دراسة استقصائية
لقطاع األعمال في دبي
الربع الرابع 2011
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نظرة سريعة

 ارتفع المؤشر المركب لثقة األعمال في دبي في الربع الرابع من عام  2011الى أكثر من  %15مقارنة مع
الربع الثالث  ،حيث وصل إلى  133.2نقطة مما يشير إلى توقعات إيجابية ومرتفعة لألعمال بشكل عام
لمربع األول من عام .2012

 أغمبية الشركات متفائمة حيال الربع األول

(يناير – مارس ،)2012 ،وقد أفادت التوقعات بارتفاع في

المبيعات واألرباح مقارنة بالربع الرابع  .2011فيما يتعمق باألنشطة االقتصادية فإن التوقعات لدى الشركات
العاممة في التجارة أكثر تفاؤال بالمقارنة مع الشركات العاممة في مجال الصناعات التحويمية والخدمات.
 التحديات :تتمثل التحديات التي أفادت بيا الشركات -بالترتيب التنازلي من حيث شدتيا -فيما يمي :نقص
الطمب عمى المنتجات والخدمات  ،المنافسة من الشركات المحمية والدولية  ،الزيادة في الرسوم الحكومية ،
زيادة تكاليف المواد الخام  ،التغيير المتكرر في

اإلجراءات الخاصة باألعمال والتأخير في الدفعات

والتحصيل.
 رغم ىذه التحديات ،تظير التوقعات اإليجابية حيال األعمال في دبي من خالل التأكيد عمى استقرار الخطط
االستثمارية عمى مدى إلثنا عشر شي ار القادمة .إذ نجد أن حوالي  %40من الشركات تخطط لرفع مستوى

التقنية (مقابل  %42من الشركات حسب الدراسة االستقصائية الخاصة بالربع ا

لثالث) و  %54من

الشركات تخطط لتوسيع طاقاتيا (مقابل  %50من الشركات حسب الدراسة االستقصائية الخاصة بالربع
الثالث ).

إن دائرة التنمية االقتصادية ىي منظمة حكومية مقرىا دبي وتمتزم بالمساعدة عمى تحقيق األىداف اإلستراتيجية األساسية في
تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة وتقوية القدرة التنافسية لدبي  .تقوم دائرة التنمية االقتصادية بإجراء مسوح لقطاع األعمال

بصفة ربع سنوية بيدف قياس رؤى وتوقعات مجتمع األعمال في دبي  ،واليدف األساسي ليذا ا لمسح يتمحور في رصد
مالمح وأداء النشاط االقتصادي الحالي لإلمارة والتوقعات لمربع التالي.
إضافة إلى الوضع الراىن والتوقعات المستقبمية ،تتناول الدراسة التحديات األساسية التي تواجو نمو وتطور األعمال في دبي
وتمخص أيضا توقعات االستثمار عمى مدى األشير  12المقبمة.
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منهجية الدراسة
أجريت الدراسة االستقصائية عن األعمال الربع سنوية لمربع ال رابع من عام 2011

1

عمى إجمالي  500شركة من جميع

أنحاء إمارة دبي  .وقد اشتممت العينة عمى مزيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

مناسب من
ا
بما يضمن تمثيال

قطاعات الصناعات التحويمية وقطاع التجارة وقطاع الخدمات حسب نسبة مساىمة كل منيا في الناتج المحمي اإلجمالي
إلمارة دبي.

عينة الدراسة
انخذماخ ،
مشاريع صغيزج ومتوسطح 255

الصناعة التحويلية 4
الخدمات 12

الشركات
الكبيرة 25

شركات كبيرة 25

إجمالي حجم
العينة 500
شركة

انصناعح،
مشاريع صغيزج ومتوسطح 60

التجارة 9
التجارة  -مشاريع الصغيرة والمتوسطة 160

وبيدف الحصول عمى توقعات األعمال أو وجيات النظر فييا،

فقد ركزت الدراسة عمى مؤشرات أساسية مثل

 :قيمة

المبيعات ،أسعار البيع  ،حجم المبيعات ،األرباح وعدد الموظفين  .وقد طمب من المشاركين في الدراسة بيان ما إذا كانوا
ار" لتمك المؤشرات.
انخفاض" أو "استقر ا
ا
يتوقعون "ارتفاعا" أو "

1

لغرض الدراسة االستقصائية ،يعرف كل ربع سنوي عمى النحو التالي :الربع األول ىو الفترة ما بين شيري يناير ومارس ،الربع الثاني ىو الفترة ما بين

شىري أبريل ويونيو ،الربع الثالث ىو الفترة ما بين شيري يوليو وسبتمبر ،والربع الرابع ىو الفترة ما بين شيري أكتوبر وديسمبر من كل عام.
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حسابات مؤشر ثقة األعمال
-يتم حساب مؤشر ثقة األعمال عن طريق معدل/متوسط المؤشرات "توقعات األعمال" التالية:






