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 والتوقعات  آفاق 

  توقعات باعتدال نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نتيجة قوة أداء القطاع

إلى  ٪5 بين تراوح نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطيقد يوغير النفطي. 

على خلفية قوة قطاع السياحة وقطاع  5106و 5105خالل العامين  6٪

 العقار وقطاع التشييد والبناء. 

 .انتعاش طفيف في مستوى الثقة بعد إصدار قانون الشركات الجديد 

  متأثراً  5105ارتفاع محتمل في معدل التضخم خالل النصف األول من العام

 .5105في المتوسط خالل العام  ٪0.1وتوقعات ببلوغه  اتبارتفاع اإليجار

  سعار انتيجة تراجع  5105توقعات بتسجيل عجز مالي طفيف خالل العام

 النفط وارتفاع معدالت اإلنفاق.

  بقوانين. تشديدحفاظ نمو االئتمان على وتيرة التعافي مع 

  أداء مؤشرات سوق األسهم  من العوامل التي دعمتقانون الشركات الجديد

 الرئيسي. 

 غير النفطي يشهد  ثباتاً وقوةالناتج المحلي اإلجمالي 

على أساس سنوي خالل  ٪4إلى  ٪3بين   ينمو االقتصاد اإلماراتي المتوقع أن من

نمو ا  تباطؤ مقابلالقطاع غير النفطي  قوة نمومدعوما ب 2016و 2015العامين 

متأثراً بتراجع أداء أسواق  ،على المدى القريب والمدى المتوسط النفطي القطاع

 النفط العالمية.

ليتعافى  2015النفطي خالل العام  اإلجماليالمتوقع أن يتراجع الناتج المحلي  منو

فمن المتوقع ان  القطاع غير النفطياما . 2016الحقاً بصورة طفيفة في العام 

 2016و 2015عامي ى أساس سنوي خالل عل ٪6إلى  ٪5عند نمواً قوياً  يشهد

سيستمر هذا القطاع في النمو مدعوماً بقوة السياحة والعقار والبناء و. على التوالي

والتشييد )ال سيما في النقل والضيافة( خاصة مع اقتراب موعد انطالق المعرض 

  (. 2020الدولي )إكسبو 

 التوقعات اإلقتصادية

  5100 5102 5105 5106 
      

 39809 36003 40000 40203 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 402 207 303 502 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 000 -305 -102 408 سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 600 505 505 504 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 305 300 203 101 سنوي نموال التضخم 

 004 -103 300 700 كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:
 

تراجع مؤشر ماركت لمديري المشتريات خالل مارس للشهر الثاني على التوالي و

متأثراً باعتدال جميع المكونات الثانوية باستثناء طلبات التصدير  5603ليصل إلى 

 انعكسالدوالر )والدرهم تباعاً( الذي الرتفاع التراجع  هذابعض  ويرجحالجديدة. 

 ت بشأن الطلب الخارجي والمحلي جيدة.على اقتصاد دبي. ولكن ال تزال التوقعا

بمردود ايجابي على  قانون الشركات فيالتغييرات الجديدة  تعودمن المتوقع أن و

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 0الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

 
 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 لمديري المشترياتمؤشر ماركت : 5الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
  ماركت المصدر:

 

 
 

  تضخم أسعار المستهلك حسب القطاعات: 0الرسم البياني 

 (األوزان بين القوسين ،٪)النمو السنوي 

 
 تومسون رويترز داتاستريم: المصدر
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خفض الحد األدنى من نسبة األسهم ، محاور التغيير . ومن اهمقطاع الشركات

