دراسة استقصائية لقطاع األعمال في دبي

الربع الثالث 2011

إدارة الدراسات والسياسات االقتصادية

1

مقدمة
تأسست دائرة التنمية االقتصادية في مارس من عام

إمارة دبي.

 1992بيدف تنظيم وتحفيز التجارة والصناعة داخل

في أكتوبر من عام  2008أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة و رئيس مجمس الوزراء وحاكم دبي المرسوم رقم ( ،)25الذي يمنح دائرة التنمية االقتصادية
المسؤولية الكاملة عن تخطيط وتنظيم األداء االقتصادي في دبي واإلشراف عمى وظائفو ودعم التنمية

االقتصادية لتحقيق أىداف خطة دبي اإلستراتيجية.

وقد نجم عن ىذا التكميف الجديد قيادة ورؤية جديدان لدائرة التنمية االقتصادية.

وعالوة عمى ذلك ال تزال دائرة التنمية االقتصادية مسؤولة عن أنشطتيا االعتيادية المتعمقة بتسجيل األعمال

واصدار التراخيص والحماية التجارية في دبي  ،مع وجود أربع مؤسسات جديدة تعمل تحت مظمة الدائرة ،امتد
ىذا التكميف ليتضمن تنمية الصادرات وتنمية تجارة التجزئة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة واالستثمار

األجنبي.

وتتولى المؤسسات التابعة لدائرة التنمية االقتصادية مسؤولية تطوير ىذه القطاعات وىي مؤسسة محمد بن

راشد لدعم مشاريع ا لشباب ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات
االستثمار األجنبي.

وتماشيا مع التفويض الجديد لدائرة التنمية االقتصادية

ومؤسسة الفعاليات والترويج التجاري ومكتب

تقوم إدارة الدراسات والسياسات االقتصادية بإجراء

دراسة استقصائية ربع سنوية عن األعمال بالتعاون مع مؤسسة دان آند برادستريت ،جنوب

آسيا والشرق

األوسط المحدودة من أجل تقديم تقييم موضوعي ودوري عن توقعا ت وأداء األعمال في امارة دبي  .يمخص
ىذا المستند النتائج الرئيسية لمدراسة االستقصائية عن الربع الثالث لعام .2011
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نظرة سريعة
 ارتفع المؤشر المركب لثقة األعمال في دبي في الربع الثالث من عام  2011بنسبة تزيد عن  %15مقارنة مع

الربع السابق (الربع الثاني) ،مما يشير إلى توقعات إيجابية ومرتفعة لألعمال بشكل عام في الربع األخير من ىذا
العام.

 أغمبية الشركات متفائمة حيال الربع التالي (أكتوبر– ديسمبر ،)2011 ،وقد أفادت التوقعات بارتفاع في المبيعات

واألرباح مقارنة بالربع الثالث .فيما يتعمق باألنشطة االقتصادية فإن التوقعات بين شركات التجارة والخدمات أعمى

منيا بين شركات الصناعات التحويمية.

 التحديات ا ألساسية التي أفادت بيا الشركات -بالترتيب التنازلي من حيث شدتيا -عمى النحو التالي  :نقص
الطمب عمى المنتجات والخدمات  ،وارتفاع تكاليف المواد الخام األساسية  ،وارتفاع مستوى المنافسة  ،وزيادة في

الرسوم الحكومية ،وقمة الوضوح والشفافية في لوائح األعمال.
 تظير الدراسة أيضا أن الشركات أقل تفاؤال حيال توقعات االستثمارات مما كان عميو الحال في الربع الثاني

:

حوالي  ( %42مقابل  %55في الربع الثاني ) منيا تخطط لرفع مستوى التقنية و  ( %50مقابل  %61في الربع

الثاني) منيا تخطط لتوسيع طاقاتيا في األشير  12المقبمة.

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 ،مع العمم بأن اليدف األساسي ليذا المسح

يتمحور في رصد مالمح وأداء النشاط االقتصادي الحالي إلمارة دبي والتوقعات لمفترة المقبمة.

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.

