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 أبرز النقاط

  بدعم من تحسن األنشطة 2020% في العام 2.7و 2018% في العام 2.2توقعات باستمرار نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي ،

 االقتصادية غير النفطية وخاصة قطاع اإلنشاء.

 في ظل استمرار عوامل الضغط ال سيما تراجع 2020% في العام 1.5إلى  2018% في العام 3.5 معدل التضخم قد يتراجع من ،

 تكلفة السكن، باإلضافة إلى تالشي تأثير تطبيق الضرائب الجديدة ورفع أسعار الوقود.

  من الناتج 0.7العجز إلى من المتوقع تحسن األوضاع المالية على خلفية ارتفاع اإليرادات غير النفطية، مما قد يساهم في تقلص %

 .2020% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 1.2قبل أن يتم تسجيل فائض بنسبة  ،2019المحلي اإلجمالي في العام 

 .من المنتظر أن يبدأ االئتمان في النمو تدريجياً مع تزايد وتيرة االقراض لقطاع االعمال 

  تتركز في تراجع أسعار النفط وارتفاع تكلفة االقتراض، وإن كانت جهود  2020-2019أهم مخاطر األفاق االقتصادية للفترة

 ، من شأنهما دعم معدالت النمو.2020اإلصالحات االقتصادية وتزايد النفقات العامة، ال سيما في دبي قبيل معرض دبي اكسبو 
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 ارتفاع معدل النمو مع تحسن القطاع غير النفطي

من المتوقع أن يواصل الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارات تسجيل المزيد من النمو 

 % في2.7% و2.4إلى  2018% في العام 2.2خالل العامين القادمين، مرتفعاً من 

على التوالي. وذلك، رغم أن القطاع النفطي قد يساهم بنسبة  2020و 2019عامي 

معتدلة في إجمالي النمو نتيجة لمشاركة االمارات في جولة جديدة من خفض اإلنتاج 

بالتعاون مع األوبك والمنتجين المستقلين بهدف توازن اإلمدادات  2019في العام 

عار النفط(. أما القطاع غير النفطي، فقد يستفيد النفطية في األسواق )وبالتالي دعم أس

من تحسن معدل نمو قطاع البناء وارتفاع النفقات الحكومية، قبيل معرض دبي 

. حيث أقر مجلس الوزراء اإلماراتي في أكتوبر الموازنة االتحادية 2020اكسبو 

اصل . وعلى األرجح سيو2019مليار درهم للسنة المالية  60.3بقيمة قياسية بلغت 

نمو االئتمان تعافيه، نظرا لتحسن إقراض قطاع األعمال رغم ارتفاع أسعار الفائدة، 

مما قد يعوض بعض من آثار تشديد السياسات النقدية. إال أن مزيداً من االنخفاض 

في أسعار النفط قد يمثل أكبر المخاطر التي تهدد االفاق المستقبلية لالقتصاد 

يرادات الحكومية يمكن أن تجبر الحكومة على اإلماراتي، حيث أن انخفاض اإل

تقليص النفقات، هذا باإلضافة إلى تأثير ذلك على ثقة المستثمرين وسيولة القطاع 

 المصرفي.

 

 

 2019زيادة هامشية في الناتج المحلي اإلجمالي النفطي المتوقع للسنتين 

  2020و

، وفقًا التفاقية خفض اإلنتاج المبرمة بين 2019يتوقع أن تقوم االمارات في العام 

% )من 2.5منظمة األوبك والمنتجين المستقلين، بخفض إنتاجها الخام بنسبة 

مليون برميل يوميًا بداية من  3.1( إلى 2018المستوى المرجعي لشهر أكتوبر 

اج النفطي في يناير مرتفعاً بنسبة . وعلى الرغم من ذلك، سيظل اإلنت2019يناير 

% على أساس سنوي، وعلى هذا االساس، نتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي 8.2

. كما يمكن 2019% في العام 0.8إلى  2018% في العام 0.6النفطي الحقيقي من 

، مع زيادة اإلمارات لطاقتها 2020% في العام 1.0أن تتسارع وتيرة النمو إلى 

 إلنتاج النفط تحسبًا الرتفاع مستويات الطلب. االستيعابية

 

 : الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي1الرسم البياني   

 (النمو السنوي ٪)

