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تأسســت  دائــرة االقتصــاد والســياحة فــي دبــي )DET( إثــر عمليــة الدمــج التــي جــرت مؤخــًرا بيــن كل مــن 
إدارتــي االقتصــاد والســياحة فــي كيــاٍن واحــد فــي محاولــة لتعزيــز القــدرة التنافســية لإلمــارة وتوســيع 
ــن راشــد آل  ــي، حيــث أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــى دب ــزوار إل التجــارة الخارجيــة وجــذب ال
مكتــوم، حاكــم دبــي ونائــب رئيــس الدولــة ورئيــس مجلــس الــوزراء، قــراًرا قضى بدمــج كل مــن “اقتصادية 
دبــي” ودائــرة “دبــي للســياحة والتســويق التجــاري” تحــت مظلــة دائــرة جديــدة باســم » دائــرة االقتصــاد 
ــا هــي المســؤولة عــن  والســياحة فــي دبــي« وذلــك فــي نوفمبــر 2021، ومــا تــزال اإلدارة المدمجــة حديثً
أنشــطتها التقليديــة المتمثلــة فــي تســجيل الشــركات التجاريــة وإصــدار التراخيــص وتوفيــر الحمايــة 

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

وتماشــياً مــع التكليــف بالمســؤوليات الجديــدة المنوطــة بدائــرة االقتصــاد والســياحة فــي دبــي، يعكــف 
قســم المعلومــات االقتصاديــة علــى إجــراء دراســة اســتقصائية ربــع ســنوية لألعمــال التجاريــة، وذلــك 
ــادرات  ــة الص ــي لتنمي ــة دب ــي )مؤسس ــي دب ــياحة ف ــاد والس ــرة االقتص ــات دائ ــع مؤسس ــيق م بالتنس
ومؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة( وبالتعــاون مــع كريــف جلــف دي 
دبليــو ســي ش.ذ.م.م | دان آنــد بــراد ســتريت لتقديــم تقييــم دوري وموضوعــي لتوقعــات وأداء األعمــال، 
ــع  ــع لعــام 2021 )الرب ــع الراب ــج الرئيســية للدراســة االســتقصائية للرب حيــث تلخــص هــذه الوثيقــة النتائ

ــع، 2021(. الراب

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
ــر  ــي عش ــدى االثن ــى م ــتثماراتها عل ــات اس ــم توقع ــوم بتقيي ــا وتق ــا وتطوره ــى نموه ــر عل ــد تؤث ــي ق الت

ــة. ــهًرا القادم ش

مقدمة
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لمحة موجزة
اكتســبت العمليــات التجاريــة فــي دبــي زخًمــا وبــدأت تعــود 	 

تدريجًيــا إلــى ســابق عهدهــا كمــا كانــت عليــه قبــل جائحــة 
كوفيــد19- وذلــك بفضــل الدعــم الــذي تلقتــه عبــر المبــادرات 
انتشــار  للحــد مــن  المقدمــة مــن حكومــة دبــي  المختلفــة 
فيــروس كورونــا والحفــاظ علــى اتجاهــات المســتثمرين اإليجابية 

،2020 إكســبو  باســتضافة معــرض  المرتبطــة 

ــة 	  ــر ثق ــالل مؤش ــن خ ــال م ــة باألعم ــودة الثق ــة ع ــن مالحظ يمك
األعمــال العــام )BCI( الــذي ارتفــع بمقــدار 18.6 نقطــة مــن 128.6 
نقطــة فــي الربــع الرابــع 2020 إلــى 147.2 نقطــة فــي الربــع الرابــع 
مــن عــام 2021، مــع توقــع المشــاركين ارتفــاع اإليــرادات واألحجــام 

واألســعار وزيــادة التوظيــف واألربــاح.

ــع 	  ــاس رب ــى أس ــال )BCI( عل ــة األعم ــب لثق ــر المرك ــع المؤش ارتف
ســنوي بشــكل طفيــف بمقــدار 0.6 نقطــة مــن 146.6 نقطــة فــي 

الربــع الثالــث 2021 إلــى 147.2 نقطــة فــي الربــع الرابــع 2021.

يتوقــع قطــاع التصنيــع ارتفــاع أكثــر لحجــم المبيعــات وطلبــات 	 
الشــراء الجديــدة مقارنــة بقطاعــي التجــارة والخدمــات للربــع 

ــام 2022. ــن ع األول م

ــع 	  ــع الراب ــر للرب ــات أكب ــى توقع ــرة عل ــركات الكبي ــت الش حافظ
مــن عــام 2021 مقارنــة بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
ــال  ــة األعم ــر ثق ــي مؤش ــة ف ــات مرّكب ــى درج ــت عل ــي حصل الت
ــي، وســجلت  )BCI( حيــث بلغــت 152.5 و139.4 نقطــة علــى التوال
الشــركات الكبيــرة تفــاؤال وتنبــؤات أكثــر إيجابيــة مــن الشــركات 

ــر. ــم المعايي ــبة لمعظ ــطة بالنس ــرة والمتوس الصغي

فــي األشــهر الســتة المقبلــة، تتوقــع ٪78 مــن الشــركات فــي دبــي 	 
تحســن األوضــاع االقتصادية.

إلــى 	  االســتقصائية  الدراســة  فــي  المشــاركين  معظــم  أشــار 
ــص  ــوم التراخي ــار ورس ــف اإليج ــادة تكالي ــا وزي ــة كورون أن جائح
الحكوميــة حــدت مــن قدرتهــم علــى زيــادة النشــاط التجــاري.
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االســتفادة من شــراكة األعمــال المحلية في دبي

إن الحــرب المســتمرة مؤخــًرا فــي أوكرانيــا ومــا بقــي مــن تأثيــر لجائحــة كورونــا لهمــا عواقــب مالية 
طويلــة األمــد علــى مجتمــع األعمــال فــي اإلمــارة؛ وعلــى غــرار معظــم فتــرات الركــود االقتصــادي، 
اســتفادت بعــض الشــركات ممــا لحــق باالقتصــاد مــن ضعــف فــي حيــن أجبــرت شــركات أخــرى 

علــى اتخــاذ إجــراءات للبقــاء بالحــد األدنــى أو إلــى وقــف أعمالهــا بالكامــل.

