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المقدمة
تأسســت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي مــارس مــن عــام 1992 بهــدف تنظيــم ودعــم وتعزيــز قطــاع التجــارة والصناعــة فــي 

إمــارة دبــي.

وفــي أكتوبــر 2008، أصــدر ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة ورئيــس الــوزراء وحاكــم دبــي 
المرســوم رقــم )25(، والــذي منــح دائــرة التنميــة االقتصاديــة المســؤولية الكاملــة عــن تخطيــط وتنظيــم األداء االقتصــادي 
بصفــة عامــة فــي إمــارة دبــي وخــّول الهيئــة باإلشــراف علــى وظائــف االقتصــاد ودعــم التنميــة المســتدامة بغيــة ضمــان تحقيــق 

أهــداف خطــة دبــي االســتراتيجية.

ومــا تــزال دائــرة التنميــة االقتصاديــة مســؤولة عــن نشــطتها التقليديــة المتمثلــة فــي تســجيل الشــركات وإصــدار التراخيــص 
وأنشــطة حمايــة التجــارة فــي دبــي، إال أنــه ومــع دخــول أربــع مؤسســات جديــدة تحــت مظلــة الدائــرة، فقــد تــم توســيع نطــاق 

مســؤوليات الدائــرة لتشــمل:

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

)EDC( 2. مؤسسة دبي لتنمية الصادرات

)DFDI( 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 األّول مــن عــام 2016.
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لمحة 
موجزة

انخفــض المؤّشــر المرّكــب للثقــة فــي منــاخ األعمــال علــى أســاس ســنوي مــن 130.1 نقطــة 	 
ــع األّول مــن عــام 2016 نتيجــة  ــى 116.5 نقطــة فــي الرب ــع األّول مــن عــام 2015 إل فــي الرب
أوضــاع  الســوق المتدنيــة . أّمــا علــى أســاس ربــع ســنوي، فقــد حافــظ المؤّشــر على اســتقراره 
حيــث تحــرك مــن 116.1 نقطــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015 إلــى 116.5 نقطــة فــي الربــع 

األّول مــن عــام 2016. 

جــاءت التوّقعــات بشــأن إيــرادات المبيعــات أضعــف علــى األساَســين الســنوي وربــع الســنوي. 	 
فقــد تراجــع صافــي رصيــد اإليــرادات مــن %45 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 و%36 فــي 

الربــع األّول مــن عــام 2016 إلــى %34 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2016.

كمــا فــي الربــع الســابق، فقــد أظهــرت الشــركات الكبيــرة توّقعــات أكثــر تفــاؤالً مقارنــًة 	 
ل  بالمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بالنســبة للربــع الثانــي مــن عــام 2016، حيــث ســجَّ

المؤّشــر المرّكــب للثقــة فــي منــاخ األعمــال 121.0 و109.6 نقطــة علــى التوالــي.

رة، حيــث ســّجل المؤّشــر 	  يظــّل مجتمــع األعمــال ككّل أكثــر تفــاؤًلا مــن الشــركات الُمصــدِّ
المرّكــب للثقــة فــي منــاخ األعمــال 116.5 و 111.8 نقطــة علــى التوالــي. 

ا إلــى حــّد كبيــر 	  تتوّقــع الشــركات المشــاركة فــي الدراســة أن يبقــى وضــع األعمــال مســتقّرً
كمــا أشــارت %47 منهــا؛ بينمــا تتوّقــع %39 منهــا تحّســًنا )مقابــل %45 فــي الربــع الســابق(، 

لكــّن %14 منهــا تتوّقــع حــدوث تدهــور.

هنالــك %38 مــن الشــركات التــي ال تتوّقــع أن تعرقــل أي عوامــل ســلبية عملياتهــا التجاريــة. 	 
وتمثــل المنافســة الشــاغل الرئيســي للشــركات.

بالمقارنــة مــع الربــع األخيــر مــن عــام 2015، نجــد أن هنــاك عــدد أقــّل مــن الشــركات تميــل 	 
إلــى توســيع قدرتهــا )%61 فــي الربــع األّول مــن عــام 2016 مقابــل %67 فــي الربــع الرابــع مــن 
عــام 2015( وضــّخ االســتثمارات فــي عمليــات ترقيــة التكنولوجيــا )%57 فــي الربــع األّول مــن 

عــام 2016 مقابــل %63 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015(.
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تمّثــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة دائــرة حكومــة دبــي التــي تتمّثــل مهمتهــا فــي المســاعدة علــى تحقيــق األهــداف 
االســتراتيجية الرئيســية لدعــم »التنميــة االقتصاديــة المســتدامة« وتعزيــز »القــدرة التنافســية إلمــارة دبــي«.

مــن أجــل إدراك وتفّهــم االتجاهــات الســائدة فــي مجتمــع األعمــال، تقــوم دائــرة التنميــة االقتصاديــة بإجــراء دراســة اســتقصائية 
ربــع ســنوية لقطــاع األعمــال لقيــاس مســتوى النشــاط االقتصــادي الحالــي وتوقعــات الشــركات للربــع القــادم.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتنــاول الدراســة االســتقصائية التحديــات التــي قــد تؤّثــر علــى نمــو وتطويــر قطــاع األعمــال. وتقّيــم توّقعــات 
االســتثمار بالنســبة لفتــرة االثنــي عشــر شــهًرا القادمــة.

