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ــن كل  ــًرا بي ــرت مؤخ ــي ج ــج الت ــة الدم ــر عملي ــي )DET( إث ــي دب ــياحة ف ــاد والس ــرة االقتص ــت  دائ تأسس
ــارة  ــية لإلم ــدرة التنافس ــز الق ــة لتعزي ــي محاول ــد ف ــاٍن واح ــي كي ــياحة ف ــاد والس ــي االقتص ــن إدارت م
ــزوار إلــى دبــي، حيــث أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن  وتوســيع التجــارة الخارجيــة وجــذب ال
راشــد آل مكتــوم، حاكــم دبــي ونائــب رئيــس الدولــة ورئيــس مجلــس الــوزراء، قــراًرا قضــى بدمــج كل مــن 
ــدة باســم »  ــرة جدي ــرة »دبــي للســياحة والتســويق التجــاري« تحــت مظلــة دائ ــة دبــي« ودائ »اقتصادي
دائــرة االقتصــاد والســياحة فــي دبــي« وذلــك فــي نوفمبــر 2021، ومــا تــزال الدائــرة المدمجــة حديثـًـا هــي 
ــص  ــدار التراخي ــة وإص ــركات التجاري ــجيل الش ــي تس ــة ف ــة المتمثل ــطتها التقليدي ــن أنش ــؤولة ع المس

ــة التجاريــة فــي دبــي، ووضــع دبــي كوجهــة ســياحية رائــدة ومركــز تجــاري عالمــي. وتوفيــر الحماي

ــم  ــف قس ــي، يعك ــي دب ــياحة ف ــاد والس ــرة االقتص ــة بدائ ــدة المنوط ــؤوليات الجدي ــع المس ــياً م وتماش
المعلومــات االقتصاديــة علــى إجــراء دراســة اســتقصائية ربع ســنوية لألعمــال التجاريــة، وذلك بالتنســيق 
ــة  ــادرات ومؤسس ــة الص ــي لتنمي ــة دب ــي )مؤسس ــي دب ــياحة ف ــاد والس ــرة االقتص ــات دائ ــع مؤسس م
ــو  ــف دي دبلي ــف جل ــع كري ــاون م ــطة( وبالتع ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــة المش ــد لتنمي ــن راش ــد ب محم
ســي ش.ذ.م.م | دان آنــد بــراد ســتريت لتقديــم تقييــم دوري وموضوعــي لتوقعــات وأداء األعمــال، حيــث 
تلخــص هــذه الوثيقــة النتائــج الرئيســية للدراســة االســتقصائية للربــع األول مــن عــام 2022 )الربــع األول، 

.)2022

تمثــل دائــرة االقتصــاد والســياحة فــي دبــي )DET( احــدى الهيئــات التابعــة لحكومــة دبــي والتــي تتمثــل 
مهمتهــا فــي المســاعدة علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية الراميــة إلــى تعزيــز »التنميــة االقتصاديــة 

المســتدامة« ودعــم »القــدرة التنافســية لدبــي«.

وتجــري الدائــرة دراســة اســتقصائية ربــع ســنوية لقطــاع األعمــال بهــدف تحديد تصــورات مجتمــع األعمال 
وبالتالــي تقييــم مســتوى النشــاط االقتصــادي الحالــي وتوقعات الشــركات للربــع القادم.

ــات  ــك، توضــح هــذه الدراســة االســتقصائية آراء الشــركات ومالحظاتهــا بشــأن التحدي ــى ذل باإلضافــة إل
التــي قــد تؤثــر علــى نموهــا وتطورهــا وتخــرج بتقييــم لتوقعــات اســتثماراتها علــى مــدى االثنــي عشــر 

شــهًرا القادمــة.

مقدمة
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لمحة موجزة
ــر 	  ــه عب ــذي تلقت ــم ال ــل الدع ــك بفض ــطء، وذل ــاطها بب ــي نش ــي دب ــة ف ــات التجاري ــتعيد العملي تس

المبــادرات المختلفــة المقدمــة مــن حكومــة دبــي للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا وزيــادة برامــج 
ــل.  ــاد المقب ــم األعي ــي موس ــة ف ــب المرتقب ــادة الطل ــز وزي التحفي

بالرغــم مــن انخفــاض مؤشــر ثقــة األعمــال العــام )BCI( بمقــدار 4.9 نقطــة مــن 125.6 نقطــة فــي الربــع 	 
الثانــي لعــام 2021 إلــى 120.7 نقطــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022، إال أن غالبيــة المجيبيــن توقعــوا 

اســتقراًرا فــي إيــرادات المبيعــات وحجــم المبيعــات وأســعار البيــع والتوظيــف واألربــاح.

ــي مــن عــام 	  ــع الثان ــزال قطــاع التصنيــع محتفظــا بأقــوى التوقعــات فــي حجــم المبيعــات للرب ال ي
ــات. ــارة والخدم ــا التج ــه قطاع 2022، يلي

ــركات 	  ــًة بالش ــام 2022 مقارن ــن ع ــي م ــع الثان ــر للرب ــات أكب ــى توقع ــرة عل ــركات الكبي ــت الش حافظ
الصغيــرة والمتوســطة، مســجلة 152.7و113.1 نقطــة علــى التوالــي علــى المؤشــر المركــب لثقــة 
ــًة بالشــركات  ــر مــن الثقــة مقارن ــرة بإظهــار درجــة أكب األعمــال )BCI(، كمــا اســتمرت الشــركات الكبي
الصغيــرة والمتوســطة بالنســبة لمعظــم معاييــر المبيعــات وأســعار البيــع واألحجــام والتوظيــف 

ــدة. ــتريات الجدي ــاح والمش واألرب

يتمتــع مجتمــع األعمــال فــي دبــي بشــكل عــام بتفــاؤل أكثــر مــن المصدريــن منفرديــن، حيــث ســجال 	 
120.7 و112.5 نقطــة علــى التوالــي.

تتوقع ٪78 من الشركات في دبي تحسن األوضاع االقتصادية في األشهر الستة المقبلة.	 

ــوم 	  ــار ورس ــة اإليج ــادة قيم ــا زي ــن بينه ــل، وم ــن العوام ــد م ــى أّن العدي ــن إل ــم المجيبي ــار معظ أش
ــاري. ــاط التج ــادة النش ــى زي ــم عل ــن قدرته ــدت م ــد ح ــة، ق ــص الحكومي التراخي
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اإلمــارات  اتخذتهــا دولــة  التــي  اإلجــراءات  تُســهم  أن  ينبغــي 
العربيــة المتحــدة لخفــض أســعار الوقــود فــي اســتقرار مؤشــر 

)BCI( ــال ــة األعم ثق

عانــى المســتهلكون وأصحــاب الشــركات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن االرتفــاع 
القياســي ألســعار النفــط باإلضافــة الــى الصــراع االوكرانــي الروســي واللــذان بدورهمــا تســببا بالضرر 
فــي ممارســة االعمــال. لــم يتوقــع أصحــاب األعمــال فــي دبــي أن ترتفــع تكاليــف النقــل والشــحن 
بهــذه الطريقــة، ناهيــك عــن ارتفــاع أســعار الوقــود إلــى أعلــى مســتوياتها، وعليــه تراجعــت الثقــة 
ــع األول مــن عــام  ــى مســتوى قياســي فــي الرب ــر بعــد وصولهــا إل بممارســة األعمــال بشــكٍل كبي
2022 بعــد رفــع حالــة القيــود األخيــرة لجائحــة كورونــا. بحســب الشــركات التــي شــملتها الدراســة 
انخفــض مؤشــر ثقــة األعمــال للربــع الثانــي مــن عــام 2022 بمقــدار 4.9 نقطــة علــى أســاس ســنوي 

نتيجــة المخــاوف مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة واحتمــال ارتفــاع أســعار الغــاز الطبيعــي.

