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المقدمة 

تأسست دائرة التنمية القتصادية في مارس من عام 1992 بهدف 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

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة .1

مؤسسة دبي لتنمية الصادرات .2

مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري .3

مكتب الستثمار الجنبي .4

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  

2012 .إمارة دبي. ويلخص هذا المستند النتائج الرئيسية للدراسة الستقصائية عن الربع الثاني لعام



نظرة سريعة

بما نقطة، 106.1إلى   2012عام   من الثاني الربع في لدبي العمال مجتمع لثقة المركب المؤشر بلغ  	•
2012(.يشير إلى استمرار توقعات العمال اليجابية العامة للربع القادم )الربع الثالث من عام   

زيادة إما الشركات من ٪71تتوقع   حيث القتصاد تنامي اليجابية المبيعات توقعات تعكس  	•
التوقعات   سجلت القتصادي، النشاط يخص وفيما القادم. الربع خلل تغيير دون بقائها أو مبيعاتها 

أعلى معدلتها بين شركات الصناعات التحويلية وتليها شركات الخدمات والشركات التجارية.

•	 2012(. عام من الول )الربع السابق الربع عن تغيراالشركات،   منظور من التحديات، حدة شهدت 
من المنافسة كون إلى الشركات من ٪17أشارت  (، 2012عام  من الثاني )الربع الحالي الربع يخص وفيما 

التحديات أهم هي الحكومية الرسوم كانت أن بعد التحديات رأس على والدولية المحلية الشركات 
ارتفاع ويليه السابق( الربع في كان )كما الثانية المرتبة في الطلب ضعف وجاء السابق. الربع في 

في   التحديات هذه حدة زادت وقد الحكومية. اللوائح في ة المتكرر والتغييرات الحكومية الرسوم 
 من الشركات المشاركة إلى هذه الزيادة.٪46   بالربع السابق حيث أشارت الربع الحالي مقارنة

معدلت المستقبلي التوسع خطط يخص فيما العمال توقعات سجلت الماضي، بالربع مقارنة 	•
استقرار   وعدم الزائدة والقدرة العمال حجم لنخفاض نظرا 2012عام   من الثاني الربع في متوسطة 

السوق.

الدائرة هي القتصادية التنمية دائرة تعتبر و 
الهداف تحقيق عن المفوضة  الحكومية 

تعزيز في المتمثلة الساسية الستراتيجية 
القدرة وتدعيم المستدام” القتصادي “النمو 

وجهات قياس وبهدف دبي. لمارة التنافسية 
الدائرة أطلقت العمال، مجتمع ورؤى نظر 

لقطاع السنوية ربع الستقصائية الدراسات 
تقديم إلى الول المقام في تهدف والتي العمال 

في  الحالي القتصادي النشاط عن عامة لمحة 
دبي والتوقعات المستقبلية للربع القادم. 

الدراسات  تقارير  تناول  إلى  وبالضافة 
والتوقعات  الراهن  للوضع  الستقصائية 
التحديات  أيضاالتقارير   تستعرض المستقبلية، 

الشركات وتطور نمو على تؤثر التي الساسية 
الثنى  خلل الستثمارية للتوقعات تقييم مع 

 التالية.عشر شهرا  
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الشكل 1

عينة الدراسة  
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١٢ - التجارية ا�عمال

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

لمؤشرات “الدللت القتصادية” التالية: 
البيع أسعار • 

المباعة الكميات • 
الموظفين عدد • 

الرباح • 
حساب يتم المؤشرات، هذه من مؤشر كل وفيما يخص
٪( الميزان صافي طريقة باستخدام الناتجة” “الدرجات 

الردود اليجابية - ٪ الردود السلبية( + 100. 
الدرجات ضرب يتم المركب، العمال ثقة ولحساب مؤشر
الوصول أجل من مؤشر لكل المقابلة الوزان الناتجة في
إعادة يتم النهاية، وفي . للمؤشر المرجح إلى المتوسط
2011 عام من الثاني الربع أن بحيث المؤشر تحديد قاعدة
تركيبة إلى العتبار بعين النظر أجل وختاماًومن يساوي 100.
المؤشر ترجيح يتم الشركات، حجم حسب القتصاد 
والمتوسطة الصغيرة الشركات مساهمة حسب نسبة
دبي. لمارة الجمالي المحلي الناتج في والشركات الكبيرة
الثقة مؤشر التالي: المؤشر في النهائية وتتمثل النتيجة
)مؤشر *40٪ + الكبيرة( الشركات ثقة )مؤشر *60٪ = العام

ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة(.

يتم تصنيف درجات مؤشر ثقة العمال
إلى المجوعات الثلثة التالية: 

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

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

الساسي الربع قياسًاعلى العمال ثقة مؤشر عن وعند التعبير
)علمًا التالية التفسيرات تشير ،2011 عام من الثاني وهو الربع
المعاني إلى متعاقبين( ربعين إلى وت1-يشيران ت بأن الرمزين

الموضحة أدناه: 
مؤشر ثقة العمال )ت( > مؤشر ثقة العمال )ت1-(

توقعات العمال آخذة في النخفاض  
مؤشر ثقة العمال )ت( = مؤشر ثقة العمال )ت1-(

توقعات العمال مستقرة  
مؤشر ثقة العمال )ت( < مؤشر ثقة العمال )ت1-(

توقعات العمال آخذة في الرتفاع  

المنهجية 
الربع عن العمال لقطاع الستقصائية الدراسة أ ُجريت
من شركة 510 إجمالي بمشاركة 2012 عام من الثاني 
من مزيج على العينة اشتملت وقد المارة. جميع أنحاء
يضمن بما والكبيرة والمتوسطة الصغيرة الشركات 
وقطاع التحويلية الصناعات لقطاعات مناسبًا تمثيل ً
كل مساهمة نسبة حسب الخدمات وقطاع التجارة 
وسجلت دبي. لمارة الجمالي المحلي الناتج منها في
أكبر عدد مشاركة الحالي للربع الدراسة الستقصائية
مقارنًة العينة( حجم من 12٪( الكبيرة الشركات من 

بالربع السابق )٪5 من حجم العينة(.

ركزت العمال، توقعات أو دللت على الوقوف وبغية 
وأسعار المبيعات مثل أساسية مؤشرات الدراسة على
وقد الموظفين. وعدد والرباح المباعة البيع والكميات
بشأن توقعاتها إلى الشارة المشاركة الشركات من لب ط ُ
وقد المؤشرات. هذه تغير” “عدم أو “انخفاض” “ارتفاع” أو
فرعيًا قطاعًا 35 -30 في الشركات نظر وجهات تم قياس

.. 2012 فى المسح الستطلعى للربع الثاني من عام

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

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

× )المؤشر المرجح(( + ))صافي الميزان على الرباح( × )المؤشر المرجح((. 
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2012مؤشر ثقة مجتمع العمال - الربع الثاني   

 2الشكل   

3الشكل   

يزال ل دبي اقتصاد أن الستقصائية الدراسة تظهر 
يخص فيما عامة إيجابية توقعات إظهار في  مستمرا

في هذا وينعكس القادم. الربع خلل القتصادي النشاط 
وصلت والتي المركب العمال مجتمع ثقة مؤشر درجة 

بدرجة  مقارنة  العام  هذا من الثاني الربع في نقطة 106.1إلى   
2011. في الربع الثاني من عام 100

الشركات  بين  المقارنة  وتظهر 
الصغيرة  والشركات  الكبيرة 
اتجاه  في  ارتدادا والمتوسطة 
الشركات  سجلت  إذ  العمال، 
توقعات  والمتوسطة  الصغيرة 
من  بسيط  بشكل  تفاؤل أكثر 

حسبما الكبيرة الشركات توقعات 
الخاص المؤشر درجات من يتضح 

ويرجع 105.  و 107.5وهي   منها بكل 
الشركات بين الثقة مستوى ارتفاع 

كون  إلى  والمتوسطة  الصغيرة 
يخص   فيما إيجابية أكثر توقعاتهم 

كميات المبيعات والرباح.

