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 افتتاحية
 تحسنظل في وذلك ، 2017عام  من ة بعض التحسن بنهاية الربع األولالعالمياآلفاق االقتصادية  تشهد

الصناعات والتوقعات بتحسن األسواق العالمية والتعافي الدوري في  ،الرئيسيةاألداء في بعض االقتصادات 

التيسير في سياسات المالية العامة إرهاصات ، بجانب بافي بعض البلدان مثل اليابان وأورو  التحويلية والتجارة

 بشأن معدل إلى رفع توقعاتهصندوق النقد الدولي ب وحدا كل ذلك. لبلدان أخرى مثل الواليات المتحدة والصين

بشأن آفاق االقتصاد إلى أن ميزان المخاطر يشير الصندوق  يذكر أن .2017عام العالمي خالل  نمو االقتصاد

 .بسبب بعض العوامل ال يزال مائاًل إلى الجانب السلبيالعالمي 

في فقد تأثر األداء االقتصادي ، المشابهة اتقتصادكما هو الحال مع االو ي، مجلس التعاون الخليجفي دول و 

في  التقلباتاستمرار بالتحسن في أسعار النفط العالمية، على الرغم من  إيجاباً  2017عام  الربع األول من

في تلك  المالية العامة والتجارة الخارجية وأسواق المالبقطاعات ذات الصلة جوانب الوشمل التحسن ، األسواق

 .تدابير التكيف التي بدأتها في السابقتواصل  المجلسدول يذكر أن بعض  .الدول

الربع األول خالل ي االقتصاد جاء األداء، فقد التقاريربعض ل ووفقاً وعلى مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

كما تظهر مؤشرات حيث استفاد القطاع النفطي من تحسن أسعار النفط، . توقعاتالمع  متسقاً  2017عام من 

 . المذكور الربع في إيجابياً  غير النفطية، أنها شهدت أداءً  األنشطة لبعضاألداء 

 إيجابياً  اً أداء ، بجانب نتائج المؤشرات المركبة،القطاعيةالكلية و المؤشرات بعض في إمارة أبوظبي، تظهر و 

الربع األخير بالمقارنة مع  النمووتيرة  على الرغم من إعتدال، 2017عام الربع األول من خالل القتصاد اإلمارة 

كما انعكس التحسن النسبي في أسعار النفط باألسواق العالمية غير النفطية.  األنشطة وخاصةً  ،2016من عام 

أداء  إيجابًا علىعلى الرغم من استمرار التقلبات، و ، 2016بالمقارنة مع مستوياتها في الربع األول من عام 

 .اقتصاد اإلمارةفي القطاع النفطي 
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 بما فيها، 2017عام الربع األول من  خالل المركبةموية التنأظهرت المستويات التي سجلتها المؤشرات وقد 

الثقة والتفاؤل في ، استمرار الشعور بؤشر الثقة في مناخ األعمالفي األداء االقتصادي وم هلكمؤشر ثقة المست

زاء األوضاع المستهلكين، إبجانب  ،بمختلف مجاالت النشاط االقتصادي، أوساط المستثمرين وأصحاب األعمال

في كانت عليه  مما أعلىبدرجة  قد جاءت، في بعض الحاالتالتفاؤل مستويات  كما أن، االقتصادية باإلمارة

إمارة اقتصاد  أن لدى المستهلكين وأصحاب األعمال التفاؤل مستوياتوتظهر  .2016عام من  عالربع الراب

إلى  في االقتصاد العالمي المواتيةغير التطورات ببعض التحديات المرتبطة  في تحويل يمضي قدماً أبوظبي 

 فرصة لتعزيز مسيرة التنويع االقتصادي. 

 بمزيجمجتمعًة أن آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تتسم الكلية والقطاعية والمركبة اتجاهات المؤشرات  وفيما تعكس

وتحويلها ت الماثلة مع التحديا التعامل، فهي تبرز كذلك مرونة اقتصاد اإلمارة وقدرته على والتحديات من الفرص

على مستوى  المقومات التي تتمتع بها اإلمارة. وتدعم ذلك تصادإلى فرصة لدعم مسيرة التنويع في هيكل االق

االستقرار تماني العالمية، بجانب ير العديد من مؤسسات التصنيف االئكما جاء في تقار  ،متانة األوضاع المالية

الحكومة مضي سهم سي البيئة التنظيمية الداعمة لبدء وممارسة األعمال. كماو االجتماعي والبنية التحتية القوية 

لدى مستويات الثقة والتفاؤل  وتعزيزالعديد من المشروعات التنموية في تحريك الطلب الداخلي قدمًا في تنفيذ 

، أن 2017م عاالربع األول من  خاللالمؤشرات التنموية المستويات التي سجلتها . وقد بينت مجتمع األعمال

أداء  يمكن أن يسهم في تعزيز على نحويجابي تفاعلها اإلتواصل الممكنات ومستويات الثقة المشار إليها 

تحقيق أهداف رؤية صواًل إلى غير النفطية، بما يؤدي إلى تعميق درجة التنويع االقتصادي باإلمارة و  األنشطة

 .2030بوظبي االقتصادية أ
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 العالم ونتائج مؤشرات الثقة الدوليةنظرة على أداء اقتصادات 
 أهم التطورات االقتصادية العالمية

معدل نمو  توقعاته بشأن ،2017 لشهر أبريلآفاق االقتصاد العالمي تقرير في  ،رفع صندوق النقد الدولي
، 2017% في تقرير شهر يناير 3.4% وذلك من 3.5بشكل طفيف إلى  2017االقتصاد العالمي خالل عام 

%(. وعزا الصندوق ذلك إلى تسارع وتيرة 3.6عند نفس مستواه السابق ) 2018على معدل النمو لعام  أبقىفيما 
والتوقعات بتحسن األسواق العالمية والتعافي الدوري في الصناعات  2016النمو في الربع األخير من عام 

 ائاًل إلى الجانب السلبي.التحويلية والتجارة. فيما يشير الصندوق إلى أن ميزان المخاطر ال يزال م

% بفضل تحسن آفاق 2إلى  2017عام  في مجموعة االقتصادات المتقدمةالصندوق توقعاته للنمو في  ورفع
النمو في العديد من االقتصادات الرئيسية مثل الواليات المتحدة، في ظل تيسير سياسة المالية العامة وتحسن 

مجموعة اقتصادات  أما. في الدوري في الصناعات التحويلية والتجارةمستوى الثقة، واليابان وأوروبا بفضل التعا
دون  2017الكلي فيها خالل عام  معدل النموفقد أبقى الصندوق توقعاته ل ،األسواق الناشئة والبلدان النامية

في حين رفعت التوقعات لبعض االقتصادات  ،2016% في عام 4.1 نحو من ليتسارع% 4.5تغيير عند 
 .   وذلك ألسباب متباينة وعة وخفضت ألخرى ضمن المجم

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية:

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة  إلى أنلمكتب التحليل االقتصادي  المعدلةلتقديرات ا تشير
 وعكس. 2016الربع الرابع من عام % في 2.1 متباطئًا من% 1.2قد بلغ  2017من عام  األولفي الربع 

وغير  االستثمارات الثابتة السكنيةالمساهمات اإليجابية لكل من أثر االقتصاد األمريكي المحدود في نمو ال

ستثمارات ال والذي أزيح جزئيًا بأثر المساهمات السلبيةاإلنفاق االستهالكي الشخصي، و  السكنية، الصادرات
وفيما تعتبر وتيرة نمو االقتصاد األمريكي . المستويات جميعاالنفاق الحكومي على و القطاع الخاص في المخزون 

قد وصف مجلس االحتياطي الفيدرالي ، ف2016منذ الربع الثاني هي األضعف  2017في الربع األول من عام 
خر تحديث بحسب آ ،أن صندوق النقد الدولي . يذكرولن يستمر بأنه عارض المذكورتباطؤ االقتصاد في الربع 
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توقعاته بشأن معدل نمو اقتصاد الواليات على  أبقىقد ، 2017 أبريلآفاق االقتصاد العالمي في بشأن  هلتقرير 
 %. 2.3 دون تغيير وذلك عند 2017المتحدة في عام 

% في شهر مارس 4.5 مسجالً  2017الربع األول من عام أنهى معدل البطالة ، األمريكية سوق العمل فيو 
في ألف وظيفة جديدة  98أضافت السوق نحو  وقد .2017من عام  % في شهر ديسمبر4.7 منخفضًا من
وجاء نمو الوظائف في  .، وهو أدني رقم منذ بداية العامألرقام مكتب إحصاءات العمالةوفقًا  2017شهر مارس 

الواليات المتحدة  فيمعدل التضخم السنوي وبلغ  .قطاع التعدينبجانب الخدمات المهنية وخدمات األعمال قطاع 
% في شهر فبراير بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتكلفة 2.7منخفضًا من  2017% في شهر مارس 2.4

ويالحظ أن معدل التضخم السنوي . 2016 % في ديسمبر2.1 الخدمات. يذكر أن معدل التضخم كان قد بلغ
ك أحد العوامل التي قد تعزز من ، ويعد ذلمن قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي في حدود المستهدف جاءقد 

 .في يونيو القادم 2017أسعار الفائدة األمريكية خالل عام الثانية في زيادة إقرار المجلس لل فرص

 الوضع في منطقة اليورو:

في وتيرة نسبيًا وفقًا لبيانات المكتب األوروبي لإلحصاءات )يوروستات(، فقد شهد اقتصاد منطقة اليورو استقرارًا 
في  لناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليوروالسنوي لنمو ال، حيث بلغ معدل 2017من عام  األولنموه خالل الربع 

عام  من األخيرفي الربع % 1.8نموًا بمعدل بلغ سجل اقتصاد المنطقة  بعد أن وذلك% 1.7 الربع المذكور

معدل النمو  طفيف، قد رفع، بشكل، 2017 يلأبر تقريره لشهر ، في النقد الدولي. يذكر أن صندوق 2016
في منطقة اليورو قد فاق النمو آلالصندوق نظرة %. ويبدو أن 1.7 إلى 2017قتصاد المنطقة في عام المتوقع ال

