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المقدمة

صــدر المرســوم األميــري رقــم )1( لســنة 2015 المــؤّرخ فــي 2015/1/7 بشــأن دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي عجمــان، وينــّص علــى أن تــؤّدي 
ــى  ــرة تتحّل ــذه األخي ــارة. فه ــي اإلم ــتدامة ف ــاملة والمس ــة الش ــة االقتصادي ــق التنمي ــا لتحقي ــة به ــام المنوط ــات والمه ــرة الواجب الدائ

إمــارة عجمــان بميــزات تؤّهلهــا ألن تكــون علــى خريطــة أكثــر المناطــق جاذبيــة لالســتثمار محّليــًا وإقليميــًا.

وتهدف الدائرة إلى تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة في اإلمارة عبر تنفيذ ما يلي:

العمــل علــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي االمــارة مــع االهتمــام، وبصفــة خاصــة بتبنــي سياســات التحــول إلــى 	 
االقتصــاد األخضــر.

تنظيــم الشــؤون االقتصاديــة وتنشــيط قطــاع األعمــال فــي االمــارة مــن خــالل تبنــي السياســات والتشــريعات المتكاملــة، وأفضــل 	 
الممارســات اإلداريــة والعمليــة فــي مزاولــة األنشــطة االقتصاديــة االســتعانة بأحــدث الوســائل التقنيــة فــي جمــع البيانــات 

ــارة. ــة باإلم ــرية المتاح ــة والبش ــوارد المادي ــل للم ــتغالل األمث ــان االس ــليمة لضم ــط الس ــع الخط ــي وض ــة ف االقتصادي

توفير البنية التحتية االقتصادية المطلوبة لتنويع القاعدة االقتصادية وتطوير القطاعات االقتصادية في االمارة.	 

توفيــر منــاخ مناســب لالســتثمار فــي اإلمــارة لجــذب االســتثمارات الوطنيــة واألجنبيــة إليهــا مــن خــالل توفيــر المعلومــات والبيانــات 	 
الكافيــة عــن األنشــطة االقتصاديــة وفــرص االســتثمار فــي اإلمــارة ووضــع الخطــط الترويجيــة والتســويقية لإلمــارة ولمنتجاتهــا 

مــن الســلع والخدمــات.

توفيــر الحمايــة التجاريــة والرقابــة علــى المنشــآت واألنشــطة االقتصاديــة وتنظيــم المنافســة الشــريفة فيمــا بينهــا أثنــاء مزاولتهــا 	 
ألنشــطتها االقتصاديــة وفقــًا لمقتضيــات التشــريعات الســارية فــي الدولــة وفــي االمــارة.

وقــد أطلقــت الدائــرة سلســلة مــن الدراســات االســتقصائية الدوريــة لقطاعــات األعمــال فــي إمــارة عجمــان، وذلــك للتعــرف إلــى 
نظرتهــم لإلمــارة، مــع عــرض لمحــة ســريعة عــن مســتقبل اإلمــارة فــي الفتــرة التاليــة. وتســاعد هــذه الدراســات فــي بنــاء مؤّشــر شــامل 

يرصــد توّقعــات األعمــال ويتابعهــا مرتيــن فــي العــام.

وتســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى التوّقعــات المســتقبلية والتحديــات الرئيســية التــي تواجــه نمــّو وتنميــة قطــاع األعمــال فــي االمــارة، 
مــع تقييــم آلفــاق االســتثمار علــى مــدى االثنــي عشــر شــهراً المقبلــة. 
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الملخص

ــات 	  ــى توقع ــير إل ــا يش ــام 2018، مم ــن ع ــف األول م ــة للنص ــان 116 نقط ــارة عجم ــي إم ــال ف ــة األعم ــب لثق ــر المرك ــق المؤّش حق
إيجابيــة لألعمــال فــي إمــارة عجمــان. ارتفــع المؤشــر هــذا العــام بمقــدار 7 نقــاط عــن قيمــة المؤشــر فــي النصــف األول مــن عــام 
ــادة الصــادرات والموســم الســياحي  ــاء وزي ــادة فــرص البن ــد الطلــب وزي 2016، ويعــود ذلــك لتفــاؤل هــذه المنشــأت مدفوعــا بتزاي

الجــاري الــذي يــرى زيــادة فــي عــدد الســياح فــي اإلمــارة.

ســّجل المؤشــر المرّكــب لثقــة األعمــال للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 114 نقطــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018، فــي حيــن 	 
ــة  ــي كاف ــاؤال ف ــر تف ــرة أكث ــركات الكبي ــاءت الش ــة. ج ــرها 125 نقط ــق مؤش ــث حق ــاؤال حي ــر تف ــر أكث ــرة تعتب ــركات الكبي أن الش
المؤشــرات مقارنــة بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي النصــف األول مــن عــام 2018. تشــير جميع مؤشــرات الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة إلــى االســتقرار حيــث أن غالبيــة المســتطلعين ال يتوقعــون أي تغييــر فيهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، تتوقــع نســبة أعلــى 

مــن الشــركات الكبيــرة زيــادة فــي المؤشــرات الرئيســية فــي النصــف األول مــن عــام 2018.

جــاءت توقعــات معظــم الشــركات العاملــة فــي عجمــان متفائلــة بشــأن بيئــة األعمــال بشــكل عــام؛ حيــث أن %35 مــن الشــركات 	 
التــي شــملها المســح تتوقــع تحّســن الوضــع العــام لألعمــال فــي النصــف األول مــن عــام 2018 مقارنــة بنســبة %29 فــي النصــف 
األول مــن عــام 2016. كمــا جــاءت نســبة الشــركات التــي تتوقــع تحســنا فــي بيئــة األعمــال فــي عــام 2018 أعلــى أيضــا مــن التــي 

تتوقــع تدهورهــا )%21( فــي النصــف األول مــن عــام 2018.

ومــن بيــن القطاعــات الرئيســية، فــإن الشــركات فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة وقطــاع العقــارات وخدمــات األعمــال هــي األكثــر 	 
تفــاؤال بشــأن آفــاق أعمالهــا فــي النصــف األول مــن عــام 2018 مدعومــة بتوقعــات ارتفــاع الطلــب )المؤشــر المرّكــب لثقــة األعمــال 

126 نقطــة لــكل منهمــا(، ويلــي ذلــك قطــاع البنــاء والتشــييد )المؤشــر المرّكــب لثقــة األعمــال 111 نقطــة(.

ــع 	  ــبة %40 تتوق ــام 2018. إذ أن نس ــن ع ــف األول م ــي النص ــال ف ــة األعم ــأن بيئ ــاؤال بش ــان تف ــارة عجم ــي إم ــركات ف ــع الش وتتوق
ــطة  ــراء واألنش ــات الش ــات وطلب ــات والخدم ــى المنتج ــب عل ــي الطل ــة ف ــادة المتوقع ــبب الزي ــا بس ــدات مبيعاته ــي عائ ــادة ف زي
الســياحية )بمــا فــي ذلــك الســياحة الترفيهيــة وســياحة المؤتمــرات(، وزيــادة نشــاط األعمــال خــالل موســم األعيــاد. كمــا تتوقــع 
نســبة %31 مــن الشــركات المحافظــة علــى مســتوى عائداتهــا الحالــي، بينمــا توقــع نســبة %29 تتوقــع انخفاضــا بســبب ارتفــاع 
المنافســة وســوء أوضــاع الســوق، وارتفــاع تكلفــة المــواد الخــام، ومشــاكل تأخيــر المدفوعــات، وقلــة الزبائــن، وعــدم االســتقرار 

فــي الســوق اإلقليميــة.

