
         

                

 

      

  

 
 1       2018 الربع األول -المؤشرات التنموية ونتائجإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية بتقرير متابعة األداء االقتصادي 

 

 قطاع التخطيط واإلحصاء

 

 قطاع التخطيط واإلحصاء

 

 

  

 أبوظبي تقرير متابعة األداء االقتصادي بإمارة

 المؤشرات التنموية ونتائجواقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية من 

 2018الربع األول 

 



         

                

 

      

 2       2018 الربع األول -المؤشرات التنموية ونتائجإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية بتقرير متابعة األداء االقتصادي   

 

 

 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع م
 3 افتتاحية 1

 4 نظرة على أداء اقتصادات العالم ونتائج مؤشرات الثقة الدولية 2

 4 أهم التطورات االقتصادية العالمية 2-1

 10 أهم نتائج مؤشرات الثقة الدولية 2-2

 13 المؤشرات الكلية والقطاعية القتصاد إمارة أبوظبي 3

 13 الناتج المحلي اإلجمالي 3-1

 14 معدل التضخم 3-2

 15 التجارة الخارجية غير النفطية 3-3

 16 بعض مؤشرات األداء القطاعية 3-4

 16 القطاع السياحي 3-4-1

 18 المالتطورات سوق  3-4-2

 20 المؤشرات التنموية نتائجأداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع  4

 22 مؤشر ثقة المستهلك في األداء االقتصادي 4-1

 27 مؤشر الثقة في مناخ األعمال 4-2

 32 مؤشر دورة األعمال 4-3
 39 نظرة مستقبلية 5

 

  



         

                

 

      

 3       2018 الربع األول -المؤشرات التنموية ونتائجإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية بتقرير متابعة األداء االقتصادي   

 

 افتتاحية
مع تباين وتيرته عبر االقتصادات  ،العالمياالقتصاد في النمو  استمرار 2018عام الربع األول من  شهد

ويتوقع أن يسهم تحسن مستويات الثقة في تلك االقتصادات في دعم حركة النشاط االقتصادي. يذكر  .الرئيسية

 .2018القتصاد العالمي خالل عام انمو معدل توقعاته بشأن  رفع كان قدصندوق النقد الدولي أن 

إيجابًا   2018عام الربع األول من  خاللاألداء االقتصادي  تأثر العربية، الخليجلدول مجلس التعاون وفي 
حيث انعكس ، 2016، مقارنًة بمستوياتها في عام في العام المذكور أسعار النفط العالمية الذي شهدتهبالتحسن 

سن أداء القطاع غير ورغم تحومن جانب آخر،  .لمالية العامة والتجارة الخارجيةقطاعات اعلى أداء ذلك 
العمل باتفاق استمرار في ظل لقطاع النفطي االقتصاد الكلي لبعض البلدان متأثرًا بأداء اأداء  جاءالنفطي، 

 .2018المنتجين المستقلين والذي تم تمديده حتى نهاية عام وشركائها من أعضاء أوبك  خفض انتاج النفط بين

من شهر  اً حيث دخلت ضريبة القيمة المضافة حيز التطبيق اعتبار وعلى مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
متسقًا مع قد جاء  المذكورعام الالربع األول من األداء االقتصادي خالل أن  التقارير، تظهر 2018يناير 

 كانفيما  الربع المذكور،في  إيجابيًا أداءً ة ألنشطة غير النفطيووفقًا لبعض تلك التقارير، شهدت ا. توقعاتال

 .انعكاساته على أداء القطاع النفطيالتزامها باتفاق خفض االنتاج في الدولة الستمرار 

رصيد مقدر من الثقة والتفاؤل وجود  2018 للربع األول من عام نتائج مؤشرات الثقة تظهروفي إمارة أبوظبي، 
في ، وخاصًة األنشطة غير النفطية، بشأن مستقبل األداء االقتصادي باإلمارة لدى المستهلكين وقطاع األعمال

والتفاؤل وتمثل مستويات الثقة  .2018نمو االقتصادي العالمي خالل عام التسارع وتيرة باستمرار ظل التوقعات 
استمرار زخم أحد أهم عناصر منظومة ممكنات اقتصاد إمارة أبوظبي لالستفادة من الفرص المرتبطة ب السائدة

ويبرز ذلك مدى أهمية تضافر الجهود بإمارة أبوظبي ودولة اإلمارات إليجاد الزخم  النمو االقتصادي العالمي.
ألنشطة ا في أداء تحسناً تعكس  القطاعيةالكلية و المؤشرات  العديد منيذكر أن  .الدخلي الالزم في هذا الصدد

المذكور  الربعوتيرة النمو في القطاع النفطي خالل ما جاءت في ،2018عام الربع األول من غير النفطية خالل 
 . ق خفض اإلنتاج بين أوبك وشركائهاباستمرار التزام دولة اإلمارات باتفامتأثرة 
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 نظرة على أداء اقتصادات العالم ونتائج مؤشرات الثقة الدولية
 أهم التطورات االقتصادية العالمية

نمو معدل  بلغ فقد، 2018 أبريلشهر ل آفاق االقتصاد العالميتقرير في  ،صندوق النقد الدوليتقديرات ل وفقاً 
. وجاء ذلك بفضل استمرار 2011ليعكس أسرع وتيرة للنمو منذ عام  2017عام  % في3.8االقتصاد العالمي 

في  %3.9إلى  ارتفاع معدل النموالصندوق االتجاهات الصعودية في االستثمار والتجارة العالمية. كما يتوقع 
 .في ظل األوضاع المالية الداعمة 2019و 2018 يعام

 ليبلغ 2018عام  المتقدمة خاللالقتصادات امجموعة في لنمو معدل اأن يرتفع النقد الدولي صندوق  عويتوق
والسياسة المالية التوسعية في الواليات المتحدة، وذلك  ، بدعم من السياسة النقدية المشجعة بمنطقة اليورو2.5%

 أما في. 2017في عام  %2.3، وذلك بالمقارنة مع معدل نمو بلغ 2019% في عام 2.2ينخفض إلى  قبل أن

 2018خالل عام اإلجمالي  النمويتسم أن  فيتوقع الصندوق  ،مجموعة اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية
وأوروبا الصاعدة وتحسن أداء بمزيد من القوة مع استمرار النمو القوي في كل من اقتصادات آسيا الصاعدة 

    االقتصادات المصدرة للسلع بعد ثالث سنوات من األداء الضعيف.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية:

لناتج المحلي اإلجمالي للواليات السنوي لنمو المعدل بلغ  فقد ،لمكتب التحليل االقتصادي المعدلةلتقديرات ل وفقاً 
. 2017 من عام األخيرالربع % في 2.9قد جاء عند  فيما كان ،2018من عام  األول% في الربع 2المتحدة 

الستثمارات االمساهمات اإليجابية لكل من أثر  2018من عام  خالل الربع األولنمو االقتصاد  عكسفيما و 
إضافًة إلى استثمارات القطاع الخاص في  الصادرات ،اإلنفاق االستهالكي الشخصي غير السكنية،الثابتة 

متأثرًة  2018فقد جاءت وتيرة النمو في الربع األول من عام  ،جميع المستويات فياالنفاق الحكومي و المخزون 
صندوق النقد فقد رفع  ،%2.3بنحو  2017معدل النمو لعام فيما قدر و . بالتباطؤ في معظم المكونات المذكورة

  %.2.9 إلى 2018توقعاته بشأن معدل نمو اقتصاد الواليات المتحدة في عام الدولي 
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نحو االقتصاد حيث أضاف  ،2018مارس % في شهر 4.1معدل البطالة  سجل، األمريكية سوق العمل فيو 
في قطاعات  زيادة الوظائفجاءت و ، ألرقام مكتب إحصاءات العمالةوفقًا المذكور شهر الفي ألف وظيفة  103

قد جاء مستقرًا عند  2018 لشهر مارسيذكر أن معدل البطالة  .والتعدين الرعاية الصحيةالصناعة التحويلية، 
% في 2.4 فقد بلغ في الواليات المتحدةمعدل التضخم السنوي  أما. نفس مستواه للشهر السادس على التوالي

 مارسلشهر معدل التضخم  أنيالحظ فيما و . 2017 ديسمبر% في 2.1 كان قد بلغ فيما ،2018 مارسشهر 

يظل  ، فإن مستواه من قبل مجلس االحتياطي الفيدراليبالتزامن مع رفع أسعار الفائدة  ،قد شهد ارتفاعاً  2018
المجلس لالستمرار في تنفيذ توجهاته القاضية بزيادة أسعار الفائدة  فرصعزز يمما المستهدف،  النطاق ضمن

 .في اطار سعيه لتطبيع السياسة النقدية 2018ثالث مرات خالل عام 

 الوضع في منطقة اليورو:

السنوي نمو المعدل بلغ ، فقد األوروبي )يوروستات(إلحصاء ا مكتبالمنشورة من قبل وفقًا للتقديرات األولية 
مما يعكس بعض التباطؤ في  2018من عام  األولفي الربع % 2.5 لناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورول

قدر وفيما %. 2.8بلغ قد معدل حيث كان النمو  2017أداء االقتصاد بالمقارنة مع الربع األخير من عام 
يتوقع الصندوق  ،%2.3ككل بنحو  2017خالل عام اليورو معدل النمو القتصاد منطقة صندوق النقد الدولي 

 %.2.4عند  2018في عام  قتصاد المنطقةالنمو المتوقع المعدل أن يأتي  ،2018 أبريلتقريره لشهر في 

قد شهد انخفاضًا بنهاية الربع األول من عام منطقة اليورو بمعدل البطالة  أنبيانات يوروستات  تظهركما 
، 2017شهر مارس من العام المذكور، مقارنًة بمستواه في الربع األخير من عام % في 8.5حيث بلغ  ،2018

 مارس% في شهر 9.4 معدل البطالة كان قد بلغ يذكر أن .ديسمبر من ذات العام في شهر %8.7حيث بلغ  
من عام  ديسمبرأدنى مستوى له منذ  2018 مارسفي  يكون معدل البطالة قد سجل وبذلك .2017من عام 

متباينًة وفقًا لتباين مستويات األداء  اليورو منطقةبجاءت معدالت البطالة على المستوى القطري، . و 2008
المعدالت دون  جاءتفيما ، معدالت أعلى من المتوسط البلدانبعض  سجلت، حيث لبلدان المنطقة االقتصادي

 أخرى. بلدانالمتوسط في 
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 من اً رتفعم ،2018من عام  سر ما% في شهر 1.3 فقد سجلمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو  أما
. 2017من عام  برديسم% في شهر 1.4قد جاء عند كان معدل التضخم  يذكر أن .السابق % في الشهر1.1

