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مسح توقعات األعمال التجارية في الشارقة للربع الثالث من عام 2015

لمحات بارزة:
*ســجل «المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال التجاريــة» توقعــات قويــة للربــع الثالــث مــن عــام  124.6( 2015نقطــة) .وقــد انخفــض
مؤشــر الربــع الثالــث لعــام  2015مقارنــةً بالربــع األول مــن العــام نفســه بســبب تباطــؤ النشــاط االقتصــادي خــال موســم الصيف،
وهــذا مــا يعــود ســببه فــي المقــام األول إلــى انخفــاض مســتوى تدفــق الســياح وذهــاب ســكان الشــارقة لقضــاء عطالتهــم خــارج
اإلمــارة.
* تتوقــع ( )51%مــن الشــركات ارتفــاع إيــرادات المبيعــات خــال الربــع الثالــث مــن عــام  ،2015فــي حيــن أن ( )34%مــن الشــركات
ال تتوقــع حــدوث أي تغييــرات فــي هــذا الصــدد.
*التوقعــات لحجــم المبيعــات إيجابيــة ،حيــث تأمــل ( )29%مــن الشــركات تحقيــق ارتفــاع حجــم المبيعــات ،بينمــا تتوقــع ( )8%مــن
الشــركات انخفاضهــا.
*تشير توقعات الربحية إلى أن ( )36%من الشركات تشعر بالثقة نحو ارتفاع هوامش الربحية في الربع الثالث.
*قطــاع الصناعــات التحويليــة هــو القطــاع األكثــر ثقــةً فيمــا يتعلــق بحجــم المبيعــات وصافــي األربــاح والتوظيــف وطلبيات الشــراء
الجديدة.
*عكــس المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال ارتفــاع ثقــة للشــركات الكبيــرة مقارنــة بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة إذ ســجل
المؤشــر  131نقطــةً للشــركات الكبيــرة بينمــا ســجل المؤشــر  115نقطــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
*شــركات التصديــر هــي األكثــر تفــاؤالً بتوقعــات األعمــال فــي المســتقبل بالمقارنــة مــع شــركات األعمــال الموجهــة محليــً فيمــا
يتعلــق بجميــع المؤشــرات التــي شــملها المســح ،حيــث أن ( )59%مــن الشــركات المصــدرة تتوقــع ارتفــاع مبيعــات التصديــر
خــال الربــع الثالــث مــن العــام.
*تراجــع مســتوى ســهولة ممارســة األعمــال التجاريــة بشــكل كبيــر منــذ الربــع األول لعــام  ،2015حيــث أشــار ( )52%ممن شــملهم
المســح عــدم وجــود معوقــات تواجــه أعمالهــم التجاريــة ،علــى عكــس ( )14%مــن المشــاركين في المســح.
*شــركات الشــارقة أكثــر ميـ ً
ا نحــو الترقيــات التكنولوجيــة ،حيــث تعتــزم ( )42%مــن الشــركات القيــام باســتثمارات لزيــادة الطاقــة
اإلنتاجيــة ،فــي حيــن تعتــزم ( )56%مــن الشــركات باالســتثمار فــي الترقيــات التكنولوجيــة.
*الشــركات المســجلة فــي المناطــق الحــرة أكثــر تفــاؤالً بخصــوص توقعــات أعمالهــا التجاريــة (بحســب جميــع المؤشــرات) مقارنــةً
بالشــركات المســجلة محليــً.
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منهجية المسح
عتبــر مســح توقعــات األعمــال التجاريــة بمثابــة منتجــً يقيــس واقــع مجتمــع األعمــال ويقــدم مقياســً موثوقــً للشــركات والمؤسســات
الحكوميــة والبنــوك والمســتثمرين المحتمليــن.
ُ
وأجــري هــذا المســح الربعــي للربــع الثالــث مــن عــام  2015بمشــاركة  500شــركة مــن جميــع أنحــاء إمــارة الشــارقة .وتنوعــت الجهــات
التــي اســتهدفها المســح بيــن أصحــاب األعمــال والشــركاء والمســؤولين التنفيذييــن مــن المســتوى ج واإلدارات الماليــة والمــدراء
المالييــن .كمــا شــملت العينــة مزيجــً مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة لضمــان التمثيــل الكافــي لمختلــف قطاعــات
االقتصــاد متناســبةً مــع مســاهماتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة الشــارقة .وشــمل المســح مشــاركة كافيــة مــن كل مــن
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ( 90%مــن العينــة أي  450شــركة) والشــركات الكبيــرة ( 10%مــن العينــة أي  50شــركة) فــي إمــارة
الشــارقة.

وشملت عينة الشركات التي شملها المسح القطاعات التالية:

التجارة والضيافة )(193

البناء والتشييد )(63

التمويل والعقارات وخدمات األعمال )(88

النقل والتخزين )(60

الصناعي )(96

ومــن أجــل االســتفادة علــى النحــو األمثــل مــن «توقعــات األعمــال» ،ركــز المســح علــى مؤشــرات رئيســية مثــل المبيعــات وأســعار
البيــع وحجــم المبيعــات واألربــاح وعــدد الموظفيــن وطلبيــات الشــراء الجديــدة .كمــا ُطلــب مــن المشــاركين فــي المســح ذكــر
أجوبتهــم بخصــوص توقعاتهــم حــول حــدوث 'زيــادة' أو 'انخفــاض « أو «اســتقرار» فــي هــذه المؤشــرات .واســتهدف المســح اســتطالع
آراء المســؤولين التنفيذييــن فــي الشــركات فضـ ً
ا عــن الجهــات التاليــة :أصحــاب األعمــال والشــركاء والمســؤولين التنفيذييــن مــن
المســتوى ج والمــدراء المالييــن التنفيذييــن والمــدراء المالييــن.