ُأجريــت الدراســة االســتقصائية ربــع الســنوية لقطــاع األعمــال بالنســبة للربــع األّول مــن عــام 2016 علــى عينــة إجماليــة تضمنــت 
نــة بيــن شــركات صغيــرة ومتوّســطة وكبيــرة وقــد كان تمثيلهــا كافًيــا  501 شــركة فــي إمــارة دبــي. وتنّوعــت هــذه العيِّ

لقطاعــات التصنيــع والتجــارة والخدمــات بمــا يتناســب مــع إســهاماتها فــي الناتــج المحّلــي اإلجمالــي لدبــي.

ترّكــز الدراســة علــى مؤّشــرات رئيســية، مثــل إيــرادات المبيعــات وأســعار البيــع وأحجــام المبيعــات واألربــاح وعــدد الموّظفيــن 
بهــدف قيــاس »رؤيــة األعمــال« أو توّقعاتهــا. وُيطَلــب مــن الشــركات المشــاركة فــي الدراســة تحديــد مــا إذا كانــت تتوّقــع »ارتفاًعا« 
أو »انخفاًضــا« أو »ال تغييــر« فــي هــذه المعاييــر. وقــد اســتطلعت الدراســة االســتقصائية للربــع األّول مــن عــام  2016 تصــّورات 

الشــركات العاملــة فــي حوالــي 30 إلــى 35 قطاًعــا فرعًيــا.

ف كل ربــع ســنة علــى النحــو التالــي: الربــع األول يمثــل الفتــرة مــا بيــن شــهَري ينايــر ومــارس، والربــع الثانــي يمثــل   ألغــراض الدراســة االســتقصائية، ُيعــرَّ
الفتــرة مــا بيــن شــهَري أبريــل ويونيــو، والربــع الثالــث يمثــل الفتــرة مــا بيــن شــهَري يوليــو وســبتمبر، والربــع الرابــع يمثــل الفتــرة مــا بيــن شــهَري أكتوبــر 

وديســمبر مــن كل عــام.

المنهجية

الشكل 1
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حسابات مؤّشر 
ثقة قطاع األعمال

ُيحسب مؤشر ثقة قطاع األعمال )BCI( كمتوسٍط مرجح لمؤشرات »توقعات األعمال« التالية:

أسعار البيع	 

أحجام المبيعات	 

عدد الموظفين	 

األرباح	 

وُتحسب »األرقام الناتجة« فيما يتعلق بكل مؤشٍر باستخدام منهجية صافي الرصيد:

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

وبالنســبة إلــى المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال، فإنــه يتــم ضــرب األرقــام الناتجــة فــي الــوزن المقابــل لهــا للوصــول إلــى 
المتوســط المرجــح للمؤشــر. وفــي النهايــة، يجــري إعــادة تأســيس هــذا المؤشــر بحيــث يكــون الربــع الثانــي مــن ســنة 2011 
ــج  ــي النات = 100. يجــري وزن المؤشــر مــن خــال اإلســهامات النســبية للشــركات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة فــي إجمال
المحلــي إلمــارة دبــي، مــع أخــذ تركيبــة االقتصــاد بعيــن االعتبــار مــن حيــث حجــم الشــركة، وتكــون النتيجــة النهائيــة هــي 
المؤشــر التالــي: المؤشــر الكلــي = %60 	 )مؤشــر الشــركات الكبيــرة( +%40 	 )مؤشــر الشــركات الصغيــرة والمتوســطة(.

ويجري تصنيف قيم مؤشر ثقة األعمال في الفئات الثاث التالية:

إذا كان مؤشر ثقة األعمال > 100، فهذا يعني أن التوقعات الخاصة باألعمال سلبية	 

إذا كان مؤشر ثقة األعمال = 100، فهذا يعني أن التوقعات الخاصة باألعمال مستقرة	 

إذا كان مؤشر ثقة األعمال < 100، فهذا يعني أن التوقعات الخاصة باألعمال إيجابية	 

ــع الثانــي مــن عــام 2011، تشــير التفســيرات  ــع األساســي وهــو الرب وعنــد التعبيــر عــن مؤشــر ثقــة األعمــال قياًســا علــى الرب
ــى ربعيــن متعاقبيــن(: ــن ت وت-1 يشــيران إل ــأن الرمزي ــا ب ــاه )علًم ــي الموضحــة أدن ــى المعان التاليــة إل

مؤشر ثقة األعمال )ت( > مؤشر ثقة األعمال )ت-1(: توقعات األعمال آخذة في االنخفاض 	 

مؤشر ثقة األعمال )ت( = مؤشر ثقة األعمال )ت-1(: توقعات األعمال مستقرة	 

مؤشر ثقة األعمال )ت( < مؤشر ثقة األعمال )ت-1(: توقعات األعمال آخذة في االرتفاع	 

المتوســط المرجــح لمؤشــر ثقــة األعمــال = ])صافــي الرصيــد علــى أســعار البيــع( × )وزن المعيــار([ + ])صافــي الرصيــد علــى األحجــام المبيعــات( × )وزن 
المعيــار([ + ])صافــي الرصيــد علــى عــدد الموظفيــن( × )وزن المعيــار([ + ])صافــي الرصيــد علــى األربــاح( × )وزن المعيــار([
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 مؤشر الثقة في مناخ األعمال -
 الربع األّول، 2016

ســّجلت قطاعــات التصنيــع والخدمــات والنقــل والبنــاء فــي دبــي نشــاًطا اقتصادًيــا قوًيــا خــال عــام 2015، حيــث ســاعدت اإلمــارة 
ا فــي ناتجهــا المحّلــي  علــى تعويــض األثــر الســلبي الــذي خّلفــه انخفــاض أســعار النفــط. ومــن المتوّقــع لدبــي أن تســّجل نمــّوً
اإلجمالــي بحوالــي %4 خــال عــام 2015، بحســب إحصائيــات دائــرة التنميــة االقتصاديــة. وقــد بلــغ المؤّشــر المرّكــب للثقــة فــي 

منــاخ األعمــال 116.5 نقطــة فــي الربــع األّول مــن عــام 2016 )حيــث إّن 100 نقطــة تــدّل علــى منــاخ مســتقّر/محايد(.

