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 وتوقعات  آفاق 

  2016توقعات باستمرار اعتدال نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في العام 

 .2017وتحسنه الحقاً في العام 

  االقتصاد غير النفطي ودعمه نمو الناتج المحلي توقعات باستمرار اعتدال نمو

 .2017اإلجمالي وتوقعات بتسارعه في العام 

  ًالتاثير التضخمي الذي رافق  تالشيمع معدل التضخم يسجل تراجعاً حاّدا

 .2015لدعوم خالل العام اإلنخفاض الكبير ل

  ووجود احتياطات ضخمة  2016توقعات بتسجيل عجز مالي أكبر خالل العام

 كافية لمواجهته.

  تراجع نمو الودائع بدليل  2016في العام  ةالسيولة المصرفيشح استمرار

 اإليرادات النفطية.تدني وسط استمرار قد يحافظ على مستوياته الحالية الذي و

  غير النفطيالحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي نمو اعتدال 

على أساس سنوي خالل  ٪2.5ن المتوقع أن يعتدل نمو االقتصاد اإلماراتي إلى م

على خلفية تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي واعتدال نمو  2016العام 

االقتصاد غير النفطي. ومن المتوقع أن يعتدل نمو القطاع غير النفطي ولكنه 

سيحافظ على قوته في قطاع الضيافة وقطاع النقل والمواصالت وقطاع البناء 

  والتشييد. 

قع أن يظل نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي الحقيقي ضعيفاً على ومن المتو

المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشياً مع عدم وجود أي توقعات 

يشهد االقتصاد النفطي اال ونتوقع . 2017بتعافي أسعار النفط العالمية قبل العام 

في العام  ضئيالنموا  قبل ان يعود ليحقق 2016خالل العام اي نمو الحقيقي 

  إثر ارتفاع مستويات االنتاج. 2017

 االقتصاديةالتوقعات 

  2014* 2015* 2016* 2017* 
      

 417.0 366.7 356.6 399.4 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 3.5 2.5 3.6 4.6 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 0.5 0.0 1.6 4.0 سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 4.8 3.6 4.5 4.8 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 3.5 3.5 4.1 2.0 سنوي نموال التضخم 

 1.1 3.2- 1.7- 4.2 كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 توقعاتو *تقديرات

 

بالتباطؤ قليالً ولكننا نتوقع أن يحافظ على اعتداله وقد بدأ نمو القطاع غير النفطي 

تماشياً مع استقرار الزيادات في كل من قطاع السياحة وقطاع البناء وذلك 

على أساس  ٪7.2والتشييد. إذ ارتفع عدد المسافرين في مطار دبي الدولي بواقع 

سنوي في مايو. وعلى الرغم من خفض وتيرة المشاريع إال أن عدداً من مشاريع 

البناء والتشييد ال يزال قيد التنفيذ ال سيما وأن دبي تمر حالياً في مرحلة االستعداد 

. وتشمل تلك المشاريع تشييد عدد من 2020معرض إكسبو الدولي في العام إقامة 

ما قيمته الطرق والجسور. وقد حددت دبي باإلضافة الى  المباني وتوسعة المترو 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 1الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

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

 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدبي وأبوظبي: 2الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
  لإلحصاء مركزي دبي وأبوظبي المصدر:

 

 مؤشر ماركت لمديري المشتريات: 3الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 "ماركت"  المصدر:
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 من أجل مشاريع تطوير البنية التحتية 2016مليار درهم في ميزانيتها للعام  16.6

إذ أعلنت شركة إعمار . 2015مليار درهم مقارنة بالعام  1.8بفارق يصل إلى 

ها بناء التي تعد إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في اإلمارات عن اعتزام

