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افتتاحية

شهد الربع األول من عام  2018استمرار النمو في االقتصاد العالمي ،مع تباين وتيرته عبر االقتصادات
الرئيسية .ويتوقع أن يسهم تحسن مستويات الثقة في تلك االقتصادات في دعم حركة النشاط االقتصادي .يذكر
أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع توقعاته بشأن معدل نمو االقتصاد العالمي خالل عام .2018
وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،تأثر األداء االقتصادي خالل الربع األول من عام  2018إيجاباً
بالتحسن الذي شهدته أسعار النفط العالمية في العام المذكور ،مقارن ًة بمستوياتها في عام  ،2016حيث انعكس
ذلك على أداء قطاعات المالية العامة والتجارة الخارجية .ومن جانب آخر ،ورغم تحسن أداء القطاع غير
النفطي ،جاء أداء االقتصاد الكلي لبعض البلدان متأث اًر بأداء القطاع النفطي في ظل استمرار العمل باتفاق
خفض انتاج النفط بين أعضاء أوبك وشركائها من المنتجين المستقلين والذي تم تمديده حتى نهاية عام .2018
اعتبار من شهر
وعلى مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث دخلت ضريبة القيمة المضافة حيز التطبيق
اً
يناير  ،2018تظهر التقارير أن األداء االقتصادي خالل الربع األول من العام المذكور قد جاء متسقاً مع
أداء إيجابياً في الربع المذكور ،فيما كان
التوقعات .ووفقاً لبعض تلك التقارير ،شهدت األنشطة غير النفطية ً

الستمرار الدولة في التزامها باتفاق خفض االنتاج انعكاساته على أداء القطاع النفطي.

وفي إمارة أبوظبي ،تظهر نتائج مؤشرات الثقة للربع األول من عام  2018وجود رصيد مقدر من الثقة والتفاؤل
لدى المستهلكين وقطاع األعمال بشأن مستقبل األداء االقتصادي باإلمارة ،وخاص ًة األنشطة غير النفطية ،في
ظل التوقعات باستمرار تسارع وتيرة النمو االقتصادي العالمي خالل عام  .2018وتمثل مستويات الثقة والتفاؤل
السائدة أحد أهم عناصر منظومة ممكنات اقتصاد إمارة أبوظبي لالستفادة من الفرص المرتبطة باستمرار زخم
النمو االقتصادي العالمي .ويبرز ذلك مدى أهمية تضافر الجهود بإمارة أبوظبي ودولة اإلمارات إليجاد الزخم
الدخلي الالزم في هذا الصدد .يذكر أن العديد من المؤشرات الكلية والقطاعية تعكس تحسناً في أداء األنشطة
غير النفطية خالل الربع األول من عام  ،2018فيما جاءت وتيرة النمو في القطاع النفطي خالل الربع المذكور
متأثرة باستمرار التزام دولة اإلمارات باتفاق خفض اإلنتاج بين أوبك وشركائها.
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نظرة على أداء اقتصادات العالم ونتائج مؤشرات الثقة الدولية
أهم التطورات االقتصادية العالمية
وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ،في تقرير آفاق االقتصاد العالمي لشهر أبريل  ،2018فقد بلغ معدل نمو
االقتصاد العالمي  %3.8في عام  2017ليعكس أسرع وتيرة للنمو منذ عام  .2011وجاء ذلك بفضل استمرار
االتجاهات الصعودية في االستثمار والتجارة العالمية .كما يتوقع الصندوق ارتفاع معدل النمو إلى  %3.9في
عامي  2018و 2019في ظل األوضاع المالية الداعمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو في مجموعة االقتصادات المتقدمة خالل عام  2018ليبلغ
 ،%2.5بدعم من السياسة النقدية المشجعة بمنطقة اليورو والسياسة المالية التوسعية في الواليات المتحدة ،وذلك
قبل أن ينخفض إلى  %2.2في عام  ،2019وذلك بالمقارنة مع معدل نمو بلغ  %2.3في عام  .2017أما في
مجموعة اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية ،فيتوقع الصندوق أن يتسم النمو اإلجمالي خالل عام 2018
بمزيد من القوة مع استمرار النمو القوي في كل من اقتصادات آسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة وتحسن أداء
االقتصادات المصدرة للسلع بعد ثالث سنوات من األداء الضعيف.
الوضع في الواليات المتحدة األمريكية:
وفقاً للتقديرات المعدلة لمكتب التحليل االقتصادي ،فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي للواليات
المتحدة  %2في الربع األول من عام  ،2018فيما كان قد جاء عند  %2.9في الربع األخير من عام .2017
وفيما عكس نمو االقتصاد خالل الربع األول من عام  2018أثر المساهمات اإليجابية لكل من االستثمارات
الثابتة غير السكنية ،اإلنفاق االستهالكي الشخصي ،الصادرات إضاف ًة إلى استثمارات القطاع الخاص في
المخزون واالنفاق الحكومي في جميع المستويات ،فقد جاءت وتيرة النمو في الربع األول من عام  2018متأثرًة
بالتباطؤ في معظم المكونات المذكورة .وفيما قدر معدل النمو لعام  2017بنحو  ،%2.3فقد رفع صندوق النقد
الدولي توقعاته بشأن معدل نمو اقتصاد الواليات المتحدة في عام  2018إلى .%2.9

تقرير متابعة األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية ونتائج المؤشرات التنموية -الربع األول 2018

