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المقدمة 

تأسست دائرة التنمية القتصادية في مارس من عام 1992بهدف تنظيم ودعم والشراف على
قطاع التجارة والصناعة في إمارة دبي.

وفي أكتوبر 2008، أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء  
وحاكم دبي المرسوم رقم )25( والذي منح دائرة التنمية القتصادية المسؤولية الكاملة عن

تخطيط وتنظيم و الشراف على الداء القتصادي في المارة بصفة عامة إلى جانب دعم التنمية  
المستدامة بغية ضمان تحقيق أهداف خطة دبي الستراتيجية.

ول تزال دائرة التنمية القتصادية مسؤولة عن أنشطتها التقليدية المتمثلة في تسجيل الشركات 
وإصدار التراخيص وأنشطة حماية التجارة في دبي، إل أنه ومع دخول مؤسسات جديدة تحت مظلة 

الدائرة تم توسيع نطاق مسؤوليات الدائرة لتشمل:  

1. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

2. مؤسسة دبي لتنمية الصادرات

3. مكتب الستثمار الجنبي  

4. مكتب دبي للتنافسية

مع المهمة الجديدة المنوطة  وتعمل الدائرة الن على إحراز تطور في هذه القطاعات أيضًا. وتماشيًا
بالدائرة، عكفت إدارة الدراسات والسياسات القتصادية على إجراء دراسة استقصائية ربع سنوية 
لقطاع العمال بالتنسيق مع المؤسسات التابعة لها )مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومؤسسة 

محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة( وبالتعاون مع مؤسسة دان آند برادستريت 
جنوب آسيا والشرق الوسط المحدودة من أجل تقييم موضوعي ودوري عن توقعات العمال في 

إمارة دبي. ويلخص هذا المستند النتائج الرئيسية للدراسة الستقصائية عنالربع الول لعام 2013.
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عينة الدراسة  

حسابات مؤشر ثقة مجتمع العمال
مرجح   متوسط صورة في العمال ثقة مؤشر حساب يتم 

لمؤشرات “الدللت القتصادية” التالية:
البيعأسعار    •

المباعةالكميات    •
الموظفينعدد    • 
الرباح •

حساب يتم المؤشرات، هذه من مؤشر كل يخص وفيما 
)% الميزان: صافي طريقة باستخدام النتائج” “درجات 

100.الردود اليجابية - % الردود السلبية( +   
الدرجات ضرب يتم المركب، العمال ثقة مؤشر ولحساب 

الوصول أجل من مؤشر لكل المقابلة الوزان في الناتجة 
إعادة يتم النهاية، وفي . للمؤشر المرجح المتوسط إلى 

2011عام   من الثاني الربع إن بحيث المؤشر قاعدة تحديد 
تركيبة إلى العتبار بعين النظر أجل ومن  وختاما 100. يساوي 

المؤشر ترجيح يتم الشركات، حجم حسب القتصاد 
والمتوسطة الصغيرة الشركات مساهمة نسبة حسب 

دبي. لمارة الجمالي المحلي الناتج في الكبيرة والشركات 
الثقة مؤشر التالي: المؤشر في النهائية النتيجة وتتمثل 

)مؤشر + 40%* الكبيرة( الشركات ثقة )مؤشر %60*  العام   
ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة(.

  درجات مؤشر ثقة العماليتم تصنيف  
إلى المجوعات الثلثة التالية:

 أي أن توقعات العمال سلبية 100إذا كان مؤشر ثقة العمال >   
العمال توقعات أن أي 100 العمال   ثقة مؤشر كان إذا 

مستقرة
 أي أن توقعات العمال إيجابية 100إذا كان مؤشر ثقة العمال <   

الساسي الربع على  قياسا العمال  ثقة مؤشر عن التعبير وعند 
)علماالتالية   التفسيرات تشير ، 2011عام   من الثاني الربع وهو 

المعاني  إلى متعاقبين( ربعين إلى يشيران 1-وتت   الرمزين بأن 
الموضحة أدناه:  

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

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

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

المنهجية
من الول الربع عن العمال لقطاع الستقصائية الدراسة 

أنحاء جميع من شركة 512إجمالي   بمشاركة 2013عام   
الشركات   من مزيج على العينة اشتملت وقد دبي. إمارة 

كافيا تمثيليضمن   بما والكبيرة، والمتوسطة الصغيرة 
وقطاع التجارة وقطاع التحويلية الصناعات لقطاعات 
الناتج في منها كل مساهمة نسبة حسب الخدمات 

المحلي الجمالي لمارة دبي. 

ركزت العمال، توقعات أو “دللت” على الوقوف وبغية 
وأسعار المبيعات مثل أساسية مؤشرات على الدراسة 

وقد  الموظفين. وعدد والرباح المباعة والكميات البيع 
بشأن توقعاتها إلى الشارة المشاركة الشركات من لب ط

وقد المؤشرات. هذه تغير” “عدم أو “انخفاض” أو “ارتفاع” 
نظر   وجهات 2013عام   من الول الربع دراسة قاست 

30الشركات في    قطاعا 35 فرعيا.

بين ما الفترة هو الول الربع التالي: النحو على سنوي ربع كل عرف  يالستقصائية،   الدراسة لغرض 1
ما   الفترة هو الثالث والربع ويونيو أبريل شهري بين ما الفترة هو الثاني والربع ومارس، يناير شهري 

بين شهري يوليو وسبتمبر والربع الرابع هو الفترة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر من كل عام.
العمال ثقة لمؤشر المرجح المتوسط 2 + المرجح(( )المؤشر × البيع( أسعار على الميزان ))صافي 

الموظفين(  عدد على الميزان ))صافي + المرجح(( )المؤشر × المبيعات( كمية على الميزان ))صافي 
× )المؤشر المرجح(( + ))صافي الميزان على الرباح( × )المؤشر المرجح((.  
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نظرة سريعة  
نقطة، 113إلى 2013عام من الول الربع في دبي إمارة في المركب العمال مجتمع ثقة مؤشر وصل •

لعام  الثاني )الربع القادم الربع خلل عامة بصفة العمال لقطاع اليجابية التوقعات يعكس مما 
 ًُ ً يعكس توقعات إيجابية(. 100( )مؤشر ثقة العمال أكبر من 2013

من  86% تتوقع حيث القتصادي النشاط في تنامياللمبيعات   العامة اليجابية التوقعات تعكس
الشركات إما زيادة مبيعاتها أو بقائها دون تغيير خلل الربع القادم.

