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مقّدمة
تأّسســت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي مــارس عــام 1992 بهــدف تنظيــم قطــاع التجــارة والصناعــة فــي إمــارة دبــي ودعمــه 

وتعزيــزه.

وفــي أكتوبــر 2008، أصــدر صاحــب ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة ورئيــس مجلــس الــوزراء 
ــرة التنميــة االقتصاديــة المســؤولية الكاملــة عــن تخطيــط األداء االقتصــادي  وحاكــم دبــي، المرســوم رقــم 25 الــذي منــح دائ
بصفــة عامــة فــي إمــارة دبــي وتنظيمــه، واإلشــراف علــى وحداتهــا الوظيفيــة ودعــم التنميــة االقتصاديــة لضمــان تحقيــق 

األهــداف التــي ترمــي إليهــا خطــة دبــي االســتراتيجية.

ومــا تــزال دائــرة التنميــة االقتصاديــة مســؤولة عــن أنشــطتها التقليديــة المتمّثلــة فــي تســجيل الشــركات التجاريــة وإصــدار 
التراخيــص وتوفيــر الحمايــة التجاريــة والحمايــة للمســتهلك فــي دبــي. إال أنــه مــع دخــول أربــع مؤّسســات/مكاتب تحــت مظّلتهــا، 

فقــد اتســع نطــاق مســؤولياتها ليشــمل:

)Dubai SME( 1. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

)EDC( 2. مؤسسة دبي لتنمية الصادرات

)DIDA( 3. مؤسسة دبي لتنمية االستثمار

)DCO( 4. مكتب دبي للتنافسية

وتماشــًيا مــع المهّمــة الجديــدة المنوطــة بدائــرة التنميــة االقتصاديــة، ُتجــري إدارة المعلومــات االقتصاديــة دراســة اســتقصائية 
ربــع ســنوية لقطــاع األعمــال، بالتنســيق مــع المؤسســات التابعــة للدائــرة )مؤسســة دبــي لتنميــة الصــادرات ومؤسســة محمــد 
بــن راشــد لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوّســطة( وبالتعــاون مــع مؤسســة دان آنــد برادســتريت جنــوب آســيا والشــرق 
األوســط المحــدودة، بهــدف تقديــم تقييــم موضوعــي فــي الوقــت المناســب لتوقعــات األعمــال وأدائهــا. وتلّخــص هــذه الوثيقــة 

النتائــج الرئيســية للدراســة االســتقصائية للربــع الثالــث مــن عــام 2016.
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زاد المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال  )BCI( فــي دبــي بمقــدار  4.9 نقطــة مقارنــة بالربــع الســابق ليرتفــع مــن 117.5 	 
نقطــة فــي الريــع الثانــي لعــام 2016 إلــى 122.4 نقطــة فــي الربــع الثالــث لعــام 2016، حيــث يتوقــع المشــاركون ارتفاعــً 
فــي أحجــام المبيعــات واألربــاح. وعلــى أســاس ســنوي، تراجــع المؤشــر   بمقــدار 2.4 نقطــة مــن 124.8 نقطــة فــي الربــع 

الثالــث لعــام 2015.

وترجــع الزيــادة التــي شــهدها المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال علــى أســاس ربــع ســنوي إلــى تحّســن التوقعــات 	 
المســتقبلية للشــركات الكبيــرة، بينمــا حافظــت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى اســتقرار توقعاتها المســتقبلية؛ 
ــرة والمتوســطة 130.2 نقطــة  ــرة والشــركات الصغي ــغ المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال للشــركات الكبي حيــث بل

و110.8 نقطــة علــى التوالــي.

بالنســبة لــكل مــن إيــرادات المبيعــات وحجــم المبيعــات، فقــد أظهــر صافــي الرصيــد تحســنً علــى أســاس ربــع ســنوي، إال 	 
أنــه انخفــض علــى أســاس ســنوي. 

يعــد قطــاع الصناعــات التحويليــة هــو األكثــر ثقــة بشــأن ارتفــاع أحجــام المبيعــات خــال الربــع الرابــع لعــام 2016، فــي حيــن 	 
أظهــر قطــاع الخدمــات أضعــف المؤشــرات.

واصــل المصــدرون فــي إظهــار توقعــات أضعــف مقارنــة بمجتمــع األعمــال العــام حيــث ســجل المؤشــر المركــب لثقــة 	 
قطــاع األعمــال 111.4 نقطــة و122.4 نقطــة علــى التوالــي. ويتمتــع المصــدرون بنظــرة أكثــر حزمــً بشــكل طفيــف مــن 
الشــركات التــي تركــز علــى الســوق المحليــة فيمــا يتعلــق بأحجــام المبيعــات واألربــاح، ولكــن توقعاتهــا أضعــف بالنســبة 

ألســعار البيــع والتعيينــات.

ارتفعــت نســبة المشــاركين الذيــن يتوقعــون أن وضــع األعمــال سيتحســن مــن %44 للربــع الثالــث لعــام 2016 إلــى 50% 	 
للربــع الرابــع لعــام 2016، فــي حيــن انخفضــت نســبة مــن يتوقعــون حــدوث تدهــور مــن %12 إلــى %10. وباإلضافــة إلــى 
ــث لعــام 2016  ــع الثال ــة عوامــل ســلبية تعيــق عملياتهــا فــي الرب ــك، ال تتوقــع نســبة %69 مــن الشــركات ظهــور أي ذل

مقارنــة بنســبة %64 فــي الربــع الثانــي مــن نفــس العــام.