4

وفي سوق العمل األمريكية ،سجل معدل البطالة  %4.1في شهر مارس  ،2018حيث أضاف االقتصاد نحو
 103ألف وظيفة في الشهر المذكور وفقاً ألرقام مكتب إحصاءات العمالة ،وجاءت زيادة الوظائف في قطاعات
الصناعة التحويلية ،الرعاية الصحية والتعدين .يذكر أن معدل البطالة لشهر مارس  2018قد جاء مستق اًر عند
نفس مستواه للشهر السادس على التوالي .أما معدل التضخم السنوي في الواليات المتحدة فقد بلغ  %2.4في
شهر مارس  ،2018فيما كان قد بلغ  %2.1في ديسمبر  .2017وفيما يالحظ أن معدل التضخم لشهر مارس
 2018قد شهد ارتفاعاً ،بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي ،فإن مستواه يظل
ضمن النطاق المستهدف ،مما يعزز فرص المجلس لالستمرار في تنفيذ توجهاته القاضية بزيادة أسعار الفائدة
ثالث مرات خالل عام  2018في اطار سعيه لتطبيع السياسة النقدية.
الوضع في منطقة اليورو:
وفقاً للتقديرات األولية المنشورة من قبل مكتب اإلحصاء األوروبي (يوروستات) ،فقد بلغ معدل النمو السنوي
للناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو  %2.5في الربع األول من عام  2018مما يعكس بعض التباطؤ في
أداء االقتصاد بالمقارنة مع الربع األخير من عام  2017حيث كان النمو معدل قد بلغ  .%2.8وفيما قدر
صندوق النقد الدولي معدل النمو القتصاد منطقة اليورو خالل عام  2017ككل بنحو  ،%2.3يتوقع الصندوق
في تقريره لشهر أبريل  ،2018أن يأتي معدل النمو المتوقع القتصاد المنطقة في عام  2018عند .%2.4
كما تظهر بيانات يوروستات أن معدل البطالة بمنطقة اليورو قد شهد انخفاضاً بنهاية الربع األول من عام
 ،2018حيث بلغ  %8.5في شهر مارس من العام المذكور ،مقارن ًة بمستواه في الربع األخير من عام ،2017
حيث بلغ  %8.7في شهر ديسمبر من ذات العام .يذكر أن معدل البطالة كان قد بلغ  %9.4في شهر مارس
من عام  .2017وبذلك يكون معدل البطالة قد سجل في مارس  2018أدنى مستوى له منذ ديسمبر من عام
 .2008وعلى المستوى القطري ،جاءت معدالت البطالة بمنطقة اليورو متباين ًة وفقاً لتباين مستويات األداء
االقتصادي لبلدان المنطقة ،حيث سجلت بعض البلدان معدالت أعلى من المتوسط ،فيما جاءت المعدالت دون
المتوسط في بلدان أخرى.
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أما معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو فقد سجل  %1.3في شهر مارس من عام  ،2018مرتفعاً من
 %1.1في الشهر السابق .يذكر أن معدل التضخم كان قد جاء عند  %1.4في شهر ديسمبر من عام .2017
ويعكس ذلك مدى التحدي أمام البنك المركزي األوروبي بشأن إبقاء معدل التضخم عند المستوى المستهدف.
قرره بخفض حجم برنامج التيسير الكمي بمقدار النصف ،إلى 30
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه البنك تنفيذ ا
مليار يورو شهرياً ،اعتبا اًر من يناير  2018ولمدة  18شه اًر.
الوضع في اليابان:
واصل االقتصاد الياباني نموه خالل الربع األول من عام  ،2018حيث بلغ معدل النمو السنوي في الناتج
المحلي اإلجمالي في الربع المذكور  ،%0.9ليشهد اقتصاد اليابان تباطؤاً ملحوظاً بالمقارنة مع أدائه في الربع
الرابع من عام  ،2017حيث كان معدل النمو قد بلغ  .%1.8وجاء نمو االقتصاد خالل الربع األول من عام
 2018بدعم من الصادرات ،اإلنفاق االستهالكي الشخصي إلى جانب استثمارات القطاع الخاص غير السكنية
واإلنفاق العام .ويأتي أداء االقتصاد الياباني في ظل استمرار تنفيذ السياسة االقتصادية للحكومة
( )Abenomicsبمكوناتها الثالثة-التيسير الكمي ،السياسات المالية المرنة واالصالحات الهيكلية .تجدر اإلشارة
إلى أن صندوق النقد الدولي ،وفقاً لتقرير اآلفاق االقتصادية العالمية الصادر في شهر أبريل  ،2018قد قدر
معدل نمو االقتصاد الياباني في عام  2017بنحو  ،%1.7فيما أبقى الصندوق على معدل النمو المتوقع
لالقتصاد في عام  2018عند .%1.2
وبلغ معدل التضخم السنوي في اليابان  %1.1في مارس من عام  ،2018وفقاً لبيانات مكتب اإلحصاء
الياباني ،منخفضاً عن مستواه في الشهر السابق البالغ  .%1.5وبذلك يكون معدل التضخم قد سجل أدنى
مستوى له منذ ديسمبر من عام  .2017ويعكس ذلك مدى التحدي أمام بنك اليابان المركزي للوصول بمعدل
التضخم إلى المستوى المستهدف في حدود  .%2وفي سوق العمل الياباني ،بلغ معدل البطالة  %2.5في شهر
مارس من عام  ،2018مستق اًر عند نفس مستواه في الشهر السابق ،ومنخفضاً من  %2.8في ديسمبر 2017
ليظل عند أدنى مستوياته منذ ما يزيد عن العقدين.
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الوضع في اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية:
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية أداءها الجيد خالل عام 2018
بفضل استمرار النمو االقتصادي القوي في بعض أقاليم المجموعة ،وتسارع النمو في أقاليم أخرى في ظل تحسن
أداء االقتصادات المصدرة للسلع بعد ثالث سنوات من األداء الضعيف.
حيث يتوقع الصندوق أن يحافظ النمو االقتصادي في بلدان آسيا الصاعدة والنامية خالل عام  2018على نفس
وتيرته في العام السابق ( .)%6.5كما يتوقع الصندوق أن تظل وتيرة نمو النشاط االقتصادي في بلدان أوروبا
الصاعدة خالل عام  2018قوية ( ،)%4.3بجانب تسارع وتيرة النمو في اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء
( ،)%3.4الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( ،)%3.4كومنولث الدول المستقلة ( )%2.2وبلدان أمريكا الالتينية
والكاريبية ( ،)%2خالل عام .2018
وفي الصين ،حيث أكبر اقتصادات مجموعة األسواق الناشئة والبلدان النامية ،ووفقاً لبيانات مكتب اإلحصاء
الوطني ،فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي  %6.8في الربع األول من عام  ،2018بدعم من
النمو القوي في االستهالك الشخصي واالستثمارات العقارية والصادرات .وقد حافظ االقتصاد على نفس وتيرة نموه
للربع الثالث على التوالي .وفيما يقدر معدل النمو خالل عام  2017بنحو  ،%6.9فإن صندوق النقد الدولي،
وفقاً لتقريره الصادر مؤخ اًر ،يتوقع لمعدل نمو االقتصاد الصيني في عام  2018أن يبلغ  .%6.6يذكر أن
الحكومة الصينية تستهدف معدل نمو سنوي تراكمي يبلغ  ،%6.5في المتوسط ،في الفترة (.)2020-2010
أما معدل التضخم السنوي في الصين ،وحسب بيانات مكتب اإلحصاء الوطني ،فقد بلغ  %2.1في شهر مارس
من عام  2018منخفضاً من أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات عند  %2.9في الشهر السابق .يذكر أن
معدل التضخم كان قد سجل  %1.8في شهر ديسمبر من عام  .2017وبلغ معدل البطالة في الصين %3.89
في الربع األول من عام  ،2018منخفضاً من  3.9في الربع األخير من العام السابق ،ليبلغ أدنى مستوى له منذ
عام .2002
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الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي:
شهد الربع األول من عام  2018استمرار التحسن في متوسط أسعار النفط باألسواق العالمية ،حيث ارتفع
متوسط سعر خام برنت بنحو  %24.5في الربع المذكور بالمقارنة مع مستواه في ذات الفترة من عام .2017
وقد انعكس ذلك ،بجانب استمرار التعافي في النشاط االقتصادي العالمي والتدابير واإلجراءات التي اتخذتها
معظم دول مجلس التعاون الخليجي في إطار السياسات المالية ،إيجاباً على األداء االقتصادي لتلك الدول
وخاص ًة في الجوانب ذات الصلة بالميزانية العامة وقطاع التجارة الخارجية.
وبشأن آفاق النمو لدول المجلس خالل عام  ،2018جاءت توقعات صندوق النقد الدولي إيجابية القتصادات
دول المجلس عموماً ،مع بعض التباين من اقتصاد إلى آخر .وتأتي تلك التوقعات متأثرًة بنظرة الصندوق لوتيرة
نمو القطاع النفطي ،في ظل التزام الدول باتفاق خفض انتاج النفط بين منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين،
والذي تم تمديد العمل به حتى نهاية عام  .2018وتشير توقعات الصندوق ،في تقريره لشهر أبريل  ،2018إلى
أن معدل النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون خالل عام  2018سيبلغ نحو  ،%2.7في المتوسط ،حيث
يتوقع الصندوق تسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي في العام المذكور ليشكل بذلك قاطرة للنمو االقتصادي.
وشهدت معدالت التضخم السنوية تبايناً عبر دول مجلس التعاون بنهاية الربع األول من عام  2018بالمقارنة مع
مستوياتها في نهاية الربع األخير من العام السابق ،بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول
اعتبا اًر من يناير  .2018وقد بلغ متوسط معدل التضخم في دول المجلس ككل نحو  %1.7في شهر مارس من
عام  2018مقارن ًة بنحو  %1.2في شهر ديسمبر من عام .2017
الوضع في دولة اإلمارات العربية المتحدة:
تتوقع التقارير الدولية أن تشهد وتيرة النمو االقتصادي في دولة اإلمارات تسارعاً في عام  ،2018بالمقارنة مع
مستوياتها في عام  ،2017وذلك بدعم من األنشطة غير النفطية ،في ظل استمرار التحسن في حركة النشاط
االقتصادي العالمي خالل عام  .2018وتظهر بعض مؤشرات األداء القطاعية ،بواد اًر على أداء إيجابي القتصاد
الدولة اإلمارات خالل الربع األول من العام المذكور.
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ففي القطاع المصرفي ،بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة  1662.4مليار درهم بنهاية الربع
األول من عام  2018مرتفع ًة بنسبة  %3.8مقارن ًة بذات الفترة من عام  .2017كما ارتفع اجمالي رأس المال
واالحتياطيات للبنوك بنسبة  %6إلى  316.3مليار درهم بنهاية مارس  .2018وبلغت نسبة كفاية رأس المال
 %17.5في الربع األول من عام  ،2018لتفوق بذلك النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي ( ،)%12مما
مالءة تجاه أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.
يجعل القطاع المصرفي أكثر
ً
ومقارن ًة بذات الفترة من عام  ،2017ارتفع عرض النقود بمعناه الواسع ) (M2بنسبة  %1.4ليبلغ 1293.8
مليار درهم بنهاية مارس  ،2018في حين ارتفع عرض النقود بمعناه األوسع ) (M3بنسبة  %4.2ليصل إلى
 1526.7مليار درهم في نفس الفترة .وفي جانب نتائج األعمال للمصارف المدرجة في أسواق المال المحلية
خالل الربع األول من عام  ،2018فقد بلغت األرباح المجمعة لعدد  19بنكاً وطنياً مدرجاً في بورصتي أبوظبي
ودبي نحو  10.7مليار درهم خالل الربع المذكور لتسجل ارتفاعاً بنحو  %12.3بالمقارنة مع مستواها في ذات
الفترة من عام  ،2017حيث كانت األرباح قد بلغت نحو  9.52مليار درهم.1
أما أسواق المال المحلية فقد شهدت تبايناً في أدائها خالل الربع األول من عام  ،2018حيث سجل المؤشر العام
لسوق أبوظبي لألوراق المالية  4595.1نقطة ،في المتوسط ،خالل الربع المذكور مرتفعاً بنحو  %6.4مقارن ًة
بمستواه في الربع الرابع من عام  .2017فيما سجل مؤشر سوق دبي المالي  3249نقطة ،في المتوسط ،خالل
الربع األول من عام  2018بانخفاض نسبته  %6مقارن ًة بالربع األخير من العام السابق.

