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 والتوقعات  آفاق 

 مع  5102خالل العام   توقعات باعتدال نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

المتوقع أن يحافظ القطاع كما من نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي. ضعف 

نتيجة قوة قطاع الضيافة  ٪2 ما يقارب عند نموه القويغير النفطي على 

 وقطاع النقل والمواصالت وقطاع التشييد والبناء.

 ليبلغ  5102في النصف الثاني من العام  توقعات باستقرار معدل التضخم

العام تسارع التضخم في النصف األول من و للعام بأكمله. ٪5,2متوسط 

  على خلفية ارتفاع تكاليف اإليجارات والمرافق. 5102

 في الميزانية. بسيط توقعات بتسجيل عجز مالي 

 .تعافي تدريجي في نمو االئتمان مع استمرار وجود القيود على االقتراض 

  مؤشرات األسهم الرئيسية تتأثر سلباً بضعف البيانات االقتصادية في الصين

 مستوياتها.ولكن تحافظ على ارتفاع 

 يحافظ على مرونته غير النفطيالناتج المحلي اإلجمالي 

ن المتوقع ان يتباطأ االقتصاد اإلماراتي الحقيقي بصورة معتدلة خالل العام م

على أساس سنوي بينما يستمر نمو الناتج  ٪3،5ليصل إلى ما يقارب  2015

 مية للطاقة.المحلي اإلجمالي الحقيقي بالتأثر سلباً بأداء األسواق العال

 االقتصاديةالتوقعات 

  5105 5102* 5102* 5102* 
      

 3.487 35981 39984 3.781 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 .38 385 486 483 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 080 083 480 289 سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 585 580 .48 580 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 385 385 283 181 سنوي نموال التضخم 

 186- -183 380 780 كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 *تقديرات وتوقعات

 

المدى من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي ضعفاً على و

توفر و للنفط القريب إلى المدى المتوسط في ظل تراجع مستوى الطلب العالمي

في أسواق النفط. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي  كافية إمدادات  

مقابل ما بلغه  2015على أساس سنوي في العام  ٪0،3الحقيقي النفطي ما يقارب 

قوته نمو القطاع غير النفطي يحافظ . ومن المتوقع أن ٪4،0عند  2014في العام 

. وسيستمر 2016و 2015على أساس سنوي في العامين  ٪5 ليصل إلى ما يقارب

هذا القطاع بالنمو نتيجة انتعاش النشاط في قطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء 

نشاط في )ال سيما في النقل والمواصالت والضيافة(. ومن المتوقع أن يتسارع ال

االستعدادات للمعرض الدولي في دبي  اقتراب قطاع التشييد والبناء تماشياً مع

   (.   2020)إكسبو 

وشهد مؤشر مديري المشتريات تسارعاً جيداً خالل شهر أغسطس. فقد ارتفع 

قتصاد قيادياً لالمؤشر اإلمارات الرئيسي لمديري المشتريات الذي يعد مؤشراً 

في يوليو وذلك  .،55من  57،1مرة أخرى في أغسطس ليصل إلى  راتيااإلم

 اإلجمالي الحقيقيالناتج المحلي : 0الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

 
 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 مؤشر ماركت لمديري المشتريات: 5الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
  ماركت المصدر:

 

 
 

  تضخم أسعار المستهلك حسب القطاعات: 5الرسم البياني 

 (األوزان بين القوسين ،٪)النمو السنوي 

 
 تومسون رويترز داتاستريم: المصدر
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من االنتاج والطلبات الجديدة والمشتريات. ويشير تجاوز  المكاسب القويةنتيجة 

. 50عند بلوغه أقل من  إلى التوسع بينما يشير إلى التقلّص 50المؤشر مستوى 

في مؤشر طلبات  اً جعترا هوقد شهد كل من االنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعاً قابل

التصدير الجديدة. فقد تراجعت طلبات التصدير إلى أقل مستوى لها منذ عامين 

خالل شهر أغسطس وذلك في ظل قوة الدوالر )والدرهم  54،4لتصل إلى 

اإلماراتي تباعاً( وتراجع الطلب العالمي. وقد استقرت الضغوطات التضخمية 

موظفين. والجدير بالذكر أيضاً أن وتيرة والاالنتاج ر تكاليف اتماشياً مع استقر

المؤشر الثانوي  وبقاءالتوظيف قد استقّرت على الرغم من تراجع أسعار النفط 

من شأن ذلك التخفيف من القلق بشأن ،  وخالل األشهر الخمسة األخيرة 52 فوق

 انقطاعات كبيرة في االستهالك المحلي واالقتصاد بشكل عام. 