أصبحــت خطــط االســتثمار فــي رفــع المســتوى التكنولوجــي معــززة بشــكل أكبــر علــى أســاس ربــع ســنوي وســنوي )66% 	 
مــن الشــركات تعتــزم ضــخ هــذه االســتثمارات فــي الربــع الثالــث لعــام 2016 مقارنــة بنســبة %65 فــي الربــع الثانــي لعــام 
ــة، فلقــد تراجعــت  ــة اإلنتاجي ــث لعــام 2015(. فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي توســيع الطاق ــع الثال 2016 و%61 فــي الرب
نســبة الشــركات المخططــة لضــخ مثــل هــذه االســتثمارات علــى أســاس ربــع ســنوي ولكنهــا تحســنت على أســاس ســنوي 
)%66 فــي الربــع الثالــث لعــام 2016 مقابــل %69 فــي الربــع الثانــي لعــام 2016 و%64 فــي الربــع الثالــث لعــام 2015(.

لمحة موجزة
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دائــرة التنميــة االقتصاديــة أحــد كيانــات حكومــة دبــي التــي تتمثــل مهمتهــا فــي المســاعدة علــى تحقيــق األهــداف 
اإلســتراتيجية الرئيســية لدعــم »التنميــة االقتصاديــة المســتدامة« وتعزيــز »القــدرة التنافســية إلمــارة دبي«.

مــن أجــل إدراك وتفهــم االتجاهــات الســائدة فــي مجتمــع األعمــال، تقــوم دائــرة التنميــة االقتصاديــة بإجــراء دراســة اســتقصائية 
ربــع ســنوية لقطــاع األعمــال لقيــاس مســتوى النشــاط االقتصــادي الحالــي والنظــرة المســتقبلية للشــركات للربــع القــادم.

إضافــة إلــى ذلــك، تلتمــس الدراســة االســتقصائية آراء شــركات األعمــال بالنســبة للتحديــات التــي قــد تؤثر على نموهــا وتطورها 
وتقيــم توقعــات االســتثمار بالنســبة لفتــرة االثني عشــر شــهرًا القادمة. 

أجريــت الدراســة االســتقصائية الربــع ســنوية للمشــروعات التجاريــة للربــع الثالــث مــن ســنة 20161 علــى عينــة إجماليــة تتألــف 
مــن 504 شــركة فــي أرجــاء إمــارة دبــي. وتضمنــت العينــة مجموعــة متنوعــة مــن الشــركات الكبيــرة والمتوســطة والصغيــرة، 
مــع ضمــان وجــود تمثيــل مائــم لقطاعــات التصنيــع والتجــارة والخدمــات، بمــا يتوافــق مــع مســاهمة كل منهــا فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي لدبــي. 

مــن أجــل قيــاس »النظــرة المســتقبلية لألعمــال« أو التوقعــات، تركــز الدراســة ربــع الســنوية علــى مؤشــرات رئيســية، كإيــرادات 
المبيعــات، وأســعار البيــع، وأحجــام المبيعــات، واألربــاح، والتوظيــف. وقــد ُطِلــب مــن المشــاركين فــي الدراســة اإلشــارة إلــى مــا إذا 
كانــوا يتوقعــون »زيــادة« أو »نقصــان« هــذه المقاييــس أو بقاءهــا »دون تغيــر«. وقــد كشــف االســتقصاء فــي الربــع الثالــث لســنة 

2016 عــن تصــورات الشــركات فــي الـــ 30-35 قطاعــً فرعيــً. 

1لغــرض الدراســة االســتقصائية، ُيعــرف كل ربــع ســنوي علــى النحــو التالــي: الربــع األول هــو الفتــرة مــا بيــن شــهري ينايــر ومــارس، والربــع الثانــي هــو الفتــرة مــا بيــن شــهري أبريــل ويونيــو، والربــع الثالــث 

هــو الفتــرة مــا بيــن يوليــو وســبتمبر، والربــع الرابــع هــو الفتــرة مــا بيــن أكتوبــر وديســمبر مــن كل عــام.

المنهجية
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ُيحتَسب مؤّشر الثقة في مناخ األعمال )BCI( كمتوّسط درجات مرّجح لمؤّشرات »توّقعات األعمال« التالية:

أسعار البيع	 

أحجام المبيعات	 

عدد الموظفين	 

األرباح	 

وُتحتَسب »الدرجات الناتجة« لكل مّؤّشر باستخدام منهجية صافي الرصيد:

)% اإلجابات اإليجابية - % من اإلجابات السلبية( + 100

وبالنســبة للمؤّشــر المرّكــب للثقــة فــي منــاخ األعمــال، فــإّن األرقــام الناتجــة ُتضــَرب بــاألوزان المقاِبلــة لهــا للتوّصــل إلــى نتيجــة 
المتوّســط المرّجــح للمؤّشــر2 . ثــّم يوضــع مســتوى أساســي جديــد لهــذا المؤشــر فــي النهايــة بحيــث يكــون الربــع الثانــي 
ــوَزن المؤّشــر مــن خــال  مــن عــام 2011 يســاوي 100. ومــع أخــذ بنيــة االقتصــاد بعيــن االعتبــار مــن حيــث حجــم الشــركات، ُي
ــي. وُتحتَســب النتيجــة  ــي لدب ــي اإلجمال ــج المحّل ــرة فــي النات ــرة والمتوّســطة والكبي اإلســهامات النســبية للشــركات الصغي
النهائيــة للمؤشــر علــى النحــو التالــي:  المؤشــر الكّلــي = %60 	 )مؤشــر الشــركات الكبيــرة( +%40 	 )مؤشــر الشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة(.