أسعار البيع

حجم المبيعات
عدد الموظفين
األرباح

لكل مؤشر يتم حساب "الدرجات" باستخدام طريقة صافي الميزان:( %من الردود اإليجابية  % -من الردود السمبية) 100 +


ولحساب المؤشر المركب لثقة األعمال (يتم ضرب الدرجة الناتجة في أوزان المؤشرات لمحصول عمى متوسط درجة

المؤشر المرجح ) ،2ويتم في نياية األمر إعادة ىذا المؤشر إلى وضعو

2011م

األساسي باعتبار الربع الثالث

يساوي  100نقطة .ويتم قياس المؤشر – مع األخذ في االعتبار تركيبة االقتصاد من خالل حجم الشركات  -عن
طريق نسبة مساىمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة في الناتج المحل ي اإلجمالي لدبي والذي ينتج
عنو المؤشر التالي:

مؤشر الثقة العام=( *%60مؤشر ثقة الشركات الكبيرة) ( *%40+مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة).
يتم تصنيف نتائج مؤشر ثقة األعمال في المجموعات الثالث التالية:




إذا كان مؤشر ثقة األعمال <  100أي أن توقعات األعمال سمبية

إذا كان مؤشر ثقة األعمال =  100أي أن توقعات األعمال مستقرة
إذا كان مؤشر ثقة األعمال >  100أي أن توقعات األعمال إيجابية

في حال التعبير عنه باإلشارة إلى الربع األساسي (الربع الثاني) فإنه يتم اعتماد التفسيرات التالية:


مؤشر ثقة األعمال (الربع الرابع) < مؤشر ثقة األعمال (الربع الثالث) :توقعات األعمال منخفضة.



مؤشر ثقة األعمال (الربع الرابع) = مؤشر ثقة األعمال (الربع الثالث) :توقعات األعمال مستقرة.



مؤشر ثقة األعمال (الربع الرابع) > مؤشر ثقة األعمال (الربع الثالث) :توقعات األعمال مرتفعة.

 2المتوسط المرجح لمؤشر ثقة األعمال = [(صافي الميزان عمى أسعار البيع) × ( المؤشر المرجح)] ([ +صافي الميزان عمى كمية المبيعات) × (المؤشر المرجح)] +
[(صافي الميزان عمى عدد الموظفين) × (المؤشر المرجح)] ([ +صافي الميزان عمى األرباح) × (المؤشر المرجح)]
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مؤشر ثقة األعمال – الربع الرابع 2011م.
بمغ مؤشر ثقة األعمال لدبي في الربع الرابع عمى النحو التالي:
مؤشر ثقة األعمال – الربع الرابع 2011م.
Composite Business Confidence Index - 2011
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يظير المؤشر ارتفاعا إلى أكثر من  133نقطة مما يشير إلى أن توقعات األعمال الكمية لمربع األول من عام 2012
إيجابية ومرتفعة( .باعتبار  100نقطة ىي توقعات مستقرة/محايدة).

باإلضافة إلى ذلك تظير المقارنة عمى أساس ربع سنوي أن المؤشر قد ازداد أكثر من

 2011وأكثر من  %15مقارنة مع الربع الثالث .2011

مؤشر ثقة األعمال – الربع الرابع 2011م.

 %30مقارنة مع الربع الثاني

تعزى نتيجة التفاؤل العالية إلى زيادة نسبة تفاؤل ا لشركات

الكبيرة مقارنة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ،ويظير

ذلك في مؤشر الثقة باألعمال لمربع الرابع الخاصة بيذه

الشركات والتي تساوي

 125.0لمشركات الصغيرة

والمتوسطة و  138.6لمشركات الكبيرة  .ويعود السبب
الرئيسي لمثقة المرتفعة بين الشركات الكبيرة عمى وجود

المؤشر المركب لثقة األعمال

مؤشر الشركات الكبرى

مؤشر الشركات المتوسطة
والصغيرة

توقعات أكثر تفاؤال حيال األرباح المستقبمية  .في المقابل
أظيرت نتائج الربع السابق (الربع الثالث ) تفاؤال أكبر بين

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

توقعات مجتمع األعمال– لمربع األول 2012
داء األعمال للربع األول 2012م
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-أبرزت الدراسة عن ارتفاع توقعات مجتمع األعمال فيما يتعمق بأداء األعمال بالنسبة لعائدات المبيعات

وحجم

المبيعات واألرباح.

