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ملخص واف
عوض نمو
ظل النمو اإلقتصادي العالمي قويا ً لعام  ،2021وبنسبة  ٪6.0حسب توقعات الربع الثاني من السنة ،حيث ّ
االقتصادات المتقدمة االنخفاض الذي شهدته االقتصادات النامية .ويعزى اختالف معدالت النمو في هاتين المجموعتين
إلى حد كبير إلى زيادة إمكانية الحصول على اللقاحات وما يترتب على ذلك من عودة لممارسة األنشطة االعتيادية في
الدول المتقدمة.
وواصل النشاط االقتصادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة انتعاشه في الربع الثاني ،حيث بلغ تقريبا ً مستويات ما
قبل كوفيد .19-وبالنسبة لعام  ،2021يتوقع المصرف المركزي أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى
 ،%2.1مع توقع زيادة القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة  .%3.8وبالنسبة لعام  ،2022يتوقع المصرف المركزي أن
ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بوتيرة أقوى بنسبة  ،%4.2وأن يزداد الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير
الهيدروكربوني بنسبة  .%3.9إال أن التوقعات االقتصادية تبقى عرضةً للشكوك في وسط تداعيات كوفيد ،19-وبالتالي
فإن هذه التوقعات تبقى قابلة للمراجعة.
وظ َّل التضخم في أسعار المستهلك سالبا ً للربع الثاني بنسبة  %0.5-على أساس سنوي ،حيث ظ َّل التضخم في أسعار
السلع التجارية وغير التجارية عند نسبة  %0.3-و  %0.6-على التوالي .ويرجع االنخفاض في الفئة الفرعية في أسعار
السلع غير التجارية بشكل رئيسي إلى االنخفاض المتواصل في أسعار الوحدات السكنية ،والذي قابلته الزيادة في أسعار
المواصالت ،جنبا ً إلى جنب مع انتعاش الطلب المحلي .وارتفعت أسعار بيع العقارات السكنية في أبوظبي للربع الثاني
على التوالي على أساس سنوي بعد خمس سنوات من انخفاضها ،بينما تراجع االنخفاض في دبي على أساس ربع سنوي.
وارتفع سعر صرف الدرهم اإلماراتي من حيث القيمة االسمية والحقيقية على أساس ربع سنوي ،بالتزامن مع قوة
الدوالر األمريكي.
ارتفع إجمالي الودائع البنكية على أساس سنوي وربع سنوي ،كما ارتفع إجمالي االئتمان على أساس ربع سنوي ،على
الرغم من أنه لم يشهد حتى اآلن تعافيا ً لمستويات ما قبل كوفيد .19-وبوجه عام ،ظلّت مؤشرات السالمة المالية في حال ٍة
جيدة خالل هذه الفترة ،على خلفية االنتعاش التدريجي لالقتصاد.
وأخيراً ،انخفض سعر فائدة الليبور على الدوالر األمريكي ألجل  3أشهر خالل الربع الثاني من العام .وفي غضون
ذلك ،ارتفعت المجاميع النقدية ن ،1ن ،2ن 3على أساس ربع سنوي بنسبة  %2.7وبنسبة  %0.1وبنسبة  %0.4ويرجع
ذلك إلى الزيادة في ودائع المقيمين ،بما في ذلك الودائع الحكومية لدى المصرف المركزي والبنوك التجارية.
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الفصل األول :التطورات االقتصادية الدولية
حافظ صندوق النقد الدولى على توقعاته بشأن النمو السنوى لالقتصاد العالمى في الربع الثانى من عام  2021بمعدل قوي نسبیا
بلغ  .%6.0و ألغى االنخفاض الذي شهدته األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة تأثیر ارتفاع النمو بالنسبة لالقتصادات
المتقدمة .ويأعزى اختالف معدالت النمو في هاتین المجموعتین إلى حد كبیر إلى حقیقة إعادة افتتاح األسواق الناشئة
واالقتصادات النامیة ،ويعود الفضل في ذلك إلى ارتفاع انتشار اللقاحات .ومن ناحیة أخرى ،ارتفع التضخم في الواليات المتحدة
بسبب بعض الصعوبات في التوريد ،وارتفاع أسعار الطاقة ،واآلثار المترتبة على ذلك ،وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن
يكون االرتفاع مؤقتا ،تتزايد ضغوط األسعار في العديد من األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة بسبب التضخم الناتج ،ويعود
ذلك إلى االنخفاض في قیمة العملة المحلیة.
خالل فترات االغالق السابقة والذي ارتفع مع عودة األنشطة
االقتصادية ،بينما ازداد االستهالك في جميع البلدان
األعضاء.

 1.1النمو االقتصادي
ظلت توقعات نمو االقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق
النقد الدولي لعام  2021قويةً بنسبة  %6.0في الربع الثاني
كما كانت عليه الحال في الربع السابق ،ويرجع ذلك لحقيقة
أن توقعات ازدياد النمو في االقتصادات المتقدمة من %4.5
في الربع األول إلى  %5.6في الربع الثاني ،قابلتها توقعات
بانخفاض النمو في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية من
 %6.7إلى  %6.3على التوالي .ويعود اختالف التوقعات
إلى ارتفاع فرص الحصول على اللقاحات والعودة لممارسة
األنشطة االعتيادية في الدول المتقدمة .باإلضافة إلى ذلك،
ال يزال التعافي السلس والدائم في النصف الثاني من العام
مهددا ً بمتحور دلتا من كوفيد ،19-والذي تبيّن أنه أكثر
عدوى من فيروس كورونا األصلي ،والذي يتسبب حاليا ً في
موجة جديدة في أنحاءٍ كثيرةٍ من العالم.

وفي المملكة المتحدة ،تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي على أساس سنوي بلغ نسبة  %22.2في
الربع الثاني ،وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على النشاط
االقتصادي تدريجيا ً ،وحصول نسب ٍة كبير ٍة من السكان على
اللقاح وانخفاض أعداد اإلصابات المسجلة إلى النصف .إال
أنه توجد دالئل تشير إلى تباطؤ االنتعاش بحلول شهر يونيو،
حيث أعلنت المصانع عن نقص في اإلمدادات ،وال يزال
متحور دلتا يعوق النشاط التجاري بصفة عامة.
كما شهدت توقعات نمو األسواق الناشئة واالقتصادات
النامية لهذا العام انخفاضا ً بمقدار  0.4نقطة مئوية من جانب
صندوق النقد الدولي ،مقارنةً بآفاق االقتصاد العالمي في
إبريل .ويعزى ذلك أساسا ً إلى تدهور الحالة الصحية
وتداعياتها على النشاط االقتصادي .ففي الهند ،على سبيل
المثال ،انتشرت موجة ثانية شديدة من كوفيد في مارس -
مايو ،أدّت إلى اتخاذ تدابير صارمة الحتواء الجائحة .وال
تزال العديد من االقتصادات النامية األخرى تعاني من
ضعف النظام الصحي ،مع العودة إلى اإلغالقات في محاولة
لكبح الموجة الثانية من متحور دلتا ،باإلضافة إلى استمرار
تراجع السياحة بشدة ،والتحويالت المالية من الخارج.

وفي الواليات المتحدة ،ارتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي إلى  %12.2في الربع الثاني ،مدفوعا ً بالحصول
على اللقاحات ،واإلنفاق االستهالكي غير المحدود ،وهو
سياسة نقدية توسعية ،باإلضافة إلى شيكات التحفيز بقيمة
 1400دوالر أمريكي ،والذي يشكل جزءا ً من مشروع
قانون التحفيز البالغ  1.9تريليون دوالر الذي تم إقراره في
مارس ،ومشروع القانون المقترح للبنية التحتية البالغ
تريليون دوالر الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريـــــخ
 10أغسطس .2021

وعلى النقيض من ذلك ،ارتفع النمو على أساس سنوي في
كوريا الجنوبية من  %1.9في الربع األول إلى  %5.9في
الربع الثاني ،مدعوما ً بصادرات الصناعات التحويلية ،في
حين ظ ّل النمو في الصين ،رغم تراجعه عن الربع السابق،
عند  ،%7.9أي أعلى من الهدف الرسمي وهو  ،%6ويعود
ذلك إلى زيادة اإلنتاج الصناعي والصناعات االستخراجية.