2012مؤشر ثقة مجتمع العمال - الربع الثاني   
القتصاد تعافي في  ضعفا 2012العام   من الثاني الربع شهد 

المصرفي والتدهور المالي النخفاض نتيجة العالمي 
تعيشها التي والمالي السياسي اليقين عدم وحالة 

المريكية  المتحدة الوليات وشهدت اليورو. منطقة 
الوروبية المشكلت نتيجة النمو معدل في تباطؤأيضا 

إلى  وإضافةالقتصادي.   التعافي مسار بتعطيل تهدد التي 
الحقيقي المحلي الناتج إجمالي نمو معدل كان سبق، ما 

المتوقع. من أقل الناشئة القتصادات من العديد في 
سوف العالمي القتصاد أن الدولي النقد صندوق وتوقع 

يصل أن يتوقع حين في ، 2012عام   في ٪3.5بمعدل   ينمو 
أفريقيا وشمال الوسط الشرق منطقة في النمو معدل 

اقتصاد ولسيما الماراتي، القتصاد أثبت ولقد . ٪5.5إلى   

اليقين وعدم التقلب حالة مواجهة في مرونته دبي، إمارة 
،  2009أزمة   أعقاب وفي العالمي. القتصاد بها يمر التي 

بإصلح للدولة سمح مما ، مضطردا ارتفاعاالنمو   سجل 
غير القتصاد تعافي يستمر أن ويتوقع ميزانياتها. 

السياحة قطاعات بقيادة 2012عام   في الهيدروكربوني 
وتستفيد التحويلية. والصناعات واللوجستيات والتجارة 

إلى بالضافة القطاعات هذه في اقتصادها تنوع من دبي 
تعيشها التي الضطرابات موجة وسط آمناملذا كونها   
العام بداية منذ أفريقيا وشمال الوسط الشرق منطقة 

الناتج نمو معدل أن إلى التقديرات بعض وتشير الماضي. 
.٪5-4 يتراوح بين 2012المحلي الجمالي لدبي في عام   

 2011( )الربع الساسي هو الربع الثاني لعام 2012مؤشر ثقة مجتمع العمال المركب لعام   
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توقعات أداء العمال للربع الثالث من عام 2012 

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

 إيرادات المبيعات

 أسعار البيع

 الكميات المباعة

 عدد الموظفين

 ا�رباح

 أوامر الشراء الجديدة

50% 29% 21% 

11% 86%3% 

50% 29% 21% 

39% 23% 38% 

85%10% 5% 

50% 30% 20% 

غير منطبق ال تغيير انخفاض  زيادة

الشكل 4 

التوقعات العامة لداء العمال - الربع الثاني 2012 

عامة توقعات الستقصائية الدراسة وتعكس 
الشركات من 50٪ تتوقع إذ القادم، إيجابية للربع
تسجيل عدم 20٪ وتتوقع مبيعاتها تحسن إيرادات

أي تغيير في الربع الثالث من عام 2012. 

الحقيقي العمال نشاط في الزيادة تستمر ويتوقع أن
إيرادات زيادة دفع في المباعة( الكميات )زيادة 
بشكل السعار استقرار استمرار توقع المبيعات مع
بسيطة نسبة تعتزم سبق، مما الرغم كبير. وعلى
الثالث الربع في البيع أسعار زيادة )10٪( من الشركات
في الخام، المواد تكاليف ارتفاع تغطية أجل من 
عدم تعويض في الخرى الشركات بعض حين ترغب

تعديل السعر في الفترات الربع سنوية السابقة.

مدفوعة العام العمال نظر وجهات وتأتي 
التحويلية الصناعات لقطاع اليجابية بالتوقعات 
)الكميات الساسية المؤشرات جميع على قياسا ً
الموظفين( وعدد والرباح البيع وأسعار المباعة 
نجد الخرى، الناحية وعلى التجارة. بقطاع متبوعا ً
إلى أشارت المشاركة الخدمات قطاع أن شركات
توقعات وتعتبر القادم. للربع نسبيًا توقعات أقل
الحالي العالم من الثالث الربع في كميات المبيعات
2011حيث عام في الفترة بنفس مقارنتها أعلى عند
لعام الثاني الربع في ٪21باليجاب الميزان بلغ صافي
من الثاني الربع في باليجاب 6٪ بنسبة مقارنًة 2012 

عام 2011.

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

52% 

3% 

36% 

 الربع الثالث لعام ٢٠١٢
التجارة الخدمات  الصناعات التحويلية

الشكل 5 
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الربع الثالث ٢٠١١ الربع الرابع ٢٠١١ الربع ا�ول ٢٠١٢ الربع الثاني ٢٠١٢  الربع الثالث ٢٠١٢

الشكل 6

صافي الميزان حسب القطاع 
التوقعات الفصلية/الربعية 

صافي الميزان الفصلي  
)كمية المبيعات( - قطاع الصناعات التحويلية 
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7الشكل   

 8الشكل   

صافي الميزان الفصلي/ الربعى 
)كمية المبيعات( - قطاع التجارة  

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

-20% 

-40% 

-60% 

10% 

47% 

55% 

35% 

3% 

-54% 

-28% 

17% 

36% 

55% 

33% 

16% 16% 

34% 
38% 

45% 

63% 66% 

0% 

19% 

 السياحة
 والضيافة

 النقل دمات البناءخ
 واللوجستيات

 قطاع الخدمات العام

٢  الربع الثاني ٠١٢  الربع ا�ول ٢٠١٢  الربع الرابع ٢٠١١ ٢٠١١  الربع الثالث  الربع الثالث ٢٠١٢

35% 

1% 

58% 

33% 
36% 

60% 
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0% 

 لربع الثالث ٢٠١٢ا  الربع الثاني ٢٠١٢  الربع ا�ول ٢٠١٢  الربع الرابع ٢٠١١  الربع الثالث ٢٠١١

صافي الميزان على الكميات المباعة لقطاعات الخدمات الساسية، التوقعات الفصلية/ الربعية

سجلت التحويلية، الصناعات قطاع يخص وفيما 
والملبس الزجاج تصنيع في العاملة الشركات 

والسمنت  والبلستيك  والكيماويات  والثاث 
في الشركات تتوقع إذ ،  نسبياأعلى   مبيعات توقعات 

في   جديدة وصفقات مشاريع تنفيذ القطاعات هذه 
الربع القادم.

