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المقدمة
تأسســت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي مــارس مــن عــام 1992 بهــدف تنظيــم ودعــم واإلشــراف علــى 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:

1. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2. مؤسسة دبي لتنمية الصادرات

3. مؤسسة دبي لتنمية االستثمار

4. مكتب دبي للتنافسية

وتعمــل الدائــرة اآلن علــى إحــراز تطــوٍر فــي هــذه القطاعــات أيًضــا. وتماشــًيا مــع المهمــة الجديدة المنوطــة بالدائــرة، عكفت إدارة 
الدراســات والسياســات االقتصاديــة علــى إجــراء دراســة اســتقصائية ربــع ســنوية لقطــاع األعمــال بالتنســيق مــع المؤسســات 
التابعة لدائرة التنمية )مؤسســة دبي لتنمية الصادرات ومؤسســة محمد بن راشــد لتنمية المشــاريع الصغيرة والمتوســطة( 
وبالتعــاون مــع مؤسســة دان آنــد برادســتريت جنــوب آســيا والشــرق األوســط المحــدودة مــن أجــل تقييــم موضوعــي ودوري 
عــن توقعــات وأداء األعمــال فــي إمــارة دبــي. ويلخــص هــذا المســتند النتائــج الرئيســية للدراســة االســتقصائية عــن الربــع الثالــث 

لعــام 2015.
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لمحة 
موجزة

تحّســٌن متوّقــع فــي مســتوى الطلــب خــال أشــهر الشــتاء أدى إلــى ارتفــاع مؤّشــر ثقــة 	 
األعمــال المركــب مــن 110.1 نقطــة فــي الربــع الثانــي لســنة 2015 إلــى 124.8 نقطــة فــي 
الربــع الثالــث لســنة 2015. ومــع ذلــك، فالمؤشــر المركــب أقــل بـــ 15.8 نقطــة مقارنــًة بالربــع 

نفســه مــن العــام الماضــي.

جــاءت التوّقعــات بشــأن إيــرادات المبيعــات أقــوى مقارنــًة بالربــع الســابق، ومــع ذلــك فلــم 	 
تصــل ثقــة الشــركات بإيراداتهــا المســتوى الــذي وصلتــه فــي العام الســابق. وســّجل الرصيد 
الصافــي إليــرادات المبيعــات للربــع الرابــع لعــام 2015 نســبة %49 مقارنــًة بنســبة %29 كان 
قــد ســّجلها فــي الربــع الثالــث مــن نفــس الســنة، ونســبة 62% للربــع الرابــع مــن العــام 2014.

جــاءت أقــوى التوّقعــات للربــع الرابــع مــن عــام 2015، بشــأن إيــرادات المبيعــات واألحجــام 	 
المباعــة وأســعار البيــع والتوظيــف والربحيــة وطلبــات الشــراء الجديــدة، مــن قطــاع الخدمــات.

أظهــرت النتائــج أن هنــاك اتجاًهــا عكســًيا لمــا جــاء فــي الربــع الســابق، إذ ُتبــدي الشــركات 	 
الكبيــرة تفــاؤالً أكبــر بالمقارنــة مــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، حيــث ســّجل مؤشــر 

ثقــة األعمــال المركــب 129.2 و118.3 نقطــة لــكٍل منهــا علــى التوالــي.

أظهــر المســح توّقعــاٍت أضعــف لــدى المصّدريــن لــدى مقارنتهــا بمجتمــع األعمــال ككل، 	 
إذ جــاءت نتائــج مؤشــر ثقــة األعمــال المركــب لهمــا بـــ 111.3 و124.8 نقطــة علــى التوالــي. 
فالمصــّدرون أقــل تفــاؤالً مــن الشــركات المّتجهــة لألســواق المحليــة مــن حيــث إيــرادات 
المبيعــات وأســعار البيــع وأحجــام المبيعــات واألربــاح الصافيــة والتوظيــف وطلبــات الشــراء 

الجديــدة.

ــن وضــع قطــاع األعمــال خــال الربــع الرابــع مــن 	  يتوّقــع  جميــع مــن شــملهم االســتقصاء تحسُّ
عــام 2015، ُمقارنــًة بالربــع الثالــث مــن عــام 2015، مــع توّقــع %51 مــن الشــركات حــدوث 
ــل نســبتي %43 و %16 مــن المشــمولين  ــع %8 حــدوث انخفــاض فــي مقاب تحّســن وتوّق

باالســتقصاء فــي الربــع الســابق علــى التوالــي .

أبــدت الشــركات ميــًا أقــل تجــاه االســتثمار فــي توســيع األعمــال التجارية أو في رفع المســتوى 	 
التكنولوجــي: إذ تتوقــع %64 مــن الشــركات أن تقــوم باالســتثمار لتوســيع أعمالهــا فــي 
الربــع الثالــث مــن العــام 2015 مقابــل %77 توّقعــت ذلــك فــي الربــع الثانــي مــن العــام ذاتــه 
ومقابــل %69 منهــا فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2014؛ بينمــا تأمــل %61 مــن الشــركات 
ترقيــة قدراتهــا التكنولوجيــة فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2015 مقابــل %71 منهــا توّقعت 
القيــام بذلــك فــي الربــع الســابق و %63 مــن الشــركات فــي الربــع ذاتــه مــن العــام الســابق.       
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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 الفصليــة للمشــروعات التجاريــة للربــع الثالــث مــن عــام 2015 علــى عينــة إجماليــة تضــم 500 
ــطة والكبيــرة، مــع ضمــان وجــود  نــة مجموعــًة متنوعــة مــن الشــركات الصغيــرة والمتوسِّ نــت العيِّ شــركة فــي إمــارة دبــي. وتضمَّ

ــيِّ اإلجمالــيِّ لدبــي. تمثيــٍل مائــم لشــركات التصنيــع والتجــارة والخدمــات بمــا يتوافــق مــع مســاهمتها فــي الناتــج المحلِّ

ة، كعائــدات المبيعــات وأســعار البيــع وأحجــام  ــرات الرئيســيَّ ــُز الدراســة علــى المؤشِّ عاتهــا، تركِّ ولقيــاس »آفــاق الشــركات« أو توقُّ
فيــن. وقــد ُطلــب مــن الشــركات المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية بيــاُن مــا إذا كانــت تتوقع  المبيعــات واألربــاح وعــدد الموظَّ
ــرة. وقــد اســتطاعت الدراســة االســتقصائية للربــع  »زيــادة« أو »انخفاًضــا« أو »عــدم وجــود تغييــر يذكــر« فــي هــذه العوامــل المتغيِّ

الثالــث مــن عــام 2015 الوقــوف علــى توقعــات الشــركات فــي نحــو 30 إلــى 35 قطاًعــا فرعًيــا.

