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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 الرابــع مــن ســنة 2016.
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2016

تظهــر المقارنــات    الســنوية  زيــادة  فــي مؤشــر  ثقــة األعمــال المركــب بمقــدار 4,9 نقطــة، ليرتفــع مــن 116,1 نقطــة 	 
فــي ا  الربــع الرابــع لســنة 2015 إلــى 121,0 نقطــة فــي الربــع الرابــع لســنة 2016؛ مــع توقــع المشــاركين فــي الدراســة 
االســتقصائية ارتفاًعــا فــي أحجــام المبيعــات واألربــاح وعــدد الموظفيــن فــي الربــع األول لســنة 2017. وتظهــر إحــدى 
المقارنــات    ُربــع   الســنوية  انخفــاض المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال مــن 122,4 نقطــة فــي الربــع الثالــث لســنة 2016 
إلــى 121,0 نقطــة فــي الربــع الرابــع للســنة نفســها؛ حيــث قابــل الموقــف األكثــر تفــاؤًلا  الــذي تبنتــه الشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة توقعــات أضعــف للشــركات الكبيــرة.

بلــغ المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال للشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبيــرة 122,3 نقطــة و119,0 نقطــة 	 
علــى التوالــي.

أظهــرت األرصــدة الصافيــة إليــرادات المبيعــات وأحجامهــا وأرباحهــا مكاســًبا علــى أســاس ربــع ســنوي    ســنوي علــى 	 
الســواء.

ريــن، حيــث بلــغ المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع 	  مــا تــزال توقعــات مجتمــع األعمــال فــي دبــي ككل أقــوى مقارنــة بالُمصدِّ
األعمــال لــكال منهمــا 121,0 و112,4 نقطــة علــى التوالــي. وجــاءت توقعــات الشــركات الموجهــة نحــو الســوق المحلــي 

ريــن. بالنســبة لجميــع المعاييــر التــي شــملتها الدراســة االســتقصائية أقــوى مــن مثيلتهــا لــدى الُمصدَّ

تشــير التوقعــات بشــأن وضــع األعمــال إلــى أن نســبة الشــركات التــي تتوقــع تحســًنا قــد انخفضــت انخفاًضــا طفيًفــا مــن 	 
%50 فــي الربــع الرابــع مــن ســنة 2016، إلــى %47 فــي الربــع األول لســنة 2017. علًمــا بــأن %71 مــن المشــاركين ال 

ــة.  يتوقعــون أي عامــًلا ســلبًيا لعرقلــة تعامالتهــم التجاري

ســجلت خطــط زيــادة القــدرات وترقيــة التكنولوجيــا معــدًلا متوســًطا علــى أســاس ســنوي وربــع ســنوي؛ إذ يأمــل 61% 	 
مــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية فــي االســتثمار فــي مجــال ترقيــة التكنولوجيــا فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، 
%57 مــن الشــركات  2015. وتعتــزم  2016، و%63 فــي الربــع الرابــع لســنة  %66 فــي الربــع الثالــث لســنة  مقابــل 
االســتثمار فــي مجــال زيــادة القــدرات فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، مقابــل %66 فــي الربــع الثالــث لســنة 2016، و67% 

فــي الربــع الرابــع لســنة 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 الرابــع مــن ســنة 20161 علــى عينــة إجماليــة تتألــف 
مــن 501 شــركة فــي أرجــاء إمــارة دبــي. وتضمنــت العينــة مجموعــة متنوعــة مــن الشــركات الكبيــرة والمتوســطة والصغيــرة، 
مــع ضمــان وجــود تمثيــل مالئــم لقطاعــات التصنيــع والتجــارة والخدمــات، بمــا يتوافــق مــع مســاهمة كًلا 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 الرابــع لســنة 

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

1 لغــرض 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 خــالل  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 الثالث 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 مالحظــة 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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تســتهدف ميزانيــة دبــي لعــام 2017، والبالغــة 74,3 مليــار درهــم إمارتــي، تعزيــَز اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة بمــا يتماشــى 
مــع أهــداف الخطــة االســتراتيجية 2021 بغيــة تعزيــز مكانــة اإلمــارة كوجهــة رائــدة لألعمــال والســياحة. وتســتهدف الميزانيــة 
أيًضــا توفيــر أكثــر مــن 3500 وظيفــة جديــدة، وإذا ُأضيــف إلــى هــذه الوظائــف انتعــاش أســعار النفــط والنمــو فــي أنشــطة 
القطاعيــن العــام والخــاص الــذي تعــززه اســتعدادات دبــي الســتضافة معــرض إكســبو 2020، فمــن الُمتوقــع أن تتحســن 
النظــرة االقتصاديــة للعــام الحالــي. وتظــل التوقعــات للربــع األول مــن 2017  اكثــر ثقــة مــع بلــوغ مؤشــر ثقــة األعمــال المركــب 

121 نقطــة خــالل الربــع الرابــع لســنة 2016 )يشــير بلــوغ المؤشــر 100 نقطــة إلــى  التوقعــات المســتقرة أو المحايــدة(.