كما ارتفع استهالك القطاع الخاص في الواليات المتحدة
بنسبة  %11.8في الربع الثاني ،مرتفعا ً من  %11.4في
الربع األول ،مدفوعا ً بقطاع الخدمات .ونمت االستثمارات
الثابتة بمعدل سنوي موسمي بلغ  %3.0في الربع الثاني من
هذا العام ،على الرغم من تراجعه من  %13.0مقارنة بالربع
السابق ،وهو ما يرجع جزئيا ً إلى انخفاض المخزون
األساسي من السلع والمواد.
وفي منطقة اليورو ،س َّجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
المعدل موسميا ً نموا ً على أساس سنوي بلغ  %14.3في
الربع الثاني وذلك للمرة األولى بعد أربعة أرباعٍ سنوية من
انكماشه ،ومن المتوقع أن يبلغ  %4.8في عام  ،2021وفقا ً
لتوقعات صندوق النقد الدولي .وكان قطاع الخدمات هو
المحرك الرئيسي لالنتعاش ،بدافع من الطلب الذي تراكم
5
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الجدول  :1معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي
على أساس سنوي في مجموعة مختارة من البلدان )(%
2019

2020

الواليات المتحدة

2.6

-2.3

الرسم البیاني .2.1أ :متوسط التضخم الكلي على أساس
سنوي في اقتصادات مختارة ()%

2021
الربع الثاني
الربع األول
12.2
0.5

المملكة المتحدة

1.2

-7.3

-6.1

22.2

فرنسا

0.9

-4.2

1.5

18.7

ألمانيا

0.2

-2.3

-3.1

9.4

الصين

5.8

6.5

18.3

7.9

اليابان

-1.4

-1.1

-1.3

7.5

الهند

3.3

0.4

1.6

20.1

المصدر :الهيئات اإلحصائية الوطنية
 2-1التضخم

المصدر :بلومبيرغ

وفي االقتصادات المتقدمة ،ظ َّل متوسط التضخم الكلي على
أساس سنوي عند نسبة  ،%1.8أي أقل من المستهدف في
منطقة اليورو ككل ،في حين بلغ  %2.3في ألمانيا .وكان
االرتفاع في هذه الدول مدفوعا ً في الغالب باالرتفاع في
أسعار الطاقة.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي ،ارتفع معدل التضخم
على أساس سنوي في المملكة العربية السعودية من %5.3
في الربع األول من عام  2021إلى  %5.7في الربع الثاني،
ويرجع هذا بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية
واألثر المتأخر لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثالثة
أضعاف لتصل إلى  %15في العام الماضي .كما شهدت
جميع دول مجلس التعاون الخليجي األخرى تضخما ً إيجابيا ً
في الربع الثاني من عام  2021باستثناء دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،التي ال تزال تشهد تضخما ً سلبيا ً بسبب
انخفاض اإليجارات في معظم األحيان.

وفي الواليات المتحدة ،تسارع متوسط تضخم أسعار
المستهلك على أساس سنوي إلى  %4.8في الربع الثاني من
عام  ،2021ويرجع هذا بشكل أساسي إلى الصعوبات في
سلسلة التوريد ،والتي أدت إلى ارتفاع األسعار ،وارتفاع
أسعار الطاقة ،والطلب المحدود ،والذي استفاد من إعادة فتح
االقتصاد ،واآلثار المترتبة على ذلك ،وإن كان من المتوقع
ً 1
أن يكون االرتفاع "مؤقتا"

الرسم البیاني .2.1ب :متوسط تضخم أسعار المستهلكین
على أساس سنوي في دول مجلس التعاون الخلیجي ()%

وقد يستمر التضخم في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية
نتيجة ارتفاع أسعار األغذية والتضخم المستورد نتيجة
النخفاض قيمة العملة المحلية .فقد شهدت الهند ،على سبيل
المثال ،متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك بنسبة %5.6
على أساس سنوي في السنة المالية الحالية ،ويعود ذلك في
الغالب إلى القيود المفروضة لكبح جماح تزايد اإلصابات
بسبب متحور دلتا وارتفاع أسعار المواد األوليّة ،وخصوصا ً
النفط ،مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المواصالت.

المصدر :بلومبيرغ

 1وفقا ً لمتوسط التضخم المستهدف المعتمد في اآلونة األخيرة من قبل بنك
االحتياطي الفيدرالي ،فإنه يسمح بمعدل تضخم أعلى من  %2لفترة زمنية
للتعويض عن معدل تضخم منخفض مستهدف في الماضي.
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 3.1أسعار المواد األولیّة

 4.1السیاسة النقدية

ارتفع سعر خام برنت بشكل ثابت من  65.4دوالرا ً للبرميل
الواحد في نهاية مارس  2021إلى  73.1دوالرا ً للبرميل
الواحد في نهاية يونيو  ،2021ومن متوسط  60.8دوالرا ً
للبرميل الواحد في الربع األول من عام  2021إلى 68.8
دوالرا ً للبرميل الواحد في الربع الثاني من السنة.

مع بقاء أسعار الفائدة في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة
ومنطقة اليورو عند الصفر أو بالقرب منه ،فقد أبقت
السلطات النقدية على أسعار الفائدة الخاصة بها دون تغيير
في الربع الثاني من عام  ،2021بينما تواصلت برامج
التيسير الكمي في هذه الدول.
في الواليات المتحدة ،واصل االحتياطي الفيدرالي برنامجه
لشراء األصول بمعدل  120مليار دوالر شهريا ً ،مما أدى
لزيادة الميزانية العمومية لبنك االحتياطي الفيدرالي إلى 8.0
تريليون دوالر بنهاية الربع الثاني من السنة.

وفي أغلب األحيان ،يرتبط ارتفاع األسعار بزيادة اإلغالقات
في االقتصادات المتقدمة ،واالنتعاش الجزئي ألنشطة السفر
والسياحة الدولية ،والنمو المرن في بعض أجزاء دول العالم
الناشئة .وقد أدى تزايد استهالك النفط ،باإلضافة إلى فرض
قيود على اإلنتاج من جانب منظمة أوبك ،+وخفض إنتاج
النفط الخام نسبيا ً في الواليات المتحدة ،إلى بقاء االستهالك
العالمي للنفط يزيد على إمدادات النفط على مستوى العالم،
مما أدى إلى نقص في المخزونات.

وحافظت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي
البريطاني على سعر الفائدة الخاص بها عند  %0.1خالل
الربع الثاني ،وكذلك على المستوى المستهدف من مشتريات
األصول عند  895مليار جنية إسترليني ( 1.2تريليون
دوالر أمريكي) .كما أعلنت لجنة السياسة النقدية أيضا أنها
ال تنوي تشديد السياسة النقدية إلى أن يظهر دلي ٌل واض ٌح
على إحراز تقدم ملموس فيما يتصل بإزالة الطاقة الفائضة
وتحقيق النسبة المستهدفة من التضخم البالغة  ،%2بشكل
مستدام.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في المتوسط من 3.56
دوالرا ً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع األول
إلى  2.94دوالرا ً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويواصل الذهب االستفادة من انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية
خالل الربع الثاني من عام  ،2021حيث ارتفع سعره من
متوسط  1,763دوالرا ً لألوقية في الربع األول من عام
 2021إلى  1,815دوالرا ً لألوقية في الربع الثاني من عام
.2021

من ناحي ٍة أخرى ،ترك البنك المركزي األوروبي أسعار
الفائدة الخاصة به عند مستوياتها الحالية ( %0.00على
عمليات إعادة التمويل ،وبنسبة  %0.25على تسهيالت
اإلقراض بالهامش وبنسبة  % -0.50على تسهيالت
اإليداع) ،بينما واصل تنفيذ عمليات شراء األصول الصافية
في إطار برنامج الشراء الطارئ لمواجهة األوبئة بمبلغ
إجمالي قدره  1,850مليار يورو حتى اآلن ،كما واصل
مشترياته في إطار برنامج شراء األصول بوتير ٍة شهري ٍة
قدرها  20مليار يورو.