 -ًً
98% تخطط إذ الماضي، الربع في المسجل اليجابي اتجاهها على اليجابية التوقعات حافظت 

عدد نفس على البقاء أو المشاركة( الشركات من )23% موظفيها عدد زيادة إما الشركات من 
% من الشركات المشاركة(.2013 )75موظفيها في الربع الول من عام 

فيما الكبيرة الشركات من أعلى توقعات الربع هذا في والمتوسطة الصغيرة الشركات سجلت 
يخص السعار والكميات المباعة والرباح. 

يخص فيما المحلية السوق نحو الموجهة الشركات من تفاؤلأكثر   التصدير شركات تعتبر 
توقعات العمال المستقبلية والمبيعات والرباح.  

• 

• 

• 

• 

الربع  خلل التحديات رأس على اليجارات وارتفاع الحكومية الرسوم وارتفاع المنافسة احتدام يأتي •
 بالرتفاع في اليجارات من الشركات الكبيرة. الحالي. ويبدو أن الشركات الصغيرة أكثر تأثرا

زيادة في للستثمار تخطط أنها إلى )55%( الدراسة شملتها التي الشركات نصف من أكثر أشار 
الشركات من 40% نسبة تخطط حين في القادمة، شهراعشر   الثنى مدار على النتاجية طاقتها 

ترقية التقنيات خلل الفترة نفسها. 
التقنيات، ترقية في للستثمار تخطط أنها إلى المشاركة الشركات من 40% إشارة من الرغم وعلى 

مقارنة2013عام من الثاني الربع في المؤشر هذا يخص فيما تفاؤلأقل تبدو المارة في الشركات إن إل 
% من الشركات إلى أنها تخطط للستثمار في ترقية التقنيات(. 46بالربع السابق )حيث أشارت 

• 

• 

الدراسات تقارير تناول إلى وبالضافة الحكومية الدائرة هي القتصادية التنمية دائرة 
والتوقعات الراهن للوضع الستقصائية الهداف تحقيق عن المسؤولة دبي إمارة في 

=التحديات  ًأيضاالتقارير   تستعرض المستقبلية، تعزيز في المتمثلة الساسية الستراتيجية 
الشركات وتطور نمو على تؤثر التي الساسية القدرة وتدعيم المستدام” القتصادي “النمو 

الثنى  خلل الستثمارية للتوقعات تقييم مع التنافسية لمارة دبي. 
التالية.  ًعشر شهرا

ً 
ً مجتمع ورؤى نظر وجهات قياس وبهدف

القتصادية التنمية دائرة أطلقت العمال، 
لقطاع السنوية ربع الستقصائية الدراسات 

الول المقام في تهدف والتي دبي في العمال 
القتصادي  النشاط عن عامة لمحة تقديم إلى 

ً للربع المستقبلية والتوقعات دبي في الحالي
القادم.  
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2013الربع الول   –  مؤشر ثقة العمال 
القتصاد نمو إلى الدولي النقد صندوق تقديرات تشير 

في 3.9% بمعدل  مقارنة 2012في   3.2% بمعدل العالمي 
في مزدوج ركود بداية خلفية على هذا ويأتي 2011. عام 

الصين في الداء ضعف حدة وانخفاض اليورو منطقة 
أمريكا في الكلي القتصاد أداء ضعف وتأثير المتوقع عن 

فإنه سبق، ما الرغم وعلى العام. النمو على الشمالية 
إن إذ ويتعافى، العالمي النمو يستقر أن المتوقع من 

3.5%.  هو 2013معدل النمو المتوقع لعام   
حيث 2012عام   في تعافيه دبي إمارة اقتصاد وواصل 

السياحة  مثل الرئيسية القطاعات من عدد سجل 
الماضي، العام خلل كبيرا نموا والنقل   بالتجزئة والبيع 

القطاع انتعاش لبداية الواضحة المؤشرات عن فضل
في اليجابية التطورات هذه جميع وانعكست العقاري. 

113.1إلى   ليصل العمال في الثقة مؤشر ارتفاع صورة 
دبي لمارة العامة العمال توقعات أن يظهر مما نقطة، 

 إيجابية ومتنامية. 2013في الربع الثاني من عام   
الربع مؤشر انخفاض الماضي الربع مع المقارنة وتظهر 

إلى هذا ويرجع الماضي، بالربع  مقارنة 17% بمقدار الحالي 
مع القتصادي النشاط في المتوقع الموسمي التباطؤ 

أعلى السياحة فيه تسجل الذي الشتاء موسم نهاية 
الطلب فيه يقل الذي الصيف فصل ودخول معدلتها 

المقارنة وتبين .  كبيرا انخفاضاالسياحة   خدمات على 
الفترة خلل نقطة 7.4قدره    انخفاضاالماضي   العام مع 

2012. نفسها من عام 
للربع قوية توقعات الستقصائية الدراسة وتعكس 

إيرادات تحسن الشركات من 55% تتوقع إذ القادم، 
منها 30% وتتوقع ، 2013عام   من الثاني الربع في مبيعاتها 

صافي وسجل الربع. نفس في تغيير أي تسجيل عدم 
% باليجاب.40الميزان لتوقعات إيرادات المبيعات نسبة   

المبيعات إيرادات في الزيادة تكون أن المتوقع ومن 
المباعة(، )الكميات الفعلي النشاط في بزيادة مدفوعة 

)تتوقع كبير  حدإلى   مستقرة السعار تظل أن يتوقع إذ 
في تغيير أية حدوث عدم المشاركة الشركات من %80 

إيجابية أكثر التوقعات هذه وتبدو المنتجات(. أسعار 
الميزان صافي بلغ إذ ، 2012عام   في نفسها بالفترة مقارنة 

باليجاب 35% نسبة مقابل باليجاب 40% نسبة العام لهذا 
الشركات من ضئيلة نسبة وتعتزم الماضي. للعام 
التكاليف ارتفاع لتعويض إما مبيعاتها، أسعار زيادة )%13( 

قبل عليه كانت ما إلى السعار بمستويات للعودة أو 
أوامر لتجديد  تحسباأو   الول الربع في الخصم موسم 

شراء بأسعار أعلى. 
عبر التوقعات بارتفاع مدفوعة العمال توقعات وتأتي 
قطاع في العاملة الشركات وتعتبر القطاعات. كافة 

بالرباح يتعلق فيما  تفاؤلأكثر   التحويلية الصناعات 
الخدمات قطاع شركات أن حين في المباعة، والكميات 