نقاط هامة
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حققــت المبيعــات نمــًوا جيــًدا عقــب االنكمــاش أثنــاء فتــرة جائحــة كورونــا ولكــّن الشــركات تــدرك 
أن هــذا النمــو يمكــن أن يخــرج عــن مســاره بســبب التهديــدات االقتصاديــة التــي عكســها ارتفــاع 
مؤشــر أســعار المســتهلكين وعــدم االســتقرار العالمــي نتيجــة الحــرب األوكرانية الروســية. واصلت 
أســعار الوقــود فــي اإلمــارات فــي الصعــود منــذ فبرايــر 2022 ووصلــت إلــى أعلــى مســتوياتها فــي 
يوليــو 2022 منــذ أن أعلنــت حكومــة اإلمــارات عــن رفــع الضوابــط التنظيميــة عــن الســلعة فــي عــام 

.2015

تشــير نتائــج االســتبيان إلــى أن المجيبيــن يفضلــون أن تتصــرف الحكومــة وفــق إجــراءات ماليــة 
التكاليــف  إســتراتيجية موجهــة لمعالجــة أســعار الطاقــة المرتفعــة بهــدف التخفيــف عــن 
المرتفعــة التــي تواجــه األســر ووقــف االثــار الســالبة التــي قــد تؤثــر علــى االقتصــاد الكلــي. تماشــيا 
مــع انخفــاض أســعار النفــط العالميــة وفــي محاولــة منهــا للتخفيــف مــن االثــار الســلبية 
الرتفــاع مســتويات التضخــم أدت القــرارات األخيــرة التــي اتخذتهــا حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة يــوم األحــد 31 يوليــو 2022 بتخفيــض أســعار الوقــود بمــا يصــل إلــى 62 فلًســا للتــر لشــهر 
ــذه  ــة ه ــذت الحكوم ــركات. واتخ ــاب الش ــط أصح ــاؤل وس ــن التف ــة م ــق حال ــى خل ــطس، ال أغس
الخطــوة بعــد أن تجــاوزت أســعار النفــط العالميــة 100 دوالر أمريكــي للبرميــل هــذا العــام مدفوعــًة 
بالصــراع األوكرانــي - الروســي وجائحــة كورونــا. وُيعــد هــذا القــرار بكبــح أســعار الوقــود ضرورًيــا لبيئة 
األعمــال، حيــث يخشــى معظــم أصحــاب األعمــال مــن انكمــاش االقتصــاد األمريكــي للربــع الثانــي 
علــى التوالــي ممــا يثيــر الخــوف مــن أن يكــون أكبــر اقتصــاد فــي العالــم علــى أعتــاب الركــود. ورغــم 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة/ حكومــة  إّن ارتفــاع أســعار الطاقــة ليــس مــن صنيــع حكومــة دول
دبــي لوحدهمــا إال أنــه مــن الضــروري فهــم الخســائر التــي تتكبدهــا الشــركات واألســر خاصــة تلــك 
المرتبطــة بمشــاعر القلــق والمشــاكل الماليــة. ســيؤدي خفــض أســعار الوقــود إلــى زيــادة إنفــاق 

األســر والــذي يعتبــر مــن أهــم عوامــل النمــو االقتصــادي.
ــًة  ــر المالي ــن التدابي ــود م ــعار الوق ــة أس ــض تكلف ــة لخف ــا الحكوم ــي اتخذته ــراءات الت ــّد اإلج وتُع
الذكيــة والهادفــة واالســتراتيجية التــي تهــدف للحــد مــن العواقــب الوخيمــة  التي تؤثرعلى مســتوى 
معيشــة النــاس والتأثيــر اإليجابــي علــى كل مــن العــرض والطلــب علــى الســلع والخدمــات 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــل لمواطن ــة أفض ــوي ورفاهي ــادي ق ــو اقتص ــق نم ــرض تحقي ــة، بغ االقتصادي

ــا. ــن فيه ــدة والمقيمي ــة المتح العربي
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أُجريــت الدراســة االســتقصائية ربــع الســنوية  لألعمــال والخاصــة بالربــع األول مــن عــام 2022 علــى عينــة 
إجماليــة تشــمل 505 شــركة مــن جميــع أنحــاء إمــارة دبــي، وتضمنــت مزيًجــا مــن الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة والكبيــرة والتــي تمثــل قطاعــات التصنيــع والتجــارة والخدمــات بمــا يتناســب مــع القيمــة 

المضافــة لــكٍل منهــا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدبــي.

تركــز الدراســة االســتقصائية الربــع ســنوية علــى المؤشــرات الرئيســية؛ ومــن بينهــا أســعار البيــع وحجــم 
ــن  ــب م ــا ُيطل ــال«. كم ــات األعم ــاس »توقع ــدف قي ــك به ــن، وذل ــدد الموظفي ــاح وع ــات واألرب المبيع
المجيبيــن توضيــح مــا إذا كانــوا يتوقعــون »زيــادًة« أو »انخفاًضــا« أو »عــدم تغييــر« فــي هــذه المعاييــر، 

وســجلت هــذه الدراســة تصــورات الشــركات فــي مختلــف القطاعــات الفرعيــة.

1ألغــراض الدراســة المســحية، يتــم تحديــد كل ربــع ســنة علــى النحــو التالــي: الربــع األول يمثــل الفتــرة بيــن ينايــر ومــارس، الربــع الثانــي يمثــل الفتــرة بيــن أبريــل ويونيــو، الربــع الثالــث يمثــل 

الفتــرة بيــن يوليــو وســبتمبر، والربــع الرابــع يمثــل الفتــرة بيــن أكتوبــر وديســمبر مــن كل عام.

