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رســالة الــوزير
واصلت دولة اإلمارات العربية المتحدة تقدمها االقتصادي المطرد خالل السنوات الماضية ،وقطعت شوطا ً كبيراً في ترسيخ دعائم
مسيرتها التنموية ،على الرغم من حالة التباطؤ التي خيمت على االقتصاد العالمي.
وقراءةٌ في المتغيرات العالمية التي شهدها العام الماضي ،توضح أن االقتصاد الوطني استطاع الحد من آثار التحديات التي برزت
في المشهد االقتصادي على المستويين اإلقليمي والدولي ،وفي مقدمتها استمرار االنخفاض السعري لبرميل النفط الخام ،وأثبت
تنوعه ومرونته العالية كثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية.
ولعل النتائج المتميزة للدولة في عدد من المؤشرات االقتصادية المتخصصة ،التي أثبتت ريادة اإلمارات إقليميا ً وعربياً،
ومكانتها المتقدمة على الصعيد العالمي ،تظهر سالمة النهج االقتصادي المتبع ،في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ،ومحددات
رؤية اإلمارات  2021التي أطلقت مسيرة العمل نحو اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة
واالبتكار.
إضافة إلى ذلك ،تظهر اإلحصاءات والبيانات التي تم رصدها في عدد من القطاعات المكانة الرائدة للدولة باعتبارها
مركزاً لألعمال واألنشطة االقتصادية ،وتبرز وضعها المالي القوي والمستقر؛ حيث ما زالت تتصدر الدول العربية
في حجم تدفقات االستثمار الواردة إليها والصادرة منها ،وحققت معدالت نمو مهمة في تجارتها الخارجية ،وحافظت
على تضخم منخفض نسبيا ً مقارنة بالمعدالت اإلقليمية.
كما استمر التوجه نحو االستثمار المتزايد في المشروعات القادرة على حفز النمو وزيادة مستويات التنويع
االقتصادي وتنمية رأس المال البشري ودعم األنشطة االقتصادية المعرفية القائمة على االبتكار والبحث العلمي
والتطوير والتكنولوجيا الحديثة ،مع التركيز على قطاعات القيمة المضافة والنمو المستدام ،مثل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها ،األمر الذي يسرع خطوات
االنتقال نحو مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
ويسر وزارة االقتصاد أن تضع بين أيدي المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص التقرير االقتصادي
السنوي  2016الذي يرسم خريطة واضحة مزودة باألرقام واإلحصاءات الموثقة ألبرز المستجدات
االقتصادية عالميا ً وإقليمياً ،ويستعرض بصورة مفصلة معالم تطور االقتصاد الوطني خالل الفترة
الماضية ،ويلقي الضوء على أبرز النتائج والمنجزات التي تم تحقيقها ،مع تحليل لمعطيات الواقع
الراهن واستشراف لآلفاق المستقبلية ،بمنهجية علمية محكمة ،آملين أن يمثل التقرير إضافة مهمة
تساعد راسمي السياسات ورجال المال واألعمال وسائر المهتمين على تكوين صورة واضحة
واتخاذ قرارات صائبة ترتكز على أساس سليم من المعرفة ،سعيا ً لتحقيق االزدهار المنشود.
المهندس .سلطان بن سعيد المنصوري
وزير االقتصاد

السياسة
النقــــدية
األوضـــــــاع
االقتصادية
العــــــالمية

العربية
وعلى صعيد مجموعات
الدول العربية المختلفة،
فمن المتوقع استمرار
تباين األداء االقتصادي
ما بين الدول العربية
المصدرة للنفط التي من
ُ
المتوقع أن يشهد نموها
تباطؤاً خالل عامي 2016
و،2017
الدول.
وبين

مثل عام  2015تحديا ألسواق
المال العربية حيث تواصل التراجع
في أدائها والذي بدأ منذ العام
 2014مع بدء انخفاض أسعار
النفط العالمية ،وخسرت األسواق
المالية العربية مجتمعة خالل
العام  2015نحو  143.6مليار دوالر
من قيمتها السوقية لتصل في
نهايته الى  1059.5مليار دوالر

مقدر أن يتراجع متوسط نصيب المواطن العربي من
الناتج المحلي االجمالي العربي عام  2015ليصل إلى
نحو  6140دوالر مع تباين كبير بين الدول العربية
في هذا الشأن وذلك من جراء تراجع اإليرادات
النفطية وتأثر النمو االقتصادي وتزايد عدد سكان
العالم العربي عام  2015طبقا لتقديرات البنك
الدولي للعام  2015إلى نحو  392مليون نسمة.

متوسط

دخـــل الفــــرد

في هذا اإلطار ،جاء اإلصالح الضريبي على رأس
أولويات صانعي السياسات المالية حيث بُذلت
جهود عدة لدعم اإليرادات الضريبية وضمان
عدالة وكفاءة منظومة الضرائب من خالل مراجعة
شرائح الضرائب على الدخل وأرباح الشركات،

أسـواق المـال

على صعيد اتجاهات السياسة
النقدية ،فقد رفعت جل
الدول العربية المرتبطة
بالدوالر أسعار االيداع لديها
لليلة واحدة ()overnight
بحوالي خمس وعشرين
نقطة أساس لكي تواجه
االرتفاع في أسعار الفائدة في
الواليات المتحدة األمريكية.
يبقى لدى هذه الدول تحدي
تفاوت دوراتها االقتصادية
عن الدورة االقتصادية في
الواليات المتحدة األمريكية.

فيما يتعلق باتجاهات النمو
االقتصادي في العالم ،فمن
المتوقـــــــــــع في عــــــام 2016
ان ينعكس التعافي الهش
لالقتصاد العالمي والتجارة
الدولية وبقاء أسعار النفط عند
مستويات منخفضة نسبي ًا على
أداء االقتصاد الكلي العالمى.
كذلك من المتوقع خالل نفس
العام ظهور أثر سياسات
التصحيح المالي التي ستؤدي
إلى خفض اإلنفاق في عدد من
المصدرة للنفط في إطار
الدول ُ
سياساتها الرامية لتحقيق
نوع ًا من أنواع التوازن بين
اعتبارات دعم النمو االقتصادي

التجــــارة
الخارجية
خفضت منظمة التجارة
العالمية تقديراتها لنمو
التجارة العالمية في
العالم في  ،2016محذرة
من أنه سيكون «األبطأ
منذ األزمة المالية».

الموازنات

العـربية

شهدت االيرادات العامة في الدول العربية خالل
عام  2015انخفاضا بنحو  31%بما يعكس انخفاض
اإليرادات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط
نتيجة التراجع في مستوى اإليرادات النفطية بنحو
 ،42%فيما ساهم ارتفاع مستوى اإليرادات العامة

كما لوحظ تضاعف معدل
التضخم في منطقة اليورو
في سبتمبر  2016مع انحسار
تأثير انخفاض أسعار الطاقة
وإن كان معدل التضخم
األساسي الذي يراقبه البنك
المركزي األوروبي لم يتغير
للشهر الرابع على التوالي

تتجه األنظار تحديداً إلى
االقتصاد الصيني الذي يمر
بفترة من التحول الهيكلي
تحاول فيه الحكومة تعزيز
الطلب الداخلي ليساهم في
استدامة النمو االقتصادي،
وما تزال هناك دول أوروبية
في حاجة لمزيد من
اإلصالحات الهيكلية أسوة
أداء إيجابي ًا
بإسبانيا التي أدت ً
بعد تدشين اصالحاتها.
بينما تكون الصورة أكثر
تحدي ًا في الدول المصدرة

أو ً
ال :األوضاع االقتصادية العالمية
والعـــــربية والخــــــليــجية

1

 .1األوضاع االقتصادية العالمية

وفقا ً للتقديرات العالمية فإن النمو االقتصادي العالمي سينمو بنسبة
 ،%2.7بحسب ما ذكر بتقرير اقتصادي لإليكونوميست ،الذي
أشار إلى أن االقتصادات الناشئة تعرضت في السنوات األخيرة
لضربة قويه ،خصوصا ً فيما يتعلق بالفساد في دول مثل البرازيل
وروسيا وغيرهما.
وأشار التقرير إلى أن وضع الصين سيكون أفضل حاالً ،لكن
النمو في الناتج المحلي اإلجمالي عام  2016لن يكون بأي حال
من األحوال مثلما كان عليه في الفترة بين عامي  2005و.2010
وتشير التوقعات إلى أن النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في
الدول اآلسيوية ،باستثناء اليابان ،سيصل إلى  ،%5.4في حين
أنه لن يزيد على  %1.7في اليابان.

14

وستقود الواليات المتحدة االقتصاد في الدول الصناعية بمتوسط
نمو  ،%2.3بينما سيصل متوسط النمو في دول أوروبا الغربية
إلى  ،%1.8أما في دول أوروبا الشرقية ،بما في ذلك روسيا،
فإن متوسط النمو سيكون بحدود  .%1.2وبحسب التقديرات ،فإن
وضع أستراليا سيكون أفضل حيث تقدر نسبة النمو للعام 2016
بحدود .%2.6
أما في دول إفريقيا جنوبي الصحراء ،فإن متوسط النمو سيصل
إلى  ،%3.5وهو أفضل بنسبة ضئيلة من متوسط النمو في دول
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث ستصل النسبة إلى .%3.0
وفي دول أميركا الوسطى والجنوبية لن يزيد متوسط النمو على
 %0.6بحسب التقديرات.
ولقد أشار تقرير صندوق النقد العربى آفاق االقتصاد العربي
لعام  2016إلى التحديات التي يواجهها االقتصاد العالمي خالل
العامين القادمين ،ففيما يتوقع أن يعود سوق النفط العالمي إلى
حالة التوازن نظراً النحسار انتاج النفط الصخري واتفاق دول
أوبك على عدم رفع االنتاج مجدداً ،ويتوقع أن يكون متوسط
سعر النفط  40دوالراً للبرميل خالل عام  ،2016اال أنه في
المدى المتوسط قد يصعب تجاوز السعر العالمي مستوى 60
دوالراً للبرميل نظراً إلمكان عودة منتجي النفط الصخري إلى

التقرير االقتصادي السنوي 2016

العمل دون الحاجة الستثمارات كبيرة .ويبقى التحدي األكبر للنمو
العالمي هو أداء االقتصادات الناشئة والنامية في ظل انخفاض
التجارة العالمية ،وانخفاض تدفقات رؤوس األموال إليها .بينما
يعود انخفاض سعر النفط بأثر إيجابي على االقتصادات المتقدمة،
مما قد يعزز فرص نمو بعض الدول العربية المستوردة للنفط
العتماد صادراتها على أداء شركائها التجاريين األساسيين.
تتجه األنظار تحديداً إلى االقتصاد الصيني الذي يمر بفترة من
التحول الهيكلي تحاول فيه الحكومة تعزيز الطلب الداخلي ليساهم
في استدامة النمو االقتصادي ،وما تزال هناك دول أوروبية في
حاجة لمزيد من اإلصالحات الهيكلية أسوة بإسبانيا التي أدت أدا ًء
إيجابيا ً بعد تدشين اصالحاتها .بينما تكون الصورة أكثر تحديا ً
في الدول المصدرة للسلع األساسية حيث يتوقع استمرار التحدي
لالقتصادين الروسي والبرازيلي ،بالعكس من الهند التي يتوقع
أن تواصل أداءها االقتصادي اإليجابي على خلفية االصالحات
االقتصادية التي قامت بها حكومتها خالل الفترة الماضية،
بينما يستمر االقتصاد األمريكي في مسار النمو رغم انخفاض
الصادرات عن مستواها المتوقع ،ولعل ارتفاع سعر الدوالر
األمريكي يعتبر أكثر ما يؤثر على صادرات الواليات المتحدة
األمريكية إضافة إلى أثره السلبي على تكلفة خدمة الدين لدى
الدول الناشئة والنامية حيث أن جزءاً من ديونها مقوم بالدوالر
األمريكي.

• الناتج المحلي االجمالي
فيما يتعلق باتجاهات النمو االقتصادي في العالم ،فمن المتوقع في
عام  2016ان ينعكس التعافي الهش لالقتصاد العالمي والتجارة
الدولية وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا ً على
أداء االقتصاد الكلي العالمى .كذلك من المتوقع خالل نفس العام
ظهور أثر سياسات التصحيح المالي التي ستؤدي إلى خفض
اإلنفاق في عدد من الدول ال ُمصدرة للنفط في إطار سياساتها
الرامية لتحقيق نوعا ً من أنواع التوازن بين اعتبارات دعم النمو
االقتصادي وتحقيق االنضباط المالي .كذلك من شأن التطورات
الداخلية التي تعيشها بعض بلدان المنطقة أن توثر على فرص
النمو عام  .2016في المقابل ،سيخفف تسارع وتيرة نمو الدول
المستوردة للنفط جزئيا ً من تأثير العوامل السابق اإلشارة إليها

على النمو االقتصادي لدول العالم كمجموعة .على ضوء ما سبق،
من المتوقع تسجيل الدول العربية نمواً يتراوح حول  %2.8في
عام  ،2016ذلك قبل معاودته االرتفاع إلى  %3.1عام ،2017
في ظل التوقعات باتجاه األسعار العالمية للنفط نحو االرتفاع
وبفرض تحسن األوضاع الداخلية في عدد من البلدان وتعافي
النشاط االقتصادي العالمي.
وعلى صعيد مجموعات الدول العربية المختلفة ،فمن المتوقع
استمرار تباين األداء االقتصادي ما بين الدول العربية ال ُمصدرة
للنفط التي من المتوقع أن يشهد نموها تباطؤاً خالل عامي 2016
و ،2017وبين الدول العربية المستوردة له ،التي من المتوقع أن
تواصل تحقيق معدالت نمو مرتفعة الوتيرة خالل تلك الفترة .فيما
يتعلق بالدول العربية ال ُمصدرة للنفط ،من المتوقع نمو اقتصاداتها
بنحو  %2.6عام  ،2016وارتفاعه إلى  %3.1عام .2017

• التضخم
وفيما يتعلق باتجاهات تطور األسعار العالمية ،فان تأثر
مستويات التضخم في الدول العربية خالل عام  2015بمجموعة
من العوامل المتباينة .حيث أدى تراجع االسعار العالمية للنفط
والغذاء وارتفاع قيمة الدوالر أمام العمالت الرئيسية ،الى تراجع
أثر التضخم المستورد في بعض الدول العربية .كما انعكس أثر
انخفاض األداء االقتصادي والسياسات النقدية المنضبطة في عدد
من الدول العربية على معدالت التضخم في تلك البلدان .لكن
في المقابل شهدت بعض البلدان العربية ضغوطا ً تضخمية ناتجة
عن تدابير إصالح نظم دعم السلع األساسية .كما أدت الظروف
الداخلية التي شهدها بعض الدول العربية الى زيادة الضغوط
التضخمية الناتجة عن ارتفاع مستويات الطلب .نتيجة لتلك
التطورات المذكورة ،شهد عام  2015تراجع معدل التضخم في
الدول العربية كمجموعة إلى نحو  %6.5مقارنة مع  %8.1في
العام السابق.
أما عن معدالت التضخم المتوقعة في الدول العربية خالل عام
 ،2016توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية
كمجموعة ليبلغ حوالي  .%7.4يعزى ذلك بصفة اساسية إلى

ارتفاع المستوى العام لألسعار بسبب استمرار الحكومات في
مراجعة وتقييم الدعم الحكومي ذلك بما يشمل تعديل منظومة
دعم منتجات الطاقة والمياه والكهرباء .إضافة إلى توقع ارتفاع
مستويات التضخم المدفوع بعوامل جذب الطلب في بعض
الدول العربية خالل عام  2016نتيجة للزيادة المتوقعة في
أجور العاملين .كما أن تواصل انخفاض المعروض من السلع
والخدمات ،في الدول التي تشهد تطورات داخلية ،من شأنه أن
يؤثر على المستوى العام لألسعار في تلك الدول .إضافة الى
ما سبق ،يتعرض سعر الصرف في بعض الدول لضغوط نظراً
لنقص المتوفر من العملة االجنبية واتجاه حكومات تلك الدول الى
زيادة مستويات مرونة سعر الصرف ،األمر الذى من شأنه ان
يساهم في زيادة اثر التمرير الناتج عن تراجع قيمة العملة المحلية
لمعدالت التضخم .من جانب آخر ،فإن تواصل تراجع االسعار
العالمية للنفط وانخفاض وتيرة تنفيذ المشروعات االستثمارية في
عدد من الدول ،من شأنه أن يخفض من حدة الضغوط التضخمية
في بعض الدول العربية خالل عام .2016
أما في عام  ،2017وفي ظل التوقعات باالرتفاع النسبي في
االسعار العالمية للنفط والمواد الخام في ضوء توقع تحسن النشاط
االقتصادي العالمي ،فانه من المتوقع ان يرتفع معدل التضخم في
البلدان العربية كمجموعة إلى نحو .%8.1
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كما لوحظ تضاعف معدل التضخم في منطقة اليورو في
سبتمبر  2016مع انحسار تأثير انخفاض أسعار الطاقة وإن
كان معدل التضخم األساسي الذي يراقبه البنك المركزي
األوروبي لم يتغير للشهر الرابع على التوالي ،وذلك وفقا ً
لتقديرات وإحصاءات االتحاد االوروبى التى تشير إلى أن
التضخم في منطقة اليورو التي تضم  19دولة بلغ  %0.4في
شهر سبتمبر  2016مقارنة مع  %0.2في أغسطس  .2016ولم
يكن انخفاض أسعار الطاقة بالحدة التي شهدها الشهر السابق
لكن أسعار األغذية غير المصنعة ارتفعت بوتيرة أقل .ويتماشى
معدل التضخم مع توقعات السوق في استطالع أجرته رويترز
آلراء  48خبيراً اقتصادياً .واستقر معدل التضخم األساسي-
الذي يستبعد أسعار األغذية غير المصنعة والطاقة األكثر تقلبا ً
وفق تعريف المركزي األوروبي عند .%0.8وانخفضت أسعار

اإلصدار الرابع والعشرون

الطاقة  3%على أساس سنوي مقارنة مع انخفاض %5.6
في أغسطس .2016وارتفعت أسعار األغذية والتبغ  0.7من
 %1.3في أغسطس .وفي قطاع الخدمات أكبر قطاعات اقتصاد
منطقة اليورو زادت األسعار  %1.2على أساس سنوي في
سبتمبر  2016مقارنة مع  %1.1في اغسطس لنفس العام.