تبيــن المقارنــة علــى أســاس ســنوي زيــادة المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال بمقــدار 4,9 نقطــة، ليرتفــع مــن 116,1 نقطــة فــي  
الربــع الرابــع لســنة 2015، إلــى 121,0 نقطــة فــي الربــع الرابــع لســنة 2016؛ مــع توقــع المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية 
ارتفاًعــا فــي أحجــام المبيعــات واألربــاح وعــدد الموظفيــن فــي الربــع األول لســنة 2017. وتظهــر المقارنــة ربــع الســنوية انخفــاض 
ــع الرابــع مــن  ــع الثالــث لســنة 2016، إلــى 121,0 نقطــة فــي الرب المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال مــن 122,4 نقطــة فــي الرب
الســنة نفســها؛ حيــث عــادل موقــف الشــركات الصغيــرة والمتوســطة األكثــر تفــاؤًلا التوقعــات األضعــف للشــركات الكبيــرة 

مقارنــًة بالربــع الســابق. 

مؤشر ثقة األعمال — الربع الرابع لسنة  2016 
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تبيــن الدراســة االســتقصائية أن توقعــات األعمــال للربــع األول مــن عــام 2017 أقــوى مــن مثيلتهــا للربعيــن األول والرابــع 
ــاح والتوظيــف؛ إذ يتوقــع المشــاركون فــي  ــرادات وأحجــام المبيعــات واألرب مــن عــام 2016 فيمــا يتعلــق بالمعاييــر اآلتيــة: اإلي
الدراســة ورود طلبــات شــراء أو مشــروعات جديــدة وزيــادة الطلــب علــى منتجاتهــم. ويمكــن مقارنــة التوقعــات بشــأن أســعار 

ــع مــن عــام 2016.  البيــع بالتوقعــات الخاصــة بالربعيــن األول والراب

أظهــر الرصيــد الصافــي لحجــم المبيعــات تحســًنا علــى أســاس ســنوي وربــع ســنوي؛ مــن %35 فــي الربــع األول مــن عــام 	 
2016، و%36 فــي الربــع الرابــع مــن العــام نفســه، إلــى %45 فــي الربــع األول مــن عــام 2017. وتتوقــع %53 مــن الشــركات 
ارتفاًعــا فــي حجــم المبيعــات خــالل الربــع األول مــن عــام 2017، مدعوًمــا بتوقعــات ورود مشــروعات أو طلبــات شــراء 
جديــدة، وزيــادة الطلــب علــى منتجاتهــا، واالرتفــاع الموســمي خــالل الربــع األول مــن العــام. ومــع ذلــك، يتوقــع %8 مــن 
الشــركات المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية انخفاًضــا فــي حجــم المبيعــات نتيجــًة لقلــة العمــالء وانخفــاض الطلــب 

علــى منتجاتهــا بســبب الصراعــات اإلقليميــة وتباطــؤ النمــو االقتصــادي عموًمــا فــي المنطقــة. 

توقعات زيادة أحجام المبيعات أقوى بالنسبة لقطاع التصنيع وأضعف بالنسبة للقطاع التجاري.	 

تميــل التوقعــات بشــأن أســعار البيــع نحــو االســتقرار، إذ ال يتوقــع %79 مــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية حــدوث 	 
أي تغييــر فــي هــذا المعيــار بســبب أســعار العقــود الثابتــة، والمنافســة، وبغيــة الحفــاظ علــى االســتقرار فــي أعمالهــم 

التجاريــة. 