المنهجية
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2 مؤشــر الثقــة فــي قطــاع األعمــال كمتوســط مرجــح = )صافــي الرصيــد مــن حيــث أســعار البيــع( x ))وزن المعيــار(( + [)صافــي الرصيــد مــن حيــث أحجــام المبيعــات(  ( xوزن المعيــار(] + [

)صافــي الرصيــد مــن حيــث عــدد الموظفيــن) x )وزن المعيــار(] + [)صافــي الرصيــد مــن حيــث األربــاح( x )وزن المعيــار([

يتم حساب مؤشر ثقة األعمال )BCI( باحتساب متوسط درجات مؤشرات »توقعات األعمال« التالية:

أسعار البيع  |  أحجام المبيعات  |  عدد الموظفين  |  األرباح

وتحتسب “الدرجات الناتجة” لكل مؤشر باستخدام منهجية صافي الرصيد:

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

ــدف  ــا به ــة له ــات المقابل ــة بالقياس ــام الناتج ــرب األرق ــال، تُض ــة األعم ــب لثق ــر المرك ــبة للمؤش بالنس
التوصــل إلــى نتيجــة المتوســط المرجــح للمؤشــر ، ثــم يوضــع مســتوى أساســي جديــد لهــذا المؤشــر فــي 
النهايــة، بحيــث يكــون الربــع الثانــي مــن عــام 2011 يســاوي 100، مــع أخــذ بنيــة االقتصــاد بعيــن االعتبــار 
مــن حيــث حجــم الشــركات، يتــم قيــاس المؤشــر مــن خــالل اإلســهامات النســبية للشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة والشــركات الكبيــرة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة دبــي، وتحتســب النتيجــة النهائية 
للمؤشــر علــى النحــو التالــي: المؤشــر الكلــي= ٪60* )مؤشــر الشــركات الكبيــرة( + ٪40* )مؤشــر الشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة(.

يتم تصنيف نتائج مؤشر الثقة في قطاع األعمال ضمن الفئات الثالث التالية:

إذا كان مؤشر ثقة األعمال )BCI) > 100، فهذا يعني أن توقعات األعمال سلبية	 
إذا كان مؤشر ثقة األعمال )BCI( = 100، فهذا يعني أن توقعات األعمال مستقرة	 
إذا كان مؤشر ثقة األعمال>  )BCI) 100، فهذا يعني أن توقعات األعمال إيجابية	 

وعنــد التعبيــر عنــه بالمقارنــة بالربــع األساســي وهــو الربــع الثانــي مــن عــام 2011، فتبــرز لنــا التفســيرات 
التاليــة )يرجــى مالحظــة أن الرمزيــن »ت« و«ت 1-« يشــيران إلــى ربعيــن متتالييــن(:

مؤشر ثقة األعمال )BCI( )ت( > مؤشر ثقة األعمال )BCI( )ت-1(: توقعات األعمال آخذة في االنخفاض	 
مؤشر ثقة األعمال )BCI( )ت( = مؤشر ثقة األعمال )BCI( )ت-1(: توقعات األعمال مستقرة	 
مؤشر ثقة األعمال )BCI( )ت( < مؤشر ثقة األعمال )BCI( )ت-1(: توقعات األعمال آخذة في االرتفاع	 

حسابات مؤشر الثقة في قطاع 
)BCI( االعمال
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وفًقــا للبيانــات الصــادرة عــن مركــز دبــي لإلحصــاء، حقــق اقتصــاد دبــي نمــًوا بنســبة ٪6.2 فــي عــام 2021. 
أمــا فــي الربــع األول مــن عــام 2022، ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة بنســبة ٪5.9 إلــى 102 مليــار 
ــا بشــكٍل أساســي باإلجــراءات الماليــة التــي ســاهمت مباشــرًة فــي دفــع عجلــة  درهــم إماراتــي، مدعوًم
النمــو االقتصــادي فــي دبــي، حيــث احتلــت أنشــطة النقــل والتخزيــن المراتــب األولــى فــي النمــو خــالل 
ــر، بمــا فيــه مــن الفنــادق  ــع األول، كمــا ســاهم قطــاع الضيافــة كذلــك فــي هــذا النمــو بشــكٍل كبي الرب

والمطاعــم.
اعتبــر مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي تدفــق الســياح أحــد العوامــل الرئيســية التــي تســهم 
فــي نمــو االقتصــاد، ويتضــح ذلــك مــن عــدد الــزوار الدولييــن القادميــن إلــى دبــي والــذي تضاعــف أكثــر 
ــع األول مــن عــام 2021  ــر فــي الرب ــة أضعــاف فــي عــام واحــد، حيــث ارتفــع مــن 1.27 مليــون زائ مــن ثالث
إلــى 3.97 مليــون زائــر فــي الربــع األول مــن عــام 2022. وســجلت اإلمــارة أيًضــا ارتفاًعــا ملحوًظــا فــي عــدد 
الرخــص التجاريــة، وعلــى وجــه التفصيــل، أصــدرت دبــي 45,653 رخصــًة تجاريــة جديــدة فــي النصــف األول 
ــير  ــا يش ــة، مم ــدار 36,647 رخص ــم إص ــن ت ــام 2021 حي ــن ع ــي م ــف الثان ــًة بالنص ــام 2022، مقارن ــن ع م
ــة  ــج الحكومي ــات والبرام ــل السياس ــه، بفض ــتدام وتنويع ــادي المس ــا االقتص ــرة نموه ــارع وتي ــى تس إل

الســليمة.
وقــد أعلنــت حكومــة دبــي فــي يونيــو 2022 عــن حــزم التفقــات الجاريــة اإلضافيــة والتــي تهــدف إلــى دعــم 
الســكان، حيــث ستســاعد الســيولة اإلقليميــة المتناميــة علــى اســتدامة فــرص األعمــال واالســتثمار فــي 

القطاعــات بمــا فيهــا العقــارات والترفيــه وتجــارة التجزئــة.
ــي  ــي ف ــفر الدول ــواب الس ــح أب ــادة فت ــة وإع ــط العالمي ــعار النف ــر أس ــن تأثي ــج م ــذا المزي ــتمر ه وسيس
أعقــاب الجائحــة فــي دعــم النمــو االقتصــادي القــوي داخــل اإلمــارة، باإلضافــة إلــى المبــادرات الهادفــة 

ــي. ــتثمار األجنب ــجيع االس ــاص وتش ــاع الخ ــز القط ــى تعزي إل

موجز االقتصاد الكلي لدبي
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أظهــرت نتائــج االســتبيان انخفاًضــا بمســتوى التفــاؤل لــدى الشــركات فــي دبــي؛ وذلــك بســبب توقعاتهــا 
لألعمــال الخاصــة بهــا خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2022، وذلــك بالمقارنــة مــع الربــع الســابق والفتــرة 
ــى  ــة عل ــدار 4.9 نقط ــال بمق ــة األعم ــب لثق ــر المرك ــض المؤش ــث انخف ــي، حي ــام الماض ــن الع ــا م ذاته
أســاس ســنوي ليبلــغ 120.7 نقطــة للربــع الثانــي مــن عــام 2022، كمــا ســجلت مســتويات التفــاؤل 

ــدة(. ــتقرة / المحاي ــاعر المس ــى المش ــة 100 إل ــير الدرج ــرات. )تُش ــم المؤش ــا لمعظ انخفًض

مؤشر ثقة األعمال - الربع الثاني 2022
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تحافــظ الشــركات الكبــرى علــى مســتويات أعلــى مــن الثقــة مقارنــًة بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
مــن حيــث المبيعــات وأســعار البيــع وأحجــام المبيعــات والتوظيــف واألربــاح والمشــتريات الجديــدة. 