ف نتائج مؤّشر الثقة في مناخ األعمال ضمن الفئات الثاث التالية: وُتصنَّ

إذا كان مؤّشر الثقة في مناخ األعمال >100، فهذا يعني أّن توّقعات األعمال سلبية	 

إذا كان مؤّشر الثقة في مناخ األعمال = 100، فهذا يعني أّن توّقعات األعمال مستقّرة	 

إذا كان مؤّشر الثقة في مناخ األعمال < 100، فهذا يعني أّن توّقعات األعمال إيجابية	 

وعنــد المقارنــة بالربــع األساســي وهــو الربــع الثانــي مــن عــام 2011، تبــرز التفســيرات التاليــة )ُيرجــى ماحظــة أّن الرمَزيــن »ت« 
و«ت-1« يشــيران إلــى ربَعيــن متتالَييــن(:

مؤّشر الثقة في مناخ األعمال )ت( > مؤّشر الثقة في مناخ األعمال )ت-1(: توّقعات األعمال آخذة في االنخفاض	 

مؤّشر الثقة في مناخ األعمال )ت( = مؤّشر الثقة في مناخ األعمال )ت-1(: توّقعات األعمال مستقّرة	 

مؤّشر الثقة في مناخ األعمال )ت( < مؤّشر الثقة في مناخ األعمال )ت-1(: توّقعات األعمال آخذة في االرتفاع	 

2مؤّشــر الثقــة فــي منــاخ األعمــال كمتوّســط مرّجــح = ])صافــي الرصيــد مــن حيــث أســعار البيــع( × )وزن المعيــار([ + ])صافــي الرصيــد مــن حيــث أحجــام المبيعــات( × )وزن المعيــار([ + ])صافــي الرصيــد 

مــن حيــث عــدد الموظفيــن( × )وزن المعيــار([ + ])صافــي الرصيــد مــن حيــث األربــاح( × )وزن المعيــار([

حسابات مؤّشر الثقة في مناخ األعمال
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ســاعدت االســتثمارات المحليــة فــي دبــي، والتــي عززتهــا االســتعدادات الســتضافة معــرض إكســبو 2020، إلــى جانــب قطاعــي 
الســياحة وتجــارة التجزئــة القوييــن، علــى حفــاظ دبــي علــى توقعــات النمــو المزدهــر والتغلــب علــى التباطــؤ االقتصــادي الــذي 
يضــر الــدول المصــدرة للنفــط فــي المنطقــة. وتتمتــع الشــركات فــي دبــي بتوقعــات إيجابيــة للربــع الرابــع لســنة 2016، مــع 
اســتقرار المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال عنــد 122.4 نقطــة فــي الربــع الثالــث لســنة 2016 )حيــث تشــير درجــة 100 إلــى 

توقعــات مســتقرة / محايــدة(.

زاد المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال   )BCI(فــي دبــي بمقــدار   4,9نقطــة، مقارنــة بالربع الســابق، ليرتفع مــن 117,5 نقطة 
فــي الريــع الثانــي لســنة 2016 إلــى 122,4 نقطــة فــي الربــع الثالــث لســنة 2016، حيــث يتوقــع المشــاركون فــي االســتقصاء 
ارتفاعــً فــي أحجــام المبيعــات وكســب مزيــِد مــن األربــاح وذلــك نتيجــة لتوقعــات التحســن الموســمي فــي الطلــب. وعلــى 
أســاس ســنوي، انخفــض المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال انخفاضــً هامشــيً بمقــدار 2,4 نقطــة مــن 124,8 نقطــة 
فــي الربــع الثالــث لســنة 2015 بســبب أن التوقعــات طفيفــة بالنســبة لجميــع المعاييــر المذكــورة فــي الدراســة االســتقصائية. 

مؤشر ثقة األعمال - الربع الثالث، 2016 

تظهــر الدراســة االســتقصائية أيضــً أن الزيــادة ربــع الســنوية التــي شــهدها المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال ترجــع إلــى 
تحّســن التوقعــات المســتقبلية للشــركات الكبيــرة، بينمــا حافظــت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى اســتقرار توقعاتهــا 
المســتقبلية؛ حيــث بلــغ المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال للشــركات الكبيــرة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة 130,2 
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2016

تشــعر شــركات دبــي بمزيــد مــن الثقــة بشــأن الربــع الرابــع لســنة 2016 مقارنــة بتوقعاتهــا للربــع الثالــث مــن العــام نفســه، 
ويرجــع ذلــك إلــى التوقعــات الماحظــة فــي نهايــة العــام مــن ورود طلبــات وعمــاء جــدد والتحســن الموســمي فــي الطلــب. 
وبالنســبة إليــرادات المبيعــات، فقــد أظهــر صافــي الرصيــد تحســنً علــى أســاس ربــع ســنوي، إال أنــه انخفــض علــى أســاس 

ســنوي. 

تكشــف مقارنــة توقعــات األعمــال علــى أساســي ربــع ســنوي وســنوي أن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية قــد 	 
خفضــوا توقعاتهــم إزاء أســعار البيــع بســبب المنافســة وانخفــاض أســعار المــواد الخــام. 

تعكــس توقعــات الربحيــة التوقعــات الخاصــة بأحجــام المبيعــات، حيــث ســجلت انخفاضــً علــى أســاس ســنوي، بينمــا 	 
ارتفعــت علــى أســاس ربــع ســنوي، مدعومــة باالرتفــاع الموســمي فــي الطلــب.

التوقعــات الخاصــة بالتوظيــف أكثــر انخفاضــً نظــرًا إلــى أن كثيــر مــن المشــاركين متخوفيــن مــن عــدم االســتفادة علــى 	 
النحــو المطلــوب مــن الموظفيــن أو عــدم قدرتهــم علــى تحمــل المرتبــات فــي مواجهــة ظــروف الســوق  المتدنيــة.

بالنســبة ألحجــام المبيعــات، توقعــت نســبة %48 مــن الشــركات حــدوث زيــادة فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، بينمــا 	 
توقعــت نســبة %12 حــدوث انخفــاض، ممــا أدى إلــى رصيــد صــاٍف قــدره %36 للربــع الرابــع لســنة 2016 مقارنــة بنســبة 
قدرهــا %46 للربــع الرابــع لســنة 2015 و %33 للربــع الثالــث لســنة 2016. يعــد قطــاع التصنيــع هــو األكثــر ثقــة بشــأن 

زيــادة أحجــام المبيعــات خــال الربــع الرابــع لســنة 2016، فــي حيــن أظهــر قطــاع الخدمــات أضعــف المؤشــرات.