التوقعات العامة لألعمال - الربع األول، 2017

بلــغ المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال للشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبيــرة 122,3 نقطــة و119,0 نقطــة علــى 
التوالــي. إضافــة إلــى ذلــك فــإن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أكثــر تفــاؤًلا علــى نحــو طفيــف مــن الشــركات الكبيــرة فيمــا 
يتعلــق باإليــرادات وأحجــام المبيعــات والتوظيــف واألربــاح، فــي حيــن تبــدو الشــركات الكبيــرة أكثــر ثقــًة بشــأن أســعار مبيعاتها.
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قطاع التصنيع
توقعات المبيعات على مستوى القطاعات

تكشــف الدراســة االســتقصائية أن قطــاع التصنيــع هــو األكثــر ثقــة بشــأن توقعــات األعمــال فيمــا يتعلــق بالمعاييــر التاليــة: 
اإليــرادات وأحجــام المبيعــات واألربــاح والتوظيــف وطلبــات الشــراء الجديــدة، وأن قطــاع الخدمــات هــو األكثــر تفــاؤًلا بشــأن أســعار 

البيــع، فــي حيــن أظهــر القطــاع التجــاري أضعــف التوقعــات بشــأن المعاييــر كافــة. 

تتالءم توقعات الربحية مع التوقعات الخاصة بأحجام المبيعات واإليرادات.	 

شهدت توقعات التوظيف تحسًنا نظًرا للحاجة إليه لتلبية متطلبات زيادة حجم المبيعات والمشروعات الجديدة.	 

أظهــرت التوقعــات الخاصــة بقطــاع التصنيــع خــالل الربــع األول لســنة 2017 بعــض التحســن عــن توقعــات الربــع الســابق، 
ولكنهــا تحســنت بشــكل ملحــوظ عــن العــام الماضــي. فــي ظــل توقعــات الطلبات/المشــاريع/العمالء الجــدد؛ والسياســات 
الجديــدة لتشــجيع األعمــال، وتطويــر الحكومــة لمرافــق البنيــة التحتيــة؛ حيــث توقعــت %65 مــن الشــركات الصناعيــة حجــم 
ــع األول لســنة 2017، بينمــا توقــع %7مــن المشــاركين انخفــاض أحجــام مبيعاتهــم جــراء األزمــة  مبيعــات  مرتفــع خــالل الرب

الحاليــة فــي الســوق وانخفــاض الطلــب.

كانــت صناعــات الزجــاج واألثــاث  والســمنت والبالســتيك والمعــادن هــي األكثــر ثقــًة فيمــا يتعلــق بزيــادة أحجــام مبيعاتهــا علــى 
مســتوى قطــاع التصنيــع. 
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وفــي قطــاع الخدمــات، أبــدى قطــاع اإلنشــاءات تفــاؤالً كبيــًرا، حيــث توقــع زيــادة حجــم المبيعــات خــالل الربــع األول لســنة 2017 	 
مــع صافــي رصيــد بنســبة %75 اســتناًدا إلــى الثقــة  فــي الحصــول علــى مشــاريع/طلبات جديــدة.  ليــس هنــاك أحــًدا مــن 

المشــاركين مــن قطــاع اإلنشــاءات توقــع انخفاًضــا فــي حجــم المبيعــات.

ــع األول لســنة 2017، 	  ــا فــي أحجــام المبيعــات خــالل الرب وتوقعــت %60 مــن الشــركات بمجــال الفنــادق والمطاعــم ارتفاًع
اســتناًدا إلــى توافــد الســياح الُمنَتَظــر لحضــور الفعاليــات المختلفــة فــي اإلمــارة ومهرجــان دبــي. وتوقعــت جميــع شــركات 

ــا فــي أحجــام مبيعاتهــا خــالل الربــع األول لســنة 2017. الســفر الُمشــاِركة فــي الدراســة ارتفاًع

ــح االســتقرار؛ حيــث لــم يتوقــع %47 مــن المشــاركين فــي الدراســة أي 	  أمــا فــي قطــاع النقــل، فقــد جــاءت التوقعــات لصال
ــادًة، بينمــا توقعــت الـــ %13 الباقيــة انخفاًضــا. تغييــر فــي أحجــام مبيعاتهــم، وتوقعــت %40 مــن الشــركات زي

ــع لســنة 2016.  ــة بتوقعــات الربعيــن األول والراب ــع األول لســنة 2017، مقارن أظهــر قطــاع الخدمــات توقعــات أكثــر قــوة للرب
ومــا يعــزز هــذا التحســن ربــع الســنوي هــو الزيــادة الموســمية فــي الطلــب خــالل الربــع األول، حيــث إنــه ذروة الموســم الســياحي، 

وأيًضــا توقــع مشــاريع وعمــالء جــدد. 

