى . الطلب

الذوهذا هو السعر . 2017في عام 

خام النفط الإنتاج 
 )ألف برميل يوميا؛ بلومبرغ

  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
 )؛ صندوق النقد الدولي، سامبا

نمو الناتج المحلي 
 اإلجمالي

 )برنت، دوالر للبرميل؛ بلومبرغ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنتاج : دولة اإلمارات العربية المتحدة
ألف برميل يوميا؛ بلومبرغ(

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: اإلمارات العربية المتحدةدولة 
؛ صندوق النقد الدولي، سامبا%(

نمو الناتج المحلي غير النفطي النفطي 

  أسعار النفط
برنت، دوالر للبرميل؛ بلومبرغ(
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غير أننا نتوقع أن تكون األسواق متقلبة . زم في اإلمداد المستقبلي
لمزيد من التفاصيل عن تفكيرنا بشأن أسواق (مع ظهور أخطار مهمة نحو االنخفاض 

عن آفاق سوق النفط، وغيره من  2015عام  
.( 

، وقد ارتفع أساسا 2015في عام % 4وصل معدل التضخم المتوسط إلى ما يزيد على 
ذلك ارتفاع وعكس %. 9الذي ارتفع بحوالي إلسكان والمرافق 

في أبو ظبي فضال عن ارتفاع تكاليف اإليجار، بعد إزالة الحد 
غير أن هذه الزيادات التي حدثت لمرة واحدة بدأت اآلن هبوطها 

حتى أن معدل التضخم من سنة إلى  ،أيضا سوق اإلسكان
ويحتمل أن ). لإلسكان والمرافق% 6( في يناير% 

. تكون ضغوط التضخم مكبوتة هذا العام مع تباطؤ االقتصاد وهبوط أسعار العقارات
ويواجه ذلك أثر . هي األخرى ومن المتوقع أن تكون أسعار الغذاء العالمية مستقرة

لبنزين في النصف الثاني من لتجزئة الالطاقة التي ستدفع أسعار 
% 2.5أن يظل بالقرب من  غيبنانتعاش أسعار النفط، ولكن متوسط التضخم ي

يعقده حقيقة أن اإلمارة ات العربية المتحدة إن تحليل التطورات المالية في دولة اإلمار
أما الميزانية . ال تنشر خطط الميزانية الخاصة بها) 

االتحادية األقل حجما فهي اآلن متاحة، وتنشر دبي أيضا الميزانية الخاصة بها، ولكن 
وهكذا، بينما . د الدولي                                          فقط من النفقات الموحدة كما يبي ن صندوق النق

، إلى 2016من الزيادة في اإلنفاق خالل عام % 12
مليار دوالر لمشروعات التنمية مع استعداد دبي  4.4

، ومع توقع أن تظل الميزانية االتحادية دون تغيير )
فإن التأثير الرئيسي على االقتصاد سيأتي من االنكماش 

وسوف يعكس ذلك أساسا انخفاض التحويالت . المتوقع في اإلنفاق بواسطة أبو ظبي
، )مع آثار سلبية لنشاط المشروعات(الرأسمالية إلى المؤسسات التابعة لحكومة أبو ظبي 

تمثل تقديرنا في أن اإلنفاق وي. واإللغاء المباشر للمشروعات ذات األولوية المنخفضة
أخرى هذا العام % 6.5الشامل الموحد لدولة اإلمارات العربية المتحدة سينخفض إلى 

استمرار هبوط إيرادات مع ، ولكن )2015في عام % 
من الناتج المحلي % 5فإن العجز سيتسع من  ،النفط تمشيا مع انخفاض أسعار النفط

أما اآلفاق على المدى الطويل فتعتمد على تحركات %. 
أسعار النفط وعلى التقدم في التقشف المالي، ولكن افتراضاتنا الخاصة تشير إلى أن 

، ثم إلى 2017تعود مرة أخرى إلى ما يقرب من التوازن في عام 

  
زم في اإلمداد المستقبليلتحقيق االستثمار الال

مع ظهور أخطار مهمة نحو االنخفاض 
 النفط، انظر تقريرنا في أكتوبر

).االقتصادية ناتنشر لمستجدات فيا
  ضخمهبوط معدل الت

وصل معدل التضخم المتوسط إلى ما يزيد على 
إلسكان والمرافق ل لمكون الفرعيابزيادة 

في أبو ظبي فضال عن ارتفاع تكاليف اإليجار، بعد إزالة الحد في رسوم المرافق 
غير أن هذه الزيادات التي حدثت لمرة واحدة بدأت اآلن هبوطها . األقصى لإليجار