ــن  131 	  ــة المصدري ــال لفئ ــة األعم ــر ثق ــجل مؤش ــان. س ــي عجم ــدرة ف ــر مص ــركة غي ــدرة و 287 ش ــركة مص ــح 93 ش ــمل المس وش
نقطــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018. ويظهــر المســح أن توقعــات المصدريــن أفضــل بكثيــر مــن غيــر المصدريــن فيمــا يتعلــق 
بجميــع المؤشــرات التــي تشــكل المؤشــر. حيــث تتوقــع نســبة %58 مــن المصدريــن زيــادة فــي االيــرادات خــالل النصــف األول مــن 

عــام 2018، مقارنــة بنســبة %33 مــن غيــر المصدريــن.

تعتبــر البيئــة العامــة لألعمــال فــي عجمــان إيجابيــة، حيــث أشــارت نســبة %71 مــن الشــركات إلــى أنهــا ال تتوقــع أي عقبــات أمــام 	 
عملياتهــا التجاريــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018 مقارنــة مــع نســبة %52 فــي النصــف األول مــن عــام 2016. تعتبــر الشــركات 
فــي قطــاع النقــل وتجــارة الجملــة والتجزئــة األكثــر تفــاؤال، حيــث عبــرت نســبة %100 و %98 مــن الشــركات علــى التوالــي عــن عــدم 

توقعهــا أي تحديــات لألعمــال خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2018.

كمــا شــمل المســح تصــور الشــركات حــول تأثيــر ضريبــة القيمــة المضافــة علــى عملياتهــا التجاريــة فــي النصــف األول مــن عــام 	 
2018. وذكــرت نســبة %37 مــن الشــركات أن ضريبــة القيمــة المضافــة ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا فــي حيــن أن نســبة 

ــة  ــة القيم ــق ضريب ــر تطبي ــن تأثي ــا م ــدم تأكده ــن ع ــركات ع ــن الش ــبة %23 م ــرت نس ــا عب ــلبية. كم ــات س ــع أي تداعي %40 ال تتوق

المضافــة، حيــث أنهــا تنتظــر الحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول ضريبــة القيمــة المضافــة مــن هيئــة الضرائــب االتحاديــة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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القسم األول تطور المؤّشر العام لثقة األعمال

حقــق المؤّشــر المركــب لثقــة األعمــال للنصــف األول مــن عــام 2018  116 نقطــة، ممــا يشــير إلــى توقعــات إيجابيــة لألعمــال فــي إمــارة 
عجمــان. وحيــث ارتفــع هــذا المؤشــر بـــنحو 7 نقــاط عــن مســتواه فــي النصــف األول مــن عــام 2016، حيــث تأمــل الشــركات فــي زيــادة 

الطلــب مــع الموســم الســياحي الجــاري، وزيــادة فــرص البنــاء، وزيــادة الصــادرات، ومهرجــان التســوق الجــاري

1. 1 مؤّشر ثقة األعمال في عجمان وفقًا لحجم الشركات خالل النصف األول من عام 2018

وبالمقارنــة مــع النصــف األول مــن عــام 2016، ســجلت كل مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبيــرة توقعــات إيجابيــة 
بشــأن نشــاط األعمــال فــي النصــف األول مــن عــام 2018، حيــث بلــغ مؤشــر الثقــة 114 نقطــة فــي عــام 2018 مقابــل 108 فــي عــام 2016 
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة و 125 نقطــة فــي عــام 2018 مقابــل 119 نقطــة فــي عــام 2016 للشــركات الكبيــرة.  فــي حيــن أن 37% 
مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة تتوقــع زيــادة فــي إيــرادات مبيعاتهــا فــي النصــف األول مــن عــام 2018، فــإن %53 مــن والشــركات 

الكبيــرة متفائلــة بشــأن إيراداتهــا. ويالحــظ هــذا االتجــاه بالنســبة للمؤشــرات الرئيســية مثــل أســعار البيــع وحجــم المبيعــات. 

شكل (1)
المؤّشر المرّكب لثقة اعمال في إمارة عجمان

النصف اول 2018 النصف اول 2016

116

109
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1.2 مؤّشر ثقة األعمال في عجمان وفقا للقطاعات خالل النصف األول من عام 2018

ــاؤال  ــر تف ــي األكث ــال ه ــات األعم ــارات وخدم ــاع العق ــة وقط ــات التحويلي ــاع الصناع ــركات قط ــإن ش ــية، ف ــات الرئيس ــن القطاع ــن بي وم
بشــأن آفــاق أعمالهــا فــي النصــف األول مــن عــام 2018 )بلــغ مؤشــر الثقــة 126 نقطــة لــكل منهمــا(، مدعومــة بتوقعــات ارتفــاع الطلــب. 
ويلــي ذلــك قطــاع البنــاء والتشــييد )مؤشــر الثقــة 111 نقطــة(. حقــق مؤشــر الثقــة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة وقطــاع العقــارات 
ــاء  ــاع البن ــا قط ــام 2016. أم ــن ع ــف األول م ــع النص ــة م ــي مقارن ــى التوال ــة عل ــة و 14 نقط ــبة 24 نقط ــنا بنس ــال تحس ــات األعم وخدم
والتشــييد بالرغــم مــن قــوة توقعاتــه، فقــد انخفــض مؤشــره بمقــدار 11 نقطــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018 مقارنــة مــع مؤشــر 

النصــف األول مــن عــام 2016.

شكل (2)
تطور المؤّشر المرّكب لثقة ا�عمال في إمارة عجمان وفق� لحجم الشركات 

شركات الكبيرة 

النصف ا�ول 2016النصف ا�ول 2018

125
119

شركات الصغيرة والمتوسطة 

114
108

شكل (3)
تطور المؤشر المركب لثقة ا�عمال على وفق� للقطاعات 

100

115

المطاعم
والفنادق

النصف ا�ول 2016النصف ا�ول 2018

95

111

العقارات
وخدمات ا�عمال

126

112

العقارات
وخدمات
ا�عمال

98102

 تجارة
الجملة والتجزئة 

111
122

ا�نشاءات

126

102

الصناعات
التحويلية
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.1.3 آفاق أنشطة األعمال في عجمان خالل النصف األول من عام 2018

يظهــر المســح أن %40 مــن الشــركات المشــاركة تتوقــع زيــادة فــي عائــدات مبيعاتهــم بســبب توقــع زيــادة الطلــب علــى المنتجــات 
والخدمــات وارتفــاع طلبــات الشــراء وزيــادة النشــاط الســياحي )بمــا فــي ذلــك الســياحة الترفيهيــة وســياحة المؤتمــرات(، باإلضافــة إلــى 
ــي،  ــا الحال ــتوى عائداته ــى مس ــة عل ــركات المحافظ ــن الش ــبة %29 م ــع نس ــا تتوق ــاد. كم ــم االعي ــالل موس ــال خ ــطة األعم رواج أنش
بينمــا تتوقــع نســبة %31 تتوقــع انخفاضــا بســبب ارتفــاع المنافســة، وســوء أوضــاع الســوق، وارتفــاع تكلفــة المــواد الخــام، ومشــاكل 
تحصيــل المدفوعــات، وقلــة الزبائــن، وعــدم االســتقرار فــي الســوق اإلقليميــة. فيمــا يتعلــق بإيــرادات المبيعــات، بــرز قطــاع الصناعــات 
التحويليــة كأكثــر اقطاعــات تفــاؤاًل خــالل النصــف األول مــن عــام 2018 فــي حيــن بــرز قطــاع النقــل والتخزيــن كأقــل القطــاع تفــاؤال.