. ٪30إلى  ٪55من  سوق األوراق الماليةفي  الشركات طرحها إلدراج المطلوب

كانت إذ ، االكتتابات العامة األوليةيؤدي ذلك إلى زيادة نشاط ان  ومن المفترض

. كما ان حول دون ادراج االسهموت الشركات أصحاب امام عائقا ٪55نسبة تشكل 

اإلمارات حالياً تعمل على إتمام مسّودة تخص االستثمار األجنبي والتي ستسمح 

 ألجانب بامتالك كامل للشركات في بعض القطاعات. لمستثمرين ابموجبها ل

 أسعار العقار في دبي

، خاصة 2014تراجعت وتيرة أسعار العقار السكني المرتفعة في دبي خالل العام 

وقد . 2013في الربع الثاني من العام، بعد أن بلغت أسعاراً قياسية في نهاية العام 

على الرهن العقاري وزيادة  سقفساهم االرتفاع في رسوم الصفقات وفرض 

لخفض  البائعين ما دفع ،تسارع األسعار الحد منات السكنية في الوحد عرض

. وتشير شركة "جونز النغ السال" المشترين توقعاتمع األسعار لتتناسب 

على أساس  ٪23للخدمات العقارية إلى ارتفاع أسعار الشقق والفلل في دبي بواقع 

   . 2014على أساس سنوي على التوالي خالل الربع األخير من العام  ٪12سنوي و

بيئة سوق العقار لتفادي مراقبة تطورات على  عزمهاوقد كررت السلطات مراراً 

جديدة  وحدات سكنيةالمبادرة الى توفير ساهم قد تو .فقاعة عقاريةل حاضنة

في تفادي أي ارتفاع كبير في األسعار كالذي  السلطاتالحثيثة من قبل مراقبة وال

وتشير شركة "أستيكو" للخدمات العقارية أنه من المتوقع أن  .2013شهده العام 

أي ضعف عدد الوحدات  ،2015ألف شقة وألفين فيال خالل العام  12يتم تسليم 

  . 2014السكنية التي تم تسليمها خالل العام 

في  المدينةلعقار واألسهم في مساعدة الشركات أسعار األصول وا ارتفاعوقد ساهم 

. وقد سهلت إعادة جدولة الديون تهاديونها قبل موعد استحقاقها أو إعادة جدول سداد

 المشاريع الجديدة.   واعادة تفعيل تفعيل الى

   2014خالل متوسط معدل التضخم  203٪

وبداية العام  2014خالل العام حافظ معدل التضخم العام على ارتفاع وتيرته 

ثاني أعلى مستوى له منذ مارس  . فقد بلغ معدل التضخم خالل شهر فبراير2015

بعد تسارع تكلفة الوحدات  على أساس سنوي ٪306 ليصل إلى 2009من العام 

على  ٪704إذ بلغ معدل التضخم في مكون اإلسكان السكنية وباألخص اإليجارات. 

 2013في االرتفاع منذ نهاية العام استمر حيث براير أساس سنوي خالل شهر ف

نتيجة تعافي قطاع العقار السكني. ومن المفترض أن تؤدي التوزيعات الجديدة 

للوحدات السكنية إلى تراجع بسيط في التضخم في مكون اإليجارات على المدى 

الدوالر  ارتفاعؤدي يكما من المتوقع أن المتوسط وتخفيف الضغوطات التضخمية. 

وتراجع أسعار السلع إلى التخفيف من الضغوطات التضخمية على معدل التضخم 

 2015خالل العام  ٪300العام. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 

     . 2016خالل العام  ٪305و

 توقعات بتسجيل عجز مالي طفيف نتيجة ارتفاع اإلنفاق وتراجع اإليرادات

للبرميل، من المتوقع أن تسجل  ادوالر 70التعادل للنفط مع افتراض بلوغ سعر 

ميزانية اإلمارات عجزاً طفيفاً نتيجة ارتفاع مستويات اإلنفاق أمام تراجع 

 ٪3من المتوقع أن تسجل الميزانية تراجعاً في الفائض البالغ واإليرادات النفطية. 

خالل  ٪103لتسجل عجزاً بنحو  2014من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام 

ولكن مع امتالك اإلمارات احتياطات مالية وفيرة تشكل نسبة ضخمة . 2015العام 

فمن غير المحتمل أن يشهد االقتصاد ، ٪200 عندمن الناتج المحلي اإلجمالي 

المتوقع أن تحافظ كل من دبي  اإلماراتي عجزاً كبيراً على المدى المتوسط. ومن

إذ من المتوقع أن يرتفع  ،وأبوظبي على مستويات اإلنفاق الحكومي المرتفعة

 أسعار مبيعات العقار السكني: 2الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 
 جونز النغ السالشركة أستيكو و شركة  المصدر:

 

 الميزانية: 5الرسم البياني 

 

 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:
 والدخل االستثماري الميزانية تشمل أرباح شركة بترول أبو ظبي الوطنيةمالحظة: 

 

  الحساب الجاري: 6الرسم البياني 

 

 
 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:

 االئتمان المصرفي: 7الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 
 بنك اإلمارات المركزي المصدر:
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( 2020اإلنفاق الحكومي في دبي بشكل أكبر قبل انطالق المعرض الدولي )إكسبو 

   تماشياً مع بلوغ موعد استحقاق جزء كبيًر من دينها خالل الفترة ذاتها. 