2

وشهد معدل التضخم السنوي في دولة اإلمارات ارتفاعاً ملحوظاً في الربع األول من عام  2018حيث سجل
حوالي  ،%4.29في المتوسط ،خالل الربع المذكور وذلك بالمقارنة مع مستواه في الربع الرابع من عام ،2017
حيث كان معدل التضخم قد بلغ حوالي  .%2.18يذكر أن مطلع يناير  2018قد شهد بداية تطبيق ضريبة
القيمة المضافة على السلع والخدمات بالدولة.
1

المصدرhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=41203&y=2018 :

 2المصدر :مصرف اإلمارات المركزي ،تقرير عن التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في دولة اإلمارات الربع األول 2018

) )2017الربع الثاني
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أهم نتائج مؤشرات الثقة الدولية
مؤشرات الثقة في الواليات المتحدة األمريكية:
شهدت ثقة المستهلكين األمريكيين تحسنا طفيفاً بنهاية الربع األول من عام  ،2018وفقاً لمؤشر ثقة المستهلك
الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد ( ،)The Conference Boardحيث سجل المؤشر العام لثقة المستهلك
 127.7نقطة بنهاية شهر مارس من عام  2018مقارنة ب  125.6نقطة بنهاية الربع األول من عام .2017
وجاء تحسن أداء المؤشر العام بسبب التحسن في المؤشر الفرعي والمتمثل بمؤشر الوضع الحالي حيث ارتفع
من  143.1نقطة في نهاية الربع األول من عام  2017ليسجل نحو  159.9نقطة بنهاية الربع األول من عام
 ،2018وجاء ذلك االرتفاع ،وفقاً للمحللين ،بسبب التحسن الملحوظ

في نظرة المستهلكين ألداء القتصاد

األمريكي على مستوى تقييمهم لألوضاع الحالية .أما مؤشر األوضاع المستقبلية فقد انخفضت توقعات
المستهلكين فيما يتعلق بأداء سوق االوراق المالية على المدى القصير ،الى جانب االنخفاض الذي سجلته
توقعات المستهلكين لسوق العمل وذلك لألشهر الستة القادمة من عام .2018
وسجل المؤشر القيادي لالقتصاد ) )109( )Leading Economic Indexنقطة في شهر مارس من عام
 2018منخفضاً بنحو ( )%13.9عن مستواه في شهر مارس من عام  2017حيث كان قد سجل 126.7
نقطة .وبحسب المحللين ،فإن التراجع في المؤشر القيادي لالقتصاد األمريكي بنهاية الربع األول من عام
 ،2018بسبب المساهمة السلبية لمكونات سوق العمل في شهر مارس  ،2018حيث انخفضت توقعات
المستهلكين بالحصول على وظائف خالل الستة أشهر القادمة من عام .2018
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مؤشرات الثقة في دول منطقة اليورو:
شهد مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تحسناً بنهاية الربع األول من عام  ،2018حيث سجل ()0.1
نقطة في شهر مارس ،مقارنة بمستواه البالغ ( )5.0-نقطة بنهاية الربع األول من عام  ،2017بحسب بيانات
المفوضية األوروبية .وجاء ذلك في ظل توقعات المستهلكين اإليجابية بشأن فرص العمل في المستقبل ،وقد أزيح
تأثير ذلك جزئياً نتيج ًة لنظرة المستهلكين السلبية لمستقبل األوضاع االقتصادية عموماً إلى جانب توقعاتهم بشأن
مدخراتهم.
كما تحسنت الثقة في مناخ األعمال بمنطقة اليورو بنهاية الربع األول من عام  2018حيث بلغت قيمة مؤشر
الثقة في مناخ األعمال لمنطقة اليورو  1.34نقطة في شهر مارس من العام المذكور مرتفعاً بنحو  0.56نقطة
مقارنة بالربع األول من العام الماضي.
أما مؤشر الثقة االقتصادية ( )ESIفقد أظهر تحسناً في مستويات الثقة بمنطقة اليورو بنهاية الربع األول من عام
 ،2018حيث سجل المؤشر  112.6نقطة في شهر مارس من عام  ،2018مقارن ًة بمستواه البالغ  107.9في
ذات الشهر من العام الماضي .وجاء أداء المؤشر في شهر مارس  2018بفضل تحسن الثقة في بعض
القطاعات التابعة للمؤشر ،مقارنة بمستوياتها السابقة ،بما فيها قطاع المستهلكين كما وردت اإلشارة إليه سابقاً.
مؤشرات الثقة في اليابان:
شهدت ثقة المستهلكين في اليابان مزيداً من التحسن بنهاية الربع االول من عام  2018حيث سجل مؤشر ثقة
المستهلك ،الذي يصدر عن مجلس الوزراء الياباني ،نحو  44.3نقطة في شهر مارس من عام  2018بعد أن
كان قد سجل  43.9نقطة في شهر مارس من عام  .2017وجاء أداء مؤشر ثقة المستهلك مدعوماً بتحسن
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أداء بعض المؤشرات الفرعية المكونة له في شهر مارس من عام  2018والتي جاء في مقدمتها مؤشر نمو
الدخل نحو ( )42.6نقطة ،يليه مؤشر التوقعات بواقع ( )49.1نقطة.
وشهدت الثقة في مناخ األعمال ارتفاعاً في الربع األول من عام  ،2018وذلك وفقاً لمؤشر "تانكان" ،الذي
يصدر عن بنك اليابان المركزي ،حيث سجل مؤشر تانكان للشركات الكبرى الصناعية  24نقطة في الربع
المذكور مقارنة ب  12نقطة في ذات الربع من عام  .2017أما مؤشر تانكان للشركات الكبرى غير الصناعية
فقد سجل نحو  23نقطة فيما كان قد سجل  20نقطة في الربع األول من عام .2017
مؤشرات الثقة في الصين:
شهدت ثقة المستهلكين في الصين تحسناً ملحوظاً بنهاية الربع األول من عام  ،2018حيث سجل مؤشر ثقة
المستهلك ،الذي يصدر عن المكتب الوطني لإلحصاء 122.3 ،نقطة في شهر مارس من العام المذكور مرتفعاً
من مستوى  111نقطة الذي سجله في شهر مارس من العام الماضي.
أما مؤشر مديري المشتريات للشركات الصناعية ،الصادر عن المكتب الوطني لإلحصاء في الصين ،فقد سجل
 51.5نقطة في شهر مارس من عام  ،2018متراجعاً عن مستواه مقارنة بالربع األول من عام  2017حيث كان
قد سجل نحو  51.8نقطة في مارس ،وذلك يعود الى التراجع في بعض المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام
وهي مؤشر االنتاج الصناعي ،ومؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر التوظيف .
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المؤشرات الكلية والقطاعية القتصاد إمارة أبوظبي
الناتج المحلي اإلجمالي
وفقاً للتقديرات األولية الصادرة عن مركز اإلحصاء-أبوظبي ،شهدت القيمة المضافة لألنشطة غير النفطية
(باألسعار الثابتة) ارتفاعاً في الربع األول من عام  ،2018حيث بلغ معدل نموها  %1.6في الربع المذكور.
وقد أدى انخفاض القيمة المضافة لألنشطة النفطية في ذات الربع بنسبة  ،%1.5في ظل استمرار سريان اتفاق
خفض انتاج النفط بين أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين ،إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار
الثابتة) بشكل طفيف ،حيث بلغ معدل النمو  %0.1في الربع األول من عام  .2018يذكر أن المساهمة النسبية
لألنشطة غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بلغت نحو  %61.2في الربع المشار إليه،
وفقاً لبيانات مركز اإلحصاء-أبوظبي.
جدول رقم ()1
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي باألسعار الثابتة ()%
2017
المكون
الناتج المحلي اإلجمالي
القيمة المضافة لألنشطة غير
النفطية

2018

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

0.6

0.3-

1.3-

1.1-

0.1

0.4

1.3

2.6

3

1.6

المصدر :مركز اإلحصاء-أبوظبي ،الحسابات القومية الربعية ،الناتج المحلي اإلجمالي ،الربع األول  ،2018تقديرات أولية.

وفيما جاءت وتيرة النمو في القطاع النفطي خالل الربع األول من عام  2018متأثرة باستمرار العمل باتفاق
خفض إنتاج النفط بين دول أوبك وبعض المنتجين خارجها ،فإن أداء األنشطة غير النفطية يأتي متسقاً مع
االتجاهات التي سجلتها العديد من المؤشرات القطاعية ومؤشرات الثقة ،بنهاية الربع المذكور .ويتوقع أن يسهم
ذلك ،بجانب الزيادة المرتقبة في انتاج النفط ،في دعم وتيرة النمو خالل النصف الثاني من عام .2018
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معدل التضخم
بلغ مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بإمارة أبوظبي  112.2نقطة خالل الربع األول من عام ،2018
مقارن ًة مع  107.9نقطة خالل نفس الفترة من عام  .2017وقد بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك %3.9
خالل الربع األول من عام  ،2018ليشهد بذلك ارتفاعاً مقارن ًة بمستواه خالل نفس الفترة من عام  2017حيث
كان قد جاء عند  ،%2.2ويأتي هذا االرتفاع نتيجة بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة بنسبة  %5منذ
مطلع يناير الماضي مما أسهم في حدوث ارتفاع في أسعار المجموعات الخاضعة للضريبة ضمن سلة الرقم
القياسي ألسعار المستهلك في إمارة أبوظبي.
شكل رقم ()1

الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في إمارة أبوظبي (سنة األساس=)2014
112.7

112.4
111.3
108.4

107.8

107.6

مارس

فبراير

يناير

115.0
110.0

105.0
2018

المصدر:

2017

مركز اإلحصاء-أبوظبي ،الرقم القياسي ألسعار المستهلك-مارس .2018

ويظهر تحليل مساهمة المجموعات المكونة لسلة مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بإمارة أبوظبي في
إجمالي التغيرات التي طرأت على المؤشر خالل الربع األول من عام  ،2018أن مجموعة النقل هي أعلى
المجموعات مساهم ًة .حيث أسهمت بنسبة  %35.7من مجمل معدل االرتفاع الذي تحقق خالل الربع األول من
عام  2018مقارن ًة بالربع األول من عام  ،2017حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة  .%10أما مجموعة
"السكن ،والمياه ،والكهرباء ،والغاز ،وأنواع الوقود األخرى" فقد أسهمت بتخفيض نسبة التضخم خالل الربع األول
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من عام  2018مقارن ًة بالفترة نفسها من عام  2017وذلك بنسبة  ،%26.6وقد جاء هذا األثر نتيجة انخفاض
معدل أسعار اإليجارات السكنية بنسبة .%3

التجارة الخارجية غير النفطية
بلغت القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي في الفترة (يناير-مارس)
من عام  2018نحو  37.9مليار درهم ،لتشهد انخفاضاً بنسبة بلغت  %13.6مقارنة بالفترة نفسها من عام
 .2017وجاء ذلك كمحصلة لالنخفاض في كل من قيمة المعاد تصديره بنسبة  %21.9وفي قيمة الواردات
بنسبة  %15.1خالل الفترة المذكورة .أما قيمة الصادرات السلعية غير النفطية فقد ارتفعت بنسبة  %5خالل
الفترة (يناير– مارس) من عام .2018
شكل رقم ()2
قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية إلمارة أبوظبي ومكوناتها
43,893
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40,000
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0
يناير -مارس 2018
إجمالي قيمة التجارة الخارجية

يناير-مارس 2017
قيمة الواردات

قيمة المعاد تصديره

قيمة الصادرات

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

وتصدرت مجموعة "اللوازم الصناعية" قائمة الواردات ،حيث ساهمت تلك المجموعة بما نسبته  %39.5من

إجمالي الواردات السلعية غير النفطية خالل الفترة (يناير-مارس) من عام  .2018كما كان الستمرار ارتفاع
الصادرات بمعظم المجموعات السلعية ،وبنسب كبيرة في بعضها مثل السلع االنتاجية (عدا معدات النقل)
( ،)%168.2معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها ( ،)%52.6بجانب مجموعة اللوازم الصناعية ( )%5وغيرها،
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خالل الفترة (يناير– مارس)  ،2018أثرها على إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لتحقق معدل نمو
موجب خالل تلك الفترة.