التوقعات العامة لألعمال - الربع الرابع، 2016

نقطــة و 110,8 نقطــة علــى التوالــي. وتتمتــع الشــركات الكبيــرة بتوقعــات أقــوى مقارنــة بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
فيمــا يتعلــق باإليــرادات وأحجــام المبيعــات وأســعار البيــع والتوظيــف واألربــاح.
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قطاع التصنيع
توقعات أحجام المبيعات على مستوى القطاعات

تكشــف مقارنــة بيــن القطاعــات الثاثــة الرئيســية أن المصنعيــن هــم األكثــر ثقــة بشــأن اإليــرادات وأحجــام المبيعــات وأســعار 
البيــع واألربــاح والتوظيــف وأوامــر الشــراء، وان  قطــاع الخدمــات يتحلــى بقــدٍر أقــل مــن الثقــة بشــأن اإليــرادات وأحجــام المبيعــات 

واألربــاح وطلبــات الشــراء، بينمــا يبــدي العامليــن فــي قطــاع التجــارة توقعــات طفيفــة بشــأن أســعار البيــع والتوظيــف. 

ًعــد توقعــات النشــاط االقتصــادي لقطــاع التصنيــع للربــع الرابــع لســنة 2016 أقــوى بكثيــر مقارنــة لتوقعــات العــام الســابق، 
ولكنهــا ًتعتبــر معتدلــة مقارنــة بالربــع الســابق. وتأمــل %63 مــن الشــركات فــي قطــاع التصنيــع فــي زيــادة أحجــام المبيعــات 
ــع لســنة 2016، مدعومــة بتوقــع طلبات/عمــاء جــدد وارتفــاع الطلــب فــي األســواق المحليــة واألجنبيــة. إال أن  ــع الراب فــي الرب
نســبة %11 تتوقــع انخفاضــً فــي أحجــام المبيعــات، ويرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى المنافســة أو انخفــاض الطلــب علــى 

منتجــات القطــاع.

فــي نطــاق قطــاع التصنيــع، تتمثــل القطاعــات الفرعيــة التــي تتمتــع بأكبــر قــدر مــن الثقــة فــي حــدوث زيــادة فــي أحجــام 
المبيعــات فــي قطاعــات المعــادن واألثــاث والزجــاج واألغذيــة والمشــروبات. 
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ضمــن الشــرائح الفرعيــة الخدميــة المتمثلــة فــي اإلنشــاء والهندســة المعماريــة والعقــارات، تأمــل نســبة %62 من الشــركات 	 
فــي زيــادة أحجــام المبيعــات بينمــا تتوقــع نســبة %12 تعرضهــا النخفــاض. 

تتمتــع الشــريحة الفرعيــة الخاصــة بالفنــادق والمطاعــم الواقعــة ضمــن قطــاع الســياحة والضيافــة بنظــرة متفائلــة للغايــة 	 
بشــأن أحجــام المبيعــات فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، حيــث توقعــت نســبة %68 مــن الشــركات زيادتهــا، ويدعــم هــذه 
الزيــادة ارتفــاع الطلــب خــال فصــل الشــتاء. أمــا شــركات الســياحة فــا تتمتــع بنفــس القــدر مــن التفــاؤل، حيث توقعت نســبة 

%42 منهــا ارتفاعــً فــي أحجــام المبيعــات بينمــا توقعــت نســبة %17 انخفاضهــا.

توقعــات قطــاع النقــل أضعــف بكثيــر مقارنــة بالربعيــن الســابقين وكذلــك العــام الماضــي؛ حيــث توقعــت نســبة %25 مــن 	 
الشــركات زيــادة فــي أحجــام المبيعــات، بينمــا توقعــت نســبة %11 انخفاضهــا.

ل  ارتفعــت توقعــات شــركات قطــاع الخدمــات ارتفاعــً معتــدالً مقابــل الربــع الســابق، ولكنهــا مــا تــزال دون المســتوى المســجَّ
فــي الربــع الرابــع لســنة 2015. وهــذا التحســن الربــع ســنوي فــي التوقعــات مدعــوم بتوقعــات ارتفــاع الطلــب والعمــاء/
المشــروعات/العقود/اوامر الشــراء الجديــدة. ومــع ذلــك، االرتفــاع فــي التوقعــات لموســم الشــتاء الذي شــهدته األعوام الســابقة 
غيــر ملحــوظ فــي توقعــات هــذا العــام. وقــد يرجــع االنخفــاض الســنوي فــي التوقعــات إلــى زيــادة المنافســة وانخفــاض الطلــب 

مــن أســواق التصديــر والقيــود الماليــة.

قطاع الخدمات
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يحافــظ قطــاع التجــارة علــى توقعاتــه الجيــدة مقارنــة بقطــاع الخدمــات، ولكنهــا أضعــف مــن توقعــات قطــاع التصنيــع. وتعــد 
توقعــات أحجــام المبيعــات للربــع الرابــع لســنة 2016 أضعــف مقارنــة بتوقعــات الربــع الرابــع لســنة 2015، ولكنهــا تحســنت 

عــن توقعــات الربــع الســابق.

تضم القطاعات الرئيسية التي تتمتع بنظرة متفائلة من حيث الطلب على مدار الربع القادم ما يلي:

تتوقــع %64 مــن الشــركات فــي الشــريحة الفرعيــة لإلنشــاءات زيــادة فــي أحجــام المبيعــات، بينمــا لــم تتوقــع أي شــركة 	 
تعرضهــا لانخفــاض.

تتوقع نسبة %70 من تجار أجهزة الكمبيوتر زيادًة في أحجام مبيعاتهم )%10 يتوقعون انخفاضها(.	 

