
 

 

 

 صحفي خبر

 

 اإلمارات يف الوطني دبي اإلمارات لبنك التابع الرئيسي ™المشتريات مدراء مؤشر

 المنتج للنفطيشير إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص غير  PMIمؤشر 

 

تحسن أوضاع  سبتمبر، وكانت وتيرة شهر في اإلمارات خالل المنتج للنفطتراجع نمو القطاع الخاص غير  :2016 أكتوبر 5 دبي،

ألخيرة الزيادة ا كانت -تباطؤ القطاع ليعكس بشكل كبير تراجع توسع األعمال الجديدة جاء كما . يونيو شهر لشركات هي األضعف منذا

ة، مما ريات بحدومع ذلك، فقد ارتفع كل من اإلنتاج والمشت. وكان معدل خلق الوظائف متواضًعا. هي األضعف في أكثر من ست سنوات

فسية إلى وط التناأما على صعيد األسعار، فقد أدت الضغ. ظلت واثقة بشأن مستقبل األعمال على المدى القريبيشير إلى أن الشركات 

 .  شهًرا 17ومع انخفاض أسعار المنتجات تنتهي فترة تضخم استمرت لمدة . انخفاض تكاليف المشتريات وأسعار المنتجات

 

ة من جانب شركة أبحاث وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك اإلمارات دبي الوطن نات أصلية جُمعت ، على بيا"IHS Markit"ي، والُمعدَّ

 .في اإلمارات المنتج للنفطالتجارية في القطاع الخاص غير  للظروفمن دراسة شهرية 

 

 حوثب يسرئ حق، خديجة قالت الوطني، دبي اإلمارات بنك عن الصادر باإلمارات الخاص PMI مؤشر نتائج على تعليقها إطار وفي

 :الوطني دبي اإلمارات بنك في والخزينة العالمية األسواق – أفريقيا وشمال األوسط الشرق

 

 في ضعفا   ليسو خارجية أسواق من القادم الطلب ضعف إلى المنصرم الشهر خالل الجديدة الطلبات نمو في الحاد التباطؤ يعزى قد"

 في التوسع وتيرة سارعت إلى عام بشكل المشتريات مدراء مؤشر نتائج وتشير ا ،قوي والشراء اإلنتاج أنشطة في النمو وظل. المحلي الطلب

   ".سبقه الذي بعبالر مقارنة الجاري العام من الثالث الربع خالل المتحدة العربية اإلمارات في للنفط المنتج غير الخاص القطاع

 

 النتائج األساسية

 سي في الصادراتتراجع نمو األعمال الجديدة بحدة في ظل تراجع قيا 

  أغسطسشهر زيادة اإلنتاج والتوظيف بمعدات مماثلة في 

  شهًرا  18تراجع تكاليف المشتريات للمرة األولى في 

 

ل موسمًيا ال - بنك اإلمارات دبي الوطنيخاص باإلمارات الصادر عن لا( PMI)هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي  ؤشر وهو م -معدَّ

ى المحايد ن المستومقريًبا  - المنتج للنفطظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير مركب تم إعداده ليقدم ن

أغسطس إلى ر شهفي نقطة  54.7وجاءت القراءة األخيرة التي انخفضت من . سبتمبرشهر نقطة للمرة الثانية على التوالي في  50.0

 53.8)العام  وجاءت متماشية بشكل كبير مع المتوسط المسجل حتى اآلن هذا. جاريةالت الظروفمتسقة مع تحسن قوي في نقطة  54.1

 (.نقطة 56.0) 2015و( نقطة 58.1) 2014رغم أنها كانت أقل بشكل ملحوظ من توجهات عامي ( نقطة



 

 

 

 

الشهرين  طفيف من بطأ بشكلوكان معدل التوسع قوًيا وأ. سبتمبرشهر وظل ارتفاع اإلنتاج هو المحرك الرئيسي لنمو القطاع ككل خالل 

 .وقيل إن النشاط قد تحسن بفضل المشروعات الجديدة وجذب عمالء جدد. السابقين

 

