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Highlights 
* During 2016, the Composite BCI trended sideways, with modest changes from one quarter to the next. 

The Composite BCI was strongest in Q3, 2016 at 122.4 points, just 5.9 points higher than the score in Q1, 
2016, which was the lowest for the year. 

* The outlook for sales revenue remained steady through 2016, reflecting the trend in the overall BCI. While 
the lowest outlook was for Q3, 2016 with a net balance of 33%, the strongest forecast was registered 
for Q4, 2016 with a net balance of 37%. However, there was a sharp drop from Q4, 2015, when the net 
balance for sales revenues was at 49%. 

* Large companies were more optimistic than SMEs throughout 2016, with the former recording higher BCIs 
than SMEs for all four quarters. 

* During 2016, the outlook for business situation was strongest for Q4, 2016 with half of the respondents 
anticipating an improvement. The key challenges expressed by businesses during 2016 were competition, 
poor demand/market conditions and delays in payments/receivables. 

* For all four quarters of 2016, Exporters’ BCI was lower than the overall BCI. 

* Plans to invest in capacity expansion and technology upgrades were stronger for Q2, 2016 and Q3, 2016 
versus Q1, 2016 and Q4, 2016. 

Key Survey Findings 

During 2011-2015, the Composite BCI displayed sizeable fluctuations between the quarter with the strongest 
outlook versus the quarter with the least favorable forecast. This seasonal fluctuation was explained by the 
high number of tourists that visit Dubai during the winter months, resulting in higher demand for several 
sectors, whereas many residents travel out of the Emirate during the summer months, resulting in overall lower 
demand. However, during 2016, the Composite BCI trended sideways, with modest changes from one quarter 
to the next.  The Composite BCI was strongest in Q3, 2016 at 122.4 points, just 5.9 points higher than the 
score in Q1, 2016, which was the lowest for the year. Additionally, during 2016, the Composite BCI remained 
much below the high levels observed during 2011-15. 

The subdued sentiments observed in 2016 can be attributed to the challenging economic conditions amid 
continued low oil prices, uncertainty surrounding the global and regional economic outlook and political 
tensions in the Middle East. Also, tourism has been impacted against the backdrop of higher exchange rates and 
weak growth in the rest of the region. Across the Middle East, business confidence has been dented due to the 
impact of weak oil prices on export and fiscal earnings, resulting in lower government spending. Despite these 
challenges, the Emirate has maintained a buoyant growth forecast and has overcome the economic slowdown 
that is hurting the oil exporting nations in the region due to its economic diversification, preparations for 
hosting the Expo 2020 and stable political environment. 

Large companies were more optimistic than SMEs throughout 2016, with the former recording higher BCIs 
than SMEs for all four quarters. SMEs were challenged by growing competition, poor market conditions and 
delays in payments. In Q4, 2016, SMEs reported an improvement in sentiment compared to Q3, 2016, as their 
expectations were possibly boosted by Dubai’s budget for 2017, which targets infrastructure spending and 
seeks to elevate the Emirate’s status as a leading destination for work and tourism. 
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* Net Balance: % of positive responses - % of negative responses 

The outlook for sales revenue remained steady through 2016, reflecting the trend in the overall BCI. While 
the lowest outlook was for Q3, 2016 with a net balance of 33%, the strongest forecast was registered for Q4, 
2016 with a net balance of 37%. However, there was a sharp drop from Q4, 2015, when the net balance for 
sales revenues was at 49%. The net balances for volumes, employment and profits also registered sharp drops 
from Q4, 2015 to Q1, 2016. 

* Net Balance: % of positive responses - % of negative responses 

Performance for all the parameters was weakest in Q1, 2016 due to lower oil prices, crisis in the market, poor 
demand, lack of new projects, competition, delays in payments and slowdown in global growth. All parameters 
recorded negative net balances, showing that a larger proportion of respondents experienced a decline versus 
those that registered gains. Performace for sales revenues, selling prices, volumes, profits and purchase orders 
firmed up and became strongest in Q4, 2016; however, net balances remained negative. The employment 
indicator was positive in Q2, 2016 and Q3, 2016 as some firms hired staff to cater to ongoing or new projects. 

* Net Balance: % of positive responses - % of negative responses 

While the trading sector was most optimistic about volumes for Q1, 2016 and Q2, 2016, the manufacturing 
sector displayed the strongest forecast for Q3, 2016 and Q4, 2016. The manufacturing sector’s strong outlook 
in the last two quarters of 2016 was backed by expectations of new orders/customers/projects, both from the 
local and international markets. 