بالربع المقارنة وعند التوظيف. يخص فيما تفاؤلأكثر   
الخدمات قطاعي في العاملة الشركات أن نجد الماضي، 

المباعة، بالكميات يتعلق فيما  تفاؤلأكثر  كانت والتجارة 
أكثر  التحويلية الصناعات قطاع شركات كانت حين في 

 فيما يتعلق بالتوظيف.تفاؤل  

مؤشر ثقة العمال المركب  

صافي الميزان حسب القطاع )الكميات المباعة( التوقعات الفصلية 

Increase  Decrease          No Change  Not Applicable 

0%  10%     20%  30% 40%    50%  60%  70%  80%  90%  100% 

Sales Revenue 

Selling Prices 

Volume Sold 

No.of Employees 

Profts 

New Purchase Orders 

80% 13% 8% 

55% 15% 30% 

54% 14% 32% 

23% 75% 2% 

53% 18% 29% 

49% 13% 32% 6% 

    

■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

المصنعة الشركات كانت حين في ،2013عام  مع الثاني
التي  الشركات، أغلبية وتنتظر ً.تفاؤلالقل   للسمنت 

80% 
 %70قطاع الصناعات التحويلية: 

70% 

60% %55الشركات  تعتبرالتحويلية، الصناعات قطاعيخص وفيما
52% 

50% %42%44واللت  والسيراميكوالزجاج الكيميائية للمواد المصنعة  ً 
40% من  ًتفاؤلأكثر   البلستيكية والمواد والورق والمعدات
30% وعبرت  الخرى. الفرعية القطاعات في العاملة تلك
20%

عن  والمعدات والملبس للثاث المصنعة الشركات 
10%

 %0الربع  في المبيعات بتوقعات يتعلق فيما الكبير تفاؤلها 

Q2, 2012 Q3, 2012 Q4, 2012 Q1, 2013 Q2, 2013 
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شراء  أوامر أو ًعقودا المباعة،   الكميات في زيادة تتوقع

جديدة خلل الربع القادم.  ًً
ً

صافي الميزان حسب القطاع )الكميات 
المباعة( - قطاع الصناعات التحويلية  

50% 44% 
45% 40%38% 
40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

ً 

15% 

10%

ًً 
ً ً 5% 

0% 

Q2, 2013 

Manufacturing Services Trading 

صافي ميزان على الكميات المباعة لقطاعات
الخدمات الساسية، التوقعات الفصلية  

قطاع الخدمات:
وفيما يخص قطاع الخدمات، تظهر المقارنة السنوية  

 في توقعات الكميات المباعة )صافي ًبسيطا ًتحسنا
2013% باليجاب في الربع الثاني من عام 38الميزان 

(. وعلى2012% باليجاب في الربع الثاني من عام 35مقابل 
الرغم من ذلك، أصبحت توقعات قطاع الخدمات العام  

 بالربع ًمقارنة 2013 في الربع الثاني من عام ًأقل تفاؤل
الول من نفس العام. وفي هذا القطاع، كانت توقعات 

 بالنسبة للشركات العاملة في ًالمبيعات مرتفعة نسبيا
إدارة المنشآت والتعليم وتقنية المعلومات. 

ً 

ً 

ً 
ٍ 

ً 
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التحويلية  الصناعات لقطاع السنوية المقارنة وتظهر 
فيباليجاب 42% منارتفع حيث الميزان، صافي في ًتحسنا

عام من الثاني الربع في 44% إلى 2012عام من الثاني الربع 
الشركات من 55% توقعت سبق، مما الرغم وعلى 2013. 

زيادة التحويلية الصناعات قطاع في العاملة المشاركة 
)توقعت2012عام من الثاني الربع في المباعة الكميات في 

53% مقابلالمباعة( الكميات انخفاض الشركات من %13 
% توقعت انخفاضها(. 2013 )9في الربع الثاني من عام 
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صافي الميزان على الكميات المباعة لقطاعات الخدمات الساسية، التوقعات الفصلية/ الربعية 

تشعر  الفرعية،  الخدمات  قطاعات  بين  ومن 
المعلومات وتقنية المنشآت وإدارة العلن شركات 

إذ بالمبيعات، يتعلق فيما بالتفاؤل والتصالت 
الربع في جديدة عقود إبرام الشركات هذه توقعت 

استقبال التعليمية المؤسسات وتتوقع الثاني. 
بتطبيق تقوم لنها الثاني الربع في جدد طلب 
حين في جديدة، فصول وتقديم جديدة برامج 

بسبب الوضع يتحسن أن العقارية الشركات توقعت 
ارتفاع ظل في السوق إلى العقارات من المزيد دخول 

التوقعات السوقية في القطاع العقاري. 

يتعلق فيما بتفاؤل المعمار شركات أيضاوتشعر   
المشاريع  بسبب  2013 عام  من  الثاني  بالربع 

قطاع في الشركات من 70% حوالي وتتوقع الجديدة. 
المحلية السواق في جديدة مشاريع تنفيذ البناء 

المشاريع  في  العمل  استئناف  أو  والقليمية 
المتوقفة. 

الرئيسية القطاعات جميع من الطلب زيادة ظل وفي 
النقل خدمات مزودي من 59% يتوقع الفترة، هذه خلل 
بعض ذكرت وقد القادم. الربع خلل التجاري النشاط زيادة 

الجديدة، الصينية السنة انتهاء بمجرد أنه الشركات 
الشراء. أوامر تزيد وسوف الصين في السوق ينفتح سوف 

جديدة شراء أوامر على الحصول الشركات بعض وتتوقع 
أخرى شركات تخطط حين في أخرى، أجنبية أسواق من 

للتوسع في السوق المحلية. 

بالداء يتعلق فيما  تفاؤلأقل   والمطاعم الفنادق وتعتبر 
من 29% سوى تتوقع ل إذ ، 2013عام   من الثاني الربع في 

الكميات في زيادة القطاع هذا في العاملة الشركات 
انخفاضها. تتوقع  تقريبا 58% بنسبة  مقارنةالمباعة   

أعمال موسمية إلى المتوقع النخفاض هذا عزى  وي
سياح أعداد تنخفض حيث دبي، في والضيافة السياحة 
مستويات معها وتنخفض كبير بشكل والترفية العمال 

إشغال الفنادق خلل أشهر الصيف.   
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الشكل 7 

صافي الميزان الفصلي )كمية المبيعات( - قطاع التجارة 

قطاع التجارة:
بين  التفاؤل مستوى زيادة أيضًا الدراسة وتظهر 
من الثاني الربع في بالوضع مقارنًة الشركات التجارية
باليجاب، %40 إلى العام الميزان صافي وصل إذ عام 2012،
المشاركة الشركات من %53 نسبة لتوقع وذلك نتيجة
فقط %13 بنسبة مقارنًة المباعة الكميات زيادة في

تتوقع انخفاضها. 