الصناعات  لقطاع  السنوية  المقارنة  وتظهر 
حيث الميزان صافي في ملحوظاتحسنا التحويلية   

2011عام   من الثالث الربع في باليجاب ٪8من   ارتفع 
 باليجاب في الربع الثالث من العام الحالي.٪52  إلى  

الخدمات  قطاع توقعات إيجابية من الرغم وعلى 
انخفاضاسجلت   التوقعات هذه أن إل عامة، بصفة 

السابق. بالربع مقارنة الثالث الربع في متواضعا 
بصفة الخدمات لقطاع السنوية المقارنة وتظهر 
المباعة. الكميات توقعات في انخفاضاأيضا عامة   

المعلومات  وتقنية  التعليم  قطاعات  وتعتبر 
واللوجستيات   والنقل البناء وخدمات والتصالت 

هي أكثر القطاعات الفرعية تفاؤل.

النقل  لشركات  اليجابية  التوقعات  وترجع 
الواردة الشحنات زيادة توقعات إلى واللوجستيات 

هذا شركات بعض تتوقع إذ الجدد، العملء من 
ولسيما رمضان شهر خلل العمل في زيادة القطاع 

الناحية وعلى الغذية. صناعة في العملء من 
نشاطها   في زيادة الشركات بعض توقعت الخرى، 

بعد انتهاء شهر رمضان.

البناء  مجال  في  العاملة  الشركات  وسجلت 
٪40حوالي   توقع مع إيجابية توقعات  أيضا  والتعمير  

من المشاركين الحصول على عقود جديدة.

في  انخفاضاوالضيافة   السياحة شركات وتتوقع 

المطاعم تتوقع حيث القادم الربع في العمال أداء 
رمضان  شهر خلل النزلء حجوزات في انخفاضاوالفنادق   

اليوم من الول النصف في النشاط بمحدودية مصحوبا
تأجير شركات توقعات واتسمت الصيام. ساعات وهي 

السياحي الموسم ضعف نتيجة الشديد بالحذر السيارات 
شركات سجلت الخرى، الناحية وعلى الصيف. فصل خلل 

هذه أن حيث نسبياأعلى   تفاؤل  الرحلت  ومشغلي السياحة 
الفترة هي أعلى مواسم السفر في المنطقة.

الخرى الفرعية القطاعات اتسمت سبق، مما الرغم وعلى 
الحالي. العام من الثالث للربع توقعاتها في الشديد بالحذر 

والعلن الدعاية قطاع الفرعية القطاعات هذه وتتضمن 
بالنسبة ركود موسم والثالث الثاني الربعين أن )حيث 

الخدمات هذه على الطلب أن نجد حين في القطاع، لهذا 
مع متسقااتجاها ظهر    يالخرى   الفصول الشهر/ في 

أشهر خلل الترويجية العروض من العديد عن العلن 
في المتوقع التباطؤ )نتيجة المنشآت إدارة وقطاع الرواج( 

لفترة  )نتيجة المالية الخدمات وشركات رمضان( شهر 
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 استقرار - ٤٠٪
 تحسن - ٤٥٪

 تدهور - ١٥٪

الشكل 9 

وضع العمال المتوقع، الربع الثالث لعام 2012 

التجاري( النشاط ضعف من عليها يترتب الجازات وما
دبي( في الموجودين عدد انخفاض والمستشفيات )مع
ركود موسم بمثابة الشهر )هذه والورق والطباعة

نتيجة للجازات وشهر رمضان(. 

الماضي الربع عن التجارة قطاع توقعات وتحسنت 
في زيادة المشاركة الشركات من 61٪ حيث توقعت
14٪ توقعت حين في الثالث، الربع خلل حجم العمال
الثالث. الربع في تغيير أي وجود عدم من الشركات
توقعات من تفاؤًل أكثر التجارة قطاع وتعتبر توقعات
الصناعات قطاع توقعات دون ولكن قطاع الخدمات

التحويلية. 

)تجارة الموضة مجال في العاملة الشركات  •حافظت
على التجميل( ومستحضرات والحذية المجوهرات 
توقعت حيث المبيعات، توقعات في التجاه التصاعدي
الخصومات ونتيجة العيد أثناء الطلب نسبيًةفي زيادًة

الشركات  هذه تعتزم التي الترويجية والعروض 
تقديمها للعملء. 

ارتفاعًا الخرى هي والنسيج الملبس شركات •توقعت
الطلب  ارتفاع توقع مع القادم الربع خلل في المبيعات

خلل موسم شهر رمضان. 

الربع حيال تفاؤلهم عن السيارات غيار قطع تجار عبّر • 
البعض توقع مع جديدة مشاريع توقعوا الثالث حيث

ارتفاع الصادرات إلى أفريقيا 

والكمبيوتر اللكترونيات تجارة شركات توقعت • 
زيادة على أساس الطلبيات الجديدة. 

والمشروبات الغذية في التجارة شركات تشعر • 
أدائها حيال التفاؤل من بمزيد البقالة ومتاجر 
يشعر حين في والعيد، رمضان شهر نتيجة لموسم
الصادرات مستويات ارتفاع حيال المصدرين بالتفاؤل

إلى أفريقيا 

لموسم نتيجة الطلب أيضًازيادة الثاث تجار  •يتوقع
العيد.

الكميات  بشأن اليجابية التوقعات مع وتماشيا ً
الشراء أوامر زيادة الشركات ٪39من المباعة، تخطط
لنتاج الخام المواد من المزيد تحتاج سوف حيث أنها
في المتوقعة الزيادة يواكب بما المنتجات النهائية

المبيعات. 

زيادة حيال تفاؤًل الكثر هي التجارة وتعتبر شركات
من 58٪( القادم الربع في الجديدة الشراء أوامر 
47٪( التحويلية الصناعات شركات الشركات( وتليها

( وشركات الخدمات )26٪(.

على  التوقعات حافظت التوظيف، صعيد وعلى 
دخول عدم الشركات من 86٪ تتوقع استقرارها، إذ
العام من الثالث الربع في موظفيها عدد على أي تغيير
إلى أشارت التحويلية الصناعات شركات أن الجاري. إل

تخطيطها لتعيين موظفين جدد في الربع القادم. 

المبيعات، أداء حيال النسبي التفاؤل يعكس وبما 
من 50٪ توقعت حيث إيجابية توقعات سجلت الرباح
الربع خلل أرباحها في زيادة المشاركة الشركات 

أي حدوث عدم الشركات من 21٪ وتوقعت القادم 
تغيير. 