منذ  ة هي األبطأادة األخيرفي الواقع، كانت الزي. حين استمر ارتفاع اإلنتاج بحدة، تراجع نمو األعمال الجديدة بشكل كبيرفي أنه ، بمعنى

نات إلى أن وأشارت البيا. السوق، رغم أن تقارير أخرى أفادت بتحسن الطلب ظروفقارير بضعف وأفادت بعض الت. 2010يونيو شهر 

الي بوتيرة لى التوعوتراجع حجم األعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث . أعمال التصدير الجديدة مثلت أحد جوانب القلق

 .قياسية في تاريخ الدراسة

 

ع لى أن ارتفاللجنة إوأشار أعضاء ا. سبتمبر شهر عمال الجديدة، فقد ارتفع النشاط الشرائي بشكل أسرع فيورغم تباطؤ نمو إجمالي األ

ي ف. يًضا بحدةتريات أوبالتالي فقد ارتفع مخزون المش. مشتريات مستلزمات اإلنتاج كان استجابة لكٍل من المشروعات الجديدة والقائمة

 .ًعا قياسًياالواقع، شهد معدل تراكم المخزون ارتفا

 

. حتى اآلن 2016ر كان معدل التوظيف متواضًعا بشكل نسبي في نهاية الربع الثالث، ليستمر بذلك االتجاه المسجل طوال كثير من شهو

أرجعت بعض تراكم، وتسارع معدل الحيث . كان غياب النمو القوي للقوة العاملة سبًبا آخر من أسباب زيادة حجم األعمال غير المنجزة

 .ركات ذلك إلى طبيعة المشروعات القائمة التي تستهلك الوقتالش

 

قط ة الثالثة فت للمرفي الوقت ذاته، انخفض إجمالي تكاليف مستلزمات اإلنتاج للمرة األولى في عام ونصف بفضل تراجع أسعار المشتريا

ة وأشارت األدل .شهًرا 11هبوط الحالية إلى كما هبطت أسعار المنتجات لتمتد بذلك فترة ال. 2009أغسطس  شهر منذ بدء السلسلة في

 .  دةالمنقولة إلى أن الضغوط التنافسية قد أدت إلى تراجعات، حيث سعى كل من الشركات والموردين إلى جذب أعمال جدي

 

 - النهاية -
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 :بـ االتصال يرجى المعلومات من للمزيد

 سويدان ابراهيم
 أول رئيس نائب
 للمجموعة المؤسسية الشؤون إدارة رئيس
 الوطني دبي اإلمارات بنك

 +971506538937: متحرك / +9714 6094113: هاتف
 ibrahims@emiratesnbd.com: اإللكتروني البريد

 

 

 هبة موسى
 مارستيلر للعالقات العامة، -أصداء بيرسون

 دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة،
 +97144358040+، فاكس: 97144507600هاتف: 

 hiba.moussa@bm.comالبريد اإللكتروني: 
 

 حق خديجة
 ينةوالخز العالمية األسواق – أفريقيا وشمال األوسط الشرق بحوث رئيس
 الوطني دبي اإلمارات بنك
 KhatijaH@emiratesnbd.com: إلكتروني بريد

 فيكرز جوانا
  الشركة اتصاالت
Markit 

 00442072602234: هاتف
  joanna.vickers@ihsmarkit.com: اإللكتروني البريد

  ليك فيليب

  اقتصادي خبير

Markit 

 +44-1491-461014: هاتف

 philip.leake@ihsmarkit.com: إلكتروني بريد

 
 للمحررين مالحظات

 الشهرية جاباتاإل من المجمعة البيانات إلى الوطني دبي اإلمارات بنك عن والصادر باإلمارات الخاص™( PMI) المشتريات مدراء مؤشر يستند

 الهيكل لتمثل بعناية هماانتقائ تم والتي الخاص، القطاع شركات من شركة 400 في التنفيذيين المشتريات لمسئولي إرسالها يتم التي االستبيانات على