للنفط تأثيرات على الموازنات العامة في الدول العربية عام
 ،2015وإن اختلفت تلك التأثيرات حسب مجموعات الدول
المختلفة .فمن جهة تأثرت الدول العربية المصدرة للنفط جراء
تراجع األسعار العالمية للنفط ،وهو ما انعكس بشكل كبير على
اإليرادات النفطية للدول العربية الرئيسية ال ُمصدرة للنفط التي
تسهم بالجزء األكبر من اإليرادات العامة التي تراجعت بنسبة
 %42عام .2015

على صعيد اتجاهات السياسة النقدية ،فقد رفعت جل الدول العربية
المرتبطة بالدوالر أسعار االيداع لديها لليلة واحدة ()overnight
بحوالي خمس وعشرين نقطة أساس لكي تواجه االرتفاع في
أسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية .يبقى لدى هذه
الدول تحدي تفاوت دوراتها االقتصادية عن الدورة االقتصادية
في الواليات المتحدة األمريكية.

من جهة أخرى ،استفادت الدول العربية المستوردة للنفط من
انخفاض أسعاره بما خفف من الضغوط على الموازنات العامة،
ال سيما على ضوء ارتفاع تكلفة بنود دعم السلع األساسية في
موازنات هذه الدول ،وهو ما انعكس إيجابا ً على أوضاع المالية
العامة .كمحصلة لما سبق ،من المتوقع ارتفاع العجز في الموازنة
المجمعة للدول العربية من  %2.8من الناتج المحلي اإلجمالي في
عام  2014إلى  %11.4عام  2015حسب التقديرات .كان من
أبرز ما اتسمت به مالمح السياسة المالية في الدول العربية خالل
عامي  2015و 2016سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة له،
التركيز بشكل كبير على تنفيذ حزم واسعة النطاق من إصالحات
المالية العامة استهدفت ترشيد االنفاق العام ودعم اإليرادات بهدف
ضبط أوضاع الموازنات العامة وضمان استدامتها ،ال سيما على
ضوء التحديات التي تواجه السياسة المالية في هذه البلدان.

• السياسة النقدية
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وتواجه الدول العربية المصدرة للنفط تحديات انخفاض دخل
النفط لديها مع احتمال رفع أسعار الفائدة تبعا ً لتوقعات رفعها
في الواليات المتحدة األمريكية خالل  2016و ،2017مما يعزز
من أهمية االصالحات الهيكلية في هذه الدول .أما في الدول
المستوردة للنفط ،فإن انخفاض أسعار المواد األساسية ساهم في
خفض معدالت التضخم في معظمها ،خصوصا ً تلك التي حررت
أسعار الطاقة من الدعم كلياً .لكن التحدي لبعض هذه الدول هو
في استمرار انخفاض سعر صرف عمالتها مما يضيف ضغوطا ً
تضخمية باالتجاه المعاكس.
وعلى صعيد التطورات المصرفية ،من المتوقع أن يؤثر انخفاض
أسعار النفط وتوقع تباطؤ اقتصادات الدول المنتجة له سلبا ً على
معدل نمو الودائع في القطاع المصرفي العربي ،نظراً إلى الحجم
النسبي للقطاع المصرفي لهذه الدول .يبقى التحدي في السنوات
القادمة في الحفاظ على مستوى منخفض من الديون المتعثرة ،هنا
تبرز الحاجة الستمرار اإلنفاق الحكومي مما قد يدفع تلك الدول
إلى اصالحات هيكلية ومالية تساهم في اإلبقاء على مستويات
اإلنفاق العام قريبا ً من مستوياتها الحالية.

• السياسة المالية
على صعيد األوضاع المالية ،كان للتغيرات في األسعار العالمية

التقرير االقتصادي السنوي 2016

في هذا اإلطار ،جاء اإلصالح الضريبي على رأس أولويات
صانعي السياسات المالية حيث بُذلت جهود عدة لدعم اإليرادات
الضريبية وضمان عدالة وكفاءة منظومة الضرائب من خالل
مراجعة شرائح الضرائب على الدخل وأرباح الشركات ،إضافة
إلى تبني أو إصالح ضرائب القيمة المضافة ،وتوجيه النظام
الضريبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والمناطق
الواعدة .من جهة أخرى ،تحول االهتمام نحو ضبط بنود االنفاق
العام من خالل ترشيد االنفاق الجاري عبر ضبط نفقات األجور
والمضي قدما ً في إصالح منظومة دعم السلع األساسية ،إضافة
إلى رفع كفاءة االنفاق االستثماري .كما أولت الحكومات العربية
اهتماما ً كبيراً برفع مستويات شفافية وكفاءة إدارة الموازنة العامة
وخفض العجز .واكب ذلك جهود موازية لرفع كفاءة عمليات
إدارة الدين العام ،وحرص على زيادة متوسط آجال إصداراته
وتمويله من مصادر تضمن االستدامة المالية.

أما في عام  ،2016فمن المتوقع أن يشهد العجز في الموازنة
المجمعة للدول العربية ارتفاعا ً طفيفا ً إلى نحو  %11.6على
ضوء التوقعات باستمرار بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات
منخفضة ،وهو ما سينعكس بدوره على اإليرادات النفطية
المتوقعة ،فيما يتوقع أن تتأثر اإليرادات الضريبية باستمرار
ضعف النمو على المستويين الدولي واإلقليمي .في المقابل،
سيكون لالنخفاض المتوقع للنفقات العامة بنسبة  %6في عام
 2016تأثيراً إيجابيا ً في ظل تواصل تنفيذ عدد من سياسات
الضبط المالي .أما في عام  ،2017فمن المتوقع أن تشهد أوضاع
الموازنات العربية تحسنا ً ملحوظاً ،بما يساعد على خفض عجز
الموازنة المجمعة للدول العربية كنسبة من الناتج المحلي إلى ،%7.8
في ظل التوقعات بارتفاع اإليرادات العامة نظراً للتعافي
المتوقع لألسعار العالمية للنفط بنسبة  ،%15وارتفاع اإليرادات
الضريبية بفعل التحسن المرتقب للنشاط االقتصادي في الدول
العربية وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين ،إضافة إلى بدء
ظهور أثر إصالحات المالية العامة المتعددة التي يجري تنفيذها
وفق أطر زمنية تمتد حتى عام .2020

• التجارة الخارجية
خفضت منظمة التجارة العالمية تقديراتها لنمو التجارة العالمية
في العالم في  ،2016محذرة من أنه سيكون «األبطأ منذ األزمة
المالية».
وتفيد التقديرات األخيرة للمنظمة أن التجارة العالمية ستسجل نمواً
نسبته  %1,7عام  ،2016أي أقل بشكل واضح من النمو الذي
كان مقدراً بـ  %2,8في أبريل  ،2016إن هذا التباطؤ يأتي بعد
انخفاض اكبر مما كان متوقعا ً في حجم تجارة البضائع وانتعاش
أقل مما كان متوقعاً ،وترى المنظمة أن السبب هو خصوصا ً تباطؤ
نمو إجمالي الناتج الداخلي والتجارة في االقتصادات النامية ،مثل
الصين والبرازيل ،وكذلك أميركا الشمالية .وخفضت المنظمة
تقديراتها للعام  2017أيضاً ،مشيرة إلى أن نمو التجارة سيتراوح
بين  %1,8و ،%3,1مقابل  %3,6في التقديرات السابقة.
من جهة أخرى ،تتوقع المنظمة أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي
الواقعي في العالم بنسبة  %2,2في  .2016وتدل مؤشرات عدة
إلى تحسن التجارة العالمية في النصف الثاني من عام  ،2016بما

في ذلك ،حركة مرافئ الحاويات أو زيادة طلبيات التصدير في
الواليات المتحدة.
أما فيما يتعلق بأوضاع القطاع الخارجي ،يتوقع خالل عام
 2016تواصل تأثر أداء ميزان المعامالت الجارية للدول العربية
كمجموعة بإستمرار تراجع أسعار النفط العالمية.
كما أنه من المتوقع أن يؤثر التحسن النسبي ألداء اقتصادات
دول االتحاد االوروبي ايجابا ً على الصادرات غير النفطية
للدول العربية .إضافة إلى األثر اإليجابي المتوقع لرفع أسعار
الفائدة العالمية على حصيلة دخل االستثمار في الدول العربية
كمجموعة .وكمحصلة لهذه التطورات ،يتوقع أن يستمر العجز
في الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة خالل عام ،2016
حيث من المتوقع أن يرتفع العجز ليبلغ نحو  137.8مليار دوالر
(يمثل  %5.5من الناتج المحلي اإلجمالي) مقارنة مع عجز قدره
 105.7مليار دوالر خالل عام .2015
بالنسبة للتوقعات عام  ،2017فإنه من المتوقع أن يتراجع العجز
في الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة ليبلغ نحو  97مليار
دوالر ،يمثل  %3.6من الناتج المحلي اإلجمالي ،ذلك في ضوء
التحسن النسبي المتوقع ألسعار النفط العام القادم.
فيما يتعلق باألداء على مستوى مجموعات الدول العربية ،من
المتوقع خالل عام  2016تأثر أداء ميزان الحساب الجاري للدول
العربية ال ُمصدرة للنفط بتواصل تراجع أسعار النفط العالمية،
وتأثر كميات االنتاج النفطي بالتطورات الداخلية التي تمر بها
بعض الدول العربية المصدرة األخرى للنفط .كما أن بقاء أسعار
السلع الغذائية والمواد الخام عند مستويات منخفضة ،إضافة إلى
األثر المتوقع الرتفاع قيمة الدوالر ،من شأنها تقليل مستوى
الواردات لدول المجموعة .كما أن توقع االتجاه الصعودي ألسعار
الفائدة العالمية سيدعم مستويات دخل االستثمار ويحد من العجز
في ميزان الخدمات والدخل .في المقابل ،من المتوقع أن تشهد
الصادرات السلعية للدول العربية المستوردة للنفط بعض التحسن
عام  2016وهو ما يرجع إلى توقع حدوث تحسن نسبي في أداء
دول منطقة اليورو الشريك التجاري األبرز ،وارتفاع مستوى
الصادرات من الصناعات االستخراجية والسلع المصنعة.

أما الواردات فمن المتوقع أن تتراجع انعكاسا ً لألثر اإليجابي
المتوقع لتراجع األسعار العالمية للنفط والمواد الخام ،وقيام بعض
الدول بتبني سياسات من شأنها الحد من زيادة الواردات من
السلع غير الضرورية .كمحصلة لتلك التطورات السابقة لكل من
الصادرات والواردات ،فمن المتوقع أن ينكمش العجز المسجل
في الميزان التجاري خالل عام .2016
بالنسبة لميزان الخدمات والدخل ،من المتوقع أن يتأثر بأداء
المتحصالت من قطاع السياحة ،إضافة إلى تراجع بعض بنود
المدفوعات الخدمية الناتجة.

 .2األوضاع االقتصادية العربية
• النمو االقتصادي
استمر تأثر االقتصادات العربية خالل عام  2015ببطء
تعافي النشاط االقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض
األسعارالعالمية للنفط التي تراجعت بنحو  % 49عن مستواها عام
 ،2014كما تأثرت عدد من الدول العربية بالتطورات الداخلية
التي الزالت تشكل تأثيرا على استقرارها االقتصادي وتفرض
ضغوطات على توازناتها االقتصادية الداخلية والخارجية وتؤثر
على مسيرة نموها.
وفي مواجهة ذلك لجأت الدول العربية المصدرة للنفط وعلى
رأسها دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني سياسات تستهدف
دفع النمو االقتصادي والتقليل من حدة تأثير تلك التطورات على
أدائها االقتصادي ،تمثلت في ترشيد االنفاق الجاري واإلبقاء على
االنفاق االستثماري عند مستويات داعمة للنمو لحفز الطلب الكلي
مع التركيز على مشروعات البنية االساسية المادية والبشرية،
ودعم المبادرات الهادفة إلى زيادة مستويات تنويع مصادر الدخل.
على الجانب اآلخر تواصل استفادة الدول العربية المستوردة
للنفط للعام الثاني على التوالي من التحسن التدريجي ألوضاعها
الداخلية وما نتج عنه من دعم لمستويات االستهالك واالستثمار
في بعض تلك الدول ،إضافة إلى التأثيرالمواتي النخفاض
األسعارالعالمية للنفط الذي عمل على زيادة مستويات القوة

الشرائية ،حيث وفر تراجع أسعار النفط لحكومات هذه الدول
حيزا ماليا ساعدها على دعم االنفاق على قطاعات التعليم
والصحة ،من جانب آخر استفادت دول المجموعة من األثر
اإليجابي لإلصالحات االقتصادية التي شرع بعضها في تبنيها
منذ العام 2011والتي تستهدف الحفاظ على التوازنات االقتصادية
الداخلية والخارجية ،بيد أن االداء االقتصادي لبعض هذه الدول
ال يزال متأثرا بالضغوطات التي يواجهها أما نتيجة للتطورات
الداخلية التي تشهدها أو كنتيجة الستمرار تأثرها بالتطورات في
دول الجوار ،حيث يولد تدفق عدد كبير من النازحين من تلك
الدول ضغوطات على الدول المستقبلة ويثير تحديات تتعلق بمدى
قدرتها على توفير الخدمات األساسية بشكل فعال ،ومن ثم فمن
المتوقع أن تسجل الدول العربية كمجموعة معدل نمو يقدر بنحو
 %3.2خالل عام  ،2015يتطور إلى  %2.8في العام الجاري
 ،2016ويعاود االرتفاع إلى نحو  %3.1في العام 2017مستفيدا
من معاودة االرتفاع في األسعار العالمية للنفط وكذلك استمرار
تحسن األوضاع الداخلية في عدد من البلدان العربية وتحسن
النشاط االقتصادي العالمي ،وطبقا للتقديرات من المتوقع أن يصل
الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية مجتمعة إلى 2406.9
مليار دوالر عام  ،2015يتطور إلى  2499.8مليار دوالر بالعام
 ،2016ثم إلى  2699.0مليار دوالر في العام .2017
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• متوسط دخل الفرد
مقدر أن يتراجع متوسط نصيب المواطن العربي من الناتج
المحلي االجمالي العربي عام  2015ليصل إلى نحو 6140
دوالر مع تباين كبير بين الدول العربية في هذا الشأن وذلك من
جراء تراجع اإليرادات النفطية وتأثر النمو االقتصادي وتزايد
عدد سكان العالم العربي عام  2015طبقا لتقديرات البنك الدولي
للعام  2015إلى نحو  392مليون نسمة.

• التضخم
تأثر مستوى التضخم في الدول العربية كمجموعة عام 2015
بعدد من العوامل هي :انخفاض مكون التضخم المستورد نتيجة
تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية واستفادة بعض الدول العربية
التي ترتبط عمالتها بالدوالر من ارتفاع قيمة الدوالر مقابل

اإلصدار الرابع والعشرون
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العمالت الرئيسية األخرى ،كما انعكس أثر انخفاض األداء
االقتصادي والسياسة النقدية المنضبطة في عدد من البلدان
العربية على معدالت التضخم بها ،من ناحية أخرى خفف من
حدة االنخفاض بمستويات األسعار التدابير التي اتخذتها بعض
الدول لخفض دعم الطاقة ،أيضا أدت الظروف الداخلية التي
تشهدها بعض الدول العربية إلى زيادة الضغوط التضخمية
الناتجة عن ارتفاع مستويات الطلب على المعروض من السلع
والخدمات .وكمحصلة لتلك التطورات فقد تراجع معدل التضخم
في الدول العربية كمجموعة إلى نحو  %6.5خالل عام 2015
مقارنة بنحو  %8.1في عام  ،2014ومن المتوقع ارتفاعه إلى
 %7.4عام  2016بما يعكس تأثير االرتفاع المتوقع في األسعار
العالمية للنفط وبعض الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة تسارع
مستويات الطلب المحلي في ظل التحسن المتوقع في النشاط
االقتصادي في عدد من الدول العربية وتسارع وتيرة تنفيذ عدد
من المشروعات االستثمارية الضخمة في بعضها اآلخر ،ومضي
عدد من الدول العربية بما فيها الدول العربية المصدرة للنفط
قدما ً في إصالح نظم دعم الطاقة بما يؤدي إلى ارتفاع المستوى
العام لألسعار ،من جانب أخر قد تنتج بعض الضغوط التضخمية
الناجمة عن التراجع المحتمل في قيمة بعض العمالت العربية
مقابل الدوالر.

• الموازنات العربية
شهدت االيرادات العامة في الدول العربية خالل عام 2015
انخفاضا بنحو  %31بما يعكس انخفاض اإليرادات العامة في
الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة التراجع في مستوى اإليرادات
النفطية بنحو  ،%42فيما ساهم ارتفاع مستوى اإليرادات العامة
في الدول العربية المستوردة للنفط بنحو  %7في الحد من تأثير
تراجع اإليرادات العامة في الدول العربية المنتجة الرئيسية للنفط
وتشير التقديرات إلى أن االيرادات العامة بالدول العربية مجتمعة
عام  2015تصل إلى  651.3مليار دوالر ،من جانب آخر سجلت
النفقات العامة على مستوى الدول العربية كمجموعة عام 2015
تراجعا بنحو  %9عن العام  2014لتصل طبقا للتقديرات إلى
 924.73مليار دوالر من ثم يتوقع أن يصل العجز بالموازنة

التقرير االقتصادي السنوي 2016

العربية المجمعة إلى  273.43مليار دوالر بنسبة %-11.4
من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية مجتمعة ،تم تمويل
العجوزات في الدول العربية المصدرة للنفط من خالل السحب
من الفوائض المالية وبعض إصدارات الدين المحلية ،فيما تم
تمويلها في الدول العربية المستوردة للنفط بشكل رئيسي من خالل
إصدارات الدين المحلية وبعض اإلصدارات بالعمالت األجنبية.
ويتوقع أن يشهد العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية بالعام
 2016ارتفاعا طفيفا إلى نحو  %-11.6على ضوء التوقعات
باستمرار بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة ،حيث
من المتوقع أن تصل اإليرادات العربية المجمعة إلى 581.76
مليار دوالر ،وأن تبلغ النفقات العامة نحو  871.99مليار دوالر
وأن يبلغ العجز نحو  290.23مليار دوالر ،أما في عام 2017
فمن المتوقع أن تشهد أوضاع الموازنات العربية تحسنا ً في
ظل التوقعات بارتفاع اإليرادات العامة نظراً للتعافي المتوقع
في األسعار العالمية للنفط بنسبة  ،%15وارتفاع اإليرادات
الضريبية بفعل التحسن المرتقب للنشاط االقتصادي في الدول
العربية وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين ،إضافة إلى بدء
ظهور أثر اإلصالحات المالية العامة المتعددة التي يجري تنفيذها
وفق أطر زمنية تمتد حتى عام  2020بحيث تصل إلى 657.87
مليار دوالر طبقا للتقديرات ،مع توقع تراجع النفقات العامة إلى
 867.85مليار دوالر ،ما يساعد على خفض عجز الموازنة
المجمعة للدول العربية إلى  209.98مليار دوالر بنسبة %-7.8
من الناتج اإلجمالي العربي.

