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يقــدم التقريــر االقتصــادي إلمــارة دبــي   2018أهــم
التطــورات االقتصاديةفــي اإلمــارة خــال عامــي 2017
و  2018علــى المســتويين الكلــي والقطاعــي.
فعلــى مســتوى االقتصــاد الكلــي ،يبــدأ التقريــر باســتعراض التجاهــات النمــو فــي

األول) ،ثم
االقتصــاد العالمــي واالقليمــي وتأثيراتهــا على وتيــرة النمو فــي دبي (الفصــل ّ
يتطرق بشــكل أساســي إلــى التطــورات التي شــهدها
ينتقــل إلــى اقتصــاد اإلمــارة حيث
ّ

فــي مجاالت الناتــج المحلي اإلجمالــي الحقيقي والتضخم والســيولة المحلية ،وســعر

صــرف الدرهــم ،ومعــدالت الفائــدة وتطــورات الماليــة العامــة ،وتوقعــات نمــو اقتصــاد

دبــي لعــام ( 2018الفصــل الثانــي) .ويلــي ذلــك تحليــا ألداء تجــارة  دبــي الخارجيــة التــي

تلعــب دورا محوريــا فــي اقتصــاد اإلمــارة وتعكــس درجــة االنفتــاح العاليــة التــي وصــل

إليهــا (الفصــل الثالــث).

أمــا علــى المســتوى القطاعــي ،فيتنــاول التقريــر فــي الفصــول  10-4أداء القطاعــات

واألنشــطة الرئيســية فــي اقتصــاد اإلمــارة .ويبــدأ بفصــل خــاص عــن قطــاع الســياحة
حيــث يتنــاول فيــه التقرير موضــوع الســياحة المســتدامة والتنمية االقتصاديــة إلمارة

دبــي .ثــم ينتقــل التقريــر الســتعراض التطــورات فــي القطاعــات الخدمية األخــرى ،وهي

ـورات أســواق المــال،
تجــارة الجملــة والتجزئــة فالخدمــات المصرفيــة والتأميــن وتطـ ّ

ـورات في قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت ،والتشــييد واألنشــطة العقارية.
ثــم التطـ ّ
بمكوناته الرئيســية ،وهي
ـورات فــي القطــاع الصناعــي
ّ
وبعــد ذلــك يتنــاول التقرير التطـ ّ

الصناعــات التحويليــة والتعديــن واســتغالل المحاجــر والكهربــاء والميــاه إضافــة إلــى

ـم
اســتعراض للفــرص والتحديــات فــي ضــوء تنفيــذ «اســتراتيجة دبــي الصناعيــة» .ثـ ّ
ينتقــل إلــى قطــاع إنتــاج واســتهالك الطاقــة والميــاه ،مختتما بفصــل يتطــرق إلى أهم
المؤشــرات االجتماعيــة للســكان والتعليــم والصحــة.

ومــن ناحيــة المنهجيــة فــي إعــداد التقريــر ،حــرص الفريــق القائــم علــى إعــداد مــواد
التقريــر علــى اســتخدام البيانــات اإلحصائية الرســمية التــي يوفرها مركز دبــي لإلحصاء

والدوائــر المعنيــة األخــرى فــي حكومــة دبــي .وأخيــرا  وفــي إطــار إعــداد الفصــل الخاص

بالســياحة المســتدامة ،أجــرى فريــق اإلعــداد مشــاورات مســبقة مــع اإلدارة المعنيــة

فــي دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري واســتفاد مــن المالحظــات المقدمــة فــي
اســتكمال إخــراج الفصــل.
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