لــم تتضــرر دبــي كثيــًرا كالعديــد مــن البلــدان األخــرى، ولكــن ال تــزال هنــاك بعــض الشــركات التــي 
تعانــي مــن نقــص فــي المــواد الخــام مثــل األلمنيــوم لمتطلبــات الســلع بينمــا أغلقــت شــركات 
أخــرى أبوابهــا بســبب تعطــل سلســلة التوريــد والخســائر التــي لحقــت بأعمالهــا. وقــد أدى الوضــع 
القائــم لألعمــال التجاريــة العالميــة إلــى وضــع سالســل التوريــد بأكملهــا فــي حالــة مــن الفوضــى 
ــن الشــركاء. ربمــا كان مــن الكافــي فــي الماضــي  ــة بي والتشــكيك فــي نجاعــة العالقــات التقليدي
العثــور علــى شــركاء للمســاعدة فــي التوزيــع أو التصنيــع أو التنفيــذ، ولكــن تحديــات جائحــة كورونــا 
واالضطرابــات السياســية فــي أوروبــا ســتؤدي بالشــركات إلــى التفكيــر بشــكل خــالق فــي الشــراكة 
مــع الشــركات المحليــة، وتعظيــم القيمــة واســتدامة النمــو، حيــث ســتعمل الشــراكات التجاريــة 
الجديــدة علــى تعزيــز العالقــات التجاريــة الحاليــة، وتغييــر احتياجــات المســتهلكين، وتــؤدي إلــى 
ــن  ــة م ــة خالي ــر تجرب ــراكة وتوفي ــد الش ــم فوائ ــل تعظي ــن أج ــاون. وم ــدة للتع ــرص جدي ــح ف فت
التعقيــدات للعمــالء، تحتــاج العالمــات التجاريــة إلــى التفكيــر ليــس فقــط فــي القيمــة التــي يمكــن 
أن تضيفهــا ولكــن فــي كيفيــة تقديمهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تعاونــت أوبــر إيتــس مــع شــركات 
توصيــل الصيدليــات لتقديــم الوصفــات الطبيــة مباشــرة إلــى منــازل المســتهلكين، لذلــك يجــب 
أن تكــون التجربــة سلســة وتتناســب جيــًدا مــع مســارات وســلوكيات العمــالء. ومثــال آخــر شــركة 
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أمــازون التــي أطلقــت العديــد مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى خلــق تجــارب سلســة. فعلــى ســبيل 
المثــال، هنــاك شــراكتهم مــع كوهلــز التــي ســمحت للعمــالء بإعــادة أي عمليــة شــراء عبــر أمــازون 
ــز  ــى كوهل ــدد إل ــالء ج ــب عم ــازون وجل ــالء أم ــاع لعم ــة اإلرج ــيط عملي ــز، وتبس ــر كوهل ــن متاج م
فــي وقــت تراجــع فيــه عــدد رواد متاجــر التجزئــة والمراكــز التجاريــة الكبيــرة. وســيدفع هــذا النمــط 
الجديــد مــن إدارة أعمــال الشــركات إلــى االبتــكار مــن خــالل شــراكات جديــدة ومواصلــة التركيــز علــى 
ــا  ــى عروضه ــز عل ــن التركي ــدالً م ــات. فب ــن االضطراب ــي زم ــا ف ــاظ عليه ــال والحف ــتمرارية األعم اس
األساســية فقــط، قــد ترغــب الشــركات فــي تقييــم طــرق جديــدة الغتنــام الفــرص المتاحــة مــن أجــل 
تقديــم المزيــد مــن القيمــة للعمــالء الحالييــن ولجــذب عمــالء جــدد مــن خــالل الشــراكات الجديــدة 

وعمليــات التعــاون واالســتحواذ
.

وبغــض النظــر عــن الموقــع الــذي تكــون فيــه الشــركة فــي رحلــة شــراكاتها مــع الغيــر، فقــد حــان 
الوقــت الستكشــاف كيــف يمكــن لهــذه الشــراكات أن تســاعد فــي االبتــكار وتنميــة األعمــال التجاريــة 
ــو  ــات وصانع ــو السياس ــب مصمم ــد يرغ ــا ق ــاف، كم ــة المط ــي نهاي ــا ف ــد لعمالئه ــم المزي وتقدي
القــرار فــي اإلمــارة فــي التفكيــر فــي تســهيل القواعــد واللوائــح لمســاعدة الشــركات األجنبيــة علــى 
الشــراكة مــع الشــركات المحليــة بينمــا يبتكــر أصحــاب األعمــال اســتراتيجيات جديــدة لممارســة 
األعمــال التجاريــة فــي ظــل الشــكل الجديــد، ويمكــن ألصحــاب األعمــال فــي دبــي، جنًبــا إلــى جنــب 
مــع شــركائهم الجــدد، لعــب دور حيــوي فــي نجــاح األعمــال مــن خــالل التفكيــر فــي تطويــر تكامــل 
ــات  ــى المنتج ــول عل ــالء الحص ــى العم ــهل عل ــع تس ــوات توزي ــاء قن ــلس وإنش ــات الس البرمجي

والخدمــات التــي يحتاجونهــا.
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تــم إجــراء الدراســة االســتقصائية ربــع الســنوية للربــع الرابــع مــن عــام 2021 علــى عينــة إجماليــة تتألــف 
مــن 501 شــركة مــن جميــع أنحــاء إمــارة دبــي، حيــث تضمنــت العينــة مزيًجــا مــن الشــركات الصغيــرة 
ــا  ــات بم ــارة والخدم ــع والتج ــات التصني ــن قطاع ــبا م ــال مناس ــت تمثي ــرة وحمل ــطة والكبي والمتوس

يتناســب مــع مســاهمة القيمــة المضافــة لــكل منهــا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدبــي. 

مــن أجــل قيــاس »النظــرة المســتقبلية لألعمــال«، تركــز الدراســة الربــع ســنوية علــى مؤشــرات رئيســية 
ــي  ــاركين ف ــن المش ــب م ــد ُطل ــن، وق ــدد الموظفي ــاح وع ــات، واألرب ــم المبيع ــع، وحج ــعار البي ــل أس مث
ــادة« أو »انخفــاض« هــذه المقاييــس أو بقائهــا »دون  ــوا يتوقعــون »زي الدراســة اإلشــارة إلــى مــا إذا كان
تغييــر«، كمــا قــد كشــفت الدراســة االســتقصائية عــن تصــورات الشــركات فــي جميــع القطاعــات الفرعيــة 

المتنوعــة.

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( متوسط درجات مرجح لمؤشرات “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

بالنســبة للمؤشــر المركــب لثقــة األعمــال، فــإن األرقــام الناتجة تضــرب بالقياســات المقابلة لهــا للتوصل 
إلــى نتيجــة المتوســط المرجــح للمؤشــر، وثــم يوضــع مســتوى أساســي جديــد لهــذا المؤشــر فــي النهايــة 
بحيــث يكــون الربــع الثانــي مــن عــام 2011 يســاوي 100. ومــع أخــذ بنيــة االقتصــاد بعيــن االعتبــار مــن حيث 
حجم الشــركات، يقاس المؤشــر من خالل اإلســهامات النســبية للشــركات الصغيرة والمتوســطة والشــركات 
الكبيــرة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدبي، وتحتســب النتيجــة النهائية للمؤشــر على النحــو التالي: المؤشــر 

الكلي= ٪60*( مؤشــر الشــركات الكبيرة( + ٪40* )مؤشــر الشــركات الصغيرة والمتوسطة(.

