
��
 �	

~ 
GOVERNMENT OF DUBAI 

ci,!::il ni§llla !.oilllaJ 11.::i 
DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

˜°˛˝˙ˆ˛ 
˜ˇ˘����°�˛ 

�����˛ ���ˆ 

2014 ���˛ ���ˆ˛ 

إدارة الدراسات والسياسات القتصادية 



 

  

 

  

  

  

  

 

مقدمة 

وال�صناعة التجارة قطاع على رافصوالإ� ودعم تنظيم بهدف 1992 عام من مار�س يف ةَّقت�صاديلا التنمية دائرةتص�صأ�ات

إمارة دبي.ا يف 

ومصاملر� دبي وحاكم الوزراء ورئي�س الدولة رئي�س نائب مكتوم، آلادصرا� بن حممد يخصال� موص� أ�صدرا م،2008 أكتوبرا ويف 

عامة ب�صفة قت�صاديلا الأداء وتنظيم تخطيط عن الكاملة ؤوليةصوامل� قت�صاديةلا التنمية دائرة منح والذي (25) رقم 

 خطة أهدافا حتقيق مانص� بغية تدامةصامل� التنمية ودعم قت�صاد،لا وظائف على رافصبالإ� الهيئة وخول دبي إمارةا يف 
 رتاتيجية.ص�لدبي ا

 سالرتاخي� إ�صداراو ركاتصال� جيلصت� يف املتمثلة التقليدية طتهاصأن�ا عن ؤولةصوم� قت�صاديةلا التنمية دائرة تزال لو
 ؤولياتصوم� نطاق يعصتو� مت الدائرة مظلة حتت جديدة اتص�صؤ�وم دخول ومع أنها لإا دبي، يف التجارة حماية طةصأن�او

 مل:صالدائرة لت�

 طة.صاريع ال�صغرية واملتو�صد لتنمية امل�صة حممد بن را�ص� َّصؤ�وم .1
 ة دبي لتنمية ال�صادرات.ص� َّصؤ�وم .2
 تثمار.ص�لة دبي لتنمية اص� َّصؤ�وم .3
ية.صمكتب دبي للتناف� .4

 إدارةا عكفت بالدائرة، املنوطة اجلديدة املهمة مع اًيصومتا� .ًاصأي�ا القطاعات هذه يف تطور إحرازا على الآن الدائرة وتعمل 
اتص�صؤ�وامل مع يقصبالتن� الأعمال لقطاع نويةص� ربع تق�صائيةصا� ةصدرا� إجراءا على قت�صاديةلا اتصيا�صوال� اتصالدرا�

طة(صواملتو� ال�صغرية اريعصامل� لتنمية دصرا� بن حممد ةص�صؤ�ووم ال�صادرات لتنمية دبي ةص� َّصؤ�و)م التنمية لدائرة التابعة 

عن ودوري وعيصمو� تقييم أجلا من املحدودة طصالأو� رقصوال� ياصآ�ا جنوب رتيتصبراد� آندا دان ةص�صؤ�وم مع وبالتعاون 

 لعام الأول الربع عن تق�صائيةص�لا ةصللدرا� يةصالرئي� النتائج تندصامل� هذا سويلخ� دبي. إمارةا يف الأعمال أداءاو توقعات 
.2014 
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لمحة موجزة 

آفاقا أنا إىلاريصي�امم نقطة، 135.5 إىلا م2014 عام من لالأو للربع (BCI) دبي يف الأعمال ثقة رصؤ�وم و�صل •

أيا ي،صاملا� بالربع مقارنة أدنىا هأنا رغم (،113.1) يصاملا� العام من هاصنف� الفرتة من أعلىا الإجمايل الأعمال 

 (.144.3(2013 الربع الرابع من عام 

مقارنة ؤلوتفا أكرثا هإناف ي،صاملا� بالربع مقارنة اطصمتو� �صار املبيعات عائدات آفاقا أنا رغم هأنا إىلا حصامل� ريصي� •

املبيعات عائدات يف زيادة عونيتوق تطالعص�لا ئلةصأ�ا عن أجابواا الذين من %63)يصاملا� العام من هاصنف� بالفرتة 

والربع 2014 لعام لالأو الربع يف زيادة حدوث عواتوق h55%%73 بـ مقارنة 2014 عام من الثاين الربع خالل 

 على التوايل(. 2013 الثاين لعام 

 الربع خالل نصحت� مع لكن ي،صاملا� الربع عرب اطصمتو� اصانخفا� التوظيف انصب� املنظورة عاتالتوق تعك�س كما •
 عام من الثاين الربع خالل العاملة تهاقو زيادة إىلا ركاتصال� من %30 متيل حيث ي،صاملا� العام من هصنف�

 م.2013 يف الربع الثاين من عام %23م، و2014 ل من عاميف الربع الأو %39 م مقارنة بـ2014

 ة.يصا�صح الأ�صركات الأكرب على جميع عنا�صر امل�صبال� مقارنة أقلا ؤلوطة تفاصركات ال�صغرية واملتو�صلت ال�جص�•

 الأعمال مبجتمع مقارنة رصؤ�وللم ةيصا�صالأ� املعايري جميع حول أقوىا آفاقا ولديهم ،ؤلوتفا أكرثا رينامل�صد أنا يبدو •
 .إجمالا

يف %64 من اصانخفا� اتهمعملي يف �صعوبات مواجهة عدم عونيتوق الذين تطالعص�لا يف اركنيصامل� عدد لجصو� •

 م.2014 ليف الربع الأو %58 إىلا م2013 الربع الرابع لعام 

 املقارنة توياتصم� من بكثري أقوىا هالكن الأخري، الربع يف ابيصن� ةتقرصم� القدرات يعصتو� يف تثمارص�لا خطط تبدو •
 ل منيع القدرات يف الربع الأوصتثمار يف تو�صا لال�ططعها خصإىل و�ا ارتصأ�ا ركاتصمن ال� %75ى )صمنذ عام م�

 م(.2013 ليف الربع الأو %55م و2013 يف الربع الرابع %77 م مقارنة بـ2014

 يف تهمني على تطالعص�لا يف اركنيصامل� من %61 دأكاو التكنولوجيا؛ ترقية ططخ يف اعصمتوا� اانحدار حصامل� ظهري •
 م،2013 عام من الرابع الربع يف %66 بـ مقارنة م2014 عام من لالأو الربع يف التكنولوجيا ترقية يف تثمارص�لا
h40% م.2013 ل من عاميف الربع الأو

 عن ًملحة ةصالدرا� هذه توفر حيث دبي، يف الأعمال احلكومية الدائرة هي دبييفقت�صاديةلاالتنمية دائرة 
 للربع بةصبالن� والتوقعات احلايل قت�صاديلا اطصالن� رتاتيجيةص�لاالأهدافحتقيقيفاعدةصامل�عنؤولةصوامل�
 املقبل. تدامصامل� قت�صاديلا النمو تعزيز يف املتمثلة يةصا�صالأ�

منو على ؤثروت قد التي التحديات ةصالدرا� تتناول كما ية لإمارة دبي .صالقدرة التناف� وتدعيم

مدار على تثمارص�لا لتوقعات يمّتقي مع الأعمال وتطور ادراك من قت�صاديةلا التنمية دائرة تتمكن ولكي 

 القادمة. ًهراصر �صثني ع�لا تقوم الأعمال، جمتمع يف ائدةصال� التوجهات وتفهم 

 لقطاع الف�صلي تق�صائيص�لا حصامل� إجراءاب الدائرة

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال

 2014الربع الول  
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المنهجية 
م2014 معا من لولأا بعللر تكارصل�اُحصم� َجنزُأا

1 

 نتَّمصت�و .بيد ةرماإا يف ًكةرص�502 عهجممو ملا
 طة ِّص�ملتواوةل�صغرياتكارصل�ا من ًعةجممو نةِّلعيا
 من دُّكأالتا على هصنف� قتلوا يف عملتو ،ةلكبرياو

 كلصل�با تماخلداو ةرلتجااو لت�صنيعا تكارص� متثيل
 ِّيِّملحلا جتلناا يف همتهااصم� مع فقالتوباو ،بص�ملناا
 .بيلد ِّيلجمالإا

 ُزِّيرك عاتها،ُّتوق أوا ركات«صال� آفاقا»منظور/ ولقيا�س
عارصوالأ� كاملبيعات ة،َّيصالرئي� رات ِّصؤ�وامل على حصامل�

 يف اركنيصامل� من لب ُوط فني. َّاملوظ وعدد والأرباح 
 ا«صً»انخفا� أوا »زيادة« عونَّيتوق كانوا إذاا ما ُبيان حصامل�

 َل َّتو�ص وقد ة. ِّرياملتغ العوامل هذه يف تغيري« »عدم أوا
ركاتصال� ِعاتُّتوق إىلا م2014 لعام لَّالأو الربع ُحصم�

 ا.ًّا فرعي ًقطاع 35 إىلا 30 يف نحو 

عينة المسح 

التجارة 21

التصنيع
 12

الخدمات 
 ) الشركات
 الصغيرة و

 المتوسطة(
219

الشركات 
 الكبيرة

50

الخدمات 17

التصنيع 
71 

العينة  الشركات
الجمالية الكبيرة 

50502 

التجارة ) الشركات الصغيرة
و المتوسطة( 162

 1الشكل 

حسابات مؤشر ثقة العمال 

آي(ا يص� )بي الأعمال قطاع ثقة رصؤ�وم ابصح� يتم

 »توقعات راتصؤ�ومل املوزون ابيصاحل� طصاملتو� بصح�
 الأعمال« التالية:

 ع ار البيعصأ�ا •
 الكميات املباعة •

 عدد املوظفني •

 الأرباح •

املجموعات اإىل الأعمال ثقة م�ؤ�شر نتائج ت�شنيف  يتم
 الثالثة التالية:

 �صةخلااتقعالتوا أنايعنيافهذ،< 100المأعالةقثرشؤ��مانكإذاا
 لبيةص�لعمالأبا
 =المأعالةقثرشؤ��مانكإذاا

