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لمحة  
موجزة 

110.1دبــي  فــي ــب ّالمركالعمــال  ثقــة مؤشــر ل ّســج
 ًمقارنــة، 2015عــام  مــن الثانــي الربــع فــي نقطــة 
 112,2ـي )ـام الماضــن العــا مــرة ذاتهــي الفتــه فـبقيمتـ

ـر بالنظــه أنـإل  (.2014ـام عــن مــي الثانــع الربــي فــة نقطـ
ـاض انخفــظ الملحــن فمــة، الربعيــة المقارنــاس أســى علـ

ٍـكلـك بشــع ذلــة، ويرجـنقطـ 20ـدار ـر بمقــة المؤشـقيمـ
أشــهر  للخــالعمــال  حركــة تباطــؤ إلــى أساســي 

 .لصيــفا

عــام  مــن الثالــث للربــع المبيعــات عائــدات عــاتّتوق
أنهــا إل ســنة، قبــل للتوقعــات مماثلــة جــاءت 2015

الصافــي الرصيــد الســابق. الربــع فــي منهــا أضعــف 
عــام  مــن الثالــث للربــع %29بلــغ  المبيعــات لعائــدات 

ـنة الســن مــا ذاتهــرة للفتــتواه مســادل يعــو وهـ، 2015
ـع ـه تراجـ(، إل أنـ2014ـام ـن عــث مــع الثالــة )الربـالماضيـ

ـثحيـ 2015ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــتواه فــن مسـعـ
ذاتــه. ــه ّالتوجالمعاييــر  غالبيــة ظهــرُتكمــا  .%45بلــغ  

التصنيــع شــركات أ عــاتّتوقبــان  المســح يظهــر 
البيــع  وأســعار وأحجــام المبيعــات عائــدات حيــث مــن 

ـوى؛ـي القــدة هــراء الجديــات الشــاح وطلبــي الربـوصافـ
هــي التوظيــف لت ّلمعــدبالنســبة  عــاتّالتوقبينمــا  
الخدمــات.قطــاع  شــركات لــدى الأقــوى 

علــى  ًتفــاؤلأكثــر  والصغيــرة ــطة ّالمتوسالشــركات  
ويظهر  ـرة،الكبيــركات الشـمع  ـةبالمقارنــي هامشــو نحـ
ـكل ــب لـ ّـال المركـة العمــر ثقــج مؤشـل نتائـلــن خــك مـذلـ

 108.9و نقطــة  111.6بلغــت  والتــي المجموعتيــن 
ـي. ـى التوالــة علـنقطـ

ـات ـة لتوقعـمماثلـرة  ّـدـركات المصــات الشـعـّـاءت توقجـ
ـام ـن عــث مــع الثالــي للربــي دبــام فــال العــع العمـمجتمـ
الشــركات  تلــك أن إل نقطــة، 110,8لة  ّمســج 2015

ـدات ـأن عائــام بشــال العــع العمــن مجتمـمـ ًـاؤلتفـ ُـرأكثـ
ـف ـا أضعـعاتهـّـن توقـاح، لكــا والربــات وأحجامهـالمبيعـ

ـف. ـص التوظيــا يخـفيمـ

العمــال  وضــع فــي ٍضعــفحــدوث  الشــركات تتوقــع
 %43ــع ّتوقمــع  2015عــام  مــن الثالــث الربــع للخــ
ـي فــال العمــاع أوضــي فـ ٍـ ـن ّتحسـدوث حــركات الشــن مـ

ـك ـور تلــع تدهــي تتوقــركات التــن الشـمـ %16ـل مقابـ
ـيـابق والتــع الســات الربـتوقعــع ـة مــاع، بالمقارنـالوضـ

علــى التوالــي. %6 و %52بلغــت  

لشــركات  الساســي َالهاجــس ُالمنافســةوتبقــى  
ـركات،ـن الشـمـ %16ـادة ــا لفــ ًـي وفقـي دبــال فـالعمـ

تكاليــف  وارتفــاع الســوق أوضــاع تباطــؤ يليهــا 
ار. جئتــارات/السجالي

أكبــر ًلميــكذلــك  الســتقصائية الدراســة ظهــرُت
فــي ــع ّالتوسنحــو  دبــي فــي العمــال شــركات لــدى 

مــن  الثانــي الربــع فــي التكنولوجيــا وترقيــة العمــال 
ـوم ـركات أن تقــن الشـمـ %77ـع . إذ تتوقـ2015ـام عـ

ـع ـي الربــا فــيع أعمالهــى توســدف إلــتثمارات تهـباسـ
ـع ـي الربـفـ %74ـع ـة مـبالمقارنـ 2015ـام ـن عــي مـالثانـ

.2014ـام ـن عــي مــع الثانـ، والربـ2015ـام ـن عـالول مـ
فــي المشــاركة الشــركات مــن %71أشــارت  كمــا 

لترقيــة  خطــط وضعهــا إلــى الســتقصائية الدراســة 
ـل مقابـ 2015ـام عــن مــي الثانــع الربــي فــا التكنولوجيـ

الســابق. العــام  فــي %66و  الســابق، الربــع فــي 69%

ـقـي تحقيــاعدة فــؤولية المســع بمســي تضطلــة دبــة لحكومــرة تابعــي دائــي هــي دبــة فــّـة القتصاديـرة التنميـدائـ
'القــدرة  وتدعيــم المســتدامة« القتصاديــة »التنميــة تعزيــز فــي المتمثلــة الرئيســية الســتراتيجية الهــداف 
ـي'.ـارة دبــية لمـالتنافسـ

الدراســة  بإجــراء الدائــرة تقــوم العمــال، مجتمــع تصــورات ــم ّوتفهإدراك  مــن القتصاديــة التنميــة دائــرة تتمكــن ولكــي 
ـبة ـات بالنســي والتوقعــادي الحالــاط القتصــن النشـعـ ًـةـدم لمحــي تقــي، والتــي دبــال فــاع العمــة لقطــتقصائية الفصليـالسـ
ـل. ـع المقبـللربـ

ـتثمارـات الســ ـا لتوقعــع تقييمـا، وتضــال وتطورهــو العمــى نمــر علــد تؤثــي قــات التــتقصائية التحديــة الســاول الدراســا تتنـكمـ ً 
ـة. ا القادمـًـهرـر شــي عشــدار الثنــى مـعلـ

المنهجية 
ـت نـ ّوتضمـي. دبــارة إمــي فــركة شـ 503ـه إجماليــا مــى علـ 2015ـام عــن مــي الثانــع للربــة الفصليــتقصائية الســة الدراســت جريـُأ

ـع التصنيــركات لشــم ملئـ ٍـلتمثيــود وجــان ضمــع مــرة، والكبيــ ـطة ّوالمتوسـرة الصغيــركات الشــن مــة متنوعـ ًـةمجموعــة نـّالعي
ـي.لدبـ ّـيالجمالـ ّـيـّالمحلـج الناتــي فــاهمتها مســع مــق يتوافــا بمــات والخدمــارة والتجـ

 1الشكل  

ـام وأحجــع البيــعار وأســات المبيعــدات كعائـة، ّـيالرئيســ ـرات ّالمؤشـى علــة الدراسـ ُـزـ ّتركـا، عاتهـّتوقأو  ـركات«الشــاق »آفــاس ولقيـ
تتوقع  ـتكانـإذا  ـامـ ُـانبيــتقصائية الســة الدراســي فــاركة المشــركات الشــن مــب لـ ُطـد وقــن. فيـ ّالموظـدد وعــاح والربــات المبيعـ

ـع للربــتقصائية الســة الدراســتطاعت اســد وقــ ـرة.ّالمتغيـل العوامــذه هــي فــر« يذكــر تغييــود وجــدم »عـأو  ـا«ـ ً»انخفاضأو  ـادة«»زيـ
ـا. ـًفرعيـا ـًقطاع 35ـى إلـ 30ـو نحــي فــركات الشــات توقعــى علــوف الوقـ 2015ـام عــن مــي الثانـ