قطاع الخدمات
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جــاءت توقعــات قطــاع التجــارة للربــع األول لســنة 2017 أكثــر اعتــداالً بقليــل مــن توقعــات الربعيــن األول والرابــع لســنة 2016؛ 
ــع لســنة  ــع الراب ــل %49 للرب ــع األول لســنة 2017 مقاب ــادًة فــي حجــم مبيعاتهــم خــالل الرب ــع %46 مــن التجــار زي حيــث توق

2016، و%52 للربــع األول لســنة 2016. وكانــت توقعــات قطــاع التجــارة هــي األقــل إيجابيــًة بيــن القطاعــات الرئيســية. 

وتشمل القطاعات الرئيسية التي أبدت تفاؤاًل تجاه ارتفاع الطلب خالل الربع القادم ما يلي:

توقــع %50 مــن التجــار فــي مجالــي مــواد اإلنشــاءات وأجهــزة الكمبيوتــر زيــادًة فــي حجــم مبيعاتهــم، فــي حيــن لــم يتوقــع 	 
الـــ%50 الباقــون مــن كال المجالين أي تغيير.

ينتظر %53 من تجار اإللكترونيات زيادًة، بينما يتوقع %6 منهم انخفاًضا.	 

ــع األول لســنة 	  ــادًة فــي حجــم مبيعاتهــا خــالل الرب ــة والمشــروبات، توقعــت %40 مــن الشــركات زي أمــا فــي قطــاع األغذي
2017، بينمــا توقعــت %10 انخفاًضــا.

وتشــير التوقعــات بشــأن وضــع األعمــال أن نســبة الشــركات التــي تتوقــع تحســًنا قــد انخفضــت بشــكل طفيــف مــن 50% 
للربــع الرابــع مــن ســنة 2016، إلــى %47 للربــع األول لســنة 2017. واتضــح أن نســبة الشــركات التــي تتوقــع تدهــوًرا قــد 
انخفضــت أيًضــا بشــكل متوســط مــن حيــث التوقعــات ربــع الســنوية مــن %9 إلــى %7، بينمــا ارتفعــت نســبة  عــدد األعمــال 

ــى 46%.  ــع اســتقراًرا مــن %41 إل التــي تتوق

ووفقــا للدراســة االســتقصائية، فــإن %71 مــن المشــاركين ال يتوقعــون أن يعرقــل أي عامــل ســلبي  تعامالتهــم التجاريــة. 
ــه %8 منهــم. ــي، حســبما أشــار الي وتظــل المنافســة هــي التحــدي الرئيســي بالنســبة للشــركات فــي دب

قطاع التجارة
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ندوات حماية األعمال تقرير 2016

الخلفية واألهداف والتعريفات
نظم قسم حماية األعمال بدائرة دبي االقتصادية سلسلة ندوات لسنة 2016 لتقديم خدماته لمجتمع األعمال في دبي.

وتمثلــت األهــداف الرئيســية للنــدوة فــي الحفــاظ علــى عالقــة جيــدة بيــن الشــركات، وإشــاعة ثقافــة الوعــي واإلجــراءات الشــفافة 
لحــل المنازعــات التجاريــة بيــن الشــركات، والوســاطة، والمنازعــات المتعلقــة باالحتيــال، و صراعــات الملكيــة الفكريــة والعالمــات 

التجارية. 

وتطرقــت النــدوة لشــرح ُمخَتَلــف خدمــات الوســاطة وتســوية المنازعــات، وأيًضــا حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، ومخالفــات 
حقــوق النشــر، وقضايــا التزييــف واالحتيــال الشــائعة فــي مجتمعــات األعمــال المختلفــة فــي دبــي.

سلسلة الندوات:
بــدأت سلســلة نــدوات 2016 فــي 22 مــارس 2016 باالشــتراك مــع مجلــس األعمــال األمريكــي - دبــي، ومجلــس 	 

األعمــال الكنــدي - دبــي، وتلتهــا نــدوة أقيمــت بالتعــاون مــع مجلــس األعمــال  األســترالي فــي 14 أبريــل 2016.

ثــم تلتهــا نــدوة أقيمــت باالشــتراك مــع المجلــس الماليــزي للشــركات - دبــي، ومجلــس األعمــال الســنغافوري - 	 
دبــي، ومجلــس األعمــال التايالنــدي - دبــي فــي 24 أبريــل 2016، وبعــد ذلــك مــع مجلــس األعمــال اإليطالــي - دبــي، 

ومجلــس األعمــال اإلســباني - دبــي فــي 15 مايــو 2016.