الرسم البیاني  :3.1أسعار خام برنت والغاز الطبیعي

الرسم البیاني  :4.1أسعار الفائدة في اقتصادات متقدمة
مختارة ()%

المصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية ()EIA

المصدر :بنك التسويات الدولية
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الفصل الثاني :التطورات االقتصادية المحلية
أ
حیث وصل النمو المق ّدر في الربع الثاني
واصل النشاط االقتصادي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة انتعاشه في الربع الثاني،
للقرب من مستويات ما قبل الجائحة .ومن ال أمتوقع أن يبلغ إجمالي نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في عام  2021نسبة
 ،%2.1حیث شهد صعودا إلى  %4.2للسنة التالیة .وظ ّل مع ّدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك الكلي سالبا خالل الربع ،وذلك
بسبب استمرار هبوط اإليجارات ،وإن كان بوتیرة مخفضة ،ويرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والطلب اإلجمالي.
كما ارتفع الدرهم من حیث القیمة االسمیة والحقیقیة على أساس ربع سنوي ،في حین انخفضت قیمته عما كانت علیه قبل عام.
الرسم البیاني .1.2أ :مؤشر مديري المشتريات في دولة
اإلمارات (مؤشر من  = <50( 100-0تحسن منذ الشهر
السابق))

 1.2النشاط والنمو االقتصادي
واصل القطاع غير النفطي تحسنه في الربع الثاني من عام
 ،2021مستفيدا ً من االنتعاش في حركة السفر العالمية ومن
تزايد الطلب على الصعيدين المحلي والعالمي ،بينما ظلّت
الدولة سبّاقةً في احتواء انتشار الفيروس .أما توقعات نمو
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي لعام  2021فقد
ظلّت بنسبة  .%3.8وحافظت دولة اإلمارات على المركز
األول عالميا ً منذ بداية الجائحة من حيث عدد الفحوصات
التي تم إجراؤها وتوزيع اللقاحات ،حيث تم إجراء 57.7
مليون فحص وتوزيع  15.3مليون لقاح بحلول نهاية يونيو
 ،2021وهو ما يعادل أكثر من  627فحص تم إجراؤه
و 166لقاح تم إعطاؤه لكل  100شخص ،على التوالي.
وشهد سوق العقارات السكنية تحسنا ً مستمرا ً ،حيث سجلت
األسعار في أبوظبي مكاسبا ً على أساس سنوي في الربع
الثاني على التوالي منذ أكثر من خمس سنوات ،في حين
استمرت في انخفاضها في دبي ولو بوتيرة أبطأ.

المصدر :مؤسسة IHS Markit
وفي غضون ذلك ،انخفض مؤشر الصرامة الصادر عن
جامعة أكسفورد "Oxford Stringency Index" 3من
 53في نهاية مارس  2021إلى  47في نهاية يونيو ،مؤكدا ً
االنفتاح النسبي لالقتصاد مقارنةً بنظرائه اإلقليمين
والدوليين ،مما أفاد دولة اإلمارات ،نظرا ً لدورها كمركز
إقليمي للتجارة والنقل والسفر.

وظ ّل التوظيف ومعدّل الرواتب ثابتا ً تقريبا ً خالل ربع السنة،
في حين كان أعلى من الشهر األخير قبل األزمة – فبراير
 ،2020كما هو موضح في نظام حماية األجور الخاص
بالمصرف المركزي.2
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة اإلمارات بنسبة
 %11.3على أساس سنوي في الربع الثاني ،حيث حقّق
تزايدا ً ودخل نطاقا ً أوسع ،حيث وصل المؤشر إلى 52.2
في يونيو .ويعكس هذا التّحسّن المعنويات المرتفعة التي
واسع ومعرض
ق
يعززها برنامج اللقاحات على نطا ٍ
ٍ
أشهر فقط.
إكسبو بدبي الذي يحل بعد ثالثة
ٍ

وانخفض إنتاج النفط في دولة اإلمارات بنسبة  %9.6على
أساس سنوي ،بينما ازداد بنسبة  %1.4على أساس ربع
سنوي ،وذلك تماشيا ً مع اتفاقية أوبك  .+وتم تعديل التوقعات
الخاصة بنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي النفطي إلى
 %2.0في عام  ،2021منخفضا ً من النسبة السابقة البالغة ،%1.0وهو ما يعادل متوسط إنتاج نفطي يبلغ 2.72مليون برميل في اليوم للعام بأكمله.

كما أظهرت البيانات الخاصة بالسياحة والضيافة في دبي في
أشهر األولى من عام  2021حدوث انتعاش في
فترة الستة
ٍ
نسبة إشغال الفنادق لتصل إلى  ،%62مرتفعةً من نسبة
 %54والتي تم تسجيلها خالل عام  ،2020ويرجع ذلك في
الغالب إلى استئناف حركة السفر الدولية.

3

 2يشمل ذلك الموظفون التابعون لوزارة الموارد البشرية والتوطين ،وسلطة
المنطقة الحرة لجبل علي ،وبعض العاملين لدى مؤسسات مالية مرخصة ،عندما
ال تشارك السلطة المعنية بالعمل في نظام حماية األجور.

مقياس أصدرته جامعة أكسفورد يتراوح بين  0و ،100يشير إلى مستوى

اإلغالق ،بسبب القيود الهادفة للحد من انتشار كوفيد.19-
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وبالنسبة لعام  ،2022فقد قام المصرف المركزي بتعديل
توقعاته بحدوث ارتفاعٍ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي بشكل عام لنسبة  %4.2من نسبة  %3.8سابقا ً
وحدوث ارتفاع في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير
النفطي بنسبة  .٪3.9ومن المتوقع أن يكون ذلك نتيجةً
الستمرار الزيادة في اإلنفاق العام واآلفاق االئتمانية للبنوك
وارتفاع معدالت التوظيف واسترداد الثقة في قطاع األعمال،
حيث سيستمر معرض إكسبو بدبي في الربع األول من عام
 .2022وعالوة ً على ذلك ،وحيث أن دولة اإلمارات تمثل
مركزا ً رئيسيا ً للسياحة والنقل والتجارة في المنطقة ،فمن
المتوقع أن تستفيد من تخفيف القيود على السفر ،ومن تنظيم
كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته في قطر في عام .2022

الرسم البیاني .1.2ب :متوسط إنتاج النفط الخام بدولة
اإلمارات (ملیون برمیل في الیوم)

كما تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
النفطي بالزيادة إلى  %5.0من  %3.5في الربع السابق،
مما يعكس زيادة الطلب المتوقع ،نظرأ لتلقي الغالبية العظمى
من اقتصادات العالم للقاحات.

المصدر :أوبك

الجدول  .1.2معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي
السنوي في دولة اإلمارات ()%

يتوقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي بنسبة  %2.1خالل هذه السنة 5،4وذلك بسبب
االنخفاض المعدّل في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي النفطي
المتوقع ،استنادا ً لإلنتاج الذي سجلته دولة اإلمارات في
األشهر السبعة األولى من العام الحالي وتصريحات أوبك+
والجدول الزمني المتوقع لإلنتاج.

الناتج المحلي اإلجمالي
الكلي
الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي
الناتج المحلي اإلجمالي
النفطي

2019

2020

F

2021

F

2022

3.4

-6.1

2.1

4.2

3.8

-6.2

3.8

3.9

2.6

-6.0

-2.0

5.0

المصدر :توقعات المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء
لعامي  2019و 2020وتوقعات المصرف
المركزي لعامي  2021و.2022

في دولة اإلمارات ،ومؤشر مديري المشتريات والتوظيف .ويتم تقدير/توقع نمو
الناتج المحلي اإلجمالي النفطي الحقيقي على أساس الناتج الهيدروكربوني مع األخذ
بعين االعتبار األنشطة األخرى التي تضيف قيمة في ھذا القطاع .وتبلغ مساھمة
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي الحقيقي حوالي % 70من مجموع الناتج
المحلي اإلجمالي.