• التجارة الخارجية العربية
من المتوقع أن يستمر العجز في الميزان التجاري للدول العربية
كمجموعة خالل عام  2016ليبلغ نحو 137.8 -مليار دوالر
(يمثل  %5.5من الناتج المحلي اإلجمالي) مقارنة مع عجز قدره
 -105.7مليار دوالر خالل عام  ،2015ومن المتوقع أن يتراجع
العجز في الميزان التجاري للدول العربية كمجموعة في عام
 2017ليبلغ نحو  -97.0مليار دوالر أي نحو  %3.6من الناتج
المحلي اإلجمالي في ضوء التحسن النسبي المتوقع ألسعار النفط.

• البطالة العربية
طبقا لتقرير صندوق النقد العربي عن العام  2015يقدر حجم
القوة العاملة بالدول العربية خالل عام  2014بحوالي  124مليون
عامل ،وبلغ معدل البطالة التي تتركز بين الشباب المتعلم نحو
 ،%11.4وتواجه الدول العربية عدداً من التحديات االقتصادية
خالل عام  2015على رأسها انخفاض وتيرة النمو وتباطؤ تنفيذ
عدد من اإلصالحات الهيكلية مما اليُمكنها معه من تحقيق إنجاز
ملموس على صعيد خفض معدل البطالة الذي يمثل أحد أهم
تحدياتها االقتصادية.

• أسواق المال العربية
مثل عام  2015تحديا ألسواق المال العربية حيث تواصل التراجع
في أدائها والذي بدأ منذ العام  2014مع بدء انخفاض أسعار النفط
العالمية ،وخسرت األسواق المالية العربية مجتمعة خالل العام
 2015نحو  143.6مليار دوالر من قيمتها السوقية لتصل في
نهايته الى  1059.5مليار دوالر أو ما يعادل  %38من الناتج
المحلي االجمالي للدول العربية ،مقابل  1203.1مليار دوالر أي
نحو  %44.3من الناتج في نهاية العام  ،2014وتجدر اإلشارة
إلى أن خسائر األسواق المالية العربية ارتفعت منذ بدء االنخفاض
في أسواق النفط العالمية لتصل الى حوالي  320مليار دوالر ما
يعادل نحو  %24من القيمة السوقية اإلجمالية لها.
كان تأثير االنخفاض في أسعار النفط العالمية هو العامل
االبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خالل العام 2015
خصوصا ً لدى الدول العربية المصدرة للنفط ،إال أنه لم يكن
العامل الوحيد ،فقد انعكس التباطؤ في تعافي االقتصاد العالمي
وتراجع توقعات أداء االقتصادات الناشئة وتحديداً االقتصاد
الصيني الى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة االمريكية
سلبا ً على أداء أسواق المال في االقتصادات الناشئة والنامية
ومنها اقتصادات الدول العربية ،وتراجعت مؤشرات االسعار
لألسواق المالية العربية ومنها األسواق الخليجية خالل العام
ب متفاوتة في المقابل كان أداء سوق ابوظبي
 2015بنس ٍ
لألوراق المالية األفضل نسبيا ً بين أسواق دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية ،وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد
العربي الذي يقيس أداء األسواق المالية العربية مجتمعة هذه
التطورات خالل عام  2015حيث انخفض بنسبة .%14.1
وعرفت األسواق العربية خالل عام  2015شح في السيولة كما
تعبر عنه مؤشرات التداول فقد بلغت قيمة االسهم المتداولة خالل
العام حوالي  500.5مليار دوالر ،بنسبة تراجع وصلت إلى
حوالي  %48.0بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خالل العام
 2014البالغة نحو  835.3مليار دوالر .لينخفض بناء عليه معدل
دوران االسهم العربية من نحو  %69.4عام  2014إلى نحو
 %44.3عن عام .2015

• المديونية العربية
من المتوقع بناء على تقرير المؤسسة العربية لضمان االستثمار
أن يرتفع الدين العام الخارجي للدول العربية إلى  922مليار
دوالر عام  2015ثم إلى  974مليار دوالر عام  ،2016وأن يبلغ
مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي االجمالي نحو
 %43.4عام ،2015
وذلك بعد أن كان حجم المديونية الخارجية االجمالية للدول
العربية قد بلغ نحو  891.3مليار دوالر في العام .2014

 .3األوضاع االقتصادية الخليجية
• الناتج المحلي االجمالي
فيما يتعلق باتجاهات النمو االقتصادي في الدول الخليجية،
فلقد أشار تقرير “آفاق االقتصاد العربي” إلى استمرار تأثر
االقتصادات الخليجية في عام  2015بالتطورات في البيئة
االقتصادية الدولية ،خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط
االقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع
األساسية ،وعلى رأسها النفط الذي فقدت أسعاره في عام 2015
نحو  %49من مستواها المسجل عام  .2014إضافة لما سبق،
تأثر عدد من الدول الخليجية خالل عام  2015بالتطورات الداخلية
التي ال زالت تؤثر على األوضاع االقتصادية في هذه البلدان .في
مواجهة هذه التطورات لجأت دول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية إلى اإلبقاء على االنفاق العام عند مستويات داعمة للنمو
مع تركيز أكبر على اعتبارات االستدامة المالية ،إضافة إلى لجوء
بعضها إلى زيادة كميات اإلنتاج النفطي للتخفيف من أثر تراجع
أسعار النفط على توازناتها االقتصادية الداخلية والخارجية .على
الجانب اآلخر ،تواصل استفادة الدول العربية المستوردة للنفط
للعام الثاني على التوالي من عدة عوامل أهمها التحسن التدريجي
لألوضاع الداخلية ،وما نتج عنه من دعم لمستويات االستهالك
واالستثمار ،إضافة إلى التأثير اإليجابي النخفاض أسعار النفط
واإلصالحات االقتصادية التي شرع بعضها في تبنيها منذ عام
 .2011استناداً لما سبق ،تشير التقديرات إلى تسجيل الدول
العربية كمجموعة معدل نمو يقدر بنحو  %3.2عام ،2015
مدعوما ً بشكل رئيس بالنمو معتدل الوتيرة في كل من دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الدول العربية المستوردة
للنفط ،وهو ما سيخفف من تأثير تباطؤ معدل نمو مجموعة الدول
العربية األخرى ال ُمصدرة للنفط.
على مستوى األداء داخل هذه المجموعة ،من المتوقع ظهور
تأثير تراجع األسعار العالمية للنفط وسياسات التصحيح المالي
على النشاط االقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية عام  ،2016وهو ما يتوقع على ضوئه انخفاض معدل
نمو دول المجلس إلى  %2.5عام  ،2016فيما يتوقع ارتفاع النمو
إلى  %2.6عام  2017مدعوما ً باالرتفاع المتوقع ألسعار النفط
واالنحسار التدريجي ألثر سياسات التصحيح المالي .أما البلدان
العربية األخرى المصدرة للنفط ،فمن المتوقع أن تنمو بنسبة
 %3.8عام  ،2016وبنحو  %6.7عام  2017بفرض تحسن
األوضاع الداخلية ،وهذا النمو يعكس باألساس ضعف النشاط
االقتصادي في السنوات السابقة .على الجانب اآلخر ،من المتوقع
تواصل النمو مرتفع الوتيرة في الدول العربية المستوردة للنفط،
حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة  %3.8في عام  2016و %4.3
عام  ،2017في ظل التوقعات باتجاه األوضاع الداخلية في هذه
البلدان نحو االستقرار وتعافي القطاعات االقتصادية الرئيسية
ال ُمولدة للقيمة المضافة نظراً للنمو المتوقع في االقتصاد العالمي
والتجارة الدولية .كما سيشكل المضي قدما ً في تنفيذ اإلصالحات
االقتصادية في تلك البلدان أساسا ً دافعا ً للنمو ،خاصة فيما يتعلق
بإصالحات زيادة الطاقة االنتاجية وتعزيز التنافسية.
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اإلصدار الرابع والعشرون

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق النمو في منطقة
الشرق األوسط ووسط آسيا “انخفاض متوسط النمو غير النفطي
القتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى  %1.75في 2016
مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع
المالي وذلك مقارنة مع نمو بنسبة  %3.75في عام  .2015ومن
المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي
إلى  %3في عام  2017مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.
وتعتمد دول التعاون الخليجي بشكل رئيسي على إيرادات النفط
لتمويل برامج ضخمة لإلنفاق الحكومي والحفاظ على عدد ضخم
من الموظفين الحكوميين وكذلك في دعم أسعار الطاقة والمياه
وغيرها من الخدمات لمواطنيها .لكن انخفاض أسعار النفط منذ
منتصف  2014بواقع النصف تقريبا ً ضغط على موازنات الدول
الخليجية ليجبرها على تبني إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل
من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة وتقليص دعم
الطاقة وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.
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وأوضح التقرير انه على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع
العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع
النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى  %5.3وهو أقل بكثير
من متوسط الفترة ما بين عام  2000و 2014والذي بلغ .%7
وتسعي دول الخليج منذ فترة طويلة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن
إيرادات النفط والغاز التي اعتمدت عليها لسنوات.
وأضاف الصندوق أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة
يشكالن عبئا ً على آفاق االقتصاد في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مشيراً إلى أن أجواء عدم
اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن
تتسبب في ضعف الثقة بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على
الصادرات والنشاط االقتصادي في البلدان المصدرة للنفط .وتوقع
الصندوق أن تحقق المنطقة إجماالً نمواً متواضعا ً بمعدل %3.5
في  2016مع تحسن طفيف متوقع في .2017

الجدول رقم ()1
مؤشرات االقتصاد الكلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
خالل الفترة  - 2017-2014النمو السنوي %
ﻓﻌﻠﻰ
2014

ﺗﻮﻗﻊ

*2015/

2016
اﻟﻤــﺮﻛﺰ
اﻻﺣﺼــﺎﺋﻰ

اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
)(2010=100

3.5

اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ
)(2010=100

1.4

اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻰ
ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
)(2010=100

5.2

3

14.9-

4.3

2
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3.5

2017

ﻣﺘﻮﺳـــﻂ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت**/

2.3

-

-

• التضخم
سجل التضخم الخليجي عام  2016لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ارتفاعا ً بمقدار  % 1.8في شهر مارس 2016م
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015م.

التقرير االقتصادي السنوي 2016

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اﻟﻤــﺮﻛﺰ
اﻻﺣﺼــﺎﺋﻰ

3.4

6.6

3.9

ﻣﺘﻮﺳـــﻂ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت

2.6

-

-

ويعتمد التضخم الخليجي العام على األرقام القياسية الوطنية
للدول حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات
تعادل القوة الشرائية لنفقات استهالك األسر الوطنية ذات الصلة
باستثناء مجموعة “السكن ،والمياه والكهرباء والغاز وأنواع
الوقود األخرى”.

الشكل رقم ( )1التضخم الخليجي العام (غير السكني)
%
3.0

وتشير االحصائيات الى انه عند مقارنة مؤشر الرقم القياسي
الخليجي لشهر مارس 2016م مع شهر فبراير الماضي من نفس
ارتفاع يذكر.
العام ،يالحظ أن التضخم الخليجي لم يسجل أي
ٍ

وعند مقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لشهر مارس 2016م مع
فبراير 2016م ،يالحظ أن التضخم سجل ارتفاعًا طفيفًا في دولة
الكويت بنسبة  ،%0.7ومملكة البحرين بنسبة  ،%0.5والمملكة
العربية السعودية بنسبة  ،%0.2ودولة اإلمارات العربية المتحدة
بنسبة  ،%0.1وفي المقابل سُجل انخفاض في السلطنة بنسبة
 ،%0.3بينما استقرت أسعار دولة قطر عند مستوياتها السابقة.

1.0
0.5
0.0

2015

2016
ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﻓﺒﺮاﯾﺮ
ﻣﺎرس
اﺑﺮﯾﻞ
ﻣﺎﯾﻮ
ﯾﻮﻧﯿﻮ
ﯾﻮﻟﯿﻮ

وشهدت المملكة العربية السعودية تسجيل أعلى نسبة تضخم
مقارنة مع دول مجلس التعاون األخرى حيث بلغ معدل التضخم
فيها  ،%4.3تلتها مملكة البحرين ودولة قطر بنسبة  %3.3لكل
منهما ،ودولة الكويت بنسبة  ،%3.1ودولة اإلمارات العربية
المتحدة بنسبة  ،%1.4والسلطنة بنسبة .%0.1

1.5

2014

ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﻓﺒﺮاﯾﺮ
ﻣﺎرس
اﺑﺮﯾﻞ
ﻣﺎﯾﻮ
ﯾﻮﻧﯿﻮ
ﯾﻮﻟﯿﻮ
أﻏﺴﻄﺲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
دﯾﺴﻤﺒﺮ

وسجل مؤشر التضخم الوطني في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية (تشمل مجموعة السكن) في شهر مارس 2016م
معدالت تراوحت ما بين  %0.1في سلطنة عمان و %4.3في
المملكة العربية السعودية مقارنة بالشهر المماثل من عام 2015م
بحسب آخر اإلحصاءات الصادرة عن المركز اإلحصائي لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2.0

ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﻓﺒﺮاﯾﺮ
ﻣﺎرس
اﺑﺮﯾﻞ
ﻣﺎﯾﻮ
ﯾﻮﻧﯿﻮ
ﯾﻮﻟﯿﻮ
أﻏﺴﻄﺲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
دﯾﺴﻤﺒﺮ

أما بالنسبة للمجموعات السلعية في شهر مارس 2016م مقارنة
بشهر مارس من عام 2015م فقد سجلت مجموعة التبغ أعلى
تضخم خليجي بلغ  ،%13.9فيما سجلت مجموعة النقل نسبة
ارتفاع قدرها  %2.4ومجموعة األغذية والمشروبات بنسبة
 ،%1.3في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق
بنسبة  %0.6خالل شهر مارس 2016م.

2.5

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
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الجدول رقم ( )2معدالت التضخم الوطنية
اﻟﺘﻐﯿﺮ%،

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ،ﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻮطﻨﯿﺔ

اﻟـــــــــﺪول

ﯾﻮﻟﯿﻮ
2015

ﯾﻮﻧﯿﻮ
2015

ﯾﻮﻟﯿﻮ
2016

ﯾﻮﻟﯿﻮ
2016
ﯾﻮﻧﯿﻮ
2016

ﯾﻮﻟﯿﻮ
2016
ﯾﻮﻟﯿﻮ
2015

اﻹﻣﺎرات
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

126.0

127.9

128.3

0.3

1.8

123.5

127.9

127.8

0.1-

3.5

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

133.0

138.0

138.1

0.1

3.8

ﻋﻤﺎن

102.7

103.8

104.1

0.3

1.3

ﻗﻄﺮ

105.5

107.6

108.5

0.8

2.8

اﻟﻜﻮﯾﺖ

137.5

141.6

141.7

0.1

3.1

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اإلصدار الرابع والعشرون

وقد سجلت مجموعة األغذية والمشروبات في شهر مارس
2016م مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015م ارتفاعا في معظم
دول مجلس التعاون ،حيث ارتفعت األسعار في دولة الكويت
بنسبة  ،4.1%تلتها مملكة البحرين بنسبة  ،%3.9ودولة اإلمارات
العربية المتحدة بنسبة  ،%2.7والمملكة العربية السعودية بنسبة
كل من دولة قطر بنسبة
 ،%0.6وفي المقابل سُجل انخفاض في ٍ
 ،%1.9والسلطنة بنسبة .%1.4
وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع
الوقود األخرى ارتفاعًا في كل دول مجلس التعاون في شهر
مارس  2016م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ،حيث
سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قدره  ،%8.5ودولة
الكويت بنسبة  ،%6.3ودولة قطر بنسبة  ،%5.4ومملكة
البحرين بنسبة  ،%4ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،%3.7
والسلطنة بنسبة .%0.4
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وسجلت مجموعة النقل ارتفاعًا في معظم دول مجلس التعاون
في شهر مارس  2016م مقارنة بالشهر نفسه من العام
السابق ،حيث سجلت مملكة البحرين ارتفاعًا بنسبة ،%13.1
تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة  ،%12.4ودولة قطر
بنسبة  ،%1.5والسلطنة بنسبة  ،%1.3في المقابل سُجل
كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة
انخفاض في ٍ
 ،%9.1ودولة الكويت بنسبة .%1.4
وفيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية لإلنفاق األكثر ارتفاعًا حسب
كل دولة خالل شهر مارس 2016م مقارنة بالشهر نفسه من العام
السابق ،أظهرت البيانات تصدر المجموعات التالية حسب كل
كل من مملكة البحرين والمملكة العربية
دولة :مجموعة التبغ في ٍ
السعودية بنسبة  %19.8 %27.8على التوالي ،ومجموعة الثقافة
والترفيه في دولة قطر بنسبة  ،%11.2ومجموعة السكن والمياه
الكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى في دولة الكويت ودولة
اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  %6.3و %3.7على التوالي،
ومجموعة التعليم في السلطنة بنسبة .%3
في المقابل أشارت البيانات إلى أن أكثر المجموعات انخفاضًا
في شهر فبراير  2016م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي
حسب كل دولة من دول المجلس كانت على النحو التالي:

التقرير االقتصادي السنوي 2016

الجدول رقم ()3
التضخم الخليجي العام
اﻟﺘﻐﯿﺮ%،

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ100 =2007 ،

ﯾﻮﻟﯿﻮ
2016
ﯾﻮﻧﯿﻮ
2015

اﻷوزان

ﯾﻮﻟﯿﻮ
2015

ﯾﻮﻧﯿﻮ
2015

ﯾﻮﻟﯿﻮ
2016

ﯾﻮﻟﯿﻮ
2016
ﯾﻮﻧﯿﻮ
2016

اﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

%25.5

146.3

145.8

146.5

0.5

0.1

اﻟﺘﺒﻎ

%0.5

160.0

183.3

183.3

0.0

14.6

اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﯾﺔ

%11.0

110.3

114.8

114.3

-0.4

3.6

اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ

%10.0

134.5

136.7

136.7

0.0

1.6

اﻟﺼﺤﺔ

%2.6

115.7

120.7

120.9

0.1

4.5

اﻟﻨﻘﻞ

%15.0

117.8

123.9

124.2

0.2

5.4

اﻻﺗﺼﺎﻻت

%9.9

95.3

95.9

95.7

0.2-

0.5

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ

%5.2

120.1

120.6

121.1

0.4

0.8

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

%4.6

140.5

146.8

146.8

0.0

4.4

اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق

%7.1

133.7

134.0

133.1

0.6-

0.5-

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ

%8.7

128.5

130.2

131.6

1.0

2.3

%100.0

127.1

129.4

129.6

0.2

2.0

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

ﻛﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮﻗﻢ
اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻋﺪا اﻟﺴﻜﻦ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة
مجموعة النقل في ٍ
الكويت بنسبة  %9.1و %1.4على التوالي ،ومجموعة المطاعم
والفنادق في المملكة العربية السعودية بنسبة  ،%3.4ومجموعة
المالبس واألحذية في مملكة البحرين بنسبة  ،%2.5ومجموعة
كل من دولة قطر والسلطنة بنسبة
األغذية والمشروبات في ٍ
 %1.4 %1.9على التوالي.