ف كل ربــع ســنوي علــى النحــو التالــي: الربــع األول هــو الفتــرة مــا بيــن شــهري ينايــر ومــارس، والربــع الثانــي هــو الفتــرة   ألغــراض الدراســة االســتقصائية، ُيعــرَّ
مــا بيــن شــهري أبريــل ويونيــو والربــع الثالــث هــو الفتــرة مــا بيــن شــهري يوليــو وســبتمبر والربــع الرابــع هــو الفتــرة مــا بيــن شــهري 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 
ــرة والمتوســطة(. ــرة( +%40 	 )مؤشــر الشــركات الصغي ــي = %60 	 )مؤشــر الشــركات الكبي ــي: المؤشــر الكل المؤشــر التال

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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ُر ثقة األعمال -  مؤشِّ
الربع الثالث، 2015

حّقــق إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي إلمــارة دبــي فــي الربــع األول مــن عــام 2015 زيــادًة بلغــت نســبتها %3.9 عنــد المقارنــة 
الســنوية، وكان ذلــك مدفوًعــا بالنمــو فــي األنشــطة التجاريــة وتجــارة التجزئــة والخدمــات اللوجســتية والطيــران، التــي ُينَتظر أن 
ا مماثــًا طــوال الســنة يدعمــه رفــع القيــود التجاريــة عــن إيــران باإلضافــة إلــى ارتفــاع وتيــرة التعافــي فــي االقتصــادات  ل نمــّوً ُتســجِّ
المتقّدمــة. وُتظهــر الدراســة االســتقصائية وصــوَل إجمالــي المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال للربــع الثالــث مــن عــام 2015 

إلــى 124.8 نقطــة )حيــث يشــير مســتوى 100 نقطــة إلــى شــعور مســتقر/حيادي(.

انخفــض المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال بشــكٍل ملحــوظ بمقــدار 15.8 نقطــة علــى أســاٍس ســنوي، حيــث بلــغ 140.6 
ــدى الشــركات الكبيــرة   ــع الثالــث مــن عــام 2014، ويعــود ذلــك إلــى التوقعــات المنخفضــة ل نقطــة كان قــد ســّجلها فــي الرب
والصغيــرة والمتوســطة علــى حــدٍّ ســواء. إال أن المقارنــة الربعيــة تبّيــن ارتفــاع المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال بمقــدار 
14.7 نقطــة ويعــّزى ذلــك بشــكٍل أساســي إلــى توّقــع غالبيــة المشــاركين فــي الدراســة حــدوث تحّســٍن فــي الطلــب وفــي بيئــة 

األعمــال بشــكٍل عــام خــال الربــع الرابــع.

الشكل 2

الشكل 3
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وُتظهــر الدراســة االســتقصائية كذلــك بــأن الشــركات الكبيــرة ُتبــدي تفــاؤالً أكثــر مقارنــة  مــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
بشــأن الربــع الرابــع، حيــث ســّجل مؤشــر ثقــة األعمــال المركــب 129.2 و118.3 نقطــة لــكٍل منهــا علــى التوالــي، وذلــك فــي توّجــٍه 
معاكــس لمــا جــاء فــي الربــع الســابق. وفــي الوقــت الــذي أبــدت فيــه الشــركات الكبيــرة تفــاؤالً أكثــر فيمــا يتعّلــق بأســعار البيــع 

وأعــداد الموّظفيــن وصافــي األربــاح لديهــا، أتــت توّقعــات الشــركات الصغيــرة والموســطة أقــوى فيمــا يتعّلــق بأحجــام البيــع.



التوقعات المستقبلية العامة 
لنشاط األعمال -  الربع الرابع، 2015

ُتظهــر الدراســة االســتقصائية أن توقعــات عائــدات المبيعــات للربــع الرابــع مــن عــام 2015 أقــوى مقارنــًة بالربــع الســابق، إال أن 
الشــركات لــم ُتبــِد ثقــًة مماثلــة لتلــك التــي أبدتهــا قبــل عــاٍم مضــى فــي الربــع ذاتــه.

أشــارت شــريحة كبيــرة )تبلــغ نســبتها %79( مــن الشــركات إلــى أنهــا ال تتوقــع حــدوث أي تغييــر فــي أســعار البيــع لديهــا 	 
خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2015، فــي حيــن تأمــل %13 مــن الشــركات ارتفــاع أســعار البيــع نظــًرا للتوّقعــات بتحّســن 
الطلــب. ومــع ذلــك فــإن تصاعــد المنافســة وتراجــع اآلفــاق الخاصــة ببيئــة األعمــال جعــل نســبة )%8( مــن المشــاركين فــي 

الدراســة إلــى توّقــع انخفــاض أســعار البيــع خــال الربــع الرابــع لعــام 2015.

أظهــرت التوقعــات بشــأن صافــي األربــاح للربــع الرابــع أكثــر ثباًتــا مقارنــًة بالربــع الســابق، إال أنهــا أضعــف بالمقارنــة مــع 	 
التوّقعــات فــي العــام الماضــي. وتســتند هــذه التوقعــات إلــى وجــود ظــروف مؤاتيــة بشــكٍل أكبــر لألعمــال وإلــى المشــاريع 

الجديــدة المقــررة وارتفــاع أســعار البيــع وتحّســن الطلــب.

اّتســمت التوقعــات بشــأن التوظيــف للربــع الرابــع مــن العــام 2015 بكونهــا أقــوى بشــكٍل طفيــف عنــد مقارنتهــا علــى 	 
أســاٍس ربعــي، إال أنهــا مــا تــزال أضعــف وفًقــا للمقارنــة الســنوية.

جــاءت توقعــات المشــاركين بالنســبة ألحجــام المبيعــات أقــوى وأكثــر تفــاؤالً لــدى المقارنــة الربعيــة مســتندًة إلــى توّقعــات 	 
بتحّســن ظــروف الســوق وبمشــاريع جديــدة واالرتفــاع فــي الطلــب واالرتفــاع الموســمي فــي أعــداد العمــاء والمرتبــط 
بالموســم الســياحي. وتظهــر الزيــادة فــي الطلــب بشــكل جلــي وواضــح فــي قطــاع الخدمــات، الــذي يجــد دعًمــا قوًيــا خــال 
أشــهر الشــتاء مــع ارتفــاع اإلقبــال الســياحي. وُتبّيــن الدراســة كذلــك توّقــع %55 مــن الشــركات حــدوث زيــادٍة فــي أحجــام 

مبيعاتهــا خــال الربــع الرابــع لعــام 2015، فــي الوقــت الــذي تتوقــع فيــه %9 مــن الشــركات انخفاًضــا.

توقعات أداء قطاع األعمال - الربع الرابع 2015
جدول 1
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قطاُع التصنيع:

التوقعات المستقبلية ألحجام المبيعات على مستوى القطاعات

أظهــرت الدراســة الحاليــة كذلــك أن قطــاع الخدمــات حــاز علــى أعلــى التوقعــات فيمــا يتعلــق بالعائــدات على المبيعــات، وأحجام 
المبيعــات، وأســعار البيــع، والتوظيــف، وصافــي األربــاح، وطلبــات الشــراء الجديــدة للربــع الرابــع من عــام 2015 .

