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الرسم البياني  :1الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

توقعات باستعادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قوته خالل العام 2017
حتى العام  2018تماشيا ً مع تسارع نشاط االقتصاد غير النفطي.
النمو غير النفطي قد يستعيد قوته خالل العام  2017والعام  2018بعد
اعتدال دام عامين إثر تسجيل زيادات في قطاع النقل وقطاع السياحة وقطاع
البناء والتشييد.
توقعات بارتفاع الضغوطات التضخمية على خلفية رفع الضرائب وخفض
الدعوم.
ً
عجز الموازنة قد يستمر في العام  2017ليسجل فائضا في العام 2018
نتيجة ارتفاع اإليرادات الحكومية.
توقعات بتحسن السيولة في العام  2017والعام  2018تماشيا ً مع تسارع نمو
الودائع إثر قوة اإليرادات النفطية.

( ٪النمو السنوي)

المصدر :المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني؛ *تقديرات وتوقعات

الرسم البياني  :2الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدبي وأبوظبي
( ٪النمو السنوي)

توقعات بقوة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في العامين  2017و2018
من المتوقع أن يستجمع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في اإلمارات قوته بعد
أن شهد تباطؤاً دام عامين متتاليين وذلك إثر تعافي القطاع غير النفطي مقابل
االعتدال الذي شهده نمو القطاع النفطي .إذ نتوقع أن يحقق نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي ارتفاعا ً ليصل إلى  ٪3.0في العام  2017و ٪4.0في العام
 2018من نسبة تقدّر عند  ٪2.5في العام  .2016وقد يقابل هذا التعافي في
االقتصاد غير النفطي التراجع الذي قد تشهده الزيادات في القطاع النفطي بتأثير
من قرار أوبك لخفض االنتاج ال سيما في قطاع الضيافة وقطاع البناء والتشييد
وذلك تماشيا ً مع دور القطاعين الفاعل في فترة االستعدادات للمعرض الدولي الذي
ستستضيفه دبي في العام ( 2020إكسبو .)2020
من المتوقع أن يتقلص نمو االقتصاد النفطي في المدى القريب إلى المدى المتوسط
على أقل تقدير وذلك على خلفية القرار الذي اتخذته منظمة أوبك بشأن خفض
االنتاج في الثالثين من نوفمبر للمرة األولى منذ ثمان سنوات من أجل دعم أسعار
النفط وذلك بواقع  1.2مليون برميل يوميا ً لمدة ستة أشهر بدءاً من شهر يناير
 . 2017لذا فإننا نتوقع أن يتباطأ نمو االقتصاد النفطي الحقيقي من  ٪2.4في العام
 2016ليصل إلى  ٪1.6في العام  2017ومن ثم يعاود ارتفاعه في العام 2018
إلى  ٪2.8تقريبا ً تماشيا ً مع عودة االنتاج لمستوياته قبل الخفض .

المصدر :مركزي دبي وأبوظبي لإلحصاء

الرسم البياني  :3مؤشر ماركت لمديري المشتريات
(مؤشر)

التوقعات االقتصادية
2015
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
 القطاع النفطي القطاع غير النفطيالتضخم
الميزانية

مليار دوالر
النمو سنوي
النمو سنوي
النمو سنوي
النمو سنوي
كنسبة من الناتج المحلي

370
3.8
5.0
3.2
4.1
2.2-

*2016
362
2.5
2.4
2.6
2.5
3.3-

*2017
398
3.0
1.6
3.6
3.0
1.1-

*2018
433
4.0
2.8
4.5
3.0
0.5

المصدر" :ماركت"