العمال توقعات تزال ل العام، التقييم وفيما يخص
إشارة ظل في إيجابية 2012 عام من الثالث للربع 
استقرار أو تحسن إلى المشاركة الشركات ٪85 من
وتظهر العام. لنفس الثاني بالربع مقارنًة العمال 
الصغيرة والشركات الكبيرة الشركات المقارنة بين
خلل أفضل أعمال وضع تتوقع الولى والمتوسطة أن
الكبيرة الشركات ٪3من نسبة وتوقعت الربع الثالث.
17٪ مقارنًةبنسبة الثالث الربع في العمال تدهورا فى

النتيجة )وهذه والمتوسطة الصغيرة من الشركات
مؤشر كون إلى سابقًا الشارة مع ما حد تتعارض إلى
مؤشر من أعلى والمتوسطة الصغيرة ثقة الشركات
105نقطة(، مقارنًةبـ )107نقطة الكبيرة ثقة الشركات
الموضح الصافي من بكثير أعلى الميزان صافي كما أن
في تحسنًا الشركات وتتوقع العام! الثقة في مؤشر
على الحصول التالية: للسباب نتيجة القادم الربع 
الربع في الوقود تكاليف وانخفاض مشاريع جديدة؛
اليرادات وارتفاع السوق؛ اتجاهات وتحسن الثالث؛ 
زيادة من عليها يترتب وما الترويجية نتيجة للعروض

المبيعات خلل شهر رمضان. 
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حصة لها والمتوسطة الصغيرة الشركات لن  ونظرا
٪95)بواقع  دبي في الجمالية العمال تركيبة في مهيمنة 

الصغيرة الشركات عدد بلغ الشركات(، عدد إجمالي من 
أصل   من 448معها   لقاءات إجراء تم التي والمتوسطة 

العمال الشركات هذه وتتضمن مشاركة. شركة 510
لتعريف  وفقا  والمتوسطة  والصغيرة الصغر متناهية 

الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.
العامة الراء والمتوسطة الصغيرة الشركات تعكس • 

الستقصائية الدراسة تظهر حيث العمال لمجتمع 
الشركات من ٪50توقع   مع القادم للربع إيجابية توقعات 

للعام الثالث الربع في المبيعات إيرادات زيادة المشاركة 
الجاري مقارنة توقعت عدم حدوث أي تغيير.٪22   بنسبة 

والمتوسطة الصغيرة الشركات بين المقارنة تظهر • 
إيرادات بشأن  تفاؤلأكثر  الولى أن نجد الكبيرة، والشركات 

٪22الشركات   لتلك الميزان صافي بلغ حيث المبيعات 
ارتفاع ويأتي الكبيرة. للشركات ٪8بـ   مقارنة باليجاب  

مدفوعاوالمتوسطة   الصغيرة الشركات لدى التفاؤل 
أن حيث المبيعات كميات حيال  تفاؤل  الكثر  بالتوقعات 

توقعات أسعار البيع متقاربة للغاية بين الفئتين.
الشركات تعتبر العامة، العمال توقعات مع  تماشيا • 

الصناعات قطاع في العاملة والمتوسطة الصغيرة 
الربع مبيعات كميات يخص فيما  تفاؤلأكثر   التحويلية 

والخدمات التجارة قطاع في العاملة تلك ويليها الثالث 
الصغيرة للشركات باليجاب ٪53الميزان   صافي )بلغ 

باليجاب ٪32والتحويلية   الصناع قطاع في والمتوسطة 
٪7والتجارة   قطاع في والمتوسطة الصغيرة للشركات 

قطاع   في والمتوسطة الصغيرة للشركات باليجاب 
التجارة(.
الشركات أغلبية تعتزم البيع، أسعار يخص فيما   •
نفس عند السعار إبقاء ( ٪84)والمتوسطة   الصغيرة 
التوصل تم التي النتيجة نفس وهي الثاني، الربع معدلت 

الشركات من مماثل عدد توقع حيت السابق الربع في إليها 
والمتوسطة الصغيرة الشركات وتعتبر السعار. استقرار 

٪18ميزان   )بصافي التحويلية الصناعات قطاع في 

التجارة قطاع في العاملة تلك من  تفاؤلأكثر   باليجاب( 
)صافي الخدمات وقطاع باليجاب( ٪1الميزان   )صافي 

 باليجاب( فيما يتعلق بأسعار البيع.٪3  الميزان  
الصغيرة الشركات تعتزم التوظيف، صعيد على  •

العاملة القوى معدلت نفس على الحفاظ والمتوسطة 
الشركات من ٪85إليه   أشارت )حسبما الثالث الربع في 

الصغيرة  الشركات  توقعات  وتعتبر  المشاركة(. 
تعيين بشأن التحويلية الصناعات في والمتوسطة 

في مثيلتها توقعات من أعلى الموظفين من المزيد 
الشركات تتوقع عامة، وبصفة والخدمات. التجارة قطاع 

تعيين منها ٪10تخطط   حيث مماثلة مستويات الكبيرة 
2012.المزيد من الموظفين في الربع الثالث من عام   

توقعات إلى والمتوسطة الصغيرة الشركات أشارت  •
من ٪38تخطط  حيث الجديدة الشراء أوامر بشأن إيجابية 

2012عام   من الثالث الربع في الشراء أوامر زيادة الشركات 
بالربع  مقارنةتغييرات   أي توقعها عدم إلى ٪40وأشارت   

في العاملة الصغيرة الشركات توقعات وتعتبر الثاني. 
الصدد هذا في  تفاؤل أكثر  والتجارة التحويلية الصناعات 

 بالشركات الصغيرة والمتوسطة في الخدمات.مقارنة  
الشركات تزال ل النتاجية، الطاقة استغلل يخص فيما •

والخدمات التحويلية الصناعات في والمتوسطة الصغيرة 
٪2الميزان   )صافي الكبيرة الشركات من  تفاؤلأكثر   

بصافي  مقارنةوالمتوسطة   الصغيرة للشركات باليجاب 
 بالسلب للشركات الكبيرة(.٪8  الميزان  

الصغيرة الشركات عدد في  ارتفاعاالدراسة   تظهر   •
إذ الثالث، الربع في الرباح تحسن تتوقع التي والمتوسطة 

الربع في ٪44مقابل   الرباح زيادة الشركات من ٪50تتوقع   
في والمتوسطة الصغيرة والشركات العام. لنفس الثاني 

الثالث الربع أرباح بشأن  تفاؤلأكثر   التحويلية الصناعات 
يعد وفيما والخدمات. التجارة قطاعي في مثيلتها من 

الصغيرة الشركات تعتبر السابق، الربع توجهات عكس 
من الثالث الربح أرباح بشأن  تفاؤلأكثر   والمتوسطة 

الشركات تلك ميزان صافي بلغ حيث الكبيرة الشركات 
 باليجاب مقارنة٪22   للشركات الكبيرة.٪6   بـ 

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

 إيرادات المبيعات

 أسعار البيع

 الكميات المباعة

 عدد الموظفين

 ا�رباح

أوامر الشراء الجديدة 38% 22% 40% 

6% 

3% 

 زيادة  انخفاض  ال تغيير

28% 50% 22% 

85% 12% 

50% 28% 22% 

84% 10% 

22% 28% 50% 

2012أداء العمال المتوقع )الشركات الصغيرة والمتوسطة( - الربع الثالث   

2012توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي - الربع الثاني   

 10الشكل   
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في التصدير نحو موجهة شركة 150 الدراسة تضمنت 
من والخدمات والتجارة التحويلية الصناعات قطاعات 
بشركة يُقصد التقرير، هذا ولغراض دبي. الموجودة في
المجمعة إيراداتها ٪20من تحقق التي التصدير المؤسسة

أو أكثر من الصادرات. 