بعض مؤشرات األداء القطاعية:
ادر على أداء إيجابي لبعض األنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي خالل الربع
فيما تظهر بعض المؤشرات بو اً
األول من عام  ،2018وذلك في ظل استمرار التعافي في أداء االقتصاد العالمي ،فإن وتيرة أداء األنشطة غير
النفطية خالل الفترة المذكورة قد جاءت متسمة بالتباين عبر تلك األنشطة كما يتضح من االتجاهات التي سجلتها
بعض مؤشرات األداء القطاعية.

القطاع السياحي
ففي القطاع السياحي ،وحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي تظهر بعض المؤشرات تحسناً في أداء
القطاع خالل الربع األول من عام  ،2018حيث ارتفع عدد نزالء المنشآت الفندقية بنحو  %10.9خالل الفترة
(يناير-مارس) من عام  2018مقارنة بالفترة نفسها من عام  2017ليبلغ نحو  1,290ألف نزيل ،كما ارتفع
معدل اإلشغال بالمنشآت الفندقية بنسبة  %2.6إلى  .%78وفي المقابل بلغ متوسط مدة اإلقامة نحو  2.7ليلة
منخفضاً بنسبة  ،%0.4وقد أسهم ذلك ،بجانب انخفاض متوسط سعر الغرفة ،في انخفاض إجمالي إيرادات
المنشآت الفندقية بنحو  %4.4لتبلغ نحو  1,482مليون درهم خالل الفترة (يناير-مارس) .2018
جدول رقم ()2
مؤشرات أداء المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي
المؤشر
عدد النزالء (ألف)

(يناير-مارس) 2017

(يناير-مارس) 2018

التغير
%10.9

1,162

1,290

متوسط مدة االقامة ( ليلة)

2.7

2.7

%0.4-

معدل اإلشغال ()%

76

78

%2.6

1,550

1,482

%4.4-

إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية (مليون درهم)
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المصدر :دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي ،تقرير أداء المنشآت الفندقية-مارس .2018

وجاءت الصين كأكبر سوق مصدرة للزوار الى أبوظبي خالل الفترة (يناير-مارس) من عام  ،2018حيث بلغ
عدد نزالء المنشآت الفندقية في أبوظبي من الصين نحو  127.3ألف نزيل ،بارتفاع بلغت نسبته %31.6
مقارنة بنفس الفترة من عام  ،2017تليها الهند بنحو  100.4الف نزيل ،ثم المملكة المتحدة بنحو  75ألف
نزيل .وعلى مستوى الدول العربية ،تصدرت مصر ،كأكبر سوق مصدرة للسياح إلى أبوظبي ،حيث بلغ عدد
السياح منها خالل الفترة (يناير-مارس) من عام  2018نحو  41.2ألف نزيل متفوقة بذلك على كل من المملكة
العربية السعودية والفلبين كما يتضح بالشكل رقم (.)3
شكل رقم ()3

النزالء بالمنشآت الفندقية طبقا ألكثر الجنسيات (عدا دولة االمارات) في الفترة (يناير-مارس) 2018
140

127.3

120
100.4

96.7

75

80

59.7
37.3 37.6

41.4 38.8

الفلبين

السعودية

41.2

50.1

45
36.4

60

35.5

(ألف نزيل)

76.8

100

40.4

40
20
0

مصر

ألمانيا

(يناير-مارس) 2018

الواليات
المتحدة

المملكة
المتحدة

الهند

الصين

(يناير-مارس) 2017

المصدر :دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي ،تقرير أداء المنشآت الفندقية-فبراير .2018
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وشهدت السياحة الداخلية خالل الفترة (يناير -فبراير) من عام  2018استق ار اًر نسبياً ،حيث بلغ عدد النزالء من
داخل دولة اإلمارات نحو  357.1ألف نزيل خالل الفترة المذكورة ،مقارنة بنحو  358ألف نزيل خالل ذات الفترة
من عام .2017

تطورات سوق المال:
أنهى مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية جلسات السوق بنهاية الربع األول من عام  2018مسجالً نحو
 4585.40نقطة ،ليشهد ارتفاعاً بنحو  %3.19في الربع المذكور مقارنة بمستواه في الربع المماثل من عام
 2017حيث كان المؤشر قد سجل  4443.53نقطة .وجاء أداء المؤشر العام للسوق خالل الربع األول من عام
 2018كمحصلة ألداء مؤشرات القطاعات المكونة له والذي اتسم بالتباين.
شكل رقم ()4
مستويات اإلغالق ربع السنوية لمؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
(الربع األول  – 2017الربع األول )2018
4600
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4550

4500

4425.4
4398.44

(نقطة)
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4450
4400

4397.4

4350
4300
Q1/2018

Q4/2017

Q3/2017
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المصدر :سوق أبوظبي لألوراق المالية
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فقد شهدت بعض قطاعات سوق أبوظبي لألوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الربع األول من عام
 ،2018مقارنة بذات الفترة من عام  ،2017وشمل ذلك قطاع الطاقة الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة %86.6
يليه قطاع االستثمار والخدمات المالية ،حيث ارتفع المؤشر بنسبة  %12.8إلى جانب بعض القطاعات األخرى.
كما شهدت مؤشرات بعض القطاعات انخفاضاً ،بنسب متباينة ،في مستويات االغالق بنهاية الربع األول من
عام  2018مقارن ًة بمستوياتها في الربع المماثل من عام .2017
شكل رقم ()5
نسبة التغير في مستويات اإلغالق لمؤشرات القطاعات
(الربع األول )2018
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أداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج المؤشرات التنموية

شهدت ثقة المستهلكين بدولة اإلمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بنهاية عام  ،2017وذلك وفقاً لنتائج مؤشر نيلسن
لثقة المستهلك الخاص بالدولة الذي سجل  118نقطة في الربع الرابع من العام المذكور مرتفعاً بواقع  10نقاط
مقارن ًة بمستواه في ذات الربع من عام .2016

1

وعلى مستوى القطاع غير النفطي في اقتصاد دولة اإلمارات ،وبحسب مؤشر مديري المشتريات لشركات القطاع
الخاص العاملة في األنشطة غير النفطية ،الذي تصدره شركة ماركيت ) (HIS Markitبالتعاون مع بنك
اإلمارات دبي الوطني ،فقد شهد القطاع الخاص غير النفطي بالدولة خالل الربع األول من  2018توسعاً بوتيرة
أعلى من المتوسط التاريخي .حيث سجل المؤشر  54.8نقطة في شهر مارس من العام المذكور فيما كان قد
سجل  56.2نقطة في ذات الشهر من عام  .2017وتشير البيانات إلى تراجع زخم النمو في القطاع الخاص
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
األجنبي على السلع والخدمات ،في تقليل معدل النمو في شهر مارس  .2018أما من حيث التكاليف ،فقد
استفادت الشركات من تراجع ضغوط األسعار عن طريق تخفيض أسعار المنتجات في محاولة لتحفيز الطلب من
العمالء .ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن مؤشر مدراء المشتريات في دولة اإلمارات العربية المتحدة يواصل
ت سجيل قراءات أدنى من االرتفاع الذي شهده قبيل فرض ضريبة القيمة المضافة نهاية عام  ،2017فإنه ال يزال
ضمن نطاق التوسع ،ومن شأن استمرار الحسومات من قبل الشركات أن يساعد في تحفيز الطلب .وتبدي
الشركات المزيد من اإليجابية إزاء اإلنتاج المستقبلي أكثر مما كانت عليه في الشهر الماضي.