 بأداء االقتصاد في الربع األول من العام.جاءت متأثرة 

 2017بنهاية الربع األول من عام معدل البطالة في منطقة اليورو  استقرار إلىبيانات يوروستات،  كما تشير

معدل البطالة  يذكر أن وهو نفس مستواه في الشهر السابق. المذكورعام المن  مارس% في شهر 9.5 ليسجل
 2017 مارسفي  يكون معدل البطالة قد سجل وبذلك .2016% في شهر ديسمبر من عام 9.6 كان قد بلغ

القطرية في المنطقة، متباينًة وفقًا . وجاءت معدالت البطالة 2009من عام  أبريلأدنى مستوى له منذ شهر 
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بعض الدول، مثل اليونان واسبانيا، معدالت أعلى من  سجلتلتباين مستويات األداء االقتصادي، حيث 
 ألمانيا.ك و جمهورية التشيالمعدالت دون المتوسط في دول أخرى مثل  جاءتالمتوسط، فيما 

إلى  منخفضاً  ،2017من عام  مارس% في شهر 1.5 فقد سجلمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو  أما
ألغلب مكونات سلة الرقم سعار األارتفاع لتراجع وتيرة  نتيجةً ذلك وجاء ، العام المذكوربداية  ذمنله  مستوى  أدنى

. 2016% في شهر ديسمبر من عام 1.1قد جاء عند كان معدل التضخم  يذكر أن .القياسي ألسعار المستهلك

تراجعه في الشهرين التاليين يبين مدى  فإن ،2017% في شهر يناير 2ارتفع إلى  قدمعدل التضخم  كان وفيما
 .ةالمستهدف الحدود ضمنمعدل التضخم على  للمحافظةالتحدي أمام البنك المركزي األوروبي 

 الوضع في اليابان:
بلغ معدل النمو السنوي للناتج ، حيث 2017نموًا يفوق التوقعات في الربع األول من عام االقتصاد الياباني  حقق

 وبذلك يكون  .2016 عامالربع الرابع من % في 1.4بالمقارنة مع % 2.2 المذكور الربعالمحلي اإلجمالي في 
 .2016عام  الي، وبأعلى وتيرة، منذ الربع األول منللمرة الخامسة على التو قد شهدًا نموًا إيجابيًا  اقتصاد اليابان

الخاص. ويأتي أداء االقتصاد الياباني في واالستهالك  بدعم من الصادرات 2017جاء النمو خالل الربع األول و 
التيسير -( بمكوناتها الثالثةAbenomicsظل استمرار تنفيذ السياسة االقتصادية للحكومة )في  2017عام بداية 

، وفقًا لتقرير تجدر اإلشارة إلى أن صندوق النقد الدولي .لسياسات المالية المرنة واالصالحات الهيكليةالكمي، ا

 من وذلك %1.2بشكل ملحوظ إلى  2017عام القتصاد الياباني في لالمتوقع نمو معدل ال رفع قد ،2017أبريل 
  .في تقريره السابق 0.8%

بيانات مكتب اإلحصاء فقًا لو  ،2017من عام  مارس% في 0.2 في اليابان معدل التضخم السنوي  وبلغ
مستويات تقل كثيرًا  ويعكس ذلك استمرا التضخم عند. 2016% في ديسمبر من عام 0.3من منخفضًا  الياباني،

معدل بلغ  وفي سوق العمل الياباني،%. 2 في حدودعن المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان المركزي 
 البالغ 2016في شهر ديسمبر من عام  اه مستو  عن منخفضاً ، 2017من عام  مارسر في شه %2.8البطالة 

 .عقدين خالل أكثر منهو األدنى  2017ويعتبر المعدل المسجل في شهر مارس . 3.1%
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 الوضع في اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية:
مجموعة اقتصادات في  يشهد النشاط االقتصاديأن  ،2017 أبريل، في تقريره لشهر صندوق النقد الدولي يتوقع

في ظل التوقعات بتحسن األوضاع تدريجيًا في البلدان المصدرة  ،تحسنًا كبيراً  األسواق الناشئة والبلدان النامية

بفضل زيادة الطلب عليها في ظل استمرار وذلك بدعم من التعافي الجزئي في أسعار تلك السلع  ،للسلع األولية

 في الصين وغيرها من البلدان المستوردة للسلع بما فيها الواليات المتحدة. النمو القوي 

لبعض البلدان ضمن مجموعة  2017وفيما رفع الصندوق، في التقرير المذكور، توقعاته لمعدل النمو خالل عام 

ادي في اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية، مثل الصين وروسيا، في ظل سياسات التحفيز االقتص

وخاصًة  ة،األولى وبلوغ التراجع للقاع في الثانية، فقد خفض معدالت النمو المتوقعة لدول أخرى ضمن المجموع

في أمريكا الالتينية والشرق األوسط، لعوامل متباينة، إال أن الصندوق قد أبقى على معدل النمو القتصادات 

 .2016في عام  %4.1 % ليتسارع من4.5ى دون تغيير وذلك عند مستو  2017خالل عام ككل المجموعة 

حيث معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي في الصين، فإن  ،بيانات مكتب اإلحصاء الوطنيل ووفقاً 

في الربع األول من % 6.9قد بلغ  ،األسواق الناشئة والبلدان الناميةاقتصادات ضمن مجموعة كبر االقتصاد األ

الذي شمل نمو البفضل  ذلكوجاء . 2016عام الربع الرابع من % في 6.8 نمو بلغبمعدل مقارنًة  2017عام 

عام في  االقتصاد الصينيتوقعاته لمعدل نمو  مؤخراً  قد رفع. يذكر أن صندوق النقد الدولي جميع القطاعات

 %.6.6 إلى 2017

 مارس% في شهر 0.9بلغ فقد بيانات مكتب اإلحصاء الوطني،  ، وحسبفي الصين أما معدل التضخم السنوي 

معدل  وتراجع%. 2.1حيث كان قد بلغ  2016من عام  ديسمبرن مستواه في شهر ع منخفضاً  2016من عام 

وذلك من مستواه في الربع الرابع من عام  2017عام % في الربع األول من 3.97مسجاًل البطالة في الصين 

 .%4.02حيث كان قد بلغ  2016%
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 ون الخليجي:الوضع في دول مجلس التعا

وذلك بنسبة بلغت  ةسواق العالميباأل أسعار النفطمتوسط تحسنًا ملحوظًا في  2017عام الربع األول من  شهد
بالمقارنة مع مستوياتها في ذات الفترة من العام السابق، على الرغم من استمرار التقلبات في % 59.3نحو 

التدابير واإلجراءات التي تم اتخاذها في اطار السياسات المالية،  انعكس ذلك التحسن، بجانبوقد  األسعار.

تحسن  ذلك من خاللو  التعاون الخليجي، وبدرجات متفاوتة،دول مجلس بعض أداء اقتصادات على إيجابًا 
 في تلك الدول. يةسواق المالاألو التجارة الخارجية و الميزانية العامة  قطاعاتبعض مؤشرات األداء في 

 اتاقتصادأن معدل نمو إلى  صندوق النقد الدولي آفاق النمو االقتصادي لدول المجلس، تشير توقعاتوبشأن 
نمو الصندوق تسارع وتيرة ، فيما يتوقع %1.3نحو  سيبلغ 2017خالل عام مجتمعًة  مجلس التعاون دول 

 وفيما جاءت توقعات. االقتصاديقاطرة للنمو بذلك % في العام المذكور ليشكل 3حو لتبلغ نالقطاع غير النفطي 

في ظل خفض انتاج النفط خالل النصف األول من  ،الصندوق للنمو الكلي متأثرًة بنظرته لنمو القطاع النفطي
خالل النصف في اطار االتفاق بين منظمة أوبك والمنتجين خارجها، واالرهاصات باستمرار ذلك  2017عام 

 .يرون أن تلك التوقعات قد جاءت متحفظة أكثر مما ينبغيالثاني من العام، فإن بعض المراقبين 

بالمقارنة  2017 الربع األول من عام بنهايةالتعاون  مجلسدول معظم في  ت معدالت التضخم انخفاضاً شهدو 
ككل في دول المجموعة  معدل التضخممتوسط بلغ وقد  .2016من عام  الرابعالربع في نهاية  امع مستوياته

 .السابق من العام ديسمبرفي شهر  %1.9 مقارنًة بنحو 2017 من عام مارسفي شهر % 1.6 نحو

 المتحدة: العربية اإلمارات الوضع في دولة
 حيث متسقًا مع التوقعات،، 2017عام الربع األول من ة المتحدة خالل بياقتصاد دولة اإلمارات العر  جاء أداء
في الربع المذكور بالمقارنة أسعار النفط العالمية  الملحوظ في مستفيدًا من التحسنأداء القطاع النفطي، تحسن 

 العديد ذلك كذلك استمر النمو في القطاع غير النفطي، كما تظهر .2016عام ذات الربع من مستوياتها في مع 
 .من المؤشرات القطاعية
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 لتبلغ 2017من عام  ارسمففي القطاع المصرفي، ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنهاية شهر 
. كما ارتفع اجمالي رأس المال واالحتياطيات 2016% مقارنًة بعام 6.6مليار درهم بنسبة بلغت  1602 نحو

. وبلغت نسبة كفاية رأس 2017من عام  مارسمليار درهم بنهاية شهر  338.7% إلى نحو 7للبنوك بنسبة 
%(، مما يجعل القطاع المصرفي 12المصرف المركزي )% لتأتي أعلى من النسبة المحددة بأنظمة 18.6المال 

مقارنًة بذات الفترة من عام أكثر مالءًة تجاه أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف. و 

من عام  مارسمليار درهم بنهاية شهر  1272.2% ليبلغ 4.4 بنسبة (M2) ارتفع عرض النقود، 2016
 .مليار درهم في نفس الفترة 1465.8% ليصل إلى 6.7 بنسبة (M3) ود، في حين ارتفع عرض النق2017