وقــد ســلكت حركــة المؤّشــر المرّكــب للثقــة فــي منــاخ األعمــال مســلًكا أفقًيــا / مســتقرا علــى أســاس ربــٍع ســنوي، منتقــًا مــن 
116.1 نقطــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015 إلــى 116.5 نقطــة فــي الربــع األّول مــن عــام 2016، حيــث إّن نســبة كبيــرة مــن 
ــا  ــع الثانــي أيًضــا. أّم ــع أن يبقــى الوضــع الحالــي للســوق كمــا هــو فــي الرب الشــركات المشــاركة بالدراســة االســتقصائية تتوّق
علــى أســاس ســنوي، فقــد انخفــض المؤّشــر المرّكــب 13.6 نقطــة، مــع تراجــع المعنويــات بســبب انخفــاض أســعار النفــط وعــدم 

وجــود مشــاريع جديــدة وتدنــي أوضــاع الســوق عاّمــًة. 
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ُتظهــر الدراســة أيًضــا أّن الشــركات الكبيــرة مــا تــزال أكثــر ثقــًة مقارنــًة بالشــركات الصغيــرة والمتوّســطة، حيــث بلــغ المؤّشــر 
المرّكــب للثقــة فــي منــاخ األعمــال 121.0 و109.6 نقطــة علــى التوالــي. وقــد أظهــرت الشــركات الكبيــرة توّقعات أقوى بالنســبة 
ــح - وهــي أســعار البيــع وحجــم المبيعــات واألربــاح الصافيــة  لكافــة المؤّشــرات التــي يشــّكل المؤّشــر المرّكــب متوّســطها المرجَّ

وعــدد الموّظفيــن.



 التوّقعات العامة لألعمال - 
الربع الثاني، 2016

وفًقــا للدراســة االســتقصائية، تتوّقــع الشــركات فــي دبــي أن تبقــى ظــروف الســوق الســائدة فــي الربــع األّول مــن عــام 2016 
علــى حالهــا خــال الربــع الثانــي. ولكــّن التوّقعــات للربــع الثانــي مــن عــام 2016 أضعــف مــن التوّقعــات للفتــرة ذاتهــا مــن العــام 
الماضــي. أّمــا علــى أســاس ســنوي، فــإّن نســبة الشــركات المشــاركة بالدراســة االســتقصائية التــي تتوقــع زيــادًة فــي اإليــرادات 

قــد انخفضــت، ُيقاِبلهــا ارتفــاع كبيــر فــي عــدد الشــركات التــي تتوّقــع انخفاًضــا فــي اإليــرادات بســبب ســوء أوضــاع الســوق.

أظهــرت شــركات األعمــال توّقعــات ســلبية ألســعار البيــع )مــع صافــي رصيــد بنســبة %1 للربــع الثانــي مــن عــام 2016(، وهــو 	 
مــا يّتســق مــع انخفــاض معــّدل التضّخــم الُمســّجل فــي دبــي )بلــغ معــّدل التضخــم الشــهري %0.22 فــي فبرايــر 2016(. 

وَعــَزت الشــركات المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية هــذا األمــر إلــى تزايــد المنافســة وضعــف ظــروف الطلــب.

علــى الرغــم مــن تراجــع توّقعــات الربحيــة علــى أســاس ســنوي، إلّا أّنهــا علــى األســاس الربــع ســنوي تعتبــر إيجابيــة إلــى حــد 	 
مقبــول، تدعمهــا التوّقعــات الخاصــة بالطلبــات الجديــدة.

تعادلــت توّقعــات التوظيــف للربــع الثانــي مــن عــام 2016 مــع نظيرتهــا للربــع الســابق، علــى الرغــم مــن أّنهــا أضعــف 	 
ــت عليــه فــي العــام الماضــي. ــًة بمــا كان ــر مقارن بكثي

فيمــا يخــّص حجــم المبيعــات، فــإّن %45 مــن الشــركات تتوّقــع زيــادًة وتتوقــع %14 منهــا انخفاًضــا، مــا يجعــل الرصيــد 	 
الصافــي عنــد نســبة %31 للربــع الثانــي مــن عــام 2016. وهــذا أقــّل مــن الرصيــد الصافــي البالــغ %35 للربــع األّول مــن عــام 
2016 و%44 للربــع الثانــي مــن عــام 2015. وبالرغــم مــن أّن قطــاع التصنيــع أكثــر تفــاؤًلا بشــأن أحجــام المبيعــات للربــع 
الثانــي، إلّا أّن قطــاع الخدمــات أظهــر انخفاًضــا شــديًدا فــي المعنويــات، مــا يّتســق مــع تراجــع النشــاط االقتصــادي لقطــاع 

الخدمــات خــال أشــهر الصيــف .

التوّقعات ألداء األعمال في الربع الثاني، 2016
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قطاُع التصنيع:

التوّقعات ألحجام المبيعات على مستوى القطاعات

ُتظِهــر مقارنــة بيــن القطاعــات الرئيســية الثاثــة أّن قطــاع التجــارة يعــد األكثــر تفــاؤًلا بشــأن اإليــرادات وأحجــام المبيعــات، فــي 
ــه بالرغــم مــن أن قطــاع  حيــن أّن قطــاع الخدمــات يعتبــر األقــّل تفــاؤًلا بالنســبة قياًســا بتلــك المعاييــر. إضافــة إلــى ذلــك، فإن

التصنيــع يبــدو األكثــر تفــاؤًلا حيــال األربــاح، إال أن قطــاع الخدمــات يعــد األكثــر ثقــًة بشــأن أســعار البيــع والتوظيــف.