لداء القوية توقعاتها على التصدير شركات حافظت 
63٪ أن حيث التوجه محلية بالشركات مقارنًة العمال 
مقارنًة اليرادات في زيادة تتوقع التصدير من شركات

بنسبة ٪45 فقط من الشركات المحلية.

الساسية التوقعات لمؤشرات تلخيص يلي وفيما 
الخرى:

مبيعات  بشأن تفاؤًل أكثر التجارة شركات تعتبر • 
الصناعات بشركات مقارنًة القادم الربع في الصادرات 
الفرعية القطاعات وتتمثل والخدمات. التحويلية 
قطاع في التصدير مبيعات في زيادة تتوقع الساسية التي
واللكترونيات والغذية السيارات غيار )قطع التجارة 
)الغذية التحويلية والصناعات والحلي( والمجوهرات 

والمشروبات( والخدمات )البناء والنقل(. 

مبيعات في انخفاضًا تتوقع التي الخدمات شركات إن • 
قطاع في العاملة تلك هي القادم الربع في الصادرات 
تتمثل التجارة، قطاع يخص وفيما المطاعم والفنادق.
مبيعات في انخفاضًا تتوقع التي الفرعية القطاعات 

الصادرات هي البناء والنشاء. 

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

 ا�رباح

 أوامر الشراء الجديدة

ال تغيير انخفاض  زيادة

أداء العمال المتوقع )شركات التصدير( - الربع الثالث 2012 

توقعات شركات التصدير في دبي - الربع الثاني 2012 

الشكل 11 

تنمو أن يتوقع التصدير، شركات أغلب يخص فيما • 
الربع في المعدلت نفس عند تستقر أو مبيعات التصدير
مجلس دول من المستدام للطلب نتيجة القادم وذلك
والمحيط آسيا ودول وأفريقيا الخرى التعاون الخليجي

الهادي. 

من 26٪ تعتزم الصادرات، تنوع توقعات صعيد على • 
القادم الربع في جديدة أسواق في البيع شركات التصدير

مع التركيز على أسواق أفريقيا ودول مجلس التعاون. 

مع استقرارها على التوظيف معدلت تحافظ أن يتوقع • 
العاملة القوى معدلت إبقاء الشركات من 83٪ اعتزام 
لهذا الثاني الربع في معدلتها نفس عند القادم في الربع

العام. 

مع يتوافق بما المشتريات مستويات تزيد أن يتوقع • 
المشاركة الشركات ٪47من تتوقع إذ مبيعات الصادرات،
التصدير شركات وتعتبر الجديدة. الشراء أوامر زيادة في
تفاؤًلبكثير أكثر التحويلية والصناعات التجارة في قطاع
بأوامر يتعلق فيما الخدمات قطاع في نظيراتها من 

الشراء الجديدة. 

من 61٪ توقع مع إيجابية الرباح توقعات تعد ختاماً، • 
لم 17٪ بـ مقارنًة الرباح في زيادة الشركات المشاركة
ومستويات العام. لهذا الثالث الربع في تغيير تتوقع أي
قطاعي في التصدير شركات بين الربحية التفاؤل بشأن
بين منها بكثير أعلى والتجارة التحويلية الصناعات 

الشركات في قطاع الخدمات. 
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، صافي الميزان = ٪ الشركات التي ذكرت تحقيق زيادة - ٪ الشركات الذي ذكرت تسجيل انخفاض 12الشكل   
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الصناعات التحويلية التجارة البناء النقل السياحة والضيافة لخدمات ا�خرىا

توقعات  قياس هو الدراسة لهذه الرئيسي الغرض أن رغم 
أيضاالدراسة   تسعى المستقبلي، النشاط بشأن الشركات 

إلى   ربع من العمال أداء في الفعلية التغييرات تحديد إلى 
آخر.

 2012عام   من الثاني الربع في أقوى العمال أداء كان ولقد 
الشركات من أكبر عدد أشار إذ السابق، بالربع مقارنة

حققت السابق، الربع في السائدة للتجاهات  استمرار •
عن أفضل  ا  أداء التحويلية  الصناعات في العاملة الشركات 

تلك العاملة في قطاعي الخدمات والتجارة.  
التحويلية الصناعات لشركات اليجابي الداء جاء •

والزجاج للكيماويات الفرعية القطاعات بأداء  مدفوعا
أن  إل  والمشروبات.  والغذية  والبلستيك  والورق 

واجهت  والثاث السمنت في تتاجر أو تنتج التي الشركات 
صعوبات نتيجة استمرار التباطؤ في أداء نشاط البناء.  

السلبي الميزان صافي وراء الساسي العامل يتمثل •
السيارات غيار قطع مبيعات انخفاض في التجارة لقطاع 
من الطلب وانخفاض المشاريع عدد انخفاض )نتيجة 
الطلب( انخفاض )نتيجة والنشاء والبناء النقل( صناعة 

بشكل الطلب )يرتبط والعطور التجميل ومستحضرات 
عدد في  انخفاضاهناك   وكان والصادرات بالسياحة مباشر 

المنافسة زيادة )نتيجة والثاث الثاني( الربع في السياح 
أفريقيا  إلى  الصادرات  وانخفاض  القتصاد  وتباطؤ 

والمنسوجات والملبس الدولية( التجارة في والنخفاض 
والدوية  العمال(  ونشاط  الطلب  انخفاض )نتيجة  

)انخفاض الطلب(. 

مقارنةالمباعة   الكميات في زيادة تحقيق إلى المشاركة 
الكميات في انخفاض تسجيلها إلى أشارت التي بتلك 

على التحويلية الصناعات قطاع أداء وتفوق المباعة. 
في   المباعة الكميات حيث من والتجارة الخدمات قطاعي 

الربع الثاني.

بالتحسن  مدفوعاالخدمات   لقطاع اليجابي الداء جاء •
)استقرار والضيافة السياحة التالية: القطاعات نشاط في 

الجديدة( )المشاريع والمعمار والبناء السياح( تدفقات 
تكاليف في بسيط وانخفاض الطلب )تحسن والنقل 

والخدمات  والتصالت  المعلومات  وتقنية  الوقود( 
الدعاية شركات تحقق لم النقيض، وعلى المالية. 

الربعين أثناء الطلب تباطؤ نتيجة  جيدا ا  أداءوالعلن   
إلى   المنشآت إدارة شركات أشارت حين في والثالث. الثاني 

كون المنافسة هي السبب وراء تراجع الداء.
في كبير حد إلى استقرارها على البيع أسعار حافظت 

الشركات   من 72٪أشارت   إذ ، 2012عام   من الثاني الربع 
المشاركة إلى “عدم حدوث أي تغيير” في السعار.