 4تخضع التوقعات للتعديل ،بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة المرتبطة بجائحة
كوفيد.19-
 5يضع المصرف المركزي توقعاته للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي الحقيقي
باستخدام نموذج آحادي التغير ،حيث يتم تفسير النمو السنوي في الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي الحقيقي بشكل ربع سنوي بالنمو المتأخر على أساس سنوي
في اإلنفاق المالی والنمو السنوي لالئتمان ربع السنوي وأسعار مبيعات العقارات
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اإلطار :1اإلصالحات الهیكلیة األخیرة لتعزيز االستثمارات األجنبیة المباشرة والنمو االقتصادي
حققت دولة اإلمارات خطوات كبيرة خالل سعيها لتصبح
مركزا ً عالميا ً للمستثمرين ،ويرجع ذلك إلى أنها ال تفرض
ضرائب على الشركات ،كما توفر ظروف مالئمة لألعمال،
وحداثة البنية التحتية ،وكانت التحسينات األخيرة المتخذة في
هذا الخصوص على شكل تغييرات في األنظمة ،مثل تأشيرة
اإلقامة الذهبية للمقيمين ،والتعديالت على قانون الشركات
التجارية ،ومنح الجنسية للمقيمين من ذوي المواهب.

باإلضافة لذلك ،اعتمد مجلس الوزراء قرارا بشأن تحديد
القائمة اإليجابية لألنشطة والقطاعات االقتصادية التي يسمح
فيها بالملكية األجنبية بشك ٍل كام ٍل ،باستثناء القطاعات
االستراتيجية مثل النفط والغاز والدفاع .ويشكل ھذا تغييرا
لألنظمة السابقة ،والتي كانت قد حددت الملكية بالكامل ضمن
مناطق حرة مخصصة وقطاعات معينة ،مع تحديد الملكية
األجنبية لباقي القطاعات بنسبة  %49كح ٍد أقصى ،حيث
تكون الحصة األكبر مملوكة لشريكٍ إماراتي.

وفي عام  ،2019أطلقت دولة اإلمارات تأشيرة اإلقامة
الذهبية ،والمصممة لتمكين األجانب من العيش والعمل
مواطن.
والدراسة في دولة اإلمارات دون الحاجة لكفيل
ٍ
وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على تأشيرة
اإلقامة الذهبية إذا استثمروا ما ال يقل عن  10ماليين درهم
إلنشاء شركة أو االحتفاظ بالمبلغ في صندوق استثماري.
ومن بين المرشحين المؤهلين للحصول على هذه التأشيرة،
أصحاب المواهب المتخصصة ،واألطباء ،والعلماء،
والمخترعين وكذلك المبدعين في مجاالت الثقافة والفن إلى
جانب آخرين.

وتشمل القائمة اإليجابية في القانون الجديد ،والذي دخل حيز
النفاذ في يونيو  ،2021ما يلي :النقل والتخزين؛ الزراعة؛
الفضاء؛ الصناعات التحويلية؛ الطاقة المتجددة؛ الضيافة
والخدمات الغذائية؛ المعلومات واالتصال؛ األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية؛ الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم؛ األنشطة
التعليمية؛ الرعاية الصحية؛ الفن والترفيه؛ واإلنشاءات.
ومن المتوقع أن تعزز اإلصالحات األخيرة واألنشطة ذات
الصلة من ثقة المستثمرين وأن تزيد الفرص االستثمارية
في الدولة نتيجة ذلك.
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 2.2المستجدات في سوق العقارات السكنیة

سوق العقارات السكنیة في أبوظبي

في الربع الثاني من عام  ،2021سجلت أسعار العقارات
السكنية زيادة كبيرة ثانية على أساس سنوي في أبوظبي ،إال
أنها سجلت انخفاضا ً طفيفا ً على أساس ربع سنوي بعد تحقيق
نمو إيجابي لثالثة أرباع سنوية متتالية .واستمرت أسعار
المبيعات في دبي في االنخفاض ،مع مزيد من التراجع على
أساس ربع سنوي بشكل كبير.

وفقا ً لمؤشر"ريدين" 9ألسعار الوحدات السكنية ،ارتفع
متوسط األسعار في سوق العقارات السكنية في أبوظبي
للربع الثاني على التوالي مقارنةً بالسنة السابقة ،حيث سجّل
متوسط األسعار نموا ً بواقع  %2.2على أساس سنوي في
الربع الثاني من عام .2021

سوق العقارات السكنیة في دبي

الرسم البیاني .2.2ب :أسعار العقارات السكنیة في أبوظبي
درهم لكل متر مربع

وفقا ً ألحدث البيانات الصادرة عن دائرة األراضي واألمالك
في دبي ،6انخفضت أسعار العقارات السكنية في اإلمارة في
المتوسط بنسبة  %6.3على أساس سنوي في الربع الثاني من
عام  ،2021بينما ارتفعت اإليجارات بنسبة  %1.7على
أساس سنوي .وتحرك عائد اإليجار الضمني 8،7إلى %7.2
في الربع الثاني من  ،2021مرتفعا ً من  %6.7في الربع
السابق ،نتيجةً الرتفاع اإليجارات وانخفاض أسعار المبيعات.
الرسم البیاني .2.2أ :متوسط أسعار بیع الوحدات السكنیة
في دبي  -بالدرهم

المصدر :دائرة األراضي واألمالك في دبي
وانخفضت االيجارات في أبوظبي في الربع الثاني من عام
 2021بنسبة  %5.7على أساس سنوي .كما أدى االنخفاض
في اإليجارات بنسبة  %1.1على أساس ربع سنوي بالتزامن
مع االنخفاض في أسعار المبيعات على أساس ربع سنوي
تراجع في عائد اإليجارات إلى
بواقع  %0.5فقط ،إلى
ٍ
 %6.5مقارنةً بنسبة  %6.6في الربع األول من السنة.

الوحدات السكنية في دبي .يتم توفير اإليجار السنوي ومتوسط
أسعار بيع الوحدات السكنية في دبي من قبل دائرة األراضي
واألمالك بدبي.
 9مؤشر أسعار العقارات السكنية "ريدين" في أبوظبي يغطي 7
مناطق و  5ضواحي.

 6ال تزال البيانات من دائرة األراضي واألمالك في دبي تخضع
للتعديل
 7يقيس عائد اإليجاري معدل عائد الدخل على التكلفة المرتبطة
باالستثمار (سعر العقار)
 8يقوم المصرف المركزي باحتساب عائد اإليجار الضمني في
دبي من خالل تقسيم اإليجار السنوي على معدل أسعار بيع
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وبنا ًء على النموذج التحليلي الخاص بالمصرف المركزي،
يتوقع المصرف المركزي أن يظ ّل متوسط تضخم مؤشر
أسعار المستهلك لعام  2021عند حوالي  ،%0.2-حيث كان
سالبا ً في النصف األول من العام بنسبة  %1.1-في ضوء
استمرار تعافي سوق العقارات واالستهالك الخاص وحالة
عدم اليقين في البيئة االقتصادية .ويتوقع المصرف المركزي
حول إلى المنطقة اإليجابية في النصف الثاني من عام
الت ّ ّ
.2021

 3.2مؤشر أسعار المستهلك والتضخم
ظ ّل التضخم سلبيا ً في الربع الثاني من عام  ،2021حيث
انخفض مؤشر أسعار المستهلك الكلي بنسبة  %0.5على
نخفاض بنسبة  %1.7في الربع
أساس سنوي ،مقارنةً با
ٍ
ٍ
ً
السابق .وكان هذا نتيجة النخفاض أسعار السلع غير
التجارية بنسبة  ،%0.6وهي السلع والخدمات التي ال تتم
المتاجرة بها عبر الحدود ،وبالتالي يتم تحديد أسعارها بشكل
أساسي من خالل ظروف العرض والطلب المحلية 10وفي
الوقت نفسه ،انخفضت أسعار السلع التجارية 11بنسبة
.%0.3

الرسم البیاني  3.2التضخم الكلي في أسعار السلع التجارية
وغیر التجارية (على أساس سنوي)% ،

كما انخفضت أسعار السلع التجارية ،والتي تمثل  %34من
سلة االستهالك على مؤشر أسعار المستهلك ،في الربع
الثاني بسبب االنخفاض في أغلب الفئات باستثناء النقل
واألثاث والسلع المنزلية .وارتفعت أسعار األثاث بدرج ٍة
أقل ،في حين شكل ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتجاوز %13
خالل الربع ضغطا ً على أسعار فئة النقل .وتحولت أسعار
المواد الغذائية والمشروبات الغازية من التضخم اإليجابي
في الربع األخير من عام  2020إلى السالب بنسبة %2.9-
في الربع الثاني من العام .واستمرت أسعار الفئات الفرعية
األخرى من سلة السلع التجارية في انخفاضها على أساس
سنوي.
وكان استمرار االنخفاض في أسعار مكون اإلسكان (وتمثل
وزن  %34في سلة المستهلك) بنسبة  %3.6على أساس
سنوي ،الدافع الرئيسي النخفاض أسعار السلع غير التجارية
خالل الربع الثاني ،وشهدت أسعار جميع السلع غير
التجارية األخرى ارتفاعاً ،باستثناء النقل وبنو ٍد مختلفة والتي
شهدت انخفاضا ً طفيفاً.