تتوّقــع %49 مــن الشــركات فــي قطــاع التصنيــع زيــادًة فــي أحجــام المبيعــات اســتناًدا إلــى توّقعــات الطلبــات الجديــدة ووجــود 
بيئــة أعمــال مواتيــة وتنــّوع المنتجــات واعتمــاد العديــد مــن االســتراتيجيات المبتَكــرة. غيــر أن %17 منهــا تتوّقــع انخفاًضــا، مــا 
يــؤّدي إلــى وجــود رصيــد صافــي نســبته %32. وبالرغــم مــن أّن التوقعــات بالنســبة ألحجــام المبيعــات قــد ضعفــت علــى أســاس 

ســنوي، إلّا أّنهــا قــد أصبحــت ذات اتجــاه صعــودي مقارنــًة بالربــع الســابق.

عــة فــي مجــاالت المعــادن واألثــاث والباســتيك إلــى توّقعــات أقــوى مقارنــًة بغيرهــا مــن القطاعــات  وقــد أشــارت الشــركات المصنِّ
الفرعية.
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عكســت التوّقعــات لقطــاع الخدمــات فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2016  تراجعــا بالمقارنــة مــع الربــع الثانــي مــن عــام 2015 
والربــع األّول مــن عــام 2016. ويمكــن أن ُيعــزى التراجــع علــى أســاس ربــع ســنوي إلــى الهبــوط الحــاد فــي المعنويــات فــي قطــاع 
الســياحة والضيافــة. أّمــا علــى األســاس الســنوي، فــإّن تراجــع المعنويــات ســببه التوقعــات األضعــف لقطــاع النقــل والخدمــات 

اللوجســتية. ومــن بيــن القطاعــات الرئيســية الثاثــة، أظهــر قطــاع الخدمــات أقــّل نظــرة تفاؤليــة حيــال أحجــام المبيعــات.

فــي قطــاع الخدمــات الفرعــي المتعّلــق بالبنــاء والهندســة المعماريــة والعقــارات، تتوقــع %60 مــن الشــركات زيــادًة في أحجام 	 
المبيعــات، بينمــا تتوقــع %7 منهــا انخفاًضــا. والتوقعــات أقــوى بالنســبة لشــركات البنــاء فقــط، حيــث إّن %67 منهــا تتوّقــع 

زيــادة أحجــام المبيعــات. 

فــي قطــاع الســفر والضيافــة، أظهــر قطــاع المطاعــم والفنــادق الفرعــي انخفاًضــا حــاًدا فــي المعنويــات إذ أّن %64 مــن 	 
الشــركات المشــاِركة بالدراســة االســتقصائية تتوّقــع انخفاًضــا فــي أحجــام المبيعــات بينمــا تأمــل%12 منهــا فقــط حــدوث 
زيــادة، مــا يجعــل الرصيــد الصافــي ســالب %52. وفــي المقابــل، ُتعــِرب شــركات الســفر وتأجيــر الســيارات عــن تفــاؤٍل أكبــر، مــع 
بلــوغ الرصيــد الصافــي لقطاعهــا %34. وإذا احتســبنا قطاَعــي الســفر والضيافــة مًعــا، نجــد أن الرصيــد الصافــي يقــف عنــد 

ســالب %29 بالمقارنــة مــع %25 للربــع األّول مــن عــام 2016. 

فــي قطــاع النقــل، تتوّقــع %41 مــن الشــركات زيــادًة فــي أحجــام المبيعــات خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2016، فــي حيــن أّن 	 
%44 منهــا ال تتوّقــع أي تغييــر فــي هــذا المعيــار حيــث تعتقــد بــأّن الوضــع التجــاري ســيبقى مســتقًرا.

قطاع التجارة:
يعــد القطــاع التجــاري مــن بيــن القطاعــات الرئيســية الثاثــة األكثــر تفــاؤًلا فيمــا يخــّص أحجــام المبيعــات، غيــر أّنــه أظهــر انخفاًضا 
ــع 44%  ــه مــن العــام الماضــي. وتتوّق ــع ذات ــع الســابق والرب ــًة بالرب ــع الثانــي مــن عــام 2016 مقارن ــات للرب ــا فــي المعنوي طفيًف
مــن الشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع زيــادًة فــي أحجــام المبيعــات، فــي حيــن أّن %8 منهــا تتوّقــع انخفاًضــا. وتتوّقــع بقيــة 

الشــركات، ونســبتها %48، بيئــة أعمــال مســتقّرة؛ ومــن ثــم، لــم تتوقــع أي تغييــر فــي أحجــام المبيعــات.
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قطاع الخدمات:



تتضّمن القطاعات الرئيسية المتفائلة حيال ارتفاع الطلب خالل الربع القادم ما يلي::

تأمــل %62 مــن شــركات تجــارة الســيارات ازديــاد أحجــام مبيعاتهــا خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2016، بدعــٍم مــن الطلبــات 	 
الجديــدة وازديــاد عــدد العمــاء والزيــادة الموســمية فــي الطلــب.

هناك %46 من شركات تجارة اإللكترونيات تتوقع ارتفاع أحجام مبيعاتها خال الربع الثاني من عام 2016. 	 