وتعــود التوقعــات اإليجابيــة إليــرادات المبيعــات إلــى توقعــات مماثلــة ألســعار البيــع، حيــث تتوقــع نســبة )%38( مــن الشــركات 
زياداتهــا بينمــا تتوقــع )%58( أن تظــل األســعار مســتقرة. وتتوقــع الشــركات زيــادة فــي أســعار بيعهــا، ويرجــع ذلــك أساســا إلــى تطبيــق 
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة -ممــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف المــواد الخــام-، وتنويــع المنتجــات 
وارتفــاع الطلــب. ومــن ناحيــة أخــرى، بالنســبة لتوقعــات حجــم المبيعــات، تتوقــع أغلبيــة الشــركات وبنســبة )%67( اســتقراراً فــي حجــم 
ــث  ــة، حي ــاح الصافي ــة لألرب ــات قوي ــى توقع ــع إل ــعار البي ــاع أس ــع ارتف ــة م ــرادات مقترن ــأن اإلي ــات بش ــوة التوقع ــد أدت ق ــا. وق مبيعاته
ــاح خــالل النصــف األول مــن عــام 2018 وبينمــا تتوقــع نســبة %42 عــدم تغّيرهــا. تتوقــع نســبة %31 مــن الشــركات ارتفــاع صافــي األرب

تعتبــر توقعــات التوظيــف مســتقرة: حيــث أن نســبة %17 مــن الشــركات تأمــل فــي توظيــف موظفيــن جــدد خــالل النصــف األول مــن 
عــام 2018، بينمــا تتوقــع نســبة %80 الحفــاظ علــى أعــداد الموظفيــن الحالييــن. وقــد أشــارت نســبة متواضعــة بلغــت نحــو )%3( مــن 

الشــركات نواياهــا فــي خفــض عــدد موّظفيهــا.

وتعكــس النظــرة المســتقبلية لمســتوى المخــزون توقعــات التوظيــف؛ وتتوقــع نســبة %17 من الشــركات زيــادة مســتويات مخزوناتهم 
فــي حيــن تخطــط نســبة %79 مــن الشــركات للحفــاظ علــى المســتوى الحالــي مــن المخزون.

شكل (4)
توقعات �داء ا�عمال في عجمان خالل النصف ا�ول من عام 2018

أحجم المبيعات

ال تغييرانخفاضارتفاع

22%12%67%

مستوى أسعار البيع

58% 3% 38%

إيرادات المبيعات

29% 31% 40%

مستوى المخزون عدد الموظفين

80% 3% 17%79% 4% 17%

ا�رباح الصاقية

42% 27% 31%
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1.4 نظرة الشركات المتوّقعة ألداء األعمال في عجمان خالل النصف األول من عام 2018

ُتَعــّد معظــم الشــركات العاملــة فــي عجمــان واثقــة فــي بيئــة األعمــال بشــكل عــام، وتتوقــع نســبة %35 مــن الشــركات تحّســن فــي 
الوضــع العــام لقطــاع األعمــال فــي النصــف األول مــن عــام 2018 مقارنــة بنســبة %29 فــي النصــف األول مــن عــام 2016. كمــا أن نســبة 
الشــركات التــي تتوقــع تحســن فــي ظــروف األعمــال )%35( تعتبــر أعلــى مــن الشــركات التــي تتوقــع تراجعهــا )%21( بســبب المنافســة 

وزيــادة عــدد الشــركات فــي النصــف األول مــن عــام 2018.

1.5 تأثير ضريبة القيمة المضافة خالل النصف األول من عام 2018

تــم رصــد تصــور الشــركات حــول تأثيــر ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أعمالهــا التجاريــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018 حيــث أشــارت 
نســبة )%37( مــن الشــركات أن ضريبــة القيمــة المضافــة ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــم فــي حيــن أن نســبة %40 ال تتوقــع 
أي تداعيــات ســلبية. وعبــرت نســبة %23 مــن الشــركات عــن عــدم تأكدهــا مــن تأثيــر تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، حيــث أنهــا تنتظــر 

الحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأنها مــن هيئــة الضرائــب االتحاديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

شكل (5)
نظرة الشركات المتوقعة �داء ا�عمال في إمارة عجمان خالل النصف ا�ول  2018

النصف ا�ول 2016النصف ا�ول 2018

شركات الكبيرة 

20% 21%

شركات الكبيرة 

51%
44%

شركات الكبيرة 

29% 35%

سلبي

غير متأكد
موجب

شكل (6)
هل سيكون لضريبة القيمة المضافة تأثير سلبي على عملك؟

37%

40%

23%
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القسم الثاني تحليل مؤشر ثقة األعمال وفقًا 
للقطاعات 

يختــص هــذا القســم بعــرض مؤشــر ثقــة األعمــال فــي إمــارة عجمــان وفقــا للنشــاط االقتصــادي، حيــث تــم تقســيم األنشــطة 
ــات  ــارات وخدم ــة، العق ــة والتجزئ ــارة الجمل ــاءات، تج ــة، اإلنش ــات التحويلي ــي الصناع ــل ف ــية تتمث ــات أساس ــى 6 قطاع ــة إل االقتصادي

األعمــال، النقــل والتخزيــن، والمطاعــم والفنــادق. 

2.1 قطاع الصناعات التحويلية 

حقــق المؤّشــر المرّكــب لثقــة األعمــال فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة 126 نقطــة، ممــا يــدل علــى توقعــات قويــة للنمــو فــي النصــف 
ــن  ــف األول م ــي النص ــات ف ــرادات المبيع ــادة إي ــة زي ــات التحويلي ــاع الصناع ــركات قط ــن ش ــبة %52 م ــع نس ــام 2018. تتوق ــن ع األول م
عــام 2018 علــى خلفيــة ارتفــاع الطلــب، وزيــادة عــدد المشــاريع والعمــالء الجــدد. %61 مــن شــركات القطــاع الصناعــي تتوقــع زيــادة 
فــي أســعار البيــع ويرجــع ذلــك أساســا إلــى فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى تكاليــف المدخــالت وكذلــك علــى الســعر النهائــي. 
وخالفــا لتوقعــات اإليــرادات، فــإن نســبة %33 فقــط مــن الشــركات المصنعــة واثقــة مــن زيــادة فــي حجــم مبيعاتهــا، ممــا يشــير إلــى أن 
الزيــادة فــي اإليــرادات ســتكون مدفوعــة بارتفــاع األســعار.  تعتبــر توقعــات التوظيــف مســتقرة حيــث تتوقــع نســبة %84 مــن الشــركات 
الحفــاظ علــى عــدد موظفيهــا. وتعكــس توقعــات صافــي األربــاح توقعــات قويــة. حيــث أن نســبة %40 مــن الشــركات المصّنعــة تتوّقــع 

ارتفــاع أرباحهــا مقارنــًة بـــنسبة %26 تتوّقــع تراجعهــا. 