أيضا سوق اإلسكان خارج البيانات، وضعف
% 2.5أخرى عاد إلى الهبوط إلى 

تكون ضغوط التضخم مكبوتة هذا العام مع تباطؤ االقتصاد وهبوط أسعار العقارات
ومن المتوقع أن تكون أسعار الغذاء العالمية مستقرة

الطاقة التي ستدفع أسعار  عومداإلصالحات ل
انتعاش أسعار النفط، ولكن متوسط التضخم ي عمالعام 

  .ادمقهذا العام والعام ال
  التقشف المالي جاري في طريقه

إن تحليل التطورات المالية في دولة اإلمار
) أبو ظبي(ذات الميزانية األكبر 

االتحادية األقل حجما فهي اآلن متاحة، وتنشر دبي أيضا الميزانية الخاصة بها، ولكن 
                                          فقط من النفقات الموحدة كما يبي ن صندوق النق% 20هذه تمثل 

12حددت دبي نظريا ما يبلغ من 
4.4وتخصيص (مليار دوالر  12.6

)2020أكسبو معرض الستضافة 
فإن التأثير الرئيسي على االقتصاد سيأتي من االنكماش  مليار دوالر، 13.2عند 

المتوقع في اإلنفاق بواسطة أبو ظبي
الرأسمالية إلى المؤسسات التابعة لحكومة أبو ظبي 

واإللغاء المباشر للمشروعات ذات األولوية المنخفضة
الشامل الموحد لدولة اإلمارات العربية المتحدة سينخفض إلى 

% 5من بعد أن هبط بنسبة تقرب (
النفط تمشيا مع انخفاض أسعار النفط

%. 7.1إلى  2015 اإلجمالي في
أسعار النفط وعلى التقدم في التقشف المالي، ولكن افتراضاتنا الخاصة تشير إلى أن 

تعود مرة أخرى إلى ما يقرب من التوازن في عام الحسابات المالية 
  .2018الفائض في عام 

  التضخم: اإلمارات العربية المتحدة
المركز  شهرا؛

 )الوطني لإلحصاء

ديزل/غاز نفط

  أسعار التجزئة للبترول
 )لتر؛ وزارة الطاقة

  أرصدة الحساب المالي 

 )من الناتج المحلي اإلجمالي، صندوق النقد الدولي، سامبا

الرصيد المالي

  
 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلمارات العربية المتحدةدولة 
شهرا؛ 12على مدى  التغير% (

الوطني لإلحصاء

مؤشر أسعار اإلسكان والمرافق 
المستهلك

غاز نفط البنزين الخالي من الرصاص

أسعار التجزئة للبترول: دولة اإلمارات العربية المتحدة
لتر؛ وزارة الطاقة/درهم(

أرصدة الحساب المالي : دولة اإلمارات العربية المتحدة
  والحساب الجاري

من الناتج المحلي اإلجمالي، صندوق النقد الدولي، سامبا(% 

الرصيد المالي رصيد الحساب 
الجاري
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في هذه األثناء، ستمول العجوزات عن طريق السحب من الوفورات، وكال من 
 5مؤخرا سندات سيادية بمقدار وقد أصدرت أبو ظبي 

 يادةزوفي الوقت ذاته ستواصل السلطات القيام باإلصالحات الرامية إلى 
تحرير أسعار بوقد قامت بالفعل . نفطية، والحد من اإلنفاق المتكرر

إلى تقليل فاتورة األجور بخفض عدد وسعت  ،النفط، ورفع أسعار الكهرباء والماء
وأشارت . الوزارات األجنبية وتصدير بعض مهام الحكومة إلى القطاع الخاص

% 5يمة المضافة بنسبة السلطات أيضا إلى أنها تنوي التحرك نحو إدخال ضريبة الق
وتضم  .2019 وذلك قبل الجدول الزمني المالي لمجلس التعاون الخليجي وهو يناير

  :رى التي يمكن النظر فيها ما يلي
بدال من % 10(تغطية ضريبة دخل الشركات ولكن بمعدل أقل 