ــي لعــام  ــع الثان ــدى شــركات الخدمــات والتصنيــع نســبًيا فــي الرب وقــد ارتفعــت مســتويات التفــاؤل  ل
2022 مقارنــًة بشــركات قطــاع التجــارة، حيــث ســجلت 113.1 و116.3 و111.4 نقطــة علــى التوالــي علــى مؤشــر 

 .)BCI( ثقــة األعمــال
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االتجاهات العالمية لمؤشر ثقة األعمال 
)BCI(

يقــدم مؤشــر ثقــة األعمــال لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( معلومــات حــول التطــورات 
المســتقبلية وذلــك باالســتناد علــى اســتطالعات الــرأي حــول اإلنتــاج والطلبات ومخــزون الســلع الجاهزة 
فــي قطــاع الصناعــة، حيــث يمكــن اســتخدام المؤشــر بهــدف مراقبــة نمــو اإلنتــاج وتوقــع نقــاط التحــول 
فــي النشــاط االقتصــادي، كمــا تشــير األرقــام فــوق 100 إلــى زيــادة الثقــة فــي أداء األعمــال فــي المســتقبل 

القريــب، فيمــا تشــير األرقــام األقــل مــن 100 إلــى ثقــٍة أقــل تجــاه األداء المســتقبلي.
وألغــراض المقارنــة فــي هــذا التقريــر، اخترنــا األســواق العالميــة الرئيســية التــي تؤثــر بشــكٍل كبيــر علــى 

اقتصــاد إمــارة دبــي.
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أبطــأت الحــرب األوكرانيــة - الروســية التعافــي مــن جائحــة كورونــا كمــا أثــرت علــى االقتصــاد العالمي 	 
باإلضافــة إلــى تراجــع النمــو وزيــادة التضخم. 

تأثــرت البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم إثــر ارتفــاع أســعار الســلع األساســية، ممــا زاد مــن الضغــوط 	 
المؤديــة إلــى التضخــم وحصــر مســتويات الدخــل واإلنفــاق الحقيقييــن ممــا أدى فــي النهايــة إلــى 

الحــد مــن التعافــي.

 ســجل مؤشــر االقتصــادات الرئيســية مثــل الصيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة 	 
المتحــدة وألمانيــا قيًمــا أقــل مــن 100 نقطــة فــي يونيــو 2022، متأثــًرا بزيــادة التضخــم وضعــف ثقــة 

ــتهلك. المس

تتمتــع الهنــد بالمرونــة مــع بقــاء توقعــات النمــو ثابتــة، ومــن المتوقــع أن تشــهد الصيــن تباطــًؤا 	 
فــي النمــو علــى خلفيــة عــدم اســتقرار هــدف البــالد المتمثــل فــي تحقيــق نمــو بنســبة ٪5.5 فــي عــام 
ــة  ــع المراكــز الصناعي ــت جمي ــات اإلغــالق واســعة النطــاق التــي طال ــى عملي ــك إل 2022 ويعــود ذل

ُمتأثــرًة بسياســة »صفــر كوفيــد« فــي الدولــة.
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PMI  ارتفــع مؤشــر مديــري المشــتريات فــي دبــي
الصــادر عــن ســتاندرد آنــد بــي غلوبــال )S&P( والخاضع 
لتعديــل موســمي فــي دبــي إلــى 56.1 فــي يونيــو مــن 
ــو  ــذ يوني ــه من ــراءة ل ــى ق ــجاًل أعل ــو، مس ــي ماي 55.7 ف
عــام 2019 )تُشــير القــراءة فــوق 50.0 إلــى تحســن فــي 

ظــروف التشــغيل(.
ــى  ــي عل ــي دب ــي ف ــر النفط ــاد غي ــظ االقتص ــد حاف وق
مســاره فــي التوســع فــي يونيــو، إثــر تحســن ظــروف 
ــا  ــنوات، كم ــالث س ــالل الث ــرع خ ــرٍة أس ــال بوتي األعم
حــدث هــذا التنامــي بالرغــم مــن التزايــد الســريع فــي 
ــعار  ــاع أس ــا بارتف ــالت، مدفوًع ــة المدخ ــم تكلف تضخ
ــواد  ــف الم ــى تكالي ــرة عل ــر المباش ــاره غي ــود وآث الوق

ــل. والنق
ــر النفطــي توســعه بقــوة فــي منتصــف العــام، حيــث أشــارت الشــركات  وواصــل النشــاط التجــاري غي
ــادة اإلنتــاج، وكان معــدل التوســع مــن بيــن أســرع المعــدالت  ــى زي ــادة طلــب العمــالء أدت إل ــى أَن زي إل

ــو. المســجلة خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة، علــى الرغــم مــن تراجعــه الطفيــف عــن شــهر ماي
وتماشــًيا مــع نتائــج الدراســة االســتقصائية  لدائــرة االقتصــاد والســياحة فــي دبــي )DET(، بقــي قطاعــا 
الســفر والســياحة همــا المحــرك الرئيســي للنمــو؛ حيــث اســتمرت الشــركات فــي رؤيــة نهضــة كبيــرة 
فــي نشــاط الســفر بعــد تخفيــف القيــود المفروضــة عليــه، باإلضافــة إلــى ذلــك، شــهدت األعمــال الجديدة 

فــي شــركات البنــاء تحســنًا متجــدًدا بعــد التراجــع الــذي عانــت منــه خــالل شــهر مايــو.

PMI  مؤشر مديري المشتريات في دبي
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تُظهــر الدراســة أّن توقعــات األعمــال للربــع الثانــي مــن عــام 2022 أضعــف ممــا كانــت عليــه فــي الربــع 
الثانــي مــن عــام 2021 بالنســبة لمعظــم المعاييــر.

مالحظة: زيادة%+ انخفاض%+ دون تغيير%=100%	 
مالحظة: في حال لم تكن نتيجة تلك المعادلة %100، فال تكون النسبة المئوية للرصيد رقًما قاباًل للتطبيق.	 

مالحظة: زيادة%+ انخفاض%+ دون تغيير%=100%	 

ــا 	  ــة للرصيــد رقًم ــة %100، تكــون النســبة المئوي ــم تكــن نتيجــة تلــك المعادل مالحظــة: فــي حــال ل
غيــر قابــل للتطبيــق.

علــى الرغــم مــن توقــع انخفــاض عائــدات المبيعــات علــى أســاس ســنوي وربــع ســنوي، إال أن ٪31 مــن 	 
المجيبيــن يتوقعــون زيــادًة مدعومــة باإليجابيــة المرتبطــة بارتفــاع الطلــب مــن المشــاريع الجديــدة 

واالحتفــاالت الرمضانيــة وانفتــاح الســوق فــي ظــل تراجــع أعــداد اإلصابــات بفيــروس كورونــا.

