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مقدمة 

وال�صناعةالتجارةقطاععلىرافصوالإ�ودعمتنظيمبهدف 1992عاممنمار�سالإقت�صاديةيفالتنميةدائرةتص�صأ�ات

إمارة دبي.ا يف 

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

 غرية واملتو�سطةساريع ال�سد لتنمية امل�سؤ�س�سة حممد بن را�وم 1.

ادراتسؤ�س�سة دبي لتنمية ال�وم 2.
 ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثماروم 3. 
مكتب دبي للتناف�سية 4.

 عكفت بالدائرة، املنوطة اجلديدة املهمة مع ًياصومتا� ا.صأي�ا القطاعات هذه يف تطور إحرازا على الآن الدائرة وتعمل 
 مع يقصبالتن� الأعمال لقطاع نويةص� ربع تق�صائيةصا� ةصإجراءدرا�ا على قت�صاديةلا اتصيا�صوال� اتصالدرا� إدارةا

 اريعسامل� لتنمية دسرا� بن حممد ؤ�س�سةووم ادراتسال� لتنمية دبي ؤ�س�سةو)م التنمية لدائرة التابعة ؤ�س�ساتوامل
أجلا من املحدودة أو�سطالا رقسوال� آ�سياا جنوب براد�سرتيت آندا دان ؤ�س�سةوم مع وبالتعون واملتو�سطة( غريةسال�

 ةصللدرا� يةصالرئي� النتائج تندصامل� هذا سويلخ� دبي. إمارةا يف الأعمال أداءاو توقعات عن ودوري وعيصمو� تقييم 
 2014 الثاين لعام تق�صائية عن الربعصالإ�
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 التوقعات أنا إىلا ريصي� امم م،2014 عام من الثاين الربع يف نقطة 2،112 دبي يف املركب الأعمال ثقة رصؤ�وم جلص�
 ي،صنقطة(، وكذلك مقارنة بالربع املا� 120.7ي )صها من العام املا�صمن الفرتة نف� أقلا تقبلية العامة للأعمالصامل�

 نقطة(. 135.5(2014 أي الربع الأول من عاما

 بالربع مقارنة تدهورت أنهاا لا يةصاملا� نةصبال� مقارنة يصهام� نحو على نتصحت� املبيعات إيراداتا توقعات أنا ومع
2014 عام من الثالث الربع للخ املبيعات إيراداتا يف زيادة حدوث ركاتصال� من 45% بةصن� تتوقع حيث ي،صاملا�

 على التوايل. 2013 والربع الثالث لعام 2014 يف الربع الثاين لعام 63h%43% مقارنة بتوقعات بزيادة بلغت 

22% تتوقع حيث ي،صاملا� بالربع املقارنة عند وتراجع ي،صاملا� بالعام مقارنة نصحت� فهناك التوظيف، حيث من أماا

 يف 16% بةصبن� مقارنة جديدة، اريعصم� يف 2014 عام من الثالث الربع للخ العاملة تهاقو زيادة ركاتصال� من 

 .2014 يف الربع الثاين من عام 30%، و2013 الربع الثالث من عام

على 115.5h110.0 رصؤ�وامل نقاط بلغت حيث الكبرية، ركاتصبال� مقارنة ثقة أكرثا طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال�

 التوايل. 

 الأعمال رصؤ�وم نقاط تبلغ حيث دبي، يف العام الأعمال مبجتمع مقارنة توقعاتها يف ثقة أكرثا امل�صدرة ركاتصال�
118.6h112.2 توقعاتها لكن والأرباح، املبيعات أحجاما أنصاب� لوتفا أكرثا امل�صدرة ركاتصال� أنا كما التوايل. على 

 عف.صأ�ا بة للتوظيفصبالن�

حيث الأعمال، عصو� توقعات يف الرتاجع من مزيد هناك أنا إىلا تق�صائيةص�لاةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� ارتصأ�ا

الربع يف 63%و،2014 الثاين الربع يف 52% مقابل يف الأعمال اعصأو�ا يف نصحت� حدوث ركاتصال� من 41% تتوقع 

 .2014 الأول 

 ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� من 74% تعتزم حيث ، تقرةصم� القدرات يعصتو� يف تثمارص�لا خطط تزال ل
الربع يف 2014h%74 الأول الربع يف 75% بةصبن� مقارنة م2014 من الثاين الربع يف القدرات يعصتو� تق�صائيةص�لا

 م.2013 الثاين 

 ركاتصال� من 66% بةصن� دتأكا حيث التكنولوجيا؛ ترقية ططخ يف كبريا ت�صاعدا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرت
 عام من الثاين الربع يف التكنولوجيا ترقية يف تثمارص�لا خلطط عهاصو� على تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل�

 .2013 يف الربع الثاين من عام 53%، و2014 يف الربع الأول من عام 61% بةصم مقارنة بن�2014

 رتاتيجيةص�لا الأهداف حتقيق يف اعدةصامل� عن ؤولةصوامل� احلكومية الدائرة هي دبي يف قت�صاديةلا التنمية دائرة
ية لإمارة دبي.صالقدرة التناف� وتدعيم تدامصقت�صادي امل�لالنمو ا ية املتمثلة يف تعزيزصا�صالأ�

 إجراءاب الدائرة تقوم الأعمال، جمتمع يف ائدةصال� التوجهات وتفهم ادراك من قت�صاديةلا التنمية دائرة تتمكن ولكي 
 احلايل قت�صاديلا اطصالن� عن ًملحة ةصالدرا� هذه توفر حيث دبي، يف الأعمال لقطاع الف�صلي تق�صائيص�لا حصامل�

بة للربع املقبل.صوالتوقعات بالن�

 رصع� ثنيلا مدار على تثمارص�لا لتوقعات يمّتقي مع الأعمال وتطور منو على ؤثروت قد التي التحديات ةصالدرا� تتناول كما 
 القادمة. ًهراص�
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المنهجية 
ُ
 دبي. إمارةا يف ركاتص�503 إجماليها ما على 12014 عام من الثاين للربع الف�صلي تق�صائيةص�لا ةصالدرا� جريتأا

 ركاتصل� ئملم متثيل وجود مانص� مع والكبرية، طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من متنوعة ًجمموعة نةِّالعي نتَّمصوت�
 لدبي. ِّالإجمايل ِّيِّاهمتها يف الناجت املحلصالت�صنيع والتجارة واخلدمات مبا يتوافق مع م�

املبيعات أحجاماو عارصوالأ� كاملبيعات ة،َّيصالرئي� رات ِّصؤ�وامل على ةصالدرا� ُزِّترك عاتها،ُّتوق أوا ركات«صال� آفاقا» ولقيا�س

 أوا »زيادة« تتوقع كانت إذاا ما ُبيان تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� من لب ُط وقد فني. َّاملوظ وعدد والأرباح 
 لعام الثاين للربع تق�صائيةص�لا ةصالدرا� تَل َّتو�ص وقد ة. ِّرياملتغ العوامل هذه يف يذكر« تغيري وجود »عدم أوا «ًاص»انخفا�

 .ًفرعيا ًقطاعا 35 إىلا 30 ركات يف نحوصال� ِعات ُّإىل توقا 2014

 عينة الدراسة الستقصائية

الشركات 
الكبيرة 

59

التصنيع - 5

18 التجارة

الخدمات - 36

 1الشكل 

حسابات مؤشر ثقة العمال 

التصنيع)شركات صغيرة 
و متوسطة- ) 69)

الشركات
50  الكبيرة -

التجارة )شركات صغيرة
و متوسطة- )156)

الخدمات )شركات صغيرة
و متوسطة- ) 219)

العينة العامة 
503

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

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

 عار البيعصأ�ا •
 الكميات املباعة •

 عدد املوظفني •

 الأرباح •

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

100لبية(صال� الإجابات %- الإيجابية الإجابات %( + 

الأعمال قطاع لثقة املركب رصؤ�وامل إىلا بةصوبالن�

الوزن يف الناجتة الأرقام ربص� يتم إنهاف دبي، يف 

ويف 2ر.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� للخ 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%

التالية: الثلثة املجموعات اإىل االعمال ثقة مو�سر نتائج ت�سنيف  يتم
 أن التوقعات اخلا�صةا ، فهذا يعني< 100 أعمالالر ثقة اسؤ�وإذا كان ما

 لبيةصبالأعمال �
 أن التوقعات اخلا�صةا ، فهذا يعني100= أعمالالر ثقة اسؤ�وإذا كان ما