ألغــراض هــذا المســح ،تُقســم الســنة إلــى أربــاع ســنوية كمــا يلــي :الربــع األول مــن ينايــر حتــى مــارس والربــع الثانــي مــن أبريــل حتــى يونيــو والربــع الثالــث مــن يوليــو
حتــى ســبتمبر والربــع الرابــع مــن أكتوبــر حتــى ديســمبر.
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المؤشر المركب لثقة األعمال
ُيحسب «المؤشر المركب لثقة األعمال» كمتوسط مرجح لمؤشرات «توقعات األعمال» التالية:

حجم المبيعات

أسعار البيع

األرباح

عدد الموظفين

المرجــح الكلــي لمؤشــرات توقعــات األعمــال خــارج القطــاع
ويهــدف اســتخدام «المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال» إلــى معرفــة الســلوك
ّ
النفطــي .وتحســب نتيجــة كل مؤشــر باســتخدام طريقــة الرصيــد الصافــي:

( %من الردود اإليجابية  % -من الردود السلبية) 100 +
وبالنســبة للمؤشــر المركــب لثقــة األعمــال ،تُضــرب عــدد النقــاط الناتجــة فــي أوزانهــا المقابلــة للحصــول علــى المتوســط المرجــح
لدرجــة المؤشــر .ويجــري حســاب وزن المؤشــر مــن خــال المســاهمات النســبية للشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبيــرة
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الشــارقة ،وذلــك مــع أخــذ التركيبــة االقتصاديــة بعيــن االعتبــار بحســب حجــم الشــركات ،لتكــون
النتيجــة النهائيــة هــي المؤشــر التالــي:
المؤشر العام = ( * 60%مؤشر الشركات الكبيرة) ( * 40% +مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وتُصنف النتائج التي يسجلها المؤشر المركب لثقة األعمال وفق المجموعات الثالث التالية:

المؤشر >  ، 100توقعات أعمال سلبية
المؤشر =  ، 100توقعات أعمال ثابتة
المؤشر <  ، 100توقعات أعمال إيجابية
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التوقعات االقتصادية العالمية
يعــود اســتمرار حالــة عــدم االســتقرار التــي تحيــط باالقتصــاد العالمــي فــي األربــاع القليلــة الماضيــة إلــى االنخفــاض الحــاد فــي أســعار
النفــط ،واختــاف السياســات النقديــة بيــن الواليــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول المتقدمــة وقــوة الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات
األخــرى نظــرًا لتوقعــات رفــع ســعر الفائــدة مــن جانــب مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي والتباطــؤ االقتصــادي فــي الصيــن واســتمرار
الضعــف وعــدم اليقيــن الــذي يكتنــف منطقــة اليــورو .غيــر أن بعــض االقتصــادات المتقدمــة قــد بــدأت بتحســين أدائهــا .ويشــهد
االقتصــاد األميركــي تقدمــً بطيئــً بالتــوازي مــع تحســن مســتوى إنفــاق المســتهلكين وتحســن ســوق اإلســكان .وكذلــك األمــر
بالنســبة القتصــاد المملكــة المتحــدة التــي تســتفيد مــن المكاســب الجاريــة فــي اإلنفــاق االســتهالكي والبنــاء واألنشــطة الصناعيــة
واســتمرار تدفقــات رأس المــال األجنبــي .وبــدأت منطقــة اليــورو تظهــر بعــض النمــو اإليجابــي مــع تحســين الفــرص فــي فرنســا
وإســبانيا وألمانيــا علــى الرغــم مــن التحديــات التــي خلفتهــا أزمــة الديــون الســيادية فــي اليونــان .كمــا يســاعد تراجــع اليــورو علــى
تعزيــز القــدرة التنافســية للصــادرات فــي المنطقــة ،فــي حيــن يعــزز انخفــاض معــدالت الفائــدة اإلنفــاق االســتهالكي .أمــا اليابــان ،فهــي
مســتمرة بتحقيــق المكاســب مــن خــال سياســتها النقديــة التيســيرية.

وبالنســبة القتصــادات األســواق الناشــئة ،فــا زالــت المبــادرات الحكوميــة تعمــل علــى تحقيــق االســتقرار فــي النمــو ،وذلــك علــى الرغــم
مــن أن معــدل النمــو فــي الصيــن يتحــرك بخطــى معتدلــة .فــي حيــن ال تــزال البرازيــل تعانــي مــن حالــة انكمــاش بســبب سياســات
التقشــف المالــي واالرتفــاع الحــاد فــي أســعار الفائــدة ،وتواصــل روســيا مواجهــة تحديــات قويــة ،بينمــا تظهــر توقعــات النمــو فــي
الهنــد واقعــً إيجابيــً وســط تفــاؤل المســتثمرين.

اقتصاد الشارقة
بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي للشــارقة  80مليــار درهــم فــي عــام  ،2014مســج ً
ال نمــو بنســبة ( )8.5%وذلــك بدعــم مــن
فعاليــة التعــاون بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص .وأكــدت وكالــة «ســتاندرد آنــد بــورز» العالميــة علــى ثبــات التصنيــف االئتمانــي
الســيادي طويــل األجــل وقصيــر األجــل بالعملتيــن المحليــة واألجنبيــة إلمــارة الشــارقة عنــد  A-1و  Aمــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة.
وقــد جــاء هــذا التصنيــف مســتندًا إلــى قــوة النمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة وانخفــاض الديــون الحكوميــة .وأشــارت الوكالــة
إلــى أن التنــوع النســبي للقاعــدة اإلنتاجيــة يدعــم االقتصــاد الفعلــي فــي الشــارقة إذ ســجلت القطاعــات األربعــة الكبــرى وهــي
قطاعــات العقــارات وخدمــات األعمــال ( ،)20%والصناعــات التحويليــة ( ،)16%والتعديــن والمحاجــر والطاقــة ( ،)13%وتجــارة الجملــة
والتجزئــة ( .)12%وقــدرت الوكالــة نســبة النمــو االقتصــادي الحقيقــي بنحــو ( )3.5%فــي عــام  2015بعــد أن كانــت النســبة ()5.5%
فــي عــام  2014وذلــك نتيجــة النخفــاض أســعار النفــط ونقــص الســيولة النقديــة فــي القطــاع المصرفــي.
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المؤشر المركب لثقة األعمال في الشارقة

الربع الثالث2015 ،
الربع األول2015 ،

الشكل  : 1مقارنة المؤشر المركب لثقة األعمال لعام 2015

مؤشر الشركات
الكبيرة
المؤشر المركب
مؤشر الشركات
الصغيرة والمتوسطة
الشكل  : 2المؤشر المركب لثقة األعمال للربع الثالث من عام 2015 ،

05

ســجل المؤشــر المركــب لثقــة األعمــال ( )124.6نقطــة للربــع الثالــث مــن عــام  ،2015ممــا يــدل علــى التوقعــات اإليجابيــة لمجتمــع
األعمــال فــي الشــارقة .وجــاءت توقعــات الربــع الثالــث أقــل مــن الربــع األول للعــام  ،2015ويعــود هــذا إلــى العديــد مــن العوامــل
الدوريــة .ويظهــر المســح أيضــً أن الشــركات الكبيــرة هــي أكثــر ثقــة مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة حيــث ســجل مؤشــر ثقــة
الشــركات الكبيــرة ( )131نقطــةً بينمــا ســجل مؤشــر ثقــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ( )115نقطــة.

