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أبرز النقاط


نتوقع أن يرتفع إنتاج النفط ويستمر القطاع غير النفطي بالنمو وذلك بدعم من استعدادات المعرض الدولي في دبي (إكسبو  )2020وأن
يرتفع النمو العام إلى ما يقارب  ٪2.5في  2018من  ٪0.8في .2017



توقعات بارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى  ٪3.5في المتوسط هذا العام من  ٪2.1في  2017بعد فرض ضريبة القيمة
المضافة في يناير.



يُفترض أن تتعافى األوضاع المالية في  2018مع تسجيل فائض طفيف بنسبة  ٪0.4من الناتج المحلي اإلجمالي نتيجة ارتفاع اإليرادات
النفطية وبالرغم من تراجع وتيرة التشديد المالي.



توقعات باستمرار نمو االئتمان بشكل عام على وتيرته المنخفضة خالل  2019-2018نتيجة ضوابط اإلقراض وارتفاع أسعار الفائدة
وضعف سوق العقار ،ولكن اإلنفاق على البنية التحتية قد يوفّر بعض الفرص للنمو.

توقعات بارتفاع النمو نتيجة تحسن النمو في القطاعين النفطي و الغير النفطي
من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد اإلماراتي
في  2019-2018على نحو معتدل وذلك على مدى سنتين متتاليتين من ٪0.8
في العام  2017ليصل إلى ما يقارب  ٪2.5و ٪3.3على التوالي .وستستمر
االستثمارات في البنية التحتية بدعم نمو االقتصاد غير النفطي وزيادة إنتاج النفط
نتيجة لقرار أوبك وشركائها بزيادة اإلنتاج الذي ال يوضح حتى اآلن حصة
اإلمارات أو الدول األخرى من هذه الزيادة.
وفي ضوء التوقعات بارتفاع إنتاج النفط اعتباراً من منتصف  ،2018نتوقع أن
يتعافى نمو النفطي من سالب  ٪3.0في  2017ليصل إلى  ٪0.6في 2018
وإلى  ٪1.5في  .2019وتشير البيانات الرسمية األخيرة إلى بلوغ متوسط إنتاج
اإلمارات للنفط الخام  2.87مليون برميل يوميا ً في شهر مايو بعد أن سجل أول
ارتفاع له في مارس بواقع  ٪1.6على أساس شهري منذ ما يفوق العام.
وما زالت السلطات اإلماراتية مستمرة في االستثمار بقطاعها النفطي من خالل
زيادة الطاقة اإلنتاجية ترقبا ً الرتفاع الطلب .فقد أعلنت شركة بترول أبوظبي
الوطنية "أدنوك" أنها بصدد مضاعفة طاقتها التكريرية ورفع إنتاج