وفًقــا للدراســة الحاليــة، فــإن قطــاع التصنيــع هــو األقــل تفــاؤالً مــا بيــن القطاعــات الثاثــة، حيــث جــاءت توّقعاتــه األضعــف 
فيمــا يتعلــق بأحجــام المبيعــات، إذ تتوّقــع %53 مــن الشــركات حــدوث ارتفــاع مقابــل %16 تتوقــع انخفاًضــا مــع تراجــع أعــداد 
المشــاريع الجديــدة. ونظــًرا للمنافســة وتباطــؤ أنشــطة الســوق والنقــص فــي أعــداد الطلبــات الجديــدة.  إال أن تفاؤلهــم هــذا 
يبقــى أضعــف مقارنــًة بتوقعاتهــم خــال الربــع الســابق. إذ بلــغ الرصيــد الصافــي لحجــم المبيعــات %39 للربــع الثالــث مــن عــام 
2015 مقابــل نســبة %43 كان قــد وصلهــا خــال الربــع الثانــي مــن نفــس العــام، ومقارنــًة بنســبة %36 التــي ُســّجلت فــي الربــع 
الثالــث لعــام 2014. وتعــود التوقعــات األكثــر تواُضًعــا مقارنــة بالربــع الســابق إلــى الطلــب المتباطــئ المتوقــع مــن المســتخدم 
النهائــي خــال موســم اإلجــازات. وقــد ثبــت صافــي رصيــد أحجــام المبيعــات لقطــاع التصنيــع عنــد نســبة %37 مقابــل 44% 
لقطــاع التجــارة و%51 لقطــاع الخدمــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد بــدت شــركات التصنيــع أقــل تفــاؤالً علــى صعيــدي المقارنــة 
الربعيــة )بصافــي رصيــد بلــغ %39 فــي الربــع الثالــث لعــام 2015( وكذلــك المقارنــة الســنوية )بصافــي رصيــد وصــل إلــى 60% 

فــي الربــع الرابــع لعــام 2014(.

وقــد جــاءت شــركات التصنيــع فــي مجــال صناعــة الــورق والطباعــة، وأيًضــا فــي مجــال األلمنيــوم والزجــاج، أكثــر تفــاؤالً مقارنــًة 
بغيرهــا مــن القطاعــات الفرعيــة.

الشكل 4

الشكل 5
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ســّجل قطــاع الخدمــات أعلــى درجــات التفــاؤل فيمــا يتعّلــق بأحجــام المبيعــات بصافــي رصيــد وصــل إلــى %51 للربــع الرابــع مــن 
العــام 2015، مقابــل %37 لقطــاع التصنيــع و%44 لقطــاع التجــارة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فلــم تأتــي التوقعــات بالقــوة التــي 
كانــت عليهــا فــي العــام الماضــي حيــث بلــغ صافــي الرصيــد %64 )الربــع الرابــع مــن العــام 2014(، إال أن التوقعــات كانــت أكثــر 

قــوة علــى أســاس المقارنــة الربعيــة )%30 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015(. 

حافظــت توّقعــات قطــاع اإلنشــاءات علــى قوتهــا، حيــث تتوقــع %65 مــن شــركات اإلنشــاءات ارتفاًعــا فــي أحجــام مبيعاتهــا 	 
خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2015، فــي حيــن تتوقــع نســبة هامشــية منهــا )تبلــغ %2( بالمقابــل انخفاًضــا فــي تلــك األحجــام.

جــاء قطــاع الفنــادق والمطاعــم الفرعــي مــن قطــاع الخدمــات األكثــر تفــاؤالً، إذ توقعــت %80 مــن الشــركات ارتفاًعــا فــي أحجام 	 
المبيعــات نظــًرا لوصــول الموســم الســياحي ذروتــه فــي ذلــك الوقــت، فــي حيــن لم تســّجل أي شــركة توّقًعا باالنخفــاض. ولم 
تــأت شــركات تأجيــر الســيارات وشــركات الســفر والســياحة علــى نفــس الدرجــة مــن التفــاؤل، بصافــي رصيــٍد لــم يتجــاوز 13%. 

وفــي المحّصلــة، ســجل القطــاع ككل )قطــاع الســياحة والضيافــة( رصيًدا صافًيــا بلغ 64%.

التوقعــات المســتقبلية لقطــاع النقــل المرتبطــة بأحجــام المبيعــات جــاءت إيجابيــة للربــع الرابــع لعــام 2015، حيــث توقعــت 	 
%53 مــن الشــركات زيــادًة فــي تلــك األحجــام، مقابــل %11 توّقعــت تراجــع األحجــام نظــًرا النخفــاض مســتوى الطلــب مما ينتج 

عنــه بالمحصلــة رصيــد إيجابــي يبلــغ 42%.

قطاع التجارة:
أظهــرت التوقعــات المســتقبلية لقطــاع التجــارة تحّســًنا ملحوًظــا )بصافــي رصيــد بلــغ %44 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015( 
لــدى مقارنتهــا بالربــع الســابق )صافــي رصيــد %19 للربــع الثالــث مــن العــام 2015(، إال أنهــا جــاءت أضعــف مقارنــًة بالربــع ذاتــه 
مــن العــام الســابق )بصافــي رصيــد وصــل إلــى %54 للربــع الرابــع لعــام 2014(. ويعــود هــذا التحّســن فــي درجــة التفــاؤل إلــى 

انتهــاء موســم اإلجــازات والتوقعــات بطلبــات شــراء جديــدة وبزيــادة الطلــب خــال الربــع الرابــع )فصــل الشــتاء(.

الشكل 6
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وتشمل القطاعات الفرعية الرئيسية التي تأمل حدوث زيادة في الطلب خالل الربع التالي: 

يتوّقــع %63 مــن تجــار اإللكترونّيــات زيــادًة فــي أحجــام المبيعــات خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2015، علــى خلفيــة الســوق 	 
المتنامــي وطلبــات العمــاء الجديــدة. إال أن %13 منهــم يتوّقعــون انخفاًضــا.

%64 مــن تجــار أجهــزة الكمبيوتــر يتوّقعــون تلّقــي طلبــات جديــدة ونمــًوا فــي حجــم الطلــب مــع انتهــاء موســم اإلجــازات، 	 
ولــم يعّبــر أي مــن المشــاركين فــي الدراســة عــن توّقعــات بانخفــاض أحجــام المبيعــات.

دفعــت التوّقعــات بنمــو الطلــب %50 مــن تجــار الســيارات لتوّقــع أحجــام أعلــى مــن المبيعــات، فــي حيــن يتوقــع 14% 	 
منهــم حــدوث انخفــاض.

%47 مــن تجــار قطــاع األطعمــة والمشــروبات متفائلــون بشــأن أحجــام مبيعــات أكبــر خــال الربــع الثالــث، بنــاًء علــى توّقعات 	 
بنمــو الطلــب وبالزيــادة فــي طلبــات الشــراء فــي الربــع الرابــع.

ــع لعــام 2015  ــع الراب ــًنا خــال الرب ــع للوضــع العــام لألعمــال أن يشــهد تحّس لقــد أظهــرت الدراســة أن الشــركات إجمــاالً تتوق
مقارنــًة مــع الربــع الســابق، إذ يتوّقــع %51 مــن المشــاركين تحّســنا فــي أوضــاع األعمــال فــي الربــع الرابــع مقابــل %43 توّقعــوا 
ــع  ــت نســبة الشــركات التــي تتوقــع تدهــوًرا فــي أوضــاع األعمــال قــد بلغــت %16 فــي الرب ــع الســابق. وقــد كان ــك فــي الرب ذل

الســابق، لتنخفــض تلــك النســبة لـــ %8 فقــط فــي الربــع الرابــع لعــام 2015.