 

 الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 : أهم المؤشرات االقتصادية1الجدول 
2020*  2019*  2018*  2017*    

 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي مليار دوالر 387 396 405 416

النمو السنوي ٪ 0.8 2.2 2.4 2.7  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

1.0 0.8 
8 

0.6 -3.0 النمو السنوي ٪   النقطي        

النمو السنوي ٪ 2.5 2.8 3.0 3.4  غير النفطي       

النمو السنوي ٪ 2.1 3.5 2.0 1.5  التضخم 

1.2 -0.7  -1.2  -3.8 من الناتج المحلي اإلجمالي ٪   الميزانية 

      

 مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
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 2018إال أن النشاط غير النفطي سيستفيد من اإلصالحات االقتصادية المطبقة في 

في نفس الوقت، سوف يظل القطاع غير النفطي داعماً للنمو بصفة عامة، مع تسجيل 

على التوالي،  2020و 2019% في عامي 3.4% و3.0معدالت نمو قوية بنسبة 

 .2020نتيجة إلى زيادة أنشطة التشييد والبناء ترقباً الستضافة دبي لمعرض إكسبو 

وفي إطار مساعيها لتحفيز النمو، واصلت السلطات االتحادية وحكومات دبي 

عن مجموعة من اإلصالحات الداعمة  2018وأبوظبي اإلعالن على مدار العام 

سلطات على إصدار تأشيرات إقامة لتحقيق النمو. فعلى المستوى االتحادي، وافقت ال

سنوات للمستثمرين األجانب والوافدين من أصحاب المهارات  10لمدة تصل إلى 

التخصصية في المجاالت العلمية والتقنية والطبية والبحثية وسيسمح للوافدين التقدم 

بطلبات للحصول على تأشيرات إقامة طويلة األمد بعد التقاعد. كما رفعت السلطات 

ملك األجانب في الشركات المحلية )الواقعة خارج "المناطق الحرة"( من حصة ت

 %.100% إلى 49

 : الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدبي وأبوظبي2الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 

 مركز دبي لإلحصاء ومركز اإلحصاء في أبوظبيالمصدر: 
 

إلى جانب تلك الجهود، وسعياً لتقديم مزيداً من الدعم لالستثمار األجنبي المباشر، 

أصدر رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة قانونًا جديًدا ينص على قيام وزارة 

االقتصاد بإنشاء وحدة االستثمار األجنبي والتي تختص بتعزيز المبادرات الرامية 

ية. حيث تعتزم اإلمارات العربية المتحدة تعزيز لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذب

االستثمار الداخلي وتنويع خيارات التمويل لديها بعيداً عن التمويل الحكومي. ووفقا 

% على 6لوزير المالية، من المتوقع أن يرتفع االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 

، فيما يعد مليار دوالر 11.5ليصل إلى ما يقارب  2018أساس سنوي في العام 

األكثر ارتفاعاً على مستوى المنطقة. وتتطلع السلطات إلى تسجيل نمو لالستثمارات 

 .2020% بنهاية العام 20-15األجنبية يصل إلى 

من جهة أخرى، كشفت أبو ظبي مؤخراً عن تفاصيل إضافية لخطة التحفيز المالي 

خطة التي يطلق عليها اسم مليار درهم للسنوات الثالث المقبلة. وتستند ال 50بميزانية 

" إلى أربع قطاعات رئيسية: األعمال واالستثمار، والمجتمع، والمعرفة 21"غدا 

واالبتكار، ونمط الحياة. باإلضافة إلى ذلك، سيتم السماح للشركات العاملة في 

المنطقة الحرة لإلمارة بالعمل على نطاق محلي بموجب ترخيص مزدوج، األمر 

مة في خفض تكلفة ممارسة األعمال التجارية وتحسين القدرة الذي من شأنه المساه

 التنافسية وتعزيز االستثمارات األجنبية.