تتوقــع نســبة %40 مــن تجــار األغذيــة والمشــروبات زيــادًة فــي أحجــام مبيعاتهــم، بينمــا لــم تتوقــع أي مــن شــركات هــذا 	 
القطــاع انخفاضهــا.

ارتفعــت نســبة المشــاركين الذيــن يتوقعــون أن وضــع األعمــال سيتحســن مــن %44 للربــع الثالــث لســنة 2016 إلــى 50% 
للربــع الرابــع لســنة 2016، فــي حيــن انخفضــت نســبة مــن يتوقعــون حــدوث تدهــور مــن %12 إلــى 10%.

وإضافــة إلــى ذلــك، ال تتوقــع نســبة %69 مــن الشــركات ظهــور أيــة عوامــل ســلبية تعيــق عملياتهــا فــي الربــع الثالــث لســنة 
2016 مقارنــة بنســبة %64 فــي الربــع الثانــي مــن العــام نفســه. وتظــل المنافســة )التــي ذكرهــا %8 مــن المشــاركين( هــي 

أهــم المخــاوف المؤثــرة علــى قطــاع األعمــال فــي دبــي.

قطاع التجارة
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خدمة 'سعد'
أطلــق مكتــب دبــي الذكيــة )SDO( بالتعــاون مــع دائــرة  التنميــة االقتصاديــة )DED( فــي دبــي   أول خدمــة تهــدف إلى تبســيط 

إجراءات ترخيص المنشــآت وتســجيلها   باالســتعانة بنظام واتســون للحوســبة اإلدراكية الخاص بشــركة )أي بي إم(.

وقــد شــارك فــي تطويــر  خدمــة )ســعد( كل مــن مكتــب دبــي الذكيــة ومؤسســة حكومــة دبــي الذكيــة بالتعــاون مــع شــركة 
)أي بــي إم(.

مزايا الخدمة:
ستســمح خدمــة »ســعد« للمســتخدمين مــن مجتمــع األعمــال بطــرح األســئلة والحصــول علــى إجابــات محدثــة 	 

بشــأن إجــراءات ترخيــص منشــآت األعمــال وتســجيلها فــي دبــي.

تســتطيع خدمــة »ســعد« مــن خــال االعتمــاد علــى نظــام الحوســبة اإلدراكيــة »واتســون« فهــم اللغــة الطبيعيــة 	 
وتحليــل قواعــد بيانــات ضخمــة وتدقيقهــا بســرعة وتفســير البيانــات وتقديــم الحلــول. 

يســمح النظــام للمســتثمرين ورجــال األعمــال وأصحــاب الشــركات بطــرح أســئلة بلغــة طبيعيــة والحصــول علــى 	 
معلومــات اســتنادًا إلــى أحــدث المعلومــات المتاحــة فــي مــوارد معلومــات دائــرة التنميــة االقتصاديــة.

يمكــن للمســتخدمين التفاعــل مــع خدمــة »ســعد« علــى الموقــع اإللكترونــي لدائــرة التنميــة االقتصاديــة وعلــى تطبيــق 
الخدمــات الحكوميــة الموّحــدة »دبــي اآلن«، حيــث يمكــن للمتعامليــن توجيــه أســئلتهم بشــكل صوتــي أو كتابــي. 

تلقــى القائمــون علــى خدمــة »ســعد«- بغــرض التطبيــق التجريبــي للخدمــة - تدريبــات مكثفــة للــرد علــى استفســارات 
المتعامليــن بشــأن ترخيــص منشــآت األعمــال وتســجيلها. ويتعلــم نظام »واتســون« بشــكل متواصل من التجــارب والتفاعات 

الســابقة مــا يزيــده قيمــة ومعرفــة مــع الوقــت وذلــك بهــدف االرتقــاء بنوعيــة األجوبــة التــي تقدمهــا الخدمــة.

تعقيبًا على هذا اإلعالن:
قال سعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية االقتصادية:

ستعمل الخدمة على تبسيط االستفسارات وتسهيلها.	 

خدمة »سعد« ترّسخ مكانة دبي على الصعيد العالمي وجهة ذكية وتنافسية لتأسيس األعمال. 	 

تقــدم للمتعامليــن خيــار الخدمــة الذاتيــة للحصــول علــى إجابــات ســريعة ومائمــة لــكل استفســاراتهم المتعلقــة بخدمات 	 
ــي لتنميــة االســتثمار  ــي لتنميــة الصــادرات، ومؤسســة دب ــة ومؤسســاتها وهــي: مؤسســة دب ــرة التنميــة االقتصادي دائ

ومؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. 

نســاهم فــي االرتقــاء برؤيــة مدينــة دبــي الذكيــة فضــًا عــن ترســيخ مكانــة دبــي علــى الصعيــد العالمــي كأفضــل وجهــة 	 
ذكيــة وتنافســية لتأســيس األعمــال فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وذلــك عن طريق تبني أحــدث االبتــكارات التكنولوجية 
فــي تقديــم الخدمــات واالنخــراط مــع المجتمــع العــام ومجتمــع األعمــال، مــن خــال االســتعانة بأحــدث التقنيــات والخدمــات 

الرقمية.

من جهتها قالت المدير العام لمكتب دبي الذكية، الدكتورة عائشة بن بشر:
نسترشــد دائمــً برؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم التــي تهــدف إلــى جعــل دبــي المدينــة األســعد 	 

علــى وجــه األرض.

نعكــف فــي دبــي الذكيــة علــى تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــال تبنــي أحــدث االبتــكارات التكنولوجيــة، بهــدف االرتقــاء 	 
بجــودة الحيــاة إلــى مســتويات أفضــل، وتوفيــر الفــرص للجميــع فــي دبــي. 