 .المستهدف عند المستوى التضخم بشأن إبقاء معدل  البنك المركزي األوروبيويعكس ذلك مدى  التحدي أمام 
 30إلى  خفض حجم برنامج التيسير الكمي بمقدار النصف، ب هر اقر تنفيذ البنك  يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه

 شهرًا. 18ولمدة  2018، اعتبارًا من يناير مليار يورو شهرياً 

 الوضع في اليابان:
لناتج في االسنوي بلغ معدل النمو ، حيث 2018من عام  األولالربع  خاللنموه االقتصاد الياباني  واصل

أدائه في الربع  بالمقارنة مع ًا ملحوظاً ليشهد اقتصاد اليابان تباطؤ  ،%0.9 المذكور الربعالمحلي اإلجمالي في 
 من عام األولخالل الربع  نمو االقتصادجاء و  .%1.8 ، حيث كان معدل النمو قد بلغ2017الرابع من عام 

 السكنيةغير  الخاصقطاع الاستثمارات  إلى جانب اإلنفاق االستهالكي الشخصي، الصادرات بدعم من 2018
ظل استمرار تنفيذ السياسة االقتصادية للحكومة . ويأتي أداء االقتصاد الياباني في واإلنفاق العام

(Abenomicsبمكوناتها الثالثة )-تجدر اإلشارة  .التيسير الكمي، السياسات المالية المرنة واالصالحات الهيكلية
قدر  قد ،2018 أبريلاآلفاق االقتصادية العالمية الصادر في شهر ، وفقًا لتقرير إلى أن صندوق النقد الدولي

المتوقع نمو معدل الالصندوق على  أبقى%، فيما 1.7بنحو  2017معدل نمو االقتصاد الياباني في عام 

  .%1.2 عند 2018عام القتصاد في ل

بيانات مكتب اإلحصاء فقًا لو  ،2018من عام  مارس% في 1.1 في اليابان معدل التضخم السنوي  وبلغ
قد سجل أدنى معدل التضخم يكون  وبذلك%. 1.5البالغ  في الشهر السابقمستواه  عن منخفضاً  الياباني،

ل بمعدل و للوصبنك اليابان المركزي أمام  مدى التحديويعكس ذلك . 2017من عام ديسمبر مستوى له منذ 

في شهر  %2.5معدل البطالة بلغ  العمل الياباني،وفي سوق %. 2 في حدودالتضخم إلى المستوى المستهدف 
 2017مبر ديس% في 2.8 ومنخفضًا من ،السابقشهر في ال اه مستو نفس  دعنمستقرًا ، 2018من عام  مارس

 .عقدينال عن ما يزيد منذ أدنى مستوياته ليظل عند
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 الوضع في اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية:
 2018خالل عام أداءها الجيد  اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان الناميةالنقد الدولي أن تواصل  يتوقع صندوق 

حسن بعض أقاليم المجموعة، وتسارع النمو في أقاليم أخرى في ظل تالقوي في االقتصادي بفضل استمرار النمو 
 .أداء االقتصادات المصدرة للسلع بعد ثالث سنوات من األداء الضعيف

على نفس   2018خالل عام  بلدان آسيا الصاعدة والنامية يتوقع الصندوق أن يحافظ النمو االقتصادي فيحيث 
ظل وتيرة نمو النشاط االقتصادي في بلدان أوروبا تأن صندوق اليتوقع كما  .%(6.5وتيرته في العام السابق )

اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء بجانب تسارع وتيرة النمو في ، %(4.3قوية ) 2018الصاعدة خالل عام 
أمريكا الالتينية بلدان %( و 2.2%(، كومنولث الدول المستقلة )3.4%(، الشرق األوسط وشمال أفريقيا )3.4)

 .2018خالل عام %(، 2والكاريبية )

 بيانات مكتب اإلحصاءل ووفقاً مجموعة األسواق الناشئة والبلدان النامية، اقتصادات أكبر حيث ، في الصينو 
، بدعم من 2018من عام  األولفي الربع % 6.8معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي بلغ  فقد ،الوطني

واالستثمارات العقارية والصادرات. وقد حافظ االقتصاد على نفس وتيرة نموه الشخصي النمو القوي في االستهالك 
، صندوق النقد الدوليفإن  %،6.9 بنحو 2017م معدل النمو خالل عا للربع الثالث على التوالي. وفيما يقدر

يذكر أن  .%6.6 أن يبلغ 2018عام في  االقتصاد الصينيمعدل نمو ل يتوقع ،مؤخراً  ه الصادروفقًا لتقرير 

 .(2020-2010%، في المتوسط، في الفترة )6.5الحكومة الصينية تستهدف معدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 

 مارس% في شهر 2.1بلغ فقد بيانات مكتب اإلحصاء الوطني،  ، وحسبفي الصين أما معدل التضخم السنوي 
في الشهر السابق. يذكر أن % 2.9 أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات عند من اً نخفضم 2018من عام 

% 3.89معدل البطالة في الصين  وبلغ. 2017من عام  ديسمبرفي شهر % 1.8قد سجل  التضخم كان لمعد

السابق، ليبلغ أدنى مستوى له منذ عام من ال األخيرفي الربع  3.9من  منخفضاً  ،2018عام من  األولفي الربع 
 .2002عام 
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 الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي:

، حيث ارتفع ةسواق العالميباأل أسعار النفطمتوسط في  تحسناستمرار ال 2018عام الربع األول من  شهد
 .2017عام ذات الفترة من في  بالمقارنة مع مستواه في الربع المذكور % 24.5نحو سعر خام برنت ب متوسط

ها ذتاتخالتدابير واإلجراءات التي و  العالميفي النشاط االقتصادي  التعافياستمرار  ، بجانبانعكس ذلكوقد 

 لتلك الدولإيجابًا على األداء االقتصادي  ،السياسات الماليةفي إطار معظم دول مجلس التعاون الخليجي 
 .التجارة الخارجيةوقطاع وخاصًة في الجوانب ذات الصلة بالميزانية العامة 

قتصادات إيجابية الالدولي جاءت توقعات صندوق النقد ، 2018لدول المجلس خالل عام  موبشأن آفاق النو 
لوتيرة  بنظرة الصندوق مع بعض التباين من اقتصاد إلى آخر. وتأتي تلك التوقعات متأثرًة عمومًا، دول المجلس 

نمو القطاع النفطي، في ظل التزام الدول باتفاق خفض انتاج النفط بين منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين، 

إلى  ،2018 أبريلالصندوق، في تقريره لشهر  تشير توقعاتو . 2018حتى نهاية عام  العمل بهوالذي تم تمديد 
 في المتوسط، حيث، %2.7نحو  سيبلغ 2018خالل عام  التعاون مجلس دول غير النفطي في نمو الأن معدل 

 . قاطرة للنمو االقتصاديبذلك نمو القطاع غير النفطي في العام المذكور ليشكل الصندوق تسارع وتيرة يتوقع 

مع بالمقارنة  2018 من عام األولالربع  بنهايةالتعاون  مجلسدول عبر  تبايناً السنوية ت معدالت التضخم شهدو 
 يق ضريبة القيمة المضافة في بعض الدولالسابق، بالتزامن مع تطبمن العام  األخيرالربع في نهاية  امستوياته

من  مارسفي شهر % 1.7 نحوككل المجلس في دول  معدل التضخممتوسط بلغ وقد . 2018اعتبارًا من يناير 
 .2017 من عام رديسمبفي شهر  %1.2 مقارنًة بنحو 2018 عام

 المتحدة: العربية اإلمارات دولةالوضع في 
، بالمقارنة مع 2018في عام  اً تسارع في دولة اإلماراتتتوقع التقارير الدولية أن تشهد وتيرة النمو االقتصادي 

حركة النشاط  في التحسن استمرار في ظل  ،األنشطة غير النفطيةوذلك بدعم من  ،2017في عام  امستوياته
قتصاد وتظهر بعض مؤشرات األداء القطاعية، بوادرًا على أداء إيجابي ال .2018 عام خالل العالمياالقتصادي 

 المذكور.عام الربع األول من الدولة اإلمارات خالل ال
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الربع بنهاية مليار درهم  1662.4الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة  بلغ إجماليففي القطاع المصرفي، 
. كما ارتفع اجمالي رأس المال 2017عام بذات الفترة من % مقارنًة 3.8 بنسبة مرتفعةً  2018 من عام األول

 نسبة كفاية رأس المال تبلغو . 2018 مارسمليار درهم بنهاية  316.3% إلى 6واالحتياطيات للبنوك بنسبة 
%(، مما 12النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي )بذلك  فوق لت، 2018في الربع األول من عام % 17.5

ل القطاع المصرفي أكثر مالءًة تجاه أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف. يجع

 1293.8% ليبلغ 1.4 بنسبة (M2) بمعناه الواسع ارتفع عرض النقود، 2017مقارنًة بذات الفترة من عام و 
% ليصل إلى 4.2 بنسبة  (M3)بمعناه األوسع ، في حين ارتفع عرض النقود2018 مارسمليار درهم بنهاية 

 المدرجة في أسواق المال المحليةلمصارف لوفي جانب نتائج األعمال  .مليار درهم في نفس الفترة 1526.7
بورصتي أبوظبي في  اً مدرجوطنيًا  اً بنك 19رباح المجمعة لعدد فقد بلغت األ ،2018عام الربع األول من خالل 

ذات في  مستواهابالمقارنة مع  %12.3 بنحوارتفاعًا  لتسجل المذكور الربعخالل مليار درهم  10.7 نحو ودبي

 .1مليار درهم 9.52نحو كانت األرباح قد بلغت حيث  ،7201عام الفترة من 

المؤشر العام حيث سجل  ،2018عام من  األولخالل الربع  تباينًا في أدائها شهدتفقد أسواق المال المحلية أما 
% مقارنًة 6.4 بنحو اً رتفعم المذكورخالل الربع  في المتوسط، ،نقطة 4595.1لألوراق المالية  أبوظبيلسوق  

نقطة، في المتوسط، خالل  3249سجل مؤشر سوق دبي المالي فيما . 2017 من عام الرابعبمستواه في الربع 

 2.السابق عامالمن  األخيرالربع ب% مقارنًة 6نسبته  بانخفاض 8201من عام  األولالربع 

حيث سجل  2018عام  من األولفي الربع ملحوظًا  اً رتفاعا معدل التضخم السنوي في دولة اإلمارات وشهد
 ،2017عام  في الربع الرابع من ه ا مستو بالمقارنة مع %، في المتوسط، خالل الربع المذكور وذلك 4.29حوالي 
قد شهد بداية تطبيق ضريبة  2018يذكر أن مطلع يناير  .%2.18 حوالي بلغكان معدل التضخم قد حيث 