وقــد اجتمعــت شــركات الخدمــات اللوجســتية، وشــركات الشــحن ســوًيا فــي دبــي فــي 31 مايــو خــالل النــدوة التي 	 
أقيمــت باالشــتراك مــع مجلــس األعمــال الروســي - دبــي؛ وفــي 1 يونيــو خــالل النــدوة التــي أقيمــت  باالشــتراك مــع 

اتحــاد وكالء الشــحن فــي دبــي،  واللجنــة الوطنيــة للشــحن واإلمــداد . 

وكذلــك فــي 25 ســبتمبر خــالل النــدوة التــي أقيمــت باالشــتراك مــع مجلــس ســيدات أعمــال دبــي. وفــي 4 أكتوبــر 	 
خــالل نــدوة حمايــة األعمــال التجاريــة لمجالــس األعمــال بالشــرق األوســط، حيــث تلتهــا نــدوة لمجالــس األعمــال 

بجنــوب آســيا. 

وقــد أقيمــت نــدوة مراكــز خدمــات رجــال األعمــال فــي 12 ديســمبر؛ ونــدوة لشــركات التســويق، وأقســام التســويق 	 
بكبــرى الشــركات التجاريــة فــي 15 ديســمبر 2016

ا الُشكر:
نــود أن نشــكر جميــع مجالــس ومجموعــات األعمــال علــى دعمهــم المســتمر للجهــود التــي تبذلهــا دائــرة التنميــة االقتصاديــة 
فيإشــاعة وترســيخ ثقافــة الوعــي المتعلــق باإلجــراءات الخاصــة بحــل المنازعــات التجاريــة بيــن الشــركات، والوســاطة، والمنازعــات 

المتعلقــة باالحتيــال، وصراعــات الملكيــة الفكريــة والعالمــات التجاريــة. 

تحت المجهر



فيما يلي ملخص لمؤشرات التوقعات الرئيسية:

ثبتــت توقعــات الربــع األول لســنة 2017 بالنســبة لإليــرادات وأحجــام المبيعــات، والتوظيــف، وصافــي األربــاح، وأوامر الشــراء 	 
الجديــدة بالمقارنــة مــع توقعــات الربعيــن األول والرابع لســنة 2016. 

مالــت توقعــات أســعار البيــع نحــو االســتقرار؛ حيــث لــم يتوقــع %79 مــن المشــاركين أي تغييــر فــي المعيــار نظــًرا لثبــات 	 
أســعار العقــود، والمنافســة، وبغــرض الحفــاظ علــى اســتقرار أعمالهــم.

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أكثــر تفــاؤالً بقليــل مــن الشــركات الكبيــرة فيمــا يتعلــق باإليــرادات وحجــم المبيعــات، 	 
والعمالــة واألربــاح، فــي حيــن أبــدت تلــك األخيــرة ثقــًة أكبــر نوًعــا مــا تجــاه أســعار البيــع.

قطــاع التصنيــع هــو األكثــر ثقــًة تجــاه فــرص أعمالــه مــن حيــث المعاييــر التاليــة: اإليــرادات وحجــم المبيعــات، واألربــاح 	 
والعمالــة وطلبــات الشــراء الجديــدة، بينمــا قطــاع الخدمــات هــو األكثــر تفــاؤالً تجــاه أســعار البيــع، وقطــاع التجــارة هــو األكثــر 

تشــاؤًما تجــاه جميــع المعاييــر. 

تتوقــع %54 مــن شــركات التصنيــع الصغيــرة والمتوســطة، و%51 مــن شــركات الخدمــات، زيــادًة فــي معــدالت اســتغالل 	 
طاقتهــا اإلنتاجيــة خــالل الربــع األول لســنة 2017.

تمثــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحصــة األكبــر مــن إجمالــي قطــاع األعمــال فــي دبــي )%90 مــن العــدد اإلجمالــي 
للشــركات(. حيــث كانــت 450 شــركة مــن إجمالــي 501 شــركة تمــت مقابلتهــا خــالل الدراســة مــن الشــركات الصغيــرة 
الصغيــرة  للشــركات  دبــي  تعريــف  حســب  الصغــر  ومتناهيــة  وصغيــرة  متوســطة  شــركات  شــملت  وقــد  والمتوســطة. 
والمتوســطة. وقــد تحســنت النظــرة الشــاملة لقطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن حيــث التوقعــات الســنوية وربــع 
الســنوية علــى حــد ســواء؛ حيــث بلــغ مؤشــر ثقــة األعمــال المركــب 119.0 نقطــة فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، مقارنــة بـ110,8 

