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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:

1. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2. مؤسسة دبي لتنمية الصادرات

3. مؤسسة دبي لتنمية االستثمار

4. مكتب دبي للتنافسية

وتماشــًيا مــع المهمــة الجديــدة المنوطــة بالدائــرة، عكفــت إدارة المعلومــات االقتصاديــة علــى إجــراء دراســة اســتقصائية ربــع 
ســنوية لقطــاع األعمــال بالتنســيق مــع المؤسســات التابعــة لدائــرة التنميــة )مؤسســة دبــي لتنميــة الصــادرات ومؤسســة 
محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة( وبالتعــاون مــع مؤسســة دان آنــد برادســتريت جنوب 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 الرابــع لعــام 2015.
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لمحة 
موجزة

ــي لتوّقعاتهــا بالنســبة 	  ــى خفــض الشــركات فــي دب أدى الضعــف فــي مســتوى الطلــب إل
ــع نفســه مــن  ــع الســابق ومــع الرب ــة مــع الرب ــع األول لســنة 2016 بالمقارن لألعمــال فــي الرب
العــام الماضــي، إذ ســّجل المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال 116.1 نقطــًة فــي الربــع الرابــع مــن 
عــام 2015 مقابــل 138.2 نقطــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2014 و124.8 نقطــة فــي الربــع 

الثالــث مــن عــام 2015.

جــاءت التوّقعــات بشــأن إيــرادات المبيعــات للربــع األول مــن عــام 2016 أضعــف لــدى مقارنتها 	 
بالتوقعــات للربــع الســابق، ولنفــس الربــع مــن العــام الســابق بحســب مــا أظهرتــه الدراســة 

االستقصائية.

بقيــت الشــركات الكبيــرة علــى درجــٍة أكبــر مــن التفــاؤل بالمقارنــة مــع الشــركات الصغيــرة 	 
والمتوســطة، حيــث ســّجل مؤشــر ثقــة األعمــال المركــب 119.3 و111.3 نقطــة لــكٍل منهــا 

علــى التوالــي.

ويظــّل مجتمــع األعمــال ككل فــي دبــي أكثــر تفــاؤالً مــن المصّدريــن، إذ جــاءت نتائــج مؤشــر 	 
ثقــة األعمــال المركــب لهمــا بـــ 116.1 و103.9 نقطــة علــى التوالــي. 

يتوّقــع مــن َشــِمَلهم االســتقصاء بالمجمــل أن يســوء وضــع قطــاع األعمــال خــال الربــع األول 	 
مــن عــام 2016 ُمقارنــًة بالربــع الرابــع مــن عــام 2015 والربــع األول مــن العــام الســابق.

ارتفعــت نســبة المشــاركين فــي االســتقصاء ممــن توّقعــوا عــدم وجــود عوائــق تواجــه 	 
ــع  ــى %55 فــي الرب ــث مــن عــام 2015 لتصــل إل ــع الثال أعمالهــم مــن نســبة %49 فــي الرب
الرابــع مــن عــام 2015. وقــد جــاءت المنافســة علــى رأس التحديــات التــي تواجــه الشــركات 

فــي دبــي. 

ــة 	  أبــدت الشــركات ميــًا أكبــر بشــكٍل طفيــف تجــاه االســتثمار فــي توســيع األعمــال التجاري
وفــي ترقيــة القــدرات التكنولوجيــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015 ممــا كانــت عليــه فــي 
الربــع الثالــث مــن عــام 2015. وتتوقــع %67 مــن الشــركات أن تقــوم باالســتثمار لتوســيع 
أعمالهــا مقابــل %63 منهــا تخّطــط لترقيــة قدراتهــا التكنولوجيــة 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.

ــع مــن عــام 2015 علــى عينــة إجماليــة تضــم 500  ــع الراب ــة للرب ُأجريــت الدراســة االســتقصائية الفصليــة للمشــروعات التجاري
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

الرابــع 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 
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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ُر ثقة األعمال -  مؤشِّ
 الربع الرابع، 2015

ــع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي دبــي بمعــدل %4 فــي عــام 2015، ويأتــي ذلــك مدفوًعــا بالقــوة التــي تشــهدها  ُيتوقَّ
ــا بكثيــر مــن اقتصــادات الــدول  ــز اقتصــاد اإلمــارة بكونــه أكثــر تنوًع قطاعــات التمويــل والعقــارات والتجــارة والســياحة. ويتمّي
األخــرى فــي المنطقــة ويعــود ذلــك إلــى أّن إنتــاج النفــط والغــاز ال ُيشــّكل ســوى جــزء ضئيــل مــن إجمالــي الناتــج المحّلــي فــي 
دبــي. وُتظِهــر الدراســة االســتقصائية للربــع الرابــع مــن عــام 2015 توّقعــات إيجابيــة ولكــن أضعــف مــن الســابق، مــع انخفــاض 
المؤشــر المركــب اإلجمالــي لثقــة قطــاع األعمــال إلــى 116.1 نقطــة )حيــث يشــير مســتوى 100 نقطــة إلــى توّقعــات مســتقّرة/

حيادية(. 