المصدر :مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني
*تقديرات وتوقعات
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وقد يشهد االقتصاد غير النفطي بالمقابل تعافيا ً في العام  2017ويحافظ على قوته
حتى العام  2018تماشيا ً مع تسارع النشاط في القطاعات التي تشكل أهم محركات
نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي كقطاع النقل والمواصالت وقطاع البناء
والتشييد وقطاع السياحة .كما بدأت أيضا ً بوادر االستقرار بالظهور في قطاع
العقار السكني بعد أن شهد تباطؤاً لعامين متتاليين .ونتوقع أن يحقق النمو غير
النفطي قفزة إلى  ٪3.6و ٪4.5في العامين  2017و 2018على التوالي من نسبة
تقارب  ٪2.6في العام .2016
وتشير البيانات األخيرة لمؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الذي يقيس نمو
االقتصاد غير النفطي إلى ارتفاع نشاط القطاع على المدى القريب إلى المتوسط.
فقد ارتفع المؤشر العام من  53.2في أكتوبر  2016إلى  54.2في نوفمبر 2016
نظراً الستقرار األوضاع االقتصادية المحلية الذي قابل ضعف الطلب الخارجي.
كما ارتفع أيضا ً مكون التوظيف في المؤشر ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أربعة
أشهر عند  51ما ساهم في تالشي المخاوف بشأن ضعف األوضاع االقتصادية
ونمو التوظيف.

الرسم البياني  :4مؤشر تتبع اقتصاد دبي
(مؤشر)

المصدر :بنك اإلمارات دبي الوطني

الرسم البياني  :5أسعار مبيعات العقار السكني
( ٪النمو السنوي)

متانة اقتصاد دبي تستمر في دعم االقتصاد غير النفطي
يعتبر اقتصاد دبي المتين المتمثل في قطاع الضيافة وقطاع البناء والتشييد من أهم
دعائم االقتصاد غير النفطي .إذ ال يزال عدد المسافرين في مطار دبي الدولي قويا ً
مسجالً ارتفاع بواقع  ٪2.7على أساس سنوي ليصل في أكتوبر إلى  6.4ماليين
مسافر .وبالرغم من التراجع المستمر في متوسط معدالت الغرف اليومية في فنادق
دبي على مدى العام الماضي إال أن الطلب ال يزال قويا ً نسبيا ً كما هو واضح في
متوسط معدل إشغال الغرف والذي حافظ على قوته عند  ٪75.6في أكتوبر
.2016
وسيستمر قطاع البناء والتشييد في دبي في دعم النمو غير النفطي .إذ سيحافظ
على قوته تماشيا ً مع استعدادات المعرض الدولي  2020من خالل عدد من
المشاريع كتشييد المباني وتوسعة المترو وبناء الطرق والجسور .كما سيستفيد
القطاع أيضا ً من رؤية اإلمارات المستقبلية للعام  2021واستراتيجيتها للمدى
الطويل التي تطمح لالستعداد لفترة ما بعد النفط من خالل إنعاش اقتصاد الدولة
غير النفطي وتحقيق التنويع االقتصادي.

المصدر" :أستيكو" ووكالة "جي إل إل" العقارية

الرسم البياني  :6قيمة الصفقات العقارية
(مليار درهم)

وقد انعكست متانة اقتصاد دبي على مؤشر تتبع االقتصاد لبنك اإلمارات دبي
الوطني الذي يعتبر مشابها ً لمؤشر مديري المشتريات من حيث تتبع نشاط
دبي غير النفطي .إذ شهد المؤشر تسارعا ً في الفترة األخيرة ليصل إلى
مستويات قوية في قطاعي السياحة والسفر وتجارة التجزئة والجملة.
أسعار العقار السكني في دبي تستقر
بدأ نمو أسعار العقار السكني باالستقرار بعد التباطؤ الذي شهده لحوالي عامين إثر
شدة الضوابط وارتفاع وفرة الوحدات السكنية وقلة اإلقبال .وتشير شركة "أستيكو"
للخدمات العقارية إلى تراجع أسعار الشقق بواقع  ٪2.0على أساس سنوي في
الربع الثالث من العام  2016مقابل تراجعه في الربع الثاني من العام نفسه بواقع
 ٪2.8على أساس سنوي .وتراجع أسعار الفلل بواقع  ٪3.4على أساس سنوي في
الربع الثالث من العام  2016مقابل تراجعها في الربع األسبق بواقع  ٪4.0على
أساس سنوي .ونتوقع أن يستمر هذا االستقرار حتى نهاية العام  2017على أقل
تقدير ليتسارع بعد ذلك نمو األسعار إثر قوة الطلب.

