دراسة استقصائية
ألنشطة قطاع األعمال – الربع الثاني 3122م
ممخص تنفيذي – عام

بالتعاون مع " دان آند براستريت" جنوب آسيا والشرق األوسط المحدودة
يوليو3122 ،

قامج دائزة انخىمُت االقخصادَت بئػذاد انذراطت االطخقصائُت ػه قطاع األػمال بانخؼاون مغ دان أوذ بزادطخزَج.

نظرة سريعة

 بشكم ػاو ،أفادث انشزكاث انخٍ حأطظج فٍ دبٍ ػه أداء ثابج مظخقز فٍ انزبغ انثاوٍ مه انؼاو 3122
(أبزَم – َىوُى) ،مقاروت مغ انزبغ انظىىٌ انظابق (َىاَز – مارص) مه هذا انؼاو مغ مؤشزاث األداء
األطاطُت :ػائذاث انمبُؼاث واألطؼار وانكمُاث انمباػت ،حبقً بانشَادة أو انىقصان ػهً وفض انمظخىي
انمظجم نهزبؼُه انظىىَُه ونكه ثمت وظبت كبُزة مه انشزكاث أفادث بارحفاع انخكانُف انمباشزة مما
َؤدٌ إنً اوكماع األرباح.
 ػهً مظخىي انقطاع ،حظهز انذراطت أن أداء انخصىُغ وانخذماث أفضم وظبُا مه انخجارة مه دُث وفض
انمؤشزاث األطاطُت.
 انشزكاث مخفائهت دُال انزبغ انخانٍ (َىنُى – طبخمبز ،)3122 ،وحؼذ حقارَز انخىقؼاث ػه ارحفاع فٍ
ػائذاث انمبُؼاث انمذفىػت بشكم أطاطٍ بشَادة فٍ كمُاث انبُغ انمخىقؼت وبانخانٍ ،فئوها مخفائهت إساء
األرباح مقاروت مغ انزبغ انظىىٌ انثاوٍ.
 مه دُث حزحُب انكثافت ،حكىن انخذذَاث األطاطُت انخٍ أفادث بها انشزكاث ػهً انىذى انخانٍ :مىافظت مه
انالػبُه انذونُُه وانمذهُُه ووقص انطهب ػهً انمىخجاث وانخذماث ووقص فٍ انىضىح وانشفافُت فٍ
نىائخ األػمال وسَادة فٍ انزطىو انذكىمُت.
 حظهز انذراطت أَضا أن انشزكاث مخفائهت دُال حىقؼاث االطخثماراث انزأطمانُت :دىانٍ  %55مىها
حخطظ نزفغ مظخىي انخقىُت و  %12مىها حخطظ نخىطُغ طاقاحها فٍ األشهز  23انمقبهت.

إن دائرة التنمية االقتصادية ىي مؤسسة حكومية مقرىا دبي وليا تفويض بالمساعدة عمى تحقيق
األىداف اإلستراتيجية األساسية في تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة وتقوية القدرة التنافسية لدبي،

 .ولقياس توقعات مجتمع األعمال في دبي ،أطمقت دائرة التنمية االقتصادية مسح لدراسة قطاع
األعمال الربع سنوية لدبي مع اليدف األساسي المتمحور حول إعداد مالمح عن النشاط االقتصادي

الحالي لدبي والتوقعات وعمى أمل إعطاء مؤشر عن حالة وآفاق نشاط قطاع األعمال في اإلمارة.

تعرض ىذه الوثيقة ممخصاً عن الدراسة االفتتاحية التي أجريت في الربع الثاني من عام  2166كما

تقدم الوثيقة أيضا نظرة عامة عن النتائج الرئيسية لمدراسة التي أجريت مع  511شركة في دبي.

باإلضافة إلى الوضع الراىن والتوقعات المستقبمية ،فإن الدراسة تدرس التحديات األساسية التي تواجو

النمو وتطور األعمال في دبي وتمخص أيضا توقعات االستثمار عمى مدى األشير المقبمة.