التوقعات العامة لألعمال

توقعات أداء األعمال- الربع الثاني من عام 2022

الربع الثاني لعام 2022 الربع األول لعام 2022 الربع الثاني لعام 2021

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

27% 65% 4% 31% 57% 31% 6% 63% 44% 23% 9% 53% ايرادات 
المبيعات

5% 91% 2% 7% 36% 58% 3% 39% 5% 61% 9% 14% أسعار 
السلع

22% 70% 4% 26% 55% 35% 5% 60% 36% 22% 9% 45% حجم 
المبيعات

9% 91% 0% 9% 22% 76% 1% 23% 16% 65% 4% 20% عدد 
الموظفين

24% 68% 4% 28% 52% 40% 4% 56% 24% 32% 12% 36% األرباح

13% 83% 2% 15% 50% 40% 5% 55% 29% 24% 6% 35%
طلبات 
الشراء 
الجديدة
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ٌيظهــر الرســم البيانــي التالــي مقارنــة للتوقعــات بيــن القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية والتــي تشــير 
إلــى أّن قطــاع التصنيــع ال يــزال يحتفــظ بأقــوى التوقعــات بالنســبة لحجــم المبيعــات يليــه قطاعــي 

الخدمــات والتجــارة.

تمــت متابعــة صافــي رصيــد أســعار البيــع بشــكًل ســنوي إال أنــه مــن المالحــظ انخفاضــه خــالل ربــع 	 
الســنة. ويتوقــع ٪7 مــن المجيبيــن أن يرتفــع متوســط أســعار البيــع لتلبيــة الطلــب المتزايــد، مــع 

زيــادة التضخــم )أســعار الوقــود( وزيــادة تكاليــف التشــغيل التجاريــة.

مــن المتوقــع أن تــؤدي مشــاعر المســتثمرين اإليجابيــة المرتبطــة بموســم العطــالت باإلضافــة إلــى 	 
الطلــب المتزايــد إلــى ارتفــاع حجــم المبيعــات، وتوقــع ٪26 مــن المجيبيــن زيــادًة فــي الحجــم فــي 

الربــع الثانــي مــن عــام 2022، ويدعــم ذلــك التوقعــات بزيــادة إقبــال الســياح.

يعتــزم ٪91 مــن المجيبيــن الحفــاظ علــى اســتقرار خططهــم التوظيفيــة، مــع توقــع ٪9 فقــط بزيــادة 	 
عــدد القــوى العاملــة للمســاعدة فــي الطلــب المتزايــد المتوقــع خــالل موســم العطــالت.

مــن المتوقــع أن يشــهد الطلــب المتزايــد وزيــادة العمــالء والســياح وفتــح الســوق زيــادًة فــي طلبــات 	 
الشــراء، حيــث يتوقــع ٪15 زيــادًة فــي طلبــات الشــراء الجديــدة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022.

توقعات أحجام المبيعات على مستوى القطاعات
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أدى تســهيل القيــود المفروضــة بســبب جائحــة كورونــا وارتفــاع الطلــب واإليجابيــة المرتبطة باســتضافة 
معــرض إكســبو 2020 إلــى ارتفــاع بمقــدار 18 نقطــة مئويــة فــي صافــي أرصــدة أحجــام المبيعــات مــن 
%47 فــي الربــع األول مــن عــام 2021 إلــى %65 فــي الربــع األول مــن عــام 2022. وســتعمل االســتراتيجية 
ــج  ــالق برام ــى إط ــدف إل ــي ته ــار“، الت ــروع 300 ملي ــة “مش ــا المتقدم ــة والتكنولوجي ــة للصناع الوطني

ومبــادرات لدعــم أعمــال التصنيــع، علــى تعزيــز القطــاع الصناعــي فــي األشــهر  المقبلــة.

قطاع التصنيع
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علــى الرغــم مــن التراجــع الطفيــف بيــن المتداوليــن فــي دبــي، إال أن المجيبيــن في هــذا القطــاع يتوقعون 
ــادة فــي إقبــال الســياح خــالل موســم العطــالت فــي اإلمــارة، وقــد أشــار غالبيــة  ــادًة فــي الطلــب وزي زي
المجيبيــن، بنســبة ٪74، إمــا إلــى زيــادة / اســتقرار فــي حجــم المبيعــات فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022.
ــز الصــادرات توســيع الشــبكة  ــى تعزي ــع والهادفــة إل ــي للتنوي وتتضمــن بعــض اســتراتيجيات امــارة دب
البحريــة والجويــة الحاليــة لتغطيــة 200 مدينــة جديــدة حــول العالــم، باإلضافــة إلــى اتفاقيــات شــراكة 
ــى  ــذي يهــدف إل ــد والمملكــة المتحــدة وبرنامــج 10×10 ال ــة شــاملة مــع 8 دول بمــا فيهــا الهن اقتصادي
تحقيــق زيــادة ســنوية بنســبة ٪10 فــي الصــادرات فــي 10 أســواق، والتجــارة واالســتثمارات فــي 13 ســوًقا.

قطاع التجارة
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ــث  ــنوي، حي ــاس س ــى أس ــات عل ــم المبيع ــا لحج ــات توقعاته ــاع الخدم ــي قط ــركات ف ــت الش خفض
انخفــض صافــي الرصيــد 13 نقطــة مئويــة مــن ٪37 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2021 إلــى ٪24 فــي الربــع 
الثانــي مــن عــام 2022. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تتوقــع الشــركات فــي قطــاع الخدمــات زيــادًة فــي عــدد 

ــادة الطلــب علــى الخدمــات فــي إمــارة دبــي. الســياح ممــا ســيؤدي إلــى زي

وقــد اســتمرت شــركات مقــاوالت البنــاء فــي تســجيل أعلــى معــدل ثقــة فــي قطــاع الخدمــات وحققــت 
صافــي رصيــد يبلــغ %38 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022. وارتفــع صافــي رصيــد حجــم مبيعــات قطــاع 
الســياحة والضيافــة )مــن الفنــادق والمطاعــم والســفر وتأجيــر الســيارات( مــن %18 فــي الربــع الثاني من 
عــام 2021 إلــى %25 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022. وعــزت الشــركات فــي قطــاع الســياحة والضيافــة 
هــذا التحســن إلــى تدفــق المزيــد مــن الســياح، كمــا بلغــت نســبة صافــي رصيــد حجــم مبيعــات قطــاع 

العقــارات %23 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022. 

قطاع الخدمات

18

Dubai Business Survey Overall Report - Q1, 2022



تتوقــع %78 مــن الشــركات أوضاًعــا اقتصاديــًة أفضــل فــي دبــي فــي األشــهر الســتة المقبلــة وســجلت 
ــف  ــي تخفي ــتمرار ف ــبو 2020 واالس ــرض إكس ــزز مع ــع أن يع ــن المتوق ــتقراًرا. وم ــا اس ــبة %18 منه نس
ــالل  ــي خ ــارة دب ــي إم ــاري ف ــاط التج ــن النش ــا م ــة كورون ــبب جائح ــة بس ــا الحكوم ــي فرضته ــود الت القي

األشــهر الســتة القادمــة.

