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 وتوقعات  آفاق 

  توقعات بتراجع معتدل في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل العام

 .2017وارتفاعه الحقاً في العام  2016

  معتدلة  ه وحفاظه على وتير 2016في العام تراجع نمو االقتصاد غير النفطي

 النقل والمواصالت والسياحة والبناء والتشييد. اتإثر زيادات في قطاع

  تالشي التاثير التضخمي تماشياً مع  2016معدل التضخم يبقى متدنياً في العام

 .2015الذي رافق اإلنخفاض الكبير للدعوم خالل العام 

 ليتحول إلى  2016خالل العام  ولكن مقبول بتسجيل عجز مالي أكبر توقعات

 .2017فائض في العام 

  نمو حيث فاق نمو القروض  2016استمرار شح السيولة المصرفية في العام

 الودائع الذي واجه ضغوطات من تدني اإليرادات النفطية.

  2016في العام  يتراجع قليلا  الحقيقيالناتج المحلي اإلجمالي نمو 

عند ن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لإلمارات قليلا م

بتأثير من  2016في العام  2.1ليصل إلى  2015في العام  3.8ـ  بنسبة تقدر 

تباطؤ في نشاط القطاع النفطي واعتدال نشاط القطاع غير النفطي. وتسبب التدني 

يرادات في القطاع النفطي. وبدأ نمو كبح نمو اإلالى  في أسعار النفط العالمية 

نشاط القطاع غير النفطي أيضاا بالتراجع قليلا ولكن بوتيرة معتدلة نظراا الستمرار 

 قطاعي الضيافة والتشييد والبناء بتسجيل زيادات جيدة.

نمو القطاع النفطي ضعيفاا على المدى القريب إلى المدى  بقى ومن المتوقع أن ي

المتوسط وذلك تماشياا مع استمرار تدني أسعار النفط وأثرها على مستويات 

 2015في العام  5.0االنتاج. ونتوقع أن يتباطأ النمو الحقيقي للقطاع النفطي من 

في العام ومن ثم يتعافى الحقاا بصورة طفيفة  2016في العام  1.0ليصل إلى 

 .مخطط في حال ارتفاع مستويات االنتاج كما هو وذلك  2017

 االقتصاديةالتوقعات 

  2014* 2015 2016* 2017* 
      

 395.8 360.8 370.3 401.9 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 3.2 2.1 3.8 3.1 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 2.5 1.0 5.0 0.8 سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 3.6 2.6 3.2 4.1 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 3.0 2.5 4.1 2.0 سنوي نموال التضخم 

 1.8 2.8- 1.1- 4.2 كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 توقعاتو *تقديرات

 

 القطاع غير النفطي بالتراجع قليلا محافظاا رغم ذلك على وتيرتهواستمر نشاط  

الذي يعد  2016. إذ استقر مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات في العام الجيدة

مؤشراا قيادياا للقتصاد اإلماراتي وذلك بعد فترة من التراجع. وقابل التراجع في 

قوة في السوق المحلية. وال تزال بعض القطاعات تحقق بعض الالطلب الخارجي 

مكاسباا جيدة مثل قطاع السياحة وقطاع النقل والمواصلت وقطاع البناء والتشييد 

حيث تعد هذه القطاعات من أهم القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 1الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

 
 وتوقعات تقديرات* ؛الوطني الكويت بنك وتقديرات لإلحصاء الوطني المركز المصدر:

 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدبي وأبوظبي: 2الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
  لإلحصاء مركزي دبي وأبوظبي المصدر:

 

 مؤشر ماركت لمديري المشتريات: 3الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 "ماركت"  المصدر:
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عد أن شهد اإلجمالي غير النفطي. كما بدأ نشاط قطاع العقار السكني باالستقرار ب

