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مقدمة

تاأ�ص�صت دائرة التنمية الإقت�صاديةيف مار�س من عام 1992 بهدف تنظيم ودعم والإ�صراف على قطاع التجارة وال�صناعة 

يف اإمارة دبي.

ويف اأكتوير 2008، اأ�صدر �صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة ورئي�س الوزراء وحاكم دبي املر�صوم 

رقم )25( والذي منح دائرة التنمية القت�صادية امل�صوؤولية الكاملة عن تخطيط وتنظيم الأداء القت�صادي ب�صفة عامة 

يف اإمارة دبي وخول الهيئة بالإ�صراف على وظائف القت�صاد ودعم التنمية امل�صتدامة بغية �صمان حتقيق اأهداف خطة 

دبي ال�صرتاتيجية.

ول تزال دائرة التنمية القت�صادية م�صوؤولة عن اأن�صطتها التقليدية املتمثلة يف ت�صجيل ال�صركات واإ�صدار الرتاخي�س 

اأنه ومع دخول موؤ�ص�صات جديدة حتت مظلة الدائرة مت تو�صيع نطاق م�صوؤوليات  اإل  واأن�صطة حماية التجارة يف دبي، 

الدائرة لت�صمل:

1. موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
2. موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات

3. موؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار 

4. مكتب دبي للتناف�سية

وتعمل الدائرة الآن على اإحراز تطور يف هذه القطاعات اأي�صا. ومتا�صيًا مع املهمة اجلديدة املنوطة بالدائرة، عكفت 

مع  بالتن�صيق  الأعمال  لقطاع  �صنوية  ربع  ا�صتق�صائية  اإجراءدرا�صة  على  القت�صادية  وال�صيا�صات  الدرا�صات  اإدارة 

امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  وموؤ�س�سة  ال�سادرات  لتنمية  دبي  )موؤ�س�سة  التنمية  لدائرة  التابعة  املوؤ�س�سات 

اأجل  من  املحدودة  االأو�سط  وال�سرق  اآ�سيا  براد�سرتيت جنوب  اآند  دان  موؤ�س�سة  مع  وبالتعون  واملتو�سطة(  ال�سغرية 

للدرا�صة  الرئي�صية  النتائج  امل�صتند  هذا  ويلخ�س  دبي.  اإمارة  يف  الأعمال  واأداء  توقعات  عن  ودوري  مو�صوعي  تقييم 

الإ�صتق�صائية عن الربع الأول لعام 2015
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لمحة موجزة

و�صل موؤ�صر ثقة الأعمال املركب )BCI( لدبي اإىل )130.1( نقطه وذلك يف الربع الأول ل�صنة 2015 ، حيث يالحظ  	•
انخفا�س يف املوؤ�صر مقارنه بالربع نف�صه من العام ال�صابق )135.5( نقطه  وكذلك مقارنه بالربع املا�صي حيث �صجل 

املوؤ�صر )138.2( نقطة.

تبني الدرا�صة ال�صتق�صائية اأن توقعات ال�صركات ب�صاأن اإيرادات املبيعات قد ت�صتقر يف الربع الثاين 2015 ، حيث  	•
تتوقع %53 من ال�صركات زيادة يف اإيراداتها من املبيعات يف الربع الثاين ل�صنة 2015، مقارنة بن�صبة %65 و63% 

يف الربع الأول ل�صنة 2015 والربع الثاين ل�صنة 2014 على التوايل.

فيما يتعلق بالتوظيف، يالحظ اأن هناك  حت�صنا على اأ�صا�س ربعي ، ولكن التوقعات تت�صابه عند مقارنته بنف�س الفرتة  	•
من العام املا�صي.  حيث يتوقع %29 من امل�صاركني يف الدرا�صة ال�صتق�صائية زيادة يف اأعداد املوظفني لديهم خالل 

الربع الثاين من 2015 ويعزى ذلك احل�صول على م�صاريع جديدة وخطط  تو�صعية لالأعمال مقارنة بن�صبة 22% 

خالل الربع الأول لعام 2015 و%30 خالل الربع الثاين ل�صنة 2014.

الدرا�صة  موؤ�صر  عنا�صر  كافة  حيث   من  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  من  اأكرب  بثقة  الكبرية  ال�صركات  تتمتع  	•
نقطة   122.7 بـ  مقارنة  نقطة،   135.0 الكبرية  لل�صركات  املركب  الأعمال  ثقة  موؤ�صر  �صجل  حيث  ال�صتق�صائية، 

للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.

بلغ موؤ�صر ثقة الأعمال املركب للم�صدرين 126.4 نقطة، مقابل 130.1 نقطة ملجتمع الأعمال العام يف دبي. 	•

يبني امل�صح باأن %52 من ال�صركات اأظهروا  حت�صننا يف 52 بيئة العمال خالل الربع الأول 2015 مقارنه بن�صبة بلغت   	•
%61 يف الربع املا�صي.

ولكنها  املا�صي  بالربع  مقارنه  تعززت  قد  العمال  طاقة  تو�صعه  جمال  يف  ال�صتثمارية  اخلطط  باأن  امل�صح  يظهر  	•
ا�صتقرت على اأ�صا�س �صنوي، حيث اأظهر %74 من ال�صركات نيتها يف التو�صع يف الربع الأول 2015  مقارنة بن�صبة 

%70 يف الربع الرابع لعام 2014 و%75 يف الربع الأول لعام 2014.

تبني الدرا�صة ال�صتق�صائية اأن ال�صركات تخطط لرفع امل�صتوى،  حيث اأ�صار  %69 ممن �صملهم ال�صتق�صاء عزمهم  	•
لال�صتثمار يف رفع امل�صتوى التكنولوجي يف الربع الأول لعام 2015  مقابل %56 يف الربع الرابع ل�صنة 2014، و61% 

خالل الفرتة نف�صها  من العام املا�صي.

متثل دائرة التنمية القت�صادية دائرة حكومة دبي التي تتمثل مهمتها يف امل�صاعدة على حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية 

الرئي�صية لدعم »التنمية القت�صادية امل�صتدامة« وتعزيز »القدرة التناف�صية لإمارة دبي«.

من اأجل اإدراك وتفهم الجتاهات ال�صائدة يف جمتمع الأعمال، تقوم دائرة التنمية القت�صادية باإجراء درا�صة ا�صتق�صائية 

ربع �صنوية لقطاع الأعمال لقيا�س م�صتوى الن�صاط القت�صادي احلايل وتوقعات ال�صركات للربع القادم.

بالإ�صافة اإىل ذلك، تتناول الدرا�صة ال�صتق�صائية التحديات التي قد توؤثر على منو وتطوير قطاع الأعمال، وُتقّيم توقعات 

ال�صتثمار بالن�صبة لفرتة الثنى ع�صر �صهرًا القادمة. 
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المنهجية

حسابات مؤشر ثقة األعمال

الصناعات التحويلية
المشروعات الصغيرة
و المتوسطة - 70

الشركات
 الكبيرة - 53

الشركات
الكبيرة -

53

اأجريت الدرا�صة ال�صتق�صائية الربع �صنوية للم�صروعات التجارية للربع الأول من عام 12015 مع عينة اإجمالية تتاألف 

من 500 �صركة يف اأرجاء »اإمارة دبي«. وت�صمنت العينة جمموعة متنوعة من ال�صركات الكبرية واملتو�صطة وال�صغرية مع 

�صمان وجود متثيل مالئم ل�صركات ال�صناعات التحويلية والتجارة واخلدمات مبا يتوافق مع م�صاهمتها يف الناجت املحلي 

الإجمايل لدبي. 