الشكل رقم ()2
الميزان التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
(نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية) ()%

• التجارة الخارجية
اظهرت إحصائيات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون التي
نشرها المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية أن قيمة حجم التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية بلغ ما يقارب  1336.7مليار دوالر مقابل
 14030.8مليار دوالر خالل عام  2013م ،وأن حجم الواردات
لدول المجلس ارتفعت بنسبة  %2.4من  465.1مليار دوالر في
عام  2013م إلى  476.0مليار دوالر في عام 2014م .كما أن
قيمة الصادرات لدول مجلس التعاون بلغت  860.7مليار دوالر
خالل عام  2014مقارنة بـ 938.7مليار دوالر في عام 2013م
وبنسبة انخفاض قدرها .%8.3
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أما عن الميزان الجارى فمن المتوقع أن يتراجع الميزان الجاري
في عام  2016م ليصل إلى عجز بنسبة  %5.4من الناتج المحلي
الجمالي باألسعار الجارية نتيجة تراجع الصادرات السلعية.
ومع تحسن أسعار النفط في عام  2017م من المتوقع أن يتحسن
الميزان الجاري ليصل إلى عجز بنسبة  %0.4من الناتج المحلي
الجمالي باألسعار الجارية في نفس العام .حيث يؤثر تراجع
الصادرات السلعية) المرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط والغاز
(وزيادة الواردات السلعية والخدمية ،وزيادة تحويالت العمالة
الوافدة إلى الخارج في تعميق العجز في الميزان الجاري .ومن
المتوقع أن يؤدي العجز في الميزان الجاري إلى تراجع ميزان
المدفوعات العام لمجلس التعاون وانخفاض مستوى االحتياطيات
من العمالت األجنبية في عامي  2016و 2017م.
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ﻓﻌـــﻠﻲ

كما أن إعادة التصدير بدول المجلس نمت ما نسبته  %1.9لتصل
إلى  88مليار دوالر خالل نفس الفترة.

%

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اإلصدار الرابع والعشرون

التطورات
النقـــــدية
االستثمار

األجــنبي

المــباشـر

االستهالكي

باعتبارها ركن ًا أساسي ًا لبلوغ
االقتصاد المعرفي القائم
على البحوث واالبتكار.
كما انها تعمل حالي ًا على
االنتهاء من ثالثة قوانين
ستسهم في تطوير القطاع
الصناعي ،هي :مشروع
القانون االتحادي بشأن
مكافحة اإلغراق والتدابير

نجم عن التغيرات باألسعار
العالمية للنفط التي تراجعت بنحو
 %49بين عامي  2014و  2015تراجع
االيرادات النفطية التي تسهم
بالجزء األكبر من االيرادات العامة
للدولة في العام  2015مقارنة
بااليرادات النفطية المسجلة
بالعام  ،2014وقد اتجهت
الدولة خالل عامي  2015و 2016

انخفضت الودائع الحكومية نتيجة استمرار
االنخفاض في أسعار النفط مما أدى إلى تباطؤ نمو
عرض النقد ،غير أن البنوك وبفضل تحسن نوعية
محافظ قروضها ظلت قادرة على زيادة االئتمان وإن
كان بمعدالت معتدلة ،باستثناء إقراضها للحكومة
الذي شهد نموا أكثر مقارنة بالسنوات السابقة
وعليه فقد تمكنت البنوك من توفير التمويل

القطـــاع
المالي والنقدي

ارتفع معدل التضخم في اإلمارات في شهر
أغسطس  2016بنسبة  ،0.5%مقارنة مع
أغسطس  2015وفق ًا لبيانات الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء ،وهو أدنى معدالت التضخم
على أساس سنوي خالل أشهر العام الجاري

االنفاق

يضا ارتفع عرض النقود (ن)2
المكون من عرض النقود)
ن )1باالضافة إلى الودائع
شبه النقدية (حسابات
التوفير وألجل وكذا الودائع
بالعمالت األجنبية) إلى
 1186.8مليار درهم بالربع
الرابع من عام  2015بعد أن
كان  1141.1مليار درهم
بالربع الرابع من عام 2014
بنسبة نمو بلغت نحو .4.0%

فقد انعكس التباطؤ في تعافي
االقتصاد العالمي وتراجع توقعات
الناشئة
االقتصادات
أداء
وتحديداً االقتصاد الصيني الى
جانب تداعيات رفع أسعار
الفائدة االمريكية ومخاوف
العودة الى السياسات النقدية
االعتيادية ،سلب ًا على أداء أسواق
المال في االقتصادات الناشئة
والنامية ومنها اقتصادات
الدول العربية ،وقد تراجع
المؤشر العام ألسعار األسهم
في “سوق اإلمارات المالي”
بنسبة  6.55% -خالل 2015
مقارنة بالعام  ،2014وبلغ إجمالي
قيمة التداول  209.4مليارات
درهم عام  2015بعد أن،4%.

التضخم
نسبة
انخفاض
ان
سينعكس
التضخم
ً
إيجابا على األفراد ألنه
يعني انخفاض األسعار،
مما يساعد على رفع
مستوى معيشة األفراد

المــــــالية
العـــــــامة
واتسمت مالمح السياسة المالية للدولة خالل
عامي  2015و  2016بالتركيز على ضبط وترشيد
مستويات االنفاق الجاري واستمرار االنفاق على
تنفيذ المشروعات االستثمارية التي من شأنها
حفز النمو وزيادة مستويات التنويع االقتصادي

كان تأثير االنخفاض في
أسعار النفط العالمية
العامل االبرز في تراجع أداء
أسواق المال العربية خالل
عام  2015خاصة لدى الدول
العربية المصدرة للنفط،
حيث انعكس االنخفاض
المتواصل في أسعار النفط

وحافظ إقليم آسيا وأستراليا
وجزر المحيط الهادي على
صدارته في ترتيب شركاء
الدولة في التجارة غير
النفطية ،بحصة قيمتها
درهم،
مليارات
108.3
بنسبة  42%من إجمالي
التجارة غير النفطية للدولة
خالل الربع األول من عام
 ،2016بينما سجلت حصة
التجارة غير النفطية للدولة
مع دول مجلس التعاون
الخليجي  9%من اإلجمالي،

ثاني ًا :آداء االقتصاد الوطني

2

 .1الناتج المحلي االجمالي
قفز الناتج المحلي االجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة من
نحو  510.9مليار درهم خالل عام  2006الى  1.47تريليون
درهم في عام  2014ثم الى  1.58تريليون درهم في عام 2015
مع توقعات بوصوله الى  1.8تريليون درهم عام .2016
حقق االقتصاد الوطني نمواً بنحو  %3.6خالل  ،2015مدعوما ً
باألداء القوي للقطاعات غير النفطية ،الذي يعوض ضعف
مستويات نشاط القطاع النفطي.
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من المتوقع أن يصل نمو القطاعات غير النفطية باألسعار
الحقيقية إلى  %3.6في عام .2016وهذه النتائج تحققت نتيجة
األداء االقتصادي الجيد الذي حققته الدولة والتي من المتوقع
ان يستمر خالل العام الجاري والسنوات المقبلة ،كما ان اتجاه
الدولة نحو تبني سياسات مالية معاكسة للدورة االقتصادية يحفز
النمو االقتصادي ،وساعد على ذلك متانة اقتصاد الدولة وتوافر
الفوائض واالحتياطيات المالية المتراكمة لديها ،والتي أتاحت
رغم تراجع الموارد النفطية ،تزايد اإلنفاق الحكومي بنسبة تراوح
بين  %4.5و %6عن مستواه قبل انخفاض أسعار النفط حسب
التقارير الدولية واإلقليمية ،األمر الذي انعكس على حدوث نمو
إيجابي لكل القطاعات غير النفطية خالل عام .2015
ومما يدعم األداء االقتصادي الجيد للدولة تطورات النشاط
االقتصادي العالمي ،وتسارع وتيرة النمو االقتصادي في
بعض األسواق اآلسيوية واإلفريقية الرئيسة التي تعد أسواقا ً
مهمة لنشاط إعادة التصدير الذي يشكل نحو  %40من إجمالي
صادرات الدولة ،كما ان استمرار وتيرة العمل بالمشروعات
االستراتيجية المهمة مثل مشروعات البنية التحتية والمشروعات
الخاصة باستضافة اإلمارات لفعاليات «إكسبو  ،»2020وتوسعة
المطارات وشبكة قطار االتحاد ووسائل النقل الجوي والبحري،
باإلضافة إلى الطرق والمواصالت والمرافق السياحية ،والبنية
التحتية اإللكترونية ،والعقارات والخدمات المالية والصناعة،
ودعم األنشطة القائمة على االقتصاد المعرفي القائم على البحوث
واالبتكارات ،واستحداث قطاعات جديدة كاالقتصاد اإلسالمي.

التقرير االقتصادي السنوي 2016

كما أن وزارة االقتصاد تقوم حاليا ً بإعداد استراتيجية جديدة لقطاع
الصناعة تتضمن تقديم التسهيالت اإلدارية والتمويلية والتسويقية
ومعالجة العقبات التي تعترض سبيل نمو المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،باعتبارها ركنا ً أساسيا ً لبلوغ االقتصاد المعرفي القائم
على البحوث واالبتكار .كما انها تعمل حاليا ً على االنتهاء من
ثالثة قوانين ستسهم في تطوير القطاع الصناعي ،هي :مشروع
القانون االتحادي بشأن مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية
الوقائية ،ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم
( )17لسنة  2002بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات
االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،وأخيراً مشروع القانون
االتحادي لتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )1لسنة
 1979بشأن تنظيم الصناعة.

 .2االنفاق االستهالكي
نجم عن التغيرات باألسعار العالمية للنفط التي تراجعت بنحو
 %49بين عامي  2014و  2015تراجع االيرادات النفطية التي
تسهم بالجزء األكبر من االيرادات العامة للدولة في العام 2015
مقارنة بااليرادات النفطية المسجلة بالعام  ،2014وقد اتجهت
الدولة خالل عامي  2015و  2016نحو التركيز على ضبط
وترشيد مستويات االنفاق الحكومي الجاري مع استمرار االنفاق
على تنفيذ المشروعات االستثمارية التي من شأنها حفز النمو
وتعزيز حركة التنمية وزيادة مستويات التنويع االقتصادي ودعم
التنمية البشرية مستفيدة في ذلك من الفوائض المالية المتراكمة
المتاحة لديها ،ومن ثم ارتفع حجم اإلنفاق الحكومي من 172.4
مليار درهم عام  2014إلى  179.0مليار درهم عام  2015بنسبة
زيادة بلغت .%3.8
في حين تراجع اإلنفاق الخاص من  633.2مليار درهم عام 2014
إلى  613.5مليار درهم عام  2015بنسبة تراجع بلغت %-3.1
نتيجة اتجاه األفراد والعائالت إلى ترشيد استخدام الدخول والحد
من اإلنفاق االستهالكي عبر شراء السيارات والسلع االستهالكية
وزيادة الوعي بأهمية االدخار من خالل تجنيب جزء من الدخل
لالستثمار عن طريق البنوك وغيرها من المشروعات.

الجدول رقم ()4
اإلنفاق االستهالكي النهائي لعامي  2014و ( 2015مليار درهم)
اﻟﺒﯿـــﺎن

2014

2015

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻨﻤﻮ %

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

172.4

179.0

% 3.8

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

633.2

613.5

% 3.1 -

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ

805.6

792.5

% 1.6 -

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ/
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ

% 70.6

% 66.9

-

 .3التضخم
بلغ معدل التضخم ألسعار المستهلك في اإلمارات %4.07
خالل عام  ،2015ليرتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك إلى
،125.75مقارنة مع120.84خاللعام ،2014بحسب تقرير
الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء.

ان انخفاض نسبة التضخم سينعكس إيجابا ً على األفراد ألنه يعني
انخفاض األسعار ،مما يساعد على رفع مستوى معيشة األفراد
كما انه سوف يشجع على مزيد من االستثمارات الن المستثمر
يكون اكثر ثقة باحتفاظه بقيمة األموال التي استثمرها ،مما يسهم
في زيادة النمو االقتصادي.

 .4االستثمارات
 1.4االستثمارات المحلية

اﻟﻤﺼﺪر:إدارةاﻹﺣﺼﺎءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ واﻻﺣﺼﺎء،ﺗﻘﺪﯾﺮات أوﻟﯿﺔ ،ﯾﻮﻧﯿﻮ2016

وكمحصلة لذلك تراجع حجم اإلنفاق االستهالكي النهائي الحقيقي
من  805.6مليار درهم عام  2014إلى  792.5مليار درهم
عام  2015بنسبة تراجع قدرها  ،%-1.6كما تراجعت نسبة
االستهالك النهائي إلى الناتج المحلي االجمالي الحقيقي بين
العامين من  %70.6عام  2014إلى  %66.9عام  2015وذلك
على النحو المبين بالجدول التالي رقم (.)4

وسجلت أسعار مجموعة األحذية والمالبس أعلى ارتفاع بلغ
 %6خالل أغسطس  2016مقارنة مع أغسطس  ،2015تليها
خدمات التعليم بنسبة  %3.8وأسعار مجموعة السكن والمياه
والكهرباء والغاز بنسبة  ،%2.7واألغذية والمشروبات بنسبة
 ،%1.7والمطاعم والفنادق وخدمات الصحة بنسبة  .%0.5في
المقابل ،سجلت أسعار خدمات النقل تراجعا ً كبيراً بلغ ،%12.1
كما تراجعت أسعار االتصاالت بنسبة  ،%0.1والترويح والثقافة
بنسبة .%0.08

ارتفع معدل التضخم في اإلمارات في شهر أغسطس  2016بنسبة
 ،%0.5مقارنة مع أغسطس  2015وفقا ً لبيانات الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء ،وهو أدنى معدالت التضخم على أساس
سنوي خالل أشهر العام الجاري ،حيث تراوحت نسب الزيادة في
التضخم خالل األشهر السبعة األولى من عام  2016بين %1.7
إلى  ،%2.5مقارنة بالفترة نفسها من عام  .2015وأشارت
البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ليصل
إلى  127.89نقطة في أغسطس  ،2016مقابل  127.19في
أغسطس  .2015كما أشارت البيانات أن معدل التضخم تراجع
في ثالث إمارات هي رأس الخيمة وعجمان والفجيرة بنسب
 %1.7و %0.5و %0.1على التوالي ،بينما ارتفع في أبوظبي
ودبي وأم القيوين والشارقة بنسب  ،%0.5و ،%2.5و،%0.6
و %0.3على التوالي.

على الرغم من تراجع األسعار العالمية للنفط عام  2015بنسبة
كبيرة ،و ما نجم عنها من تراجع االيرادات النفطية التي تشكل
الشق األكبر من االيرادات العامة للدولة التي يعول عليها في
االنفاق على أغراض التنمية ،إال أنه وفي إطار السعي لتفعيل
سياسة تنويع مصادر الدخل ودعم توجه الدولة في التحول نحو
االقتصاد المعرفي القائم على البحوث واالبتكارات واستكمال
المشروعات الالزمة لمعرض اكسبو  ،2020استمرت الدولة
في االنفاق على تنفيذ المشروعات االستثمارية التي من شأنها
حفز النمو وزيادة مستويات التنويع االقتصادي ودعم التنمية
البشرية مستفيدة في ذلك من الفوائض واالحتياطيات المالية
المتراكمة المتاحة لديها حيث قام القطاعين الخاص والعام بزيادة
االستثمارات لتمويل المشروعات االستراتيجية بمجاالت الطاقة
والسياحة وغيرها والبنية التحتية المادية واإللكترونية واللوجستية
والخدمات المالية.
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وتشير البيانات الموضحة بالجدول رقم ( )5إلى تطور إجمالي
استثمارات الدولة باألسعار الجارية من نحو  336.9مليار درهم

اإلصدار الرابع والعشرون

2014

اﻟﺒﯿـــﺎن
الجدول رقم ()5
إجمالي تكوين رأس المال حسب
القطاعات باألسعار الجارية
لعامي ( 2015 , 2014مليار درهم)
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• تحليل هيكل االستثمار حسب القطاعات االقتصادية
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اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

اﻟﻘﯿﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ  %اﻟﻘﯿﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ %

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﺴﻤﻜﯿﺔ

1.0

%0.3

1.0
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%13.2

46.9

%13.2
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0.5
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%14.9
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اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﺎء
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%7.9

27.8

%7.8

اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ واﻟﺒﻨﺎء
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%4.4
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7.1

%2.1

7.5

%2.1

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻت

54.4

%16.1

57.3

%16.2

اﻟﻌﻘﺎرات وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل

51.7

%15.3

54.4

%15.3
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%12.6
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%12.6
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عام  ،2014إلى  354.4مليار درهم عام  2015بنسبة نمو
بلغت  ،%5.2وذلك كمحصلة لتزايد استثمارات القطاع العام من
 135.0مليار درهم عام  2014إلى  145.8مليار درهم عام
 2015بنسبة نمو بلغت  ،%8.0وتزايد مساهمة القطاع الخاص
في تنفيذ المشروعات من  201.9مليار درهم عام  2014إلى
 208.6مليار درهم عام  2015بنسبة نمو بلغت نحو .%3.3
من أرقام الجدول يتبين استحواذ قطاع النقل والتخزين

التقرير االقتصادي السنوي 2016

واالتصاالت األخرى على  %16.2من إجمالي االستثمارات
المنفذه بكافة القطاعات االقتصادية وجاء األول بين كافة القطاعات
خالل عام  ،2015تاله قطاع العقارات وخدمات األعمال الذي
استحوذ على نحو  %15.3من إجمالي االستثمارات المنفذه،
ثم قطاع الصناعات التحويلية الذي نفذ  %14.9من إجمالي
االستثمارات ،ثم قطاع النفط والغاز الطبيعي الذي نفذ نحو
 %13.2من حجم االستثمارات ،تاله قطاع الخدمات الحكومية