طقة أعلى من برج خليفة الذي يعد حالياً أعلى األبراج عالمياً وبناء منجديد برج 

 معرض الدولي. للمن استعداداتها  ءكجزضخمة تسوق 

 النفطي يتراجع قليالً ويحافظ رغم ذلك على قوته غير دبي: نمو الناتج المحلي 

على أساس  ٪4.2من تشير بيانات االقتصاد في دبي األخيرة إلى تباطؤ النمو 

في الربع الرابع من العام  ٪3.1إلى  2015سنوي في الربع الثالث من العام 

على أساس سنوي  ٪4.1تماشياً مع اعتدال نمو القطاع غير النفطي من  2015

اإلجمالي في دبي عند المحلي  في الفترة ذاتها. وقد استقر نمو الناتج  ٪3.1إلى 

نظراً العتدال وذلك   2015نوي خالل العام على أساس س ٪4.1معدل جيد بلغ 

النمو في االقتصاد غير النفطي. ونتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 اإلمارات لبنكحسب ما يشير إليه مؤشر تتبع االقتصاد مستقبالً وبصورة طفيفة 

نمو الجدير بالذكر أن هذا المؤشر يتتبع الذي بدأ بالتسارع مؤخراً.  الوطني دبي

وقد ارتفع المؤشر اقتصاد دبي المستقبلي ونشاطه في القطاع الخاص غير النفطي. 

على خلفية تحسن  54.5في مايو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 

ملحوظ في االنتاج والعمليات الجديدة والتي تعكس بدورها ارتفاع مستوى الطلب 

  المحلي. 

  دعم االقتصادالمستوقفة يساهم في : استكمال تنفيذ المشاريع أبو ظبي

شير البيانات األخيرة إلى تسجيل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ارتفاع ت

على أساس  ٪7.7مسجالً نمو بواقع  2015ملحوظ خالل الربع الرابع من العام 

ملحوظ بعد االرتفاع . وجاء هذا الرتفاع ال2015سنوي في الربع الثالث من العام 

على أساس سنوي إلى  ٪3.0الحاد الذي شهده القطاع االقتصاد غير النفطي من 

والذي قد يرجع إلى تأثيرات قاعدية. ومن المتوقع أن يحافظ االقتصاد في  7.1٪

القادمة تماشياً مع استقرار المصروفات الفترة أبوظبي على اعتدال وتيرة نموه في 

مشاريع المستوقفة والتي من ضمنها مشروع متحف واستكمال الالحكومية 

  "غوغنهايم". 

 2016 مؤشر مديري المشتريات يستقر في النصف األول من العام 

الذي يعد مؤشراً قيادياً لالقتصاد  لمديري المشتريات "ماركت"ستقر مؤشر ا

بعد أن شهد اعتداالً خالل العام  2015في النصف األول من العام  اإلماراتي

وذلك على خلفية تحسن االنتاج وطلبات التصدير الجديدة. فقد ارتفع  2015

)ويشير في شهر أبريل.  52.8مقارنة مع  54.0المؤشر خالل شهر مايو إلى 

تقلّص عند توسع في االقتصاد بينما يشير إلى الالإلى  50تجاوز المؤشر مستوى 

 (.  50بلوغه أقل من 

وقد حافظ التوظيف على ثبات مستوياته على الرغم من استمرار تدني أسعار النفط 

إبعاد المخاوف التي أثيرت بشأن تأثير أسعار النفط على االستهالك ما ساهم في 

  المحلي واقتصاد الدولة. 

 2016 خالل العامفي دبي  السكني أسعار العقار بارتفاعوقعات ت

أن سجلت تراجعاً لمعظم العام بدأت أسعار العقار السكني بالتحسن تدريجياً بعد 

زيادة الضوابط والقوانين وزيادة توفر الوحدات السكنية أمام المخاوف إثر  2015

تراجع أسعار الشقق  إلى شركة "أستيكو" للخدمات العقاريةمن المخاطر. وتشير 

على التوالي وذلك خالل  ٪9.3على أساس سنوي و ٪4.3والفلل في دبي بنحو 

 2015مقابل تراجعها في الربع الرابع من العام  2016الربع األول من العام 

 مؤشر تتبع اقتصاد دبي: 4الرسم البياني 

 (مؤشر)