3

المنهجية
أجريت الدراسة االستقصائية عن األعمال الربع سنوية لمربع الثالث من عام  2011عمى إجمالي  500شركة في جميع
أنحاء إمارة دبي بما فييا الشركات العاممة في المناطق الحرة،

وقد اشتممت العينة عمى مزيج من الشركات الصغيرة

مناسب من القطاعات المختمفة وىي-:
ا
والمتوسطة والكبيرة ،وضمنت تمثيال

قطاع الصناعات التحويمية ،قطاع التجارة وقطاع الخدمات حسب نسبة مساىمة كل منيا في الناتج المحمي اإلجمالي لدبي.

ومن منظور الحصول عمى توقعات األعمال أو وجيات النظر فييا ،ركزت الدراسة عمى مؤشرات أساسية مثل-:
قيمة المبيعات وأسعار البيع وكمية المبيعات /الكميات المباعة واألرباح وعدد الموظفين  ،وقد طمب من المشاركين في الدراسة بيان ما
إذا كانوا يتوقعون "ارتفاع" أو "انخفاض" أو "استقرار" لتمك المؤشرات.

عينة الدراسة
الخدمات ،
مشاريع صغيرة ومتوسطة 255

الصناعة التحويلية 4
الخدمات 12

الشركات
الكبيرة 25

شركات كبيرة 25

إجمالي حجم
العينة 500
شركة

الصناعة،
مشاريع صغيرة ومتوسطة 60

التجارة 9
المشاريع الصفرة والمتوسطة 160
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حسابات مؤشر ثقة األعمال
-يتم حساب مؤشر ثقة األعمال عن طريق

األعمال" -التالية:


أسعار البيع



حجم/كمية المبيعات




معدل/متوسط المؤشرات"-توقعات

عدد الموظفين
األرباح

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 شيري أبريل ويونيو،

الربع الثالث ىو الفترة ما بين شيري يوليو وسبتمبر

والربع الرابع ىو الفترة ما بين شيري أكتوبر وديسمبر من كل عام.
-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 أوزانالمؤشرات لمحصول عمى الدرجة

المؤشر المركب ) ،باعتبار الربع الثاني

2011م ىو الربع األساسي/المرجح أي أنو يساوي  100نقطة .

-يمكن تصنيف قطاع األعمال في دبي بناء عمى حجم الشركات-:

حيث يتم قياس المؤشر عن طريق نسبة مساىمة الشركات الصغيرة والمتوسطة

المؤشر

والشركات الكبيرة في الناتج المحمي اإلجمالي لدبي والذي ينتج عنو

التالي:

مؤشر الثقة العام = ( *%60مؤشر ثقة الشركات ا لكبيرة)  ( *%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
المتوسط 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 الثالث 2011م.
بمغ مؤشر ثقة األعمال لدبي في الربع الثالث عمى النحو التالي:

مؤشر ثقة األعمال للربع الثالث 2011
140
115.2

115.7

114.9

100

60

20
المؤشر المركب لثقة
األعمال
(مؤشر جميع الشركات)

مؤشر ثقة الشركات
الكبيرة

مؤشر ثقة الشركات
الصغيرة والمتوسطة

*(الربع األساسي ىو :الربع الثاني )2011

يظير الشكل السابق ارتفاعا في

مؤشر ثقة األعمال في الربع الثالث إلى

 115.2مقابل  100في الربع

األساسي"الربع الثاني  ،"2011مما يشير إلى أن توقعات األعمال الكمية لمربع الرابع إيجابيا .ومما يدفع باتجاه

ىذه النتيجة العالية لمثقة توقعات التفاؤل المتساوية لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة من

خالل تحقيقوا لنتائج متقاربة  115.7نقطة و  114.9نقطة عمى التوالي.

التوقعات الشاممة لألعمال – الربع السنوي الرابع من عام 2011
توقعات أداء األعمال للربع الرابع 2011م
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عدد الموظفين
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43%
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ال تغيير/استقرار
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قيمة المبيعات

%10

%0

ارتفاع

تشير توقعات األعمال توجيات إيجابية حيال قيمة المبيعات ،مع وجود نسبة  %57من الشركات التي تتوقعزيادة في مبيعاتيم في الربع الرابع وتتوقع نسبة أخرى تبمغ  %30أن مبيعاتو ا سوف تبقى ثابتة ومستقرة وفيما

يخص طبيعة النشاط يبدو أن شركات الخدمات ىي األكثر تفاؤال إزاء المبيعات المستقبمية.