الذي نفذ نحو  %12.6من االستثمارات ،وقد استحوذت تلك
القطاعات الخمسة مجتمعة على نحو  %72.2من إجمالي
حجم االستثمارات المنفذة عام .2015

 2.4االستثمار األجنبي المباشر
طبقا لالحصائيات الصادرة عن “األونكتاد” استمر تصاعد
صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر السنوية إلى الدولة للعام

الشكل رقم ()5
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر السنوية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة عن األعوام 2015-2011
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الجدول رقم ()7
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن الفترة
( 2015 – 2011بالمليار دوالر)
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اﻟﻌـــﺎم

ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ

2011

7.7

85.4

2012

9.6

95.0

2013

10.5

105.5

2014

10.1

115.6

2015

11.0

126.6

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ %

%9.3

%10.3

اﻟﻤﺼﺪر  :ﺗﻘــــــــﺎرﯾﺮ اﻷوﻧﻜـﺘـــــــﺎد ﺳﻨــــــﻮات ﻣﺨﺘـــــــﻠﻔﺔ

الخامس على التوالي وتصدرت اإلمارات قائمة الدول العربية في
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية عام
 2015بحصة تصل إلى  %27.5وبقيمة تقارب من نحو 11.0
مليار دوالر ،بمتوسط معدل نمو خالل الفترة  2015-2011بلغ
نحو  ،%9.3وبذا فقد تطور حجم االستثمارات األجنبية التراكمية
الي الدولة وبلغ  126.6مليار عام  2015بعد أن كان 115.6
مليار دوالر عام  ،2014وبمتوسط معدل نمو خالل الفترة
 2011-2015بلغ نحو .%10.3
كما تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر عربي في
الخارج حيث تطور حجم استثماراتها بالخارج من  9.0مليار
دوالر عام  2014إلى  9.3مليار دوالر عام  ،2015وبذا تطور
رصيد استثماراتها التراكمية بالخارج من  66.3مليار دوالر عام

التقرير االقتصادي السنوي 2016

 2014إلى  87.4مليار دوالر عام  2015وذلك وفقا لتقارير
االستثمار العالمي الصادرة عن األونكتاد.
يعكس هيكل االستثمار األجنبي المباشر بالدولة تنوعا كبيرا،
ويأتي قطاع العقارات وخدمات األعمال في مقدمة القطاعات
التي تستحوذ على االستثمار األجنبي المباشر ويستحوذ على نسبة
 %25.8منها ،يليها من حيث األهمية النسبية قطاع تجارة الجملة
والتجزئة بنسبة  %23.2وثالثا قطاع المؤسسات المالية والتأمين
بنسبة  ،%20.2كما تحتل الصناعات التحويلية على صعيد جذب
واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة مكانه خاصة حيث
بلغ حجم رأس المال المستثمر في الصناعات التحويلية حتى
نهاية عام  2015ما قيمته  127.6مليار درهم ،في حين تستحوذ
صناعة المواد الغذائية والمشروبات على  %31منها ،يليها

قطاع الصناعات المعدنية األساسية بحصة تقترب من ،%25
ثم صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة ،%15
أما صناعة منتجات تكرير النفط فتستحوذ على ما نسبته . %6.7
ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي  2016مزيد من النمو في
حجم االستثمارات األجنبية في ظل توجه الدولة نحوتفعيل سياسة
تنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم
على المعرفة واالبتكار ،واالنتهاء من المشروعات االستثمارية
الالزمة لالعداد للحدث العالمي اكسبو  2020بالدولة ،واعتماد
السياسة العليا لدولة اإلمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار والتي تتضمن  100مبادرة وطنية في القطاعات
التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه وتخصيص
حجم استثمارات متوقعة فيها باكثر من  300مليار درهم.
كما احتضنت الدولة خالل العام “ 2016ملتقى االستثمار السنوي
العالمي” بدبي تحت عنوان “أوجه االستثمار األجنبي الجديدة...
السمات البارزة وأفضل الممارسات” الذي يعد منصة عالمية
لكل المهتمين بالشأن االستثماري في العالم من صناع القرار
والمسئولين الحكوميين والمستثمرين ورواد األعمال والخبراء
والمحللين من مختلف دول العالم لمناقشة أبرز القضايا االقتصادية
المتصلة بالتنمية المستدامة ورصد التغييرات الحاصلة في
البيئة االستثمارية العالمية وسماتها الجديدة في ظل االكتشافات
والتكنولوجيا المتطورة والتغييرات البيئية ،واستشراف مستقبل
االقتصاد العالمي وانعكاساته على االستثمارات األجنبية المباشرة،
كما يعد الملتقى فرصة لمختلف دول العالم الستعراض الحوافز
والسياسات ومناخ االستثمار والفرص االستثمارية الخاصة بهم.

 .5تجارة خارجية
بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة اإلمارات 1.750
تريليون درهم ( 476.4مليار دوالر) خالل عام  2015بنسبة نمو
 %10مقارنة بعام  .2014وتؤكد هذه األرقام زيادة تنافسية الدولة
بوصفها عاصمة للتجارة اإلقليمية والعالمية.

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع احتساب تجارة
المناطق الحرة بلغ  1.632تريليون درهم خالل عام ،2014
فيما حققت التجارة المباشرة  1.72تريليون درهم ( 291.9مليار
دوالر) ،منها الواردات  696.4مليار درهم والصادرات 132.2
مليار درهم وإعادة التصدير 243.7مليار درهم.
وارتفع حجم تجارة المناطق الحرة لدولة اإلمارات لعام 2014
إلى حوالي  560مليار درهم ( 152.4مليار دوالر) ..وتمكنت
الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة
الدولية  2015الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
ولقد سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة
اإلمارات  269.5مليار درهم خالل الربع األول من ،2016
مستقرة تقريبا ً عند القيمة المحققة نفسها خالل الفترة نفسها من
عام ،2015وذلك وفقا ً للبيانات اإلحصائية األولية للهيئة االتحادية
للجمارك .واستحوذت الواردات على أكثر من نصف التجارة
الخارجية غير النفطية للدولة ،بقيمة  166.1مليار درهم ،بينما
بلغت قيمة الصادرات  46.8مليار درهم ،وقيمة إعادة التصدير
 56.6مليار درهم خالل الربع األول من عام .2016
وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته
في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية ،بحصة قيمتها
 108.3مليارات درهم ،بنسبة  %42من إجمالي التجارة غير
النفطية للدولة خالل الربع األول من عام  ،2016بينما سجلت
حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون
الخليجي  %9من اإلجمالي ،بقيمة  24.2مليار درهم.
وح ّل الذهب الخام والمشغول في المرتبة األولى كأفضل السلع
المستوردة خالل الربع األول من عام  ،2016بنسبة  ،%15تمثل
ما قيمته  24.5مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية،
كما حلت صادرات الذهب في المركز األول ،بقيمة  12.6مليار
درهم ،بنسبة  %27من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة،
وحل األلماس غير المركب في المركز األول كأفضل سلعة تمت
إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج ،بقيمة  11.5مليار درهم
بنسبة  %20من إجمالي إعادة التصدير.

 .6القطاع المالي والنقدي
انخفضت الودائع الحكومية نتيجة استمرار االنخفاض في أسعار
النفط مما أدى إلى تباطؤ نمو عرض النقد ،غير أن البنوك
وبفضل تحسن نوعية محافظ قروضها ظلت قادرة على زيادة
االئتمان وإن كان بمعدالت معتدلة ،باستثناء إقراضها للحكومة
الذي شهد نموا أكثر مقارنة بالسنوات السابقة ،وعليه فقد تمكنت
البنوك من توفير التمويل الذي تحتاجه القطاعات غير النفطية
من االقتصاد ،وبوجه عامة ظل القطاع المصرفي بالدولة متمتعا
برسملة جيدة وسيولة كافية ،وواصل القطاع المالي والنقدي نموه
االيجابي الذي حققه عام  2014وحقق زيادة كبيرة عام 2015
حيث ارتفع ناتج القطاع باألسعار الجارية إلى نحو  132.8مليار
درهم مقابل  122.4مليار درهم عام  2014بنسبة زيادة بلغت
 %8.5باألسعار الجارية ،وبنسبة نمو حقيقي بلغت ،%3.0
وارتفعت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي
اإلجمالي (باألسعار الجارية) من  %8.3عام  2014إلى %9.8
عام  ،2015كما ارتفعت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية
في ناتج القطاعات غير النفطية (باألسعار الجارية) من %12.6
عام  2014إلى  %12.8عام  ،2015في داللة على استمرار
التقدم في تحقيق أهداف وغايات سياسة تنويع مصادر الدخل.
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 1.6تطورات األسواق المالية
كان تأثير االنخفاض في أسعار النفط العالمية العامل االبرز في
تراجع أداء أسواق المال العربية خالل عام  2015خاصة لدى
الدول العربية المصدرة للنفط ،حيث انعكس االنخفاض المتواصل
في أسعار النفط في انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين
لآلفاق المستقبلية القتصادات تلك األسواق ،إال أن التراجع في
أسعار النفط لم يكن العامل الوحيد ،فقد انعكس التباطؤ في تعافي
االقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء االقتصادات الناشئة
وتحديداً االقتصاد الصيني الى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة
االمريكية ومخاوف العودة الى السياسات النقدية االعتيادية ،سلبا ً
على أداء أسواق المال في االقتصادات الناشئة والنامية ومنها
اقتصادات الدول العربية ،وقد تراجع المؤشر العام ألسعار األسهم

اإلصدار الرابع والعشرون

في “سوق اإلمارات المالي” بنسبة  %6.55 -خالل 2015
مقارنة بالعام  ،2014وبلغ إجمالي قيمة التداول  209.4مليارات
درهم عام  2015بعد أن كانت  525.8مليار درهم عام ،2014
وتطور عدد الشركات المدرجة من  125شركة عام  2014إلى
 128شركة عام  2015بنسبة زيادة بلغت  ،%2.4وانخفضت
القيمة السوقية للشركات المدرجة من  728.4مليار درهم بنهاية
ديسمبر عام  2014إلى نحو  693.89مليار درهم بنهاية ديسمبر
عام  2015بنسبة تراجع بلغت ،%4.7 -كذلك انخفضت قيمة
التداول من  86.7مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2014
إلى  33.1مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام  2015وأغلق
السوق عند  4279.81نقطة في آخر جلسة تداول بالعام ،2015
وذلك على النحو المبين بالجدول رقم (.)8
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كان أداء سوق أبوظبي لألوراق المالية األفضل نسبيا ً بين أسواق
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام  2015بناء على
تقرير صندوق النقد العربي حيث سجل مؤشر السوق انخفاضا ًَ
بلغت نسبته  %5.6خالل العام  ،2015فيما بلغت حصة تعامالت
األجانب لدى سوقي دبي وأبوظبي أعالها بين األسواق العربية.

 2.6التطورات النقدية

أيضــا ارتفع عرض النقـــود (ن )2المــكون مــن عرض النقود
(ن )1باالضافة إلى الودائع شبه النقدية (حسابات التوفير وألجل
وكذا الودائع بالعمالت األجنبية) إلى  1186.8مليار درهم بالربع
الرابع من عام  2015بعد أن كان  1141.1مليار درهم بالربع
الرابع من عام  2014بنسبة نمو بلغت نحو .%4.0

التقرير االقتصادي السنوي 2016

2014

2015

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻨﻤﻮ %

125

128

%2.4

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ) ﻧﻘﻄﺔ (

4580.1

4279.8

%6.5-

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ ) ﻣﻠﯿﺎر درھﻢ (

728.4

693.9

%4.7-

اﻟﺒﯿـــﺎن

ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ

اﻟﻤﺼـــﺪر :ھﯿﺌـــــــﺔ اﻷوراق اﻟﻤـــــــﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴــــــــــﻠﻊ

الجدول ()9
التطورات النقدية لعامي ()2015 – 2014
اﻟﺒﯿـــﺎن

2014

2015

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺴﻨﻮي %

ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ) ن ( 1

436.1

456.9

%4.7

ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ) ن ( 2

1141.1

1186.8

%4.0

ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ) ن ( 3

1332.0

1342.8

%0.8

اﻟﻤﺼﺪر  :اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي  ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وأﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  2015 ،و ﻓﺒﺮاﯾﺮ2016

ﻣﻠﯿـــــــﺎر درھــــــﻢ

ارتفع عرض النقود (ن )1المكون من النقد المتداول خارج
البنوك (النقد المصدر – النقد في البنوك) مضافا إليـــه الودائـــــع
النقـــدية (أرصدة الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب)
إلى  456.9مليار درهم بالربع الرابع من عام  2015بعد أن
كان  436.1مليار درهم بالربع الرابع من عام  2014بنسبة نمو
بلغت .%4.7

جدول رقم ()8
تطورات سوق اإلمارات لألوراق المالية لعامي ()2014-2015

الجدول رقم ()10
التطورات المصرفية لعامي ()2015 – 2014

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل

2304.9

2478.4

%7.5

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ

1421.3

1471.6

%3.5

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

1378.1

1485.0

%7.8

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن  /اﻟﻮداﺋﻊ %

%97.0

%100.9

-

اﻟﺒﯿـــﺎن

ﻣﻠﯿـــــــﺎر درھــــــﻢ

2014

2015

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻨﻤﻮ %
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اﻟﻤﺼﺪر  :اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي  ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وأﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  2015 ،و ﻓﺒﺮاﯾﺮ2016

وارتفع عرض النقـــــود (ن )3المكـــــون من عرض النقود
(ن )2مضافا إليه الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف
المركزي بنسبة  %0.8حيث بلغ  1342.8مليار درهم بالربع
الرابع من عام  2015بعد أن كان  1332.0مليار درهم بالربع
الرابع من عام .2014

 3.6التطورات المصرفية
ظل عدد البنوك الوطنية بنهاية عام  2015نحو  23بنكا وهو نفس
المستوى الذي بلغه بنهاية العام ( 2014بينما ارتفع عدد فروعها

من  869فرعا بنهاية العام  2014إلى  874فرعا بنهاية العام
 )2015كما بقى عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة بالدولة
عند نفس المستوى عام  2015أى  6بنوك ،وكذا بقى عدد البنوك
األجنبية عند نفس المستوى بعدد  20بنكا (بلغ عدد فروعها
 82فرعا) ،وارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة
إلى 2478.2مليار درهم في نهاية عام  2015مقابل 2304.9
مليار درهم في نهاية عام  2014بنسبة زيادة بلغت  ،%7.5كما
ارتفعت ودائع العمالء لدى البنوك العاملة بالدولة من 1421.3
مليار درهم عام  2014إلى  1471.6مليار درهم عام 2015

اإلصدار الرابع والعشرون

بنسبة نمو بلغت  ،%3.5وتمكنت البنوك بالدولة بفضل المستوى
المرتفع للودائع ومالءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة
باالئتمان المصرفي الذي ارتفعت قيمتة إلى  1485.0مليار درهم
عام  2015مقابل  1378.1مليار درهم في نهاية عام 2014
بنسبة زيادة بلغت  ،%7.8وتزايدت نسبة االئتمان إلى الودائع من
 %97.0عام  2014إلى  %100.9عام .2015

 .7المالية العامة
تركت التغيرات باألسعار العالمية للنفط التي تراجعت بنحو
 %49بين عامي  2014و  2015تأثيرا على وضع المالية العامة
بالدولة ،حيث تراجعت االيرادات النفطية التي تسهم بالجزء
األكبر من االيرادات للدولة بنحو  %51.5عام  2015مقارنة

الجدول رقم ()11
اإليرادات والمصروفات العامة للدولة لعامي ()2015 – 2014
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ

اﻟﺒﯿـــﺎن

2014

2015

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ

423.0

295.0

%30.3-

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

492.2

401.0

%18.5-

اﻟﻌﺠﺰ  /اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ

69.2-

105.9-

%53.0

% 2015 / 2014

التقرير االقتصادي السنوي 2016

ﻣﻠﯿـــــــﺎر درھــــــﻢ

اﻟﻤﺼﺪر  :دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ واﻻﺣﺼﺎء  ،أرﻗﺎم أوﻟﯿﺔ  ،ﯾﻮﻧﯿﻮ 2016

بااليرادات النفطية المسجلة بالعام  ،2014واتسمت مالمح
السياسة المالية للدولة خالل عامي  2015و  2016بالتركيز على
ضبط وترشيد مستويات االنفاق الجاري واستمرار االنفاق على
تنفيذ المشروعات االستثمارية التي من شأنها حفز النمو وزيادة
مستويات التنويع االقتصادي ودعم التنمية البشرية مستفيدة
في ذلك من الفوائض المالية المتراكمة المتاحة لديها ،مع دعم
االيرادات العامة وتنويع مصادرها ،وقد تراجع اإلنفاق العام من
نحو  492.2مليار درهم عام  2014إلى  401.0مليار درهم
عام  2015بنسبة تراجع بلغت  %-18.5وتركز اإلنفاق على
قطاعات الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية والبنية التحتية
والمشاريع اإلستراتيجية بالسياحة والصناعة التي من شأنها زيادة
مستويات التنويع االقتصادي وتفعيل االقتصاد المعرفي القائم
على اإلبداع واالبتكار.
كما تراجعت اإليرادات العامة للدولة من  423.0مليار درهم عام
 2014إلى  295.0مليار درهم عام  2015بنسبة تراجع بلغت
 ،%-30.3كمحصلة النخفاض االيرادات النفطية من 252.3
مليار درهم عام  2014إلى  122.3مليار درهم عام 2015
وتزايد االيرادات األخرى من  170.7مليار درهم عام 2014
إلى  172.7مليار درهم عام  ،2015ومن ثم حقق الحساب المالي
المجمع للدولة عجزا تزايد من  -69.2مليار درهم عام  2014إلى
 -105.9مليار درهم عام  2015بنسبة زيادة بلغت  %53.0على
النحو المبين بالجدول رقم (.)11
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القـوى
العـــاملة

النفـط

الخـــــام والغاز

الطبيـــــــعي

مركـــــز أبو ظبي لالحصاء
إلى أن عــــــدد ســـــكان
إمارة أبو ظبي بلغ في
منــــــتصف العــــام 2015
نحــــــو  2784ألف نسمة،
كـــــــما أشارت تقديرات
مركـــــز دبي لالحصاء
إلى أن عدد سكـــــان
إمــــــارة دبي بلغ نحو
 2447ألــــــف نســــــمة

 2014عن مستواه البالغ  %3.8عام
 ،2013وطبقا لنفس التقديرات
فقد بلغت نسبة بطالة الشباب
الذكور  8.0%من الذكور في
القوى العاملة الذكور بالشريحة
العمرية  15-24عام ًا ،ونسبة
بطالة الشابات اإلناث % 17.1
من اإلناث في القوى العاملة من
الشريحة العمرية  15-24عام ًا.

