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2020مارس -ثقة المستهلك

. المؤشر يعكس ارتفاع ملحوظ في مستوى التفاؤل في تقييم المستهلكين ألوضاعهم الحالية

استمرار مستوى التفاؤل في توقعات المستهلكين بشأن األوضاع المستقبلية القتصاد إمارة أبوظبي

ائصهم المؤشر العام لثقة المستهلك يعكس ارتفاع في مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين بإمارة أبوظبي، بمختلف خص

.2020الديموغرافية واالجتماعية خالل شهر مارس 

الحالية من المستهلكين بحدوث تحسن في اوضاعهم المالية المستقبلية، وتوقع بتحسن االوضاع االقتصادية وزوال األزمة% 31يتوقع نحو 

.المتعلقة بفيروس كورونا



المستهلكلثقةالعامالمؤشر3
2020مارس

ارتفاعدياالقتصااألداءفيالمستهلكلثقةالعامالمؤشرنتائجأظهرتالمؤشر العام لثقة المستهلك في األداء االقتصادي ومؤشراته الفرعية 

بشأنلوالتفاؤبالثقةظبيأبوإمارةفياألفرادالمستهلكينشعور

المؤشرارتفعحيث.2020مارسشهرخاللاالقتصاديةاألوضاع

162نحوعندالعامنفسمنفبرايرشهرمعمقارنةمستواهعن

.نقطة

تهلكينالمستوقعاتمنكالا المستهلكلثقةالعامالمؤشرقياسوشمل

ليةالمستقبالعملوفرصالماديةباحوالهمالصلةذاتالجوانبفي

.أبوظبيبإمارةالكلياالقتصادأداءبجانب

العام على مستواه مقارنة مع شهر فبراير ارتفع المؤشر

..نقطة162وذلك عند نحو 2020

هر تراجع مؤشر الوضع المستقبلي على مستواه مقارنة مع ش

..نقطة168عند 2020فبراير 
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المؤشر العام مؤشر الوضع الحالي مؤشر التوقعات المستقبلية

نقطة

نقطة، وبلغ معدل 153سجل مؤشر الوضع الحالي نحو 

..2020مقارنة مع شهر فبراير %( 27.3)االرتفاع نحو 

دائرة التنمية االقتصادية استناداا على بيانات استطالع رأي ثقة المستهلك:المصدر

تقديرية2020القراءات لشهري يناير وفبراير-



والجنسيةللمنطقةوفقا ًالعامالمؤشر4
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أبوظبي العين الظفرة

طة
نق

01

03

04

مستوياتعارتفاالمستهلكلثقةالعامالمؤشرمستوياتعكستالجغرافية،المنطقةمستوىوعلى

مقارنةا فاؤلبالتأكبرشعوراا يظهرونالعينبمطقةوالمستهلكينابوظبيمناطقبجميعالتفاؤل

178نحوبحليصالعينلمدينةالمستقبليالوضعمؤشرارتفعحيث.والظفرةأبوظبيبمنطقتي

جانبالىارةإلقتصاداالمالمستقبليةباالوضاعمتفائلينالعينبمنطقةالمستهلكينأنأينقطة

.مستقبليةعملفرصبوجودوتفاؤلهموألسرهم،لهمالماديةالظروفبتحسنتوقعاتهم

06

فيالمواطنينوغيرالمواطنينالمستهلكينمنلكل  مرتفعةتفاؤلمستوياتالمؤشرنتائجأظهرتكما

ا أعلىتفاؤلمستوياتالمواطنينالمستهلكينأظهروقد.2020مارسشهر المذكورهرالشفينسبيا

سواءالمستقبليةلألوضاعمتفائلينعامبشكلالمستهلكينانأيالمواطنين،غيربالمستهلكينمقارنةا 

.عامبشكلاالقتصاديةاالوضاعمستوىعلىاوالمعيشيالمستوىصعيدعلى
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الراهنالوضعفيلألفرادالماديةالحالة5
2020مارس 