 ةتقرصم�لعمالأبا
 �صةخلااتقعالتوا أنايعنيافهذ،100

 �صةخلااتقعالتوا أنايعنيافهذ،> 100المأعالةقثرشؤ��مانكإذاا
 بية إيجاالعمالأبا

 رصؤ�وم بكل يتعلق فيما الناجتة« »الأرقام ابصح� يتم
 تخدام منهجية �صايف الر�صيد:صبا�

 + لبية(صال� الإجابات %- الإيجابية الإجابات %(

الأعمال قطاع لثقة املركب رصؤ�وامل إىلا بةصوبالن�100

الوزن يف الناجتة الأرقام ربص� يتم إنهاف دبي، يف 

ويف ر.صؤ�وللم املرجح طصاملتو� إىلا للو�صول لها املقابل 

يكون بحيث رصؤ�وامل هذا ي�سصأ�ات إعادةا يتم النهاية، 

100 عام من الثاين الربع  =  تركيبة أخذا مع .2011
يتم ركة،صال� حجم حيث من عتبارلا بعني قت�صادلا

ركاتصلل� بيةصالن� هاماتصالإ� خالل من رصؤ�وامل وزن 

املحلي الناجت إجمايلا يف والكبرية طةصواملتو� ال�صغرية 

 التايل: رصؤ�وامل هي النهائية النتيجة وتكون دبي. لإمارة 
 +الكربى( ركاتصال� رصؤ�و)م*60% الكلي= رصؤ�وامل

 طة(.صركات ال�صغرية واملتو�صر ال�صؤ�و)م*%40

 هوويص�اص�لأابعلراعلىًاص�قيالعمالأاثقةرص ؤ�ومعنلتعبرياعندو
 حةص�ملواينملعاا إىلاليةلتااتاريصلتف�اريصت�،2011امعنماينثالعربال
 (:قبنيمتعابعنير إىلاناريصي�-1 وتتنزيرمالأنابًامل)عاهأدنا

(:1-ت)لعمالأاثقة�شرم�ؤ<)ت(المأعالةقثرشؤ��م
 سا�فخنلايفذةآخاالمأعالاتعوقت
 :(1-)تالمأعالةقثرشؤ��م=)ت(المأعالةقثرشؤ��م
 ةتقرصم�لعمالأاتقعاتو
(:1-ت)لعمالأاثقة�شرم�ؤ>)ت(المأعالةقثرشؤ��م
 فرتلايفذةآخاالمأعالاتعوقت

1
 بنيماالفرتةهوالأولالربعالتايل:النحوعلىنويص�ربعكلعرفُيتق�صائية،ص�لاةصالدرا�سلغر�

الفرتة هو الثالث والربع ويونيو أبريلا هريص� بني ما الفرتة هو الثاين والربع ومار�س، يناير هريص�

 عام. كل من مربصودي� أكتوبرا هريص� بني ما الفرتة هو الرابع والربع بتمربصو� يوليو هريص� بني ما 

2
 ]املعيار( )وزن x البيع( عارصأ�ا على الر�صيد )�صايف[= الأعمال قطاع ثقة رصؤ�ومل املرجح طصاملتو�
] [املعيار( )وزن x املباعة( الكميات على الر�صيد )�صايف+   + عدد على الر�صيد )�صايف] 

 ])وزن املعيار(x )�صايف الر�صيد على الأرباح(]+ [)وزن املعيار( x املوظفني( 

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال
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 2014ل، الربع الو – ثقة العمال ُرمؤّش

 الناجت عاتُّتوق مراجعة على الدويل النقد �صندوق عمل
 لعام حدةَّاملت ةَّالعربي الإمارات لدولة ِّالإجمايل ِّيِّاملحل

عارصأ�ا ارتفاع ةَّخلفي على %4.5 ْتَبلغ والتي م2014

م.2020 بوصإك�ا سمعر� افةصت�صبا� والفوز العقارات، 

قت�صادلا يف َّالنمو ِوالتجارة ِياحةصال� ُقطاعات وتقود 

 ُعَّتوقُي ة،َّقت�صاديلا التنمية لدائرة ًووفقا . ّالنفطي غري 
الذي لَّاملعد م ُّخصالت� لَّمعد عند دبي اقت�صاد َينمو أنا

 من أعلىا َلي�صري ارعصيت�صو� العام، لهذا %4.7 يبلغ 
رتيتصوبراد� دون حصم� دِّؤكووي م.2015 عام يف 5%

 الأعمال ثقة ر ِّصؤ�وم َو�صل حيث دبي؛ يف ِّالنمو ةَّقو على 
)حيث 135.5 إىلا 2014 من لَّالأو الربع يف بَّاملرك

ة(. َّة/حيادي َّتقرصإىل حالة م�ا 100 توىصري م�صي�

 الأعمال ثقة ر ِّصؤ�وم ارتفاع إىلا ةَّنويصال� املقارنة ريصوت�
 البالغ ابقصال� تواهصم� عن نقطة 22.4 مبقدار بَّاملرك

اريع/العقودصللم� ال�صاعدة عاتُّالتوق َنتيجة 113.1

 . ّقت�صاديلاط اصة يف الن� َّاجلديدة والزيادة الإجمالي
 عن معتدل كلصب� َهبط بَّاملرك الأعمال ثقة ر ِّصؤ�وم َّأنا َّإلا

 ذلك ويعود ،144.3 والبالغ ابقصال� الربع يف تواهصم�
ُهمالحظت ْتَجرالذي ِّالدوريالرتاجعإىلا ٍّيصا�صأ�ا ٍكلصب�

 ُعدد ُسوينخف� ال�صيف. مصمو� خالل ا ًمنط بو�صفه 
 ا َّمم الثاين الربع يف ًعادة دبي يزورون الذين احَّيِّصال�

 من القطاعات الأخرى. ٍيف الطلب على عدد ًلباصر � ِّؤثوي

 ُّاحلايل حصامل� أظهرا ابق،صال� الربع ه ُّلتوج ًتمراراصوا�
 منظور امتالك يف ْتَّتمرصا� الكبرية ركاتصال� َّأنا
 هو كما طة، ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصبال� ٍمقارنة أقوىا

 141.6 والبالغة بها قةِّاملتعل ر ِّصؤ�وامل تلَّمعد من حصوا�

h126.4 ًلؤوتفا أكرثا الكبرية ركاتصال� وتبدو التوايل. على

 املعايري جميع منص� طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من 
 ح.صلة يف امل� َّجصامل�

ب  ّمؤشر ثقة الشركات المرك
135.5 

113.1 

 2013الربع الول  2014الربع الول 

 2الشكل 

 2014ل، ر ثقة الشركات- الربع الومؤّش

141.6 135.5 
126.4 

مؤشر الشركات مؤشر الشركات  الشركات مؤشر ثقة
الصغيرة و المتوسطة الكبيرة المركب

 3الشكل 

 2014الربع الثاني،  –ة لقطاع العمالعات العام ّالتوق

 2014عات أداء الشركات - الربع الثاني  ّتوق

62% 

54% 

30% 

63% 

20% 

63% 

7% 

10% 

3% 

7% 

7% 

8% 

31% 

36% 

67% 

30% 

73% 

29% 

 4الشكل 
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للربع ركاتصال� منظور َّأنا غمُر هَّأنا ُّاحلايل ُحصامل� ظهرُي

باملقارنة ًلاعتدا أكرثا �صار م2014 عام من الثاين 

 ًةَّحيوي ُعات ُّالتوق تَّظل فقد ه،صنف� للعام لَّالأو بالربع 
من الثاين للربع إليهاا ارصُ�امل احلالة من أعلىاو ًاَّجد

أجابواا الذين من %63 عَّتوق فقد م،2013 عام 

املبيعات عائدات يف زيادة حدوث تطالعص�لا على 

%73 بـ مقارنة م2014 عام من الثاين الربع خالل 
الثاين الربع يف %55وم2014 للعام لَّالأو الربع يف 

عائدات عاتُّتوق ر�صيد �صايف كان بينما م.2013 للعام 

 َّأقلا م(2014 للعام الثاين للربع %55) املبيعات 
لَّالأو للربع %70 بـ مقارنة النقاط من %15 بةصبن�

النقاط من %15 بةصبن� أعلىاَّأنا غري م،2014 للعام 

 للعام الثاين للربع %40 والبالغ الر�صيد �صايف من 
 م.2013

ٍكلصب�ًةَّتقرصم� البيع ُعارصأ�اَّتظل ْأناب عاتُّالتوق ودصوت�

 حالة تطالعص�لا يف اركنيصامل� من %73 ُعَّويتوق كبري، 
 اركنيصامل� من %7 ُعَّيتوق بينما املعيار هذا يف تغيري« ل»

 ةصاملناف� َنتيجة البيع ِعارصأ�ا يف ٍسانخفا� َحدوث
ِّميصاملو� ع ُالرتاج ِأثرا جانب إىلا وقصال� يف مة ِدَاملحت

أنا ٍكبري ٍكلصب� عُّالتوق دام وما الثاين. الربع مع املتزامن 

 ُّتظلص� العائدات يف َالزيادة َّإناف ة،َّتقرصم� ُعارصالأ� تبقى 
 حجم املبيعات. بالزيادة يف ٍكبري ٍكلصب� ًهة َّموج

 على ًكبريا ًربحا املبيعات حجم فى عاتُّالتوق وتعك�س
%56 يبلغ ٍر�صيد �صايف مع ة،َّنويصال� العائدات ا�سصأ�ا

ر�صيد �صايف مقابل م2014 عام من الثاين الربع يف 

م.2013 يف الربع الثاين للعام %40 موافق يبلغ 

 ًلؤوتفا َّأقلا تبدو بالأحجام ة َّاخلا�ص عاتُّالتوق َّأنا غري 
 يبلغ ٍر�صيد ب�صايف )مقارنة الأخري بالربع ًمقارنة
م(.2014 ل للعامَّيف الربع الأو 62%

الرصدة الصافية حسب القطاعات )حجم المبيعات( -  
 ّالمنظور الربعي

65% 
56% 54% 

 التايل. الربع خالل املبيعات أحجاما يف ٍزيادة عُّتوق مع
يف توياتهصم� أعلىا يف ؤلوالتفا كان ذلك، إىلا افةصإ�او

منص� اجلديدة راءصال� وطلبات البيع عارصأ�اب قَّيتعل ما 

توياتهصم� أعلىا يف ُؤلوالتفا كان حني يف الت�صنيع، قطاع 

 ركاتص� لدى ال�صافية والأرباح التعيني ُطط ُخ ُحيث من 
 اخلدمات.