الربع الثالث2015 ،

الربع األول2015 ،

مستوى أسعار البيع

الربع الثالث2015 ،

الربع األول2015 ،

عدد الموظفين

الربع الثالث2015 ،

الربع األول2015 ،

األحجام المباعة

الربع الثالث2015 ،

الربع األول2015 ،

صافي األرباح

الشكل  : 3صافي األرصدة الفصلية ،الربع الثالث من عام 2015

ســجلت صافــي األرصــدة بالنســبة حجــم المبيعــات وصافــي األربــاح وعــدد الموظفيــن فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2015أرقامــً متقاربــة
مقارنــة مــع المؤشــرات المســجلة فــي الربــع األول مــن عــام  .2015إال أن توقعــات أســعار البيــع ارتفعــت منــذ الربــع األول مــن عــام 2015
حتــى الربــع الثالــث بســبب ارتفــاع تكاليــف المــواد الخــام وتحســن ظــروف الســوق والنمــو االقتصــادي.
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التوقعات العامة لألعمال التجارية -الربع
الثالث من عام 2015
الشكل  : 4توقعات أداء األعمال (بشكل عام) -الربع الثالث من عام 2015

األحجام المباعة

مستوى أسعار البيع

عوائد البيع

طلبات شراء جديدة

صافي األرباح

عدد الموظفين

دون تغيير

انخفاض

زيادة

يظهــر المســح العــام ثقــة مجتمــع األعمــال فــي الشــارقة فيمــا يتعلــق بإيــرادات المبيعــات خــال الربــع الثالــث مــن عــام  ،2015فــي ظــل
توقــع أكثــر مــن نصــف ممــن شــملهم المســح ( )51%زيــادة اإليــرادات نتيجــة التحســن الــذي تشــهده الســوق والــذي يعــززه «معــرض
إكســبو  ،»2020والنمــو فــي االقتصــاد المحلــي وبالتالــي المزيــد مــن المشــاريع والعمــاء .ويتوقــع ( )34%ممــن شــملهم المســح
عــدم تغيــر اإليــرادات مقارنــة بالربــع األول مــن نفــس العــام .ومــع ذلــك ،فــإن ( )15%مــن الشــركات أفــادت بتوقعهــا انخفــاض إيراداتهــا
بســبب شــهر رمضــان وفصــل الصيــف اللــذان شــهدا تراجعــً فــي المبيعــات .وبلغــت نســبة الرصيــد الصافــي إليــرادات المبيعــات
( ،)36%وأظهــر قطــاع التشــييد أعلــى مســتوى مــن التفــاؤل فيمــا يتعلــق بحجــم المبيعــات.
وفيمــا يتعلــق بحجــم المبيعــات ،توقــع ( )63%مــن المشــاركين باســتقرار المؤشــر ،بينمــا توقعــت ( )8%مــن الشــركات التــي شــملتها
الدراســة انخفــاض حجــم المبيعــات فــي الربــع الثالــث بســبب شــهر رمضــان و»ركــود األعمــال هــذا الموســم» .وأعلنــت ( )29%مــن
الشــركات ثقتهــا فــي ارتفــاع أحجــام المبيعــات بدعــم مــن طلبيــات شــراء ومشــاريع جديــدة وتوســيع نطــاق األعمــال التجاريــة وتحســن
األوضــاع االقتصاديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وســجل الرصيــد الصافــي لمعيــار حجــم المبيعــات ( .)21%وأظهــر قطــاع
الصناعــات التحويليــة أعلــى مســتوى مــن التفــاؤل فيمــا يتعلــق بحجــم المبيعــات فــي ظــل توقــع ( )38%مــن الشــركات العاملــة فــي
القطــاع ارتفاعهــا خــال الربــع الثالــث مــن العــام.
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ومــن المتوقــع اســتقرار أســعار البيــع كمــا أشــار أغلبيــة المشــاركين ( .)69%بينمــا تتوقــع ( )20%مــن الشــركات ارتفــاع األســعار خــال
الربــع الثالــث مــن العــام بســبب ارتفــاع تكاليــف المــواد الخــام وارتفــاع الطلــب فــي ظــل قوة االقتصــاد المحلــي .وقد اعتمدت الشــركات
التــي توقعــت انخفــاض األســعار علــى عــدد مــن األســباب هــي :انخفــاض المبيعــات خــال مهرجــان رمضــان ممــا دفــع الشــركات لبيــع
المنتجــات بأســعار مخفضــة والحمــات الترويجيــة والعــروض الجاريــة واالنخفــاض الموســمي فــي النشــاط االقتصــادي .وجــاء قطــاع
البنــاء والتشــييد علــى رأس القطاعــات المتوقعــة لزيــادة أســعار البيــع يليــه قطــاع الصناعــات التحويليــة.
وتماشــيًا مــع التوقعــات اإليجابيــة بخصــوص حجــم المبيعــات ،فــإن ( )32%مــن الشــركات التــي تخطــط لزيــادة طلبيات الشــراء الخاصة
بهــا أوردت أســبابًا لذلــك شــملت علــى ســبيل المثــال طلبيــات الشــراء الجديــدة وارتفــاع مســتوى الطلــب علــى منتجاتهــا .بينمــا
تتوقــع ( )8%مــن الشــركات انخفــاض حجــم طلبيــات الشــراء خــال شــهر رمضان/موســم الصيــف .وبلــغ الرصيــد الصافــي الناتــج لهــذا
المعيــار ( .)24%وجــاءت شــركات قطــاع الصناعــات التحويليــة علــى رأس الشــركات األكثــر تفــاؤالً بخصــوص طلبيــات الشــراء الجديــدة،
إذ بلــغ صافــي الرصيــد نســبة (.)31%
ويشــير المســح إلــى اســتقرار توقعــات التوظيــف وذلــك مــع توقــع ( )80%مــن الشــركات التــي شــملها المســح بالحفــاظ علــى أعــداد
موظفيهــا دون تغييــر يذكــر خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2015؛ بينمــا تأمــل ( )15%مــن الشــركات فــي تعييــن موظفيــن جــدد فــي
ســبيل زيــادة عــدد المشــاريع/الطلبيات الجديــدة .كمــا يشــير المســح إلــى أن قطــاع الصناعــات التحويليــة هــو األكثــر تفــاؤالً بخصــوص
زيــادة فــرص العمــل فــي الربــع الثالــث.
ويظهــر المســح أيضــً توقعــات بتحقيــق ربحيــة قويــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2015وذلــك بفضــل ارتفــاع عــدد الطلبيــات الجديــدة
وتحســن الطلــب والنمــو االقتصــادي ،ففــي الوقــت الــذي يتوقــع ( )36%مــن المشــاركين ارتفــاع األربــاح الصافيــة ،يتوقــع ()12%
انخفاضهــا بســبب تراجــع المبيعــات الناتجــة عــن موســم الصيف/رمضــان .وجــاء قطــاع الصناعــات التحويليــة األكثــر تفــاؤال حــول
األربــاح الصافيــة ،تــاه قطــاع البنــاء والتشــييد.
وكشــف المســح أن الشــركات المصــدرة ال زالــت تمتلــك نظــرة أكثــر تفــاؤالً مقارنــةً بشــركات األعمــال الموجهــة محليــً فيمــا يتعلــق
جميــع المؤشــرات فــي المســح ،كمــا أظهــرت الشــركات المســجلة فــي المناطــق الحــرة تفــاؤالً أكبــر بخصــوص توقعــات أعمالهــا
التجاريــة بحســب (جميــع المؤشــرات) مقارنــةً بالشــركات المســجلة محليــً.
فيما يلي ترتيب القطاعات من حيث األداء استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات:
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المالي والعقارات
وخدمات األعمال

