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 والتوقعات  اآلفاق

 النمو قوة على الحفاظ في تساهم أن توقعي النفطي غير القطاع قوة 

وسط التراجع الذي يشهده قطاع النفط.  ،اإلمارات في العاماالقتصادي 

المتوقع أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي نمواً بواقع من و

 خالل العامين القادمين.  ٪6 الى 5٪

 ليبلغ  اإليجارات ارتفاع إثر طفيف بشكل يرتفع أن يتوقع التضخم معدل

  العام القادم. ٪0.3هذا العام وفي المتوسط  5.5٪

 على تسديدالمؤسسات الحكومية  قدرةفي ساهم أسعار األصول  تعافي 

 موعد استحقاقها.  قبل ديونها

 الخاصة  قوانين ببعض متأثرا زالما ولكنه التعافييواصل  تمانئاإل نمو

 .قتراضاالب

 االقتصادية  اآلفاق إلىااليجابية  النظرةتزال ثقة المستثمر قوية نتيجة  ال

 .ةآمن يةستثماربيئة اك االمارات ومكانة

 

 النفطيالقطاع معتدالً نتيجة تراجع نمو يبقى قد  اإلجماليالناتج المحلي نمو 

 الحالي العام خالل على قوة أدائه اإلماراتي االقتصاد يحافظ أن المتوقع من

على الرغم من ، على أساس سنوي ٪3إلى  ٪2 لينمو بواقع القادم والعام

القطاع استمرار  ، وذلك بفضلالناتج المحلي اإلجمالي النفطي محدودية نمو

غير النفطي في التحسن على خلفية قوة قطاع السياحة وقوة نشاط العقار 

  والبناء والتشييد.

المدى  فيجمالي النفطي محدوداً نمو الناتج المحلي اإل يأتيمن المتوقع أن و

وارتفاع االنتاج في  على النفط المتوسط وسط تراجع الطلب العالمي

 نتوقع أن يتراجع نمو ،ونتيجة لذلكاألسواق العالمية وتراجع أسعار النفط. 

ليتعافى  2015و 2014الناتج المحلي اإلجمالي النفطي خالل العامين 

أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي  المتوقعمن ولكن . 2016مجدداً في العام 

على أساس سنوي خالل العامين  ٪6إلى  ٪5غير النفطي نمواً بواقع 

 اإلقتصادية المؤشرات :1 جدول

 السنة  

  2013 2014 2015 2016 

      

 436.1 415.4 409.0 402.3 دوالر مليار الناتج المحلي اإلجمالي

 4.2 2.7 3.3 5.2 سنوي نموال الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي

 0.0 3.5- 1.2- 4.8 سنوي نموال طيالنف قطاع -  

 6.0 5.5 5.5 5.4 سنوي نموال نفطيال غير قطاع -  

 3.5 3.0 2.5 1.1 سنوي نموال التضخم )المتوسط السنوي(

 7.5 8.7 11.2 13.2 كنسبة من الناتج المحلي فائض الميزانية

      

 بنك الكويت الوطنيتقديرات  المصدر:

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 1الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 المركز الوطني لإلحصاء / بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 مؤشر ماركت لمديري المشتريات: 5الرسم البياني 

 ) )مؤشر

 
 مؤشر ماركت لمديري المستريات المصدر:

 

 أسعار المستهلك حسب القطاعاتتضخم : 0الرسم البياني 

 )، األوزان بين األقواسالنمو السنوي ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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السيما في الفترة التي  ،السياحة والعقار قطاعينشاط ، مدعوما بالقادمين

   دبي. الذي ستستضيفه( 2020تسبق المعرض الدولي )إكسبو 

استمر مؤشر ماركت لمديري المشتريات في االرتفاع ما يشير إلى زيادة و

قياسياً  ارتفاعاً  المؤشر حققوقد النشاط في القطاع الخاص غير النفطي. 

من قوة الطلب المحلي والخارجي تماشياً مع  بدعم 6112 ليبلغخالل أكتوبر 

الجديدة ومؤشرات  والطلباتوقد كان التوظيف تحسن اآلفاق االقتصادية. 

االنتاج من ضمن مكونات مؤشر ماركت التي حققت ارتفاعات قياسية خالل 

الطلب على الموظفين في  نمووقد ساهم . 2014الربع األخير من العام 

 تكلفةمؤشر  ارتفاعاألمر الذي قد أدى إلى ، بزيادة الض وط على الروات

 التوظيف إلى مستوى جديد. 

 قطاع العقار مخاطرحول تراجع المخاوف 

خالل الربع في دبي بالتراجع أسعار العقار السكني  حولبدأت المخاوف 

تشديد  بفضل وذلك 2014والربع األول من العام  2013األخير من العام 

الوحدات السكنية. وقد ارتفعت أسعار  منوزيادة المعروض القوانين 

على أساس سنوي على  ٪22و  ٪33مبيعات الشقق والفلل في دبي بواقع 

التوالي خالل الربع الثالث من هذا العام وفقاً لشركة الخدمات العقارية 

إال أن ا ال تزال أقل من  ،المرتفعةوعلى الرغم من هذه النسب أستيكو. 