ــب لثقــة قطــاع األعمــال بمقــدار 22.1 نقطــة فــي الربــع  وعنــد إجــراء مقارنــة علــى أســاس ســنوي، يتبّيــن َتراُجــع المؤشــر المركَّ
الرابــع مــن العــام 2015 عــن 138.2 نقطــة فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2014، وذلــك نتيجــة أوضــاع الســوق المترّديــة وانخفــاض 
عــدد العمــاء وانخفــاض الطلــب فــي األســواق المحليــة وأســواق التصديــر، إلــى جانــب المنافســة والقضايــا ذات الصلــة بعمليــة 
ــن المقارنــة الربعيــة أيًضــا اتجاًهــا مماثــًا حيــث انخفــض المؤشــر المركــب لثقــة قطــاع األعمــال بمقــدار 8.7 نقطــة، فقد  الدفــع. ُتبيِّ
أظهــرت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وكذلــك الشــركات الكبيــرة انخفــاض مســتويات الثقــة نظــًرا للتوقعــات الضعيفــة 

بالنســبة للطلــب.
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ومــا تــزال الشــركات الكبيــرة أكثــر تفــاؤالً مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي اتجــاٍه يماثــل نظيــره فــي الربــع الماضــي، 
ويّتضــح ذلــك مــن خــال نتائــج المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال والــذي ســّجل 119.3 و111.3 نقطــة لــكلٍّ منهمــا علــى التوالــي. 
وقــد أظهــرت الشــركات الكبيــرة تفــاؤالً أقــوى فيمــا يتعلــق بإيــرادات وأحجــام مبيعاتهــا، وأعــداد الموظفيــن وطلبــات الشــراء 
الجديــدة، بينمــا تعادلــت المجموعتــان مــن الشــركات بالنســبة لمســتويات الثقــة فيمــا يتعلــق بأســعار البيــع وصافــي األربــاح.



التوقعات المستقبلية العامة 
لنشاط األعمال - الربع األول، 2016

ُتظهــر الدراســة االســتقصائية أن توقعــات الربــع األول مــن عــام 2016 أضعــف مــن توقعــات الربــع األول مــن عــام 2015 وكذلــك 
الربــع الرابــع مــن العــام ذاتــه. وتراجعــت نســبة المشــاركين الذيــن يتوّقعــون ازديــاد عائــدات المبيعــات مــن %65 فــي الربــع األول 

مــن عــام 2015 و %59 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015 إلــى %51 فــي الربــع األول مــن عــام 2016.

تميــل التوقعــات بالنســبة ألســعار البيــع نحــو االســتقرار، مــع توقــع %76 مــن المشــاركين فــي الدراســة عــدم حــدوث تغييــر 	 
فــي أســعار البيــع. فــي حيــن توّقعــت %14 مــن الشــركات زيــادة أســعار البيــع لديهــا والتــي ســتكون مدعومــًة بارتفــاع فــي 

الطلــب وزيــادة فــي أســعار المــواد الخــام.

أظهــرت التوقعــات الخاصــة بصافــي األربــاح اتجاًهــا يتماشــى مــع االنخفــاض الســنوي والفصلــي فــي التوقعــات بالمجمــل. 	 
وُتعــَزى التوّقعــات الضعيفــة بالنســبة لألربــاح إلــى ارتفــاع النفقــات الــذي يأتــي مترافًقــا مــع االنخفــاض فــي الطلــب.

اّتســمت التوقعــات بشــأن التوظيــف بالضعــف هــي األخــرى تماشــًيا مــع التوقعــات الضعيفــة فيمــا يتعلــق بأحجــام البيــع 	 
واألربــاح، وتراجــع صافــي الرصيــد بالنســبة ألعــداد الموظفيــن وفًقــا لــكٍل مــن المقارنــة الســنوية والفصليــة علــى حــدٍّ 

ســواء.  

جــاءت توقعــات المشــاركين بالنســبة ألحجــام المبيعــات أقــل تفــاؤالً للربــع األول مــن العــام 2016 ممــا كانــت عليــه فــي 	 
الربــع الســابق أو الربــع ذاتــه فــي العــام الســابق. ويعــّزى هــذا الضعــف فــي التوّقعــات إلــى انخفــاض التوّقعــات بالنســبة 
للطلــب والــذي يأتــي علــى خافيــة االنخفــاض فــي أعــداد العمــاء والمشــاريع فــي الســوق المحليــة، وإلــى الحــروب الراهنــة، 
وتقّلــب أســعار العمــات فــي أســواق التصديــر. ويظهــر أكبــر تدهــور فــي التوقعــات فــي قطــاع التصنيــع. وتوّقــع %49 مــن 

المشــاركين فــي الدراســة بالمجمــل ارتفاًعــا فــي أحجــام البيــع، مقارنــًة بمــا نســبته %14 ممــن توّقعــوا انخفاًضــا.