الشركات تتوقع التي الرئيسية النشطة وتتضمن 
ما القادم الربع مدى على عليها الطلب التجارية زيادة

يلي:
تقنية  الكمبيوتر/ في التجارة شركات تتوقع • 
%85( الثاني الربع خلل الطلب في ارتفاعًا المعلومات 
إبرام تتوقع لنها الثاني( الربع في المبيعات تتوقع زيادة
من والستفادة التجارية العمال وزيادة عقود جديدة
التأثيرات اليجابية للنتعاش واسع النطاق في القتصاد. 
والحذية المنسوجات في التجارة شركات تتوقع •

ارتفاع الطلب على خلفية زيادة مبيعات التصدير.  
أيضًا الغذائية المواد في التجارة شركات تتوقع • 
مثل منتجات على الصيف فصل خلل الطلب ارتفاع 
الغازية( والمشروبات والعصائر )المياه المشروبات

والسلع المجمدة.  
ارتفاع اللكترونية السلع في التجارة شركات تتوقع • 
الوافدون يعتاد إذ الصيفية، الجازات موسم الطلب خلل
لقضاء السفر عند اللكترونية السلع شراء واصطحاب

الجازة في دولهم الم. 
التجميل مستحضرات شركات من %50 حوالي تتوقع • 
للمبيعات نتيجة القادم الربع خلل المبيعات ارتفاع 

والعروض أو طرح علمات تجارية جديدة. 
والتشييد البناء شركات من %50 تتوقع وأخيراً، • 
التعافي من للستفادة تخطط إنها إذ أكبر، مبيعات 

الناشئ للسوق العقار ي.
من %49 ذكرت اليجابية، التوقعات هذه مع وتماشيا ً
الشراء أوامر لزيادة تخطط أنها الشركات إجمالي 
الحتياجات لتلبية إما القادم الربع في الجديدة 
المخزون كفاية لضمان أو الخام المواد المتزايدة على
التي الشركات وأشارت المبيعات. لوامر بالنسبة 
مستوياتها نفس عند الشراء أوامر على تعتزم البقاء
من كافية كميات لديها أنها إلى الجمالي( من %32( 

المخزون بالفعل. 

تحسنًا التوقعات شهدت التوظيف، يخص وفيما 
من %23 تخطط حيث السابق بالربع مقارنة طفيفا ً
الربع في موظفيها عدد زيادة المشاركة الشركات 
الول الربع في %27 مقارنًةبنسبة 2013 عام الثاني من
الجديدة التوظيف توقعات وتتفاوت نفسه. من العام
الشركات من %29 بها: بيان يلي وفيما لخر من قطاع
في و%16 التجارة قطاع في و%17 الخدمات في قطاع
أيضًاأن الدراسة وأظهرت التحويلية. قطاع الصناعات
موظفيها عدد لخفض تخطط الشركات من فقط %2 
في الربع القادم، وهي تقريبًانفس نسبة الربع السابق.

بالمبيعات  يتعلق فيما اليجابي التفاؤل وينعكس 
الشركات من %53 تتوقع إذ الربحية، توقعات أيضا ًعلى
القادم. الربع في الرباح صافي في زيادة المشاركة 
بمشاريع فوزها إلى ذلك الشركات أغلبية وأعزت 
من معينة نسبة تتوقع حين في جديدة، عقود أو 

الشركات زيادة هوامش الرباح. 
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العمال توقعات تزال ل للشركات، العام للتقييم ووفقا
إشارة ظل في بالخير مبشرة 2013عام   من الثاني للربع 

أوضاع استقرار أو تحسن إلى المشاركة الشركات من %91 
تتوقع حين في (، 2012عام  من الرابع الربع في )95% العمال 

المقارنة ظهر  وتالوضاع.   تدهور فقط الشركات من %9 
الكبيرة والشركات والمتوسطة الصغيرة الشركات بين 

تتوقع إذ ،  تفاؤلأكثر   والمتوسطة الصغيرة الشركات أن 
40% مقابل 2013عام   من الثاني الربع في  تحسنامنها   %53 

من البسيطة القلية يخص وفيما الكبيرة. الشركات من 
في الرئيسي السبب يرجع بالتفاؤل، تشعر ل التي الشركات 

خلل   الطلب انخفاض توقعها إلى السلبية التوقعات هذه 
أشهر الصيف. 

 8الشكل

وضع العمال المتوقع 
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حصة لها والمتوسطة الصغيرة الشركات لن ونظرا ً
%95 )بواقع دبي في الجمالية العمال تركيبة مهيمنة في
الصغيرة الشركات عدد بلغ الشركات(، عدد من إجمالي
أصل من 457 معها لقاءات إجراء تم والمتوسطة التي
العمال الشركات هذه وتتضمن مشاركة. شركة 512 
لتعريف وفقًا والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية 

الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. 

العامة الراء والمتوسطة الصغيرة الشركات تعكس •
الستقصائية  الدراسة تظهر حيث العمال لمجتمع 
الشركات من %57 توقع مع القادم للربع توقعات قوية
للعام الثاني الربع في المبيعات إيرادات المشاركة زيادة
29% توقعت عدم حدوث أي تغيير. بنسبة الجاري مقارنة ً

الصغيرة الشركات لقطاع السنوية المقارنة تظهر • 
المباعة الكميات ميزان صافي في تحسنًا والمتوسطة 
العام من الثاني الربع في باليجاب %35 من والذي ارتفع

الماضي إلى 42% باليجاب في الربع الثاني من هذا العام. 

الصغيرة الشركات أن القطاعية المقارنة تظهر • 
فيما التفاؤل من مماثلة مستويات والمتوسطة لديها
الشركات من %57 تتوقع حيث المباعة يتعلق بالكميات
العاملة الشركات من و%56 الخدمات، قطاع العاملة في
الشركات من و%52 التحويلية، الصناعات قطاع في 
المباعة الكميات في زيادة التجارة قطاع في العاملة 
للشركات بالنسبة الميزان صافي )بلغ القادم في الربع
لقطاع بالنسبة باليجاب %48 والمتوسطة الصغيرة 
لقطاع بالنسبة باليجاب و%43 التحويلية الصناعات 

الخدمات و39% باليجاب بالنسبة لقطاع التجارة(. 