 .إدخال ضرائب اإلنتاج على سيارات الركاب

ع فالمنا /واصلة تقليل دعوم الطاقة والماء وتخفيض النمو في التحويالت 

  .أصول القطاع العام
  تشديد السيولة وتدهور البيئة التشغيلية

كانت ودائع الحكومة لدى البنوك في مسار هابط منذ أن بدأت إيرادات النفط في الهبوط 
وكانت ودائع المؤسسات التابعة للحكومة أكثر ). سم البياني

. ، قبل أن تهبط مرة أخرىمن سنة إلى أخرى في ديسمبر
ولكن الزيادات األخيرة يعتقد أنها تعكس نوعا من إعادة 

ؤسسات التابعة للحكومة هي عموما غير أن آفاق ودائع الم
األرباح بعض الصعوبات، ومع مواصلة حكومة أبو ظبي 

فإن االتجاه الشامل لودائع  ،وهكذا. تخفيض التحويالت إلى المؤسسات التابعة لها
ومع توقف نمو االئتمان . القطاع العام المعرفة بشكل عريض يتوقع أن يظل منخفضا
وحتى اآلن، فقد ظل نمو . آلن أيضا، فإن هذا سينتج عنه استمرار تشديد السيولة

االئتمان قائما ألن حكومات اإلمارات تنظر إلى الحصول على تمويل العجز من 
من % 8من وعند ما يقرب . البنوك، ويظل طلب االئتمان لدى القطاع الخاص قويا

مان اإلجمالي تجاوز نمو الودائع كثيرا ، فإن نمو االئت
  %.102ولذلك ظل المعدل العام للقروض إلى الودائع مرتفعا عند 

ألن انخفاض الودائع % 5غير أننا نتوقع أن يتباطأ معدل نمو االئتمان بما يقرب من 
وبينما ارتفعت . قراض وسط تدهور بيئة التشغيليقيد النمو وتشدد البنوك معايير اال

 الومع نجاح أسعار النفط في تحديد حد أدنى لها، فإن النشاط االقتصادي يتباطأ 
األسهم  وقاسسيما في قطاع المقاوالت، وتظل أسعار األصول مكبوتة، كما أن 

  التمويل واإلصالحات
في هذه األثناء، ستمول العجوزات عن طريق السحب من الوفورات، وكال من 

وقد أصدرت أبو ظبي  –قتراض المحلي والخارجي اال
وفي الوقت ذاته ستواصل السلطات القيام باإلصالحات الرامية إلى . مليار دوالر

نفطية، والحد من اإلنفاق المتكررال يرادات غيراإل
النفط، ورفع أسعار الكهرباء والماء

الوزارات األجنبية وتصدير بعض مهام الحكومة إلى القطاع الخاص
السلطات أيضا إلى أنها تنوي التحرك نحو إدخال ضريبة الق

وذلك قبل الجدول الزمني المالي لمجلس التعاون الخليجي وهو يناير
رى التي يمكن النظر فيها ما يليالخيارات األخ

تغطية ضريبة دخل الشركات ولكن بمعدل أقل توسيع  •
20.(% 

إدخال ضرائب اإلنتاج على سيارات الركاب •
واصلة تقليل دعوم الطاقة والماء وتخفيض النمو في التحويالت م •

 .األخرى

أصول القطاع العام صخصةخ •
تشديد السيولة وتدهور البيئة التشغيلية

كانت ودائع الحكومة لدى البنوك في مسار هابط منذ أن بدأت إيرادات النفط في الهبوط 
سم البيانيرانظر ال( 2014في عام 

من سنة إلى أخرى في ديسمبر% 7.5تقلبا، إذ قفزت بنسبة 
ولكن الزيادات األخيرة يعتقد أنها تعكس نوعا من إعادة  والواقع أن التفاصيل نادرة
غير أن آفاق ودائع الم. توطين األموال من الخارج

األرباح بعض الصعوبات، ومع مواصلة حكومة أبو ظبي تواجه مكبوتة إذ يحتمل أن 
تخفيض التحويالت إلى المؤسسات التابعة لها

القطاع العام المعرفة بشكل عريض يتوقع أن يظل منخفضا
آلن أيضا، فإن هذا سينتج عنه استمرار تشديد السيولةحتى ا

االئتمان قائما ألن حكومات اإلمارات تنظر إلى الحصول على تمويل العجز من 
البنوك، ويظل طلب االئتمان لدى القطاع الخاص قويا