الربع في  استقراراالعوامل   أكثر هو فكان التوظيف أما 
إلى الشركات بعض أشارت وإن الجاري العام من الثاني 

الميزان صافي من يظهر حسبما جدد موظفين تعيين 
80( ٪)الشركات   أغلبية وأشارت 4. ٪البالغ   اليجابي 

هذا خلل موظفيها عدد في تغيير أي حدوث عدم إلى 
الصناعات قطاع في  شيوعاأكثر   التوظيف وكان الربع. 

قطاع ويليه 14٪قدره   إيجابي ميزان بصافي التحويلية 

2012أداء العمال العام - الربع الثاني   

 2012صافي الميزان بالنسبة للكميات المباعة حسب القطاعات الساسية - المخرجات الفصلية - الربع الثاني   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تأشيرات تجديد رسوم زيادة إلى تعزى زيادة وجود إلى)صافي  والتجارة 4(٪قدره   إيجابي ميزان )صافي الخدمات 
المقدمة والمكافآت السنوية والزيادات القامة إلى أشارت التي الشركات وكانت 1(.٪قدره   إيجابي ميزان 

الشركات  بعض وتكبدت العام. بداية في للموظفين غيار قطع تجارة شركات هي موظفيها عدد انخفاض 
المعروضة  الرواتب ارتفاع نتيجة التكاليف في ًارتفاعاالسيارات والمعدات الصناعية وشركات خدمات البناء.  ً

على الموظفين الجدد. حيث من العمال لمجتمع العام الداء يعكس وبما ً
تكلفة زيادة إلى المشاركة الشركات من ٪37وأشارت   هي زادت الجديدة الشراء أوامر أن نجد المباعة، الكميات 

للعديد متنامي قلق مثار تمثل والتي الخام، المواد الميزان صافي من يظهر حسبما الربع هذا خلل الخرى 
تكون  وبهذا 2011لعام  الثاني الربع في الشركات، من زيادة إلى الشركات من 38٪وأشارت   باليجاب. 13٪البالغ   

نقطة 12بمقدار أقل الثاني الربع في التكلفة في الزيادة أشارت 36٪بنسبة   مقارنة الجديدة الشراء أوامر في ً
وتظهر العام. نفس من الول الربع في منها مئوية شركات من 49٪وسجلت   تغيير. أي حدوث عدم إلى 

الصناعات شركات أن الثلثة القطاعات بين المقارنة 32٪والخدمات   شركات من ٪ 39و التحويلية الصناعات 
حيث الخام المواد بتكاليف ًتأثرا الكثر   هي التحويلية خلل الجديدة الشراء أوامر في زيادة التجارة شركات من 

وفي الثاني. الربع في زيادة إلى الشركات من ٪58أشارت   الربع الثاني من العام. 
الغذية قطاعات كانت التحويلية، الصناعات قطاع  معدلت استقرار على الشركات من ٪53حافظت 

بالزيادة ًتأثرا الكثر   هي الفرعية والزجاج والمشروبات  من  ٪28سجلت   حين في النتاجية، الطاقة استغلل
في تكاليف المواد الخام. الجاري. الربع خلل المعدلت هذه في زيادة الشركات

الثاني  الربع في استقرارها على اليجار تكاليف وحافظت عند النتاجية الطاقة استغلل معدلت متوسط واستمر 
بما المشاركة الشركات من ٪85لـ   بالنسبة 2012لعام الصناعات شركات أن الربعين بين المقارنة وتظهر .70٪

أن  أظهرت التي الماضي الربع نتائج الذهان إلى يعيد من النتاجية الطاقة استغلل معدلت حسنت التحويلية 
تتغير. لم الشركات من ٪76لنسبة   اليجارية القيم الجاري. الربع في ٪68إلى   2012عام من الول الربع في 58٪
الضوء سلطت (٪11)الشركات من قليلة نسبة أن إل على الخدمات قطاع شركات حافظت نفسه، الوقت وفي 

في التوسع نتيجة السابق الربع في اليجارات زيادة على الماضيين الربعين خلل الستغلل معدلت استقرار 
شركات وكانت جديدة. إيجار عقود توقيع أو مقراتها 80قدره  ًانخفاضاالفنادق   وسجلت ً.تقريبا٪70  بواقع 

 بارتفاع تكاليف اليجار. ًالتجارة هي الكثر تأثرامن  انخفضت والتي الستغلل معدلت في مئوية نقطة 
ًالتباطؤ  نتيجة الثاني الربع في ٪62إلى   الول الربع في 80٪ الشركات من ٪15أن   أيضاالحالي   الربع دراسة وأوضحت

٪62 وأشارت   مصرفي، تمويل على حصلت المشاركة الموسمي في أشهر الصيف. 
تكاليف في تغيير أي حدوث عدم إلى الشركات هذه من تكاليفحافظت السابق، الربع في السائد للتجاه واستمرارا ً

زيادة من المتبقية النسبة ذكرته ما بخلف التمويل 2012لعام  الثاني الربع في ًنسبيااستقرارها   على العمالة  ً أسباب  على ًأيضاالدراسة   ووقفت التمويل. تكلفة تغيير أي حدوث عدم إلى الشركات من ٪77أشارت   حيث ً
فيما نلخصها والتي مصرفي تمويل على الحصول عدم أشارت فقط ٪19بنسبة   ًمقارنةالعمالة   وحدة تكاليف في ً

يلي:  

ً
السباب الساسية لعدم الحصول على تمويل مصرفي  

ً ً 
امتالك أرصدة داخلية كافية 53% 

اعتبار التمويل المصرفي عبء/ التزام إضافي

 عدم القدرة على تحمل الرسوم المصرفية أو ا�تعاب 
 أو الفائدة

ً 
 عدم قيام البنوك بإقراض الشركات العاملة في

القطاع/ الصناعة ً 

 مركز الشركة المالي الحالي ال يسمح لها باالقتراض
من البنوك

أسباب أخرى (مواجهة صعوبات مع الضمانات/  ً 
ا�جراءات البنكية)
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تمويل على الحصول عدم أسباب رأس على وكان 
توفر هو الشركات( من ٪53ذكرته   )حسبما مصرفي 

النمو وخطط النقص لدارة كافية داخلية أرصدة 
بأن   الشركات شعور الثانية المرتبة في وجاء والتوسع. 

إضافيا التزاماأو   ا  عبءيكون   قد المصرفي التمويل 
التي اليقين عدم حالة نتيجة تجنبه الشركات تلك تود 

الشركات من ٪19أشارت   حين في .  حالياالسوق   تعيشها 
وأسعار والرسوم التعاب ارتفاع هو الثالث السبب أن إلى 

٪7ونسبتها  الشركات بقية وأشارت المصرفية. الفائدة 
مصرفي تمويل على حصولها عدم وراء أخرى أسباب إلى 

الضمانات توفير في صعوبات مواجهة بينها ومن 
تجارة مثل معينة قطاعات البنوك إقراض وعدم اللزمة 

الربع في والمتوسطة الصغيرة الشركات أداء يعكس 
إذ العمال، لمجتمع العام الداء 2012عام   من الثاني 

في المشاركة العينة من ٪95تمثل   الشركات هذه أن 
الصغيرة الشركات مبيعات أداء أن ونجد الدراسة. 