توقعات أداء قطاع األعمال - الربع األول، 2016
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قطاُع التصنيع:

التوقعات المستقبلية ألحجام المبيعات على مستوى القطاعات

ــر تفــاؤالً فيمــا يتعلــق  ــة، جــاء قطــاع الخدمــات األكث ــك أن مــن بيــن القطاعــات الرئيســية الثاث أظهــرت الدراســة الحاليــة كذل
بأســعار البيــع والتوظيــف وصافــي األربــاح، إال أن قطــاع التجــارة بقــي األكثــر ثقــًة بالنســبة للعائــدات علــى المبيعــات.

وفًقــا للمشــاركين فــي الدراســة الحاليــة، فــإن قطــاع التصنيــع هــو األقــل تفــاؤالً مــا بيــن القطاعــات الثاثــة، حيــث جــاءت توّقعاتــه 
األضعــف فيمــا يتعلــق بأحجــام المبيعــات، مــع صافــي رصيــد بلــغ %18 مقابــل %38 لــكلٍّ مــن قطاعــي التجــارة والخدمــات. وقــد 
ضعفــت التوقعــات بالنســبة لألحجــام فــي حالتــي المقارنــة الربعيــة والســنوية مــع تراجــع نســبة شــركات التصنيــع التــي تتوقــع 
زيــادة فــي األحجــام مــن %70 خــال الربــع األول لعــام 2015، و %53 خــال الربــع الرابــع لعــام 2015أ إلــى %43 فقــط للربــع األول 
مــن العــام 2016. أمــا فــي الربــع األول مــن العــام 2016 فتتوّقــع %25 مــن الشــركات انخفاًضــا فــي األحجــام يعــود للحــرب الدائــرة 

فــي المنطقــة والتدهــور فــي قاعــدة العمــاء.

وقــد جــاءت شــركات التصنيــع فــي مجــال صناعــة الــورق والطباعــة، وأيًضــا فــي مجــال المعــادن والمــواد الغذائيــة والمشــروبات 
أكثــر تفــاؤالً مقارنــًة بغيرهــا مــن القطاعــات الفرعيــة.
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أظهــر قطــاع الخدمــات هــو اآلخــر مســتويات مــن التفــاؤل أكثــر انخفاًضــا عنــد المقارنــة بالربــع الســابق والعــام الســابق. فقــد 
انخفــض صافــي الرصيــد الخــاص بأحجــام المبيعــات مــن %61 للربــع األول مــن العــام 2015 و %51 للربــع الرابــع مــن العــام 
ــع األول مــن 2016. ويعــّد كلٌّ مــن قطاعــي الخدمــات وقطــاع التجــارة أكثــر ثقــًة مــن قطــاع التصنيــع.  ــى %38 للرب نفســه إل

لــم تــأت ثقــة القطاعــات الفرعيــة لإلنشــاءات والهندســة المعماريــة والعقــارات علــى ذات القــدر مــن القــوة عنــد المقارنــة علــى 	 
أســاس ربــع ســنوي بحســب مــا أظهرتــه الدراســة، حيــث تتوقــع %45 منهــا ارتفاًعــا فــي أحجــام مبيعاتهــا مقابــل %49 تتوقــع 
اســتقرار تلــك األحجــام. ولــدى المقارنــة نجــد أن %58 مــن الشــركات كانــت قــد توّقعــت ارتفاًعــا فــي أحجــام المبيعــات خــال 

الربــع الرابــع مــن العــام 2015، فــي حيــن توّقعــت نســبة هامشــية منهــا )تبلــغ %3( بالمقابــل انخفاًضــا فــي تلــك األحجــام.

قطــاع الفنــادق والمطاعــم الفرعــي مــن قطــاع الســياحة والضيافــة هــو اآلخــر لــم يكــن علــى ذات القــدر مــن التفــاؤل الــذي 	 
كان عليــه فــي الربــع الســابق حيــث يتوقــع %52 فقــط مــن المشــاركين فــي الدراســة زيــادًة فــي الربــع األول مــن العــام 2016، 
مقارنــًة بنســبٍة كانــت قــد وصلــت إلــى %80 فــي الربــع الرابــع لعــام 2015. جــاءت شــركات تأجيــر الســيارات وشــركات الســفر 
والســياحة أكثــر تفــاؤالً بصافــي رصيــٍد بلــغ %29 مقابــل %13 كانــت قــد ســّجلتها فــي الربــع الســابق. وبالنســبة للشــريحة 
المشــتركة لقطــاع الســفر والضيافــة، فقــد بلــغ صافــي الرصيــد مــا نســبته %25 مقارنــًة بنســبة %64 للربــع الرابــع مــن عــام 

.2015

التوقعــات المســتقبلية لقطــاع النقــل المرتبطــة بأحجــام المبيعــات جــاءت إيجابيــة للربــع األول مــن العــام 2016، حيــث 	 
ــادًة فــي تلــك األحجــام، مقابــل %13 توّقعــت تراجــع األحجــام نظــًرا النخفــاض عــدد العمــاء  توقعــت %55 مــن الشــركات زي