During 2016, Exporters’ BCI remained quite steady, with the strongest outlook for Q2, 2016. Additionally, 
for all four quarters, Exporters’ BCI was lower than that for the overall sample. Export sales performance was 
strongest in Q3, 2016, with the net balance at 5%. In the remaining quarters, the net balance for export sales 
was negative. The leading export destinations for Dubai exporters in Q4, 2016 were the GCC countries, Africa 
and Europe. 



DED Business Survey  |  Annual Executive Summary (Q1, 2016 - Q4, 2016)

45% 47% 
44% 44% 

Q1, 2016 Q2, 2016 Q3, 2016 

• Improvement • Stability • Deterioration 

Figure: 07 

No Negative Factors 

Competition 

Demand/Market Conditions 

Cost of Rental/Leasing 

Delay in Payments/Receivables 

Figure: 08 

50% 

Q4, 2016 

83% 

lk#◄,@iU4%13MiM,t441·M1•iM 

No Negative Factors 

Competition 

Demand/Market Conditions 

Delay in Payments/Receivables 

Cost of Rental/Leasing 

Figure: 09 

iki!J,@i,t4%13MiiM,iii·M1•iM 
No Negative Factors 

Competition 

Delay in Payments/Receivables 

Cost of Rental/Leasing 

Demand/Market Conditions 

Figure: 10 

lk#Q,@ili4%13MiiM,t441·ii1•iM 
No Negative Factors 

Competition 

Delay in Payments/Receivables 

Demand/Market Conditions 

Increase in Expenses 

Figure: 11 

64% 

69% 

71% 

6 

During 2016, the outlook for the business environment was strongest in Q4, 2016 with half of the respondents 
anticipating an improvement in the business situation and another 41% expecting stability. 

Additionally, the key challenges expressed by businesses during this period were competition, poor demand/ 
market conditions and delays in payments/receivables. 
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Plans to invest in business expansion were most bullish in Q2, 2016 when 69% of the survey participants 
intended to undertake such expenditures, while in Q4, 2016 the forecast was the weakest. 

مــن %69اعتــزم  حيــث ،2016لعــام  الثانــي الربــع فــي مســتوياتها أعلــى النتاجيــة القــدرة توســيع فــي الســتثمار خطــط ســجلت
مســتوياتها.  أدنــى  2016لعــام  الرابــع الربــع فــي التوقعــات ســجلت بينمــا الســتثمارات، هــذه ضــخ الدراســة فــي المشــاركين 

Technology upgrade outlook was strongest in Q2, 2016 and Q3, 2016 when 65% and 66% respectively of the 
firms intended to undertake these investments. 

ـن  مـ %66و %65ـزم  تعتــث  ، حيـ2016ـام  ـث لعــي والثالــن الثانــي الربعيــتوياتها فــى مســا أعلــة التكنولوجيــات ترقيــجلت توقعـسـ
ـي.  ـتواها التقنــين مســتثمارات لتحســذه الســخ هــو ضــركات نحـالشـ
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ـي  فــاركين  المشــف  نصــات  توقعــت  مالــث  حيـ،  2016ـام  لعــع  الرابــع  الربــي  فــا  لهـأداء   ـوىأقــال  العمــة  بيئــات  توقعــت  حققـ،  2016ـام  عــال  خـ
ـتقرار.  اســود  وجــى  إلــم  منهـ %41ـات  توقعــت  مالــا  بينمــاري  التجــع  الوضــد  صعيــى  علــنات  تحســور  ظهــى  إلــة  الدراسـ

ـى رأس  ـات علــداد المدفوعات/المقبوضــي ســر فــوق والتأخــاع الســور أوضــف الطلب/تدهــة وضعــاءت المنافســك، جــى ذلــة إلـبالضافـ
ـرة.  ـك الفتــال تلــركات خــا الشــرت عنهــّـي عبـات التـالتحديـ
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 الجابات السلبية % الجابات اليجابية - %* الرصيد الصافي:  

ـا  ـال. بينمــة العمــام لثقــر العــاه المؤشـاتجــس  ـذي يعكــر الـ، المـ2016ـام  ـال عــتقرارها خــى اســات علــرادات المبيعــات إيــت توقعـحافظـ
ـوى  أقـ 2016ـام  ـع لعــع الرابـل الربـ ّـجـد سـ، فقـ%33ـبته  ـي نســد صافـبرصيـ 2016ـام  ـث لعــع الثالــب الربــن نصيــات مــل التوقعـأقــاءت  جـ