ــع لســنة 2015.  ــع الراب ــث لســنة 2016، و111,3 نقطــة فــي الرب ــع الثال نقطــة فــي الرب

توقعات شركات دبي الصغيرة والمتوسطة 
– الربع األول، 2017 
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تضمنــت الدراســة االســتقصائية 117 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. 
ارتفعــت توقعــات شــركات التصديــر علــى أســاس ســنوي، لكنهــا ظلــت مشــابهة للميــول المالحظــة فــي الربع الســابق. وســجل 
مؤشــر ثقــة األعمــال المركــب للمصدريــن 112,4 نقطــة فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، مقابــل 111,4 نقطــة فــي الربــع الثالــث 

للســنة نفســها، و103,9 نقطــة فــي الربــع الرابــع لســنة 2015.

توقعات المصدرين في دبي - الربع األول، 
2017

12

نلّخص فيما يلي مؤشرات التوقعات المستقبلية الرئيسية للربع القادم.

توقعــات الشــركات الموجهــة نحــو الســوق المحلــي للمعاييــر كافــة التــي شــملتها الدراســة االســتقصائية أقــوى مــن 	 
مثيلتهــا لــدى المصدريــن.

تحســنت التوقعــات الخاصــة بمبيعــات التصديــر تحســًنا كبيــًرا ســواًء أكانــت مقارنــًة بالعــام الســابق أو بربــع الســنة 	 
الســابق، مــع وجــود توقعــات بــأن تكــون ظــروف األســواق العالميــة مواتيــة. 

ذكــر %22 مــن المصدريــن أنهــم يخططــون للتصديــر إلــى أســواق جديــدة فــي الربــع األول لســنة 2017 مقارنــة بمــا 	 
نســبته %30 مــن المصدريــن خــالل الربــع الســابق. ومــا تــزال األســواق الجديــدة لخطــط تنويــع التصديــر هــي أفريقيــا 

وأوروبــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

تتمثــل التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا المصــدرون فيمــا يتصــل بتصديــر بضائعهــم وخدماتهــم خــارج اإلمــارات 	 
العربيــة المتحــدة فــي تقلبــات أســعار الصــرف )%7( وعــدم االســتقرار السياســي فــي المنطقــة )%4( والمنافســة )4%(.



ســجل ربــع المشــاركين )%25( فــي الدراســة االســتقصائية زيــادة فــي أحجــام المبيعــات خــالل الربــع الرابــع لســنة 2016، 	 
ــا مقــداره 4-%. ومــن العوامــل التــي ســاهمت فــي  ــًدا صافًي فــي حيــن انخفضــت مبيعــات %29 منهــم؛ مــا حقــق رصي
انخفــاض أحجــام المبيعــات تراجــع ظــروف العمــل فــي األســواق الدوليــة والمحليــة، وانخفــاض أســعار النفــط، وعــدم 

االســتقرار السياســي فــي المنطقــة، والسياســات الحكوميــة، وارتفــاع قيمــة الــدوالر، والمنافســة. 

ظلــت أســعار البيــع مســتقرة لمــا نســبته %73 مــن الشــركات، فــي حيــن انخفضــت لمــا نســبته %18 بســبب المنافســة 	 
واألزمــات االقتصاديــة وانخفــاض عــدد الســائحين أو العمــالء.

ــع لســنة 2016، فــي حيــن زادت 	  ــع الراب ــًلا فــي الرب ــة لديهــا كام احتفظــت أغلــب الشــركات )%75( بحجــم القــوى العامل
ــات أعمالهــا. ــة متطلب %12 منهــا هــذا الحجــم لتلبي

تالءم األداء فيما يتعلق بطلبات الشراء مع مثيله ألحجام المبيعات.	 

ــادة الحــادة فــي األجــور والمرتبــات وارتفــاع تكلفــة   	  ــة لمــا نســبته %35 مــن الشــركات بســبب الزي ارتفعــت تكلفــة العمال
الســكن. 

ارتفعــت تكلفــة المــواد الخــام لمــا نســبته %12 مــن الشــركات المشــاركة فــي االســتقصاء، فــي حيــن اســتقرت أســعارها 	 
لمــا نســبته %66 منهــا. وزادت تكاليــف اإليجــار لمــا نســبته %40 مــن المشــاركين.