 لحجام المبيعات ّقطاعي ٌمنظور

 التصنيع: ُقطاع
قطاع ركاتص� عاتُّ/توقِملنظور ُّاحلايل ُحصامل� ُظهرُي

هاصنف� بالفرتة مقارنته عند ًكبريا ًنا ُّصحت� الت�صنيع 

ةَّالإيجابي ال�صافية الأر�صدة ارتفاع مع ى،صم� عام منذ 

 للعام الثاين الربع يف %44 من املبيعات حلجم 
 ويعتمد م.2014 الثاين الربع يف %65 إىلا م2013

اريع/صم� عاتُّتوق على املبيعات لأحجام الأعلى ؤلوالتفا

العمالء جانب إىلا بالقدمية، مقارنة جديدة طلبات

 البناء قطاع عن ئةصالنا� الطلب يف والزيادة اجلدد 
 سمعر� افةصت�صا� ببصب� ِّقت�صاديلا اطصالن� رُّوتطو

ركاتص� َّأنا إىلا ةَّالربعي املقارنة ريصوت� م.2020 بوصإك�ا

لأحجام ةَّتقرصم� عاتُّتوق على ْحافظت الت�صنيع 

املوجبة ال�صافية بالأر�صدة حصمو� هو كما املبيعات 

 م2014 للعام الثاين للربع h67%%65 والبالغة 
 م على التوايل.2014 ل للعامَّوالربع الأو

-حجم المبيعات( ة )الرصدة الصافية الربعي
 قطاع التصنيع

70% 67% 65% 
59% 

55% 

44% 

27% 

Q4, 2012  Q1, 2013 Q2, 2013  Q3, 2013 Q4, 2013 Q1, 2014 Q2 2014 

Q2, 2014 

 َّالقطاعي ُ ُتعك�س

 6الشكل 

 قطاع منص� ةَّالفرعي القطاعات جميع ْأظهرتاو
ًةَّيصهام� ًبةصن� َّلأن ًنظرا سنتعا�لبا عاتُّتوق الت�صنيع 5الشكل 

دوث ُبح ْأتاَّتنب فقط، %4 تبلغ والتي عات،ُّالتوق من 
الت�صنيع قطاع َاحتفاظ ة  املقارنة

 عام من الثاين الربع خالل الأحجام يف ٍسانخفا� تبلغ حيث املباع، احلجم عاتُّبتوق قَّيتعل ما يف دارة َّبال�ص
ُجند ًلؤوتفا ةَّالفرعي القطاعات أكرثا بني ومن .2014

 ركاتصلل� التوايل على h61%%64 ،%69 عاتُّالتوق
 عَّتتوق حيث حة، َّلصامل� انةصواخلر� منتصالإ� قطاعات والتجارة، واخلدمات الت�صنيع قطاعات يف العاملة

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال
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ام.جأحال يف ٍسا�فخان دوثح اتركص�ال

%65 َعَّتوق حيث ، ّقوي ٍمبنظور النقل ركاتص� واحتفظت 
 الأحجام، يف ٍزيادة حدوث حصامل� يف اركنيصامل� من 
 .سانخفا� حدوث %4 تتجاوز ل ٌةَّيصهام� ٌبةصن� عتَّوتوق
القطاع، يف العاملني عدد ِّمنو يف النقل ِقطاع ُؤلوتفا َوبرز

)ال�صادرات التجارة وزيادة البناء اطصن� وارتفاع 

 قت�صاد.لوالواردات( وازدهار ا

ٍمبيعات أحجاما حتقيق القطاع هذا يف ركاتصال� جميع ِ

 ًمدعومة م2014 عام من الثاين الربع خالل َأكربا
اريع جديدة.صعات احل�صول على عقود/م�ُّبتوق

قطاع الخدمات: 
 اخلدمات ُقطاع َأظهرا ع،صالوا� ِّقت�صاديلا ِه ُّالتوج عقب 

م،2014 للعام الثاين للربع أقوىا عاتُّ/توقًمنظورا

 بلغ )حيث يصاملا� العام من هصنف� بالربع مقارنة 

3% 

16% 
19% 

-28% 

60% 61% 61%  55% 62% 

75% 

38% 

56% 
64% 

-28% 

25% 

37% 
43% 

-6% 

58% 
48% 

60% 
64% 63% 60% 

85% 

56% 
61% 

71% 

الرصدة الصافية في حجم المبيعات لقطاعات الخدمات الرئيسية،
المنظور الربعي ّ

69% 

52% 52% 

14% 

Q3, 2012 Q4, 2012 Q1, 2013 Q2, 2013 Q3, 2013 Q4, 2013 Q1, 2014 Q2, 2014 

 7الشكل 

 التجارة: ُقطاع
التجارة قطاع ِعات ُّتوق ِباتَث رغم هَّأنا ُّاحلايل ُحصامل� ُظهرُي

 ي،صاملا� بالربع ًمقارنة املبيعات ُأحجاما ُحيث من 
 العام من هصنف� بالربع مقارنة ًلؤوتفا ُأكرثا ار َّالتج َّإناف

 املبيعات لأحجام ال�صايف الر�صيد بلغ )حيث يصاملا�
54%h55%h40% للعام الثاين للربع التوايل على 
الثاين والربع م،2014 للعام لَّالأو والربع م،2014

ةَّالتجاري ركاتصال� من %61 أاَّوتتنب م(.2013 للعام 

%7 عَّتتوق حني يف مبيعاتها، أحجاما يف ارتفاع بحدوث 
 خالل طةصالأن� سانخفا� َنتيجة ،سانخفا� حدوث منها 

 هر ال�صيف.صأ�ا
 يف ٍزيادة حدوث يف ةَّيصالرئي� ةَّالفرعي ُالقطاعات ُلَأمات

 الطلب خالل الربع املقبل:
 ةَّيرتونكإلال ارةجتالونصار�مينذيالار َّجتالنم 78%•

،قوصل�انُّصحت� َنتيجة ينلثاا بعلرا أنصاب� نئلومتفا

 اتاعطقال ذهه يف اتركص�النمٌّأياعَّوقتتل نيح يف 
 ام.جأحال يف ٍسا�فخان دوثحةَّيرعفال

 ونعَّوقتي رابص�وال امعطال الجم يف ار َّجتالنم 71%•
 امعلل اينثال عربال اللخ امجأحال يف ٍادةزيَ دوثح

م،2014 للعام الثاين للربع %56 ال�صايف الر�صيد

قطاع منصو� م(.2013 للعام الثاين للربع %38 مقابل 

مثل ةَّالفرعي القطاعات يف ركاتصال� بدت اخلدمات، 

 قَّيتعل ما يف ًاَّجد ًواثقة والعقارات اءاتصوالإن� البناء 
 هذه من ٌّأياعَّتتوق لو الثاين، الربع يف املبيعات أحجاماب

%71 عَّوتتوق الأحجام. يف ٍسانخفا� َحدوث ركاتصال�
 اجلديدة اريعصامل� عدد يف ًزيادة ركاتصال� هذه من 

 أعداد الوافدين.ا يف ًوارتفاعا
 ًةقواث ماعطوامل ادقنفال دوبتل رى،أخا ٍةياحننوم
 ىلإاىعزُياَّمم ،تعالقطاا قيبا مثل هاصنف� بةص�ِّلنبا
 سا�فخان دىلفيص�ال مصو�م يف ِّدوريال عرتاجال
 دعد يف ٍس�نخفاا مع منالتزبا حاَّيِّصل�ا ِقُّفتد
 من %40 ُعَّوقتوت رات.ؤمتووامل سار�عوامل اتَّيالعفال
 ام،جأحاليف ٍادةزي دوثحاعطقالذاهيف اتركص�ال
 عربال اللخعراجت دوثحاهنم %20 ُعَّقتتو حني يف

 خريلأا بعلربا ًنةرمقا ٌةَّدحا ٌقةرمفا هيو . ينلثاا
 العطتص�لا رواأجا نذيال نم %85 َعَّقتو ُحيث

 نمٌّأياْعَّوقتتمل نيحيف ات،عيبامل امجأحايف ًادةزي

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال
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9% 

37% 

54% 

13% 15% 5% 
29% 

5% 

35% 

9% 7% 5% 

37% 35% 44% 

52% 

53% 39% 42% 40% 

66% 63% 60% 58% 52% 45% 45% 40% 

53% 

ة )حجم المبيعات( - قطاع التجارة الرصدة الصافية الربعي

61% 55% 54%51% 
40% 

28% 

Q4, 2012 Q1, 2013 Q2, 2013 Q3, 2013 Q4, 2013 Q1, 2014 Q2, 2014 

 8الشكل 

 ركاتصال� منظور يف عتداللا من حالة حصامل� ويعك�س اجلديدة راءصال� طلبات يف ٍزيادة َحدوث َحصامل� أجرواا

ع للعمال الوضع المتوق

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 

 هناك َّأنا غري ابق،صال� بعُّبالر ًنةَقارُمِمالةَالع ُوعصو�َم
 ويعتزم ي.صاملا� العام من هاصنف� للفرتة بةصن� َأكربا ًثقة

فيهم َّموظ عدد َزيادة تطالعص�لا أجرواا ن َّمم 30%

 %39 بـ مقارنة م،2014 للعام الثاين الربع خالل 
 للعام لَّالأو الربع خالل ٍجدد فني َّموظ َتعيني عونَّيتوق