19%

43%

10%

28%

أفضل عليهكانتكمابقيت أسوأ أعرفال

الحاليالوضعفيلألفرادالماديةالحالة

عامبشكللألفرادالماديالوضعاستقرار

لألفراد،الماديةاالوضاعباستقرار2020مارسلشهرالرأياستطالعنتائجتظهر

فيالحاليةبأوضاعهمتغيروجودبعدمبالعينةاالفرادمن%42.8نحواشارحيث

حوناشاربينماالماديةاوضاعهمفيبالتحسنالمستهلكينمن%19نحوأعربحين

عامبالعليهكانتعمامقارنةالحاليةالماديةاوضاعهمبسوءالمستهليكنمن9.6%

فرادلألالماديةالحالةسوء/تحسنوراءاالسبابالتاليةالشريحةوتوضحالسابق،

.المستهلكين



لألفرادالماديةالحالة/تابع6
2020مارس

سنبتحوالمتمثلةالماديةأوضاعهابتحسنالعينةمن29.4نحوأشارت

االفرادمن%23.1نحوواشارعام،بشكلالمعيشيوالمستوىالدخل

.جديدةعملفرصةعلىالحصولخاللمنالماديوضعهمبتحسن

بةالنسوكانتلألفرادالماديةاالوضاعتراجعاسبابتفاوتتحينفي

بسوءيرونممن%45.8نحوبلغتوالتيالمستهلكينمناالكبر

اتااليجاراسعارضمنهاومنعامبشكلاالسعارارتفاعبسبباوضاعهم

بلغتيوالاالخرىالنسبةوشكتالمعيشة،بتكاليفاالرتفاعالىاضافة

بعدةتمثلتوالتيالماديةاوضاعهمبسوءيرونممن%54.2مجموعها

هوكماوغيرهاالماليةوااللتزاماتالعملفرصتوفرعدممنهاأسباب

.رقمبالشكلموضح

الماديالوضعتحسنأسباب
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بسبب فايروس كورونا
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الماديالوضعسوءأسباب



7
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لألفرادالمستقبليةالماديةالحالةتحسنأسباب
الماديةباوضاعهميتعلقفيماالمستقبليةتوقعاتهمحولالمستهلكينسؤالوعند

هملالماليةاوضاعهمبتحسنبتوقعاتهمالمستهلكينمن%31.1نحوأفادالمستقبلية

الوزواالقتصاديةاالوضاعبتحسنتوقعاتهمهووأهمهاأسبابلعدةوذلكوألسرهم

مستوىيفبالتحسنتوقعاتهمإلىاضافةكورونا،بقايروسالمتعلقةالحليةاالزمة

.والدخلالمعيشة

للمستهلكينالماديةلألوضاعالمستقبليةالتوقعات

31.1

17.5

2.1

49.3

الحالة المادية لألفراد بعد عام من اآلن

أفضل تبقى على ما هي عليه اآلن أسوأ ال أعرف



(المستهلكيننظروجهةمن)أبوظبيإلمارةالحاليةاالقتصاديةاألوضاع8
2020مارس

أفضل مما كانت 
عليه

55%

ت بقيت كما كان
عليه

36%

أسوأ مما كانت عليه
2%

ال أعرف
7%

االقتصاديةاألوضاع

الحالية

والتيكينالمستهلمنكبيرةنسبةترىلإلمارة،الحاليةاالقتصاديةباألوضاعيتعلقوفيما

امبالععليهكانتمماأفضللإلمارةالحاليةاالقتصاديةاالوضاعبأن%55.1نسبتهمبلغت

دولبيناقتصادهامنمتقدممستوىعلىالمحافظةفياالمارةجهوديعكسمما،السابق

األنشطةدعمبهدفوذلك،"21غداا برنامج"مبادرةخاللمنذلكويتجلى،العالم

تادرجحيث،اإلمارة،فياألعمالممارسةوتسهيلالمعيشةتكاليفوخفضاالقتصادية

االجراءاتوالتخاذاالقتصادلتحفيز21غداا برنامجضمنجديدةمبادرة16ابوظبيحكومة

ايروسفانتشارمناالقتصاديةالقطاعاتسائرعلىالسلبيةاالثارتجنبفيتسهمالتي

."كورونا"



(المستهلكيننظروجهةمن)المستقبليةاالقتصاديةاألوضاع9
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ستكون األوضاع 
أفضل من اآلن

68%

ستظل كما هي
عليه

26%

ستكون األوضاع 
أسوأ

1% ال أعرف
5%

االقتصاديةاألوضاع

المستقبلية

شكلتوالتية،لإلمارالمستقبليةاالوضاعبتحسنيتوقعونممنالمستهلكيننسبةارتفعتكما

بشكلاالماراتدولةأنعلىيدلوهذاالمستجيبة،العينةاجماليمن%67.6نحونسبتهم

ادياقتصوهيكلاالقتصاديةالمقوماتمنبالعديدتتمتعخاصبشكلابوظبيوامارةعام

المستقبليةخططهاضمنفلديهابالتالي.والكوارثاالزماتمواجهةعلىقادرقوي

تعافيوالبلمشاكلأيةلمواجهةوالبديلةالمتعددةوالسيناريوهاتالتحليالتمنوالعالجية

2008فيأجمعالعامطالتالتياالقتصاديةاألزمةالصددبهذاونذكرواالزدهار،والنمو

القيادةبذلتهاالتيالجهودبفضلاالزمةهذهمنالخروجاالماراتدولةاستطاعتحيث

.الرشيدة
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منهجية حساب مؤشر ثقة المستهلك
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منهجيةًحسابًالمؤشر

:أهمية المؤشر

ر إلى قياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين إزاء األوضاع االقتصادية الحالية في إمارة أبوظبي، والتوقعات الخاصة بالمسا ادي في األجل القريب القتصر ايهدف المؤش ِّ
.الذي يؤث ِّر على قرارات المستهلكين اإلنفاقية واالدخارية

