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مة ّمقد
ـه ـي ودعمــارة دبــي إمــة فــارة والصناعــاع التجــم قطــدف تنظيـبهـ 1992ـام ـارس عــي مــة فــة القتصاديــرة التنميــت دائـسـ ّتأس

ـزه. وتعزيـ

ـوزراء ـس الــس مجلــة ورئيــس الدولــب رئيــوم، نائــد آل مكتــن راشــد بــيخ محمــمو الشــب ســدر صاحـ، أصـ2008ـر ـي أكتوبـوفـ
ـاديـط الداء القتصــن تخطيــة عــؤولية الكاملــة المســة القتصاديــرة التنميــح دائــذي منـالـ 25ـم ـوم رقــي، المرســم دبـوحاكـ

تحقيــق  لضمــان القتصاديــة التنميــة ودعــم الوظيفيــة وحداتهــا علــى والشــراف وتنظيمــه، دبــي إمــارة فــي عامــة بصفــة 
ـتراتيجية. ـي الســة دبــا خطــي إليهــي ترمــداف التـالهـ

ـدار ـة وإصــركات التجاريــجيل الشــي تســة فـلـّـة المتمثـطتها التقليديــن أنشــؤولة عــة مســة القتصاديــرة التنميــزال دائــا تـومـ
ـا، تهـّمظلـت تحــات/مكاتب سـ ّمؤسـع أربــول دخــع مــه أنـإل  ـي.دبــي فــتهلك للمســة والحمايــة التجاريــة الحمايــر وتوفيــص التراخيـ

ـمل: ـؤولياتها ليشــاق مســع نطــد اتسـفقـ

Dubai). مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 1 SME) 

 (EDC). مؤسسة دبي لتنمية الصادرات 2

 (DIDA). مؤسسة دبي لتنمية الستثمار 3

 (DCO). مكتب دبي للتنافسية 4

ـتقصائية ـة اســة دراســات القتصاديــري إدارة المعلومـجـُـة، تـة القتصاديــرة التنميــة بدائــدة المنوطــة الجديــ ّـع المهما مـًـيوتماشـ
ـدـة محمــادرات ومؤسســة الصــي لتنميــة دبــرة )مؤسســة للدائــات التابعــع المؤسســيق مــال، بالتنســاع العمــنوية لقطــع سـربـ

والشــرق  آســيا جنــوب برادســتريت آنــد دان مؤسســة مــع وبالتعــاون ــطة( ّوالمتوسالصغيــرة  المشــاريع لتنميــة راشــد بــن 
ـة الوثيقــذه هــ ـص ّوتلخـا. وأدائهــال العمــات لتوقعــب المناســت الوقــي فــي موضوعــم تقييــم تقديــدف بهــدودة، المحــط الوسـ
 .2016ـام ـن عــي مــع الثانــتقصائية للربــة الســية للدراســج الرئيسـالنتائـ
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موجزة لمحة  
ـول بالحصــات عـّالتوقـك ذلـ ّـردومــة، نقطـ 7.4ــ بــنوي ســاس أســى علــال العمــاخ منــي فــة للثقــب ـّالمركـر ـّالمؤشـن ـّتحس

ـاء ـدوم عمــات وقــم المهرجانــول موســع حلــب مــاع الطلــوق، وارتفــروف الســن ظــ ّـدة، وتحسـاريع/طلبات جديــى مشـعلـ
ـدد. جـ

ـع ـي الربـفـ 27ـن %ـة عــادة طفيفـ، بزيـ2016ـام ـن عــث مــع الثالــي الربـفـ 33ـد %ـات عنــام المبيعــد أحجــي رصيـصافـ ّـتقراسـ
 .2016ـام ـن عــي مــع الثانــي الربـفـ 31و% 2015ـام ـن عــث مـالثالـ

 .2016ا بخصوص كل المعايير في الربع الثالث من عام ًقطاع التصنيع الكثر تفاؤل

ـر ـ ّل المؤش ّـجـث ســطة حيــرة والمتوســركات الصغيـبالشـ ًـةا مقارنـًـاؤلـر تفــات أكثـعـّـار توقـرة إظهــركات الكبيــل الشـتواصـ
ـي. ـى التوالــة علـنقطـ 111.0 و 121.8ـال ـاخ العمــي منــة فــب للثقــ ّالمرك

ـب ـّـر المركـّل المؤش ّـجـا، إذ ســًـال عمومـع العمــن مجتمــيء مــض الشــل بعـا أقـًـاؤلـي تفــي دبـرة فـ ّـدصـ ُـركات المـر الشـظهـُت
ـا. ـًـة تباعنقطـ 117.5 و 115.1ـال ـاخ العمــي منــة فـللثقـ

ـت وأعربــام. العــن مــت الفائــع الربــي فـ 39%ـن مــى أعلــبة نســي وهــل، العمــروف ظــن ـ ّتتحسأن  ـركاتالشــن مـ 44%ـ ـعّتتوق
 ًـةمقارنــا، عملهــير ســي فــق عوائـأي  ـهتواجـأن  ــعّتتوقل  ـاهـّأنـتقصائية الســة الدراســي فــاركت شــي التــركات الشــن مـ %64
المنصرم.ـع الربـفي  83ــ%بـ

، 2016ـام عــن مــي الثانــع الربــي فــا التكنولوجيــة وترقيــدرات القــيع توســي فــتثمار الســوي تنــي التــركات الشــبة نسـزادت  
، 2016ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــدرات فــيع القــي توســتثمار فــركات الســن الشـمـ 69ـوي %ـابق، وتنــع السـبالربـ ًـةمقارنـ
ـام عــن مــي الثانــع الربــي فــا تقنياتهــة ترقيــركات الشــن مـ 65%ـوي وتنـ، 2016ـام عــن مـالول  ـعالربــي فـ 61%ــ بـ ًـةمقارنـ

 .2016ـام عــن مـل ّالوـع الربــي فـ 57ــ%بـ ًـةمقارنـ، 2016

ـدف الهـ ّأنـى إلــا منهـ 40%ـارت فأشــة، الباقيــركات الشــ ـاّأمـا. عملهــي فــكار البتــن مــوع نـأي  ـقـّتطبـم لــركات الشــن مـ %88
ـودة. الجــين تحســو هــكار البتــق تطبيــن مــي الرئيسـ

ـة ـت ميزانيـصـ ّـي خصـركات التــن الشـمـ 13ـن %ـن بيــر. ومــث والتطويــة للبحــركات أي ميزانيــن الشـمـ 87ـص %ـ ّـم تخصلـ
ـر. ـث والتطويــا للبحــن مبيعاتهـمـ 10ـن %ـر مـأكثـ 29ـت %صـ ّـر، خصـث والتطويـللبحـ

ـاعدةـي المســا فـتهــل مهمـّـي تتمثـي والتــة دبــة لحكومــات التابعــدى الكيانــة إحــة القتصاديــرة التنميــل دائـتمثـ ّ 
ـز ـتدامة« وتعزيــة المســة القتصاديــم »التنميــى دعــة إلــية الراميــتراتيجية الرئيســداف الســق الهــى تحقيـعلـ