ـرة ـو الفتــي هــع الثانــارس، والربــر ومــهري ينايــن شــا بيــرة مــو الفتــع الول هــي: الربــو التالــى النحــنوي علــع سـف كل ربـّـرعـُـتقصائية، يـة الســراض الدراسـلغـ
ـن ـمبر مــر وديســهري أكتوبــن شــا بيــرة مــو الفتــع هــع الرابــبتمبر والربــو وســهري يوليــن شــا بيــرة مــو الفتــث هــع الثالــو والربــل ويونيــهري أبريــن شــا بيـمـ

ـام. كل عـ
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ر  ّحسابات مؤش
ثقة قطاع العمال 

( كمتوسط مرجح لمؤشرات »توقعات العمال« التالية: BCIحسب مؤشر ثقة قطاع العمال )ُي

أسعار البيع 

أحجام المبيعات 

عدد الموظفين 

الرباح 

 باستخدام منهجية صافي الرصيد: ٍحسب »الرقام الناتجة« فيما يتعلق بكل مؤشرُوت

 100)% الجابات اليجابية - % من الجابات السلبية( + 

ـى ـول إلــا للوصــل لهــوزن المقابــي الــة فــام الناتجــرب الرقــم ضــه يتــال، فإنــاع العمــة قطــب لثقــر المركــى المؤشــبة إلـوبالنسـ
2011ـنة ـن ســي مــع الثانــون الربــث يكــر بحيــذا المؤشــيس هــادة تأســري إعــة، يجــي النهايــر. وفــح للمؤشــط المرجـالمتوسـ

ـجـي الناتــي إجمالــرة فــطة والكبيــرة والمتوســركات الصغيــبية للشــهامات النسـل السـلــن خــر مــري وزن المؤشـ. يجـ100= 
هــي  النهائيــة النتيجــة وتكــون الشــركة، حجــم حيــث مــن العتبــار بعيــن القتصــاد تركيبــة أخــذ مــع دبــي، لمــارة المحلــي 

ـطة(. ـرة والمتوســركات الصغيــر الشـ)مؤشـ 40%ـرة( + ـركات الكبيــر الشـ)مؤشـ 60%ـي = ـر الكلــي: المؤشــر التالـالمؤشـ

ويجري تصنيف قيم مؤشر ثقة العمال في الفئات الثلث التالية:

، فهذا يعني أن التوقعات الخاصة بالعمال سلبية100إذا كان مؤشر ثقة العمال >  

، فهذا يعني أن التوقعات الخاصة بالعمال مستقرة100إذا كان مؤشر ثقة العمال =  

، فهذا يعني أن التوقعات الخاصة بالعمال إيجابية 100إذا كان مؤشر ثقة العمال <  

ـيرات ـير التفسـ، تشـ2011ـام ـن عــي مــع الثانــو الربــي وهــع الساســى الربــا علــ ًـال قياسـة العمــر ثقــن مؤشــر عــد التعبيـوعنـ
ـن(: ـن متعاقبيــى ربعيــيران إلـيشـ 1ـن ت وت-ـأن الرمزيــا بــ ًـاه )علمـة أدنــي الموضحــى المعانــة إلـالتاليـ

(: توقعات العمال آخذة في النخفاض 1مؤشر ثقة العمال )ت( > مؤشر ثقة العمال )ت-

(: توقعات العمال مستقرة 1مؤشر ثقة العمال )ت( = مؤشر ثقة العمال )ت-

(: توقعات العمال آخذة في الرتفاع 1مؤشر ثقة العمال )ت( < مؤشر ثقة العمال )ت-

ـات( × )وزن ـام المبيعــى الحجــد علــي الرصيــار([ + ])صافــع( × )وزن المعيــعار البيــى أســد علــي الرصيــال = ])صافــة العمــر ثقــح لمؤشــط المرجـالمتوسـ
معيــار([ + ])صافــي الرصيــد علــى عــدد الموظفيــن( × )وزن المعيــار([ + ])صافــي الرصيــد علــى الربــاح( × )وزن المعيــار([ ال

 ثقة العمال - ُر ّمؤش
 2015الربع الثاني، 

للحصــاء؛  دبــي مركــز بحســب 2014عــام  مــن الخيــر الربــع فــي 2.3%إلــى  الحقيقــي المحلــي الناتــج إجمالــي نمــو وصــل
ـع ـن الدفـا مـ ًـدـارة مزيــي المــادي فــاط القتصــيتلقى النشــات. وســع والخدمــارات والتصنيــات العقــي قطاعــو فــا بالنمــًمدفوع

ـط ـاء تخطيــد جـ. وقـ9%ـدل ـاق بمعــي النفــنوية فـسـ ٍـادةـى زيــوي علــي تنطـ، والتـ2015ـام ـة لعــة المتوازنــل الميزانيـبفضـ
ـام العــاق النفــم بحجـ ٍـزامالتــر أكبــهد وستشــة المنخفضــط النفــعار أســة خلفيــى علــي إماراتــم درهــار مليـ 41ـة البالغــة الميزانيـ

ـام ـن عــي مــع الثانــال للربــاع العمــة قطــب لثقــر المركــي المؤشــت إجمالــّـة تثبـتقصائية الحاليــة السـ. الدراسـ2009ـام ـذ عـمنـ
ـتقر/حيادي(. ـعور مســى شــة إلـنقطـ 100ـتوى ـير مســث يشــة )حيـنقطـ 1.110ـد عنـ 2015

الشكل 2

نقطــة،  2.1بقيمــة  هامشــي، ٍبشــكلينخفــض  العمــال قطــاع لثقــة المركــب المؤشــر فــإن ســنوي، ٍأســاسعلــى  وبالنظــر
ـركات ـدى الشــف لــة الضعــى الثقــك إلــود ذلـ، ويعـ2014ـام ـن عــي مــع الثانــي الربـلها فـ ّـجـد ســي كان قـالتـ 112.2ـة ـن نتيجـعـ

ـي ـبب الساســة والسـنقطـ 20ـال ـاع العمــة قطــب لثقــر المركــع المؤشــنوية تراجــة الســر المقارنـظهـُـرة. وتـرة والصغيـالكبيـ
ـر كبيـ ّـدـى حـى إلـّـزـذي يعــف، والــهر الصيـل أشـلــام خــظ كل عـلحـ ُـادي المـاط القتصــي النشــدوري فــؤ الــو التباطــك هــي ذلـفـ
ـاق النفــوط هبــى إلــة بالنتيجــؤدي يــذي الــر المــنوية، الســم إجازاتهــاء لقضـد لـالبـ َـارجخــرة الفتــك تلـل لـخــن المقيميــفر ســى إلـ

ـري.التقديـ
 3الشكل  
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ـرة ـركات الصغيــدى الشــيط لـبسـ ٍـكلـوى بشــات أقــك توقعـكذلـ 2015ـام ـن عــي مــع الثانــتقصائية للربــة الســر الدراسـوتظهـ
ـا منهـ ٍـكلـال لــاع العمــة قطــب لثقــر المركــج المؤشــه نتائـنـّـا تبيـب مــرة، بحســركات الكبيــع الشــة مــطة بالمقارنـوالمتوسـ

ـع ـبة لجميـبالنسـ ًـاؤلـر تفــطة أكثــرة والمتوســركات الصغيــدو الشــي. وتبــى التوالــة علـنقطـ 108.9 و 111.6لت  ّـجـي سـوالتـ
ـاح.ـف والربــع والتوظيــعار البيــات وأســام المبيعــي: أحجــر وهــة للمؤشـنـ ّـة المكوـر الربعـالمعاييـ