 تقرةصبالأعمال م�
أن التوقعات اخلا�صةا ، فهذا يعني> 100 أعمالالر ثقة اسؤ�وإذا كان ما

 إيجابيةا بالأعمال 

ي وهوصا�صعلى الربع الأ� ًاصر ثقة الأعمال قيا�صؤ�ووعند التعبري عن م

 إىل املعاينا لية ريات التاصري التف�ص، ت�2011 الربع الثاين من عام 
 حةصاملو�

 إىل ربعني متعاقبني(:ا ريانصي�-1 أن الرمزين ت وتاب ًأدناه )علماا

(:1- أعمال )تالر ثقة اسؤ�وم < أعمال )ت(الر ثقة اسؤ�وم
 سنخفا�لآخذة يف اا توقعات الأعمال

 :(1- أعمال )تالر ثقة اسؤ�وأعمال )ت( = مالر ثقة اسؤ�وم
 تقرةصتوقعات الأعمال م�

(:1- أعمال )تالر ثقة اسؤ�وم > أعمال )ت(الر ثقة اسؤ�وم
 رتفلآخذة يف اا توقعات الأعمال

1
 بني ما الفرتة هو الأول الربع التايل: النحو على نويص� ربع كل عرفُي تق�صائية،ص�لا ةصالدرا� 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�

)وزن x املوظفني( عدد على الر�صيد )�صايف] + [املعيار( )وزن x املباعة( الكميات على الر�صيد )�صايف[

 ])وزن املعيار(x )�صايف الر�صيد على الأرباح(]+ [املعيار(
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 2014 ثقة العمال - الربع الثاني، ُرمؤّش

كمركز دورها زيادة تمرارص�ل ًنظرا ،2014 عام يف 5% نحو تبلغ بةصبن� الإمارة اقت�صاد منو للإح�صاء دبي مركز يتوقع

 توىصم� على عصوا� نطاق على العقاري تثمارص�لوا ياحةصلل� يةصرئي� وجهة كونها عن ًصلف� واجلملة، التجزئة لتجارة 
ط.صاملتو� املدى على والنمو الثقة من 2020 العاملي بوصإك�ا سمعر� افةصت�صبا� دبي فوز يزيد أنا املتوقع ومن قليم.لا

الربع يف املركب الأعمال ثقة رصؤ�وم بلغ حيث قت�صادي،لا اطصالن� يف عصالتو� احلالية رتيتصوبراد� دون ةصدرا� وتعك�س 

 ة(. َّة/حيادي َّتقرصإىل حالة م�ا 100 توىصري م�ص( نقطة )حيث ي�112.2(2014 الثاين من عام 

مؤشر ثقة العمال المركب 

120.7 

112.2 

 2013الربع الثاني،  2014الربع الثاني، 

 2الشكل 

يف نقطة 120.7 بلغ توىصم� من وذلك يةصاملا� نةصبال� مقارنة نقطة 8.5 مبقدار بَّاملرك الأعمال ثقة ر ِّصؤ�ومسوانخف�

 إجمايلا من %60 بةصن� متثل التي الكبرية، ركاتصلل� تقبليةصامل� التوقعات يف احلاد سنخفا�لا َنتيجة ،2013 الثاين الربع 
ر ثقة الأعمال املركب.صؤ�وم

 ٍكلصب� ذلك ويعود ،2014 الثاين للربع نقطة 23.3 بَّاملرك الأعمال ثقة ر ِّصؤ�ومسانخف� فقد ابق،صال� الربع مع وباملقارنة 
الأجازات نتيجة الطلب سوانخفا� ةصاملناف� إىلا تق�صائية،ص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� ارتصأ�ا كما ، ٍّيصا�صأ�ا

 عدم أوا طةصالأن� ؤووتباط أقلا عقود على باحل�صول وتوقعات ان،صرم� هرص� مصومو� ياحصال� عدد سوانخفا� ال�صيفية، 
واق الت�صدير.صأ�ا اريع جديدة يفصوجود م�

 2014مؤشر ثقة العمال - الربع الثاني،  

115.5 
112.2 

110.0 

مؤشر الشركات 
الصغيرة و المتوسطة  مؤشر الشركات الكبيرة الشركات المركبمؤشر ثقة 

3الشكل 

 مقارنة ،2014 الثاين الربع يف ثقة أكرثا دبي يف طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� إناف ابق،صال� للربع معاك�س ه ُّتوج ويف 
 ركاتصال� وتبدي التوايل. على نقطة 115.5h110.0 عند جلةصامل� رصؤ�وامل قراءات يف هذا ويظهر الكبرية؛ ركاتصبال�

 تق�صائية.ص�لة اصجلة يف الدرا�صاط الأعمال امل�صرات ن�صؤ�وأقوى على �صعيد جميع ما ًلؤوطة تفاصال�صغرية واملتو�
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 2014الثالث،  الربع – العمال لنشاط العامة المستقبلية التوقعات 

 توىصامل� عن الأعمال ثقة رصؤ�وم سانخفا� من غمُالر على هَّأنا 2014 عام من الثاين للربع تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت
َّأنا غري ية.صهام� بةصبن� أعلىا املبيعات إيراداتاب اخلا�صة التوقعات أنا لإا ي،صاملا� العام من هصنف� الربع يف جلصامل�

اركةصامل� ركاتصال� من 45% عتَّتوق فقد ي.صاملا� الربع بتوقعات مقارنة كبري كلصب� تراجعت قد تقبليةصامل� التوقعات 

يف %43 بةصبن� مقارنة ،2014 عام من الثالث الربع للخ املبيعات إيراداتا يف زيادة حدوث تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف 

29%) املبيعات إيراداتا ر�صيد �صايف عاتُّتوق كانت بينما .2014 للعام الثاين الربع يف h 2013%63 للعام الثالث الربع 

الثالث الربع يف املقابل الر�صيد ب�صايف مقارنة النقاط من 3% بةصبن� يصهام� نحو على أعلىا (2014 للعام الثالث للربع 

.2014 يف الربع الثاين للعام %55 بةصمن النقاط مقارنة بـن� 26% بةصأقل بن�ا هَّأنا ، غري26% والبالغ 2013 من عام 

 2014توقعات أداء قطاع العمال - الربع الثالث،  

45% 16%  39% 

18% 7% 75% 

45% 16%  39% 

22%  3%  75% 

45% 18%  37% 

42% 16% 42% 
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 ارتفاع ركاتصال� من 45% تتوقع حيث ية،صاملا� نةصبال� مقارنة ًكبريا ًتغريا املبيعات أحجاماب اخلا�صة التوقعات جلصت� ومل 
يف املبيعات أحجاما زيادة توقعت ركاتصال� من 44% أنا مقابل يف ،2014 عام من الثالث الربع للخ املبيعات أحجاما

 ركاتصال� من 63% لأن ًنظرا التوقعات يف ًكبريا ًتراجعا الأخري الربع مع املقارنة ظهرُوت .2013 عام من الثالث الربع 
.2014 ل الربع الثاينلتق�صائية قد توقعت حدوث زيادة خص�لة اصاركة يف الدرا�صامل�

الربع للخ املعيار هذا يف يذكر تغيري حدوث عدم اركنيصامل� من 75% يتوقع حيث تقرار،ص�لا نحو البيع عارصأ�ا ومتيل 

املواد تكاليف يف احلا�صلة الزيادة لتغطية عارهاصأ�ا زيادة تتوقع اركةصامل� ركاتصال� من 18% أنا لإا .2014 الثالث 

 يف ةصاملناف� نتيجة سانخفا� حدوث املتبقية 7% بةصن� تتوقع بينما الربح، سهوام� نيصلتح� أوا العاملة والقوة والإيجارات 
ان.صهر رم�صل �لالرتويجية خ سء وزيادة العرو�لأعداد العما وق وتراجعصال�

توقعات مستقبلية ربعية  – الرصدة الصافية القطاعية )أحجام المبيعات( 

 5الشكل 

منهم 54% يتوقع حيث الثالث، الربع للخ املبيعات أحجاماب يتعلق فيما ثقة أكرثا التجار أنا احلالية ةصالدرا� ظهرُت