شكل (7)
ا�داء المتوّقع ل�عمال بقطاع الصناعات التحويلية خالل النصف ا�ول من عام  2018

أحجم المبيعات

ال تغييرانخفاضارتفاع

33%17%50%

مستوى أسعار البيع

37% 1% 61%

إيرادات المبيعات

24% 24% 52%

مستوى المخزون عدد الموظفين

84% 3% 13%68% 6% 25%

ا�رباح الصاقية

30% 26% 44%



مؤشر الثقة في مناخ األعمال بإمارة عجمان. النصف األول، يناير 2018

10

2. 2 قطاع البناء والتشييد  

يعكــس المؤّشــر المرّكــب لثقــة األعمــال فــي قطــاع اإلنشــاءات البالــغ )111 نقطــة( إيجابيــة توقعــات األعمــال فــي هــذا القطــاع للنصــف 
األول مــن عــام 2018. %47 مــن شــركات البنــاء تتوقــع ارتفــاع فــي إيــرادات المبيعــات نتيجــة للزيــادة المتوقعــة فــي الطلــب والطلبــات 
الجديــدة / المشــاريع المترتبــة علــى التنميــة فــي عجمــان واإلمــارات األخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. تتوقــع نســبة )80%( 
مــن الشــركات اســتقرار فــي حجــم المبيعــات، قــوة التوقعــات فــي هــذا القطــاع تعــزى إلــى تحســن أوضــاع الســوق وزيــادة متطلبــات 
البنــاء فــي عجمــان، وســوف يظــل ســعر البيــع مســتقرا، مــع توقــع نســبة %61 مــن الشــركات عــدم تغييــر األســعار. ومــن المتوقــع أن 
تظــل العوامــل األخــرى مثــل األربــاح والعمالــة ومســتوى المخــزون مســتقرة فــي النصــف األول مــن عــام 2018. وتتوافــق توقعــات األربــاح 

مــع األســعار، مــع توقــع نســبة مماثلــة مــن الشــركات زيــادة فــي النصــف األول مــن عــام 2018 .

شكل (8)
ا�داء المتوّقع ل�عمال بقطاع التشييد والبناء خالل النصف ا�ول من عام 2018

أحجم المبيعات

ال تغييرانخفاضارتفاع

16%4%80%

مستوى أسعار البيع

61% 13% 25%

إيرادات المبيعات

13% 40% 47%

مستوى المخزون عدد الموظفين

75% 8% 17%84% 0% 16%

ا�رباح الصاقية

56% 16% 28%
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2.3 قطاع تجارة الجملة والتجزئة

حقــق المؤّشــر المرّكــب لثقــة األعمــال فــي قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة 98 نقطــة للنصــف األول مــن عــام 2018، ويعكــس اســتقرار 
ــع  ــعار البي ــات وأس ــم المبيع ــك حج ــي ذل ــا ف ــرات بم ــع المؤش ــي جمي ــتقرار ف ــركات االس ــة الش ــت أغلبي ــث توقع ــال حي ــاق األعم آف
والعمالــة ومســتوى المخــزون. وتظهــر عائــدات المبيعــات وأرباحهــا اتجاهــا مماثــال؛ حيــث تتوقــع نســبة %63 مــن الشــركات اســتقرارا 

ونســبة %15 تتوقــع زيــادة بينمــا %23 تتوقــع انخفاضــا فــي النصــف األول مــن عــام 2018.

شكل (9)
ا�داء المتوّقع ل�عمال بقطاع تجارة الجملة والتجزئة خالل النصف ا�ول من عام  2018

أحجم المبيعات

ال تغييرانخفاضارتفاع

مستوى أسعار البيع

100% 0% 0%

إيرادات المبيعات

63% 23% 15%

مستوى المخزون عدد الموظفين

98% 0% 2%

ا�رباح الصاقية

63% 23% 15%

100% 0% 0%

100% 0% 0%
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شكل (10)
ا�داء المتوّقع ل�عمال بقطاع العقارات وخدمات ا�عمال خالل النصف ا�ول من عام  2018

أحجم المبيعات

ال تغييرانخفاضارتفاع

29%3%69%

مستوى أسعار البيع

80% 0% 20%

إيرادات المبيعات

54% 6% 40%

مستوى المخزون عدد الموظفين

86% 0% 14%

ا�رباح الصاقية

60% 6% 34%71% 0% 29%

2.4 قطاع العقارات وخدمات األعمال

ســّجل المؤّشــر المرّكــب لثقــة األعمــال فــي قطــاع العقــارات وخدمــات األعمــال1 نحــو 126 نقطــة، ممــا يوفــر دفعــة قويــة القتصــاد 
اإلمــارة فــي النصــف األول مــن عــام 2018. تعكــس إيــرادات المبيعــات توقعــات إيجابيــة حيــث تتوقــع نســبة %40 مــن الشــركات زيــادة 
ــبة 29%  ــع نس ــث تتوق ــات حي ــم المبيع ــأن حج ــي بش ــاؤل اإليجاب ــوي التف ــع الق ــذا التوق ــزز ه ــتقراراً. ويع ــبة %54 اس ــع نس ــا تتوق بينم
مــن الشــركات بيــع كميــات أعلــى فــي النصــف األول مــن عــام 2018 مقابــل توقــع نســبة %3 انخفاضــا بســبب صعوبــة أوضــاع الســوق 
وانخفــاض النشــاط العقــاري وانخفــاض الطلــب علــى الخدمــات. ومــن المتوقــع أن تظــل أســعار البيــع مســتقرة حــث تتوقــع نســبة 
%80 مــن الشــركات بقائهــا علــى حالهــا دون تغييــر. تتوافــق توقعــات الربحيــة والتوظيــف مــع توقعــات إيــرادات المبيعــات وأحجامهــا؛ 

بينمــا مــن المتوقــع أن يظــل مســتوى المخــزون ثابتــا حيــث تتوقــع نســبة )%86( مــن الشــركات المحافظــة علــى مســتويات المخــزون 
الحاليــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018.