ـي«. ـارة دبــية لمــدرة التنافسـ»القـ

ـمـي تقييــال وبالتالــع العمـرات مجتمـ ّـوـد تصــدف تحديــال بهــاع العمــنوية لقطــع ســتقصائية ربــة اســرة دراســري الدائـجـُوت
القــادم. للربــع  الشــركات عــاتّوتوقالحالــي  القتصــادي النشــاط مســتوى 

ـا هـ ّنموـى علــ ـرّتؤثـد قــي التــات يـ ّالتحدـأن بشــا حظاتهـاومـركات الشـآراء  ـتقصائيةالســة الدراســذه هــح ـ ّتوضـك، ذلــى إلــة إضافـ
ـة. القادمـا ًـهرشــر عشــي الثنــدى مــى علــتثماراتها اســات عـّتوقـم ـّوتقيـا وتطورهـ

المنهجية 
إجماليــة  عينــة علــى 20161عــام  مــن الثانــي للربــع بالنســبة العمــال لقطــاع الســنوية ربــع الســتقصائية الدراســة جريــتُأ

ـا ـد كان تمثيلهــرة وقــطة وكبيــ ّـرة ومتوسـركات صغيــن شــة بيـنـّـذه العيـت هـعـ ّـي. وتنوـارة دبــي إمــركة فـشـ 500ـت تضمنـ
ـي. ـي لدبــي الجمالــّـج المحلـي الناتــهاماتها فــع إســب مــا يتناســات بمــارة والخدمــع والتجــات التصنيــا لقطاعــًكافي

ـن فيـ ّـدد الموظـاح وعــات والربــام المبيعــع وأحجــعار البيــات وأســرادات المبيعــل إيــية، مثــرات رئيســ ّـى مؤشـة علــز الدراســ ّترك
ا«ً»ارتفاعـع ـّتتوقـت كانـإذا  ـامــد تحديــة الدراســي فــاركة المشــركات الشــن مــب ـَطلُويـا. عاتهـّتوقأو  ـال«العمــة »رؤيــاس قيــدف بهـ
رات  ّـوتصـ 2016ـام عــن مــي الثانــع للربــتقصائية الســة الدراســتطلعت اســد وقــر. المعاييــذه هــي فــر« تغييـ»ل  أو ـا«ـ ً»انخفاضأو  

ـا. ـًـا فرعيـًقطاع 35ـى إلـ 30ـي ـي حوالــة فــركات العاملـالشـ

ـع ـو، والربــل ويونيـي أبريـَـهرـن شــا بيــرة مــل الفتــي يمثــع الثانــارس، والربــر ومـي ينايـَـهرـن شــا بيــرة مــل الفتــع الول يمثــي: الربــو التالــى النحــنة علــع سـف كل ربـّـرعـُـتقصائية، يـة الســراض الدراسـلغـ1
ـام. ـن كل عــمبر مــر وديسـي أكتوبـَـهرـن شــا بيــرة مــل الفتــع يمثــع الرابــبتمبر، والربــو وسـي يوليـَـهرـن شــا بيــرة مــل الفتــث يمثـالثالـ
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ر الثقة في مناخ العمال  ّحسابات مؤش

عات العمال« التالية: ّرات »توق ّح لمؤش ّط درجات مرج ّ( كمتوسBCIر الثقة في مناخ العمال ) ّب مؤش َحتسُي

أسعار البيع 

أحجام المبيعات 

عدد الموظفين 

الرباح 

ر باستخدام منهجية صافي الرصيد:  ّش ّب »الدرجات الناتجة« لكل مؤ َحتسُوت

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

ـة ـى نتيجــل إلــ ّـا للتوصـة لهـلـِـالوزان المقابب بـَـرضـُـة تـام الناتجـالرقـ ّـإنـال، فــاخ العمــي منــة فــب للثقــ ّـر المركـ ّـبة للمؤشوبالنسـ
الثانــي  الربــع يكــون بحيــث النهايــة فــي المؤشــر لهــذا جديــد أساســي مســتوى يوضــع ّثــم .2ــر ّللمؤشــح  ّالمرجــط  ّالمتوس

ـال ـن خــر مــ ّن المؤشَـوزـُـركات، يـم الشــث حجــن حيــار مــن العتبــاد بعيــة القتصــذ بنيــع أخـ. ومـ100ـاوي يسـ 2011ـام ـن عـمـ
ـةـب النتيجــ َحتسُـي. وتـي لدبــي الجمالــّـج المحلـي الناتــرة فــطة والكبيــ ّـرة والمتوسـركات الصغيــبية للشــهامات النسـالسـ

الشــركات )مؤشــر %40+الكبيــرة(  الشــركات )مؤشــر %60= ــيّالكلالمؤشــر  التالــي: النحــو علــى للمؤشــر النهائيــة 
والمتوســطة(. الصغيــرة  

ث التالية: ار الثقة في مناخ العمال ضمن الفئات الث ّف نتائج مؤشّصنُوت

عات العمال سلبية ّتوق ّ، فهذا يعني أن100ر الثقة في مناخ العمال > ّإذا كان مؤش

ة ّعات العمال مستقرّتوق ّ، فهذا يعني أن100ر الثقة في مناخ العمال =  ّإذا كان مؤش

عات العمال إيجابية ّتوق ّ، فهذا يعني أن100ر الثقة في مناخ العمال <  ّإذا كان مؤش

ـن »ت« يـَالرمز ّـة أنحظـاـى مرجـُـة )يـيرات التاليــرز التفسـ، تبـ2011ـام ـن عــي مــع الثانــو الربــي وهــع الساســة بالربــد المقارنـوعنـ
ـن(: يـَـن متتالييـ َـى ربعـيران إلـ« يشـ1و«ت-

عات العمال آخذة في النخفاض ّ(: توق1ر الثقة في مناخ العمال )ت- ّر الثقة في مناخ العمال )ت( > مؤش ّمؤش

ة ّعات العمال مستقرّ(: توق1ر الثقة في مناخ العمال )ت- ّر الثقة في مناخ العمال )ت( = مؤش ّمؤش

عات العمال آخذة في الرتفاع ّ(: توق1ر الثقة في مناخ العمال )ت- ّر الثقة في مناخ العمال )ت( < مؤش ّمؤش

ـد ـي الرصيــار([ + ])صافــات( × )وزن المعيــام المبيعــث أحجــن حيــد مــي الرصيــار([ + ])صافــع( × )وزن المعيــعار البيــث أســن حيــد مــي الرصيــح = ])صافــ ّـط مرجـ ّـال كمتوسـاخ العمــي منــة فــر الثقــ ّمؤش2
ـار([ ـاح( × )وزن المعيــث الربــن حيــد مــي الرصيــار([ + ])صافــن( × )وزن المعيــدد الموظفيــث عــن حيـمـ

 الربع –مؤشر الثقة في مناخ العمال 
 2016الثاني من عام 

ل  ّـجـي، لتســد الدولــدوق النقــا لصنــ ًـي، وفقـتعد دبــط، تســرادات النفــاض إيــه انخفـفـّـذي خلـلبي الــر الســن الثــم مــى الرغـعلـ
،  3.6ـة % ـة والبالغــنة الماضيــي الســو فــجلها النمــي ســك التــن تلــد عــبة تزيــي نسـ، وهـ2016ـام ـي العـفـ 3.7ـغ % ا يبلـ ًّـونمـ