ــاًدا فــي 	  ــر و%33 مــن شــركات تجــارة المــواد الغذائيــة والمشــروبات ازدي ــع %36 مــن شــركات تجــارة أجهــزة الكمبيوت تتوّق
أحجــام مبيعاتهــا خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2016.

ــع الشــركات المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية أن يبقــى الوضــع التجــاري مســتقًرا إلــى حــّد كبيــر حســبما أشــارت  وتتوّق
نســبة %47 منهــا، بينمــا تتوّقــع نســبة %39 منهــا تحّســًنا )مقابــل %45 فــي الربــع الســابق(، لكــّن %14 منهــا تتوّقــع حــدوث 

تدهــور.

ُتظهــر الدراســة االســتقصائية أّن أغلبيــة الشــركات المشــاِركة بالدراســة )%83( ال تتوّقــع أن تعرقــل أي عوامــل ســلبية عملياتهــا 
التجاريــة؛ وقــد كانــت نســبة هــذه الشــركات فــي الربــع الســابق %55. ويتمثــل الشــاغل األهــّم لشــركات دبــي فــي المنافســة، 

التــي ذكرتهــا %7 مــن الشــركات.

الشكل 7

الشكل 8
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10

تحت المجهر

 )SPX( تبادل التعاقد من الباطن والشراكات

تعريف:
تبــادل التعاقــد مــن الباطــن والشــراكات عبــارة عــن برنامــج بنــاء قــدرات لقطاعــات التصنيــع والخدمات وضعته مؤسســة 

دبــي لتنميــة الصــادرات )EDC( التابعــة لدائرة التنميــة االقتصادية.

الهدف من تبادل التعاقد من الباطن والشراكات

الفوائد التي يعود بها تبادل التعاقد من الباطن والشراكات على االقتصاد

مفهوم تبادل التعاقد من الباطن والشراكات في دبي

المراحل الرئيسية لعملية تنفيذ برنامج تبادل التعاقد من الباطن والشراكات

دعــم رأس مــال الشــركات الكبــرى وهيئــات الشــراء العامــة 	 
كات  )بمــا فــي المؤسســات المملوكــة للحكومــة( لتصبــح محــرِّ
لعجلــة تطويــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. والشــركات 
ومصاهــر  النفــط  شــركات  هــي:  النموذجيــة  الكبيــرة 
الميــاه  تحليــة  ومحطــات  النفــط  ومصافــي  األلومنيــوم 

الصلــب. ومجّمعــات 

لتوفيــر 	  والمتوّســطة  الصغيــرة  الشــركات  قــدرات  تعزيــز 
والدوليــة  واإلقليميــة  المحّليــة  لألســواق  الازمــة  اإلمــدادات 

الدوليــة بالمعاييــر  مقارنــة  أدائهــا  قيــاس  عبــر  وذلــك 

للتقييــم 	  خضعــوا  الذيــن  المحتَمليــن  المورِّديــن  دعــم 
عبــر  التنافســي  وضعهــم  لتحســين  المعيــاري  المرجعــي 
المشــتركة المشــاريع  فــي  الشــركاء  مــع  الدولــي  الترويــج 

زيادة الصادرات	 

إحال  الواردات	 

إجراء دراسة الجدوى	 

عقد ندوات توعوية	 

جمــع معلومــات مفيــدة عــن الموّرديــن وإنشــاء قاعــدة بيانــات 	 
خاصــة بهــم

تبــادل 	  لبرنامــج  بيانــات دبــي  بيــن قاعــدة  إلكترونيــً  الربــط 
التعاقــد مــن الباطــن والشــراكات وبيــن قاعــدة بيانــات الخليــج 

ــادل التعاقــد مــن الباطــن والشــراكات الخاصــة بتب

عــن 	  الباحثيــن  المســتثمرين  كبــار  الحتياجــات  االســتجابة 
مؤّهليــن محّلييــن  موّرديــن 

إنشــاء أّول وحــدة لتبــادل التعاقــد مــن الباطــن والشــراكات 	 
فــي جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وذلــك بالتعــاون 
مــع منظمــة الخليــج لاستشــارات الصناعية )جويــك( ومنظمة 

األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو(، 

الباطــن 	  مــن  التعاقــد  لتبــادل  دبــي  نمــوذج  يصبــح  أن 
والشــراكات مثــًا ُيحتــذى بــه لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 

مماثلــة.  برامــج  إنشــاء  فــي  الراغبيــن 

مــن 	  وفــودًا  الصــادرات  لتنميــة  دبــي  مؤسســة  اســتقبال 
الكويــت والبحريــن وقطــر للتعّلــم مــن تجربتهــا فــي تطويــر 

والشــراكات. الباطــن  مــن  التعاقــد  تبــادل  عمليــات 

تعزيز سلسلة التوريد	 

تشكيل صناعات جديدة عبر تجزئة األصول لسّد الفجوات.	 