 -حيث تظير أن  %67من الشركات تتوقع زيادة في مبيعاتيم بنسبة  %10في الربع ا ألول  2012عن الربع

السابق ،في حين تتوقع نسبة أخرى تبمغ  %22أن مبيعاتو ا سوف تبقى ثابتة ومستقرة  .وفيما يخص طبيعة

النشاط يبدو أن شركات التجارة ىي األكثر تفاؤال إزاء المبيعات المستقبمية مقارنة مع نظيراتيا في قطاعات
الخدمات والصناعات التحويمية.

 -وبشكل مماثل لمربع الثالث فإن توقعات المبيعات التفاؤلية في الربع الرابع يدفعيا حجم المبيعات المرتفع مع

بقاء األسعار مستقرة (كما أوضح ذلك  %74من المشاركين في الربع الرابع و  %73من المشاركين في الربع

الثالث والذي أشاروا إلى توقعاتيم باستقرار األسعار ( ،ومع استقرار األسعار فإن الزيادة المتوقعة في المبيعات

تشير إلى الزيادة المتوقعة في مستوى النشاط االقتصادي الحقيقي في الربع األول من عام  2012مقارنة مع
الربع الرابع من عام .2011

صافي الميزان لحجم المبيعات للقطاعات الرئيسية
التوقعات الربع السنوية
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 إن التفاؤل حيال قطاع السياحة والضيافة قد تحسن بشكل كبير في ىذا الربع مقارن بالربع الثالث  2011إلىالربع األول  .2012حيث كانت التوقعات غير متفائمة بدرجة عالية لمربع الثالث بسبب قدوم شير رمضان في
شير أغسطس من عام  ،2011وقد يرجع السبب إلى بداية فصل الشتاء وموسم السياحة

وفترة فعاليات

ميرجان دبي لمتسوق.
 -حيث يجذب حدث ميرجان دبي لمتسوق  3.5مميون زائر كل عام ويتوقع زيادة التفاؤل بين شركات السياحة

والضيافة والتجزئة .وبالتالي ،فإن معظم وكالء تنظيم الرحالت والمطاعم وشركات تأجير السيارات والمجوىرات
واإللكترونيات والشركات العاممة في تجارة المالبس والمنسوجات بأنيا تتوقع زيادة في مبيعاتيم في الربع األول
من عام  .2012وبطبيعة ىذه األعمال التي تبين دورة المبيعات تتمتع بأقصى درجات الجاذبية خالل ىذا

الموسم السياحي الذي يزيد فيو عدد السائح ين في دبي.

فن غالبية شركات األغذية والمشروبات ( تجار ومصنعين )
 وتماشيا مع التوقعات الشاممة لمجتمع األعمال  ،إيتوقعون زيادة أو استق ار ار في حجم مبيعاتيم ف ي الربع األول عام 2012م .وان بعضا من ىذه الشركات

سيستفيدون من زيادة الطمب الناجم عن التحسن الذي ط أر على أداء قطاع السياحة والضيافة.

 باإلضافة إلى السياحة ،فقد أعربت بعض شركات النقل وخدمات اإلمداد عن تفاؤليا بشأن عائدات مبيعاتهاويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم يتوقعون ارتفاعا في حركة البضائع لتلبية احتياجات مهرجان دبي للتسوق.

 في المقابل ،فإن قطاع اإلنشاء يتوقع استق ار ار في الربع األول  ،2012حيث أفاد معظم المشاركين في الدراسةبان تزيد عائدات المبيعات بشكل طفيف

وقد تبقى مستقرة حيث أن التوقعات بالنسبة ليذا النشاط مدفوعة

بتوقعات مشروعات جديدة في السوق المحمية باإلضافة إلى عقود مع دول مجمس التعاون الخميجي.
 -وبنظرة شمولية يالحظ بأنو عمى الرغم من

أن الشركات تتوقع زيادة في حجم مبيعاتيا  ،فإنيم

يتوقعون

انخفاضا في األسعار بسبب المنافسة القوية في السوق مما سيؤثر بدرجة كبيرة عمى األرباح.
 -وتماشيا مع التوقعات المرتفعة بالنسبة ل حجم ا لمبيعات ،فإن  %50من الشركات تتجو لتعزيز مخططاتيا

ار " مقارنة بالربع
الشراء لدييا في الربع األول من عام  ،2012في حين أن نسبة أخرى تمثل  %40استقر ا

الرابع من عام  .2011ويالحظ أيضا أن شركات التصنيع ىي األكثر تفاؤال حيال الزيادة في طمبات الشراء،
أن التوقعات المرتفعة في حجم المبيعا ت في الربع األول  ،2012يتوقع ليا أن تؤدي إلى زيادة في استغالل

الطاقة ،إذ أن  %52من المشاركين يتوقعون زيادة في طاقتيم المستغمة في الربع األول ،وان حوالي

%40

يتوقعون استق ار ار عند مستوياتيم الحالية  .ويالحظ أيضا أن شركات التصنيع ىي األكثر تفاؤال حيال الزيادة في
استغالل الطاقة لدييم مقارنة مع نظيراتيا في شركات الخدمات والتجارة.

