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 التوقعات لمحة عامة و

  على الرغم نموا جيدا السياحة والعقار االقتصاد اإلماراتي الذي ال يزال يشهد  اقطاعيقود

 .ينتا  النططاالمن التباطؤ في نمو 

 الي ويستمر على وتيرته في العام خالل العام الحالنططي نتا  اإليتراجع قع أن من المتوو

 وذلك فإن القطاع غير النططي يشهد ارتطاعاً  ،المشترياتمدراء ووفقاً لمؤشر . 5102

 انتعاش السياحة. باإلضافة الى نتيجة قوة نشاط العقار بشكل رئيسي 

 حيث تشغل اإلمارات مركزاً  ،استمر التطاؤل بشأن اقتصاد اإلمارات منذ بداية العام الماضي

 اقتصادياً مرموقاً وآمناً بين دول الخليج.

 نتيجة استعداد دبي الستضافة  ، وذلكمن المتوقع أن يشهد القطاع غير النططي انتعاشاً أكبر

 ،البناءمشاريع حيث من المتوقع أن يرتطع اإلنطاق الحكومي على  ،5151إكسبو معرض 

 كما من المتوقع أن تزداد فرص األعمال والطرص الوظيطية وخاصة في قطاع السياحة.

  تسارع كما نتوقع  ،خالل العامين القادمين سنويا ٪2النمو غير النططي  أن يبلغنتوقع

       المعرض الدولي. حتى انطالق بشكل إضافي النمو

 سوق العقار

. المدى القريب في حذرين بشأن تطورات سوق العقار المراقبين والمستثمرينبعض يظل  قد

بعض قد أثارت  2013خالل الربع األخير من العام الزيادة المفاجئة في أسعار المبيعات ف

مماثلة ومستدامة غير قد تكون  العقاريفي سوق دبي فورة جديدة المخاوف حول إمكانية حدوث 

عت ارتف حيث ،األسعار أكبر في شريحة الشققوتبدو ضغوطات  .2002لتلك التي شهدها العام 

على أساس ربع سنوي وذلك  ٪23على أساس سنوي  بواقع  ٪60أسعار مبيعات الشقق بواقع 

أسعار في من شأن الزيادة الكبيرة  ،وفقاً لشركة الخدمات العقارية أستيكو. ولكن في الوقت نفسه

من التزاماتها بوقت مبكر أو في  جزءعلى تسديد بعض الشركات المدينة تساعد األصول أن 

كما تساهم المفاوضات المستمرة بشأن إعادة جدولة القروض في مساعدة الشركات الوقت المحدد. 

 جديدة . تنموية إلطالق مشاريع مواردها إعادة توزيع على 

 اأسعار العقار تباطؤ التضخمية على ضغوطاتالفمن الممكن أن تشهد  ،المدى المتوسطفي أما 

الفوز باستضافة المعرض فبعد  .الجديدة القوانينوبعض الوحدات السكنية  ارتفاع عددنتيجة 

على أساس سنوي خالل العام  ٪2الوحدات السكنية بواقع  عددالدولي من المتوقع أن يرتفع 

بتباطؤ نمو  يؤدي ذلك إلىأعلى معدل نمو له منذ أربع سنوات. ومن المتوقع أن في  ، وذلكالحالي

: آخر التوقعات بشأن االقتصاد الكلي0الجدول   

 
 الوحدة السنة 

مليار  5105 5102 5102 5102
 درهم

 
      
درهم مليار 1410 1424 1466 1424  اإلجمالي المحلي الناتج 

 أساس على 4.4 4.7 2.4 3.7 اإلسمي
 سنوي

 اإلجمالي المحلي الناتج
3.0- 1.0 الفعلي  أساس على 6.3 6.0 

 سنوي
 النفطي

 أساس على 3.5 4.0 5.0 5.0
 سنوي

النفطي غير  

 أساس على 0.7 1.1 2.5 3.0
 سنوي

المستهلك أسعار تضخم  

من  نسبة 7.7 6.0 5.0 4.0
الناتج 

 المحلي

 الميزانية
 

بنك الكويت الوطنيالمصدر:   