 .2015تراجعاا لمعظم العام 

وقد ساهم كل من قطاع السياحة وقطاع الضيافة بتحقيق المرونة التي شهدها 

النشاط غير النفطي. فقد استمر مطار دبي الدولي بتحقيق أرقام قياسية لعدد 

مليون  7.6البالغ والمسافرين العابرين خلله محطماا الرقم الذي حققه في يوليو 

مليون مسافر. كما ال يزال الطلب على الغرف  7.7يصل في أغسطس إلى مسافر ل

الفندقية قوياا وفق ما تشير إليه معدالت إشغال الغرف وذلك على الرغم من تراجع 

إحصائات شركة "أس شير وتخلل العام الماضي.  اليوميايجار الغرفة  متوسط

قد ف الفندقية في دبي أن معدل إشغال الغر بحاث الفنادقأفى  ةالمتخصصتي أر" 

   .خلل شهر أغسطس 76.1بلغ نسبة قوية عند 

كما لعب قطاع البناء والتشييد أيضاا دوراا مهماا في دعم نمو االقتصاد غير النفطي. 

ناء والتشييد على قوته السيما في ظل استعدادت بومن المتوقع أن يحافظ نشاط ال

االستعدادات مشاريع البناء . حيث تضم 2020 دبي للمعرض الدولي إكسبو

والتشييد لمباٍن عديدة باإلضافة إلى توسعة المترو وتطوير الطرق والجسور. فقد 

مليار دوالر( في  5مليار درهم ) 17أعلنت السلطات في دبي عن تخصيصها 

ملياري درهم مقارنة  حوالي زيادة تبلغ ميزانيتها لمشاريع البنية التحتية بفارق

   ةالقليلة القادمفي السنوات المتوقع أن ترتفع الميزانية  ومن. 2015بالعام 

 لتحويل الوطنية الرؤية  مع تماشياا وذلك  2020إكسبو  قامة معرض إستعدادا إل

 فياإلستمرارية  وضمانقائم على المعرفة  إلقتصاد ياإلمارات اإلقتصاد

 .النفط بعد ما حقبة

االقتصاد غير النفطي للدولة وتحقيق تقوية وتعزيز الى وتسعى الرؤية الجديدة 

طويلة األمد والتي تناولتها السلطات  من خلل  خطتها الشاملة  التنويع االقتصادي

مؤخراا  . كما أطلقت السلطات في "استراتيجية اإلمارات الستشراف المستقبل"

مليار دوالر  44التي من المفترض أن تساهم في ضخ واستراتيجية دبي الصناعية 

في إنعاش  أن تساهمالتي من المفترض و 2030صاد اإلمارة بحلول العام القت

 االقتصاد غير النفطي. 

 النفطي يتراجع قليلا ويحافظ رغم ذلك على قوته غير دبي: نمو الناتج المحلي 

على أساس  ٪4.2في دبي إلى تباطؤ النمو من األخيرة  يةبيانات االقتصادالتشير 

في الربع الرابع من العام  ٪3.1إلى  2015سنوي في الربع الثالث من العام 

عند  2015لكامل العام  اإلجمالي في دبيالمحلي  . وقد استقر نمو الناتج 2015

في  القوي النمو لتحقيق بعضعلى أساس سنوي نظراا  ٪4.1معدل جيد بلغ 

 االقتصاد غير النفطي.

في النصف األول من  قليلا  اإلجمالي المحلي الناتج نمو يتحسن أن ونتوقع

 دبي اإلمارات لبنك االقتصاد تتبع مؤشر إليه يشير ما حسب 2016العام 

بالذكر أن هذا المؤشر يتتبع نمو  الجدير. قوته على حافظالذي  الوطني

 يبدوالذي واقتصاد دبي المستقبلي ونشاطه في القطاع الخاص غير النفطي. 

  . سبتمبر شهر في 55.1 مستوى عند ستقرليوصل ذروته قد  انه

  دعم االقتصادساهم في تالمشاريع  قوة مستويات إنفاق الدولة على: أبو ظبي

على أساس سنوي في  2.2تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ألبوظبي إلى 

من العام من مستواه الذي شهده في الربع األخير  2016الربع األول من العام 

على أساس سنوي. وقد ظهر هذه التباطؤ نتيجة تراجع النمو  ٪7.7عند  2015

ورغم وجود عوامل قد الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي النفطي وغير النفطي. 