 في الربع الماضي . والمتوسطة كان أعلى أيضا 
فيما يلي تلخيص للنتائج الساسية:

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أغلب  أشارت   •

القوى حجم في تغيير أي وجود عدم إلى ( ٪80)المشاركة   
( ٪85)الشركات   هذه من كبيرة نسبة وأشارت العاملة، 

من ٪77وأشارت   اليجارات في مضطرد ارتفاع وجود إلى 
العمالة. تكاليف في تغيير حدوث عدم إلى الشركات 

من ٪38ذكرت   الخام، المواد تكاليف يخص وفيما 

التصدير نحو الموجهة الشركات بين المقارنة تظهر • 
معدلت تشابه المحلية السوق نحو الموجهة وتلك 

متساوية نسبة أشارت إذ الفئتين، في المبيعات أداء 
إيرادات زيادة إلى الفئتين( من 41٪)الشركات   من  تقريبا  
المبيعات.

نحو الموجهة الشركات من بقليل أكبر عدد أن إل • 
بالشركات  مقارنةالبيع   أسعار زيادة إلى أشار التصدير 

التصدير   شركات من 10٪)المحلية   السوق نحو الموجهة 
 من الشركات غير المصدرة(. 7٪و

التصدير شركات أن القطاعات بين المقارنة تظهر • 
استمرت  التحويلية  الصناعات  قطاع  في  العاملة 

المباعة الكميات حيث من أفضل أداء تسجيل في 
الخدمات  قطاعي في العاملة بمثيلتها مقارنة والرباح  

والتجارة.
التصدير   شركات أغلب حافظت التوظيف، يخص فيما • 

من الول الربع في التوظيف معدلت نفس على 76( ٪)
في العاملة التصدير شركات من 23٪وذكرت   العام. 

وأشارت والنقل. والدعاية واللكترونيات المجوهرات 
مركزها ضعف كون إلى ( ٪2)الشركات  من بسيطة نسبة 
على   للحصول البنوك مع تواصلها أمام العائق هو المالي 

تمويل مصرفي.
المشاركة الشركات من ٪62أن   الدراسة وأظهرت 

الربع في الرباح مستويات تغير عدم أو زيادة إلى أشارت 
التحويلية الصناعات شركات وأشارت 2012. لعام الثاني 

الميزان )صافي الرباح حيث من أفضل أداء تحقيق إلى 
الميزان )صافي الخدمات بشركات  مقارنة  باليجاب(  15٪

٪16  الميزان  )صافي التجارة وشركات باليجاب( 7٪
بالسلب(.

وعلى الثاني. الربع خلل التكاليف هذه زيادة الشركات 
السعار تغير عدم إلى أشارت الشركات من ٪74أن  الرغم 

في  انخفاضاالشركات   من ٪17سجلت   الثاني، الربع في 
الرباح على  سلباأثر  قد هذا يكون أن ويحتمل البيع. أسعار 

والمتوسطة   الصغيرة الشركات من ٪40أشارت   حيث 
المشاركة إلى انخفاض أرباحها في الربع الثاني.

الشركات من أعلى  أداءالكبيرة   الشركات حققت   •

إذ المباعة، الكميات حيث من والمتوسطة الصغيرة 
الكميات زيادة إلى الكبيرة الشركات من ٪66أشارت   
تلك حققت لذلك، ونتيجة الثاني. الربع في المباعة 

٪60أشارت   حيث الرباح صعيد على أفضل ا  أداء  الشركات  
منها إلى زيادة الرباح.

الثاني الربع في جدد موظفين تعيين التحويلية الصناعات 
والتجارة. الخدمات قطاعي في 13٪ و 21٪بنسبة    مقارنة

تكاليف زيادة إلى  أيضاالتصدير   شركات من 39٪وأشارت   
(، 2012عام   من الثاني )الربع الحالي الربع في الخام المواد 

أي   حدوث بعدم أفادت التي الشركات من 57٪مقابل   
تغيير في التكاليف.

الرئيسية السباب بعض  أيضاالحالية   الدراسة تظهر • 
ذكرته حسبما وذلك التصدير في النخراط عدم وراء 

هذه   من مجموعة يلي وفيما المحلية، الشركات 
السباب:

المحلية السوق على  حالياالعمال   تركيز اقتصار   • 
فحسب

عدم امتلك موارد مالية كافية للتوسع في التصدير • 
ومن   جيدة. فرص توفير في المحلية السوق استمرار • 

ثم، ل داعي للبحث عن فرص التصدير
أعمال خطة من  جزءا  التصدير  في التوسع كون عدم • 

الشركات

2012الثاني   الربع   - دبي في والمتوسطة الصغيرة الشركات أداء 

2010أداء شركات التصدير - الربع الثاني   
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تراها حسبما الساسية التحديات ًأيضاالدراسة   تتناول 
المثيرومن 2012. عاممن الثاني الربع بنهاية الشركات 
المشاركة الشركات من ٪33أن   ملحظة للهتمام 

مما تجارية، صعوبات أية مواجهتها عدم إلى أشارت 
نفس  من الول الربع بنتائج ًمقارنة ًكبيرا ًتغيرايعد   

(.٪25العام )

على  تؤثر التي الساسية بالتحديات بيان يلي وفيما 
أعمال الشركات في إمارة دبي:

الشركات من ٪17به   أفادت لما ً)وفقاالمنافسة   1. 
المحلية الشركات من المنافسة تعتبر المشاركة(: 

في الشركات تواجه التي التحديات رأس على والدولية 
إلى ًأيضاالمشاركة   الشركات من ٪61أشارت   وقد دبي. 

أن ويبدو الحالي. الربع في المنافسة تحدي وطأة زيادة 
وتأجير )المعمار الخدمات قطاع في العاملة الشركات 
)الغذية(  والتجارة والنقل( المنشآت وإدارة السيارات 

 بهذا التحدي. ًهي الكثر تأثرا

لما ً)وفقاوالخدمات   المنتجات على الطلب نقص 2.
بين  من المشاركة(: الشركات من ٪15به   أفادت 

ً،تحدياالطلب   نقص كون إلى أشارت التي الشركات
في التحدي هذا وطأة بزيادة أفادت منها ٪33أن   نجد 

على الطلب نقص وتسبب 2012. عام من الثاني الربع 
في الشركات أعمال تقييد إلى والخدمات المنتجات 

والمشروبات )الغذية التحويلية الصناعات قطاع 
)الدعاية  الخدمات وقطاع والبلستيك( والمعادن 

والبناء والخدمات المالية( وقطاع التجارة )الملبس(.