الجدول  :1أهم المؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
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البتروكيماويات إلى ثالثة أضعاف الحجم الحالي وذلك بحلول العام  .2025كما
تعتزم الشركة أيضا ً خصخصة بعض خدماتها وإطالق مزايدة تنافسية هي األولى
من نوعها التي تهدف إلى منح ستة تراخيص في قطاع النفط والغاز لشركات
كبرى .ومن المفترض أن يتم استالم العطاءات في أكتوبر ،حيث ستتيح هذه
التراخيص للشركات المؤهلة فرصة استكشاف وتطوير نشاط النفط والغاز.
في الوقت نفسه ،من المتوقع أن يحافظ النشاط غير النفطي على وتيرة نموه
الجيدة ليرتفع بواقع  ٪3.3هذا العام من  ٪2.5في  2017بدعم من الزيادات
المتوقعة في قطاعي السياحة والبناء والتشييد ،ال سيما في ظل قرب موعد
الرسم البياني  :1الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
( ٪النمو السنوي)
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انطالق المعرض الدولي المزمع إقامته في دبي في العام  .2020إذ من المتوقع
أن يسجل النمو غير النفطي مزيداً من الزخم في العام  2019بواقع .٪4.0
حزمة اإلصالحات االقتصادية الجديدة ستدعم النمو في دبي وأبوظبي
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كشفت السلطات الفيدرالية والهيئات الحكومية في دبي وأبوظبي في األشهر
الماضية عن سلسلة من اإلجراءات التي من شأنها تحسين النمو .حيث قامت
السلطات الفيدرالية بتوسيع حصة االستثمار األجنبي في المشاريع االستثمارية
المحلية خارج المناطق التجارية الحرة من  ٪49إلى .٪100
تعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أشمل تهدف إلى منح الوافدين من
المستثمرين والعمالة الماهرة (مثل االختصاصيين في المجاالت العلمية والتقنية
والطبية والباحثين) تأشيرات صالحة لإلقامة لمدة عشر سنوات .ويُفترض أن
تؤدي هذه القوانين واإلصالحات الجديدة إلى إنعاش تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر ودعم سوق العقار المحلي و الذي يعاني في الوقت الحاضر من بعض
الضعف.
كما وافقت السلطات الفيدرالية في أبوظبي في الوقت ذاته على حزمة من
اإلجراءات إلنعاش االقتصاد بقيمة  50مليار درهم ( 13.6مليار دوالر) من
شأنها أن تسهّل بيئة األعمال في اإلمارة وزيادة نمو التوظيف ورفع نشاط
السياحة .وقد كان لإلنفاق الحكومي دوراً أساسيا ً في دعم ارتفاع النمو غير
النفطي في اإلمارة وذلك للربع الثالث على التوالي بواقع  ٪3.0في الربع الرابع
من العام  .2017في المقابل ،سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نمواً قدره
 ٪1.1فقط خالل الربع ذاته وذلك نتيجة هيمنة القطاع النفطي على النشاط
االقتصادي في أبوظبي (الجدير بالذكر أن نشاط القطاع النفطي هو رهن مدى
زيادة اإلنتاج بعد اجتماع أوبك وشركائها األخير).

ارتفع بواقع  ٪2.5على أساس سنوي في الربع الرابع من العام  .2017وما زال
أداء قطاع الضيافة وقطاع البناء والتشييد جيداً في ظل االستعدادات قبل المعرض
الدولي (إكسبو  )2020الذي تم تخصيص ما يفوق  8مليارات دوالر لمشاريعه
والتي تتضمن المباني وتوسعة المترو والطرق والجسور .يُذكر أن السلطات قد
أنفقت ما يقارب نصف إجمالي هذه القيمة حتى اآلن .ومما ال ش ّ
ك فيه أن
اإلصالحات السابق ذكرها ستساهم في رفع نسبة النمو.
وسجّ ل قظاع السياحة والسياحة تحسنا ً كما ظهر من خالل وصول عدد
المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى مستوى قياسيا ً بلغ  23مليون مسافر في
الربع األول من العام  ،2018أي أعلى بقليل من متوسط العام  2017البالغ 22
مليون مسافر.
الرسم البياني  :3السياحة في دبي
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معدل شغل الفنادق  - ٪على اليمين
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الرسم البياني  :2الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدبي وأبوظبي
( ٪النمو السنوي)
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المصدر :مركز دبي لإلحصاء ومركز اإلحصاء في أبوظبي

ومن جهتها أعلنت السلطات في دبي أيضا ً عن سلة من اإلجراءات التي تهدف
إلى تحسين بيئة األعمال وإنعاش االستثمار األجنبي ،مبدئيا ً عن طريق اإلعفاء
من بعض الرسوم المفروضة على قطاعات الطيران والعقار والتعليم باإلضافة
إلى خفض هذه الرسوم على الشركات .إضافة إلى ذلك ،أقرت عدداً من الخدمات
التي تتيح تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية .كما سيتمكن
قطاع األعمال أيضا ً من تجميد الرخص التجارية واللجوء لخدمة التسوية الودّية
في حال وجود أي مخالفات تجارية .وفي شهر مايو ،قررت السلطات في دبي
وأبوظبي على السواء إعفاء هؤالء من الغرامات اإلدارية حتى نهاية العام وذلك
لدعم في خطوة تهدف إلى تشجيع االستثمار األجنبي ودعم النشاط االقتصادي.
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المصدر :مطارات دبي و مركز دبي لإلحصاء