1

http://www.nielsen.com/ae/en/press-room/2018/uae-consumer-confidence-continued-thepositive-momentum-with-an-.html
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وفي إمارة أبوظبي ،تظهر القراءة في مجمل نتائج المؤشرات التنموية خالل الربع األول من عام  2018استمرار
الشعور بالثقة والتفاؤل في أوساط المستهلكين ومجتمع األعمال بشأن مستقبل األوضاع االقتصادية باإلمارة.
وتشكل مستويات الثقة المسجلة أحد الممكنات التي يمكن أن تسهم ،بجانب غيرها من الممكنات ،في استفادة
اقتصاد اإلمارة ،وخاص ًة األنشطة غير النفطية ،من الفرص المتوقعة في ظل استمرار التحسن في وتيرة النمو
االقتصادي العالمي خالل عام  .2018ويعكس ذلك أهمية تضافر الجهود بإمارة أبوظبي ودولة اإلمارات إليجاد
الزخم الداخلي الالزم لتعظيم استفادة االقتصاد المحلي من الفرص المشار إليها.
فعلى مستوي ثقة المستهلكين ،تظهر نتائج مؤشر ثقة المستهلك خالل الربع األول من عام  2018استمرار الثقة
والتفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي ،بمختلف خصائصهم .وجاء ذلك كمحصلة لنظرة المستهلكين
وتقييمهم اإليجابي لألوضاع االقتصادية في الربع المذكور ،إضاف ًة إلى استمرار التفاؤل في توقعاتهم بشأن
مستقبل األوضاع االقتصادية باإلمارة .ويعكس كل ذلك ثقة المستهلكين الراسخة في اقتصاد اإلمارة ،في ظل ما
يتمتع به من مقومات.
وفي قطاع األعمال ،تظهر نتائج المؤشرات ذات الصلة ،بما فيها مؤشر الثقة في مناخ األعمال ،للربع األول من
عام  ،2018استمرار الشعور بالثقة والتفاؤل في أوساط أصحاب األعمال والمستثمرين ،بشأن مستقبل األداء
االقتصادي بإمارة أبوظبي .كما سجل مؤشر دورة األعمال استق ار اًر نسبياً في الربع المذكور .ويعكس كل ذلك
استقرار ثقة قطاع األعمال في مستقبل االقتصاد ،وهو األمر الذي يكمل ،بجانب استقرار ثقة المستهلكين ،معادلة
الثقة المطلوبة ضمن منظومة الممكنات المتوفرة القتصاد اإلمارة بما يعزز قدرته على االستفادة من استمرار زخم
النمو االقتصادي العالمي.
وييستعرض هذا التقرير ،في أجزائه التالية ،أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خالل الربع األول من عام  2018من
خالل قراءة تفصيلية في نتائج مجموعة من المؤشرات التنموية.
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نتائج المؤشر -الربع األول 2018
 المؤشر العام

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

وبلغ معدل التغير نحو ()%6.5-

تظهر نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك في األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي للربع
األول من عام  2018استمرار الشعور بالثقة والتفاؤل لدى المستهلكين في إمارة
أبوظبي ،بمختلف فئاتهم ،بشأن األوضاع االقتصادية باإلمارة .ويعكس ذلك مدى ثقة
المستهلكين في مرونة اقتصاد اإلمارة وقدرته على االستفادة من الفرص المتاحة في
ظل استمرار التحسن في وتيرة النمو االقتصادي العالمي مستفيداً من المقومات

مؤشر ثقة المستهلك في األداء االقتصادي

العديدة التي يتمتع بها .وقد أنهى المؤشر الربع األول من عام  2018مسجالً نحو

مقارنة مع عام .2017

 135نقطة ،في شهر مارس ،ليشهد بعض االنخفاض بالمقارنة مع مستواه في ذات

 مؤشر الوضع الحالي

الفترة من عام .2017

سجل مؤشر الوضع الحالي نحو

وقد جاء أداء المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي في الربع األول من عام

 101نقطة ،في المتوسط ،وبلغ

معدل التغير نحو ( )%0.8مقارنة

مع عام .2017

 مؤشر الوضع المستقبلي
سجل مؤشر التوقعات المستقبلية
نحو  148نقطة ،في المتوسط،

وبلغ معدل التغير نحو ()%9.4-

مقارنة مع عام .2017

 2018كمحصلة ألداء مؤشراته الفرعية المتمثلة في مؤشر الوضع الحالي ،الذي
يعنى بنظرة المستهلكين لألوضاع االقتصادية خالل الربع المذكور ،بجانب مؤشر
الوضع المستقبلي ،الذي يعنى بتوقعات المستهلكين بشأن مستقبل األوضاع
االقتصادية.
وتظهر اتجاهات المؤشر العام ومؤشراته الفرعية بنهاية الربع األول من عام ،2018
استق ار اًر نسبياً في نظرة المستهلكين بإمارة أبوظبي إلى األوضاع االقتصادية خالل
الربع المذكور ،بجانب استمرار تفاؤلهم بشأن مستقبل األداء االقتصادي باإلمارة.
يأتي ذلك في ظل استمرار التحسن في أسعار النفط باألسواق العالمية خالل عام
 2018بجانب التوقعات ذات الصلة باآلفاق االقتصادية العالمية والتي ترجح المزيد
من التحسن في وتيرة النمو االقتصادي عالمياً في العام المذكور.

تقرير متابعة األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية ونتائج المؤشرات التنموية -الربع األول 2018

22

المستهلكون بإمارة أبوظبي يعبرون عن
استمرار شعورهم بالثقة والتفاؤل بشأن
األوضاع االقتصادية باإلمارة.

سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي نحو 129
نقطة ،في المتوسط ،خالل الربع األول من عام  .2017ويظهر ذلك استمرار
شعور المستهلكين بالثقة والتفاؤل تجاه مستقبل األوضاع االقتصادية بإمارة
أبوظبي .ويأتي ذلك في ظل استمرار ثقة المستهلكين الراسخة في اقتصاد اإلمارة
في ظل السياسات االقتصادية المتبعة ونظرتهم اإليجابية لآلثار المتوقعة
لإلجراءات والتدابير المتخذة في إطار تلك السياسات على أوضاعهم المعيشية
ومستويات رفاهيتهم ،وذلك إلى جانب التفاؤل الواضح في توقعات المستهلكين
بشأن األوضاع االقتصادية المستقبلية .ويعكس كل ذلك مدى ثقة المستهلكين في
اقتصاد إمارة أبوظبي وقدرته ،في ظل ما يزخر به من مقومات ،على االستفادة
من الفرص الناجمة عن تسارع وتيرة نمو االقتصاد العالمي.
شكل رقم ()6
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مؤشر الوضع الحالي يعكس استقرارا ً
نسبيا ً في تقييم المستهلكين لألوضاع
االقتصادية في الربع األول من عام
.2018

وفيما يتعلق بنظرة المستهلكين لألوضاع االقتصادية خالل الربع األول من
عام  ،2018فقد سجل مؤشر الوضع الحالي نحو  101نقطة ،في المتوسط،
في الربع المذكور ليعكس استق ار اًر نسبياً في تقييم المستهلكين لألوضاع
االقتصادية ،مع حالة الترقب التي ظلت سائدة في أوساطهم منذ الربع األخير
من العام الماضي بشأن انعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة .يذكر أن
نهاية الربع األول من عام  2018قد شهدت انخفاض معدل التضخم بإمارة
أبوظبي ليصل إلى  %2.7في شهر مارس من العام المذكور ،وذلك من نحو
 %4.7في شهر يناير ،حيث أسهم انخفاض اإليجارات السكنية في تراجع
معدل التضخم وبقائه أقل من نسبة الضريبة مما أدى إلى انحسار مخاوف
المستهلكين بشأن أثر الضريبة على المستوى العام لألسعار.
شكل رقم ()7
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وسجل مؤشر التوقعات المستقبلية نحو  148نقطة ،في المتوسط ،خالل الربع

توقعات المستهلكين بشأن مستقبل األداء

األول من عام  ،2018ليعكس قد اًر كبي اًر من التفاؤل في توقعات المستهلكين

االقتصادي بإمارة أبوظبي تتسم بالتفاؤل

بإمارة أبوظبي بشأن مستقبل األوضاع االقتصادية باإلمارة في الجوانب ذات

في ظل ما يتمتع به اقتصاد اإلمارة من

الصلة باألداء االقتصادي الكلي وفرص العمل والدخل .ويأتي استمرار التفاؤل

مقومات تؤهله لالستفادة من الفرص

من قبل المستهلكين في ظل ثقتهم الراسخة في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي ،في

المرتبطة بتسارع نمو االقتصاد العالمي.

ظل ما يتمتع به من مقومات متنوعة ،على اقتناص الفرص التي يتيحها
استمرار التحسن في وتيرة النمو االقتصادي العالمي خالل عام ،2018
بجانب استمرار التحسن في أسعار النفط باألسواق العالمية.

شكل رقم ()8
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أبرز نتائج مؤشر ثقة المستهلك في األداء االقتصادي:
 .1المؤشر العام لثقة المستهلك في األداء االقتصادي يظهر استمرار الشعور بالثقة والتفاؤل لدى
المستهلكين بإمارة أبوظبي ،بمختلف فئاتهم ،خالل الربع األول من عام .2018
 .2مؤشر الوضع الحالي يعكس استق ار اًر نسبياً في تقييم المستهلكين لألوضاع االقتصادية في إمارة أبووظبي
خالل الربع األول من عام .2018
 .3توقعات المستهلكين بشأن األوضاع المستقبلية القتصاد إمارة أبوظبي تتسم بقدر كبير من التفاؤل ،في
ظل ما يتمتع به االقتصاد من مقومات وممكنات تؤهله لالستفادة من الفرص المتاحة في ظل تسارع
وتيرة النمو االقتصادي العالمي.
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مؤشر الثقة في مناخ األعمال
نتائج المؤشر -الربع األول 2018