 التوقعات مقارنة ظهرُوت اخلدمات. قطاع ركاتص� من 38%و الت�صنيع ركاتص� من 47% بةصبن� مقارنة زيادة حدوث 
 ال�صافية والأرباح التوظيف أنصاب� ثقة الأكرث هي الت�صنيع ركاتص� أنا يةصالرئي� قت�صاديةلا القطاعات بصح� تقبليةصامل�

 أحجامها.اإيرادات املبيعات وا أكرث ثقة من حيثا راء اجلديدة، بينما التجارصوطلبات ال�
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التوقعات المستقبلية لحجام المبيعات على مستوى القطاعات 

 التصنيع: ُقطاع
 العام من هاصنف� بالفرتة املقارنة عند كبري كلصب� ًلؤوتفا أكرثا الت�صنيع ركاتص� أنا احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت

من الثالث للربع 36% إىلا 2013 عام من الثالث الربع يف +28% من املبيعات أحجاما ر�صيد �صايف ارتفع حيث ي،صاملا�

 النحو على املبيعات أحجاماب اخلا�صة التوقعات سخف� قد الت�صنيع قطاع أنا إىلا الربعية املقارنة ريصت� بينما .2014 عام 
 وتبلغ .2014 الثاين الربع يف 65% بةصبن� مقارنة 2014 عام من الثالث الربع يف 36% البالغ الأر�صدة ب�صايف إليها ارصامل�
 التوقعات نتيجة وذلك ،2014 عام من الثالث الربع للخ 47% أحجاما ارتفاع من ثقة لديها التي الت�صنيع ركاتص� بةصن�
 نتيجة الطلب يف زيادة مع واء،ص� حد على واجلدد القدامى ءلالعم من جديدة طلبات بعمل أوا جديدة اريعصم� إقامةاب

 القطاعات الفرعية. سبة لبع�صيك بالن�صم املهرجانات الو�صمو�

قطاع التصنيع  – الرصدة الصافية الربعية )أحجام المبيعات(

6الشكل 

ًلؤوتفا الأكرث واملعادن والأثاث والكيماويات منتصوالإ� التكييف مصت� التي الفرعية القطاعات إناف الت�صنيع، قطاع ويف 

 ؤ الطلب.وة وتباطصيف الأحجام نتيجة املناف� سركات توقعت حدوث انخفا�صمن ال� 11% أنا غري 

قطاع الخدمات : 
2014 عام من الثالث للربع عفصأ�ا تقبليةصم� توقعات فقط اخلدمات قطاع أظهرا ثة،لالث يةصالرئي� القطاعات بني من

25% بةصبن� مقارنة 2014 عام من الثالث الربع يف +20% الر�صيد �صايف )بلغ يصاملا� العام من هصنف� بالربع مقارنة 

للخ ميصاملو� بالرتاجع ًأثراات الأكرث واملطاعم الفنادق إناف اخلدمات، قطاع منصو� (.2013 عام من الثالث الربع يف 

24% تتوقع بينما الأحجام، يف سانخفا� حدوث الفرعي القطاع هذا يف ركاتصال� من 36% تتوقع حيث ال�صيف ف�صل 

 ؤلوتفا فلديها فرصوال� ياحةصال� ركاتصو� ياراتصال� أجريات مثل الأخرى الفرعية يافةصال� قطاعات أماا زيادة. حدوث منها 

70% 

55% 

44% 

67% 
65% 

36% 

28% 

59% 

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

.  ًاصركات التي تتوقع انخفا�صمن ال� 25% بةصمنها تتوقع حدوث زيادة مقارنة بن� 42% أنا إذا أكرب،ا

 توقعات مستقبلة ربيعةالرصدة الصافية لحجام المبيعات في قطاعات الخدمات الرئيسية، 

. 

3% 

16% 
19% 

52% 

62% 

75% 

38% 

56% 
64% 

25% 

37% 
43% 

-6% 
-2% 

58% 

64% 

20% 
19% 

29% 

48% 

63%61% 60% 
71% 69% 

85% 

14% 

60%61% 55%60% 61% 
52%56% 

-28% -28% 
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على احلفاظ والعقارات املعمارية ةصوالهند� البناء مصت� التي الفرعية القطاعات ركاتص� تتوقع أخرى،ا ناحية ومن 

45% وتتوقع جديدة. طلبات أوعملا جديدة اريعصم� إقامةاب توقعات على ًبناء الثالث الربع للخ جيدة تقبليةصم� توقعات 

 التي ركاتصال� من 14% بةصبن� مقارنة 2014 عام من الثالث الربع للخ املبيعات أحجاما يف زيادة ركاتصال� هذه من 
 .ًاصتتوقع انخفا�

 لإا ،2014 عام من الثالث الربع للخ املبيعات أحجاما يف زيادة حدوث تتوقع منها 37% إناف النقل، قطاع ركاتص� أماا
هر ال�صيف.صأ�ا للؤ يف طلب القطاعات الأخرى خونتيجة التباط ستتوقع حدوث انخفا� 18% أنا

قطاع التجارة:  
املبيعات أحجاما حيث من أقوىا توقعات أظهرا فقد عام، كلصب� قت�صادلا توجهات يعك�س التجارة قطاع لأن ًنظرا

 املبيعات أحجاما ر�صيد �صايف )بلغ ابقصال� بالربع املقارنة عند ًلؤوتفا أقلا لكنها ي،صاملا� العام من هصنف� بالربع مقارنة 
%39h%28h%54 ةصالدرا� أظهرتاو التوايل(. على 2014 الثاين والربع 2013 الثالث والربع 2014 الثالث الربع يف 

 ،سانخفا� حدوث 15% تتوقع بينما مبيعاتها، أحجاما يف زيادة حدوث تتوقع التجارة ركاتص� من 54% أنا تق�صائيةص�لا
هر ال�صيف.صأ�ا للؤ الطلب خوإىل تباطا ريصمما ي�

قطاع التجارة  – الرصدة الصافية الربعية )حجم المبيعات( 

53% 
61% 

40% 

28% 

51% 
55% 54% 

39%
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 ل الربع التايل:لأمل حدوث زيادة يف الطلب خاية التي تصمل القطاعات الفرعية الرئي�صوت�
 هذا يف ركةص� أيا تتوقع ل بينما الطلب، نصحت� نتيجة الثالث الربع أنصاب� متفائلون الإلكرتونيات جتار من %60	•

 ابق.صأحجام املبيعات كما يف الربع ال�ا يف سالقطاع الفرعي حدوث انخفا�
 ويعود ،2014 لعام الثالث الربع للخ املبيعات أحجاما يف زيادة حدوث يتوقعون روباتصوامل� الأطعمة جتار من %80

 م املهرجان.صإىل مو�ا يصكل رئي�صذلك ب�
 الطلب يف زيادة نتيجة 2014 عام من الثالث الربع للخ املبيعات أحجاما ارتفاع يتوقعون ياراتصال� جتار من %44

 واء.صواق الت�صدير على حد �صأ�اواق املحلية وصمن الأ�
من الثالث الربع للخ املبيعات أحجاما يف زيادة حدوث يتوقعون الفرعي ييدصوالت� البناء قطاع يف التجار من %44

 .2014 عام 

 من بدعم وذلك ،2014 عام من الثالث الربع للخ املبيعات أحجاما أنصاب� متفائلون الآلية بصاحلوا� جتار من %75
 وق اجليد.صع ال�صو�

•	 

•	 

•	 

•	 

زيادة حدوث تتوقع تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� من 42% إناف املبيعات، أحجاما توجه مع وبالتوافق

املخزون من يكفي ما متتلك أنهاا ركاتصال� من مماثلة بةصن� ترى بينما الثالث، الربع للخ اجلديدة راءصال� طلبات يف 

 زيادة حدوث تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� من 40% توقعت ،2013 عام من الثالث الربع ويف لعملياتها. 
 .2014 يف الربع الثاين من عام 62% بةصراء اجلديدة، بينما بلغت هذه الن�صيف طلبات ال�
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تنام هناك كان إناو ي،صاملا� بالربع مقارنة أقلا ًلؤوتفا اركةصامل� ركاتصال� أظهرتا فقد الأرباح، �صايف حيث من أماا
ٍ 

حدوث تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� من 45% وتتوقع ي.صاملا� العام من ذاته بالربع يتعلق فيما عصمتوا�

واقصالأ� يف املبيعات أحجاما بارتفاع اخلا�صة التوقعات )نتيجة ،2014 عام من الثالث الربع للخ الأرباح يف زيادة 