التوقعات المستقبلية العامة 
 2015الثالث،  الربع- العمال لنشاط 

مســاوية  تأتــي2015عــام  مــن الثالــث للربــع المبيعــات عائــدات توقعــات أن الثانــي للربــع الســتقصائية الدراســة ظهــرُت
الســابق.الربــع  مــع مقارنتهــا عنــد أضعــف تبــدو أنهــا إل مضــى،ٍعــامقبــل  عــاتّللتوق

2015توقعات أداء قطاع العمال - الربع الثالث  
 1جدول  
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ـق ـع تحقيــع، مــركات التصنيــدى شــوى لــت القــادي كانــاط القتصــة بالنشـمرتبطـ ٍـاتـك توقعــة كذلــة الحاليــرت الدراسـأظهـ
ـراء ـات الشــاح وطلبــي الربــع وصافــعار البيــات وأســام المبيعــات وأحجــى المبيعــدات علــث العائــن حيــى مــدة أعلــي أرصـصافـ

ـات.ـركات الخدمــن شــف مــار التوظيــبة لمعيــات بالنســوى التوقعــاءت أقــا جــدة، بينمـالجديـ

التوقعات المستقبلية لحجام  
المبيعات على مستوى القطاعات 

 التصنيع: ُقطاع

ـي ـه فــال عليــا كان الحــر ممـأكبـ ٍـةبإيجابيـ 2015ـام ـن عــث مــع الثالــر للربــع تنظــركات التصنيــإن شــة، فــة الحاليــا للدراســ ًوفق
ـابق.ـع السـل الربـلــم خـبتوقعاتهـ ًـةـف مقارنــى أضعــذا يبقــم هــات، إل أن تفاؤلهــام المبيعــق بأحجــا يتعلــابقة فيمــنة السـالسـ
ـس نفــن مــي الثانــع الربـل لـخـ43%ـبة نســل مقابـ2015ـام عــن مــث الثالــع للربـ39%ـات المبيعــم لحجــي الصافــد الرصيــغ بلـإذ  
ـع ـة بالربــة - مقارنــر ليونــات الكثــزى التوقعـ.  وتعـ2014ـام ـث لعــع الثالــي الربـلت فـ ّـجـ ُـي سالتـ 36%ـبة بنسـ ًـةـام، ومقارنـالعـ

ـازات. ـم الجـل موسـلــي خــتخدم النهائــل المســن قبــب مــؤ الطلــى تباطــابق - الـالسـ

 	

 	

 	

 	

ـاركين المشــن مـ12%ـ ـعّتوقـد وقـ .2015ـام عــن مــث الثالــع الربــي فــر تغييـدون  ـتقرةمســى تبقـأن  ـعالبيــعار لســع المتوقـ
ـم تهـّـى نيـم إلـمنهـ ٌـبةـارت نســن أشــي حيــة، فــواد الوليــي المــل فــاع الحاصـا للرتفـًـرـع نظــعار البيــاع أســة ارتفــي الدراسـفـ
ـل ـي مقابــذا فــب؛ هــدى القريــي المـضح فـّـتتـي ســال التــدة للعمــاق الجيــن الفــتفادة مــرض الســع بغــعار البيــادة أسـزيـ

ـال إقبــي فــع والتراجــة، للمنافســس المعاكــر التأثيــة نتيجــل أقـا ًـعارأســ ـعّتتوق9%ـغ تبلــاركين المشــن مــة متواضعــبة نسـ
ا. ًـدـم تحديــاع أعمالهــن بقطــوق، المرتبطيــاع الســور أوضـء، وتدهـلـالعمـ

لتلــك مماثلــة(26%يعــادل  الصافــي )الرصيــد2015عــام  مــن الثالــث الربــع فــي للربــاح بالنســبة التوقعــات جــاءت 
الســابق. بالربــع ًمقارنــةواضــح ٍاعتــدالوجــود  مــن الرغــم علــى الســابق؛ العــام فــي المســجلة 

 سواء. ّا انخفاض في التفاؤل المرتبط بأحجام التوظيف على الساس الربعي والسنوي على حد ًهناك أيض

ـر ـا أكبــًـم    أحجاممنهـ 48%ـبة ـت نســث  توقعــاؤل حيــات بالتفــام المبيعــبة لحجــاركين بالنســات المشــمت توقعـاتسـ
ـر ـواق التصديــة وأســواق المحليــن الســدد مـء الجـلــاريع والعمــى المشــك إلــزوا ذلـ، وعـ2015ـام ـث لعــع الثالـل الربـلـخـ

ـم. ل الموسـلــة خــات معينــلع وخدمــى ســب علــي الطلــة فــادة الحاصلــى الزيـإلـ ًـةإضافـ
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ـا ، تلهـ2015ـام ـث لعــع الثالـل الربـلــر خـأكبـ ٍـاتـام مبيعــق أحجـبتحقيـ ًـةثقـ َـرـروبات الكثــة والمشــع الطعمــركات تصنيــدت شـبـ
ـاث. ـادن والثــو المعـعـّـك مصنـي ذلـفـ
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7الشكل   قطاع الخدمات: 
ـع ـة مـ( بالمقارنـ30%ـغ ـد يبلــي رصيــات )صافــام المبيعــبة لحجـبالنسـ ًـاؤلـر تفــات الكثــاع الخدمــات قطـعـّـن توقـم مــى الرغـعلـ

ـى ـل إلــد وصــي رصيــع )بصافــاع التصنيــات قطـعـّـن توقمـ ًـاؤلـل تفــت أقــا بقيـ(، إل أنهـ19%ـغ ـد بلــي رصيــارة )بصافــاع التجـقطـ
ـي )بصافـ 2015ـام ـن عــث مــع الثالــبة للربــات بالنســاع الخدمـلها قطـ ّـجـي ســاؤل التــة التفــى أن درجــة إلــذا بالضافـ(. هـ%39

ـغ بلــد رصيــي )بصافــابق الســام العــن مــا ذاتهــرة الفتــي فــاع القطــس نفـلها  ّـجســي التــك تلــن مــوى أقــاءت جـ (30%ـغ بلــد رصيـ
 45 %ـد ـي الرصيــغ صافــث بلــابق )حيــع الســة بالربــات مقارنــت التوقعــن   تواضعــي حيـ(، فـ2014ـام ـن عــث مــع الثالـللربـ %20
(.2015ـام ـي لعــع الثانــي الربـفـ

وتشمل القطاعات الفرعية الرئيسية التي تأمل حدوث زيادة في الطلب خلل الربع  الثالث ما يلي:  6الشكل  

 	

 	

 	

 2015ـام لعــث الثالــع الربـل لـخــى اعلــاتمبيعــام أحجــون يتوقعــييد والتشــاء للبنــي الفرعــاع القطــي فــار التجــن مـ%56
ـاض. انخفــدوث بحــ ـا ًعّتوقـركة شـأي  ـجلتســم ولــراء؛ الشــات طلبــي فــو بالنمــات عـّتوقـى إلـا ًـتناداسـ

ـات وطلبــي المتنامــوق الســة خلفيــى علــات المبيعــام أحجــي فـًـادةزيــار التجــن مـ54%ـع يتوقــات، اللكترونيــاع قطــي فــا امـ
ء الجديدة. لـالعمـ

عات ّتوقـى علـًبناءـث، الثالــع الربـل لـخــر أكبــات مبيعــام أحجــأن بشــون متفائلــروبات والمشــة الطعمــاع قطــار تجــن مـ%53
والعالمية. ـة المحليــواق الســن مــدد جــن زبائــول بدخـ

 (2%ـغ ـا )تبلــة منهــبة متواضعــع نســن تتوقــي حيــا فــام مبيعاتهــي أحجــا فــًـاءات ارتفاعـركات النشــن شـمـ 66%ـع تتوقـ
 .64%ـادل ـد يعــي رصيــى صافــة إلــؤدي بالنتيجــا يــام، ممــك الحجــي تلــا فــ ًـل انخفاضبالمقابـ

