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 "الخليج للتمويلاستبيان "نتائج بحسب 
الربع خالل  اإلماراتدولة بوالمتوسطة  الصغيرة المؤسساتتفاؤل حذر في قطاع 

 2016من الثاني 
 

 الحلول توفير مجال في والمختصة"شعاع كابيتال" لمجموعة  التابعة للتمويل"، الخليج "شركة أعلنت
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استبيان "نظرة نتائج عن اليوم ،المتوسطةو  الصغيرة للمؤسسات التمويلية

 .2016عام  منثاني اإلمارات" للربع ال دولة في
 

 :وفيما يلي أبرز المؤشرات التي كشف عنها التقرير
 

 للنموتوقعات أفضل 
حيال أداء القطاع خالل الربع أظهرت المؤسسات التي شملها االستبيان خالل الربع الثاني تفاؤاًل أكبر 

 مخاطروتوقعات ال االقتصادياألداء  ضعف مثل عوامل. وقد أظهر االستبيان تراجع 2016الثالث من 
لمحلي، فإن عودة وعلى المستوى االنسخة السابقة من االستبيان.  في عليه كانت مابوجه عام مقارنة مع 

 .حذرهذا التفاؤل الل الرئيسية األسبابعد أحد البنوك لإلقراض ت
 

% 74% من المؤسسات إلى أنها متفائلة حيال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 85فقد أشارت 
% 19)مقارنة مع لم تتغير للنمو أن توقعاتها % من المؤسسات 10ذكرت و . السابقاستبيان الربع خالل 

النمو خالل الربع القادم تتوقع تراجع معدل  اإلى أنه ها% من3 ت(، بينما أشار 2016خالل الربع األول 
 (. 2016% خالل الربع األول من 4)مقارنة مع 

 
 



 

  تقدم ملحوظ في حركة المبيعات 
سجلت ارتفاعًا في عدد طلبيات الشراء  ة في االستبيان إلى أنهاالمشاركالمؤسسات  % من77 توأفاد

مقارنة  طفيف وبانخفاض األول، الربع في% 62 مقارنة مع 2016 العام من الثاني الربع فيالتي تلقتها 
 سوقمؤشر عن بدء تعافي  أنه علىذلك  إلى ينظر أن يمكنو . 2015 من الثاني الربعفي % 79مع 
مطلع و  2015 عام نهاية فيالتي سجلتها  مبيعاتها مستويات أدنى من والمتوسطة الصغيرةمؤسسات ال

في حركة  تغييرأي % من المؤسسات التي شملها االستبيان أنها لم تشهد 16ذكرت و . 2016 عام
 .مبيعاتها

 
 تحسن القدرة على تحصيل الدفعات المستحقة

قدرتها تحسن لى إ %(70ين تقريبًا من أصل ثالث مؤسسات مشاركة في االستبيان )تأكثر من اثنأشارت 
، حيث تقترب هذه النسبة %(48خالل الربع الثاني مقارنة بالربع األول )على تحصيل الدفعات المستحقة 

 %. 72والذي كانت النسبة خالله  2015الربع الثاني من مستويات من 
 

 التمويل على الحصول قدرة في انتعاش
 كبير ارتفاع إلى االستبيان شملها التي المؤسسات من %80 أشارت فقد النمو، توقعات ارتفاع مع ياً تماش
 األول الربع خالل%( 48) النصف من أقل مع مقارنةً  الثاني الربع خالل التمويل على حصولها قدرة في
   العام من األول الربع، يليه االستبيان انطالقذ من نوعه من األعلى التفاؤل هذا ويعدالجاري.  العام من

 إلى االرتفاع هذا في الفضلويعود %. 78 بنسبة التفاؤل من مستوى أعلى ثاني سجلالذي  2015
 بطابعه اتسم الذي األول الربع بعد القروض لتقديم المحلية البنوك كمعاودة األخرى العوامل من العديد

 .العصيب
 

 الموظفين عدد في استقرار
 شملها التي المؤسسات من فقط %14 قامت فقد القطاع، يشهده الذي الحذر التفاؤل من الرغم على

% 18عن  تزيد الأشارت فيه نسبة  الذي الوقت في الثاني، الربع خالل جدد موظفين بتعيين االستبيان
 الحد مالمسة من األرقام هذه وتقتربعن رغبتها بزيادة عدد موظفيها خالل الربع الثالث. من المؤسسات 

ن، ما يعكس نظرة االستبياب الخاصة البيانات جمع عملية انطالق منذعلى هذا الصعيد  المسجل األدنى
 فإنب نتائج االستبيان، وبحس. من قبل المؤسسات التي شملها االستبيان التوظيف حيال جماعيةسلبية 



 

 الربع خالل لها جديدة منافذتنوي افتتاح  التي أونحو أسواق جديدة  للتوسع تخطط التيمؤسسات ال نسبة
 . التوالي على% 2و %4 عن تزيد ال المقبل

 
لى  في تغيير أي حدوث عدم إلى االستبيان شملها التي المؤسسات من %84 أشارت فقد ذلك، جانب وا 
 عدم المؤسسات من% 80 وتتوقع .2016 العام من األول الربع خالل %58 مع مقارنةً  موظفيها عدد
 .الثالث الربع خالل موظفيها عدد على تغيير أي إجراء

 
 على": "للتمويل الخليج"ـ لـ التنفيذي الرئيس هانت، ديفيد قال االستبيان، نتائج على تعليقه معرض وفي
 الثاني للربع‘ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نظرة’ استبيان إليه أشار الذي الحذر التفاؤل من الرغم

 كبير ضغط   بوجود نشعر نزالال  فإننا المحلية، البنوكنشاط اإلقراض من قبل  في الملحوظ واالرتفاع
ال تزال  أنه إال األول، الربع شهده الذي الضعيف األداء من السوق تعافيحتى مع و . القطاع هذا على

في وتيرة  اً بأن هناك تراجعمن خالل نتائج االستبيان نالحظ و هناك تحديات تعرقل نموه بوتيرة اعتيادية. 
 متواضعة النمو توقعات تبقىنتوقع أن و ها. أعمال لتوسيع ما يعكس ضعف حماس المؤسسات ،التوظيف

وتقوم باستقطاب كوادرهاخطوة جريئة على صعيد المؤسسات  تخطو لم ما الجاري العام نهاية حتى
 ". موظفين جدد

 
 -انتهى-

 