ــع الثالــث  شــهدت نســبة المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية الذيــن ال يتوقعــون أن تواجــه أعمالهــم أي عوائــق فــي الرب
مــن عــام 2015 زيــادًة بلغــت معهــا نســبتهم %49 بالمقارنــة مــع الربــع الســابق )حيــث بلغــت %45(. وجــاء التباطــؤ الحاصــل 
فــي الطلــب أو فــي أوضــاع الســوق ليتصــّدر قائمــة الشــؤون المثيــرة للقلــق بحســب مــا أشــارت إليــه %10 مــن الشــركات. كمــا 
جــاءت المنافســة كثانــي أهــم العوائــق أمــام األعمــال وفًقــا لـــ %9 مــن الشــركات، متبوعــًة بارتفــاع تكاليــف اإليجارات/االســتئجار 
كعائــٍق توّقعــه %6 مــن المشــاركين، تليــه التأخيــرات فــي الدفعات/المســتحقات التــي أشــارت إليهــا %5 مــن الشــركات عائًقــا 

أمــام أعمالهــا.
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تحت المجهر

وتتكــون هــذه المبــادرة مــن ثاللثــة خدمــات تتمثــل 
ــي: ف

1- خدمــة التجديــد التلقائــي: يعتبــر إجــراء الترخيــص التجــارى 
االول مــن نوعــه، ويقــوم بدمــج )4( اجــراءات فى اجراء واحد بشــكل 
تلقائــي دون الحاجــة مــن العميــل أليــة أوراق للتجديــد او المراجعــة  
باســتثناء تجديــد عقــد اإليجــار لــدى مؤسســة التنظيــم العقــاري. 

وتقــوم فكــرة خدمــة »التجديــد التلقائــي« علــى طريقتيــن:

ــة بقــرب  اوال:   إرســال رســالة نصيــة الصحــاب الرخــص التجاري
انتهــاء صالحيــة الترخيــص، مضافــً إليهــا إذن الدفــع، ورابــط 
إلكترونــي يوضــح مــن خاللــه المنافــذ التــي يمكــن عبرهــا 

ــد. دفــع رســوم التجدي

ثانيــا:  ارســال رســالة نصيــة لصاحــب العالقــة وإعالمــه بانتهــاء 
صالحيــة الرخصــة التجاريــة ووضــع رقــم الرخــص المنتهيــة، 
مضافــً إليهــا إذن الدفــع، ورابــط إلكترونــي حــول المنافــذ 

المعتمــدة التــي يمكــن عبرهــا دفــع رســوم التجديــد.

تــم  الدائــرة  فــي ســجات  العميــل  رقــم  توفــر  عــدم  حــال  وفــي 
التعاقــد مــع أحــدى شــركات االتصــاالت ليقــوم العميــل بإرســال رقــم 
الرخصــة علــى هاتــف رقــم 9696 الكمــال البيانــات،  وســوف تصلــه 
رســالة نصيــة تفيــد تجديــد رخصتــه تلقائيــا و مراجعــة أحــد منافــذ 
الدفــع المعتمــدة لــدى الدائــرة للحصــول علــى الرخصــة المجــددة 

علمــا بــأن هــذه الخطــوة ســتبدأ مــن تاريــخ )2015/11/15(.

2- خدمــة بــدء األعمــال: خدمــة بــدء االعمــال عبــارة عــن دمــج 
ثــاث اجــراءات وتشــمل الموافقــة المبدئيــة و حجــز اإلســم التجــاري 
و إصــدار عقــد تأســيس إلكترونــي فــي اجــراء واحــد ســهل وميســر 
للعميــل عنــد الشــروع فــي الحصــول علــى رخصــة تجاريــة ومــن 

شــروطها:

- عــدم الحاجــة الــى تصديــق عقــد التأســيس اإللكترونــي 
مــن كاتــب العــدل وتــم مخاطبــة جميــع الجهــات المعنيــة 

بذلــك.

- تنحصــر هــذه الخدمــة علــى متعاملــي الرخــص التجاريــة 
الجديــدة للشــركات ذات المســؤولية المحــدودة، حيــث يقــوم 
اإلجــراء الجديــد بإصــدار عقــد قانونــي ثابــت ال يمكــن تعديــل 

10

مبادرة ال تتعنى

ــب المســافات بينهــا وبيــن  العمــاء مــن  ــة علــى تقري ــرة التنميــة االقتصادي جــاءت مبــادرة » ال تتعنــى” مــن حــرص دائ
ــة  ــدة بهــدف االرتقــاء بخدمــات المســتثمرين وتســهيل اإلجــراءات لمزاول جميــع الفئــات. ويأتــي إطــاق الخدمــات الجدي
النشــاطات التجاريــة واالســتثمارية ، وتعزيــز التطــور فــي القطاعــات الحيويــة، ورفــع مســتوى ثقــة المســتثمرين ورجــال 
األعمــال بقــدرة دبــي التنافســية علــى مختلــف األصعــدة، بمــا يعكــس مكانــة دبــي كمنصــة للحركــة التجاريــة واحتالهــا 

مكانــة اســتراتيجية علــى خارطــة االســتثمار إقليميــً وعالميــً.

أو تغييــر أي مــن بنــوده.

وعند استام معاملة خدمة بدء األعمال يتم التالي:

	 مراجعــة العميــل لمؤسســة التنظيم العقــاري او المكاتب 
التابعــة لهــا إلصــدار عقــد اإليجار. 

قــد  رخصتــه  بــأن  نصيــة  رســالة  بموجــب  العميــل  ابــاغ   	
أصــدرت مرفقــة بــإذن الدفــع و مراجعــة أحــد منافــذ الدفــع 
الجديــدة.  الرخصــة  علــى  للحصــول  الدائــرة  لــدى  المعتمــدة 

	 تتــم عمليــة تصديــق عقــد التأســيس بعــد التســجيل لدى 
 )MY ID( الهويــة اإللكترونيــة فــي برنامــج الحكومــة الذكيــة
ليتــم التعــرف علــى العميــل عنــد البــدء فــي إصــدار العقــد 

)مطبق(.

الجديــد  المشــروع  ســيقدم  الخــاص:  المستشــار  خدمــة   -3
ــة فــي إمــارة دبــي،  »مستشــارك الخــاص« ألكبــر المجموعــات التجاري
باإلضافــة لعــدد مــن المراكــز التجارية، حيث ســيقوم موظفو الدائرة 
المختصــون بتدريــب هــذه الفئــات لتقديــم خدمــات حجــز االســم 
الخدمــة  وتســتهدف  والتجديــد.  المبدئيــة،  والموافقــة  التجــاري، 
ــة، وموظفــي مراكــز الخدمــة،  ــي الشــركات والمراكــز التجاري مندوب

باإلضافــة إلــى عــدد مــن المندوبيــن المواطنيــن المعتمديــن.  