2013  توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي - الربع الثاني

الشكل9 

إذ إيجابي، ميزان صافي التوظيف توقعات وسجلت • 
زيادة والمتوسطة الصغيرة الشركات من %23 تتوقع

وتتوقع  2013 لعام الثاني الربع خلل موظفيها عدد 
السابق. الربع في موظفيها عدد نفس على البقاء %75 
قطاع في العاملة والمتوسطة الصغيرة وكانت الشركات

الخدمات هي الكثر ميًللتعيين موظفين جدد.

من  للمبيعات، اليجابية التوقعات مع تماشيًا • 
من %50 تخطط حيث الجديدة الشراء أوامر المتوقع زيادة
تغيير حدوث عدم أخرى %31 وتتوقع الشركات زيادتها
زيادة تكون أن المتوقع ومن .2013 عام من الثاني في الربع
أكثر التحويلية الصناعات قطاع في سائدة أوامر الشراء

منها في القطاعات الخرى.

تعتبر  النتاجية، الطاقة استغلل يخص فيما •
قطاعي  في العاملة والمتوسطة الصغيرة الشركات 
الشركات تفاؤًلمن أكثر والخدمات الصناعات التحويلية
للشركات بالنسبة باليجاب %43 الميزان الكبيرة )صافي
للشركات بالنسبة %20 مقابل والمتوسطة الصغيرة 

الكبيرة(. 

الشركات من %55 أن الستقصائية الدراسة تظهر • 
للربع الرباح تحسن إلى تتطلع والمتوسطة الصغيرة 
في العاملة الشركات تتوقع حيث ،2013 عام الثاني من
باليجاب( %44 الميزان )صافي التحويلية قطاع الصناعات
تفاؤًل أكثر باليجاب( %41 الميزان )صافي وقطاع الخدمات
)صافي التجارة قطاع في العاملة الشركات من نسبيًا

الميزان 32% باليجاب(.  

أداء العمال المتوقع )الشركات الصغيرة والمتوسطة( - الربع الثاني 2013 
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نحو موجهة شركة 148مشاركة   الدراسة تضمنت 
والتجارة التحويلية الصناعات قطاعات في التصدير 

التقرير، هذا ولغراض دبي. في الموجودة والخدمات 
من 20% تحقق التي المؤسسة التصدير بشركة قصد  ي

إيراداتها المجمعة أو أكثر من الصادرات. 
فيما  تفاؤلأكثر   التصدير شركات أن الدراسة وتظهر 

الموجهة بالشركات  مقارنةالعمال   أداء بتوقعات يتعلق 
التصدير شركات من 59% إن حيث المحلية السوق نحو 

مقابل   2013لعام   الثاني الربع في اليرادات في زيادة تتوقع 
% من الشركات الموجهة نحو السوق المحلية. 54

الساسية  التوقعات  لمؤشرات  تلخيص  يلي  وفيما  
الخرى:

التجارة قطاعي في العاملة التصدير شركات تعتبر  •
مبيعات  بشأن  تفاؤل أكثر  التحويلية  والصناعات 

في العاملة بتلك  مقارنةالقادم   الربع في الصادرات 
الساسية الفرعية القطاعات وتتمثل التجارة. قطاع 

الصناعات قطاع في التصدير مبيعات في زيادة تتوقع التي 
والمعادن والمشروبات والغذية )الكيماويات التحويلية 

والتشييد والبناء )السيارات التجارة وقطاع والبلستك( 
واللكترونيات  التجميل  ومستحضرات  والكمبيوتر 

)العلن   والخدمات والمنسوجات( والحذية والغذية 
والعمارة والتشييد والنقل(.

توقعات تأتي التصدير، شركات أغلب يخص فيما  •
نشاط زيادة بتوقعات مدفوعة التصدير مبيعات نمو 

في التوسع وخطط الحالية التصدير أسواق في العمال 

شركات وتستمر الجديدة. والدولية القليمية السواق 
مجلس   دول أسواق من مستدام طلب توقع في التصدير 

التعاون الخليجي الخرى وأفريقيا.

لتنويع  خططاالتصدير   شركات من 36% تمتلك  •
أسواق على التركيز مع القادم الربع خلل صادراتها 

والمحيط   آسيا ودول الخليجي التعاون ومجلس أفريقيا 
الهادي.

تخطط حيث التوظيف معدلت تتحسن أن يتوقع  •
الربع   في موظفيها عدد زيادة التصدير شركات من %20 

القادم.

يعكس بما المشتريات مستويات تزيد أن يتوقع  •
من 53% تتوقع إذ القوية، الصادرات مبيعات توقعات 

الجديدة. الشراء أوامر في زيادة المشاركة الشركات 
في التصدير شركات تعتبر القطاعات، يخص وفيما 

من بكثير  تفاؤلأكثر  التحويلية والصناعات التجارة قطاع 
الشراء   بأوامر يتعلق فيما الخدمات قطاع في نظيراتها 

الجديدة عن الربع السابق.

الربحية بشأن التصدير شركات توقعات تعتبر  •
لقطاع العامة اليجابية الراء يعكس بما أيضامتفائلة   

خلل الرباح في زيادة الشركات من 53% تتوقع إذ العمال، 
عدم تتوقع 31% بنسبة  مقارنة 2013عام   من الثاني الربع 

شركات لدى ذلك، إلى وإضافة الرباح. في تغيير حدوث 
فرص التحويلية الصناعات قطاع في العاملة التصدير 

ربحية أكبر من نظيراتها في قطاعي التجارة والخدمات. 

 2013توقعات شركات التصدير في دبي - الربع الثاني   

 2013أداء العمال المتوقع )شركات التصدير( - الربع الثاني   
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 2013الول الداء العام لقطاع العمال - الربع 

صافي الميزان بالنسبة للكميات المباعة حسب القطاعات الساسية - المخرجات الفصلية - الربع الول 2013 
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في  ًنمواالفرعية القطاعات بعض أظهرت ذلك، من 
والمجوهرات والغذيةالكمبيوتر مثل التجاري النشاط 

والدوية.  