 عينة الدراسة االستقصائية

x )وزن املعيار([ +  اأ�صعار البيع(  ])�صايف الر�صيد على   = املتو�صط املرجح ملوؤ�صر ثقة قطاع الأعمال 
2

])�صايف الر�صيد على الكميات املباعة( x )وزن املعيار([ + ])�صايف الر�صيد على عدد املوظفني( x )وزن 
املعيار([+ ])�صايف الر�صيد على الأرباح( x)وزن املعيار([

بني  ما  الفرتة  هو  الأول  الربع  التايل:  النحو  على  �صنوي  ربع  كل  ُيعرف  ال�صتق�صائية،  الدرا�صة  لغر�س 
1

الفرتة  هو  الثالث  والربع  ويونيو  اأبريل  �صهري  بني  ما  الفرتة  هو  الثاين  والربع  ومار�س،  يناير  �صهري 

عام. كل  من  ودي�صمرب  اأكتوبر  �صهري  بني  ما  الفرتة  هو  الرابع  والربع  و�صبتمرب  يوليو  �صهري  بني   ما 

التجارة )المشاريع الصغيرة
و المتوسطة- 161

الخدمات )المشاريع الصغيرة
و المتوسطة - 216

النموذج
الكلي -
500  

اآي(  �صي  )بي  الأعمال  قطاع  ثقة  موؤ�صر  ح�صاب  يتم 

»توقعات  ملوؤ�صرات  املوزون  احل�صابي  املتو�صط  ح�صب 

الأعمال« التالية:

•   اأ�صعار البيع

•   الكميات املباعة

•   عدد املوظفني

•   الأرباح

موؤ�صر  بكل  يتعلق  فيما  الناجتة«  »الأرقام  ح�صاب  يتم 

با�صتخدام منهجية �صايف الر�صيد:

)% الإجابات الإيجابية - % الإجابات ال�صلبية(+ 100

الأعمال  قطاع  لثقة  املركب  املوؤ�صر  اإىل  وبالن�صبة 

الوزن  يف  الناجتة  الأرقام  �صرب  يتم  فاإنه  دبي،  يف 

املقابل لها للو�صول اإىل املتو�صط املرجح للموؤ�صر.2 ويف 

يكون  بحيث  املوؤ�صر  هذا  تاأ�صي�س  اإعادة  يتم  النهاية، 

تركيبة  اأخذ  مع   .100  =  2011 عام  من  الثاين  الربع 

القت�صاد بعني العتبار من حيث حجم ال�صركة، يتم 

لل�صركات  الن�صبية  الإ�صهامات  خالل  من  املوؤ�صر  وزن 

ال�صغرية واملتو�صطة والكبرية يف اإجمايل الناجت املحلي 

لإمارة دبي. وتكون النتيجة النهائية هي املوؤ�صر التايل: 

الكربى(+  ال�صركات  *)موؤ�صر   60% الكلي=  املوؤ�صر 

%40 *)موؤ�صر ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة(.

الشكل 1

يتم ت�سنيف نتائج موؤ�سر ثقة االأعمال اإىل املجموعات الثالثة التالية:

اإذا كان موؤ�سر ثقة االأعمال > 100، فهذا يعني اأن التوقعات اخلا�صة 

بالأعمال �صلبية

اإذا كان موؤ�سر ثقة االأعمال = 100، فهذا يعني اأن التوقعات اخلا�صة 

بالأعمال م�صتقرة

اإذا كان موؤ�سر ثقة االأعمال < 100، فهذا يعني اأن التوقعات اخلا�صة 

بالأعمال اإيجابية

وعند التعبري عن موؤ�صر ثقة الأعمال قيا�صًا على الربع الأ�صا�صي وهو 

الربع الثاين من عام 2011، ت�صري التف�صريات التا   لية اإىل املعاين 

املو�صحة 

اأدناه )علمًا باأن الرمزين ت وت 1- ي�صريان اإىل ربعني متعاقبني(:

موؤ�سر ثقة االأعمال )ت( > موؤ�سر ثقة االأعمال )ت1- (:

 توقعات الأعمال اآخذة يف النخفا�س

موؤ�سر ثقة االأعمال )ت( = موؤ�سر ثقة االأعمال )ت1- (: 

توقعات الأعمال م�صتقرة

موؤ�سر ثقة االأعمال )ت( < موؤ�سر ثقة االأعمال )ت1- (: 

توقعات الأعمال اآخذة يف الرتف

الصناعات التحويلية -
7 

التجارة  - 21

الخدمات - 25 

من اأجل قيا�س ‘موؤ�صرات الأعمال’ اأو التوقعات، تركز الدرا�صة ربع ال�صنوية على موؤ�صرات رئي�صية، كاإيرادات املبيعات، 

واأ�صعار البيع، والكميات املباعة، والأرباح وعدد املوظفني. وقد ُطلب من امل�صاركني يف الدرا�صة الإ�صارة اإىل ما اإذا كانوا 

يتوقعون ‘زيادة’ اأو ‘نق�صان’ اأو ‘ل تغيري’ يف هذه املقايي�س. وقد ك�صف ال�صتق�صاء يف الربع الأول ل�صنة 2015 عن ت�صورات 

ال�صركات يف الـ 35-30 قطاًعا فرعًيا. 
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نظًرا لعدم ا�صتقرار اأ�صعار النفط العاملية، قل�س �صندوق النقد الدويل )IMF( توقعاته لنمو دولة الإمارات العربية املتحدة 

اأ�صعار النفط، يتوقع اأن يوا�صل القت�صاد منوه،  %3.5. ومع ذلك، وعلى الرغم من الهبوط يف  2015 اإىل  خالل �صنة 

الإمارات  ب�صبب خطة  وذلك  النفطي،  القطاع  املرتاجع يف  النمو  النفطي  القطاع غري  املرتفع يف  النمو  �صيعو�س  حيث 

ال�صرتاتيجية لتنويع اقت�صادها. ومن ناحية اأخرى، من املتوقع لقت�صاد دبي اأن ينمو بن�صبة %4.5 هذا العام. ويك�صف 

ا�صتطالع D&B اأن موؤ�صر ثقة الأعمال التجارية املركب عن الربع الأول لعام 2015 يقف عند 130.1 نقطة )وحيت ت�صري 

درجة 100 اإىل توقعات م�صتقرة/حمايدة(.

135.5 نقطة عن الربع الأول لعام  اأ�صا�س �صنوي من  5.4 نقطة على   تراجعت قيمة موؤ�صر ثقة الأعمال املركب مبقدار 

2014 وذلك ب�صبب الهبوط احلاد يف توقعات ال�صركات الكبرية، والتي ت�صكل نحو %60 من موؤ�صر ثقة الأعمال املركب 

الإجمايل. ومقارنة بالربع ال�صابق، اعتدل موؤ�صر ثقة الأعمال املركب مبقدار 8.1 نقطة عما �صجله يف الربع ال�صابق من 

138.2 نقطة، وذلك ب�صبب املناف�صة املتزايدة، والتباطوؤ يف الن�صاط التجاري، وتراجع فر�س اإقامة امل�صروعات اجلديدة.

 وا�صتمراًرا للتوجه ال�صائد يف الربع الأخري، تتمتع ال�صركات الكبرية بتوقعات اأقوى مقارنة بال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، 

وذلك على نحو ما ت�صري درجاتها على املوؤ�صر والبالغة 135.0 نقطة و122.7 نقطة على التوايل. وتتمتع ال�صركات الكبرية 

بروؤية اأكرث تفاوؤًل عن امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة على كافة املقايي�س امل�صجلة يف الدرا�صة ال�صتق�صائية.