ولكن هنالك بعض المخاطر التي ال تزال قائمة .ففي حال انخفاض أسعار النفط،
قد تضطر السلطات لتبنّي سياسة مالية مشددة من جديد لتعزيز األوضاع المالية
مما قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو االقتصادي .باإلضافة إلى ذلك ،قد ينخفض
اإلنفاق االستثماري في ظل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة أكثر في الفترة المقبلة.
أسعار العقار السكني في دبي تستمر بالتراجع خالل الربع األول من 2018

تضاعفت الضغوط على قطاع العقار السكني في دبي التي نتجت عن الضوابط
الصارمة على نسبة القرض إلى قيمة السكن والتي فرضت في العام  2013وفرة
المعروض من المساكن وارتفاع أسعار الفائدة .حيث تشير شركة "أستيكو"
العقارية إلى تراجع أسعار الشقق والفلل في الربع األول من  2018بواقع ٪9-
على أساس سنوي وبوتيرة أسرع مقارنة بالربع السابق .ومن المتوقع أن تستمر
األسعار (باألخص للشقق والفلل عالية الكلفة) بالتراجع هذا العام نظراً الستمرار
زيادة العرض ونتيجة التغير المستمر في طبيعة الطلب الذي تحول نحو المساكن
األقل كلفة.

وال يزال النمو في دبي قويا ً نظراً لما تتمتع به من تنوع أكبر في اقتصادها الذي

www.nbk.com
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أوضاع المالية العامة تتحسن

الرسم البياني  :4أسعار العقار السكني في دبي
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من المتوقع أن يعاود الرصيد المالي العام تسجيل فائضا ً طفيفا ً بواقع  ٪0.4من
الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2018بعد عجز دام ثالث سنوات متتالية ،وذلك
بعد أن عوّ ض ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير التأثير الناتج عن التراجع في تشدد
السياسة المالية .وفي الوقت نفسه ،قد ترتفع اإليرادات غير النفطية وسط
استمرار تحسن األوضاع االقتصادية العامة مما سيؤدي إلى ارتفاع الفائض في
رصيد المالية العامة إلى  ٪11.2من الناتج المحلي اإلجمالي في .2019
الرسم البياني  :6الميزان المالي

3

( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي ،اإليرادات تشمل أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية
"أدنوك" والدخل االست ماري)
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ارتفاع التضخم في 2018
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عادت أسعار المستهلك في يناير ترتفع بعد تراجعها في العام  ،2017وذلك
نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ٪5وخفض الدعم على الوقود
تدريجياً ونمو النشاط االقتصادي .فقد قفز معدل التضخم إلى  ٪4.8على أساس
سنوي في يناير من  ٪2.7على أساس سنوي في ديسمبر .ولكن من المتوقع أن
تستمر الوتيرة بالتراجع خالل ما تبقى من العام (فقد تراجع التضخم إلى ٪3.5
على أساس سنوي في أبريل) وذلك تماشيا ً مع بدء تالشي األثر األولي لرفع
أسعار الوقود ورفع الضريبة وتماشيا ً أيضا ً مع التوقعات و استمرار تدنّي أسعار
المنازل في الفترة المقبلة.
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المصدر :شركة "أستيكو" العقارية

الرسم البياني  :5التضخم حسب القطاع
( ٪النمو السنوي ،األوزان بين قوسين)
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نمو القروض ال يزال ضعيفا ً ونمو الودائع يتباطأ بسبب انخفاض الودائع الحكومة