، فإن نمو االئتسنة إلى أخرى في فبراير
ولذلك ظل المعدل العام للقروض إلى الودائع مرتفعا عند  ،%)2.9(

غير أننا نتوقع أن يتباطأ معدل نمو االئتمان بما يقرب من 
يقيد النمو وتشدد البنوك معايير اال

مع نجاح أسعار النفط في تحديد حد أدنى لها، فإن النشاط االقتصادي يتباطأ  الثقة
سيما في قطاع المقاوالت، وتظل أسعار األصول مكبوتة، كما أن 

الي االئتمانإجم

  القروض والودائع
  )السنوي؛ المصرف المركزي

  ودائع البنوك الحكومية
دولة اإلمارات ل المصرف المركزي
( 

   ودائع القطاع العام

دولة اإلمارات لالمصرف المركزي 
( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

الودائع )rhs(معدل القروض إلى الودائع % 

القروض والودائع: دولة اإلمارات العربية المتحدة
السنوي؛ المصرف المركزيالتغير %(

ودائع البنوك الحكومية: دولة اإلمارات العربية المتحدة
المصرف المركزي، AEDمليون (

)العربية المتحدة

الحكومةلحكومةة لالمؤسسات التابع

ودائع القطاع العام: دولة اإلمارات العربية المتحدة
  لدى البنوك

المصرف المركزي مليار دوالر؛ (
)العربية المتحدة
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عاما صعبا مع ارتفاع القروض  نوكبوتواجه ال. تزال ضعيفة
المتعثرة، ويحتمل أن تعاني الربحية مع ارتفاع األموال االحتياطية، وضعف نمو 

واجه ذلك إلى حد ما التحركات في وسوف ي. القروض، وارتفاع تكاليف التمويل
دولة اإلمارات العربية المتحدة سليمة نسبيا،  لبنوك في

وباإلضافة إلى ذلك، نتوقع أن تنظر السلطات . الرأسمالية صحية
السحب من الوفورات الخارجية كلما كان ذلك ع مإلى التحكم في السيولة لدعم النمو، 

  مستويات ديون دبي ما زالت تشكل القلق
التزامات المؤسسات التابعة للحكومة ما  ما فيهابإن إجمالي مستويات الديون في دبي، 

من الناتج المحلي % 140زالت تشكل سببا من أسباب القلق، وتقدر بأنها تبلغ حوالي 
من % 30حوالي ويقارن ذلك بما يقدر ب. اإلجمالي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي

وقد ساعدت اتفاقات إعادة الهيكلة إدارة موقف . الناتج المحلي اإلجمالي ألبو ظبي
مليار دوالر من القروض والسندات  16السداد من جانب دبي، ولكن من المالحظ أن 

دبي القابضة  ةمليار دوالر لشرك 6.3لسداد هذا العام، بما في ذلك 
مليار دوالر من  1.1، ولالستثمارات دبيمليار دوالر لمؤسسة 

وكما حدث في الماضي األخير، نتوقع أن الحكومة . السندات والقروض المستحقة السداد
أو إعادة التمويل أو  ،والمؤسسات التابعة للحكومة ستواجه مشكالت قليلة في السداد

التجديد قد زادت مع تباطؤ االقتصاد ومع  إعادة الهيكلة، ولكن يجب مالحظة أن أخطار
وهناك أيضا فرصة في أن تلجأ السلطات إلى تطوير سوق 

ولذلك يمكن أن . وعلى التمويل الخارجي نوكبالسندات المحلية لخفض االعتماد على ال
  .إصدار أول سندات محلية رئيسية من الحكومة المركزية

  تتشدد مع سياسة الواليات المتحدة
المركزي سعر الصرف  صرفمتمشيا مع البنك الفيدرالي في الواليات المتحدة، رفع ال

، وبالنظر إلى ارتباط سعر نقطة أساس في ديسمبر 
ووفقا . تباع البنك الفيدراليالصرف بالدوالر األمريكي، نتوقع أن يستمر في ا

، يوحي )انظر النشرة االقتصادية في مارس للمزيد من التفاصيل
وقد ارتفعت أسعار . نقطة أساس هذا العام 25ذلك بزيادتين أخريين مقدار كل منها 