 الحقيقيالناتج المحلي اإلجمالي 
 ) النمو السنوي ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 المشترياتمدراء مؤشر 
 )مؤشر)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 المستهلك حسب القطاعتضخم أسعار 
 )النمو السنوي ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 أسعار العقار
 )النمو السنوي ٪)

 

 بنك الكويت الوطني المصدر:
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 ار العقار خالل العام الحالي. أسع

األمر الذي من شأنه  ،كما من الممكن أن تساهم القوانين الجديدة في السيطرة على ارتفاع األسعار

 على ميزانيات البنوك . قطاع العقاري ومن تداعياتها يحد من المخاوف المتعلقة بالأن 

  الناتج المحلي اإلجمالي

خالل العام الحالي نتيجة باألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي يتباطأ نمو من المتوقع أن 

ولكن من المتوقع أن يشهد تسارعاً خالل العام القادم وذلك مع استمرار نمو انتا  النطط. تباطؤ 

 يأتيوعودة نمو انتاج النفط الى مستوياته الجيدة. ومن المتوقع أن غير النفطي  الناتجتسارع نمو 

ع غير النفطي نتيجة كل من ارتفاع اإلنفاق الحكومي وانتعاش قطاع السياحة ارتفاع القطا

 ومسارهالمشتريات قوة نشاط القطاع غير النفطي  مدراءويوضح مؤشر وتعافي قطاع العقار. 

قبل  2013خالل شهر نوفمبر من العام  52.1عند  ا. فقد بلغ المؤشر مستوى جديديتصاعدال

ويناير. وقد شهد المؤشر تعافياً خالل شهر فبراير االنخفاض الطفيف الذي شهده في ديسمبر 

  .57.7ويقف حالياً عند 

  التضخم

 إال أن ،5102 وبداية 5102بحلول نهاية العام  اتيجاراإل أسعار تسارع نموعلى الرغم من 

على أساس  ٪2.0يجارات نمواً بواقع اإل أسعار دتفقد شه. العام بقي معتدال التضخم معدل

على أساس سنوي. وقد عاد  ٪1.7بينما بلغ معدل التضخم العام  فبرايرسنوي خالل شهر 

ألول مرة منذ عامين وذلك في منتصف العام إيجابية مستويات الى التضخم في القطاع السكني 

كما من  .في االرتفاع خالل هذا العام ولكن بشكل تدريجي. ومن المتوقع أن يستمر 2013

في  ٪1.1تضخم ال معدلبحلول نهاية العام. وقد بلغ متوسط  ٪2.5المتوقع ان يبلغ متوسطه 

 ضغوطال. ومن المحتمل ان تستمر 2012خالل العام  %0.7من ، مرتفعا 2013العام 

في الوقت الذي تشهد أسعار المواد  ،إيجارات بشكل رئيسياال ارتفاع أسعار نتيجة التضخمية

 العالمية ومكونات التضخم األخرى نمواً معتدالً.   ذائية غال

 الميزانية العامة

، وذلك نتيجة اإلنطاق الحكومي قد شهد انخطاضاً خالل العام الماضي يكون من المقدر أن

 ومن المتوقع أن يشهد اإلنفاق الحكومي نمواً معتدال. انخطاض قيم حزم المساعدة الحكومية

، إال إنه سيبقى في االنخفاضسيستمر في فائض الميزانية  ورغم أنخالل العامين القادمين. 

الناتج المحلي اإلجمالي )من ضمنه الدخل االستثماري من  ٪5إلى  ٪4يشكل ما نسبته 

من المتوقع اإلنفاق ولكن واإليرادات النفطية( وذلك على الرغم من انخفاض اإليرادات النفطية. 

مشاريع ال وخاصة في إمارة دبي، مع ارتفاع عدد ،2020في الفترة ما قبل العام أن يتسارع 

 ،الُمستحقةالمديونية كبير من إلى تسديد حزء دبي ومع توجه  ،التنمية استعداداً للمعرض الدولي

  . انكماش الفائض الى ما قد يؤدي

   الحسابات الجارية

من المتوقع أن يستمر فائض الحسابات الجارية باالنخطاض بشكل ططيف خالل العامين القادمين 

وخاصة  ،اإليرادات غير النفطيةولكن من المتوقع ان تساهم نتيجة تباطؤ إيرادات تصدير النطط. 