لتغيرات التي طال انتظارها لقانون الشركات الجديد في ومن المتوقع أن تظهر ا

اإلمارات والتي تشمل خفض النسبة األدنى لألسهم التي يتوجب على الشركة 

ولية . وقد يؤدي هذا التغير إلى زيادة اإلصدارات األ٪30إلى  ٪55اكتتابها من 

عالية جداً وقلقهم  ٪55نسبة أن كتتاب العام وذلك العتبار أصحاب المشاريع لإل

 بشأن االستثمار في مشاريعهم.

ومطلع العام  2014في دبي تشهد تراجعاً حاّداً في العام  السكني أسعار العقار 

2015 

 ، حيث 2015استمرت أسعار العقار السكني في دبي بالتراجع في مطلع العام 

 2015ام في بداية العسلبي تراجع نمو كل من أسعار الشقق والفلل إلى مستوى 

 إلى وتشير شركة "أستيكو" للخدمات العقاريةللمرة األولى منذ ثالث سنوات. 

على أساس سنوي في الربع الثاني من العام  ٪5تراجع أسعار الشقق في دبي بواقع 

 خالل الفترة ذاتها. ٪10،2وتراجع أسعار الفلل بواقع  2015

باإلضافة  2013وقد ساهم رفع الرسوم على الصفقات في الربع األخير من العام 

إلى ركود نشاط العقار  2014إلى تحديد سقف للرهن العقاري في بداية العام 

السكني وكبح نشاط المضاربة. وقد صاحب تلك األمور ارتفاع مستمر في توفر 

رغبات واإلقبال على المخاطرة الوحدات السكنية باإلضافة إلى تقلّبات في وتيرة ال

 في سوق العقار السكني. 

ن استعدادهم لخفض األسعار لتتناسب مع رغبات المشترين في ووقد أبدى البائع

ظل ارتفاع وفرة الوحدات السكنية. كما ان العديد من المشترين قد اتجهوا لشراء 

 ،الصفقات بالتراجعالوحدات السكنية الجاهزة واألقل تكلفة. وبينما استمرت قيمة 

شهد عدد الصفقات تعافياً إلى حدٍّ ما نتيجة زيادة النشاط في مكون الوحدات السكنية 

ذات الدخل المحدود. ونتوقع مستقبالً أن يرتفع النشاط العقاري في الوحدات 

ما قد يقابل تباطؤ النشاط في مكون الوحدات السكنية  ،المتوسطالسعر السكنية ذات 

 لعالية.ذات التكلفة ا

العمالت الرئيسية لألسواق الناشئة في التأثير سلباً على أمام تسببت قوة الدرهم كما 

الروسيين واآلسيويين. إال أن هذا التأثير يعّد  المشترين وعلى مبيعات سوق العقار

محدوداً وذلك ألن أغلبية المبيعات لإلماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون 

 .بالدوالر االميركي الخليجي

تطاعت سشهد تراجعاً ملحوظاً وقد اتالجدير بالذكر أن سوق العقار في دبي و

المعايير الجديدة تصحيح مسار النشاط العقاري كاستقرار نمو األسعار وزيادة 

عن مبيعات المضاربة. ولكن ال يزال الوقت عوضاً  ةالوحدات السكنية الجاهز

 التغلّب فعالً على هذا التراجع.مبكراَ لتحديد ما إذا قد تم 

     

 أسعار مبيعات العقار السكني: 2الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 
 جونز النغ السالشركة أستيكو و شركة  المصدر:

 

 قيمة الصفقات: 2الرسم البياني 

 )مليار درهم إماراتي(

 واألمالك في دبي دائرة األراضي  المصدر:
 

  عدد الصفقات: 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي متوسط متحرك لثالثة أشهر(

 
 دائرة األراضي واألمالك في دبي   المصدر:

 الميزانية: 7الرسم البياني 

 

 
 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:
 والدخل االستثماري شركة بترول أبو ظبي الوطنيةالميزانية تشمل أرباح مالحظة: 
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توقعات باستقرار معدل التضخم في أسعار المستهلك خالل النصف الثاني من العام 

2015 

يستقر معدل التصخم العام خالل األشهر القادمة بعد ان شهد من المتوقع أن 

وذلك نتيجة استقرار التضخم في مكون  2015تسارعاً في النصف األول من العام 

اإلسكان الذي يشكل جزءاً كبيراً من معدل التضخم العام. كما ستساهم قوة الدوالر 

التضخم العام. لذا وتراجع أسعار السلع في الحد من أي زيادات كبيرة في معدل 

في  ٪3،5فنتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ما يقارب 

  .2015المتوسط خالل العام 

مستوى له أعلى وقد أظهرت البيانات األخيرة لشهر يوليو أن معدل التضخم قد بلغ 

سنوي. وقد جاء هذا االرتفاع على خلفية قوة نمو تكاليف أساس على  ٪4،4عند 

على أساس  ٪1،4من )لمنازل وارتفاع كبير في تضخم أسعار المواد الغذائية ا

ولكن ليس من المتوقع أن يستمر  .على أساس سنوي في يوليو( ٪3،4سنوي إلى 

ار المواد الغذائية، إذ أنه جاء في الفترة التي توافق هذا االرتفاع في تضخم أسع

ارتفاعاً في الطلب على المواد شهر رمضان وإجازة العيد والتي لطالما تشهد 

 الغذائية.