التعاون ـسمجلـدول  ـونمــط متوســي دبــو نمــاوز يتجـأن  ـعالمتوقــن مــا. لقتصادهــة المتنوعــة الطبيعــى إلــك ذلــبب ســود ويعـ
منــاخ  فــي للثقــة ــب ّالمركــر  ّالمؤش ّأنالحاليــة  الدراســة ظهــرُوت .2016للعــام  1.8%نســبة  يســجل أن المتوقــع الخليجــي 

 /ّـتقرـاخ مســى منـعلـ ّـدلـة تـنقطـ 100 ّـث إن)حيـ 2016ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــة فـنقطـ 117.5ـغ ـد بلــي قــي دبــال فـالعمـ
ـة. ـات إيجابيــس توقعــا يعكــد(، مـمحايـ

ًامنتقــلالماضــي،  الربــع فــي عليــه كان عمــا واحــدة بنقطــة ــاًّتدريجيالعمــال  منــاخ فــي للثقــة ــب ّالمركــر  ّالمؤشازداد  وقــد
تعادلــت  حيــث ،2016عــام  مــن الثانــي الربــع فــي نقطــة 5.117إلــى  2016عــام  مــن الول الربــع فــي نقطــة 5.116مــن  

ـب ـ ّـر المركـ ّالمؤش ّـنوي أنـاس ســى أســة علــر مقارنـظهـُـع الول. وتـي والربــع الثانــي الربــال فــاخ العمــي منــة فــتويات الثقـمسـ
ـن ـ ّوتحسـدة، جديــاريع/طلبات مشــى علــول بالحصــات عـّالتوقـك ذلـ ّـردومــة، نقطـ 7.4ــ بــم تحســد قــال العمــاخ منــي فــة للثقـ

ـدد. ـاء جــدوم عمــات وقــم المهرجانــول موســع حلــب مــاع الطلــوق، وارتفــروف السـظـ
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اليــرادات بشــأن ًاتفــاؤلالكثــر  يعــد التصنيــع قطــاعّأنثــة، االثالرئيســية  القطاعــات بيــن الثقــة مســتويات مقارنــة ــر ِظهُت
 .2016عــام  مــن الثالــث للربــعالجديــدة الشــراء وطلبــات والربحيــة والتوظيــف البيــع وأســعار المبيعــات وأحجــام 

عات لحجام المبيعات على مستوى القطاعات ّالتوق
قطاع التصنيع 

ـال ـي خــات فــام المبيعــي أحجـفـ ًـادةـتقصائية زيــة الســملتها الدراســي شــع التــاع التصنيــي قطــركات فــن الشـمـ 67ـع %ـّتتوق
ـن ـة ومــب الحكومــن جانــدة مــاريع جديــود / مشــات / عقـم طلبـاـتـي اســا فــى آمالهـا إلـًـتناد، اسـ2016ـام ـن عــث مــع الثالـالربـ

ـي ـا فــ ًـع انخفاضـّـركات تتوقـذه الشــن هـمـ 9% ّـر أنـا. غيــى منتجاتهــب علــاد الطلــي ازديــواء وفــد ســى حــاص علــاع الخـالقطـ
 ّـا أن. كمـ58ـبته %ـي نســد صافــق رصيــى تحقيـي إلـّـؤدـا يــارك، مــان المبــهر رمضــف وشــل صيــبب فصــات بســام المبيعـأحجـ

صافــي  )نســبة2016عــام  مــن الثانــي بالربــع مقارنــة بكثيــر أقــوى2016عــام  مــن الثالــث الربــع إلــى بالنســبة التوقعــات
(.39ـد %ـي الرصيــبة صافـ) نسـ 2015ـام ـن عــث مــع الثالـ( وبالربـ32ـد %الرصيـ

أحجــام  بشــأن عــاتّالتوقأقــوى  عــن ســتيكاوالبالثــاث  مجالــي فــي عــةّالمصنالشــركات  عــربُتالتصنيــع،  قطــاع وضمــن 
 .تلمبيعــاا

ـركاتبالشـ ًـةا مقارنـًـاؤلـر تفــف أكثــى موقــظ علــزال تحافــرة ل تــركات الكبيـالشـ ّـا أنـ ًـة أيضـتقصائية الحاليــة الســر الدراسـظهـُت
وقــد  التوالــي. علــى نقطــة111.0 و 121.8العمــال  منــاخ فــي للثقــة ــب ّالمركــر  ّالمؤشبلــغ  حيــث ــطة، ّوالمتوسالصغيــرة  

ـات ـة وطلبــف والربحيــات والتوظيــام المبيعــات وأحجــرادات المبيعــى إيــبة إلــوى بالنســات أقـعـّـرة توقـركات الكبيــرت الشـأظهـ
ـع. ـعار البيــق بأســا يتعلــي مــل فـا بقليـًـاؤلـر تفــي أكثــطة هــ ّـرة والمتوسـركات الصغيـالشـ ّـن أنـي حيــراء. فـالشـ

 2016الثالث  الربع–للعمال  العامة عاتّالتوق
مــع 2016عــام  مــن الثالــث الربــع فــي دبــي فــي العمــال مجتمــع عــاتّتوقتعادلــت  الحاليــة، الســتقصائية للدراســة ــا ًوفق

ـص ـا يخــي مــى. وفــام مضــة بعــوى مقارنــادي أقــاط القتصــة بالنشــات المتعلقــن التوقعــابق، ولكــع الســي الربــا فـنظيرتهـ
ـه،ـام نفســن العــي مــع الثانــي الربــا فــع نظيرتهــت مــد تعادلـقـ 2016ـام ـن عــث مــع الثالــات الربـتوقعـ ّـات، إنـرادات المبيعـإيـ

الســوق،  ظــروف ــن ّوتحسجديــدة،  مشــاريع/طلبات علــى بالحصــول عــاتّالتوقبســبب  الماضــي العــام مــن أقــوى ولكنهــا 
ـة.ـات العامــس التوقعــا يعكــذا مــدد. وهــاء جــدوم عمــات وقــم المهرجانــول موســع حلــب مــاع الطلـوارتفـ

ـه نفســام العــن مــث الثالــع الربــي فـ5%ـى إلـ2016ـام عــن مــي الثانــع الربــي فـ1%ـن مــع البيــعار أســد رصيــي صافــع ارتفــد لقـ	 
الطلب.ـ ـن ّتحسوتوقعات  ـامالخــواد المــف تكاليــاع ارتفــل بفضـ

لقد بقيت التوقعات بشأن الربحية مستقرة في ما يتعلق بتوقعات الربع الماضي والسنة الماضية على حد سواء.	 