٪ من النتاج المحلي اإلجمالي لعامين على 01 فوقفي الحفاظ على الفائض  ،من قطاع السياحة

 أقل تقدير.

 قطاع البنوك

٪ على أساس 7حيث شهدت القروض والتسليطات نمواً بواقع  ه،نمو االئتمان تحسن يواصل

. 5119أي أعلى وتيرة له منذ شهر أغسطس من العام  ،سنوي خالل ديسمبر من العام الماضي

مع التشدد في قوانين المدى المتوسط  في بشكل طفيفنمو االئتمان  يتباطأمن المحتمل ان و

القوانين التي تم اإلعالن عنها  شملتوقد  .لتجنب اإلفراط والتحكم بمستوى المديونيات اإلقراض

وأخرى بشأن السيولة الجديد متطلبات الكبيرة، وال التشديد في حدود االئتمان على االنكشافات

على  ٪23( نمواً بواقع 2العقارية. وقد سجل عرض النقد بمفهومه الواسع )ن بالرهونات مرتبطة

األزمة  ما قبلمنذ له مستوى  ، وذلك في أعلى 2013أساس سنوي خالل ديسمبر من العام 

 الدولة ميزانيةفائض 
 )من الناتج المحلي اإلجمالي ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 ميزان الحساب الجاري
 )المحلي اإلجماليمن الناتج  ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 القروض المصرفية
 )النمو السنوي ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 عرض النقد
 ) النمو السنوي ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:
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ا بين البنوك لفترة الثالثة أشهر والشهر الواحد الودائع م الفائدة على وقد سجلت أسعار المالية. 

ما قد ساهم في زيادة مستويات السيولة. كما  2013خالل معظم العام  ٪ 1أقل من إلى انخفاضاً 

متوسط  وال يزالنقطة أساس.  25عند ٪ 1ظل سعر فائدة األموال الفيدرالية منخفضاً أقل من 

  .٪1منخفضاً عند  ،2009الذي قد تم إطالقه في العام  ،شراءالالفائدة على إّتفاقية إعادة  سعر

 األسواق المالية

فقد ارتفع مؤشر أبوظبي الرئيسي األسهم اإلمارتية أداءاً ممتازاً منذ بداية العام الماضي. سجلت 

بينما ارتفع مؤشر دبي الرئيسي  2013في الفترة ما بين يناير وديسمبر من العام  ٪63بواقع 

خالل الفترة ذاتها. ويرجع هذا االنتعاش في السوق الى قوة الثقة  ٪102بنسبة ضخمة بلغت 

بعد فوز  قوياهد المؤشران ارتفاعاً وشالشركات وتعافي سوق العقار.  مستوى مديونياتوتحسن 

يزال سعر عقد التأمين على الديون وال . 2013معرض الدولي في نهاية العام دبي باستضافة ال

المخاطر في االقتصاد. وقد شهدت  تراجعاألمر الذي يعكس  ،في انخفاض السيادية لإلمارات

كما تحسنت أوضاع السيولة وشهدت أسعار  ،عمليات إعادة جدولة الديون للشركات تطوراً 

 أتاحت هذهانتعاش ميزانيات البنوك. وقد أدى إلى الثقة و عززاألمر الذي  ،األصول تعافياً كبيراً 

بلغ سعر عقد  كما ،جزء من ديونها قبل موعد استحقاقها فرصة تسديدبعض الشركات لالسيولة 

خالل ديسمبر  نقطة أساس 224خمس سنوات  ي ألجللحكومة دبالتأمين على الديون السيادية 

نقطة أساس عند  199 كما بلغبواقع الثلث.  2012توسط العام أي أقل من م 2013من العام 

      بداية شهر مارس. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 أسعار الودائع بين البنوك
(٪ ( 

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 أسعار الطائدة
(٪ ( 

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 مؤشرات أسواق األسهم
(٪ ( 

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 مبادلة مخاطر االئتمان
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