المصدر :دائرة األراضي واألمالك في دبي

الرسم البياني  :7عدد الصفقات العقارية
(متوسط متحرك لثالثة أشهر  ٪ -النمو السنوي)

واستمرت قيمة الصفقات العقارية بالتراجع خالل العام  2016بينما ظل عدد
الصفقات ثابتا ً ما قد يشير إلى قوة القطاع السكني األقل تكلفة .وقد يشير االرتفاع
المصدر :دائرة األراضي واألمالك في دبي
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األخير في قيمة الصفقات العقارية إلى تعافي قطاع العقار السكني الفاخر.

الرسم البياني  :8التضخم في أسعار المستهلك حسب القطاع
(النمو السنوي  - ٪األوزان بين القوسين)

التضخم قد يواجه بعض الضغوطات
بدأ معدل التضخم باستعادة بعض قوته مؤخراً بعد أن ظل متدنيا ً لمعظم العام
 2016وذلك نتيجة ارتفاع معدل التضخم في خدمات المسكن الذي يشغل حيزاً
كبيراً في مؤشر أسعار المستهلك .إذ تشير البيانات األخيرة إلى ارتفاع التضخم
العام من  ٪1.4على أساس سنوي في سبتمبر إلى  ٪1.9على أساس سنوي في
أكتوبر .2016كما تشير البيانات أيضا ً إلى ارتفاع معدل التضخم العام أكثر نتيجة
تسارع معتدل في تضخم أسعار المواد الغذائية التي على الرغم من ذلك التسارع
إال أنها ظلت عند مستوى  ٪2.3على أساس سنوي.
ونتوقع أن يرتفع معدل التضخم تدريجيا ً في العام  2017ليبلغ متوسط  ٪3خالل
العام تماشيا ً مع تعافي أسواق النفط العالمية الذي سيساهم بدوره في ارتفاع التضخم
في مكون النقل والمواصالت وتسارع التضخم في مكون اإلسكان .ومع ظهور
بعض بوادر التعافي على قطاع اإلسكان فمن الممكن أيضا ً أن يرتفع التضخم خالل
العامين  2017و.2018

المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

الرسم البياني  :9فائض أو عجز الميزانية
( النمو السنوي  ،٪تشمل أرباح شركة بترول أبو ظبي الوطنية والدخل االستثماري)

توقعات بتحقيق فائض في الموازنة خالل العام 2018

نتوقع أن يستمر العجز في الميزانية في العام  2017مع قدرة السلطات على
مواجهته لتحقق الحقا ً فائضا ً في العام  2018على خلفية ارتفاع اإليرادات.
إذ سجلت الموازنة عجزاً خالل العام  2015ألول مرة منذ ست سنوات بعد
أن تراجعت أسعار النفط وأثرت سلبا ً على اإليرادات النفطية .إال أن العجز
قد بدأ بالتراجع تماشيا ً مع تعافي أسواق النفط وتقديم اإلصالحات المالية
ليقدر عند  ٪1.1من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2017من نسبة تقدر
عند  ٪3.3في العام  2016ومن ثم إلى فائض طفيف بنحو  ٪0.5في العام
.2018

المصدر :المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني  :10ميزان الحساب الجاري

وقد استطاعت السلطات اإلماراتية مواجهة ذلك العجز لما تمتلكه الدولة من
احتياطات ضخمة تفوق نسبة  ٪200من نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي
ما ساهم في دعم مستويات اإلنفاق في دبي وأبوظبي ال سيما فيما يخص
مشاريع البنية التحتية .إذ من المتوقع أن يتسارع نمو اإلنفاق على البنية
التحتية في دبي استعداداً للمعرض الدولي في العام ( 2020إكسبو .)2020
وبالرغم من ذلك إال أن اإلمارات الرائدة قد بدأت بتقديم بعض اإلصالحات
والتعديالت المالية كخفض الدعوم وفرض الرسوم على بعض الخدمات .إذ
تشير التقارير الرسمية إلى قيام السلطات في أبوظبي بخفض عدد المشاريع
غير الضرور ية باإلضافة إلى زيادة تفعيل دور القطاع الخاص فيما يخص
تنفيذ بعض المشاريع.