خدمــة »ســعد« ســتدخل تحســينات ملحوظــة علــى بيئــة األعمــال فــي دبــي، بفضــل اعتمادهــا علــى إمكانــات الحوســبة 	 
اإلدراكيــة التــي يشــتهر بهــا نظــام »واتســون« الخــاص بشــركة )أي بــي إم(.

تحت المجهر



 فيما يلي ملخص المؤشرات الرئيسية للتوقعات المستقبلية.

رغــم أن توقعــات اإليــرادات وأحجــام المبيعــات واألربــاح تــزداد علــى أســاس مقارنــة الربــع الحالــي بالربــع الســابق، فقــد 	 
تراجعــت توقعــات أســعار البيــع والتوظيــف. 

تتوقــع غالبيــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة )%80( ثبــات مســتويات األســعار المســجلة فــي الربــع الثالــث لســنة 	 
.2016

تتمتــع الشــركات الكبيــرة بتوقعــات أقــوى مقارنــة بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة فيمــا يتعلــق باإليــرادات وأحجــام 	 
المبيعــات وأســعار البيــع والتوظيــف واألربــاح.

تســتحوذ الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى نســبة مهيمنــة مــن إجمالــي األعمــال فــي دبــي )حيــث تشــكل %90 مــن 
العــدد اإلجمالــي للشــركات(. وكانــت 450 مــن أصــل 504 شــركة تــم إجــراء المقابــات معهــا فــي إطــار الدراســة االســتقصائية، 
ــً  ــرة والمتوســطة، وفق ــة الصغــر والصغي ــرة والمتوســطة. ومــن بينهــا الشــركات متناهي ــة المشــروعات الصغي تنتمــي لفئ
لتعريــف دبــي للشــركات الصغيــرة والمتوســطة. وتراجــع مؤشــر ثقــة األعمــال المركــب للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن 
118,3 نقطــة فــي الربــع الثالــث لســنة 2015 إلــى 110,8 نقطــة فــي الربــع الثالــث لســنة 2016، بيــد أنــه مماثــل لقيمــة 
المؤشــر البالغــة 111,0 نقطــة فــي الربــع الثانــي لســنة 2016. وُيعــزى التراجــع الســنوي فــي التوقعــات إلــى الضعــف المهيمــن 

علــى جميــع المعاييــر. 

توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
دبي - الربع الرابع، 2016 
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تتضمــن الدراســة االســتقصائية 140 شــركة فــي قطــاع التصنيــع والتجــارة والخدمــات موجهــة إلــى التصديــر فــي دبــي. 
وألغــراض هــذا التقريــر، ُتعــرف الشــركة المصــدرة بأنهــا جهــة تمثــل الصــادرات نســبة %20 أو أكثــر مــن مبيعاتهــا اإلجماليــة. 
وتأتــي توقعــات المصدريــن للربــع األخيــر لســنة 2016 علــى قــدم المســاواة مــع توقعــات الربــع ذاتــه مــن العــام الماضــي، فــي 
حيــن أنهــا شــهدت تراجعــً مقارنــًة بتوقعــات الربــع األخيــر. وتراجــع مؤشــر ثقــة األعمــال المركــب للمصدريــن مــن 115,1 نقطــة 
ــه مماثــل لقيمــة المؤشــر البالغــة  ــع الثالــث لســنة 2016، بيــد أن ــع الثانــي لســنة 2016 إلــى 111,4 نقطــة فــي الرب فــي الرب

111,3 نقطــة فــي الربــع الثالــث لســنة 2015.

توقعات المصدرين في دبي - الربع الرابع، 
2016

تتحلــى شــركات التصنيــع الصغيــرة والمتوســطة بجــل الثقــة بشــأن اإليــرادات وأحجــام المبيعــات وأســعار البيــع واألربــاح 	 
والتوظيــف وطلبــات الشــراء. وتتحلــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي قطــاع الخدمــات بقــدٍر أقــل مــن 
ــاح وطلبــات الشــراء، بينمــا يبــدي التجــار توقعــات طفيفــة بشــأن أســعار  ــرادات وأحجــام المبيعــات واألرب الثقــة بشــأن اإلي

البيــع والتوظيــف. 

تتوقــع نســبة %61 مــن شــركات التصنيــع و %39 مــن المشــاركين فــي قطــاع الخدمــات زيــادة فــي معــدالت اســتغال 	 
طاقتهــا اإلنتاجيــة خــال الربــع األخيــر لســنة 2016.
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نلّخص فيما يلي مؤشرات التوقعات المستقبلية الرئيسية للربع القادم.

يتمتــع المصــدرون بنظــرة مســتقبلية أكثــر اســتقرارًا مــن الشــركات الموجهــة نحــو الســوق المحلــي فيمــا يتعلــق بأحجــام 	 
المبيعــات واألربــاح، بينمــا تضعــف توقعاتهــا فيمــا يتعلــق بأســعار البيــع والتوظيــف.

جــاءت التوقعــات لمبيعــات التصديــر مماثلــة للمســتوى المســجل العــام الماضــي، بيــد أنهــا تراجعــت بصــورة هائلــة عــن 	 
توقعــات الربــع الثالــث لســنة 2016. 

تخطــط  نســبة %30 مــن المصدريــن إلــى بيــع  ســلعهم وخدماتهــم إلــى أســواق جديــدة خــال الربــع األخيــر لســنة 2016 	 
مقارنــة بنســبة %47 خــال الربــع الســابق. ومــا تــزال األســواق الجديــدة األساســية لخطــط تنويــع التصديــر هــي إفريقيــا 

وأوروبــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

تتمثــل التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا المصــدرون والمتعلقــة بتصديــر بضائعهــم وخدماتهم خارج اإلمــارات العربية 	 
المتحــدة فــي تقلبــات أســعار الصــرف )%12( والمنافســة )%10( والمخاطــر المرتبطــة بعمليــات الســداد والتحصيــل 

.)10%(

شــهد النشــاط االقتصــادي )الموضــح مــن خــال األحجــام المباعــة( تراجعــً فــي الربــع الثالــث لســنة 2016، فــي ظــل إعــان 	 
%26 مــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية عــن تراجــع فــي أحجــام المبيعــات مقارنــًة بنســبة %19 ممــن أعلنــوا 
عــن زيــادة فــي أحجــام المبيعــات. ُعِزيــت األســباب الرئيســية للتراجــع فــي أحجــام المبيعــات إلــى: التراجــع الموســمي فــي 

منحنــى الطلــب والمنافســة والسياســات الحكوميــة وتدهــور أوضــاع الســوق والقضايــا المتعلقــة بعمليــات الســداد.