المؤشر العام

سجل المؤشر نحو  52نقطة،

في الربع األول من عام ،2018

منخفضا بالمقارنة مع مستواه في ذات

الربع من عام .2017

مؤشر الوضع الحالي

سجل المؤشر نحو  46نقطة،

في الربع األول من عام ،2018

منخفضا بالمقارنة مع مستواه في ذات

الربع من عام .2017

مؤشر الوضع المستقبلي

سجل المؤشر نحو  55نقطة،

في الربع األول من عام ،2018

منخفضا بالمقارنة مع مستواه في ذات
الربع من عام .2017

سووجل المؤشوور العووام للثقووة فووي منوواخ األعمووال بإمووارة أبوووظبي نحووو  52نقطووة فووي الربووع
األول م وون ع ووام  2018ليش ووهد انخفاضو واً بالمقارن ووة م ووع مس ووتواه ف ووي ذات الرب ووع م وون ع ووام
.2017
وتعكووس قيمووة المؤشوور خووالل الربووع األول موون ع ووام  2018اسووتمرار الثقووة والتفوواؤل ف ووي
أوسوواط منشووآت األعمووال بشووأن مسووتقبل األداء االقتصووادي بإمووارة أبوووظبي .وشوومل ذلووك
المنشآت العاملة بمختلف األنشطة االقتصادية.
وقد جاء أداء المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال خالل الربوع الموذكور كمحصولة ألداء
كل من مؤشر الوضع الحالي ،الذي يعنوى بتقيويم منشوآت األعموال لألوضواع االقتصوادية
الفتورة المشووار إليهوا ،والووذي عكسوت قيمتووه توأثر تقيوويم المنشوآت بنظرتهووا لوبعض المتغيورات
ذات الصلة بأوضاعها الداخلية ،ومؤشر الوضع المسوتقبلي الوذي أظهورت قيمتوه اسوتمرار
التفوواؤل فووي توقعووات المنشووآت بشووأن مسووتقبل األوضوواع االقتصووادية بإمووارة أبوووظبي خووالل
الربع الثاني من عام .2018
وبشووكل عووام ،فووإن مسووتويات التفوواؤل والثقووة المشووار إليهووا ،والتووي شووملت المنشووآت العاملووة
بجميووع األنشووطة االقتصووادية ،بمنوواطق اإلمووارة الووثالث (أبوووظبي ،العووين والظف ورة) ،تشووكل
أحوود أه ووم المقومووات االقتص ووادية الت ووي يمكوون أن تس ووهم ،بجان ووب المقومووات األخ وورى ،ف ووي
تعزيز قدرة اقتصاد اإلمارة لالستفادة من الفرص المتاحة في ظل استمرار زخوم النموو فوي
االقتصاد العالمي خالل عام .2018
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ووفقوو واً لنتو ووائج المؤش و وور ،فقو وود جو وواء تقي و وويم منشو ووآت األعم و ووال
لألوض و وواع االقتص و ووادية ف و ووي الربو ووع األول م و وون ع و ووام 2018

شكل رقم ()9

المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشراته الفرعية بإمارة أبوظبي
نقطة

منخفضواً حيووث سووجل مؤشوور الوضوع الحووالي نحووو  46نقطووة

100

فووي الربووع المووذكور منخفضووا عوون نقطووة الحيوواد وعوون مسووتواه

فو و ووي الربو و ووع األول مو و وون عو و ووام  .2017وجو و وواء أداء المؤشو و وور

64

55

46

كمحصلة لتقييم المنشآت لمجموعوة مون العوامول ذات الصولة

55

52

61

60
40

بأوضوواعها الداخليووة ،مثوول حجووم المبيعووات ومسووتوى األربوواح

20

وغيرها.
وبشأن المستقبل ،فقد عكس مؤشر الوضع المسوتقبلي ،الوذي
س ووجل نحو ووو  55نقطو ووة فو ووي الربو ووع األول مو وون عو ووام ،2018

وجود قدر من التفواؤل لودى منشوآت األعموال تجواه األوضواع

0
مؤشر الوضع المستقبلي

لالسووتفادة موون الووزخم النوواجم عوون اسووتمرار التسووارع فووي وتي ورة

مؤشر الوضع الحالي
Q1 2018

المؤشر العام

Q1 2017

المصدر :نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع الرأي
قراءة الربع األول  2017تقديرية

االقتصادية في الربع الثاني من عام  .2018ويعد ذلك أحد
المقومووات التووي يمكوون أن تسووهم فووي تمكووين اقتصوواد اإلمووارة

80

شكل رقم ()10
المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشراته الفرعية وفقا للنشاط االقتصادي
نقطة

النمو االقتصادي العالمي.

100

وحسووب النشوواط االقتصووادي ،تظهوور نتووائج المؤشوور العووام

80

للثقووة فووي منوواخ األعمووال تفوواوت مسووتويات التفوواؤل وسووط
المنشووآت العاملووة بمختلووف األنشووطة فووي الربووع االول موون

ع و ووام  ،2018وبلغ و ووت أعاله و ووا ل و وودى المنش و ووآت العامل و ووة
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بنشاط التقنيوة واالتصواالت حيوث سوجل المؤشور نحوو 64
نقطووة ،توواله ك والً موون نشوواط االنشوواءات والنقوول والتخ وزين

20

بنحووو  59و  56نقطووة علووى الت ووالي .تجوودر اإلشووارة إلووى
أن تقيوويم المنشووآت العاملووة بمختلووف األنشووطة االقتصووادية

لألوضوواع الحاليووة خووالل الربووع األول موون عووام  2018قوود
جو وواء سو وولبياً لجميو ووع األنشو ووطة  ،وذلو ووك كمو ووا يظهو وور مو وون
المستويات التي سجلها مؤشر الوضع الحالي.

0
النقل
والتخزين

المالية

الصناعة

مؤشر الوضع المستقبلي

الخدمات

التقنية
واالتصاالت

مؤشر الوضع الحالي

التجارة

االنشاءات

المؤشر العام
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ويذكر في هذا الصدد أن بعض المؤشرات األولية تظهور تباينواً فوي األداء عبور تلوك األنشوطة ،فعلوى مسوتوى األنشوطة الخدميوة ،وفيموا تظهور
تقارير هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ،أن عدد نزالء المنشآت الفندقيوة بإموارة خوالل الفتورة (ينواير-موارس) مون عوام  2018ارتفوع ليصول إلوى
نحو  1.29مليون نزيل ،بجانب ارتفاع معدل إشغال الوحدات الفندقية ،فإن مؤشرات بعض المؤشرات األخرى قد شهدت انخفاضاً.
وفي قطاع التجارة الخارجية ،شهد إجمالي قيمة التجارة السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي انخفاضاً بنسبة  %13.6-خالل الربع
األول مون عوام  2018بالمقارنووة موع ذات الفتورة مون عووام  .2017وجواء ذلووك كمحصولة النخفوواض قيموة الوواردات وقيموة المعوواد تصوديره فووي
الفترة المذكورة.
ومن حيث حجم المنشأة ،تظهر اتجاهات المؤشر العام
للثقووة ف ووي منوواخ األعم ووال اسووتمرار التفوواؤل ف ووي أوس وواط
شكل رقم ()11

منشووآت األعمووال وخاص و ًة (الكبي ورة والمتوسووطة) خ ووالل

المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشراته الفرعية وفقا لحجم المنشأة

الرب ووع األول م وون عوووام  .2018وق وود ج وواءت مس ووتويات

نقطة

التفاؤل متقاربة ،في حين جاءت قيمة المؤشر للمنشآت

100

ص ووغيرة الحج ووم دون مس ووتوى الحي وواد ،كمو وا ه ووو موض ووح
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بالشكل رقم ()11
كما يظهر انخفاض في المسوتويات التوي سوجلها مؤشور
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الوضع الحالي للمنشآت كبيورة الحجوم ومتوسوطة الحجوم

20

وص و و ووغيرة الحج و و ووم حي و و ووث يتب و و ووين أن نظو و و ورة المنش و و ووآت
ألوضو وواعها الحاليو ووة جو وواء دون مسو ووتوى الحيو وواد متو ووأثرًة
بتقييمهووا ألوضوواعها الداخليووة ،وذلووك عبوور مجموعووة موون

0
منشآت كبيرة الحجم

منشآت متوسطة الحجم

مؤشر الوضع المستقبلي

مؤشر الوضع الحالي

منشآت صغيرة الحجم
المؤشر العام

العوام و ول المتمثلو ووة بحجو ووم االنتو وواج  ،وحجو ووم المخو ووزون،
والمبيعات ،واألرباح والعمالة.
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ووفقاً لنتائج استطالع الرأي للربع األول من عام

جدول رقم ()3

 ،2018فقد أشارت أغلبية المنشآت االقتصادية إلى

توزيع المنشآت حسب رؤيتها لوجود معوقات تؤثر على نشاطها وفقا للمنطقة

عدم وجود معوقات تؤثر على أعمالها ،فيما أفادت
بعض المنشآت ،بمناطق اإلمارة الثالث ،بنسب
متفاوتة ،بوجود عوامل تؤثر على نشاطها كما هو
موضح في جدول رقم (.)3
وجاءت تكلفة الخدمات ،تكلفة االيجارات ،الضرائب

المنطقة

توجد معوقات ()%

أبوظبي

31.2

68.8

العين

1.6

98.4

الظفرة

22.7

77.3

المصدر :نتائج استطالع الرأي لمؤشر الثقة في مناخ األعمال

والرسوم الجمركية ،ورسوم الترخيص في مقدمة
المعوقات التي تواجه المنشآت االقتصادية في إمارة
أبوظبي ،كما يتبين من شكل رقم (.)12

شكل رقم ()12
المعوقات التي تواجه منشآت األعمال ()%
اخرى
غياب الدعم
نقص العمالة الماهرة
االوضاع االقتصادية
أسعار مدخالت االنتاج
قوانين التجارة
المنافسة غير العادلة
قيود التمويل
سعر األرض
قوانين العمالة
عدم كفاية الطلب
رسوم الترخيص
الضرائب والرسوم الجمركية
تكلفة االيجارات
تكلفة الخدمات
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أبرز نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال:


نتوائج المؤشور العوام للثقوة فوي منواخ األعموال للربوع األول مون عوام  2018تظهور اسوتمرار الثقوة والتفوواؤل
في أوساط منشآت األعمال بشأن األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي خالل الربع الثاني من عام .2018



الشعور بالتفاؤل يشمل المنشآت االقتصادية ،على اختالف أنشطتها ،ومنشآت التقنيوة واالتصواالت أكثور
تفاؤالً من تلك التي تعمل ببقية األنشطة االقتصادية.