تنظيــم فعاليــات مواءمــة )بيــن القطاعــات الكبيــرة فــي دول 	 
مجلــس التعــاون الخليجــي كمشــترين وموّرديــن محّلييــن 

للشــركات الصغيــرة والمتوّســطة(

إرســال معلومــات العطــاءات  الخاصــة  بــدول مجلــس التعــاون 	 
الخليجــي إلــى الموّرديــن



توّقعات الشركات الصغيرة والمتوّسطة 
في دبي -  الربع الثاني 2016

تمّثــل الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة حّصــة مســيِطرة ضمــن بنيــة األعمــال ككّل فــي دبي )نســبتها %95 من العــدد اإلجمالي 
للشــركات(. وقــد بلــغ عــدد هــذه الشــركات 437 مــن أصــل 501 شــركة مشــاِركة فــي الدراســة االســتقصائية، وهــي تتألّــف مــن 
الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوّســطة تبًعــا لتعريــف الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة فــي دبــي. وُتظِهــر الدراســة 
االســتقصائية أّن التوقعات لهذا الشــركات غير مواتية بالنســبة للربع الثاني من عام 2016 كما كان الحال في الربع الســابق أو 
الربــع الثانــي مــن العــام الماضــي. ويقــف المؤّشــر المرّكــب للثقــة فــي منــاخ األعمــال فيمــا يخــّص الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة 
عنــد 109.6 نقطــة فــي الربــع األّول مــن عــام 2016، وهــو مــا يمثــل انخفاًضــا بمقــدار 13.1 نقطــة علــى أســاس ســنوي و1.7 نقطــة 

علــى أســاس ربــع ســنوي.

وفي ما يلي ملّخص للمؤشرات الرئيسية للتوّقعات:

تراجعت مستويات التفاؤل بالنسبة لإليرادات وأسعار البيع وأحجام المبيعات على األساَسين السنوي وربع السنوي.	 

مــا تــزال الشــركات الكبيــرة أكثــر تفــاؤًلا مــن الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة فيمــا يتعّلــق بحجــم مبيعاتهــا، كمــا يتبّيــن 	 
مــن الرصيــد الصافــي الــذي بلــغ %37 للربــع الســابق مقابــل %30 للربــع األخيــر.

ُتعــِرب الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة المتخّصصــة فــي التجــارة )رصيدهــا الصافي %35( عن ثقة أكبــر مقارنًة بنظيراتها 	 
العاملــة فــي قطاَعــي التصنيــع والخدمــات )رصيدهــا الصافــي %28 و%26 على التوالي( فيما يخــّص أحجام المبيعات.

ظّلت التوّقعات للتوظيف مستقّرة مقارنًة بالربع األخير، لكّنها ضعفت مقارنًة بتوّقعات الربع الثاني من عام 2015 	 

تّتسق التوّقعات لطلبات الشراء الجديدة واألرباح مع التوّقعات األضعف ألحجام المبيعات. 	 

تتوّقــع %43 مــن شــركات التصنيــع و%34 مــن شــركات الخدمــات زيــادًة فــي معــّدالت االســتفادة مــن القــدرات خــال الربــع 	 
الثانــي مــن عــام 2016. 

جدول 2
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رة في  توّقعات الشركات الُمصدِّ
دبي - الربع الثاني للعام 2016

هــة نحــو التصديــر فــي دبــي.  تضّمنــت الدراســة االســتقصائية 89 شــركة عاملــة فــي قطــاع التصنيــع والتجــارة والخدمــات وموجَّ
عــة.  رة بأّنهــا كيــان تشــّكل صادراتــه %20 أو أكثــر مــن مبيعاتــه المجمَّ ف الشــركة الُمصــدِّ ــا لغــرض هــذا التقريــر، ُتعــرَّ وتحقيًق
ــا علــى أســاس ربــع ســنوي، بينمــا تراجعــت المعنويــات علــى أســاس  رة تحّســًنا قوًي وقــد أظهــرت توّقعــات الشــركات المصــدِّ
رة عنــد 111.8 نقطــة فــي الربــع األّول مــن  ســنوي. ويقــف المؤّشــر المرّكــب للثقــة فــي منــاخ األعمــال بالنســبة للشــركات الُمصــدِّ

عــام 2016 مقارنــًة مــع 103.9 نقطــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015 و126.4 نقطــة فــي الربــع األّول مــن عــام 2015. 

وفي ما يلي ملّخص للمؤشرات الرئيسية لتوّقعات الربع القادم: 

هــة نحــو الســوق 	  ــًة بالشــركات الموجَّ رة عــن تفــاؤٍل أقــّل حيــال أســعار البيــع والتوظيــف، مقارن أعربــت الشــركات الُمصــدِّ
ــرادات المبيعــات وأحجامهــا. المحّليــة، لكّنهــا تشــعر بثقــة أكبــر حيــال إي

ل فــي العــام 	  زاد مســتوى التفــاؤل حيــال مبيعــات الصــادرات مقارنــًة بالربــع الســابق وأصبــح متســاوًيا مــع مســتواه المســجَّ
الماضي.

رة لبيــع ســلعها وخدماتهــا فــي أســواٍق جديــدة. وأبــرز األســواق الجديــدة المســتهَدفة 	  تخّطــط %33 مــن الشــركات الُمصــدِّ
لتنويــع الصــادرات هــي إفريقيــا وآســيا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

هــة نحــو الســوق المحّليــة، مــع بلــوغ 	  تتشــابه التوّقعــات بشــأن الربحيــة كمــا بّينــت الشــركات الُمصــدرة والشــركات الموجَّ
صافــي الرصيــد %26 لــكلٍّ منهــا.

رة فيمــا يخــّص تصديــر ســلعها وخدماتهــا خــارج دولــة 	  تكمــن التحّديــات الرئيســية التــي تواجههــا الشــركات الُمصــدِّ
اإلمــارات فــي مخاطــر الدفــع والتحصيــل )كمــا أشــارت %8 مــن هــذه الشــركات( وتقّلبــات أســعار الصــرف )كمــا أشــارت 7% 

منهــا(.