الثالث الربع يف 43% مقابل اجلديدة(، واقصالأ� يف ال�صادرات وتنوع الت�صدير واقصأ�ا يف نصوالتح� والأجنبية، املحلية 

 .2014 يف الربع الثاين 2013h%54 من عام 

معتدل لكنه للتوظيف، تقبليةصامل� التوقعات يف نويةصال� املقارنة يف ًناصحت� هناك أنا احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت

اريعصامل� يف 2014 عام من الثالث الربع للخ موظفيها عدد زيادة ركاتصال� من 22% تتوقع حيث ابق،صال� بالربع مقارنة 

 الت�صنيع ركاتصو� .2014 عام من الثاين الربع يف 2013h%30 عام من الثالث الربع يف 16% بةصبن� مقارنة اجلديدة، 
 ركات قطاع اخلدمات ثم التجار.صمن حيث التوظيف، تليها � ًلؤوهي الأكرث تفا

، الأعمال عصلو� تقبليةصامل� التوقعات يف الرتاجع من املزيد إىلا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� ارتصأ�او

الربع يف h 2014%63 عام من الثاين الربع يف 52% مقابل الأعمال، ظروف يف ًناصحت� ركاتصال� من 41% تتوقع حيث 

.2014 الأول من عام 

توقعات وضع العمال  

9الشكل 

ركاتصال� بةصن� سانخفا� يف يصاملا� بالربع مقارنة الأعمال عصوو� املركب ركاتصال� ثقة رصؤ�وم يف الرتاجع ينعك�س كما 

 .2014 الثاين الربع يف 48% إىلا ،2014 عام من الأول الربع يف 58% من أعمالهاا أماما العقبات غياب إىلا ريصت� التي 

 يني.صا�صن التحديني الأ�لتئجار متثص�لأواا ة وارتفاع تكاليف الإيجارصأن املناف�ا ركات املتبقية فرتىصأما ال�ا

 2014لث لثاابع لرا – بيدفي  طة ّسلمتواوة لصغيرات كاللشرلمستقبلية ات قعالتوا

عدد ِّإجمايلا من 95%) دبي يف ركاتصال� تركيبة ِّإجمايلا من مهيمنة بةصن� طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� لِّمتث

ُ
 تَيِجرأا ركاتص�503 أ�صلا من طة ِّصومتو� �صغرية ًركةص�444 احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركص� وقد ركات(،صال�

ًفقاَوًطة ِّصومتو� ًو�صغرية غر ِّال�ص َمتناهية ٍركاتص� ُركاتصال� هذه ْتَّمصو� تق�صائية.ص�لاةصالدرا� ِس�َرَبغ معها ٌتلمقاب

 أكرثا طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� أنا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ُظهرُوت دبي. يف طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� لتعريف 
الربع يف نقطة 115.5 املركب ركاتصال� ثقة رصؤ�وم بلغ حيث يصاملا� العام من هصنف� بالربع مقارنة ئيلص� بقدر ًلؤوتفا

 .2013 يف الربع الثاين من عام 111.1، و2014 الثاين من عام 

54% 

37% 

9% 

45% 

42% 

13% 

45% 

40% 

15% 

52% 

39% 

9% 

40% 

53% 

7% 

66% 

29% 

5% 

60% 

35% 

5% 

58% 

37% 

5% 

63% 

35% 

2% 

52% 

44% 

4% 

41% 

50% 

9% 
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 2014الربع الثالث،  – توقعات أداء العمال )الشركات الصغيرة والمتوسطة( 

19% 

46% 

7% 

46% 

74% 

39% 

39% 

46% 

74% 

36%  

43% 42% 

15% 

15% 

23% 3% 

15% 

18%  
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 تقبلية:صية للتوقعات امل�صرات الرئي�صؤ�وامل سوفيما يلي ملخ�

 العام من هصنف� الربع يف عليه كانت مما أقوىا توقعات 2014 عام من الثالث للربع املبيعات إيراداتا توقعات تعد
 عام من الثالث للربع 31% املبيعات إيراداتا ر�صيد �صايف وبلغ ابق.صال� الربع يف عليه كانت مما أدنىا لكنها ي،صاملا�

.2014 للربع الثاين من عام 54%، و2013 للربع الثالث من عام 24% مقابل 2014

ي،صاملا� العام من هصنف� بالربع مقارنة أقوىا 2014 الثالث للربع املبيعات لأحجام تقبليةصامل� التوقعات إناف وباملثل، 

أحجاما ر�صيد �صايف بلغ فقد ،2014 عام من الثالث للربع بةصوبالن� ابق.صال� الربع رصؤ�ومب مقارنة عفصأ�ا لكنها 

 .2014 يف الربع الثاين 2013h%56 يف الربع الثالث لعام 25% ، بينما بلغ31% املبيعات 

 31% أر�صدتهاا �صايف وتبلغ املبيعات، أحجاما أنصاب� الكبرية ركاتصال� من ثقة أكرثا طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال�

h%14 .على التوايل 

الثالث الربع للخ املبيعات أحجاماب يتعلق فيما ًلؤوتفا الأكرث هي التجارة قطاع يف طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� إنا

واخلدمات الت�صنيعقطاع يف ركاتصال� من 49h%39% مقابل يف زيادة حدوثمنها 54% تتوقعحيث ،2014 عام من 

 على التوايل. 
ما مع باملقارنة 2014 عام من الثالث الربع أنصاب� ثقة أكرثا طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصفال� التوظيف، حيث من أماا

 ال�صغرية ركاتصال� من 23% وتعتزم ابق.صال� الربع من ثقة أقلا لكنها ي،صاملا� العام من هصنف� الربع يف عليه كانت 
2013h%29 لعام الثالث الربع يف 15% مقابل يف ،2014 عام من الثالث الربع للخ موظفيها عدد زيادة طةصواملتو�

.2014 يف الربع الثاين لعام 

مقارنتها عند ًثباتا أكرثا اجلديدة راءصال� لطلبات تقبليةصامل� التوقعات إناف العامة، تقبليةصامل� التوقعات مع وبالتوافق 

 مقابل 2014 الثالث للربع 28% الر�صيد �صايف )بلغ 2014 لعام الثاين الربع يف ًتراجعا أكرثا لكنه يصاملا� بالعام 
(.2014 للربع الثاين 2013h%54 للربع الثالث %20

املوجهة طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من 37%و الت�صنيع قطاع يف طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من 43% توقعت

 التي الكبرية ركاتصال� من 19% مع مقارنة ،2014 لعام الثالث الربع للخ القدرات للتغصا� يف زيادة للخدمات 
.2014 تخدام يف الربع الثالث لعامص�لتويات اصيف م� ًتوقعت ارتفاعا

تنام هناك لكن ي،صاملا� الربع مع مقارنة ًفاْعصَ� الربحية توقعات وتظهر 
 العام من هصنف� بالربع يتعلق فيما عصمتوا� ٍ

املبيعات توقعات رتفاعل )نتيجة 2014 لعام الثالث الربع للخ الأرباح يف زيادة اركنيصامل� من 46% يتوقع إذا ي،صاملا�

 يف 43% مقابل اجلديدة( واقصالأ� يف ال�صادرات وتنوع ال�صادرات واقصأ�ا يف نصوالتح� والأجنبية، املحلية واقصالأ� يف 

 .2014 يف الربع الثاين 2013h%54 الربع الثالث لعام

�صايف يبلغ إذا طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� مبجتمع مقارنة ال�صافية الأرباح أنصاب� ًلؤوتفا أقلا الكبرية ركاتصال�

 ركات الكبرية.صلل� 9% طة يف مقابلصركات ال�صغرية واملتو�صلل� 28% الر�صيد 

9
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تحت المجهر 
والمتوسطة الصغيرةالمشاريعلتنميةراشدبنمحمدمؤسسةوخدماتمبادرات 

ركاتصوال� الأعمال رواد دعم على وتعمل ،2002 عام يف طةصواملتو� ال�صغرية اريعصامل� لتنمية دصرا� بن حممد ةص�صؤ�وم تص�صأ�ات

 لتنمية دصرا� بن حممد ةص�صؤ�وم متكنت ية،صاملا� رةصالع� نواتصال� وعرب وتطويرها. الإمارة يف العاملة طةصواملتو� ال�صغرية 
لة من املبادرات والربامج كما يلي:صل�صطة من تطوير �صاريع ال�صغرية واملتو�صامل�

 برامج ودرا�سات على م�ستوى ال�سيا�سة: 
 طة.صواملتو� ال�صغرية اريعصامل� لتنمية دصرا� بن حممد ةص�صؤ�وم اءصلأع� ومصالر� من إعفاءا متثل املبتدئة: ركاتسال� م�ساعدات •
 الأقل على نويةصال� رتياتهاصم� ميزانية من %5 دبي يف احلكومية الإدارات جميع ستخ�ص� احلكومية: رتياتسامل� برنامج •

 رتيات احلكومية.صاركة يف برنامج امل�صللم�
 اريعصامل� تعريف فهم على أنصاال� ذوي اعدةصمل� 2009 عام يف قهلإطا مت دبي: يف واملتو�سطة غريةسال� اريعسامل� تعريف •

 اهمتهم يف اقت�صاد دبي.صطة وتبنيه، وعلى حتديد م�صال�صغرية واملتو�
طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� كلصوت� دبي يف تتمركز قطاعات تص� حول اتصدرا� إنهاءا مت دبي: يف القطاعات درا�سات •

 هذه ملصوت� أعمالها،ا سوفر� وخ�صائ�صها القطاعات هذه تركيبة فهم على أنصاال� ذوي اعدةصمل� وذلك عالية، بةصن� فيها 
 يافة.صياحة وال�صروبات وال�صم وتقنية املعلومات والنقل والتخزين والأطعمة وامل�لالقطاعات: الإع

 دبي يف مقرها يقع التي طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصلل� حتليلي تقرير دبي: يف واملتو�سطة غريةسال� ركاتسال� حالة تقرير •
 والإبداع العاملي التوجه درجة حيث من طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصلل� يةصالرئي� ساخل�صائ� فهم على أنصاال� ذوي اعدةصمل�

 ري.صأ�س املال الب�ات وتنمية رلت�صالع واعتماد تقنية املعلومات واصركات واحل�صول على التمويل وقابلية التو�صوحوكمة ال�
 أعمال:المة لرواد ابرامج وخدمات الدعم املقد

 خدمات طةصواملتو� ال�صغرية اريعصامل� لتنمية دصرا� بن حممد ةص�صؤ�وم قدمت التطوير: أغرا�ضال ارةساال�ست� خدمات •
 أعمال حملية.ا اتص�صؤ�وق ملإطا اعدت يفصارة والتطوير لرواد الأعمال و�صت�ص�لا
 بحيث روعصامل� لنمو الأوىل املرحلة للخ التقدم على الأعمال رواد الأعمال ناتصحا� مركز اعدصي� أعمال:الا ناتسحا� مركز •

 لزيادة إزالتهااو والأزمات العوائق حتديد على العمل واحتياجات ءمليت مبا وامل�صممة تمرةصامل� اخلدمات جمموعة اعدصت�
 ت قدرتهم على البقاء.لمعد

مثل اخلدمات من عدد للخ من ركاتصال� قلانط ريعصت� للخ من الأعمال رواد خدمة على يعمل أعمال:الا رواد عالقات •

 روع،صامل� تنفيذ بدء عند التكاليف من واحلد وفئاتها، بةصاملنا� التجارية سالرخ� ونظم الأعمال، نوع أنصاب� ادصالإر� تقدمي 
 ة.صعار منخف�صأ�اواحل�صول على العقارات ب

 احلاجة. ا�سصأ�ا على لها املال أ�سار وتوفري روعاتصامل� لبدايات التمويل فجوة حتديات مع للتعامل سقرو� توفري التمويل: دعم •
عملية دبلومات لتقدم ،2013 عام يف الأعمال ريادة أكادمييةا دصرا� بن حممد ةص�صؤ�وم أطلقتا أعمال:الا ريادة قدرات تطوير •

 ودورات ق�صرية حول تطوير ريادة الأعمال. 
 ل:سمبادرات التوا�

 أربعةا للخ إدارتهاو جديد أعمالا اطصن� إيجادا لتحدي فيها اركونصامل� عصيخ� نويةص� ابقةصم� غري:سال� التاجر م�سابقة •
 للمنتجات ت�صورات عصوو� الأعمال تخطيط لتعلم فر�صة على بلالط ويح�صل املدينة. يف املحلية التجارية املراكز يف أياما

ء.لويق وخدمة العمصواخلدمات والت�

 الذين من العربي العامل يف بابصال� الأعمال رواد من املتميزين اجلائزة تكرم باب:صال� اريعصم� لدعم دصرا� بن حممد جائزة 
 أعمالهم وتطويرها.ا قلإطا ومثابرة يف أظهروا ابتكاراا

 غرية واملتو�سطة واملعنيني بها:سركات ال�سبرامج تطوير ال�
 مت الواعدة، طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� رعاية رتاتيجيةصا� مع بالتوافق دبي: يف ومتو�سطة غريةس� ركةس�100 لسأف�ا •

 الإمكانيات ذات طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� لتحديد كمن�صة ليعمل طةصومتو� �صغرية ركةص�100 لصأف�ا برنامج قلإطا
 تدامة.صأكرث ا�ال وصأف�اأكرب وا ركاتصالعالية يف دبي وحتفيزها، ورعايتها لت�صبح �

ركاتصال� قطاع يف ركاتصال� حوكمة أهميةا تعزيز إىلا تهدف مبادرة واملتو�سطة: غريةسال� ركاتسلل� ركاتسال� حوكمة •

 قابلية أكرثاو فيها تثمارص�لل قابلية أكرثا يجعلهاص� مما مبكر وقت يف ركاتصال� حوكمة يف رحلتها التبد طةصواملتو� ال�صغرية 
 أعمالها.ا ل تنميةلللتعامل مع البنوك خ

وق،صال� يف طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� متويل فجوات مع للتعامل واملتو�سطة: غريةسال� ركاتسال� مع البنوك ودية رسؤ�وم •

لديها التي الإماراتية البنوك حتديد بهدف 2012 عام يف طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� مع البنوك ودية رصؤ�وم قلإطا مت 

كم�صدر اصأي�ا رصؤ�وامل يعمل كما املتحدة. العربية الإمارات يف وتطويرها طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� لدعم الأكرب التوجه 

سوالعرو� طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� نحو رتاتيجيتهاصا� يف ينهاصحت� ينبغي التي تلاملجا حول حظاتهالوم البنوك لأراء 

 املقدمة لها. 
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 2014للعام  الثالث الربع – دبي في رين ّللمصدالمستقبلية  التوقعات 

هذا سولأغرا� دبي. يف واخلدمات والتجارة عةَّامل�صن ِّاملواد ت�صدير يف تعمل ًركةص�112 تق�صائيةص�لاةصالدرا� تَنَّمصت�

من الثاين الربع ويف ة.َّالإجمالي مبيعاتها من أكرثا أوا 20% ال�صادرات لِّمتث ٌجهة هاَّأناب امل�صدرة ركةصال� ّفَتعر التقرير، 

 لعام الثاين الربع يف جلةصامل� القراءة من أعلىا وهو نقطة، 118.6 إىلا الت�صدير ركاتص� ثقة ر ِّصؤ�وم و�صل ،2014 عام 
.2014 جيله يف الربع الأول لعامصنقطة الذي مت ت� 134.2 توىصأقل من م�ا نقطة لكنه 117.0 والتي بلغت 2013

 2014الربع الثالث،  – توقعات أداء العمال )شركات التصدير( 

IOÉjR ¢UÉØîfG Ò¨J ’ 
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 لعام الثالث للربع أقوىا تقبليةصم� توقعات لديهم امل�صدرين أنا 2014 لعام الثاين الربع يف تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت
 يف زيادة حدوث التوايل على ركاتصال� من 54h%42% توقعت حيث املحلية، وقصلل� التوجه ذات ركاتصبال� مقارنة 2014

 ل الربع القادم.لإيرادات املبيعات خا

 ة الأخرى:َّيصتقبلية الرئي�صالتوقعات امل� ِرات ِّصؤ�ويف ما يلي م س� ِّونلخ
اخلدمات، م�صدري من يصهام� كلصب� ًلؤوتفا أكرثا والتجارية امل�صنعة املواد م�صدري إناف الت�صدير، ملبيعات بةصبالن� •

من الثالث الربع للخ زيادة حدوث التوايل على ثلالث القطاعات يف ركاتصال� من 55h%54h%52% تتوقع حيث 