 مجموعة مع متطابقة للجنةا بالتجزئة والبيع واإلنشاءات والخدمات التصنيع ذلك في بما المتحدة، العربية اإلمارات في النفطي غير لالقتصاد الحقيقي

 في وجد، إن لتغيير،ا حجم االستبيان إجابات تعكس(. GDP) المحلي الناتج إجمالي في الصناعة إسهام على بناء ،(SIC) القياسي الصناعي التصنيف

 النسبة المؤشرات نم مؤشر لكل" التقرير" يعرض كما. الشهر منتصف في جمعها يتم التي البيانات على بناء الماضي بالشهر مقارنة الحالي الشهر

 عن عبارة المؤشر هذاو". اراالنتش" ومؤشر اإلجابات، أسوء/وأقل التغييرات أفضل /أعلى رقم بين التغيير وصافي إجابة، كل توضحها التي المئوية

 ".القيمة نفس" إلى تشير اإلجابات هذه نصف أن إلى إضافة اإليجابية، الردود من مجموعة

 

 ،0.25 - اجاإلنت ،0.3 – الجديدة الطلبات: التالية القيم تضم فردية مؤشرات خمسة من مركب مؤشر هو™( PMI) المشتريات مدراء مؤشر إن

 قابل اتجاه يف تتحرك بحيث التسليم مواعيد مؤشر عكس مع ،0.1 – المشتراة السلع مخزون ،0.15 – الموردين ليمتس ومواعيد ،0.2 - التوظيف

 . للمقارنة

 

 من األعلى رالمؤش قراءة تشير. للتغيير السائد االتجاه يوضح مناسب قياس ملخص وهي رئيسية، مؤشرات خصائص ذات االنتشار مؤشرات تعتبر

 ألول نشرها بعد الدراسة اعليه تستند التي البيانات بتعديل Markit مجموعة تقوم ال. االنخفاض إلى 50 من واألدنى المتغير، في شاملة زيادة إلى 50

 . ادوري   المعدلة البيانات سلسلة على يؤثر ما وهذا الحاجة بحسب آلخر آن من الدورية التعديل عوامل تعديل يتم قد ولكن مرة،

 

 الوطني دبي اإلمارات بنك عن نبذة

  425.8عةالمجمو أصول مجموع بلغ 2016 يونيو 30 في كما. األوسط الشرق منطقة في رائدة مصرفية مجموعة هو الوطني دبي اإلمارات بنك

 التعاون جلسم دول في يةالرقم المصرفية الخدمات تقديم مجال في رائدة المجموعة وتعتبر(. أمريكي دوالر مليار 116 تقريبا   يعادل ما) درهم مليار

 المالية التحويالت من المائة في 90 من أكثر تنفيذ البنك وسجل العالمي، المستوى على الرقمية المصرفية الصناعة في رئيسيا   ومساهما   الخليجي،

 .البنك فروع خارج والطلبات

 

 955 على يزيد ما لىإ إضافة فرعا   220 من أكثر تضم التي فروعها شبكة خالل من الدولة في لألفراد رائدة مصرفية أعمال بتقديم المجموعة وتقوم

 االجتماعي واصلالت وسائل في قويا   حضورا   الوطني دبي اإلمارات بنك يمتلك كما. الخارج وفي الدولة في فوري إيداع وجهاز آلي صراف جهاز

 ،"Power 100" فتصني في األولى المرتبة 20 الـ منض يصّنف الذي األوسط الشرق منطقة في الوحيد البنك وهو المتابعين، من كبير عدد ولديه

 ةالمصرفي األعمال تقديمب وتقوم الدولة في للشركات المصرفية األعمال مجال في الرئيسي الالعب المجموعة وتعتبر". براند فايننشال ذا" تعّده الذي

 رقيةبت" موديز" الئتمانيا التصنيف وكالة قامت وقد. الوساطة عملياتو األصول وإدارة والخاصة واالستثمارية والخزينة العالمية واألسواق اإلسالمية