 بنك اإلمارات دبي الوطني  المصدر:

 

  أسعار مبيعات العقار السكني: 5الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

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

 

 
 العقارية قيمة الصفقات: 6الرسم البياني 

 (مليار درهم)

 
 دائرة األراضي واألمالك في دبي: المصدر

 
 

 العقارية عدد الصفقات: 7الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪ -)متوسط متحرك لثالثة أشهر 

 
 األراضي واألمالك في دبيدائرة   المصدر:

http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2016( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

 . ٪11و ٪8بواقع 

كما تسببت قوة الدرهم أمام العمالت الرئيسية لألسواق الناشئة في التأثير سلباً على 

ويين. أما بالنسبة  سوق العقار وعلى مبيعات المشترين الروسيين واآلسي

لإلماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن يكون هذا 

 عمالتهم بالدوالر األميركي. تباطالتأثير محدوداً الر

وتخّوف  وقد اضطر البائعون لخفض األسعار في ظل تزايد وفرة الوحدات السكنية

 الجاهزةلشراء الوحدات السكنية العديد من المشترين قد اتجهوا أن . كما المشترين

شهد عدد الصفقات تعافياً  ،واألقل تكلفة. وبينما استمرت قيمة الصفقات بالتراجع

نتيجة زيادة النشاط في مكون الوحدات السكنية بأسعار ميسرة. ونتوقع  تدريجياً 

مستقبالً أن يرتفع النشاط العقاري في الوحدات السكنية ذات السعر المتوسط ال 

 في ظل أسعار النفط المتدنية والقوانين لتضييق اإلقراض. ماسيّ 

حركة تصحيحية وقد شهد توقد بات من الواضح أن سوق العقار في دبي 

 .استطاعت المعايير الجديدة توجيه السوق العقاري الى المسار الصحيح

 2016في العام التضخم في أسعار المستهلك  اعتدال باستمرارتوقعات 

تماشياً مع تراجع  2015شهد معدل التضخم العام تراجعاً حاّداً منذ منتصف العام 

في أسعار العقار السكني الذي يشكل وزناً كبيراً في المؤشر. وقد استقر  التضخم

على أساس سنوي في مايو تماشياً مع استمرار تباطؤ  ٪1.6معدل التضخم عند 

الحاد في التضخم في أسعار المواد التضخم في أسعار العقار السكني والتراجع 

  الغذائية.  

على  2016باالعتدال خالل العام  نمو تكاليف المنازلمن المتوقع أن يستمر و

خلفية وفرة الوحدات السكنية وتراجع تأثير رفع تعرفة الكهرباء والماء العام 

  الماضي.

جعاً على المدى المتوقع أن يبقى معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية مترا من

القريب إلى المتوسط ال سيما بعد إعالن وزارة االقتصاد أن األسواق المركزية 

خالل  70ستقوم بخفض األسعار لخمسة آالف من البضائع الغذائية وذلك بنحو 

 شهر يونيو.  خاللشهر رمضان 

في  سيحد أيضاً كل من قوة الدوالر وتراجع أسعار السلع من أي ارتفاعو

. لذا فنتوقع أن ورفع التعرفة نتيجة تخفيض الدعوماتالضغوطات التضخمية 

في العام  ٪2.5إلى  2015العام  في ٪4.1متوسط من معدل التضخم  ئيتباط

2016. 

وتبدو بيانات التضخم مقاربة لبيانات مؤشر مديري المشتريات. إذ يشير مؤشر 

لمديري المشتريات إلى استقرار الضغوطات التضخمية تماشياً مع  "ماركت"

    االنتاج. إجمالي اعتدال نمو تكاليف العمالة و

 مع امتالك االحتياطات الالزمة لمواجهته 2016مالي في العام العجز ال تسعقد ي

المتوقع ان تسجل الميزانية  مني ظل ثبات مستويات اإلنفاق وتراجع اإليرادات ف

 ومن. 2016من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام  ٪3.2عجزاً مالياً يبلغ 