 القيمة المضافة على السلع والخدمات بالدولة.
                                                 

 http://www.alittihad.ae/details.php?id=41203&y=2018: المصدر 1

 8201 األولاإلمارات الربع  دولة في المال وأسواق والمصرفية النقدية التطورات عن تقرير: مصرف اإلمارات المركزي، المصدر 2

 الثاني الربع( 2017(
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 أهم نتائج مؤشرات الثقة الدولية

 مؤشرات الثقة في الواليات المتحدة األمريكية:

، وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك 2018شهدت ثقة المستهلكين األمريكيين تحسنا طفيفًا بنهاية الربع األول من عام 

(، حيث سجل المؤشر العام لثقة المستهلك The Conference Boardالصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد )

.  2017لربع األول من عام نقطة بنهاية ا 125.6مقارنة ب  2018نقطة بنهاية شهر مارس من عام  127.7

وجاء تحسن أداء المؤشر العام بسبب التحسن في المؤشر الفرعي والمتمثل  بمؤشر الوضع الحالي حيث ارتفع  

نقطة بنهاية الربع األول من عام  159.9ليسجل نحو  2017نقطة في نهاية الربع األول من عام  143.1من 

التحسن الملحوظ  في نظرة المستهلكين ألداء القتصاد بسبب  ، وجاء ذلك االرتفاع، وفقًا للمحللين،2018

أما مؤشر األوضاع المستقبلية فقد انخفضت توقعات  .األمريكي على مستوى تقييمهم لألوضاع الحالية

ه تالمستهلكين فيما يتعلق بأداء سوق االوراق المالية على المدى القصير، الى جانب االنخفاض الذي سجل

 .2018ن لسوق العمل وذلك لألشهر الستة القادمة من عام توقعات المستهلكي

نقطة في شهر مارس من عام ( Leading Economic Index) ( )109وسجل المؤشر القيادي لالقتصاد 

 126.7حيث كان قد سجل  2017%( عن مستواه في شهر مارس من عام 13.9منخفضًا بنحو ) 2018

لمؤشر القيادي لالقتصاد األمريكي بنهاية الربع األول من عام نقطة. وبحسب المحللين، فإن التراجع في ا

، حيث انخفضت توقعات 2018، بسبب المساهمة السلبية لمكونات سوق العمل في شهر مارس 2018

 .2018المستهلكين بالحصول على وظائف خالل الستة أشهر القادمة من عام 
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 مؤشرات الثقة في دول منطقة اليورو:

( 0.1سجل ) حيث ،2018من عام  األولشهد مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تحسنًا بنهاية الربع 

، بحسب بيانات 2017عام من الربع األول  بنهاية( نقطة 5.0-) مستواه البالغ، مقارنة بفي شهر مارس نقطة

في المستقبل، وقد أزيح بشأن فرص العمل اإليجابية المستهلكين  توقعاتالمفوضية األوروبية. وجاء ذلك في ظل 

لمستقبل األوضاع االقتصادية عمومًا إلى جانب توقعاتهم بشأن السلبية المستهلكين  تأثير ذلك جزئيًا نتيجًة لنظرة

 مدخراتهم.

حيث بلغت قيمة مؤشر  2018كما تحسنت الثقة في مناخ األعمال بمنطقة اليورو بنهاية الربع األول من عام 

نقطة   0.56نقطة في شهر مارس من العام المذكور مرتفعًا بنحو  1.34ي مناخ األعمال لمنطقة اليورو الثقة ف

 ة بالربع األول من العام الماضي.مقارن

( فقد أظهر تحسنًا في مستويات الثقة بمنطقة اليورو بنهاية الربع األول من عام ESIأما مؤشر الثقة االقتصادية )

في  107.9، مقارنًة بمستواه البالغ 2018نقطة في شهر مارس من عام  112.6، حيث سجل المؤشر 2018

 بعضلثقة في ابفضل تحسن  2018. وجاء أداء المؤشر في شهر مارس ذات الشهر من العام الماضي

 .بما فيها قطاع المستهلكين كما وردت اإلشارة إليه سابقاً ، ةبمستوياتها السابقمقارنة  ،القطاعات التابعة للمؤشر

 مؤشرات الثقة في اليابان:  

حيث سجل مؤشر ثقة  2018شهدت ثقة المستهلكين في اليابان مزيدًا من التحسن بنهاية الربع االول من عام 

بعد أن  2018نقطة في شهر مارس من عام  44.3نحو  ،المستهلك، الذي يصدر عن مجلس الوزراء الياباني

. وجاء أداء مؤشر ثقة المستهلك مدعومًا بتحسن 2017نقطة  في شهر مارس من عام  43.9كان قد سجل 
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والتي جاء في مقدمتها مؤشر نمو  2018شهر مارس من عام في أداء بعض المؤشرات الفرعية المكونة له 

 ( نقطة.49.1شر التوقعات بواقع )( نقطة، يليه مؤ 42.6الدخل نحو )

وفقًا لمؤشر "تانكان"، الذي ذلك و  ،2018وشهدت الثقة في مناخ األعمال ارتفاعاً  في الربع األول من عام 

لربع نقطة في ا 24يصدر عن بنك اليابان المركزي، حيث سجل مؤشر تانكان للشركات الكبرى الصناعية 

. أما مؤشر تانكان للشركات الكبرى غير الصناعية 2017من عام  الربعذات  فينقطة  12المذكور مقارنة ب 

 .2017األول من عام في الربع  نقطة 20كان قد سجل  فيمانقطة  23فقد سجل نحو 

 مؤشرات الثقة في الصين:

، حيث سجل مؤشر ثقة 2018شهدت ثقة المستهلكين في الصين تحسنًا ملحوظًا بنهاية الربع األول من عام 

نقطة في شهر مارس من العام المذكور مرتفعًا  122.3الذي يصدر عن المكتب الوطني لإلحصاء، المستهلك، 

 نقطة الذي سجله في شهر مارس من العام الماضي. 111من مستوى  

أما مؤشر مديري المشتريات للشركات الصناعية، الصادر عن المكتب الوطني لإلحصاء في الصين، فقد سجل 

حيث كان  2017، متراجعًا عن مستواه مقارنة بالربع األول من عام 2018من عام  نقطة في شهر مارس 51.5

الفرعية المكونة للمؤشر العام نقطة في مارس، وذلك يعود الى التراجع في بعض المؤشرات  51.8قد سجل نحو 

 االنتاج الصناعي، ومؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر التوظيف . مؤشر يوه
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 القطاعية القتصاد إمارة أبوظبيالمؤشرات الكلية و 
 الناتج المحلي اإلجمالي

أبوظبي، شهدت القيمة المضافة لألنشطة غير النفطية -وفقًا للتقديرات األولية الصادرة عن مركز اإلحصاء
% في الربع المذكور. 1.6، حيث بلغ معدل نموها 2018من عام  األول)باألسعار الثابتة(  ارتفاعًا في الربع 

%، في ظل استمرار سريان اتفاق 1.5انخفاض القيمة المضافة لألنشطة النفطية في ذات الربع بنسبة  وقد أدى
خفض انتاج النفط بين أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار 

. يذكر أن المساهمة النسبية 2018من عام  األول% في الربع 0.1، حيث بلغ معدل النمو بشكل طفيفالثابتة( 
% في الربع المشار إليه، 61.2لألنشطة غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بلغت نحو 

 أبوظبي.-وفقًا لبيانات مركز اإلحصاء

 (1جدول رقم ) 
 معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي باألسعار الثابتة )%(

 

 المكون 
2017 2018 

 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 0.1 1.1 - 1.3- 0.3- 0.6 الناتج المحلي اإلجمالي

القيمة المضافة لألنشطة غير 
 النفطية

0.4 1.3 2.6 3 
 

1.6 

 .، تقديرات أولية2018 األول، الحسابات القومية الربعية، الناتج المحلي اإلجمالي، الربع أبوظبي-مركز اإلحصاء المصدر:
 

متأثرة باستمرار العمل باتفاق  2018وتيرة النمو في القطاع النفطي خالل الربع األول من عام  جاءتوفيما 
أداء األنشطة غير النفطية يأتي متسقًا مع خفض إنتاج النفط بين دول أوبك وبعض المنتجين خارجها، فإن 

ويتوقع أن يسهم  .بنهاية الربع المذكور ،المؤشرات القطاعية ومؤشرات الثقة العديد مناالتجاهات التي سجلتها 
  .2018من عام النصف الثاني في انتاج النفط، في دعم وتيرة النمو خالل  المرتقبةذلك، بجانب الزيادة 
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 معدل التضخم
، 2018نقطة خالل الربع األول من عام  112.2مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بإمارة أبوظبي  بلغ

% 3.9في أسعار المستهلك  التضخم معدل بلغوقد . 2017نقطة خالل نفس الفترة من عام  107.9مقارنًة مع 
حيث  2017ل نفس الفترة من عام ، ليشهد بذلك ارتفاعًا مقارنًة بمستواه خال2018خالل الربع األول من عام 

% منذ 5نتيجة بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة بنسبة %، ويأتي هذا االرتفاع 2.2كان قد جاء عند 

سلة الرقم ضمن  للضريبةالخاضعة  مجموعاتأسعار الما أسهم في حدوث ارتفاع في ممطلع يناير الماضي 
 أبوظبي.القياسي ألسعار المستهلك في إمارة 

 (1شكل رقم )
  (2014)سنة األساس= في إمارة أبوظبيالرقم القياسي ألسعار المستهلكين 

 
 .2018مارس -، الرقم القياسي ألسعار المستهلكأبوظبي-مركز اإلحصاءالمصدر: 

مساهمة المجموعات المكونة لسلة مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بإمارة أبوظبي في تحليل ويظهر 
 أعلى النقل هي ، أن مجموعة2018من عام الربع األول إجمالي التغيرات التي طرأت على المؤشر خالل 

من الربع األول تحقق خالل  الذي االرتفاع معدل مجمل من% 35.7حيث أسهمت بنسبة  مساهمًة. المجموعات

 مجموعة%. أما 10، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2017من عام الربع األول مقارنًة ب 2018عام 
الربع األول فقد أسهمت بتخفيض نسبة التضخم خالل  "األخرى  الوقود وأنواع والغاز، والكهرباء، والمياه، السكن،"