تسببت في تسجيل هذا التراجع كانخفاض اإليرادات النفطية ومستويات اإلنفاق 

 مؤشر تتبع اقتصاد دبي: 4الرسم البياني 

 (مؤشر)

 بنك اإلمارات دبي الوطني  المصدر:

 

  أسعار مبيعات العقار السكني: 5الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 ووكالة "جي إل إل" العقارية "أستيكو" المصدر:

 

 
 العقارية قيمة الصفقات: 6الرسم البياني 

 (مليار درهم)

 
 دائرة األراضي واألملك في دبي: المصدر

 
 

 العقارية عدد الصفقات: 7الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪ -)متوسط متحرك لثالثة أشهر 

 
 األراضي واألملك في دبيدائرة   المصدر:
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امل القاعدية. )ارتفع إجمالي النمو بواقع الحكومي إال أنه قد يفّسر أيضاا ببعض العو

يشهد الربع على أساس سنوي خلل الفترة ذاتها من العام الماضي(. وقد  7.2٪

تماشياا مع استمرار  الى األعلى تحركات تصحيحية 2016الثاني من العام 

 .مستويات إنفاق الدولة واستكمال المشاريع المستوقفة بدعم االقتصاد

 2016 في العام  تشهد ثباتاا مؤشر مديري المشتريات وتيرة 

في العام  55إلى  53 مستوى بالثبات عند لمديري المشتريات "ماركت"مؤشر  بدأ

. فقد تراجع المؤشر في سبتمبر قليلا 2015خلل العام تراجعاا بعد أن شهد  2016

)إذ لجديدة على خلفية تباطؤ الطلبات الجديدة وطلبات التصدير ا 54.1ليصل إلى 

إلى التوسع في االقتصاد بينما يشير إلى التقلّص  50يشير تجاوز المؤشر مستوى 

كما ارتفع  60متخطياا مستوى قوياا (. ولكن ال يزال االنتاج 50عند بلوغه أقل من 

األمر الذي ساهم في التخفيف من المخاوف  51.6مؤشر التوظيف قليلا ليصل إلى 

   وضاع التوظيف.بشأن ضعف بيئة األعمال وأ

 2016 خلل العام في دبي تستقر بصورة ملحوظة السكني العقارأسعار 

الذي شهده تباطؤ البعد  2016بدأ نمو أسعار العقار السكني باالستقرار في العام 

إثر شدة الضوابط وارتفاع وفرة الوحدات السكنية وقلة اإلقبال. لحوالي عامين 

 ٪2.8إلى تراجع أسعار الشقق بواقع  العقاريةشركة "أستيكو" للخدمات وتشير 

مقابل تراجعه في الربع األول  2016على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 

الفلل ألول  رقابل أسعامعلى أساس سنوي. وارتفعت بال ٪4.3من العام نفسه بواقع 

على أساس سنوي. وبينما يشير هذا االرتفاع إلى تعافي  ٪10.6مرة منذ عام بنحو 

 أسعار الفلل إال أنه قد يعزى أيضاا إلى بعض التأثيرات القاعدية. 

في الوقت الذي استمرت قيمة تدريجياا شهد نمو عدد الصفقات العقارية تعافياا 

دات . ويرجع سبب هذا التعافي إلى زيادة النشاط في مكون الوحالمبيعات بالتراجع

 السكنية األقل تكلفة.