 تعافي نتيجة 2017 العام في فائض   لتحقيق المالي الميزان يعود أن المتوقع

 .  االنتاج في مخطط وارتفاع تدريجياً  النفط أسعار

إال أنه من غير المحتمل أن تتخذ السلطات اإلماراتية خطوات بهذ الشأن من أجل 

احتياطات مالية ضخمة تعزيز الوضع المالي على المدى المتوسط لما تمتلكه من 

. إذ من المتوقع أن ٪200تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي بواقع 

نفاق الحكومي العالية على إلعلى مستويات ا وأبوظبيتحافظان إمارتي دبي 

  التضخم في أسعار المستهلك حسب القطاع: 8الرسم البياني 

 األوزان بين القوسين( - ٪)النمو السنوي 

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 الميزانيةفائض أو عجز : 9الرسم البياني 

 (والدخل االستثماري تشمل أرباح شركة بترول أبو ظبي الوطنية ، ٪النمو السنوي  )

 
 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني   المصدر:

 

 ميزان الحساب الجاري: 10الرسم البياني 

 

 
 المركز الوطني لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني   المصدر:

 

 نمو القروض المصرفية والودائع : 11الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 

 المركزي اإلمارات مصرف   المصدر:

http://www.nbk.com/
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اإلنفاق على مشاريع وتيرة تسارع حيث من المتوقع أن تمشاريع البنية التحتية. 

   (. 2020)إكسبو  للمعرض الدولي تماشياً مع استعداداتهاالبنية التحتية في دبي 

لم تلجأ للقيام ببعض اإلصالحات المالية الرئيسية  ماراتاإلوال يعني ذلك أن 

إنفاقها و تخفيض أ جيلأقيام أبوظبي بت الىإذ تشير بعض التقارير األخيرة مؤخراً. 

واتخاذ خطوات من أجل زيادة  على عدد من المشاريع التي ال تعّد ذات أولوية

 السلطات في دبي أصدرت حيث. إشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع

العام  نوفمبر منيخص مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في  اً قانون

 قامتضخمة. كما ال هامشاريعل تشجيع التمويل الخاصوالذي من شأنه  ،2015

ار الخدمات برفع أسع أيضاً  قامتو، حكومة اإلمارات بخفض الدعم بصورة أكبر

 .الوقودأسعار  حريرقامت بتغسطس أفي و 2015في مطلع العام 

فرض ضريبة سفر في مطار دبي الدولي ساهمت تحركات السلطات بشأن قد و

دوالر( والتي من  9.54درهم ) 35بقيمة  2016 يوليواعتباراً من األول من 

  ومن المتوقع أن يصل مجموعشأنها دعم وتمويل مشاريع اإلمارات التنموية. 

مليون دوالر سنوياً باعتبار أن مطار دبي الدولي قد  500الضرائب المجمعة 

 78عبور ما يصل إلى أكثر مطارات العالم ازدحاماً بك 2015ُصنف في العام 

وتعتزم السلطات في إمارة أبوظبي أيضاً أن تتبع  مليون مسافر خالل ذلك العام.

درهم اعتباراً  35بقيمة المسافرين خطى السلطات في دبي وتفرض ضريبة على 

 من شهر يوليو.

وقد أعلنت السلطات في أبوظبي خالل شهر أبريل أنها تعتزم فرض ضريبة البلدية 

 ٪4على الفنادق لرفع إيرادات البلدية. إذ ينص القانون على فرض ضريبة بنسبة 

درهم لليلة الواحدة والغرفة الواحدة. وتعد هذه  15على الفنادق ورسوم بنسبة 

. ولكن ليس من 2014دبي مسبقاً في العام  اتخذتهاطوة مماثلة للخطوة التي الخ

المحتمل أن تخلف أثراً كبيراً على السياحة السيما وأن أسعار الفنادق شهدت 

السلطات في أبوظبي أيضاً ضريبة للبلدية بنسبة  تراجعاً خالل هذا العام. كما قدمت

على إيجارات الوافدين السكنية االمر الذي سبقتها فيها أيضاً سلطات دبي.  3٪

   وسيتم جمع الرسوم الجديدة مع الفواتير الشهرية. 