تقووارب مسووتويات التفوواؤل بووين المنشووآت الكبي ورة والمتوسووطة بشووأن مسووتقبل األوضوواع االقتصووادية خووالل
الربع الثاني من عام  2018وانخفاضها في المنشآت صغيرة الحجم.



المؤشر يظهر استمرار التفاؤل لدى المنشآت االقتصادية العاملة بجميع مناطق اإلمارة.



مؤشوور الوضووع الحووالي يشووهد بعووض االنخفوواض متووأث اًر بتقيوويم منشووآت األعمووال ونظرتهووا لمجموعووة موون
العوامل الداخلية للمنشأة خالل الربع األول .2018
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مؤشر دورة األعمال
شهد مؤشر دورة األعمال بإمارة أبوظبي استق ار اًر نسبياً في الربع األول من عام ،2018
وجاء أداء المؤشر كمحصلة ألداء المؤشرات الفرعية المكونة له خالل الربع المذكور.

مؤشررررررر دورة األعمررررررال بإمررررررارة

أبوظبي يشهد استق ار ار نسبيا فري

الربع األول من عام .2018

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

مؤشر دورة األعمال

وعلى مستوى المؤشرات الفرعية ،فقد شهد المؤشر الخاص بالرخص الجديدة ارتفاعاً في
الربع األول من عام  ،2018ليعكس استمرار جاذبية مناخ االستثمار وبيئة األعمال
بإمارة أبوظبي خالل الربع المذكور .كما ارتفع مؤشر متوسط سعر خام برنت خالل
الربع األول من عام  2018بفضل تحسن أداء أسواق النفط العالمية في ظل استمرار
سريان اتفاق خفض اإلنتاج بين أعضاء منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين،
والذي تم تمديد العمل به حتى نهاية العام المذكور .وشهد المؤشر الخاص باألداء
االقتصادي ارتفاعاً في الربع األول من عام  ،2018ليعكس تحسناً في نظرة
المستهلكين بشأن األداء االقتصادي عموماً خالل الربع المذكور .وسجل المؤشر العام
لسوق أبوظبي لألوراق المالية ارتفاعاً ليعكس بعض التحسن في أداء السوق ،فيما
عكس المؤشر الخاص بالوضع الحالي لمنشآت األعمال تأثر تقييم المنشآت لألوضاع

أداء المؤشرررررررر فررررررري الربرررررررع األول
 2018يبرررين مررردة أهميرررة العمرررل
علررررررررى تعزيررررررررز فترررررررررات الررررررررروا

االقتصادي واستدامتها.

االقتصادية خالل الربع األول من عام  2018بنظرتها لبعض العوامل ،على مستوى
أدائها الداخلي ،حيث شهدت قيمة المؤشر بعض اإلنخفاض في الربع المذكور.
ويتبين من أداء مؤشر دورة األعمال مدى أهمية العمل على تعزيز أداء األنشطة غير
النفطية بإمارة أبوظبي ،من خالل زيادة تنافسية بيئة األعمال وجاذبيتها ،بهدف تعزيز
فترات الرواج االقتصادي واستدامتها ودعم وتيرة النمو في االقتصاد ككل.
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ويأتي استقرار مؤشر دورة األعمال في الربع األول من عام

أما في قطاع التجارة الخارجية ،وبحسب البيانات الصادرة من مركز اإلحصاء-

 ،2018في ظل تباين االتجاهات التي سجلتها بعض

أبوظبي ،فقد بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ

مؤشرات األداء القطاعية خالل الربع المذكور ،مما يعكس

إمارة أبوظبي نحو  37.9مليار درهم خالل الفترة (يناير-مارس) من عام 2018

استمرار التباين في أداء األنشطة غير النفطية بإمارة

لتشهد انخفاضاً بنسبة  %13.6بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام  ،2017وجاء

أبوظبي خالل الفترة المذكورة.

ذلك كمحصلة نهائية للتغيرات في مكونات التجارة غير النفطية.

ففي قطاع المصارف ،وبحسب النتائج المعلنة ،فقد بلغ

وفي قطاع الصناعة ،يظهر التقرير الربعي لحركة النشاط الصناعي ،الصادر

إجمالي األرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي األربعة

عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية االقتصادية ،أن عدد الرخص

المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية خالل الربع األول

الصناعية الجديدة التي دخلت حيز االنتاج بإمارة أبوظبي خالل الربع األول من

من عام  2018نحو  5.22مليار درهم بزيادة نسبتها

عام  2018قد بلغ  15رخصة مرتفعاً من  4رخص في ذات الفترة من عام

 %3.1بالمقارنة مع الربع المماثل من عام .2017

 ،2017وباستثمارات بلغت قيمتها نحو  492.8مليون درهم .وجاء توزيع تلك

وفووي قطوواع السووياحة ،ووفق واً لبيانووات دائ ورة الثقافووة والسووياحة

الرخص بواقع  13رخصة بمنطقة أبوظبي ،ورخصة واحدة بكل من منطقة العين

بإمو ووارة أبو وووظبي ،فقو وود ارتفو ووع عو وودد ن و وزالء المنشو ووآت الفندقيو ووة
باإلموارة خووالل الفتورة (ينوواير-موارس) موون عوام  2018بنسووبة
 %10.9مقارن و ًة بووذات الفتوورة موون ع ووام  ،2017ليبلووغ نحووو

ومنطقة الظفرة.

شكل رقم ()13

مؤشر دورة األعمال بإمارة أبوظبي
()100=2014

نقطة

 1.29ملي ووون نزي وول ،حي ووث ش وومل ذل ووك معظ ووم البل وودان الت ووي
بعوض المؤشورات األخوورى ألداء القطوواع قوود شووهدت انخفاضواً

110

بنسووبة متفاوتووة ،ويعكووس ذلووك أثوور التطووورات االقتصووادية فووي

100

بعض البلدان المصدرة للسياح مثول أسوعار صورف العموالت

90

الوطنية وانعكاساتها على السلوك االنفاقي للسياح .يوذكر أن

80

افتتواح متحوف اللووفر أبووظبي وغيوره مون الفعاليوات السوياحية

70

قد أسهمت في زيادة عدد نزالء المنشآت الفندقية باإلمارة.

2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
2016Q2
2016Q3
2016Q4
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1

تشكل مصد اًر للسوياح القوادمين إلوى إموارة أبووظبي .يوذكر أن

120
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شكل رقم ()14

معدل التغير الربعي للرخص الصادرة لألعضاء الجدد خالل الفترة
()Q1/2014-Q1/2018
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أما على مستوى المؤشرات الفرعية لمؤشر دورة األعمال،

األعمال ومناخ االستثمار بإمارة أبوظبي للمشاريع واألعمال

فقد أظهر مؤشر الرخص الصادرة لألعضاء الجدد من

الجديدة ،في ظل استمرار تنفيذ المبادرات الرامية لالرتقاء بالخدمات

ارتفاعاً في عدد الرخص الصادرة خالل الربع األول من

في تعزيز تنافسية اإلمارة في مجال بدء وممارسة األعمال .ويشار

مركز أبوظبي لألعمال التابع لدائرة التنمية االقتصادية
عام  2018بالمقارنة مع الربع الرابع من عام ،2017

المقدمة لرجال األعمال والمستثمرين على نحو مستمر ،بما يسهم
في هذا الصدد إلى أن عام  2017قد شهد اطالق مبادرة "تاجر

حيث بلغ معدل التغير الربعي في عدد الرخص الجديدة

أبوظبي" من قبل دائرة التنمية االقتصادية-أبوظبي ،ومبادرة "رواد

الصادرة نحو  %15.7في الربع االول من عام .2018

الصناعة" التي أطلقها مكتب تنمية الصناعة بالدائرة.

وبلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة ،بجميع أنواعها

ويسهم ذلك ،إلى جانب توفر العديد من المقومات التي يتمتع بها

(تجارية ،مهنية ،حرفية وغيرها) نحو ( )2938رخصة

اقتصاد إمارة أبوظبي ،في تعزيز الثقة لدى رجال األعمال

خالل الربع األول من عام  ،2018بينما بلغ العدد خالل

والمستثمرين ودعم تأسيس المزيد من مشاريع األعمال بمختلف

الربع الرابع من عام  2017نحو ( )2540رخصة.

المجاالت .ويأتي ذلك في ظل استمرار التفاؤل من قبل منشآت

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

األعمال القائمة بشأن مستقبل ألوضاع االقتصادية خالل الربع
الثاني من عام .2018

تقرير متابعة األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية ونتائج المؤشرات التنموية -الربع األول 2018

34

شكل رقم ()15
تطور الرخص الصادرة لألعضاء الجدد خالل الفترة ()Q1/2014-Q1/2018
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وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بأسعار النفط،

ووفقواً للوكالووة الدوليووة للطاقووة فووإن الطلووب العووالمي سوويزيد بواقووع  6.98مليووون
برميل يوميا بحلول  2023إلى  104.7مليون بفضل النموو االقتصوادي فوي

فقد سجل متوسط سعر خام برنت نحو 66.8

آسوويا وزيووادة إنتوواج البتروكيماويووات .وهووذا يعن ووي نم ووو الطلووب نحووو  1.1ف ووي

دوالر/برميل خالل الربع األول من عام ،2018

المائة سنويا في المتوسط.