الول  الربعفي الخدمات لقطاع اليجابي الداء وجاء  •
التالية:  القطاعاتفي العمال نشاط بزيادة  ًمدفوعا
الثابتة(  العملءقاعدة من الشراء أوامر )زيادة العلن 
المشاريع  واستمرارالعقود عدد )زيادة والتشييد والبناء 

والتعليم  جديدة()مشاريع المنشآت وإدارة القديمة( 
البرامج  بسببالملتحقين الطلب معدلت )زيادة 

خلفية  علىالوافدين عدد )زيادة الضيافة الجديدة( 
الوافدين  السياحأعداد وزيادة والمعارض المؤتمرات 

أدى  مماوالتسوق للسياحة دبي مهرجان أثناء دبي إلى 
)زيادة  والنقلوالمعارض( الفنادق على الطلب زيادة إلى 

الطلب(. 

حيث  2013عام من الول الربع في الموظفين أعداد وزادت 
خلل  موظفيهاعدد زيادة إلى الشركات من 22% أشارت

إلى  أشارت )69%( الشركاتأغلبية أن إل المذكور، الربع 
الربع.  هذاخلل موظفيها عدد في تغيير أي حدوث عدم 

حيث  ًتفاؤلالكثر الخدمات قطاع في الشركات وكانت 
بنسبة ًمقارنةموظفيها عدد زيادة إلى منها 25% أشارت

من  و18% التحويليةالصناعات قطاعفي الشركاتمن%20 
الشركات في قطاع التجارة. 

حيث  منالعمال لمجتمع العام الداء يعكس وبما 
زادت  الجديدةالشراء أوامر أن نجد المباعة، الكميات 

يظهر  حسبما2013عام من الول الربع خلل الخرى هي 

توقعات قياسهوالدراسةلهذهالرئيسيالغرضأنرغم
 ًأيضاالدراسة تسعى المستقبلي، النشاط بشأن العمال 

إلى  ربعمن العمال أداء في الفعلية التغييرات تحديد إلى 
آخر. 

أفضل  2013عام من الول الربع في العمال أداء كان ولقد 
أشار  إذالسابق، بالربع  ًمقارنةالخدمات لقطاع بالنسبة 

في  زيادةتسجيل إلى المشاركة الشركات من أكبر عدد 
قطاع فيالعاملة الشركات وسجلت المباعة. الكميات 

باليجاب،  18% ميزانصافي بنسبة  ًإيجابيا ًأداءالخدمات  
العاملة للشركات بالنسبة الميزان صافي كان حين في 
بالسلب و2%3% التحويليةوالصناعات التجارة قطاعي في 

على التوالي.  

القطاعات  كانتالتحويلية، الصناعات قطاع وفي  •
المعادن  هي ًإيجابيا ًنشاطاأظهرت التي الفرعية 
في  العاملةالشركات من شركات بضعة أن إل والورق. 

يعزى  نشاطهافي  ًتباطؤاواجهت والثاث الكيماويات 
طلب وانخفاضالمشاريع وتقلص المنافسة تزايد إلى 

العملء.  

السلبي  الميزانصافي وراء الساسي العامل يتمثل  •
السيارات  غيارقطع مبيعات انخفاض في التجارة لقطاع 
الصادرات  منالقوية والمنافسةالطلب انخفاض)بسبب

)بسبب  التجميلومنتجات الصين( من المباشرة 
والملبس  العملء(قلة )بسبب والثاث الطلب( ضعف 

وما  الجديدةالشراء أوامر انخفاض )بسبب والمنسوجات 
الرغم  وعلىإيران(.معالتجاريةالعلقاتتأثرمنيصاحبه
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الربع في والمتوسطة الصغيرة الشركات أداء يعكس 
إذ العمال، لمجتمع العام الداء 2013عام   من الول 

في المشاركة العينة من 95% تمثل الشركات هذه أن 
والمتوسطة الصغيرة الشركات نشاط أن ونجد الدراسة. 

السابق بالربع  مقارنة 2013عام   من الول الربع في تحسن 
المبيعات   ميزان صافي )بلغ المباعة الكميات حيث من 

% باليجاب(. 6
فيما يلي تلخيص للنتائج الساسية:  

والمتوسطة الصغيرة الشركات من 71% نسبة أشارت •
الموظفين، حجم في تغيير أي وجود عدم إلى المشاركة 

موظفيها. عدد زيادة إلى الشركات من 19% نسبة وأشارت 
اليجار، تكاليف استقرار إلى الشركات من 63% وأشارت 

هذه ارتفاع إلى الشركات من 30% أشارت حين في 
عدم إلى الشركات من  تقريبا 54% وأشارت التكاليف. 

إلى أشارت 45% بنسبة  مقارنة العمالة  تكاليف تغير 

الخام، المواد تكاليف يخص وفيما التكاليف. هذه زيادة 
الربع خلل التكاليف هذه زيادة الشركات من 39% ذكرت 
إلى أشارت الشركات من 67% أن من الرغم وعلى الول. 

من 19% سجلت الول، الربع في البيع أسعار تغير عدم 
هذا يكون أن ويحتمل البيع. أسعار في انخفاضاالشركات   

الشركات من 47% أشارت حيث الرباح على  سلباأثر   قد 
في أرباحها انخفاض إلى المشاركة والمتوسطة الصغيرة 

2013.الربع الول من عام   
الشركات من أعلى  أداءالكبيرة   الشركات حققت •

إذ المباعة، الكميات حيث من والمتوسطة الصغيرة 
الكميات زيادة إلى الكبيرة الشركات من 47% أشارت 

37% مقابل 2013عام   من الول الربع في المباعة 
حققت لذلك،  ونتيجةوالمتوسطة.   الصغيرة للشركات 

أشارت حيث الرباح صعيد على أفضل  أداء  الشركات  تلك 
% باليجاب(.5% منها إلى زيادة الرباح )صافي الميزان   38

2013أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي - الربع الول   

شركات وأشارت باليجاب. 7% البالغ الميزان صافي من 
الميزان صافي بلغ حيث إيجابي أداء تسجيلها إلى الخدمات 

الشركات سجلت الخرى، الناحية ومن باليجاب. %16 
ميزان صافي والتجارة التحويلية الصناعات في العاملة 
% بالسلب على التوالي.2% و3قدره   

معدلت استقرار على الشركات من 36% حافظت 
2013. عام من الول الربع في النتاجية الطاقة استغلل 

هذه في زيادة الشركات من 39% سجلت حين في 
من أقل  عدداأن   السنوية المقارنة وتظهر المعدلت. 