مؤشر ثقة األعمال - الربع األول لسنة  2015

الشكل 2

الشكل 3

مؤشر ثقة األعمال المركب

135.5

130.1

122.7

135.0

130.1

مؤشر ثقة األعمال - الربع األول لعام 2015

الربع األول، 2014الربع األول، 2015

مؤشر المشروعاتمؤشر الشركات الكبيرةمؤشر الثقة في األعمال المركب
الصغيرة و المتوسطة 
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2015، عند مقارنتها  لعام  الثاين  للربع  املبيعات  لإيرادات  التوقعات  اعتداًل يف   ال�صتق�صائية احلالية  الدرا�صة  تظهر 

بالربع الأخري والربع نف�صه من العام ال�صابق. ويتوقع %53 من امل�صاركني يف ال�صتطالع اإيرادات اأعلى خالل الربع الثاين 

�صايف  ويقف   .2014 لعام  الثاين  الربع  خالل  و63%   2015 ل�صنة  الأول  الربع  خالل   65% بن�صبة  مقارنة   2015 لعام 

الر�صيد الإجمايل عند ن�صبة %45 الإيجابية للربع الثاين لعام 2015 مقابل %61 للربع الأول لعام 2015 و%55 للربع 

الثاين لعام 2014.

من املتوقع اأن تظل اأ�صعار البيع م�صتقرة، حيث ل يتوقع %70 من امل�صاركني يف ال�صتق�صاء اأي تغيري فيما يخ�س هذا 

املقيا�س. كما يتوقع %8 من امل�صاركني يف ال�صتق�صاء هبوًطا ب�صبب املناف�صة ال�صديدة يف الأ�صواق والهبوط الإجمايل 

يف ن�صاط الأعمال. ويبلغ �صايف الر�صيد لأ�صعار البيع ن�صبة اإيجابية بلغت %14 للربع الثاين لعام 2015؛ مقارنة بن�صبة 

اإيجابية بلغت %13 لكل من الربع الأول ل�صنة 2015 والربع الثاين لعام 2014.

وقد خفتت النتائج املب�صرة فيما يتعلق بالأحجام املباعة على اأ�صا�صني ربع �صنوي و�صنوي بدرجة كبرية، حيث يتوقع 52% 

من امل�صاركني يف الدرا�صة زيادة خالل الربع الثاين من عام 2015 مقارنة بن�صبة %65 يف الربع الأول لعام 2015 و63% 

يف نف�س الفرتة من العام املا�صي. وقد جاء ذكر الهبوط يف حجم الطلب، خا�صة اأثناء املو�صم ال�صيفي، واملناف�صة وغياب 

امل�صروعات اجلديدة كاأ�صباب وراء ال�صعف الإجمايل يف هذا املقيا�س. ويبلغ �صايف الر�صيد للربع الثاين لعام 2015 ن�صبة 

%44 وهي ن�صبة اإيجابية، وذلك مقابل %60 يف الربع ال�صنوي ال�صابق و%56 يف الربع الثاين لعام 2014.

تك�صف مقارنة  التوقعات للقطاعات القت�صادية الرئي�صية اأن قطاع اخلدمات مب�صًرا اإزاء اإيرادات املبيعات واأ�صعار البيع 

والأحجام املباعة و�صايف الأرباح وطلبات ال�صراء اجلديدة، فيما يتمتع قطاع ال�صناعات التحويلية  التوقعات الأقوى فيما 

يتعلق بالتوظيف.

التوقعات العامة لألعمال - الربع السنوي الثاني لعام 2015

الشكل 4

توقعات أداء األعمال - الربع الثاني لعام 2015
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توقعات أحجام المبيعات على مستوى القطاعات

قطاع التصنيع:
تو�صح الدرا�صة ال�صتق�صائية احلالية اإىل �صعف التوقعات ل�صركات الت�صنيع اإىل حد كبري باملقارنة مع الربع ال�صابق ومع 

الفرتة نف�صها من العام املا�صي؛ فقد انخف�س الر�صيد ال�صايف حلجم املبيعات من ن�صبة اإيجابية بلغت %65 يف الربع 

الأول من عام 2015 والربع الثاين من عام 2014 اإىل ن�صبة اإيجابية تبلغ %43 يف الربع الثاين من عام 2015. وُيعزى 

�صعف التفاوؤل لإيرادات املبيعات اإىل الهبوط املو�صمي يف الأعمال. 

 

�صمن قطاع ال�صناعات التحويلية، تتمتع ال�صركات العاملة يف جمال ال�صناعات املعدنية والأثاث بنظرة اأكرث تفاوؤًل عن 

تلك املنتمية للقطاعات الفرعية الأخرى. حيث يتوقع %47 من ال�صركات اأن تبيع كميات اأكرب خالل الربع الثاين لعام 

2015؛ وذلك مقارنة بن�صبة %70 خالل الربع الأول لعام 2015 و%69 خالل الربع الثاين من عام 2014. فيما تتوقع 
ن�صبة متوا�صعة قدرها %4 هبوًطا ب�صبب النق�س يف الطلب خالل مو�صم ال�صيف.

 

قطاع الخدمات :
اأظهر قطاع اخلدمات  لتوقعات الأقوى للمبيعات للربع الثاين لعام 2015 مقارنة بقطاع ال�صناعات التحويلية والقطاع 

التجاري. ومع ذلك، فقد لوحظ تعادله عند مقارنته على اأ�صا�صني ربع �صنوي و�صنوي. ويبلغ الر�صيد ال�صايف ل توقعات 

اأحجام املبيعات %45 للربع الثاين لعام 2015، مقارنة بقراءة %61 للربع الأول لعام 2015 و%56 للربع الثاين لعام 

2014. و�صمن قطاع اخلدمات، تتمتع %64 من ال�صركات العاملة يف قطاع الإن�صاءات بنظرة متفائلة فيما يتعلق باأحجام 
املبيعات يف الربع الثاين، حيث تتوقع ن�صبة �صئيلة قدرها %3 هبوًطا ب�صبب غياب الطلب و�صدة املناف�صة ال�صوقية.

الرصيد الصافي لحجم المبيعات للقطاعات الخدمية الرئيسية، التوقعات الربيعة

الشكل 7

الشكل 6

األرصدة الربعية الصافية )أحجام المبيعات( – قطاع الصناعات التحويلية 
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وقد اأبدى جمال تاأجري ال�صيارات وال�صركات ال�صياحية، وهي اإحدى ال�صرائح الفرعية للقطاع ال�صياحي، تفاوؤل ملمو�ًصا عن 

غريه، حيث تتوقع ن�صبة %60 من ال�صركات العاملة يف هذا املجال زيادة يف حجم املبيعات، فيما ل تتوقع ن�صبة الـ 40% 

الباقية اأي تغيري. ومن ناحية اأخرى، ل تتمتع الفنادق واملطاعم باأي تفاوؤل على اأ�صا�س ن�صبي كالقطاعات الأخرى، وذلك 

ب�صبب غياب الطلب املرتبط باقرتاب مو�صم ال�صيف.

ل تتمتع الفنادق واملطاعم باأي نظرة متفائلة على اأ�صا�س ن�صبي كالقطاعات الأخرى، وذلك ب�صبب غياب الطلب املرتبط 

باقرتاب مو�صم ال�صيف.

 2015 لعام  الثاين  الربع  املبيعات خالل  %63 زيادة يف حجم  ن�صبة  تتوقع  النقل،  العاملة يف جمال  ال�صركات  وفيما بني 

التباطوؤ يف  ا ب�صبب  %4 نق�صً مدفوعة بزيادة يف عدد العمالء وامل�صروعات اجلديدة، فيما تتوقع ن�صبة هام�صية قدرها 

حجم الطلب.

قطاع التجارة: 
 متا�صًيا مع اجتاهات القت�صاد العام، انخف�صت توقعات حجم املبيعات يف القطاع التجاري مقارنة بالربع الأخري وبالفرتة 

نف�صها من العام املا�صي )انخف�صت قراءة الر�صيد ال�صايف لتوقعات حجم املبيعات بن�صبة %40 خالل الربع الثاين من 

عام 2015 مقارنة بالن�صبة املقابلة التي بلغت %55 خالل الربع الأول من عام 2015 و%54 خالل عام 2014(. وُتظهر 

الدرا�صة ال�صتق�صائية اأن %49 من ال�صركات التجارية تتوقع زيادة يف حجم مبيعاتها، فيما تتوقع ن�صبة %9 هبوًطا، وذلك 

ب�صبب الطلب املنخف�س خالل اأ�صهر ال�صيف وزيادة املناف�صة.