ـه ـام نفســن العــي مــع الثانــا للربــع نظيرتهـمـ 2016ـام ـن عــث مــع الثالــف للربــات التوظيـعـّـت توقـك، تعادلــى ذلــاء علـبنـ	 
.2015ـام ـن عــث مــع الثالـوللربـ

ـف طفيــاع ارتفــو وهـ2016ـام عــن مــث الثالــع للربـ33%ـبة نســغ يبلــو فهــات، المبيعــم حجــد رصيــي بصافــق يتعلــا مــي فـ	 
ـام عــن مــي الثانــع الربــي فــجلها ســي التـ31%ـبة ونسـ2015ـام عــن مــث الثالــع الربــي فــا بلغهــي التـ  27%ـبة بنســة مقارنـ

، إل2016ـام ـن عــث مــع الثالــات للربــام المبيعــأن أحجــاخ بشــي المنــا فـًـ ًـع ارتفاعـاع التصنيــر قطــد أظهـ. وقـ2016 ـ ـا مفاجئ
ا.  ًـيطبســا ـ ًانخفاضاـجســد قــات والخدمــارة التجــي قطاعـّأن
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قطاع الخدمات
عــام  مــن الثانــي الربــع فــي عليــه كان عمــا التفــاؤل فــي ــا ًتراجع 2016عــام  مــن الثالــث الربــع فــي الخدمــات قطــاع شــهد 
ـي فــاد الحـ ُـوطالهبــنوي ســاس أســى وعلــنوي ســع ربــاس أســى علــع التراجــى علــد ويؤكـ .2015ـام عــن مــث الثالــع والربـ 2016
ـي فــر أكثــا ـًصعوديـا ـًاتجاهـل النقــاع قطــجل ســا بينمــة. الفرعيــاء والبنــة والضيافــياحة الســات بقطاعــق يتعلــا مــي فــات التوقعـ

ـة. ـنة الماضيــي وبالســع الماضــة بالربـمقارنـ 2016ـام ـن عــث مــع الثالـالربـ

كة رـالمشـاتكاـرلشـامن  58%ـع قـتتو، تارـالعقـاوـة يـرلمعمااـة سـلهنداوءـالبنـباـة قـّلمتعلاتـامـلخداعـاقطـت كاـرشــن بيــن مـ
 .ا ًضنخفااـا منهـ 17%ـع قـتتوـا بينمـ، ـاتهـمبيعام ـاحجـبأ ًةدـايـزـة سـارلداـي فـ

ـع بـلراـي فـطـولهبـاـى لـإـاـًمتجهـا ـًقفموـفر لسـاتكاـرشـوتارـيالسـاـرجيـتأتكاـرشـت ـرظهـأ،ـةفـلضيااوـفر لسـاعـاقطــي فـ
ـي فــب لطلـاـع جـابتروحـيالسـادـدعـض ـانخفـبات ـاقعـتوـبب بسـ (10%لب ـاســد صيـلراـي فـصاـغ بلـ)2016م ـاعــن مــث لـلثاا

كة رـالمشـاتكاـرلشـامن  36%قع تتوذ إ،ـعضـامتول ؤتفاـن عــم عـلمطااوقدـالفنـابِـرعـُت،ـلبـلمقااـي فـو.ـفلصيـاـل فصـل ـاخـ
 .12%ـدصيـلراـيفـصاـليجعــامـ،ـاـًضنخفااـامنهـ 24%ـعقـتتوـابينمـ،تـالمبيعـامـاحجـأـيفـاًـنـّتحسئيةـتقصاسـلاـةسـارلداـيفـ

ـا نهـأـث حيـ، 2016م ـاعــن مــث لـلثااـع بـلرالـاخـت ـالمبيعـامـاحجـأـي فـ ًةدـايـزتكاـرلشـاـن مـ 53%ـع ـّقتتو، ـللنقـاعـاقطــي فـ
ـد تعتقــث حيـر ـالمعيـااـذهــي فــر تغييـي أـع ـّقتتول  ـامنهـ 41%ّنأـن حيــي فـ، ةـديـجديع رـامشـوتـاطلبــى علـل ـولحصـاـل مـتتأ

 .اًّـتقرمســيبقى سـي رـالتجـاـع ضـلوا ّنـأبـ

قطاع التجارة 
ـات. الخدمــاع قطــن مــة ثقــر أكثــه ولكنــع، التصنيــاع قطــن مـا ًـاؤلتفــل أقــاري التجــاع القطــد يعــات، المبيعــام أحجــص يخــا مــي فـ

ـا ـي، ولكنهــع الماضــات الربــن توقعــل مــف بقليـأضعـ 2016ـام ـن عــث مــع الثالــات للربــام المبيعــأن أحجــات بشـالتوقعـ ّإن

ـام ـي أحجــا فــًـة ارتفاعـاركة بالدراســركات المشــن الشـمـ 45ـع %. تتوقـ2015ـام ـن عــث مــع الثالــات الربــن توقعــر مــوى بكثيـأقـ
، أن تحافــظ أحجــام 44ــا. فــي حيــن تتوقــع بقيــة الشــركات البالغــة نســبتها % ًمنهــا انخفاض 11المبيعــات، بينمــا تتوقــع %

ـتقرارها. ـى اســا علـمبيعاتهـ

ن القطاعات الرئيسية المتفائلة حيال ارتفاع الطلب خلل الربع القادم ما يلي:تتضم ّ 

 .2016ل الربع الثالث من عام امن شركات تجارة أجهزة الكمبيوتر ازدياد أحجام مبيعاتها في خ 77تأمل %

ا في أحجام مبيعاتها. ًمن شركات تجارة البناء ارتفاع 55تتوقع %

ـع ـا. ول تتوقــام مبيعاتهــي أحجـا فـًـادـيارات ازديــارة الســروبات وتجــة والمشــواد الغذائيــارة المــركات تجــن شـمـ 53ـع %تتوقـ
ـا. ـام مبيعاتهــي أحجــاض فــيارات أي انخفــارة الســركات تجــن شــركة مـأي شـ

ـا، منهـ 47ـبة %ـارت نســبما أشــاري حســع التجــن الوضــتقصائية أن يتحســة الســي الدراســاركة فــركات المشــع الشــّـا تتوقكمـ
ـي ا، فـًـتقرارـا اسـمنهـ 44ـبة %ـع نســّ، وتتوق39ـي %ـي أل وهــع الماضــي الربــجيلها فــم تســي تــك التــن تلــى مــبة أعلــي نسـوهـ
ـور. ـدوث تدهــع حــّتتوق 14ـبتها %ـغ نســي تبلــركات التــة الشـبقيـ ّـن أنحيـ

ـركات الشـهذه  ـبةنسـكانت  وقد ـة؛التجاريــا عملياتهــي فــات عقبـأي  ـهتواجـأن  ـةبالدراسـكة ِـارالمشــركات الشــن مـ 64%ـ ـعّتتوقل 
ـف بضعــر تتأثـأن  ـامنهـ 6%ـع تتوقــا بينمــركات، الشــذه هــن مـ 10%ــ لـ ّـمالهــاغل الشــة المنافســى وتبقـ .83%ـابق الســع الربــي فـ

ـة ـي تكلفــتحقة وفــغ المســات /المبالــر المدفوعــي تأخــن فــق تكمـالعوائـ ّـى أنـا إلـمنهـ 5ـارت %ـوق وأشــب / الســروف الطلـظـ
ـر. /التأجيــار اليجـ
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تحت المجهر 
ثلث صالت للسعادة 

ـص ـجيل والترخيــاع التســات قطــم خدمــعادة، لتقديــالت للســاث صــة ثــة القتصاديــرة التنميــت دائـأطلقـ
ـي:ـاث هــالت الثــاري، والصـالتجـ