% فقط في 0.1وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع النمو الحقيقي في أبو ظبي من 

% على أساس سنوي في الربع الثاني من 1.5إلى  2018الربع األول من العام  

 نتاج النفط ونمو األنشطة غير النفطية.بفضل زيادة إ 2018العام 

كما أعلنت دبي أيضاً عن خططها الهادفة نحو تحسين مناخ األعمال وتحفيز 

االستثمار األجنبي، بما في ذلك إلغاء بعض الرسوم على قطاعات الطيران 

والعقارات والمدراس وخفض الرسوم على األعمال التجارية. كما اتبعت دبي نهج 

األخرى إعفاء الشركات من أي غرامات إدارية حتى نهاية العام  أبوظبي وأقرت هي

2018. 

أساس سنوي في  % على2.5وقد سجل النمو االقتصادي في دبي ارتفاًعا بنسبة 

، بدعم من قطاعي التشييد والضيافة. ومن المقرر أن 2017الربع الرابع من العام 

تؤتي تلك اإلجراءات سالفة الذكر ثمارها في المساهمة في تعزيز أداء تلك 

 52.5القطاعات. وبالفعل، سجل مؤشر حركة االقتصاد بدبي نمواً هائالً، مرتفعاً من 

نقطة في نوفمبر، أعلى مستوياته على مدى خمسة  55.3نقطة في أكتوبر إلى 

أشهر، على خلفية تسارع وتيرة نمو قطاع التشييد بالتزامن مع اقتراب موعد إطالق 

 .2020معرض إكسبو دبي 

كما كان قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية المساهمة في هذا النمو، حيث 

 24ويات قياسية جديدة، بمرور سجلت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي مست

 22فيما يعد أعلى من المتوسط البالغ  2018مليون مسافر في الربع الثالث من العام 

 .2017مليون مسافر في العام 

 2018أسعار العقار السكني في دبي  تواصل تراجعها خالل العام 

عقارات ال يزال تأثير قوانين الرهن العقاري المتشددة ينعكس على أداء سوق ال

السكنية في دبي وما أدت إليه من زيادة العرض، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة 

مع توجه المستأجرين بشكل متزايد نحو استئجار الوحدات  –وتغير أنماط الطلب 

السكنية األقل تكلفة. ووفقًا لشركة استيكو، انخفض متوسط أسعار الشقق والفيالت 

 2018سنوي( في الربع الثالث من العام  % على أساس13.6-بمعدالت أسرع )

 % على أساس سنوي(.9.3-) 2018مقابل الربع الثاني من العام  

 أسعار العقار السكني في دبي: 3الرسم البياني 

 )مؤشر(

 

 مركز دبي لإلحصاء ومركز اإلحصاء في أبوظبيالمصدر: 
 

، إال أنها قد تعود للتراجع مرة أخرى في 2018التضخم ترتفع في العام  معدالت

 2020-2019عامي 

بعد ارتفاع معدالت التضخم في يناير عقب استحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

% وخفض دعوم الوقود، عادت األسعار مرة أخرى إلى االنخفاض في العام 5

وأسعار الوقود، إضافة إلى ارتفاع  مع تالشي تأثير الزيادات الضريبية 2018

أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف وتراجع تكاليف السكن إلى مستويات انكماشية. 

% على أساس سنوي في 1.6وأظهرت أحدث البيانات تراجع معدالت التضخم من 

% 1.3من أدنى مستوياتها خالل عام واحد عند نسبة  بقليلأكتوبر إلى مستوى أعلى 
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% في العام 3.5نتوقع تباطؤ معدل التضخم من لذلك، سنوي في نوفمبر. على أساس 

 .2020% في العام 1.5إلى  2018

 2020و  2019تحسن التوازن المالي تدريجياً في عامي 

% من الناتج المحلي 0.7من المتوقع أن يتقلص العجز المالي تدريجياً إلى نسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي في العام  % من1.2مقابل  2019اإلجمالي في العام 

، على خلفية ارتفاع اإليرادات غير النفطية بصفة أساسية تماشياً مع تحسن 2018

% من 1.2بيئة األعمال. لذلك، من المتوقع أن يصل فائض الميزانية المالية إلى 

 . وِعلماً أن مجلس الوزراء اإلماراتي اعتمد2020الناتج المحلي اإلجمالي في العام 

مليار  16.4مليار درهم ) 60.3في أكتوبر الماضي ميزانية بدون عجز بقيمة 

% عن قيمة النفقات 17.3، والتي تُعد أعلى بنسبة 2019دوالر( للسنة المالية 

، مما يجعلها أعلى معدالت اإلنفاق المسجلة في الميزانية 2018المتوقعة في العام 

 على االطالق.