وكما م.2013 للعام الثاين الربع يف %23و م،2014

اخلدمات ركاتص� َّإناف ابق،صال� الربع نتائج من لوحظ 

 فني َّاملوظ ُتعيني ُحيث من ًلؤوتفا َأكرثا كانت والت�صنيع 
 ة.َّركات التجاريصبال� ًمقارنة

• 

• 

اتَّرتاتيجيصوا� ال�صيف، مصمو� نتيجة م2014

 لع.صال� من ٍجديد ٍجمال يف عُّوالتنومة،ِّاملتقد الرتويج 
أعلىا أحجاما َيعَب عونَّيتوق اراتَّيصال� ارَّجت من 60%

ٍ

 ارتفاع نتيجة 2014 عام من الثاين الربع خالل
 واق الت�صدير.صأ�اة وَّيِّواق املحلصالطلب يف الأ�

للبناء ةَّالفرعي القطاعات يف ار َّالتج من 50%

خالل املبيعات أحجاما يف ًزيادة عونَّيتوق والإعمار 

م.2014 الربع الثاين من عام 

 نَّمم %62 َعَّتوقاملبيعات،أحجاماعاتُّتوقمعوبالتوازي 

 ركاتصال� من 52% عَّتتوق حيث الثاين، للربع ِّالإجمايل
 الربع يف 63% بةصن� مقابل العمل روطص� يف ًنا ُّصحت�
 ابق.صال�

 الأعمال ه ُّتوج يف عتداللا َّإجمايلا كذلك ُويحكم
 ِم�صادفة َعدم ُعَّتتوق التي ركاتصال� ِعدد ُسانخفا�

)الربع الأخري الربع يف 64% من اتهاَّعملي يف َعوائق

)الربع ِّاحلايل الربع يف 58% إىلا م(2013 الرابع

 أجرواا الذين باقي إىلا بةصبالن� اَّأما م(.2014 لَّالأو
التي ةَّيصا�صالأ� ياتِّالتحد َّأنا لوحظ فقد تطالع،ص�لا

 احتدام يليها بالكلفة/الإيجار، قَّتتعل ركاتصال� تواجهها 
 واء.ص� ٍّة على حدَّة والأجنبيَّيِّواق املحلصة يف الأ�صاملناف�

 %31 ارصأ�ا حني يف م،2014 للعام الثاين الربع خالل
. ٍكاف ائعصالب� من َّاحلايل همَخمزون َّأنا إىلا منهم

 ن َّمم (%49) ٍبكثري َّأقلا ًبةصن� َّأنا ُجند وباملقارنة، 
راءصال� طلبات يف زيادة حدوث عواَّتوق َحصامل� أجرواا

 م.2013 اجلديدة للربع الثاين 
%54 َعَّتوق فقد ال�صافية، بالأرباح قَّيتعل ما يف اَّأما

 ةَّخلفي على ارتفاع حدوث حصامل� يف اركنيصامل� من 
%10 أاَّتنب بينما منتجاتهم، على الطلب يف ن ُّصالتح�
 الأعمال أحوالا ؤوتباط بواصوح� ، ٍسانخفا� بحدوث منهم 

 لذلك. ًكامنة ًةَّيصرئي� ًباباصأ�ا يف الطلب سنخفا�لوا

 ُحيث من ًثقة َّأقلا حهاصم� جرى التي ركاتصال� كانت كما

2% 4% 

 9الشكل 
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م 2014ني لثاابع لرا –بيدفي  طة ّسلمتواوةلصغيراتكالشراتعا ّقتو/رمنظو

 2014أداء الشركات المتوقع )الصغيرة والمتوسطة( - الربع الثاني 

62% 

54% 

29% 

63% 

19% 

62% 

8% 

10% 

3% 

7% 

7% 

8% 

30% 

36% 

68% 

30% 

74% 

30% 

 من الأكرب بةصالن� طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� لِّمتث
ِّإجمايلا من %95) دبي يف ركاتصال� تركيبة ِّإجمايلا

ال� عدد 

ُ 
 •502 أ�صلا من ًركةص�452 وكانت ركات(،ص

ركاتصال� من حصامل� ِس�َرَبغ معها ٌمقابالت تَيِجرأا ًركةص�

 ٍركاتص� ُركاتصال� هذه ْتَّمصو� طة. ِّصواملتو� ال�صغرية 
 لت�صنيف ًفقاَو ًطة ِّصومتو� ًو�صغرية غر ِّال�ص َمتناهية

 حصامل� ُظهرُوي دبي. يف طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال�
دبي يف طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصلل� سانتعا� عاتُّتوق

 ركاتصال� هذه كانت ْإناو م،2014 عام من الثاين للربع 
 • ركات الكبرية وعلى جميع الأ�صعدة.صمن ال� ًثقة َّأقلا

 ة للمنظور:َّيصرات الرئي� ِّصؤ�وامل ُس� َّويف ما يلي ملخ
أنصاب� ًثقة َأكرثا طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� تبدو •

عليه كانت مبا ًمقارنة م2014 عام من الثاين الربع 

عائدات يف ٍزيادة ح�صول منها %62 عَّوتوق عام، قبل 

الربع يف %57 بـ ًمقارنة املقبل الربع خالل املبيعات 

• كان ا َّمم َّأقلا َؤلوالتفا َّلكن م.2013 عام من الثاين 
73% عتَّتوق حيث م،2014 للعام لَّالأو الربع يف عليه 
 ٍعائدات حتقيق طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من 

 أعلى للمبيعات.ا
• ركاتصال� أظهرتا ة،َّنويصال� املقارنة على ًبناء •

أنصاب� ؤلوالتفا من أعلىا توىصم� طة ِّصواملتو� ال�صغرية 

ا َّمم م2014 للعام الثاين الربع إىلا بةصبالن� الأحجام 

مع م2013 للعام الثاين الربع يف عليه احلال كانت 

 لهذين h 56%42% إىلا ال�صافية الأر�صدة و�صول 
املبيعات حجم َمنظور َّأنا غري التوايل. على نَيالربع

 بالربع ًمقارنة ًلاعتدا أكرثا َ�صار م2014 الثاين للربع 
 .62% الر�صيد ال�صايف ُّإجمايلا ابق عندما بلغصال�

 ال�صغرية ركاتصال� بني املبيعات أحجاما َمنظور َّإنا •
الكبرية، ركاتصال� ِمنظور من ُعفصأ�ا طة ِّصواملتو�

 • على h 56%66% إىلا ال�صافية الأر�صدة ت�صل حيث 

 التوايل.
 الت�صنيع قطاع يف طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� تبدو •

خالل الأعلى املبيعات ُأحجاما ُحيث من ًلؤوتفا َأكرثا

 حتقيق منها %69 عَّويتوق م،2014 للعام الثاين الربع 

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
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 اخلدمات قطاعي يف 64h59%% مقابل يف ارتفاع 
والتجارة على التوايل.

 ال�صغرية ركاتصال� أظهرتا وظيف،َّبالت قَّيتعل ما ويف 
 باحلالة باملقارنة أقوىا سانتعا� عاتُّتوق طة ِّصواملتو�

منلَّالأوبالربع ًمقارنةعفصأ�اهَّلكنعام،منذائدةصال�

 ال�صغرية ركاتصال� من %29 ُط ِّوتخط م.2014 عام 
الثاين الربع خالل فيها َّموظ عدد لزيادة طة ِّصواملتو�

من الثاين الربع يف %23 مقابل يف م2014 عام من 

 م.2014 عام من لَّالأو الربع يف %37وم2013 عام 
عاتُّتوق مع جديدة راءص� طلبات ُّملصت� عُّتوق ُويتوافق

ُ
 ٍ�سص�أا على أقوىا ُؤلوالتفا ُحيث املبيعات، أحجاما
 بالربع ًمقارنة ًلاعتدا أكرثا َ�صار هَّأنا غري ة،َّنويص�

 للعام الثاين للربع %54 بلغ ال�صايف )الر�صيد ابقصال�
 م،2013 للعام الثاين للربع %38 مقابل يف م2014

h61% م(.2014 ل للعامَّللربع الأو

 إىلا طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من %57 ارتصأ�ا
الربع خالل القدرات تغاللصا� يف ًزيادة ُعَّتتوق هاَّأنا

 من %70 َّأنا جند وباملقارنة م.2014 للعام الثاين 
تخدام.ص�لتويات اصيف م� ًزيادة ُعَّركات تتوقصال�

م2014 للعام الثاين للربع ةَّالربحي عاتُّتوق �صارت 

ُ
 املقارنة عند أعلىا هاَّلكن ًلاعتدا أكرثاةَّنويص� ٍ�سص�أا على

الثاين للربع %44 ال�صايف الر�صيد بلغ وقد ؛ًاَّنويص�

 عام من الثاين للربع %39 مقابل يف م2014 عام من 
 ُرِظهُوت م.2014 عام من لَّالأو للربع %55و م،2013

 ال�صغرية ركاتصال� َّأنا القطاعات بني ما ُاملقارنة
أنصاب� ًلؤوتفا الأكرث هي اخلدمات قطاع يف طة ِّصواملتو�

 عن�صر يف ًزيادة ركاتصال� من %60 عَّوتتوق الأرباح، 
 قطاع يف ركاتصال� من h44%%56 بـ مقارنة رباحلا

الت�صنيع والتجارة على التوايل.

