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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 
 2013 الرابع لعام تق�صائية عن الربعصالإ�
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لمحة موجزة 

 ت�صاعد إىلا ريصي� مما ،2013 نةص� من الرابع الربع يف نقطة 144.3 دبي إمارةا يف املركب الأعمال ثقة رصؤ�وم بلغ •
 وبالربع نقطة(، 135.9) يةصاملا� نةصال� من الفرتة بنف�س مقارنتها عند 2014 نةص� من الأول للربع الأعمال آفاقا

 ( نقطة.141.6(2013 نةصأي الربع الثالث من �ا ابق،صال�

حتقيق عدم أوا زيادة حتقيق ركاتصال� من %97 توقعات ظل يف ن،صالتح� املبيعات أنصاب� العامة الآفاق توا�صل •

 نةصال� من املقابل الربع يف 94%و الأخري الربع يف %96 مع )مقارنة املقبل الربع يف املبيعات أحجاما يف يذكر تغري 
 ية(.صاملا�

 املقبل الربع يف موظيفها زيادة ركاتصال� من %39 اعتزام ظل يف حادة؛ زيادة التوظيف أنصاب� التوقعات جلتص�•
 .2012 نةصيف الربع الرابع من � 27%ية وصنة املا�صيف ال� %26 بةصمقارنة بن�

 البيع عارصأ�ا أنصاب� الكبرية ركاتصال� مع مقارنة أقلا ؤلوتفا توياتصم� طةصواملتو� ال�صغرية روعاتصامل� جلتص�•
 والتوظيف.

 بتوقعات حتتفظ لكنها البيع، عارصأ�ا أنصاب� عام بوجه الأعمال مبجتمع مقارنة لوتفا أقلا امل�صدرة ركاتصال� تعد •
 أن املعايري الأخرى.صاابهة ب�صم�

الربع هذا يف التجارية لعملياتها عوائق وجود عدم ةصالدرا� يف مولةصامل� العينة يف ركاتصال� من %64 أفادتا •

ةصمبمار� يتعلق فيما اعصالأو� تقرارصا� يعك�س الذي الأمر (،2013 نةص� من الثالث الربع يف %66 بةصبن� )مقارنة 

 إمارة دبي.ا الأعمال التجارية يف 

 من الأول الربع خالل القدرات يعصتو� يف تثمارص�لا اعتزامها ةصالدرا� عينة يف مولةصامل� ركاتصال� من %77 أفادتا •
 .%84 ركات الكبرية التي تعتزم القيام بذلكصبة ال�ص؛ بينما تبلغ ن�2014 نةص�

مقارنتها عند عملياتها، يف تخدمةصامل� التكنولوجيا ترقية يف تثمارص�لبا يتعلق فيما اصأي�ا لوتفا أكرثا ركاتصال� تعد •

 العمليات يف تخدمةصامل� التكنولوجيا ترقية يف تثمارص�لا اعتزامها ركاتصال� من %66 أفادتا إذا ي؛صاملا� بالربع 
ابق.صركات يف الربع ال�صمن ال� %60 ، مقابل2013 نةصيف الربع الرابع من �

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

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

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

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

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

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال
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المنهجية 

ُ
 على ةصالدرا� تركز توقعاتها، أوا الأعمال« آفاقا» ولقيا�س نةص� من الرابع للربع تق�صائيةص�لا ةصالدرا� جريتأا

 املبيعات أحجاماو عارصوالأ� املبيعات مثل ية،صرئي� راتصؤ�وم أنحاءا جميع يف ركةص�502 إجماليها ما على 2013
يف اركةصامل� ركاتصال� من لب ُوط املوظفني. وعدد والأرباح ركاتصال� من جمموعة العينة منتصوت� دبي. إمارةا

 «،ًاص»انخفا� أوا »زيادة«، تتوقع كانت إذاا ما بيان ةصالدرا� متثيل من أكداالت مع والكبرية، طةصواملتو� ال�صغرية 
 تو�صل وقد املعايري. هذه يف يذكر« تغيري وجود »عدم أوا واخلدمات والتجارة التحويلية ال�صناعات ركاتص�

 ركاتصال� توقعات إىلا 2013 نةص� من الرابع الربع حصم� الناجت يف اهماتهاصم� مع يتوافق ومبا ًباصمنا� ًمتثيال
 .ًفرعيا ًقطاعا 35h 30 فيما يرتاوح بني املحلي الإجمايل لدبي.