 مالي: الميزان ال4الرسم البياني 

من الناتج المحلي اإلجمالي، اإليرادات تشمل أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"  ٪)
 والدخل االستثماري(

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 نمو النشاط االئتماني مع ارتفاع تكلفة التمويل

، عاود ارتفاعه 2017أن تراجع نمو االئتمان إلى أدنى مستوياته بنهاية العام  بعد

% على 3.7مرة أخرى وتحسن إجمالي نمو االئتمان منذ ذلك الحين ليصل إلى 

 .مع زيادة اإلقراض للشركات 2018أساس سنوي في نوفمبر 

 : نمو االئتمان المصرفي والودائع5الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

حيث تزايدت التسهيالت االئتمانية المقدمة إلى قطاعي األعمال والصناعة بنسبة 

% على أساس سنوي في نوفمبر. ومن المتوقع أن يواصل االئتمان نموه، مع 6.5

 .2022استمرار  تحسن نشاط التشييد والبناء على قدم وساق قبيل معرض إكسبو دبي 

% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 7.5وعلى الرغم من تباطؤ نمو الودائع من 

% على أساس سنوي في نوفمبر، إال أنه اتخذ أيضا اتجاهاً تصاعدياً في العام 6.5

. ويعزى هذا التباطؤ األخير إلى تراجع نمو كال من الودائع الحكومية وودائع 2018

( عند مستويات 2لنقد بمفهومه الواسع )نالقطاع الخاص. ولهذا، ال يزال نمو عرض ا

 متدنية وأقرب من أدنى مستوياته في عدة سنوات.

من جهة أخرى، استمر تزايد تكلفة التمويل في اإلمارات نظراً لتشديد السياسة النقدية 

األمريكية. حيث أنه بمجرد قيام البنك الفيدرالي األميركي برفع أسعار الفائدة بواقع 

قامت اإلمارات  –فيما يعد الزيادة الرابعة لهذا العام  –ديسمبر  نقطة أساس في 25

نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة الرئيسية إلى  25على الفور برفع أسعار الفائدة بواقع 

. 2019%. ومن المنتظر أن يتم رفع أسعار الفائدة  مرتين على األقل في العام 2.75

اإلماراتية ألجل ثالثة أشهر )ايبور( بواقع  كما ارتفع أيضا معدل الفائدة بين البنوك

 نقطة أساس منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر. 109

 مشاكل القطاع العقاري تؤثر سلباً على سوق دبي المالي

اتخذ أداء األسهم المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي 

. فبينما ارتفع مؤشر سوق أبو 2018اتجاهين معاكسين لبعضهما البعض في العام 

% تقريباً منذ بداية العام )إلى منتصف ديسمبر( بفضل 10ظبي لألوراق المالية بنسبة 

%، بسبب 26تعافي أسعار النفط، شهد مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 

استمرار ضعف قطاع العقارات. وبالفعل، تراجعت أسهم الشركات العقارية بنسبة 

 منذ بداية العام.% تقريباً 40

 : نمو االئتمان المصرفي والودائع6الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 المخاطر السلبية لآلفاق االقتصادية ترتكز على توقعات أسعار النفط

كما هو الحال دائًما، تُعتبر أسعار النفط العامل الرئيسي لتحديد النظرة المستقبلية 

لالقتصاد اإلماراتي، حيث يَعتمد عليها اإلنفاق الحكومي وبالتالي النشاط غير النفطي 

إلى حد كبير. كما أن للنفط آثار سلبية على سيولة القطاع المصرفي وثقة المستهلك 

االحتياطي الفيدرالي  استمرارإلى ذلك، فإنه مع توقع بصفة عامة. باإلضافة 

، من المقرر أن ترتفع تكاليف 2019األمريكي بتشديد أسعار الفائدة في العام 

االقتراض نتيجة لذلك، مما قد يُؤثر سلباً على النشاط التجاري. إال أنه في المقابل، 

صالحات االقتصادية واإل 2020فإن برنامج االستثمار العام الموّسع إلكسبو دبي 

الشاملة على مستوى اإلمارات ككل، من شأنهما أن يساهما في تحسن النمو 

 االقتصادي.
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