ت�صم القطاعات الرئي�صية التي تتمتع بالنظرة املتفائلة من حيث زيادة الطلب على مدار الربع القادم ما يلي:

•		 يتوقع %64 من التجار يف قطاع البناء والإن�صاءات زيادة يف اأحجام املبيعات خالل الربع الثاين لعام 2015، مدعومة 
بالطلب ال�صوقي الأعلى.

متتع %64 من ال�صركات العاملة يف جمال الإلكرتونيات بالنظرة التفاوؤلية اإزاء الربع الثاين من عام 2015 ب�صبب  		•
الطلب املرتفع من العمالء اجلدد واحلاليني ومنو الأعمال، فيما ل تتوقع اأي �صركة يف هذا القطاع هبوًطا يف حجم 

املبيعات.

تتوقع ن�صبة %60 من ال�صركات العاملة يف جمال جتارة ال�صيارات اأن تبيع اأعداًدا اأكرب من ال�صيارات خالل الربع  		•
الثاين من عام 2015، انطالًقا من توقعاتهم باحل�صول على عمالء جدد.

مدفوًعا   2015 لعام  الثاين  الربع  املبيعات خالل  ارتفاًعا يف حجم  وامل�صروبات  الأغذية  �صركات  من   56% ويتوقع  		•
بزيادة يف الطلبات اجلديدة والطلب ال�صوقي الأعلى.

العام  من  الثاين  الربع  اأثناء  زيادة  ال�صتق�صائية  الدرا�صة  يف  امل�صاركني  من   51% يتوقع  الأرباح،  ب�صايف  يتعلق  وفيما 

2015، والتي تعزى للنمو يف حجم الطلب ال�صوقي مقرتًنا بخططهم اخلا�صة للتو�صع التجاري الداخلي. اإل اأن هذا ُيعد 

األرصدة ربع السنوية الصافية )أحجام المبيعات( – القطاع التجاري

الشكل 8
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ا عند مقارنة الربع احلايل بالربع ال�صابق ومقارنة الربع احلايل بالربع املقابل له من العام ال�صابق )توقع 63%  انخفا�صً

من ال�صركات التجارية زيادة يف الأرباح يف الربع الأول من عام 2015، بينما توقع %54 زيادة يف �صايف الأرباح يف الربع 

الثاين من عام 2014(. ويبلغ �صايف الر�صيد للربع الثاين لعام 2015 والربع الأول من العام 2015 والربع الثاين من العام 

2014 ن�صبة %41 و%57 و%44 على التوايل.

وقد حت�صنت  توقعات التوظيف على اأ�صا�س ربع �صنوي ولكنها اعتدلت على اأ�صا�س �صنوي. ويتوقع %29 من امل�صاركني يف 

الدرا�صة ال�صتق�صائية زيادة يف اأعدد املوظفني لديهم خالل الربع الثاين من العام 2015 خلدمة امل�صروعات اجلديدة 

وخطط التو�صع يف الأعمال، وذلك مقارنة بن�صبة %22 يف الربع الأول لعام 2015 و%30 يف الربع الثاين لعام 2014. ويتوقع 

ا لأعداد املوظفني. %3 منها انخفا�صً  %68 من ال�صركات ا�صتقراًرا يف اأعداد املوظفني العاملني بها، فيما تتوقع ن�صبة 

وتعك�س الدرا�صة ال�صتق�صائية اعتداًل يف جممل  التوقعات لالأعمال يف الربع الثاين، حيث تتوقع ن�صبة %52 من ال�صركات 

حت�صًنا يف ظروف العمل، مقارنة بن�صبة %61 من امل�صاركني يف الدرا�صة يف الربع ال�صنوي ال�صابق.

 

بالرغم من العتدال يف موؤ�صر ثقة الأعمال املركب، اأ�صار نحو %45 من امل�صاركني يف ال�صتق�صاء اإىل اأنهم ل يرون اأي 

الربع الأخري. وتظل املناف�صة وارتفاع تكلفة الإيجارات  %38 خالل  اأن�صطتهم، وذلك مقارنة بن�صبة  توؤثر على  معوقات 

والتاأجريات هي اأهم املخاوف املوؤثرة على اأن�صطة الأعمال خالل الربع الأول لعام 2015، وذلك على نحو ما اأفاد 23% 

و%7 من املجيبني على التوايل.

الشكل 9

 الوضع المتوقع لألعمال 

 95% ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة على ن�صبة مهيمنة من جمموع الأعمال الإجمالية يف دبي )حيث ت�صكل  ت�صتحوذ 

الدرا�صة  اإطار  يف  معها  املقابالت  اإجراء  مت  التي  �صركة   500 اأ�صل  من   447 وكانت  لل�صركات(.  الإجمايل  العدد  من 

ال�صتق�صائية، تنتمي لفئة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة. ومن بينهم ال�صركات متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة 

وفًقا لتعريف دبي لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. وتفيد الدرا�صة احلالية اإىل اأن ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة اأقل تفاوؤًل 

مقارنة بالربع ال�صابق، ف�صاًل عما يتعلق بالربع نف�صه من العام ال�صابق. ويقف موؤ�صر ثقة الأعمال املركب للم�صروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة عند 122.7 نقطة يف الربع الأول من العام 2015 مقارنة مبا �صجله من 128.5 نقطة يف الربع الرابع 

من العام 2014 و126.4 نقطة يف الربع الأول لعام 2014.

فيما يلي ملخ�س املوؤ�صرات الرئي�صية لل توقعات.

تراجعت  توقعات جمتمع امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة اإزاء اإيرادات املبيعات للربع الثاين لعام 2015 على اأ�صا�صني  		•
ربع �صنوي و�صنوي. وتتوقع %52 من ال�صركات ارتفاًعا يف اإيرادات املبيعات يف الربع الثاين من عام 2015، مقارنة 

 توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي - الربع الثاني، 2015



 دائـــرة التتنميـــة االقتصــادية مسح األعمال     الربع األول  2015

9

توقعات أداء األعمال )المشرعات الصغيرة والمتوسطة( – الربع الثاني لعام 2015
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بن�صبة %64 مناظرة يف الربع ال�صابق و%62 يف الربع الثاين من عام 2014. وقد توقف الر�صيد ال�صايف لإيرادات 

املبيعات عند ن�صبة %44 خالل الربع الثاين من عام 2015، مقابل %59 خالل الربع الأول من العام نف�صه و54% 

خالل الربع الثاين من عام 2014. 

اأظهرت ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة تفاوؤًل اأقل فيما يتعلق بحجم املبيعات مقارنة بالربع ال�صابق والفرتة نف�صها  		•
من العام املا�صي. وقد توقع %51 من امل�صاركني يف الدرا�صة ارتفاًعا يف حجم مبيعاتهم خالل الربع الثاين من عام 

2015، بينما الن�صبة املقابلة منهم قد توقفت عند %64 و%63 يف الربع الأول من عام 2015 والربع الثاين من عام 
2014 على التوايل. وبالن�صبة للربع الثاين من عام 2015، فقد توقف الر�صيد ال�صايف من حجم املبيعات عند 42% 

مقابل %59 خالل الربع الأول من عام 2015 و%56 خالل الربع الثاين من عام 2014. 

فلدى ال�صركات �صغرية ومتو�صطة احلجم  توقعات مرتاجعة ن�صبًيا باملقارنة مع ال�صركات الكبرية فيما يخ�س حجم  		•
املبيعات، كما هو مبني بالأر�صدة ال�صافية لكل منهما والبالغة %42 و 49 %، على التوايل. 

