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  "الخليج للتمويلاستبيان "بحسب 

دولة والمتوسطة في  الصغيرة المؤسسات أوساطبين توقعات حذرة حيال النمو 

 2016الربع األول من خالل  اإلمارات
 

ركز  التيالقضايا  أبرزشكلت التمويل  علىالحصول  علىالتحصيل، الدفعات المستحقة، والقدرة  -

 عليها االستبيان

 

 للمؤسسات التمويلية الحلول وتوفير األعمال تمويل مجال في الرائدة "،للتمويل الخليج "شركة أعلنت

 دولة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استبيان "نظرة نتائج عن اليوم ،والمتوسطة الصغيرةوالمشاريع 

 .2016 عام من " للربع األولاإلمارات

 

 :كشف عنها التقرير التيالمؤشرات  أبرزوفيما يلي 

قدرتها  فيتراجع  منتعاني  تزال%) ال 23( االستبيانشملها  كل أربع مؤسسات منة واحد •

من عام الربع الرابع  في %29مقارنة مع انخفاض طفيف ب، دفعاتها المستحقةتحصيل  على

2015 . 

 المؤسسات من% 48أشارت  حيث، تمويلال علىالحصول  علىقدرة الشركات  فيانتعاش  •

 كانلكنه يبقى أقل بكثير عما  ،هذا الصعيد على تحسناً  شهدتأنها  شملها االستبيان التي

 .أكثر بسهولة اً متاحالتمويل  كان حيث، 2015من عام الربعين األول والثاني  فيعليه 

 %49مقارنة مع المبيعات،  فيالصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا  من المؤسسات% 62 شهدت •

 دولة اإلمارات.  فيقطاعي المستهلكين والشركات  إلىالتفاؤل الحذر عاد  حين في، سابقاً 

 بينمااألول،  في الربعها موظفي عدد تدالتي شملها االستبيان ز ا من المؤسسات 41% •

 من المؤسسات% 82 أنذلك هو  منتغيير. واألهم عدم حدوث أي  إلى% منها 58أشارت 



 

من % 16ستسعى  بينماالثاني،  في الربعالموظفين ذاته  عدد علىتحافظ  أنتتوقع 

 عام. منتعيين موظفين جدد، وهو الرقم األدنى منذ أكثر  إلىفقط  المؤسسات

االتجاه  إلى المؤسساتنظرة والمبيعات مع تحول تراجع التوقعات السلبية حيال النمو  •

ارتفاع ب توقعاتهاو تفاؤلها  إلىالتوالي  على% 53% و78 تحذر، حيث أشار اإليجابي ال

 القادم. في الربعالمبيعات 

في أعمالها  فيأنها ستستثمر  إلى االستبيانشملها  التي المؤسساتأفادت حوالي نصف  •

 المقبل. الربع

 

، قال ديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لـ"الخليج للتمويل": "يبدو أن االستبياننتائج  علىوفي معرض تعليقه 

العربية المتحدة قد تجاوز المصاعب التجارية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلماراتسوق 

 دولة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نظرة’. فقد سجل استبيان 2015نهاية عام  فيواجهها  التي

والمبيعات.  اإليراداتانتعاشًا حذرًا للنمو ونظرة أكثر تفاؤًال حيال  2016 عام من األول للربع ‘تاإلمارا

إيجابية % بينما كانت توقعات النمو 50إجمالي الطلبيات وتوقعات المبيعات حاجز الـ منوقد كسر كل 

 %".78 بنسبة

 

 الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات رغبة زال تنتخطى المخاطر بعد. فال  لمومع ذلك، وأضاف هانت: "

أساس ربع  على تعيين موظفين جدد% منها 58تسجل  لم، حيث ةضعيف الموظفين منبتعيين المزيد 

 علىمما يبعث الربع المقبل. و  في تعيين موظفين جددتعتزم  ال% منها أنها 82أبدت  حين فيسنوي، 

 الاألعمال قد قطاع  أن حينفي و تخطط لخفض عدد موظفيها.  التقريبًا  المؤسساتجميع  أناالرتياح 

  ".  تسريح الموظفينيتطلب  المستوى  فيظل ي، إال أنه انتعاش حالياً حالة  فيكون ي

 

 تسريح الموظفين منمزيد  ال

في % 29 من تعيين موظفين جدد إلىالتي أشارت  مؤسساتال نسبةارتفعت ، االستبيانبحسب نتائج 

حافظت  أنهاب% منها 58 أفادت، بينما 2016 مناألول  في الربع% 41 إلى 2015 منالرابع  الربع

 في االستبيانالمشاركة  المؤسساتلكن التوظيف. وتيرة  فيزيادة ضعيفة  إلىير ما يشمه، على العدد ذات

 نسبة، وهي موظفين جددأنها لن تقوم بتعيين % منها 82، إذ أعلنت الثاني في الربعانفتاحًا أقل كانت 



 

ست  كل من فقط واحدة أفادت فقد%، 67 ـب 2015العام  منالرابع  الربع نسبة منوأعلى غير مسبوقة 

  . موظفين جدد عنستبحث  أنهابمؤسسات 

 

 النمو والمبيعات فيارتفاع حذر 

في الربع األول من  ات المستلمةيالطلب عدد بأن في االستبيانالتي شاركت  من المؤسسات% 62 أشارت