ـي  ــا فـًـركات ارتفاعـن الشـمـ 32%ـت  ً، إذ توقعــاؤلـل تفــياحي القــاع الســن القطــي مــم الفرعــادق والمطاعــاع الفنــي قطـبقـ
ـر ـت أكثــياحة فكانــفر والســركات الســيارات وشــر الســركات تأجيــا شــا. أمــت  انخفاضـعـّتوق 24%ـل ـات مقابــام المبيعـأحجـ

ـاء ـج جــر الناتــي الثــن صافــدة. لكــاريع الجديـء والمشـلــب والعمــي الطلــة فــات المتوقعــة الرتفاعــى خلفيـا علـًـبينسـ ًـاؤلتفـ
ـة(. ـياحة والضيافــاع الســاع ككل )قطـللقطـ 25%ـادل -ـي يعـصافـ ٍـدـة برصيــي المحصلـا فـًـلبيسـ

ـرة كبيــة بدرجـ2015ـام لعــث الثالــع الربــي فــات المبيعــام بأحجــة المرتبطــل النقــاع لقطــتقبلية المســات التوقعــت تراجعـ
ـهد وشــاع؛ القطــذا هــي فــاط للنشــمي الموســع والتراجــة المنافســي فــاع الرتفــى إلــك ذلــود ويعــابق الســع الربــي فــا عنهـ

 .2015ـام عــن مــث الثالــع الربــي فـ22%ـى إلــ ـا ًانخفاضـة نهائيــة لـ ّكمحصـي الصافــد الرصيـ

قطاع التجارة: 

 	

 	

 	

 .2015ـام ـث لعــع الثالـل الربـلــا خــ ّـهد تراجعـال أن يشــام للعمــع العــع للوضـتتوقـ ًـالـركات إجمــة أن الشــرت الدراســد أظهـلقـ
ـن مــث الثالــع الربــي فــال العمــاع أوضــي فـا ًـنـ ّتحسـون عـّيتوقـط فقــاركين المشــن مـ43%ـإن فــابق الســع الربــع مـٍـةمقارنــراء وبإجـ

ـال ـاع العمــي أوضـا فـًـورـع تدهــي تتوقــركات التــبة الشــإن نســك، فــب ذلــى جانــابق. إلــع الســي الربـفـ 52%ـل مقابـ 2015ـام عـ
ـابق.ـع الســي الربــط فـفقـ 6%ـت ـيطة بلغــبة بســل نســي مقابـفـ 2015ـام ـن عــث مــع الثالــي الربـفـ 16%ـت بلغـ
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ـد ـر )عنــم تتغيـلـ ًـةـق ثابتــم أي عوائــه أعمالهــون أن تواجــن ل يتوقعــتقصائية الذيــة الســي الدراســاركين فــبة المشــت نسـبقيـ
ـر ـي والمثيــام الرئيســار الهتمــا مثــي كونهــة فــتمر المنافسـ(. وتسـ42%ـت ـث بلغــابق )حيــع الســع الربــة مـ( بالمقارنـ%41

ـوق الســي فــل الحاصــؤ التباطـان  ـركاتالشــن مـ11%ـبة نســارت اشــاكمــركات. الشــن مـ16%ـه إليــارت أشــا مــب بحســق للقلـ
ـاركين. ـن المشـمـ 8%ـه عـّـا توقـ ًـتئجار عائقـف اليجارات/الســاع تكاليــن كان ارتفــي حيــا، فــام أعمالهــا أمــًيعتبرعائق

ـغ ـة، إذ بلــنوية أو الربعيــة الســاس المقارنــى أســواء علــا ســ ًـا ملحوظـ ًـارة انخفاضـاع التجــتقبلية لقطــات المســرت التوقعـأظهـ
ـع ـي الربـلها فـ ّـجـد سـكان قـ 40%ـبة ـل نســي مقابـفـ 2015ـام ـن عــث مــع الثالـللربـ 19%ـات ـام المبيعــي لحجــد الصافـالرصيـ

ـة، المنافســد لتزايــلبي الســر الثــا بينهــن مــباب أسـلت  ّـ ـج ُسـد وقــابق. الســام العــن مــث الثالــع للربـ30%، و 2015ـام لعــي الثانـ
ـع تراجــى إلــة بالضافــا، أفريقيــمال وشــط الوســرق الشــة منطقــي فــرب المضطــام العــع والوضــف، الصيــهر أشـل لـخــؤ والتباطـ

ـام ـي أحجــا فــًـت ارتفاعـي توقعــركات التــبة الشــت نســد وصلــة. وقــات الضعيفــذه التوقعــى هـت إلـّـل أدـط، كعوامــعار النفـأسـ
ـاض. ـدوث انخفــت حــل توقعــي المقابــركات فــن الشـمـ 27%، إل أن 46%ـى إلـ 2015ـام ـث لعــع الثالـل الربـلــات خـالمبيعـ
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ولتوضيح الجراءات والمعايير المطلوبة لجراء تسوية المخالفات التجارية يمكن الطلع على الرسم البياني التالي. 

نظام التسويات 

نظام التسوية 
اللكتروني 

ـات ـر خدمــى توفيــتهلك إلــة المســة وحمايــة التجاريــاع الرقابــة بقطــي ممثلــة بدبــة القتصاديــرة التنميــعي دائــار ســي اطـفـ
ـات ـن الخدمــتفادة مــال والســة العمــين بيئــة تحســة بغيــة التجاريــة بالرقابــراءات المتعلقــهيل الجــن وتســزة للمتعامليـمتميـ

ـي. ـوية اللكترونــام التســر نظــم تطويــد تــة فقـالمقدمـ

وعند تقديم طلبات التسوية من قبل المخالفين في مراكز الخدمة يقوم النظام باتباع الخطوات التالية:- 

اول: 
إدخال طلب التسوية من قبل الموظف المعني في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالنظام. 

ثانيا: 
ـام ـإن النظــر فــك المعاييــع تلــوية مــب التســق طلــال توافــي حــددة فــر محــق معاييــب وفــة الطلــام بدراســوم النظـيقـ
ـل تدخـدون  ـًآليــا وتحديثهــة التجاريــص الرخــى علــررة المحــة المخالفــوية تســم ويتــوان ثــع بضــي فــب الطلــاد بإعتمــوم يقـ

ـك. ـل بذلـم المتعامـلــم اعــف ويتـالموظـ

ثالثا: 
ـدوره ـوم بــك ليقــل بذلـم المتعامـلــم إعــب ويتــض الطلــام يرفــإن النظــر فــع المعاييــب مــق الطلــدم تطابــال عــي حـوفـ

ـة. ـر المطلوبــتيفاء المعاييـباسـ
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رين ّالتوقعات المستقبلية للمصد
 2015في دبي - الربع الثالث للعام  

ـي ـر فــو التصديــة نحــات الموجهــارة والخدمــع والتجــال التصنيــي مجــل فــركة تعمـشـ 141ـتقصائية ـة الســت الدراسـتضمنـ

التوقعات المستقبلية للشركات الصغيرة 
 2015طة في دبي - الربع الثالث  ّوالمتوس

ـدد عـ ّـيـن إجمالـمـ 95%ـي )ـي دبــركات فــة الشـتركيبـ ّـيـن إجمالــة مــبة مهيمنــطة نســ ّـرة والمتوسـركات الصغيــل الشــّتمث
  ًـركةشـ 448ـة ـتقصائية الحاليــة الســي الدراســاركت فــي شــطة التــ ّـرة والمتوسـركات الصغيــدد الشــل عــد وصــركات(، وقـالشـ