 وتتكون هذه الخدمة من )4( مراحل وهي:

	 تاهيــل عــدد مــن موظفــي الدائــرة لزيــارة الشــركات الكبــرى 
فــي اإلمــارة وتخليــص معاماتهــم فــي مكاتبهــم )مطبــق(.

	 تاهيــل مراكــز التســويق للقيــام بإجــراءات تجديــد الترخيص 
أو إصــدار التصريــح التجــاري للمحــات الموجــودة ضمــن المركــز 

التجــاري )خــال الربــع األول مــن 2016(.

	 تاهيــل عــدد مــن المواطنيــن ومندوبــي الشــركات - بعــد 
االتفــاق مــع بعــض الجهــات الرســمية - للحصول علــى خدمات 
الدائــرة  وزيــارة الشــركات و تخليــص معاماتهــم وفــق برنامــج 

ســيعد لــه قريبــا. 

	 تأهيــل عــدد مــن ممثلــي مكاتــب المحامــاة للحصــول علــى 
خدمــات الدائــرة مــن مكاتبهــم دون الحاجــة لزيــارة الدائــرة 

.)2015/11/15(



التوقعات المستقبلية للشركات الصغيرة 
طة في دبي - الربع الرابع 2015 والمتوسِّ

ــطة نســبة مهيمنــة مــن إجمالــيِّ تركيبــة الشــركات فــي دبــي )%95 مــن إجمالــيِّ عــدد  ــل الشــركات الصغيــرة والمتوسِّ تمثِّ
ــطة التــي شــاركت فــي الدراســة االســتقصائية الحاليــة 458 شــركًة  الشــركات(، وقــد وصــل عــدد الشــركات الصغيــرة والمتوسِّ
غــر وصغيــرًة  ــْت هــذه الشــركاُت شــركاٍت متناهيــَة الصِّ مــن أصــل 500 شــركة ُأجِرَيــت معهــا مقابــات أثنــاء إجــراء الدراســة. وضمَّ
ــي. وُتظهــُر الدراســة االســتقصائية الحاليــة أن الشــركات  ــطة فــي دب ــف الشــركات الصغيــرة والمتوسِّ ــا لتعري ــطًة َوفًق ومتوسِّ
الصغيــرة والمتوســطة أظهــرت تفــاؤالً أكبــر مــن حيــث التوّقعــات المســتقبلية للربــع الرابــع مــن عــام 2015 عنــد المقارنــة بالربــع 
الســابق، بينمــا لــم ُتظهــر القــدر ذاتــه مــن الثقــة الــذي أظهرتــه فــي الربــع الرابــع مــن الســنة الماضيــة، وهــذا بمــا يعكــس األجــواء 
ــب مــن 111.6 نقطــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 ليصــل إلــى  االقتصاديــة ككل. وقــد ارتفــع مؤشــر ثقــة الشــركات المركَّ
118.3 نقطــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015، إال أنــه تراجــع مــن 129.4 نقطــة كان قــد ســّجلها فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2014.

وفيما يلي ملخص المؤشرات الرئيسية للتوقعات المستقبلية:

تبــدو التوقعــات المســتقبلية المرتبطــة بعائــدات المبيعــات وأحجــام المبيعــات أقــوى علــى أســاس المقارنــة الربعيــة إال 	 
أنهــا أضعــف مــن نظيرتهــا التــي ُســّجلت قبــل ســنٍة مــن اآلن.

 وتظهــر الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أكثــر تفــاؤالً بشــكٍل طفيــف بارتفــاع أحجــام المبيعــات بالمقارنــة مــع الشــركات 	 
الكبيــرة، وهــو مــا تشــير إليــه صافــي األرصــدة لــكلٍّ منهمــا والتــي بلغــت %47 و%43 علــى التوالــي.

التوقعــات األكثــر تفــاؤالً والمرتبطــة بأحجــام المبيعــات ضمــن قطــاع الخدمــات جــاءت مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 	 
بصافــي رصيــد بلــغ %51 فــي مقابــل %40 ســّجلتها الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع التصنيــع، و45% 

للشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع التجــارة.

بقيت التوّقعات المرتبطة بالتوظيف مماثلة لنظيرتها في الربع السابق إال أنها أضعف مقارنًة بالسنة الماضية.	 

تعكــس التوّقعــات المســتقبلية بشــأن طلبــات الشــراء الجديــدة التوّقعــات المرتبطــة بأحجــام المبيعــات، وقــد تحّســنت 	 
هــذه التوّقعــات وفــق المقارنــة الربعيــة إال أنهــا جــاءت أضعــف بحســب المقارنــة الســنوية.

تأمــل %56 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي قطاعــي التصنيــع والخدمــات زيــادة معــدالت االســتفادة مــن قدراتها 	 
اإلنتاجيــة خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2015، وذلــك مقارنــًة بنســبة %36 للشــركات الكبيرة.

شــهدت التوقعــات المســتقبلية للشــركات الصغيــرة والمتوســطة تحّســًنا عنــد المقارنــة الربعيــة لكنهــا بــدت أضعــف 	 
لــدى مقارنتهــا ســنوًيا، ويأتــي ذلــك تماشــًيا مــع التوّقعــات بالنســبة ألحجــام المبيعــات وإيراداتهــا.
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التوقعات المستقبلية للمصّدرين 
في دبي - الربع الرابع للعام 2015

تضمنــت الدراســة االســتقصائية 96 شــركة تعمــل فــي مجــال التصنيــع والتجــارة والخدمــات الموجهــة نحــو التصديــر فــي دبــي. 
ــة. وتبــدو  ــل الصــادرات %20 أو أكثــر مــن مبيعاتهــا اإلجماليَّ ف الشــركة المصــدرة بأنَّهــا جهــٌة تمثِّ وألغــراض هــذا التقريــر، تعــرَّ
ــع  ــه بخصــوص الرب ــت علي ــذي كان ــع لعــام 2015 ال ــع الراب ــى نفــس القــدر مــن التفــاؤل بخصــوص الرب الشــركات المصــّدرة عل
ــب  الســابق، إال أنهــا أقــل تفــاؤالً إلــى حــدٍّ كبيــر ممــا كانــت عليــه فــي الســنة الماضيــة. إذ ســجل مؤشــر ثقــة الشــركات المركَّ
ريــن 111.3 نقطــة للربــع الثالــث مــن عــام 2015، بمــا يقــارب الـــ 110.8 نقطــة التــي ســّجلها فــي الربــع الثانــي مــن العــام  للُمصدِّ

ذاتــه، فــي مقابــل 128.7 نقطــة كان قــد حّققهــا فــي الربــع الثالــث لعــام 2014. 