ـث كان  ، حيـ2015ـام  ـع لعــع الرابـبالربـ ًـةـات مقارنــي التوقعـفــاد  ـع حــاك تراجــك، كان هنــم ذلـ. ورغـ%37ـبته  ـي نســد صافــات برصيـالتوقعـ
ـد  ـاح قــف والربــات والتوظيــام المبيعــي لحجــد الصافــر أن الرصيـبالذكـ ٌـر. وجديـ%49ـد  ـتقرا عنــات مســرادات المبيعــي ليــد الصافـالرصيـ

 .2016ـام  ـع الول لعــى الربـوحتـ 2015ـام  ـع لعــع الرابــال الربـخــادة  ـات حــر تراجعــو الخــجل هــ ّس

 الجابات السلبية % الجابات اليجابية - %* الرصيد الصافي: 

ـات  ـط والزمــعار النفــع أســبب تراجــك بسـ، وذلـ2016ـام  ـع الول لعــي الربــر فــة المعاييــأن كافــتوياته بشــى مســال أدنـل أداء العمـ ّـجسـ
ـو  ـؤ النمــداد وتباطــي الســر فــة والتأخيــن المنافسـعـ ًـاـدة فضــروعات جديــود مشــدم وجــب وعــف الطلــواق وضعــهدها الســي تشـالتـ

ـةالدراســذه  هــي  فــاركين  المشــن  مــرة  كبيــبة  نسـان   ـىعلــل  يدلــا  مــو  وهــلبية،  ســة  صافيــدة  أرصــر  المعاييــع  جميــجلت  ســد  وقــي.  العالمـ
 2016لعــام  الرابــع الربــع شــهد وقــد هــذا أرباحــً. لوا ّســجالذيــن   المشــاركين أولئــك مقابــل مكاســبهم تراجعــت قــد الســتقصائية 

ـي الداء  ـوة فــبه قــا اكسـممــراء  ـر الشــاح وأوامــات والربــام المبيعــع وأحجــعار البيــات وأســردات المبيعــق بإيــا يتعلــي الداء فيمـفـً  ـكتماسـ
ـة  ـى خلفيـعلـ 2016ـام  ـث لعــي والثالــن الثانــي الربعيــً فــف إيجابيــر التوظيــد كان مؤشـوقــة.  ـدة الصافيــلبية الرصــن ســم مــى الرغـعلـ

ـدة.  ـة والجديــروعات القائمــات المشــة احتياجــدد لتلبيــن جــركات موظفيــض الشــن بعـتعييـ

 الجابات السلبية % الجابات اليجابية - %* الرصيد الصافي 

ـاع  ـر قطـ، أظهـ2016ـام  ـي لعــن الول والثانــق بالربعيــا يتعلــات فيمــام المبيعــأن أحجــر بشـأكثـ ًـاؤلـاري تفــاع التجــر القطــن أظهــي حيـفـ
ـعـاع التصنيــهدها قطــي شــة التــات القويــاءت التوقعـ. وجـ2016ـام  ـع لعــث والرابــن الثالــق بالربعيــا يتعلــات فيمــوى التوقعــع أقـالتصنيـ

المحليــة  الســواق مــن التيــة الجديــدة ء/المشــروعاتاالطلبات/العمبتوقعــات   مدعومــة 2016لعــام  الخيريــن الربعيــن مــدى علــى 
ـواء.  سـ ٍـدـى حــة علـوالدوليـ

 .2016ـام  ـي لعــع الثانــات للربــوى التوقعــه أقــل تحقيقــي ظـ، فـ2016ـام  ـال عــتقراره خــى اســن علــال للمصدريــة العمــر ثقــظ مؤشـحافـ
ـة.  الجماليــة  بالعينــة  الخاصــك  تلــن  مــى  أدنــة  مرتبــي  فــة  الربعــاع  بالربــق  يتعلــا  فيمــن  للمصدريــال  العمــة  ثقــرة  مؤشــاء  جــك،  ذلــى  علـ ًـاوةعـ
ـد  الرصيــاء  جــا  فيمـ .%5ـبة  نســي  الصافــد  الرصيــغ  بلـإذ   ،2016ـام  لعــث  الثالــع  الربــي  فــا  لهـ ٍأداءـوى  أقــادرات  الصــات  مبيعـلت   ّـجســد  وقــذا  هـ