وبينما شهد معدل التضخم في مكون اإلسكان قوة في النمو للشهر الثاني على 

سنوي من أساس على  ٪10،0إال أنه تراجع بصورة طفيفة ليصل إلى  ،التوالي

 2013. وقد استمر التضخم في هذا المكون باالرتفاع منذ نهاية العام 10،2٪

النشاط في قطاع العقار السكني. وقد جاء االرتفاع الضخم في تكاليف نتيجة تعافي 

نتيجة رفع أسعار الكهرباء والماء  2015المنازل في النصف األول من العام 

ولكن من ظبي. إلى إلغاء سقف اإليجارات في أبو للمواطنين والوافدين باإلضافة

متوسط نتيجة وفرة المفترض أن يستقر التضخم في مكون اإلسكان على المدى ال

 .ير الذي تركه رفع تكاليف الخدماتالوحدات السكنية وتراجع التأث

نتيجة ارتفاع مستويات اإلنفاق وتراجع  2015تسجيل عجز مالي بسيط في العام 

 اإليرادات النفطية

من المتوقع ان تسجل الميزانية عجزاً مالياً بسيطاً في ظل ثبات مستويات اإلنفاق 

للبرميل(. ولم تحدد  اً دوالر 70اإليرادات )مع بلوغ سعر التعادل للنفط وتراجع 

 ليل من مستوى اإلنفاق.قحكومة اإلمارات أي خطط من شأنها الت

من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٪3من المتوقع أن يتراجع فائض الميزانية من 

ك . ولكن مع امتال2015في العام  ٪1،3ليصل إلى عجز بنحو  2014العام 

من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪200الدولة احتياطات مالية جيدة تشكل ما يقارب 

على المدى المتوسط. إذ من المتوقع  اللجوء الى السياسة التقشفيةفمن غير المحتمل 

أن تحافظ كل من دبي وأبوظبي على مستويات اإلنفاق المرتفعة. فمن المتوقع أن 

فترة االستعداد للمعرض الدولي )إكسبو  لخاليتسارع اإلنفاق الحكومي في دبي 

      موعد استحقاق جزء كبير من ديونها. اقتراب في الفترة ذاتها و( 2020

من الناتج المحلي اإلجمالي(  ٪5قد تلجأ اإلمارات إلى خفض مستويات الدعم )

من الناتج المحلي اإلجمالي( وذلك في حال  ٪7وفي صناديق أبوظبي الفدرالية )

اضطرارها لتعزيز أوضاعها المالية أو التقليل من ميزانيتها. وقد أعلنت السلطات 

في شهر يوليو اعتزامها إعادة تنظيم األسعار بدءأ من شهر أغسطس والذي من 

 المفترض أن يقلل من تكاليف الدعم على المدى المتوسط تماشياً مع تعافي أسعار

  النفط العالمية.

 استمرار مرونة فائض الحساب الجاري نتيجة قوة اإليرادات غير النفطية

من المتوقع أن يحافظ فائض الحساب الجاري على ثباته ومرونته عند ما يقارب 

  ميزان الحساب الجاري: 8الرسم البياني 

 

 
 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:

 

 االئتمان المصرفي: 9الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 
 البنك المركزي اإلماراتي  المصدر:

 

 عرض النقد: 01الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 أسعار اإلنتربنك : 00الرسم البياني 

(٪) 

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
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وذلك نتيجة إيرادات الصادرات  2015من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  15٪

غير النفطية. وقد قابلت الضغوطات على الفائض الناتجة من تراجع إيرادات 

الصادرات النفطية وارتفاع الواردات قوة في إيرادات الصادرات غير النفطية 

ر والدرهم تباعاً في خاصة من قطاعي العقار والسياحة. كما ساهمت قوة الدوال

 تراجع تكاليف الواردات. 

يكون إللغاء العقوبات عن إيران من قبل الغرب دوراً في إنعاش أن من المحتمل و

التجارة في اإلمارات وال سيما في القطاع غير النفطي. إذ تعد اإلمارات الشريك 

 التجاري األكبر إليران والمصدر الرئيسي للسلع المستوردة. 