وُتعد خدمة ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة هي الأكرث تفاوؤًل من حيث حجم املبيعات كما توقع %55 من امل�صاركني يف  		•
ال�صتق�صاء زيادة خالل الربع الثاين لعام 2015، مقارنة لن�صبة %47 منهم يف قطاع ال�صناعات التحويلية و48% 

يف القطاع التجاري. 

من حيث التوظيف، اأظهرت ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة نتائج مب�صرة باملقارنة بني الربع احلايل بالربع ال�صابق  		•
و�صهد لها بثبات تلك النتائج عند املقارنة بني ال�صنة احلالية واملا�صية. وتنوي %29 من تلك ال�صركات زيادة القوى 

العاملة لها يف الربع الثاين لعام 2015، مقارنة بالربع الأول التي كانت الن�صبة فيه من القوى العاملة %22، و29% 

يف الربع الثاين يف 2014. ومع ذلك، يتوقع ثبات اأغلبية )ح�صب %68 من امل�صاركني يف الدرا�صة( املوظفني على ما 

هم عليه.

وقد اعتدلت التوقعات من حيث اأوامر ال�صراء اجلديدة مقابل الربع الأخري وكذلك ب�صاأن املقارنة بني ال�صنة احلالية  		•
واملا�صية. يتوقع %50 من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة زيادة يف طلبات ال�صراء للربع الثاين من عام 2015، مقابل 

%62 لكل من الربع الأول عام 2015، والربع الثاين لعام 2014. 
ويتوقع %46 من �صركات الت�صنيع و%55 من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة العاملة يف قطاع اخلدمات، زيادة يف  		•
معدلت ا�صتخدام الطاقة الإنتاجية خالل الربع الأول من عام 2015. وذلك مقارنة مع %32 من املوؤ�ص�صات الكربى 

التي اأثبتت توقعات لتح�صني ا�صتخدام الطاقة الإنتاجية خالل الربع الثاين لعام 2015.

ومتا�صًيا مع الجتاه امل�صهود يف اأحجام املبيعات، يتوقع انخفا�س ن�صبي فيما يتعلق بالأرباح ال�صافية للربع الثاين لعام  		•
ال�صغرية  ال�صركات  %51 من  ويتوقع  واملا�صية.  ال�صنة احلالية  واملا�صي وكذلك  الربع احلايل  باملقارنة بني   2015
الأجنبية  الأ�صواق  املرتفعة من  املبيعات  اأ�صا�صي على خلفية  ب�صكل   2015 الأول من عام  الربع  زيادة يف  واملتو�صطة 

%63 خالل الربع الأول من عام  واملحلية وال�صتحواذ على عمالء وم�صاريع جدد. وقد توقفت الن�صبة املقابلة عند 

اأن قطاع اخلدمات هو  القطاعات  اأظهرت مقارنة بني  2014. وقد  الثاين من عام  الربع  %54 خالل  2015 وعند 
الأكرث تفاوؤًل، فقد توقع %54 زيادة يف الأرباح مقابل %46 ل�صركات الت�صنيع و%48 ل�صركات التجارة.

ر�صيدها  يبلغ  حيث  الأرباح،  �صايف  ب�صاأن  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  من  تفاوؤًل  اأكرث  الكبرية  ال�صركات  وكانت  		•
ال�صايف %49 مقابل %41 لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. 
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المفتش الذاتي

ما هي الفكرة/ املفهوم؟

تقوم فكرة املفت�س الذاتي على تاأهيل دائرة التنمية القت�صادية بدبي ملوظفي �صركات قطاع التجزئة الكربى واملراكز التجارية  

بالمارة يف بناء خلفية معرفية متعمقة بالجراءات الرقابية وبنود املخالفات اخلا�صة بالرتاخي�س والت�صاريح التجارية تكون درع 

وقاية لية خمالفات متوقعة على ال�صركات مما �صي�صهم يف اإيجاد ثقة كبرية يف قطاع العمال واعطاء �صورة م�صرفة عن قطاع 

التجزئة بالمارة.

ماهي االمتيازات وال�صالحيات؟  

•			ال�صرتاك جماين.
•			احلد من املخالفات.

•		غري حمدد بفرتة زمنية.
•		العتماد الر�صمي للمن�صاأة واملفت�س.

•		اإدراج اإ�صم املن�صاأة يف القائمة الر�صمية.
•		ح�صول املفت�صني على دورات تاأهيلية عالية امل�صتوى.

•		تعزيز ثقة امل�صتهلكني.
•		اإمكانية ا�صتغالل اجلهات امل�صاركة ل�صعار احلملة.

•		التزام امل�صاركني �صيوفر عليهم قيمة املخالفات بتجنبها.

مهام ال�صركات امل�صاركة:

•			تخ�صي�س اأ�صخا�س وقنوات ات�صال يف الدارة العليا يف حال وجود اأية جتاوزات على القوانني الرقابية.
•		اللتزام بو�صع املطبوعات اخلا�صة مببادرة التفتي�س الذاتي يف املحالت التابعة.

•		وجوب اإ�صعار قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك وتاأهيل �صخ�س بديل يف حال انتهاء خدمة املفت�س          
    الذاتي.

مهام املفت�ش الذاتي:

•		التاأكد من التزام املن�صات التجارية بتطبيق جميع القوانني الرقابية اخلا�صة بقطاع الرقابة التجارية وحماية   
     امل�صتهلك.

القوانني. عن  ال�صتف�صارات  بع�س  وجود  حال  يف  امل�صتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  مع  املبا�صر  التوا�صل  	•"
•		التاأكد من التزام املجموعة بالرتخي�س التجاري  )الن�صاط / الت�صريح /  انتهاء الرتخي�س / املوقع .. الخ(

•		التاأكد من ارتداء املفت�س الذاتي للبطاقة التعريفية.
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 توقعات المصدرين في دبي - الربع الثاني من عام 2015

ت�صم الدرا�صة ال�صتق�صائية 106 �صركة يف قطاع الت�صنيع والتجارة واخلدمات موجهة اإىل الت�صدير يف دبي. ولأغرا�س 

هذا التقرير، ُتعرف ال�صركة امل�صدرة باأنها جهة متثل ال�صادرات %20 اأو اأكرث من مبيعاتها الإجمالية. وياأتي موؤ�صر ثقة 

الأعمال املركب ل�صركات الت�صدير يف الربع الأول من العام 2015 )والتي تبلغ قيمته 126.4 نقطة( اأقل عند مقارنته بكل 

من الربع الأخري )134.7 نقطة يف الربع الرابع لعام 2014( ونف�س الربع من العام ال�صابق )134.2 نقطة يف الربع الأول 

من العام 2014(. 

 

اإليها ال�صوق املحلي فيما يتعلق باإيرادات  يبني ال�صتق�صاء احلايل اأن لدى امل�صدرين  توقعات مماثلة لل�صركات املوجه 

املبيعات وتبلغ %53 يف كل فئة، مما ي�صكل ارتفاًعا خالل الربع الثاين من 2015.

ويرد فيما يلي تلخي�س ل لتوقعات املوؤ�صرات الرئي�صية الأخرى للربع القادم.

تراجعت توقعات مبيعات الت�صدير على اأ�صا�صني ربع �صنوي و�صنوي. وذكر %54 من امل�صدرين زيادة يف الربع الثاين  		•
من 2015 باملقارنة مع %68 يف الربع ال�صابق و%67 يف الربع الثاين من العام املا�صي. 

الت�صنيع  مع م�صدري  باملقارنة  كبري  اإىل حد  تفاوؤًل  اأكرث  اخلدمات  كان م�صدرو  الت�صدير،  مببيعات  يتعلق  وفيما   

والتجارة: حيث كانت ن�صبة توقع الرتفاع %64 و%46 و%53 على التوايل يف كل قطاع خالل الربع الثاين من عام 

 .2015
وانطالًقا من توقعات املزيد من الأوامر وا�صتحواذ العمالء اجلدد، توقع امل�صدرون مبيعات اأعلى يف الربع الثاين من  		•

عام 2015.