قد جاء في مقدمة القطاعات في األسواق المحلية(  اً مدرجوطنيًا  اً بنك 19الذي يشمل لمصارف )اقطاع يذكر أن 
% 7.7بارتفاع نسبته  2017للربع األول من عام مليار درهم  9.7صافي أرباحها  من حيث الربحية حيث بلغ

 .2016عام ذات الفترة من مقارنًة بأرباح 

 أدائهابالمقارنة مع  أفضل على نحو 2017عام خالل الربع األول من  أداؤها فقد جاءأسواق المال المحلية أما 
 أبوظبيالمؤشر العام لسوق  . حيث سجل 2016عام من  المماثلخالل الربع الذي كان قد اتسم ببعض السلبية 

% مقارنًة 3 بنحو مرتفعاً  2017عام من  األولخالل الربع  في المتوسط، ،نقطة 4514.8لألوراق المالية 
نقطة، في المتوسط، خالل  3584.5وسجل مؤشر سوق دبي المالي . السابقعام المن  األخيربمستواه في الربع 

أن أداء األسواق  . يذكر2016من عام  بالربع األخير% مقارنًة 5.2بارتفاع نسبته  2017من عام  األولالربع 
مقارنًة بمستوياتها في ذات  التحسن الذي شهدته أسعار النفط  ظل في  قد جاء 2017عام الربع األول من  في

 .الفترة من العام السابق، رغم استمرار التقلبات

مستوياته بالمقارنة مع  2017عام  ارتفاعًا في الربع األول من معدل التضخم السنوي في دولة اإلمارات وشهد
 ينفي الربع% 1.9ونحو % 2.7 نحو معدل التضخممتوسط  حيث بلغ ،2016عام الربع األخير من في 

 .على التوالي المذكورين
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 أهم نتائج مؤشرات الثقة الدولية
 مؤشرات الثقة في الواليات المتحدة األمريكية:

، وفقًا لمؤشر ثقة 2017شهدت ثقة المستهلكين األمريكيين مزيدًا من التحسن بنهاية الربع االول من عام 

(، حيث سجل المؤشر العام لثقة The Conference Boardالمستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد )

نهاية الربع الرابع من نقطة ب 113.7مقارنة بنحو  2017نقطة بنهاية شهر مارس من عام  125.6المستهلك 

 105.5. وجاء أداء المؤشر العام مدعومًا بأداء كٍل من مؤشر التوقعات الذي ارتفع بشكل كبير من 2016عام 

، ومؤشر الوضع 2017نقطة في شهر مارس من عام  114إلى   2016نقطة في شهر ديسمبر من عام 

نقطة  126.1مقارنًة بـنحو  2017ألول من عام نقطة في الربع ا 143.1الحالي الذي سجل ارتفاعًا إلى نحو 

. وجاء ذلك االرتفاع، وفقًا للمحللين، بفضل التحسن الملحوظ  في نظرة 2016من الربع الرابع من عام 

المستهلكين ألداء القتصاد األمريكي على مستوى تقييمهم لألوضاع الحالية والمستقبلية وخاصة بعد انتخاب 

خالل  وفرص الدخلرامب، اضافة إلى تفاؤل المستهلكين فيما يتعلق بالفرص الوظيفية الرئيس االمريكي دونالد ت

 الستة أشهر المقبلة.

 2017% في شهر مارس من عام 126.7( Leading Economic Indexوسجل المؤشر القيادي لالقتصاد )

نقطة. وبحسب  124.6حيث كان قد سجل  2016%( عن مستواه في شهر ديسمبر من عام 1.6مرتفعًا بنحو )

، يوحي باستمرار وتيرة 2017المحللين، فإن أداء المؤشر القيادي لالقتصاد األمريكي بنهاية الربع األول من عام 

النمو االقتصادي إلى جانب االرتفاع في ايرادات الشركات وأسعار الفائدة وصدور عدد من اللوائح التي تعزز 

 قطاع الصناعة.
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 ة اليورو:مؤشرات الثقة في دول منطق

فقد سجل نحو  2017شهد مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بعض التحسن بنهاية الربع األول من عام 

، بحسب بيانات المفوضية األوروبية. 2016( نقطة بنهاية الربع الرابع لعام 5.1-( نقطة، مقارنة ب )5.0-)

قتصادية عمومًا إلى جانب توقعاتهم بشأن وجاء ذلك في ظل تحسن نظرة المستهلكين لمستقبل األوضاع اال

 مدخراتهم المستقبلية، في حين تزايد مستوى القلق لدى المستهلكين بشأن فرص العمل.

حيث بلغت  2017كما تحسنت الثقة في مناخ األعمال بمنطقة اليورو بشكل بسيط بنهاية الربع األول من عام 

نقطة في شهر مارس من العام المذكور مرتفعًا بنحو  0.83 قيمة مؤشر الثقة في مناخ األعمال لمنطقة اليورو

. وقد تحسن تقييم مديري األعمال بمنطقة اليورو لمستويات 2016نقطة مقارنة بشهر ديسمبر من عام   0.06

اإلنتاج في الفترة الماضية وحجم الطلبيات الكلي على نحو ملحوظ. كما تحسنت توقعاتهم على نحو معتدل بشأن 

 ت الصادر ومستوى اإلنتاج بجانب حجم المخزون من المنتجات النهائية.حجم طلبيا

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

ي نقطة في شهر مارس من العام المذكور. وجاء أداء المؤشر ف 107.9، حيث سجل المؤشر 2017من عام 

(. يذكر أن المؤشر كان قد سجل 2.5شهر مارس بفضل التحسن الملحوظ للثقة في قطاع االنشاءات )+

 .2016نقطة بنهاية الربع الرابع من عام  107.8

 مؤشرات الثقة في اليابان:

، حيث سجل مؤشر ثقة 2017ول من عام األمزيدًا من التحسن بنهاية الربع ثقة المستهلكين في اليابان  شهدت

بعد أن كان  2017نقطة في شهر مارس من عام  43.9الذي يصدر عن مجلس الوزراء الياباني،  المستهلك،

ثقة المستهلك مدعومًا بتحسن أداء . وجاء أداء مؤشر 2016ديسمبر من عام في شهر نقطة   43.1قد سجل 
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المنتجات االستهالكية طويلة  جميع المؤشرات الفرعية المكونة له والتي جاء في مقدمتها مؤشر الرغبة في شراء

والذي  األحوال االقتصادية (، ثم مؤشر46.9والذي سجل نحو ) فرص العمل( نقطة، يليه مؤشر 43.8) األجل

 ( نقطة.42.2( نقطة ، وسجل مؤشر نمو الدخل نحو )42.7سجل نحو)

"تانكان"، الذي يصدر عن  وفقًا لمؤشر 2017وشهدت الثقة في مناخ األعمال ارتفاعاً  في الربع األول من عام 

نقطة في الربع المذكور مقارنة  12بنك اليابان المركزي، حيث سجل مؤشر تانكان للشركات الكبرى الصناعية 

نقاط. أما مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية فقد  10البالغ نحو  2016بمستواه في الربع الرابع من عام 

 نقطة. 18حيث كان قد سجل  2016نًة بالربع الرابع من عام نقطة مرتفعًا بعض الشيء مقار  20سجل نحو 

 مؤشرات الثقة في الصين:

، حيث سجل مؤشر ثقة 2017شهدت ثقة المستهلكين في الصين تحسنًا ملحوظًا بنهاية الربع األول من عام 

مرتفعًا من نقطة في شهر مارس من العام المذكور  111المستهلك، الذي يصدر عن المكتب الوطني لإلحصاء، 

 نقطة الذي سجله في شهر ديسمبر من العام الماضي. 108.4مستوى 

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

حيث كان  2016، مرتفعًا عن مستواه بنهاية الربع الرابع من عام 2017نقطة في شهر مارس من عام  51.8

نقطة في ديسمبر، وذلك يعود الى التحسن في المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام  51.4د سجل نحو ق

 وخاصة مؤشري االنتاج الصناعي ومؤشر الطلبات الجديدة.

 مؤشرات الثقة في الهند:

، حيث سجل مؤشر 2016تحسن مستوى ثقة المستهلكين في الهند بشكل ملحوظ في الربع الرابع من عام 

نقطة في الربع المذكور، مرتفعًا عن مستواه في الربع الثالث من العام نفسه  136نيلسن" لثقة المستهلك في الهند "
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نقطة. وجاء ذلك  في ظل زيادة حجم اإلنفاق االستهالكي وتحسن الدخل المتاح  133حيث كان قد سجل 

 ل بشأن فرص العمل.والمدخرات بجانب استقرار سعر الفائدة على االقتراض وزيادة التفاؤ 

(، فقد CIIووفقًا ألحدث البيانات المنشورة لمؤشر الثقة في مناخ األعمال، الصادر عن اتحاد الصناعات الهندية )

نقطة   64.1، حيث سجل المؤشر 2017شهد مناخ األعمال في الهند تحسنًا ملحوظًا في الربع األول من عام 

نقطة. وبحسب المحللين،  56.5لربع األخير من العام السابق الذي بلغ في الربع المذكور مرتفعًا عن مستواه في ا

والذي ينعكس  2017فإن هناك تفاؤل في أوساط الشركات باستمرار وتيرة النمو في االقتصاد الهندي خالل عام 

ز من ايجابيا على النشاط االقتصادي للشركات اضافة الى مبادرات االصالح التي تقوم بها الحكومة والتي تعز 

 الفرص االستثمارية للشركات.

 مؤشر ثقة المستهلك في الدول العربية:
( في شهر YouGov( ويوقوف )Baytيظهر تقرير مؤشر ثقة المستهلك في الدول العربية، الصادر عن بيت )

 ، تباينًا في مستويات ثقة المستهلكين عبر مجموعات البلدان العربية، كما يعكس التقرير2017مارس من عام 

بعض التراجع في مستويات الثقة. وشمل ذلك التراجع تقييم المستهلكين لألوضاع الحالية لهم والقتصادات 

 بلدانهم، بجانب نظرتهم بشأن مستقبل تلك األوضاع.