 من عال لمستوى البنك كامتال جانب وإلى(. ba1) إلى األساسي االئتماني وتقييمه( A3) إلى الوطني دبي اإلمارات لبنك األجل طويلة الودائع تصنيف

 .اكتسبها التي الصالبة ومدى البنك أداء على طرأ الذي التحسن مدى التقييم هذا يعكس والسيولة، التمويل

 



 

 

 

 الصينو الهند في تمثيلية بمكات ولديها المتحدة والمملكة وسنغافورة السعودية العربية والمملكة ومصر المتحدة العربية اإلمارات في المجموعة وتعمل

 تقوم اأنه كما المتحدة لعربيةا االمارات دولة في واالنماء لتطويرا مبادرات بأهم المشاركة في نشاطا   المؤسسات أكثر من المجموعة وتعتبر. وإندونيسيا

 .والمجتمعية والخيرية والثقافية والبيئية التعليمية المؤسسات مختلف بدعم

 

    www.emiratesnbd.com: اإللكتروني الموقع زيارة الرجاء المعلومات من للمزيد

 

  IHS Markit (www.ihsmarkit.com) مجموعة عن ةنبذ

ة واق األساسي)ناسداك: معلومات( مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليالت وصياغة حلول للصناعات واألس IHS Markitعد مجموعة ت  

حكومة، التمويل والوتجارية مالء معلومات الجيل المقبل وتحليالتها وحلولها فيما يخص األعمال الالتي تقود االقتصادات العالمية. وتقدم الشركة للع

ألف  50ثر من أك IHS Markitومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. تمتلك مجموعة 

ؤسسات المالية شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والم 500بالمائة من أكبر  85القائمة عميل من لشركات ولحكومات رئيسية، وتضم هذه 

ا. يقع المقر الرئيسي لمجموعة   في لندن وهي ملتزمة بتحقيق النمو المربح المستدام. IHS Markitالرائدة عالمي 

 

IHS Markit مسجلة لشركة تجارية عالمة هي IHS Markit Ltd .مالكيهال تجارية عالمات تكون قد األخرى والمنتجات شركةال أسماء جميع 

 .محفوظة الحقوق جميع. IHS Markit Ltd 2016© . المعنيين

 

 
 

 أو IHS Markit لمجموعة الوطني دبي اإلمارات بنك عن والصادر المتحدة العربية باإلمارات الخاص™ PMI االقتصادي األداء لمؤشر الفكرية الملكية حقوق ترخيص أو ملكية تؤول

 مجموعة من مسبقة موافقة دون كانت وسيلة بأي البيانات نقل أو النشر، أو التوزيع، أو النسخ، الحصر، ال المثال سبيل على يتضمن به، مصرح غير استخدام بأي يسمح وال. منها بترخيص

.IHS Markit مجموعة تتحمل وال IHS Markit أو الدقة، عدم حاالت أو أخطاء، أي أو التقرير، هذا في الواردة"( البيانات)" لمعلوماتا أو المحتوى حيال التزام أو مسؤولية، أي 

 أو الخاصة، األحداث عن األحوال من حال أي في مسؤولية أي IHS Markit مجموعة تتحمل وال. التقرير هذا أساس على يتخذ إجراء أي عن أو للبيانات، تأخير أو الحذف، حاالت

 Markit باسم مسجلة تجارية عالمات تكون أن إما PMI™و™ Purchasing Managers’ Index يعتبر. التقرير في الواردة البيانات استخدام عن تنتج تيال التبعية األضرار

Economics Limited لمةك تعتبر. ترخيص بموجب أعاله الواردة العالمات باستخدام الوطني دبي اإلمارات بنك ويقوم بها، ترخيص على حاصلة أو IHS Markit تجارية عالمة 

 .IHS Markit Limited باسم مسجلة

 

 .هنا انقر بنا، الخاصة الخصوصية سياسة لقراءة. joanna.vickers@ihsmarkit.com مراسلة فيرجى ،IHS Markit من إخبارية إصدارات تلقي عدم تفضل كنت إذا
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