ــارات  ــة للعق ــات الفرعي ــارات والقطاع ــخصية والعق ــات الش ــن والخدم ــل والتأمي ــاالت التموي ــي مج ــطة ف ــركات النش ــال الش ــات األعم ــارات وخدم ــاع العق ــمل قط 1يش

ــال. ــات األعم وخدم
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شكل (11)
ا�داء المتوّقع ل�عمال  بقطاع النقل والتخزين خالل النصف ا�ول من عام 2018 

أحجم المبيعات

ال تغييرانخفاضارتفاع

مستوى أسعار البيع

78% 0% 22%

إيرادات المبيعات

0% 100% 0%

مستوى المخزون عدد الموظفين ا�رباح الصاقية

22% 0% 78%

78% 0% 22%

0% 100% 0%100% 0% 0%

2.5 قطاع النقل والتخزين

ســجل المؤشــر المركــب لشــركات النقــل والتخزيــن )95 نقطــة( ويعتبــر األضعــف بيــن جميــع القطاعــات ويشــير إلــى توقعــات 
اقتصاديــة ســلبية فــي النصــف األول مــن عــام 2018. ومــن المتوقــع أن تنخفــض عائــدات المبيعــات حيــث عبــرت الشــركات بنســبة 100% 
ــة اإلمــارات  ــزداد أســعار البيــع بشــكل طفيــف بســبب تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دول عــن انخفاضهــا. ومــن المتوقــع أن ت
ــوق.  ــاع الس ــوء أوض ــة وس ــبب المنافس ــات، بس ــم المبيع ــي حج ــا ف ــركات انخفاض ــع الش ــرى، تتوق ــة أخ ــن ناحي ــدة. وم ــة المتح العربي
جــاءت توقعــات االربــاح ســلبية، حيــث تتوقــع جميــع الشــركات انخفاضــا فــي النصــف األول مــن 2018 بســبب انخفــاض حجــم المبيعــات. 
وتعتبــر توقعــات التوظيــف إيجابيــة حيــث تتوقــع نســبة )%78( مــن الشــركات زيــادة التوظيــف كمــا ويتوقــع أن يظــل مســتوى المخــزون 

علــى حالــه.
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شكل (12)
ا�داء المتوّقع ل�عمال  بقطاع المطاعم والفنادق خالل النصف ا�ول من عام 2018 

أحجم المبيعات

ال تغييرانخفاضارتفاع

27%55%18%

مستوى أسعار البيع

27% 9% 64%

إيرادات المبيعات

9% 64% 27%

مستوى المخزون عدد الموظفين

82% 0% 18%36% 36% 27%

ا�رباح الصاقية

36% 55% 9%

2.6 قطاع المطاعم والفنادق

تشــير توّقعــات قطــاع المطاعــم والفنــادق فــي عجمــان إلــى اســتقراره فــي النصــف األول مــن عــام 2018، حيــث بلغــت قيمــة مؤشــر 
الثقــة المركــب 100 نقطــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018. وقــد أشــارت غالبيــة الشــركات بنســبة )%64( إلــى انخفــاض فــي إيــرادات 
مبيعاتهــا – بينمــا تتوقــع نســبة %27 زيادتهــا. ويالحــظ اتجــاه مماثــل فــي حجــم المبيعــات حيــث تتوقــع نســبة %55 مــن الشــركات 
انخفاضــا مقابــل نســبة %27 تتوقــع زيــادة. وتتأثــر إيــرادات وحجــم مبيعــات الفنــادق إلــى حــد كبيــر بالمنافســين غيــر المنظميــن عبــر 
ــادق.  ــرادات الفن ــى إي ــر عل ــا يؤث ــدا مم ــة ج ــعار منخفض ــرف بأس ــى الغ ــول إل ــياح للوص ــرا للس ــر منب ــي توف ــل )AirBnB  الت ــت )مث اإلنترن
تتوقــع نســبة %64 مــن الشــركات ارتفــاع فــي األســعار، ولكــن هــذه الزيــادة ليســت كافيــة لتعويــض االنخفــاض فــي اإليــرادات وحجــم 
ــتقرة،  ــف مس ــات التوظي ــل توقع ــركات. وتظ ــن الش ــبة %55 م ــك نس ــن ذل ــرت ع ــا عب ــاح كم ــض األرب ــع أن تنخف ــن المتوق ــات وم المبيع

حيــث تعتــزم %82 مــن الشــركات الحفــاظ علــى نفــس القــوة العاملــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018.
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شكل (13)
ا�داء المتوّقع ل�عمال بالشركات المصدرة خالل النصف ا�ول من عام 2018 

أحجم المبيعات

ال تغييرانخفاضارتفاع

40%15%45%

مستوى أسعار البيع

37% 2% 61%

إيرادات المبيعات

18% 24% 58%

مستوى المخزون عدد الموظفين

63% 5% 31%

ا�رباح الصاقية

28% 26% 46%73% 3% 24%

القسم الثالث توّقعات الشركات المصّدرة

شــمل المســح 93 شــركة مــن الشــركات التــي تقــوم بالتصديــر و287 شــركة غيــر مصــدرة، وقــد ســّجل مؤشــر ثقــة األعمــال للشــركات 
ــر  ــر مــن غي المصــدرة 131 نقطــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018. ويظهــر االســتطالع أن المصدريــن يتمتعــون بتوقعــات أقــوى بكثي
المصدريــن فيمــا يتعلــق بجميــع المؤشــرات التــي تشــكل المؤشــر. تتوقــع نســبة %58 مــن الشــركات المصــدرة زيــادة فــي إيراداتهــم 

خــالل النصــف األول مــن عــام 2018، مقابــل نســبة %33 مــن الشــركات غيــر المصــدرة. 

يعكــس حجــم المبيعــات توقعــات مشــابهه حيــث تتوقــع نســبة %40 مــن المصدريــن زيــادة حجــم مبيعاتهــم مقارنــة مــع %16 مــن 
غيــر المصدريــن. أمــا فيمــا يتعلــق بأســعار البيــع، توقعــت نســبة %61 مــن المصدريــن زيادتهــا مقابــل نســبة %37 تتوقــع بقائهــا علــى 
ــام 2018  ــن ع ــف األول م ــي النص ــا ف ــادة أرباحه ــدرة زي ــركات المص ــن الش ــبة %46 م ــع نس ــا. تتوق ــع انخفاضه ــبة %2 تتوق ــا ونس حاله
مقابــل %28 تتوقــع انخفــاض. كمــا وتوقــع نســبة %73 مــن الشــركات المصــدرة الحفــاظ علــى أعــداد الموظفيــن فــي النصــف األول مــن 

عــام 2018؛ بينمــا تتوقــع نســبة %24 زيــادة قــوة موظفيهــا لتلبيــة متطلبــات األعمــال المتناميــة.

أشارت %11 فقط من الشركات إلى أن أكثر من %20 من إجمالي مبيعاتها تأتي من الصادرات.
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3.1 أهم أسواق التصدير وأهم المنتجات المصدرة 

أظهــر مســح عينــة الشــركات المصــدرة فــي عجمــان، أن نســبة %78 مــن الشــركات المصــّدرة فــي عجمــان تصــّدر إلــى دول الخليــج وأن 
نســبة %18 و %11 مــن الشــركات تبيــع منتجاتهــا / خدماتهــا ألفريقيــا واإلمــارات األخــرى فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وتتمثــل أهــم المنتجــات والخدمــات التــي يتــم تصديرهــا مــن مختلــف القطاعــات التــي شــملها المســح: مــواد التشــحيم والمالبــس 
الجاهــزة )الصناعــات التحويليــة(؛ والدهانــات والبــالط )قطــاع البنــاء والتشــييد(.