صالة الخدمة المتميزة، 
وصالة كبار الشخصيات في قرية العمال،  

وصالة كبار الشخصيات في مركز الطوار 

إسعاد المتعاملين
وتحقيق  ـن،المتعامليــعاد إســة ثقافــر لنشــة الحكومــات توجهــى علــاء بنــي يأتــعادة« الســالت »صــاق إطـإن  

ـعادة. بالسـيهتم  ـذيالــي الحكومــل العمــوذج نمــم ودعــج، النتائــل أفضـ
ـعادةـق ســات تحقــم خدمــرة بتقديــزام الدائــراز التــو إبــعادة« هــالت الســص »صــن تخصيــدف مـو أن الهـ

المعاييــر  أرقــى وفــق ســعادتهم وتحقــق إســعادهم، علــى الحكومــة توجهــات وتترجــم ، المتعامليــن 
ـةـي كوجهــة دبــز مكانــى تعزيــة إلــة الراميــات الحكومــع توجهــى مــا يتماشـو بمــة، ـات العالميـوالممارسـ

العمــال. وازدهــار  الســتثمارات لجــذب مثاليــة 

خدمات التسجيل
خدمــات جميــع بتقديــم العمــال« »قريــة فــي الشــخصيات«، و»كبــار المتميــزة« »الخدمــة صالتــي توفــر 

مثــل: التجــاري  والترخيــص التســجيل 
إلكتروني  ـابحســاء وإنشـالرخصة،  وطباعة ـات،البيانــل وتعديــاري، التجــم الســظ وحفــة، المبدئيــة الموافقـ

ـركات، ـد الشــو قيــات محــن خدمـعــا ـال، فضــات التصــث بيانــة، وتحديــد الرخصــجيل«، وتجديــد »التسـجديـ
ـال. العمــع مجتمــم تهــي التــات الخدمــن مــا وغيرهــا، أنواعهــع بجميــات والتعديـ

ـة ـاري، إضافــص التجــجيل والترخيــات التســع خدمـجميــوار، ـز الطــي مركــخصيات فــار الشــة كبــر صالـوتوفـ
ـدل. العــب وكاتــي دبــم ومحاكــب، الجانــؤون وشــة للقامــة العامـالدارة  ـنمــكل لــات الخدمــرع وأســى أرقــى إلـ

تنافسية العمال 
ـة ـة خدميــر بيئــات، وتوفيــل العقبــراءات، وتذليــهيل الجــى تســل علــرة تعمــان الدائــرى فــة اخــن جهـومـ

ـى علــول والحصــارة، المــق مناطــف مختلــي فــه احتياجاتــة وتلبيــال، العمــع مجتمــعادة ســق لتحقيــزة متميـ
ـتدامتها،ـال واســية العمــن تنافســزز مـو تعــن. ـدم المتعامليــي تخــرة التــات المبتكــول والليــل الحلـأفضـ

وقــت  فــي أعمالهــم مشــروعات وتطويــر تنميــة علــى للتركيــز والمســتثمرين العمــال رجــال وتشــجيع 
ـار. ـي دون انتظـقياسـ

طة في ّعات الشركات الصغيرة والمتوسّتوق
 2016 الربع الثالث من عام-دبي  

 مــن العــدد 95فــي دبــي )نســبتها % ّرة ضمــن بنيــة العمــال ككل ِــة مســيط ّــطة حص ّــل الشــركات الصغيــرة والمتوسّتمث
ـي ـتقصائية، وهــة الســي الدراسـكة فـِـارـركة مشـشـ 500ـل ـن أصـمـ 410ـركات ـذه الشــدد هــغ عــد بلــركات(. وقــي للشـالجمالـ

ـي. ـي دبــطة فــ ّـرة والمتوسـركات الصغيــف الشــا لتعريــ ًـطة تبعـ ّـرة والمتوسـر والصغيــة الصغــركات متناهيــن الشــف مــّتتأل
ـل أفضـ 2016ـام عــن مــث الثالــع للربــطة والمتوســرة الصغيــركات الشــي فــة الثقــتويات مسـ ّأنـتقصائية الســة الدراســر ـِظهُوت

ـي ـع، وهــعار البيــق بأســا يتعلــي مــوى فــات أقــى توقعــك إلــود ذلـ، ويعـ2016ـام ـن عــي مــع الثانــا للربــن توقعاتهــل مـبقليـ
ـركات الشـ ّـصيخــا مــي فــال العمــاخ منــي فــة للثقــ ـب ّالمركـر ـ ّالمؤشـف ويقـ .2015ـام عــن مــث الثالــع الربــات توقعــا ـًتقريبـادل تعـ

ـى ـة علـنقطـ 1.4ـدار ـا بمقــًـل ارتفاعـا يمثــو مـ، وهـ2016ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــة فـنقطـ 111.0ـد ـطة عنــ ّـرة والمتوسالصغيـ
ـنوي. ـاس ســى أســة علـنقطـ 0.6ـدار ـا بمقــ ًـنوي وانخفاضـع ســاس ربـأسـ

عات.ّص للمؤشرات الرئيسية للتوق ّوفي ما يلي ملخ

مــع 2016عــام  مــن الثالــث الربــع فــي والربــاح والتوظيــف المبيعــات بأحجــام المتعلقــة التفــاؤل مســتويات تعادلــت 
الماضــي. الربــع  توقعــات 

ـن ـي مــع الثانــات الربــة بتوقعــك مقارنــى التماسـعلـ 2016ـام ـن عــث مــع الثالــع للربــعار البيــأن أســات بشــت التوقعـحافظـ
ـب. ـتداد الطلــت اشــبق أن توقعــام وســواد الخــعر المــي ســا فــًـركات ارتفاعـع الشــه، إذ تتوقــام نفسـالعـ

ـراء. ـات الشــة وطلبــف والربحيــات والتوظيــام المبيعــرادات وأحجــأن اليــوى بشــات أقــى توقعــرة إلــركات الكبيــارت الشـأشـ
ـع. ـعار البيــق بأســا يتعلــي مـا فـًـاؤلـر تفــطة أكثــرة والمتوســركات الصغيـالشـ ّـن أنـي حيـفـ
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عات الربع القادم.ّص للمؤشرات الرئيسية لتوق ّوفي ما يلي ملخـا ـي مــنوي فــع ســاس ربــى أســات علــي المعنويــا فــًـا مفاجئـًـة ارتفاععـّـطة المصنـرة والمتوســركات الصغيــرت الشـأظهـ
 ًمقارنــةالشــراء،  وطلبــات والربحيــة المبيعــات، وأحجــام اليــرادات، حيــال أعلــى ثقــة عــن رة ّصــد ُالمالشــركات  أعربــت	 بقيــت بينمــا ،2016عــام  مــن الثالــث للربــع (61%إلــى 28%مــن  الرصيــد صافــي ارتفــع )إذ المبيعــات بأحجــام يتعلــق 
والتوظيــف. البيــع  أســعار بشــأن ًاتفــاؤلأقــل  هــاّولكنيــة، ّالمحلالســوق  نحــو هــة ّالموجبالشــركات  ـاتـاع الخدمــجل قطــواء( وســد ســى حــن علـللربعيـ 35ـد %ـي الرصيــغ صافــتقرة )بلــارة مســاع التجــي قطــات فـالتوقعـ