ُ  ًـرةوصغيــر غـ ّالصَـةمتناهيـٍـركاتشـُـركاتالشــذه هـْـتـّوضمـة. الدراســراء إجــاء أثنـت لـمقابــا معهــت ـَيِجرأـركة شـ503ـل أصــن مـ
ـركات ـة أن الشــتقصائية الحاليــة السـالدراسـ ُـرظهـُـي. وتـي دبــطة فــ ّـرة والمتوسـركات الصغيــف الشــا لتعريــًفقَو ًـطةـ ّومتوس
ـة ـر ثقــع مؤشــث تراجــي، حيــنوي أو ربعـسـ ٍـاسـى أســواء علــة ســد المقارنــف عنـأضعـ ًـاؤلـرت تفــطة أظهــرة والمتوسـالصغيـ

ـى ، إلـ2015ـام ـع الول لعــي الربــة فـنقطـ 122.7 و 2014ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــة فـنقطـ 115.5ـن ـب مــ ّـركات المركالشـ
.2015ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــة فـنقطـ 6.111

 2جدول  

وفيما يلي ملخص المؤشرات الرئيسية للتوقعات المستقبلية: 

ـا ـة إل أنهــة الربعيــاس المقارنــى أســف علــات أضعــام المبيعــات وأحجــدات المبيعــة بعائــتقبلية المرتبطــات المســدو التوقعـتبـ
ـن الن. مـ ٍـنةـل سـلت قبـ ّـجـ ُـي سـا التــابهة لمثيلتهـمشـ

ـة.ـ ّـا الجماليـن مبيعاتهــر مـأو أكثـ 20%ـادرات ـل الصــ ّ ٌ ّـدرة بأنـركة المصـف الشـّـرـر، تعــذا التقريــراض هــي. ولغـدبـ  تمثـة ـا جهـهـ
ـة ـاس المقارنــى أســواء علــك ســت وذلــا كانـممـ 2015ـام ـث لعــع الثالــوص الربـبخصـ ًـاؤلـل تفـرة أقـ ّـدـركات المصــدو الشـوتبـ
ـن ـع الول مـ، وللربـ2015ـام ـن عــي مــع الثانــن للربـريـ ّصد ُـب للمـ ّـركات المركـة الشــر ثقــجل مؤشــد ســة. وقــنوية أو الربعيـالسـ

ـي.ـى التوالــة علـنقطـ 6.118و 4.126و 8.110ـت ـج بلغـ، نتائـ2014ـام ـن عــي مــع الثانـ، وللربـ2015ـام عـ

 3جدول  

ة للربع  الثالث فيما يلي: ّالتوقعات المستقبلية الرئيسي ِرات ّص في ما يلي مؤش ّونلخ

ـة ـك الخاصــن تلــوى مـأقـ 2015ـام ـن عــث مــع الثالــات للربــدات المبيعــة بعائـرة المرتبطـ ّـدـركات المصــات الشــاءت توقعـجـ	 
 	

 	

 	

 	

ـا ـو مــرة، وهــركات الكبيــع الشــة مــات بالمقارنــام المبيعــاع أحجـبارتفـ ًـاؤلـر تفــطة أكثــرة والمتوســركات الصغيــر الشـوتظهـ
ـي. ـى التوالـعلـ 13%و 29%ـت ـي بلغــا والتـمنهمـ ّـكلـدة لــي الرصــه صافــير إليـتشـ

ـي ـات( بصافــام المبيعــه بأحجــتدل عليــذي يســادي )الــاط القتصــبة للنشــات بالنســوى توقعــع أقــركات التصنيـلت شـ ّـجسـ
ـات. ـاع الخدمــدى قطـلـ 33%ـار وـدى التجـلـ 17%ـغ ـد بلــي رصيــل صافـ، مقابـ44%ـغ ـد بلـرصيـ

 ّـدـى حــة علــنوية أو الربعيــة الســد المقارنــق عنــذا ينطبــف وهــق بالتوظيــي تتعلــات التــي التوقعـفـ ٌـاضـك انخفــظ كذلـيلحـ
ـواء. سـ

 33%ـغ ـذي بلــا والـمنهمـ ٍـكلـجل لــدة المســي الرصــه صافــير إليــا يشــو مــي وهــوق المحلــو الســة نحـهـ ّـركات الموجبالشـ
ـي.ـى التوالـعلـ 28%و 

ـك ذلــود يعــنوي. سـأو  ـيربعــاس أســى علــواء ســة المقارنــد عنــر التصديــات مبيعــام بأحجــة المرتبطــات عـّالتوقـت وانخفضـ	 
ـن ـدد الزبائــي عــع فــاض المتوقـا للنخفـًـرـادرات نظــام الصــي أحجــع فــدوث تراجــن حـريـ ّـن المصدـى مــزء أعلــع جــى توقـإلـ
ـي فــا ـًعمومـة المتواصلــات الضطرابــتوى ومسـت، لـالعمــعار أســات لتقلبــلبي الســر التأثيــب جانــى إلــف، الصيــهر أشـل لـخـ

ـة. ـى المنطقــون إلــن يتدفقــياح الذيــدد الســاض عــى انخفــذي أدى إلــج والــة الخليـمنطقـ

ـعوللربــابق الســام للعــ ـاًتقريبـة مماثلــات المبيعــام أحجــي فـًـادةزيــون عـّيتوقـن الذيــن ريـ ّالمصدـبة نســزال تــا مــن حيــي وفـ  	
 	

 	

 	

ـه يحدثــذي الــلبي الســر للتأثيـا ًـرنظـزادت  ـدقــام الحجــك تلــي فــ ـا ًانخفاضـون عـّيتوقـن الذيــن ريـ ّالمصدـبة نســإن فــابق، السـ بسيط في حال المقارنة السنوية إل أنها بدت أضعف مع المقارنة الربعية. ٍجديدة جاءت أقوى بشكل ٍالثقة بطلبات شراء
ـر ـط، والثــرق الوســة الشــي منطقــة فــات العامــة الضطرابــر حالــب، وتأثيــح للطلــوب« الواضــد«، و«النضــم الراكـ»الموســة النتاجيــا قدراتهــن مــتفادة الســدلت معــادة زيــات الخدمــاع قطــركات شــن مـ48%وـع التصنيــاع قطــركات شــن مـ61%ـل تأمـ

ـةالصينيــات المنتجــن مــة القويــة المنافســن مــل عوامــن مــبق ســا مـكل  ـييلــا ومــام الخــط النفــعار أســاض لنخفــلبي السـ ـادة. ـدوث زيــع حــي تتوقــاركة التــرة المشــركات الكبيــن الشــط مـفقـ 16%ـل ـي مقابـ، فـ2015ـام ـث لعــع الثالـل الربـلـخـ
ــا.ًـص ثمنالرخـ

الربــاح  بصافــي المرتبــط والمتوســطة الصغيــرة الشــركات تفــاؤل جــاء القتصاديــة، الجــواء لمجمــل ــا ًانعكاســل ّيمثوبمــا  
ـيالخليجــاون التعــس مجلـودول  ـاأفريقيــي وتأتــدة. جديــواق لســم وخدماتهــلعهم ســع بيــن ريـ ّالمصدـن مـ %45ـزم يعتـ 	 ـت ـد كانــك فقــع ذلــابقة. ومــنة الســن الســا مــرة ذاتهــه للفتــتوى ذاتــد المســي عنــن بقــي حيــة، فــة الربعيــد المقارنــ ـا عنـ ًضعيف

 	

ـع.التنويــرض بغــتهدفة المســدة الجديــواق الســة قائمـرأس  ـىعلــرى أخــة عربيـودول  ـاوأوروبـ ـغ ـدة بلــي أرصــاح، وبصافــي الربــق بصافــا يتعلــرة فيمــركات الكبيــن الشــوى مــطة أقــرة والمتوســركات الصغيــات الشـعـّتوق
 .2015رون بنفس القدر من الثقة حيال زيادة مستويات التوظيف خلل الربع الثالث لعام  ّول يشعر المصدـا. منهمـ ٍـكلـي لــى التوالـعلـ 13% و %28
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ـد ـواء. وقـسـ ٍـدـى حــة علــنوية أو الربعيــة الســدى المقارنــدة لــراء الجديــات الشــة بطلبــات المرتبطــف التوقعــظ ضعـلحـُي
ـركات ـن شــن مــدى المصدريــت لــي كانــك التــن تلــاؤل مــن التفــر مــة أكبــات بدرجـرة للخدمـ ّـدـركات المصــت الشـاحتفظـ
ـي.ـى التوالـعلـ 25%و 37%و 41%ـغ ـا بلـمنهـ ٍـكلل لـ ّـجـدة مســي أرصــارة بصافــع والتجـالتصنيـ