ــب. ومســتوى الطل

قطاع التجارة:
ــع األول مــن عــام 2016 ســواًء علــى أســاس  ــا فــي التوقعــات المســتقبلية بالنســبة للرب ــا انخفاًض أظهــر قطــاع التجــارة أيًض
ســنوي أو ربعــي، وذلــك بمــا يتماشــى مــع االتجــاه العــام الــذي ســاد مجمــل القطاعــات. وُأشــير إلــى المنافســة وضعــف مســتويات 

الطلــب ســواء فــي الســوق المحّليــة أو فــي أســواق التصديــر علــى أّنهــا أهــم أســباب ضعــف التفــاؤل. 
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وتشمل القطاعات الرئيسية المتفائلة بحدوث زيادة في الطلب خالل الربع التالي:

%67 مــن تجــار أجهــزة الكمبيوتــر يتوّقعــون تحقيــق ارتفــاع فــي أحجــام المبيعــات خــال الربــع األول مــن عــام 2016 ويعــود 	 
ذلــك إلــى وجــود طلــب أقــوى فــي الســوق المحليــة وأســواق التصديــر علــى حــٍد ســواء.

يتوّقــع %47 مــن تجــار اإللكترونّيــات زيــادًة فــي أحجــام المبيعــات خــال الربــع األول مــن عــام 2016، فــي حيــن يتوقــع 20% 	 
انخفاًضــا. منهــم 

ــادة أحجــام مبيعــات اســتناًدا إلــى توّقعــات بنمــو الطلــب 	  أظهــر %48 مــن تجــار قطــاع األطعمــة والمشــروبات تفــاؤالً بزي
ــع األول مــن عــام 2016. ــادة فــي طلبــات الشــراء خــال الرب وبالزي

لقــد أظهــرت الدراســة أن الشــركات إجمــاالً تتوقــع للوضــع العــام لألعمــال أن يــزداد ســوًءا خــال الربــع األول لعــام 2016 مقارنــًة 
مــع الربــع الســابق ومــع العــام الســابق، إذ تتوّقــع %45 مــن الشــركات تحّســنًا فــي أوضــاع األعمــال فــي الربــع األول مــن عــام 2016 
ــع  ــي فــي الرب ــًة مــع نســبَتي %51 و %8 ُســّجلتا علــى التوال ــه، مقارن ــع ذات ــع تدهــوًرا خــال الرب فــي حيــن أّن %13 منهــا تتوّق

الرابــع مــن عــام 2015 ونســبَتي %61 و %7 فــي الربــع األول مــن عــام 2015.

زادت نســبُة المشــاركين الذيــن ال يتوقعــون أن تواجــه أنشــطة أعمالهــم أي عوائــق مــن نســبة %49 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 
2015 لتصــل إلــى %55 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015. وجــاءت المنافســة لتتصــدر قائمــة التحّديــات التــي تواجههــا األعمــال 
بحســب مــا أشــارت إليــه %10 مــن الشــركات، فــي حيــن أبــدت %6 مــن الشــركات قلًقــا بشــأن األنظمــة والرســوم الحكوميــة، كمــا 

أوردت %5 مــن الشــركات ضعــف الطلــب وســوء أوضــاع الســوق والتكاليــف لإليجارات/االســتئجار كعوائــق تؤثــر علــى أعمالهــا.

الشكل 7

الشكل 8
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 األنشطة الجديدة

جــاء ادراج انشــطة تجاريــة جديــدة ) 37 نشــاطا( معتمــدة مــن قبــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي امــارة دبــي مواكبــا 
لمتطلبــات الشــركات واصحــاب الرخــص التجاريــة مــا يعــزز مــن حركــة االعمــال وفتــح آفــاق جديــدة لنموهاعلــى المــدى 

الطويــل. وياتــي ضمــن جهــود الدائــرة الراميــة الــى تذليــل العقبــات امــام مجتمــع االعمــال.

النشاط رمز النشاط
2423-08 تجهيز المنتجات النباتية لإلستخدامات الصيدالنية
5110-17 مكتب علمي 
741431 إستشارات مراكز التشخيص اإلشعاعي
924917 تنظيم الرحات الخلوية والتخييم
1549-29 صناعة المكمات الغذائية
1549-28  تسييل مكعبات الكاكاو المجمدة
9309-16 تركيب لوحات أرقام السيارات
6309-03 تنسيق خدمات الطيران
7310-06  مركز أبحاث بيطري
5141-11 تجارة الديزل             
5190-15 تجارة معدات وأجهزة اإلنقاذ
5010-09 تجارة السيارات الكاسيكية
5010-10  تجارة السيارات المستعملة ألغراض التصدير
519016  تجارة عامة بالجملة
7499-70 خدمات تصديق الشهادات والمستندات
9232-04 متحف الشمع
7422-24 خدمات فحص ومراقبة البيئة 
7499-71 أمين الخدمات العقارية
1549-30 صناعة األغذية ذات المكونات المتجانسة
741432 خدمات إدارة المشاريع
154303 صناعة الحاوة الطحينية
924149 وسيط رياضي
749404 خدمات التصوير الجوي
292908  صناعة أنظمة وأجهزة توفير الطاقة
651913 خدمات إصدار البطاقات السياحية الذكية
514948 تجارة مخلفات األقمشة والمنسوجات
514949 تجارة النفايات والمخلفات الزجاجية
900014 خدمات جمع ونقل مخلفات البناء والهدم
749972  موفر خدمات الشركات
5190-17 تجارة الطائرات التي تعمل بدون طيار )درون(
181022  خياطة المابس واألزياء العسكرية الرجالية
181023 خياطة المابس واألزياء العسكرية النسائية
930213 مركز تركيب الشعر المستعار للرجال
511018  ممثل الشركات العسكرية
651914 مصرف أعمال
453025 مقاوالت تركيب شبكات الغاز المركزي في المباني
172110 صناعة أدوات الحماية والحواجز البحرية