 ٍّيصهام� كلصب� ًلؤوتفا أكرثا الكبرية ركاتصال� وتبدو 
 مبجتمع مقارنتها لدى ال�صافية الأرباح أنصاب�

 ال�صايف الر�صيد وبلغ طة. ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال�
 %48 بـ ًمقارنة طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصلل� 44%

 ركات الكبرية.صلل�



9

 املعنية اجلهات جميع على لزاما كان قت�صادات، لا من العديد طالت آثار ا من فته خل وما املالية الأزمة أعقاب ا يف 
لوب احلوكمة لديهم.صأ�ا مولية على صإلقاء نظرة جوهرية و�ا

بل الأهمية، من أعلى ا درجة على ة ص�صؤ�وامل خماطر إدارة او ية ص�صؤ�وامل فافية صوال� املالية احلوكمة أ�صبحت ا فقد 

 بة صوبالن� عليها. واحلفاظ ية صالتناف� بناء أجل ا من ت لاحلا سبع� يف اخلطورة من عالية درجة إىل ا و�صلت حتى 
جلعل ي صا�صأ�ا متكني عامل ية ص �صؤ�وامل احلوكمة تطبيق أ�صبح ا فقد ، سخا� نحو على طة صواملتو� ال�صغرية ركات صلل�

 يف ية ص�صؤ�وامل احلوكمة إىل ا نظر ي وكان تدام. صم� تقبل صم� لتحقيق تثمرين صوامل� للبنوك جذبا أكرث ا ركات صال� تلك 
– ركات صال� كافة على أ�صبح ا فقد الآن، أما ا . حجما الأكرب املنظمات يف وجوده ذ« حب»ي أمرا أنها ا على ابق صال�

 وذات ؤولة صوم� تكون كي ية ص�صؤ�وامل احلوكمة من ما درجة تطبيق – ال�صغر متناهية وحتى وال�صغرية الكبرية 
أ�صحاب امل�صلحة فيها.ا أمام ا فافية ص�

 التنمية دائرة ات ص�صؤ�وم إحدى ا وهي طة، صواملتو� ال�صغرية اريع صامل� لتنمية د صرا� بن حممد ة ص�صؤ�وم قامت وقد 
ركات صال� حلوكمة ة ص�صؤ�وامل »مبادرة بطرح طة صواملتو� ال�صغرية ركات صال� قطاع تنمية عن ؤولة صوامل� قت�صادية، لا

أهمية ا حول طة صواملتو� ال�صغرية ركات صال� اط صأو�ا يف الوعي ايجاد هو ي صا�صأ�ا بهدف طة« صواملتو� ال�صغرية 

أجل ا من تثمرين صوامل� للبنوك بة صبالن� جاذبية أكرث ا ركة صال� ت�صبح كي ر مبك كل صب� ية ص�صؤ�وامل احلوكمة تبني 

 مدققي مع التعاقد على طة صواملتو� ال�صغرية ركات صال� جيع صت� إىل ا املبادرة تهدف كما تدامة. صامل� التنمية حتقيق 
 واملوظفني الإدارة بني العالقات حدد ي حوكمة ميثاق وتطوير بية ص املحا� املعايري وتبني اخلارجيني ابات صاحل�
 دين وجمل�س الإدارة.ركاء واملورصوال�

 والبدء الآن، البدء ل صالأف� من أنه: ا هي طة صواملتو� ال�صغرية ركات صال� إىل ا توجيهها يتم التي ية صا�صالأ� الة صوالر�
تدامة.ص�لخة للتنمية طويلة الأمد واص�س را�صأ�ا أجل بناء ا ر، من كل مبكصب�

 احلوكمة ات صممار� ل صأف�ا عتماد ل والرتويج الوعي لبث رات صن� 3 إطالق اب ة ص�صؤ�وامل قامت املبادرة، هذه حتت 
طة يف دبي.صركات ال�صغرية واملتو�صية بني ال�ص�صؤ�وامل

 وعالقات فافية صال� ية، ص�صؤ�وامل احلوكمة إجراءات او ات صيا� ص� مل: صي� والذي ية �صؤ�وامل احلوكمة ميثاق 
أ�صحاب امل�صالح.ا اهمني، جمل�س الإدارة، البيئة الرقابية وعالقات صامل�

 من بد ل التي ية صا�ص الأ� اخلطوات ستعر�صي� والذي دبي يف طة صواملتو� ال�صغرية ركات صال� حوكمة دليل 
 عة املذكورة يف امليثاق.ص�س الت�صية بناء على الأ�ص�صؤ�واتخاذها لتطبيق احلوكمة امل

احلوكمة ميثاق بتطبيق دبي يف طة صواملتو� ال�صغرية ركات صال� قيام كيفية ح صتو� التي ت لاحلا ات صدرا� • 

 ية.ص�صؤ�وامل
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واء الضت حت
 (ERC)ادرات صالوارد مز َركم

مة: مقد
 التنمية دائرة إىلا مامهاصان� بعد ثم م،2006 عام يف هاصي�صأ�ات منذ ، (EDC) ال�صادرات تنمية ةص�صؤ�وم عتص�
 التوجيه رتووف حدة،املت ةالعربي والإمارات دبي �صادرات جناح من دأكاالت إىلا م-2009 عام يف ةقت�صاديلا

تنمية ةص�صؤ�وم تعمل ني.ياملحل دينواملور نيالدولي ينصرتامل� من لكل العملي والدعم ارةصت�ص�لوا تمرصامل�

 موقع لهاهصي� التي سبالفر� �صولوالو الأعمال، يعصو�لت املدى بعيدة منو اترتاتيجيصا� تطوير على ال�صادرات 
 أق�صى مدى ممكن.ا إىلا رق والغربصما بني ال� ةجتاري ابةبو�صفها بو دبي اجلغرايف

 عنىي دبي، يف-العاملي توىصامل� من رينامل�صد ودعم تطوير يف ال�صادرات تنمية ةص�صؤ�وم ؤيةور من وكجزء
 أوا الت�صدير اتعملي يف البدء إىلا عىصت� التي ركاتصلل� ةعملي اعدةصم� بتوفري (ERC) ال�صادرات موارد زمرك
 يعها.صتو�

ز موارد الصادرات وغاياته أهداف مرك
الهداف: 

 على هصنف� الوقت يف وتعمل دبي، يف �صديرالت اتإمكانيا س�عرت أعمالا بيئة ال�صادرات موارد زمرك ريوف •
 افة.صم� قيمة ويج ملنتجاتهم من خالل خدمات ذاترترين والتطوير امل�صد

الغايات: 
 دائمة. وب�صورة رفيع توىصم� ذات رةم�صغ سعر� منطقة عرب اتهمإمكانياس�رلع رينللم�صد الفر�صة توفري •
 ة.واق والتجارة العامليصعن الأ� دبي مبعلومات ركاتصد �يزو عاملي موارد زة/ مركي�س مكتبة عامليصأ�ات •
 اخلدمات تلك تمم�ص حيث رتين،صوللم� ال�صادرات لتنمية دبي ةص�صؤ�وم اءصلأع� دةحمد خدمات تقدمي •

 ه.صيف الوقت نف� رتي العامليصر وامل�امل�صد لبية احتياجاتلت
 .جدد ب عمالءذطوير الأعمال، وجلة دبي لتنمية ال�صادرات لتص�صؤ�وركاء مصزيادة مزايا � •
 اطة الأعمال.صهيل اجتماعات و�صت� •
 �صة.خم�ص ت�صدير أعمالا تثمرين مع مناذجص�صة للم�توفري مراكز تطوير خم�ص •

 ني:تيصا�صأ�ا نيأتصاموارد ال�صادرات من من� زن مركيتكو
 )2م(350المعرض الدائم 

 ة دبي لتنمية ال�صادرات.ص�صؤ�واء مصأع�اة بورات والكتالوجات اخلا�صصللمنتجات والربو� سعر� •
 ة.إلكرتونيا ائلصة دبي لتنمية ال�صادرات بو�ص�صؤ�واء مصأع�ا منتجات سعر� •
 فاي. –زة بخدمة الإنرتنت عرب الوايبالكامل جمه سمنطقة املعر� •

):2م150(ز المعلومات مرك
 من املرافق مثل: املعلومات العديد زن مركمصيت�

 ة.واق والدول واملنطقة اجلغرافيصب الأ�صبة ح�مرت مكتبة •
 ة،يواملحل ةالعاملي التجارة بيانات قواعد إىلا الو�صول رتوف ب(صاك/حوا�صأك�ا)ةرقمي ةجتاري معلومات مكتبة •

 ة دبي لتنمية ال�صادرات.ص�صؤ�وم دماتإىل جانب معلومات عن خا رات،صوالن�
 دين.رتين واملورصفاق بني امل�تلات اصهيل عقد نقا�صمكتب/غرف اجتماعات هادئة لت� •

خرى أميزات 
 ار مثل:رين والتجة للم�صدروريصال� سموارد ال�صادرات جميع خدمات العر� زر مركيوف
 ني.صز موارد ال�صادرات والعار�ار مركعم زوون بدلني يهتمؤهوفني مموظ •
ة متييزها(.إمكانيا ة )زيادةوالتوعية بالعالمة التجاري الة،فع ويقصت� أداةا •

 دة مثل الهاتف والفاك�س والإنرتنت.�صال متعدائل اتصخبة مع و�للن أعمالا زمرك •

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
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م 2014الربع الثاني للعام  –رين في دبي ّمنظور المصد

 2014توقعات أداء الشركات )المصدرين( - الربع الثاني 

67% 6% 27% 
22% 5% 73% 

70% 4% 
67% 4% 

26% 
29% 

31% 2% 67% 
58% 6% 36% 

68% 6% 26% 

 11الشكل 

 نحو ع ُّصوالتو� الت�صدير، واقصأ�ا جانب إىلا ةَّاملحلي ِّاملواد ت�صدير يف تعمل ًركةص�113 ُحصامل� َنَّمصت�
 جديدة. ٍت�صدير ِواقصأ�ا هذا سولأغرا� دبي. يف واخلدمات والتجارة عةَّامل�صن

 ط َط ُخ يف ٍعُّتنو عن رين ِّامل�صد من %53 نحو أفادا • ال�صادرات لِّمتث ٌجهة هَّأناب رِّامل�صد ّفَيعر التقرير،
الربع يف %49 بـ ًمقارنة املقبل للربع الت�صدير لَّالأو الربع ويف ة.َّالإجمالي مبيعاتها من أكرثا أوا 20%