 كما تتماشى التوقعات المرتفعة حيال المبيعات مع خطط التوظيف التي أفادت بيا ىذه الشركات حيث زادتنسبة ا لشركات التي تعتزم زيادة القوى العاممة من  %19لمربع الرابع من عام  2011إلى  %30لمربع األول
من عام  .2012حيث أعربت شركات التصنيع والخدمات نواياىا القوية بزيادة القوى العاممة لدييا في الربع

األول من عام  .2012ومع ذلك فإن حوالي  %30من الشركات المشاركة في المسح تتوقع أن تقوم بعمميات

توظيف جديدة في حين أن ثمثي الشركات يتوقع أن تحافظ عمى نفس المستوى من التوظيف كما كان عل يو

الوضع في الربع الرابع من عام.2011
 -تتوقع شركات األعمال أن ترتفع أرباحيم

(وتمثل  %58من الشركات المشاركة ) في الربع األول من عام

 2012والذي يتماشى مع المستوى المرتفع من التفاؤل الذي تم اإلعراب عنو حيال المبيعات  ،وأن  %44من
الشركات توقعت أن تزيد أرباحيم في الربع الرابع 2011م .أما بالنسبة لمقطاعات فإن شركات التصنيع تعتبر
أكثر تفاؤال حيال األرباح المستقبمية من نظيراتيا العاممة في مجال التجارة والخدمات األخرى.

توقعات وضع األعمال للربع األول 2012م
تراجع %9
تحسن %54

استقرار %37

وباختصار ،تبدو مؤشرات التوقعات إزاء األعمال إيجابية  ،وتعكس مستوى عال من التفاؤل بين مجتمع األعمال في
تحسن في الوضع العام لألعمال في الربع األول من عام
ا
دبي ،حيث أن  %54من المشاركين في المسح يتوقعون
 ،2012في حين أن نسبة  %37أخرى تتوقع أن تستمر األعمال عمى ما كانت عميه مع وجود نسبة قميمة (بواقع %9
فقط) تتوقع أن تتراجع األوضاع.

توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي -لمربع األول 2012

توقعات أداء األعمال (الشركات الصغيرة والمتوسطة) – الربع األول2012 ،
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تفيد نتائج الدراسة االستقصائية بوجود توقعات بارتفاع في المبيعات في الربع األ ول من عام  2012مقارنة
مع الربع الرابع من عام  ،2011حيث أن حوالي  %67من المشاركين في المسح لدييم نظرة تفاؤلية حيال
مبيعاتيم ونشاطيم االقتصادي العام لمربع القادم من 2012م.



زادت نسبة التفاؤل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ليذا الربع – حيث أن  %67من شركات األعمال
تتوقع زيادة في عائدات مبيعاتيا في الربع األول من عام  2012في مقابل  %58من الشركات توقعت زيادة
في الربع الرابع من عام .2011



تظير المقارنة بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة أن األولى أكثر تفاؤال حيال توقعاتىا لحجم
المبيعات بنسبة  %60و  %56عمى التوالي.



تبين الدراسة أن شركات الصغيرة والمتوسطة العاممة في مجال التجارة أكثر تفاؤال فيما يتعمق بالمبيعات
المتوقعة لمربع األول من عام  2012مقارنة مع نظيراتيا في مجال التصنيع والخدمات األخرى (بنسبة تبمغ

 %59للشركات و  %53لمشركات العاممة في التصنيع والخدمات).


فيما يتعمق بالتوظيف ،تخطط الشركات الصغيرة والمتوسطة لممحافظة عمى مستوي القوى العاممة الحالية لدييا
لمربع األول من عام  .2012فقد ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخطط لزيادة القوى العاممة

لدييا من  %18في الربع الرابع إلى  %28في الربع األول .2012


ثمة نظرة تفاؤلية حيال أوامر الشراء الجديدة حيث أن ( )%50من الشركات الصغيرة والمتوسطة أفادت بأنيا
تخطط لزيادة أوامر الشراء الجديدة

في الربع األول

( 2012في مقابل  %42من الشركات الصغيرة

والمتوسطة توقعت زيادة في أوامر الشراء الجديدة في الربع الرابع من عام  )2011ونسبة أخرى تبمغ %38
أفادت بأنيا تعتزم المحافظة عمى أوامر الشراء لدييا في المستويات الحالية.