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، تبــرز 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 
)BCI( قطاع االعمال
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وفًقــا لمركــز دبــي لإلحصــاء، نمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة باألســعار الثابتــة بنســبة ٪6.3 ســنوًيا 
فــي األشــهر التســعة األولــى مــن عــام 2021، بفضــل السياســات الحكوميــة المواتيــة والتدابيــر الماليــة 
الداعمــة، وأضــاف مركــز دبــي لإلحصــاء أنــه مــن المتوقــع أن ينمــو اقتصــاد دبــي بنســبة ٪4.5 فــي عــام 
2022، مدعوًمــا باإليجابيــة التــي شــهدتها معظــم القطاعــات: الضيافــة واألغذيــة والمشــروبات والعقــارات 

وتجــارة الجملــة والتجزئــة والنقــل والخدمــات اللوجســتية والتصنيــع والخدمــات الماليــة. 

وتعكــس أرقــام النمــو، والتــي تقــارن بشــكل إيجابــي مــع االقتصــادات العالميــة الكبــرى، مرونــة اإلمــارات 
ــا وكنتيجــة لمبــادرات سياســة األعمــال االســتراتيجية  ونجاحهــا فــي الحــد مــن انتشــار فيــروس كورون

والداعمــة.

ــة 2024-2022،  ــدورة المالي ــة ال ــى ميزاني ــي عل ــة دب ــت حكوم ــة، وافق ــات اإليجابي ــع التوقع ــياً م وتماش
بإجمالــي إنفــاق 181 مليــار درهــم، كمــا يتوقــع أن تحقــق ميزانيــة 2022 إيــرادات تقــدر بـــ 57.55 مليــار درهــم 
إماراتــي، بزيــادة قدرهــا ٪10 عــن اإليــرادات المتوقعــة مــن الميزانيــة الســابقة للســنة الماليــة 2021، وكجزء 
مــن إجــراءات التحفيــز االقتصــادي، خفضــت حكومــة دبــي بعــض الرســوم الحكوميــة للشــركات وجمــدت 

الزيــادات فــي الرســوم حتــى عــام 2023.

ومــن المتوقــع أن يتوســع اقتصــاد دبــي بوتيــرة جيــدة فــي عــام 2022، مدعوًمــا باالنتعــاش القــوي فــي 
ــل  ــات مث ــهد قطاع ــح أن تش ــن المرج ــاح، وم ــل بالنج ــذي تكل ــبو 2020 ال ــية وإكس ــات الرئيس القطاع
ــبو  ــرض إكس ــبب مع ــرا بس ــا كبي ــاطا تجاري ــتية نش ــات اللوجس ــة والخدم ــياحة والضياف ــارة والس التج
2020. وقــد توقــع البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أن يتوســع معــدل النمــو اإلجمالــي 
ــا  ــر التخفيــف مــن جائحــة كورون ــي بنســبة ٪4.2 فــي عــام 2022، فيمــا ســاعدت تدابي لالقتصــاد اإلمارات
فــي دفــع عجلــة النمــو فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث بقــي عــدد ارتفــاع حــاالت اإلصابــة 
ــر مــع اســتمرارها فــي تخفيــف  ــك لإلمــارات بفتــح اقتصادهــا بشــكٍل أكب ــا وســمح ذل بكوفيــد19- بطيئً

القيــود المرتبطــة بالجائحــة فــي البــالد.

موجز عن االقتصاد الكلي في 
دبي
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ــة  ــا التجاري ــات أعماله ــول توقع ــي ح ــركات دب ــدى ش ــاؤل ل ــاك تف هن
ــة  ــب لثق ــر المرك ــاع المؤش ــة ارتف ــام 2021، نتيج ــن ع ــع األول م للرب
األعمــال بمقــدار 18.6 نقطــة علــى أســاس ســنوي ليبلــغ 147.2 نقطــة. 
كمــا عــززت التوقعــات بتســجيل كافــة المعاييــر لمســتويات أعلــى 
مــن االهتمــام باألعمــال التجاريــة. )تُشــير الدرجــة 100 إلــى المشــاعر 

ــتقرة/المحايدة(. المس

 )BCI( مؤشر ثقة األعمال
الربع األول من عام 2022
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تواصــل الشــركات الكبــرى إبــداء درجــة أعلــى مــن الثقــة مقارنــًة 
بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن حيــث جميــع المعاييــر: 
المبيعــات وأســعار البيــع واألحجام والتوظيــف واألرباح والمشــتريات 

ــدة.  الجدي

تميــزت شــركات الخدمــات والتصنيــع بتفــاؤل نســبي أعلــى فــي 
الربــع الرابــع مــن عــام 2021 مقارنــًة بشــركات قطــاع التجــارة، حيــث 
ســجلت 142.6 و144.8 و134.2 نقطــة علــى التوالــي علــى مؤشــر ثقــة 
األعمــال )BCI(. فــي حيــن ارتفــع مؤشــر ثقــة األعمــال )BCI( فــي قطــاع 
التصنيــع بمقــدار 3.7 نقطــة علــى مــدار هــذا الربــع، وانخفــض مؤشــر 
ثقــة األعمــال فــي قطاعــي الخدمــات والتجــارة بمقــدار 6.3 و10.4 

نقطــة علــى التوالــي. 
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االتجاهات 
العالمية لمؤشر 

)BCI( ثقة األعمال
تــم اختيــار األســواق العالميــة الرئيســية نظــرا لتاثيرهــا علــى اقتصــاد 
دبــي. مصــدر البيانــات هــو مؤشــر ثقــة االعمــال لمنظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنميــة  OECD الــذي يوفــر معلومــات عــن التطــورات 
المســتقبلية بنــاء علــى اســتطالعات الــراى حــول اإلنتــاج والطلبــات 
ومخــزون الســلع الجاهــزة فــي قطــاع الصناعــة. ويمكــن اســتخدام 
ــاط  ــي النش ــول ف ــاط التح ــع نق ــاج وتوق ــو اإلنت ــة نم ــر لمراقب المؤش
ــي أداء  ــة ف ــادة الثق ــى زي ــوق 100 ال ــام ف ــير األرق ــادي.  وتش االقتص
االعمــال فــي المســتقبل القريــب وتشــير األرقــام األقــل مــن 100 الــى 

التشــاؤم تجــاه األداء المســتقبلي.
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ُيتوقــع أن ينخفــض النمــو االقتصــادي فــي الــدول الرئيســية وســط 	 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة - بم ــات العالمي ــم والصدم ــدالت التضخ ــاع مع ارتف