ــى تحســن الوضــع االقتصــادي العــام  وتعــد شــركات الخدمــات أكثــر تفــاؤاًل نســبًيا حيــث أشــار ٪89 إل
مقارنــة بـــ ٪76 مــن شــركات قطــاع التصنيــع و٪66 مــن شــركات قطــاع التجــارة.

الوضع المتوقع لألعمال
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وقــد أشــارت نســبة أعلــى مــن الشــركات إلــى توقعاتهــا بتحســن الوضــع المالــي لــكل منهــا فــي األشــهر 
الســتة المقبلــة مقارنــة بالربــع الســابق، حيــث تتوقــع ٪78 مــن الشــركات أن يتحســن وضعهــا المالــي 

خــالل األشــهر الســتة مقابــل ٪70 مــن الشــركات فــي الربــع الســابق.

وفيما يتعلق باألرباح، تتوقع ٪76 من الشركات تحسنًا في أرباحها مقارنة بـ ٪69 في الربع السابق.
ــا  ــاؤل فيم ــن التف ــدر م ــى ق ــع بأعل ــزال تتمت ــات ال ت ــركات الخدم ــى أن ش ــات إل ــل القطاع ــير تحلي ويش
يتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي دبــي، حيــث أشــار حوالــي ٪80 مــن شــركات الخدمــات إلــى تحســن فــي 

أرباحهــا و٪84 فــي تحســن وضعهــا المالــي فــي األشــهر الســتة المقبلــة.
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وعلــى الرغــم مــن اإليجابيــة الكبيــرة التــي أبداهــا المجيبــون حــول بيئــة األعمــال فــي دبــي، إال أنهــم أفــادوا 
ــأي خطــط  بتثبيــت خطــط التوســع واســتثمار رأس المــال، حيــث ترفــض %57 مــن الشــركات القيــام ب

اســتثمارية أو توســيع قدراتهــا فــي األشــهر الســتة المقبلــة. 

ــة  ــا بدرج ــوق قدرته ــا يف ــل بم ــا العم ــبة %5 منه ــع نس ــام 2022 وتتوق ــن ع ــي م ــع الثان ــي الرب ــا ف قدرته
ــام 2022.   ــن ع ــي م ــع الثان ــي الرب ــرة ف كبي

وتتوقــع غالبيــة الشــركات فــي دبــي بنســبة )%74( أن يبقــى مســتوى العمليــات الراهــن علــى الحــال الذي 
كان عليــه فــي الربــع الســابق. إضافــًة إلــى ذلــك، تتوقــع نســبة %21 مــن الشــركات العمــل بمــا يفــوق 
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 مــن بيــن 505 شــركة شــملتهم الدراســة االســتقصائية، بلغــت نســبة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
فيهــا %93، وتشــمل كل مــن الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وذلــك وفــق تعريــف 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لهــا. وقــد انخفــض مؤشــر ثقــة األعمــال العــام فــي الشــركات الصغيــرة 
ــي  ــة ف ــع 119.6 نقط ــة م ــام 2022 بالمقارن ــن ع ــي م ــع الثان ــي الرب ــة ف ــجل 113.1 نقط ــطة ليس والمتوس
الربــع الثانــي مــن عــام 2021، مــع توقــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة انخفــاض معظــم المؤشــرات 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022. ومــع ذلــك، لــدى المجيبيــن توقعــات إيجابيــة ناجمــة عــن ارتفــاع عــدد 

الســياح القادميــن ألنشــطة كــرة القــدم والمشــاريع الجديــدة.

توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في دبي - الربع الثاني لعام 2022 

مالحظة: زيادة%+ انخفاض%+ دون تغيير%=100%	 
مالحظة: في حال لم تكن نتيجة تلك المعادلة %100، فال تكون النسبة المئوية للرصيد رقًما قاباًل للتطبيق	 

توقعات أداء األعمال )للشركات الصغيرة والمتوسطة( في الربع الثاني من عام2022

الربع الثاني من عام 2022 الربع األول من عام 2022 الربع الثاني من عام 2021

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

26% 66% 4% 30% 56% 32% 6% 62% 44% 23% 9% 53% ايرادات 
المبيعات

5% 91% 2% 7% 36% 58% 3% 39% 4% 61% 10% 14% أسعار 
السلع

21% 71% 4% 25% 55% 37% 4% 59% 34% 23% 10% 44% حجم 
المبيعات

8% 92% 0% 8% 21% 77% 1% 22% 15% 66% 4% 19% عدد 
الموظفين

23% 69% 4% 27% 51% 41% 4% 55% 24% 32% 12% 36% األرباح

12% 82% 3% 15% 29% 69% 1% 30% 28% 24% 7% 35%
طلبات 
الشراء 
الجديدة
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تأخــذ التوقعــات الســنوية للشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022 منًحنى 	 
تنازلًيــا، مــع توقــع معظــم المجيبين لالســتقرار. 

ــام 	  ــن ع ــي م ــع الثان ــي الرب ــن %34 ف ــات م ــم المبيع ــد حج ــي رصي ــاض صاف ــن انخف ــم م ــى الرغ عل
ــي  ــادة ف ــون زي ــن يتوقع ــن المجيبي ــام 2022، إال أن %25 م ــن ع ــي م ــع الثان ــي الرب ــى %21 ف 2021 إل
حجــم المبيعــات مــع زيــادة اإلقبــال الســياحي لنشــاط كــرة القــدم وســط توقعــات إيجابيــة النتعــاش 

الســوق.

يعتبــر الرصيــد الصافــي لألربــاح مســتقر نســبًيا مقارنــًة بالربــع الثانــي مــن عــام 2021  عنــد مســتوى 	 
%24، مــع توقــع معظــم المجيبيــن ثبــات مســتويات الربــح، ويتوقــع ٪27 ارتفاًعــا طفيًفــا فــي إجمالــي 

األربــاح وســط انتعــاش فــي الطلــب.

كان أداء الشركات الكبيرة أفضل  من حيث جميع المؤشرات في الربع الثاني من عام 2022.	 

تعتــزم ٪91 مــن الشــركات الحفــاظ علــى أســعار بيعهــا مســتقرة، وتتوقــع ٪7 زيــادة األســعار بمــا 	   •
ــف. ــاع التكالي ــة التضخم/ارتف ــب ومعالج ــاع الطل ــع ارتف ــى م يتماش

ــي 	  ــي ف ــارة دب ــادي إلم ــع االقتص ــن الوض ــطة تحس ــرة والمتوس ــركات الصغي ــن الش ــت ٪77 م توقع
ــة. ــهر المقبل ــي األش ــوًرا ف ــركات تده ــن الش ــط م ــت ٪4 فق ــا توقع ــة، بينم ــتة المقبل ــهر الس األش

يتوقــع مــا يقــرب مــن نســبة ٪80 تحســنًا فــي األوضــاع الماليــة وزيــادًة فــي أرباحهــا، فــي حيــن تتوقــع 	 
نســبة ٪2 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة تدهــور الميزانيــة العمومية.