ــى الرغــم مــن أن الهــدف الرئيســي لهــذه الدراســة االســتقصائية هــو قيــاس توقعــات الشــركات للنشــاط المســتقبلي،  عل
فإنهــا تحــدد أيضــً التغييــرات الفعليــة فــي أداء الشــركات مــن ربــع آلخــر، كمــا أوردتهــا الشــركات التــي خضعــت للدراســة 

االســتقصائية علــى نحــو نوعــي.

إجماليُّ أداء الشركات - الربع الثالث، 2016



الدراسة 
االستقصائية 

لقطاع األعمال في 
دبي-الربع الثالث،  

2016

تبيــن الدراســة االســتقصائية أن قطــاع التصنيــع قــد شــهد أضعــف نشــاط اقتصــادي فــي الربــع الثالــث لســنة 2016 	 
بســبب المنافســة وتراجــع منحنــى الطلــب أثنــاء فصــل الصيــف وقلــة المشــروعات. 

ــث لســنة 	  ــع الثال ــادة فــي أحجــام مبيعاتهــم فــي الرب ــر واإللكترونيــات واإلنشــاءات بوجــود زي أفــاد تجــار أجهــزة الكمبيوت
.2016

ضمــن قطــاع الخدمــات، أفــادت شــريحة اإلنشــاءات بوجــود زيــادة فــي أحجــام المبيعــات. ومــع ذلــك، أفــادت الشــرائح األخــرى 	 
بوجــود تراجــع.

صافي الرصيد = نسبة % المشاركين الذين أفادوا بحدوث زيادة – نسبة المشاركين الذين أفادوا بحدوث انخفاض

ــع الثالــث لســنة 	  فــي حيــن أعلــن %72 مــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية عــن اســتقرار أســعار البيــع فــي الرب
2016، أبلــغ %21 عــن تراجــع فــي أســعار البيــع بســبب المنافســة وانخفــاض أســعار الســلع األساســية وتدهــور أوضــاع 

الســوق.

اســتطاعت %77 مــن الشــركات الحفــاظ علــى حجــم القــوة العاملــة لديهــا، بينمــا نجحــت %12 مــن الشــركات فــي زيــادة 	 
القــوة العاملــة لديهــا مــن أجــل دعــم الوفــاء بمتطلبــات أعمالهــا. 

ينعكس الضعف في أحجام المبيعات في تراجع طلبات الشراء.	 

أبلغ %37 من المشاركين في الدراسة االستقصائية عن زيادة في تكاليف العمالة في الربع الثالث لسنة 2016. 	 

أبلــغ %11 مــن الشــركات عــن زيــادة فــي تكاليــف المــواد الخــام فــي الربــع الثالــث لســنة 2016، بينمــا لــم تشــهد 87% 	 
مــن الشــركات أي تغييــر ُيذكــر. وزادت تكاليــف اإليجــار    لمــا نســبته %44 مــن المشــاركين.

ــادوا 	  ــل المصرفــي، منهــم %15 أف ــع المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية، اســتفاد %61 مــن التموي مــن بيــن جمي
ــل.  ــل، بينمــا أفــاد %82 باســتقرار تكلفــة التموي ــادة فــي تكلفــة التموي بزي
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أفــادت %27 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بوجــود تراجــع فــي أحجــام المبيعــات فــي الربــع الثالــث لســنة 2016، 	 
بينمــا ســجلت %18 منهــا زيــادًة، مــا مــؤداه رصيــد صافــي ســلبي بواقــع %9، األمــر الــذي يوحــي بوجــود تراجــع فــي النشــاط 

االقتصادي.

ظــل التوظيــف فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مســتقرًا إلــى حــد كبيــر علــى مــا كان عليــه فــي الربــع الثالــث لســنة 	 
2016 وفقــً لمــا أفــادت بــه %76 مــن الشــركات.

واصلــت الشــركات الكبيــرة تفوقهــا علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، حيــث ســجلت الشــركات الكبيــرة نتائــج 	 
أفضــل فيمــا يتعلــق بجميــع المعاييــر: اإليــرادات وأســعار البيــع والتوظيــف واألربــاح وطلبــات الشــراء. 

أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة - الربع 
الثالث، 2016



الدراسة 
االستقصائية 

لقطاع األعمال في 
دبي-الربع الثالث،  

2016

جــاء أداء المصدريــن أفضــل بشــكل طفيــًف مــن الشــركات الموجهــة نحــو الســوق المحلــي فيمــا يتعلــق بإيــرادات 	 
%10 علــى التوالــي. %8 و  المبيعــات، مــع رصيــد ســلبي صافــي بواقــع 

ســّجل المصــدرون أداءا أفضــل وبشــكل متواضــع عــن الشــركات الموجهــة نحــو  الســوق المحلــي فيمــا يتعلــق بأحجــام 	 
المبيعــات والتوظيــف واألربــاح وطلبــات الشــراء الجديــدة.