املواد ملصي� ال�صادرات مبيعات يف ًارتفاعا القطاعات هذه من ٍكل منص� الفرعية القطاعات أهما هدصوت� .2014 عام 

بةصبالن� النقل و�صناعة التجارة، قطاع يف والإلكرتونيات بصواحلوا� ياراتصوال� الت�صنيع، قطاع يف واملعادن الكيماوية 

 للخدمات. 
• 

• 

• 

• 

• 

 حد على الت�صدير واقصأ�او املحلية واقصالأ� يف الطلب نصلتح� نتيجة املبيعات يف ًمنوا الت�صدير ركاتص� غالبية تتوقع
 واق ت�صدير جديدة.صأ�ا إىلا عصواء والتو�ص�
 إفريقياا ومتثل ابق،صال� الربع يف 53% بةصبن� مقارنة القادم للربع الت�صدير خطط تنويع عن امل�صدرين من 63% أفادا

ية لهذا التنوع.صواق الرئي�صيوية الأ�صودول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة املحيط الهادئ الآ�

الربع للخ موظفيهم عدد زيادة امل�صدرين من 16% يتوقع إذا ي،صاملا� للعام بةصن� تقرةصم� التوظيف توقعات بقيت 

للخ املزيد توظيف اركنيصامل� من 31% توقع بينما .2013 لعام الثالث الربع يف احلال كان كما ،2014 لعام الثالث 

 .2014 الربع الثاين لعام 

اجلديدة، راءصال� لطلبات تقبليةصامل� للتوقعات نويةصال� املقارنة يف ًناصحت� ًاصأي�ا احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت

الربع للخ موظفيها عدد زيادة الت�صدير ركاتص� من 51% تعتزم أنا حيث ابق.صال� بالربع مقارنة ترتاجع لكنها 

املواد وم�صدرو .2014 الثاين الربع يف 68%و يصاملا� العام من هصنف� الربع يف 46% بةصبن� مقارنة 2014 لعام الثالث 

 50% امل�صنعة املواد ت�صدير ركاتص� ر�صيد �صايف )بلغ لديهم راءصال� طلبات زيادة أنصاب� ثقة الأكرث هم امل�صنعة 

ركات ت�صدير املواد التجارية واخلدمات على التوايل(.صل� 36h%30% بةصمقارنة بن�

حيث ي،صاملا� العام من هصنف� للربع بةصن� عصمتوا� ارتفاع هناك لكن الأخري، بالربع مقارنة الربحية توقعات تراجعت

واقصالأ� يف الأعلى املبيعات لتوقعات ً)نظرا 2014 لعام الثالث الربع للخ الأرباح يف زيادة اركنيصامل� من 54% يتوقع 

الربع يف 2013h%58 لعام الثالث الربع يف 49% مقابل يف جديدة(، واقصأ�ا نحو الت�صدير وتنويع والأجنبية املحلية 

 ل الربع الثالث.لأن الأرباح خصاب� ًلؤوأكرث تفاا عةّ. وم�صدرو املواد امل�صن2014 الثاين لعام 

11
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 2014الربع الثاني لعام  –أداء الشركات ّإجمالي

دِّيحدهَّأنالإا، ّتقبليصامل�اطصللن�ركاتصال�عاتُّتوققيا�سهوتق�صائيةص�لاةصالدرا�لهذه َّيصالرئي�الهدف َّأنامنالرغمعلى

نوعي.نحوعلىتق�صائيةص�لاةصللدرا�عتصخ�التيركاتصال�أوردتهااكمالآخر، ٍربعمنركاتصال�أداءا يفةَّالفعليالتغيريات 

 من 31% أفادتا إذا ي،صاملا� بالعام مقارنتها عند قت�صاديلا اطصللن� عصمتوا� كلصب� أعلىا توياتصم� ةصالدرا� وحددت 
 يبلغ الر�صيد )�صايف سنق� حدوث 20% أىار بينما ،2014 لعام الثاين للربع املبيعات أحجاما يف زيادة اركةصامل� ركاتصال�
الربع للخ نق�صان إىلا ارتصأ�ا التي ركاتصال� من 24%و زيادة إىلا ارتصأ�ا التي ركاتصال� من 32% مقابل يف (،%11

2014 لعام الأول بالربع مقارنة عفصأ�ا كان قت�صاديلا الأداء أنا لإا (.8% يبلغ الر�صيد )�صايف 2013 عام من الثاين 
 ركاتصل� 11% مقابل يف 18% بلغ ٍاملتميز بر�صيد �صاف أدائهاا ركات الت�صنيع يفصتمرت �صوا� (.19% )�صايف الر�صيد 

 للتجار. 9%اخلدمات و

 للنقل. 6%يافة وصياحة وال�صلل� 2%للبناء، و 21% ويف قطاع اخلدمات، بلغت الأر�صدة ال�صافية لأحجام املبيعات:

 2014الربع الثاني،  – صافي رصيد أحجام المبيعات للقطاعات الرئيسية، الناتج الربعي

21% 
18% 

9% 
6% 2% 

11% 

 .سأفادوا بوجود نق�ا اركني الذينصبة املئوية للم�صالن� – أفادوا بوجود زيادةا اركني الذينصبة املئوية للم�ص�صايف الر�صيد = الن�

12الشكل 

 بحدوث ركاتصال� أفادتاو ً.إيجابياا ًاطاصن� واملعادن والأثاث منتصللإ� الفرعية القطاعات أظهرتا الت�صنيع، قطاع ويف 
م ال�صيف.صؤ الطلب ومو�وة وتباطصباب التالية: املناف�صللأ� ًنظرا سانخفا�

التالية: الفرعية القطاعات يف اطصالن� زيادة نتيجة 2014 عام من الثاين الربع يف التجارة لقطاع الإيجابي الأداء كان 

 وهكذا الطلب )زيادة والإلكرتونيات وق(،صال� روطص� يف نص)حت� بصاحلوا� أكرث(،ا خارجية أعمالا) ياراتصال� غيار قطع 
روبات )ارتفاع الطلب يف ال�صيف(.ص( والأطعمة وامل�2020 بوصإك�اسبب معر�صب�

التالية: الفرعية القطاعات بقيادة 2014 الثاين الربع للخ ركاتصال� أداءا يف نصالتح� كان اخلدمات، قطاع ويف

 ومزيد النمو يف آخذا )اقت�صاد والنقل والأجنبية(، املحلية واقصالأ� من جديدة وطلبات مزدهرة، وقص)� والبناء العقارات 
ء(.لمن العم

 لكن ،2014 لعام الثاين الربع للخ زيادة بوجود اركةصامل� ركاتصال� من 20% أفادتا فقد البيع، عارصأ�ا حيث من أماا
 عدد وتراجع ال�صيف مصومو� وماتصواحل� ةصاملناف� زيادة إىلا يصرئي� كلصب� ذلك ويعود ،سانخفا� بوجود أفادواا %15

 تقرار هذا املعيار.صإىل ا�ا ارواصأ�ا (65%اركني )صأغلبية امل�ا ء. لكنلالعم
هاصنف� بةصالن� وهي موظفيهم، عدد بزيادة قامت اركةصامل� ركاتصال� من 27% أنا إىلا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ارتصأ�ا

ي،صاملا� العام من هاصنف� بالفرتة باملقارنة لصأف�ا التوظيف أداءا كان .2014 لعام الأول الربع يف حظتهالم متت التي 

أرقاما يف أكربا بزيادة والت�صنيع اخلدمات ركاتص� أفادتاو التوظيف. يف زيادة بوجود ركاتصال� من 16% أفادتا عندما 

 24% بةـصبن� مقارنة موظفيها عدد بزيادة التوايل على منها 28h%27% قامت وقد 2014 لعام الثاين للربع التوظيف 
يف قطاع التجارة.