جدول 3
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األداء العام لألعمال - 
الربع األّول 2016

علــى الرغــم مــن أّن الغــرض الرئيســي مــن هــذه الدراســة االســتقصائية يكمــن فــي قيــاس توّقعــات الشــركات للنشــاط 
ــح أيًضــا التغّيــرات الفعليــة الحاصلــة فــي أداء شــركات األعمــال مــن ربــٍع آلخــر، كمــا يتبّيــن مــن اآلراء  المســتقبلي، إلّا أّنهــا توضِّ

والماحظــات الصــادرة عــن الشــركات المشــاِركة فــي الدراســة االســتقصائية.

أشــارت %35 مــن الشــركات المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية إلــى أّن أحجــام مبيعاتهــا انخفضــت فــي الربــع األّول 	 
مــن عــام 2016 بصــورة رئيســية نتيجــة النخفــاض أســعار النفــط وحــدوث أزمــة فــي الســوق وضعــف الطلــب وعــدم وجــود 

مشــاريع جديــدة والمنافســة والتأخيــر فــي الدفــع وتباطــؤ النمــّو العالمــي.

بالرغــم مــن أن %65 مــن الشــركات حافظــت علــى أســعار مبيعاتهــا، فقــد اضطــّرت %25 منهــا إلــى تخفيضهــا فــي مواجهة 	 
المنافســة وانخفــاض الطلب.

ا لــدى أغلبيــة )%75( مــن الشــركات، بينمــا اضطــرت نســبة %14 منها إلى تقليــل موظفيها 	  ظــل معــّدل التوظيــف مســتقّرً
نتيجــة انخفــاض عدد المشــاريع.

تعكس مستويات الشراء المنخفضة في الربع األّول من عام 2016 انخفاض أحجام المبيعات.	 
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ارتفعــت تكلفــة العمالــة لــكل وحــدة إنتاجيــة لــدى %39 مــن الشــركات المشــاِركة فــي الدراســة بســبب زيــادة األجــور، 	 
وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، والتكاليــف العاليــة للحصــول علــى التأشــيرة، والعــاوات الممنوحــة، والرســوم الحكوميــة 

العاليــة، وارتفــاع معــّدالت اإليجــار.

ظّلــت تكلفــة المــواد الخــام دون تغييــر لــدى %70 مــن الشــركات، فــي حيــن أّن %9 منهــا شــهدت زيــادًة فــي هــذه التكلفــة. 	 
وارتفعــت تكاليــف اإليجــار لــدى %58 مــن الشــركات المشــاركة بالدراســة خــال الربــع األّول مــن عــام 2016. 

اســتفادت %80 مــن الشــركات المشــاركة بالدراســة مــن التمويــل المصرفــي، وأشــارت %16 منهــا إلــى ازديــاد تكلفــة 	 
التمويــل، فــي حيــن أّن %81 منهــا لــم ُتِفــد بحــدوث أي تغييــر فــي هــذه التكلفــة.

ســّجل قطــاع التصنيــع أداًء أضعــف مقارنــًة بشــركات التجــارة ولكــن أقــوى مقارنــًة بشــركات الخدمــات. وكان أداء شــركات 	 
التصنيــع فــي القطاعــات الفرعيــة للمــواد الغذائيــة والمشــروبات واإلســمنت أفضــل حــاًلا مقارنــًة بغيرهــا مــن الشــركات 

عــة. المصنِّ

بالرغــم مــن أن شــركات تجــارة اإللكترونيــات وأجهــزة الكمبيوتــر شــهدت زيــادًة فــي أحجــام المبيعــات خــال الربــع األّول مــن 	 
عــام 2016، إلّا أّن تلــك العاملــة فــي مجــال قطــع غيــار الســيارات شــهدت ربًعــا ضعيًفــا. 

ظلت الفنادق والمطاعم وقطاع الخدمات أصحاب األداء األضعف، في حين أّن شركات البناء كانت األقوى.	 

الشكل 9
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جدول 5

ــرة والمتوّســطة، حيــث إّن نســبة 	  تراجــع النشــاط االقتصــادي مــرة أخــرى )مــن حيــث حجــم المبيعــات( للشــركات الصغي
ــا )36%(.  ــت أقــّل مــن تلــك التــي شــهدت انخفاًض ــادة فــي أحجــام مبيعاتهــا )%16( كان ــى زي الشــركات التــي أشــارت إل

تحّسن أداء الشركات الصغيرة والمتوّسطة من حيث الربحية مقارنًة بالربع السابق.	 

ــًة بالشــركات الكبيــرة، فيمــا يخــّص أحجــام المبيعــات ومعــّدل 	  كان أداء الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة أضعــف مقارن
ــاح الصافيــة. التوظيــف واألرب

أداء الشركات الصغيرة والمتوّسطة - 
الربع األّول 2016
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رة -  أداء الشركات الُمصدِّ
الربع األّول 2016

هــة نحــو الســوق المحّليــة، مــع 	  رة بالنســبة إليــرادات المبيعــات أضعــف مقارنــًة بالشــركات الموجَّ كان أداء الشــركات الُمصــدِّ
بلــوغ األرصــدة الصافيــة ســالب %25 وســالب %18 علــى التوالــي.

رة علــى الشــركات المحّليــة فيمــا يخــّص أحجــام المبيعــات برصيــد صافــي بلــغ ســالب %15 لألولى 	  تفّوقــت الشــركات الُمصــدِّ
مقابــل %19 للثانية.