مركز أبو ظبي لالحصاء إلى أن عدد سكان
إمارة أبو ظبي بلغ في منتصف العام 2015
نحو  2784ألف نسمة ،كما أشارت تقديرات
مركز دبي لالحصاء إلى أن عدد سكان إمارة دبي
بلغ نحو  2447ألف نسمة بنهاية العام 2015

تـــــــوزيع
المشتغـــــــلين

وقطاع التشييد والبناء بنسبة  13.4%و 11.8%
على الترتيب ،ثم قطاع العقارات وخدمات األعمال
بنسبة  ،11.0%ثم قطاع الصناعات التحويلية
بنسبة  ،9.9%وبلغ نسبة مجموع تعويضات
المشتغلين بالقطاعات الخمسة نحو 65.5%

تعويضــــــات
المشتغلين

إستنادا إلى تقديرات منظمة
العمل الدولية والبنك
الدولي يبلغ إجمالي القوى
العاملة بدولة اإلمارات
عام
المتحدة
العربية
 2014نحو  6302.5ألف
من إجمالي عدد السكان
في سن  15عام فما فوق،
ويصل معدل المشاركة
في القوة العاملة الذكور
نحو  % 93من إجمالي عدد
السكان الذكور في سن 15
عاما وما فوقها ،كما يصل
معدل المشاركة في القوة

بالنظر إلى التوزيع النسبي
للمشتغلين حسب القطاعات
االقتصادية عام  2014جاء قطاع
التشييد والبناء في مقدمة
القطاعات االقتصادية من حيث
نسبة استيعاب المشتغلين
بالدولة التي بلغت  ،19.5%يليه
قطاع تجارة الجملة والتجزئة
وخدمات االصالح بنسبة ،19.1%
ثم قطاع الصناعات التحويلية
بنسبة  ،11.6%وقطاع الخدمات
الحكومية بنسبة 11.5%وقطاع
الخدمات المنزلية بنسبة
 ،9.5%وبلغ إجمالي نسبة ما
استوعبته القطاعات الخمسة
نحو  71.2%من إجمالي العدد
المقدر للمشتغلين بالدولة

السكان
بناء على تقديرات الهيئة
االتحـــــادية للتنـــــافسية
واالحصـــــــاء بـــلغ عــــــــدد
السكـان بـــدولـــة اإلمارات
العـــــربيـــة المتـــحدة في
العام  2010نحو 8264
ألـــــف نسمــــة ،و تطـــــور

تعويضات
إجمالي
من
المشتغلين ،تاله قطاع
تجارة الجملة والتجزئة
وخدمات اإلصالح وقطاع
التشييد والبناء بنسبة
 13.4%و  11.8%على
الترتيب ،ثم قطاع العقارات
وخدمات األعمال بنسبة
 ،11.0%ثم قطاع الصناعات

الصناعات
التحويلية
ة من حيث نسبة استيعاب المشتغلين بالدولة التي
بلغت  ،19.5%يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة
وخدمات االصالح بنسبة  ،19.1%ثم قطاع الصناعات
التحويلية بنسبة  ،11.6%وقطاع الخدمات الحكومية
بنسبة 11.5%وقطاع الخدمات المنزلية بنسبة

تتجه األنظار تحديداً إلى
االقتصاد الصيني الذي يمر
بفترة من التحول الهيكلي
تحاول فيه الحكومة تعزيز
الطلب الداخلي ليساهم في
استدامة النمو االقتصادي،
وما تزال هناك دول أوروبية
في حاجة لمزيد من
اإلصالحات الهيكلية أسوة
أداء إيجابي ًا
بإسبانيا التي أدت ً
بعد تدشين اصالحاتها.
بينما تكون الصورة أكثر
تحدي ًا في الدول المصدرة

ثالث ًا :السكان والقوى العاملة

3

 .1السكان
بناء على تقديرات الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء بلغ عدد
السكان بدولة اإلمارات العربية المتحدة في العام  2010نحو
 8264ألف نسمة ،و تطور عدد السكان بالدولة طبقا لتقديرات
البنك الدولي من  9086ألف نسمة عام  2014إلى  9157ألف
نسمة عام  2015بنسبة زيادة بلغت  ،%0.8كما أشارت تقديرات
مركز أبو ظبي لالحصاء إلى أن عدد سكان إمارة أبو ظبي بلغ
في منتصف العام  2015نحو  2784ألف نسمة ،كما أشارت
تقديرات مركز دبي لالحصاء إلى أن عدد سكان إمارة دبي بلغ
نحو  2447ألف نسمة بنهاية العام .2015

 .2القوى العاملة
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إستنادا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي يبلغ
إجمالي القوى العاملة بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2014
نحو  6302.5ألف من إجمالي عدد السكان في سن  15عام فما
فوق ،ويصل معدل المشاركة في القوة العاملة الذكور نحو %93
من إجمالي عدد السكان الذكور في سن  15عاما وما فوقها ،كما
يصل معدل المشاركة في القوة العاملة اإلناث نحو  %46من
إجمالي عدد السكان اإلناث في سن  15عاما وما فوقها ،كما بلغ
معدل المشتغلين نحو  %78من إجمالي عدد السكان في سن 15
عام فما فوق ،وتراجع معدل البطالة اإلجمالي بدولة اإلمارات
العربية المتحدة إلى نحو  %3.6عام  2014عن مستواه البالغ
 %3.8عام  ،2013وطبقا لنفس التقديرات فقد بلغت نسبة بطالة
الشباب الذكور  %8.0من الذكور في القوى العاملة الذكور
بالشريحة العمرية  24-15عاماً ،ونسبة بطالة الشابات اإلناث
 %17.1من اإلناث في القوى العاملة من الشريحة العمرية -15
 24عاماً.
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الجدول رقم ()12
تقديرات المشتغلون وحجم األجور حسب القطاعات االقتصادية للعام 2014
اﻟﻘﻄــــــﺎﻋﺎت

* اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن

** ﺣﺠﻢ اﻷﺟﻮر

اﻟﻌﺪد ) أﻟﻒ (

%

اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ

%

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﺴﻤﻜﯿﺔ

252.2

%4.2

4025

%1.0

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨـــﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ

66.8

%1.1

12486

%3.1

اﻟﻤﺤـــــﺎﺟﺮ

13.4

%0.2

383

%0.1

اﻟﺼﻨــــﺎﻋـــﺎت اﻟﺘﺤــــﻮﯾﻠﯿﺔ

697.4

%11.5

39492

%9.7

اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﺎء

67.9

%1.1

5514

%1.3

اﻟﺘﺸﯿـﯿــــــﺪ واﻟﺒﻨــــــــﺎء

1212.0

%19.9

50254

%12.3

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻹﺻﻼح

1133.0

%18.6

53059

%13.0

اﻟﻤﻄــــــــﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨــــــــــــﺎدق

305.4

%5.0

13582

%3.3

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷﺧﺮى

455.7

%7.5

38558

%9.4

اﻻﺗﺼـــــــــــــــﺎﻻت

12.7

%0.2

4063

%1.0

اﻟﻌﻘــﺎرات وﺧﺪﻣــــﺎت اﻷﻋﻤﺎل

245.3

%4.0

46176

%11.3

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

236.5

%3.9

27985

%6.8

ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

96.5

%1.6

24005

%5.9

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

685.3

%11.3

81988

%20.0

اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﻨــﺰﻟﯿﺔ

595.5

%9.8

7608

%1.9

6075.6

%100

409176

%100

اﻟﻤـﺠﻤــــــﻮع

** اﻟﻤﺼﺪر  :اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ واﻻﺣﺼﺎء

* ﺗﻘﺪﯾﺮات

اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ واﻟﺒﻨﺎء

الشكل رقم ()6
التوزيع النسبي للمشتغلين
حسب القطاعات االقتصادية للعام 2014

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻹﺻﻼح
%0

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

%0

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ

%1
%1

%20
%19

اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤــــــﻨﺰﻟﯿﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻵﺧﺮى

%2

اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل

%4

%11

%4
%4
%11

%5

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﺴﻤﻜﯿﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
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%10

%8

اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﺎء
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻹﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ

اإلصدار الرابع والعشرون

الشكل رقم ()7
التوزيع النسبي لتعويضات المشتغلين
حسب القطاعات االقتصادية للعام 2014
ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻹﺻﻼح
اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ واﻟﺒﻨﺎء

%0

اﻟﻌﻘﺎرات وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل

%1

%13

%20

%1
%1

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻵﺧﺮى
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ
42

%12

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

%2

%3

ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤــــــﻨﺰﻟﯿﺔ
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﺴﻤﻜﯿﺔ
اﻹﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﺎء
اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ
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%3

%11

%6

%10

%7

%10

 2.1تـــــــوزيع المشتغـــــــلين حســب القطـاعات
االقتصادية
بالنظر إلى التوزيع النسبي للمشتغلين حسب القطاعات االقتصادية
عام  2014جاء قطاع التشييد والبناء في مقدمة القطاعات
االقتصادية من حيث نسبة استيعاب المشتغلين بالدولة التي بلغت
 ،%19.5يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات االصالح
بنسبة  ،%19.1ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة ،%11.6
وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة  %11.5وقطاع الخدمات
المنزلية بنسبة  ،%9.5وبلغ إجمالي نسبة ما استوعبته القطاعات
الخمسة نحو  %71.2من إجمالي العدد المقدر للمشتغلين بالدولة
خالل العام  ،2014وفيما يتعلق بأجور وتعويضات المشتغلين جاء
قطاع الخدمات الحكومية في مقدمة القطاعات االقتصادية التي
تتقاضى أجور بالدولة وبنسبة  %19.4من إجمالي تعويضات
المشتغلين،

تاله قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات
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اإلصالح وقطاع التشييد والبناء بنسبة  %13.4و  %11.8على
الترتيب ،ثم قطاع العقارات وخدمات األعمال بنسبة ،%11.0
ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة  ،%9.9وبلغ نسبة مجموع
تعويضات المشتغلين بالقطاعات الخمسة نحو ( %65.5أو نحو
 244.2مليار درهم) من إجمالي تعويضات المشتغلين المقدره
بالدولة خالل العام .2014

اإلصدار الرابع والعشرون

االنعكاسات
والتأثيرات المتوقعة

انخفاض

اســـــــــعار
النفــــــــط

وتتسم معدالت انتاج الغاز
الصخرى بتراجعها بنسب
كبيرة في السنوات االولى من
بدء االنتاج ،حيث يكون أعلى
تراجع بعد السنة االولى من
االنتاج ويصل إلى نحو 60%
من أعلى مستوى لالنتاج،
ثم يستمر في التلراجع
إلى أدنى مستوى ويثير

النفط

شهدت أسعار النفط في األسواق
العالمية منذ يونيو  2014هبوط ًا
مطرداً ،إذ كان سعر خام برنت
في حدود  110دوالر للبرميل،
لكنه انحدر في األيام األولى من
يناير  2015إلى ما دون خمسين
دوالراً ،ويُعزى هذا الهبوط إلى
ما يسمى “أساسيات السوق”،
متمثلة في التفاعل بين العرض

بط تقرير االيكونومست الفائض النفطي األميركي
أيض ًا ،بتباطؤ االقتصاد العالمي وبقيام أوبك” بإنتاج
أكثر مما تتوقعه األسواق” .كما ربط التراجع
في اإلسعار التي استقرت على  110دوالرات خالل
األعوام األربع الماضية برجال النفط في واليتي
نورث داكوتا وتكساس وعملهم” على استخراج
النفط من التشكيالت الزيتية في تكساس ونورث

سوق الطاقة

العـــالمى

ويرى آخرون أن ما يجري في أسواق النفط يعد “عقاب ًا
جماعي ًا” ،إذ اتفق منتجو النفط الكبار في العالم
والواليات المتحدة -رغم خسارتها من النفط
الصخري -على خفض األسعار من أجل معاقبة
روسيا اقتصادي ًا والضغط عليها بسبب موقفها

اســـــــعار

ركود اقتصادي وارتفاع
البطالة بها وانخفاض ناتجها
اإلجمالي مع تراجع أسعار
العقارات واألصول وقيمة
رؤوس األموال ،فوفقا
للتوقعات ستتراجع أسعار
العقارات بما يتراوح بين
( 10و )18%وتنخفض أسعار
األسهم بما يتراوح بين
( 20و ،)29%ويُتوقع أن يعيد
المستثمرون الخليجيون
النظر في استثماراتهم
المـــــوجودة بالممـــــــلكة

ولمجابهة هذا التحدي ،يعتبر
معرض ’إكسبو دبي الدولي
 ‘2020من بيـــن االستراتيجيات
المتمــــــــــيزة الســــــتقــــــطاب
االستثمارات والسياح .ويمكن
للمرء إدراك المكانة المرموقة
التي تتبوأها دبي حالي ًا باعتبارها
وجهة سياحية رائدة .وخالل
الربع األول من عام ،2015
قفزت حركة المسافرين في
مطار دبي بنسبة  7%لتصل
إلى
 19.6مليون مسافر.
وبالنتيجة ،ونظراً لزيادة تدفق
السياح ،انتعشت مبيعات
التجزئة في دبي أيض ًا بنسبة
 7%في عام  ،2014ويتوقع

ثـــــــــورة

النفـط

الصخـرى

طاقة
خبراء
يصف
عمليات
أميركيون
استخراج النفط والغاز
الصخري في بالدهم،
بأنها أهم تطوراً شهدته
منذ
الطاقة
صناعة

الغـــــــــــــاز
الصــــخرى
وربط تقرير االيكونومست الفائض النفطي األميركي
أيض ًا ،بتباطؤ االقتصاد العالمي وبقيام أوبك” بإنتاج
أكثر مما تتوقعه األسواق” .كما ربط التراجع
في اإلسعار التي استقرت على  110دوالرات خالل
األعوام األربع الماضية برجال النفط في واليتي.

وتأتي اإلمارات العربية
المتحدة في المقدمة
من حيث حجم عالقاتها
التجارية مع بريطانيا تليها
الكويت والبحرين وعمان
وقطر والسعودية ،ومن أبرز
صادرات المملكة المتحدة
لدول الخليج المحركات

ال أن كل التحليالت تجمع
على أن العامل الرئيسي الذي
دفع أسعار النفط للهبوط
بشكل سريع -ال سيما منذ
نوفمبر  2014-هو إصرار
السعودية ،أكبر مصدر
للخام في العالم ،على عدم
تقليص إنتاجها؛ وبالتالي
دفع األسعار للصعود ،وهو
ما جعل منظمة “أوبك”
التي تمتلك فيها الرياضالنفوذ األكبر -تقرر في آخر
الشهر المذكور اإلبقاء

رابع ًا :قضايا اقتصادية

4

 .1انهيار أسعار النفط وتداعياته على
دول مجلس التعاون الخليجى
انخفض سعر برميل النفط في أسواق العالم بنسبة  %55في أقل
من سبعة أشهر .وقسّم االنهيار المتسارع دو َل العالم خالل عام
 2014إلى ثالث فئات :دول منتجة ومطمئنة تتعامل مع األزمة
المستجدة بهدوء وثقة كالسعودية واإلمارات ،ودول منتجة لكنها
قلقة مثل إيران ،ترى في هبوط األسعار إلى أقل من النصف
مؤامرة على اقتصاداتها ،والفئة الثالثة تضم الدول المستهلكة التي
تنعم بالفوائد وتحسب عوائدها مثل الواليات المتحدة والصين.
ورُبطت أسباب االنهيار بضعف الطلب العالمي على هذه السلعة
الحيوية ،فضال عن زيادة اإلنتاج ،بالتزامن مع طفرة النفط
الصخري األميركي .إال أن ثمة إجماعا ً على أن هناك أسبابا ً
أخرى تقف وراء الظاهرة االقتصادية السياسية المركبة ،وهناك
دول -كإيران -تعتقد أن الهبوط ال يعود إلى اعتبارات اقتصادية،
إنما هي سياسية.
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• هبوط تدريجى السعار النفط
شهدت أسعار النفط في األسواق العالمية منذ يونيو  2014هبوطا ً
مطرداً ،إذ كان سعر خام برنت في حدود  110دوالر للبرميل،
لكنه انحدر في األيام األولى من يناير 2015إلى ما دون خمسين
دوالراً ،ويُعزى هذا الهبوط إلى ما يسمى “أساسيات السوق”،
متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب ،فضالً عن قوة العملة
األميركية (الدوالر) وتأثير نشاط المضاربين في األسواق ،لكن
بعض المحللين يشكك في هذا األمر ويربطه بعوامل سياسية،
إال أن أغلب التحليالت تربط بين انحدار سعر الخام ووفرة
المعروض في أسواق النفط ،ال سيما من خارج الدول المصدرة
للنفط (أوبك) ،وتحديداً ما يسمى طفرة النفط الصخري في
الواليات المتحدة ،وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن وفرة
اإلمدادات أسهمت بنسبة  %60من االنخفاض المطرد لألسعار.
وأسهم أيضا ً في التراجع الشديد ألسعار النفط في األشهر الستة
االخيرة لعام  2015ضعف النمو في منطقة اليورو وتباطؤه في
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الصين والبرازيل ،وذلك على الرغم من التعافي القوي لالقتصاد
األميركي -أكبر اقتصادات العالم -والذي استفاد بشكل كبير من
هبوط سعر الخام الذي قلّص فاتورة الطاقة على المستهلكين
األميركيين ،مما دعم إنفاقهم الذي يعد المحرك األول لالقتصاد
األميركي.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن قراءة متفحصة لتوقعات
منظمة الطاقة الدولية للطلب على الخام بين شهري يونيو
وديسمبر  2015تؤكد أن تراجع الطلب أسهم بنسبة تتراوح بين
 20و %35من تراجع أسعار البترول ،ليتضافر هذا العامل مع
الزيادة المفاجئة في إنتاج النفط في الفترة نفسها ،والتي نتجت
أساسا ً عن التعافي السريع إلنتاج ليبيا النفطي وبلوغ الصادرات
النفطية لكل من روسيا والعراق في النصف الثاني من عام 2015
لمستويات قياسية ،وذلك رغم االضطرابات التي يعيشها العراق،
وتفيد آخر تقارير منظمة الطاقة بأن مخزونات النفط العالمية  -ال
سيما في أميركا -في أعلى مستوياتها منذ عامين.
إال أن كل التحليالت تجمع على أن العامل الرئيسي الذي دفع
أسعار النفط للهبوط بشكل سريع -ال سيما منذ نوفمبر  2014-هو
إصرار السعودية ،أكبر مصدر للخام في العالم ،على عدم تقليص
إنتاجها؛ وبالتالي دفع األسعار للصعود ،وهو ما جعل منظمة
“أوبك” -التي تمتلك فيها الرياض النفوذ األكبر -تقرر في آخر
الشهر المذكور اإلبقاء على سقف إنتاجها المحدد بثالثين مليون
برميل يوميا ً رغم استمرار هبوط أسعار الخام ،ويمثل إنتاج
“أوبك” ثلثي اإلمدادات العالمية ،وقد اعتبر هذا القرار تحوالً في
سياسة “أوبك” التي كانت تتدخل إلحداث توازن في السوق عند
هبوط األسعار بشدة.
ولقد كان هدف السعودية من تخفيض األسعار إخراج المنتجين
الهامشيين الذين أغرقوا األسواق بالنفط ،واستفادوا من ارتفاع
األسعار -في إشارة إلى النفط الصخري األميركي ،-وأوضحت
السعودية أنها ستظل تنتج حصتها حتى لو وصل سعر النفط إلى
عشرين دوالراً ،واعتبرت أنه من غير العادل مطالبة “أوبك”
بتقليص إنتاجها إذا لم يقم المنتجون خارج المنظمة بالخطوة