ففيما يتعلق بتقييم المستهلكين ألوضاعهم المالية الحالية، عند استجابتهم لالستبيان، ووفقًا لنتائج المؤشر، يرى 

% من المستهلكين في الدول العربية أن أوضاعهم الحالية أفضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر، 17نحو 

% 10% من المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت نحو 23وارتفعت تلك النسبة لتبلغ حوالي 

% من 38ين يتوقع حوالي % في بلدان شمال أفريقيا العربية. وبشأن المستقبل، وفي ح13في بالد الشام ونحو 
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المستهلكين في الدول العربية تحسن أحوالهم المالية في األشهر الستة القادمة، عما هي عليه عند استجابتهم 

 % من المستهلكين.47لالستبيان، تأتي دول الخليج في الصدارة بنسبة 

ائج المؤشر المذكور، فقد رأى نحو وفي جانب تقييم المستهلكين لألوضاع االقتصادية ببلدان إقامتهم، ووفقًا لنت

% فقط من المستهلكين في الدول العربية أن اقتصادات بلدانهم أفضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر. وفيما 17

% من المستهلكين في الدول العربية أن اقتصادات بلدانهم ستكون أفضل خالل األشهر الستة 35توقع نحو 

% في بلدان شمال أفريقيا 11في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل % 44القادمة، فقد بلغت النسبة نحو 

 % في بالد الشام.5و

% من المستهلكين في 25، فبينما وصف نحو 2017ووفقًا لنتائج مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس من عام 

% في الدول 35و البلدان العربية ظروف عملهم الحالية بأنها جيدة على األقل، فقد ارتفعت تلك النسبة إلى نح

% من المستهلكين في الدول العربية 46% في بالد الشام. وفي حين أعرب نحو 16الخليجية، بالمقارنة مع نحو 

% من المستهلكين في دول 54عن توقعاتهم بتحسن ظروف عملهم في العام القادم، فقد ارتفعت تلك النسبة إلى 

 % في بالد الشام.34% في دول شمال أفريقيا و36الخليج بالمقارنة مع 
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 المؤشرات الكلية والقطاعية القتصاد إمارة أبوظبي
 الناتج المحلي اإلجمالي

لتقديرات تشير ا، االقتصادي بإمارة أبوظبيوتيرة النمو في  اً تسارعقد شهد  2016الربع األخير من عام  فيما كان
الناتج سجل  ، حيث2017الربع األول من عام اعتدال وتيرة النمو في إلى  أبوظبي-لمركز اإلحصاءاألولية 

بما يتسق ومعدالت النمو  المذكورالربع % في 1.8معدل نمو سنوي قدره المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة( 
بلغ من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث النمو في كل  استمرارمن جاء ذلك بدعم . وقد السائدة عالمياً 

إثر التحسن الملحوظ في المذكور األول من العام  الربع% في 3.6 ةالنفطيلألنشطة  افةالقيمة المضمعدل نمو 
مقارنًة بذات  2017% في األشهر الثالثة األولى من عام 59.3متوسط أسعار النفط العالمية التي ارتفعت بنحو 

. فيما المنتجين خارجها، وعلى الرغم من سريان اتفاق خفض إنتاج النفط بين أوبك وبعض 2016الفترة من عام 

 نموًا طفيفًا في الربع المشار إليه. لألنشطة غير النفطيةشهدت القيمة المضافة 

 (1جدول رقم )

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

 

 المكون 
2016 2017 

 األولالربع  الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 1.8 3.1 2.1 2.8 3.1 الناتج المحلي اإلجمالي
 0.1 2.0 0.4 4.0 5.0 القيمة المضافة لألنشطة غير النفطية

 أبوظبي.-مركز اإلحصاء المصدر:
 

% في 68.2نحو باألسعار الجارية بلغت المساهمة النسبية لألنشطة غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي و 
 تشهدأن حسب بعض المؤشرات،  ،يتوقعو  .أبوظبي-مركز اإلحصاء لبيانات وفقاً  ،2017عام من  األولالربع 
تعميق التنوع بما يسهم في دعم النمو الكلي و  2017من عام المتبقية  الفترةخالل  تحسنًا في أدائهاألنشطة اتلك 

  .2030في هيكل االقتصاد وصواًل لتحقيق أهداف الرؤية االقتصادية 
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 معدل التضخم

 108.4عند مستوى  2017ول من عام الربع األمؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بإمارة أبوظبي  أنهى

 ارتفاعا في شهر مارس ليصل الى السنوي  التضخم معدل سجلوقد . نقطة في شهر مارس من العام المذكور
الربع األول من عام  خالل السنوي  التضخم معدل بلغ وبذلك .% خالل شهر فبراير2.1بنحو % مقارنة 2.6

 .2016 لعام نفسها بالفترة مقارنة% 2.2 نحو 2017

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

 
 أبوظبي.-مركز اإلحصاءالمصدر: 

بإمارة أبوظبي في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين مؤشر مساهمة المجموعات المكونة لسلة تحليل ويظهر 
 والمياه، السكن،" مجموعةن أ، (2017 مارس –رالفترة )ينايخالل  على المؤشرإجمالي التغيرات التي طرأت 

تلك المجموعة  أسهمت حيث .مساهمةً  المجموعات أعلى هيلم تزل " األخرى  الوقود وأنواع والغاز، والكهرباء،
 من نفسها بالفترة مقارنة 2017 من عام في الربع األول حدث الذي االرتفاع معدل مجمل من %59.7 بنسبة

 %.3.9 بنسبة المجموعة هذه أسعار معدل الرتفاع نتيجة اإلسهام هذا جاء وقد ،2016 عام
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 بعض مؤشرات األداء القطاعية:

إيجابيًا على المستوى الكلي وذلك في ، 2017الربع األول من عام  خالل األداء االقتصادي بإمارة أبوظبيجاء 

 أداء االقتصاد العالمي، وتحسن 2016تحسن أسعار النفط مقارنًة بمستوياتها في ذات الفترة من عام ظل 

الذي جاء ضعيفًا في بعض  بتباين أداء األنشطة غير النفطيةوتأثرت وتيرة النمو . العالمية المال أسواقواستقرار 

  .بعض مؤشرات األداء القطاعيةتظهر ذلك  كماالحاالت 

 القطاع السياحي

أداء القطاع تباينًا في مؤشرات درة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة افي القطاع السياحي تظهر البيانات الصف
-خالل الفترة )يناير% 4، حيث ارتفع عدد نزالء المنشآت الفندقية بنحو 2017الربع األول من عام خالل 

ليالي لعدد ا بلغ. كما نزيالً  1,164,313ليبلغ  2016من عام  مقارنة بالفترة نفسها 2017مارس( من عام 
، بجانب انخفاض متوسط مدة اإلقامة، في ليسهم% 0.9ليلة بانخفاض نسبته  3,119,127نحو الفندقية 

بالمنشآت أما معدل اإلشغال  درهم.مليون  1545% لتبلغ نحو 10إيرادات المنشآت الفندقية بنحو انخفاض 

 .2016% مقارنة بالفترة نفسها من عام 4% في الفترة المذكورة بانخفاض بلغ 76الفندقية فقد بلغ نحو 

 (2جدول رقم )

 مؤشرات أداء المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي

 المؤشر

مارس -يناير

2016 

 مارس -يناير

2017 

التغير 

)%( 

 %4 1.164 1.115 (مليونعدد النزالء )

 %5- 2.68 2.82  االقامة ) ليلة(متوسط مدة 

 %4- 76 79 معدل اإلشغال )%(

 %10- 1545 1719 )مليون درهم(إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية 

 هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. المصدر:
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، حيث 2015مقارنة بالفترة نفسها من عام  2017( مارس -وشهدت السياحة الداخلية انتعاشا خالل الفترة )يناير
% 31 نسبته ما الدولة داخل من النزالء عدد وسجل، 2015% خالل الفترة المشار إليها من عام 4نمت بنحو 

رقم  بالشكل موضح هو كما ،الهند ثم ،الصين الثانية المرتبة في وجاءت ذاتها، الفترة في النزالء عدد إجمالي من
(2.) 

 (2)رقم شكل 
 2017( مارس-النزالء بالمنشآت الفندقية طبقا ألكثر عشر جنسيات في الفترة )يناير عدد

 
 هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. المصدر:

حيث بلغ عدد نزالء المنشآت الفندقية  ،بوظبي متفوقة على الهندألى إالصين أكبر سوق مصدرة للزوار  تعتبرو 
لف نزيل من المملكة أ 61لف نزيل من الهند ونحو أ 77ألف نزيل مقابل  97في أبوظبي من الصين نحو 

 بلغت ملحوظاً  نمواً  وقطر الكويت من الزوار أعداد سجلت الخليجي، التعاون  مجلس دول مستوى  وعلى المتحدة.
 مّصدرة سوق  أكبر كرابع ترتيبها على السعودية العربية المملكة ظتحاف حين في التوالي، على% 12و% 31

ألف نزيل  41والمملكة المتحدة، حيث بلغ عدد النزالء من السعودية نحواإلمارة بعد الصين والهند  إلى للسياح

 .2017خالل الربع األول من عام 
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 العقارات قطاع

بعض التقارير التي ترصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي، فقد شهد حجم ل ووفقاً  العقارات، قطاع فيو 

الذي شهد  القطاع السكنيباستثناء  2017استقرارًا في الربع األول من عام المعروض من الوحدات العقارية 
ل في ظل فتشير بعض التقارير إلى أنه قد شهد بعض االعتداالطلب أما جانب ، زيادًة طفيفة في رصيد الوحدات

في حدوث بعض اإلنخفاض  تفاعل جانبي السوق بعض العوامل مثل ترشيد االنفاق الحكومي. وقد أسهم تأثير 
مقارنة مع مستوياتها بال 2017عام الربع األول من ت الوحدات السكنية والمكتبية في افي متوسط أسعار إيجار 

ويرى المراقبون أنه وعلى  .باالستقرارالتجزئة  متوسط إيجارات محالت اتسم، فيما 2016ذات الفترة من عام في 

من حيث جدوى اإليجارات السائدة يمكن وصفها بأنها ال تزال عند مستويات مجدية معدالت فإن الرغم من ذلك 
 .االستثمارى بالقطاع العقاري 