المصدر :المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء وحسابات المصرف
المركزي

فقا للمصرف المركزي ،تشتمل الحسابات على الفئات التالية من السلع
 10و ً

 11وفقا ً لحسابات المصرف المركزي ،تشتمل السلع والخدمات التجارية على

والخدمات :السكن والرعاية الطبية والنقل واالتصاالت والترفيه والثقافة والتعليم

الفئات التالية من السلع والخدمات :األغذية والمشروبات الغازية والمرطبات

والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة.

والتبغ والمنسوجات والمالبس واألحذية واألثاث والسلع المنزلية والنقل والسلع
والخدمات المتنوعة.
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 4.2أسعار الصرف والتحويالت الشخصیة الموجهة للخارج
 1.4.2سعر الصرف
ارتفع متوسط سعر الصرف االسمي والفعلي للدرهم ،وهو
سعر الصرف الذي يأخذ في االعتبار أسعار الصرف الثنائية
للشركاء التجاريين لدولة اإلمارات ،في الربع الثاني من عام
 2021بنسبة  %1.2على أساس ربع سنوي ،بينما انخفض
بنسبة  %5.4على أساس سنوي ،وذلك بعد انخفاض بنسبة
 %1.2وبنسبة  %4.2على أساس ربع سنوي وعلى أساس
سنوي على التوالي ،نتيجةً لالرتفاع في سعر صرف الدوالر
األمريكي.

المصدر :بنك التسويات الدولیة
ومن حيث القيمة الحقيقية ،ارتفع سعر الصرف الحقيقي
والفعلي للدرهم ،وهو السعر الذي يأخذ في االعتبار التباين
في التضخم بين دولة اإلمارات وشركائها التجاريين بنسبة
 %0.2على أساس ربع سنوي ،بينما انخفض بنسبة %9.4
على أساس سنوي في الربع الثاني .ويعود االرتفاع الطفيف
على أساس ربع سنوي (انخفاض أكبر على أساس سنوي)
لسعر الصرف الحقيقي والفعلي مقارنة بـسعر الصرف
االسمي والفعلي إلى انخفاض التضخم وكذلك التضخم السلبي
في دولة اإلمارات مقارنةً بمعدالت التضخم السائدة لدى
الشركاء التجاريين.

الرسم البیاني .1.4.2أ :ارتفاع /انخفاض أسعار الصرف
االسمیة والفعلیة على أساس ربع سنوي ()%

 2.4.2التحويالت الشخصیة للخارج
في الربع الثاني من عام  ،2021زادت التحويالت الشخصية
للخارج بنسبة  %8.7أو ما يعادل  3.6مليار درهم على
أساس سنوي .كما كان هناك زيادة في التحويالت للخارج
من خالل البنوك بمقدار  6.1مليار درهم ،بينما انخفضت
التحويالت عبر شركات الصرافة بمقدار  2.5مليار درهم.
الرسم البیاني  .2.4.2التحويالت الشخصیة للخارج التي
تمت تسويتها من خالل البنوك وشركات الصرافة ،الربع
الثاني 2021-2019
مليار درهم

المصدر :بنك التسويات الدولیة
الرسم البیاني .1.4.2ب :ارتفاع /انخفاض أسعار الصرف
االسمیة والفعلیة على أساس سنوي ()%

المصدر :المصرف المركزي
وكانت البلدان الخمسة األولى من حيث التحويالت الشخصية
للخارج خالل الربع الثاني هي الهند وباكستان والواليات
المتحدة والفلبين ومصر بنسبة  %28.8و %12.0و%6.9
و %6.2و %6.1على التوالي من إجمالي التحويالت .كما
زادت التحويالت الشخصية للخارج على أساس سنوي لجميع
البلدان الخمسة الرئيسية التي تعد وجهة التحويالت.
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الفصل الثالث :التطورات المصرفية والمالية
في الوقت الذي واجه فیه االئتمان انكماشا على أساس سنوي ،وبقي دون مستويات كوفید ،إال أنه ارتد على أساس ربع سنوي
من خالل اإلقراض للشركات والمنشآت الصغیرة والمتوسطة واألفراد ،وواصلت الودائع نموها ،وبشكل عام ،ظلت مؤشرات
تحول النظام المصرفي نحو مزيد من الدعم خالل مرحلة انتعاش اقتصاد دولة اإلمارات
السالمة المالیة في حالة جیدة ،وبالتالي ّ
العربیة المتحدة.
الجدول . 1.1.3إجمالي الودائع في بنوك اإلمارات
مليار درهم

 1.3البنیة المصرفیة
ظ ّل عدد البنوك التجارية المرخصة دون تغيير بواقع  58بنكا ً
خالل الربع الثاني من عام  .2021نتيجةً لذلك ،يتكون العدد
اإلجمالي للبنوك البالغ  58بنكا ً من  21بنكا ً وطنيا ً و 37بنكا ً
أجنبيا ً (من بينها  10بنوكٍ تعمل في الخدمات المصرفية
التجارية) .عالوة ً على ذلك ،فإن الحاجة للفاعلية من حيث
التكلفة واستخدام الخدمات الرقمية أدّت إلغالق فروع وطنية،
والتي انخفض عددها من  534في نهاية الربع األول من عام
 2021إلى  522في نهاية الربع الثاني من عام  .2021في
غضون ذلك ،انخفض عدد موظفي البنوك بواقع  414موظفا ً
( %1.3على أساس ربع سنوي) ليصل إلى  32,623موظفا ً
في نهاية يونيو .2021

البند
ودائع البنوك
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

ديسمبر20-
1,885
%0.8
% -1.2

مارس21-
1,881
%1.6
% -0.2

يونیو21-
1,909
%2.3
%1.5

ودائع المقیمین
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

1,682
%2.0
% -2.0

1,678
%2.6
% -0.3

1,683
%1.0
%0.3

(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

287
% -4.6

277
%8.7

282
% -2.6

% -13.9

% -3.5

%1.6

(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

255
%3.9
%3.8

246
% -5.3
% -3.4

227
% -5.5
% -7.7

1,100
%4.0
%0.5
40
% -9.9
% -5.2
202
% -8.6
% 5.8

1,117
%3.8
%1.5
37
% -14.4
% -6.3
204
% -6.1
%0.5

1,134
%3.8
%1.5
41
% -8.8
%8.6
226
%12.6
%10.9

القطاع الحكومي

الكیانات المرتبطة بالحكومة

 1.1.3ودائع البنوك

القطاع الخاص

زادت ودائع المقيمين ( %88.2من إجمالي الودائع) بنسبة
 %1.0على أساس سنوي في الربع الثاني من عام ،2021
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة ودائع القطاعين الحكومي
والخاص ،حيث زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة  %3.8على
أساس سنوي ( 42مليار درهم) ،بينما زادت ودائع غير
المقيمين ( %11.8من إجمالي الودائع) بنسبة  %12.6على
أساس سنوي ( 25مليار درهم).

(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%
ودائع غیر المقیمین
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

بلغت نسبة الودائع  %77.6تقريبا ً في البنوك التقليدية كما
في نهاية الربع الثاني من عام  ،2021أما النسبة المتبقية
البالغة  %22.4فهي مودعة لدى بنوكٍ إسالمية.
أيضاً ،مثّلت حصة البنوك الوطنية واألجنبية ما نسبته
 %88.3ونسبة  ،%11.7على التوالي.

المصدر :المصرف المركزي
مالحظة :البيانات كما في نهاية الفترة ،وبيانات شهر يونيو أولية.