اســتفادت %56 مــن الشــركات المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية مــن التمويــل المصرفــي خــالل الربــع الرابــع لســنة 	 
2016، ولــم تتغيــر تكلفــة التمويــل لمــا نســبته %80 مــن هــؤالء المســتفيدين، فــي حيــن زادت لمــا نســبته %16 منهــم. 

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

للدراســة االســتقصائية علــى نحــو نوعــي.

إجماليُّ أداء الشركات - الربع الرابع، 2016
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ســجلت الشــركات التجاريــة األداء األضعــف فيمــا يتعلــق بأحجــام المبيعــات. وفــي داخــل القطــاع التجــاري، أفــادت قطاعــات 	 
أجهــزة الكمبيوتــر واإلنشــاءات بوجــود زيــادة فــي أحجــام مبيعاتهــا فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، مــا مفــاده أرصــدة 

صافيــة إيجابيــة فيمــا يتعلــق بأحجــام المبيعــات. 

وفــي قطــاع التصنيــع، حققــت قطاعــات المعــادن  والســمنت والبالســتيك نشــاًطا اقتصادًيــا إيجابًيــا، وفًقــا ألحجــام 	 
الُمحققــة. المبيعــات 

وفي قطاع الخدمات، أفادت قطاعات اإلنشاءات والسياحة والضيافة بتحقيقها زيادًة في أحجام المبيعات.	 

الرصيد الصافي = النسبة المئوية للمشاركين الذين أفادوا بوجود زيادة - النسبة المئوية للمشاركين الذين أفادوا بوجود تراجع
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ســجلت %24 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة زيــادة فــي حجــم المبيعــات فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، فــي حيــن 	 
أفــادت %29 منهــا بوجــود تراجــع فــي هــذا الصــدد.

ظــل التوظيــف فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مســتقًرا علــى مــا كان عليــه وفًقــا لمــا أفــادت بــه %75 مــن الشــركات 	 
المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية، فــي حيــن زادت %12 مــن الشــركات حجــم القــوة العاملــة لديها.

تفوقــت الشــركات الكبيــرة فــي األداء علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فيمــا يتعلــق باإليــرادات وحجــم المبيعــات 	 
وطلبــات الشــراء الجديــدة، فــي حيــن حققــت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أداًء أفضــل فــي مجــال التوظيــف. وقــد 

ــًلا فيمــا يتعلــق بأســعار البيــع والربحيــة. حققــت المجموعتــان أداًء متماث

أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة - الربع 
الرابع ، 2016



الدراسة 
االستقصائية 

لقطاع األعمال في 
دبي-الربع الربع،  

2016

جــاء أداء الشــركات الموجهــة نحــو الســوق المحلــي أفضــل مــن المصدريــن فيمــا يتعلــق بإيــرادات المبيعــات، وحجــم 	 
المبيعــات وأســعار البيــع واألربــاح وطلبــات الشــراء.

ســّجل المصــدرون رصيــًدا صافًيــا فيمــا يتعلــق بأحجــام المبيعــات قــدره %19- مقارنــة بـــ%0 حققتــه الشــركات الموجهــة 	 
نحــو الســوق المحلــي.

ســجل المصــدرون العاملــون فــي قطــاع التصنيــع أداًء أفضــل فيمــا يتعلــق بالنشــاط االقتصــادي )حجــم المبيعــات(، إذ 	 
ــل %21- فــي القطــاع التجــاري، و%29- فــي قطــاع الخدمــات.  ــا قــدره - %4، مقاب حققــوا رصيــًدا صافًي

أداء المصدرين - الربع الرابع، 2016
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وفيما يلي نورد التحدّيات الرئيسية التي تواجه مجتمع األعمال في دبي:

المنافســة: مــا تــزال المنافســة أهــم التحديــات التــي تواجههــا الشــركات فــي دبــي، وتتوقــع %49 مــن هــذه الشــركات أن 	 
المنافســة ســتصبح أكثــر حــدة.

التأخــر فــي المدفوعات/المقبوضــات: كان لهــذا العامــل تأثيــر علــى %5 مــن المشــاركين فــي هــذه الدراســة االســتقصائية، 	 
وتتوقــع %44 مــن هــذه الشــركات تحــول هــذا التحــدي نحــو األســوأ.