فيما يتعمق باستغالل الطاقات فإن التوقعات المرتفعة في حجم المبيعات في الربع األول  ،2012متوقع ليا
أن تؤدي إلى زيادة في استغالل الطاقة إذ أن

الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أكثر تفاؤال من نظيراتيا

"الشركات الكبيرة " ،حيث أن  %53من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوقع زيادة في استغالل طاقاتيا مقا رنة

مع  %48من الشركات الكبيرة.


أخي ار ،تكشف الدراسة االستقصائية لمربع الرابع أيضا عن ارتفاع نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي

تحسن في األرباح لمربع األول من عام  2012مقارنة بتوقعاتيا في الربع السابق .في حين أن الشركات
ا
تتوقع
الكبيرة تعتبر أكثر تفاؤال بشأن أرباحيم في الربع األول مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة

( %57من

الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوقع زيادة في األرباح في الربع األول مقارنة مع  %64من الشركات الكبيرة).

توقعات شركات التصدير في دبي – لمربع األول 2012
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ارتفاع

تضمنت الدراسة  214شركة من شركات التصنيع والتجارة و الخدمات العاممة في مجال التصدير في دبي  .تعرف شركة

التصدير – لألغراض ذات الصمة بيذا التقرير – بأنيا الشركة التي تحصل عمى  %20أو أكثر من عائدات مبيعاتيا
الموحدة من التصدير.
انسجاما مع التوقعات العامة تتوقع

الشركات المصدرة وجود تحسينات

كبيرة في الربع األول من عام

 2012في

المؤشرات األساسية مثل عائدات المبيعات وحجم المبيعات .وتتوقع  %72من شركات التصدير في الواقع زيادة في

عائداتىا في الربع األول من عام  2012في مقابل  %52فقط في الربع الرابع من عام .2011
وتتمخص أىم النتائج فيما يمي-:


يالحظ أن شركات التصنيع والخدمات

ىي األكثر تفاؤال حيال

مبيعات التصدير لمربع التالي مقارنة مع

اإليجابي يمثل  %61لقطاع التصنيع و  %60لقطاع الخدمات
ة
نظيراتيا من شركات التجارة ( ،صافي ا لنسبة
في مقابل  %47تقريبا لقطاع التجارة) .ويالحظ أن المصدرين من قطاع الصناعة ىم األكثر تفاؤال فيما
يتعمق بمستقبل مبيعات التصدير في الربع الرابع 2011م .


م ن المتوقع أن تنمو مبيعات التصدير أو تبقى مستقرة لمعظم شركات التصدير في الربع التالي  ،نظ ار لثبات
الطمب من دول مجمس التعاون الخميجي وشرق أفريقيا واليند ودول الشرق األقصى .



عزت الشركات القميمة التي تتوقع انخفاضا في مبيعات الصادرات ذلك إلى عوامل منيا زيادة المنافسة في

أسواق التصدير  ،والعقوبات األخيرة التي تم فرضيا عمى إيران

 ،وسعر الصرف غير المالئم والتحديات

االقتصادية المستمرة السائدة في الواليات المتحدة وأوربا  ،وعدم االستقرار السياسي في بعض الدول في المنطقة

(مصر ،ليبيا ،سوريا).


عمى غرار اتجاىات نتائج الربع الثالث ،فإن  %45تقريبا من الشركات المصدرة تخطط لمقيام

بالتصدير

ألسواق جديدة في الربع التالي مع التركيز عمى األسواق اإلفريقية والشرق األوسط األخرى .


عمى الرغم من التوقعات اإليجابية حيال المبيعات (حيث أن نسبة  %68من شركات التصدير تتوقع زيادة في
حجم المبيعات لدييا في الربع األول من عام  )2012فإنو من المتوقع أن يبقى التوظيف مس تق ار حيث أن

 %70من الشركات المصدرة تعتزم اإلبقاء عمى القوى العاممة لدييا في نفس المستويات التي كانت عمييا في
الربع الرابع من عام .2011


من المتوقع أيضا أن تزيد مستويات الشراء ،حيث أن



ونظ ار لمتأثر القوي بالنسبة لمعائدات فمن المتوقع ارتفاع أداء المصدرين من الحد األدنى في الربع األول

الجديدة الخاصة بيم.

 %54من المشاركين يتوقعون زيادة في أوامر الشراء

 ،2012حيث تعكس النتائج الزيادة الكبيرة في أرباحيم  ،حيث زادت من  %26في الربع الرابع إلى  %51في
الربع األول .2012



وبشكل عام ،إفن التفاؤل في أوساط المصدرين قد زاد بدرجة كبيرة لمربع القادم (األول  ) 2012من حيث
العائدات ،حجم المبيعات واألرباح.