 (3جدول رقم )
 مؤشرات أداء قطاع العقارات

 2017الربع األول  2016 المؤشر

 249 248 السكنية )ألف وحدة(الوحدات  رصيد

 في متوسط اإليجارات السكنية )%(السنوي التغير 

%  )للشقق(7-  

% )للفلل(4-  

%  )للشقق(10-  

% )للفلل(8-  

 3.5 3.5 رصيد الوحدات المكتبية )مليون متر مربع(

%5- في متوسط إيجارات المكاتب )%(السنوي التغير   -6.5%  

 2.6 2.6 مربع( رصيد محالت التجزئة )مليون متر

 0 0 في متوسط إيجارات محالت التجزئة )%(السنوي التغير 

 JLL, Abu Dhabi Real Estate Market Review, Q1 2017  المصدر:
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 الخارجية غير النفطية التجارة

إلمارة  النفطية غير السلعيةالخارجية  للتجارة اإلجمالية القيمة ، فقد ارتفعتأبوظبي-مركز اإلحصاءوفقًا لبيانات 

% 4.2نمو بلغت نحو  بنسبةو  درهم مليار 45.9لتبلغ نحو  2017( من عام مارس –الفترة )ينايرأبوظبي في 

 7.2المعاد تصديره إلى  من كلٍ  قيمة في الرتفاعل كمحصلة ذلك . وجاء2016 عام من بالفترة نفسها مقارنة

 2016مليار خالل نفس الفترة من عام  4.6مقابل  2017( من عام مارس –)ينايرالفترة مليار درهم خالل 

% وقابل هذا االرتفاع انخفاض في قيمة الصادرات غير النفطية 18.3مليار درهم بنسبة  33والواردات الى نحو 

 % خالل نفس الفترة.50.7بنسبة 

 (3شكل رقم )
 كوناتهاقيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية إلمارة أبوظبي وم

 
 أبوظبي-مركز اإلحصاء المصدر:

من  %41.3حيث ساهمت تلك المجموعة بما نسبته  ،وتصدرت مجموعة "اللوازم الصناعية" قائمة الواردات

 الفترة خاللبمعظم المجموعات السلعية  الصادرات تراجع الستمرار كاني الواردات السلعية غير النفطية. و إجمال
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 على أداء هاأثر  %،50.9وخاصًة مجموعة اللوازم الصناعية التي انخفضت بنسبة  ،2017( رفبراي –يناير)

 . المشار إليها الفترة خاللسالبة  نمو معدالت لتحقق النفطية غير الصادرات

 تطورات سوق المال:

عند مستوى  2017من عام  األولبوظبي لألوراق المالية جلسات السوق بنهاية الربع أأنهى مؤشر سوق 
الربع % في 1.2وفقًا لمستويات اإلغالق ربع السنوية، فقد سجل المؤشر ارتفاعًا بنحو و نقطة.  4443.53

نقطة. وجاء  4390.42حيث كان المؤشر قد سجل  2016من عام  المماثلمقارنة بمستواه في الربع المذكور 
ار النفط مقارنًة بمستوياتها تحسن أسع، في ظل 2017عام الربع األول من أداء سوق المال في أبوظبي خالل 

 .بعض التقلبات مع بداية العام أسواق المال العالمية، فيما شهدت 2016في ذات الفترة من عام 
 (4شكل رقم )

 مستويات اإلغالق ربع السنوية لمؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

 (2017 األولالربع  – 2016)الربع األول  

 
 سوق أبوظبي لألوراق المالية المصدر:
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 من قطاع التأمينكٍل بدعم  أداء المؤشر العامجاء وعلى مستوى قطاعات سوق أبوظبي لألوراق المالية، فقد 

، 2016مقارنة بذات الفترة من عام  ،2017من عام  األولفي الربع % 29.8 ه ارتفاعًا بنسبةمؤشر الذي سجل 

مؤشرات بعض القطاعات مثل  يذكر أن. % في الربع المذكور6بنسبة مؤشره البنوك الذي ارتفع قطاع بجانب 

من عام  األولاالغالق بنهاية الربع قطاع الطاقة وقطاع الصناعية وغيرها قد شهدت انخفاضًا في مستويات 

 .2016عام الربع المماثل من مقارنًة بمستويات  2017

 (5شكل رقم )
 القطاعاتمؤشرات مستويات اإلغالق لالتغير في نسبة 

 (2017 األولالربع )

 
 : سوق أبوظبي لألوراق الماليةالمصدر
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 المؤشرات التنموية نتائجأداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع 

حيث سجل مؤشر ثقة  2016عام خالل استقرارًا اإلمارات العربية المتحدة دولة في ثقة المستهلكين مستوى  شهد

من  وهو نفس مستواه في الربع الثالث المذكورالرابع من العام نقطة في الربع  108المستهلك في دولة اإلمارات 

عام. ويعكس ذلك مدى ثقة المستهلكين في األوضاع االقتصادية بالدولة في ظل التحديات التي تواجه ذات ال

 اصًة اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.العديد من االقتصادات العالمية وخ

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

، حيث 2017القطاع الخاص غير النفطي بالدولة خالل الربع األول من  اإلمارات دبي الوطني، فقد تحسن أداء
نقطة عن  1.2نقطة في شهر مارس، مرتفعًا  56.2شهرًا وذلك عند  19سجل المؤشر أعلى مستوى له خالل 

. مما يعكس حدوث توسع بالقطاع الخاص غير النفطي خالل الربع األول من 2016مستواه في شهر ديسمبر 
جاء ضمن العوامل التي ساهمت في ارتفاع المؤشر ارتفاع معدل نمو حجم الطلبات الجديدة من ، و 2017عام 

العمالء، نمو االنتاج وزيادة مخزون المشتريات، اضافة الى التحسن العام في الظروف االقتصادية وحجم 
 الطلب.

 استمرار 2017عام ع األول من الرب خالل التنموية المؤشرات الكلية لنتائج وفي إمارة أبوظبي، تظهر القراءة

 المنشآت العاملة بمختلف األنشطة، بما في ذلك في أوساط المستهلكين ومجتمع األعمال الشعور بالثقة والتفاؤل
اإلمارة على المستوى الكلي، القتصاد األداء اإليجابي  في ظليأتي ذلك . شأن األوضاع االقتصادية باإلمارةب

في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود ، و األنشطة غير النفطيةبعض أداء بعلى الرغم من اعتدال وتيرة النمو متأثرة 
لتطورات التي يشهدها االقتصاد المرتبطة بااالقتصادية  مع التحديات للتكيفبإمارة أبوظبي ودولة اإلمارات 

، على الرغم من تحسن مستويات األسعار في الربع األول من قلبات في أسواق النفطوخاصًة استمرار الت ،العالمي

 .، بجانب حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو االقتصادي عالمياً 2017عام 
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 فيالتفاؤل الثقة و  تحسنًا في مستوياتلمؤشر العام لثقة المستهلك، انتائج ظهر تفعلى مستوي ثقة المستهلكين، 
في ذلك يتبين و  .2017عام الربع األول من ، خالل خصائصهمبمختلف بإمارة أبوظبي، أوساط المستهلكين 

نظرتهم إلى آثار التدابير تحسن إلى جانب ، باإلمارة يةاالقتصاداآلفاق وقعاتهم بشأن ارتفاع مستوى التفاؤل في ت
تقييم النسبي في تحسن ال، و االقتصادية الساريةواإلجراءات ذات الصلة بالمستهلك والمتخذة في اطار السياسات 

اقتصاد  مرونةويعكس كل ذلك ثقة المستهلكين في  .المستهلكين ألحوالهم المادية والمعيشية في الربع المذكور

 التحديات االقتصادية الماثلة. التكيف مع بعض، في ظل ما يتمتع به من مقومات، على وقدرته اإلمارة

 استمرار 2017عام للربع األول من المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال نتائج هر ظتوفي قطاع األعمال، 
 .بشأن آفاق األداء االقتصادي بإمارة أبوظبيأنشطتها بمختلف  األعمال لدى منشآت الشعور بالتفاؤل

 من خالل 2017عام الربع األول من في هذا التقرير، في أجزائه التالية، أداء اقتصاد إمارة أبوظبي  يستعرضوي
 المؤشرات التنموية.مجموعة من قراءة تفصيلية في نتائج 
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تظهر نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك في األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي للربع   
تحسنًا في مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين بشأن  2017األول من عام 

األوضاع االقتصادية باإلمارة خالل الربع المذكور مقارنًة بالربع األخير من العام 
ستهلكين في السياسات االقتصادية السارية وقدرة السابق. ويعكس ذلك مدى ثقة الم

اقتصاد اإلمارة على احتواء الضغوط الناجمة عن بعض التحديات االقتصادية مستفيدًا 
 2017من المقومات العديدة التي يتمتع بها. وقد أنهى المؤشر الربع األول من عام 

ارنة نحو مع نقطة في شهر مارس بالمق 129مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث سجل نحو 
 . 2016نقطة في ديسمبر من عام  119نحو 

 2017وقد جاء أداء المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي في الربع األول عام 
أداء مؤشراته الفرعية المتمثلة في مؤشر الحالة المادية لألفراد ومؤشر  مدعومًا بتحسن

سياسات االقتصادية ذات الصلة الثقة في السياسات، الذي يعنى بنظرة المستهلكين لل
بالمستهلك، بجانب مؤشر التوقعات المستقبلية. وقد سجلت جميع تلك المؤشرات 

 مستويات أعلى في الربع المذكور بالمقارنة مع مستوياتها في الربع السابق.

، 2017وتظهر اتجاهات المؤشر العام ومؤشراته الفرعية خالل الربع األول من عام 
تهلكين بإمارة أبوظبي إلى أثر اإلجراءات والتدابير ذات الصلة تحسن نظرة المس

بالمستهلك، والتي يتم اتخاذها في إطار السياسات االقتصادية السارية، وارتفاع 
مستويات تفاؤلهم بشأن آفاق األداء االقتصادي باإلمارة، إلى جانب بعض التحسن 

ية. يأتي ذلك بالرغم من بعض الحذر في تقييم المستهلكين ألوضاعهم المادية والمعيش
التطورات غير المواتية في االقتصاد العالمي مثل استمرار التقلبات في أسواق النفط 
العالمية وحالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو االقتصادي العالمي وانعكاساتها المحتملة 

  على األوضاع المحلية.