 الفائدة بين البنوك تمشيا مع ارتفاع سعر الصرف الرئيسي وتشدد السيولة، مما دفع
تكلفة التمويل للبنوك والشركات ولو أن ذلك كان بمعدل أبطأ مما كان متوقعا في نهاية 
وبينما كان هناك ضغط على سعر الصرف في السوق اآلجلة، فإن 
السلطات تظل ملتزمة بثبات بارتباط العملة المحلية بالدوالر وال نتوقع أي تغيير في 

تزال ضعيفة  ما يالعقار قطاعالو
المتعثرة، ويحتمل أن تعاني الربحية مع ارتفاع األموال االحتياطية، وضعف نمو 

القروض، وارتفاع تكاليف التمويل
لبنوك فياقراض، وتظل هوامش اال

الرأسمالية صحية ةوتعتبر معدالت الكفاي
إلى التحكم في السيولة لدعم النمو، 

  .رورياض
مستويات ديون دبي ما زالت تشكل القلق

إن إجمالي مستويات الديون في دبي، 
زالت تشكل سببا من أسباب القلق، وتقدر بأنها تبلغ حوالي 

اإلجمالي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي
الناتج المحلي اإلجمالي ألبو ظبي

السداد من جانب دبي، ولكن من المالحظ أن 
لسداد هذا العام، بما في ذلك ا ستحقةمستصبح 

مليار دوالر لمؤسسة  4.3ووهيئاتها الفرعية، 
السندات والقروض المستحقة السداد

والمؤسسات التابعة للحكومة ستواجه مشكالت قليلة في السداد
إعادة الهيكلة، ولكن يجب مالحظة أن أخطار

وهناك أيضا فرصة في أن تلجأ السلطات إلى تطوير سوق . ارتفاع أسعار الفائدة
السندات المحلية لخفض االعتماد على ال

إصدار أول سندات محلية رئيسية من الحكومة المركزية 2017-2016نرى خالل 
تتشدد مع سياسة الواليات المتحدة فالسياسة النقدية سو

تمشيا مع البنك الفيدرالي في الواليات المتحدة، رفع ال
 25بحوالي على شهادات اإليداع 

الصرف بالدوالر األمريكي، نتوقع أن يستمر في ا
انظر النشرة االقتصادية في مارس للمزيد من التفاصيل(الفتراضاتنا األخيرة 

ذلك بزيادتين أخريين مقدار كل منها 
الفائدة بين البنوك تمشيا مع ارتفاع سعر الصرف الرئيسي وتشدد السيولة، مما دفع

تكلفة التمويل للبنوك والشركات ولو أن ذلك كان بمعدل أبطأ مما كان متوقعا في نهاية 
وبينما كان هناك ضغط على سعر الصرف في السوق اآلجلة، فإن . العام الماضي

السلطات تظل ملتزمة بثبات بارتباط العملة المحلية بالدوالر وال نتوقع أي تغيير في 
  .هذه السياسة

 

  السندات والقروض المستحقة
 )صندوق النقد الدولي

شركة دبي

  آلجل االصرف سعر : 
 )؛ بلومبرغ

   الفائدة بين البنوكسعر 
  )؛ بلومبرغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

السندات والقروض المستحقة: دبي
صندوق النقد الدولي؛ مليار دوالر(

شركة دبي  الحكومة

سعر : ة المتحدةاإلمارات العربيدولة 
؛ بلومبرغ%( شهرا 12لمدة 

سعر : اإلمارات العربية المتحدةدولة 
؛ بلومبرغ%( أشهر 3لمدة 
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أدى انخفاض إيرادات النفط إلى تدهور حاد في ميزان الحساب الجاري لدولة اإلمارات 

من الناتج المحلي اإلجمالي % 1العربية المتحدة الذي يتوقع أن يصل إلى عجز بحوالي 
الرقم خالل الفترة  ، وفوائض مزدوجة2015في عام 

غير أنه إذا انتعشت أسعار النفط، حسبما نتوقع، فإن الحساب الجاري 
، ولذلك فإن الضغوط على الموازين 2017ينبغي أن يعود إلى تسجيل الفائض في عام 

اإلمارات تحتفظ وباإلضافة إلى ذلك، فإن مختلف . 
. )ADIA(ضخمة، السيما صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي 

هذه الوفورات الخارجية فإن تقديرات  ،وبالنظر إلى فقدان البيانات العامة المكشوفة
ليست بالضرورة موثوقة ويحتمل أن تكون مغالى في تقديرها، ولكن البيانات المجمعة 
من معهد صندوق الثروة السيادية توحي بأن األصول الخارجية ألبو ظبي تزيد على 
مليار دوالر، أو ما يقرب من ضعف الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات 
، وثالث مرات تقديرات صندوق النقد الدولي إلجمالي الديون 