ة للربع التالي:  راِت التوقعات المستقبلية الرئيسيَّ ص في ما يلي مؤشِّ ونلخِّ

جــاءت توقعــات الشــركات الموّجهــة نحــو الســوق المحلــي المرتبطــة بعائــدات المبيعــات أكثــر تفــاؤالً مــن تلــك الخاصــة 	 
ــي. ــذي بلــغ %52 و%37 علــى التوال ــكٍل منهمــا وال بالشــركات المصــّدرة وهــو مــا يشــير إليــه صافــي األرصــدة المســجل ل

وارتفعــت التوّقعــات المرتبطــة بأحجــام مبيعــات التصديــر بشــكٍل متواضــع عــن الربــع الســابق، إال أنهــا بقيــت أضعــف 	 
بشــكٍل ملحــوظ عــن تلــك المســّجلة فــي العــام الســابق.

بقــي صافــي رصيــد أحجــام المبيعــات عنــد ذات المســتوى الــذي كان قــد ســّجله فــي الربــع الســابق، إال أنــه ضعــف بشــكٍل 	 
ملحــوظ عــن مســتواه للربــع نفســه مــن العــام الماضــي. ويبلــغ صافــي الرصيــد الخــاص بشــركات التصديــر %31 مقابــل 

نســبة %50 التــي حققهــا صافــي الرصيــد الخــاص بالشــركات الموّجهــة للســوق المحلــي.

 تعتــزم %35 مــن شــركات التصديــر بيــع منتوجاتهــا وخدماتهــا فــي أســواق جديــدة، وتعــّد أفريقيا ودول مجلــس التعاون 	 
الخليجــي أهــم األســواق المســتهدفة بغــرض تنويع أســواق الصادرات.

 جــاءت التوّقعــات المرتبطــة بمســتويات التوظيــف أضعــف وفًقــا للمقارنــة الســنوية إال أنهــا أظهــرت تحّســًنا بحســب 	 
المقارنــة الربعيــة.

كمــا ضعفــت كذلــك التوّقعــات بشــأن طلبــات الشــراء الجديــدة عنــد مقارنتهــا ســنوًيا إال أنهــا بقيــت فــي مســتوى قريــب 	 
لمــا كانــت عليــه فــي الســنة الماضيــة. وفــي الوقــت الــذي ســجل فيــه صافــي الرصيــد لطلبــات الشــراء الجديــدة 31% 

ــر، حققــت الشــركات الموّجهــة نحــو الســوق المحلــي صافــي رصيــد وصــل إلــى 49%.   بالنســبة لشــركات التصدي
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أظهــرت شــركات التصديــر تفــاؤالً أقــل فيمــا يتعلــق بتوّقعاتهــا مــن حيــث األربــاح ســواء بالمقارنــة مــع الســنة الماضيــة أو 	 
ــل %40 ســجله صافــي  ــر %26 مقاب ــاح الصافيــة الخــاص بشــركات التصدي ــع الســابق. وجــاء صافــي الرصيــد لألرب مــع الرب

الرصيــد للشــركات الموجهــة نحــو الســوق الداخلــي.

أشــار %37 مــن مجتمــع المصّدريــن المنافســَة كأبــرز التحّديــات التــي تواجههــم أثنــاء تصديــر منتجاتهــم وخدماتهــم. فــي 	 
حيــن أشــار %17 آخــرون إلــى التحــدي المتمثــل بتقّلــب أســعار العمــات وأشــار %10 ضعــف المعرفــة بالســوق عائًقــا أمــام 
عمليــات التصديــر. كمــا جــاء ضمــن أهــم معيقــات التصديــر القضايــا القانونيــة والتنظيميــة، والقيــود والحظــر االقتصــادي 

فــي بعــض األســواق الرئيســية، باإلضافــة إلــى الوضــع السياســي غيــر المســتقر فــي المنطقــة.  

إجمالي أداء الشركات - 
الربع الثالث لعام 2015

عــات الشــركات للنشــاط المســتقبلّي، إال أنَّه  علــى الرغــم مــن أنَّ الهــدف الرئيســيَّ لهــذه الدراســة االســتقصائية هــو قيــاس توقُّ
ــة فــي أداء الشــركات مــن ربــٍع آلخــر، كمــا أشــارت لذلــك الشــركات التــي خضعــت للدراســة االســتقصائية  د التغييــرات الفعليَّ يحــدِّ

علــى نحــٍو نوعــي.

ُتظهــر الدراســة الحاليــة تراجــع النشــاط االقتصــادي فــي الربــع الثالــث لعــام 2015، حيــث تشــير نســبة قليلــة تبلــغ 23% 	 
فقــط مــن الشــركات إلــى حــدوث ارتفــاع فــي أحجــام المبيعــات مقابــل %35 أشــارت إلــى انخفاضهــا. وجــاء ضمــن األســباب 
الرئيســية وراء هــذا التراجــع دخــول فصــل الصيــف، وانخفــاض أعــداد العمــاء، والمنافســة وضعــف أوضاع الســوق، باإلضافة 
إلــى ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج، وانخفــاض عــدد المشــاريع، إلــى جانــب قضايــا تتعلــق بالحصــول علــى تأشــيرات للموظفيــن 

والمشــاكل الحاصلــة فــي أســواق التصديــر مثــل إيــران.

ولــم يحــدث أي تغييــر فــي أســعار البيــع فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015 بالنســبة إلــى %69 مــن المشــاركين فــي هــذه 	 
الدراســة، إال أن %21 منهــم أشــار إلــى تراجعهــا نظــًرا للمنافســة ولضعــف األوضــاع فــي أســواق التصديــر والســوق المحلــي 

علــى حــٍد ســواء، باإلضافــة إلــى التباطــؤ الحاصــل فــي معــّدالت الطلــب. 

بقيــت أعــداد التوظيــف علــى مســتواها الــذي كانــت عليــه فــي الربــع الســابق، كمــا ُســّجلت معــدالت توظيــف بمســتويات 	 
متقاربــة فــي القطاعــات الرئيســية الثاثــة. 
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عكســت مســتوياُت الشــراء التراجــَع الحاصــل فــي النشــاط االقتصــادي حيــث ســّجلت انخفاًضــا بالمقارنــة مــع الربــع الثانــي 	 
مــن العــام 2015، ومــع الربــع الثالــث مــن العــام الســابق. 

وتراجعــت معــّدالت اســتخدام القــدرات اإلنتاجيــة فــي كلٍّ مــن قطاعــي التصنيــع والخدمــات ســواء علــى أســاس المقارنــة 	 
الربعيــة أو الســنوية.

أشــار %41 مــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية إلــى حــدوث زيــادة فــي تكلفــة الوحــدة مــن العمالــة خــال الربــع 	 
الثالــث مــن العــام 2015 علــى خلفيــة االرتفــاع فــي األجــور والزيــادات والتعويضــات التــي تتماشــى مــع التكلفــة المتزايــدة 

لإليجــارات والمعيشــة. وقــد كانــت لتلــك التكاليــف أثــًرا مماثــًا فــي القطاعــات الثاثــة علــى حــٍد ســواء. 

ــع الثالــث لعــام 2015 مقابــل 24% 	  أشــار %16 مــن المشــاركين فــي الدراســة إلــى ارتفــاع تكلفــة المــواد األوليــة فــي الرب
كانــوا قــد أشــاروا لذلــك بالنســبة للربــع الثانــي مــن عــام 2015. كمــا ذكــرت %55 مــن جميــع الشــركات حــدوث زيــادٍة فــي 

اإليجــارات فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015 بنســبة مماثلــة لنســبة %54 التــي ُســّجلت فــي الربــع الســابق.