 التعاون جمل�س ودول أفريقياا لِّومتث ابق.صال� الت�صدير ركاتص� ثقة ر ِّصؤ�وم و�صل م،2014 عام من 
 نويع. َّة للت َّيصواق الرئي�صأوروبا الأ�او ِّاخلليجي الربع ر ِّصؤ�وم عن نقطة 13.9 بـ أعلىا وهو ، 2^134 إىلا

َعفصأ�ا كان هَّلكن ،ًاَّنويص� التوظيف منظور ن ُّص حت� • للربع ر ِّصؤ�وامل َقيمة ُقاربُوت م،2013 عام من لَّالأو

ُ
 رينِّامل�صد من %31 عَّويتوق ة.َّربعي ٍ�سص�أا على نقطة. 134.1 م، والتي تبلغ2013 الرابع من عام

 عام من الثاين الربع خالل فيهم َّموظ عدد ازدياد أقوىا ميتلكون رينِّامل�صد َّأنا ُّاحلايل ُحصامل� ُرِظهُي
عام من الثاين للربع %20 بــ ًمقارنة م2014 م،2014 عام من الثاين للربع ركاتصلل� ٍمنظور

 م.2014 ل من عامَّللربع الأو %39م، و2013 ة،َّيِّاملحل وقصال� إىلا هة ِّاملتوج ركاتصبال� مقارنة 
اجلديدة راءصال� طلبات حول ؤلوالتفا يتوازى • نَياملجموعت من التوايل، على h63%%67 بةصبن�

 للربع ال�صادرات مببيعات ة َّاخلا�ص عاتُّالتوق مع الربع خالل املبيعات عائدات يف ًزيادة عانَّتتوق اللتني 
ركاتص� من %68 ولدى م.2014 عام من الثاين املقبل.

 رتياتهاصم� توياتصم� لزيادة ٌطط ُخ الت�صدير 
 بـ ًمقارنة ،2014 عام من الثاين الربع خالل الأخرى ةَّيصالرئي� ِرات ِّصؤ�وامل يلي ما يف س� ِّونلخ
 اخلدمات روِّم�صد ويبدو ي.صاملا� العام يف %53 عة:َّاملتوق

 ة َّاخلا�ص راءصال� طلبات زيادة أنصاب� ثقة الأكرث ثقة الأكرث بني من اخلدمات قطاع ريِّم�صد َّإنا •
ريِّمل�صد %84 ال�صايف الر�صيد )ويبلغ بهم ًزيادة منهم %79 ُعَّويتوق الت�صدير. مبيعات أنصاب�

الت�صنيع ري ِّمل�صد h55%%64مقابلاخلدمات، ٌّأيا عَّيتوق لو م،2014 للعام الثاين الربع خالل 

والتجارة، على التوايل(. ُةَّيصا�صالأ� ُرائحصال� ُعَّوتتوق تراجع. حدوث منهم 

 عونَّيتوق رينِّامل�صد من %58 َّأنا حصامل� ظهرُي • ال�صادراتمبيعاتيف ٍزيادة َحدوثقطاع ِّكلمنص�
الثاين الربع خالل ال�صافية الأرباح يف ًارتفاعا راب،صوال� والطعام، ات،َّالكيماوي نَّمصتت�

 نقاط 5 ابصاكت� ُيعادل ا َّمم م،2014 عام من والطعام، ارات،َّيصوال� الت�صنيع؛ قطاع يف واملعادن 
 م2014 عام من لَّالأو الربع عاتُّبتوق املقارنة عند النقل و�صناعة التجارة، قطاع يف اتَّوالإلكرتوني

 الأكرث هم اخلدمات قطاع ريِّم�صد َّإنا (.%63( يف قطاع اخلدمات.
خالل أعلىا �صافية أرباحا ابصاكت� أنصاب� ًلؤوتفا ُّمنو عَّتوق  ُي الت�صدير، ركاتص� ةَّأغلبيا إىلا بةصبالن�

 م.2014 الربع الثاين من عام وقصال� يف الطلب ن ُّصحت� ِةَّخلفي على ًبناء املبيعات

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال

 2014الربع الول  

• 
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م 2014ل لعام الربع الو –أداء الشركات ّإجمالي
 2014الرصيد الصافي لحجم المبيعات في القطاعات الرئيسية، النتائج الربعية - الربع الول 

26% 28% 28% 22% 
13% 12% 

 تراجع(. حتقيق عونَّيتوق الذين حصامل� يف اركنيصامل� من %-

 12الشكل 

واء(،ص� ٍّحد على الت�صدير واقصأ�او ةَّيِّاملحل واقصالأ�

وق(،صال� روطص� يف ن ُّص)حت� الكمبيوتر أجهزةاو

والطعام الطلب(، يف )ارتفاع اتَّوالإلكرتوني

والأثاث ان(،َّكصال� عدد )ارتفاع روباتصوامل�

 واملجوهرات والأدوية.
ةَّالفرعي القطاعات ْرت َّت�صد اخلدمات، قطاع ويف •

الربع خالل ركاتصال� أداءا يف ن ُّصالتح� َقائمة التالية 

املزدهرة، وقص)ال� البناء م:2014 عام من لَّالأو

 ةَّيِّاملحل واقصالأ� من اجلديدة راءصال� طلبات 
عدد )ازدياد والفنادق ياحةصال� ة(،َّوالأجنبي

الأعمال وخدمات العقارات ل(،َّالأو الربع يف احَّي ِّصال�

والنقل كني(،ِتهلصامل� ِطلب وتنامي ٌجديدة ُاريعص)م�

اح(. َّي ِّص)زيادة يف التجارة، وارتفاع عدد ال�

اركنيصامل�من %17أفادافقدالبيع،عارصأ�ا ُحيثمناَّأما

15% َّلكن ،2014 عام من لَّالأو الربع خالل ٍزيادة عن 
ازدياد إىلا ٍّيصا�صأ�ا كلصب� يعود سانخفا� عن افادوا افاد 

(%68) اركنيصامل� ةَّغالبي َّأنا يعني ما وهو ة،صاملناف�

 هذا املعيار. ِتقرارصا� إىلا ارواصأ�ا

ٍزيادة عن أفادواا اركنيصامل� من %27 َّأناُحصامل� ُرِظهُوي

الربع يف ذاتها ُظة َاملالحبةصالن�وهيفيهم، ِّموظعدديف 

ًمقارنة َلصأف�االعمالة ُأداءاوكانم.2013عاممنالرابع 

عن %22 أفادا حيث يصاملا� العام من هاصنف� بالفرتة 

 أقوىا عن اخلدمات ركاتص� أفادتاو العمالة. يف ٍزيادة
 م،2014 عام من لَّالأو للربع التوظيف أرقاما يف ٍزيادة
 %28 بـ مقارنة فيها َّموظ تعداد رفعت منها 34%

h18% التوايل. على والتجارة الت�صنيع ِي َقطاع يف

يف ٍن ُّصحت� مع بالتوافق اجلديدة راءصال� طلبات ارتفعت 

املعيار لهذا ال�صايف الر�صيد وو�صل الأعمال. طةصأن�ا

هي كما ،2014 عام من لَّالأو الربع يف %26 إىلا

من أعلىا هَّلكن م،2013 عام من الرابع الربع يف احلال 

م.2013 عام من لَّالأو الربع يف لة َّجصامل� %7 بةصن�

الأقوى هي اجلديدة راءصال� طلبات يف الزيادة وكانت 

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال

 2014الربع الول  

زيادة حتقيق عونَّيتوق الذين حصامل� يف اركنيصامل� من %)= ال�صايف الر�صيد

 عاتُّتوق قيا�س هو حصامل� لهذا َّيصالرئي� الهدف َّأنا رغم 
التغيريات دِّيحد هَّإناف ، ّتقبليصامل� اطصللن� ركاتصال�

 أوردتهاا كما آخر،ا إىلا ٍربع من ركاتصال� أداءا يف ةَّالفعلي
ة. َّالنوعي ُتطالع من حيثص�لا ِتَأجرا ركات التيصال�

عن حصامل� يف اركنيصامل� جميع من %36 أفادا وقد 

م،2014 عام من لَّالأو للربع املبيعات أحجاما يف ٍزيادة

)الر�صيد سانخفا� حدوث %17 عَّتوق حني يف 

يف ٍكبري ٍنُّصحت� إىلا ريصي� ا َّمم (،%19 ال�صايف

يصاملا� العام من هصنف� بالربع ًمقارنة ركاتصال� اطصن�

َعفصأ�ا كان َالأداء َّأنا غري (.%8 ال�صايف )الر�صيد 

)الر�صيد م2013 عام من الرابع بالربع املقارنة لدى 

واخلدمات الت�صنيع ُركاتص� أفادتاو (.%27 ال�صايف

مع م2014 عام من لَّالأو الربع خالل َلصأف�ا ٍأداءا عن 

 اَّأما التوايل. على h22%%26 بلغت ٍ�صافية أر�صدةا
وهي .%13 هي بةصفالن� التجارة، قطاع إىلا بةصبالن�

لَّالأو الربع يف ركاتصال� أداءا إىلا بةصبالن� ةَّحاد ٌمفارقة

 أقوىا عن التجارة قطاع أفادا حيث م،2013 عام من 
بالأر�صدة مقارنة +%18 بلغ �صايف ر�صيد مع ٍأداءا

 %-h3%-2 بلغت والتي ها،صنف� للفرتة ال�صافية 
 لقطاع الت�صنيع واخلدمات على التوايل.