اتســاًقا مــع الربــع الســابق، أكــدت ٪57 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة انهــا ال تنــوي القيــام بــأي 	 
اســتثمارات رأســمالية، حيــث يتوقــع ٪75 أن يكــون مســتوى عملياتهــا بنفــس المســتوى فــي الربــع 

السابق.
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على الرغم من انخفاض مؤشر ثقة األعمال BCI، يتوقع أغلب المجيبين استقراًرا في المؤشرات.	 

ــود 	  ــف قي ــان وتخفي ــم رمض ــوق وموس ــاع الس ــين أوض ــن أن تحس ــن المجيبي ــار %36 م ــا أش كم
ــام 2022.  ــن ع ــي م ــع الثان ــي الرب ــال ف ــام األعم ــادة أحج ــى زي ــواق أدى إل ــح األس ــفر وفت الس

توقعات الشركات الُمصّدرة في دبي - 
الربع الثاني من عام 2022 

شــملت الدراســة االســتقصائية 42 شــركة تصنيــع وتجــارة وخدمــات موجهــة للتصديــر فــي إمــارة دبــي. 
ــِدرة الكيــان الــذي يحقــق مبيعــات تصديــر بنســبة ٪20 أو 

َ
ولغايــة هــذا التقريــر، يقصــد بالشــركة الُمص

ــن الشــركات الُمصــدرة،  ــة. وقــد انخفضــت التوقعــات المتعلقــة باألعمــال بي ــه الكلي ــر مــن مبيعات أكث
ــل  ــام 2022 مقاب ــن ع ــي م ــع الثان ــي الرب ــال )BCI( ف ــة األعم ــر ثق ــى مؤش ــة عل ــجلت 112.5 نقط ــث س حي
123.1 نقطــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2021. ويعــزى هــذا بشــكل أساســي إلــى االنخفــاض المتوقــع فــي 

األســعار والتوظيــف وطلبــات الشــراء الجديــدة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022.

مالحظة: زيادة%+ انخفاض%+ دون تغيير%=100%	 
مالحظة: في حال لم تكن نتيجة تلك المعادلة %100، فال تكون النسبة المئوية للرصيد رقًما قاباًل للتطبيق	 

 توقعات أداء األعمال )الشركات الُمصدرة( - الربع الثاني لعام 2022

الربع الثاني 2022 الربع األول 2021 الربع الثاني 2021

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

48% 52% 0% 48% 59% 33% 4% 63% 44% 22% 14% 58% ايرادات 
المبيعات

10% 90% 0% 10% 50% 46% 2% 52% 22% 60% 6% 28% أسعار 
السلع

36% 64% 0% 36% 57% 35% 4% 61% 30% 20% 14% 44% حجم 
المبيعات

14% 86% 0% 14% 20% 76% 2% 22% 26% 54% 4% 30% عدد 
الموظفين

38% 62% 0% 38% 63% 37% 0% 63% 18% 40% 16% 34% األرباح

19% 81% 0% 19% 59% 33% 4% 63% 36% 26% 10% 46%
طلبات 
الشراء 
الجديدة

12% 84% 2% 14% 61% 30% 2% 63% 40% 30% 6% 46%
طلبات 
الشراء 
الجديدة
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ــاس  ــى قي ــتقبل عل ــي المس ــال ف ــات األعم ــم توقع ــى فه ــة إل ــتقصائية باإلضاف ــة االس ــاعد الدراس تس
ــاه: ــدول أدن ــي الج ــح ف ــو موض ــا ه ــنوي كم ــع س ــاس رب ــى أس ــال عل ــي أداء األعم ــي ف ــر الفعل التغي

بنــاًء علــى األداء الربــع ســنوي، شــهدت جميــع المؤشــرات مثــل عائــدات المبيعــات واألســعار وحجــم 	 
المبيعــات والتوظيــف واألربــاح وطلبــات الشــراء الجديــدة اتجاًهــا تصاعدًيــا.

لالســتفادة مــن زيــادة الطلــب، رفعــت ٪13 مــن الشــركات متوســط أســعار البيــع لديهــا، كمــا أشــار 	 
المجيبــون إلــى أن االرتفــاع فــي أســعار الوقــود والمــواد الخــام قــد دفــع إلــى هــذه الخطــوة فــي الربــع 

األول مــن عــام 2022.

ــال 	  ــام األعم ــادة أحج ــى زي ــياح إل ــق الس ــادة تدف ــب وزي ــاع الطل ــوق وارتف ــاع الس ــن أوض أدى تحس
واألربــاح، ورفعــت %10 مــن الشــركات مــن أعــداد موظفيهــا فــي الربــع األول مــن عــام 2022 مقارنــًة 

ــب. ــي الطل ــة ف ــادة الطفيف ــتجابة للزي ــدف االس ــي؛ به ــام الماض بالع

مالحظة: زيادة%+ انخفاض%+ دون تغيير%=100%	 
مالحظة: في حال لم تكن نتيجة تلك المعادلة %100، فال تكون النسبة المئوية للرصيد رقًما قاباًل للتطبيق	 

األداء العام لألعمال - الربع األول 2022

الربع األول 2022 الربع الرابع 2021 الربع األول 2021

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

39% 45% 8% 47% 22% 32% 23% 45% -28% 27% 50% 22% ايرادات 
المبيعات

11% 85% 2% 13% 15% 55% 15% 30% -32% 45% 41% 9% أسعار 
السلع

32% 56% 6% 38% 20% 38% 21% 41% -23% 29% 42% 19% حجم 
المبيعات

8% 88% 2% 10% 8% 80% 6% 14% -13% 69% 22% 9% عدد 
الموظفين

34% 50% 8% 42% 23% 33% 22% 45% -44% 29% 56% 12% األرباح

16% 74% 5% 21% 22% 40% 19% 41% -12% 31% 31% 19%
طلبات 
الشراء 
الجديدة

األداء العام لألعمال - الربع األول من عام 
2022
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شــهد حجــم المبيعــات لمعظــم القطاعــات زيــادة فــي الربــع األول مــن عــام 2022 وذلــك قبــل موســم 
ــياحة  ــفر والس ــاوالت والس ــاء والمق ــارات والبن ــركات العق ــة ش ــي المقدم ــت ف ــياحة، وكان العطالت/الس

فــي الربــع األول مــن عــام 2022. 

أداء األعمال في القطاعات الرئيسية – 
الربع األول 2022

شهد قطاع البناء والمقاوالت زخًما على إثر تأمين مشاريع وعقود جديدة.	 

يواصل قطاع العقارات تحقيق انتعاش وسط تفاؤل من المستثمرين وزيادة الطلب.	 