107.6 107.8 108.4

112.7 112.4

111.3

105.0

110.0

115.0

يناير  فبراير  مارس 

2017 2018



         

                

 

      

 15       2018 الربع األول -المؤشرات التنموية ونتائجإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية بتقرير متابعة األداء االقتصادي   

 

%،  وقد جاء هذا األثر نتيجة انخفاض 26.6وذلك بنسبة  2017مقارنًة بالفترة نفسها من عام  2018من عام 
 %. 3معدل أسعار اإليجارات السكنية بنسبة 

 الخارجية غير النفطية التجارة
( مارس-الفترة )ينايرإمارة أبوظبي في عبر منافذ  النفطية غير السلعيةالخارجية  للتجارة اإلجمالية القيمة بلغت

 عام من بالفترة نفسها مقارنة% 13.6بلغت  بنسبة اً لتشهد انخفاض ،درهم مليار 37.9نحو  2018من عام 
قيمة الواردات وفي  %21.9 بنسبةالمعاد تصديره قيمة من  كل   في لالنخفاض كمحصلة ذلك . وجاء2017

 خالل %5بنسبة فقد ارتفعت غير النفطية السلعية قيمة الصادرات أما  .% خالل الفترة المذكورة15.1 بنسبة
 .2018( من عام مارس –)ينايرالفترة 

 (2شكل رقم )
 قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية إلمارة أبوظبي ومكوناتها

 
 .2018 مارس-، حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبيأبوظبي-مركز اإلحصاء المصدر:

% من 39.5وتصدرت مجموعة "اللوازم الصناعية" قائمة الواردات، حيث ساهمت تلك المجموعة بما نسبته 
 ارتفاع  الستمراركما كان  .2018عام ( من مارس-الفترة )ينايرخالل  ي الواردات السلعية غير النفطيةإجمال

( النقل معدات عدا) االنتاجية السلع في بعضها مثل بنسب كبيرةو  ،بمعظم المجموعات السلعيةالصادرات 

 ،وغيرها %(5صناعية )اللوازم ، بجانب مجموعة ال%(52.6) وأجزاؤها وملحقاتها معدات النقل%(، 168.2)
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 نمو معدل لتحقق النفطية غيرالسلعية  الصادراتإجمالي قيمة  أثرها على ،2018( مارس –)يناير الفترة خالل
  .الفترة تلك خالل موجب

 األداء القطاعية:بعض مؤشرات 

خالل الربع بإمارة أبوظبي  األنشطة غير النفطيةبعض إيجابي لأداء على  اً مؤشرات بوادر البعض تظهر فيما 

األنشطة غير أداء وتيرة  فإن ،االقتصاد العالمي أداءاستمرار التعافي في وذلك في ظل ، 2018من عام  األول
االتجاهات التي سجلتها من  يتضح كماتلك األنشطة عبر تباين الب متسمةقد جاءت  المذكورة الفترةخالل  النفطية

  .بعض مؤشرات األداء القطاعية

 القطاع السياحي

أداء في  تحسناً مؤشرات تظهر بعض ال أبوظبي-لسياحةوا الثقافة دائرةبيانات  وحسب ،في القطاع السياحيف
خالل الفترة % 10.9، حيث ارتفع عدد نزالء المنشآت الفندقية بنحو 2018عام الربع األول من خالل القطاع 

كما ارتفع  ،نزيلألف  1,290 نحو ليبلغ 2017من عام  مقارنة بالفترة نفسها 2018( من عام مارس-)يناير
ليلة  2.7 نحو متوسط مدة اإلقامة بلغ وفي المقابل%. 78% إلى 2.6معدل اإلشغال بالمنشآت الفندقية بنسبة 

إيرادات إجمالي انخفاض في  ،الغرفة سعر متوسطانخفاض  بجانب ،%، وقد أسهم ذلك0.4منخفضًا بنسبة 
 .2018( مارس-رخالل الفترة )يناي درهممليون  1,482% لتبلغ نحو 4.4المنشآت الفندقية بنحو 

 (2جدول رقم )

 مؤشرات أداء المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي

 التغير 2018( مارس-)يناير 2017 (مارس-)يناير المؤشر

 %10.9 1,290 1,162 (ألفعدد النزالء )

 %0.4- 2.7 2.7  متوسط مدة االقامة ) ليلة(

 %2.6 78 76 معدل اإلشغال )%(

 %4.4- 1,482 1,550 )مليون درهم(إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية 
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 .2018 مارس-المنشآت الفندقية، تقرير أداء أبوظبي -والسياحة الثقافة دائرة المصدر:

حيث بلغ  ،2018من عام ( مارس-خالل الفترة )ينايرأكبر سوق مصدرة للزوار الى أبوظبي كالصين جاءت و 

% 31.6نسبته  بلغت بارتفاع ،ألف نزيل 127.3عدد نزالء المنشآت الفندقية في أبوظبي من الصين نحو 
ألف  75بنحو  المملكة المتحدةثم  ،الف نزيل 100.4 بنحوتليها الهند  ،2017 عام من الفترة بنفس مقارنة

، حيث بلغ عدد إلى أبوظبي، كأكبر سوق مصدرة للسياح مصر، تصدرت العربية دولال مستوى  وعلى .نزيل
المملكة كل من على بذلك ألف نزيل متفوقة  41.2نحو  2018( من عام مارس-خالل الفترة )يناير هاالسياح من

  (.3يتضح بالشكل رقم ) كماوالفلبين  العربية السعودية

 (3)رقم شكل 
 2018( مارس-في الفترة )يناير )عدا دولة االمارات( جنسياتال الء بالمنشآت الفندقية طبقا ألكثرالنز 

 
 .2018فبراير -، تقرير أداء المنشآت الفندقيةأبوظبي -والسياحة الثقافة دائرة المصدر:
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 من النزالء عدد بلغحيث ، استقرارًا نسبياً  2018من عام ( فبراير -وشهدت السياحة الداخلية خالل الفترة )يناير
ألف نزيل خالل ذات الفترة  358مقارنة بنحو  المذكورة،نزيل خالل الفترة ألف  357.1دولة اإلمارات نحو  داخل

 .2017من عام 

 تطورات سوق المال:

مسجاًل نحو  2018لألوراق المالية جلسات السوق بنهاية الربع األول من عام  أنهى مؤشر سوق أبوظبي
% في الربع المذكور مقارنة بمستواه في الربع المماثل من عام 3.19نقطة، ليشهد ارتفاعًا بنحو  4585.40

عام  نقطة. وجاء أداء المؤشر العام للسوق خالل الربع األول من 4443.53حيث كان المؤشر قد سجل  2017
 كمحصلة ألداء مؤشرات القطاعات المكونة له والذي اتسم بالتباين. 2018

 (4شكل رقم )

 مستويات اإلغالق ربع السنوية لمؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

 (2018 األولالربع  – 2017 األول)الربع  

 
 سوق أبوظبي لألوراق المالية المصدر:
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لألوراق المالية ارتفاعًا في مؤشراتها بنهاية الربع األول من عام فقد شهدت بعض قطاعات سوق أبوظبي 
% 86.6، وشمل ذلك قطاع الطاقة الذي سجل مؤشره ارتفاعًا بنسبة 2017، مقارنة بذات الفترة من عام 2018

جانب بعض القطاعات األخرى.  لى% إ12.8والخدمات المالية، حيث ارتفع المؤشر بنسبة  ستثماراليليه قطاع ا
ا شهدت مؤشرات بعض القطاعات انخفاضًا، بنسب متباينة، في مستويات االغالق بنهاية الربع األول من كم

 .2017مقارنًة بمستوياتها في الربع المماثل من عام  2018عام 

 
 (5شكل رقم )

 التغير في مستويات اإلغالق لمؤشرات القطاعاتنسبة 
 (2018 األول)الربع 

 
 لألوراق المالية: سوق أبوظبي المصدر

 

86.6

12.8
6.2 5.4

-2.2
-3.8 -8.9 -11.7

-27.0
-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

قطاع الطاقة قطاع 
االستثمار 
والخدمات 

المالية

كقطاع البنو قطاع 
الصناعة

قطاع 
االتصاالت

نقطاع التأمي قطاع العقار قطاع 
الخدمات

قطاع السلع
ةاالستهالكي



         

                

 

      

 20       2018 الربع األول -المؤشرات التنموية ونتائجإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية بتقرير متابعة األداء االقتصادي   

 

 

 

 المؤشرات التنموية نتائجأداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع 
لنتائج مؤشر نيلسن وفقًا وذلك  ،2017 بنهاية عامارتفاعًا العربية المتحدة اإلمارات ولة دشهدت ثقة المستهلكين ب

 نقاط 10بواقع مرتفعًا  المذكورعام النقطة في الربع الرابع من  118 الخاص بالدولة الذي سجل لثقة المستهلك

 2016.1مقارنًة بمستواه في ذات الربع من عام 

وعلى مستوى القطاع غير النفطي في اقتصاد دولة اإلمارات، وبحسب مؤشر مديري المشتريات لشركات القطاع 
ك بالتعاون مع بن (HIS Markit) الخاص العاملة في األنشطة غير النفطية، الذي تصدره شركة ماركيت

ًا بوتيرة توسع 2018خالل الربع األول من القطاع الخاص غير النفطي بالدولة شهد اإلمارات دبي الوطني، فقد 

قد  فيما كان من العام المذكورنقطة في شهر مارس  54.8 المؤشر حيث سجلعلى من المتوسط التاريخي. أ 
تراجع زخم النمو في القطاع الخاص تشير البيانات إلى و  .2017في ذات الشهر من عام  نقطة 56.2سجل 

غير المنتج للنفط في نهاية الربع األول من العام، وأشارت البيانات األخيرة إلى أضعف توسع مسجل منذ شهر 
مايو العام الماضي. وساهم تراجع الطلبات الجديدة واإلنتاج وتحسينات التوظيف، إلى جانب ركود الطلب 

. أما من حيث التكاليف، فقد 2018تقليل معدل النمو في شهر مارس األجنبي على السلع والخدمات، في 

استفادت الشركات من تراجع ضغوط األسعار عن طريق تخفيض أسعار المنتجات في محاولة لتحفيز الطلب من 
ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن مؤشر مدراء المشتريات في دولة اإلمارات العربية المتحدة يواصل . العمالء

، فإنه ال يزال 2017سجيل قراءات أدنى من االرتفاع الذي شهده قبيل فرض ضريبة القيمة المضافة نهاية عام ت
ضمن نطاق التوسع، ومن شأن استمرار الحسومات من قبل الشركات أن يساعد في تحفيز الطلب. وتبدي 