ـي  فــي  دبــي  فــون  العاملــدرون  المصــتهدفها  يســي  التــات  الوجهـرأس   ـىعلــاءت  وجـ ً.ـلبيســاع  الربــة  بقيــي  فــادرات  الصــات  لمبيعــي  الصافـ
ـا.  وأوروبــا  وأفريقيــي  الخليجــاون  التعــس  مجلـدول   2016ـام  لعــع  الرابــع  الربـ
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أبرز النقاط
ـوى  أقــهد  شــد  ولقــر.  لخــع  ربــن  مــة  طفيفــرات  تغيــود  وجــع  مـ 2016ـام  عــال  خــة  متأرجحــات  اتجاهــب  المركــال  العمــة  ثقــر  مؤشــجل  سـ * 

ـي  ـتواه فـبمســة  ـة مقارنـنقطـ 9.5ـدره  ـً قــك ارتفاعــً بذلــة محققـنقطـ 4.122ـغ  ـث بلـحيـ 2016ـام  ـث لعــع الثالــال الربــتوياته خـمسـ
ـام.العــذا  هــدار  مــى  علــل  القــت  كانــي  والتـالول  ـعالربـ

ـة  لثقــام  العــر  المؤشــي  فــائد  الســاه  التجــس  يعكــذي  الــر  المـ،  2016ـام  عــال  خــتقرارها  اســى  علــات  المبيعــرادات  إيــات  توقعــت  حافظـ * 
ـع  ـع الرابـل الربـ ّـجـد سـ، فقـ33%ـبته  ـي نســد صافـبرصيـ 2016ـام  ـث لعــع الثالــب الربــن نصيــات مــى التوقعــاءت أدنــا جــال. بينمـالعمـ

، 2015ـام  ـع لعــع الرابـبالربـ ًـةـاد مقارنــع حــاك تراجــك، كان هنــم ذلـ. ورغـ37%ـبته  ـي نســد صافــات برصيــوى التوقعـأقـ 2016ـام  لعـ
.49%ـد  ـتقرا عنــات مســرادات المبيعــي ليــد الصافــث كان الرصيـحيـ

ـرة  ـركات الكبيــجلت الشــث سـ، حيـ2016ـام  ـوال عــطة طــرة والمتوســركات الصغيــن الشـمـ ًـاؤلـر تفــرة أكثــركات الكبيــت الشـكانـ * 
 .ـة  ـاع الربعـالربــدار  ـى مــطة علــرة والمتوســركات الصغيــة بالشــى مقارنــج أعلـنتائـ

ـاركينالمشـنصف   ـعتوقــث  حيـ،  2016ـام  لعــع  الرابــع  الربــي  فــه  قوتـذروة   ـغبلــال  العمــع  وضـأن   ـىإلـ 2016ـام  عــال  خــات  التوقعــارت  أشـ *
فــي  والتأخــر الســوق أوضــاع الطلب/تدهــور وضعــف المنافســة جــاءت ولقــد العمــال. وضــع فــي ًتحســنالربــع   ذلــك يشــهد أن 

.2016ـام  ـال عــركات خــا الشــرت عنهــّـي عبـات التــى رأس التحديــات علـالمدفوعات/المقبوضـ

ل جميع الرباع الربعة.اسجل مؤشر ثقة أعمال المصدرين المركب مستوى أقل من المؤشر العام لثقة العمال خ * 

ـنبالربعيــة  مقارنـ 2016ـام  لعــث  الثالـو   ـيالثانــن  الربعيــي  فــا  لهــتوى  مســوى  أقــا  التكنولوجيــة  وترقيــدرات  القــادة  زيــط  خطــهدت  شـ * 
ذاته. ـام العــن  مــع  والرابـالول   

النتائج الرئيسية للدراسة الستقصائية  

ـع ذي  ـوى والربــات القــع ذي التوقعــن الربــا بيــرة مــات كبيــب تقلبــال المركــة العمــر ثقــر مؤشـ، أظهـ2015و 2011ـن  ـا بيــرة مــال الفتـخـ
ـتاء،  ـهر الشــا أشــي خــزورون دبــن يــائحين الذيــداد الســاع أعــى ارتفــود الــمية يعــات الموســذه التقلبــير هـو ان تفســل .  ـات القـالتوقعـ