ات والتدفق. المركزي متماسكة صرفموفي هذه األثناء، فإن احتياطيات ال
، التي يعتقد أنها تعكس إعادة توطين األصول الخارجية، رأت 

وقد تراجعت منذ ذلك الوقت إلى . ليار دوالرم 92.5
ندما ع، 2015في مارس، ولكنها ما زالت أعلى من مستويات 

قبل أن تزداد مرة أخرى في مليار دوالر، ونتوقع أنها ستظل ثابتة 
وتواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة أيضا اجتذاب تدفقات صحية من 

عد تتراجع ب ر االئتمانطبادالت مخا
  

اآلن بتقديرات سيادية قوية ألبو ظبي وهو ما يعكس القوة األساسية 
أما دبي  – )Aa2(واإلمارات العربية المتحدة ) AAو

أبو ظبي يضع  "موديز"غير أنه مع استمرار ضعف أسعار النفط، فإن 
وإذا لم يتغير افتراضاتها بشأن . ودولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقابة سلبية

، فمن )2017دوالرا للبرميل في  38، و2016دوالرا للبرميل في 
وعلى النقيض من . Aa2االثنين قليال من الرتبة الحالية البالغة 

ى أوضاع مخاطر السوق قد تحسنت مؤخرا تمشيا مع انتعاش أسعار 
في كال من أبو ظبي ودبي  بادالت مخاطر االئتمانم

غير . دوالرا للبرميل في أوائل العام الحالي 30بينما قفزت أسعار النفط إلى أقل من 
، مما يشير )ألبو ظبي نقطة أساس 58نقطة أساس لدبي و

إلى أن األسواق تشعر مرة أخرى بالراحة بدرجة معقولة آلفاق أسعار النفط ومسارها 

  األسهم تنتعش ولكن العقارات ما زالت ضعيفة
األسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتوافق مع أسعار النفط، 

ثم. 2015على التوالي في عام  ،وأبو ظبيفي دبي 

  الموازين الخارجية ما زالت قوية
أدى انخفاض إيرادات النفط إلى تدهور حاد في ميزان الحساب الجاري لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة الذي يتوقع أن يصل إلى عجز بحوالي 
في عام % 4هذا العام، من فائض بمقدار 

غير أنه إذا انتعشت أسعار النفط، حسبما نتوقع، فإن الحساب الجاري . 2011-2014
ينبغي أن يعود إلى تسجيل الفائض في عام 

. الخارجية ينبغي أن تكون مكتومة
ضخمة، السيما صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي  بوفورات خارجية

وبالنظر إلى فقدان البيانات العامة المكشوفة
ليست بالضرورة موثوقة ويحتمل أن تكون مغالى في تقديرها، ولكن البيانات المجمعة 
من معهد صندوق الثروة السيادية توحي بأن األصول الخارجية ألبو ظبي تزيد على 

مليار دوالر، أو ما يقرب من ضعف الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات  773
، وثالث مرات تقديرات صندوق النقد الدولي إلجمالي الديون ككل حدةالعربية المت

وفي هذه األثناء، فإن احتياطيات ال. الخارجية
، التي يعتقد أنها تعكس إعادة توطين األصول الخارجية، رأت راخلة في ديسمبالد

احتياطيات النقد األجنبي تقفز إلى 
في مارس، ولكنها ما زالت أعلى من مستويات  مليار دوالر 83حوالي 
مليار دوالر، ونتوقع أنها ستظل ثابتة  75عند ثابتة  كانت
وتواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة أيضا اجتذاب تدفقات صحية من . 2017عام 

  .االستثمار األجنبي المباشر
بادالت مخامالرتب قيد البحث، وفروق 

  درجاتها المرتفعة في بداية العام
اآلن بتقديرات سيادية قوية ألبو ظبي وهو ما يعكس القوة األساسية تحتفظ الوكاالت 

و AAو Aa2(للموازين الخارجية 
غير أنه مع استمرار ضعف أسعار النفط، فإن . فلم ينشر ترتيبها

ودولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقابة سلبية
دوالرا للبرميل في  33(أسعار النفط 