أداء قطاع األعمال في الربع الرابع 2011
عمى التحسن في مستوى النشاط االقتصادي اإلمارة ،حيث أن أعداد

بشكل عام  ،بينت نتائج تحميل بيانات الدراسة

كبيرة من المشاركين في المسح سجموا زيادة في حجم المبيعات بالمقارنة مع بعض المشاركين الذين سجموا انخفاضا في

حجم مبيعاتيم.
عمى الرغم من أن الغرض الرئيسي من الدراسة ىو قياس توقعات األعمال

التغيرات الفعمية في أداء األعمال على نحو ربع سنوي ألخر.

المستقبمية فإنيا تحاول أيضا أن ترصد

الرسم البياني التالي تبين االختالف في مؤشر أداء المبيعات بين القطاعات واألنشطة االقتصادية-:
صافي نسبة حجم المبيعات للقطاعات الرئيسية
الناتج الربع سنوي  -الربع الرابع2011 ،
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النسبة الصافية =  %من المشاركين الذين أفادوا بالزيادة  % -من المشاركين الذين أفادوا باالنخفاض.



بشكل عام ،سجمت شركات التصنيع أداء أفضل في ربع السنة الحالي من نظيراتيا العاممة في مجال الخدمات



ئيسي الذي يشكل صافي الرصيد السمبي لقطاع التجارة ىو االنخفاض في مبيعات الشركات
احد العوامل الر ة

والتجارة فيما يتعمق بعائدات المبيعات.

التي تعمل في تجارة السمع الوسيطة ذات الصمة بقطاع اإلنشاءات (مواد البناء واألخشاب واألثاث ،الخ).



عانت شركات الخدمات ذات الصمة باإلنشاءات (مثل شركات المقاوالت وشركات تأجير معدات اإلنشاء
وشركات االستشا ار ت المعمارية واليندسية ،الخ ) من ىبوط في حجم المبيعات بسبب نقص الطمب المحمي
والمنافسة القوية في السوق.



استمر أيضا قطاع النقل والتخزين (جزء من قطاع الخدمات ) في المعاناة في الربع الرابع بسبب األزمة
االقتصادية العالمية حيث أن ىذا القطاع يعتمد بشكل كبير عمى التج ارة الخارجية .



من ناحية أخرى ،ففي ىذا الربع كانت نياية الشير الفضيل

(رمضان) وبداية موسم الشتاء وموسم العطل

واألعياد وىذه تعتبر من العوامل الرئيسية التي شكمت تحسنا في مبيعات السياحة والضيافة  ،وبالتالي أثرت
عمى أداء الشركات األخرى العاممة في التصنيع وتجارة المجوىرات واألطعمة والمشروبات.


استفادت بعض شركات اإلعالن والطباعة

(مثل شركات اإلعالن وشركات والطباعة والنشر وشركات

التصنيع والتجارة في الورق والمواد اإلعالنية األخرى ) من الزيادة في األنشطة الترويجية والزيادة في ا لطمب

عمى الطباعة لمتينئة في األعياد.


باإلضافة إلى التحسين في المبيعات

يالحظ التحسن في عممية التوظيف كما يشير في صافي الرصيد

اإليجابي والبالغ  %7عمى الرغم من أن غالبية الشركات
العاممين لدييا في ىذا الربع.



( )%67أفادت بعدم التغيير /االستقرار في عدد

أدى التح سن في حجم المبيعات الصناعية إلى استغالل أكبر لمطاقات  ،حيث أن صافي الرصيد ليذا المؤشر
والذي كان إيجابيا في الربع الرابع

(بما يعادل  .)%23ولذلك تحسنت معدل نسبة االستغالل من -%50

 %60في الربع الثالث إلى  %70-%65في الربع الرابع.


وكما كان متوقعا ،فإن تكمفة التمويل ينبغي أال تتغير بشكل كبير من ربع إلى أخر ،حيث أفادت نسبة

كبيرة

من المشاركين (تزيد عن  %30بالمقارنة مع الربع الثالث ) في الواقع عن "عدم تغيير " في تكمفة التمويل في
الربع الرابع من عام .2011


وبالمثل ،فإن تكمفة العمل استمرت م ستقرة نسبيا في الربع الرابع حيث أن

التغيير في تكمفة العمل لموحدة حيث أفاد

 %70من الشركات أفادت بعدم

( %26مقابل  %19في الربع الثالث ) بزيادة تعزى إلى الزيادة

السنوية المقدمة لمعاممين لمكافأتيم عمى أدائيم ،وعالوات تكمفة المعيشة.

األول كما أفاد  %38من المشاركين زيادة التكمفة مما اثر عمى



لقد استقرت تكاليف المواد الخام في الربع



وبشكل عام ،توضح الدراسة االستقصائية تحسنا في

شركات التصنيع بصفة اكبر من شركات الخدمات والتجارة.