 (.17ـى %إلـ 26ـن %ـد مــي الرصيــض صافــا )انخفــ ًتراجع
 	

 	

 

ـال ـي خــدرات فــن القــتفادة مـلت السـ ّـدـي معـفـ ًـادةـات زيــركات الخدمــن شـمـ 39ـع و%ـركات التصنيــن شـمـ 67ـع %ـّتتوق	 
ا ًحــادــا ًارتفاعســجلت  هــاّولكنالماضــي،  الربــع فــي ل ّالمســجمســتواها  مــع متســاوية الصــادرات مبيعــات توقعــاتّإن

 .2015عــام  مــن الثالــث الربــع عــاتّبتوقًمقارنــة
 .2016ـام ـن عــث مــع الثالـالربـ

 	

 	  الربع-رة في دبي  ّصد ُعات الشركات المّتوق

فة  َـتهدالمســدة الجديــواق الســرز وأبــدة. جديـٍـواقأســي فــا وخدماتهــلعها ســع لبيـرة  ّـدصـ ُالمـركات الشــن مـ47% ـطـّتخط
ـي. الخليجــاون التعــس مجلـودول  ـاوأوروبــا إفريقيــي هــادرات الصــع لتنويـ

ـي فــارات المــة دولــارج خــا وخدماتهــلعها ســر تصديـّـصيخــا فيمـرة  ّـدصـ ُالمـركات الشــا تواجههــي التــات يـ ّالتحدـرز أبــن تكمـ
 (.12)%ـرف الصــعار أســات بـّوتقل (12)%ـات الدفعــي فــ ـر ّوالتأخ(، 13)%ـة والتنظيميــة القانونيــائل والمسـ(، 16)%ـة المنافسـ

 2016الثالث من عام 
دبي.  في ـرالتصديــو نحــة هـ ّوموجـات والخدمــارة والتجــع التصنيــاع قطــي فــة عاملــركة شـ107ـتقصائية الســة الدراســت نـ ّتضم

ـة. عـ ّـه المجمـن مبيعاتــر مـأو أكثـ 20ـه % ل صادراتـ ّـكـان تشــا كيـهـّرة بأن ّـدصـ ُـركة المف الشـ ّـرعـُـر، تـذا التقريــرض هــا لغــًوتحقيق
ـى ـنوي علــاس ســى أســنوي وعلــع ســاس ربــى أســام علــكل عــدرة بشــركات المصــدى الشــاؤل لــتويات التفــززت مســد تعـوقـ
ـع الربــي فــة نقطـ115.1ـد عنـرة  ّـدصـ ُالمـركات بالشــق يتعلــا مــي فــال العمــاخ منــي فــة للثقــ ـب ّالمركـر ـ ّالمؤشـف ويقــواء. ســد حـ

ـامـن عــي مــع الثانــي الربــة فـنقطـ 110.8 و 2016ـام ـن عــع الول مــي الربــة فـنقطـ 111.8ـع مـ ًـةمقارنـ 2016ـام ـن عــي مـالثانـ
 .2015 

2016الداء العام للعمال في الربع الثاني، 
للنشــاط  الشــركات عــاتّتوققيــاس  فــي يكمــن الســتقصائية الدراســة هــذه مــن الرئيســي الغــرضّأنمــن  الرغــم علــى 
ـنـن مـّـا يتبيـب مــر، بحسـلخـ ٍـ ّـا التغيـح أيض ّ ّ ّـتقبلي، إلالمسـ ـ ـع ـن ربــال مــركات العمــي أداء شــة فــة الحاصلــرات الفعليــ  ًـ ـا توضهـا أن

ـتقصائية. ـة الســي الدراسـكة فـِـارـركات المشــن الشــادرة عــات الصـحظـاالراء والم

 	

 	

ـي ـع الثانــي الربــا فــام مبيعاتهــي أحجــا فــًـتقصائية ارتفاعـة الســي الدراســاركة فــركات المشــن الشـمـ 22لت % ّـجـا سـفيمـ
ـة، الرديئــوق الســروف وظــدة، الجديــاريع المشــدام انعــبب بســا ـ ًانخفاضـركات الشــك تلــن مـ27%لت  ّـجوسـ، 2016ـام عــن مـ

ـادرات. الصــواق أســي فــو النمــؤ وتباطــة والمنافســف، الصيــي فــمي الموســوط والهبـ

ـعار أســض لتخفيــرت اضطــا أنهــى إلــارت أشــتقصائية الســة الدراســي فــاركة المشــركات الشــن مـ22 % ّأنـن مــم الرغــى علـ
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ـركات ـن الشـمـ 69ـت %ـد حافظــة، فقــوق الرديئــروف الســة أو ظــبب المنافسـبسـ 2016ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــع فـالبيـ
 الربع –طة  ّأداء الشركات الصغيرة والمتوسـع. ـعار البيــى أسـعلـ

2016الثاني،  ا لدعم أعمالها.ًمنها وظفت موظفين جدد 14% ّمن الشركات، في حين أن 77ا لدى %ًّل التوظيف مستقر ّظل معد	  تعكس طلبات الشراء المنخفضة انخفاض أحجام المبيعات. 	 

الجــور،  زيــادة بســبب الدراســة فــي كةِالمشــارالشــركات  مــن38%لــدى  إنتاجيــة وحــدة لــكل العمالــة تكلفــة ارتفعــت
ـة ـوم الحكوميــة، والرســاوات الممنوحــيرة، والعــى التأشــول علــة للحصــف العاليــة، والتكاليــف المعيشــاع تكاليـوارتفـ

ـار. لت اليجـ ّـدـاع معــة، وارتفـالعاليـ

ـذه ـي هـفـ ًـادةـهدت زيــا شـمنهـ 15% ّـن أنـي حيــركات، فــن الشـمـ 65ـدى %ـر لــن دون تغييــام مــواد الخــة المــت تكلفــّظل
 .2016ـام ـن عــي مــع الثانــال الربــة خــاركة بالدراســركات المشــن الشـمـ 47ـدى %ـار لــف اليجــت تكاليــة. وارتفعـالتكلفـ

ـة ـاد تكلفــى ازديــا إلـمنهـ 20ـارت %ـي، وأشــل المصرفــن التمويــة مــي الدراســاركة فــركات المشــن الشـمـ 67ـتفادت %اسـ
ـة. ـذه التكلفــي هــر فــدوث أي تغييــد بحــ ِفُـم تـا لـمنهـ 76% ّـن أنـي حيــل، فـالتمويـ

ـركات ـبة الشـنسـ ّـث إن، حيـ2016ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــطة فــ ّـرة والمتوسـركات الصغيــات للشــم المبيعــع حجـتراجـ
 (.27ـا )%ـ ًـهدت انخفاضـي شــك التــن تلـمـ ّـلـت أقـ( كانـ21ـا )%ـام مبيعاتهــي أحجــادة فــى زيــارت إلــي أشـالتـ

 بالربع السابق. ًمقارنة 2016طة في الربع الثاني من عام  ّارتفعت نسبة توظيف الشركات الصغيرة والمتوس