االثنين قليال من الرتبة الحالية البالغة المحتمل أنها ستخفض 
ى أوضاع مخاطر السوق قد تحسنت مؤخرا تمشيا مع انتعاش أسعار ذلك، فإن النظر إل

موقد اتسعت بحدة فروقات . النفط
بينما قفزت أسعار النفط إلى أقل من 

نقطة أساس لدبي و 115(أنها تراجعت أخيرا 
إلى أن األسواق تشعر مرة أخرى بالراحة بدرجة معقولة آلفاق أسعار النفط ومسارها 

  .المفترض
األسهم تنتعش ولكن العقارات ما زالت ضعيفة

األسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتوافق مع أسعار النفط،  وقاستحركت 
في دبي % 4.9و% 16.5وهبطت بنسبة 

  األصول تحت اإلدارة
  باألخص أصول دولة * = 

  )اإلمارات العربية المتحدة

  RAK اتسلطة استثمار

  رات اإلماراتسلطة استثما

  شركة استثمارات أبو ظبي الدولية

  *مجلس استثمارات أبو ظبي

  *شركة استثمارات دبي

  سلطة استثمارات أبو ظبي

  احتياطيات فوريكس
  )مليون دوالر أمريكي؛ بلومبرغ

مبادالت مخاطر االئتمان 
  )سنوات، نقاط أساس؛ بلومبرغ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األصول تحت اإلدارة
* = SWFمليار دوالر، معهد (

اإلمارات العربية المتحدة

احتياطيات فوريكس: دولة اإلمارات العربية المتحدة
مليون دوالر أمريكي؛ بلومبرغ(

دبي أبو ظبي

مبادالت مخاطر االئتمان : اإلمارات العربية المتحدة
سنوات، نقاط أساس؛ بلومبرغ 5(
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بي دتمشيا مع أسعار النفط، إذ ارتفع مؤشر قويا قاد كالهما منذ ذلك الحين انتعاشا 
وكان كال المؤشرين %. 7سبة بنأبريل، ومؤشر أبو ظبي 

%) 12، أبو ظبي %33دبي، ( 2014ين مقارنة بأرقامهما المرتفعة في عام 
  .هادسيمكن أن يستمر  جوةفيشير إلى أن هذه ال

وبينما يعتبر ذلك . غير أن اآلفاق الخاصة بأسعار العقارات ما زالت تبدو ضعيفة
مشجعا من منظور النمو، فإن استمرار تنفيذ المشروعات العقارية يحتمل أن يقود إلى 

ه الضرر بسبب قوة تراجع لألسعار بينما العرض الجديد يتجاوز الطلب الذي أصاب
في دبي % 10وقد هبطت أسعار المنازل بحوالي . الدوالر وتباطؤ االقتصاد اإلقليمي

وكانت األسعار . هذا العام% 10- 5خالل العام الماضي، ويحتمل أن تنخفض بنسبة 
  .كنها يحتمل أن تتعرض للضغط هذا العام

 لمؤشرات االقتصادیة الرئیسیة
2013 2014 2015e 2016f 2017f 

     

388.9 408.2 362.2 353.0 410.5 

 48,291 43,054 46,432 54,428 54,773 )آالف الدوالرات

4.3 4.6 3.2 1.9 2.5 

 1.2 1.1 2.5 4.0 2.9 الناتج المحلي اإلجمالي

 3.1 2.2 3.5 4.8 5.0  الناتج المحلي اإلجمالي

4.2 5.0 -11.3 -2.5 16.3 

 52.1 31.7- 38.0- 0.0 0.0 اإلجماليالناتج المحلي 

 5.6 4.9 7.6 5.0 5.0  الناتج المحلي اإلجمالي

1.5 2.3 4.1 2.7 2.5 

129.4 113.8 70.5 48.2 73.3 

70.2 54.9 15.7 -3.5 16.6 

18.1 13.4 4.3 -1.0 4.0 

175.0 200.0 210.0 220.0 230.0 

45.0 49.0 58.0 62.3 56.0 

40.3 20.2 -17.1 -25.2 -1.4 

10.4 4.9 -4.7 -7.1 -0.3 

68 70 93 81 90 

2730 2770 2879 2890 2890 

108 100 58 40 60 

   .عهد التمويل الدولي، السلطات الوطنية

قاد كالهما منذ ذلك الحين انتعاشا 
أبريل، ومؤشر أبو ظبي  20حتى % 13.5بنسبة 
ين مقارنة بأرقامهما المرتفعة في عام منخفض