نفسها ،وقد أضافت ان المنتجون المستقلون ينتجون حوالي ستة
ماليين برميل يومياً.
ومنذ قرار “أوبك” تراجع سعر النفط بأكثر من  ،%32وكان هذا
القرار محكوما ً برغبة الدول األعضاء فيها -ال سيما السعودية-
في مواجهة إمدادات النفط الصخري في الواليات المتحدة وكندا،
إذ أرادت عبر السماح بالمزيد من الهبوط في األسعار باألسواق
العالمية جعل منتجي النفط الصخري يتحملون خسائر هبوط
األسعار ،ال سيما أن تكلفة استخراج النفط الصخري أعلى بكثير
من تكلفة استخراج النفط التقليدي ،فتكلفة إنتاج النفط بالسعودية
ودول الخليج -ما عدا العراق -تناهز خمسة دوالر للبرميل ،في
حين تصل في الواليات المتحدة إلى ما بين  70و 85دوالراً.
ويرى آخرون أن ما يجري في أسواق النفط يعد “عقابا ً جماعياً”،
إذ اتفق منتجو النفط الكبار في العالم والواليات المتحدة -رغم
خسارتها من النفط الصخري -على خفض األسعار من أجل
معاقبة روسيا اقتصاديا ً والضغط عليها بسبب موقفها من األزمة
األوكرانية ،وكذلك معاقبة إيران التي تم تخفيف العقوبات
المفروضة عليها ،وأصبحت لديها قدرة أكبر على بيع نفطها في
الخارج.

• الغاز الصخري
الغاز الصخري المعروف ب ( )SHALE GASهو غاز
طبيعي يتولد من الصخور التى تحتوى على النفط بفعل الحرارة
والضغط .ويحتاج هذا الغاز إلى المزيد من المعالجة قبل تدفقه،
ولهذا السبب يصنفه المختصون على أنه غاز غير تقليدي.
إلستخراج الغاز الصخري البد من القيام بالحفر االفقى والتكسير
الهيدروليكى على نطاق واسع باستخدام مياة معالجة بمواد
كيميائية ورمل لتحقيق الحد األمثل من اتصال السطح بمكامن
الغاز.
وال تتوافر التقنيات المتطورة المطلوبة لهذه العملية في الوقت
الراهن إال في الواليات المتحدة وبمستويات اقل في دول اخرى
بينها دول اوروبية.

تشير دراسة أعدتها ادارة معلومات الطاقة االمريكية وغطت 41
دولة حول العالم إلى ان االحتياطيات األعلى من الغاز الطبيعى
توجد في الصين بمعدل  1100تريليون متر مكعب ،تليها
االرجنتين بمعدل  802تريليون متر مكعب،ثم الواليات المتحدة
االمريكية بمعدل  665تريليون متر مكعب،وأخيراً كندا بمعدل
 573تريليون متر مكعب.

عقد من الزمان،إلى مص ّدر للطاقة ،وهو ما من شأنه أن يعيد
رسم الجغرافيا السياسية للطاقة على مستوى العالم .فالواليات
المتحدة تتحدث حاليا ً عن زيادة سنوية تتراوح بين 15و %20في
انتاج الغاز ،مكتفية بنسبة  %100بالنسبة للغاز الطبيعي ،وخالل
نصف عقد ستكتفي في مجال النفط ،وفي وقت ليس ببعيد ستنتقل
من االستيراد إلى التصدير.

مازالت تكاليف استخراج الغاز الصخرى عالية ،حيث تتراوح
ما بين  50و  70دوالر للبرميل الواحد في حين تبلغ تكلفة انتاج
البرميل غير الصخرى في الخليج والعراق ثلث هذا المبلغ أو اقل.

وتقول دراسة أعدتها عام  2013شركة “إرنست أند يونغ”
للتدقيق إن خمسين من أكبر شركات الطاقة األميركية أنفقت 126
بليون دوالر منذ عام  2005في عمليات الحفر وشراء األراضي.

وتتسم معدالت انتاج الغاز الصخرى بتراجعها بنسب كبيرة في
السنوات االولى من بدء االنتاج ،حيث يكون أعلى تراجع بعد
السنة االولى من االنتاج ويصل إلى نحو  %60من أعلى مستوى
لالنتاج ،ثم يستمر في التراجع إلى أدنى مستوى له بعد ما بين سبع
وتسع سنوات من بداية االنتاج.

يرجع تقرير آخر نشرته مجلة “إيكونومست البريطانية” عام
 2014بعنوان “القفزة األميركية في انتاج النفط الصخري” إلى
أن االميركيين أكملوا حفر نحو  20ألفا من اآلبار الجديدة منذ
عام .2010

وهناك محاذير بيئية في إستخراج الغاز الصخري حيث تتطلب
عمليات اإلستخراج حقن كميات كبيرة من المياة المعالجة
بالكيماويات مما يستدعى التصرف بالمياة التى يعاد دفعها إلى
السطح ويثير هذا الموضوع القلق من احتمال تلويث المواد
الكيميائية المستخدمة فيه.

• سوق الطاقة العالمي

• ثورة النفط الصخري
يصف خبراء طاقة أميركيون عمليات استخراج النفط والغاز
الصخري في بالدهم ،بأنها أهم تطوراً شهدته صناعة الطاقة
منذ استخراج أول دفقة نفط من باطن األرض قبل نحو 150
عاماً .وقد حدث ذلك في بالدهم أيضا ،في بلدة تيتوسفيل في والية
بنسلفانيا عام .1859
ويقدر تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر عام 2013
بأن عمليات استخراج النفط والغاز القائمة على تقنية التكسير،
ستمكن الواليات المتحدة عام  2017من تجاوز السعودية وروسيا
في إنتاج النفط.
ويرى خبراء أن هذه التطورات -التي لم تكن بوارد أحد قبل
خمسة أعوام -من شأنها تحويل الواليات المتحدة األميركية خالل

وأشار تقرير أصدرته إدارة معلومات الطاقة األميركية في أبريل
عام  2014إلى أن انتاج الواليات المتحدة من النفط الصخري
بلغ  8,3مليون برميل يومياً .وهو أعلى معدل تحققه الواليات
المتحدة منذ عام  .1988وهو يقل عن انتاج السعودية  -أكبر
منتج للنفط بالعالم -بمليون برميل فقط .وساعد االنتاج المحلي من
النفط  -حسب التقرير  -على رفع المخزون األميركي في أواخر
أبريلضي إلى نحو  400مليون برميل ،وهو أكبر مخزون تحتفظ
به الواليات المتحدة في تاريخها.
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وربط تقرير االيكونومست الفائض النفطي األميركي أيضاً،
بتباطؤ االقتصاد العالمي وبقيام أوبك” بإنتاج أكثر مما تتوقعه
األسواق” .كما ربط التراجع في اإلسعار التي استقرت على
 110دوالرات خالل األعوام األربع الماضية برجال النفط في
واليتي نورث داكوتا وتكساس وعملهم” على استخراج النفط
من التشكيالت الزيتية في تكساس ونورث داكوتا ،التي سبق أن
اعتبرت غير قابلة للحياة”.
ولتوضيح انعكاسات هذه التطورات على سوق النفط .نوضح
إن الواليات المتحدة “كانت تستورد من نيجيريا أكثر من 400

اإلصدار الرابع والعشرون

ألف برميل نفط يوميا ً عام  ،2014واآلن ال تستورد شيئا.
ولذا أصبحت نيجيريا تتوجه كغيرها من دول منظمة األوبيك
إلى األسواق اآلسيوية ،لتتنافس بين بعضها البعض على نفس
األسواق لبيع نفطها.

• تداعيات انخفاض اسعار النفط على دول مجلس
التعاون
ان انخفاض أسعار النفط باألسواق العالمية يستلزم التفكير من
جانب دول مجلس التعاون الخليجي في تبني رؤية إستراتيجية
موحدة لتنويع قاعدة االقتصاد ،واالنفكاك على االعتماد شبه الكلي
على اإليرادات النفطية.
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وعلى الرغم من ان الدول المنتجة للنفط بشكل عام عاشت في
فترات سابقة أزمات نفطية مماثلة ،وعانت موازناتها لسنوات
عديدة من العجز دون أن يحملها ذلك على التحرك سوى من
جانب تنويع استثماراتها الخارجية ،في وقت يراد لهذه الدول أن
تظل ذات نزعة استهالكية فقط.
حذرت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف االئتماني في تقرير
لها صدر في نوفمبر  2014من أن استمرار انخفاض أسعار
النفط لفترة طويلة سيؤدي على األرجح إلى تباطؤ اقتصادات
دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية؛ إذ تشكل العائدات
النفطية في المتوسط  %46من العائدات في دول مجلس التعاون
الخليجي الست ،في حين تشكل الصادرات النفطية ثالثة أرباع
الصادرات.
واعتبرت “ستاندرد آند بورز” البحرين وسلطنة عمان األكثر
عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط ،في حين أن اإلمارات
وقطر هما األقل عرضة.
وفي ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط في المدى
المنظور ،توقع العديد من الخبراء أال يشهد العالم سعر مائة دوالر
للبرميل مجدداً .وتشير بعض تقارير المؤسسات المالية الدولية
إلى أن حكومات دول مجلس التعاون قد تعمد إلى تسريع خطواتها
لتخفيض الدعم ألسعار الطاقة ،لكن ذلك قد يضر الصناعات
المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات ،وحسب البنك الدولي
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فإن دول الخليج تدعم أسعار الطاقة سنويا بـ  160مليار دوالر.
ومن أبرز تجليات تأثير الهبوط الشديد ألسعار النفط على دول
الخليج تراجع إيراداتها النفطية وانعكاسات ذلك على موازناتها،
وبالتالي حجم اإلنفاق العام وإن بشكل متفاوت ،إذ إن هذه الدول
وضعت موازناتها بناء على سعر للبترول أعلى بقليل أو كثير
من السعر الذي وصل إليه الخام في يناير  ،2015وهو خمسون
دوالر.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام  2014حول الوضع
االقتصادي للمنطقة ،فقد وضعت السعودية واإلمارات موازنتيهما
لعام  2014على أساس  97دوالر ،والكويت على أساس 54
دوالر ،وقطر على أساس  54دوالر ،والبحرين على أساس 132
دوالر ،وسلطنة عمان على أساس  99دوالر.
ومن المرتقب أن يحد استمرار هبوط أسعار النفط من نمو
القروض الممنوحة في منطقة الخليج ،ويقلص وتيرة نمو القطاع
غير النفطي في دول المنطقة ،إال إذا ضخت الحكومات سيولة في
السوق عبر برامج اإلنفاق العام ،حسب ما خلص إليه بنك “بي
إن بي باريبا” الفرنسي ،وكان حجم القروض الممنوحة للقطاع
الخاص الخليجي قد زاد بنسبة  %10بين عامي  2011و.2013
وعن أسواق المال الخليجية -من جهتها -تأثرت بشكل مباشر
بالتراجع الكبير ألسعار الخام ،وعرفت عمليات بيع وصفت
بالمذعورة  -ال سيما بيع أسهم الشركات المرتبطة بالنفط -في
شهري نوفمبر وديسمبر  ،2014وواصلت اتجاهها نزوال في
بداية عام  ،2015وقدرت خسائر البورصات الخليجية جراء
هبوط أسعار النفط بأكثر من  150مليار دوالر منذ نهاية أكتوبر
 ،2014وهي خسائر لم تسجلها هذه البورصات منذ خمس
سنوات.

ويعزى سبب تأثر البورصات الخليجية بهبوط أو
صعود النفط إلى عاملين رئيسيين:
• وهو ارتباط القطاع الخاص في دول الخليج باإلنفاق الحكومي،
والذي يرتبط هو اآلخر بإيرادات النفط.
• والعامل الثاني هو ثقل شركات قطاع النفط في المؤشر العام

لهذه البورصات ،إذ إن تراجع أرباح األخيرة جراء هبوط أسعار
النفط يجد صداه بسرعة في أداء مؤشر األسهم.
بشكل عام ،دول الخليج لن تكون متضررة عندما يباع برميل
النفط بأربعين دوالر ،ألن تكلفة اإلنتاج لديها ال تتجاوز خمسة أو
أربعة دوالرات ،لكن دول النفط الصخري سوف تتضرر كثيراً
عندما يباع البرميل بالسعر المذكور ،وعندما يباع بـ 35دوالرا
ستكون الخسارة أكبر بالنسبة لها.
كما ان عودة األسعار للتوازن “ليست بيد الدول المنتجة داخل
“أوبك” ،وإنما بيد الدول المنتجة للنفط البديل (النفط الصخري)”،
وعندما ترى هذه األخيرة أن التكلفة أكثر من األسعار المتحققة،
“فإنها ستبدأ بالتوقف عن اإلنتاج ،وبالتالي يقل الفائض من
العرض ،وترجع األمور لسابق عهدها”.
وبداراسة هذه الظاهرة اتضخ ان المضاربة من أهم العوامل
الرئيسية المؤدية إلى خفض األسعار ،أما العامل الجيوسياسي
فقد تراجع كثيراً رغم األحداث الملتهبة التي تعيشها المنطقة،
كما ان االحتياطيات اإلستراتيجية والتجارية للدول الصناعية لم
تؤثر كثيراً على خفض األسعار ،ألنها لم تشهد ازدياداً ملحوظاً،
فاحتياطي الواليات المتحدة مثالً ال يزيد على ثالثين يوما ً فقط.
كما ان للمملكة العربية السعودية احتياطيات هائلة ،وبالتالي فهي
تستطيع مقاومة هبوط األسعار ،والمؤكد أنها ال تريد الدفاع عن
سعر البرميل وال تريد أن تخسر حصتها من اإلنتاج لحساب
آخرين،لكن المملكة مضطرة إلنتاج النفط من أجل استهالك الغاز.

• تداعيات انخفاض اسعار النفط على اإلمارات
وبالنسبة للوضع في اإلمارات ،فبفضل تنوع مواردها االقتصادية
وقوة الوضع المالي للحكومة فإنها في وضع أفضل من معظم
اقتصادات الخليج لتجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط.
ان اقتصاد اإلمارات األقل تأثراً بين دول المجلس بهذا االنخفاض.
حيث تمتلك الدولة  %5.8من احتياطيات النفط العالمية ،وتمثل
عائداتها النفطية  %25من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد و%20
من إجمالي عائدات التصدير .لذلك ،وفيما يرخي النفط بظالل

هيمنته على سوق اإلمارات ،يمكن أن يعزى النمو المطرد إلى
االستهالك الخاص واالستثمارات الحكومية في قطاعات مثل
السياحة والتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات ،كما ان الدولة
تنفذ مشروعات كبرى في مجاالت البنية التحتية والسياحة والبناء
والتشييد والقطاع المالي.
ان الجهود الحكومية لتنويع االقتصاد وتخفيف وطأة انخفاض
أسعار النفط تبدو واضحة من خالل رؤية  ،2021وهي الخطة
االقتصادية لإلمارات على المدى الطويل .ويطرح جدول
األعمال هذا جملة من التدابير الكفيلة بتشجيع التجارة ،واستقطاب
المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة وتسريع وتيرة النمو.
على سبيل المثال ،استفادت السوق العقارية في دبي إلى حد كبير
من االستثمارات األجنبية ومن أبوظبي .ومع ذلك ،قد تعاني هذه
السوق من الضعف مع انخفاض أسعار النفط وما ينجم عن ذلك
من تراجع في إيرادات أبوظبي ونمو قيمة الدوالر األميركي.
ولمجابهة هذا التحدي ،يعتبر معرض “إكسبو دبي الدولي
 ”2020من بين االستراتيجيات المتميزة الستقطاب االستثمارات
والسياح .ويمكن للمرء إدراك المكانة المرموقة التي تتبوأها دبي
حاليا ً باعتبارها وجهة سياحية رائدة .وخالل الربع األول من
عام  ،2015قفزت حركة المسافرين في مطار دبي بنسبة %7
لتصل إلى  19.6مليون مسافر .وبالنتيجة ،ونظراً لزيادة تدفق
السياح ،انتعشت مبيعات التجزئة في دبي أيضا ً بنسبة  %7في
عام  ،2014ويتوقع ارتفاعها مع اقتراب عام .2020
من جانب آخر ،تعتبر األغذية والمشروبات من القطاعات التي
عكفت حكومة اإلمارات على تطويرها لتوفير مزيد من المرونة
االقتصادية .ويلعب هذا القطاع دوراً أساسيا ً في النمو االقتصادي
للدولة حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة  %36بين عامي -2014
 .2016ووصل حجم استثمارات اإلمارات في قطاع األغذية 1.4
مليار دوالر منذ عام  ،1994مع تركيز خاص على منتجات
األلبان .كما شهدت األغذية الحالل انتعاشا ً واضحا ً مدفوعا ً
بتوجه الناس حول العالم إليالء مزيد من األهمية الختيار األغذية
الطبيعية .ومن خالل هذه األرقام ،يمكن أن يتبين المرء الدور
الذي يمكن أن يلعبه قطاع األغذية والمشروبات في حماية
االقتصاد وتعزيز النمو وتجنب الديون المالية.