أدى انخفــاض تأثيــر جائحــة كورونــا إلــى زيــادة عــدد الســياح القادميــن إلــى اإلمــارات، مــع زيــادة اإلنفاق 	 
بيــن العمــالء خاصــًة خــالل موســم العطــالت، ومــا لذلــك مــن تأثيــر إيجابــي علــى قطاعــي الســفر 

والســياحة بشــكٍل عــام.
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شــهدت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم تحســنًا كبيــًرا فــي أداء أعمالهــا مــن حيــث كافــة 	 
المؤشــرات علــى أســاس ربــع ســنوي، ويرجــع ذلــك إلــى تخفيــف إجــراءات جائحــة كورونــا التــي أدت 
إلــى تدفــق الســياح والعمــالء، كمــا تحســنت معنويــات المســتثمرين عنــد اســتضافة دبــي معــرض 

إكســبو 2020 فــي الفتــرة مــا بيــن أكتوبــر 2021 إلــى مــارس 2022.

كان أداء الشــركات الكبيــرة أفضــل مــن أداء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن حيــث كافــة 	 
المؤشــرات فــي الربــع األول مــن عــام 2022.

ــة 	  ــم ثالث ــا أه ــة كورون ــن جائح ــة ع ــات الناتج ــة واالضطراب ــوم الحكومي ــارات والرس ــادة اإليج ــد زي تع
ــام 2022.  ــن ع ــع األول م ــي الرب ــطة ف ــرة والمتوس ــركات الصغي ــى الش ــرت عل ــات أث تحدي

مالحظة: زيادة%+ انخفاض%+ دون تغيير%=100%	 
مالحظة: في حال لم تكن نتيجة تلك المعادلة %100، فال تكون النسبة المئوية للرصيد رقًما قاباًل للتطبيق	 

توقعات أداء األعمال )الشركات الصغيرة والمتوسطة( – الربع األول 2022

الربع األول 2022 الربع الرابع 2021 الربع األول 2021

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

39% 45% 8% 47% 19% 33% 24% 43% -28% 28% 50% 22% ايرادات 
المبيعات

10% 86% 2% 12% 13% 55% 16% 29% -33% 46% 42% 9% أسعار 
السلع

31% 57% 6% 37% 17% 39% 22% 39% -25% 31% 43% 18% حجم 
المبيعات

9% 89% 1% 10% 7% 81% 6% 13% -15% 70% 22% 7% عدد 
الموظفين

34% 50% 8% 42% 20% 34% 23% 43% -46% 30% 57% 11% األرباح

15% 75% 5% 20% 19% 41% 20% 39% -13% 32% 31% 18%
طلبات 
الشراء 
الجديدة

أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة - 
الربع األول 2022
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شــهد األداء الفعلــي للمصدريــن فــي الربــع األول مــن عــام 2022 زيــادة فــي اإليــرادات واألســعار 	 
والمبيعــات والتوظيــف واألربــاح ومبيعــات الصــادرات علــى أســاس ســنوي.

كان أداء الشــركات غيــر المصــدرة أفضــل مــن أداء الشــركات المصــدرة بجميــع المعاييــر فــي الربــع 	 
األول مــن عــام 2022.

مثلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول عربيــة أخــرى أعلــى أســواق التصديــر فــي الربــع األول 	 
مــن عــام 2022.

مثلــت االضطرابــات المرتبطــة بجائحــة كورونــا، ونقــص الطلــب، وزيــادة الرســوم التنظيميــة 	 
الحكوميــة التحديــات األكبــر التــي أثــرت علــى المصدريــن فــي الربــع األول مــن عــام 2022.

أداء الشركات الُمصدرة – الربع األول 2022

مالحظة: زيادة%+ انخفاض%+ دون تغيير%=100%	 
مالحظة: في حال لم تكن نتيجة تلك المعادلة %100، فال تكون النسبة المئوية للرصيد رقًما قاباًل للتطبيق	 

توقعات أداء األعمال )الشركات الُمصدرة( – الربع األول 2022

الربع األول 2022 الربع الرابع 2021 الربع األول 2021

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

33% 53% 7% 40% 30% 26% 22% 52% %-8 24% 42% 34% ايرادات 
المبيعات

10% 90% 0% 10% 13% 47% 20% 33% -12% 36% 38% 26% أسعار 
السلع

27% 69% 2% 29% 32% 28% 20% 52% 8% 22% 30% 38% حجم 
المبيعات

%-2 88% 7% 5% 2% 84% 7% 9% %-2 64% 18% 16% عدد 
الموظفين

24% 66% 5% 29% 30% 26% 22% 52% -30% 24% 50% 20% األرباح

7% 83% 5% 12% 37% 26% 22% 52% 12% 26% 28% 40%
طلبات 
الشراء 
الجديدة

%-2 79% 12% 10% 46% 37% 9% 54% %-8 46% 30% 22%
طلبات 
الشراء 
الجديدة
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التحديات الرئيسية التي تواجهها 

الشركات في دبي – الربع األول 2022

علــى غــرار الربــع الرابــع مــن عــام 2021، تضمنــت التحديــات الثالثــة األولــى فــي الربــع األول مــن عــام 	 
ــة.  ــات التجاري ــى العملي ــا عل ــر جائحــة كورون ــة وتأثي ــادة تكاليــف اإليجــار والرســوم الحكومي 2022 زي
ويوضــح القســم التالــي التحديــات التــي أثــرت علــى مجتمــع األعمــال فــي دبــي فــي الربــع األول مــن 

عــام 2022:

ــرز فــي الربــع األول 	  ــادة تكاليــف اإليجــارات كان هــو التحــدي األب أشــار ٪29 مــن المجيبيــن إلــى أن زي
ــى قطــاع  ــر عل ــه أث ــع مــن عــام 2021، مــا كان ل ــع الراب ــة بنســبة %22 فــي الرب مــن عــام 2022، مقارن

التجــارة أكثــر مــن غيــره. 

ــا رئيســًيا فــي الربــع األول مــن عــام 	  اعتبــرت %25 مــن الشــركات أن الرســوم الحكوميــة مثلــت تحدًي
2022، مقارنــًة بـــنسبة %18 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021.
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ــات فــي 	  ــات فــي األعمــال وتحدي ــى اضطراب ــا التــي أدت إل ــرت %22 مــن الشــركات بجائحــة كورون تأث
التوريــد والخدمــات اللوجســتية فــي الربــع األول مــن عــام 2022، وقــد انخفضــت هــذه النســبة مــن 
%37 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى األثــر اإليجابــي للتحفيــزات 

ــى التجارة/الحــدود.  ــود عل ــة التــي وضعتهــا الحكومــة وتخفيــف القي االقتصادي

ال يــزال نقــص الطلــب علــى المنتجــات والخدمــات مصــدر قلــق كبيــر لنســبة %21 مــن المجيبيــن 	 
فــي الربــع األول مــن عــام 2022 مقابــل %17 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021. 

أفــادت ٪20 مــن الشــركات بــأن المنافســة مثلــت أهــم تحديــات األعمــال فــي الربــع األول مــن عــام 	 
2022، مقارنــة بـــ %15 فــي الربــع الســابق. 
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For More Information, please contact.
Economic Information Division
Economic Studies and Policies Sector
P.O. Box 13223, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +9714 445 5555
Dir: +9714 445 5853
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