الصناعات التحويلية
 )المشروعات الصغيرة 

70 والمتوسطة( -
الصناعات

9  التحويلية -

11 التجارة

الخدمات - 26

الشركات
50  الكبيرة -

الشركات 
الكبيرة 

50 

 عينة الدراسة الستقصائية

التجارة )المشروعات الصغيرة
 والمتوسطة( - 163

الخدمات )المشروعات
219  الصغيرة والمتوسطة( -

العينة العامة 
502

الشكل 1

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

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

املجموعات اإىل االأعمال ثقة موؤ�سر نتائج ت�سنيف  يتم
 الثالثة التالية:

 ع ار البيعصأ�ا •
 الكميات املباعة •

 عدد املوظفني •

 �صةخلااتقعالتوا أنايعنيافهذ،< 100المأعالاةقثرسؤ�ومانكإذاا
 لبيةص�لعمالأبا
 �صةخلااتقعالتوا أنايعنيافهذ،100=المأعالاةقثرسؤ�ومانكإذاا

 ةتقرصم�لعمالأبا
 �صةخلااتقعالتوا أنايعنيافهذ،> 100المأعالاةقثرسؤ�ومانكإذاا

 الأرباح •

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

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

الأعمال قطاع لثقة املركب رصؤ�وامل إىلا بةصوبالن�100

الوزن يف الناجتة الأرقام ربص� يتم إنهاف دبي، يف 

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

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

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

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

املحلي الناجت إجمايلا يف والكبرية طةصواملتو� ال�صغرية 

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

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

 بية إيجاالعمالأبا

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

(:1-ت)ل أعماالاثقةرس ؤ�وم<)ت(المأعالاةقثرسؤ�وم
 سا�فخنلايفذةآخاالمأعالاتعوقت
 :(1-)تالمأعالاةقثرسؤ�وم=)ت(المأعالاةقثرسؤ�وم
 ةتقرصم�لعمالأاتقعاتو
(:1-ت)ل أعماالاثقةرس ؤ�وم>)ت(المأعالاةقثرسؤ�وم
 فرتلايفذةآخاالمأعالاتعوقت

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

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

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

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

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

3
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 2013مؤشر الثقة بالعمال - الربع الرابع -  

ركاتصال� توقعات إىلا الكبرية ركاتصال� بني الثقة رصؤ�وم هذا دبي يف الإجمايل املحلي الناجت يبلغ أنا املتوقع من

 والتوظيف. البيع عارصأ�اب يتعلق ما يف ًلؤوتفا أكرثا كانت التي افةصت�ص�ل تعدصت� أتابد الإمارة أنا إذا ،4.9% العام 
 نصالتح�إىلاافةصبالإ�هذا.2020الدويلبوصإك�اسمعر�

مؤشر ثقة العمال المركب
 حتفيز أنهصا� من الذي ئةصالنا� وقصال� عصلو� املرتقب

144.3

 تثماراتصبا� املدعوم املت�صاعد قت�صادلا دينامكية
135.9 

التجارة وقطاع النفطي غري القطاع يف خمةص�

 النمو ويظهر املزدهرة. ياحةصوال� العامر واخلدمات 
تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف ًحاصوا� لدبي قت�صاديلا

أجريت يف قطاع الأعمال يف الربع الرابعا التجارية التي 

الأعمال يف الثقة ًراصؤ�وم ي�صل حيث ،2013 عام من 

أنا ذكره اجلدير )من نقطة 144.3 إىلا التجارية 

تقرة/حمايدة(.صم� آراءا إىلا ريصي� نقطة 100 جمموع 

HGôdG ™HôdG2013™HGôdG ™HôdG2012™ من الربع لهذا الأعمال قطاع لثقة املركب رصؤ�وامل إنا 2012الربع الرابع،  2013الربع الرابع، 