استغلل معدلت من زاد التحويلية الصناعات شركات 
زيادة إلى الشركات من 36% إشارة مع النتاجية الطاقة 

2013عام  من الول الربع في الطاقة استغلل معدلت في 
وفيما 2012. عام من الول الربع في 40% بنسبة  مقارنة

المشاركة الشركات من 40% زادت الخدمات، قطاع يخص 
من الول الربع في النتاجية الطاقة استغلل معدلت من 

الربع في الشركات من 27% بنسبة  مقارنة 2013عام   
2012.الول من عام   

لغلب بالنسبة مستقرة العمالة وحدة تكلفة وظلت 
وعلى 2013. عام من الول الربع في )54%( الشركات 

في زيادة الشركات من 45% سجلت ذلك، من الرغم 
تعديل التالية: السباب إلى  مشيرةالعمالة   وحدة تكلفة 

سكن تكاليف وزيادة الموظفين رواتب وزيادة الرواتب 
لنفقات الخرى التكاليف في الزيادة عن فضلالعمالة،   

جدد موظفين تعيين  أيضاالشركات   وذكرت المعيشة. 
برواتب أعلى. 

تكلفة زيادة إلى المشاركة الشركات من 39% وأشارت 
الشركات، من للعديد قلق مثار تمثل والتي الخام المواد 
معدلها عن 6% بمقدار انخفضت قد النسبة تكون وبهذا 

الصناعات شركات وتعتبر 2012. عام من الرابع الربع في 
أشارت حيث الزيادة بهذه  تأثراالكثر   هي التحويلية 

الربع في التكاليف هذه زيادة إلى الشركات هذه من %54 
من 35% والتجارة   شركات من 38% بنسبة  مقارنةالول   

الشركات أغلبية أشارت حين وفي الخدمات. شركات 
العاملة الشركات سجلت الخام، المواد أسعار زيادة إلى 
واللكترونيات الذهب( أسعار )انخفاض المجوهرات في 

والقراص المحمول الكمبيوتر أجهزة أسعار )انخفاض 
سجلت  اللوحية( والجهزة المتحركة والهواتف الصلبة 

أسعار تأثرت ذلك، إلى وبالضافة السعار. في انخفاضا
ولسيما العملت أسعار لتقلبات نتيجة الخام المواد 

بالنسبة للشركات التي تستورد مواد خام من أوروبا. 

في اليجار تكاليف ارتفاع إلى الشركات من 30% وأشارت 
الشركات أغلبية ذكرت حين في ، 2013عام  من الول الربع 

السبب ويرجع مستقرة، تزال ل التكاليف هذه أن )%63( 
الجديدة المباني وتأجير اليجار عقود تجديد إلى ذلك في 

بإيجارات مرتفعة. 

40% تعبير من الرغم على أنه الحالي الربع دراسة وأظهرت 
لم بنكي، لتمويل حاجتها عن المشاركة الشركات من 

أهم وتتمثل الشركات. من فقط 27% إل عليه تحصل 
والرسوم الفائدة أسعار ارتفاع في المذكورة السباب 

والمستندات الضمانات بتوفير المتعلقة والتحديات 
تمويل على حصلت التي الشركات بين ومن والكفالت. 

التكلفة في تغييرات أي حدوث عدم 74% ذكرت بنكي، 
% أشارت إلى زيادة تلك التكاليف. 22 بنسبة  مقارنة

المشاركة الشركات من 54% أن  أيضاالدراسة   وأظهرت 
الربع في الرباح في تغيير حدوث عدم أو زيادة سجلت 

2012.  بالربع الرابع من عام   مقارنة 2013الول من عام   
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أداء شركات التصدير - الربع الول 2013 
التصدير نحو الموجهة الشركات بين المقارنة تظهر • 
الشركات أن المحلية السوق نحو الموجهة وتلك 
الشركات من أقوى أداًء حققت التصدير الموجهة نحو
إذ اليرادات، حيث من المحلية السوق الموجهة نحو
الشركات من و%37 التصدير شركات من %43 أشارت
المحلية إلى زيادة إيراداتها في الربع الول من عام 2013.

العاملة التصدير شركات أن القطاعية المقارنة تظهر • 
من أفضل أداء تسجيل في استمرت الخدمات في قطاع
في العاملة بمثيلتها مقارنة المباعة الكميات حيث 

قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة والتجارية. 
شركات من %66 حافظت التوظيف، يخص فيما • 
من الرابع الربع في التوظيف معدلت نفس التصدير على
في العاملة التصدير شركات من %24 وذكرت .2012 عام

الول  الربع في جدد موظفين تعيين الصناعات التحويلية
شركات من و%42 %22 بنسبة مقارنًة 2013 من عام

من تقريبًا %37 وأشارت والخدمات. التجارة قطاعي 
في الخام المواد تكاليف زيادة إلى أيضًا شركات التصدير
التي الشركات من %46 مقابل 2013 عام من الربع الول

أفادت بعدم حدوث أي تغيير في التكاليف. 
التي التالية الرئيسية السباب الحالية الدراسة أظهرت • 

حالت دون انخراط الشركات المحلية في التصدير: 
مما جيدة، فرص توفير في المحلية السوق استمرار o 
كخيار التصدير فرص عن البحث إلى الحاجة يقلل من

للنمو. 
الستراتيجية جزءاًمن التصدير في التوسع كون عدم o 

العامة للشركات.
يتعلق  فيما مالية مصاعب وجود في العتقاد o 

بالرسوم الجمركية وإجراءات التصدير. 
معقدة. عملية التصدير أن في العتقاد o 

تحديات العمال الساسية في دبي 
.2013 التحديات الرئيسية من وجهة نظر الشركات في نهاية الربع الول من عام تتناول الدراسة أيضا ً

الشكل 12 

32% 

21% 

16% 

13% 

13% 

13% 

8% 

5% 

3% 

3% 

1% 

1% 

1% 

1% 
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22% 

2012 تحديات العمال الساسية في الربع الرابع تحديات العمال الساسية في الربع الول 2013 
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نجد ، 2012عام   من الول الربع دراسة بنتائج  مقارنة
وترقية التوسع في المستقبلي الستثمار توقعات أن 

في  تقريبامستوياتها   نفس عند تزال ل التقنيات 
الشركات من 55% تعتزم إذ ، 2013عام   من الول الربع 

بنسبة  )مقارنةالنتاجية   طاقتها زيادة المشاركة 
تفكر حين في (، 2012عام   من الول الربع في %54 
المستخدمة التقنيات ترقية في الشركات من %40 

2012(. % في الربع الول من عام 42 بنسبة  )مقارنة
النتاجية الطاقة زيادة في الراغبة الشركات وتخطط 

المقرات توسعة مثل رأسمالية استثمارات لتنفيذ 
والمخازن  المصانع مثل جديدة أصول وامتلك الحالية 

واللت والمركبات. 