عندما ش دت أسعار  2013الربع األخير من العام  المسجلة في معدالتال

٪ على أساس 33 بواقع الفلل أسعارو ٪59الشقق ارتفاعاً كبيراً بواقع 

 سنوي.

 القريب في األسعار في المستقبلحادا  ارتفاعاومن غير المحتمل أن نش د 

الزيادات المحتملة في ز ،نشاط العقارتنظيم إلى السلطات  نتيجة سعيوذلك 

ال سيما خالل الفترة التي تسبق استضافة المعرض ، والوحدات السكنية

 (.2020الدولي )إكسبو 

أو المرتبطة  وخاصة المؤسسات التابعة للحكومة ،استفادت الشركات وقد

 اديون أجزاء من  لتسديدمن ارتفاع أسعار األصول والعقار واألس م  ب ا،

ديون ا. إلعادة هيكلة كما أتاحت ل ا الفرصة ، استحقاق اموعد  أو عند قبل

كما استطاعت أيضاً الشركات إعادة تخصيص مصادرها إلطالق مشاريع 

 جديدة أو استكمال العمل في بعض المشاريع المعلقة.

   5312خالل العام  ٪5.5توقعات ببلوغ متوسط التضخم 

وذلك يعود  .2013ش د معدل التضخم العام ارتفاعاً تدريجياً منذ ن اية العام 

ارتفاع أسعار  ، إذ قادبشكل رئيسي إلى تعافي وتيرة نمو اإليجارات السكنية

بلغ معدل التضخم لمؤشر واإليجارات.  مؤشر العقار السكني إلى ارتفاع

بينما استقر التضخم  ،اكتوبرعلى أساس سنوي في  ٪311أسعار المست لك 

ومن المتوقع أن يستمر  .على أساس سنوي ٪412في القطاع السكني عند 

باالرتفاع أمام انتعاش النشاط العقاري وقوة  ةالسكنيااليجارات التضخم في 

االقتصاد. ولكن من المتوقع أن يرتفع التضخم في هذا القطاع بشكل 

نتيجة زيادة توفر  ،وذلك على المدى المتوسط على أقل تقدير ،تدريجي

من المتوقع أن يبلغ وة األخيرة. الوحدات السكنية وتشديد القوانين في الفتر

في العام  ٪310و 2014لعام لمتوسط في ال ٪215معدل التضخم العام 

 أسعار مبيعات العقار السكنية: 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 أستيكو المصدر:

 

 الميزانية: 5الرسم البياني 

 ) من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪ ،)مليار دوالر

 
 المركز الوطني لإلحصاء / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 ميزان الحساب الجاري: 6الرسم البياني 

 ) من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪ ،)مليار دوالر

 
 المركز الوطني لإلحصاء / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 قروض البنوك: 7الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 بنك اإلمارات المركزي المصدر:
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2015.  

 ارتفاع اإلنفاق وتراجع اإليرادات إثريتراجع قد الفائض المالي 

والتي من المتوقع أن تستمر  2015أقّرت اإلمارات مؤخراً ميزانيت ا للعام 

اإلنفاق  االرتفاع المخطط له فيفي تحقيق فائض مالي على الرغم من 

النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط. وقد تم  اإليراداتالحكومي وتراجع 

عض من الميزانية للمشاريع التنموية باإلضافة إلى ب ٪49تخصيص نسبة 

الميزانية فائض تراجع يمن المتوقع ان واالمتيازات األخرى للمواطنين. 

من الناتج المحلي اإلجمالي و  ٪11إلى صل يل 2014بشكل طفيف في العام 

 ، وذلك نتيجةمن الناتج المحلي اإلجمالي خالل العامين القادمين ٪9إلى  ٪

دبي  تحافظأن  ومن المتوقعزيادة المصروفات وتراجع اإليرادات النفطية. 

من المفترض أن يتسارع اإلنفاق   ما المرتفع، إذوأبوظبي على إنفاق

( في الوقت 2020الحكومي في دبي مع اقتراب المعرض الدولي )إكسبو 

     الذي تسدد فيه جزءاً كبيراً من دوين ا المستحقة خالل الفترة ذات ا. 