  أغسطس نتيجة تراجع أسعار الوقودفي  التضخم في أسعار المستهلكتراجع 

تماشياا مع تراجع  2015شهد معدل التضخم العام تراجعاا حاّداا منذ منتصف العام 

باإلضافة إلى  في أسعار العقار السكني الذي يشكل وزناا كبيراا في المؤشر التضخم

على أساس سنوي في  ٪1.8 منمعدل التضخم  تراجع. وقد تراجع أسعار الوقود

على أساس سنوي في أغسطس. ومن أهم مسببات هذا  ٪0.6يو ليصل إلى ليو

التراجع كان التراجع في كل من أسعار العقار السكني وأسعار المواد الغذائية 

وقود الذي أدى بدوره إلى تراجع المحلية وذلك باإلضافة إلى تراجع أسعار ال

 على أساس سنوي في أغسطس. ٪12.1أسعار النقل والمواصلت بواقع 

النقل والمواصلت  ومن المحتمل أن تظهر بعض الضغوطات التضخمية من مكون

العالمية تعافياا  النفط على المدى القريب إلى المدى المتوسط بعد أن شهدت أسواق

يقابلها تراجعاا في اإلسكان والمواد الغذائية. لذا سفي سبتمبر ومطلع أكتوبر إال أنه 

ليصل  2015في  ٪4.1فإننا نتوقع أن يتباطأ التضخم من متوسطه السنوي البالغ 

    .2016في  ٪2.5إلى 

 لمواجهتهمع امتلك االحتياطات اللزمة  2016مالي في العام العجز ال تسعقد ي

المتوقع ان تسجل  منظل ثبات مستويات اإلنفاق وتراجع اإليرادات  يف

من الناتج المحلي اإلجمالي خلل العام  ٪3.0الميزانية عجزاا مالياا يبلغ 

 العام في فائٍض  لتحقيق المالي الميزان يعود أن المتوقع ومن. 2016

 في مخطط رتفاعاال تحقيقو تدريجياا  النفط أسعار تعافي حال في 2017

 .  االنتاج

  التضخم في أسعار المستهلك حسب القطاع: 8الرسم البياني 

 األوزان بين القوسين( - ٪)النمو السنوي 

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 الميزانيةفائض أو عجز : 9الرسم البياني 

 (والدخل االستثماري تشمل أرباح شركة بترول أبو ظبي الوطنية ، ٪النمو السنوي  )

 
 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني   المصدر:

 

 ميزان الحساب الجاري: 10الرسم البياني 

 

 
 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني   المصدر:

 

 نمو القروض المصرفية والودائع : 11الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 

 المركزي اإلمارات مصرف   المصدر:

http://www.nbk.com/
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الشأن  ابهذ جذرية إال أنه من غير المحتمل أن تتخذ السلطات اإلماراتية خطوات

احتياطات لما تمتلكه من  وذلك من أجل تعزيز الوضع المالي على المدى المتوسط

. إذ من ٪200مالية ضخمة تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي بواقع 

نفاق الحكومي العالية إلعلى مستويات ا وأبوظبيالمتوقع أن تحافظ إمارتي دبي 

اإلنفاق على وتيرة تسارع حيث من المتوقع أن تعلى مشاريع البنية التحتية. 

   . 2020كسبو إل تماشياا مع استعداداتهامشاريع البنية التحتية في دبي 

مثل  باإلصلحات المالية مؤخراا تقوم لم الرئيسية  ماراتاإلوال يعني ذلك أن 

قيام أبوظبي  الى. إذ تشير بعض التقارير األخيرة خفض الدعوم وفرض الرسوم

واتخاذ  إنفاقها على عدد من المشاريع التي ال تعّد ذات أولويةو تخفيض أ جيلأبت

 . خطوات من أجل زيادة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع

أن اإلمارات ستصبح من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي التي  ويبدو

القانون  مسودة تمريرومن المتوقع أن يتم  المضافةالقيمة  ضريبةستفرض 

 العمل جدول ويشير وفقاا لتقارير صحفية. 2016في الربع األخير من العام 

وسيلزم هذا  .2018األولى منه في  لةالمرح انطلق الى القانون بهذا

الشركات في اإلمارات التي تتعدى إيراداتها السنوية المليون دوالر  لقانونا

. ومن المتوقع أن المضافةمليون درهم( بجمع ودفع ضريبة القيمة  3.75)

 مليارات 3.3 إلى يصل ما تجميع في ٪5عند مستوى  ضريبةالتساهم 

من الناتج المحلي  ٪1أو  الضرائب إيرادات من( درهم مليار 12) دوالر

  .   اإلجمالي

بغرض تمويل العجز في الميزانية بإصدار سندات دولية السلطات وقد قامت 

 خلل أبريل السلطات في أبوظبياصدرت وقد  للحفاظ على األصول الخارجية.