رة التجارية أقوى أداء من حيث أحجام المبيعات. 	  أظهرت الشركات الُمصدِّ

رة )رصيدهــا الصافــي %0( مقارنــًة بحالــه لــدى 	  كان األداء علــى صعيــد التوظيــف أفضــل بقليــل لــدى الشــركات الُمصــدِّ
هــة إلــى الســوق المحّليــة )رصيدهــا الصافــي ســالب 4%(. الشــركات الموجَّ

جدول 6
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أبرز التحّديات التي واجهتها 
الشركات في دبي

تناولــت الدراســة أيًضــا التحّديــات الرئيســية التــي واجهتهــا الشــركات فــي نهايــة الربــع األّول مــن عــام 2016 والتــي قــد تؤّثــر 
ــن الدراســة االســتقصائية أّن أغلبيــة كبيــرة )%83( مــن الشــركات ال تتوّقــع أن  علــى نمــّو األعمــال علــى المــدى القريــب. وَتبيَّ

تعــوق أي عوامــل ســلبية عملياتهــا التجاريــة، بينمــا كانــت نســبة هــذه األغلبيــة %55 فــي الربــع الســابق.

الشكل 11الشكل 10

في ما يلي ملّخص للتحّديات الرئيسية التي واجهها مجتمع األعمال في دبي:

المنافســة: تتوّقــع %7 مــن الشــركات المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية أن تؤّثــر المنافســة علــى ســير عملياتهــا 	 
التجاريــة، فــي حيــن تتوقــع %44 منهــا زيــادة حــدة  المنافســة.

وتشابهت المخاوف المتبّقية من حيث درجة األهمية،  وحاز كلٌّ منها على حوالي %1 من المشاركين.

المنافســة  ارتفــاع تكاليــف االســتئجار/التأجير، تليهــا  الرئيســية تمّثلــت فــي  العقبــة  فــإّن  الكبيــرة،  وبالنســبة للشــركات 
ــا بالنســبة للشــركات الصغيــرة والمتوّســطة، فالعقبــات الرئيســية تتمثــل فــي المنافســة  واألنظمــة الحكومية/الرســوم. أّم

وتباطــؤ الطلــب/ األوضــاع الســائدة بالســوق.

كما أن هناك التحّديات التجارية الرئيسية أمام الشركات المصّدرة والمتمثلة في المنافسة وتأثير تقّلبات أسعار العمات.
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التوّقعات بشأن 
االستثمار

ــة  ــا توّقعــات مجتمــع األعمــال بشــأن االســتثمار فــي خطــط توســيع القــدرات وترقي تقيــس هــذه الدراســة االســتقصائية أيًض
ــا علــى مــدى االثنــي عشــر شــهرا القادمــة. التكنولوجي

الشكل 13الشكل 12

ــع األخيــر مــن عــام 2015، فــإّن عــددا أقــّل مــن الشــركات تميــل نحــو توســيع قدراتهــا واالســتثمار فــي 	  ــة مــع الرب بالمقارن
ترقيــة التكنولوجيــا. فقــد أعربــت %67 منهــا فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015 عــن نّيتهــا االســتثمار فــي عمليــات توســيع 
القــدرات، بينمــا تنخفــض قليــًلا نســبة هــذه الشــركات إلــى %61 فــي الربــع األّول مــن عــام 2016. وفيمــا يخــّص ترقيــة 
التكنولوجيــا، تفيــد %63 مــن الشــراكات بأّنهــا ســُتجري اســتثمارات فــي الربــع األّول مــن عــام 2016، مقارنــة بنســبة 57% 

منهــا فــي الربــع األّول مــن عــام 2016.

ــي مكاتبهــا الحاليــة 	  إّن الشــركات التــي تخّطــط لتوســيع قدراتهــا مســتعّدة الســتثمار رأس المــال بهــدف توســيع مبان
واالســتحواذ علــى أصــول ثابتــة )مثــل المصانــع والمســتودعات واآلالت والســيارات(. ومــن جهــة أخــرى، فــإّن األســباب 
الرئيســية التــي ذكرتهــا الشــركات المشــاركة بالدراســة االســتقصائية بشــأن عــدم التفكيــر فــي توســيع القــدرات تتضّمــن 
مســتوى الرضــا وســط الشــركات المشــاِركة فــي الدراســة والمناســبة مــن حيــث حجــم عملياتهــا الحاليــة ونطاقهــا و/أو 

تحديــد األولويــات لتحقيــق االســتقرار والربحيــة، وفــوق ذلــك كلــه توســيع االنتشــار فــي الســوق.

ُتظِهــر مقارنــة بيــن القطاعــات أّن قطــاع الخدمــات مــا يــزال أكثــر تفــاؤًلا مــن غيــره حيــال توســيع القــدرات )تنــوي %64 مــن 	 
الشــركات العاملــة فــي قطــاع الخدمــات مقابــل %48 فــي قطــاع التصنيــع و%63 فــي قطــاع التجــارة أن تســتثمر فــي مجــاالت 
التوّســع( وكذلــك ترقيــة التكنولوجيــا )تخّطــط %62 مــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع الخدمــات مقابــل %52 فــي كلٍّ مــن 

قطــاع التصنيــع وقطــاع التجــارة  لاســتثمار فــي ترقيــة تكنولوجياتهــا(.

ــًة بالشــركات الكبيــرة فيمــا يخــّص االســتثمار فــي 	  ُتعــِرب المؤسســات الصغيــرة والمتوّســطة عــن توّقعــات أقــوى مقارن
ــًلا نحــو توســيع القــدرات. مجــاالت ترقيــة التكنولوجيــا، فــي حيــن أّن الشــركات الكبيــرة أكثــر مي

هــة نحــو 	  رة أكثــر ميــًلا نحــو خطــط توســيع القــدرات، إلّا أّنهــا تتشــارك مــع الشــركات الموجَّ بالرغــم مــن أّن الشــركات المصــدِّ
الســوق المحّليــة توّقعــات مماثلــة تجــاه ترقيــة تكنولوجياتهــا.
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