ويبقــى  الســابقة. وبالســنة الســابق بالربــع مقارنتهــا عنــد الربــاح بصافــي المرتبطــة التفــاؤل درجــة كذلــك انخفضــت 
ـركاتلشـ 37%ـل مقابـ 41%ـغ ـد بلــي رصيــة بصافــق بالربحيــا يتعلـفيمـ ًـاؤلـر تفــات الكثــاع الخدمــي قطـرون فـ ّـدالمصـ

للتجــار. 23%و  التصنيــع 

منتجاتهــا  تصديــر أثنــاء تواجههــا تحديــات أي وجــود عــدم إلــى ريــن ّالمصدمجتمــع  فــي الشــركات مــن 90%أشــارت  
ـرز ـة كأبــد أوردت المنافســت قــة كانــذه المجموعــى هــي إلــي تنتمــاركة التــركات المشــن الشـمـ 5%ـا. إل أن / خدماتهـ

 ونقــص العــرض مــن العمالــة الماهــرة.ت لالشــؤون المثيــرة للقلــق، يليهــا التأثيــر الســلبي لتقلبــات أســعار العمــ

إجمالي أداء الشركات -
 2015الربع الثاني لعام  

، إل  ّـتقبليـاط المســركات للنشــات الشـعـّـاس توقـو قيــتقصائية هــة الســذه الدراسـلهـ ّـيـدف الرئيسـالهـ ّـن أنـم مــى الرغـعلـ
ـتقصائية ـة الســت للدراســي خضعــركات التــا الشــا أوردتهــر، كمـلخـ ٍـعـن ربــركات مــي أداء الشــة فــّـرات الفعليد التغييـ ّـدـه يحــّأن

ـي.نوعـ ٍـوـى نحـعلـ
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ـة ـب المقارنــا بحســًـي ثابتـادي بقــاط القتصــق بالنشــا يتعلــركات فيمــة أن أداء الشــتقصائية الحاليــة الســر الدراسـظهـُت
ـع التراجــذا هــباب أســركات الشــن مـ 30%ـبة نســزت عــد وقــنوي. سـ ٍـاسأســى علــة المقارنــد عنــف أضعــاء جــه أنـإل  ـة،الربعيـ

ـوار ـي دول الجــتقرة فــر المســاع غيــى الوضـإلـ ًـةـب، إضافــي الطلــل فــؤ الحاصــة، والتباطــلبي للمنافســر الســى التأثيـإلـ
ـة الناجمــائر الخســب جانــى إلـاح، ّـيالســداد أعــي فــور والتدهــتحقة، المســات الدفعــداد ســي فــن الزبائــر وتأخــن(، اليمــل )مثـ

ت. لــعار العمــب أســّـن تقلعـ

 21%ـرت ـة؛ ذكــي الدراســاركة فــركات المشــة الشــبة لغالبيـبالنسـ ًـتقرةـع مســعار البيــه أســت فيــذي بقيــت الــي الوقـوفـ
ـي ـاط فــف النشــب وضعــع الطلــت بتراجــي اقترنــدة، التــة المتزايــة المنافســعار نتيجــي السـفـ ٍـاضـدوث انخفــا حـمنهـ
ـة. ـا والعالميــة منهــواق المحليـالسـ

ـث حيــار المعيــذا هــي فـ ٍأداءـل أفضــع التصنيــركات شــرت أظهــية، الرئيســات القطاعــن بيــن فمــف، التوظيــص يخــا فيمــا أمـ
ـات. الخدمــركات شــن مـ 18%و  ـارةالتجــركات شــن مـ 11%ـل مقابــي فــا فيهـ ّموظـداد أعــا منهـ 27%ـت رفعـ

ـي ـاوز صافــم يتجــث لــات، حيــام المبيعــف لحجـالداء الضعيـ 2015ـام ـن عــي مــع الثانــراء للربــتويات الشــس مسـتعكـ
ـابقالســع الربــي فــا حققهــد قـكان  ـيالتـ %4ـبة نســن عــ ـا ًمنخفض، 2015ـام لعــي الثانــع الربــي فـ %1ـار المعيــذا لهــد الرصيـ

ـراء ـات الشــث طلبــن حيــوى مــع أقــركات التصنيـ. وكان أداء شـ2014ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــا فــي حققهـالتـ 15%و  
ا.ًـبيـوى نســا أقــًا اقتصادي ًـاطـس نشــا يعكــدة ممـالجديـ

مــن 30%وأشــارت  ــاًربعيالمقارنــة  لــدى مســتقرة الخدمــات قطــاع فــي النتاجيــة القــدرات اســتخدام لت ّمعــدبقيــت  
لت. ّالمعــدتلــك  فــي ٍزيــادةحــدوث  إلــى الشــركات 

هــذه  فــي المشــاركين مــن 44%يقــارب  مــا إلــى بالنســبة العمالــة مــن الوحــدة تكلفــة زادت فقــد الدراســة وبحســب 
ـام ـي لعــع الثانـل الربـلــة خــادات الممنوحــور والزيــاع الجــي ارتفــة وبالتالــف المعيشــادة تكاليــى زيــك إلــع ذلــة، ويرجـالدراسـ
ـن مـ 68%ـبة ـع بنســركات التصنيــن شــا مـغالبيتهــادات ـك الزيــدوث تلــى حــارت إلــي أشــركات التــت الشـ. وكانـ2015

ـات. ـركات الخدمــن شـمـ 41%ـارة وـركات التجــن شـمـ 39%ـل ـي مقابــركات، فـالشـ

ـا ؛ بينمـ2015ـام ـي لعــع الثانـل الربـلــة خــواد الوليــة المــي تكلفـفـ ٍـادةـدوث زيــى حــك إلــاركين كذلــن المشـمـ 24%ـار أشـ
ـع الربــي فــارات اليجــي فـ ٍـادةزيــدوث حــاركين المشــن مـ 54%ـر ذكــا كمــة. التكلفــك تلــي فــر تغييـأي  ـممنهـ 62%ـد يجــم لـ

ـابق. ـع الســي الربــادة فــك الزيــد أوردوا تلــوا قـكانـ 62%ـل مقابـ 2015ـام ـن عــي مـالثانـ

ـى ـم إلـمنهـ 19%ـار ـث أشــي، حيــل البنكــن التمويــتفادوا مــاركين اســن المشـمـ 50%ـتقصائية أن ـة الســرت الدراسـأظهـ
ـا.ـادوا ثباتهـأفـ 75%ـن أن ـي حيــل فـالتمويــة ـادة تكلفـزيـ
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ـاع لقطـ 0%ـل مقابـ 10%ـغ ـد بلــي رصيــجيل صافــال بتســث أداء العمــن حيــا مــى صدارتهــع علــركات التصنيــت شـحافظـ
ـرت ـي أظهــة التــات الفرعيــت القطاعــع، كانــاع التصنيــي قطــارة. فــاع التجــي قطـفــركات للشـ 5%ـالب ســات و الخدمـ

ـروف ـدة وظــات الجديــاع الطلبــى ارتفــر إلـكبيـ ٍـكلـك بشــود ذلــادن، ويعــروبات والمعــة والمشــي الطعمــا هــًا إيجابي ًـاطنشـ
ـة. ـوق الداعمـالسـ