أظهــرت الدراســة االســتقصائية أن %38 مــن المشــاركين اســتفادوا مــن التمويــل البنكــي، حيــث أشــار %22 منهــم إلــى 	 
زيــادة تكلفــة هــذا النــوع مــن التمويــل فــي حيــن أن %71 أفــادوا ثباتهــا. 

لــم يكــن التراجــع فــي النشــاط االقتصــادي )أحجــام المبيعــات( بالنســبة لشــركات التصنيــع بنفــس القــوة التــي شــهدها 	 
قطــاع التجــارة إال أنــه كان أعلــى لــدى مقارنتــه بقطــاع الخدمــات. وقــد كان قطــاع المفروشــات هــو القطــاع الفرعــي الــذي 
أظهــر  أعلــى نشــاٍط إيجابــي ضمــن قطــاع التصنيــع، ويعــود ذلــك بشــكٍل كبيــر إلــى نمــو حجــم الطلبــات الجديــدة إلــى 

جانــب النمــو فــي أســواق الصــادرات.

ــى 	  ــى دخــول موســم العطــات ونقــص العمــاء وتراجــع الطلــب إل األداء الضعيــف فــي قطــاع التجــارة يمكــن أن يعــّزى إل
جانــب األثــر الســلبي لتدهــور أســعار البتــرول وإلــى المنافســة والتباطــؤ العالمــي فــي الطلــب علــى منتجــاٍت محــددة، هــذا 

باإلضافــة إلــى الحــرب فــي كلٍّ مــن ســوريا واليمــن.

وقــد لوحــظ بعــض النشــاط االقتصــادي اإليجابــي ضمــن قطــاع الخدمــات فــي الربــع الثالــث لعــام 2015، وذلــك فــي القطــاع 	 
الفرعــي لإلنشــاءات.

الشكل 9
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جدول 5

بمــا أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة تشــكل حوالــي %95 مــن العينــة التــي تــم إجــراء الدراســة االســتقصائية عليهــا، 	 
فــإن أداءهــا خــال الربــع الثالــث لعــام 2015 يعكــس حالــة مجتمــع األعمــال اإلجمالــي فــي دبــي. وُيظهــر صافــي الرصيــد 
ألحجــام المبيعــات خــال الربــع الثالــث لعــام 2015 تراجًعــا )%35( فــي النشــاط االقتصــادي مــع وجــود نســبة أكبــر مــن 

الشــركات تشــير إلــى ذلــك التراجــع مقارنــًة بنســبة الشــركات التــي تشــير إلــى تزايــد فــي النشــاط االقتصــادي )22%(.

أداء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المرتبــط بالربحيــة فــي الربــع الثالــث لعــام 2015 جــاء أضعــف كثيــًرا مــن أدائهــا فــي 	 
ــع الســابق وكذلــك مــن الســنة الماضيــة وتعــود أســباب ذلــك إلــى األوضــاع المتدنيــة فــي األســواق وارتفــاع النفقــات  الرب

وانخفــاض أســعار البيــع. 

معــدالت التوظيــف فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الربــع الثالــث لعــام 2015 جــاءت مماثلــة لتلــك المســّجلة 	 
فــي الربــع الســابق، إال أنهــا ليســت بــذات القــدر مــن القــوة لنظيرتهــا فــي الســنة الماضيــة. وكان نشــاط التوظيــف أعلــى 

مــا يكــون فــي شــركات قطــاع الخدمــات )بصافــي رصيــد %9( وجــاء األضعــف فــي قطــاع التصنيــع )بصافــي رصيــد 4%(.

  أشــارت %56 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة إلــى حــدوث زيــادة فــي تكاليــف اإليجــارات فــي الربــع الثالــث لعــام 	 
ــة للوحــدة  ــم يِشــر أي مــن المشــاركين فــي الدراســة إلــى حــدوث انخفــاض. وارتفعــت تكاليــف العمال 2015، فــي حيــن ل
وفــق مــا أوردتــه نحــو %41 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الربــع الثالــث 2015 والــذي يعتبــر مماثــًا للنســبة 

ــث لعــام 2014 )40%(. ــع الثال ــي مــن عــام 2015 )%44(، وتلــك المســجلة فــي الرب ــع الثان المســجلة فــي كٍل مــن الرب

حققــت الشــركات الكبيــرة نتائــج أفضــل مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فيمــا يتعلــق بــاألداء بالنســبة ألحجــام 	 
المبيعــات ومعــدالت التوظيــف وصافــي األربــاح، إذ بلــغ صافــي الرصيــد المرتبــط بأحجــام المبيعــات فــي الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة -%13 فــي حيــن بلــغ %5 فــي الشــركات الكبيــرة. أمــا فيمــا يتعلــق بالتوظيــف فقــد بلــغ صافــي الرصيــد 
الرصيــد  التوالــي، وســجل صافــي  %7 و%16 علــى  الكبيــرة  الصغيــرة والمتوســطة والشــركات  بالنســبة للشــركات 

المرتبــط بصافــي األربــاح نســبة -%25 للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مقابــل -%10 للشــركات الكبيــرة.

أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة - 
الربع الثالث لعام 2015
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رين - الربع  أداء المصدِّ
الثالث لعام 2015

جــاء أداء الشــركات الموّجهــة نحــو التصديــر أكثــر تواضًعــا بالنســبة لعائــدات المبيعــات )بصافــي رصيــد بلــغ -%29( لــدى 	 
مقارنتهــا مــع الشــركات التــي تســتهدف الســوق المحلــي )والتــي بلــغ صافــي الرصيــد لديهــا -12%(.

وبشــكٍل مماثــل، جــاء أداء مجموعــة الشــركات غيــر المصــّدرة بالنســبة ألحجــام المبيعــات أفضــل مــن نظيــره فــي مجتمــع 	 
المصدريــن؛ ويعكــس ذلــك صافــي الرصيــد الــذي بلــغ -%8 للشــركات ذات التوّجــه المحلــي مقابــل -%25 للمصّدريــن.

أداء الشــركات المصــّدرة ضمــن قطــاع التصنيــع كان هــو األفضــل مــن حيــث األحجــام المباعــة والتوظيــف خــال الربــع الثالــث 	 
لعام 2015.

ــه نحــو الســوق 	  أمــا فيمــا يتعلــق بالتوظيــف، فقــد جــاء أداء المصدريــن أفضــل مــن نظرائهــم مــن الشــركات ذات التوّج
ــي. ــغ %13 و%7 علــى التوال المحلــي بصافــي أرصــدة بل

أشــار %48 مــن المصّدريــن إلــى حــدوث زيــادة فــي تكلفــة الوحــدة مــن العمالــة؛ وأبلــغ %63 منهــم عــن ارتفــاع أســعار 	 
اإليجــارات، فــي حيــن أشــار %11 منهــم حــدوث ارتفــاٍع فــي تكلفــة المــواد األوليــة فــي الربــع الثالــث 2015.