ال�صافية ُالأر�صدة ِتَبلغ اخلدمات، قطاع منصو�

البناء ِي َقطاع من ٍّلكل %28 املبيعات لأحجام 

 لقطاع النقل. %12ياحة والفندقة، وصوال�

التي ةَّالفرعي القطاعات كانت الت�صنيع، قطاع يف •

والأثاث منتصالإ� هي ًاَّإيجابيا ًاطاصن� أظهرتا

عن أفادتا التي ركاتصال� وعزت والورق. واملعادن 

ِّاملواد عرص� يف ٌزيادة يلي: ما إىلا بابصالأ� سانخفا�

الت�صدير، واقصأ�ا من الطلبات سوانخفا� اخلام، 

 ة.صوزيادة املناف�
الربع يف التجارة لقطاع ُّالإيجابي الأداء كان •

اطصن� يف ٍزيادة إىلاًعائدا م2014 عام من لَّالأو

من )الطلب اتَّالكيماوي التالية: ةَّالفرعي القطاعات 
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 امع نم أولال عربال اللخ ةَّيلَّأوال ِّوادامل فيالكت عن منها %42 أفادا حيث اخلدمات، قطاع ركاتص� بني 
،م2013 امعللعرابال عربال يف %21 لابقم م،2014 يف %36و الت�صنيع قطاع يف %37 مقابل يف زيادة،

.IQÉéàdG ´É£b ؛ًاَّدحا ًعاتفاراْلتَّجص�تاريجالإا ليفتكا َّنأا حني فى 
 عرابال عربال اللخ %54 بةصبن� نةرمقا %74 بلغت ذإا من القدرات تغاللصا� يف ًارتفاعا ًاصأي�ا حصامل� أظهراو

م،2014 للعام لَّالأو الربع خالل ركاتصال� من 35%

 م.2013 للعامالرابعالربعيف %35 هاصنف� بةصالن�وهي 
قطاع ركاتص� بني أعلىا الزيادة كانت ذلك، إىلا ًافةصإ�ا

يف القدرات تغاللصا� منها %35 زادت حيث اخلدمات؛ 

ركاتص� من %31 مقابل م،2014 عام من لَّالأو الربع 

 أفادت عن زيادة.ا قطاع الت�صنيع التي 
 حهاصم� جرى التي ركاتصال� ن�صف من أكرثا نتَّوبي

 الربع خالل ْارتفعت العمالة حدةَو َكلفة َّأنا (52%(
 ل)و ةصاملعي� تكاليف ارتفاع َنتيجة م2014 عام من لَّالأو

الباقية %48 بةصن� أفادتا حني يف الإيجارات(، ماَّيص�

 ركاتص� من ُأكربا ٌعدد َوواجه تكاليفها. ِتقرارصا� عن 
 نةرمقا (%64) لةلعماا ليفتكا يف ًةدياز لت�صنيعا

(.%46) اتدماخل اتركصو� (%54)ةرلتجابا

 يف ادةزي نعحص�امل يف نياركص�امل نم %23 ادأفاو

 امعنملَّأوال عربال اللخ %30وم2013 امعال نم
 م.2013

 %22 متتخدص�ا فقد ،يللتموا بتكلفة قَّيتعل ما يف ماأا
 ههذ من %23 دفاأاو،ًاَّفيم�صر ًيالمتو تكارصل�ا من

 %71 دفاأا بينما ،ليفلتكااههذ يف ةدياز عن بةصلن�ا
 وراء ةَّيص�يرئال اببصأ�ال تانوك ري«.يغتل»ةالحنع
 ،فيةلكاالامولأارُّفتو هي ِّيفمل�صرا يللتمواراصنت�ا

 تلَّدعوم ،سرتا�قلا دمع يف اتركص�ال ةصا�يصو�
 .تفعةملراةئدلفاا
 يف ادةزي نع اتركص�ال نم %27 ادتأفا ً،رياأخاو
 ،م2014 امعنملَّأوال عربال اللخةيافص�ال اهاحأربا

ادةزي نع ادتأفايتال اتركص�ال نم %37 بــ نةرملقابا

 بعلرا يف %31و م،2013 امعنمعرابال عربال يف 
 م.2013 امعنملَّأوال

م 2014ل الربع الو – طة ّالشركات الصغيرة والمتوس ُأداء

• 

 • لَّأوالعرباليف ةطِّصو�توامل ريةغص�ال اتركص�ال أداءاانك

 جمتمع ِّيلجماإا ءادأا مع ًيازامتو م2014 امع نم
 نةِّلعيا من 95% تكارصل�اههذ لِّكصت� حيث ،لعمالأا

 تكارصل�ا من 35% ادتأفاو ا.ه ُحص�م رىج يتال
 تملبيعاا محجاأا يف ٍةدياز عن طة ِّص� ملتواو ةل�صغريا

 تهدص� حني يف ،م2014 امعنملَّأوال عربال اللخ
 يفل�صاا �صيدلراَلي�صري ،ًجعااتر تكارصل�ا من %17
 25% لغلباا يفل�صاا �صيدلرا من ُّقلأا هوو،%18
 علىأا هَّلكن ،م2013 امعنمعرابال عربال يف ل َّجص�امل

 • نملَّأوال عربال يف 6% لغلباا يفل�صاا �صيدلرا من

 م.2013 امع
 :يلي ما يف ةَّيص�اص�لأا ُئجلنتاا ُلَّتتمثو
ًمقارنة طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� أداءا َفُعصَ�•

هصنف� بالربع ًمقارنة َن َّصحت� هَّلكن ي،صاملا� بالربع 

 الربع يف 1% ال�صايف )الر�صيد يصاملا� العام من 
 للعام الرابع الربع يف 17% مقابل يف م،2014 لَّالأو

م(.2013 ل للعامَّيف الربع الأو-17%م و2013

ركاتصال� من %26 نتَّبي ، حيث ومن  ُالتوظيف ُ

 من %74 ىلإا بةصلن�با ريجالإا ليفتكا تفعترا
 لَّأوال عربال اللخةطِّصو�توامل ريةغص�ال اتركص�ال

 عن تكارصل�ا من ٌّيأاْغِّتبل ملو،م2014 مللعا
 كبري كلصب� بةصلن�اههذ تفعتراقدو.جعاترثوحد
اراتجإيال يف ادأفا %54 بلغت ٍةدياز بةصن� عن

 لن�صفا من كرثأاو .م2013 امعللعرابال عربال يف 
 تدفاأا طة ِّص�ملتواوةل�صغرياتكارصل�ا من (51%(
 مللعا لَّولأا بعلرا يف ْتفعترا لةلعمااةحدَوَكلفة نبا

 ق.ابص�ال عربال يف %41 ـبةارنقمم2014
 تكارصل�اوةلكبرياتكارصل�ا بني ما ُنةرملقااُرِظهُت
 يف لعمالأا ُءادأا ُحيث من طة ِّص�ملتواو ةل�صغريا

 اتركص�ال أداءا َّأنا م-2014 امعلل لَّأوال عربال
 .تملبيعاا حجم ُحيث من َلصف�أا نكا ةلكبريا
 يفٍ ادةزي نع ريةبكال اتركص�ال نم 46% ادتأفاو
 ةل�صغرياتكارصل�ا من 35% بـ ًنةرمقا محجالأا

 َلَّأواعرب نعُريةبكال اتركص�ال ادتأفاو ة.طِّصو�توامل
 .ءاوص�ٍّحد على ُةَّبحيلراوُظيفلتواُحيث منىقوأا
 يفٍ ادةزي نع ريةبكال اتركص�ال نم 38% ادتأفاو

 تكارصل�ا من 34% تح�صد حني يف ،ظيفلتوا فيها َّموظ َعدد زادت هاَّأنا طة ِّصواملتو� ال�صغرية
ًتقريبا ٌ)مماثل

 حافظت حني يف 
 ي(،صاملا� الربع يف %25 بةصلن�

 عدد على ركاتصال� من 68%
 تكارصل�ا يف بةصلن�ا نتكاو.علىأا ًفية�صا ًحابارأا

 فيها. َّموظ
يف 26% هي طة ِّص�ملتواو ةل�صغريا ْ ِ يَلاجم نمٍّلك 

 ة.يافص�ال احأربوال فيوظتال

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال

 2014الربع الول  
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م 2014ل للعام الربع الو –رين ّالمصد ُأداء

• 

• 

• 

 ما يف للمقارنة ٍقابل ٍأداءا ِوجود عن ُحصامل� ُفصيك�
الت�صدير، نحو هة ِّاملتوج ركاتصال� بعائدات قَّيتعل

 • أفادتا حيث ة؛َّيِّاملحل وقصال� نحو هة ِّاملتوج وتلك 

عن الثانية من 35%و الأوىل ركاتصال� من %36

 وكذلك م.2014 عام من لَّالأو الربع يف زيادة 
 ركاتصال� من 36%و رين،ِّامل�صد من 37% أفادا

 • أحجاما يف ٍزيادة عن ةَّيِّاملحل وقصال� نحو هة ِّاملتوج

 م.2014 ل من عامَّاملبيعات خالل الربع الأو
ُحيث من ٍأداءا أقوىا الت�صنيع قطاع روِّم�صد َل َّجصو�

م،2014 عام من لَّالأو الربع خالل املباعة الأحجام 

 ما يف ٍأداءا أقوىا عن اخلدمات روِّم�صد أفادا حني يف 
 ق بالأرباح ال�صافية. َّيتعل

لَّالأو الربع يف رينِّامل�صد بني التوظيف َفُعصَ�

 العام من هاصنف� بالفرتة مقارنة م2014 عام من 
 عام من الرابع بالربع مقارنة وكذلك ي،صاملا�

يف زيادة عن رين ِّامل�صد من 19% أفاداو م.2013

 يف ،2014 عام من لَّالأو الربع خالل فني َّاملوظ عدد 

24%و م،2013 عام من لَّالأو للربع 29% مقابل
 م.2013 للربع الرابع من عام 

تكاليف يف زيادة عن رينِّامل�صد من 72% أفادا

 حني يف م،2013 عام من لَّالأو الربع يف الإيجار 
 بةصبالن� العمالة حدةَو ِتكاليف بارتفاع 54% َّأقرا
إليهم.ا