التوقعات المستقبلية للشركات الصغيرة 
طة في دبي -  الربع األول 2016 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 443 شــركًة من  الشــركات(، وقــد وصــل عــدد الشــركات الصغيــرة والمتوسِّ
ــطًة َوفًقــا لتعريــف  غــر وصغيــرًة ومتوسِّ ــت هــذه الشــركات شــركاٍت متناهيــَة الصِّ أصــل 500 شــركة ُأجِرَيــت معهــا مقابــات  وضمَّ
ــطة في دبي. وُتظهُر الدراســة االســتقصائية الحالية أن الشــركات الصغيرة والمتوســطة ال تظهر  الشــركات الصغيرة والمتوسِّ
تفــاؤالً مــن حيــث التوّقعــات المســتقبلية للربــع األول مــن عــام 2016 عنــد المقارنــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2015 وكذلــك بالربــع 
ــب  للشــركات الصغيــرة  األول مــن 2015، وهــذا بمــا يعكــس االتجــاه العــام للتوقعــات. وقــد ســجل مؤشــر ثقــة الشــركات المركَّ
ــطة 111.3 نقطــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015، األمــر الــذي يعــّد تراجًعــا كبيــًرا مــن 128.5 نقطــة كان قــد ســّجلها  والمتوسِّ

فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2014، و118.3 نقطــة فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2015. 

وفيما يلي ملخص المؤشرات الرئيسية للتوقعات المستقبلية:	 

تبدو التوقعات المستقبلية أضعف بالنسبة لكافة المعايير سواء على أساس المقارنة الربعية أو السنوية.	 

وتظهــر الشــركات الكبيــرة أكثــر تفــاؤالً مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن حيــث أحجــام المبيعــات وهــو مــا 	 
ــة مــع %34 للشــركات الصغيــرة  ــغ %40 للشــركات الكبيــرة بالمقارن ــذي بل ــكلٍّ منهمــا وال يشــير إليــه صافــي األرصــدة ل

والمتوســطة.

جــاءت توقعــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المرتبطــة بأحجــام المبيعــات فــي قطاعــي التجــارة والخدمــات أكثــر تفاؤالً 	 
ــغ %15 ســّجلته الشــركات  ــل صافــي رصيــد بل ــكلٍّ منهمــا( فــي مقاب ــي ل ــغ %38 و %37 علــى التوال )بصافــي أرصــدة بل

الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع التصنيــع.

التوّقعــات المرتبطــة بالتوظيــف شــهدت ضعًفــا هــي األخــرى بمــا يتماشــى مــع الضعــف الــذي اّتســمت بــه التوّقعــات 	 
بالنســبة لألحجــام والعائــدات.

كما جاءت التوّقعات بالنسبة لطلبات الشراء الجديدة مماثلة للتوّقعات بالنسبة ألحجام المبيعات.	 

تأمــل %43 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي قطاعــي التصنيــع والخدمــات زيــادة معــدالت االســتفادة مــن قدراتها 	 
اإلنتاجيــة خــال الربــع األول مــن عــام 2016.

جدول 2
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التوقعات المستقبلية للمصّدرين 
في دبي - الربع األول للعام 2016

ــر فــي  تضمنــت الدراســة االســتقصائية 117 شــركة تعمــل فــي مجــال التصنيــع والتجــارة والخدمــات الموجهــة نحــو التصدي
ــة.  ــل الصــادرات %20 أو أكثــر مــن مبيعاتهــا اإلجماليَّ ف الشــركة المصــدرة بأنَّهــا جهــٌة تمثِّ ــر، تعــرَّ دبــي. وألغــراض هــذا التقري
وتبــدو الشــركات المصــّدرة أقــل تفــاؤالً إلــى حــدٍّ كبيــر بالنســبة للربــع األول مــن عــام 2016 مقارنــًة بالربــع الســابق وكذلــك الربــع 
ريــن 103.9 نقطــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015  ــب للُمصدِّ ذاتــه مــن العــام الســابق، إذ ســّجل مؤشــر ثقــة الشــركات المركَّ

مقابــل 134.7 نقطــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2014  و111.3 نقطــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015.