 2.1.3األصول واالئتمان للبنوك
ارتفع إجمالي األصول في الربع الثاني بنسبة  %0.6على
أساس سنوي ،بينما انخفض االئتمان المصرفي اإلجمالي
بنسبة  %1.2في ظل االنكماش بشأن محفظة القروض
للشركات مقارنةً بالسنة السابقة .وعلى الرغم من ذلك ،ارتدّ
نمو االئتمان على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام
 ،2021وتحديدا ً بالنسبة لقطاعات الشركات واألفراد
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .كما انخفض االئتمان
المحلي بنسبة  %1.9مدفوعا ً بشكل رئيسي بانخفاض
اإلقراض للقطاعين الحكومي والخاص ،بينما تعافى نمو
االئتمان المحلي على أساس ربع سنوي بشكل طفيف.
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الجدول .2.1.3أ :األصول واالئتمان في بنوك اإلمارات
مليار درهم
البند
مجموع األصول
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

ديسمبر20-
3,188
%3.4

مارس21-
3,176
%1.5

يونیو21-
3,209
%0.6

% -2.0

% -0.4

%1.0

1,779
%1.2
% -1.4
1,597
%0.3
% -0.9
252
% -2.1
% -1.4
220
%18.7
%1.0

1,754
% -0.8
% -1.4
1,590
% -0.3
% -0.4
253
%10.2
% 0.2
215
%7.0
% -2.1

1,769
% -1.2
%0.9
1,596
% -1.9
% 0.4
246
% -2.7
% -2.7
224
%2.5
%3.9

1,108
% -2.3
% -1.2
16.6
%8.5
% -0.6
182
% 9.8
% -5.5

1,106
% -3.8
% -0.2
16.2
%1.9
% -2.4
165
% -4.8
% -9.6

1,113
% -2.3
% 0.6
14
% -20.6
% -16.7
174
% 5.9
% 5.5

إجمالي االئتمان
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%
االئتمان المحلي
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

القطاع الحكومي
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

الكیانات المرتبطة بالحكومة
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

القطاع الخاص
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

االئتمان األجنبي
(التغيّر على أساس سنوي )%
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

الجدول .2.1.3ب :إقراض البنوك حسب النشاط االقتصادي
مليار درهم
النشاط االقتصادي

مارس21-

يونیو21-

المجموع
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

1,589.6

1,595.6

% -0.4
% -0.3

% 0.4
% -1.9

14.6

15.3

(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

% -2.0

%4.2

(التغيّر على أساس سنوي )%

%24.0

%33.4

(التغيّر على أساس سنوي )%
من بینها:
الصناعات االستخراجیة

الصناعات التحويلیة

28.0

28.9

(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

% 2.6

% 3.2

(التغيّر على أساس سنوي )%
اإلنشاء والعقارات

% 19.1

% 8.3

322.9

323.7

(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

% -1.4

% 0.3

(التغيّر على أساس سنوي )%

%0.9

%-0.9

التجارة

139.6

137.4

(التغيّر على أساس ربع سنوي )%

%0.6

% -1.5

% -10.4

% -12.6

84.7

83.1

% -0.1

% -1.9

% 33.9

% -1.0

النقل والتخزين واالتصاالت

المصدر :المصرف المركزي

(التغيّر على أساس ربع سنوي )%
(التغيّر على أساس سنوي )%
جمیع البنود األخرى
(التغيّر على أساس ربع سنوي )%
(التغيّر على أساس سنوي )%

أظهر اإلقراض لالقتصاد المحلي أن أعلى زيادة كانت
للصناعات االستخراجية بنسبة  %33.4على أساس سنوي (3.8
مليار درهم) ،متبوعةً بالكهرباء والغاز والمياه بنسبة %8.3
( 2.2مليار درهم) ،بينما تراجع اإلقراض في جميع األنشطة
األخرى بشكل إجمالي بانخفاض قدره .%1.9

% -0.8
% -10.7

(التغيّر على أساس ربع سنوي )%
(التغيّر على أساس سنوي )%
الكهرباء والغاز والمیاه

(التغيّر على أساس سنوي )%

مالحظة :البيانات كما في نهاية الفترة ،وبيانات شهر يونيو أولية.

72.9

74.7

% 2.4
% -6.3

148.0

149.0

% 1.2
% -0.7

% 0.7
% 1.1

المصدر :المصرف المركزي
مالحظة :البيانات كما في نهاية الفترة وبيانات شهر يونيو أولية.
وفيما يتعلق باإلقراض المصرفي للمؤسسات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة ،فقد زادت بقيمة  2.1مليار
لتصل إلى  94.6مليار درهم في نهاية الربع الثاني ،أي
بنسبة  %2.3على أساس سنوي وهي أعلى من المستوى
المحقق في نهاية الربع الثاني من عام .2020

هذا وقد ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية بنسبة  %1.1على
أساس سنوي ،في حين انخفض إجمالي أصول البنوك األجنبية
بنسبة  .%3.1وبلغت حصة البنوك األجنبية ما نسبته %12.5
من إجمالي األصول وحصة بنسبة  %9.8من إجمالي االئتمان.
وفي الوقت نفسه ،ارتفع إجمالي أصول البنوك اإلسالمية بنسبة
 %0.3على أساس سنوي ،بينما ارتفعت أصول البنوك التقليدية
بنسبة  %0.6على أساس سنوي .ويوضح التحليل حسب نوع
البنوك أن حصة البنوك اإلسالمية في نهاية يونيو  2021كانت
نسبتها  %18.7من إجمالي األصول ونسبة  %21.9من إجمالي
التمويل في النظام المصرفي.

 3.1.3مؤشرات السالمة المالیة
ارتفعت السلف إلى نسبة الموارد المستقرة للنظام المصرفي
من  %77.5في نهاية مارس  2021إلى  %77.7في نهاية
يونيو  ،2021وهو ما يعني الحفاظ على سالمة السيولة
الهيكلية للقطاع المصرفي .وبالنسبة لألصول السائلة
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وفي دولة اإلمارات ،ارتفع مؤشر أسعار األسهم في سوق
أبوظبي لألوراق المالية بنسبة  %15.6على أساس ربع
سنوي وبنسبة  %59.5على أساس سنوي ،في حين ارتفع
مؤشر سوق دبي المالي بنسبة  %2.3على أساس ربع
سنوي وبنسبة  %44.0على أساس سنوي.

المؤهلة ،12كنسبة مئوية من إجمالي الخصوم ،13فقد
انخفضت إلى لتصل إلى  ،%18.3ويشكل هذا المستوى
احتياطيا ً كافيا ً للنظام المصرفي ،حيث أنه أعلى بكثير من
متطلبات الحد األدنى الرقابي البالغ .%10
كما استقر مجموع األصول السائلة لدى البنوك في
نهاية الربع الثاني من عام  2021عند  476.2مليار درهم،
وهو ما يعادل زيادة بنسبة  %10.1على أساس سنوي (أكثر
بمبلغ  43.8مليار درهم مقارنةً مع نهاية شهر يونيو
.)2020

وتعود الزيادة الكبيرة للمؤشر العام ألسعار األسهم في سوق
أبوظبي لألوراق المالية وللرسملة السوقية إلى إدراج شركة
ألفا ظبي القابضة ،والتي دفعت بسوق أبوظبي لتجاوز قيمة
 1ترليون درهم في الرسملة السوقية ألول مرة على
اإلطالق.

وبشكل عام ،حافظ النظام المصرفي لدولة اإلمارات على
رسملة جيدة ،حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال
 ،%17.5وبلغت نسبة الشق  1-من رأس المال ،%16.3
كما بلغت نسبة الشق  1-من حقوق الملكية العادية (الشق-
.14%14.5 )1

الجدول  1.2.3دولة اإلمارات  -أسواق األوراق المالیة

مؤشر أسعار
األسهم

الجدول  3.1.3مؤشرات السالمة المالیة في دولة اإلمارات
ديسمبر20-

مارس21-

يونیو21-

إجمالي النظام المصرفي
نسبة السلف إلى الموارد
المستقرة
نسبة األصول السائلة
المؤهلة
نسبة كفاية رأس المال
نسبة الشق 1-من رأس
المال

%77.6

%77.5

%77.7

%18.4

%18.8

%18.3

%18.2

%17.9

%17.5

%17.1

%16.7

%16.3

أبوظبي

القیمة السوقیة
لرأس المال

القیمة المتداولة

المصدر :المصرف المركزي

مؤشر أسعار
األسهم

مالحظة :البيانات كما في نهاية الفترة وبيانات شهر يونيو
أولية.
دبي

كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع في النظام
المصرفي ككل إلى  %92.7في نهاية الربع الثاني،
بانخفاض طفيف عن  %93.3في نهاية في الربع السابق.