 في الشهر الماضي.الشركات المزيد من اإليجابية إزاء اإلنتاج المستقبلي أكثر مما كانت عليه 

                                                 
1 http://www.nielsen.com/ae/en/press-room/2018/uae-consumer-confidence-continued-the-
positive-momentum-with-an-.html 
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 استمرار 2018عام الربع األول من  خالل التنموية المؤشرات نتائج في مجمل وفي إمارة أبوظبي، تظهر القراءة
. االقتصادية باإلمارة مستقبل األوضاعشأن ب في أوساط المستهلكين ومجتمع األعمال الشعور بالثقة والتفاؤل

في استفادة  ، بجانب غيرها من الممكنات،التي يمكن أن تسهم الممكناتأحد مستويات الثقة المسجلة شكل تو 
التحسن في وتيرة النمو  ظل استمرار في ، من الفرص المتوقعةاألنشطة غير النفطيةوخاصًة  اقتصاد اإلمارة،

 إليجادالجهود بإمارة أبوظبي ودولة اإلمارات  تضافر أهميةذلك  ويعكس .2018خالل عام  العالمي ياالقتصاد

 .من الفرص المشار إليها االقتصاد المحليلتعظيم استفادة  م الداخلي الالزمالزخ

الثقة  استمرار 2018عام الربع األول من  خالل مؤشر ثقة المستهلكنتائج ظهر تفعلى مستوي ثقة المستهلكين، 
المستهلكين  لنظرةكمحصلة ذلك  جاءو . خصائصهمبمختلف بإمارة أبوظبي، أوساط المستهلكين  فيالتفاؤل و 

التفاؤل في توقعاتهم بشأن  إضافًة إلى استمرار ،المذكورالربع في  لألوضاع االقتصاديةاإليجابي  هموتقييم
ي ظل ما في اقتصاد اإلمارة، فالراسخة ويعكس كل ذلك ثقة المستهلكين  .االقتصادية باإلمارة مستقبل األوضاع

 .يتمتع به من مقومات

من  للربع األول، لثقة في مناخ األعمالامؤشر المؤشرات ذات الصلة، بما فيها نتائج ظهر توفي قطاع األعمال، 
األداء  مستقبلفي أوساط أصحاب األعمال والمستثمرين، بشأن  التفاؤلو الثقة بالشعور استمرار ، 2018عام 

ويعكس كل ذلك  .المذكورفي الربع  استقرارًا نسبياً  مؤشر دورة األعمال سجلكما  االقتصادي بإمارة أبوظبي.

االقتصاد، وهو األمر الذي يكمل، بجانب استقرار ثقة المستهلكين، معادلة مستقبل استقرار ثقة قطاع األعمال في 
زخم استمرار الستفادة من على ا يعزز قدرتهبما مارة اإلضمن منظومة الممكنات المتوفرة القتصاد المطلوبة الثقة 

 النمو االقتصادي العالمي.

من  2018عام الربع األول من  خاللهذا التقرير، في أجزائه التالية، أداء اقتصاد إمارة أبوظبي  يستعرضوي
 المؤشرات التنموية.مجموعة من قراءة تفصيلية في نتائج  خالل

 

 

 

 



         

                

 

      

 22       2018 الربع األول -المؤشرات التنموية ونتائجإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية بتقرير متابعة األداء االقتصادي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للربع تظهر نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك في األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي   
في إمارة استمرار الشعور بالثقة والتفاؤل لدى المستهلكين  2018عام األول من 

بشأن األوضاع االقتصادية باإلمارة. ويعكس ذلك مدى ثقة أبوظبي، بمختلف فئاتهم، 
االستفادة من الفرص المتاحة في على وقدرته مارة اقتصاد اإلفي مرونة المستهلكين 

مستفيدًا من المقومات ظل استمرار التحسن في وتيرة النمو االقتصادي العالمي 
نحو  سجالً م 2018عام ها. وقد أنهى المؤشر الربع األول من العديدة التي يتمتع ب

ي ذات ليشهد بعض االنخفاض بالمقارنة مع مستواه ف شهر مارس،في  ،نقطة 135
 . 2017الفترة من عام 

عام لك بإمارة أبوظبي في الربع األول من وقد جاء أداء المؤشر العام لثقة المسته
، الذي الوضع الحاليألداء مؤشراته الفرعية المتمثلة في مؤشر  كمحصلة 2018

شر ، بجانب مؤ خالل الربع المذكوراالقتصادية  لألوضاعيعنى بنظرة المستهلكين 
الوضع المستقبلي، الذي يعنى بتوقعات المستهلكين بشأن مستقبل األوضاع 

 االقتصادية. 

، 2018 بنهاية الربع األول من عاموتظهر اتجاهات المؤشر العام ومؤشراته الفرعية 
األوضاع االقتصادية خالل في نظرة المستهلكين بإمارة أبوظبي إلى نسبيًا  استقراراً 

 .األداء االقتصادي باإلمارة مستقبلتفاؤلهم بشأن  استمرار ، بجانبالربع المذكور
خالل عام سواق العالمية أسعار النفط باألفي  في ظل استمرار التحسنيأتي ذلك 

بجانب التوقعات ذات الصلة باآلفاق االقتصادية العالمية والتي ترجح المزيد  2018
  .المذكورفي العام  اً عالميمن التحسن في وتيرة النمو االقتصادي 

 
 

   2018الربع األول  -نتائج المؤشر
 المؤشر العام 

العام لثقة المستهلك سجل المؤشر 
، في المتوسط، نقطة 129نحو 

%( 6.5-نحو ) وبلغ معدل التغير
 .2017 عاممع  مقارنة  

 

  يالحالالوضع مؤشر 

نحو الوضع الحالي سجل مؤشر 
وبلغ  ، في المتوسط،نقطة 101

 مقارنة   (%0.8)معدل التغير نحو 
 .2017 عاممع 

 

  المستقبلي الوضعمؤشر 

التوقعات المستقبلية سجل مؤشر 
، في المتوسط، نقطة 148نحو 

 (%9.4-)وبلغ معدل التغير نحو 
 .2017 عاممع  مقارنة  

 

 مؤشر ثقة المستهلك في األداء االقتصادي
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 129المؤشر العام لثقة المستهلك في األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي نحو  سجل  
استمرار . ويظهر ذلك 2017عام ة، في المتوسط، خالل الربع األول من نقط

االقتصادية بإمارة  مستقبل األوضاعتجاه  التفاؤلو بالثقة المستهلكين شعور 
اقتصاد اإلمارة ثقة المستهلكين الراسخة في  استمرارأبوظبي. ويأتي ذلك في ظل 

جابية لآلثار المتوقعة السياسات االقتصادية المتبعة ونظرتهم اإليفي ظل 
لإلجراءات والتدابير المتخذة في إطار تلك السياسات على أوضاعهم المعيشية 

المستهلكين ومستويات رفاهيتهم،  وذلك إلى جانب التفاؤل الواضح في توقعات 
. ويعكس كل ذلك مدى ثقة المستهلكين في بشأن األوضاع االقتصادية المستقبلية

االستفادة به من مقومات، على  رته، في ظل ما يزخرارة أبوظبي وقداقتصاد إم
 .من الفرص الناجمة عن تسارع وتيرة نمو االقتصاد العالمي

 (6شكل رقم ) 
 األداء االقتصاديالمؤشر العام لثقة المستهلك في 

 نقطة

 

0

50

100

150

200

Ma
r-

17

Ap
r-

17

Ma
y-

17

Ju
n-

17

Ju
l-1

7

Au
g-

17

Se
p-

17

Oc
t-1

7

No
v-

17

De
c-

17

Ja
n-

18

Fe
b-

18

Ma
r-

18

ؤل
تفا

 
اؤم

تش
 

 حياد

ن بإمارة أبوظبي يعبرون عن والمستهلك

استمرار شعورهم بالثقة والتفاؤل بشأن 

 إلمارة.با األوضاع االقتصادية

 نتائج مؤشر ثقة المستهلك استنادًا على بيانات استطالع الرأي المصدر:
 تقديرية  2018 وفبراير يناير ي قراءة شهر * 
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االقتصادية خالل الربع األول من  وضاعأللوفيما يتعلق بنظرة المستهلكين   
المتوسط، في  ،نقطة 101نحو الوضع الحالي مؤشر ، فقد سجل 2018عام 

لألوضاع المستهلكين  استقرارًا نسبيًا في تقييمليعكس في الربع المذكور 
االقتصادية، مع حالة الترقب التي ظلت سائدة في أوساطهم منذ الربع األخير 
من العام الماضي بشأن انعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة. يذكر أن 

بإمارة  التضخم شهدت انخفاض معدل قد 2018ألول من عام نهاية الربع ا
% في شهر مارس من العام المذكور، وذلك من نحو 2.7أبوظبي ليصل إلى 

اإليجارات السكنية في تراجع  % في شهر يناير، حيث أسهم انخفاض4.7
معدل التضخم وبقائه أقل من نسبة الضريبة مما أدى إلى انحسار مخاوف 

 أثر الضريبة على المستوى العام لألسعار.المستهلكين بشأن 

استقراراً  يعكس يالحالالوضع مؤشر 

 ً  لألوضاعفي تقييم المستهلكين  نسبيا

عام االقتصادية في الربع األول من 

2018.  