ل تدهور أوضاع السوق عائًقا رئيسًيا أمام %4 من الشركات.	  أوضاع الطلب أو السوق: شكَّ

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

فيمــا يتعلــق بالشــركات الكبيــرة، يتمثــل التحــدي األكثــر أهميــة فــي المنافســة وأوضــاع الطلــب أو الســوق وزيــادة النفقــات. 
وفيمــا يتعلــق بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة، تتمثــل المعوقــات الرئيســية فــي المنافســة والتأخــر فــي المدفوعــات 

وضعــف الطلــب وتدهــور أوضــاع الســوق.

وتتمثــل التحديــات الرئيســية التــي تؤثــر علــى المصدريــن فــي المنافســة وانخفــاض أســعار النفــط وضعــف الطلــب وتدهــور 
أوضــاع الســوق.

تناولــت الدراســة االســتقصائية أيًضــا التحديــات الرئيســية التــي واجهتهــا الشــركات فــي نهايــة الربــع الرابــع لســنة 2016، والتــي 
ــر علــى نمــو الشــركات وتطورهــا علــى المــدى القريــب. إال أن أغلــب الشــركات )71% منهــا( ال تتوقــع ظهــور أي عوامــل  قــد تؤث

ســلبية تعيــق عملياتهــا فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، مقارنــة بنســبة 69% فــي الربــع الثالــث مــن العــام نفســه.

التحديات الرئيسية التي تواجهها 
الشركات في دبي



الدراسة 
االستقصائية 

لقطاع األعمال في 
دبي-الربع الربع،  

2016

ســجلت خطــط زيــادة القــدرات وترقيــة التكنولوجيــا معــدًلا متوســًطا علــى أســاس ســنوي وربــع ســنوي؛ إذ يأمــل 61% 	 
مــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية فــي االســتثمار فــي مجــال ترقيــة التكنولوجيــا فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، 
فــي مقابــل %66 فــي الربــع الثالــث لســنة 2016، و%63 فــي الربــع الرابــع لســنة 2015. وتعتــزم %57 مــن الشــركات 
االســتثمار فــي مجــال زيــادة القــدرات فــي الربــع الرابــع لســنة 2016، مقابــل %66 فــي الربــع الثالــث لســنة 2016، و67% 

فــي الربــع الرابــع 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 
أولويــة تحقيــق االســتقرار والربحيــة بمــا يفــوق ويتجــاوز ذلــك التوســع الــذي تشــهده الســوق. إضافــة إلــى ذلــك، لــم ترغــب 
بعــض الشــركات فــي التوســع فــي ظــل الظــروف المتدهــورة التــي تشــهدها الســوق أو عــدم وجــود مشــروعات جديــدة.

ُتظهــر المقارنــة بيــن القطاعــات الرئيســية أن قطــاع الخدمــات هــو األكثــر تفــاؤًلا فيمــا يتعلــق بتوســيع القــدرة اإلنتاجيــة 	 
وترقيــة التكنولوجيــا؛ إذ تخطــط %63 مــن شــركات الخدمــات، مقابــل %57 مــن شــركات التصنيــع، و%51 مــن الشــركات 
التجاريــة، لضــخ اســتثمارات فــي توســيع القــدرات اإلنتاجيــة لديهــا، وتخطــط %68 مــن شــركات الخدمــات، مقابــل %59 مــن 

شــركات التصنيــع، و%53 مــن الشــركات التجاريــة، لضــخ اســتثمارات فــي مجــال ترقيــة التكنولوجيــا.

مــن منظــور حجــم الشــركات، مــا تــزال الشــركات الكبيــرة أكثــر تفــاؤًلا مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فيمــا يتعلــق 	 
بضــخ االســتثمارات فــي مجــال زيــادة القــدرات اإلنتاجيــة، فــي حيــن أن خطــط ترقيــة التكنولوجيــا لــدى كال المجموعتيــن 

متماثلــة. 

مــن ناحيــة أخــرى نجــد أن الشــركات الموجهــة نحــو الســوق المحليــة أكثــر ميــًلا نحــو زيــادة قدراتهــا اإلنتاجيــة وترقيــة 	 
التــي تســتخدمها. التكنولوجيــا 

تقيــس هــذه الدراســة االســتقصائية أيًضــا التوقعــات المســتقبلية الســتثمارات مجتمــع األعمــال التجاريــة فيمــا يتصــل بخطــط 
زيــادة القــدرات وترقيــة التكنولوجيــا خــالل فتــرة االثنــي عشــر شــهًرا المقبلــة. 

التوقعات المستقبلية لالستثمار
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