القیمة السوقیة
لرأس المال

القیمة المتداولة

 2.3التطورات المالیة

2021
الربع
األول

2021
الربع
الثاني

على أساس ربع
سنوي

%17.2

%15.6

على أساس سنوي

%58.3

%59.5

على أساس ربع
سنوي

%15.9

%35.7

على أساس سنوي

%104.7

%136.3

درهم

861
مليار

1.2
ترليون

%156.3

%39.3

%359.8
22

%692.4
30

%2.3

%10.2

على أساس سنوي

%44.0

%43.8

على أساس ربع
سنوي

%4.7

%8.8

على أساس سنوي

%32.4

%32.3

ملیار درهم

356

388

على أساس ربع
سنوي

% -24.8

%9.9

على أساس سنوي

% -33.5

% -25.3

ملیار درهم

4.2

4.7

على أساس ربع
سنوي
على أساس سنوي
ملیار درهم
على أساس ربع
سنوي

المصدر :هيئة األوراق المالية والسلع
مالحظة :يعتمد حساب التغييرات على متوسطات القيم ربع
السنوية لمؤشر أسعار األسهم والقيمة السوقية لرأس المال.

 1.2.3أسعار األسهم
استمرت أسواق األسهم في اتجاهها التصاعدي في جميع
أنحاء العالم في الربع الثاني ،ويرجع ذلك في المقام األول
سن معنويات المستثمرين ومحفزات السياسة
إلى تح ّ
النقدية واالنتعاش االقتصادي ،حيث ارتفع مؤشر مورغان
ستانلي العالمي بنسبة  %39.4خالل هذه الفترة.
 12تﺸﻤﻞ األصﻮل الﺴائلة الﻤﺆھلة االحﺘﯿاطﯿات اإللﺰامﯿة ،الﺘي يفﺮضها الﻤﺼﺮف
الﻤﺮكﺰي ،وشهادات اإليﺪاع وسندات النقد الﺘي تﺤﺘفﻆ بها الﺒﻨﻮك لﺪى الﻤﺼﺮف
الﻤﺮكﺰي ،باإلضافة إلى الﺴﻨﺪات الﺤﻜﻮمﯿة الﻤﺮجﺤة ذات الﻤﺨاطﺮ الﺼفﺮية
وديﻦ القﻄاع العام والﻨقﺪ لﺪى الﺒﻨﻮك.

14

يبلغ الحد األدنى من المتطلبات الرقابية لنسبة كفاية رأس المال %13

( %10.5الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال و %2.5مصد حماية رأس
المال) %8.5 ،للشق 1-و %7لحقوق الملكية العادية (الشق.)1-

ناقصا (رأس المال واالحتياطيات +
ً
 13إجمالي األصول في الميزانية العمومية
جميع المخصصات باستثناء مخصصات استحقاقات الموظفين  +إعادة التمويل
 +القروض  /الودائع الثانوية).
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الجدول  2.2.3دولة اإلمارات  -مبادالت مخاطر عدم
السداد االئتماني للصناديق السیادية (نقاط أساس)

 2.2.3مبادالت مخاطر عدم السداد االئتماني
انخفضت مبادالت مخاطر عدم السداد االئتماني ()CDS
بشكل عام في جميع أنحاء العالم خالل الربع الثاني من عام
 2021مقارنة مع مستوياتها في عام  ،2020وذلك مع تحسّن
الظروف االقتصادية .وانخفضت عالوات مبادالت مخاطر
عدم السداد االئتماني لحكومة أبوظبي بمقدار  1.8نقطة
أساس لتصل إلى  42.9نقطة أساس ،لتظ ًل عالوات مبادالت
مخاطر عدم السداد االتئماني األدنى في منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا ،في حين انخفضت عالوات مبادالت
مخاطر عدم السداد االئتماني بالنسبة إلمارة دبي بمقدار
 14.3نقطة أساس لتصل إلى  93.5نقطة أساس.

الربع
األول

2020
الربع
الربع
الثالث
الثاني

الربع
الرابع

2021
الربع
األول

الربع
الثاني

إمارة أبوظبي

61.1

104.5

52.2

40.5

44.7

42.9

إمارة دبي

144.0

244.7

168.0

127.5

107.8

93.5

المصدر :بلومبيرغ
مالحظة :جميع البيانات هي متوسطات ربع سنوية
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الفصل الرابع :أسعار الفائدة والمعروض النقدي
انخفضت أسعار فائدة اللیبور خالل الربع الثاني من العام ،وانخفضت سعر فائدة اإليبور في أول شهرين ،قبل ارتداده في شهر
يونیو ،في حین ارتفعت المجامیع النقدية في دولة اإلمارات ،ويعو أد ذلك إلى الزيادة في ودائع المقیمین ،بما في ذلك ودائع
الحكومة لدى المصرف المركزي والبنوك التجارية.
الرسم البیاني .1.4أ :أسعار فائدة اإليبور في دولة اإلمارات
وأسعار فائدة اللیبور في اقتصادات متقدمة مختارة ()%

 1.4أسعار الفائدة
.1.4أ سعر الفائدة قصیر األجل
انخفض سعر فائدة الليبورعلى الدوالر ألجل  3أشهر من
 %0.19في األسبوع األخير من شهر مارس إلى %0.12
في األسبوع الثاني من شهر يونيو من عام  ،2021وذلك
تماشيا ً مع االلتزام المستمر لبنك االحتياطي الفيدرالي
بالمحافظة على سعر فائدة ثابت عند  %0.25-0.00خالل
عام  ،2023مع االستمرار في مشترياته الشهرية بمبلغ 120
مليار دوالر ( 80مليار دوالر أمريكي في الخزينة ومبلغ
 40مليار دوالر في أوراق مالية مضمونة بأصول).
وأعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن زيادة في سعر الفائدة
على االحتياطيات الفائضة بمقدار  5نقاط أساس بتاريخ 16
يونيو  .2021وكان ذلك بمثابة تعديل فني أجراه بنك
االحتياطي الفيدرالي لضمان بقاء أسعار الفائدة قصيرة
األجل في إطار سياسته.

المصدر :بلومبيرغ
مالحظة :استنادا ً لبيانات أسبوعية

وفي دولة اإلمارات ،انخفض سعر فائدة اإليبور ألجل 3
أشهر من  %0.41في نهاية شهر مارس ألدنى مستوى له
بنسبة  %0.31في نهاية شهر مايو قبل أن يزداد إلى
 %0.42في نهاية شهر يونيو .وأعلن المصرف المركزي
في  17يونيو عن زيادة في السعر األساسي المطبّق على
تسهيالت اإليداع لليلة واحدة بواقع  5نقاط أساس ليصل إلى
 15نقطة أساس ،تماشيا ً مع قرار بنك االحتياطي الفيدرالي
في اليوم السابق.

الرسم البیاني .1.4ب :الفرق بین سعر فائدة اإليبور ألجل
 3أشهر مقابل سعر فائدة اللیبور على الدوالر ألجل 3
أشهر (نقاط أساس)

وأدت التطورات المذكورة أعاله لحدوث فرق في سعر فائدة
اإليبور ألجل  3أشهر مقابل زيادة سعر فائدة الليبور على
الدوالر ألجل  3أشهر من  21نقطة أساس في نهاية شهر
مارس إلى ذروته التي بلغت  29نقطة أساس في األسبوع
الثالث من شهر يونيو قبل أن ينخفض إلى  18نقطة أساس
بنهاية الربع الثاني.
وظ ّل سعر فائدة الليبور على الجنيه اإلسترليني ثابتا ً تقريبا ً
خالل الربع الثاني ،حيث بقي كالً من سعر فائدة اليوروبور
ألجل  3أشهر وسعر فائدة الليبور على الين الياباني في
المنطقة السالبة ،تماشيا ً مع توجهات سياسة البنك المركزي
األوروبي وبنك اليابان.