 (7شكل رقم )
 الوضع الحاليمؤشر 

 نقطة
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 نتائج مؤشر ثقة المستهلك استنادًا على بيانات استطالع الرأي المصدر:
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 (8شكل رقم )
 الوضع المستقبليمؤشر 

 نقطة
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ة، في المتوسط، خالل الربع نقط 148ستقبلية نحو موسجل مؤشر التوقعات ال
يعكس قدرًا كبيرًا من التفاؤل في توقعات المستهلكين ، ل2018 عام مناألول 

إلمارة في الجوانب ذات بااالقتصادية  مستقبل األوضاعبإمارة أبوظبي بشأن 
التفاؤل استمرار . ويأتي الصلة باألداء االقتصادي الكلي وفرص العمل والدخل

بي، في اقتصاد إمارة أبوظ قدرةفي الراسخة  ثقتهمظل  قبل المستهلكين فيمن 
اقتناص الفرص التي يتيحها على  ظل ما يتمتع به من مقومات متنوعة،

، 2018استمرار التحسن في وتيرة النمو االقتصادي العالمي خالل عام 
 .بجانب استمرار التحسن في أسعار النفط باألسواق العالمية
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األداء  مستقبلتوقعات المستهلكين بشأن 

االقتصادي بإمارة أبوظبي تتسم بالتفاؤل 

في ظل ما يتمتع به اقتصاد اإلمارة من 

 تؤهله لالستفادة من الفرص مقومات

  .المرتبطة بتسارع نمو االقتصاد العالمي

 نتائج مؤشر ثقة المستهلك استنادًا على بيانات استطالع الرأي المصدر:
 تقديرية  2018 وفبراير يناير ي قراءة شهر * 
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 المستهلك في األداء االقتصادي:أبرز نتائج مؤشر ثقة 

 لدىالتفاؤل و  الثقةب الشعور استمراريظهر في األداء االقتصادي المؤشر العام لثقة المستهلك  .1
 .2018عام الربع األول من  خالل ،فئاتهم، بمختلف المستهلكين بإمارة أبوظبي

إمارة أبووظبي مؤشر الوضع الحالي يعكس استقرارًا نسبيًا في تقييم المستهلكين لألوضاع االقتصادية في  .2
 .2018خالل الربع األول من عام 

في  ،بقدر كبير من التفاؤلتتسم  أبوظبيقتصاد إمارة المستقبلية ال األوضاعن بشأن يالمستهلكتوقعات  .3
وممكنات تؤهله لالستفادة من الفرص المتاحة في ظل تسارع مقومات قتصاد من االظل ما يتمتع به 

 .وتيرة النمو االقتصادي العالمي



         

                

 

      

 27       2018 الربع األول -المؤشرات التنموية ونتائجإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية بتقرير متابعة األداء االقتصادي   

 

 مؤشر الثقة في مناخ األعمال  

نقطووة فووي الربووع  52نحووو للثقووة فووي منوواخ األعمووال بإمووارة أبوووظبي  العووام المؤشوور سووجل

ليشوووهد انخفاضوووًا بالمقارنوووة موووع مسوووتواه فوووي ذات الربوووع مووون عوووام  2018األول مووون عوووام 

2017. 

والتفووواؤل فوووي الثقوووة اسوووتمرار  2018عوووام الربوووع األول مووون  خووواللالمؤشووور  قيموووةعكوووس تو 

وشووومل ذلوووك  .أبووووظبي بإموووارة األداء االقتصوووادي مسوووتقبلبشوووأن  األعموووال منشوووآت أوسووواط

 .األنشطة االقتصادية المنشآت العاملة بمختلف

داء كمحصولة ألالموذكور  الربوعوقد جاء أداء المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال خالل 

ضواع االقتصوادية كل من مؤشر الوضع الحالي، الذي يعنوى بتقيويم منشوآت األعموال لألو 

عكسوت قيمتووه توأثر تقيوويم المنشوآت بنظرتهووا لوبعض المتغيوورات ، والووذي الفتورة المشووار إليهوا

 قيمتوه اسوتمرار أظهورت، ومؤشر الوضع المسوتقبلي الوذي ذات الصلة بأوضاعها الداخلية

بإمووارة أبوووظبي خووالل  االقتصووادية مسووتقبل األوضوواعالتفوواؤل فووي توقعووات المنشووآت بشووأن 

 .2018اني من عام الربع الث

مسووتويات التفوواؤل والثقووة المشووار إليهووا، والتووي شووملت المنشووآت العاملووة  فووإن وبشووكل عووام،

بمنوواطق اإلمووارة الووثالث )أبوووظبي، العووين والظفوورة(، تشووكل ، بجميووع األنشووطة االقتصووادية

أحووود أهوووم المقوموووات االقتصوووادية التوووي يمكووون أن تسوووهم، بجانوووب المقوموووات األخووورى، فوووي 

قدرة اقتصاد اإلمارة لالستفادة من الفرص المتاحة في ظل استمرار زخوم النموو فوي تعزيز 

  .2018االقتصاد العالمي خالل عام 

 

 
 2018الربع األول  -نتائج المؤشر

 
 المؤشر العام

، نقطة 52سجل المؤشر نحو 
، 2018عام  الربع األول منفي 

ذات بالمقارنة مع مستواه في  منخفضا  
 .2017عام الربع من 

 
 مؤشر الوضع الحالي

، نقطة 46سجل المؤشر نحو 
، 2018عام  الربع األول منفي 

ذات بالمقارنة مع مستواه في  منخفضا  
 .2017عام الربع من 

 
 مؤشر الوضع المستقبلي

، نقطة 55سجل المؤشر نحو 
، 2018عام  الربع األول منفي 

ذات بالمقارنة مع مستواه في  منخفضا  
 .2017عام الربع من 
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 (9شكل رقم )

 المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشراته الفرعية بإمارة أبوظبي
 نقطة 
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المؤشر العام  مؤشر الوضع الحالي مؤشر الوضع المستقبلي

Q1 2017 Q1 2018

 العوووام المؤشوور نتووائج تظهووور االقتصووادي، لنشوواطا وحسووب
 للثقووة فوووي منوواخ األعموووال تفووواوت مسووتويات التفووواؤل وسوووط

فووي الربووع االول موون  العاملووة بمختلووف األنشووطة المنشووآت
المنشوووووآت العاملوووووة  لووووودى أعالهوووووا وبلغوووووت ، 2018عوووووام 

 64 نحوو المؤشور سوجل بنشاط التقنيوة واالتصواالت حيوث
والنقوول والتخووزين  تنشوواط االنشوواءاتوواله كوواًل موون   نقطووة،
نقطووة علووى التوووالي. تجوودر اإلشووارة إلووى  56و  59بنحووو 

أن تقيوويم المنشووآت العاملووة بمختلووف األنشووطة االقتصووادية 
قوود  2018لألوضوواع الحاليووة خووالل الربووع األول موون عووام 

جوووواء سوووولبيًا لجميووووع األنشووووطة ، وذلووووك  كمووووا يظهوووور موووون 
 المستويات التي سجلها مؤشر الوضع الحالي. 

 
 

ووفقوووووًا لنتوووووائج المؤشووووور، فقووووود جووووواء تقيووووويم منشوووووآت األعموووووال 
 2018مووووون عوووووام  األولفوووووي الربوووووع االقتصوووووادية لألوضووووواع 

نقطووة  46حيووث سووجل مؤشوور الوضوع الحووالي نحووو منخفضوًا 
عوون مسووتواه منخفضووا عوون نقطووة الحيوواد و فووي الربووع المووذكور 

وجوووووواء أداء المؤشوووووور . 2017عووووووام  موووووون األولفووووووي الربووووووع 
مجموعوة مون العوامول ذات الصولة كمحصلة لتقييم المنشآت ل

ومسووتوى األربوواح بأوضوواعها الداخليووة، مثوول حجووم المبيعووات 
 وغيرها.

الوذي  فقد عكس مؤشر الوضع المسوتقبلي،وبشأن المستقبل، 
 ،2018 األول موووون عووووامفووووي الربووووع نقطووووة  55سووووجل نحووووو 

تجواه األوضواع منشوآت األعموال لودى تفواؤل وجود قدر من ال
ويعد ذلك أحد  .2018االقتصادية في الربع الثاني من عام 

المقوموووات التوووي يمكووون أن تسوووهم فوووي تمكوووين اقتصووواد اإلموووارة 
لالسووتفادة موون الووزخم النوواجم عوون اسووتمرار التسووارع فووي وتيوورة 

 النمو االقتصادي العالمي.

 

 (10شكل رقم )
 الفرعية وفقا  للنشاط االقتصادي اتهالمؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشر 
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االنشاءات التجارة التقنية 
واالتصاالت

الخدمات الصناعة المالية النقل 
والتخزين

المؤشر العام  مؤشر الوضع الحالي مؤشر الوضع المستقبلي

 : نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع الرأيالمصدر

 تقديرية 2017قراءة الربع األول 

 : نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع الرأي المصدر
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ويذكر في هذا الصدد أن بعض المؤشرات األولية تظهور تباينوًا فوي األداء عبور تلوك األنشوطة، فعلوى مسوتوى األنشوطة الخدميوة، وفيموا تظهور 
 إلوى ارتفوع ليصول 2018 عوام مون موارس(-)ينواير الفتورةخوالل   بإموارة الفندقيوة المنشآت نزالء أن عدد والثقافة، للسياحة أبوظبي تقارير هيئة

 .انخفاضاً  تقد شهدبعض المؤشرات األخرى  اتمؤشر الوحدات الفندقية، فإن شغال معدل إع اارتفبجانب  ،مليون نزيل 1.29 نحو

 الربع% خالل 13.6-نسبة إمارة أبوظبي انخفاضًا بعبر منافذ وفي قطاع التجارة الخارجية، شهد إجمالي قيمة التجارة السلعية غير النفطية 
. وجواء ذلووك كمحصولة النخفوواض قيموة الووواردات  وقيموة المعوواد تصوديره فووي 2017بالمقارنووة موع ذات الفتوورة مون عووام  2018األول مون عوام 
 الفترة المذكورة.

 (11شكل رقم )
 الفرعية وفقا  لحجم المنشأة اتهالمؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشر 
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منشآت صغيرة الحجم منشآت متوسطة الحجم منشآت كبيرة الحجم

المؤشر العام  مؤشر الوضع الحالي مؤشر الوضع المستقبلي

اتجاهات المؤشر العام  تظهرحجم المنشأة،  ومن حيث
فوووي أوسووواط تفووواؤل اسوووتمرار الللثقوووة فوووي منووواخ األعموووال 

خوووالل  األعموووال وخاصوووًة )الكبيووورة والمتوسوووطة(منشوووآت 
 ات. وقوووود جوووواءت مسووووتوي2018 موووون عووووام األول الربووووع

متقاربة، في حين جاءت قيمة المؤشر للمنشآت  تفاؤلال
ا هوووو موضوووح كمووو صوووغيرة الحجوووم دون مسوووتوى الحيووواد،

 (11بالشكل رقم )
المسوتويات التوي سوجلها مؤشور  يظهر انخفاض فيكما 

للمنشآت كبيورة الحجوم ومتوسوطة الحجوم  الوضع الحالي

أن نظوووووووورة المنشووووووووآت  وصووووووووغيرة الحجووووووووم حيووووووووث يتبووووووووين
متوووووأثرًة  ألوضووووواعها الحاليوووووة جووووواء دون مسوووووتوى الحيووووواد

، وذلووك عبوور مجموعووة موون بتقييمهووا ألوضوواعها الداخليووة
 المتمثلووووة بحجووووم االنتوووواج ، وحجووووم المخوووووزون، لالعواموووو

 واألرباح والعمالة. ،المبيعاتو 

 
 : نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع الرأي المصدر
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من عام  األولووفقًا لنتائج استطالع الرأي للربع   
إلى  االقتصاديةمنشآت ال أغلبية ، فقد أشارت2018
أفادت  فيماوجود معوقات تؤثر على أعمالها، عدم 