خططاتمتلك  ل التي الشركات ذكرت أخرى، ناحية ومن 
وقلة مستغلة غير إنتاجية طاقة لديها أن توسعية 

للعمليات المثل الستغلل تعتزم وأنها الطلب في 
هذه  وأشارت  المتوقع.  الطلب  لتلبية  الحالية 

وزيادة الستقرار تحقيق هو هدفها أن إلى الشركات 
هوامش الرباح قبل تنفيذ المزيد من الستثمارات. 

الصناعات قطاع شركات أن القطاعية المقارنة وتظهر 
زيادة في الستثمار تجاه  تفاؤلأكثر   )63%( التحويلية 

الخدمات قطاع بشركات  مقارنةالنتاجية   الطاقة 
ترقية صعيد وعلى )53%(. التجارية والشركات )%55( 

الصناعات شركات تعتبر المستخدمة، التقنيات 
الخدمات شركات وتليها  تفاؤل  الكثر  )51%( التحويلية 

 27%(.%( وشركات التجارة ))46

توقعات الستثمار

يواجهها تحديين أبرز أن السابق بالربع المقارنة وتظهر 
التحديين نفس هما 2013عام  من الول الربع في الشركات 

تغيرت تغير وإن 2012عام   من الرابع الربع في المذكورين 
أصبحت حيث شدتها، حيث من التحديات هذه ترتيب 

الرسوم ارتفاع يليها التحديات تلك أبرز تمثل المنافسة 
في المشاركة الشركات من  أيضا 19% وذكرت الحكومية. 

الدراسة أن ارتفاع اليجارات يمثل تحديا كبيرا. 

التحديات   أكثر هي التالية التحديات أن الدراسة وأوضحت 
تأثيرا على الشركات في دبي:

الشركات من 22% به أفادت لما  )وفقاالمنافسة   1. 
المحلية الشركات من المنافسة تعتبر المشاركة(: 

في الشركات تواجه التي التحديات رأس على والدولية 
المنافسة كون إلى أشارت التي الشركات بين ومن دبي. 

وطأة زيادة منها 43% ذكرت العمال، تحديات من 
بين شائع الرأي وهذا الحالي. الربع في المنافسة تحدي 
العاملة الشركات أن ويبدو الرئيسية. القطاعات جميع 

والغذية )السمنت التحويلية الصناعات قطاع في 
)البناء الخدمات وقطاع والبلستيك( والمشروبات 

الكمبيوتر )أجهزة والتجارة والفنادق( والمطاعم والنقل 
الكثر هي والصيدليات( والبقالة والثاث واللكترونيات 

ترى الشركات أن من الرغم وعلى التحدي. بهذا  تأثرا
البتكار   على يحثها أنه إل شديدة، عقبة التحدي هذا أن 

وضمان فاعلية التكلفة لمواجهة هذا التحدي.

من 21% به أفادت لما  )وفقاالحكومية   الرسوم 2. 
ذكرتها التي الرئيسية السباب تتمثل الشركات(: 

الثانية المرتبة في التحدي هذا مجيء وراء الشركات 
ورسوم التجارية الرخصة تجديد رسوم ارتفاع في 

التحدي، هذا ذكرت التي الشركات بين ومن التأشيرات. 
في التحدي هذا حدة زيادة إلى الشركات من 40% أشارت 

2013.الربع الول من عام   

19% به أفادت لما  )وفقاوالعقارات  اليجار تكلفة ارتفاع 3. 
أهمية إلى أشارت التي الشركات كانت الشركات(: من 
اليجار عقود تجديد إلى اضطرت التي تلك هي التحدي هذا 

زيادة   من الشركات هذه من 56% وعانت أعلى. بإيجارات 
تكلفة اليجار والعقارات.

من 12% به أفادت لما  )وفقاالحكومية   اللوائح 4. 
العمال لوائح في المستمر التغير المشاركة(: الشركات 

الستيراد وإجراءات الترخيص إجراءات بتغيير )المتعلقة 
من 28% وذكرت والمرور(. البلديات وقواعد والتصدير 

أن  تحدياالحكومية   اللوائح تغير تعتبر التي الشركات 
شدة هذا التحدي زادت في الربع السابق. 

الشركات من 9% به أفادت لما  )وفقاالطلب   قلة 5. 
أن المشاركة الشركات نصف حوالي ذكرت المشاركة(: 

شدة هذا التحدي قد زادت. 

الشركات ذكرتها التي الرئيسية التحديات تكون وتكاد 
التي  التحديات  نفسها  هي  والمتوسطة  الصغيرة 

من التنازلي ترتيبها أن إل الكبيرة. الشركات تواجهها 
وتليه الحكومية الرسوم ارتفاع :  مختلفاالشدة   حيث 

شدة تأتي المقابل، وفي اليجار. وارتفاع المنافسة شدة 
على الخام المواد تكلفة وارتفاع الطلب وقلة المنافسة 

وبالنسبة الكبيرة. الشركات تواجه التي التحديات رأس 
في تواجهها التي التحديات أبرز تتمثل التصدير، لشركات 
والعقارات اليجار تكلفة ارتفاع يليه الحكومية الرسوم 

وشدة المنافسة.  
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Yes No 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Q1, 2012 

Q1, 2013 60% 40% 

58% 42% 

الشكل -13أ 

الشكل -13ب 

أن نجد الشركات، حجم أساس على النظر وعند 
التقنيات ترقية إلى ميًل أكثر الكبيرة الشركات 
مقارنًة النتاجية الطاقة وزيادة المستخدمة

هل تخطط الشركة لزيادة طاقتها النتاجية؟  

هل تخطط الشركة لترقية التقنيات المستخدمة؟

منظور  ومن والمتوسطة. الصغيرة بالشركات 
التصدير شركات توقعات أن نجد السوقي، التوجه 
التقنيات وترقية النتاجية الطاقة زيادة بشأن 

المستخدمة أفضل من توقعات الشركات المحلية. 

Yes No 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Q1, 2012 

Q1, 2013 

54% 46% 

55% 45% 



إدارة الدراسات والسياسات القتصادية
، دبي، المارات العربية المتحدة13223ص.ب.   

5881 445 4 +971؛ مباشر:   5555 445 4 +971هاتف:   
 5830 445 4 +971؛ فاكس:   5884 445 4 +971مباشر:   

www.dubaided.gov.ae  
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