نفاق لتفادي أي عجز كبير في ترشيد اإلارات إلى اإلم توفي حال اضطر

من الناتج المحلي  ٪5شكل )على الدعم السلعي نفاق اإلض يتخفالمتوقع الميزانية، ف

 ٪7شكل )خدمات أبوظبي الفيدرالية على نفاق واإل  (2013اإلجمالي خالل العام 

 .  (2013خالل العام   من الناتج المحلي اإلجمالي

 فائض الحساب الجاري خالل العامين القادمينتوقعات باستقرار 

من الناتج المحلي  ٪15من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري ما يقارب 

إيرادات  ترتفعكما من المتوقع أن . 2016و 2015اإلجمالي خالل العامين 

التراجع  مقابل ، ال سيما من قطاع العقار وقطاع السياحة،الصادرات غير النفطية

  إيرادات الصادرات النفطية وارتفاع الواردات.في 

إلى اإليراني ورفع العقوبات عن إيران  االتفاق النوويؤدي يومن المحتمل أن 

في اإلمارات ال سيما في القطاع غير  الخارجية وإعادة التصدير إنعاش التجارة

إذ تعتبر إيران أكبر شريك لإلمارات في التجارة غير النفطية كما تعتبر  ،النفطي

      إيران. إلىالمصدرة  األكبر للسلع المصدراإلمارات 

 يستمر في التعافي هنمو االئتمان ال يزال محدوداً لكن

أي أعلى  2014خالل العام  ٪ 702 واالئتمان الممنوح القروضنمو بلغ متوسط 

. وارتفعت القروض الشخصية من متوسطها ٪505البالغ  2013من متوسط العام 

بلغ نمو  2015اما في فبراير  .2014خالل العام  ٪809إلى  ٪506السنوي البالغ 

 ٪706القروض الشخصية وعلى أساس سنوي  ٪807االئتمان الممنوح القروض و

على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر نمو االئتمان في االرتفاع تدريجياً خالل 

       نتيجة قوة مستويات النشاط االقتصادي في القطاع غير النفطي.  2015العام 

لتبلغ  2013قارنة بالعام منسبة القروض إلى الودائع بصورة طفيفة  ارتفعتو

 اعتباراً من شهر فبراير ٪9008واستقرت عند  2014خالل العام  8906٪

2015 .  

خالل  ٪1805وارتفع النمو السنوي لعرض النقد بشكل أكبر ليصل إلى متوسط 

البالغ  2013أي أعلى بكثير من متوسطه السنوي خالل العام  ،2014العام 

ة اإلنتربنك منخفضة إذ بقيت أسعار فائد ،وقد كانت السياسة النقدية ميسرة .1108٪

   .   2015وبداية العام  2014خالل العام  ٪1عند أقل من 

    أسواق األسهم تحافظ على قوتها

خالل العام  ٪19كما ارتفع مؤشر دبي بواقع  ،٪10ارتفع مؤشر أبوظبي بواقع 

تراجعا عن مستوياتهما العالية خالل المؤشرين . وعلى الرغم من أن كال 2014

إال أن  ،متأثرين بتراجع أسعار النفط وتراجع النشاط العقاري 2014العام 

التي  ن قد حافظا على مستوياتهما العالية نتيجة قوة ثقة المستثمرياألساسيالمؤشرين 

مثل قانون الشركات الجديد واالتفاقية اإليرانية النووية  ،عززتها العديد من العوامل

  األجنبي.تملك المستثمر وإمكانية ارتفاع نسبة 

ساهم االستقرار االقتصادي من خالل تحسن بيئة ديون الشركات وقوة وقد 

في اإلمارات في تعزيز ثقة المستثمر. وبقيت معدالت مبادالت مخاطر االقتصاد 

إذ أنها عادة ما تعكس تراجع المخاطر في االقتصاد.  ،عدم السداد منخفضة نسبياً 

نقطة أساس  219ي دبي وأبوظبي عند معدالت لفترة الخمس سنوات فالواستقرت 

 .2015حلول نهاية مارس من العام نقطة أساس على التوالي في  70و 

  عرض النقد: 8الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 فائدة اإلنتربنكأسعار : 9الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 مؤشرات سوق األسهم: 01الرسم البياني 

 )مؤشر(

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 عدم السدادمبادالت مخاطر : 00الرسم البياني 

 )نقاط أساس(

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
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