الصناعي

البناء والتشييد

التجارة والضيافة

الصناعي

البناء والتشييد

البناء والتشييد

المالي والعقارات
وخدمات األعمال

الصناعي

أفضل  3قطاعات
من حيث إيرادات
المبيعات

أفضل  3قطاعات
من حيث أسعار
البيع

أفضل  3قطاعات
من حيث حجم
المبيعات
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التجارة والضيافة

البناء والتشييد

الصناعي

التجارة والضيافة

المالي والعقارات
وخدمات األعمال

الصناعي

النقل والتخزين

التجارة والضيافة

الصناعي

أفضل  3قطاعات
من حيث األرباح

أفضل  3قطاعات
من حيث عدد
الموظفين

أفضل  3قطاعات
من حيث طلبيات
الشراء الجديدة

*صافي الرصيد :النسبة المئوية للزيادة مطروحًا منها النسبة المئوية لالنخفاض

الشكل  : 5توقعات األعمال التجارية خالل الربع الثالث لعام 2015

تدهور
استقرار
تحسن
الربع الثالث2015 ،

الربع األول2015 ،

وأبــدت الجهــات المشــاركة فــي هــذا المســح توقعــات قويــة حيــال وضــع األعمــال التجاريــة فــي إمــارة الشــارقة ،حيــث أن ( )37%منهــا
تتوقــع تحســنًا فــي واقــع األعمــال ،فــي حيــن أن ( )58%منهــا تتوقــع اســتقرارها ،مــع وجــود نســبة هامشــية ( )5%تتوقــع حصــول
بعــض التدهــور .و فــي حيــن أن قطــاع التجــارة والضيافــة هــو األكثــر تفــاؤالً بتحســن وضــع األعمــال ،كان قطاعــا الصناعــات التحويليــة
والقطــاع المالــي والعقــارات األقــل تفــاؤالً  .وتوقعــات الشــركات الكبيــرة أكثــر إيجابيــةً بشــكل كبيــر مقارنــة بالشــركات الصغيــرة
والمتوســطة بشــأن وضــع األعمــال حيــث جــاءت النســب علــى التوالــي ( )53%و (.)35%
وتمتلــك شــركات األعمــال غيــر المصــدرة هامــش تفــاؤل أكثــر مــن الشــركات المصــدرة حــول تحســن بيئــة األعمــال الخاصــة بهــا ،فــي
حيــن أن الشــركات المســجلة محليــً أكثــر ثقــة مــن الشــركات المســجلة فــي المناطــق الحــرة.
كمــا كشــفت الدراســة الحاليــة توقعــات قويــة بشــأن خطــة الشــركات لالســتثمار فــي زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة علــى مــدى األشــهر
االثنــي عشــر المقبلــة .وتأمــل ( )42%مــن الشــركات القيــام بمثــل هــذه االســتثمارات ،فــي حيــن أن الشــركات األخــرى ( )58%ال
تمتلــك أي خطــط أعمــال اســتثمارية ،وجــاء قطــاع البنــاء والتشــييد يليــه قطــاع النقــل والتخزيــن األكثــر تفــاؤالً فــي هــذا الســياق.
وتعتــزم ( )56%مــن الشــركات المشــاركة االســتثمار فــي رفــع مســتوى التكنولوجيــا ،تتصدرهــا شــركات قطــاع التجــارة والضيافــة.
كمــا يشــير المســح إلــى أن الشــركات المســجلة فــي المناطــق الحــرة هــي األكثــر ميـ ً
ا نحــو االســتثمار فــي زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة ورفــع
مســتوى التكنولوجيــا مقابــل الشــركات المســجلة محليــً.
وعــاوة علــى ذلــك ،تمتلــك الشــركات الكبيــرة والشــركات المصــدرة آفاقــا أقــوى مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وغيــر المصــدرة
حســب الترتيــب فيمــا يتعلــق باالســتثمارات فــي كل مــن توســيع القــدرات وترقيــة مســتوى التكنولوجيــا.
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تحليل القطاعات...

قطاع البناء والتشييد
الشكل  : 6توقعات أداء األعمال التجارية (قطاع البناء والتشييد) للربع الثالث من عام 2015

األحجام المباعة

مستوى أسعار البيع

عوائد البيع

طلبات شراء جديدة

صافي األرباح

عدد الموظفين

دون تغيير

انخفاض

زيادة

يتصــدر قطــاع البنــاء والتشــييد قائمــة القطاعــات المتفائلــة بخصــوص إيــرادات المبيعــات
وأســعار البيــع للربــع الثالــث مــن عــام  2015وهــذا مــا يعــزى إلــى النمــو االقتصــادي وبالتالــي
وجــود مشــاريع جديــدة وطلبيــات شــراء .وأبــدت ( )60%مــن الشــركات العاملــة فــي هــذا
القطــاع ثقــة بزيــادة اإليــرادات خــال الربــع الثالــث ،فــي حيــن أن ( )29%منهــا ال تتوقــع أي
تغييــر )35%( .مــن الشــركات تتوقــع زيــادة فــي حجــم المبيعــات مقابــل ( )55%تتوقــع
اســتقرار حجــم المبيعــات .وجــاءت توقعــات الربحيــة قويــةً أيضــً ،حيــث أن ( )41%مــن
الشــركات تتوقــع زيــادة الربحيــة فــي حيــن أن ( )11%منهــا تتوقــع انخفاضهــا .أمــا بالنســبة
لتوقعــات طلبيــات الشــراء الجديــدة فهــي تعكــس النظــرة اإليجابيــة لحجــم المبيعــات
كمــا يتضــح مــن نســبة الشــركات التــي تتوقــع حصــول ارتفــاع ونســبتها ( )35%مــن
الشــركات المشــاركة .كمــا جــاءت توقعــات التوظيــف إيجابيــة مــع ( )21%مــن الشــركات المشــاركة تتوقــع تعييــن موظفيــن ،فــي
حيــن أن ( )13%مــن الشــركات تتوقــع وجــود حاجــة لتقليــص عــدد موظفيهــا.