استمر نمو القروض في تسجيل أدنى مستويات له منذ عدة سنوات في النصف
األول من  2018في ظل ضعف سوق العقار وارتفاع أسعار الفائدة وضيق
ضوابط االقتراض .فقد استقر نمو اإلقراض في أبريل عند  ٪1.5فقط على
أساس سنوي مع ضعف االئتمان الممنوح للقطاع الخاص واستمرار تراجع
االئتمان الممنوح للهيئات والمؤسسات الحكومية .وبالرغم من أن مسح ثقة
االئتمان الذي أجراه مصرف اإلمارات المركزي يشير إلى استمرار ضوابط
االقتراض بالتشدد ال سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ،إال أنه يشير أيضا ً إلى
إمكانية تحسن نمو االئتمان على المدى القريب إلى المتوسط ،ال سيما االئتمان
الممنوح لقطاع األعمال وباألخص إلى البناء والتشييد استعداداً للمعرض الدولي
في دبي (إكسبو .)2020

-4
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كما تشير بعض األدلة غير المؤكدة إلى قيام عدد من الشركات بخفض أسعارها
في محاولة للحفاظ على الحصة السوقية وزيادة الطلب باألخص على المواد
االستهالكية .ونتوقع أن يستقر متوسط التضخم في العام  2018عند  ٪3.5ثم
يتراجع إلى  ٪3.0في .2019
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الرسم البياني  :9أسعار الفائدة

الرسم البياني  :7نمو االئتمان المصرفي والودائع
( ٪النمو السنوي)
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

الرسم البياني  :8نمو عرض النقد
( ٪النمو السنوي)
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

في الوقت نفسه ،رفع مصرف اإلمارات المركزي الفائدة األساسية بواقع 25
نقطة أساس إلى  %2.25للحفاظ على استقرار الدرهم وذلك تماشيا ً مع رفع
االحتياطي الفيدرالي الفائدة في الرابع عشر من يونيو بواقع  25نقطة أساس
للمرة الثانية هذا العام .وتسببت هذه التغيرات في السياسة النقدية بالمزيد من
االرتفاع في أسعار اإلنتربنك التي سبق أن ارتفعت نتيجة اعتماد نظام "إيبور"
الجديد والضيق المستمر في سيولة النظام المصرفي .ومن المتوقع أن يرفع
االحتياطي الفيدرالي الفائدة مرة إضافية أو مرتين قبل نهاية العام ،مما قد يدفع
مصرف اإلمارات الم ركزي إلى االستجابة بالمزيد من الرفع في فائدته
األساسية.
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سعر إعادة الشراء
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

اما بالنسبة للودائع فقد تراجعت في النصف األول من العام  ،2018وذلك نتيجة
السحوبات الكبيرة للودائع الحكومية .إذ تشير البيانات األخيرة إلى تراجع نمو
الودائع من  ٪3.8على أساس سنوي في مارس إلى  ٪3.4على أساس سنوي في
أبريل .وقد أدى ذلك إلى تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن )2إلى أدنى
مستوياته منذ عدة سنوات عند  ٪3.1في أبريل .و نتيجة لهذه التغيرات انخفضت
نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى  ٪89.4في أبريل مقارنة من  ٪91.0في
بداية العام.
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3.0

استمرار الضغوط على سوق دبي المالي نتيجة قطاع العقار

جاءت تحركات سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي في اتجاهات
معاكسة خالل العام  .2018فبينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بواقع  ٪8منذ بداية
السنة (اعتباراً من منتصف يونيو) نتيجة تحسن أسعار النفط ،تراجع مؤشر سوق
دبي المالي بواقع  ٪8على إثر الضعف المستمر في قطاع العقار واحتمال تسييل
أصول شركة "أبراج" التي تعد أكبر شركات األسهم الخاصة .فقد أثارت الشركة
التي مقرّها في دبي العديد من التساؤالت من قبل مستثمرين عالميين بشأن
استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دوالر .ولكن من
المتوقع أن تساهم اإلصالحات االقتصادية التي تم اإلعالن عنها مؤخراً في رفع
الثقة وتحسين أداء األسواق المالية مستقبالً.
الرسم البياني  :10أسواق األوراق المالية
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