األداء الكلي لألعمال – الربع الثاني من عام  ،3122ملخص تنفيذي (عام)

صفحة  2من 6666

المنهجية
أجريت الدراسة االستقصائية عن األعمال الربع سنوية لمربع الثاني من عام  2166عمى إجمالي  511شركة في
جميع أنحاء إمارة دبي وقد اشتممت العينة عمى مزيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وقد تم تمثيل كال من
شركات التصنيع والتجارة والخدمات بالتناسب لمساىمة كل منيا في الناتج المحمي اإلجمالي لدبي.
عينة الدراسة

عينة الدراسة
الخدمات (شركات صغيرة ومتوسطة)255 -
التصنيع4 -

الشركات الكبيرة
25

خدمات
12

تجار-ة
-9

إجمالي العينة
 51 1شركة

الشركات الكبيرة
25
تصنيع -
م صغيرة (61
ومتوسطة

التجارة
- 160

)

من منظور الحصول عمى توقعات األعمال أو وجيات النظر فييا ،ركزت الدراسة عمى مؤشرات أساسية مثل
المبيعات وأسعار البيع والكميات المباعة واألرباح وعدد الموظفين ،وقد طمب من المشاركين في الدراسة بيان ما إذا
كانوا يتوقعون "زيادة" أو "نقصا" أو "عدم وجود تغيير" عمى تمك المؤشرات ،وباإلضافة إلى ذلك ،جمعت الدراسة
التغذية الراجعة والمالحظات عن أنشطة األعمال الحالية أو األداء فضال عن البنود ذات الصمة بالتكاليف (العمالة
والمواد الخام وكمفة التمويل ...الخ).

األداء الكلي لألعمال – الربع الثاني من عام  ،3122ملخص تنفيذي (عام)

صفحة  3من 6666

لغرض الدراسة االستقصائية ،يعرف كل ربع سنوي عمى النحو التالي :الربع األول ىو الفترة بين شيري يناير ومارس،
الربع الثاني ىو الفترة ما بين شيري أبريل ويونيو ،الربع الثالث ىو الفترة ما بين شيري يوليو وسبتمبر والربع الرابع
ىو الفترة ما بين شيري أكتوبر وديسمبر من كل عام.

األداء الكلي لألعمال – الربع الثاني من عام  ،3122ملخص تنفيذي (عام)

صفحة  4من 6666

ألدا الكمي لألعمال – الربع الثاني من عام .3122
توحي نتائج الدراسة بوجود استقرار نسبي في جميع القطاعات فيما بين الربع الثاني واألول من حيث مؤشرات
أدا األعمال الرئيسية.

أداء األعمال الحالي – الربع الثاني 2011 ،
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تشير نتائج الربع السنوي الحالي في واقع األمر إلى وجود استقرار في عائدات المبيعات كما يشير تحميل أسعار
الوحدة والكميات أيضا إلى بقاء كال المؤشرين مستقرين إلى حد كبير وتغير األداء في القطاعات  -كون شركات
التصنيع والخدمات تشير تقاريرىا إلى وجود أداء أفضل ىامشيا فيما يتعمق بالربع األول  -مقارنة مع المؤسسات
التجارية.

األداء الكلي لألعمال – الربع الثاني من عام  ،3122ملخص تنفيذي (عام)

صفحة  5من 6666

وبشكل عام ،بقيت الشركات عمى نفس مستوياتيا من حيث استخدام القدرات والتوظيف في الربع الثاني مقارنة مع
الربع األول ،وفي جميع القطاعات ،كان أداء تأجير الخدمات أفضل بالمقارنة من التصنيع والتجارة مع وجود %24
من الشركات العاممة في الخدمات تفيد بزيادة في عمالتيا مقابل  %68فقط لمتجارة و  %66لمتصنيع.
كما يتضح من نتائج الربع السنوي الحالي أن الكمفة المتزايدة لممواد الخام كان ليا جانب سمبي كبير عمى ىوامش
الربح وكما ىو متوقع ،كانت تمك الزيادة تمثل مصدر قمق أكبر عمى شركات التصنيع مما ىو الحال بالنسبة
لمشركات العاممة في األنشطة األخرى مع نسبة  %83منيا تفيد بزيادة مقابل  %64فقط لمشركات العاممة في
األنشطة التجارية.
ليس من المتوقع أن تتغير تكاليف التمويل بصورة كبيرة من ربع سنوي ألخر وقد أفاد تقريبا نصف المشاركين إما
باستقرار أو ىبوط بين الربع األول والربع الثاني في حين انقسمت النسبة الباقية  %51بالتساوي بين الزيادة وعدم
صمة المسألة بأعماليم وتشمل حالة عدم الصمة الشركات الصغيرة التي تختار عدم المجوء إلى التمويل
الخارجي/المصرفي أو حجب عنيا التمويل من ىذا القبيل وبشكل أكثر تحديدا فإن نسبة كبيرة نسبيا من شركات
الخدمات – حوالي  %41أفادت بعدم استخدام التمويل المصرفي ،مقابل  %61و  %66لشركات التصنيع والتجارة
عمى التوالي.
كانت وجيات نظر المشاركين بشأن كمفة العمالة تقريبا منقسمة بالتساوي بين عدم التغيير أو بعض اليبوط وزيادة في
الربع الثاني نسبة إلى الربع األول وقد تضمنت األسباب التي ذكرت لمزيادة عمى أ) أثر تكاليف تجديد التأشيرة بسبب
تغيير فترة تأشيرة العمل من  3إلى  2سنة) ،ب) زيادات الرواتب لتعويض التضخم ,و ت) تدابير االحتفاظ من أجل
مواجية توجيات اليجرة العكسية لمعمالة من جنوب أسيا عائدة إلى أوطانيا بسبب ارتفاع الرواتب ىناك ،وعميو وجود
رواتب عالية محتجزة لإلقامة في دبي.
بالتالي ،رغم بقاء المبيعات ثابتة أكثر أو اقل في الربع السنوي الثاني ،يبدو أن االرتفاع المبمغ عنو في الكمفة المباشرة
قد أدى إلى وجود ضغط عمى ىوامش الربح .وقد شعر بيذا الضغط الشركات العاممة في القطاع التجاري أكثر من
غيرىم %57 ،أفادوا بوجود ىبوط في األرباح مقابل  %44لمتصنيع و  %42لمخدمات.
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صفحة  6من 6666