ال الصادرات

الصادرات 21 -
%50 من المبيعات

تصدر أكثر من 50%
من المبيعات

شكل (14)
نسبة الصادرات من اجمالي مبيعات الشركات المصدرة 

5%

76%

6%

الصادرات أقل
من %20 من المبيعات

13%

شكل (15)
توزيع الصادرات وفق� ل�سواق المصدر إليها

78%

دول مجلس
التعاون 
الخليجي

@ أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، أم القيوين، الفجيرة
@@ سريالنكا، بنغالديش، فيليبين، مايانمار

18%

أفريقيا

11%

ا�مارات 
أخرى في 

ا�مارات 
العربية 

المتحدة@

8%

بلدان آسيا 
والمحيط 

الهادي 
ا¢خرى@@

6%

الشرق 
ا¢وسط 
وشمال 
أفريقيا

5%

أوروبا

4%

الهند

4%

أمريكا 
الشمالية

1%

الصين
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3.2 أهم التحديات التي تواجه الشركات المصدرة 

نســبة %66 مــن الشــركات المصــّدرة ال تتوقــع أن تواجــه أيــة تحديــات مرتبطــة باألعمــال أثنــاء قيامهــا بأنشــطة التصديــر. أمــا بالنســبة 
لباقــي الشــركات المصــّدرة، فــإن التأخــر فــي الحصــول علــى مســتحقاتها الماليــة )%9( يمثــل العقبــة الرئيســية، تليهــا القضايــا 
القانونيــة والتنظيميــة المرتبطــة بتراخيــص العمــل والتأشــيرات )%8( والمنافســة )%6( وعــدم االســتقرار السياســي فــي المنطقــة )5%(، 

وتقلبــات أســعار الصــرف )3%(

شكل (16)
التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات المصدرة 

عدم وجود
عوامل سلبية

66%

تأخير الدفعات / 
المستحقات

9%

المسائل القانونية 
والتنظيمية

8%

منافسة

6%

وعدم االستقرار 
السياسي في 

المنطقة

5%

تقلبات أسعار 
الصرف

3%

عدم استقرار ا�سعار 
في سوق الخليج 

ل�وراق المالية

1%

عدم معرفة 
السوق

1%

توافر المخزون

1%
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ومــن منظــور حجــم األعمــال، فــإن كل مــن الشــركات الكبيــرة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة لهمــا نفــس التوقعــات بشــأن خطــط 
االســتثمار. تنــوي نســبة %19 مــن الشــركات الكبيــرة و %6 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التوســع فــي االســتثمار فــي النصــف 
األول مــن عــام 2018. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن المصدريــن أكثــر ثقــة بخططهــم االســتثمارية، مــع %18 منهــم يتوقعــون القيــام بهــذه 

النفقــات مقابــل 5 % مــن غيــر المصدريــن.

ــاء  ــون إنش ــم يعتزم ــتثمارية، %33 منه ــطة اس ــام بأنش ــط للقي ــي تخط ــركات الت ــن الش ــن %8 م ــن بي ــة، م ــهر الـــ 12 المقبل ــالل األش وخ
فــروع جديــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كجــزء مــن خططهــم االســتثمارية، فــي حيــن أن نســبة مماثلــة مــن المســتطلعين 
لتطويــر  تخطــط   17% والمعــدات.  اآلالت  أو  والمســتودعات  والممتلــكات  األرض  مثــل  الثابتــة  األصــول  فــي  لالســتثمار  يخططــون 
ــا  ــط أعماله ــن خ ــدة ضم ــات جدي ــات / خدم ــم منتج ــط لتقدي ــركات تخط ــن الش ــا و %7 م ــا وكفاءته ــين قدراته ــا لتحس التكنولوجي

ــوقية. ــم الس ــادة حصصه ــك لزي ــي وذل الحال

القسم الرابع التوّقعات المستقبلية لتوسعة 
لألعمال 

فــي إطــار تطــور األعمــال الحاليــة فــي األســواق المحليــة والعالميــة، أشــارت نســبة )%71( مــن الشــركات إلــى خططهــا للتركيــز علــى 
العمليــات التجاريــة القائمــة ووقــف االســتثمارات اإلضافيــة بينمــا عبــرت نســبة %8 مــن الشــركات عــن اســتعدادها للقيــام باســتثمارات 
تجاريــة إضافيــة. قطــاع المطاعــم والفنــادق هــو األكثــر تفــاؤال فيمــا يتعلــق بآفــاق االســتثمار فــي النصــف األول مــن عــام 2018. علــى 

العكــس مــن ذلــك، ال توجــد أي مــن شــركات النقــل والتخزيــن تخطــط لالســتثمار فــي عملياتهــا التجاريــة فــي المســتقبل القريــب. 

شكل (17)
توقعات التوسع في االستثمار خالل الـ12 شهر المقبلة

النقل والتخزين

غير متأكدكالنعم

0%100%0%

العقارات
وخدمات ا�عمال

9%89%3%

المطاعم والفنادق

0% 82% 18%

بصورة شاملة

21% 71% 8%

الصناعات التحويلية ا�نشاءات تجارة الجملة
والتجزئة

34% 66% 0%79% 15% 7%11%89%0%
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شكل (18)
خطط االستثمار الرئيسية

33%

إنشاء فرع 
جديد في

عجمان

33%

االستثمار في ا�صول 
الثابتة مثل الممتلكات 

وا�الت

17%

ترقية 
التكنولوجيا

7%

تقديم منتجات 
وخدمات جديدة

3%

التوسع في 
ا�سواق الدولية
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القسم الخامس التحّديات الرئيسة التي تواجه 
الشركات في عجمان 

يتنــاول هــذا القســم أهــم التحديــات التــي تــرى الشــركات أنهــا ســتؤثر علــى أعمالهــا خــالل النصــف األول مــن عــام 2018. وال تــزال البيئــة 
العامــة لألعمــال فــي عجمــان إيجابيــة، حيــث أشــارت نســبة %71 مــن الشــركات إلــى عــدم توقعهــا لمواجهــة عقبــات  فــي النصــف 
األول مــن 2018 مقارنــة مــع نســبة %51 مــن الشــركات فــي النصــف األول مــن عــام 2016. تعتبــر الشــركات فــي قطــاع النقــل وتجــارة 
ــي. ــى التوال ــام 2018، عل ــن ع ــف األول م ــالل النص ــات خ ــع أي عقب ــبة %100 و %98 ال تتوق ــث أن نس ــاؤال، حي ــر تف ــة األكث ــة والتجزئ الجمل

شكل (19)
التحديات الرئيسة التي تواجه الشركات خالل النصف ا�ول من عام  2016

عدم 
وجودعوامل 

سلبية

52%

تّوفر التمويل 
المصرفي

3%

منافسة

16%

تكلفة ا�ستئجار / 
التأجير

8%

الرسوم / 
ا�نظمة 

الحكومية

6%

تكلفة المرافق

5%

تّوفر يد عاملة 
بارعة

3%

النفقات العامة 
المرتفعة

1%

تقلبات أسعار 
النفط

1%

الطلب على 
المنتجات / الخدمات

1%

تأخير الدفعات / 
المستحقات

3%

تكلفة التمويل

1%

شكل (20)
التحديات الرئيسة التي تواجه الشركات خالل النصف ا�ول من عام   2018

عدم 
وجودعوامل 

سلبية

71%

تكلفة 
المرافق

3%

الرسوم / 
ا�نظمة 

الحكومية

13%

تكلفة ا�ستئجار / 
التأجير

8%

الطلب على 
المنتجات / 

الخدمات

3%

تأخير الدفعات / 
المستحقات

5%

منافسة

2%

تّوفر التمويل 
المصرفي

1%

تّوفر يد عاملة 
بارعة

1%

نقص البنية 
التحتية

2%
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5.1 أهم التحديات الرئيسة التي تؤثر على قطاع األعمال في عجمان:

ــح . 1 ــر لوائ ــة وتغيي ــوم الحكومي ــاع الرس ــإن ارتف ــا، ف ــذه القضاي ــتجيبين ه ــن المس ــر %13 م ــد ذك ــح: وق ــة / اللوائ ــوم الحكومي الرس
ــص  ــدار التراخي ــة إص ــاع تكلف ــية ارتف ــا الرئيس ــمل القضاي ــارة. وتش ــي اإلم ــة ف ــركات العامل ــيا للش ــا رئيس ــكل تحدي ــال يش األعم
التجاريــة وإصــدار التأشــيرات، واإلجــراءات الجمركيــة المطولــة، وعمليــات التفتيــش المتكــررة غيــر المعلنــة، ومــا إلــى ذلــك مقارنــة 
مــع النصــف األول مــن عــام 2016، يعتبــر هــذا التحــدي مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه قطــاع األعمــال فــي النصــف األول مــن 

ــدي. ــذا التح ــرا به ــر تأث ــي األكث ــة ه ــركات الصناعي ــر الش ــام 2018. تعتب ع

تكلفــة اإليجــار: نســبة %8 مــن الشــركات تتوقــع أن تؤثــر تكلفــة اإليجــار علــى عملياتهــا. تعتبــر الشــركات الصناعيــة هــي األكثــر تأثــرا . 2
ــذا التحدي.  به

الطلــب علــى المنتجــات / الخدمــات: تواجــه الشــركات، وخاصــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي الســوق المحليــة، . 3
ــاع  ــي قط ــركات ف ــال. الش ــدات األعم ــى عائ ــلبا عل ــر س ــا يؤث ــا، مم ــا وخدماته ــى منتجاته ــب عل ــاض الطل ــبب انخف ــاكل بس مش

ــرا بانخفــاض الطلــب علــى المنتجــات والخدمــات. ــر تأث المطاعــم والفنــادق هــي األكث

التأّخــر فــي الدفعات/المبالــغ المســتحقة: وهــذا يشــكل أيضــا تحديــا هامــا كمــا أشــارت إليــه %3 مــن الشــركات. تتأثــر الشــركات . 4
فــي قطــاع العقــارات والخدمــات التجاريــة بهــذا التحــدي.

وُتظهــر مقارنــة بيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبيــرة أن %75 مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ال تتوقــع أي 
تحديــات تجاريــة فــي النصــف األول مــن عــام 2018 مقارنــة مــع %53 مــن الشــركات الكبيــرة. وأهــم التحديــات التــي تواجههــا الشــركات 

الكبيــرة والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة هــي الرســوم الحكوميــة / اللوائــح.

5.2 أهم التحديات التي تواجه قطاع األعمال موزعة وفقًا للقطاعات :

قطــاع الصناعــات التحويليــة: %52 مــن شــركات التصنيــع ال تتوقــع أي عوامــل ســلبية تؤثــر علــى عملياتهــا التجاريــة فــي النصــف 	 
األول مــن عــام 2018. فــي حيــن أن الرســوم الحكوميــة المرتفعــة وتغييــر اللوائــح التجاريــة تؤثــر ســلبا علــى %14 مــن الشــركات، كمــا 

يؤثــر مــن ارتفــاع تكلفــة اإليجــار ســلبًا علــى نســبة )%12) مــن الشــركات.

قطــاع االنشــاءات: %88 مــن شــركات البنــاء ال تتوقــع أن تواجــه أي عقبــات أو عوامــل ســلبية خــالل النصــف األول مــن عــام 2018. 	 
وتشــمل تحديــات األعمــال الرئيســية الطلــب علــى المنتجــات والخدمــات، وتوافــر التمويــل والعمالــة الماهــرة.

ــى 	  ــر عل ــلبية تؤث ــل س ــود عوام ــدم وج ــى ع ــاع إل ــذا القط ــي ه ــركات ف ــن الش ــارت %98 م ــة: أش قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئ
ــي. ــدي الرئيس ــكل التح ــة تش ــإن المنافس ــركات، ف ــة الش ــبة لبقي ــا بالنس ــام 2018. أم ــن ع ــف األول م ــي النص ــم ف عملياته

ــى 	  ــر عل ــلبية تؤث ــل س ــع أي عوام ــال ال تتوق ــات األعم ــة وخدم ــركات العقاري ــن الش قطــاع العقــارات وخدمــات األعمــال: %77 م
عملياتهــا خــالل النصــف األول مــن عــام 2018. وبالنســبة للشــركات المتبقيــة، فــإن التأّخــر فــي الدفعات/المبالــغ المســتحقة يظــل 

تحديــا رئيســيا لألعمــال )ذكــره %11 مــن الشــركات(.

قطــاع النقــل والتخزيــن: أشــارت جميــع الشــركات فــي هــذا القطــاع )%100) إلــى عــدم وجــود عوامــل ســلبية تؤثــر علــى 	 
عملياتهــم فــي النصــف األول مــن عــام 2018.

قطــاع المطاعــم والفنــادق: %36 مــن المطاعــم والفنــادق فــي عجمــان ال تتوقــع أي عوامــل ســلبية علــى نشــاطها التجــاري فــي 	 
النصــف األول مــن عــام 2018، بينمــا تتوقــع نســبة )%27) مــن الشــركات أن يشــكل عــدم وضــوح اللوائــح المنظمــة لألعمــال عقبــه 

أمــام عملياتهــا.
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حققــت نســبة )%65( مــن الشــركات التــي تمــت مقابلتهــا إيــرادات مبيعــات ســنوية أقــل مــن 5 مليــون درهــم، حيــث أفــاد %35 بتحقيــق 
إيــرادات مــا بيــن 1 إلــى 5 مليــون درهــم و %30 عــن إيــرادات ســنوية تقــل عــن 1 مليــون درهــم. وشــكلت نســبة الشــركات التــي حققــت 

إيــرادات ســنوية أكثــر مــن 100 مليــون درهــم نحــو )1%(.

الملحق األول خصائص عينة الدراسة

ُأجريــت الدراســة االســتقصائية الفصليــة لقطاعــات األعمــال عــن النصــف االول لعــام  2018 باســتخدام عينــة تتكــون مــن 380 شــركة 
فــي مختلــف أنحــاء عجمــان. وتضّمنــت العينــة مزيجــًا مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوّســطة والكبيــرة، بمــا يضمــن التمثيــل النســبي 
المالئــم مــن مختلــف قطاعــات االقتصــاد، وذلــك وفقــًا لمســاهماتها فــي الناتــج المحّلــي اإلجمالــي لإلمــارة. وقــد شــّكلت الشــركات 

الكبيــرة المشــاِركة فــي المســح نســبة %16 مــن حجــم العينــة.

وتتوزع شركات العينة على القطاعات المختلفة، وفقًا لما يلي: 

الصناعات التحويلية )174(. 	 

اإلنشاءات )75(.	 