يشير إلى أن هذه ال ستثمرينمولكن تحسن مشاعر ال
غير أن اآلفاق الخاصة بأسعار العقارات ما زالت تبدو ضعيفة

مشجعا من منظور النمو، فإن استمرار تنفيذ المشروعات العقارية يحتمل أن يقود إلى 
تراجع لألسعار بينما العرض الجديد يتجاوز الطلب الذي أصاب

الدوالر وتباطؤ االقتصاد اإلقليمي
خالل العام الماضي، ويحتمل أن تنخفض بنسبة 

كنها يحتمل أن تتعرض للضغط هذا العاملأكثر قوة في أبو ظبي، و
  

لمؤشرات االقتصادیة الرئیسیةا
 
  

 )مليار دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

آالف الدوالرات(نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
 )التغير(% الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

الناتج المحلي اإلجمالينسبة قطاع الهيدروكربونات من 
الناتج المحلي اإلجمالي نسبة القطاعات األخرى من
 )التغير(% الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

الناتج المحلي  نسبة قطاع الهيدروكربونات من
الناتج المحلي اإلجمالي نسبة القطاعات األخرى من

 )التغير(% ي مؤشر أسعار المستهلك التضخم ف

 )مليار دوالر(صادرات الهيدروكربونات 

 )والرمليار د(رصيد الحساب الجاري 

 )من الناتج المحلي اإلجمالي(% 

 )مليار دوالر(الدين الخارجي 

 )من الناتج المحلي اإلجمالي(% 

  )دوالرمليار (الرصيد المالي 
  )من الناتج المحلي اإلجمالي(% 

 )مليار دوالر(االحتياطيات الدولية 

 )مليون برميل يوميا(إنتاج النفط الخام 

 )دوالر للبرميل( سعر النفط الخام
عهد التمويل الدولي، السلطات الوطنيةسامبا، صندوق النقد الدولي، م: المصدر

دبي

  األسهم سوقا

  أسعار العقارات
 )فيالت متوسطة الحجم، متوسط السعر؛ كلوتونز

درهم إماراتي لكل 
قدم مربع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دبيأبو ظبي

سوقا: دولة اإلمارات العربية المتحدة
  )بلومبرغ(

أسعار العقارات: دبي
فيالت متوسطة الحجم، متوسط السعر؛ كلوتونز(

(rhs)شهرا  12التغير على مدى % 
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في  وحديثة موثوقة تعتبر متاحة عموما للجمهور من مصادر
 دقة عن مسؤولية مهما كان نوعها أي تتحمل المالية ال سامبا

 وباإلضافة .تتضمنهاالمعلومات التي  محتوياتها، أو عن أي من تبعات االستناد إلى
 :الواردة فيها النظر

ويجب أال  ،المشورة لتقديم أو شاملة أو كاملة دراسة تكون
 .المتخصصة والبحث المتأني في الحاالت الفردية المشورة

أي استراتيجيات  في الدخول أو اليةم أدوات شراء أو لبيع السعي

  .المستقبل في األداء عن
القانون، بما في  نقدم أي إدعاء أو ضمان صريح أو ضمني، من حيث الواقع أو

محدد، بغض النظر  لغرض مستهدفة ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي ضمانات تجارية
ضد  قانونية إجراءات ذتتخ قد من خالله والذي )ثل العقد أو اإلهمال أو خالفه

11421  

  
  

  إقرار إخالء المسؤولية
متاحة عموما للجمهور من مصادر معلومات إلى النشرة هذه تستند

سامبا مجموعة ولكن .وقت إعدادها
محتوياتها، أو عن أي من تبعات االستناد إلى اكتمال أو
النظر ووجهات المعلومات فإن ذلك، إلى

تكون أن ليس القصد منها  - 1
المشورة عن تعامل كبديل

السعي وليس القصد منها - 2
  .استثمارية

عن ضمانات أية وال تشكل  - 3
نقدم أي إدعاء أو ضمان صريح أو ضمني، من حيث الواقع أو ال ولذا،

ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي ضمانات تجارية
ثل العقد أو اإلهمال أو خالفهم(عن الشكل 

 .سامبا المالية مجموعة

  

 المالية سامبا مجموعة
11421الرياض ، 833 بريد صندوق
  السعودية العربية المملكة
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