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

جــاءت التوقعــات المرتبطــة بعائــدات المبيعــات متماثلــة بالنســبة للشــركات الموّجهــة نحــو الســوق المحلــي والشــركات 	 
المصــّدرة، وهــو مــا يشــير إليــه صافــي األرصــدة المســجل لكاهمــا والــذي بلــغ 36%.

وقــد ظهــرت التوّقعــات المرتبطــة بأحجــام مبيعــات التصديــر ضعيفــة وذلــك ســواء علــى أســاس المقارنــة الربعيــة أو 	 
الســنوية.

تخطــط %33 مــن شــركات التصديــر لبيــع منتوجاتهــا وخدماتهــا فــي أســواق جديــدة، وتعــّد أفريقيا وأوروبــا ودول مجلس 	 
التعــاون الخليجــي أهــم األســواق المســتهدفة بغــرض تنويــع أســواق الصادرات.

كمــا تعتــزم غالبيــة شــركات التصديــر )بنســبٍة تصــل إلــى %77 منهــا( عــدم تغييــر القــوة العاملــة لديهــا للربــع األول 	 
ــادة حجــم التوظيــف مــن  مــن عــام 2016. فــي حيــن ظهــرت الشــركات الموّجهــة نحــو الســوق المحلــي أكثــر تفــاؤالً بزي

الشــركات المصــدرة بصافــي أرصــدة بلــغ %17 و %1 لــكلٍّ منهــا علــى التوالــي.

كذلــك أظهــرت شــركات التصديــر تفــاؤالً أقــل مــن الشــركات الموّجهــة نحــو الســوق المحلــي فيمــا يتعلــق بتوّقعاتهــا مــن 	 
حيــث األربــاح األمــر الــذي يعكســه صافــي الرصيــد الــذي يبلــغ %15 و %26 لــكلٍّ منهــا علــى التوالــي.

أمــا مــن ناحيــة أهــم التحديــات التــي تواجــه مجتمــع المصّدريــن والتــي تتعلــق بتصديــر منتجاتهــم وخدماتهــم إلــى خــارج 	 
الدولــة فقــد جــاءت المنافســَة كأبــرز تلــك التحّديــات )وفًقــا لمــا أشــار إليــه %15 مــن المصّدريــن(، إلــى جانــب تقّلــب أســعار 

العمــات )%10( والوضــع السياســي غيــر المســتقر فــي المنطقــة )9%(.   
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إجمالي أداء الشركات - 
الربع الربع لعام 2015

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

علــى نحــٍو نوعــي.

ُتظهــر الدراســة الحاليــة تراجــع أحجــام المبيعــات بالنســبة إلــى %38 مــن الشــركات فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015. وجــاء 	 
ضمــن األســباب الرئيســية وراء هــذا التراجــع انخفــاض مســتوى الطلــب ســواء فــي األســواق المحليــة أو العالميــة، وارتفــاع 

تكلفــة المــواد الخــام، باإلضافــة إلــى تراجــع أعــداد الســّياح والتأخيــرات فــي الدفــع والمنافســة. 

وقــد شــهدت أســعار البيــع انخفاًضــا بالنســبة إلــى %26 مــن المشــاركين فــي هــذه الدراســة، والــذي تعــود أســبابه إلــى 	 
المنافســة والتباطــؤ الحاصــل فــي معــّدالت الطلــب. إال أن %66 مــن الشــركات اســتطاعت المحافظــة علــى ثبــات أســعار 

البيــع. 

ــى %75 مــن 	  ــث مــن عــام 2015 بالنســبة إل ــع الثال ــت عليــه فــي الرب ــذي كان بقيــت أعــداد الموظفيــن علــى مســتواها ال
المشــاركين، ممــا يشــير إلــى اســتقرار مســتويات التوظيــف.  

عكســت مســتوياُت الشــراء التراجــَع الحاصــل فــي النشــاط االقتصــادي حيــث ســّجلت انخفاًضــا فــي الربعيــن، الثالــث مــن 	 
العــام 2015، والرابــع مــن عــام 2014. 

جدول 4
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أشــار %38 مــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية إلــى حــدوث زيــادة فــي تكلفــة الوحــدة مــن العمالــة علــى خلفيــة 	 
الزيــادات وتكاليــف  ارتفــاع  االرتفــاع فــي تكاليــف المعيشــة وفــي األجــور المدفوعــة للعمــل ســاعاٍت إضافيــة وكذلــك 

التأشــيرات، باإلضافــة إلــى التزايــد فــي األجــور الممنوحــة للتعيينــات الجديــدة. 

أشــارت %13 مــن الشــركات إلــى ارتفــاع تكلفــة المــواد األوليــة فــي الربــع الرابــع لعــام 2015 مقابــل %16 كانــت قــد أشــاروت 	 
لذلــك بالنســبة للربــع الثالــث مــن عــام 2015. كمــا ذكــر %53 مــن جميــع المشــاركين فــي الدراســة حــدوث زيــادٍة فــي 

اإليجــارات خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2015 بنســبة مماثلــة لنســبة %55 التــي ُســّجلت فــي الربــع الســابق.