 المجموعةثالثة أن العدد لم يتغير. وبذلك تكون  كلبين  منمؤسسة  أشارت بينماكان أكبر،  2016عام 

الثانية  المجموعةبقيت  بينماالسابق،  الربع عن% 25قد سجلت ارتفاعًا بنسبة  من المؤسساتاألولى 

، 2015في الربع األول من عام % المسجلة 84 نسبة الـ منأقل بكثير  النسبة. تبقى هذه النسبةبنفس 

  . 2016عام وبداية  2015نهاية عام يتم تسجيله مع أدنى مستوى الذي ربما يكون و 

 

الثاني سيشهد  الربعن إلى أ من المؤسسات% 78قالت التي شملها االستبيان،  المؤسساتبين  من

تزال  الالمبيعات،  حيث. ومن 2015من عام الربع الرابع مقارنة ب% 20النمو، بنسبة وتيرة  فيارتفاعًا 

  دون تغيير.  زالت ال من المؤسسات% 42متفائلة وتتوقع زيادة ربعية، بينما  من المؤسسات% 53

 

 الدفعات المستحقة علىتواصل الضغط 

األخير،  الربعخالل قد تحّسنت  الدفعات المستحقةتحصيل  علىقدرتها سؤالها حول ما إذا كانت عند و 

أنها إلى %) 49(الصغيرة والمتوسطة  المؤسساتنصف أشارت  حيث ،جاء الجواب مثيرًا لالهتمام

فإن  ذلك من رغمالعلى ؛ و 2015العام  منالرابع  الربع فيضعف عدد اإلجابات  ، وهوشهدت تحسناً 

%) لم تشهد تغيرًا. 29( مؤسساتثالث  منتراجعًا، وواحدة  شهدت%) 23( مؤسساتأربع  منواحدة 

رغم ال علىمسألة مهمة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المستحقةيبقى السداد المتأخر للدفعات و 

  هذا الصعيد.  على ملحوظاً  أنها شهدت تحسناً  من

 

 تمويلالالحصول على قدرة  في انتعاش

 مناألول  في الربعجمع رأس المال  علىاالستبيان عن قدرتها  فيالتي شاركت  المؤسساتسؤال عند و 

 منالرابع  النسبة المسجلة في الربعمحدودًا، وهي ضعف  تحسناً الحظت  نهاأإلى  هانصفأشار ، 2016

 حيث، الحصول على التمويل علىانخفاض القدرة  حيث منكان هناك أيضًا تراجع حاّد . و 2015

في % 36هذا الصعيد مقارنة مع  علىالسوق  فيتشهد ضعفًا  أنها المؤسسات من% فقط 16أوضحت 



 

األول  الربعين النسبة المسجلة في منأقل بكثير  النسبة. ولكن تبقى هذه 2015الربع الرابع من العام 

 .أكثربسهولة ًا متاحالتمويل  كان حيثوالثاني 

 

 األولوية القصوى يشكل البنية التحتيةتوسيع 

في  في البنية التحتيةسوف تستثمر  بأنها%) 47الصغيرة والمتوسطة ( نصف المؤسساتذكرت حوالي 

 فيستستثمر  بأنها 2015في الربع الرابع من العام  نصف المؤسسات منالمقبل. بينما أفادت أكثر  الربع

استثمار  مع اً طبيعي اً تطور  يشكلالتحول  هذا ترى "الخليج للتمويل" أنو الموظفين. عالوات تحسين 

الحالية التي تتطلب عمال األبيئة  فيلتحقيق مكاسب الجديدة كأداة رئيسية  في البنية التحتيةالشركات 

 . بأس بها ال تكنولوجيةاستثمارات 

 

قد فٕاجماًال، و بين النمو واالستقرار.  ماتأرجح فترة كونه ب الربع اهذيمكن وصف وأضاف ديفيد هانت: "

 2016عام  من األول للربع ‘اإلمارات دولة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نظرة’استبيان أظهر 

بتعيين موظفين  تتمسك بنظرتها الخاصة مؤسساتالتزال  الحين  في، التجاريالنشاط  فيانتعاشًا حذرًا 

بعد  فياالستبيان جاءت  هذانتائج الحظ أن الم منى اإلقليمي. ولكن التوسع على المستو جنب تتجدد و 

إذا كان  مالمعرفة صورة أوضح تكوين  منتمكن األرباع السابقة، وسوف نقارنة بمالسوق  فيتراجع أكثر 

  طويلة". فترة سيستمر ل قصير األجل، أم أنه نتعاشاال هذا

 

 -انتهى-
  

تعّد الخليج للتمويل، التابعة بالكامل لشعاع كابيتال، الشركة الرائدة في مجال تمويل األعمال  نبذة عن الخليج للتمويل:

وتوفير الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات العربية المتحدة. 

توفير شريحة عريضة من الحلول التمويلية مثل تقديم عامًا، وترتكز أنشطتها على  18وتأسست الخليج للتمويل منذ 

القروض للمؤسسات الصغيرة، والتمويل التجاري، وقروض تمويل المعدات والمركبات للشركات، وتمويل التجارة، والتمويل 

وأبوظبي، البحري. وتتواجد مكاتب شركة الخليج للتمويل، التي تتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، في كل من دبي والشارقة 

 وتقدم خدماتها للعمالء في مختلف أنحاء دولة اإلمارات.

  للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

  برنزويك غلف
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