ســجل المصــدرون العاملــون فــي قطــاع الخدمــات األداء األقــوى فيمــا يتعلــق بأحجــام المبيعــات خــال الربــع الثالــث لســنة 	 
 .2016

أداء المصدرين - الربع الثالث، 2016
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وفيما يلي نورد التحدّيات األساسية التي تؤثر على مجتمع األعمال في دبي:

المنافســة: بنــاًء علــى رأي %8 مــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية، احتلــت المنافســة المرتبــة األولــى كأهــم 	 
التحديــات التــي تواجههــا الشــركات فــي دبــي. وتتوقــع %41 مــن هــذه الشــركات أن المنافســة ســتصبح أكثــر حــدة.

التأخــر فــي المدفوعات/المقبوضــات: كان لهــذا العامــل تأثيــر علــى %6 مــن المشــاركين فــي هــذه الدراســة االســتقصائية. 	 
وتتوقــع %47 مــن هــذه الشــركات تحــول هــذا التحــدي نحــو األســوأ.

جــاءت المخــاوف األخــرى فــي مرتبــة أقــل مــن حيــث األهميــة وأحدثــت كل منهــا تأثيــرًا علــى %3 أو أقــل مــن المشــاركين 	 
فــي الدراســة االســتقصائية.

فيمــا يتعلــق بالشــركات الكبيــرة، يتمثــل التحــدي األكثــر أهميــة فــي التأخــر فــي المدفوعات/المقبوضــات، يليــه فــي األهميــة 
الرئيســية فــي المنافســة والتأخــر فــي  المنافســة. وفيمــا يتعلــق بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة، تتمثــل المعوقــات 

المدفوعات/المقبوضــات.

وتتمثــل التحديــات الرئيســية التــي تؤثــر علــى المصدريــن فــي المنافســة والتأخــر فــي المدفوعات/المقبوضــات وضعــف 
اإليجار/التأجيــر. وتكاليــف  الســوق  أوضــاع  الطلب/تدهــور 

ــع الثالــث لســنة 2016،  ــة الرب ــات الرئيســية التــي واجهتهــا الشــركات فــي نهاي تناولــت الدراســة االســتقصائية أيضــً التحدي
والتــي قــد تؤثــر علــى نمــو الشــركات وتطــو رهــا علــى المــدى القريــب. إال أن نســبة %69 مــن الشــركات ال تتوقــع ظهــور أيــة 
عوامــل ســلبية تعيــق عملياتهــا فــي الربــع الثالــث لســنة 2016، مقارنــة بنســبة %64 فــي الربــع الثانــي مــن العــام نفســه.

التحديات الرئيسية التي تواجهها 
الشركات في دبي



الدراسة 
االستقصائية 

لقطاع األعمال في 
دبي-الربع الثالث،  

2016

بالنســبة لاســتثمار فــي زيــادة طاقــة األعمــال، فقــد انخفضــت نســبة الشــركات المخططــة لهــذه االســتثمارات على أســاس 	 
ربــع ســنوي، ولكنهــا تحســنت علــى أســاس ســنوي )%66 فــي الربــع الثالــث لســنة 2016 مقابــل %69 فــي الربــع الثانــي 
لســنة 2016 و%64 فــي الربــع الثالــث لســنة 2015(. كذلــك أصبحــت خطــط االســتثمار فــي رفــع المســتوى التكنولوجــي 
معــززة بشــكل أكبــر علــى أســاس ربــع ســنوي وســنوي )%66 مــن الشــركات تعتــزم القيــام بهــذا االســتثمار فــي الربــع 

الثالــث لســنة 2016 مقارنــة بـــ%65 فــي الربــع الثانــي لســنة 2016 و %61 فــي الربــع الثالــث لســنة 2015(.

تكمــن األســباب الرئيســية وراء عــدم التوســع فــي القــدرات   وفــق مــا ذكــره المشــاركون فــي الدراســة االســتقصائية فــي 	 
الشــعور بالرضــا الســائد بيــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية عــن حجــم عملياتهــم الحاليــة و/أو التركيــز علــى 
تحقيــق االســتقرار والربحيــة، بمــا يفــوق ويتجــاوز ذلــك التوســع الــذي يشــهده الســوق. إضافــة إلــى ذلــك، لــم ترغــب بعــض 

الشــركات فــي التوســع فــي ظــل الظــروف المتدهــورة التــي يشــهدها الســوق أو عــدم وجــود مشــروعات جديــدة.

تظهــر المقارنــة بيــن القطاعــات الرئيســية أن قطــاع الخدمــات هــو األكثــر تفــاؤالً فيمــا يتعلــق بتوســيع القــدرة اإلنتاجيــة 	 
ــة لضــخ  ــل %65 مــن شــركات التصنيــع و %60 مــن الشــركات التجاري )حيــث تخطــط %71 مــن شــركات الخدمــات مقاب
اســتثمارات فــي توســيع القــدرات اإلنتاجيــة لديهــا( وترقيــة التكنولوجيــا )حيــث تخطــط %71 مــن شــركات الخدمــات 

مقابــل %64 مــن شــركات التصنيــع و %59 مــن الشــركات التجاريــة( إلــى ضــخ اســتثمارات فــي ترقيــة التكنولوجيــا. 

مــن منظــور حجــم الشــركات، مــا تــزال الشــركات الكبيــرة أكثــر تفــاؤالً مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فيمــا يتعلــق 	 
بضــخ اســتثمارات فــي ترقيــة التكنولوجيــا وزيــادة القــدرات اإلنتاجيــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن المصدريــن أكثــر ميــًا نحــو زيــادة قدراتهــم وترقيــة التكنولوجيــا التــي يســتخدموها، مقارنــًة 	 
بالشــركات الموجهــة نحــو الســوق المحلــي.

تقيــس هــذه الدراســة االســتقصائية أيضــً التوقعــات المســتقبلية الســتثمارات مجتمــع األعمــال التجاريــة فيمــا يتصــل بخطــط 
زيــادة القــدرات وترقيــة التكنولوجيــا خــال فتــرة االثنــي عشــر شــهرًا المقبلــة. 

التوقعات المستقبلية لالستثمار
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