 َـوبنضـ ُـركاتـد أوردت الشــتوى، وقـدون المسـ 2015ـام ـي لعــع الثانــي الربــارة فــاع التجــبة لقطــال بالنســاء أداء العمـجـ
ـاض ـة، والنخفــة القويــر، والمنافســواق التصديــة وأســواق المحليــن السـمـ ّـي كلـاع فــور الوضــدة، وتدهــات الجديـالطلبـ

ـباب أســن ضمـت، لـالعمــعار أســات لتقلبــلبي الســر التأثيــب جانــى إلــة، الصينيــع البضائــب جانــن مــة والمنافســمي، الموسـ
ـي الداء.ـاض فــذا النخفـهـ

فــي وذلــك ،2015لعــام  الثانــي الربــع فــي الخدمــات قطــاع ضمــن اليجابــي القتصــادي النشــاط بعــض لوحــظ وقــد 
والنقــل. والعمــارة  والعقــارات للنشــاءات الفرعيــة القطاعــات 
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 (4%ـالب سـ  ـغبلــد رصيــي )بصافــات المبيعــدات لعائــبة بالنســ ـا ًتواضعـر أكثــر التصديــو نحــة هـ ّالموجـركات الشـأداء  ـاءجـ	 
(.0%ـا لديهــد الرصيــي صافــغ بلــي )والتــي المحلــوق الســتهدف تســي التــركات الشــع مــا مقارنتهــدى لـ

ـة ـن مجموعــف مــره المؤلــن نظيــل مــات أفضــام المبيعــبة لحجــن بالنســع المصدريــاء أداء مجتمــك، جــض ذلــى نقيـعلـ	 
ـركات ذات للشـ 1%ـالب ـل  ســن مقابـريـ ّللمصد 2%ـغ ـذي بلــد الــي الرصيــك صافــس ذلـرة؛ ويعكـ ّـدـر المصــركات غيـالشـ

ـي.ـه المحلــ ّالتوج

ـات ومبيعــف والتوظيــاح والربــة المباعــام الحجــث حيــن مــل الفضــو هـكان  ـعالتصنيــاع قطــن ضمـرة  ّـدالمصــركات الشـأداء 	 
.2015ـام لعــي الثانــع الربـل لـخـرة  ّـدالمصــلع السـ

 ًلــي متماثــوق المحلــو الســه نحــ ّـركات ذات التوجـن والشــن المصدريـمـ ّـاء أداء كلـدد جــف، فقــق بالتوظيــا يتعلــا فيمـأمـ	 
ـا. % لكليهمـ8ـغ ـد بلــي رصيـبصافـ

ـعار ـاع أســن ارتفــم عـمنهـ 51%ـغ ـة؛ وأبلــن العمالــدة مــة الوحــي تكلفــادة فــدوث زيــى حــن إلـريـ ّـن المصدمـ 48%ـار أشـ

 	

 	

 	

 	

ـا، عليهــتقصائية الســة الدراســراء إجــم تــي التــة العينــن مـ95%ـي حوالــكل تشــطة والمتوســرة الصغيــركات الشـأن  ـابمـ
ـد الرصيــي صافــع تراجــد وقــي. دبــي فــي الجمالــال العمــع مجتمــة حالــس يعكـ2015ـام لعــي الثانــع الربـل لـخــا أداءهــإن فـ

ـن مـ 39%ـغ ـة تبلــر قليلــبة غيــود نســع وجـ% مـ1ـالبـد   ســف عنـليقـ 2015ـام ـي لعــع الثانـل الربـلــات خــام المبيعـلحجـ
ـام. الحجــذه هــي فــ ـاًثباتـع تتوقــي التــطة والمتوســرة الصغيــركات الشـ

ـد ـي رصيـصافـ ًل ّـجمسـ 2015ـام ـي لعــع الثانــي الربــة فــط بالربحيــطة المرتبــرة والمتوســركات الصغيــن أداء الشــ ّوتحس
ـجل المســك لذلـ ًـادلمعـوكان  ،11%ـالبســغ بلـ  ـدرصيــي صافـل  ّـجســث حيــابق الســع الربــع مــة بالمقارنـ، 7%ـالبســغيبلـ

ـابقة.ـنة الســي السـفـ

ـيالربعــاس الســى علــواء ســة المقارنــدى لــف أضعـكان  ـفالتوظيــار لمعيــبة بالنســطة والمتوســرة الصغيــركات الشـأداء  
ـغ بلــد رصيــي )بصافــف للتوظيــبة بالنســوى أقــ ـاًأرقامـع التصنيــاع قطــي فــركات الشـلت  ّـجســد فقــل، وبالمقابــنوي. السـأو  
(.3%)ـارة والتجـ (6%)ـات الخدمــي قطاعــل مقابــي فـ (%22

لعــام  الثانــي الربــع فــي اليجــارات تكاليــف فــي زيــادة حــدوث إلــى والمتوســطة الصغيــرة الشــركات مــن54%أشــارت  
  ـةالعمالــن مــدة الوحــف تكاليــت وارتفعــاض. انخفــدوث حــى إلــة الدراســي فــاركين المشــن مـأي  ــر ِيشـم لــن حيــي فـ، 2015

 

أوردت  ـامنهـ54%ـل مقابــي فـ، 2015ـي الثانــع الربــي فــطة والمتوســرة الصغيــركات الشــن مـ44%ـو نحــه أوردتــا مــق وفـ
 .2014ـام ـن عــي مــع الثانــي الربـفـ 49%و 2015ـام ـع الول لعــي الربــك فـذلـ

 	

 	

 .2015ـي ـع الثانــي الربــة فــواد الوليــة المــي تكلفـفـ ٍـاعـدوث ارتفــم حـمنهـ 22%ـن أورد ـي حيــارات، فـاليجـ

ـي والتــة العالميــواق الســى إلــر للتصديــن ريـ ّالمصدـر غيــ ـه ّتوجـدم عـوراء  ـيةالساســباب الســتقصائية الســة الدراســت مـّقي
ـي: يلــا مــى الولــة بالدرجــمل تشــام ـبة لحجــالداء بالنســق بــا يتعلــطة فيمــرة والمتوســركات الصغيــن الشــل مــج أفضــرة نتائــركات الكبيــت الشـحققـ	 

ٍ ـنمـ30%ــ بـًـادةزيــق تحقيــن عــرة الكبيــركات الشــن مـ33%ـت أبلغـإذ  ـاح،الربــي وصافــات المبيعـ ـةمقارنــام الحجــي فـ
جيدة للشركات المحلية ذات الصلة التي شاركت في الدراسة.استمرار السواق المحلية في توفير فرص ٍ  « ـيفـٍ ـاع ارتفــدوث حــى إلــة العينــن ضمــرة الكبيــركات الشــن مـ36%ـي حوالــارت أشــد وقــطة. والمتوســرة الصغيــركات الشـ
لتمويل التوسع للسواق العالمية.ّواٍت غير ُمالحجم المحدود للعمليات الحالية والذي يعّد  « ـطة.ـرة والمتوســركات الصغيــن الشـمـ 28%ـل ـاح مقابـالربـ
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التوقعات المستقبلية 
للستثمار

 ُعُــي ّتوسُحيــثمــن  الســتثمار بشــأن العمــال لمجتمــع المســتقبلية التوقعــات ــا ًأيضالســتقصائية  الدراســة هــذهُتقيــس
مقبلــة.ا ًشــهرعشــر  اثنــي فتــرة للخــمة  َالمســتخدالتكنولوجيــا  ترقيــةِطــط ُوخِالقــدرات

 13الشكل  12الشكل  

التحديات الرئيسية التي 
تواجهها الشركات في دبي 

ـر ـّتؤثـد قــي والتـ، 2015ـام عــن مــي الثانــع الربــة نهايــي فــركات الشــا هـْت َواجهـي التـة ّـيالرئيســات يـ ّالتحدـ ـا ًأيضـة الدراســت تناولـ
ـن مـ45%ـإن فــابق، الســع الربــي فــتخلصة المســج للنتائــابه مشـٍـونحــى وعلــب. القريــدى المــى علــا رهـ ّوتطوـركات الشـّـونمــي فـ