المنهجية المستخدمة في احتساب المؤشر

 (Michigan University)اعتمدت المنهجية المستخدمة بصفة أساسية في بناء مؤشر ثقة المستهلك إلى المنهجيات الدولية، وخاصة منهجيتي جامعة ميتشغان
.(Conference Board)و

:أسئلة يتكون منها مؤشرين فرعيين، على النحو التالي( خمسة)ويستند المؤشر في قياسه على 

:مؤشر الوضع الحالي ويتكون من-1

(وقت االستطالع مقارنة بسنة سابقة من زمن االستطالع).تقييم المبحوثين للوضع الحالي لالقتصاد

(وقت االستطالع مقارنة بسنة سابقة من زمن االستطالع).تقييم المبحوثين لفرص العمل والتشغيل الحالية

:مؤشر الوضع المستقبلي ويتكون من-2

(.سنة الحقة على زمن االستطالع)توقعات المبحوثين للوضع المستقبلي لالقتصاد 

(.سنة الحقة على زمن االستطالع)توقعات المبحوثين لفرص العمل والتشغيل المستقبلية 

(سنة الحقة على زمن االستطالع)توقعات المبحوثين للحالة المادية لهم وألسرهم المستقبلية 

قيمة المؤشر

نقطة عندما ( 100)، حيث يبلغ المؤشر حده األقصى إذا كانت آراء جميع المبحوثين إيجابية، ويبلغ المؤشر مستوى الحياد (200–0)تتراوح قيمة المؤشر  في النطاق 
نقطة فتشير إلى حالة تقييم سلبية لألوضاع االقتصادية( 100)أما قيمة المؤشر األقل من . تتساوى اآلراء اإليجابية مع اآلراء السلبية
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منهجية استطالع رأي ثقة المستهلك
2020مارس 
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المستهلكثقةرأياستطالعمنهجية

2020مارس

02

عامةخلفية
، بتنفيذ استطالع أبوظبي، وضمن سلسة من االستطالعات-ضمن إطار العمل على توفير قواعد بيانات اقتصادية اجتماعية تعكس واقع األداء االقتصادي إلمارة  ابوظبي ، يقوم مركز اإلحصاء

.األفرادظر ثقة المستهلك في االداء االقتصادي إلمارة أبوظبي ، حيث يتم من خالله تقييم الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية لالقتصاد، من وجهة ن: رأي  تحت عنوان

العينةتصميم
ا والنوعوالجنسيةالمنطقةمستوىعلىطبقيةكعينةالكليةالعينةتصميمتم :يليلماوفقا

)الدقةدرجةتحديدتم:الدقةدرجة1. Degree of Precision ±حدودفيالمعاينةخطأحجميكونبحيث( 0.05

(5%).

.%95عنيقلالثقةمستوىتضمنبحيثحجمهاوتحديدالكليةالعينةتصميمتم:الثقةمستوى1.

.%85حدودفيمتوقعاستجابةمعدلاستخدامتم:المتوقعاالستجابةمعدل2.

العينةحجم
.%100بحدودمتوقعاستجابةوبمعدلفرداا 750اإلمارةمستوىعلىالكليةالعينةحجمبلغ

العينةاختيار
.الظفرةومنطقةالعينومنطقةظبيأبومنطقةمستوىعلى)العشوائياالعتراض(العشوائيةالعينةطريقةباستخداممنطقةلكلالجزئيةالعينةعناصراختيارتم

واالستجابةالميدانيالعمل
2020مارس26-22بينماالفترةفيالهاتفيةالمقابالتإجراءتم

%100وبنسبة،750المستجيبينعددبلغ
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المجموع
المنطقة

العدد المنجز العدد المطلوب

439 438 منطقة أبوظبي

245 246 منطقة العين

66 66 منطقة الظفرة

750 750 المجموع

محل توزيع المستهلكين بالعينة حسب المنطقة و

االقامة

المجموع إناث ذكور
الجنسية

العدد المنجز العدد المطلوب العدد المنجز العدد المطلوب العدد المنجز العدد المطلوب

222 222 89 89 133 133 مواطنون

528 528 142 142 386 386 وافدون

750 750 231 231 519 519 المجموع

النوعتوزيع المستهلكين بالعينة حسب الجنسية و

العينةتوزيع

ا اإلمارةمناطقعلىالجزئيةالعينةتوزيعتم وذكورووافدينمواطنينعلىمنطقةلكلالجزئيةالعينةتشتملبحيثباإلطارمنطقةكلفياألفرادلعددالنسبيللوزنوفقا

.الجدولفيمبينهوكماالمنطقةحسببالعينةالمستهلكينتوزيعجاءوقد.والعينظبيأبومنطقتيمنبكلوالريفالحضرسكانوتغطيوإناث،