بنسب بعض المنشآت، بمناطق اإلمارة الثالث، 

كما هو  بوجود عوامل تؤثر على نشاطهامتفاوتة، 
 .(3موضح في جدول رقم )

تكلفة الخدمات، تكلفة االيجارات، الضرائب وجاءت 
والرسوم الجمركية، ورسوم الترخيص في مقدمة 
المعوقات التي تواجه المنشآت االقتصادية في إمارة 

 (.12كما يتبين من شكل رقم ) أبوظبي،

 
 

 

 (3جدول رقم )

 وفقا للمنطقة نشاطهاتوزيع المنشآت حسب رؤيتها لوجود معوقات تؤثر على 
 

 ال توجد معوقات )%( توجد معوقات )%( المنطقة
 68.8 31.2 أبوظبي

 98.4 1.6 العين

الظفرة   22.7 77.3 

 

 (12رقم ) شكل

 المعوقات التي تواجه منشآت األعمال )%(
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اخرى

 مؤشر الثقة في مناخ األعمال استطالع الرأي ل: نتائج المصدر

 مؤشر الثقة في مناخ األعمال استطالع الرأي ل: نتائج المصدر
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 أبرز نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال:

  الثقوة والتفوواؤل  اسوتمرارظهور ت 2018للربوع األول مون عوام المؤشور العوام للثقوة فوي منواخ األعموال نتوائج

 .2018من عام الثاني خالل الربع  أبوظبي بإمارة في أوساط منشآت األعمال بشأن األداء االقتصادي

 أكثور  التقنيوة واالتصواالتومنشآت أنشطتها،  اختالف على االقتصادية، المنشآت الشعور بالتفاؤل يشمل
 تفاؤاًل من تلك التي تعمل ببقية األنشطة االقتصادية.

 مسووتقبل األوضووواع االقتصووادية خوووالل بوووين المنشووآت الكبيووورة والمتوسووطة بشوووأن  تقووارب مسوووتويات التفوواؤل
 .وانخفاضها في المنشآت صغيرة الحجم 2018  من عامالربع الثاني 

 لمنشآت االقتصادية العاملة بجميع مناطق اإلمارةلدى ا المؤشر يظهر استمرار التفاؤل. 

 مجموعوووة مووون مؤشووور الوضوووع الحوووالي يشوووهد بعوووض االنخفووواض متوووأثرًا بتقيووويم منشوووآت األعموووال ونظرتهوووا ل

 .2018خالل الربع األول  الداخلية للمنشأة العوامل
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 مؤشر دورة األعمال

 ،2018من عام  األولفي الربع استقرارًا نسبيًا مؤشر دورة األعمال بإمارة أبوظبي  شهد
لربع المذكور. المؤشرات الفرعية المكونة له خالل ا ألداء وجاء أداء المؤشر كمحصلة

الذي شهد فيه اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات تطبيق  ويأتي ذلك في الوقت
 .2018 أول يناير ًا منضريبة القيمة المضافة اعتبار 

ارتفاعًا في  الجديدة رخصبال وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، فقد شهد المؤشر الخاص
ليعكس استمرار جاذبية مناخ االستثمار وبيئة األعمال  ،2018 عام من األول الربع

كما ارتفع مؤشر متوسط سعر خام برنت خالل  المذكور. الربع بإمارة أبوظبي خالل

النفط العالمية في ظل استمرار أداء أسواق بفضل تحسن  2018من عام  األولالربع 
، سريان اتفاق خفض اإلنتاج بين أعضاء منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين

باألداء مؤشر الخاص الوشهد  .والذي تم تمديد العمل به حتى نهاية العام المذكور
 نظرة، ليعكس تحسنًا في 2018من عام  األولالربع  فيارتفاعًا  االقتصادي

 العام المؤشروسجل  الربع المذكور. خالل بشأن األداء االقتصادي عموماً المستهلكين 
فيما  ارتفاعًا ليعكس بعض التحسن في أداء السوق، المالية لألوراق أبوظبي لسوق 

 لألوضاع المنشآت تأثر تقييماألعمال  لمنشآت الحالي بالوضع الخاص عكس المؤشر
بنظرتها لبعض العوامل، على مستوى  2018عام  من األول الربع ادية خاللاالقتص

  .شهدت قيمة المؤشر بعض اإلنخفاض في الربع المذكورحيث ، أدائها الداخلي

مدى أهمية العمل على تعزيز أداء األنشطة غير  أداء مؤشر دورة األعمالويتبين من 
 تعزيزبهدف  ،من خالل زيادة تنافسية بيئة األعمال وجاذبيتها ،النفطية بإمارة أبوظبي

 ودعم وتيرة النمو في االقتصاد ككل.فترات الرواج االقتصادي واستدامتها 

 

 

بإمررررررارة مؤشررررررر دورة األعمررررررال 
استقرارا  نسبيا  فري  يشهدأبوظبي 

 .2018من عام  الربع األول
 

فررررررري الربرررررررع األول أداء المؤشرررررررر 
يبرررين مررردة أهميرررة العمرررل  2018

علررررررررى تعزيررررررررز فترررررررررات الررررررررروا  
 االقتصادي واستدامتها.

 

 مؤشر دورة األعمال
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في الربع األول من عام  مؤشر دورة األعمال ويأتي استقرار
تجاهات التي سجلتها بعض االفي ظل تباين ، 2018

 يعكسمما ، المذكورالقطاعية خالل الربع األداء مؤشرات 
غير النفطية بإمارة  األنشطة التباين في أداءاستمرار 

  أبوظبي خالل الفترة المذكورة.

فقد بلغ  ،لنتائج المعلنةا ففي قطاع المصارف، وبحسب
إجمالي األرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي األربعة 

الربع األول خالل المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 
بزيادة نسبتها  درهم مليار 5.22 ونح 2018عام من 
 .2017عام الربع المماثل من بالمقارنة مع  3.1%

لسوووياحة واالثقافوووة دائووورة  لبيانووواتوفوووي قطووواع السوووياحة، ووفقوووًا 
عوووودد نووووزالء المنشووووآت الفندقيووووة  ارتفووووعفقوووود بإمووووارة أبوووووظبي، 

بنسووبة  2018عوام موارس( موون -الفتورة )ينووايرباإلموارة خووالل 
 نحوووو، ليبلوووغ 2017عوووام بوووذات الفتووورة مووون % مقارنوووًة 10.9
معظوووم البلووودان التوووي شووومل ذلوووك ، حيوووث مليوووون نزيووول 1.29

يوذكر أن تشكل مصدرًا للسوياح القوادمين إلوى إموارة أبووظبي. 

 انخفاضوواً قوود شووهدت  القطوواع بعوض المؤشوورات األخوورى ألداء
 فووي االقتصووادية التطووورات أثوورذلووك  يعكووسو  متفاوتووة، بنسووبة
للسياح مثول أسوعار صورف العموالت  المصدرة البلدان بعض

يوذكر أن  الوطنية وانعكاساتها على السلوك االنفاقي للسياح.
السوياحية  وغيوره مون الفعاليوات أبووظبي اللووفر افتتواح متحوف

 .اإلمارةب دقيةالفنالمنشآت  نزالء عدد زيادة فيقد أسهمت 

 

 

 

-اإلحصاء مركز من الصادرة البيانات وبحسب الخارجية، التجارة قطاع فيأما 
عبر منافذ  النفطية غير السلعية الخارجية إجمالي قيمة التجارة بلغ فقد أبوظبي،

 2018 عاممارس( من -الفترة )يناير خالل درهم مليار 37.9 نحو إمارة أبوظبي
، وجاء 2017عام الفترة نفسها من بالمقارنة مع  %13.6بنسبة  انخفاضاً لتشهد 

 للتغيرات في مكونات التجارة غير النفطية.نهائية ذلك كمحصلة 

الصادر  ،ي لحركة النشاط الصناعيربعوفي قطاع الصناعة، يظهر التقرير ال
أن عدد الرخص  ،عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية االقتصادية

الربع األول من الصناعية الجديدة التي دخلت حيز االنتاج بإمارة أبوظبي خالل 
عام رخص في ذات الفترة من  4من رخصة مرتفعًا  15قد بلغ  2018عام 

جاء توزيع تلك درهم. و  ن مليو  492.8 نحو قيمتهابلغت ، وباستثمارات 2017
منطقة العين ورخصة واحدة بكل من بمنطقة أبوظبي،  رخصة 13الرخص بواقع 

 منطقة الظفرة.و 

 
 (13شكل رقم )

 مؤشر دورة األعمال بإمارة أبوظبي
(2014=100) 
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 (14شكل رقم )  

 معدل التغير الربعي للرخص الصادرة لألعضاء الجدد خالل الفترة
(2018Q1/-2014Q1/) 

)%( 
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أما على مستوى المؤشرات الفرعية لمؤشر دورة األعمال، 
من مؤشر الرخص الصادرة لألعضاء الجدد  فقد أظهر

دائرة التنمية االقتصادية ل التابع مركز أبوظبي لألعمال
من  األولعدد الرخص الصادرة خالل الربع في  ارتفاعاً 
، 2017عام من  الرابعبالمقارنة مع الربع  2018عام 

في عدد الرخص الجديدة معدل التغير الربعي حيث بلغ 
 .2018من عام  االولفي الربع  %15.7 الصادرة نحو

بجميع أنواعها  ،الرخص الجديدة الصادرةعدد بلغ إجمالي و 
( رخصة 2938نحو ) وغيرها()تجارية، مهنية، حرفية 

خالل العدد بينما بلغ ، 2018من عام األول خالل الربع 
 .رخصة (2540نحو ) 2017عام من الرابع الربع 

 الصادرة الجديدة األعمال تراخيص وتعكس الزيادة في عدد
 استمرار جاذبية بيئة 2018عام  من األول الربع خالل

 

أبوظبي للمشاريع واألعمال  بإمارة االستثمار ومناخ األعمال
 بالخدمات لالرتقاء الرامية استمرار تنفيذ المبادرات ظل في الجديدة،
والمستثمرين على نحو مستمر، بما يسهم  األعمال لرجال المقدمة

في تعزيز تنافسية اإلمارة في مجال بدء وممارسة األعمال. ويشار 
مبادرة "تاجر قد شهد اطالق  2017أن عام في هذا الصدد إلى 

أبوظبي، ومبادرة "رواد -أبوظبي" من قبل دائرة التنمية االقتصادية
 ية الصناعة بالدائرة.الصناعة" التي أطلقها مكتب تنم