ـة.التجاريــا أعمالهــام أمــق عوائـأي  ـعتتوقـل  ـةالدراســي فــاركة المشــركات الشـ
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ـد فقــابق، الســع الربــي فــا عنهـ2015ـام لعــي الثانــع الربــي فــ ـب ّالمركـال العمــة ثقــر مؤشــة قيمــاض انخفــن مــم الرغــى علـ
ـي فــات ترقيــراء وإجــة التجاريــا قدراتهــيع توســو نحــي دبــي فــال العمــركات شــدى لــر أكبـٍـلميــود وجــة الدراســتخلصت اسـ

ـدى مــى علــا أعمالهــيع توســي فــتثمار بالســام القيــا منهـ77%ـع ـّتتوقإذ  ـة،القريبــرة الفتـل لـخــتخدمة المســا التكنولوجيـ
ـام ـن عــع الول مــتقصائية للربــات الســج الدراســن نتائــي كل مــاءت فـجـ 74%ـع ـة مــة مقارنــرة المقبلــي عشــهر الثنـالشـ

 .2014ـام عــن مــي الثانــع والربـ2015

 	

مكاتبها  ـارمقــيع توســرض بغــمالية رأســتثمارات باســام للقيــتعدادها اســا قدراتهــيع لتوســط تخطــي التــركات الشــدت أبـ	 ة التي تواجهها الشركات في دبي: ّيات الساسي ّللتحد ٌص ّوفي ما يلي ملخ
ـة ـي الدراســاركة فــركات المشــات(. الشــات والمركبــتودعات والليــع والمســل المصانــة )مثــول الثابتــاء الصــة واقتنـالحاليـ

ـات العمليــاق ونطــم حجــن عــا رضاهــملت شــك ذلـوراء  ـيةرئيسـا ًـبابأسـأوردت  ـةالتجاريــا قدراتهــيع توســي فــر ـّتفكل  ـيوالتـ
ـوق.الســي فــع التوســل قبــة والربحيــتقرار الســق تحقيــى علــا تركيزهـو/أو  ـة،الحاليــا لقدرتهــ ـا ًوفق

ـط تخطــث )حيــا قدراتهــيع توســن مـّكلـو نحـًلـميــر أكثــع التصنيــركات شـأن  ـيةالرئيســات القطاعــن بيــة المقارنــر ظهـُوت	 
ـك وكذلــتثمارات( الســذه هــل لمثــات الخدمــركات شــن مـ79%وـارة التجــركات شــن مـ69%وـع التصنيــركات شــن مـ%87

ـات(.الخدمــركات شــن مـ73%وـارة التجــركات شــن مـ57%وـع التصنيــركات شــن مـ94%)ـتخدمة المســا التكنولوجيــة ترقيـ

ـص ـا يخــتقبلية فيمــات المسـعـّـس التوقـي نفــطة فــرة والمتوســركات الصغيــرة والشــركات الكبيــن الشـمـ ٌـترك كلوتشـ	 
ـا.ـة التكنولوجيــدرات وترقيــيع القــط توسـخطـ

ترقيــة نحــو للتصديــر ــه ّالتوجذات  الشــركات مــن أكبــرًلميــالمحلــي  للســوق ــه ّتتوجالتــي  الشــركات أظهــرت كمــا	 
القــدرات.توســيع  بشــأن المســتقبلية توقعاتهمــا فــي المجموعتــان كلتــا اتفقــت حيــن فــي التكنولوجيــا، 
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ـركات الشــبة نسـأن  إل ـي،دبــي فــركات الشــه تواجهــذي الـالول  ي ّـدالتحــ ـلّتمثـت زالــا مــا كونهــن مــم الرغــى علــة: المنافسـ
ـة بالمقارنــل أقــاء جـ2015ـي الثانــع بالربــة الخاصــة الدراســي فــة المنافســك بتلــا ـًفعليـا رهـّتأثـادت وأفــة الدراســرت أجــي التـ
 .ّـيالحالــع الربــي فــر المــذا هـة  ّـدحــاع ارتفــى إلــارت أشــركات الشــن مـ59%ـإن فــك، ذلــى إلـًـةإضافــابق. الســع الربــج نتائــع مـ

 7%ـت ـا؛ وقالــه أعمالهــي تواجــات التــم التحديــد أهــه أحــى أنــب علــؤ الطلــركات تباطــوق/الطلب: أوردت الشــع السـوضـ
ـد زادت. ـه قـتـ ّـا أن حدمنهـ

ـات يـ ّـم التحدـة لهــة التاليــي المرتبــتئجار فــة لليجارات/الســة العاليــي التكلفــتئجار: تأتــة لليجارات/الســة العاليـالتكلفـ
 . ّـيالحالــع الربــي فـْـتـ َارتفعـر المــذا هـة  ّـدحـأن  ـامنهـ26%ـارت أشــي التــركات الشــن مـ8%ــ لــا ـًوفق

ـاركين ـن المشـمـ 6%ـل ـن قبــجلت مــي ســات  التـيـ ّـم التحدـد أهــة كأحــة المرتفعــات العامــاءت النفقــة: جــات العامـالنفقـ
ـة.ـي الدراسـفـ

لبعــض  بالنســبة ــا ًعائقوالرســوم  الحكوميــة بالنظمــة المتصلــة القضايــا لت ّشــكالحكوميــة:  النظمة/الرســوم 
 .كينرلمشــاا

 	

 	

 	

 	

 	

ـيدبـ2020ـبو إكســرض لمعــع المتوقــر الثــن مــق للتحقــاركين المشــى علـٍـتطلعاســراء بإجــة القتصاديــة التنميــرة دائــت قامـ
 38%مقابــل  أعمالهــم علــى إيجابــيٍبشــكلر ّســيؤث2020اكســبو  معــرض أن منهــم35%اشــار  وقــد أعمالهــم. علــى 

ـبو ـون لكســع أن يكــّـا ل تتوق( بأنهـ27%ـة )ـبة المتبقيــارت النســن  اشــي حيــا. فــة ذاتهــن النتيجــن مــوا واثقيــم يكونــن لـالذيـ
ـا.ـى أعمالهــر علـكبيـ ٍـرأي تأثيـ 2020

14الشكل  
 دبي 2020هل تعتقد بأن معرض إكسبو 

 إيجابي على أعمالك؟ ٌسيكون له تأثير

ـتئجار اليجارات/الســة تكلفــرة الكبيــركات الشـأوردت  ـدفقــا، لحجمهــ ـا ًوفقـركات الشــى علــر تؤثــي التــل بالعوامــق يتعلــا وفيمـ
ـرة ـركات الصغيــبة للشــر بالنســدي الكبـ( التحـ17%ـة )ـت المنافســا بقيــق، بينمــرة للقلــؤون المثيــة الشـمـ ّـي مقد( فـ%18)

ـرة ـرى مثيــل أخــات كعوامــداد الدفعــي ســر فـت، والتأخـلــعار العمــات أســر تقلبــب، وتأثيــاض الطلــاء انخفــطة. وجـوالمتوسـ
ـرة ـؤون المثيــرز الشــة كأبــات العامــارات والنفقــة اليجــب وتكلفــاض الطلــا انخفــاءت قضايــا جــرة؛ بينمــركات الكبيــق للشـللقلـ
ـطة. ـرة والمتوســركات الصغيــق للشـللقلـ

ـوق ـاع الســور الطلب/أوضــة وتدهــي المنافســم هــى أعمالهــر علــي تؤثــات التـيـ ّـم التحدـإن أهــن، فـريـ ّـبة للمصدـا بالنسـأمـ
ـة. ـات العامــي النفقــارع فــد المتسـوالتزايـ
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