حجم المبيعات عمى الرغم من أنيا لم تظير في أداء

األرباح .
أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الرابع2011 ،
يتماشى أداء معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الرابع

2011م مع األداء الكمي لألعمال " مع األخذ في

االعتبار أنيا تشكل  % 95من العينة المستطمعة " ،ولذلك فإن أداء المبيعات بالنسبة لمشركات الصغيرة والمتوسطة قد
تحسن أيضا في هذا الربع مقارنة مع الربع السابق
و يمكن تمخيص النتائج الرئيسية كما يمي:


بشكل عام ،سجمت الشركات الكبيرة أداء أفضل من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لحجم المبيعات في
الريع الرابع 2011م .



أداء التوظيف من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة يتماشى

مع االتجاه العام في التوظيف  ،ومع ذلك فقد

أفادت نسبة عالية من الشركات الكبيرة بزيادة في عدد العاممين مقارنة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة
 %28لألولى و %20لألخيرة.


انخفاض األرباح بشكل عام في الربع الرابع 2011م ولكن بنسبة اقل مما عميو الحال لدى الشركات الكبيرة.



أفاد معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضا في أرباحيم في الربع الرابع إضافة إلى ذلك حجم المبيعات
فان أداء ىذه الشركات من ناحية األرباح يعد األفضل مقارنة بالشركات الكبيرة إذ أن نسبة
الشركات قد أفادت بانخفاض األرباح مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

 %56من

أداء شركات التصدير في الربع الرابع2011 ،



نسبي للشركات العاممة في السوق المحمي
ا
تحسن
ا
سجمت شركات التصدير في الربع الرابع من عام 2011
بسبب االرتفاع الكبير في العائدات المتأتية من الصادرات .إضافة إلى ذلك ،يبدو أن شركات التصدير العاممة
في مجال التصنيع قد كان ليا أداء أفضل في األسواق األجنبية من الشركات المصدرة العاممة في مجال
الخدمات والتجارة.



تماشيا مع االتجاه العام ،فإن أغمبية الشركات المصدرة ( )%66حافظت عمى نفس المستوى من التوظيف في
الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث .ومع ذلك فإنو من الميم أن نذكر أن األداء األفضل بين شركات التصنيع
أدى إلى أن تقوم نسبة أعمى من الشركات المصدرة بتوظيف عاممين جدد في ىذا الربع مقارنة مع شركات
التصدير العاممة في مجال الخدمات والتجارة.



أفادت نسبة كبيرة من الشركات المص درة (حوالي  )%50بأن تكاليف المواد الخام قد زادت في الربع الرابع ،
مما أدى إلى تأثير عكسي عمى ىوامش أرباحوا.

التحديات األساسية لألعمال في دبي خالل الربع الرابع 2011م
تناولت الدراسة أيضا التحديات األساسية التي تواجو قطاع األعمال مع نياية الربع الرابع .2011
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فيما يمي التحديات الرئيسية التي تؤثر عمى بيئة األعمال بصفة عامة في دبي:
- 1نقص الطمب نسبيا عمى المنتجات والخدمات في الربع الرابع (حسب إفادة  %41من المشاركين) .حيث
كشفت الدراسة أن الشركات التي كانت تعتمد عمى أنشطة اإلنشاء والمشاريع الحكومية قد واجيت نقصا

في

الطمب .فضال عن أن المناخ االقتصادي الحالي في الواليات المتحدة األمريكية وأوربا مقرونا بعدم االستقرار
السياسي في المنطقة قد خمق تأثيرات
والتجارة.

متذبذبة أثرت عمى الشركات العاممة في مجال النقل واإلمدادات

- 2المنافسة (حسبما أفاد  %40من المشاركين) :كشفت الدراسة أن المنافسة من الشركات الدولية والمحمية تشكل
مصدر قمق كبير لمشركات األمر الذي اثر عمى عائداتيم وىوامش أرباحيم وخاصة في قطاع تجارة األطعمة
والمجوه رات والنسيج ومواد واإلنشاءات واإللكترونيات.
- 3مستويات الرسوم الحكومية (حسبما أفاد  %10من المشاركين ) مثل تأشيرة الموظف وتجديد الترخيص ورسوم
وااللتزامات تجاه البمدية وااللتزامات األخرى (مثل الجمارك ورسوم التوريد والميناء ) احتمت المرتبة الثالثة من
حيث أكثر التحديات جدية لمشركات في دبي.
- 4تمثل التكاليف العالية لممرافق (حسبما أفاد  %9من المشاركين) مصدر للقمق مقرونة بتكاليف الكيرباء ورسوم
المياه واالتصاالت واإلنترنت.
- 5التعديالت المتكررة في لوائح األعمال (ذات الصمة بالواردات والبمدية وقوانين المرور ) مقرونة بعدم اإلبالغ
عن ىذه التعديالت (حسبما أفاد  %7من المشاركين في االستطالع ) وأن اإلجراءات الشكمية والعمل الورقي
(وخاصة في الجمارك) تؤدي إلى التأخير في الشحن والنقل تمثل واحدا من أكثر التحديات الرئيسية.
- 6التأخير المتالحق في تسديد المستحقات (حسبما أفاد  %7من المشاركين ) حيث تواجو الشركات تحديات فيما
يتعمق بتحصيل المال من العمالء وتسديد الدفعات في الوقت المناسب إلى الموردين والتفاوض حول تقديم
شروط ائتمان أفضل.
- 7تمثل التقمبات في تكمفة المواد الخام وتكمفة العمالة الماىرة وتكاليف اإليجار وعدم