ــا. الغــزو الروســي ألوكراني

الواليــات 	  أســواق  مثــل  الرئيســية  العالميــة  األســواق  أظهــرت 
المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة وألمانيــا انكماًشــا طفيًفــا 
فــي مؤشــر ثقــة األعمــال )BCI( الشــهري، حيــث تواصــل هــذه الــدول 
العمــل نحــو التكيــف مــع الوضــع الطبيعــي الجديــد. ومــن المتوقــع 
ــي علــى قطــاع  ــر االســتقرار فــي هــذه األســواق بشــكل إيجاب أن يؤث

ــي. الســفر والســياحة فــي دب

 	 )BCI( يعكــس االنخفــاض الطفيــف فــي درجــات مؤشــر ثقــة األعمــال
ــة هــذا االقتصــاد. وعلــى الرغــم مــن أن الدرجــات  فــي الصيــن مرون
ــطء  ــخ بب ــن ترّس ــى أّن الصي ــن 100، إل ــل م ــزال أق ــجلها ال ت ــي س الت
موطــئ قــدم لهــا مــن الناحيــة االقتصاديــة بهــدف العــودة إلــى 
مســتويات مــا قبــل جائحــة كورونــا. وقــد ســمحت بروتوكــوالت 
الســفر اآلمــن بتدفــق الســياح الصينييــن إلــى اإلمــارة، والــذي ُيعــّد 

ــبو 2020. ــرض إكس ــاح مع ــا لنج ــًرا مهًم أم
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 IHS عــن  الصــادر  دبــي  فــي  المشــتريات  مديــري  مؤشــر  ارتفــع 
 54.5 2021 بالمقارنــة مــع  55.3 نقطــة فــي ديســمبر  Markit إلــى 
نقطــة فــي نوفمبــر 2021. ويتوافــق ذلــك مــع النتائــج التــي توصلــت 
ــاد  ــرة االقتص ــي دائ ــال ف ــاع األعم ــتقصائية لقط ــة االس ــا الدراس إليه
والســياحة فــي دبــي للربــع الرابــع مــن عــام 2021، والتــي تســلط 
الضــوء علــى التفــاؤل المتزايــد ألصحــاب األعمــال التجاريــة فــي إمــارة 
ــي. وبحســب IHS Markit، ســجل النشــاط التجــاري فــي اقتصــاد  دب
ــالل  ــتوياته خ ــى مس ــي أعل ــي دب ــي ف ــر النفط ــاص غي ــاع الخ القط
عاميــن ونصــف العــام منــذ يونيــو 2019، مدفوًعــا باالرتفــاع الملحــوظ  
فــي الطلبــات الجديــدة بفضــل معــرض إكســبو 2020، حيــث تُشــير 
قــراءة أعلــى مــن 50 نقطــة إلــى توســع اقتصــادي، فــي حيــن ُيشــير 

ــاش. ــى انكم ــدة إل ــة واح ــدار نقط ــراءة بمق ــذه الق ــاض ه انخف

انخفــض المؤشــر إلــى 54.1 نقطــة فــي ينايــر 2022، وارتفــع إلــى 54.8 
نقطــة فــي فبرايــر 2022. ويرتبــط التحســن الــذي حققــه المؤشــر فــي 
ــد الطلــب علــى الســياحة ونموهــا مــع  ــر بشــكل رئيســي بتزاي فبراي
اســتمرار معــرض إكســبو 2022 وتيســير الــدول للقيــود المفروضــة 
علــى الســفر. وعلــى الرغــم مــن زيــادة اإلنتــاج بشــكل كبيــر فــي فبراير 
إلــى أّن الشــركات أفــادت بمحدوديــة القــدرة علــى التعامــل مــع 
الطلبــات الجديــدة نتيجــة ضعــف زخــم التوظيــف وظــروف العــرض 

العالمــي الصعبــة.  

مؤشر مديري 
المشتريات في دبي

13

Dubai Business Survey Overall Report - Q4, 2021



أظهــرت الدراســة االســتقصائية أن توقعــات أعمــال الربــع األول لعــام 2022 أفضــل مــن توقعــات الربــع 
األول لعــام 2021 مــن حيــث كافــة المعاييــر، وســط تيســير القيــود المفروضــة على الســفر وتزايــد الطلب 

الناجــم عــن إقبــال الســياح واســتضافة معــرض إكســبو 2020.

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

أظهــرت التوقعــات الخاصــة بعائــدات المبيعــات زيــادًة ســنوية، حيــث ارتفــع صافــي الرصيــد بشــكل 	 
طفيــف مــن %56 فــي الربــع األول مــن عــام 2021 إلــى %57 فــي الربــع األول مــن عــام 2022.

نظرة مستقبلية على 
األعمال- الربع األول من عام 

2022

توقعات أداء األعمال- الربع األول من عام 2022

الربع األول من عام 2022 الربع الرابع من عام 2021 الربع األول من عام 2021

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

57% 31% 6% 63% 71% 9% 3% 74% 56% 15% 6% 62% ايرادات 
المبيعات

36% 58% 3% 39% 10% 65% 5% 15% 4% 59% 9% 13% أسعار 
السلع

55% 35% 5% 60% 53% 18% 6% 59% 47% 17% 7% 54% حجم 
المبيعات

22% 76% 1% 23% 58% 21% 3% 61% 20% 63% 3% 23% عدد 
الموظفين

52% 40% 4% 56% 34% 53% 1% 35% 36% 22% 11% 47% األرباح

50% 40% 5% 55% 43% 26% 1% 44% 44% 17% 4% 48%
طلبات 
الشراء 
الجديدة
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ــٌة التوقعــات بيــن القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية أن  تُشــير مقارن
ــه  ــات يلي ــم المبيع ــات لحج ــوى توقع ــل اق ــع يحم ــاع التصني قط

ــارة. ــاع التج ــات وقط ــاع الخدم قط

أدت االتجاهــات اإليجابيــة لــدى المســتثمرين المرتبطــة باســتضافة معــرض إكســبو 2020 إلــى زيــادة 	 
ــي  ــع صاف ــا. ارتف ــات وعائداته ــم المبيع ــادة حج ــى زي ــا أدى إل ــات، مم ــلع والخدم ــى الس ــب عل الطل
ــع األول مــن عــام 2021.  ــًة مــع %47 للرب ــع األول مــن عــام 2022 مقارن ــى %55 للرب ــد األحجــام إل رصي
وتتوقــع نســبة %60 زيــادًة فــي األحجــام فــي الربــع األول مــن عــام 2022 ، مدعومــًة بتوقعــات زيــادة 

الطلــب وإقبــال الســياح.

تخطــط %39 مــن الشــركات لزيــادة أســعار بيعهــا نتيجــة تزايــد الطلــب. حيــث ارتفــع صافــي الرصيــد 	 
ــغ %36 فــي  ــع مــن عــام 2021 وبل ــع الراب ــى %10 فــي الرب ــع األول مــن عــام 2021 إل مــن %4 فــي الرب

الربــع األول مــن عــام 2022.