المصدر :المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني  :11نمو القروض المصرفية والودائع
( النمو السنوي )٪

ويبدو أن اإلمارات ستكون من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي التي
ستفرض ضريبة القيمة المضافة والتي من المخطط أن تبدأ تنفيذ أولى
مراحلها في العام  2018وتشمل الشركات الكبرى التي تتعدى أرباحها
السنوية قيمة مليون دوالر ( 3.75مليون درهم) .ومن المتوقع أن تدرّ هذه
الضريبة بنسبة  ٪5أرباحا ً تصل إلى  3.3مليار دوالر ( 12مليار درهم)
أي ما يساوي  ٪1من الناتج المحلي اإلجمالي.
وقد قامت السلطات بإصدار سندات دولية بغرض تمويل العجز في الميزانية
للحفاظ على األصول الخارجية .وقد اصدرت السلطات في أبوظبي خالل أبريل
المصدر:
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سندات سيادية بقيمة  5مليارات دوالر تع ّد أولى إصداراتها منذ العام .2009
إذ يتم إصدار أدوات الدين العام حاليا على مستوى اإلمارات بدالً من الحكومة
الفيدرالية والتي تنتظر إصدار قانون جديد مطلع العام  2017يسمح للحكومة
اإلماراتية بإصدار السندات .إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على السندات
اإلماراتية ذات العوائد العالية في ظل أسعار الفائدة المتدنية عالميا.

الرسم البياني  :12عرض النقد
( النمو السنوي )٪

فائض الحساب الجاري قد يتسع في العامين  2017و2018
من المتوقع أن يتسع فائض الحساب الجاري في العام  2017ألول مرة منذ أربع
سنوات تماشيا ً مع تعافي إيرادات الصادرات النفطية وتسارع نمو الصادرات غير
النفطية .ونتوقع أن يرتفع الفائض إلى  ٪5.7من الناتج المحلي اإلجمالي في العام
 2017وإلى  ٪6.8في العام  2018وذلك من أقل مستوى سجله منذ ست سنوات
عند  ٪4.6في العام .2016
ومن المحتمل أن تستمر الصادرات غير النفطية بمواجهة بعض الضغوطات
نتيجة قوة الدرهم .فقد سجل الدرهم نمواً على خلفية قوة الدوالر في مؤشر الدرهم
الموزون تجاريا ً ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصادرات وساهم في جعل اإلمارات
عالية الكلفة من ناحية السياحة واالستثمار .وقد تأثر التبادل التجاري مع األسواق
اآلسوية بقوة الدرهم بينما لم تتأثر السياحة بشكل كبير ال سيما وأن معظم السائحين
من دول مجلس التعاون الخليجي .ولم يتأثر االستثمار العقاري وذلك ألن معظم
المستثمرين من مواطني اإلمارات .ومن المتوقع ألن يقابل تكاليف قوة الدوالر
العديد من الزيادات في قطاعي السياحة والعقار ما سيساهم في دعم نشاط
الصادرات غير النفطية.
السيولة المصرفية تتحسن تماشيا ً مع ارتفاع اإليرادات النفطية
نتوقع أن يرتفع نشاط االئتمان تدريجيا ً في العام  2017والعام  2018بعد عامين
من االعتدال وذلك تماشيا ً مع تحسن النمو في االئتمان الممنوح لقطاعي العقار
والبناء والتشييد .إذ تشير البيانات األخيرة إلى استقرار في نشاط االئتمان .وظل
نمو االئتمان في أكتوبر معتدالً ومستقراَ نسبيا ً عند ما يقارب  ٪6.0للشهر الثالث
على التوالي .وبينما نتوقع أن يتراجع نمو االئتمان قليالً على أعقاب رفع أسعار
الفائدة بواقع  25نقطة أساس في منتصف ديسمبر تماشيا ً مع ارتفاع أسعار فائدة
مجلس االحتياط إال اننا نرى أن النمو سيتعافى بسرعة ال سيما مع ارتفاع الطلب
على االئتمان في قطاعي العقار والبناء والتشييد.
وارتفعت وتيرة نمو الودائع تدريجيا ً إال أن الضعف في الودائع الحكومية إثر
تراجع اإليرادات النفطية قد حال دول تسجيل أي زيادات ضخمة .إال أنه من
المتوقع أن ينتعش نمو الودائع الحكومية تماشيا ً مع التوقعات بارتفاع اإليرادات
النفطية في العامين  2017و  .2018فقد قفز نمو الودائع من  ٪3.3على أساس
سنوي في أغسطس  2016إلى  ٪5.0على أساس سنوي في سبتمبر ليشهد ثباتا ً
في أكتوبر  2016عند ذلك المستوى .وقد يعزى التحسن في النمو إلى تعافي أسعار
النفط ونشاط إصدار السندات.

المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

الرسم البياني  :13أسعار اإلنتربنك
()٪

المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

الرسم البياني  :14مؤشرات أسواق األسهم
(مؤشر)

المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

الرسم البياني  :15مبادالت مخاطر عدم السداد
)أساس)

وظل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن )2متدنيا ً خالل العام  .2016فقد استقر
في أكتوبر عند  ٪3.1على أساس سنوي .ومن الممكن أن يتراجع النمو على
المدى القريب بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة األساسية في ديسمبر .ولكن مع وجود
توقعات بتسارع نمو الودائع فمن المفترض أن يرتفع نمو السيولة المصرفية أيضاً.
وقد ارتفع سعر فائدة اإلنتبرنك لفترة الثالثة أشهر والشهر الواحد إلى مستويات
جديدة مؤخراً إثر زيادة الضوابط على السيولة وبعد ارتفاع أسعار الفائدة في
ديسمبر  .2016ونتوقع أن يتراجعا على المدى المتوسط تماشيا ً مع تحسن أوضاع
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ومستويات السيولة.
إصالحات سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيساهم في إنعاش النمو واالئتمان

الرسم البياني  :16مؤشر الدرهم اإلماراتي الموزون تجارياً
(مؤشر ،يناير )100 = 2000

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يتجاوز  ٪95من نسبة الشركات
في دبي وتع ّد من أهم محركات االقتصاد اإلمارتي .لكن تلك المشاريع قد
عانت في ظل غياب قانون عادل لإلفالس مما أثر أيضا ً على القطاع
المصرفي .ومن المحتمل أن يتغير هذا الوضع تماشيا ً مع إصدار قانون
بشأن اإلفالس في الربع الرابع من العام .2016
ففي ظل القوانين القائمة قد يسجن مالك الشركة في حال التعثر في سداد
الدين أو إصدار شيك بال رصيد .وقد التفتت السلطات إلى ارتفاع نسبة
التعثر نتيجة ضعف األوضاع الخارجية وضعف القطاع التجاري.

المصدر :تومسون رويترز داتاستريم وتقديرات بنك الكويت الوطني

وسيكون بمقدور أصحاب المشاريع في ظل القانون الجديد أن يتفاوضوا من
أجل إعادة جدولة الديون .وسيساهم ذلك أيضا ً في تحسين جودة االئتمان
المصرفي وتحسين الثقة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة األمر
الذي سيساهم بدوره في إنعاش االئتمان الممنوح للقطاع.
أسواق األسهم
انتعش نشاط مؤشرات دبي وأبوظبي الرئيسية بحلول نهاية العام 2016
تماشيا ً مع تعافي أسعار النفط و دمج بنك ابوظبي الوطني وبنك الخليج
االول ليصبح ثاني أضخم بنك في الشرق األوسط .كما ساهم الحماس
المتزايد بعد انتخابات أميركا الرئاسية بإنعاش أسواق اإلمارات كما هو
الحال في أسواق المنطقة المجاورة والعالمية .إذ تترقب األسواق ما إذا
سيقوم الرئيس الجديد باتباع سياسة توسعية إلنعاش النمو األميركي
والعالمي.
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