تجارة الجملة والتجزئة )62(. 	 

العقارات وخدمات األعمال  )35(.	 

النقل والتخزين )23(.	 

المطاعم والفنادق )11(. 	 

ــرات  ــض المؤّش ــى بع ــح عل ــز المس ــركات، رّك ــات الش ــن تطلع ــة ع ــورة كامل ــى ص ــول عل ــال والحص ــات األعم ــد توقع ــى رص ــعيًا إل وس
الرئيســة، مثــل المبيعــات وأســعار البيــع وأحجــام المبيعــات وعــدد الموظفيــن واألربــاح. وقــد ُطلــب مــن المشــاركين تحديــد مــا إذا كانــوا 
يتوّقعــون »ارتفاعــًا« أو »انخفاضــًا« أو »عــدم التغييــر« »فــي هــذه المؤّشــرات. واشــتمل المشــاركون علــى كبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي 

الشــركات، مــن أصحــاب المناصــب التاليــة: المالــك، الشــريك، المديــر التنفيــذي، العضــو المنتــدب، المديــر العــام، والمديــر المالــي.

وفيما يلي توضيح تفصيلي لبعض خصائص العينة:

إيرادات المبيعات (بالدرهم ا�ماراتي)

35%

24%
9%

1%
1%

30%

<= 1 مليون
1 - 5 مليون

5 - 10 مليون
10 - 50 مليون

50 - 100 مليون
> = 100 مليون



23

وباإلشــارة إلــى صافــي أربــاح الشــركات، أفادت 
نســبة كبيــرة مــن الشــركات )%71( أن صافــي 
وبلــغ  درهــم.  مليــون   1 عــن  يقــل  أرباحهــا 
صافــي ربــح %21 مــن الشــركات مــا بيــن 1 إلــى 
5 مليــون درهــم. وأفــادت أقــل مــن نســبة 1% 
ــى  ــة أعل ــا الصافي ــأن أرباحه ــركات ب ــن الش م

ــنويا. ــم س ــون دره ــن 50 ملي م

الموظفيــن،  عــدد  إلــى  وباإلشــارة 
الشــركات  مــن   84% نســبة  أفــادت 
ــن 50  ــل ع ــم يق ــدد موظفيه ــأن ع ب
معظــم  أن  يؤكــد  ممــا  موظــف 
مقابلتهــا  تمــت  التــي  الشــركات 
ــطة. ــرة ومتوس ــركات صغي ــر ش تعتب

االســتطالع  فــي  المشــاركين  مــن   85%

5 مالييــن درهــم فــي  اســتثمروا أقــل مــن 
أعمالهــم. وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن معظــم 
الحجــم  المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
لعملياتهــا  الخاصــة  أموالهــا  تســتخدم 
مــن  فقــط   2% اســتثمر  وقــد  التجاريــة. 
 50 المشــاركين فــي االســتطالع أكثــر مــن 
التجاريــة. عملياتهــم  فــي  درهــم  مليــون 

نطاق صافي ا�رباح للعينة المشاركة في الدراسة

21%
6% 2%

71%

<= 1 مليون
1 - 5 مليون

5 - 10 مليون
10 - 50 مليون

50 - 100 مليون
> = 100 مليون

نطاق عدد الموظفين للعينة المشاركة في الدراسة

58%

10% 6%

26%

9-1
49 - 10

99 - 50
100 = <

إجمالي رأس المال المستثمر من العينة المشاركة

50%

8%
5%

1%
1%

35%

<= 1 مليون
1 - 5 مليون

5 - 10 مليون
10 - 50 مليون

50 - 100 مليون
> = 100 مليون
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الملحق الثاني أهم التحّديات التي تواجه قطاعات 
األعمال

التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية  النصف االول 2018

عدم وجودعوامل 
سلبية

52%

الرسوم / 
انظمة 

الحكومية

15%

تكلفة ا�ستئجار / 
التأجير

12%

نقص البنية 
التحتية

4%

تأخير الدفعات / 
المستحقات

3%

الطلب على 
المنتجات / 

الخدمات

2%

تكلفة المرافق

2%

منافسة

2%

تّوفر يد عاملة 
ماهرة

1%

التحديات التي واجهها قطاع التشييد و البناء  النصف االول 2018

عدم وجودعوامل 
سلبية

88%

الرسوم / 
ا�نظمة 

الحكومية

تّوفر التمويل 
المصرفي

الطلب على 
المنتجات / 

الخدمات

3%

تّوفر يد عاملة 
ماهرة

تأخير الدفعات / 
المستحقات

1% 3% 3%3%

التحديات التي تواجه قطاع قطاع تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة  النصف االول 2018

عدم وجودعوامل 
سلبية

98%

منافسة

2%
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التحديات التي تواجه قطاع العقارات وخدمات ا�عمال  النصف االول 2018

عدم وجودعوامل 
سلبية

77%

تكلفة ا�ستئجار 
/ التأجير

الرسوم / ا�نظمة 
الحكومية

تكلفة ا�ستئجار 
/ التأجير

3%

نقص البنية 
التحتية

6% 11%3%

التحديات التي تواجه قطاع المطاعم والفنادق النصف االول 2018

عدم وجودعوامل 
سلبية

36%

الرسوم / 
ا�نظمة 

الحكومية

الطلب على منافسة
المنتجات / 

الخدمات

9%

عوامل اخرى

18% 27%9%

التحديات التي تواجه قطاع النقل والتخزين النصف االول 2018

عدم وجودعوامل 
سلبية

100%
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الملحق الثالث منهجية الدراسة

ح لما يلي من مؤّشرات توّقعات األعمال: ُيحتَسب المؤّشر المرّكب لثقة األعمال كمتوّسط مرجَّ

أسعار البيع	 

حجم المبيعات 	 

عدد الموظفين	 

األرباح	 

ــي  ــال ف ــات األعم ــرات توّقع ــي لمؤّش ــح اإلجمال ــلوك المرجَّ ــد الس ــي تحدي ــال ف ــة األعم ــب لثق ــر المرّك ــن المؤّش ــرض م ــن الغ ويكم
القطاعــات غيــر النفطيــة، وُتحتَســب النقــاط النهائيــة لــكل مــن هــذه المؤّشــرات باســتخدام طريقــة الرصيــد الصافــي:

)% الردود اإليجابية - % الردود السلبية( + 100

أّمــا بالنســبة للمؤّشــر المرّكــب لثقــة األعمــال، فــإّن النقــاط النهائيــة ُتضــَرب بــاألوزان المقابلــة لهــا للتوّصــل إلــى عــدد نقــاط المتوّســط 
ــح للمؤّشــر. المرجَّ

وُتصنَّف نقاط المؤّشر المرّكب لثقة األعمال ضمن ثالث مجموعات كالتالي: 

إذا كان المؤّشر المرّكب لثقة األعمال يقّل عن 100 نقطة، فهذا يعني أّن توقعات األعمال سلبية.	 

إذا كان المؤّشر المرّكب لثقة األعمال يساوي 100 نقطة، فهذا يعني أّن توقعات األعمال مستقّرة.	 

إذا كان المؤّشر المرّكب لثقة األعمال يزيد عن 100 نقطة، فهذا يعني أّن توقعات األعمال إيجابية.	 
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