اأ�صار نحو %44 من ال�صركات العاملة يف جمال الت�صدير اإىل خططها للتنويع ال�صوقي خالل الربع الثاين من عام  		•
2015 مقارنة بن�صبة %28 خالل الربع ال�صابق. وت�صمل الأ�صواق الرئي�صية املخ�ص�صة للتنويع اأفريقيا وجمل�س التعاون 

اخلليجي واأوروبا. 

وعلى اأ�صا�س مقارنة الربع احلايل بالربع ال�صابق، فاإن  توقعات العمالة تزداد، ولكن يظهر اعتدال على اأ�صا�س مقارنة  		•
الربع احلايل بالربع ال�صابق. ويتوقع %25 من امل�صدرين اأن ي�صل عدد املوظفني لديهم خالل الربع الثاين من عام 

2015 ما يقابل %21 خالل الربع الأول من عام 2015 و%31 يف الربع الثاين من عام 2014. 
%52 من �صركات الت�صدير زيادة يف  باأوامر جديدة لل�صراء. ويتوقع  اأقل فيما يتعلق  ولكن يظهر امل�صدرون تفاوؤًل  		•
امل�صرتيات خالل الربع الثاين من العام 2015 وذلك مقابل ن�صبة %70 يف الربع ال�صابق و%68 يف العام ال�صابق. وتظل 

ال�صركات العاملة يف ت�صدير اخلدمات متمتعة باأقوى نظرة متفائلة مقارنة ب�صركات الت�صدير يف قطاع ال�صناعات 

التحويلية والتجارة، وذلك على نحو ما ي�صري �صايف اأر�صدتها البالغ %60 و%42 و%44 على التوايل. 

�صركات  من   52% ويتوقع  �صنوي.  اأ�صا�س  وعلى  ال�صابق  بالربع  مقارنة  بالربحية  اخلا�صة  التوقعات  اعتدلت  وقد  		•
الت�صدير زيادة يف �صايف اأرباحها خالل الربع الثاين من العام 2015 مقارنة بن�صبة %72 خالل الربع الأول من العام 

2015 و%58 خالل الربع الثاين من عام 2014. وُتعد خدمات امل�صدرين هي الأكرث تفاوؤًل كما يتوقع %64 زيادة يف 
الأرباح يف الربع الثاين من عام 2015 مقارنة بن�صبة %38 من ال�صناعات التحويلية و53% من �صركات الت�صدير. 

توقعات أداء األعمال )المصدرين( – الربع الثاني من 2015
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اأن الهدف الرئي�صي لهذه الدرا�صة ال�صتق�صائية هو قيا�س توقعات ال�صركات للن�صاط امل�صتقبلي، فاإنه  على الرغم من 

يحدد التغيريات الفعلية يف اأداء ال�صركات من ربع لآخر كما اأوردتها ال�صركات التي خ�صعت للدرا�صة ال�صتق�صائية على 

نحو نوعي.

وقد ك�صفت هذه الدرا�صة ال�صتق�صائية عن انخفا�س يف ن�صبة امل�صاركني يف الدرا�صة ممن اأفادوا بوجود زيادة يف حجم 

املبيعات يف الربع الأول من عام 2015، وقرر %29 منهم وجود زيادة، بينما اأبلغ %28 منهم عن انخفا�س )�صايف ر�صيد 

%1( ب�صبب املناف�صة ال�صر�صة وقلة فر�س امل�صروعات اجلديدة والنخفا�س الذي �صهده الطلب يف ال�صوق. ويعترب ذلك 
انخفا�صًا مقارنًة بن�صبة %35 و%27 من امل�صاركني يف الدرا�صة ممن قرروا وجود زيادة وانخفا�س على التوايل يف الربع 

ا �صعًفا مبقارنته بالربع ذاته من العام املا�صي )�صايف  الرابع من عام 2014 )�صايف الر�صيد %8(. كما �صهد الأداء اأي�صً

%19(. و�صهد قطاع ال�صناعات التحويلية اأداء اأعمال قوًيا، كما يتجلى من الر�صيد ال�صايف امل�صجل موجب  الر�صيد 

%16، مقارنة مع %0 ل�صركات اخلدمات و�صالب %5 للتجار.  
لل�صياحة  و7%  والعقارات  واملعمار  لالإن�صاءات   23% املبيعات  حلجم  الر�صيد  �صايف  يبلغ  اخلدمات،  قطاع  اإطار  ويف 

وال�صيافة و �صالب %8 للنقل. 

اأداًء  البال�صتيكية  التحويلية  ال�صناعات  وقطاعات  واملعادن  وامل�صروبات،  الغذاء  قطاعات  اأظهرت  خا�س،  وبوجه  		•
اإيجابيًا قويًا.

بينما نال الن�صاط القت�صادي يف القطاع التجاري للربع الأول من عام 2015 �صعًفا ب�صبب الفتقار اإىل العمالء اجلدد  		•
وانخفا�س الطلب يف ال�صوق، واملناف�صة ال�صديدة والتباطوؤ العام يف الأ�صواق الدولية.

واملطاعم يف  والفنادق  والنقل  البناء،  بقطاعات  اأ�صا�صية  القوي مقيًدا ب�صورة  الأداء  كان  و�صمن قطاع اخلدمات،  		•
الربع الأول من عام 2015.

بالإ�صارة اإىل اأ�صعار البيع، �صهد %14 زيادة يف اأ�صعار البيع للربع الأول من عام 2015، واأفاد %19 من امل�صاركني يف 

الدرا�صة بوجود انخفا�س يف الأداء. ومع ذلك، فاإن الأغلبية اأي ما ميثل %67 قد اأفادوا بوجود ا�صتقرار يف هذا املعيار. 

وك�صفت الدرا�صة اأن %20 من امل�صاركني �صجلوا زيادة يف عدد املوظفني خالل الربع الأول من 2015، مقابل %16 يف 

الربع الرابع من 2014 و%27 خالل الربع الأول من العام 2014. وت�صري مقارنة القطاعات الرئي�صية اإىل اأن ال�صركات 

العاملة يف قطاع ال�صناعات التحويلية تتمتع باأقوى اأرقام من حيث التوظيف، حيث قام %25 منها بزيادة عدد املوظفني، 

مقارنة بن�صبة %23 يف قطاع اخلدمات و%15 يف قطاع التجارة. 

ويبلغ �صايف   .2015 لعام  الأول  للربع  امل�صرتيات  م�صتويات  ا  اأي�صً تراجعت  املبيعات،  يعك�س هبوًطا يف حجم  نحو  وعلى 

الر�صيد للمعيار ن�صبة %4 خالل الربع الأول لعام 2015، اأي اأقل من ن�صبة الـ %7 يف الربع ال�صنوي ال�صابق و%26 يف 

الربع الأول لعام 2014، وقد اأفاد %34 من �صركات ال�صناعات التحويلية و%31 من ال�صركات التجارية زيادة يف اأوامر 

ال�صراء اجلديدة، مقارنة بن�صبة %29 من �صركات اخلدمات.

واعتدلت معدلت ال�صتفادة بالطاقة الإنتاجية لقطاع اخلدمات حيث اأفاد %30 زيادة يف الربع الأول لعام 2015 مقارنة 

بن�صبة %34 العام ال�صابق و%35 يف الربع الأول لعام 2014. وثمة هبوط يف معدلت ال�صتفادة من الطاقة الإنتاجية 

�صمن قطاع ال�صناعات التحويلية؛ حيث اأفاد %27 حدوث زيادة خالل الربع الأول من عام 2015 مقارنة بن�صبة 34% 

يف الربع الرابع من عام 2014 و%31 يف الربع الأول ل�صنة 2014. 