 
 

   2017 الربع األول -نتائج المؤشر
  العامالمؤشر 

 نقطة  127سجل المؤشر نحو 
%( 3.3)وبلغ معدل التغير نحو 

 .2016 الربع الرابعمع  مقارنة  
 

 مؤشر الحالة المادية لألفراد 

 نقطة  102سجل المؤشر نحو 
 (%1.5)وبلغ معدل التغير نحو 

 .2016 الربع الرابعمع  مقارنة  
 

  مؤشر الثقة في السياسات 

 نقطة  115سجل المؤشر نحو 
 (%6.9)وبلغ معدل التغير نحو 

 .2016 الربع الرابعمع  مقارنة  
 مؤشر التوقعات المستقبلية 

 نقطة  163سجل المؤشر نحو 
 (%2)وبلغ معدل التغير نحو 

 .2016 الربع الرابعمع  مقارنة  
 

 مؤشر ثقة المستهلك في األداء االقتصادي
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 127سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي نحو 
. ويظهر ذلك استمرار ثقة 2017المتوسط، خالل الربع األول من عام نقطة، في 

المستهلكين وتفاؤلهم تجاه اآلفاق االقتصادية بإمارة أبوظبي. ويأتي ذلك في ظل 
تنامي ثقة المستهلكين في السياسات االقتصادية المتبعة ونظرتهم اإليجابية لآلثار 

تلك السياسات على أوضاعهم  المتوقعة لإلجراءات والتدابير المتخذة في إطار
المعيشية ومستويات رفاهيتهم،  وذلك إلى جانب التفاؤل الواضح في التوقعات 
المستقبلية للمستهلكين في الجوانب ذات الصلة بفرص العمل والدخل واألداء 
االقتصادي عمومًا. ويعكس كل ذلك مدى ثقة المستهلكين في مرونة اقتصاد إمارة 

ل ما يذخر به من مقومات، على التكيف مع التحديات أبوظبي وقدرته، في ظ
االقتصادية الناجمة عن بعض التطورات غير المواتية في االقتصاد العالمي مثل 

 استمرار تقلبات أسعار النفط.
 (6شكل رقم ) 

 المؤشر العام لثقة المستهلك في األداء االقتصادي
 نقطة
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ً في مستويات  2017مطلع عام  يشهد تحسنا

الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين بإمارة 

 القتصادي.أبوظبي، بشأن آفاق األداء 

 نتائج مؤشر ثقة المستهلك استنادًا على بيانات استطالع الرأي المصدر:
 تقديرية  2017 وفبراير يناير ي قراءة شهر * 



         

                

 

      

 28       2017 الربع األول -المؤشرات التنموية المؤشرات الكلية والقطاعية ونتائجتقرير متابعة األداء االقتصادي إلمارة أبوظبي من واقع اتجاهات   

 

 

وفيما يتعلق بنظرة المستهلكين ألوضاعهم المادية في الربع األول من عام   
نقطة، في  102نحو مؤشر الحالة المادية لألفراد ، فقد سجل 2017

المذكور ليعكس تقييمًا إيجابيًا مشوبًا بالحذر من قبل  المتوسط، خالل الربع
ذلك تأثر التقييم  المستهلكين ألحوالهم المادية في الفترة المشار إليها. ويعكس

في بعض األحيان ببعض العوامل الداخلية المتمثلة في استمرار ارتفاع 
% في الربع األول من 2.2المستوى العام لألسعار حيث بلغ معدل التضخم 

أبوظبي. كما يعكس التقييم استمرار -وفقًا لتقارير مركز اإلحصاء 2017عام 
ات المحتملة لبعض العوامل المخاوف لدى بعض المستهلكين بشأن االنعكاس

الخارجية، مثل التطورات االقتصادية العالمية غير المواتية، على اقتصاد 
 اإلمارة.

يظهر بعض مؤشر الحالة المادية لألفراد 

التحسن في تقييم المستهلكين ألوضاعهم 

الربع األول من عام خالل المادية والمعيشية 

2017.  

 (7شكل رقم )
 الحالة المادية لألفراد مؤشر

 نقطة
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الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات مؤشر الثقة في السياسات، أما   
نقطة، في  115سجل نحو فقد الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية، 

ثقة تناميًا في المؤشر وأظهرت قيمة  .2017المتوسط، خالل الربع األول من عام 
االقتصادية السارية والتي ترمي إلى  في السياسات المستهلكين بإمارة أبوظبي 

استدامة مستويات الرفاه التي يتمتع بها سكان اإلمارة، بجانب نظرتهم اإليجابية 
التي يتم اتخاذها في المجاالت  الحكوميةبشأن اآلثار المتوقعة للتدابير واإلجراءات 

قتصاد ذات الصلة بالمستهلك. كما عكس المؤشر ثقة المستهلكين القوية في قدرة ا
إمارة أبوظبي، في إطار السياسات االقتصادية المعمول بها، على التكيف مع 

 التحديات المرتبطة بالمستجدات التي يشهدها االقتصاد العالمي.

تنامي ثقة المستهلكين بإمارة أبوظبي في 

االقتصادية السارية وآثار التدابير  السياسات

واإلجراءات المتخذة في إطارها على 

 أوضاعهم المادية والمعيشية.

 (8شكل رقم )
 مؤشر الثقة في السياسات

 نقطة
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 (9شكل رقم )
 مؤشر التوقعات المستقبلية

 نقطة
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نقطة، في المتوسط، خالل الربع  163ستقبلية نحو موسجل مؤشر التوقعات ال
يعكس ارتفاعًا في مستوى التفاؤل لدى المستهلكين ، ل2017عام األول من 

بإمارة أبوظبي بشأن اآلفاق االقتصادية باإلمارة في الجوانب ذات الصلة 
ذلك التفاؤل من قبل . ويأتي باألداء االقتصادي الكلي وفرص العمل والدخل

المستهلكين في ظل استمرار التحديات ذات الصلة بالتطورات االقتصادية 
العالمية وانعكاساتها المحتملة على األوضاع االقتصادية باإلمارة. ويؤكد ذلك 
ثقة المستهلكين في مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي، في ظل ما يتمتع به من 

 التحديات.مقومات، وقدرته على التكيف مع تلك 

 

ؤل
تفا

 
اؤم

تش
 

 حياد

مؤشر التوقعات المستقبلية يظهر تفاؤالً 

ً في أوساط المستهلكين بشأن آفاق  واضحا

األداء االقتصادي بإمارة أبوظبي وقدرة 

اقتصاد اإلمارة على التكيف مع  التحديات 

  .ذات الصلة بالتطورات االقتصادية العالمية
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ووفقًا للحالة العملية للمستهلك، تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة 
، استمرار الشعور 2017المستهلك خالل الربع األول من عام 

أوساط المستهلكين بمن فيهم العاملين وغيرهم. بالثقة والتفاؤل في 
 133وقد كان العاملون أكثر تفاؤاًل  حيث سجل المؤشر نحو 

المذكور، فيما  من الربع نقطة، لتلك المجموعة في شهر مارس
نقطة لمجموعة غير العاملين.  108بلغت قيمة المؤشر نحو 

ويعكس ذلك نظرة المستهلكين بشأن فرص العمل والدخل، في 
ظل السياسات االقتصادية السارية، والتي جاءت أكثر إيجابيًة 
للعاملين مقارنًة بغيرهم، بجانب توقعاتهم المستقبلية التي اتسمت 

 بقدر أكبر من التفاؤل.

أما على مستوى القطاعات التي يعمل بها المستهلكون، فقد 
وسط التفاؤل  أظهر المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار

بجميع قطاعات عملهم خالل الربع األول من عام  المستهلكين
. وبحسب نتائج المؤشر لشهر مارس، فقد جاءت 2017

مستويات التفاؤل أعلى للمستهلكين العاملين بالقطاع الخاص 
نقطة في الشهر المذكور، يليهم  136حيث سجل المؤشر نحو 

نقطة( ثم القطاع المشترك  130العاملون بالقطاع الحكومي )
 نقطة. 120ل المؤشر نحو حيث سج

 

 (10شكل رقم )

 المؤشر العام لثقة المستهلك وفقا للحالة العملية
نقطة   
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 (11شكل رقم )

 المؤشر العام لثقة المستهلك وفقا  لقطاع العمل
قطةن  
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الثقة والتفاؤل يسودان وسط المستهلكين بمختلف 

قطاعات عملهم، والعاملون بالقطاع الخاص أكثر 

  .تفاؤالً 
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ومن حيث الجنسية، تظهر نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك 
استمرار الشعور بالثقة  2017خالل الربع األول من عام 

والتفاؤل وسط المستهلكين األفراد بمختلف جنسياتهم. وقد 
نقطة، في شهر  119سجل المؤشر العام للمواطنين نحو 

المذكور، في حين سجل مؤشر المستهلكين مارس من العام 
 نقطة في ذات الشهر. 133غير المواطنين نحو 

وقد جاء تقييم المواطنين ألوضاعهم المادية في شهر مارس 
إيجابيًا، بجانب توقعاتهم بشأن آفاق اقتصاد اإلمارة التي 
جاءت متسمًة بقدر كبير من التفاؤل. كما عبر المواطنون 

ت االقتصادية ذات الصلة بالمستهلك عن ثقتهم في السياسا
  وآثار التدابير واإلجراءات المتخذة في إطارها.