 لعام الثاين للربع 15% بةصن� ال�صايف الر�صيد وبلغ قت�صادي.لا اطصالن� يف نصللتح� ًوفقا اجلديدة راءصال� طلبات زادت 
جلة يفصامل� 26% بةصمن ن� بكثري أقلا ، لكنه2013 يف الربع الثاين لعام 13% بةصمن ن� عصكل متوا�صب� أعلىا ، وهو2014

منها 38% أفادتا إذا اجلديدة، راءصال� طلبات يف الأكرب الزيادة الت�صنيع قطاع ركاتص� جلتصو� .2014 لعام الأول الربع 

 يف قطاع اخلدمات. 29%يف قطاع التجارة و 33% بوجود زيادة يف مقابل 

للخ واخلدمات الت�صنيع قطاعي من كل يف ركاتصلل� 28% بةصبن� القدرات للتغصا� زيادة ًاصأي�ا ةصالدرا� أظهرتاو

الأول الربع للخ أعلىا القدرات للتغصا� يف الزيادة كانت فقد الت�صنيع ركاتصل� بةصبالن� أماا .2014 لعام الثاين الربع 

 زادت فقد اخلدمات؛ ركاتص� قطاع يف أماا التوايل. على 31h%34% بلغت حيث 2013 لعام الثاين والربع 2014 لعام 
%35h%34 �على التوايل. 2013 و الربع الثاين لعام 2014 ل الربع الأول لعاملقدراتها خ لتغصركات من ا�صمن ال 

نتيجة 2014 لعام الثاين الربع للخ تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركنيصامل� من 50% لدى العمالة وحدة كلفة وارتفعت

 أفادتاوقدأعلى.اأجوراباملوظفنيمنمزيدوتعينيالإيجارات(،)وخا�صةةصاملعي�تكاليفوارتفاعللرواتب،نويةصال�الزيادة 
 بةصن� وواجهت .سانخفا� حدوث عن 1% تبلغ يةصهام� بةصن� أفادتا بينما للعمالة، تكاليف تقرارصبا� ركاتصال� من %49
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قطاع(. كل يف 48%) واخلدمات التجارة ركاتصب� مقارنة (59%) العمالة تكاليف يف زيادة الت�صنيع ركاتص� من أكربا

23% مقابل يف ،2014 لعام الثاين الربع للخ ارتفعت الأولية املواد تكلفة أنا عن اركةصامل� ركاتصال� من 38% أفادتاو
 مقارنة 2014 لعام الثاين الربع للخ الإيجار تكاليف زيادة عن اركنيصامل� من 52% أفادا كما .2014 لعام الأول الربع يف 
 .2014 ل الربع الأول لعاملخ 74% بةـصبن�

هذه يف زيادة بوجود منها 19% أفادتاو بنكي، متويل من ركاتصال� من 31% تفادتصا� فقد التمويل، بكلفة يتعلق فيما أماا

 تغيري يذكر«. لعن حالة » 71% أفادتا التكاليف بينما 

 مقارنة ،2014 لعام الثاين الربع للخ ال�صافية أرباحهاا يف زيادة بوجود ركاتصال� من 30% أقرتا ذلك، إىلا افةصإ�ا
.2013 يف الربع الثاين لعام h 2014%32 ل الربع الأول لعاملأت حدوث زيادة خاركات التي رصمن ال� 27% بةصبن�

 2014الربع الثاني لعام  – أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة 

(.2013 امعل اينثال عربال يف %-2014h1 امعل أولال

 ملعا ينلثاابعلربا نةرمقا 2014 امعنم اينثالعرباليف فيوظتالةركحززيعتبةطصو�توامل ريةغص�ال اتركص�ال ادتأفاو
%8% ة�صدرلأا يف�صا بلغت حيث 2013  h 18 تكارصل� بةصلن�با علىأارملعيااالهذ �صيدلرا يف�صا نكاو.يلالتوا على 

 ات.دماخل اعطق اتركص�ل 19%وةرللتجا 16%لابقم يف 22%بلغولت�صنيعا
 كةرص� أيا تبلغ ملو ،2014 ملعا ينلثاا بعلراللخ طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصلل� 52% بةصبن� ريجالإا ليفتكا تفعترا

 ادةزي دوثحبةطصو�توامل ريةغص�ال اتركص�النم 74% ادتأفا ،2014 امعنم أولال عربال للوخ .سا�فخان دوثحنع
 بعلرايفتفعترايهالدلةلعمااةحدوليفتكا أنابطةص�ملتواوةل�صغرياتكارصل�امن 49%لتقابينما.ريجالإاليفتكايف
 ق.ابص�العربال يف 51%بةصبـن�نةرمقا 2014امعل اينثال
 أنا 2014امعلاينثالعرباليفالمأعالأداءاثيحنمةطصو�تواملريةغص�الاتركص�والريةبكالاتركص�النيبةارنقاملرهظُت
 امجأحال يف ادةزي نع ريةبكال اتركص�ال نم 44% ادتأفاو ات.عيبامل امجأحا ثيح نم لص�أفا انك ريةبكال اتركص�ال أداءا

 اعصأو�اثيحنم ويقٍانثعرب نع ريةبكال اتركص�التدثوحت ة.طصو�توامل ريةغص�ال اتركص�النم 30% بةصبن� نةرمقا
 منها 47%جلتص� بينماظيفلتوايفةديازدجوبوةلكبرياتكارصل�امن 37%ادتأفاوواء.ص�دحىلعةيحربوالفيوظتال
 .فيةل�صااحبارللأ 28%وظيفللتو 25%طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصلل�بلةملقاامقارلأابلغتو. أعلىافية�صاًحابارأا

 2014الربع الثاني لعام  – أداء المصدرين

 يلاحو كلصت� نهالأ ًانظر ،لعمالأا ملجتمع ملعااءادلأا 2014 امعل اينثالعرباليف ةطصو�توامل ريةغص�ال اتركص�ال أداءاس�كع
 ينلثاا بعلرا يف تملبيعاامحجالأ فيةل�صااة�صدرلأا بقيتو.عليها ئيةتق�صاص�لاةص�ارلداءا إجرا مت لتيا لعينةا من %95

 يف ننق�صا ثوبحد 20%و ادةزي دوثحبةطصو�توامل ريةغص�ال اتركص�النم 30% ادتأفاو ،10% ىتوصم� عند 2014 امعل
 �صيدلرا من أعلىا لكنها 2014 امعل أولالعربال يف ةلجص�امل 18% ةبص�نـلةيافص�ال دةصأر�النملأقاذاهانوك ام.جأحال
 .2013 امعل اينثال عربال يف 6%غالبال ايفص�ال

 :يليمايةصئي�لرائجلنتاا متثلو
 بعلرا يف جليدا ئهااأداىتوصمب� 2014 امعل اينثالعرباليف ةطصو�توامل ريةغص�ال اتركص�ال أداءانكيمل اح،أربالثيحنم •

 عربال يف 1%بةصبن�نةرمقا 2014امعل اينثالعربال يف %-6�صيدلرايف�صابلغ)يص�ملااملعاامنهصنف�بعلراأوابقاصل�ا

• 

• 

• 

ذات ركاتصبال� مقارنة أقوىا كان أداءهاا إناف للت�صدير التوجه ذات ركاتصال� عائدات حيث من أنها حصامل� فصيك�

 وكذلك .2014 لعام الثاين الربع يف زيادة عن الأخرية من 31%و الأوىل من 38% أفادا حيث املحلية؛ وقصلل� التوجه 
الربع للخ املبيعات أحجاما يف زيادة بوجود املحلية وقصلل� املوجهة ركاتصال� من 30%و امل�صدرين من 38% أفادا

 .2014 الثاين لعام 

 أبلغا بينما ،2014 امعل اينثالعربللةيافص�ال احأربوال اتعيبامل امجأحاثيحنم أداءا وىأقاةعنص�امل وادامل دروص�ملجص�
ف.يوظتالثيحنم أداءا وىأقانع ارجتال

 ومل .2014 امعل أولال عربللةبص�نكذلك ي،صا�امل امعالبةارنقم 2014 امعل اينثالعرباليف ندريص�امل نيبفيوظتال زاد 
 اينثالعربال يف 12%بةصبن�نةرمقا 2014 امعل اينثالعربال يف 15% بلغ ذإاًاتغريظفنيملوادلعد يفل�صاا �صيدلرا هدصي�
 .2014 امعل أولال عربال يف h 2013 %13 امعل

• 

• 

• 
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 .2014 امعل اينثالعربال يف ةالمعال دةووح اراتجإيالفيالكتنملك يف ادةزي نعندريص�امل نم 59% ادأفا

 ملعد ملحليةاقاوص�للأ جهلتواتاذتكارصل�اتهاكرذ لتياوليةلتاايةصئي�لرابباص�لأاعن ليةحلااةص�ارلدافتصك� كما
 :يرلت�صدبامهاقيا
o للنموركخيايرلت�صدا يف للتفكريجةحلااتقليل يللتاباوةجيدس�فرفريتو يف ملحليةاقوصل�اراتمرص�ا. 
o مةلعااتيجيةارتص�لامن ًاءجزلي�سيرلت�صداقاوص أ�ا يف عص�لتوا. 
o تاردلل�صا لجما جديولويةللغاة�صغريكةرصل�ا. 

التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات في دبي 

رِّؤثوت قد والتي ،2014 عام من الثاين الربع نهاية يف ركاتصال� هاْتَواجه التي ةَّيصالرئي� ياتِّالتحد ًاصأي�اةصالدرا� تناولت

يف ًاصأي�ا يصاملا� بالربع مقارنة الأعمال وحالة املركب ركاتصال� ثقة رصؤ�وم اعتدال وينعك�س رها.ُّوتطو ركاتصال� ِّمنو يف 

الربع يف 48% إىلا 2014 لعام الأول الربع يف 58% من عملياتها أماما عوائق وجود عدم جلتص� التي ركاتصال� عدد تراجع 

.2014 الثاين لعام 

 2014التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات - الربع الول،  2014التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات - الربع الثاني،  

 13الشكل  14الشكل 

 أجري.اركات يف دبي تليها ارتفاع تكاليف الإيجار/التصي الذي يواجه ال�صة متثل التحدي الرئي�صأن املناف�ا ةصتظهر الدرا�
 ركات يف دبي:صر على ال� ِّؤثوة التي ت َّيصا�صيات الأ� ِّويف ما يلي نورد التحد

 كراتصال� من الزيادة يف الآخذة ُةصاملناف� ِتَّاحتل (:ةصللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 19% أيار على ًبناء) ةصاملناف� .1
 الربع ويف لها. ًاَّمقر دبي من ُخذ َّتت التي ركاتصال� تواجهها التي يات ِّالتحد ِّأهماك الأوىل املرتبة ةِّوالعاملي ةِّيِّاملحل

 ذلك، إىلا ًافةصإ�ا الثانية. املرتبة احتلت حيث ةصاملناف� من قلقها عن أعربتا قد ركاتصال� من 12% كانت ابق،صال�
 الأمر هذا ةَّحد َّأنا نواَّبي يات-ِّالتحد َدَأحاَةصاملناف� َّأنا أوااارت والذين تق�صائية؛ص�لاةصالدرا� أجرواان َّمم 36% إناف

 .ّارتفعت يف الربع احلايل
 بو�صفه ُالأمر هذا َرِكُذ (:ةصللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 16% أيار على بناء) تئجارص�لللإيجار/ا العالية التكلفة .2

 ركاتصال� من 53% َّإناف ذلك، إىلا ًافةصإ�ا .ًاصأي�ا ابقصال� الربع يف ركاتصال� من 16% جانب من اًّيصرئي� اًيِّحتد
 ةَّحد َّأناُِّنيبُيا َّمم يات،ِّالتحد بني من تئجارص�لللإيجار/ا العالية َالتكلفة ذكروا تق�صائيةص�لاةصالدرا� يف اركةصامل�

 .ّيف الربع احلايل ْتَهذا الأمر ارتفع
 ثالث أنها على التحدي هذا دبي ركاتص� أتار (:ةصللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 4% أيار على بناء) غيلصالت� تكاليف .3

 بة لعملياتها.صالتحديات من حيث الأهمية بالن�
 املتعلقة ائلصامل� كلصت� ة(:صللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 4% أيار على )بناء احلكومية ومصوالر� اتصيا�صال� .4

 .2014 إىل الربع الثالث لعاما ركات مع دخولهاصال� سوم املتزايدة م�صدر قلق لبع�صات احلكومية والر�صيا�صبال�

 ركاتصال� سبع� لقلق ًبباص� خمصالت� غوطص� تعد (:ةصللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 3% أيار على بناء) خم:صالت� .5
 تق�صائية.ص�لة اصاركة يف الدرا�صامل�

 اركة يف كل حالة.صركات امل�صمن ال� 1% أوردتا من حيث درجة احلدة، كما ًوتبقى التحديات الباقية متماثلة تقريبا .6
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 ال�صغرية ركاتصلل� بةصبالن� ياتِّالتحد أعلىا َّأنا ُفنجد ركة،صال� حلجم ًوفقا ركاتصال� يف ُرِّؤثوت التي ُالعوامل ُحيث من اَّأما
 التحديات تتمثل بينما تئجار،ص�لالإيجار/ا تكاليف وارتفاع ةصاملناف� أياّ،ككل َقت�صادلاُتواجه التي هاصنف� هي طة ِّصواملتو�
 ة.صتئجار واملناف�ص�لركات الكبرية يف زيادة تكاليف الإيجار/اصية لل�صالرئي�

.ةصف�ملنااورتئجاص�لا/ريجالإاليفتكايأا،ككلدقت�صالاجههاايولتياهاصنف�هيتيالتحداعلىأانإاف،ينرللم�صدبةصلن�باماأا

التوقعات المستقبلية للستثمار:  

 ِالقدرات ُعُي ّصتو� ُحيث من تثمارص�لا نحو الأعمال ملجتمع تقبليةصامل� التوقعات ًاصأي�ا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� هذه ُتقي�س
 املقبلة. ًهراصر �صل فرتة اثني ع�لمة خَتخدصترقية التكنولوجيا امل� ِطط ُوخ

؟ هل تخطط لتوسيع القدرات في شركتك 

74% 26% 

74% 26% 

Q2, 2014 

Q2, 2013 

نعمل   15الشكل 

؟ هل تخطط لترقية التكنوليجيا التي تستخدمها 

Q2, 2014 

Q2, 2013 

66% 

53% 

34% 

47% 

نعمل  16الشكل 

ذاته والربع ابقصال� بالربع مقارنة تقرةصم� القدرات يعصتو� يف تثمارص�لا خطط بقيت ي،صاملا� الربع لتوجه تمرارصا� يف 

 مقارنة 2014 لعام الثاين الربع يف للقدرات يعصبتو� للقيام خطط وجود إىلا اركنيصامل� من 74% ارصأ�او ي.صاملا� العام من 
 .2013 يف الربع الثاين لعام 2014h%74 يف الربع الأول لعام 75% بةصبن�

 لعام الثاين الربع يف اخلطط هذه ملثل عهاصو� إىلا ريصت� التي ركاتصال� من 66% لدى التكنولوجيا ترقية خطط ختصوتر�
 .2013 يف الربع الثاين لعام 2014h%53 يف الربع الأول لعام 61% ، يف مقابل2014

مبكاتبها اخلا�صة املباين يعصلتو� املال أ�سار يف جديدة تثماراتصا� عن القدرات يعصتو� تعتزم التي ركاتصال� أفادتاو

ت واملركبات(.لتودعات والآصأ�صول جديدة )مثل املعامل وامل�ا احلالية واحل�صول على 

 تقرارص�لاحتقيقعلىالرتكيزأواو/لعملياتهااحلايل املجالعناهاصر�عصللتو�خططلديهالي�سالتي ركاتصال�أظهرتاو
ع من جانبها.صع خطط للتو�صية لعدم و�صباب رئي�صأ�امايل، كصأ�اإنفاقها الرا إىلا افةصقبل الإ�

 من 78% )تعتزم القدرات يعصتو� حيث من ًلؤوتفا الأكرث هو الت�صنيع قطاع أنا ثلالث القطاعات هذه بني املقارنة وتظهر 
تثمارات(.ص�لا هذه مبثل القيام التجارة قطاع يف 72%و اخلدمات قطاع يف 75% الت�صنيع، قطاع يف العاملة ركاتصال�

(68%) اخلدمات ركاتصب� مقارنة لذلك ًلمي أكرثا (76%) الت�صنيع ركاتص� فتبدو التكنولوجيا، ترقية حيث من أماا

(.58%ركات التجارية )صوال�

 التي التكنولوجيا وحتديث قدراتها يعصتو� نحو ًلمي أكرثا ًحجما ُالأكرب ُركاتصال� ِتَبد ركات،صال� ُحجم ُحيث ومن
يعصلتو� أكربا ٌطط ُخ املحلية واقصالأ� نحو هة ِّاملتوج ركاتصال� لدى كانت فقد وق،صال� هات ُّتوج ُحيث من اَّأما تخدمها.صت�

 واق الت�صدير.صأ�ا هة نحو ِّركات املتوجصبال� ًإىل جانب ترقية التكنولوجيا مقارنةا القدرات 
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