ويبدو أن اإلمارات ستصبح من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي التي ستفرض 

عدى الشركات في اإلمارات التي تت القانون. وسيلزم هذا المضافةالقيمة  ضريبة

مليون درهم( بجمع ودفع ضريبة القيمة  3.75إيراداتها السنوية المليون دوالر )

في تجميع ما يصل  ٪5. ومن المتوقع أن تساهم هذه الضريبة التي تشكل المضافة

 مليار درهم( من إيرادات الضرائب.    12مليارات دوالر ) 3.3إلى 

لعالمية بغرض ا الديون من األسواقكما تعتزم السلطات في اإلمارات أيضاً تجميع 

اصدرت وقد  تمويل العجز في الميزانية وللحفاظ على األصول الخارجية.

 اتهاإصدار تعّد أولىدوالر  مليارات 5السلطات في أبوظبي سندات سيادية بقيمة 

بإمكان اإلمارات الحصول على قيمة كبيرة من القروض ال . إذ 2009منذ العام 

من  ٪30ويقدر بنحو لدين الخارجي لديها يعتبر منخفضاً نسبياً ما وأن مستوى اسيّ 

   الناتج المحلي اإلجمالي.

  النفطيةإيرادات الصادرات  تراجعنتيجة  يتراجع فائض الحساب الجاري 

ة نتيج 2016المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري بالتراجع في العام  من

. ومن نمو الصادرات غير النفطيةواعتدال  ةتراجع إيرادات الصادرات النفطي

 ابعض الضغوطات ولكنه النفطيةغير إيرادات الصادرات  تواجهالمتوقع أن 

لذا  على خلفية تحسن الزيادات في كل من قطاع التجارة وقطاع السياحة.ستتحسن 

من الناتج المحلي في العام  ٪6من  فإننا نتوقع أن يتراجع الحساب الجاري قليالً 

ويرتفع أكثر الحقاً في العام  2016من الناتج في العام  ٪5 ليصل إلى 2015

 عرض النقد : 12الرسم البياني 

 (٪النمو السنوي  )

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 أسعار اإلنتربنك : 13الرسم البياني 

 (٪) 

 

 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
 

 مؤشرات أسواق األسهم : 14الرسم البياني 

 )مؤشر( 

 

 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 مبادالت مخاطر عدم السداد : 15الرسم البياني 

 (أساس(

 

 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
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    إثر تعافي أسعار النفط وتحسن نمو الصادرات غير النفطية. 2017

بعض الضغوطات نتيجة صادرات اإلمارات غير النفطية  تواجهمن المحتمل أن و

فقد سجل الدرهم نمواً على خلفية قوة الدوالر في مؤشر اإلمارات  .قوة الدرهم

الموزون تجارياً ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصادرات وساهم في جعل اإلمارات 

ل مجلس عالية الكلفة من ناحية السياحة واالستثمار من قبل الوافدين من خارج دو

 ينتجاريالأكبر الشركاء وتعّد الدول اآلسيوية من التعاون الخليجي وأميركا. 

ألميركي تراجعاً اوقد تشهد عمالت تلك الدول التي ال ترتبط بالدوالر  ،إلماراتل

مقابل الدرهم. ولكن ستستمر قطاعات العقار واالقتصاد غير النفطي على 

النفط وذلك ألن معظم المستثمرين ألسعار مستوياتها الجيدة في ظل التراجع الحالي 

  لتعاون الخليجي ومواطني اإلمارات.ل مجلس افي اإلمارات من دو

 في السيولة وسط تراجع أسعار النفطشح البنوك ال تزال تواجه 

اعتدل نمو االئتمان المصرفي قليالً ولكنه حافظ رغم ذلك على قوة أدائه نتيجة 

استقرار طلب االئتمان في قطاع البناء والتشييد. إذ بلغ نمو القروض في أبريل 

على أساس سنوي. ومع توقعات بارتفاع اإلنفاق الرأسمالي تماشياً مع  6.9٪

 ( قد تستمر وتيرة القروض باالرتفاع.2020االستعدادات للمعرض الدولي )إكسبو 

  نتيجة تراجع نمو الودائع الحكومية متراجعة نسبياً وتيرة نمو الودائع  وال تزال

ة وذلك على الرغم من استعادتها بعض التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باإليرادات النفطي