ارتفــع صافــي رصيــد التوظيــف بشــكل طفيــف علــى أســاس ســنوي إلــى %22 مــع رغبــة نســبة كبيــرة 	 
تبلــغ %76 فــي الحفــاظ علــى اســتقرار خطــط التوظيــف الخاصــة بهــا.

يتوقــع غالبيــة المشــترين زيــادًة فــي طلبــات الشــراء الجديــدة فــي الربــع األول مــن عــام 2022 وســط 	 
تزايــد الطلــب علــى المنتجــات والخدمــات.

توقعات أحجام المبيعات 
على مستوى القطاعات
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أدى تســهيل القيــود المفروضــة بســبب جائحــة كورونــا وارتفــاع 
الطلــب واإليجابيــة المرتبطــة باســتضافة معــرض إكســبو 2020 
إلــى ارتفــاع بمقــدار 18 نقطــة مئويــة فــي صافــي أرصــدة أحجــام 
ــي  ــى %65 ف ــام 2021 إل ــن ع ــع األول م ــي الرب ــن %47 ف ــات م المبيع
الوطنيــة  االســتراتيجية  وســتعمل   .2022 عــام  مــن  األول  الربــع 
التــي  300 مليــار“،  “مشــروع  المتقدمــة  والتكنولوجيــا  للصناعــة 
ــع، علــى  ــادرات لدعــم أعمــال التصني ــى إطــالق برامــج ومب تهــدف إل

تعزيــز القطــاع الصناعــي فــي األشــهر  المقبلــة.

قطاع التصنيع
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علــى الرغــم مــن اتجــاه التراجــع الطفيــف بيــن المتداوليــن فــي دبــي 
ــاركون  ــع المش ــا، يتوق ــروس كورون ــة بفي ــاالت اإلصاب ــد ح ــط تزاي وس
ــير  ــط تيس ــب وس ــي الطل ــًدا ف ــاع تزاي ــذا القط ــن ه ــة م ــي الدراس ف
ــياح  ــال الس ــي إقب ــا ف ــة، وارتفاًع ــة الجائح ــة نتيج ــود المفروض القي
واســتقطاب معــرض إكســبو 2020 للــزوار فــي اإلمــارة. حيــث ذكــرت 
نســبة %93 مــن المشــاركين إمــا زيــادًة أو اســتقراًرا فــي أحجــام 

ــام 2022. ــن ع ــع األول م ــي الرب ــات ف المبيع

اتبعــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة سياســًة تجاريــة اســتباقية 
ســعًيا منهــا لتنشــيط النمــو بعــد جائحــة كورونــا.

فقــد وّقعــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اتفاقيــات تجــارة 
حــرة مــع عــدة دول فــي جميــع أنحــاء العالــم بهــدف تعزيــز مكانتهــا 
ــراكة  ــة الش ــع اتفاقي ــؤدي توقي ــع أن ي ــي. وُيتوق ــاري عالم ــز تج كمرك
االقتصاديــة الشــاملة مــع الهنــد مؤخــًرا إلــى زيــادة التجــارة الثنائيــة 
العربيــة  اإلمــارات  التجــاري فــي  القطــاع  وتطويــر  بشــكل كبيــر 

ــدة. المتح

قطاع التجارة
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تتســم توقعــات الشــركات فــي قطــاع الخدمــات بالتفــاؤل مــن حيــث حجــم المبيعــات الســنوىة، نتيجــة 
ــي  ــى %60 ف ــام 2021 إل ــن ع ــع األول م ــي الرب ــن %46 ف ــة م ــة مئوي ــى 14 نقط ــد إل ــي الرصي ــاع صاف ارتف
الربــع األول مــن عــام 2022. فــي حيــن ســجل صافــي الرصيــد انخفاًضــا طفيًفــا علــى أســاس ربــع ســنوي 
بســبب تأثيــر التضخــم وقلــة المشــاريع الجديــدة. ويتوقــع غالبيــة مــزودي الخدمــات رغــم ذلــك اســتقراًرا 
ــا. وتتوقــع الشــركات فــي قطــاع  ــة الســوق التــي تتجــه إلــى مســتويات مــا قبــل جائحــة كورون فــي حال

الخدمــات ارتفاًعــا فــي عــدد الســياح ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة الطلــب علــى الخدمــات فــي دبــي. 

ــغ  ــد يبل ــي رصي ــال بصاف ــي األعم ــة ف ــدل ثق ــى مع ــات أعل ــاع الخدم ــي قط ــاء ف ــركات البن ــجلت ش س
%69 فــي الربــع األول مــن عــام 2022. وارتفــع صافــي رصيــد حجــم مبيعــات قطــاع الســياحة والضيافــة 
ــى 61%  ــام 2021 إل ــن ع ــع األول م ــي الرب ــن %50 ف ــيارات( م ــر الس ــفر وتأجي ــم والس ــادق والمطاع )الفن
ــى  ــن إل ــذا التحس ــة ه ــياحة والضياف ــاع الس ــي قط ــركات ف ــزت الش ــام 2022. وع ــن ع ــع األول م ــي الرب ف
تيســير القيــود المفروضــة علــى الســفر ممــا يســمح بتدفــق مزيــد مــن الــزوار. كمــا زادت توقعــات قطــاع 
النقــل والخدمــات اللوجســتية للربــع األول مــن عــام 2022 مقارنــًة بالربــع األول مــن عــام 2021. وتنتقــل 
الشــركات فــي قطــاع العقــارات إلــى مرحلــة تعــاٍف، حيــث أدى معــرض إكســبو 2020 إلــى زيــادة الطلــب 
علــى العقــارات ومعــدل تأجيرهــا فــي دبــي. وبلغــت نســبة صافــي رصيــد حجــم مبيعــات قطــاع العقارات 

%60 فــي الربــع األول مــن عــام 2022. 

قطاع الخدمات
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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.

وقــد اتســمت توقعــات شــركات قطــاع التجــارة بمعــدل تفــاؤل نســبي أعلــى، حيــث أفــادت نســبة 82% 
منهــا بتحســن عــام فــي الوضــع االقتصــادي بالمقارنــة مــع %78 مــن شــركات قطــاع التصنيــع و%75 مــن 

شــركات قطــاع الخدمــات. 

الوضع المتوقع لألعمال
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ــادة  ــركاتهم وزي ــي لش ــع المال ــي الوض ــن ف ــا بتحس ــى توقعاته ــا إل ــركات تقريًب ــن الش ــارت %70 م وأش
أرباحهــا فــي األشــهر الســتة القادمــة. كمــا يبيــن تحليــل للقطاعــات أن الشــركات فــي قطــاع الخدمــات 
تتمتــع بأعلــى معــدل تفــاؤل فيمــا يتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي دبــي، فيمــا أفــادت نســبة %72 مــن 
الشــركات فــي قطــاع الخدمــات بتحســن فــي أرباحهــا وأوضاعهــا الماليــة فــي األشــهر الســتة القادمــة.