أظهــرت الدراســة االســتقصائية أن %43 مــن المشــاركين اســتفادوا مــن التمويــل البنكــي، حيــث أشــار %22 منهــم إلــى 	 
زيــادة تكلفــة هــذا النــوع مــن التمويــل فــي حيــن أن %71 أفــادوا ثباتهــا.

ســّجلت شــركات التصنيــع مســتوياٍت أفضــل فــي النشــاط االقتصــادي )أحجــام المبيعــات( مقارنــًة بقطــاع التجــارة إال أداءهــا 	 
كان أضعــف لــدى مقارنتــه بقطــاع الخدمــات. وقــد أظهــر قطــاع المفروشــات نشــاًطا إيجابًيــا خــال الربــع الرابــع، ويعــود ذلــك 

بشــكٍل كبيــر إلــى نمــو حجــم المشــاريع الجديــدة الــذي ترافــق مــع انخفــاض أســعار المــواد الخــام.

األداء االقتصــادي الضعيــف لقطــاع التجــارة عّزتــه الشــركات فــي هــذا القطــاع إلــى ضعــف الطلــب، والتأخيــر فــي الدفعــات 	 
مــن قبــل العمــاء، والتباطــؤ العالمــي فــي الطلــب، باإلضافــة إلــى المنافســة وتراجــع النشــاط بســبب دخــول موســم 

العطــات.

وقــد اتســم أداء القطــاع الفرعــي للفنــادق والمطاعــم بكونــه األضعــف ضمــن قطــاع الخدمــات فــي حيــن جــاء األداء األقــوى 	 
مــن قطــاع الســفر وشــركات تأجيــر الســيارات.

الشكل 9
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جدول 5

عكــس أداء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015  حالــة مجتمــع األعمــال بالمجمــل. فقــد 	 
تراجــع النشــاط االقتصــادي لهــذه الشــركات حيــث لــم تتجــاوز نســبة الشــركات التــي أشــارت إلــى حــدوث زيــادٍة فــي أحجــام 

المبيعــات %16، بينمــا أشــارت %40 منهــا إلــى حــدوث انخفــاٍض فــي تلــك األحجــام. 

تراجــع كذلــك أداء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المرتبــط بالربحيــة والتوظيــف ســواء لــدى المقارنــة مــع الربــع الســابق، 	 
أو الربــع ذاتــه مــن العــام الســابق.

حققــت الشــركات الكبيــرة نتائــج أفضــل مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فيمــا يتعلــق بــاألداء بالنســبة للعائــدات 	 
وأســعار البيــع وأحجــام المبيعــات ومعــدالت التوظيــف وصافــي األربــاح.

أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة - 
الربع الربع لعام 2015
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أداء الشركات الموّجهة للتصدير - 
الربع الرابع 2015

جــاء أداء الشــركات التــي تســتهدف الســوق المحلــي أفضــل مــن الشــركات الموّجهــة نحــو التصديــر بالنســبة لعائــدات 	 
المبيعــات بصافــي أرصــدة بلــغ -%14 لألولــى و-%34 للثانيــة.

وبشــكٍل مماثــل، جــاء أداء مجموعــة الشــركات غيــر المصــّدرة بالنســبة ألحجــام المبيعــات أفضــل مــن نظيــره فــي مجتمــع 	 
المصدريــن؛ ويعكــس ذلــك صافــي الرصيــد الــذي بلــغ -%16 للشــركات ذات التوّجــه المحلــي مقابــل -%32 للمصّدريــن.

أداء الشــركات المصــّدرة ضمــن قطــاع التصنيــع كان هــو األفضــل مــن حيــث األحجــام المباعــة، فــي حيــن جــاءت معــدالت 	 
التوظيــف متماثلــة للقطاعــات الثاثــة.

األداء كان إيجابًيــا بالنســبة للشــركات التــي تســتهدف الســوق المحلــي فيمــا يتعلــق بالتوظيــف، إال أنــه كان ســلبًيا 	 
بالنســبة للمصدريــن بصافــي أرصــدة بلــغ %3 و-%1 لــكلٍّ منهــم علــى التوالــي.

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 نحو األسواق العالمية. «

جدول 6
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التحديات الرئيسية التي 
تواجهها الشركات في دبي

ة التــي واجَهْتهــا الشــركات فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2015، والتــي قــد تؤثِّــر  يــات الرئيســيَّ  تناولــت الدراســة أيًضــا التحدِّ
رهــا علــى المــدى القريــب. وجــاءت نســبة الشــركات المشــاركة فــي الدراســة التــي أشــارت إلــى كونهــا  فــي نمــوِّ الشــركات وتطوُّ
لــم تواجــه أي عوائــق أمــام أعمالهــا التجاريــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015، أعلــى مــن تلــك التــي ُســّجلت فــي الربــع الثالــث مــن 

العــام ذاتــه بمعــّدالت بلغــت %55 %49 لــكلٍّ منهمــا علــى التوالــي.