 بها يتمتع التي المقومات من العديد توفر جانب إلى ذلك، ويسهم
 األعمال رجال لدى الثقة تعزيز في أبوظبي، إمارة اقتصاد

 بمختلف األعمال مشاريع من المزيد تأسيس ودعم والمستثمرين
 من قبل منشآتالتفاؤل  استمرار ظل في ذلك ويأتي. المجاالت

 الربع خاللاالقتصادية  ألوضاعبشأن مستقبل  القائمة األعمال
 .2018 عام منالثاني 
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 (15شكل رقم )

 (/2018Q1/-2014Q1لألعضاء الجدد خالل الفترة )تطور الرخص الصادرة 
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، النفطوفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بأسعار 
، بأسعار النفط البيانات إلى وجود تحسن نسبيتشير 

 66.8فقد سجل متوسط سعر خام برنت نحو 
، 2018من عام  األولبرميل خالل الربع /ردوال

من  الرابعدوالر/برميل في الربع  61.5مقارنة بنحو 
%. جاء 8.5بارتفاع بلغت نسبته نحو  2017عام 

النفط استمرار التحسن في أداء أسواق  في ظل
. وتأثر 2018من عام  األولالعالمية خالل الربع 

انعكاس ذلك على أداء مؤشر دورة األعمال بارتفاع 
 .الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في الربع المذكور

 مليووون  6.98 بواقووع سوويزيد العووالمي الطلووب نفووإ للطاقووة الدوليووة لوكالووةووفقووًا ل
 فوي االقتصوادي النموو بفضل مليون  104.7 إلى 2023 بحلول يوميا برميل
 فوووي 1.1 نحوووو الطلوووب نموووو يعنوووي وهوووذا. البتروكيماويوووات إنتووواج وزيوووادة آسووويا

  .المتوسط في سنويا المائة
 فوي وخارجهوا" أوبوك" منظموة داخول مون دول مجموعوة تتعاون من جهة أخرى 

 مون برميول مليون  1.8 بواقع إنتاجها بتقليص الدول هذه تقوم إذ النفط، سوق 
 الوونفط كميوات وخفوض المعوروض تخموة المتصواص تهودف خطووة فوي الونفط،

 .النفط أسعار لدعم المخزنة

 (16شكل رقم )

 النفطمخفض أسعار 
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االقتصادية في الوضع المؤشر الفرعي الخاص بالحالة أما 

خالل الربع نقطة، في المتوسط،  104سجل نحو ، فقد الحالي
عن مستواه في طة نق 30بنحو  مرتفعاً  2018من عام  األول

في تقييم  اً ويعكس ذلك تحسن. 2017عام  من الرابعالربع 
من  األولخالل الربع  قتصاديةاال لحالةالمستهلكين األفراد ل

 بالمقارنة مع الربع السابق. 2018عام 

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم بإمارة أبوظبي 
، 2018مقارنة بشهر يناير وفبراير  2018في شهر مارس ًا نخفاضا

حيث تشير تقارير الرقم القياسي ألسعار المستهلك الصادرة عن 
ضخم قد سجل نحو أبوظبي، إلى أن معدل الت-مركز اإلحصاء

% في شهر فبراير 4.3مقارنة بنحو  2018% في شهر مارس 72.
 % في شهر يناير من ذات العام.4.7و 

 (17كل رقم )ش
 (/2018Q1/-2014Q1خالل الفترة ) الوضع الحالي-مؤشر األداء االقتصادي
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الحوووووالي المؤشووووور الفرعوووووي الخووووواص بالوضوووووع ب وفيموووووا يتعلوووووق
، والذي يعنى بتقييم المنشوآت ألوضواعها للمنشآت االقتصادية

انخفاض النظرة اإليجابية من قبل إلى تشير النتائج الداخلية، 
 ،)الصووناعيةاالقتصووادية األنشووطة  بمختلووفالمنشووآت العاملووة 

لألوضووواع االقتصوووادية خوووالل  الخدميوووة واإلنشوووائية( ،التجاريوووة

 .2018الربع األول من عام 

وقد شهدت قيمة المؤشر بعض االنخفاض في الربع المذكور بالمقارنة 
مووع الربووع السووابق، حيووث جوواء أداؤه متووأثرًا بتقيوويم المنشووآت ألوضوواعها 

التوي شوملت  في بعض الجوانوب 2018األول االقتصادية خالل الربع 
 /السووولع) النهائيوووة المنتجوووات حجوووم االنتووواج و حجوووم المخوووزون، أسوووعار

حجووووم العمالوووووة، -التعاقووووودات -المبيعووووات– األعموووووال حجووووم ،(الخوووودمات

 .2017مستوى األرباح ، وذلك بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 
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 (18شكل رقم )

 (/2018Q1/-2015Q1معدل التغير الربعي للمؤشر العام للوضع الحالي للمنشآت االقتصادية خالل الفترة )
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 4,582نحو  ةالماليلألوراق المؤشر العام لسوق أبوظبي  وسجل
ًا رتفع، م2018من عام  األولنقطة في المتوسط خالل الربع 

% بالمقارنة مع مستواه خالل الربع 0.3بنحو بشكل طفيف و 
 .2017المماثل من عام 

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي لألوراق المالية قد أنهى 
نقطة  4,585ليغلق عند مستوى  األوللربع السوق لتعامالت 

. وجاء أداء السوق خالل الربع 2018 سر ما 29بنهاية جلسة 
المذكور متباينًا عبر القطاعات كما عكست ذلك المستويات التي 

   سجلتها المؤشرات القطاعية.
 (19شكل رقم ) 

 (/2018Q1/-2015Q1خالل الفترة ) )متوسط ربعي(المؤشر العام لسوق أبوظبي لألوراق المالية
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 األعمال: دورةأبرز نتائج مؤشر 

  2018من عام  األوللربع في ا يميل إلى االستقراربإمارة أبوظبي يسجل اتجاهًا مؤشر دورة األعمال 
 مؤشراته الفرعية. للعديد مناألداء اإليجابي  في ظل

 موون مركووز لألعضوواء الجودد، يظهوور ارتفاعووًا فوي عوودد الورخص الجديوودة الصوادرة الوورخص الصوادرة  مؤشور
 .2017 عام منلرابع االربع مع مقارنة بال 2018من عام األول لربع أبوظبي لألعمال خالل ا

 فوي ظول مقارنوًة بوالربع السوابق  2018مون عوام  ألولاخالل الربوع يشهد ارتفاعًا خام برنت  متوسط سعر
 النفط العالمية.انحسار الفجوة بين العرض والطلب في أسواق 

  يعكس تحسنًا فوي مسوتوى تقيويم المسوتهلكين  المستهلكاألداء االقتصادي وفقًا الستطالع ثقة مؤشر حالة
عوووام مووون الرابوووع بالمقارنوووة موووع الربوووع  2018مووون عوووام  األولة خوووالل الربوووع قتصوووادياال األفوووراد لألوضووواع

2017. 

  بالمقارنوة موع الربوع 2018مون عوام  األولفوي الربوع  ارتفاعواً مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية يشوهد ،
 .2017عام من األخير 

 لمنشووآتنظوورة إيجابيووة لوودى اانخفوواض اليعكووس  األعمووال بإمووارة أبوووظبيؤشوور الوضووع الحووالي لمنشووآت م 
سوجل بعوض االنخفواض فوي يو   2018مون عوام  األولبشأن األوضاع االقتصوادية باإلموارة خوالل الربوع 

 .الربع المذكور مقارنًة بالربع السابق
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 نظرة مستقبلية

بتوفر يتمتع ال يزال مارة اإلاقتصاد  أن، 2018عام ربع األول من لل أبوظبيالثقة بإمارة مؤشرات  نتائج تظهر

من جهة أخرى، بشأن  عمالاأل منشآتو  ، من جهة،مستهلكينمجتمع الى لدوالتفاؤل من الثقة  مقدررصيد 
ضع في و اقتصاد إمارة أبوظبي  بقية الممكنات،إلى جانب  ،ذلكيجعل و  .مستقبل األوضاع االقتصادية باإلمارة

مو في االقتصاد العالمي خالل استمرار تحسن وتيرة الن المرتبطة بالزخم الناجم عنالستفادة من الفرص له ا يتيح
االقتصاد  تعظيم استفادةل إيجاد الزخم الداخلي الالزم أهمية تبني مبادرات من شأنهامدى يبرز ذلك و  .2018 عام

على  المشار إليهابين المقومات التفاعل اإليجابي ضمان استمرار  من خالل العمل على من الفرص المذكورة
وصواًل إلى استدامة النمو وتعميق  2018عام خالل  يعزز من أداء االقتصاد وخاصًة األنشطة غير النفطيةنحو 

 . درجة التنوع في هيكل االقتصاد

مليار  50فيها الحزمة التحفيزية بنحو  أبوظبي، بمايتوقع أن تسهم المبادرات التي تم إعالنها من قبل حكومة و 
درهم واإلعفاء من غرامات التأخر في تجديد رخص األعمال، بجانب قرارات الحكومة االتحادية ذات الصلة 

غير  األنشطةتعزيز أداء في بنسبة التملك األجنبي في الشركات وتسهيالت اإلقامة للمستثمرين والكفاءات، 
إضفاء المزيد من الجاذبية من خالل ، وذلك 2018ابيًا في الربع األول من عام التي شهدت أداًء إيج ،النفطية

من قطاع األعمال الطلب الداخلي على منتجات  تحريك في ذلكيسهم كما يتوقع أن  .على بيئة األعمال باإلمارة
وضمان استمرار  ،طرافاأللدى جميع السائدة تعزيز مستويات الثقة والتفاؤل في  السلع والخدمات، ومن ثم

االقتصاد على االستغالل . ومن شأن كل ذلك أن يدعم قدرة تفاعلها اإليجابي مع بقية الممكنات االقتصادية
 .األمثل للفرص التي يتيحها استمرار التحسن في حركة النشاط االقتصادي عالمياً 

 وشركائهامنظمة أوبك  من قبلاتفاق خفض انتاج النفط ب استمرار العمل أسهموفيما في القطاع النفطي، أما 

تؤدي الزيادة أن  توقعدعم األسعار، فيفي استقرار أسواق النفط العالمية و  2018خالل الربع األول من عام 
 بإمارة أبوظبيالقطاع النفطي بنمو الدعم  إلى ،الدول المشاركةاالتفاق بين في إطار  ،المرتقبة في انتاج النفط

  .2018عام  النصف الثاني منوتيرة النمو االقتصادي على المستوى الكلي خالل  دعمومن ثم 
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