. 2009منذ العام  اتهاإصدار تعّد أولىدوالر  مليارات 5سندات سيادية بقيمة 

 لديها العاموأن الدين  ماسيّ  المن السندات  المزيد إصداراإلمارات  بإمكانو

   من الناتج المحلي اإلجمالي. ٪50 بنحو يقدر

مارات بدالا من الحكومة اإلعلى مستوى حاليا  العامالدين  أدواتإصدار يتم 

لحكومة يسمح ل 2017جديد مطلع العام  قانونإصدار التي تنتظر والفيدرالية 

ذات اإلماراتية يرتفع الطلب على السندات  أن من المتوقعإصدار السندات. إذ ب

 .  المتدنية عالميا أسعار الفائدةفي ظل عالية الالعوائد 

  النفطيةإيرادات الصادرات  تراجعنتيجة  يتراجع فائض الحساب الجاري 

ة نتيج 2016المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري بالتراجع في العام  من

. ومن واعتدال نمو الصادرات غير النفطية ةالصادرات النفطيتراجع إيرادات 

 ابعض الضغوطات ولكنه النفطيةغير إيرادات الصادرات  تواجهالمتوقع أن 

لذا فإننا نتوقع  التجارة والسياحة. يعلى خلفية تحسن الزيادات في قطاعستتحسن 

ليصل  2015من الناتج المحلي في العام  ٪6من  أن يتراجع الحساب الجاري قليلا 

إثر تعافي  2017ويرتفع أكثر الحقاا في العام  2016من الناتج في العام  ٪5إلى 

    أسعار النفط وتحسن نمو الصادرات غير النفطية.

قوة بعض الضغوطات نتيجة صادرات غير النفطية  تواجهمن المحتمل أن و

الموزون الدرهم فقد سجل الدرهم نمواا على خلفية قوة الدوالر في مؤشر  .الدرهم

تجارياا ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصادرات وساهم في جعل اإلمارات عالية 

األسواق  وقد تأثر التبادل التجاري مع. الكلفة من ناحية السياحة واالستثمار

كبير ال سيما وأن معظم السائحين  بقوة الدرهم بينما لم تتأثر السياحة بشكلاآلسوية 

وذلك ألن معظم  يالعقار االستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي. ولم يتأثر

. وبشكل عام فقد كان األثر على االقتصاد غير اإلمارات من مواطنيالمستثمرين 

 عرض النقد : 12الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 أسعار اإلنتربنك : 13الرسم البياني 

 (٪) 

 

 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
 

 مؤشرات أسواق األسهم : 14الرسم البياني 

 )مؤشر( 

 

 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 مبادالت مخاطر عدم السداد : 15الرسم البياني 

 (أساس(

 

 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
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  .جيدةة النفطي محدوداا نسبياا ونتوقع استمراره على وتير

 اإليرادات النفطيةفي السيولة وسط تراجع شح البنوك ال تزال تواجه 

نشاط  في تدريجياا نتيجة تراجع طفيف باالعتدال نمو االئتمان المصرفي استمر

نمو أن إلى تشير البينات األخيرة إذ قطاع العقار وفي قطاع البناء والتشييد. 