 .2انعكــــــاسات خــــروج بريطــــانيا
من االتحاد األوربي على دولة اإلمارات
العربية المتحدة
أو ً
ال :االنعكاسات االقتصادية والمالية لخروج
بريطانيا في االتحاد األوربي
 -1االنعكاسات والتأثيرات األنية:
هبوط الجنيه اإلسترليني بمعدل  %10من قيمته ليصل إلى
 1.3228دوالر األمر الذي دفع المستثمرين في األسواق العالمية
إلى التهافت على المالذات اآلمنة مثل الين والفرنك السويسري،
مع توقع تراجع قيمته إلى ما بين  1.20دوالر و 1.25دوالر
بالربعين الثالث والرابع من .2016
تراجعت األسواق المالية األوروبية وهبط مؤشر «فايننشال
تايمز  »100البريطاني بأكثر من  %8عند فتح السوق في
 2016/6/24بما قلص القيمة السوقية لألسهم القيادية الكبرى
في بريطانيا بأكثر من  100مليار جنيه استرليني ( 136.7مليار
دوالر) ،كما تراجعت بورصتا باريس وفرانكفورت بنسبة %10
تقريباً ،ولندن بأكثر من  ،%7وتراجع مصرف “دويتشه بنك”
و “بي إن بي باريبا” بأكثر من  %16بينما تراجع “سوسييتيه
جنرال” بأكثر من .%25
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حقق الذهب أعلى مكاسبه منذ األزمة المالية العالمية في 2008
وقفز بمعدل  %8إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين ،حيث
ارتفع الذهب في المعامالت الفورية بمعدل  %5.1إلى 1319.60
دوالراً لألوقــــــية.
تراجعت أسعار النفط حيث خسر برميل النفط الخفيف (اليت
سويت كرود) تسليم أغسطس  2016نحو  3.11دوالر أي %6.21
من قيمته ليسجل  47.77دوالراً في التبادالت االلكترونية في
آسيا ،كما تراجع برميل “برنت” بنسبة  %2.4ليسجل 48.4
دوالراً.

اإلصدار الرابع والعشرون

 .2االنعكاسات والتأثيرات المتوقعة مستقبال:

 .1حجم التبادل التجاري:

من أبرز االنعكاسات المستقبلية المتوقعةالنسحاب بريطانيا من
االتحاد األوربي ما يلي:

ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي بعالقات تجارية وثيقة مع
المملكة المتحدة التي تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج
داخل االتحاد األوروبي بعد ألمانيا ،وطبقا ً لبيانات هيئة التجارة
واالستثمار البريطانية فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع
بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي في العام  2014ما
يقرب من  22.1مليار جنيه استرليني (نحو  33مليار دوالر)،

أ -تأثر لندن كمركز مالي عالمي فباعتبار أن لندن تعد مركزاً
رئيسيا ً للبنوك التجارية الدولية من خالل مكاتبها ،فمن المحتمل
أن يؤدي خروج بريطانيا من االتحاد األوربي إلى قيام البنوك
بنقل المكاتب الوسيطة إلى خارج لندن.
ب -تراجع أسعار النفط وتضرر االقتصاد العالمي.
ج -تراجع االستثمارات الخليجية ببريطانيا في ظل سيطرة القلق
على المستثمرين نتيجة الصعوبات التي ستواجهها بريطانيا،
واضطرارها إلى إعادة النظر والتفاوض على أكثر من 60
اتفاقا ً تجاريا ً مع دول العالم بما فيها دول االتحاد األوروبي ودول
الخليج.
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د-دخول بريطانيا في ركود اقتصادي وارتفاع البطالة بها
وانخفاض ناتجها اإلجمالي مع تراجع أسعار العقارات واألصول
وقيمة رؤوس األموال ،فوفقا للتوقعات ستتراجع أسعار العقارات
بما يتراوح بين ( 10و )%18وتنخفض أسعار األسهم بما يتراوح
بين ( 20و ،)%29ويُتوقع أن يعيد المستثمرون الخليجيون النظر
في استثماراتهم الموجودة بالمملكة المتحدة بقطاع العقارات
بصفة خاصة ،خوفا ً من تعرضهم لخسائر مالية كبيرة جراء
انهيار أسعارها ،وقد بدت مؤشرات هذا االتجاه تظهر خالل
الشهور الماضية حيث أحجم كثي ُر من المستثمرين الخليجيين
عن شراء العقارات انتظاراً لنتائج االستفتاء البريطاني ،ووفقا ً
لشركة السمسرة العقارية “نايت فرانك” تراجعت قيمة العقارات
السكنية بالمناطق الراقية التي يفضلها المستثمرون الخليجيون
مثل تشيلسي وساوث كنسنغتون ونايتسبريدج بين  3.5و%7.5
على أساس سنوي في مايو .2016

ثاني ًا :واقع العالقات االقتصادية بين بريطانيا
ودول الخليج
يمكن الوقوف على مالمح العالقات االقتصادية بين المملكة
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من خالل ما يلي:

التقرير االقتصادي السنوي 2016

وبلغت قيمة واردات المملكة المتحدة من دول الخليج خالل
عام  2014أكثر من  8.5مليار جنيه استرليني ،بينما تجاوزت
قيمة الصادرات البريطانية إلى الخليج نحو  13.6مليار جنيه
استرليني ،وتأتي اإلمارات العربية المتحدة في المقدمة من حيث
حجم عالقاتها التجارية مع بريطانيا تليها الكويت والبحرين
وعمان وقطر والسعودية ،ومن أبرز صادرات المملكة المتحدة
لدول الخليج المحركات النفاثة ،والسيارات ،والذهب ،والطائرات
وأجزائها ،ومصنوعات المجوهرات ،والمعادن النفيسة ،فيما
استحوذ الغاز الطبيعي ال ُمسال والكيروسين ووقود الطائرات
والنفط الخام على ما يزيد عن  %70تقريبا ً من إجمالي واردات
بريطانيا من دول الخليج.

 .2االستثمارات الخليجية في بريطانيا:
هناك عوامل عديدة شجعت المستثمرين الخليجيين على توجيه
استثماراتهم خالل السنوات األخيرة نحو أوروبا وتحديداً
بريطانيا ،ومن أهمها ما يلي:

أو ً
ال :فرض الواليات المتحدة قيوداً صارمة بعد أحداث 11
سبتمبر  2001على حركة األموال األجنبية خصوصا ً العربية
وتجميد كثير من حسابات األجانب بالبنوك األمريكية ،وتشديد
اإلجراءات على حرية السفر ودخول األفراد إليها.
ثاني ًا :تمتع بريطانيا بمناخ استثماري جيد وآمن وعائدات
كبيرة ،فضال عن أنها أكثر ترحيبا ً باالستثمارات الخليجية خاصةً
في مجال العقارات.

ثالث ًا :االضطرابات وحالة عدم االستقرار التي تعانيها منطقة
الشرق األوسط خاصةً بعد ثورات الربيع العربي منذ عام
 2011مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام  ،2014دفعت
المستثمرين الخليجيين إلى التوجه نحو الخارج بحثا ً عن وجهات
استثمار آمنة وعائدات مالية كبيرة ،وطبقا ً لإلحصائيات يقدر
إجمالي االستثمارات الخليجية في بريطانيا بأكثر من  130مليار
دوالر تركزت في مجال النشاط العقاري.

القرار من الممكن أن يسهم في زيادة جاذبية االستثمارات في
بريطانيا أمام مستثمري اإلمارات ودول مجلس التعاون.
 تراجع قيمة االسترليني أمام الدوالر سيؤدي إلى ارتفاع التكلفةفي دول مجلس التعاون عامة ودولة اإلمارات خاصة الرتباط
عمالتها بالدوالر األمريكي ،األمر الذي يؤثر سلبا ً على تدفقات
السياحة إلى اإلمارات التي ستصبح أعلى تكلفة.
 التراجع الذي شهده الجنيه االسترليني سيعزز جاذبية وتنافسيةالمنتجات البريطانية ويقلل جاذبية المنتجات اإلماراتية المصدرة
إلى بريطانيا.

رابع ًا :يسعى المسؤولون في المملكة المتحدة إلى تعزيز
الخدمات المالية بما فيها التمويل اإلسالمي ،في دول الخليج
العربية ومساعدتها على تنويع اقتصاداتها وعلى األخص
في دولة اإلمارات ،وجذب المزيد من االستثمارات الخليجية
واستثمارات صناديق الثروة السيادية إلى المملكة المتحدة ،خاصةً
في مشروعات البنية التحتية والطاقة ،والمحافظة على دور لندن
كوجهة ُمفضلة لالستثمارات الخليجية.

 بلغ حجم التبادل التجاري بين اإلمارات وبريطانيا  13مليارجنيه استرليني في العام  ،2015بزيادة مليار جنيه استرليني عن
العام  ،2014ومن المنتظر أن يصل حجم التبادل التجاري بين
البلدين إلى  25مليار جنيه استرليني بحلول العام  ،2020وخاصة
مع قيام

ثالثا :االنعكاسات المتوقعة لخروج بريطانيا من
االتحاد األوربي على دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات بتوقيع اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي مع
المملكة المتحدة مما يسهم في تسهيل إجراء الصفقات التجارية
وتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين.

من بين االنعكاسات المتوقعة لخروج بريطانيا من االتحاد
األوربي على دولة اإلمارات العربية المتحدة ما يلي:
 ستستفيد دولة اإلمارات من قرار خروج بريطانيا من االتحاداألوروبي ،مع تنامي جاذبية الدولة وبخاصة دبي كوجهة
للشركات والبنوك العالمية التي كانت تتخذ من لندن مقراً لها،
والتي تعتزم نقل مقارها بسبب عدم استفادتها من ميزة وجود
بريطانيا في االتحاد األوروبي.
 ستصبح كبريات الشركات البريطانية متعددة الجنسية أكثرطموحا ً للتوسع خاصة على مستوى المراكز التجارية عالمية
المستوى مثل دبي مع سعيها إليجاد موطئ قدم لها في المنطقة
انطالقا ً إلى مناطق أخرى.
 -التراجع الحالي والمتوقع في قيمة الجنيه االسترليني في أعقاب
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 خروج بريطانيا من االتحاد األوربي يشجع على تكوين شراكةثنائية أقوى وعقد اتفاقيات ثنائية على مختلف الصعد والمجاالت
لتعزيز التبادل التجاري وتطوير العالقات االقتصادية بينها وبين
دول مجلس التعاون عموما ً واإلمارات على وجه الخصوص ،إذ
قد يؤدي خروج بريطانيا إلى نجاح مفاوضاتها مع دول مجلس
التعاون للوصول إلى شراكة ثنائية أقوى ،إذ ستستفيد دول مجلس
التعاون من تراجع الجنيه أالسترليني وتزيد من استثماراتها في
المملكة المتحدة ،حيث تعتبر فرصة متميزة لشراء األصول بقيمة
منخفضة.
 ارتفاع البطالة ببريطانيا من جراء خروجها من االتحاد األوربيقد يزيد من عرض الخبرات والمهارات الفنية امام دولة اإلمارات
وامكانية االستعانه بها في عملية التنمية والتحول نحو اقتصاد
المعرفة.

اإلصدار الرابع والعشرون

العملة
المحلية

اإلحتياطيات

المـــــالـــية

الكـــبـيرة

التجــــاري

اصة مشروعات البنية
التحتية المادية واالجتماعية
الضخمــــة واالستثـــــمارات
الخاصة بالتحضير لمعرض
“ اكسبو  “ 2020وتوسيع
المترو والمطارات والسكك
الحديدية ووسائل النقل
البرية البرية والبحرية
والجـــــــــوية والمـــــــــــرافق

وتوقعت تقارير صندوق النقد
الدولي نمو اقتصاد دولة اإلمارات
االجمالي الحقيقي خالل عام 2016
بنسبة  ،2.4%مع استمرار الناتج
النفطي في التراجع على المدى
القريب نتيجة وفرة اإلنتاج العالمي،
كما توقعت تلك التقارير تراجع
التضخم عام  2016إلى  3.3%عن
مستواه في عام  2015البالغ % 4.1

توسيع المترو والمطارات والسكك الحديدية
ووسائل النقل البرية البرية والبحرية والجوية
والمرافق والمنشآت السياحية والعقارات والطاقة
اعتمادا على اإلحتياطيات المالية الكبيرة المتراكمة
لدى الدولة ،كما أعلنت الدولة في اطار تحقيق
رؤية اإلمارات  2021لتحقيق اقتصاد معرفي قائم
على البحث واالبتكار ،واالستعداد لها استثمارات

النقــــــد

الـــــــــــدولي

السكك الحديدية ووسائل النقل البرية البرية
والبحرية والجوية والمرافق والمنشآت السياحية
والعقارات والطاقة اعتمادا على اإلحتياطيات
المالية الكبيرة المتراكمة لدى الدولة ،كما
أعلنت الدولة في اطار تحقيق رؤية اإلمارات

المـيزان

أكدت تقارير صندوق النقد
الدولي على متانة ومرونة
االقتصاد اإلماراتي وقدرته
تداعيات
تحمل
على
وآثار هبوط أسعار النفط
العالمية وتراجع االيرادات
النفطية والتباطؤ في نمو
االقتصاد العالمي ،وذلك
بفضل السياسات المالية
واالقتصادية التي تنتهجها
الدولة لتعزيز قدرة االقتصاد
الضغوط
تحمل
على
والحفاظ على االستقرار

وايجاد مصادر أخرى للدخل
من القطاعات االقتصادية غير
النفطية ورفع رسوم الماء
والكهرباء وفرض رسوم
أخرى ،وتأجيل أو تخفيض
اإلنفاق على المشاريع التي
ال تعد ذات أولوية ،وترشيد
االنفاق الجاري وتقليص دعم
الوقود ،مع االستمرار في تعزيز
االنفاق االستثماري وخاصة
مشروعات البنية التحتية
المادية واالجتماعية الضخمة
واالستثمارات الخاصة بالتحضير
لمعرض “ اكسبو “ 2020

االنفــاق
االستثماري

وتراجع االيرادات من
تسجل
أن
المتوقع
الموازنة عجزا ماليا يقدر
بنحو  % 3.2من الناتج
المحلي االجمالي عام
 ،2016مع قدرة الدولة على

كما تظهر تقديرات صندوق
النقد الدولي أن الميزان
التجاري اإلماراتي سيحقق
فائض ًا بنحو  % 2.9من
الناتج المحلي اإلجمالي في
العام الجاري  ،2016وأن هذا
الفائض سيرتفع إلى نحو

ترشـــــــيد
االنفـــــــاق
النقد الدولي نمو اقتصاد دولة اإلمارات االجمالي
الحقيقي خالل عام  2016بنسبة  ،2.4%مع استمرار
الناتج النفطي في التراجع على المدى القريب نتيجة
وفرة اإلنتاج العالمي ،كما توقعت تلك التقارير
تراجع التضخم عام  2016إلى  3.3%عن مستواه في
أيضا أشارت التقارير إلى أنه في ظل الثبات من

تتجه األنظار تحديداً إلى
االقتصاد الصيني الذي يمر
بفترة من التحول الهيكلي
تحاول فيه الحكومة تعزيز
الطلب الداخلي ليساهم في
استدامة النمو االقتصادي،
وما تزال هناك دول أوروبية
في حاجة لمزيد من
اإلصالحات الهيكلية أسوة
أداء إيجابي ًا
بإسبانيا التي أدت ً
بعد تدشين اصالحاتها.
بينما تكون الصورة أكثر
تحدي ًا في الدول المصدرة

خامس ًا :التوقعات الخاصة
باالقتصاد اإلماراتي لعام 2016
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أكدت تقارير صندوق النقد الدولي على متانة ومرونة االقتصاد
اإلماراتي وقدرته على تحمل تداعيات وآثار هبوط أسعار النفط
العالمية وتراجع االيرادات النفطية والتباطؤ في نمو االقتصاد
العالمي ،وذلك بفضل السياسات المالية واالقتصادية التي تنتهجها
الدولة لتعزيز قدرة االقتصاد على تحمل الضغوط والحفاظ
على االستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو المستدام،
والتي تتركز في تقليل االعتماد على اإليرادات النفطية وايجاد
مصادر أخرى للدخل من القطاعات االقتصادية غير النفطية
ورفع رسوم الماء والكهرباء وفرض رسوم أخرى ،وتأجيل
أو تخفيض اإلنفاق على المشاريع التي ال تعد ذات أولوية،
وترشيد االنفاق الجاري وتقليص دعم الوقود ،مع االستمرار
في تعزيز االنفاق االستثماري وخاصة مشروعات البنية التحتية
المادية واالجتماعية الضخمة واالستثمارات الخاصة بالتحضير
لمعرض “اكسبو  ”2020وتوسيع المترو والمطارات والسكك
الحديدية ووسائل النقل البرية البرية والبحرية والجوية والمرافق
والمنشآت السياحية والعقارات والطاقة اعتمادا على اإلحتياطيات
المالية الكبيرة المتراكمة لدى الدولة ،كما أعلنت الدولة في اطار
تحقيق رؤية اإلمارات  2021لتحقيق اقتصاد معرفي قائم على
البحث واالبتكار ،واالستعداد لمرحلة ما بعد النفط “السياسة العليا
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار” التي تتضمن  100مبادرة في
القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والمياه والتكنولوجيا
وخصصت لها استثمارات قيمتها  300مليار درهم ،هذا باالضافة
إلى التوجه نحو مضاعفة االنفاق على البحث العلمي بنحو 3
مرات حتى العام .2021
وتوقعت تقارير صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دولة اإلمارات
االجمالي الحقيقي خالل عام  2016بنسبة  ،%2.4مع استمرار
الناتج النفطي في التراجع على المدى القريب نتيجة وفرة اإلنتاج
العالمي ،كما توقعت تلك التقارير تراجع التضخم عام  2016إلى
 %3.3عن مستواه في عام  2015البالغ  %4.1مع استقرار قيمة
العملة المحلية.

التقرير االقتصادي السنوي 2016

كما تظهر تقديرات صندوق النقد الدولي أن الميزان التجاري
اإلماراتي سيحقق فائضا ً بنحو  %2.9من الناتج المحلي اإلجمالي
في العام الجاري  ،2016وأن هذا الفائض سيرتفع إلى نحــــو
 %3.1في العام المقبل .2017
أيضا أشارت التقارير إلى أنه في ظل الثبات بمستويات االنفاق
وتراجع االيرادات من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا ماليا
يقدر بنحو  %3.2من الناتج المحلي االجمالي عام  ،2016مع
قدرة الدولة على تمويل العجز المالي كونها تمتلك احتياطيات
مالية كبيرة ال تجعل اإلمارات في حاجة إلى دعم مالي كبير في
المدى المتوسط.