يتصــدر قطــاع البنــاء والتشــييد
قائمــة القطاعــات المتفائلــة
بخصــوص إيــرادات المبيعــات
وأســعار البيــع للربــع الثالــث
مــن عــام  2015وهــذا مــا يعــزى
إلــى النمــو االقتصــادي وبالتالــي
جديــدة
مشــاريع
وجــود
وطلبيــات شــراء

وال تتوقــع إال نســبة هامشــية بلغــت ( )6%فقــط مــن شــركات البنــاء والتشــييد وجــود أي عقبــات ســتواجه أعمالهــا التجاريــة خــال
الربــع الثالــث مــن عــام  .2015وجــاءت المخــاوف الرئيســية لشــركات البنــاء علــى النحــو التالــي :المنافســة ( )37%واألنظمــة الحكوميــة
والرســوم ( )30%وارتفــاع تكاليــف اإليجــار ( )29%وتشــريعات األعمــال ( )22%والتأخــر فــي دفــع  /الذمــم المدينــة ( )16%وتكلفــة
المرافــق العامــة ( .)14%كمــا تعتــزم ( )54%مــن الشــركات االســتثمار فــي زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة ،بينمــا أعربــت ( )57%مــن الشــركات
عــن عزمهــا القيــام بترقيــات تكنولوجيــة.
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مسح توقعات األعمال التجارية في الشارقة للربع الثالث من عام 2015

تحليل القطاعات...

القطاع المالي والعقارات وخدمات األعمال
الشكل  : 7توقعات أداء األعمال التجارية (القطاع المالي والعقارات وخدمات األعمال) للربع الثالث من عام 2015

األحجام المباعة

مستوى أسعار البيع

عوائد البيع

طلبات شراء جديدة

صافي األرباح

عدد الموظفين

دون تغيير

انخفاض

زيادة

القطــاع المالــي والعقــارات وخدمــات األعمــال هــو القطــاع األقــل تفــاؤالً بالنســبة ألســعار
القطــاع المالــي والعقــارات
البيــع وطلبيــات الشــراء الجديــدة .ومــع ذلــك ،فــإن التوقعــات العامــة لهــذا القطــاع تعــد
وخدمــات األعمــال هــو القطــاع
قويــة ،حيــث أن ( )89%مــن الشــركات تتوقــع زيــادة أو اســتقرار فــي عائــدات مبيعاتهــا
األقــل تفــاؤالً بالنســبة ألســعار
خــال الربــع الثالــث مــن عــام  .2015أمــا بالنســبة لتوقعــات أســعار البيــع فهــي تميــل نحــو
البيــع وطلبيــات الشــراء
االســتقرار مــع وجــود ( )77%شــركة مشــاركة ال تتوقــع حــدوث أي تغييــر فــي المؤشــر.
ا لجد يــد ة
( )14%مــن شــركات القطــاع المشــاركة تتوقــع ارتفاعــا فــي األســعار ،بينمــا تتوقــع ()9%
منهــا انخفاضهــا .وتأمــل ( )36%مــن الشــركات تحقيــق حجــم مبيعــات أكبــر ،فــي حيــن أن
( )54%منهــا تتوقــع اســتقرار حجــم المبيعــات لديهــا .وجــاءت توقعــات التوظيــف إيجابيــةً  ،حيــث أن ( )11%مــن الشــركات تتوقــع
زيــادة أعــداد القــوى العاملــة وباقــي الشــركات ونســبتها ( )89%ال تعتــزم إجــراء أي تغييــرات فــي عــدد موظفيهــا .وتتماشــى توقعــات
صافــي األربــاح مــع التفــاؤل بخصــوص حجــم المبيعــات واألســعار؛ وتتوقــع ( )30%مــن الشــركات ارتفــاع األربــاح الصافيــة ،فــي حيــن أن
( )61%ال تتوقــع أي تغييــر فــي المؤشــر .وتتوقــع غالبيــة الشــركات ( )75%اســتقرار فــي مؤشــر طلبيــات الشــراء الجديــدة ،فــي حيــن
أن ( )18%تتوقــع زيــادة حجــم طلبيــات الشــراء.
وتتــراوح المخــاوف الرئيســية بالنســبة للشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع بيــن اللوائــح الحكوميــة ( ،)50%والمنافســة (،)40%
األنظمــة التجاريــة ( )23%وتكاليــف اإليجار/االســتئجار( .)22%وال تتوقــع ( )17%مــن الشــركات وجــود أي عقبــات فــي وجــه عملياتهــا
التجاريــة .كمــا تنــوي ( )42%مــن الشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع القيــام باســتثمارات لزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة خــال العــام المقبل،
فــي حيــن أن ( )44%مــن الشــركات تخطــط لالســتثمار فــي الترقيــات التكنولوجيــة.
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تحليل القطاعات...

قطاع الصناعات التحويلية
الشكل  : 8توقعات أداء األعمال التجارية (القطاع الصناعي) للربع الثالث من عام 2015

األحجام المباعة

مستوى أسعار البيع

عوائد البيع

طلبات شراء جديدة

صافي األرباح

عدد الموظفين

دون تغيير

انخفاض

زيادة

قطــاع الصناعــات التحويليــة هــو
القطــاع األكثــر ثقــة بيــن جميــع
القطاعــات فيمــا يتعلــق بحجــم
المبيعــات وصافــي األربــاح
والتوظيــف وطلبيــات الشــراء
الجديــدة