كما تجدر المالحظة أن تمك التوقعات التفاؤلية مدفوعة بتوقع زيادة في كمية ا لمبيعات ،في حين يتوقع أنتبقى األسعار ثابتة مستقرة .

وىذا يشير إلى ارتفاع في مستوى النشاط االقتصادي الفعمي في الربع السنوي

الرابع مقارنة مع الربع السنوي الثالث.

أحد األسباب الميمة التي تدفع باتجاه التوقع بزيادة كمية المبيعات ىو التدفق الكبير لمسياح في أشير الشتاءوالزيادة المتوقعة في مبيعات التجزئة أثناء موسم العطمة  ،وكل ذلك مرتبط بصفة أساسية بالسياحة والضيافة

وقطاعات النقل والتخزين والتجارة.

-تمشيا مع تمك التوقعات بزيادة المبيعات ،تفيد

ه من حيث
 %43من الشركات بأنيا تعتزم تعزيز خطط ا

إصدار أوامر شراء جديدة لممواد الخام في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث  ،مع وجود نسبة  %42أخرى

ه في الربع الثالث .ويبدو أن شركات التجارة لدييا أكثر الخطط الطامحة لزيادة
تخطط لمحفاظ عمى نفس خطط ا

أوام ر الشراء.
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من حيث التوقعات في مجال التوظيف ،تميل ثالثة أرباع الشركات إلى المحافظة عمى نفس المستوى الحاليمن التوظيف في حين تتوقع  %20منىا تشغيل عدد أكبر من الموظفين  .ولكن بشكل عام تعتبر شركات
الخدمات أكثر تفاؤال من شركات الصناعات التحويمية والتجارة من حيث التوظيف.

-كما أن المشاركين متفائمون أيضاً حيال

أرباحيم المستقبمية حيث يتوقع  ( %44في مقابل  %35في الربع

الثالث) ارتفاع األرباح و  ( %39في مقابل  %30في الربع السابق ) يتوقعون استق ار ار بالمقارنة مع الربع السنوي

السابق .وفيما يتعمق بالقطاعات ،فإن الشركات العاممة في الخدمات ىي األكثر تفاؤال تجاه األرباح المستقبمية ،
مع وجود نسبة  %52منيا تتوقع زيادة في األرباح مقابل  %42لمشركات العاممة في الصناعات التحويمية

وفقط  %33لمشركات العاممة في التجارة.

التوقع العام لقطاع األعمال في الربع الرابع 2011
توقعات وضع األعمال للربع الرابع 2011م
تدهور %8
تحسن %54

استقرار %38

وباختصار ،تبدو مؤشرات التوقعات إزاء األعمال الرئيسية إيجابية  ،وتعكس مستوى عال من التفاؤل بين
مجتمع األعمال في دبي  ،ويتمثل ذلك في أن  %54من المشاركين في المسح يتوقعون تحسنا في الوضع

الشامل لألعمال ،في حين أن نسبة  %38أخرى تتوقع أن تستمر األعمال كما كانت عميو في الربع الثالث.
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توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي –الربع الرابع2011 ،
بما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة األكبر في اقتصاد دبي ( %95من العدد اإلجمالي لمشركات )،

إن  475شركة من أصل  500شركة التي تم استطالع أرائو ا في المسح ىي من بين الشركات الصغيرة
ف
والمتوسطة.

 تفيد نتائج الدراسة االستقصائية بوجود توقعات بارتفاع في المبيعات في الربع الرابع مقارنة مع الربع
الثالث ،حيث أن حوالي  %58من المشاركين في المسح يتبنون وجيات نظر متفائمة حيال مبيعاتيم
ونشاطيم االقتصادي في الربع الرابع  .ويالحظ أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أظيرت أكثر تفاؤال
حيال المبيعات من الشركات الكبيرة حيث أن  %44من الشركات الكبيرة تتوقع زيادة في المبيعات.
 تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العاممة في قطاعي الخدمات والتجارة أكثر تفاؤال من حيث زيادة
المبيعات في الربع الرابع مقارنة مع نظرائيم في قطاع

الصناعات التحويمية (صافي النسبة اإليجابية

ىي  %47للشركات الصغيرة والمتوسطة العاممة في مجال الخدمات والتجارة في مقابل صافي نسبة إيجابية