 ّـصيخــا فيمـ (2016ـام عــن مــي الثانــع )الربــرة الكبيــركات بالشـًـةمقارنــف أضعــ ـطة ّوالمتوسـرة الصغيــركات الشـأداء  كان نسبة المشاركين الذين أفادوا بحدوث انخفاض –يد = نسبة % المشاركين الذين أفادوا بحدوث زيادة صافي الرص
ـراء. الشــات وطلبــاح والربــف التوظيـل  ّـدومعــات المبيعــام وأحجــع البيــعار وأســات المبيعــرادات إيــة: التاليــر المعاييـ

ـاع ـن قطــف. وضمــات الداء الضعــجلت الخدمــا ســادي فيمــاط القتصــث النشــن حيــوى مــع الداء القــاع التصنيـل قطـ ّـجسـ
ـع ـي الربــا فــام مبيعاتهــي أحجــا فــًـوم ارتفاعـادن واللمنيــاج والمعــمنت والزجــة للســات الفرعيــجلت القطاعــع، سـالتصنيـ

 .2016ـام ـن عــي مـالثانـ

 ّال، إ2016ـام عــن مــي الثانــع الربــال خــات المبيعــام أحجــي فـًـادةزيــهدت شــر الكمبيوتــارة تجــركات شـّأنـن مــم الرغــى علـ
ـا. ـ ًضعيفـ ـا ًربعـهدت شــات اللكترونيــاع وقطــيارات الســار غيــع قطــال مجــي فــة العاملــك تلـّأن

ا من حيث أحجام المبيعات.  ًا ضعيف ًضمن قطاع الخدمات، سجلت جميع القطاعات ما عدا البناء ربع

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

  	

16 



الدراسة 
االستقصائية 

لقطاع األعمال في 
دبي-الربع الثاني،  

2016

يات التي واجهتها الشركات  ّأبرز التحد 2016 الربع الثاني،-رة  ّصد ُأداء الشركات الم
في دبي 

ـي والتـ 2016ـام ـن عــي مــع الثانــة الربــي نهايــركات فــا الشــي واجهتهــات التـيـ ّـرز التحدـا أبــ ًـتقصائية أيضـة الســت الدراسـتناولـ
ـركات ل ـن الشـمـ 64ـبة %نسـ ّـتقصائية أنـة الســن الدراســّـب. وتبيـدى القريــى المــا علــال وتطورهـالعمـ ّـوـى نمــر علــّـد تؤثقـ

ـابق. ـع الســي الربـفـ 83ـة %ـذه الغلبيــبة هــت نســا كانــة، بينمــا التجاريــلبية عملياتهــل ســوق أي عوامــع أن تعــّتتوق

 من الشركات في دبي. 5ر الدفعات/ المبالغ المستحقة: إنه عائق لنسبة % ّتأخ

فــي  المشــاركين مــن5%تعرقــل  ســوف اليجار/التأجيــر تكاليــف بارتفــاعًمتعلقــةمســائل ّإنالتأجير/اليجــار:  تكلفــة
ة. ــدراسال

يات التي واجهها مجتمع العمال في دبي: ّص لبرز التحد ّفي ما يلي ملخ

ـا ـير عملياتهــى ســة علــر المنافســّـتقصائية أن تؤثـة الســي الدراســاركة فــركات المشــن الشـمـ 10ـع %ـّـة: تتوقالمنافسـ	 
ـة.ـدام المنافســا احتـمنهـ 49ـع %ـن تتوقــي حيــة، فـالتجاريـ

ـا، ـى عملياتهــة علــوق الرديئــروف الســر ظــال تأثيــا حيــن مخاوفهــي عــركات دبــن شـمـ 6ـت %ـوق: أعربــروف الطلب/السـظـ	 
ا. ًـوءـروف ســذه الظــاد هــت ازديــا توقعـمنهـ 25% ّـن أنـي حيـفـ

ـع مــة، يـّالمحلـوق الســو نحــة هـ ّالموجـركات بالشـًـةمقارنــف أضعــات المبيعــرادات ليــبة بالنسـرة  ّـدصـ ُالمـركات الشـأداء  كان
ـي. ـى التوالـعلـ 4ـالب %وسـ 14ـالب %ـدة ســي الرصــوغ صافـبلـ

رة أضعف في ما يخص أحجام المبيعات ، وأسعار البيع، والتوظيف والربحية.  ّكان أداء الشركات المصد

رة التجارية أقوى أداء من حيث أحجام المبيعات.  ّصد ُأظهرت الشركات الم

 	

 	

 	

 	

 	

 من المشاركين. 5منها على أقل من % ّر كلّ، وأث ًية أقل أهمية ّوقد كانت المخاوف المتبق

الصغيــرة  للشــركات بالنســبة ــاّأمككل.  نــةّكالعينفســه  كان الرئيســي العائــق ّفــإنالكبيــرة،  للشــركات وبالنســبة
المســتحقة. المبالــغ  الدفعــات/ وتأخــر اليجار/التأجيــر وتكلفــة المنافســة فــي تتمثــل الرئيســية فالعوائــق ــطة، ّوالمتوس

ـوق ـروف الطلب/الســة، وظــي المنافســل فــي تتمثـرة وهـ ّـدـركات المصــام الشــية أمــة الرئيســات التجاريـيـ ّـاك التحدهنـ ّـا أنكمـ
ـر. ـة اليجار/التأجيـوكلفـ
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الستثمار بشأن  عاتّالتوق
ـة ـدرات وترقيــيع القــط توســي خطــتثمار فــأن الســال بشــع العمــات مجتمـعـّـا توقـ ًـتقصائية أيضـة الســذه الدراســس هـتقيـ

ـة. ا القادمـًـهرـر شــي عشــدى الثنــى مــا علـالتكنولوجيـ

ترقيــة  فــي والســتثمار قدراتهــا توســيع نحــو تميــل التــي الشــركات عــدد ارتفــع ،2016عــام  مــن الثانــي الربــع فــي
ـدرات ـيع القــات توســي عمليــتثمار فــي الســا فـتهـّـن نيـا عـمنهـ 69ـت %ـد أعربــابق. فقــع السـبالربـ ًـةـا، مقارنـالتكنولوجيـ

ـا، التكنولوجيــة ترقيـ ّـصيخــا وفيمـ .2016ـام عــن مـل ّالوـع الربــي فـ 61%ـبة بنسـ ًـةمقارنـ 2016ـام عــن مــي الثانــع الربــي فـ
ـي ـا فـمنهـ 57ـبة %ـة بنسـ، مقارنـ2016ـام ـن عــي مــع الثانــي الربــتثمارات فـجري اسـُـتـا سـهـّـركات بأنـن الشـمـ 65ـد %تفيـ
 .2016ـام ـن عـل مـّـع الوالربـ

ـةـا الحاليــي مكاتبهــيع مبانــدف توســال بهــتثمار رأس المـة لسـ ّـتعدـا مســيع قدراتهــط لتوســ ّـي تخطـركات التـالشـ ّإن
الســباب  ّفــإنأخــرى،  جهــة ومــن والمركبــات(. واللت والمســتودعات المصانــع )مثــل ثابتــة أصــول علــى والســتحواذ 