زادت تكلفة الوحدة من العمالة بالن�صبة لـ %54 من امل�صاركني يف الدرا�صة ال�صتق�صائية، وذلك ب�صبب ارتفاع الإيجارات 

والرواتب؛ بينما اأ�صارت ن�صبة %45 منهم اإىل حدوث ا�صتقرار. ومن منظور قطاعي، اأ�صارت ن�صبة اأكرب من ال�صركات 

التجارية  بال�صركات  التكاليف )%61 منها( مقارنة  اإىل حدوث زيادة يف هذه  التحويلية  العاملة يف قطاع ال�صناعات 

)%49( و�صركات اخلدمات )56%(. 

16%

-5%

23%

-8%

7%
0%

á«∏µdG äÉeóÿGáaÉ«°†dG h áMÉ«°ùdGπ≤ædGó««°ûàdGh AÉæÑdGIQÉéàdGá«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG
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الرصيد الصافي في حجم المبيعات للقطاعات الرئيسية، الناتج الربع سنوي – الربع األول من 2015

الشكل 12
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أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة - الربع األول لعام 2015

أداء المصدرين - الربع األول لعام 2015

واأ�صار معظم امل�صاركني )%73( يف الدرا�صة ال�صتق�صائية اإىل حدوث ا�صتقرار يف تكلفة املواد اخلام اأثناء الربع الأول 

لعام 2015. وتقف هذه الن�صبة عند نف�س م�صتوى الربع الأخري وعند درجة اأقل ب�صكل طفيف عن ن�صبة %76 املناظرة 

يف الربع الأول من عام 2014، وقد اأ�صار %62 من امل�صاركني اإىل زيادات الإيجار يف الربع الأول من عام 2015 مقارنة 

بن�صبة %47 يف الربع الرابع لعام 2014 و%74 خالل الربع الأول من عام 2014.

وقد ا�صتفاد نحو %34 من امل�صاركني بالتمويل امل�صريف، منهم %19 اأفادوا زيادة يف تكلفة التمويل خالل الربع الأول من 

عام 2015 بينما اأفاد %72 منهم بحدوث ا�صتقرار.  

بالإ�صافة اإىل ذلك، ك�صف %27 منهم عن حدوث زيادة يف �صايف اأرباحهم خالل الربع الأول من عام 2015، مقارنة 

بن�صبة %34 اأثناء الربع الثاين من العام 2014 و%27 يف الربع الأول من العام 2014.

نظًرا لأن ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ت�صكل %95 من العينة التي �صملتها الدرا�صة، فاإن اأدائها خالل الربع الأول من عام 

2015 يعك�س اأداء جمتمع ال�صركات والأعمال ككل يف دبي. وبلغ �صايف الر�صيد ملعيار حجم املبيعات خالل الربع الأول من عام 
2015 ن�صبة �صالب %4، مع توقع ن�صبة كبرية قدرها %44 من هذه ال�صركات ا�صتقراًرا يف حجم املبيعات. وهذا الرقم اأقل 
من �صايف الر�صيد البالغ %5 و%18 امل�صجلة خالل الربع الرابع من العام 2014 والربع الأول من العام 2014 على التوايل.

وت�صمل اأبرز النتائج املرتبطة باأداء ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ما يلي:

تراجعت الربحية، على نحو ما ي�صري �صايف الر�صيد ال�صلبي البالغ %11 يف الربع الأول من العام 2015، واأقل من �صايف  		•
الأر�صدة %2 و%1 امل�صجلني خالل الربع الرابع من عام 2014 والربع الأول من العام نف�صه على التوايل.

وعند مقارنته بالربع ال�صابق، يظهر التوظيف بني ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة حت�صًنا )ب�صايف ر�صيد %9 يف الربع  		•
الأول من عام 2015 مقارنة بن�صبة %6 يف الربع الرابع من العام 2014(. ومع ذلك، وعلى اأ�صا�س �صنوي، ياأتي �صايف 

الر�صيد للربع الأول من عام 2015 اأقل، مقارنة بن�صبة %20 اأثناء الربع الأول من عام 2014. وياأتي التوظيف ب�صورة 

اأقوى بني ال�صركات العاملة يف جمال ال�صناعات التحويلية )ب�صايف ر�صيد %14( يليه القطاع التجاري )%10( وقطاع 

اخلدمات )7%(. 

وقد اأفادت ن�صبة %63 من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة حدوث زيادة يف الإيجارات خالل الربع الأول من العام 2015؛  		•
فيما مل يفد اأي من امل�صاركني يف الدرا�صة حدوث هبوط. واأفادت %47 من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة زيادة يف 

الإيجارات خالل الربع الرابع من عام 2014، فيما كانت الن�صبة املناظرة تقف عند %74 خالل الربع الأول من العام 

نف�صه. وخالل الربع الأول من عام 2015، اأفاد %54 من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة زيادة يف تكلفة العمالة لكل وحدة 

مقارنة بن�صبة مناظرة %40 خالل الربع الرابع من العام 2014 و%51 يف الربع الأول من عام 2014. 

وفيما يتعلق بالأداء يف حجم املبيعات و�صايف الأرباح والتوظيف، جاء اأداء ال�صركات الكبرية اأف�صل من ال�صركات ال�صغرية  		•
واملتو�صطة. واأفادت %57 من ال�صركات الكبرية زيادة يف حجم املبيعات مقارنة بن�صبة %26 من ال�صركات ال�صغرية 

واملتو�صطة. و�صجلت الأرباح زيادة على نحو ما اأفادت ن�صبة %51 من ال�صركات الكبرية، وذلك باملقارنة مع ن�صبة 24% 

فقط من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. ومن حيث التوظيف، اأفادت ال�صركات الكبرية زيادة بن�صبة %40 يف القوة 

العاملة، فيما كانت الن�صبة املناظرة تقف عند %18 بالن�صبة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.

اإيرادات  حيث  من  اأقوى  اأداًء  حققت  قد  الت�صدير  جمال  يف  العاملة  ال�صركات  اأن  ال�صتق�صائية  الدرا�صة  تك�صف  		•
املبيعات مقارنة بال�صركات العاملة يف ال�صوق الداخلية؛ حيث اأفادت %39 من �صركات الت�صدير و%25 من ال�صركات 

%39 من �صركات  ا  اأي�صً اأفادت  ال�صابقة،  الن�صب  وب�صكل يعك�س   .2015 الأول من عام  الربع  الداخلية زيادة خالل 

الت�صدير و%26 من �صركات ال�صوق الداخلية زيادة يف اأحجام املبيعات خالل الربع الأول من عام 2015. 

وقد حققت �صركات الت�صدير يف قطاع ال�صناعات التحويلية الأداء الأقوى من حيث الأحجام املباعة والتوظيف خالل  		•
الربع الأول من عام 2015، بينما حققت �صركات الت�صدير يف قطاع اخلدمات الأداء الأقوى فيما يتعلق بالأرباح. 

وفيما يتعلق بالتوظيف، اأبدت �صركات الت�صدير تفاوؤًل اأقل بدرجة طفيفة حيث زادت %20 من عدد العمالة مقارنة  		•
بن�صبة %21 من �صركات ال�صوق الداخلية.

اأفادت ن�صبة %56 من �صركات الت�صدير حدوث زيادة يف تكلفة العمالة لكل وحدة، فيما اأفاد %55 حدوث زيادة يف  		•
الإيجارات خالل الربع الأول من عام 2015.

وقد بحثت الدرا�صة ال�صتق�صائية الأ�صباب بالن�صبة لل�صركات غري امل�صدرة، مع عدم الأخذ يف العتبار الت�صدير  		•
لالأ�صواق الدولية. ووفًقا لالآراء واملدخالت التي مت احل�صول عليها، جاءت الأ�صباب الرئي�صية لت�صمل ما يلي:
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تناولت الدرا�صة ال�صتق�صائية اأي�صًا التحديات الرئي�صية التي واجهتها ال�صركات يف نهاية الربع الأول من العام 2015 التي 

قد توؤثر على منو ال�صركات وتطورها. كجزء من ال�صتق�صاء، اأ�صار %45 من امل�صاركني اأنهم ل يتوقعون اأي عوائق ل�صري 

عملياتهم التجارية؛ وقد بلغت الن�صبة %38 يف الربع ال�صابق.