التوقعات الشاممة لألعمال – الربع السنوي الثالث من عام 3122

توقعات أدا األعمال – الربع الثالث – 3122
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نظرة عمى التوقعات الشاممة لألعمال لمربع السنوي القادم (الربع الثالث) تظير توجيات إيجابية مع وجود نسبة %43
من الشركات متفائمة إزاء آفاق المبيعات وتعتقد نسبة أخرى تبمغ  %26أن مبيعاتيم سوف تبقى ثابتة ومستقرة ويبدو
أن شركات الخدمات ىي األكثر تفاؤال إزاء تمك اآلمال والتوقعات.
كما أنو من المثير مالحظة أن تمك التوقعات التفاؤلية مدفوعة بتوقع كميات أعمى في حين يتوقع أن تبقى األسعار
ثابتة مستقرة وىذا يشير إلى ارتفاع في مستوى النشاط االقتصادي الفعمي في الربع السنوي الثالث مقارنة مع الربع
السنوي الثاني ولكن تراىن الشركات التجارية عمى ارتفاع أسعار البيع في الربع السنوي المقبل.
تمشيا مع تمك التوقعات اإليجابية ،تفيد الشركات بأنيا تعتزم تعزيز طمبات شرائيا في الربع الثالث مقارنة مع الربع
األول مع وجود نسبة من تمك الشركات تخطط لزيادة طمبات الشراء لتتخطى بشكل كبير نسبة تمك الشركات التي
تخطط لتخفيض طمباتيا وتعتبر ىذه التوقعات ىي األقوى بين شركات التصنيع والتجارة.
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صفحة  7من 6666

من حيث التوقعات في مجال التوظيف ،تتوقع شركات الخدمات والتصنيع زيادة عمالتيا في الربع الثالث في حين
تميل الشركات التجارية إلى المحافظة عمى نفس المستوى من التوظيف كما في الربع األول .ولكن بشكل عام تخطط
الشركات لزيادة عمالتيا وىذا تطور ايجابي.
كما أن المشاركين متفائمون أيضاً حيال أرباحيم المستقبمية حيث يتوقع  %35ارتفاع األرباح و  %31يتوقعون
استق ار ار بالمقارنة مع الربع السنوي الثاني .الشركات العاممة في الخدمات ىي األكثر تفاؤال تجاه األرباح المستقبمية من
تمك الشركات العاممة في التصنيع والتجارة مع وجود نسبة  %42منيا تتوقع زيادة في األرباح مقابل  %36لمتصنيع
وفقط  %25لمتجارة.
التقييم الشامل ىو أن الشركات تتوقع مؤشرات أداء أفضل وتتوقع تحسن النشاط االقتصادي في الربع السنوي الثالث
مقارنة مع الربع السنوي الثاني لمعام .2166

األداء الكلي لألعمال – الربع الثاني من عام  ،3122ملخص تنفيذي (عام)

صفحة  8من 6666

أدا الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي – الربع السنوي الثاني 3122 -
تتضمن الدراسة وتعكس تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة لموضع في الربع الثاني والتوقعات لمربع الثالث تمشيا مع
األىمية العددية ليا في اقتصاد دبي وقد جرى مقابمة  475مشاركا من الشركات المتوسطة والصغيرة كجزء من
الدراسة بما في ذلك الشركات المتناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعريف دبي لممشاريع المتوسطة
والصغيرة.
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يكرر أداء الربع الحالي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة أداء مجتمع األعمال في دبي وتتمخص
النتائج األساسية عمى النحو التالي:


تشير نتائج الربع الحالي (الربع األول) إلى استقرار قوي في أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث
الكمية المباعة واألسعار.