على أساس سنوي في يوليو ليصل إلى نسبة ال بأس  ٪6.2قد تراجع من  القروض

توقعات بارتفاع اإلنفاق الرأسمالي تماشياا مع الومع . ٪5.8ي أغسطس عند بها ف

   قد تستمر وتيرة القروض باالرتفاع. 2020كسبو إلاالستعدادات 

على أساس سنوي في يوليو  ٪3.5من  بالتراجعوتيرة نمو الودائع  واستمرت

نتيجة تراجع نمو الودائع على أساس سنوي في أغسطس  ٪3.3لتصل إلى 

في  اا نسبيجيد النمو ال. ومع اإليرادات النفطيةتأثرت بتراجع التي   الحكومية

من الودائع القروض إلى  ساهم تباطؤ نمو الودائع برفع نسبة ،معدالت نمو االئتمان

منذ  اأعلى مستوياتهبذلك مسجلة  ،في أغسطس ٪104.7في يوليو إلى  103.6٪

 أكثر من أربع سنوات. 

السيولة المصرفية على خلفية تراجع بالتراجع ( 2النقد بمفهومه الواسع )ن واستمر

شبه الحسابات تماشياا مع تراجع على أساس سنوي  ٪2.3ليستقر في أغسطس عند 

على أساس  ٪2.0والودائع طويلة األجل بالدرهم من كالودائع األجنبية النقدية 

 في الفترة ذاتها.   ٪1.5سنوي إلى 

باالرتفاع  الواحدالشهر ألجل الثلثة أشهر وألجل أسعار اإلنتربنك  استمرت

في  ونتوقع أن تستمر. سنوات أربعلتقترب من تحقيق أعلى مستوياتها منذ 

 العام.للفائدة األميركية قبل نهاية مجلس االحتياط الفدرالي االرتفاع على خلفية رفع 

 سيساهم في إنعاش النمو والمتوسطةلشركات الصغيرة لاإلتمان منظومة إصلح 

من نسبة الشركات  ٪95 يتجاوز ما والمتوسطة الصغيرة الشركات تشكل

 قد المشاريع تلك لكن. تياإلمارفي دبي وتعّد من أهم محركات االقتصاد 

 القطاعأثر أيضاا على  مما فلسلإل عادلفي ظل غياب قانون  عانت

 قبل قانوناا فاعلا بشأن اإلفلس إصدار يتم أن المحتمل ومن .المصرفي

 .2016 العام نهاية

في حال التعثر في سداد الدين أو الشركة ففي ظل القوانين القائمة قد يسجن مالك 

. وقد ارتفعت نسبة التعثر نتيجة ضعف األوضاع الخارجية بل رصيدإصدار شيك 

في دبي.  الشركاتوضعف القطاع التجاري الذي يشغل حيزاا كبيراا من شريحة 

بينما سيكون بمقدور أصحاب المشاريع في ظل القانون الجديد أن يتفاوضوا من 

االئتمان المصرفي  جودة أجل إعادة جدولة الديون. وسيساهم ذلك أيضاا في تحسين

الصغيرة والمتوسطة األمر الذي سيساهم بدوره الشركات وتحسين الثقة في قطاع 

 في إنعاش االئتمان الممنوح للقطاع.

 أسواق األسهم وأسعار الفائدة

 أسواق المنطقةتماشياا مع بالركود  مؤشرات دبي وأبوظبي الرئيسية ستمر نشاطا

إضافة  تراجع أسعار النفطاألسواق العالمية التي تأثرت بمخاوف النمو العالمي وو

 .مع ترقب االنتخابات الرئاسية األميركيةإلى زيادة التساؤالت 

 لمستوى هاّما مؤشراا  تعد التي السداد عدم طراخم مبادالت واستمرت

أقل مستوياتها منذ  من وتقترب بالتراجع قليلا  الدولة اقتصاد في المخاطر

السداد لفترة الخمس سنوات  عدم مخاطرمبادالت  استقرت وقد. عدة سنوات

 في أساس على التوالي ةطنق 73 و أساس نقاط 166لدبي وأبوظبي عند 

  .أكتوبرشهر  مطلع

 مؤشر الدرهم اإلماراتي الموزون تجارياً  : 16الرسم البياني 

 (100=  2000)مؤشر، يناير  
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