ــنتتضمـدرات القــيع توســي فــر التفكيــدم عــأن بشــتقصائية الســة بالدراســاركة المشــركات الشــا ذكرتهــي التــية الرئيسـ ّ
تحديــد  و/أو ونطاقهــا الحاليــة عملياتهــا حجــم حيــث مــن الدراســة فــي كةِالمشــارالشــركات  وســط الرضــا مســتوى 

ـوق. ـي الســار فــيع النتشــه توســك كلــوق ذلــة، وفــتقرار والربحيــق الســات لتحقيـالولويـ

 71ـوي %ـدرات )تنــيع القــال توســره حيــن غيـا مـًـاؤلـر تفــزال أكثــا يــات مــاع الخدمـقطـ ّـات أنـن القطاعــة بيــر مقارنــ ِظهُت
ـي ـتثمر فــات أن تســاع الخدمــي قطـفـ 67ـع و%ـاع التصنيــي قطـفـ 69ـل %ـارة مقابــاع التجــي قطــة فــركات العاملــن الشـمـ

ـع ـي التصنيــة فــركات العاملــن الشـمـ 69ـط %ـ ّـا )تخطـة التكنولوجيــى ترقيــبة إلــر بالنســك المــيع( وكذلــالت التوسـمجـ
ـا(. ـة تكنولوجياتهــي ترقيــتثمار فـسـاـارة لـي التجـفـ 63ـات و%ـي الخدمـفـ 66ـل %مقابـ

ـيع ـا وتوســة التكنولوجيــي ترقيــتثمار فــو الســطة نحــ ّـرة والمتوسـركات الصغيــن الشـا مـًـلـر ميــرة أكثــركات الكبيـالشـ ّإن
ـدرات. القـ

ـو ـة نحــركة الموجهـبالشـ ًـةـا مقارنــة تكنولوجياتهــدرات وترقيــيع القــط توســو خطـا نحـًـلـر ميـرة أكثـ ّـدـركات المصـإن الشـ
ـة. ـوق المحليـالسـ

التوجه نحو البتكار 
مجــال فــي للدخــول الرئيســية والهــداف أعمالهــا، فــي ابتــكار أي ــقّتطبكانــت  إذا ــا ّعمــا  ًأيضالمشــاركة  الشــركات ــئلت ُس

والتطويــر. البحــاث  وميزانيــة البتــكار 

ـي فــة، الداخليــات العمليــي فـ ٍـكاراتابتــت فطبقــرى الخـ 6%ــ الــبة نســا ـّأمـكار. البتــن مــوع نـأي  ـركاتالشــن مـ 88%ـق ـّتطبـم لـ
ـركات الشــن مـ 1%ـززت عــا بينمــدة، المتحــة العربيــارات المــى إلـ ًـدةجديـ ٍـاتوخدمـ ٍـاتمنتجــت أدخلــة المتبقيـ 4%ـبة نسـ ّأنـن حيـ

ـليم. ـع والتســات التوزيـعمليـ

ـات بالخدمــة المتعلقــة الحصــت بلغــا، أعمالهــي فــكار ابتـأي  ـعالتصنيــاع قطــي فــة العاملــركات الشــن مـ 76%ـق تطبــم لــا وفيمـ
منتجات/خدمــات  إدخال/تصميــم حيــث مــن ًاابتــكارالكثــر  التصنيــع قطــاع وكان .86%بالتجــارة  المتعلقــة والحصــة %94

ـينات/ ـات( وتحســي الخدمـفـ 2ـارة و%ـي التجـفـ 4ـل %ـع مقابــي التصنيـفـ 9ـدة )%ـة المتحــارات العربيــى المــدة إلــرة جديـمبتكـ
ا ًـكارـر ابتــار الكثــ ّـات(. وكان التجـي الخدمـفـ 3ـارة و%ـي التجـفـ 6ـل %ـع مقابــي التصنيـفـ 15ـة )%ـات الداخليــي العمليــكارات فـابتـ
ـار ـن التجـ% مـ2ـا )ـات( وغيرهــع والخدمــي التصنيــد فــل ل أحــار مقابــن التجـمـ 2ـليم )%ـع والتســات التوزيــز عمليــة تعزيــن ناحيـمـ

ـع(. ـي التصنيــد فــات ول أحــن الخدمـ% مـ1ـل مقابـ

ـق أي ـم تطبــطة لــرة والمتوســركات الصغيــن الشـمـ 89ـركات: %ـم الشــن حجــر عــض النظـا بغـًـلـكار مماثــق البتـكان تطبيـ
ـات/ منتجــم إدخال/تصميــو نحـا ًـلميــر أكثــرة الكبيــركات الشـ ّأنـن حيــي وفــرة. الكبيــركات الشــن مـ 88%ـبة بنسـ ًـةمقارنــكار ابتـ

ـينات/ التحســو نحـا ًـلميــر أكثــطة والمتوســرة الصغيــركات الشــى تبقــدة، المتحــة العربيــارات المــى إلــدة جديــرة مبتكــات خدمـ
ـة. الداخليــات العمليــي فــكارات البتـ
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الدراسة 
االستقصائية 

لقطاع األعمال في 
دبي-الربع الثاني،  

2016

 	

 	

 	

  

      

ـيةتنافســزة ميــق وتحقيـ(، 19)%ـة النتاجيــين وتحسـ(، 40)%ـودة الجــين تحســت فكانــكار البتــق لتطبيــية الرئيســداف الهــا أمـ
 (.10)%ـات المنتجات/الخدمــي فــوع تنــق وتحقيـ (12)% 

 الهداف الساسية لتطبيق البتكار هي التالية: ّوقد أظهرت مقارنة بين القطاعات الرئيسية أن

التصنيع: تحسين الجودة، وتحقيق تنوع في المنتجات/الخدمات وتحسين النتاجية. 

التجارة: تحسين الجودة، وتحسين النتاجية، وتحقيق تنوع في المنتجات/الخدمات، والتنويع إلى سوق جديدة. 

، تحسين الجودة، والتنوع إلى سوق جديدة، وتحسين النتاجية. الخدمات

بالنسبة إلى الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فكان الهدف الرئيسي تحسين الجودة. 

ـة ميزانيــا لديهــت كانــي التـ 13ــ%الــبة نســن بيــن ومــر. والتطويــاث للبحــات مخصصـأي  ـالديهــن يكــم لــركات الشــن مـ 87% ّنإ
ـا ـن مبيعاتهـمـ 10ـوق %ـة تفــت ميزانيـخصصـ 29ـبة %نسـ ّـإنـر، فــاث والتطويــات للبحــاد مخصصــت باعتمــتمرة أو قامـمسـ

ـر. ـاث والتطويـللبحـ

ـت قامـأو  ًـتمرةمسـ ًـةميزانيــك تملــات الخدمــركات شــن مـ 10و%ـارة التجــركات شــن مـ 16و%ـع، التصنيــركات شــن مـ 17%ّأنـا كمـ
والتطوير. ـاث للبحــات مخصصــاد باعتمـ

22 



إدارة المعلومات القتصادية 
قطاع البحوث والسياسات القتصادية

، دبي، المارات العربية المتحدة13223ص.ب.  
97144455881+: | مباشر 97144455555+:هاتف  

 97144455830+: | فاكس 97144455884+:مباشر  

w w w . d u b a i d e d . g o v . a e  