قّيمــت الدراســة االســتقصائية األســباب األساســية وراء عــدم توّجــه غيــر المصّدريــن للتصديــر إلــى األســواق العالميــة والتــي 	 
تشــمل بالدرجــة األولــى مــا يلــي:

استمرار األسواق المحلية في توفير فرٍص جيدة للشركات المحلية ذات الصلة التي شاركت في الدراسة. «

الحجم المحدود للعمليات الحالية والذي يعّد غير ُمواٍت لتمويل التوّسع لألسواق العالمية. «

جدول 6
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التحديات الرئيسية التي 
تواجهها الشركات في دبي

ــث مــن عــام 2015، والتــي قــد  ــع الثال ــة الرب ة التــي واجَهْتهــا الشــركات فــي نهاي ــات الرئيســيَّ ي ــت الدراســة أيًضــا التحدِّ  تناول
رهــا علــى المــدى القريــب. وجــاءت نســبة الشــركات المشــاركة فــي الدراســة التــي ال تتوقــع أي  ــر فــي نمــوِّ الشــركات وتطوُّ تؤثِّ
عوائــق أمــام أعمالهــا التجاريــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015، أعلــى مــن تلــك التــي ُســّجلت فــي الربــع الثانــي مــن العــام ذاتــه 

بمعــّدالت بلغــت %49 و%45 لــكلٍّ منهمــا علــى التوالــي.

الشكل 11الشكل 10

ة التي تواجهها الشركات في دبي: يات األساسيَّ  وفي ما يلي ملّخٌص للتحدِّ

وضــع الســوق/الطلب: أشــارت الشــركات بــأن تباطــؤ الطلــب علــى أنــه التحــدي األول الــذي يواجــه أعمالهــا بحســب مــا أشــار 	 
إليــه %10 مــن المشــاركين. وقــد توّقــع %27 منهــم زيــادة حــدة هــذا التحــّدي فــي حيــن أن %67 لــم  يتوّقعــوا أن يطــرأ أي 

تغييــر علــى حــدة هــذا العائــق.  

المنافســة: يتوّقــع %9 مــن المشــاركين فــي الدراســة أن يواجهــوا منافســًة قويــة؛ إال أن هــذه النســبة أتــت أقــل مــن نســبة 	 
%16 التــي ُســّجلت فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015. كمــا تتوّقــع %43 مــن الشــركات المشــاركة ارتفــاع حــدة المنافســة. 

التكلفــة العاليــة لإليجارات/االســتئجار: تأتــي التكلفــة العاليــة لإليجارات/االســتئجار فــي المرتبــة التاليــة ألهــم التحّديــات 	 
ة تأثيــر هــذه التكلفــة ســتزداد. ــا لـــ %6 مــن الشــركات التــي أشــارت %23 منهــا أن حــدَّ وفًق

المســتحقات/تأخير الدفعــات: أشــارت %5 مــن الشــركات المشــاركة فــي الدراســة هــذه التأخيــرات كأحــد العوائــق التــي 	 
تواجههــا.

وفيمــا يتعلــق بالعوامــل التــي تؤثــر علــى الشــركات وفًقــا لحجمهــا، فقد أشــارت الشــركات الكبيــرة وضع الســوق/الطلب وتأثير 
ــق، بينمــا جــاء وضــع الســوق/الطلب والمنافســة والتكلفــة  ــرة للقل ــرول والمنافســة فــي مقّدمــة الشــؤون المثي أســعار البت

اآلخــذة فــي التزايــد لإليجارات/االســتئجار كأبــرز الشــؤون المثيــرة للقلــق للشــركات الصغيــرة والمتوســطة.

أما بالنسبة للمصّدرين، فأهم التحّديات التي تؤثر على أعمالهم هي ذاتها المؤثرة على االقتصاد ككل.
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التوقعات المستقبلية 
لاستثمار

 تقيــُس هــذه الدراســة االســتقصائية أيًضــا التوقعــات المســتقبلية لمجتمــع األعمــال بشــأن االســتثمار مــن حيــُث توّســُيُع 
القــدراِت وُخطــِط ترقيــة التكنولوجيــا المســتخَدمة خــال فتــرة اثنــي عشــر شــهًرا. 

الشكل 13الشكل 12

علــى الرغــم مــن انخفــاض قيمــة مؤشــر ثقــة األعمــال المرّكــب فــي الربــع الثانــي لعــام 2015 عنهــا فــي الربــع الســابق، فقــد 	 
اســتخلصت الدراســة وجــود ميــٍل أكبــر لــدى شــركات األعمــال فــي دبــي نحــو توســيع قدراتهــا التجاريــة وإجــراء ترقيــات فــي 
التكنولوجيــا المســتخدمة خــال الفتــرة القريبــة، إذ تتوّقــع %77 منهــا القيــام باالســتثمار فــي توســيع أعمالهــا علــى مــدى 
األشــهر اإلثنــي عشــرة المقبلــة مقارنــة مــع %74 جــاءت فــي كل مــن نتائــج الدراســات االســتقصائية للربــع األول مــن عــام 

2015 والربــع الثانــي مــن عــام 2014.

أبــدت الشــركات التــي تخطــط لتوســيع قدراتهــا اســتعدادها للقيــام باســتثمارات رأســمالية بغــرض توســيع مقــار مكاتبها 	 
الحاليــة واقتنــاء األصــول الثابتــة )مثــل المصانــع والمســتودعات واآلليــات والمركبــات(. الشــركات المشــاركة فــي الدراســة 
والتــي ال تفّكــر فــي توســيع قدراتهــا التجاريــة أوردت أســباًبا رئيســية وراء ذلــك شــملت رضاهــا عــن حجــم ونطــاق العمليــات 

وفًقــا لقدرتهــا الحاليــة، و/أو تركيزهــا علــى تحقيــق االســتقرار والربحيــة قبــل التوســع فــي الســوق.

وُتظهــر المقارنــة بيــن القطاعــات الرئيســية أن شــركات التصنيــع أكثــر ميــًا نحــو كلٍّ مــن توســيع قدراتهــا )حيــث تخطــط 	 
%87 مــن شــركات التصنيــع و%69 مــن شــركات التجــارة و%79 مــن شــركات الخدمــات لمثــل هــذه االســتثمارات( وكذلــك 
ترقيــة التكنولوجيــا المســتخدمة )%94 مــن شــركات التصنيــع و%57 مــن شــركات التجــارة و%73 مــن شــركات الخدمــات(.

وتشــترك كٌل مــن الشــركات الكبيــرة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي نفــس التوّقعــات المســتقبلية فيمــا يخــص 	 
خطــط توســيع القــدرات وترقيــة التكنولوجيــا.

كمــا أظهــرت الشــركات التــي تتوّجــه للســوق المحلــي ميــًا أكبــر مــن الشــركات ذات التوّجــه للتصديــر نحــو ترقيــة 	 
القــدرات. توســيع  بشــأن  المســتقبلية  توقعاتهمــا  فــي  المجموعتــان  اتفقــت كلتــا  فــي حيــن  التكنولوجيــا، 
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