على  ٪4.1نحو  مايوإجمالي الودائع اعتباراً من شهر  نمو بلغفقد قوتها مؤخراً. 

القروض معدل  فقد سجل ،تراجع نمو الودائع عن نمو القروض ومع. سنويأساس 

وعلى  في مايو. ٪101.7في أبريل إلى  ٪101.1من  طفيفاً ارتفاعاً الودائع إلى 

من ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع قليالً عن مستوياتها المتدنية قبل الرغم 

إال أنها ال تزال معتدلة  97.7وبلوغها متوسط  2014تراجع أسعار النفط في العام 

 . ٪101.5نسبياً مقارنة مع متوسط العام الماضي البالغ 

النمو السنوي لعرض النقد بمفهومه الواسع  على تراجع نمو الودائع وقد انعكس

على خلفية تراجع العمليات شبه النقدية كالصرف والودائع طويلة الذي تباطأ ( 2)ن

أقل مستوياته  ليصل إلى أبريلعلى أساس سنوي في  ٪4.5 األجل بالدرهم( من

 .  مايوفي  ٪1.4 منذ أربع سنوات عند

باالرتفاع  الواحدالشهر ألجل أشهر والثالثة ألجل أسعار اإلنتربنك  استمرت

في  ونتوقع أن تستمر. لتقترب من تحقيق أعلى مستوياتها منذ ثالث سنوات

 العام.للفائدة األميركية قبل نهاية مجلس االحتياط الفدرالي االرتفاع على خلفية رفع 

 وأسعار الفائدةأسواق األسهم 

 أسواق المنطقةتماشياً مع بالركود  مؤشرات دبي وأبوظبي الرئيسية استمر نشاط

إضافة  تراجع أسعار النفطاألسواق العالمية التي تأثرت بمخاوف النمو العالمي وو

 .إلى زيادة التساؤالت بعد نتيجة االستفتاء لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

التي تعد مؤشراً هاّما لمستوى المخاطر  السداد عدم طراخم مبادالتواستمرت 

عدم السداد لفترة مخاطر استقرت مبادالت وقد . بالتراجع قليالً  الدولةفي اقتصاد 

أساس على  ةطنق 98و  أساس نقاط 204الخمس سنوات لدبي وأبوظبي عند 

  .شهر يوليو في مطلع التوالي

 استمرار ربط الدوالر بالدرهم اإلماراتي 

دراهم منذ  3.673ارتبط الدرهم بالدوالر األميركي عند سعر دوالر واحد مقابل 

. وقد ساهمت سياسة أسعار الصرف الحالية في دعم استقرار 1997العام 

االقتصاد الكلي لإلمارات ودعم معدل التضخم والحفاظ على ثقة المستثمر، ولكن 

 مؤشر الدرهم اإلماراتي الموزون تجارياً  : 16الرسم البياني 

 (100=  2000)مؤشر، يناير  

 

 تومسون رويترز داتاستريم وتقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:
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، إال ؤخراً وقوة الدوالرواجه الربط بعض الضغوطات نتيجة تراجع أسعار النفط م

نها من دعم ارتباط عملتها قد مكّ ضخمة مالية  الحتياطاتأن امتالك اإلمارات 

وقد شدد محافظ البنك المركزي على بقاء ارتباط الدرهم بالدوالر  بالدوالر.

إذا ما استدعت هذه السياسة األميركي. إذ تمتلك اإلمراات احتياطات كافية لدعم 

 الحاجة.
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