تبمغ  %37لمشركات الصغيرة والمتوسطة العاممة في مجال الصناعات التحويمية).
 وفي ذات إطار التفاؤل  ،تعتزم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحفاظ عمى األقل عمى مستويات
التوظيف الحالية .باإلضافة إلى ذلك توجد نظرة متوازنة بخصوص أوامر الشارء الجديدة إذ أن نسبة
س الم عدل تضاىي نسبة الذين يتوقعون ارتفاعا في الشارء.
المشاركين الذين يخططون لمحفاظ عمى نف
 أخي ار ،تكشف الدراسة االستقصائية لمربع الثالث عن ارتفاع في عدد

الشركات الصغيرة والمتوسطة

التي تتوقع تحسنا في األرباح ،وباإلضافة إلى ذلك وبشكل عام  ،فإن نسبة التوقعات المتفائمة من
حيث األرباح لمشركات الصغيرة والمتوسطة أعمى من مستواىا لدى الشركات الكبيرة.
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توقعات شركات التصدير في دبي – الربع الرابع2011 ،
تضمنت الدراسة  188مشاركا يمثلون شركات الخدمات والصناعات التحويمية والتجارة العاممة في مجال

التصدير في دبي.

تعرف شركة التصدير – لألغراض ذات الصمة بيذا التقرير – بأنيا الشركة التي تحصل عمى  %20أو أكثر من عائداتيا
من المبيعات الموجية نحو التصدير.

تشير توقعات الشركات المصدرة لمربع الرابع إلى وجود تحسينات في المؤشرات األساسية مثل

المبيعات/قيمة المبيعات

عائدات

كمية/حجم المبيعات والتي بمغت نسبة أعمى حتى من المبيعات المحمية  ،وتتوقع %52

استرارىا.
من شركات التصدير زيادة في عائدات صادراتيا في حين تتوقع  %34أخرى ق
مؤشرات التوقعات األساسية األخرى ممخصة أدناه-:

 يتوقع زيادة عائدات الصادرات في كافة القطاعات وتكون شركات الصناعات التحويمية ىي األكثر
تفاؤال حيال عائدات التصدير مقارنة مع نظيراتيا من شركات الخدمات والتجارة

( ،صافي النسبة

اإليجابية يمثل  %59لقطاع الصناعات التحويمية في مقابل  %40تقريبا لقطاعي الخدمات والتجارة).

 من المتوقع أن تؤدي المؤشرات اإليجابية في المبيعات عمى األقل إلى االستقرار في التوظيف،

 %74من الشركات المصدرة تعتزم االحتفاظ بالقوى العاممة لدييا عند نفس مستوى الربع الثالث.

 من المتوقع أيضا زيادة مستويات أوامر الشارء أو عمى األقل استمرارىا عمى مستواىا الحالي مع وجود
 %44من المشاركين الذين يتوقعون زيادة ،في حين يتوقع  %41نفس المستوى كما كان الحال عميو
في الربع الثالث.

 بشكل عام ،توحي الدراسة في الربع الثالث إلى أن معظم شركات ال

تصدير متفائمة  ،وتتوقع زيادة

المبيعات والنشاط االقتصادي في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث لعام .2011
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التقييم العام ألداء قطاع األعمال في الربع الثالث2011 ،
عمى الرغم من أن الهدف الرئيسي من الدراسة هو قياس توقعات األعمال لمنشاط المستقبمي إال أنها ترصد

أيضا التغيرات الفعمية في أداء األعمال من ربع ألخر.

 تكشف نتائج الربع الثالث  ،ضغطا عمى عائدات األعمال لمربع الثالث 2011م في دبي  ،حيث أن
بربع الثاني من العام
 %50تقريبا من الشركات المستطمعة آراؤىا سجمت ىبوطا في العائدات مقارنة ال
نفسو .وتوضح تفاصيل األسعار والكميات أنو وبشكل عام استقرت أسعار البيع وحجم المبيعات قد

ىبطت شيئا ما  ،ومن المحتمل إن يكون ىذا التدىور ناجما عن عوامل موسمية غير مالئمة ،منيا-:
انخفاض مستويات المبيعات المحمية أثناء أشير الصيف وشير رمضان ليذا العام.