قطــاع الصناعــات التحويليــة هــو القطــاع األكثــر ثقــة بيــن جميــع القطاعــات فيمــا يتعلــق
بحجــم المبيعــات وصافــي األربــاح والتوظيــف وطلبيــات الشــراء الجديــدة ،إذ تأمــل ()55%
مــن الشــركات فــي كســب عائــدات أعلــى خــال الربــع الثالــث مــن عــام  ،2015فــي حيــن
أن ( )13%منهــا تتوقــع انخفاضهــا .الغالبيــة مــن الشــركات ( )81%تتوقــع اســتقرار فــي
مســتوي أســعار البيــع ،فــي حيــن أن ( )4%تتوقــع انخفاضهــا .وتتوقــع ( )38%من الشــركات
ارتفــاع حجــم مبيعاتهــا فــي الربــع الثالــث مــن عــام  .2015ونتيجــة لذلــك ،تأمــل ()18%
مــن شــركات القطــاع زيــادة عــدد موظفيهــا ،فــي حيــن ( )3%منهــا ســتقلص مــن عــدد
موظفيهــا .وجــاءت توقعــات ربحيــة قويــة ،حيــث أن ( )43%مــن الشــركات تتوقــع ارتفــاع
األربــاح بينمــا ( )6%منهــا تتوقــع انخفــاض األربــاح .وتتماشــى توقعــات طلبيــات الشــراء الجديــد مــع توقعــات حجــم المبيعــات بوجــود
( )34%مــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة تتوقــع زيادتهــا.
ال تتوقــع ( )16%مــن شــركات قطــاع الصناعــات التحويليــة أي عوامــل ســلبية تعيــق عملياتهــا التجاريــة خــال الربــع الثالــث مــن عــام
 .2015ومــع ذلــك تعتبــر اللوائــح الحكوميــة كمصــدر رئيســي للقلــق ،كمــا أعربــت ( )45%مــن الشــركات .أمــا بالنســبة للعقبــات
الرئيســية األخــرى لهــذا القطــاع فهــي المنافســة ،وتكاليــف االســتئجار/اإليجار ،وتكلفــة المرافــق ،واألنظمــة التجاريــة .وتعــد شــركات
قطــاع الصناعــات التحويليــة األكثــر ميــ ً
ا نحــو ترقيــة مســتوى التكنولوجيــا ،حيــث تمتلــك ( )52%مــن الشــركات خططــً للقيــام
باســتثمارات فــي ترقيــات التكنولوجيــا مقابــل ( )32%مــن الشــركات تنــوي االســتثمار فــي زيــادة طاقتهــا اإلنتاجيــة.
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مسح توقعات األعمال التجارية في الشارقة للربع الثالث من عام 2015

تحليل القطاعات...

قطاع التجارة والضيافة
الشكل  : 9توقعات أداء األعمال التجارية (قطاع التجارة والضيافة) للربع الثالث من عام 2015

األحجام المباعة

مستوى أسعار البيع

عوائد البيع

طلبات شراء جديدة

صافي األرباح

عدد الموظفين

دون تغيير

انخفاض

زيادة

يشــير القطــاع إلــى توقعــات إيجابيــة بســبب االزدهــار االقتصــادي وزيــادة عــدد المشــاريع
يشــير القطــاع إلــى توقعــات
الجديــدة وتحســن مســتوى الطلــب ،إذ تتوقــع ( )53%مــن شــركات القطــاع ارتفــاع إيــرادات
إيجابيــة بســبب االزدهــار
المبيعــات خــال الربــع الثالــث مــن عــام  2015وأخــرى ونســبتها ( )30%توقــع اســتقرار
عــدد
وزيــادة
االقتصــادي
إيــرادات المبيعــات .وتتوقــع الغالبيــة العظمــى مــن الشــركات ( )60%عــدم تغيــر أســعار
المشــاريع الجديــدة وتحســن
البيــع ،بينمــا تتوقــع ( )25%مــن الشــركات زيادتهــا بينمــا تتوقــع باقي الشــركات ونســبتها
مســتوى الطلــب
( )15%انخفاضهــا .ولــم تكــن توقعــات حجــم المبيعــات إيجابيــة؛ حيــث أن ( )28%مــن
الشــركات تتوقــع زيادتهــا بينمــا ( )63%منهــا ال يتوقعــون حصــول أي تغييــرات .وتظهــر توقعــات التوظيــف أن ( )79%مــن الشــركات
تتوقــع الحفــاظ علــى عــدد موظفيهــا ،فــي حيــن أن ( )15%مــن الشــركات تتوقــع زيــادة عــدد موظفيهــا .وجــاءت توقعــات الربحيــة
قويــة ،حيــث تأمــل ( )40%مــن الشــركات كســب أربــاح أعلــى فــي الربــع الثالــث مــن عــام  .2015وتوقعــت ( )35%مــن الشــركات
المشــاركة بالمســح زيــادة عــدد طلبيــات الشــراء لديهــا لدعــم حجــم المبيعــات.
وأعربــت ( )8%مــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع التجــارة والضيافــة أنهــا لــن تواجــه أي عقبــات خــال الربــع الثالــث مــن عــام  .2015ومــع
ذلــك ،فــإن نســبة كبيــرة وهــي ( )43%مــن الشــركات عبــرت عــن قلقهــا إزاء المنافســة .ويواجــه القطــاع مخــاوف أخــرى هــي تكاليــف
االســتئجار/التأجير ،واللوائــح الحكوميــة ،والرســوم ،وتكاليــف المرافــق .وفيمــا يتعلــق بخطــط االســتثمار )42%( ،مــن الشــركات
التــي شــملها المســح تنــوي االســتثمار فــي األنشــطة التوســعية خــال األشــهر الـــ  12المقبلــة ،بينمــا يخطــط ( )64%لالســتثمار
بالترقيــات التكنولوجيــة.
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تحليل القطاعات...
قطاع النقل والتخزين

الشكل  : 10توقعات أداء األعمال التجارية (قطاع النقل والتخزين) للربع الثالث من عام 2015

األحجام المباعة

مستوى أسعار البيع

عوائد البيع

طلبات شراء جديدة

صافي األرباح

عدد الموظفين

دون تغيير

انخفاض

زيادة

يظهــر المســح أن قطــاع النقــل
والتخزيــن هــو القطــاع صاحــب
التوقعــات األضعــف بالنســبة
إليــرادات المبيعــات ،وأســعار
البيــع ،وحجــم المبيعــات،
والربحيــة ،والتوظيــف