الشكل 11الشكل 10

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

المنافســة: يتوّقــع %10 مــن المشــاركين فــي الدراســة أن يواجهــوا منافســًة قويــة؛ وهــي نســبة تماثــل تلــك المســّجلة 	 
فــي الربــع الســابق. كمــا تتوّقــع %59 مــن الشــركات المشــاركة ارتفــاع حــدة المنافســة. 

الرســوم/األنظمة الحكوميــة: أشــارت %6 مــن الشــركات إلــى كــون الرســوم واألنظمــة الحكوميــة تشــّكل عائًقــا رئيســًيا، 	 
كمــا توّقعــت %55 منهــا أن يــزداد تأثيــر هــذاه القضايــا ســوًءا.

أوضــاع الســوق/الطلب: أوردت الشــركات تباطــؤ الطلــب كأحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه أعمالهــا بحســب مــا أشــار إليــه 	 
%5 مــن المشــاركين. وقــد توّقــع %22 منهــم زيــادة حــدة هــذا التحــّدي فــي حيــن أن %63 لــم يتوّقعــوا أن يطــرأ أي تغييــر 

علــى حــدة هــذا العائــق.  

التكلفــة العاليــة لإليجارات/االســتئجار: أوردت %5 مــن الشــركات التكلفــة العاليــة لإليجارات/االســتئجار كأحــد العوائــق التــي 	 
تواجهها.

وفيمــا يتعلــق بالعوامــل التــي تؤثــر علــى الشــركات وفًقــا لحجمهــا، فقــد أوردت الشــركات الكبيــرة المنافســة وتأثيــر أســعار 
البتــرول وأوضــاع الســوق/الطلب فــي مقّدمــة الشــؤون المثيــرة للقلــق، بينمــا جــاءت المنافســة والرســوم/األنظمة الحكوميــة 

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

أمــا بالنســبة للمصّدريــن، فأهــم التحّديــات التــي تؤثــر علــى أعمالهــم هــي أوضــاع الســوق/الطلب والمنافســة باإلضافــة إلــى 
النفقــات العامــة المتزايــدة.
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التوقعات المستقبلية 
لاستثمار

تقيــُس هــذه الدراســة االســتقصائية أيًضــا التوقعــات المســتقبلية لمجتمــع األعمال بشــأن االســتثمار مــن حيُث توّســُيُع القدراِت 
وُخطــِط ترقيــة التكنولوجيــا المســتخَدمة خــال فتــرة اثني عشــر شــهًرا.

الشكل 13الشكل 12

ــع مــن العــام 2015 فيمــا يتعلــق 	  ــع الراب ــدى الشــركات فــي الرب ُتظهــر الدراســة االســتقصائية درجــًة أكبــر مــن التفــاؤل ل
باالســتثمار بغــرض توســيع أعمالهــا التجاريــة أو إجــراء ترقيــات فــي التكنولوجيــا المســتخدمة، أكثــر ممــا كانــت عليــه 
خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2015، إذ تتوقــع 67 منهــا القيــام باالســتثمار فــي توســيع أعمالهــا خــال الربــع الرابــع لعــام 
2015 مقابــل 64 مــن الشــركات فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015. كمــا تبلــغ نســبة الشــركات التــي تأمــل رفــع قدراتهــا 
التكنولوجيــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2015 63 فــي مقابــل 61 مــن الشــركات فــي الربــع الســابق و56 منهــا قبــل عــاٍم 

مضــى.

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 عملياتهــا 

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

وُتظهــر المقارنــة بيــن القطاعــات الرئيســية ميــًا أكبــر لــدى شــركات الخدمــات نحــو توســيع قدراتهــا )حيــث تخطــط 72% 	 
مــن شــركات الخدمــات للقيــام بمثــل هــذه االســتثمارات فــي مقابــل %63 مــن شــركات التصنيــع ونســبة مماثلــة مــن 
شــركات التجــارة(، وكذلــك نحــو ترقيــة التكنولوجيــا المســتخدمة )%69 مــن شــركات الخدمــات بالمقارنــة مــع %68 مــن 

شــركات التصنيــع %54 مــن شــركات التجــارة(.

جــاءت التوّقعــات المســتقبلية للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والمرتبطــة باالســتثمار فــي توســيع القــدرات أو فــي 	 
ــا، أقــوى مــن تلــك الخاصــة بالشــركات الكبيــرة.  ترقيــة التكنولوجي

أظهــرت الشــركات التــي تتوّجــه للســوق المحلــي ميــًا أكبــر مــن شــركات التصديــر نحــو خطــط توســيع القــدرات، فــي حيــن 	 
أظهــرت كلتــا النوعيــن مــن الشــركات ذات القــدر مــن التفــاؤل بشــأن االســتثمار فــي ترقيــة التكنولوجيــا.  
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