 بشكل عام ،حافظت الشركات عمى نفس مستوى التوظيف في الربع الثالث كما كان عميو الحال في
الربع الثاني  ،حيث أفاد  %65من الشركات المشاركة بعدم وجود "تغيير" في حجم القوى العاممة

الحالية.

 وكما كان متوقعا أن ال تتغير تكاليف التمويل بشكل كبير من ربع إلى ربع  ،فإنو أفاد نصف

المشاركين ( 10في المائة سجموا نسبة أعمى مقارنة مع الربع الثاني ) أنو " ال تغيير" فعمي في تكاليف التمويل في

الربع الحالي .وبالمثل استمرت تكاليف العمالة مستقرة في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني  ،حيث
أفاد  %61من الشركات أنو ال تغيير في تكمفة العمالة.
 توضح النتائج الفعمية لمربع الثالث أيضا أن

سمبي عمى
ا
تأثير
ا
ارتفاع تكاليف المواد الخام كان لو

ىوامش األرباح  ،وكما كان متوقعا فإن ىذا االرتفاع قد أثر عمى الشركات العاممة في مجال التجارة

والصناعات التحويمية أكثر من الشركات العاممة في مجال الخدمات.


تشير نتائج أرباح الربع الثالث إلى ضغط سمبي (صافي رصيد سمبي بحوالي سالب  %36في الربع الثالث في

مقابل سالب  %29في الربع الثاني ) والذي يعود سببو إلى مزيج من عائدات البيع المنخفضة وتكاليف
المواد الخام المتزايدة.
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أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي – الربع الثالث2011 ،
تشابه أداء معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث 2011م" ،مع األخذ في االعتبار أنه ا تشكل

 % 95من العينة المستطمعة" ،و يمكن تمخيص النتائج الرئيسية كما يمي:
 سجمت عائدات

المبيعات (/قيمة المبيعات )

لمشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي انخفاضا ،خالفا لما

أفادت بو الشركات الكبيرة عن استقرار في المبيعات.
 تماشيا مع االتجاه العام في

التوظيف ،لم تقم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتغيير القوى العاممة

لدييا( %67 ،مقارنة مع الربع السابق) منيا أفادت باستقرار التوظيف بين الربع الثاني والربع الثالث.
 مع أن األرباح بشكل عام انخفضت في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني ،ولكنيا نسبة اقل مما
عميو الحال لدى لمشركات الكبيرة.

أداء شركات التصدير في دبي – الربع الثالث2011 ،
 شيدت شركات التصدير في الربع الثالث انخفاضا في المبيعات اقل من الشركات العاممة في السوق
ي من الصادرات  .زيادة عمى ذلك ،يبدو أن شركات التصدير
المحمي بسبب استقرار العائدات الم أتتة
العاممة في مجال الصناعات التحويمية قد كان ليا أداء أفضل في األسواق األجنبية من الشركات
المصدرة العاممة في مجال الخدمات والتجارة.
 تماشيا مع اال تجاه العام ،فإن أغمبية الشركات المصدرة

( )%68حافظت عمى نفس المستوى من

التوظيف في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني.
 أفادت نسبة كبيرة من الشركات المصدرة