يظهــر المســح أن قطــاع النقــل والتخزيــن هــو القطــاع صاحــب التوقعات األضعف بالنســبة
إليــرادات المبيعــات ،وأســعار البيــع ،وحجــم المبيعــات ،والربحيــة ،والتوظيــف .حيــث تتوقــع
غالبيــة الشــركات المشــاركة اســتقرار جميــع المؤشــرات .وتتوقــع ( )32%مــن الشــركات
زيــادة اإليــرادات بينمــا ( )25%منهــا تتوقــع انخفاضهــا .ومــن المتوقــع أن تحافــظ األســعار
علــى اســتقرارها بحســب ( )69%مــن الشــركات التــي شــملها المســح .نســبة هامشــية
وهــي ( )3%مــن الشــركات تتوقــع زيــادة حجــم المبيعــات و( )2%منهــا تتوقــع انخفاضهــا،
فــي حيــن أن ( )95%مــن الشــركات تتوقــع اســتقرارها .وجــاءت توقعــات التوظيــف إيجابيــة،
حيــث أن ( )10%مــن الشــركات فــي القطــاع تعتــزم زيــادة عــدد موظفيهــا ،بينمــا تخطــط
( )5%منهــا لخفــض عــدد موظفيهــا .وتتناســق توقعــات الربحيــة مــع أحجــام المبيعــات؛ وتتوقــع ( )20%مــن الشــركات المشــاركة
بالمســح زيــادة فــي حجــم المبيعــات ،فــي حيــن أن ( )18%تتوقــع انخفاضهــا )38%( .مــن الشــركات تتوقــع زيــادة قدرتهــا بالنســبة
لطلبيــات الشــراء الجديــدة ،فــي حيــن أن ( )12%مــن الشــركات تتوقــع انخفاضهــا.

وجــاء قطــاع النقــل والتخزيــن األكثــر تفــاؤال بيــن القطاعــات بشــأن توقعــات بيئــة األعمــال ،حيــث أن ( )32%مــن الشــركات المشــاركة
ال تتوقــع عوائــق أو عوامــل ســلبية .بينمــا تشــعر ( )28%مــن الشــركات بالقلــق مــن اللوائــح الحكوميــة والرســوم )17%( ،مــن ارتفــاع
تكاليــف االســتئجار /اإليجــار و( )13%مــن المنافســة )43%( .مــن شــركات النقــل تعتــزم االســتثمار فــي توســيع القــدرة علــى مــدى
األشــهر االثنــي عشــر المقبلــة )48%( .مــن شــركات القطــاع تمتلــك خطــة لالســتثمار فــي الترقيــات التكنولوجيــة علــى مــدار الســنة.
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توقعات الشركات المصدرة
الشكل  : 11توقعات أداء األعمال التجارية (الشركات المصدرة) للربع الثالث من عام 2015

مستوى أسعار البيع

عوائد البيع

صافي األرباح

عدد الموظفين

مبيعات التصدير

األحجام المباعة

زيادة
انخفاض
دون تغيير
طلبات شراء جديدة
شــمل المســح  152شــركةً مــن شــركات التصديــر فــي الشــارقة .وتواصــل شــركات التصديــر نظرتهــا األكثــر تفــاؤال بشــأن جميــع
مؤشــرات أداء األعمــال مقارنــة بشــركات األعمــال الموجهــة محليــً .وتتوقــع ( )57%مــن الشــركات المصــدرة زيــادة فــي إيــرادات
المبيعــات فــي الربــع الثالــث مــن عــام  ،2015مقابــل ( )49%مــن الشــركات الموجهــة محليــً .أمــا بالنســبة لمبيعــات التصديــر ،فــإن
( )59%مــن الشــركات المصــدرة تتوقــع زيــادة فــي الربــع الثالــث مــن عــام  ،2015فــي حيــن أن ( )34%منهــا تتوقــع الحفــاظ علــى
المســتوى الحالــي لمبيعاتهــا.
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مقارنة بين تحديات األعمال التجارية
الرئيسية في الشارقة
الشكل  : 12تحديات األعمال بشكل عام في الربع االول من عام 2015
ال يوجد عوامل سلبية
المنافسة
ظروف السوق
التأخير في الدفع/ذمم مدينة
تأثير أسعار النفط
تكاليف االستئجار/اإليجار
النفقات العامة
التنظيمات الحكومية والرسوم
توافر/تكاليف اليد العاملة
الغموض السياسي
أخرى
تقلبات العملة
تكلفة المواد الخام

الشكل  : 13تحديات األعمال بشكل عام في الربع الثالث من عام 2015
المنافسة
التنظيمات الحكومية والرسوم
تكاليف االستئجار/اإليجار
تكاليف المرافق
ال يوجد عوامل سلبية
اللوائح التنظيمية لألعمال
الطلب على المنتجات/الخدمات
التأخير في الدفع/ذمم مدينة
أخرى
تكلفة المواد الخام
التكلفة المالية
النفقات العامة
شروط السوق
التضخم
تأثير أسعار النفط
توافر/تكاليف اليد العاملة
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أظهــر المســح أيضــً التحديــات الرئيســية التــي تنظــر إليهــا الشــركات علــى أنهــا تؤثــر علــى األعمــال التجاريــة خــال الربــع الحالــي.
وجــاءت كل مــن المنافســة ( )35%والتنظيمــات الحكوميــة والرســوم ( )34%وارتفــاع تكاليــف اإليجــار ( )28%علــى رأس المخــاوف
الرئيســية ذات التأثــر علــى األعمــال التجاريــة فــي الربــع الثالــث مــن العــام .بينمــا تمتلــك شــركات النقــل والتخزيــن النظــرة األكثــر
إيجابيــة فيمــا يتعلــق بظــروف العمــل حيــث أعربــت ( )32%مــن الشــركات المشــاركة عــدم توقعهــا أي تحديــات سيشــهدها الربــع
الثالــث مــن عــام .2015

التحديات الرئيسية التي تؤثر على األعمال التجارية في الشارقة:
*المنافســة :تعــد المنافســة بيــن الشــركات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة التحــدي األبــرز الــذي يواجــه الشــركات فــي الشــارقة
كمــا أشــار ( )35%مــن الشــركات المشــاركة بالمســح .ويشــير المســح أن هــذه المشــكلة تواجــه أعلــى نســبة مــن الشــركات
العاملــة فــي قطــاع التجــارة والضيافــة وتبلــغ (.)43%
*التنظيمــات الحكوميــة والرســوم :مــن المتوقــع أن يؤثــر هــذا العامــل علــى ( )34%مــن األعمــال التجاريــة فــي الشــارقة .كمــا أن
الشــركات األكثــر تضــررا مــن هــذا العائــق هــي ( )50%مــن الشــركات العاملــة فــي القطــاع المالــي والعقــارات وخدمــات األعمــال و
( )45%مــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة.
*تكاليــف االســتئجار/اإليجار :أعربــت ( )28%مــن الشــركات التــي شــملها المســح أن تزايــد تكاليــف اإليجــارات مــن األمــور المقلقــة
فــي الربــع الحالــي؛ حيــث أن قطــاع التجــارة والضيافــة ( )33%هــو القطــاع األكثــر تأثــرًا بســبب ذلــك.
*تكلفــة المرافــق :زيــادة تكاليــف المرافــق العامــة مثــل الكهربــاء والميــاه تشــكل مصــدر قلــق لـــ ( )15%مــن الشــركات المشــاركة
بالمســح .حيــث أن شــركات قطــاع التجــارة والضيافــة هــي األكثــر تأثــرا بهــذا التحــدي بنســبة ( )21%مــن الشــركات.
*اللوائــح التنظيميــة التجاريــة :تواجــه الشــركات فــي الشــارقة مخــاوف بخصــوص اللوائــح التنظيميــة لألعمــال كمــا أشــار ()12%
مــن الشــركات المشــاركة بالمســح.