وعلــى الرغــم مــن اإليجابيــة الكبيــرة التــي أبداهــا المشــاركون فــي الدراســة حــول بيئــة األعمــال فــي دبــي، 
إال أنهــم أفــادوا باســتقرار خطــط التوســع واســتثمار رأس المــال، حيــث ترفــض %67 مــن الشــركات القيام 

بــأي خطــط اســتثمار أو توســيع للقــدرات فــي األشــهر الســتة المقبلــة. 
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ــال  ــى الح ــن عل ــات الراه ــتوى العملي ــى مس ــبة )%78( أن يبق ــي بنس ــي دب ــركات ف ــة الش ــع غالبي وتتوق
ــا  ــل بم ــركات العم ــن الش ــبة %11 م ــع نس ــك، تتوق ــى ذل ــًة إل ــابق. إضاف ــع الس ــي الرب ــه ف ــذي كان علي ال
يفــوق قدرتهــا فــي الربــع األول مــن عــام 2022 وتتوقــع نســبة %3 منهــا العمــل بمــا يفــوق قدرتهــا بدرجــة 

كبيــرة فــي الربــع األول مــن عــام 2022. 
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شــملت الدراســة االســتقصائية 501 شــركة، بلغــت نســبة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فيهــا 93%، 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــف دول ــق تعري ــطة وف ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــركات متناهي ــمل الش وتش
ــا  ــطة ارتفاًع ــرة والمتوس ــركات الصغي ــي الش ــام ف ــال الع ــة األعم ــر ثق ــع مؤش ــد ارتف ــا. وق ــدة له المتح
ــع  ــة مــع 126.7 نقطــة فــي الرب ــع األول مــن عــام 2022 بالمقارن ــا ليســجل 139.4 نقطــة فــي الرب ملحوًظ
األول مــن عــام 2021، مــع توقــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة زيــادًة فــي عائــدات المبيعــات وحجمهــا 
وأرباحهــا فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021. ويدعــم هــذا التفــاؤل توقعــات بنمــو األعمــال نتيجــة اســتضافة 

معــرض إكســبو 2020 والمشــاريع الجديــدة وزيــادة عــدد الســياح. 

توقعات الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في دبي - الربع 

األول 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 )لشركات الصغيرة والمتوسطة( في الربع األول من عام2022

الربع األول من عام 2022 الربع الرابع من عام 2021 الربع األول من عام 2021

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

56% 32% 6% 62% 71% 9% 3% 74% 56% 15% 6% 62% ايرادات 
المبيعات

36% 58% 3% 39% 10% 66% 4% 14% 5% 59% 9% 14% أسعار 
السلع

55% 37% 4% 59% 53% 18% 6% 59% 48% 17% 7% 55% حجم 
المبيعات

21% 77% 1% 22% 57% 21% 3% 60% 19% 64% 4% 23% عدد 
الموظفين

51% 41% 4% 55% 34% 53% 1% 35% 36% 21% 11% 47% األرباح

29% 69% 1% 30% 42% 26% 1% 43% 43% 17% 4% 47%
طلبات 
الشراء 
الجديدة
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ــة  ــي. لغاي ــي دب ــر ف ــة للتصدي ــات موجه ــارة وخدم ــع وتج ــركة تصني ــحية 46 ش ــة المس ــملت الدراس ش
ــر مــن  ــر ٪20 أو أكث ــان تُمثــل مبيعــات التصدي ــى أنهــا كي ــر ســنعرف الشــركة الُمصــدرة عل هــذا التقري
ــع  ــع الراب ــة. تحســنت التوقعــات المتعلقــة باألعمــال بيــن الشــركات الُمصــدرة فــي الرب ــه الكلي مبيعات

 	 2022 الربــع األول مــن عــام  التوقعــات الســنوية للشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي  تأخــذ 
ــا بفضــل االرتفــاع المســجل فــي جميــع المعاييــر. ويدعــم أداء الشــركات الصغيــرة  منًحــى تصاعدًي
ــب  ــد الطل ــبو 2020 وتزاي ــرض إكس ــط بمع ــي المرتب ــتثمار اإليجاب ــاخ االس ــاري من ــطة التج والمتوس

ــي. ــي دب ــركات ف ــذه الش ــا ه ــي تقدمه ــات الت ــلع والخدم ــى الس عل

يشــهد صافــي رصيــد حجــم المبيعــات للشــركات الصغيرة والمتوســطة تحســنًا مــن %48 فــي الربع 	 
األول مــن عــام 2021 إلــى %55 فــي الربــع األول مــن عــام 2022. وُيعــزى ذلــك إلــى الحــد مــن القيــود 
المفروضــة بســبب جائحــة كورونــا وتزايــد إقبــال الســياح ومعــرض إكســبو 2020 وزيــادة المشــاريع 

فــي طــور اإلعــداد وتنامــي قاعديــن المتعامليــن.  

ارتفعــت أســعار البيــع واألربــاح للشــركات الصغيــرة والمتوســطة بالتزامــن مــع ارتفــاع حجــم 	 
المبيعــات. وتعتــزم نســبة %59 منهــا فــي الحفــاظ علــى اســتقرار أســعار بيعهــا لضمــان حصولهــا 

ــي.    ــة التعاف ــالل مرحل ــال خ ــن األعم ــد م ــى مزي عل

ــن 	  ــي حي ــة، ف ــهر المقبل ــي األش ــوًرا ف ــطة تده ــرة والمتوس ــركات الصغي ــن الش ــبة %4 م ــع نس تتوق
ــة. ــتة المقبل ــهر الس ــالل األش ــة خ ــي االقتصادي ــاع دب ــي أوض ــنًا ف ــا تحس ــبة %78 منه ــع نس تتوق

تتوقــع نســبة %68 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة تحســنًا فــي األوضــاع الماليــة وزيــادًة فــي 	 
أرباحهــا، فــي حيــن تتوقــع نســبة %4 منهــا  تدهــوًرا فــي الميزانيــة العموميــة.

ال تعتــزم غالبيــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة )%68( القيــام بأيــة اســتثمارات فــي رأس المــال، 	 
وتتوقــع نســبة %79 منهــا بقــاء عملياتهــا فــي المســتوى الــذي كانــت عليــه فــي الربــع الســابق.

توقعات الشركات الُمصدرة 
في دبي - الربع األول لعام 

 2022
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تحســنت توقعــات الشــركات الُمصــدرة فــي الربــع األول 2022 خاصــة بالنســبة إلــى األســعار واألربــاح 	 
وطلبــات الشــراء الجديــدة. ويتوقــع مجتمــع الشــركات الُمصــدرة زيــادة فــي الطلــب وبالتالــي قامــت 

برفــع أســعار البيــع.