كما تشير معمومات التقارير عن طمبات الشراء الجديدة إلى استقرار بين الربع األول والربع الثاني وقد
حافظت المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -تمشيا مع االتجاىات الكمية  -عمى نفس مستوى استخدام القدرة
والتوظيف كما في الربع األول والتقييم الشامل ىو أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حافظت عمى نفس
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صفحة  9من 6666

مستوى النشاط االقتصادي في الربع الثاني كما في الربع األول من ىذا العام .مع ذلك ،ينبغي الحذر في
رسم النتائج القوية من تمك النتائج والمعطيات ألن المقارنات تكون أكثر وضوحا عند مقارنة نفس األرباع
السنوية لمسنوات المتعاقبة المختمفة بدال من األرباع المتعاقبة لنفس السنة.

توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي – الربع الثالث من عام 3122

توقعات أداء األعمال (الشركات الصغيرة والمتوسطة) – الربع
الثالث 2011 ،
34%

30%

35%

66%
26%

8%
34%

100%

90%

80%

ال ينطبق



الكميات المباعة
أسعار البيع

23%

31%
70%

26%

23%

60%

عدد الموظفين

40%

54%
26%

األرباح

عائدات المبيعات

43%
50%
ال تغيير

40%
نقصان

30%

20%

10%

0%

زيادة

تشير نتائج دراسة مسح المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى توقعات بمبيعات أعمى في الربع السنوي الثالث
مقارنة مع الربع الثاني مع وجود نسبة  %43من المشاركين متفائمين حيال مبيعاتيم والنشاط االقتصادي
الفعمي في الربع الثالث وتعززت توقعات قطاعات األعمال فيما يتعمق بتوقعات األجل القصير لمنشاط
االقتصادي بتوقعات بمستويات أعمى لمتوظيف واستخدام أعمى لمقدرات.



وكنتيجة ليذا التفاؤل تخطط الشركات المتوسطة والصغيرة لزيادة طمبات شرائيا وتتوقع أغمب ىذه الشركات
ارتفاع أرباحيا ( %35من المشاركين) أو بقائيا مستقرة ( )%31في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني.
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أدا المصدرون في دبي – الربع الثاني من عام 3122
حازت الدراسة أيضا عمى توقعات األعمال واآلفاق المستقبمية لمشركات العاممة بصورة جزئية أو كمية في مجال
الصادرات –  669من المشاركين – والذين يمثمون شركات التصنيع والتجارة والخدمات المخصصة لمتصدير.

أداء األعمال الحالي (المصدرين) – الربع الثاني من عام
2011
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الكميات المباعة
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زيادة

عمى نحو مماثل لمشركات العاممة نحو الداخل ،يظير نشاط الشركات المصدرة ثباتا في الربع الثاني مقارنة
مع الربع األول حيث أفاد  %46من تمك الشركات بعدم وجود تغيير في مبيعات التصدير و  %32أفادوا
بوجود زيادات في تمك المبيعات ومن السمات األساسية األخرى ألداء أعمال التصدير في الربع الثاني :شبو
استقرار في التوظيف واستغالل القدرات وىو يتمشى مع استقرار المبيعات حيث أفاد أكثر من  %61من
المشاركين نفس العمالة في الربع الثاني كما في الربع األول و  %42احتفظا بنفس النسبة من استخدام
القدرة بين الربعين ونسبة كبيرة من المصدرين – حوالي  - %51أفادوا بوجود زيادات في كمفة المواد الخام
والعمالة والتي عمى ما يبدو أنيا قد أدت إلى أثر سمبي عمى ىوامش الربح.
الخالصة أن أداء قطاع التصدير أفضل بنسبة ىامشية من االقتصاد الشامل لدبي.
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توقعات شركات التصدير في دبي – الربع الثالث 3122 -
تشير توقعات الربع الثالث إلى وجود تحسن في المؤشرات األساسية مثل عائدات المبيعات والكميات المباعة وخاصة
لمصادرات مقابل المبيعات المحمية وتتوقع  %48من شركات التصدير زيادة في عائدات صادراتيا في حين يتوقع
لثمث أخر استقرارىا مقارنة مع الربع األول .مؤشرات التوقعات األساسية األخرى ممخصة أدناه:

توقعات أداء األعمال (المصدرين)  -الربع الثالث من عام 2011
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الكميات المباعة
أسعار البيع
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يتوقع زيادة عائدات الصادرات في كافة القطاعات وتكون شركات التصنيع ىي األكثر تفاؤال ( %62منيا)،
يتبعيا شركات الخدمات (.)%55



المؤشرات األخرى مثل العمالة واستغالل القدرات وطمبات الشراء الجديدة تشير إلى نفس اتجاه المبيعات
المتوقعة %22 .من شركات التصدير تخطط لتوظيف المزيد من العمال في حين أن أكثر من  %73تتوقع
االحتفاظ بنفس القدر من العمالة وعمى نحو مماثل ،حوالي  %32منيا تخطط الستخدام قدرتيا بشكل
مكثف في حين أن نسبة أخرى تشكل  %43تعتزم االحتفاظ بنفس المستوى من االستخدام.
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توحي نتائج الدراسة أيضا إلى أن معظم الشركات المتجية نحو التصدير تخطط لممغامرة في الدخول
أسواق جديدة لمصادرات حيث أن نسبة  %61من ىذه الشركات تشير إلى أنيا تخطط الدخول في أسواق
جديدة.

بالتالي ،توحي الدراسة إلى أن معظم شركات التصدير متفائمة حيال توقع زيادة المبيعات والنشاط االقتصادي في
الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني لعام .2166

التحديات األساسية لألعمال في دبي
تناولت الدراسة أيضا التحديات األساسية التي تواجو األعمال اعتبا ار من نياية الربع الثاني .2166

التحديات الشاملة لألعمال
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كمفة التشغيل المنافسة لوائح األعمال الطمب عمى المنتجات/الخدمات الرسوم الحكومية توفر التمويل المصرفي كمفة
التمويل توفر العمالة الماىرة عدم اليقين السياسي واالقتصادي توفر المعمومات السوقية

فيما يمي التحديات الرئيسية التي تؤثر عمى عموم بيئة األعمال في دبي:
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 -6الكمفة العالية لمعمميات (حسب إفادة  %33من المشاركين) -توحي الدراسة بأن الكمفة العالية لمعمميات ىي
التحدي الرئيسي وتشتمل تمك الكمفة  -لغرض الدراسة  -عمى البنود المباشرة (المواد الخام والعمالة) فضال
عن بنود الكمفة غير المباشرة (اإليجارات والتأجير والمنافع).
 -2زيادة المنافسة من الالعبين المحميين والدوليين (حسب إفادة  %29من المشاركين) وانخفاض الطمب وىو
األثر المطول لمطمب المحمي والدولي السابق (حسب إفادة  %28من المشاركين).
 -3نقص الوضوح والشفافية في إجراءات األعمال (حسب إفادة  %92من المشاركين) :نقص الوضوح في
إجراءات ترخيص وتسجيل الشركات فضال عن عدم كفاية الشفافية في إنفاذ العقود التجارية لحماية
الشركات من مستحقات المدين والديون اليالكة ا كما أفاد المشاركون أيضا بارتفاع الرسوم الحكومية مثل
رسوم التأشيرة والترخيص مما كان لو أثر سمبي عمى ىوامش الربح لدييم.
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توقعات االستثمار

توقعات االستثمار  -بشكل عام
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هل تخطط للقيام بتطوير التفنية الخاصة بك؟
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هل تخطط للقيام بتوسعة قدرة األعمال لديك?
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الرسمالي وحوالي  %55يخططون لرفع
في غضون اإلثناعشر شيرا ،الشركات متفائمة حيال توقعات االستثمار أ
مستوى التقنية في األشير ال  62المقبمة و  %66يخططون لتوسيع القدرات.


من منظور قطاعي ،تكون الشركات الموجية نحو الخدمات ىي األكثر تفاؤال إزاء توسيع قدرات األعمال في
حين أن شركات التصنيع تركز اىتماميا نحو االستثمار في مجال تطوير التقنية ،ويبدو أن الشركات
التجارية من ناحية المقارنة أ قل ميال نحو تطوير تقنيتيا ،ربما بسبب طبيعة عممياتيا التي تميل إلى أن
تكون ذات كثافة تقنية أقل نسبيا من أنشطة مثل التصنيع.



كل من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة لدييا توقعات استثمارية متشابية مع أكثر من %51
من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة تخطط لالستثمار في توسيع القدرات ورفع مستوى التقنية
في اإلثناعشر شي اًر المقبمة.



وبشكل عام ،فإن كال من شركات التصدير وغير المصدرة أحرص  -في اإلثناعشر شي اًر المقبمة عمى
زيادة طاقاتيا من رفع مستوى التقنية لدييا.
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