وصنفــت كل مــن الشــركات المصــدرة والغيــر مصــدرة عامــل المنافســة علــى أنــه التحــدي األكبــر ألعمالهــا ،وجــاءت الرســوم واللوائــح
التنظيميــة الحكوميــة ،وارتفــاع تكاليــف االســتئجار/اإليجار مــن التحديــات الشــائعة األخــرى التــي تواجــه الشــركات المصــدرة وغيــر
المصــدرة .كمــا ذكــرت الشــركات المســجلة محليــً والشــركات المســجلة فــي المناطــق الحــرة عــن هــذه التحديــات ،بعــد المنافســة
التــي تعــد التحــدي األول لهــا.

17

توقعات بيئة األعمال التجارية
الشكل  : 14هل تخطط لتوسيع قدرات أعمالك التجارية؟

الربع الثالث2015 ،

غير متأكد

الربع األول2015 ،

ال

نعم

الشكل  : 15هل تخطط للقيام بتحديثات تكنولوجية؟

الربع الثالث2015 ،

غير متأكد

18

الربع األول2015 ،

ال

نعم
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الشكل : 16هل تخطط لتوسيع قدرات أعمالك التجارية؟

الكلي
البناء والتشييد
النقل والتخزين
التجارة والضيافة
المالي والعقارات وخدمات األعمال
الصناعي

غير متأكد

ال

نعم

الشكل : 17هل تخطط للقيام بتحديثات تكنولوجية؟

الكلي
التجارة والضيافة
البناء والتشييد
الصناعي
النقل والتخزين
المالي والعقارات وخدمات األعمال

غير متأكد

ال

نعم

تعتــزم ( )42%مــن الشــركات المشــاركة فــي المســح زيــادة قدراتهــا فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2015وهــي نســبة أقــل بقليــل مــن
تلــك المســجلة فــي الربــع األول مــن العــام والتــي بلغــت ( .)43%ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن غالبيــة الشــركات بنســبة ( )56%ســتعمل
علــى ترقيــة تقنياتهــا مقابــل ( )49%فــي الربــع األول مــن عــام  .2015وتظهــر المقارنــة أن الشــركات فــي قطاعــي البنــاء والتشــييد
والنقــل والتخزيــن هــي األكثــر تفــاؤال فيمــا يتعلــق بالخطــط التوســعية فــي حيــن أن الشــركات فــي قطاعــي التجــارة والضيافــة
والبنــاء والتشــييد تنــوي ترقيــة مســتوى التكنولوجيــا لديهــا.
ومــن حيــث حجــم األعمــال ،فــإن الشــركات الكبيــرة هــي األكثــر ميـ ً
ا تجــاه ترقيــة مســتوى التكنولوجيــا وكذلــك االســتثمار فــي القدرات
التوســعية علــى حــد ســواء .وتتوقــع ( )53%مــن الشــركات الكبيــرة مقابــل ( )41%مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة االســتثمار
فــي األنشــطة التوســعية خــال العــام ،بينمــا مــن المتوقــع أن تســتثمر ( )67%مــن الشــركات الكبيــرة فــي تطويــر التكنولوجيــا
مقابــل ( )54%مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
ويشــير المســح أن ( )61%مــن الشــركات المصــدرة مقابــل ( )34%مــن الشــركات غيــر المصــدرة ســتعمل علــى االســتثمار فــي القدرات
التوســعية .أمــا بالنســبة للترقيــات التكنولوجيــة ،فالشــركات المصــدرة أكثــر تفــاؤالً ( )67%مــن الشــركات غير المصــدرة (.)51%
كمــا جــاءت الشــركات المســجلة فــي المناطــق الحــرة أكثــر ميـ ً
ا نحــو األنشــطة التوســعية وخطــط رفــع الكفــاءة التكنولوجيــة علــى
حــد ســواء ،مقارنــة مــع الشــركات المســجلة محليــً.
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تــم تأســيس غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة بموجــب مرســوم أميــري صــدر عــام  1970عــن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة للمشــاركة
بــدور فعــال وحيــوي فــي تنظيــم الحيــاة االقتصاديــة وازدهــار قطاعاتهــا التجاريــة والصناعيــة والمهنيــة علــى جميــع المســتويات
بالتعــاون مــع المؤسســات واألجهــزة المختصــة والدوائــر المحليــة .حققــت غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة بينمــا تخطــو نحــو عقدهــا
الرابــع وعلــى الرغــم مــن فتــرة وجودهــا القصيــرة بوصفهــا مؤسســة مســتقلة العديــد مــن اإلنجــازات واألهــداف لتنظيــم العديــد مــن
أمــور التجــارة والصناعــة والمهــن .وقــد منحــت الغرفــة بســبب طبيعــة عملهــا العديــد مــن اآلراء واألفــكار حــول األمــور االقتصاديــة،
وعبــرت عــن أفــكار مؤسســات القطــاع الخــاص ،وأدلــت بالعديــد مــن المقترحــات حــول إعــداد المشــاريع االقتصاديــة والتشــريعات
المتعلقــة بالشــؤون التجاريــة والصناعيــة ،وســاهمت فــي جمــع المعلومــات والبيانــات ،وإجــراء اإلحصــاءات ودراســة المجــاالت التــي
تشــارك فــي تفعيــل وحمايــة وإطــاق فــرص اســتثمارية لهــا.

لمزيد من المعلومات عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة ؛ يرجى التواصل مع:

السيدة لبنى صالح الخيال

رئيس قسم البحوث والدراسات  -الشؤون االقتصادية
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
هاتف | +97165938702 :البريد اإللكتروني lubna@sharjah.gov.ae :
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