تشير البيانات إلى وجود تحسن نسبي بأسعار النفط،

مقارنة بنحو  61.5دوالر/برميل في الربع الرابع من
عام  2017بارتفاع بلغت نسبته نحو  .%8.5جاء
في ظل استمرار التحسن في أداء أسواق النفط
العالمية خالل الربع األول من عام  .2018وتأثر
انعكاس ذلك على أداء مؤشر دورة األعمال بارتفاع

الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في الربع المذكور.

من جهة أخرى تتعاون مجموعوة دول مون داخول منظموة "أوبوك" وخارجهوا فوي
سوق النفط ،إذ تقوم هذه الدول بتقليص إنتاجها بواقع  1.8مليون برميول مون
الونفط ،فوي خطووة تهودف المتصواص تخموة المعوروض وخفوض كميوات الوونفط

المخزنة لدعم أسعار النفط.
شكل رقم ()16
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أما المؤشر الفرعي الخاص بالحالة االقتصادية في الوضع

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم بإمارة أبوظبي

الحالي ،فقد سجل نحو  104نقطة ،في المتوسط ،خالل الربع

انخفاضاً في شهر مارس  2018مقارنة بشهر يناير وفبراير ،2018
حيث تشير تقارير الرقم القياسي ألسعار المستهلك الصادرة عن

الربع الرابع من عام  .2017ويعكس ذلك تحسناً في تقييم

مركز اإلحصاء-أبوظبي ،إلى أن معدل التضخم قد سجل نحو

األول من عام  2018مرتفعاً بنحو  30نقطة عن مستواه في

 %2.7في شهر مارس  2018مقارنة بنحو  %4.3في شهر فبراير

المستهلكين األفراد للحالة االقتصادية خالل الربع األول من

و  %4.7في شهر يناير من ذات العام.

عام  2018بالمقارنة مع الربع السابق.

شكل رقم ()17

مؤشر األداء االقتصادي-الوضع الحالي خالل الفترة ()Q1/2014-Q1/2018
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وفيم و ووا يتعل و ووق بالمؤش و وور الفرع و ووي الخ و وواص بالوض و ووع الح و ووالي

وقد شهدت قيمة المؤشر بعض االنخفاض في الربع المذكور بالمقارنة

للمنشآت االقتصادية ،والذي يعنى بتقييم المنشوآت ألوضواعها

مووع الربووع السووابق ،حيووث جوواء أداؤه متووأث اًر بتقيوويم المنشووآت ألوضوواعها

الداخلية ،تشير النتائج إلى انخفاض النظرة اإليجابية من قبل

االقتصادية خالل الربع األول  2018في بعض الجوانوب التوي شوملت

المنشووآت العاملووة بمختلووف األنشووطة االقتصووادية (الصووناعية،

حج ووم االنت وواج و حج ووم المخ ووزون ،أس ووعار المنتج ووات النهائي ووة (الس وولع/

التجاريووة ،الخدميووة واإلنش ووائية) لألوضوواع االقتص ووادية خ ووالل

الخو وودمات) ،حجو ووم األعمو ووال –المبيعو ووات -التعاقو وودات-حجو ووم العمالو ووة،

الربع األول من عام .2018

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

معدل التغير الربعي للمؤشر العام للوضع الحالي للمنشآت االقتصادية خالل الفترة ()Q1/2015-Q1/2018
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وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي لألوراق المالية نحو 4,582

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي لألوراق المالية قد أنهى

نقطة في المتوسط خالل الربع األول من عام  ،2018مرتفعاً

تعامالت السوق للربع األول ليغلق عند مستوى  4,585نقطة

بشكل طفيف وبنحو  %0.3بالمقارنة مع مستواه خالل الربع

بنهاية جلسة  29مارس  .2018وجاء أداء السوق خالل الربع

المماثل من عام .2017

المذكور متبايناً عبر القطاعات كما عكست ذلك المستويات التي
سجلتها المؤشرات القطاعية.
شكل رقم ()19

المؤشر العام لسوق أبوظبي لألوراق المالية(متوسط ربعي) خالل الفترة ()Q1/2015-Q1/2018
4,582

4,566 4,528
4,489

4,531

4,345

4,407
4,299
4,191
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(نقطة)

4,393

4,609 4,627

4,529

4,700
4,600
4,500
4,400
4,300
4,200
4,100
4,000
3,900

أبرز نتائج مؤشر دورة األعمال:


مؤشر دورة األعمال بإمارة أبوظبي يسجل اتجاهاً يميل إلى االستقرار في الربع األول من عام 2018
في ظل األداء اإليجابي للعديد من مؤشراته الفرعية.



مؤشور الوورخص الصوادرة لألعضوواء الجودد ،يظهوور ارتفاعواً فوي عوودد الورخص الجديوودة الصوادرة موون مركووز



متوسط سعر خام برنت يشهد ارتفاعاً خالل الربوع األول مون عوام  2018مقارنو ًة بوالربع السوابق فوي ظول
انحسار الفجوة بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.



مؤشر حالة األداء االقتصادي وفقاً الستطالع ثقة المستهلك يعكس تحسناً فوي مسوتوى تقيويم المسوتهلكين

أبوظبي لألعمال خالل الربع األول من عام  2018بالمقارنة مع الربع الرابع من عام .2017

األف وراد لألوضوواع االقتصووادية خووالل الربووع األول موون عووام  2018بالمقارنووة مووع الربووع ال اربووع موون عووام

.2017


مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية يشوهد ارتفاعواً فوي الربوع األول مون عوام  ،2018بالمقارنوة موع الربوع



مؤشوور الوضووع الحووالي لمنشووآت األعمووال بإمووارة أبوووظبي يعكووس انخفوواض النظ ورة إيجابيووة لوودى المنشووآت

األخير من عام .2017

بشأن األوضاع االقتصوادية باإلموارة خوالل الربوع األول مون عوام  2018ويسوجل بعوض االنخفواض فوي

الربع المذكور مقارن ًة بالربع السابق.
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نظرة مستقبلية
تظهر نتائج مؤشرات الثقة بإمارة أبوظبي للربع األول من عام  ،2018أن اقتصاد اإلمارة ال يزال يتمتع بتوفر
رصيد مقدر من الثقة والتفاؤل لدى مجتمع المستهلكين ،من جهة ،ومنشآت األعمال من جهة أخرى ،بشأن
مستقبل األوضاع االقتصادية باإلمارة .ويجعل ذلك ،إلى جانب بقية الممكنات ،اقتصاد إمارة أبوظبي في وضع
يتيح له االستفادة من الفرص المرتبطة بالزخم الناجم عن استمرار تحسن وتيرة النمو في االقتصاد العالمي خالل
عام  .2018ويبرز ذلك مدى أهمية تبني مبادرات من شأنها إيجاد الزخم الداخلي الالزم لتعظيم استفادة االقتصاد
من الفرص المذكورة من خالل العمل على ضمان استمرار التفاعل اإليجابي بين المقومات المشار إليها على
نحو يعزز من أداء االقتصاد وخاص ًة األنشطة غير النفطية خالل عام  2018وصوالً إلى استدامة النمو وتعميق
درجة التنوع في هيكل االقتصاد.
ويتوقع أن تسهم المبادرات التي تم إعالنها من قبل حكومة أبوظبي ،بما فيها الحزمة التحفيزية بنحو  50مليار
درهم واإلعفاء من غرامات التأخر في تجديد رخص األعمال ،بجانب ق اررات الحكومة االتحادية ذات الصلة
بنسبة التملك األجنبي في الشركات وتسهيالت اإلقامة للمستثمرين والكفاءات ،في تعزيز أداء األنشطة غير
أداء إيجابياً في الربع األول من عام  ،2018وذلك من خالل إضفاء المزيد من الجاذبية
النفطية ،التي شهدت ً
على بيئة األعمال باإلمارة .كما يتوقع أن يسهم ذلك في تحريك الطلب الداخلي على منتجات قطاع األعمال من
السلع والخدمات ،ومن ثم في تعزيز مستويات الثقة والتفاؤل السائدة لدى جميع األطراف ،وضمان استمرار
تفاعلها اإليجابي مع بقية الممكنات االقتصادية .ومن شأن كل ذلك أن يدعم قدرة االقتصاد على االستغالل
األمثل للفرص التي يتيحها استمرار التحسن في حركة النشاط االقتصادي عالمياً.
أما في القطاع النفطي ،وفيما أسهم استمرار العمل باتفاق خفض انتاج النفط من قبل منظمة أوبك وشركائها
خالل الربع األول من عام  2018في استقرار أسواق النفط العالمية ودعم األسعار ،فيتوقع أن تؤدي الزيادة
المرتقبة في انتاج النفط ،في إطار االتفاق بين الدول المشاركة ،إلى دعم النمو بالقطاع النفطي بإمارة أبوظبي
ومن ثم دعم وتيرة النمو االقتصادي على المستوى الكلي خالل النصف الثاني من عام .2018
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اإلشراف العام على التقرير
الدكتور /سيف خليفة الشعالي
المدير التنفيذي لقطاع التخطيط واإلحصاء باإلنابة
اإلشراف الفني على التقرير
خليفة علي الحوسني
مدير إدارة التخطيط االقتصادي باإلنابة
إعداد المنهجيات الخاصة ببناء المؤشرات
د .خالد السيد دسوقي
خبير اقتصادي
سحب العينات والعمل الميداني
مركز اإلحصاء – أبوظبي
التدقيق ومعالجة البيانات
د .أحمد علي الفائق أبكورة
باحث اقتصادي رئيسي
إعداد التقرير
د .أحمد علي الفائق أبكورة – باحث اقتصادي رئيسي
فاطمة المنصوري– باحث اقتصادي رئيسي
عائشة الشامسي-باحث اجتماعي أول
لطيفة األحبابي-باحث اقتصادي أول
هدى متولي-محلل بحوث
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