في الوقت من المتوقع ان يحافظ الفائض المالي لإلمارات على مرونته و

العديد من المخاوف في المنطقة  التراجع األخير في أسعار النفط أثارالذي 

الفائض في اإلمارات من لكن ما قد يتركه من أثر على الميزانيات. حول 

االحتياطيات ووفرة قتصاد اإلالمفترض أن يحافظ على مستواه نتيجة تنوع 

 ،من الناتج المحلي اإلجمالي ٪260 نسبة ضخمة بل ت المالية التي تمثل

باإلضافة إلى التراجع النسبي في تعادل أسعار النفط الذي يحوم حالياً عند ما 

 للبرميل. ادوالر 70يقارب 

فمن  ،في حال اضطرار اإلمارات للقيام بإصالحات إلنفاق ا الحكوميو

من الناتج المحلي  ٪5التي شكلت الدعم ض مستويات المتوقع أن تقوم بخف

التي االتحادية وخفض مستويات خدمات أبوظبي  ،2013اإلجمالي في العام 

  .2013من الناتج المحلي االجمالي خالل العام  ٪7شكلت 

 استقرار فائض الحساب الجاري خالل العامين القادمين

من الناتج المحلي  ٪15من المتوقع ان يتراجع فائض الحساب الجاري من 

وذلك لتراجع الصادرات  2014خالل العام  ٪14اإلجمالي إلى ما يقارب 

ل . كما من المتوقع أن يتراجع الفائض بشكالوارداتنمو  وتسارعالنفطية 

داً بشكل مجد، قبل أن يعاود االرتفاع ٪13ليصل إلى  2015أكبر في العام 

السيما في  ،ر النفطيةقوة الصادرات غي بفضل 2016طفيف في العام 

 .ادرات النفطيةالصوالواردات تراجع رغم وذلك  ،قطاع السياحة

 نمو االئتمان المصرفي  تحسن

والقروض  ، وهما التسليفاتاالئتمان المصرفي بدأ أبرز قطاعين في

 ٪7ارتفاعاً بواقع  سجال ،2011بالتعافي منذ منتصف العام  ،الشخصية

االئتمان إجمالي وقد تسارع نمو على أساس سنوي خالل هذا العام. 

٪ في 717الى أغسطس ٪ على أساس سنوي في 614 منالمصرفي 

٪. 711٪ من 719فتسارع نموها الى  ،سبتمبر. اما القروض الشخصية

 2013بشكل طفيف خالل ن اية العام قد تراجع االئتمان المصرفي  كانو

اإلقراض. وقد تضمنت  نموبعد أن قامت السلطات بتشديد القوانين للحد من 

 وتحديدحد اإلقراض وفرض متطلبات للسيولة  خفضبعض هذه القوانين 

 عرض النقد: 8الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 أسعار اإلنتربنك بين البنوك: 9الرسم البياني 

(٪ )  

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 مؤشرات سوق األسهم: 13الرسم البياني 

 )مؤشر(

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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 الرهن العقاري. قروضسقف ل

( منذ بداية العام 2تراجع النمو السنوي لعرض النقد بمف ومه الواسع )نو

على  ٪19بواقع  مسجال نموامستويات عالية  عندولكنه ال يزال  ،يالحال

. وقد على مستوى متدنأسعار الفائدة وقد حافظت  .سبتمبرأساس سنوي في 

 ٪1أقل من  عند ثالثة أش ر وش ر واحدالظلت أسعار اإلنتربنك لفترة 

 خالل هذا العام. 

نتيجة  2014استمرت أسواق األس م الرئيسية في االنتعاش خالل العام و

أقل مقارنة بالعام الماضي. وقد ارتفع  نموتحسن ثقة المسثمر ولكن بمعدل 

أكتوبر بينما ارتفع مؤشر دبي  حتى ٪6مؤشر أبوظبي الرئيسي بواقع 

  خالل الفترة ذات ا.  ٪30الرئيسي بنسبة كبيرة بل ت 

بعد أن  2014كال المؤشران ش دا تراجعاً إضافياً بحلول منتصف العام 

. كما أسعار أس م اش دت شركة البناء الضخمة أرابتيك تراجعاً حاداً في 

أيضاً تراجعاً كبيراً خالل أكتوبر بعد أن ش دت أسعار النفط تراجعاً سجال 

 مفاجئاً ومستمراً.

عدة قوية نتيجة عوامل  ماراتفي اإل ومن المفترض أن تظل ثقة المستثمر

 ،اقتصادياً مقارنة بالتقلبات التي تش دها المنطقة ةالمالئم مثل البيئة

وتنعكس الثقة  .لشركاتا مديونيةتحسن و باإلضافة الى ومرونة االقتصاد

ا في العام  تراجع واصلتأيضاً في بيانات مبادلة مخاطر االئتمان التي 

حيث استقرت مبادلة  ،المخاطر في االقتصادما يشير إلى تراجع  2014

نقطة  179ة الخمس سنوات عند مخاطر االئتمان لديون حكومة دبي لفتر

أي أقل بكثير من مستواها  2014من العام  نوفمبرأساس بحلول ن اية 

التي كانت تمثل أوج األزمة االقتصادية في  2009خالل فبراير من العام 

 .طة أساسنق 940دبي والتي بل ت حين ا 

 

 مبادلة مخاطر االئتمان: 11الرسم البياني 

  )نقاط أساس( 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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