ةَّيصالرئي� بابصالأ� عن ُّاحلايل ُحصامل� َفصك� كما 

 ركاتصال� هاْتَذكر والتي الت�صدير، دمَلع التالية 
 ة: َّيِّوق املحلصهة نحو ال� ِّاملتوج

o �دة،ِّجي سفر� وفريَت يف ةَّيِّاملحل وقصال� تَّتمرصا

 اعتماد إىلا احلاجة تقليل على ْعملت َّمَث ومن 
 .ّا للنموًيار ِالت�صدير بو�صفه خ

o من ًجزءا الت�صدير واقصأ�ا يف ع ُّصالتو� ُلِّميث ل 
 ة. َّرتاتيجية الإجماليص�لا

o �ٌجمال هناك ولي�س ،ًاَّجد �صغرية ركاتصال 
 �صدير. َّللت

ها الشركات في دبي  ُه ِة التي تواجيات الرئيسي ّالتحد

 2013التحديات الرئيسية أمام العمال - الربع الرابع،  2014التحديات الرئيسية أمام العمال - الربع الول، 

58% 64% 

11% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

16% 

12% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 
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 هاْتَجهاو لتياةَّيصئي�لراتياِّلتحدامعًاصي�أاحصمل�اَلَمعاَت
 دقيتوال م،2014 امعنملَّأوال عربال ةايهن يف اتركص�ال
كنيراصمل�اُدعد َلَّجص�و.هارُّتطووتكارصل�اِّمنو يفرِّثؤوت

َ ادفص�ُت أنا مهات َّيلمعل ونعَّوقتي ل نذيال العطتص�لا يف 
 م،2013امعللعرابالعربال يف %64من ًاص�نخفااَئقاعو
 م.2014 امعلللَّأوال عربال يف %58 َل ِّجصلت�
 ُلِّميث رتئجاص�لا/ريجالإا كلفة َعتفارا َّنأا ُحصمل�ا ُرِظهُي
 %16)يدب يف اتركص�ال هُهِواجت ذيال َّيص�يرئال َيِّدحتال

 ئقعاِّأهماينثاَنلتكوةصف�ملنااأتياتو (.حصمل�ااوأجرانَّمم
(.%3)تاَّتحقصمل�ا/تفعالداُخريأات يليها ،(12%(

 يف رِّثؤوت لتيا ةَّيص�اص�لأا تيا ِّلتحدا ُكرنذ يلي ما يفو
 ي:دب يف اتركص�ال
 يأار على ءبنا) رتئجاص�لا/ر إيجاالل ليةلعاا لكلفةا .1

 هفصو�ب ُرأمال ذاه َرِكُذ ح(:ص�امل رواأجا ن َّمم 16%
 َدعقو ُدِّجتد لتياتكارصل�امأماااًّيصئي�راًيِّحتد

 َّإناف،لكذ ىلإاًفةاصإ�ا.علىأارعاص�أا عند هار إيجاا
 َةفلكال رواذك حص�امل يف وااركص�نذيال نم 31%

 ا َّمم تيا ِّلتحدا بني من رتئجاص�لا/ر إيجاالل ليةلعاا
 .ّايلاحل عربال يف ْتَعفارت رأمال ذاهةَّدحَّأناُِّنيبُي

ح(:ص�امل رواأجان َّمم %12 أيار على ًءبنا) ةصف�ملناا .2

 نيِّيِّملحلا عبنيلالا من ميةملتناا ُةصف�ملناا ِتَّحتلا
 لتياتياِّلتحداِّ أهما بني َنيةلثاا تبةملرا نيِّمليلعااو

 يفو.لها ًاَّمقر بيدمنُخذَّتت لتياتكارصل�ا جههااتو
 ادتأفادق اتركص�ال نم %11 تانك ق،ابص�ال عربال

 %45 ،لكذ ىلإاًفةاصإ�ا.ةصف�ملناا من قلقها عن

 للستثمار ّالمنظور المستقبلي

 َةص�افنامل َّأناوابص�حنذيوال الع؛طتص�لا رواأجان َّمم
 يفتعفارترأمالذاهةَّدحَّأناوانَّيب ات-يِّدحتالَدَأحا

 .ّايلاحل عربال
 يأار على ًءبنا) تاَّتحقصمل�ا/تفعالدا يف خريأالتا .3

 َّأنايدب يف اتركص�الِ أتاارت ني(:اركص�امل نم 3%
 تياِّلتحداِّهمأا بني لثةلثاا تبةملرايفُيقع َمرلأااهذ

 .تهااَّعملي جهاتو لتيا
 من %2 أيار ىلعً اءن)ب ةَّيلَّأوال ِّوادامل ةفلك .4

 ةَّلي َّولأا ِّداللمو ةعدملت�صاا ُلكلفةا ُلِّمتث (:كنيراصمل�ا
 ينلثاابعلرالخود عند تكارصل�اسلبع� ٍقلق َرم�صد

 م.2014 امعنم
 ُحيث من ًيباتقر يةواصمت� فهي تيا ِّلتحدا قيبا اَّمأا .5

 من %1 هُبتصن� ما منها ٌّكل دروأا حيث ،ُةَّدصل�ا
 ة.الحِّلك يف نياركص�امل

 حلجم ًفقاَو ركاتصال� يف ُرِّؤثوت التي ُالعوامل ُحيث من اَّأما
ركاتصال� إىلا بةصبالن� يات ِّالتحد أعلىا َّأنا ُفنجد ركة،صال�

 َقت�صادلا ُتواجه التي هاصنف� هي طة ِّصواملتو� ال�صغرية 
أخرياوالت ةصاملناف� تئجار،ص�لالإيجار/ا تكاليف أياّ،ككل

 ياتِّالتحد كانت حني يف ات،َّتحقصالدفعات/امل� يف 
 وتكاليف ةصاملناف� هي الكبرية ركاتصال� أماما ةَّيصالرئي�

 ات. َّتحقصأخري يف الدفعات/امل�اتئجار، والتص�لالإيجار/ا
ياتِّالتحد َّأهما ُلَّفتتمث رين،ِّامل�صد إىلا بةصبالن� اَّأما

 العالية تئجارص�لالإيجار/ا تكاليف يف يواجهونها التي 
 ركاتصال� جميع إىلا بةصبالن� احلال هي كما ة،صواملناف�

 الأخرى.

نحو الأعمال جمتمع َمنظور ًاصأي�ا ُحصامل� هذا ُيقي�س

ترقية ِطط ُوخ ِالقدرات ُع ُّصتو� ُحيث من تثمارص�لا خطط 

 ًهراص� رصع� اثني فرتة خالل مةَتخدصامل� التكنولوجيا 
 املقبلة.

 من ةَّبالإيجابي عَّتتمت دبي يف ركاتصال� َّأنا ُحصامل� ُرِظهُي
 ٌثابتة القدرات يعصتو� حيث من تثمار؛ص�لا ُطط ُخ ُحيث

 أقوىا توياتهاصم� َّأنا غري ي،صاملا� الربع إىلا ًبةصن� ًتقريبا
 يصاملا� العام من هاصنف� الفرتة يف عليه كانت ا َّمم ٍبكثري

 إىلا ارتصأ�ا حصامل� يف اركةصامل� ركاتصال� من 75%(
 للعام لَّالأو الربع يف القدرات يعصو�َلت ًططا ُخ لديها َّأنا

 م،2013 للعام الرابع الربع يف %77 بـ مقارنة م2014
h55% م(.2013 ل للعامَّيف الربع الأو 

ابق(صال� الربع )مقابل اًّيصهام� ًاتراجع هناك َّأنا غري

اركنيصامل�من%61)التكنولوجياترقيةطط ُخيف َلوحظ

لَّالأو الربع يف تثماراتص�لا هذه مبثل القيام يعتزمون 

 عام من الرابع الربع يف %66 مقابل م،2014 عام من 
م(.2013 ل من عامَّيف الربع الأو %40م و2013

 القيام عن قدراتها يعصلتو� ط ِّتخط التي ركاتصال� أفادتا
 املكاتب مباين يعصتو� يف جديدة ةَّماليصأ�ار تثماراتصبا�

 املعامل )مثل جديدة أ�صولا على واحل�صول ة،َّاحلالي
بات(.َت واملركلودعات والآَتصوامل�

 عن ع ُّصللتو� ٌط َط ُخ لديها تصلي� التي ركاتصال� ِت َّربوع
الرتكيز أواو/ لعملياتها ِّاحلايل توىصامل� عن اهاصر�

 افةصإ�اب القيام قبل ةَّوالربحي تقرارص�لا حتقيق على 
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 ًمقارنة بابصالأ� هي هذه َّأنا ًمبينة ّ،مايلصأ�االر الإنفاق إىلا
 ع لديها. ِّصتو� ٍطط ُية لعدم وجود خصالرئي�

 َّ الثالث ةَّيصالرئي� القطاعات بني ما ُاملقارنة ُرِظهُوت

 ركاتصو� (%61) اخلدمات قطاع ركاتصب�
.)55%) IQÉéàdG ´É£b

 َالأكرب ِركاتصال� أنا بدا ركات،صال� ُحجم ُحيث ومن
 اَّأما تخدمة.صامل� التكنولوجيا حتديث إىلا متيل ًحجما يعصو�َبت قَّيتعل ما يف ًلؤوتفا ُالأكرث هو التجارة َقطاع َّأنا

ُحيث من قطاع يف ركاتصال� من %79 ط ِّ)تخط القدرات

 اخلدمات، قطاع يف ركاتصال� من %75و التجارة، 
 ركاتصال� لدى كانت فقد وق،صال� هات ُّتوج

 يعصو�َلت أعلىاا ٌطط ُخ الت�صدير واقصأ�ا نحو هة ِّاملتوج
h67% ًمقارنة التكنولوجيا حتديث جانب إىلا القدرات مبثل للقيام الت�صنيع قطاع يف ركاتصال� من

ة.َّيِّواق املحلصهة نحو الأ� ِّركات املتوجصبال� التكنولوجيا،برتقية ُقَّيتعلمايف اَّأماتثمارات(.ص�لاهذه 

 ذلك إىلا َلَالأمي (%72) الت�صنيع قطاع ركاتص� فتبدو 

هل تخطط لتوسيع قدرات شركتك؟ 

Q2, 2013 

Q2, 2014 

55% 

75% 

45% 

25% 

15الشكل 

هل تخطط لترقية التكنولوجيا التي تستخدمها  

Q2, 2013 

Q2, 2014 

40% 

61% 

60% 

39% 
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