ـف،  ـهور الصيــال شــارة خــارج المــي خــي دبــن فــن المقيميــد مــافر العديـسـُـا يـددة، بينمــات متعــى قطاعــب علــاع الطلــى ارتفــا أدى إلـممـ
ـام  ـال عــة خـمتأرجحــب  ـال المركــة العمــر ثقــات مؤشــت اتجاهــك، كانــن ذلــم مــام. وبالرغــه عــب بوجــاض الطلــى انخفــؤدي إلــذي يــر الـالمـ

ـام  ـث لعــع الثالــال الربــتوياته خـمســوى  ـب أقــال المركــة العمــر ثقــهد مؤشــث شـحيــر.  ـع لخــن ربــة مــرات طفيفــود تغيــع وجـمـ 2016
ـدار  مــى  علــل  القــت  كانــي  والتـالول  ـعالربــي  فــتواه  بمســة  مقارنــة  نقطـ 5.9ـدره  قــً  ارتفاعــك  بذلــً  محققــة  نقطـ 122.4ـغ  بلــث  حيـ 2016

ـهدتها  شــي  التــة  المرتفعــدلت  المعــن  مــر  بكثيــل  أقـ 2016ـام  عــال  خــب  المركــال  العمــة  ثقــر  مؤشــل  ظــك،  ذلــى  إلــة  وبالضافــام.  العــذا  هـ
 .2015و 2011ـي  ـن عامــا بيــرة مـالفتـ

ـعار  ـاض أســتمرار انخفــل اســي ظـفــة  ـات القتصاديـوالتحديــاع  ـى الوضـإلـ 2016ـام  ـهدها عــي شـالتــات  ـاض التوقعــزى انخفـيعــد  قـ
ـهدها  تشـالتي   ـيةالسياســرات  التوتــن  عـ ًـافضــة  والقليميــة  العالميــة  القتصاديــات  التوقعــى  علــ ـمّخيُتـي  التــن  اليقيــدم  عــة  وحالـ،   ـطالنفـ

ـت  تراجعــا  كمــة.  المنطقـدول   ـيباقــي  فــو  النمــف  وضعــرف  الصــعار  أســاع  ارتفــة  خلفيــى  علــياحة  الســرت  تأثــد  وقــط.  الوســرق  الشــة  منطقـ
ـة،  ـدات الماليــر والعائــدات التصديــى عائــط علــعار النفــاض أســر انخفــبب تأثيــط بســرق الوســة الشــي منطقــال فــاع العمــي قطــة فـالثقـ
ـت  بـّوتغلـرة  المزدهــا  نموهــات  توقعــى  علــارة  المــت  حافظــة،  القائمــات  التحديــذه  هــن  مــم  وبالرغــي.  الحكومــاق  النفــاض  انخفــى  إلـأدى   ـاممـ
ـتضافة  ـتعدادات لســادي والســا القتصــبب تنوعهــة بســي المنطقــط فــدرة للنفــدول المصــاب الــذي أصــادي الــؤ القتصــى التباطـعلـ

ـتقرة.  ـية المســا السياســن بيئتهـعـ ًـافضـ 2020ـبو  إكسـ

ـتوى  مســرة  الكبيــركات  الشــجلت  ســث  حيـ،  2016ـام  عــوال  طــطة  والمتوســرة  الصغيــركات  الشــن  مـ ًـاؤلتفــر  أكثــرة  الكبيــركات  الشــت  كانـ
ـل  ـات تتمثــطة تحديــرة والمتوســركات الصغيــت الشـاذ واجهــاع؛  ـة أربــدار الربعــى مــطة علــرة والمتوســركات الصغيــة بالشــى مقارنـأعلـ

ـع  ـع الرابــي الربــطة فــرة والمتوســركات الصغيــهدت الشــد شــات. ولقــي المدفوعــر فــوق والتأخــاع الســع أوضــة وتراجــد المنافســي تزايـفـ
ـام  ـي لعــة دبــة بميزانيــات مدعومــك التوقعــت تلــا كانــه، وربمــام ذاتــن العــث مــع الثالــة بالربــات مقارنــي التوقعـفـً  ـنتحسـ 2016ـام  لعـ

ـواء.  ســد  حــى  علــياحة  والســل  للعمــدة  رائــة  كوجهــارة  المــة  مكانــع  رفــى  إلــعى  وتســة  التحتيــة  البنيــى  علــاق  النفــتهدف  تســي  التـ 2017
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