المصدر :بلومبيرغ
مالحظة :استنادا ً لبيانات أسبوعية
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اإلطار :2سعر األساس الخاص بالمصرف المركزي المط ّبق على تسهیالت اإليداع للیلة واحدة
أما بالنسبة للمؤسسات المالية المر ّخصة التي تواصل جميع
أنشطتها وأعمالها أو جزء منها بموجب أحكام الشريعة
اإلسالمية ،فإن المصرف المركزي سيواصل عرض
شهادات إيداع إسالمية استنادا ً لمرابحة السلع لمدة أسبوع،
والتي يمكن استردادها على أساس يومي.

كخطوة أولى العتماد اإلطار النقدي الجديد للمصرف
المركزي ،تم استحداث تسهيالت اإليداع لليلة واحدة بتاريخ
 12يوليو  ،2020األمر الذي م ّكن البنوك العاملة في دولة
اإلمارات من إيداع السيولة الفائضة لدى المصرف
المركزي لليلة واحدة .بالتالي ،حلّت تسهيالت اإليداع لليلة
واحدة محل برنامج شهادات اإليداع لمدة أسبوع ،فأصبحت
تسهيالت اإليداع الرئيسية التي تستطيع البنوك من خالله
إيداع السيولة الفائضة على أساس يومي.

وتشير البيانات إلى ارتفاع المتوسط الشهري لتسهيالت
اإليداع لليلة واحدة من  61.0مليار درهم خالل الفترة يوليو
 ديسمبر  2020إلى  81.9مليار درهم خالل الفترة يناير -يونيو  ،2021مما يعكس زيادة ً في استيعاب السيولة من
خالل هذه التسهيالت.

بنا ًء على ذلك ،سيش ّكل سعر الفائدة المدفوع على تسهيالت
اإليداع لليلة واحدة (المعروف باسم سعر األساس) حدا ً أدنى
لسعر الفائدة المعروض بين البنوك لليلة واحدة .يش ّكل هذا
السعر حدا ً أدنى ألن البنوك التي ترغب في إيداع فائض
السيولة لدى بنوكٍ أخرى ستقوم بذلك عادة ً وفقا ً لسعر
األساس أو أعلى منه .ونظرا ً للسيولة الفائضة الهيكلية في
النظام المصرفي ،فإن سعر األساس سيش ّكل السعر األساسي
للفائدة النقدية الخاص بالمصرف المركزي .ويستند هذا
السعر إلى الفائدة الخاصة بالبنك االحتياطي الفيدرالي
األمريكي على األرصدة االحتياطية ،والتي تعتبر ضروريةً
لضمان استقرار ربط الدرهم بالدوالر األمريكي.

تمت زيادة سعر األساس بواقع  5نقاط أساس إلى  15نقطة
أساس بتاريخ  17يونيو  ،2021الحقا ً لقرار اللجنة الفيدرالية
للسوق المفتوحة في هذا الخصوص في اليوم السابق .وحافظ
المصرف المركزي أيضا ً على السعر المطبّق على اقتراض
السيولة قصيرة األجل من المصرف المركزي من خالل
جميع التسهيالت االئتمانية الدائمة عند  50نقطة أساس أعلى
من سعر األساس.
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 2.4المعروض النقدي
ازداد المجموع النقدي ن 151بنسبة  %2.7على أساس ربع
سنوي ( 17.2مليار درهم) ليصل إلى  659.5مليار درهم
مدفوعا ً بزيادة في الودائع النقدية ( %85.4من ن )1بنسبة
 17.3( %3.2مليار درهم) ليصل إلى  563.7مليار درهم،
بينما انخفضت العملة المتداولة ( %145من ن )1بنسبة
 0.1( %0.1مليار درهم).

.1.4ب أسعار الفائدة على المبادالت طويلة األجل
انخفض سعر الفائدة على المبادالت على الدرهم ألجل 10
سنوات من  %2.34في األسبوع األخير من شهر مارس
إلى  %1.71في األسبوع األخير من شهر يونيو.
الرسم البیاني .1.4ج :مبادالت أسعار الفائدة ألجل 10
سنوات ()%

وعلى أساس سنوي ،ارتفع ن 1بنسبة  %18.3وذلك بسبب
الزيادة في الودائع النقدية والعملة المتداولة بنسبة %21.3
وبنسبة  ،%3.5على التوالي.
الجدول  1.2.4المعروض النقدي في دولة اإلمارات
بالمليار درهم
ن1

ن2

ن3

ديسمبر 2020

600.0

1,769.3 1,478.5

مارس 2021

642.3

1,766.4 1,487.5

المصدر :بلومبيرغ
مالحظة :استنادا ً لبيانات أسبوعية

659.5
يونيو 2021
المصدر :المصرف المركزي

1,772.6 1,488.5

شهد الفرق بين سعر الفائدة على الدرهم ألجل  10سنوات
مقابل سعر الفائدة على الدوالر تراجعا ً من  67نقطة أساس
في نهاية الربع األول إلى  48نقطة أساس في نهاية الربع
الثاني من عام .2021

كما زاد المجموع النقدي ن 162بنسبة  %0.1فقط ( 1.0مليار
درهم) على أساس ربع سنوي ليصل إلى  1,488.5مليار
درهم ،ويرجع ذلك إلى الزيادة في ن ،1والتي قابلها جزئيا ً
انخفاض في الودائع شبه النقدية ( %55.6من ن )2بنسبة
ٌ
 16.2( %1.9مليار درهم) لتصل إلى  829.0مليار درهم،
نظرا ً لعدم جاذبية حسابات التوفير بسبب انخفاض أسعار
الفائدة.

الرسم البیاني .1.4د :فرق سعر الفائدة على المبادالت ألجل
 10سنوات بین الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي (نقاط
أساس)

وعلى أساس سنوي ،ازداد ن 2بنسبة  ،%2.1حيث أن
انخفاض شديد في
الزيادة في ن 1بنسبة  %18.3قابلها
ٌ
الودائع شبه النقدية بنسبة %8.0

المصدر :بلومبيرغ
مالحظة :استنادا ً لبيانات أسبوعية

 15العملة المتداولة خارج البنوك  +الودائع النقدية
 16ن + 1الودائع شبه نقدية.
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الرسم البیاني  :2.4التغیّر في المجامیع النقدية على أساس
ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2021
مليار درهم

المصدر :المصرف المركزي
ارتفع المعروض النقدي ن 173بشكل طفيف على أساس ربع
سنوي بنسبة  6.2( %0.4مليار درهم) ليصل إلى 1,772.6
مليار درهم ،مدفوعا ً بالزيادة في ن 2والودائع الحكومية لدى
بنوك تجارية ولدى المصرف المركزي ( %16.0من ن.)3
وقد ازدادت األخيرة بنسبة  5.2( %1.8مليار درهم)،
لتصل إلى  284.1مليار درهم.
وزاد المعروض النقدي ن 3بنسبة  %1.2على أساس سنوي،
عوضت االنخفاض في ودائع
حيث أن الزيادة في نّ 2
الحكومة بشكل أكبر ،خالل هذه الفترة.

 17ن+ 2

الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمصرف المركزي.
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المقر الرئیسي
مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
شارع الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود
صندوق بريد 854
أبوظبي
اإلمارات العربیة المتحدة

فرع دبي

فرع الشارقة

فرع رأس الخيمة

شارع 26

شارع الملك عبد العزيز

شارع المنتصر

بر دبي

المنطقة الصناعية بالشارقة

صندوق بريد 5000

صندوق بريد 448

صندوق بريد 645

رأس الخيمة

دبي

الشارقة

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

فرع الفجيرة

فرع العين

شارع حمد بن عبدهللا

شارع علي بن أبي طالب

صندوق بريد 768

صندوق بريد 1414

الفجيرة

العين

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على
الهاتف المجاني800 CBUAE (800 22823) :
هاتف+9712-6652220 :
فاكس+9712-6652504 :
البريد اإللكترونيCommunications@cbuae.gov.ae :
صندوق بريد854 :
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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