الحصول عمى التمويل

المصرفي وتكمفة التمويل تحديات أخرى ذكرىا المشاركين  .كما أفاد عدد قميل من المشاركين أن عدم القدرة
عمى إدارة التكاليف العامة الداخمية وعدم وجود معمومات عن السوق وتقمبات العممة تسبب قمق بالنسبة ليم.
من منظور حجم الشركة فإن التحديات التي كانت تواجو الشركات الصغيرة والمتوسطة ال تختمف

كثي ار بشكل عام عن
يدخل ضمن أبرز

تمك التي تواجييا الشركات الكبيرة ،ومع ذلك فإنو بالنسبة لألخيرة يعتبر توفر وتكمفة العمالة الماىرة

التحديات يمو الطمب عمى المنتجات والخدمات والمنافسة ( حسب إفادة  %18من الشركات الكبيرة ) مقارنة بشان
%5فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة أشاروا إلى أن توفر وتكمفة العمالة الماىرة تمثل تحديا ليم .
تكشف الدراسة أيضا أنو عمى عكس الشركات التي تعمل في السوق المحمي لم يكن الطمب واحدا

من ابرز التحديات

الكبيرة لشركات التصدير  .حيث مثمت تحدي المنافسة – لألخيرة – واحدا من ابرز التحديات جدية (حسبما أفاد %43

من المشاركين ) ،وجاء بعدىا الطمب عمى المنتجات والخدمات (حسبما أفاد  %36من المشاركين ) .وىذا يعكس التنوع
في المخاطر الناجم عن تباطؤ الطمب بالنسبة لشركات التصدير التي تصدر لألسواق األخرى .
وبإجراء مقارنة ،تبين الشركات في المناطق الحرة مقابل شركات السوق المحمي فانو ال يوجد فرقا في التحديات الثالث
األساسية التي تواجييا الشركات  ،فكال الفئتين أفادوا بأن الطمب عمى المنتجات والخدمات والمنافسة والرسوم الحكومية
تمثل التحديات الثالث األساسية  .ومع ذلك فإن توفر التمويل يعتبر تحديا

ممحا لشركات المناطق الحرة من نظيراتيا

المحمية ،و أن تأخير السداد /المستحقات لو أث ار بالغا بالنسبة لشركات السوق المحمي عن شركات المناطق الحرة.
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ىناك اتجاه نحو االستقرار بالنسبة ل خطط استثمار رأس المال (عمى مدى اثنا عشر شير ) ،وحسبما أفاد ( %38من
الشركات) أنيا تخطط لتطوير التقنية (مقابل  %42من الشركات ) حسب الدراسة االستطالعية لمربع الثالث وتعتزم
( %54من الشركات) توسيع قدراتيا (مقابل  %50من الشركات حسب الدراسة االستطالعية لمربع الثالث).


من منظور قطاعي فإن الشركات العاممة في مجال التجارة ىي األكثر تفاؤال بشأ ن االستثمار في توسيع طاقاتيا
حيث أن  %(60من المشاركين) من شركات التجارة أعربت عن نيتيا في االستثمار في توسيع طاقاتيا ،وفي نفس
الوقت كانت شركات التصنيع أكثر ميال تجاه تطوير تقنيتيا من نظيراتيا العامالت في مجاالت التصنيع والتجارة.



من منظور حجم الشركة فإن الشركات الكبيرة تعتبر أكثر ميال تجاه تطوير التقنية من الشركات الصغيرة والمتوسطة
في حين ال يالحظ وجود فارق كبير بين الفئتين بالنسبة لتوسيع القدرات.



وعمى سبيل المقارنة بين شركات التصدير وتمك المصدرة تكسف الدراسة أن الشركات المصدر أكثر ميال لالستثمار
وتوسيع القدرات وتطوير التقنيات من الشركات غير المصدرة.

وأخيرا ،تكشف الدراسة أن لدى شركات السوق المحمي رغبة أكبر لالستثمار و توسيع الطاقات وتطوير التقنية من
الشركات التي تعمل في المناطق الحرة.