 

 (12شكل رقم )

 المؤشر العام لثقة المستهلك وفقا  للجنسية
 نقطة

 

2016ديسمبر  2017مارس 
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  .2017األول من عام 
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 أبرز نتائج مؤشر ثقة المستهلك في األداء االقتصادي:

 إمارة أبوظبيبالتفاؤل في أوساط المستهلكين و  تحسن مستويات الثقةيظهر المؤشر العام لثقة المستهلك  .1
 .2017عام الربع األول من  خالل

، بجانـب االقتصـادية ذات الصـلة بالمسـتهلكفي السياسات  ثقتهمالمستهلكون بإمارة أبوظبي يعبرون عن  .2
فـي ظـل مـا يتمتـع بـه اقتصـاد  ،تخـذة فـي إطارهـااإلجراءات الحكوميـة المالتدابير و نظرتهم اإليجابية ألثر 

 .اإلمارة من مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات

بقدر كبير تتسم  2017عام خالل  أبوظبيقتصاد إمارة المستقبلية الفاق اآلن بشأن يالمستهلكتوقعات  .3
 .متانة المرتكزات التي يقوم عليها اقتصاد اإلمارةفي ظل  ،من التفاؤل

الربع  خاللالمستهلكين ألوضاعهم المادية  تقييمبعض التحسن في يظهر مؤشر الحالة المادية لألفراد  .4
 .في ظل تأثير مجموعة من العوامل الداخلية والخارجيةويعكس ميلهم للحذر  ،2017عام األول من 
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 مؤشر الثقة في مناخ األعمال  

نقطــة فــي الربــع  59للثقــة فــي منــاخ األعمــال بإمــارة أبــوظبي نحــو  العــام المؤشــر ســجل

، بارتفـاع السـابقنقطة في الربع الرابـع مـن العـام  57مقارنًة بنحو  2017األول من عام 

 %.3.7بلغت نسبته 

 اســتمرار الثقــة لــدى المنشــآت 2017المؤشــر فــي الربــع األول مــن عــام  ويعكــس مســتوى 

ومنـاطق عملهـا، بجانـب تفاؤلهـا بشـأن آفـاق  أنشطتها وأنواعهـا اختالف على االقتصادية،

 .أبوظبي بإمارة األداء االقتصادي

وقد جاء أداء المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال خالل الربـع المـذكور كمحصـلة ألداء 

مؤشر الوضع الحالي، الذي يعنـى بتقيـيم منشـآت األعمـال لألوضـاع االقتصـادية  كل من

، والـذي اتسـم باإليجابيـة بشــكل عـام، ومؤشـر الوضــع 2017خـالل الربـع األول مـن عــام 

المستقبلي الذي عكس قدرًا من التفاؤل في توقعات المنشآت بشأن اآلفاق االقتصادية في 

 .2017الربع الثاني من عام 

، نظــرة 2017 يعكــس مؤشــر الثقــة فــي منــاخ األعمــال فــي الربــع األول مــن عــام وعمومــاً 

منشــــآت األعمــــال اإليجابيــــة لألوضــــاع االقتصــــادية خــــالل الربــــع المــــذكور، وذلــــك علــــى 

مســتوى أدائهــا الــداخلي وقطاعــات عملهــا ومجمــل األداء االقتصــادي، كمــا يعكــس تفــاؤل 

  تويات المذكورة.تلك المنشآت بشأن اآلفاق االقتصادية على المس

 

 
 2017  األول الربع-نتائج المؤشر

 
 المؤشر العام 

 ،نقطة 59سجل المؤشر نحو 
في قيمة المؤشر  االرتفاعوبلغ معدل 

بالربع الرابع  مقارنة طتيننقنحو 
2016. 

 
 مؤشر الوضع الحالي 

 ،نقطة 54سجل المؤشر نحو 
ط مقارنة انق 4المؤشر بنحو  ارتفعوقد 

من عام  الرابع الربعبمستواه في 
2016. 

 
 مؤشر الوضع المستقبلي 

 ،نقطة 62سجل المؤشر نحو 
في قيمة المؤشر  االرتفاعوبلغ معدل 

 الربعبمستواه في  مقارنة طتيننقنحو 
 .2016من عام  الرابع
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 (13شكل رقم )
 المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشراته الفرعية بإمارة أبوظبي

 نقطة 
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المؤشر العام  مؤشر الوضع الحالي مؤشر الوضع المستقبلي

ؤل
فا

ت

شاؤم 
ت

 العــــام المؤشـــر نتـــائج تظهــــر االقتصـــادي، للنشـــاط ووفقـــاً 
 المنشــآت فــي منــاخ األعمــال اســتمرار التفــاؤل وســط للثقــة

في الربع األول من  االقتصادية العاملة بمختلف األنشطة
وجـــاءت مســـتويات التفـــاؤل بشـــأن مســـتقبل  .2017عـــام 

 األوضــاع االقتصــادية متقاربــة ألغلبيــة األنشــطة، وبلغــت
 نحـو المؤشر سجل الصناعية حيث المنشآت لدى أعالها

( نقطـة، ثـم 62النشاط التجـاري بنحـو )تاله  نقطة،( 64)
( نقطـــة، بينمـــا ســـجل مؤشـــر 60بنحـــو ) النشـــاط الخـــدمي

 ( نقطة.57المنشآت العاملة في نشاط اإلنشاءات نحو)
 

وبحســب نتــائج المؤشــر، فقــد جــاء تقيــيم منشــآت األعمــال 
إيجابيــًا حيــث  2017لألوضــاع فــي الربــع األول مــن عــام 
نقطـــة فـــي الربـــع  54ســـجل مؤشـــر الوضـــع الحـــالي نحـــو 

المـــذكور مرتفعـــًا عـــن مســـتواه فـــي الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 
الســابق. وعكــس ذلــك نظــرة المنشــآت بشــأن مجموعــة مــن 
العوامـــل ذات الصـــلة بأوضـــاعها الداخليـــة بجانـــب نظرتهـــا 
لألوضــاع علــى مســتوى األنشــطة االقتصــادية التــي تعمــل 

 بها واألداء االقتصادي على المستوى الكلي 

كمــــــا جـــــــاء تفــــــاؤل منشـــــــآت األعمــــــال بشـــــــأن األوضـــــــاع 
 2017المســـتقبلية أعلـــى نســـبيًا فـــي الربـــع األول مـــن عـــام 

مقارنًة بالربع األخيـر مـن العـام السـابق، حيـث بلغـت قيمـة 
فـــي  60نقطـــة ونحـــو  62مؤشـــر الوضـــع المســـتقبلي نحـــو 
 الربعين المذكورين على التوالي. 

 

 (14شكل رقم )
 المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبلي

 للنشاط الصناعي
 نقطة
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المؤشر العام  الوضع الحال  
مؤشر مؤشر الوضع المستقبل  

ؤل
فا

ت

شاؤم 
ت

 نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع رأي المصدر:

 تقديرية Q1 2017قراءات *

 نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع رأي المصدر:

 تقديرية Q1 2017قراءات *
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 (15شكل رقم )
 للثقة في مناخ األعمال ومؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبليالمؤشر العام 

 للنشاط التجاري 
 نقطة
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المؤشر العام  الوضع الحال  
مؤشر مؤشر الوضع المستقبل  

ؤل
فا

ت

شاؤم 
ت

 (16شكل رقم )
 في مناخ األعمال ومؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبليالمؤشر العام للثقة 

 للنشاط الخدمي
 نقطة
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المؤشر العام  الوضع الحال  
مؤشر مؤشر الوضع المستقبل  

ؤل
فا

ت

شاؤم 
ت

تجـــــدر اإلشـــــارة إلــــــى أن تقيـــــيم المنشــــــآت العاملـــــة بمختلــــــف 
األنشــطة االقتصــادية لألوضــاع خــالل الربــع األول مــن عــام 

قــد جــاء إيجابيــًا. ويــأتي ذلــك علــى الــرغم ممــا تظهــره  2017
ــــــــل اتجاهــــــــات بعــــــــض مؤشــــــــر  ات األداء القطاعيــــــــة مــــــــن مي

 لالنخفاض.

 فعلـــى مســـتوى األنشـــطة الخدميـــة، وفيمـــا تظهـــر تقـــارير هيئـــة
 الفندقيـــة المنشـــآت نـــزالء أن عـــدد والثقافـــة، للســـياحة أبـــوظبي
قــد بلــغ  2017الربــع األول مــن عــام  أبــوظبي خــالل  بإمــارة
بـــذات  مقارنـــة% 4 بنســـبة مليـــون نزيـــل مرتفعـــاً  1.164نحـــو 

فإن بقية المؤشرات المتمثلة في عـدد  ، 2016 الفترة من عام
ـــى إجمـــالي  إيـــرادات ليـــالي النـــزالء ونســـبة اإلشـــغال إضـــافًة إل

 الفندقية قد شهدت انخفاضًا في الربع المذكور. المنشآت

وفــــي القطــــاع العقــــاري، شــــهد الســــوق انخفاضــــًا فــــي أســــعار 
كمــا  2017اإليجــارات الســكنية خــالل الربــع األول مــن عــام 

تقــارير بعـــض الجهـــات التــي ترصـــد أداء الســـوق  تشــير لـــذلك
 العقاري.

وفي قطاع التجارة الخارجيـة شـهدت الصـادرات السـلعية غيـر 
النفطية إلمارة أبوظبي انخفاضًا ملحوظًا في الربـع األول مـن 

 .2016بالمقارنة مع ذات الفترة من عام  2017عام 

 أمــا فــي نشــاط الصــناعة التحويليــة، فقــد ســجل الــرقم القياســي
فـي الربــع األول مــن عــام  126.9لكميـات االنتــاج الصــناعي 

% بالمقارنـــة مـــع الربـــع الرابـــع 14.1منخفضـــًا بنســـبة  2017
 .2016من عام 

 

 

 نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع رأي المصدر:

 تقديرية Q1 2017قراءات *

 نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع رأي المصدر:

 تقديرية Q1 2017قراءات *
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اتجاهات المؤشر العام  تظهرحجم المنشأة،  ومن حيث
في أوساط تفاؤل استمرار الللثقة في مناخ األعمال 

 الربعخالل  األعمال وخاصًة )الكبيرة والمتوسطة(منشآت 
 تفاؤلمستويات ال . وقد جاءت2017 األول من عام
 62متقاربة، حيث سجل المؤشر نحو  بشأن المستقبل

نقطة للمنشآت  61نقطة للمنشآت الكبيرة مقابل نحو 
 متوسطة الحجم.