  نمو الودائع  ضعفونمو االئتمان المصرفي يستمر في التعافي 

استمر االئتمان المصرفي باالرتفاع رغم تراجع أسعار النفط وتراجع نشاط سوق 

العقار بينما استمر باقي القطاع غير النفطي بالنمو ال سيما قطاع التشييد والبناء. إذ 

أساس على  ٪6،.يتراوح نمو القروض اعتباراً من شهر أغسطس عند ما يقارب 

تحسناً تماشياً مع ارتفاع متوقع في  سنوي. ومن المتوقع أن يشهد نمو القروض

 (.  2020اإلنفاق الرأسمالي في فترة االستعداد للمعرض الدولي )إكسبو 

وقد شهدت وتيرة نمو الودائع تراجعاً منذ مطلع العام نتيجة تراجع نمو الودائع 

الحكومية بصورة رئيسية. فقد استقر إجمالي الودائع اعتباراً من شهر أغسطس 

نتيجة سنوي فقط. وشهد نمو الودائع الحكومية تباطؤاً أساس ى عل ٪0،6عند 

اإليرادات النفطية بالتراجع. وقد أدى ذلك  ارالمصروفات الحكومية واستمرارتفاع 

مؤخراً إال أنه ال يزال معتدالً في شهر الى الودائع القروض معدل إلى زيادة 

 .٪102،3أغسطس عند 

من المتوقع أن يتباطأ ويقاً باإليرادات النفطية. ترتبط الودائع الحكومية ارتباطاً وث

لذا من المحتمل أن يتم فرض ، نمو الودائع تماشياً مع استمرار تراجع أسعار النفط

بعض القيود على االقتراض إذا ما بدأ نمو االئتمان باالرتفاع وازداد الفارق بين 

 القروض والودائع.

( منذ منتصف العام 2وقد تراجع النمو السنوي لعرض النقد بمفهومه الواسع )ن

 نتيجة تأثيرات قاعدية وتراجع في الودائع الحكومية.  2014

ال تزال السياسة المالية لإلمارات سياسة توسعية مع وجود احتمالية التضييق إذا ما 

أشهر والشهر كما هي استدعت الحاجة. فقد ظلت أسعار اإلنتربنك لفترة الثالثة 

. وقد شهدت األسعار 2015و 2014في العامين  ٪1منخفضة عند أقل من 

حتى اآلن. ومن المتوقع  2015ارتفاعاً بسيطاً منذ بداية النصف الثاني من العام 

ان يساهم رفع األسعار من قبل مجلس االحتياط الفدرالي في تضييق السيولة على 

 القطاع المصرفي ولكن ببطئ.

 اق األسهم تحافظ على قوتهاأسو

ال تزال مؤشرات دبي وأبوظبي الرئيسية في مستوياتها المرتفعة إال أنها شهدت 

تراجعاً نتيجة بيانات الصين االقتصادية الضعيفة ووجود بعض التقلبات نتيجة 

 ترقب تحركات مجلس االحتياط الفدرالي.

عدم السداد التي شهدت كما ساهمت هذه العوامل في التأثير على مبادالت مخاطر 

ارتفاعاً والتي تعد مؤشراً هاّما لمستوى المخاطر في اقتصاد الدولة. فقد استقرت 

 65و 209مبادالت مخاطر عدم السداد لفترة الخمس سنوات لدبي وأبوظبي عند 

 نقاط أساس على التوالي في مطلع شهر سبتمبر.

 المستمر استمرار ربط الدوالر بالدرهم اإلماراتي رغم التراجع

هم منذ ادر 3،673ميركي عند سعر دوالر واحد مقابل رتبط الدرهم بالدوالر األا
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. وقد ساهمت سياسة أسعار الصرف الحالية في دعم استقرار 1997العام 

، وقد االقتصاد الكلي لإلمارات ودعم معدل التضخم والحفاظ على ثقة المستثمر

النفط مؤخراً وقوة الدوالر أمام  الربط بعض الضغوطات نتيجة تراجع أسعارواجه 

إال أن امتالك اإلمارات إلحتياطات مالية متينة قد مكنها ، معظم العمالت االخرى

 من دعم ارتباط عملتها بالدوالر.

ما ادى بدوره  ،ماراتي الموزون تجارياً قوة الدوالر إلى تراجع الدرهم اإلوقد أدت 

لوافدين من ة للسياح والمستثمرين من افاع التكلفإلى ارتفاع تكاليف الصادرات وارت

  خارج دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا. 

ولكن  ،وخاصة تلك غير النفطية ،الصادراتقوة الدرهم سلباً على  تؤثروقد 

ال والشريك األكبر لإلمارات في التجارة.  دول آسيا تعدّ  وذلك ألن  ،بصورة طفيفة

ن معظم السياح من دول أولكن بما ، عمالتهاتشهد تراجعاً في تلك الدول تزال 

ماراتيين هم المستثمر األكبر في وبما أن المواطنين اإل ،مجلس التعاون الخليجي

فإن المخاوف بشأن تباطؤ النشاط في تلك القطاعات وفي القطاع   ،قطاع العقار

      غير النفطي قد تكون محدودة جداً. 
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