مــن المتوقــع أن تــزداد طلبــات الشــراء الجديــدة بدعــم مــن المبــادرات الحكوميــة وتخفيــف القيــود 	 
التجاريــة عبــر الحــدود. 

ــة 	  ــر ثق ــة لمؤش ــة بـــ 138.0 نقط ــة مقارن ــد 147.2 نقط ــي عن ــام إيجاب ــال )BCI( الع ــة األعم ــر ثق مؤش
األعمــال )BCI( الخــاص بالشــركات الُمصــدرة.

مــع إعــادة فتــح األســواق الدوليــة، مــن المتوقــع أن تــزداد مبيعــات التصديــر علــى أســاس ربــع ســنوي 	 
وتســتقر على أســاس ســنوي.

ــع األول 2022، مرتفعــة مــن 125.6  2021، مســجلة درجــة 138.0 علــى مؤشــر ثقــة األعمــال )BCI( فــي الرب
نقطــة فــي الربــع األول 2021. ويعــزى هــذا بشــكل أساســي إلــى الزيــادة المتوقعــة فــي األســعار واألربــاح 

ــع األول 2022. ــدة فــي الرب ــات الشــراء الجدي وطلب

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 لعام 2022

الربع األول من عام 2022 الربع الرابع من عام 2021 الربع األول من عام 2021

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

59% 33% 4% 63% 74% 8% 5% 79% 60% 13% 8% 68% ايرادات 
المبيعات

50% 46% 2% 52% 21% 54% 5% 26% 0% 58% 11% 11% أسعار 
السلع

57% 35% 4% 61% 64% 15% 5% 69% 60% 8% 11% 71% حجم 
المبيعات

20% 76% 2% 22% 38% 56% 0% 38% 23% 63% 3% 26% عدد 
الموظفين

63% 37% 0% 63% 62% 15% 5% 67% 21% 24% 18% 39% األرباح

59% 33% 4% 63% 43% 21% 3% 46% 44% 18% 11% 55%
طلبات 
الشراء 
الجديدة

61% 30% 2% 63% 59% 21% 3% 62% 61% 22% 5% 66%
طلبات 
الشراء 
الجديدة
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تســاعد الدراســة االســتقصائية باإلضافــة إلــى فهــم توقعــات األعمــال للمســتقبل علــى قيــاس التغيــر 
الفعلــي فــي أداء األعمــال علــى أســاس ربــع ســنوي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

شــهدت جميــع المؤشــرات مثــل إيــرادات المبيعــات واألســعار وحجــم المبيعــات والتوظيــف واألربــاح 	 
وطلبــات الشــراء الجديــدة منحنــًى تصاعدًيــا علــى أســاس ســنوي وربــع ســنوي.

أبقــت غالبيــة الشــركات علــى ســعر البيــع دون تغييــر فــي الربــع الرابــع 2021 وســط المنافســة فــي 	 
الســوق والطلــب المنخفــض نســبًيا. 

األداء العام لألعمال - الربع 
الرابع، 2021

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 الرابع 2021

الربع الرابع 2021 الربع الثالث 2021 الربع الرابع 2020

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

22% 32% 23% 45% -13% 32% 40% 27% -30% 16% 55% 25% ايرادات 
المبيعات

15% 55% 15% 30% -13% 59% 25% 12% -40% 42% 46% 6% أسعار 
السلع

20% 38% 21% 41% %-8 44% 31% 23% -33% 19% 52% 19% حجم 
المبيعات

8% 80% 6% 14% -12% 70% 21% 9% -26% 62% 31% 5% عدد 
الموظفين

23% 33% 22% 45% -32% 33% 48% 16% -54% 18% 67% 13% األرباح

22% 40% 19% 41% 4% 47% 18% 22% -16% 28% 36% 20%
طلبات 
الشراء 
الجديدة
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تُظهــر كميــة المبيعــات لمعظــم القطاعــات عالمــات علــى التعافــي بعــد الجائحــة في الربــع الرابــع 2021. 
وقــد حظيــت خدمــات العقــارات واالستشــارات والصيانــة بأكبــر قــدر مــن الزخــم في الربــع الرابــع 2021.

أداء األعمال في القطاعات 
الرئيسية – الربع الرابع 2021

ــى 	  ــا أدى إل ــب، مم ــي الطل ــادة ف ــركات زي ــت الش ــي توقع ــق التعاف ــوق لطري ــروف الس ــه ظ ــع توج م
زيــادة ٪14 مــن الشــركات ألعــداد الموظفيــن فــي الربــع الرابــع 2021 للتعامــل مــع األعمــال اإلضافيــة 

مقارنــة بالعــام الماضــي.

أدى االرتفــاع الكبيــر فــي كميــات المبيعــات واألســعار إلــى تحســن صافــي رصيــد االربــاح فــي الربــع 	 
الرابــع 2021 إلــى ٪23 قافــزًا مــن ســالب ٪54 فــي الربــع الرابــع 2020 وســالب ٪32 فــي الربــع الثالــث 
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ــا كان 	  ــب. كم ــاع الطل ــتثمرين وارتف ــات المس ــاع معنوي ــط ارتف ــا وس ــارات تعافًي ــاع العق ــق قط حق
ــارة. ــي اإلم ــارات ف ــوق العق ــى س ــي عل ــر إيجاب ــي تأثي ــي دب ــبو 2020 ف ــرض إكس ــتضافة مع الس

ــة 	  ــات الصيان ــارية )٪60( وخدم ــات االستش ــرة الخدم ــة كبي ــرت بإيجابي ــي تأث ــات الت ــمل القطاع تش
ــر. ــع األخي ــي الرب ــلبي ف ــد أداء س ــوًدا بع ــت صع ــي اتجه ــتية )٪45( والت ــات اللوجس )٪50( والخدم

ــع 	  ــي الرب ــى ٪0 ف ــث 2021 إل ــع الثال ــي الرب ــالب ٪1 ف ــن س ــل م ــث انتق ــا حي ــياحة مرنً ــاع الس كان قط
ــع 2021. الراب

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 الرابع 2021

الربع الرابع 2021 الربع الثالث 2021 الربع الرابع 2020

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

19% 33% 24% 43% -17% 34% 41% 24% -33% 16% 57% 24% ايرادات 
المبيعات

13% 55% 16% 29% -14% 60% 25% 11% -43% 40% 48% 5% أسعار 
السلع

17% 39% 22% 39% -11% 46% 31% 20% -35% 19% 53% 18% حجم 
المبيعات

7% 81% 6% 13% -14% 71% 21% 7% -24% 63% 30% 6% عدد 
الموظفين

20% 34% 23% 43% -35% 34% 49% 14% -55% 17% 67% 12% األرباح

19% 41% 20% 39% 2% 49% 18% 20% -17% 27% 37% 20%
طلبات 
الشراء 
الجديدة

أداء الشركات الصغيرة 
والمتوسطة - الربع الرابع 
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ــنوي 	  ــاس س ــى أس ــر عل ــكل المعايي ــا ب ــنًا ملحوًظ ــطة تحس ــرة والمتوس ــركات الصغي ــهدت الش ش
ــع ســنوي. ورب

أفــادت ٪78 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بتحســن األوضــاع االقتصاديــة فــي اإلمــارة، بينمــا 	 
أشــار ٪18 منهــا إلــى أن وضــع األعمــال مســتقر.