وبشأن تقييمها لألوضاع االقتصادية خالل الربع األول  
، فقد كانت نظرة المنشآت كبيرة الحجم 2017من عام 

أكثر إيجابيًة بالمقارنة مع المنشآت متوسطة الحجم التي 
جاءت نظرتها فوق مستوى الحياد بقليل كما يظهر من 
المستويات التي سجلها مؤشر الوضع الحالي. يذكر أن 
نظرة المنشآت في هذا الصدد تتأثر بتقييمها ألوضاعها 
الداخلية في الجوانب ذات الصلة بأسعار المواد الخام، 

 وحجم المبيعات واألرباح والعمالة وغيرها.
ل العديد من الجهات الحكومية وتتواصل الجهود من قب

بهدف تعزيز أداء األنشطة غير النفطية في اقتصاد 
إمارة أبوظبي، وذلك من خالل العديد من المبادرات 
والبرامج التي تقوم الجهات المختصة بتنفيذها في إطار 
الخطط الرامية إلى ايجاد بيئة تنافسية مرنة لممارسة 

التنمية  األعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في
االقتصادية بإمارة أبوظبي، وخلق قطاعات حيوية تسهم 

 في التنوع االقتصادي.
 

 (17شكل رقم )
 المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبلي

 لنشاط اإلنشاءات
 نقطة

 

47
54 52 53 56

44 47 49
50 5349 57 54 55 57

0.0

50.0

100.0

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

المؤشر العام  الوضع الحال  
مؤشر مؤشر الوضع المستقبل  

ؤل
فا

ت

شاؤم 
ت

 (18شكل رقم )
 المؤشر العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبلي

 للمنشآت متوسطة الحجم
 نقطة
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المؤشر العام  الوضع الحال  
مؤشر مؤشر الوضع المستقبل  

ؤل
فا

ت

شاؤم 
ت

 نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع رأي المصدر:

 تقديرية Q1 2017قراءات *

 نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع رأي المصدر:

 تقديرية Q1 2017قراءات *
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 2016وبينما تظهر نتائج استطالع الرأي للربع الرابع من عام 
 العاملة بإمارة أبوظبي ال تواجه االقتصاديةمنشآت ال أغلبية أن

بعض المنشآت، بمناطق  أفادت فقدمعوقات تؤثر على أعمالها، 
 بوجود عوامل تؤثر على نشاطهاوبنسب متقاربة، اإلمارة الثالث، 

 .(4كما يتبين من الجدول رقم )

العقارية بقية العوامل مسجاًل  النسبة  اإليجارات وتصدر عامل
األكبر من حيث شدة التأثير، تالها على التوالي عامل ارتفاع 
أسعار الكهرباء والتضخم اضافة إلى أسعار المواد األولية. 

ضمن المعوقات:  هاذكر جاء شملت العوامل األخرى التي و 
 . وغيرهاالحصول على التمويل، تكلفة الماء، النقل، االتصاالت 

يذكر في هذا الصدد أنه من المتوقع أن يسهم القرار القاضي 
بوضع سقف للزيادة السنوية في إيجارات األماكن في التخفيف 

التي من تأثير اإليجارات التي ظلت تمثل أحد أهم التحديات 
 .، خالل الفترات السابقةبمختلف انواعها األعمال، تواجه منشآت

 

 (4جدول رقم ) 
 مؤثرة على أنشطتها وفقا  للمنطقة المستجيبة حسب آرائها بشأن وجود معوقات توزيع المنشآت

 ال توجد معوقات )%( توجد معوقات )%( المنطقة
 80.9 19.1 أبوظبي

 79.6 20.4 العين

 75 25 الغربية

 

 (19شكل رقم )
 العام للثقة في مناخ األعمال ومؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبليالمؤشر 

 للمنشآت كبيرة الحجم
 نقطة
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 نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال استناداً على بيانات استطالع رأي المصدر:

 تقديرية Q1 2017قراءات *
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 أبرز نتائج مؤشر الثقة في مناخ األعمال:

يظهــر اسـتمرار الثقــة والتفــاؤل فـي أوســاط منشـآت األعمــال بشــأن المؤشـر العــام للثقـة فــي منــاخ األعمـال  .1

 .2017خالل الربع الثاني من عام  أبوظبي بإمارة آفاق األداء االقتصادي

أكثــر تفــاؤاًل  الصـناعيةالمنشــآت أنشـطتها، و  اخــتالف علــى االقتصـادية، المنشــآت الشـعور بالتفــاؤل يشـمل .2
 من تلك التي تعمل ببقية األنشطة االقتصادية.

خالل الربع الثاني من بين المنشآت الكبيرة والمتوسطة بشأن اآلفاق االقتصادية  تقارب مستويات التفاؤل .3
 .2017عام 

المؤشـــر يظهـــر اســـتمرار التفـــاؤل، بـــدرجات متقاربـــة، لـــدى المنشـــآت االقتصـــادية العاملـــة بجميـــع منـــاطق  .4

 اإلمارة. 
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 نظرة مستقبلية

القطاعية، من جانب، والمؤشرات المركبة، من الكلية و االتجاهات والمستويات التي سجلتها مؤشرات األداء  تظهر

 إمارة أبوظبي يواصل أداءه اإليجابي في إطار عملية اقتصادأن  ،2017عام الربع األول من جانب آخر، خالل 

التفاعل اإليجابي بين دالالت مؤشرات  بفضلوذلك  ،مع التحديات المرتبطة بتطورات االقتصاد العالميالتكيف 

 .آخر جانبمن  الثقة والتفاؤل في أوساط قطاع األعمال والمستهلكينمستويات و  ،جانب، من الكلية األداء

 وما بعدها.  2017يعزز ذلك اآلفاق االقتصادية باإلمارة خالل الفترة المتبقية من عام يتوقع أن و 

أداًء إيجابيًا مع  2017في الربع األول من عام  إمارة أبوظبيالنشاط االقتصادي ب شهد ،مستوى الكليالفعلى 

تطبيق اتفاق خفض وانعكاسات  ،، من جانباألنشطة غير النفطيةأداء ب متأثراً ، هتيرة نمو و في  االعتدالبعض 

، من جانب آخر، على الرغم من أن ذلك قد القطاع النفطيعلى أداء  بين أوبك والمنتجين خارجها انتاج النفط 

 .2016مقارنًة بمستوياتها في الربع األول من عام نسبيًا  هأسعار حسن وتالعالمية سواق النفط أفي استقرار  أسهم

الثقة  استمرار 2017عام الربع األول من  أبوظبي خالل المركبة إلمارة التنموية المؤشرات أظهرت نتائجكما 

جانب ، من جانب، والمستهلكين، من عملهموالمستثمرين، بمختلف مجاالت األعمال  أصحابوالتفاؤل في أوساط 

 .تحسن حركة النشاط االقتصادي في دعمطراف األلدى جميع التفاؤل  تزامن ويتوقع أن يسهم .آخر

انعكاساته له  أن تكون  في العديد من القطاعاتالتكيف استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز عملية ومن شأن 

من اقتصاد اإلمارة  ا يتمتع بهم في ظليأتي ذلك   .وما بعده 2017عام  خاللاإليجابية على أداء االقتصاد 

وخاصًة  على مستوى األوضاع المالية المتينة والمناخ االستثماري الجاذب وبيئة األعمال الداعمة للنمو،مقومات 

 في األنشطة غير النفطية.



         

                

 

      

 41       2017 الربع األول -المؤشرات التنموية المؤشرات الكلية والقطاعية ونتائجتقرير متابعة األداء االقتصادي إلمارة أبوظبي من واقع اتجاهات   

 

بجانب  ،االتجاهات التي سجلتها مؤشرات األداء لبعض القطاعات تبينعلى مستوى األنشطة غير النفطية، ف

كبيرة وجود فرصة  ،بثقة المستهلكين وقطاع األعمال سجلتها المؤشرات المركبة ذات الصلةويات التي المست

حكومة إمارة  استمرار. وفي هذا الصدد، فإن نفطي من خالل تحريك الطلب المحليلتعزيز أداء القطاع غير ال

يسهم في إضفاء المزيد من الجاذبية من شأنه أن االستراتيجية والنوعية تنفيذ المشروعات التنموية في أبوظبي 

على مناخ االستثمار وبيئة األعمال باإلمارة، من خالل تعزيز الطلب الداخلي على المنتجات من السلع 

 المستهلكين. أوساط رجال األعمال والمستثمرين بجانبوالخدمات، ومن ثم تعزيز مستويات الثقة والتفاؤل في 

االقتصادي، من خالل ترشيد استخدام الموارد واستغالل الفرص الكامنة على يعد العمل على تعزيز النمو فيما و 

أحد  فإن ،النحو األمثل، خيارًا استراتيجيًا للتعامل مع اآلفاق االقتصادية باإلمارة بما تحمله من فرص وتحديات

و وتعميق التنوع في السعي لتحويل التحديات نفسها إلى فرصة لتعزيز النممواصلة في يتمثل المرحلة  اتخيار  أهم

ذلك اتخاذ ما هو كفيل بعكس اتجاه الدورة االقتصادية لدعم تحسن أداء األنشطة غير يستلزم و  .هيكل االقتصاد

النفطية من خالل رفع مستوى كفاءة استغالل المشروعات الرأسمالية التي تم االستثمار فيها في مراحل سابقة كما 

 .وغيرهاهو الحال في مجاالت النقل والسياحة 

تمديد اتفاق خفض االنتاج بين منظمة أوبك وبعض المنتجين خارجها وفيما يتوقع أن يسهم وفي القطاع النفطي، 

في استقرار أسواق النفط العالمية ومستويات األسعار، فإن استمرار الخفض سيلقي بظالله  2018حتى مارس 

وتيرة النمو االقتصادي على المستوى على في دولة اإلمارات وإمارة أبوظبي، ومن ثم النفطي على نمو القطاع 

  .2017الكلي خالل الفترة المتبقية من عام 
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