تواجه  التي  الرئي�صية  التحديات  الطلب  انخفا�س  وا�صتمرار  الإيجار/التاأجري  تكاليف  ارتفاع  وتوا�صل  املناف�صة،  متثل 

القطاع التجاري يف دبي.

يرد فيما يلي موجز للتحديات الرئي�صية التي تواجه جمتمع الأعمال يف دبي:

الفاعلة . 1 املتزايدة من اجلهات  باملناف�صة  دبي  التجارية يف  ال�صركات  تتاأثر  املجيبني(:  %23 من  املناف�صة )ذكرها 

الإقليمية والدولية. و�صفها %23 من املجيبني كتحٍد رئي�س يف هذا الربع مقارنًة بن�صبة %20 يف الربع ال�صابق. واأ�صار 

%75 من املجيبني اأن املناف�صة �صتزيد حتديًا كثيفًا يف الربع احلايل.
التكلفة العالية لالإيجار/التاأجري)ذكرها %7 من املجيبني(: ارتفاع تكلفة الإيجار/التاأجري ميثل العائق الأكرث �صلبية . 2

املقبلة الذي اأثر على املجيبني هذا الربع. واأ�صار %81 اأن هذا التحدي �صوف يحتدم ب�صدة هذا الربع.  

ظروف الطلب/ال�صوق )على نحو ما اأفاد به %6 من املجيبني(: اأ�صار اإىل هذا التحدي %6 من ال�صركات العاملة يف . 3

دبي، واأفاد %58 اأن القلق من هذا الأمر �صوف يزداد ب�صدة خالل الربع الأول من العام 2015. 

 النفقات العامة )ذكرها %6 من املجيبني(:فقد ذكر %6 من امل�صاركني يف ال�صتبيان النفقات العامة املرتفعة كتحدي.. 4

الدفع من  بتاأخر  املرتبطة  الق�صايا  املجيبني(: جاء ذكر  %4 من  اإليها  )واأ�صار  املدفوعات/املقبو�صات  التاأخر يف 

جانب العمالء باعتبارها اأحد املخاوف الأ�صا�صية من جانب %4 من ال�صركات التجارية خالل الربع احلايل.

كما اأن هناك اأ�صكاًل اأخرى من املخاوف والتي تتمثل حتديًدا يف تدين اأ�صعار النفط وتقلبات العملة وتوفري وتكلفة . 5

املواد اخلام والتمويل التي تت�صاوى اإىل حد كبري من حيث ال�صدة والأثر ال�صلبي )والتي اأ�صار اإليها %1 من املجيبني 

على اأنها متثل اأحد املخاوف(

ال�صغرية  امل�صروعات  من  لكل  حتد  اأكرب  مبثابة  املناف�صة  تعترب  التجارية،  امل�صروعات  اأحجام  بني  املقارنة  منظور  من 

واملتو�صطة وال�صركات الكبرية. وبالإ�صافة اإىل املناف�صة، يعك�س الرتتيب الهرمي للتحديات التي توؤثر على قطاع امل�صروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة ترتيب التحديات التي توؤثر على القت�صاد العام اأي ارتفاع تكاليف ال�صتئجار/التاأجري وانخفا�س 

الطلب. بالن�صبة لل�صركات الكبرية -التي تخ�صع بدورها للمناف�صة- تت�صمن املخاوف الأخرى الرئي�صية التكاليف العامة 

املرتفعة وانخفا�س الطلب. 

من املالحظ اأن جمتمع امل�صدرين يتاأثر ب�صكل اأ�صا�صي باملناف�صة وانخفا�س الطلب على ال�صوق.

التحديات التجارية الرئيسية - الربع الرابع لعام 2014 التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات - الربع األول لعام 2015

توا�صل الأ�صواق املحلية توفريها لفر�س جيدة لل�صركات العاملة يف ال�صوق الداخلية، مبا يقلل احلاجة للتطلع اإىل   o
الت�صدير كخيار من خيارات النمو.

اأما التو�صع يف اأ�صواق ال�صادرات فال ي�صكل جزًءا من ا�صرتاتيجية ال�صركات غري العاملة يف جمال الت�صدير.  o
وتعترب بع�س ال�صركات اأن حجم اأن�صطتها �صغري مما يجعل جاهزيتها للت�صدير منخف�صة   o

التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات في دبي
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ا التوقعات امل�صتقبلية ل�صثمارات جمتمع الأعمال التجارية فيما يت�صل بخطط  تقي�س هذه الدرا�صة ال�صتق�صائية اأي�صً

تو�صيع القدرات وترقية التكنولوجيا خالل فرتة الإثنى ع�صر �صهًرا املقبلة. 

كما تو�صح الدرا�صة ال�صتق�صائية احلالية ثبات خطط ال�صتثمار يف تو�صيع القدرات على اأ�صا�س مقارنة الربع احلايل 

اإىل خطط  امل�صاركني  من   74% اأ�صار  فقد  ال�صابق.  العام  من  له  املقابل  بالربع  احلايل  الربع  ومقارنة  ال�صابق  بالربع 

ا�صتثمار تو�صيع القدرات يف الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالن�صبة املتوافقة وقدرها %70 يف الربع الرابع من عام 

2014 ون�صبة %75 يف الربع الأول من العام 2014. 

وقد تر�صخت خطط ال�صتثمار يف ترقية التكنولوجيا على اأ�صا�صني ربع �صنوي و�صنوي. فقد ذكرت %69 من ال�صركات 

)املتقدمة يف ال�صل�صلة( تلك اخلطط يف مقابل ن�صبة قدرها %56 يف الربع ال�صابق ون�صبة قدرها %61 يف الربع الأول 

من عام 2014.

وتهدف ال�صركات التي تخطط لتو�صيع قدراتها عن ا�صتثمارات جديدة يف راأ�س املال للتو�صع يف املباين املكتبية احلالية 

واحل�صول على اأ�صول ثابتة )مثل امل�صانع واملخازن والآلت واملركبات(. 

ويكمن ال�صبب الرئي�س وراء عدم التو�صع يف القدرات التجارية وفق ما ذكره امل�صاركون يف ال�صتطالع اإىل ال�صعور بالر�صا 

عن املقيا�س احلايل لعملياتهم و/اأو الرتكيز على حتقيق الثبات والربحية.

تو�صيع  من  بكل  يتعلق  فيما  تفاوؤًل  الأكرث  يعد  التحويلية  ال�صناعات  قطاع  باأن  القطاعات  على  القائم  التحليل  ويو�صح 

القدرات )بن�صبة %83 من �صركات ال�صناعات التحويلية، %75 من ال�صركات التجارية و%70 من �صركات اخلدمات( 

وترقية التكنولوجيا )بن�صبة %79 من �صركات ال�صناعات التحويلية و%60 من ال�صركات التجارية و%73 من �صركات 

اخلدمات(. 

وتوا�صل ال�صركات الكربى انحيازها ب�صورة اأكرب لكل من خطط التو�صع وترقية التكنولوجيا مقارنًة بامل�صروعات ال�صغرى 

واملتو�صطة. 

اأكرث  لل�صوق املحلي كانت  التوجه  ال�صركات ذات  اأن  اإل  اإىل تفاوؤلهم بخطط تو�صيع القدرات،  اأ�صار امل�صدرون  يف حني 

حتم�ًصا لرتقية التكنولوجيا.

هل تخطط إلى توسيع الطاقة اإلنتاجية ألعمالك ؟

هل تخطط إلى تحديث تكنولوجياتك ؟

التوقعات المستقبلية لالستثمار

74% 26%

75%

نعم ال

25%
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69%
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