من ٪13به   أفادت لما ً)وفقاالحكومية   الرسوم 3. 
على الثالثة المرتبة في التحدي هذا جاء الشركات(: 

رأس تحديات العمال. وتتمثل السباب الرئيسية التي 
الرخصة تجديد رسوم ارتفاع في الشركات ذكرتها 

)نتيجة الموظفين تأشيرات رسوم وزيادة التجارية 
واشتراطعامين إلى أعوام 3من التأشيرة مدة تقليص 

الشركاتبين ومن الماراتية(. الهوية بطاقة استصدار 
الشركات من ٪53ذكرت   التحدي، هذا اختارت التي 

شركات  وتعتبر الحالي. الربع في التحدي هذا حدة زيادة 
 بهذا التحدي. ًالبناء والنقل هي الكثر تأثرا

من  ٪9به   أفادت لما ً)وفقاالحكومية   اللوائح 4.
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في  المستمر  التغير  إن  المشاركة(:  الشركات 
الترخيص إجراءات بتغيير )المتعلقة العمال لوائح 

البلديات  وقواعد  والتصدير  الستيراد  وإجراءات 
هذه عن العلن ضعف من يصاحبه وما والمرور( 

قائمة ضمن الرابعة المرتبة في يعتبر التغييرات 
من ٪52وذكرت  الشركات. تواجه التي التحديات أكبر 

أن  تحديا  الحكومية  اللوائح تغير تعتبر التي الشركات 
شدة هذا التحدي زادت في الربع الماضي.

من ٪7به   أفادت لما  )وفقاالخدمات   تكلفة 5. 
هذا   ذكرت التي الشركات من ٪66أشارت   الشركات(: 

التحدي إلى زيادة شدة التحدي في الربع الماضي.

أفادت لما  )وفقاوالعقارات   اليجار تكلفة ارتفاع 6. 
إلى أشارت التي الشركات كانت الشركات(: من ٪6به   

تجديد إلى اضطرت التي تلك هي التحدي هذا أهمية 
الشركات   هذه أن حيث أعلى بإيجارات اليجار عقود 

أفادت بزيادة اليجارات بواقع الثلثين.

من ٪4به   أفادت لما  )وفقاالمالية   الصعوبات 7. 
ضمن ليس التحدي هذا أن الرغم على الشركات(: 

من ٪59أن   إل الشركات، تواجه التي التحديات أبرز 
زيادة   إلى أشارت التحدي هذا واجهت التي الشركات 

وطأة التحدي في الربع الثاني.

الشركات،  فئات بين والفروق الختلفات صعيد وعلى 

توقعات أن نجد الماضي، الربع دراسة بنتائج مقارنة
المستقبلي التوسع بخطط يتعلق فيما العمال 

وبالمثل 2012. عام من الثاني الربع في انخفضت 
نتائج أظهرت الماضي، الربع بنتائج المقارنة وعند 

على الشركات من أقل عدد عزم الحالية الدراسة 
وأشارت   المستخدمة. التقنيات ترقية في الستثمار 

توسيع على عزمها إلى المشاركة الشركات من ٪30
الربع في 54٪بنسبة    )مقارنةالنتاجية   طاقتها 

ترقية الشركات من 31٪تخطط   حين في الول(، 
الربع في 42٪بنسبة    )مقارنةالمستخدمة   التقنيات 

ترقية تعتزم التي الشركات نسبة  أيضاوتزيد   الول(. 
تعتزم   التي تلك عن 31( ٪)المستخدمة   التقنيات 

30(.٪توسيع طاقتها النتاجية )
الطاقة  توسيع  في  الراغبة  الشركات  وتخطط 

توسعة مثل رأسمالية استثمارات لتنفيذ النتاجية 

الصغيرة الشركات ذكرتها التي التحديات أن لحظنا 
العمال قطاع تواجه التي تلك تشبه والمتوسطة 

أبرز في الشركات جميع وتشترك عامة. بصفة 
الكبيرة الشركات أن إل القائمة، رأس على تحديين 

باعتبارها )المرافق( الخدمات تكاليف إلى أشارت 
الحكومية الرسوم زيادة وتليها التحديات أبرز ثالث 

تشهدها   التي السياسية اليقين عدم حالت وزيادة 
المنطقة.

تحديات، أربعة أهم تعتبر السوق، توجه يخص وفيما 
الحكومية والرسوم الطلب ونقص المنافسة وهي 

الشركات بين  مشتركا قاسماالحكومية،   واللوائح 
السواء. على والتصدير المحلية السوق نحو الموجهة 

وإن للفئتين بالنسبة التحديات أهم هي والمنافسة 
الرسوم ارتفاع كون إلى التصدير شركات أشارت 

بخلف أهمية أكثر الحكومية والتعاب الحكومية 
تحدي   حلول إلى أفادت التي التصديرية غير الشركات 

نقص الطلب في المرتبة الثانية.

والشركات الوفشور شركات بين المقارنة وعند 
المنافسة وهي تحديات، أربعة أهم أن نجد المحلية، 

واللوائح  الحكومية  والرسوم  الطلب  ونقص 
الشركات  بين  مشتركا قاسما تعد  الحكومية،  

الداخلية وشركات المنطقة الحرة.

مثل العمال أصول في والستثمار الحالية المقرات 
٪45وتعتزم   والمركبات. واللت والمخازن المصانع 

افتتاح   خلل من النتاجية طاقتها زيادة الشركات من 
فروع جديدة في دولة المارات أو دول الخليج.

طاقتها زيادة على العازمة غير الشركات يخص وفيما 
السوق ظروف استقرار أو موائمة عدم كان النتاجية، 

في الشركات رغبة عدم وراء الرئيسي السبب هو 
الحالية. بالطاقة واستمرارها النتاجية الطاقة زيادة 
النتاجية الطاقة زيادة عدم وراء الخر السبب وكان 

الرأسمالية الستثمارات المالية/ الموارد توفر هو 
الحالية. الطاقة بناء في الحالية والستثمارات اللزمة 

في التوسع تعتزم ل التي الساسية القطاعات وتتمثل 
التجارة وشركات والبناء النقل في النتاجية الطاقة 

ومواد  والسيارات واللكترونيات الغذية في العاملة 
البناء.  

توقعات الستثمار 
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الصناعات شركات أن القطاعية المقارنة وتظهر 
في الستثمار تجاه تفاؤًل أكثر والتجارة التحويلية 
التقنيات ترقية صعيد وعلى النتاجية. زيادة الطاقة
التحويلية الصناعات شركات تعتبر المستخدمة، 
)33٪( الخدمات شركات وتليها )36٪( تفاؤًل الكثر 

وشركات التجارة )26٪(. 
أن نجد الشركات، حجم أساس على النظر وعند 
التقنيات ترقية إلى ميًل أكثر الكبيرة الشركات 
مقارنًة النتاجية الطاقة وزيادة المستخدمة 

بالشركات الصغيرة والمتوسطة. 

التصدير شركات أن نجد السوق، توجه ومن منظور
وترقية النتاجية الطاقة زيادة بشأن تفاؤًلَ أكثر 

بالشركات المحلية. التقنيات المستخدمة مقارنة ً
الحرة المنطقة شركات أن أيضًا الدراسة وتظهر 
النتاجية، الطاقة زيادة في الستثمار أكثر حرصًاعلى
الخرى والشركات الحرة المنطقة وتشترك شركات

في نفس توقعات ترقية التقنيات المستخدمة.

هل تخطط الشركة لزيادة طاقتها النتاجية 

هل تخطط الشركة لترقية التقنيات المستخدمة؟  



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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