ــام 	  ــع وأحج ــعار البي ــب ألس ــدة الموج ــي األرص ــى صاف ــة إل ــاه الربحي ــكاس اتج ــزى انع ــن أن ُيع يمك
المبيعــات، مــع رفــع %29 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ألســعار البيــع وســط ارتفــاع أحجــام 
ــع  ــاح مــن ســالب ٪55 فــي الرب المبيعــات لــدى ٪39 مــن الشــركات، حيــث ارتفــع صافــي رصيــد االرب

ــع 2021. ــع الراب ــع 2020 إلــى موجــب ٪20 فــي الرب الراب

أشــارت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي دبــي إلــى العوائــق المرتبطــة بجائحــة كورونــا وارتفــاع 	 
ــى المنتجــات والخدمــات باعتبارهــا  ــة وانخفــاض الطلــب عل تكاليــف اإليجــارات والرســوم الحكومي

تحديــات رئيســية تؤثــر عليهــا فــي الربــع الرابــع 2021.
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ــات 	  ــعار والمبيع ــرادات واألس ــي اإلي ــادة ف ــع 2021 زي ــع الراب ــي الرب ــن ف ــي للمصدري ــهد األداء الفعل ش
ــنوي. ــاس س ــى أس ــادرات عل ــات الص ــدة ومبيع ــراء الجدي ــات الش ــاح وطلب ــف واألرب والتوظي

ســجلت مبيعــات التصديــر أعلــى نمــو مــن ســالب ٪3 فــي الربــع الثالــث 2021 إلــى موجــب ٪46 فــي 	 
الربــع الرابــع 2021. ويعــزى االرتفــاع فــي مبيعــات الصــادرات إلــى تخفيــف القيــود المتعلقــة بالجائحــة 

وقيــود الســفر، ممــا عــزز الطلــب المحلــي واإلقليمــي والعالمــي.

أداء الشركات الُمصدرة – 
الربع الرابع 2021

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 لعام 2022

الربع الرابع 2021 الربع الثالث 2021 الربع الرابع 2020

صافي 
الرصيد

دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة صافي 

الرصيد
دون 
تغيير انخفاض زيادة

30% 26% 22% 52% 0% 28% 36% 36% -10% 13% 47% 37% ايرادات 
المبيعات

13% 47% 20% 33% 11% 59% 15% 26% -13% 53% 29% 16% أسعار 
السلع

32% 28% 20% 52% %-3 41% 31% 28% -26% 24% 47% 21% حجم 
المبيعات

2% 84% 7% 9% -20% 51% 33% 13% %-5 68% 16% 11% عدد 
الموظفين

30% 26% 22% 52% -13% 28% 41% 28% -29% 24% 50% 21% األرباح

37% 26% 22% 52% 15% 44% 18% 33% 13% 26% 26% 39%
طلبات 
الشراء 
الجديدة

46% 37% 9% 54% %-3 41% 31% 28% -19% 42% 37% 18%
طلبات 
الشراء 
الجديدة

29

Dubai Business Survey Overall Report - Q4, 2021



التحديات الرئيسية التي 
تواجهها الشركات في دبي – 

الربع الرابع 2021

زادت أســعار البيــع بنحــو ٪33 ممــا ســاعد فــي ارتفــاع صافــي الرصيــد علــى أســاس ســنوي من ســالب 	 
٪13 فــي الربــع الرابــع 2020 إلــى ٪13 فــي الربــع الرابــع 2021.

تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي والهند وإفريقيا أسواق التصدير في الربع الرابع 2021.	 

ســلطت الشــركات المصــدرة الضــوء علــى تحديــات مثــل الوبــاء وتقلــب الطلــب علــى المنتجــات فــي 	 
البلــدان الُمصــدرة والمنافســة فــي الربــع الرابــع 2021.
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علــى غــرار الربــع الثالــث 2021 اســتمرت االضطرابــات المرتبطــة بالوبــاء وارتفــاع تكاليــف اإليجــار والرســوم 
الحكوميــة كأكبــر ثــالث تحديــات فــي الربــع الرابــع 2021. ويوضــح القســم التالــي بالتفصيــل التحديــات 

التــي تؤثــر علــى مجتمــع األعمــال فــي دبــي فــي الربــع الرابــع 2021:

تأثــرت ٪37 مــن الشــركات بالوبــاء ممــا أدى إلــى اضطرابــات فــي األعمــال وسلســلة التوريــد وزاد مــن 	 
التحديــات اللوجســتية فــي الربــع الرابــع 2021.

أشــار ٪22 مــن المشــاركين فــي الدراســة إلــى أن زيــادة تكاليــف اإليجــارات أثــرت علــى قطــاع التجــارة 	 
أكثــر مــن غيرهــا، وهــو األمــر الــذي كان أيًضــا مصــدر قلق رئيســي فــي الربع الســابق نتيجــة الضطراب 

التدفقــات النقديــة لألعمال. 

صمــدت ٪19 مــن الشــركات ولــم تتأثــر بــأي تحــٍد فــي الربــع الرابــع 2021 مقارنــة بنســبة ٪8 فــي الربــع 	 
الثالــث مــن عــام 2021.

شــكلت الرســوم الحكوميــة )رســوم الترخيــص( مصــدر قلــق لـــ ٪18 مــن الشــركات التجاريــة فــي الربــع 	 
الرابــع 2021. وقــد انخفضــت هــذه النســبة مــن ٪25 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2021 بســبب إجــراءات 

التحفيــز االقتصــادي التــي قدمتهــا حكومــة دبــي للتخفيــف مــن تأثيــر الوبــاء.

بينمــا تســعى الشــركات جاهــدة للوصــول إلــى مســتويات مــا قبــل جائحــة كورونــا، ال يــزال الطلــب 	 
علــى المنتجــات والخدمــات يتقلــب بســبب حالــة عــدم اليقيــن فــي ظــروف الســوق.

ــات األعمــال الرئيســية فــي 	  أفــادت ٪15 مــن الشــركات أن المدفوعــات المتأخــرة كانــت إحــدى تحدي
ــع 2021. ــع الراب الرب

أفاد ٪15 آخرون بوجود منافسة شديدة أثرت على وضعهم التجاري.	 

أثرت التحديات المتبقية على ٪7 أو أقل من الشركات التي شملتها الدراسة..	 
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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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