(حوالي  )%50بزيادة في تكاليف المواد الخام في الربع

الثالث ،مما أدى إلى تأثير عكسي عمى ىوامش أرباحو ا .في المقابل ،لم يتم تسجيل أي تغيير في
تكمفة العمل في الربع الثالث  .ومن المالحظ أن االتجاه العام لميبوط في المبيعات مع ارتفاع في
تكاليف المواد الخام اثر سلاب عمى األرباح .ومع ذلك وبشكل عام يبدو أن قطاع التصدير قد كان
أدائو أفضل من قطاع األعمال الم وجه نحو السوق المحمي.
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التحديات األساسية لألعمال في دبي خالل الربع الثالث 2011م:
تناولت الدراسة أيضا التحديات األساسية التي تواجو قطاع األعمال مع نياية الربع الثالث .2011
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فيما يمي التحديات الرئيسية التي تؤثر عمى بيئة األعمال بصفة عامة في دبي:
- 1نقص الطمب في الربع الثالث (حسب إفادة  %31من المشاركين)-:
حيث تكشف اإلجابات أن النقص في الطمب هو نتيجة عدة عوامل بما في ذلك قمة اإلنفاق الحكومي
عمى المشاريع  ،كما أشار عدد قميل من المشاركين إلى أن عدم اليقين السياسي واالقتصادي الذي
حدث مؤخ ار في الشرق األوسط والعالم العربي قد ترتب عميو فقدان لثقة المستثمر مما أدى إلى ركود
في السوق ونقص في الطمب عمى المنتجات والخدمات.
- 2الكمفة العالية لمتشغيل (حسب إفادة  %23من المشاركين ) -:تكشف الدراسة بأن الكمفة العالية لمتشغيل
ىي تحدي رئيسي ،وتشمل تمك الكمفة -لغرض الدراسة -البنود المباشرة (المواد الخام والعمالة) فضال
عن بنود الكمفة غير المباشرة (اإليجارات والتأجير والمنافع).
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ئيسي ألعماليم.
تحدي ر ا
ا
- 3أفاد المشاركون أيضا أن زيادة المنافسة (  %12من المشاركين) تمثل
- 4أفاد المشاركون أيضا (حسب إفادة  %11من المشاركين ) أن زيادة الرسوم الحكومية مثل رسوم
سمبي عمى ىوامش الربح لدييم  .كما أفادوا أن طول بعض اإلجراءات
ا
أثر
التأشيرة والترخيص كان لو ا
مثل نقل الممكية وتجديد الترخيص واصدار تأشيرات عمل مثمت تحديا رئيسيا أثر عمى سير عممياتىم.
عالوة عمى ذلك ،فقد مثمت التغييرات في مدة تجديد التأشيرة من ثالث سنوات إلى سنتين والزيادة
الناجمة عن ذلك في العمل الورقي أسبابا لمقمق بين الشركات.
- 5عدم الوضوح في إجراءات ترخيص وتسجيل الشركات  ،فضال عن نقص الشفافية في مجال إنفاذ
العقود التجارية لحماية الشركات من مستحقات المدين والديون المشكوك فييا ،حيث حمت ىذه القضايا
من بين في التحديات الرئيسية.
خر (حسب إفادة  %7من الشركات ).
- 6التأخير في سداد المستحقات كان أيضا تحديا آ ا

وقد أفاد

المشاركون عن صعوبات تواجييم في جباية الدفعات من عمالئيم في الموعد مما يؤدي إلى التأخير
في تسديد الدفعات إلى موردييم.
*ومع ذلك  ،من الميم أن نذكر أن حوالي  %20من المشاركين أفاد وا بأنيم ال يواجيون أي تحديات
أو عوائق في تسيير أمور شركاتيم في دبي.
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توقعات االستثمار لفترة  12شه ار القادمة:
أبدت الشركات أقل تفاؤال حيال توقعات االستثمار الرأسمالي

عمى مدى اإلثنا عشر شه ار القادمة

بالمقارنة مع الربع الثاني  ،2011حيث أن حوالي  ( %42مقابل  %55في الربع الثاني ) يخططون لرفع
مستوى التقنية في األشهر ال

 12المقبمة ،في حين أن  ( %50مقابل  %61في الربع الثاني ) يخططون

لتوسيع القدرات.
 من منظور قطاعي ،فإن الشركات العاممة في مجال التجارة ىي األكثر تفاؤال إزاء االستثمار في
توسيع قدرات األعمال في حين أن شركات الصناعات التحويمية تركز اىتماميا نحو االستثمار في
تطوير التقنية  .في المقابل أفادت الشركات الموجية ن حو الخدمات أنيا حذرة اتجاه تطوير التقنية
وتوسيع القدرات.
 من حيث الحجم ،أفادت الشركات الكبيرة أنيا أكثر تفاؤال إزاء تطوير التقنية وتوسيع القدرات من
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 أخيرا ،تكشف الدراسة عن عدم وجود اختالف كبير في مواقف االستثمار وتطوير التقنية بين شركات
التصدير والشركات غير المصدرة.

إدارة الدراسات والسياسات االقتصادية
ص.ب ،13223 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف ،)+971 4( 4455555 :مباشر ،)+971 4(, 4455884 -4455881
فاكس،)+971 4( 4488830 :
www.Dubaided.gov.ae
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