 العام من هاصنف� بالفرتة مقارنة نقطة 2.7 ازداد العام 
2الشكل 

على الطلبات توقعات رتفاعل ًنظرا وذلك يصاملا�

نةصاحل� النتائج إىلا ًاصأي�او اجلديدة اريعصوامل� الأعمال 

 2013مؤشر ثقة العمال - الربع الرابع،  ف�صل خالل يف وقصللت� دبي مهرجان حققها التي 

 ياحصلل� ًكبريا ًتدفقا عادة الفرتة هذه هدصوت� تاء.صال�
 144.3 151 والفعاليات. ساملعار� مصا ذروة مو�صأي�ا كلصوت�

134.3
فى نقطة 8.4 بلغت بةصبن� كبرية زيادة العام هذا هدصو�

.2012عاممنهاصنف�الفرتةيفمقارنةوذلكرصؤ�واملقيمة 

ركاتصال� أناب ابقنيصال� الربعني يف يالحظ وكما 

 ال�صغرية اريعصامل� جمتمع من ثقة أكرثا باتت الكبرية 
ركاتصال� رصؤ�وم يف الواقع هذا وينعك�س طة.صواملتو�

مؤشر المشروعات  مؤشر الشركات الشركاتمؤشر ثقة  لقطاع نقطة 3.134 مقابل نقطة 151 بلغ الذي الكبرية 
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الصغيرة و المتوسطة الكبيرةالمصدرة 
 ارتفاع ببص� ويرجع طة.صواملتو� ال�صغرية اريعصامل�

3الشكل 

 2014التوقعات العامة لقطاع العمال - الربع الول،  

 2014 أداء العمال المتوقع - الربع الول،

 4الشكل 

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال

 2013الربع الرابع  



 

   

    

         

          

        

 

       

        

    

        

     

         

  

        

 

    

      

        

       

    

  

         

  

  

 

        

      

       

       

        

 

 

       

       

 

       

  

     

       

     

      

    

   

 

 

     

      

       

       

 

 

 

 

67% 
64% 

2014 ,J,~I e,)I 

■ ¼~I .:,l.c.Ll...JI ■ .:,L..,;JI ■ •JL;,:l/1 

1SUo/o 
70% 

67% 
70% 

59% 
60% 

50% 44% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
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 يف ًاويقًاراازده المأعال اعطقرزدهي أناعوقتامل نم
 ئيةتق�صاص�لاةص�ارلدا أناذإا،2014امعنم أولالعربال
 بي)لعمالأاعقطالثقةكبملرارصؤ�وملاقيمة أناىلإاريصت�
 علىاًاصي�أاويص�ملاابعلرايف قيمته من أعلىا(أيايص�

 فةاص�لإبااهذ.يص�ملااملعاامن هاصنف�ةلفرتبانةرمقا
 ذههدؤكوتيتال ةويقال اتعيبامل راداتإيا اتعوقت إىلا
(97%)تكارصل�ا لبيةغا أنا حيث ،بيةيجالإاةلنظرا

 يف تهامبيعا تادا إيرا يف ًاراتقرص�ا أوا ًناصحت� أماا قعتتو
 �صيدر يف�صا تقعاتو تفعتراو .2014 نم أولال عربال
 أولال عربال يف 70% إىلا لت�صل نقطة 10 بةصبن� تملبيعاا

 عرابال نيعربال يف 60% بةصبن� نةرمقا 2014 امع نم
 .2013 امع يف أولوال

 71%)ةتقرصم� لبيعارعاصأ�ا تبقى أنا قعملتوا من بينماو

 يف ريغت أيا ونعوقتيل العطتص�لا يف نياركص�امل نم
 يدتز أنا قعملتوا فمن ،ملقبلا بعلرا يف (لبيعارعاصأ�ا
 اريجتالاطص�ناليفادةزيلص�فبكوذلاتعيباملراداتإيا
 (.تملبيعااحجم)،ٍيص�اصأ�اٍكلصب�حلقيقىا
 تملبيعاا حجم تقعاتو تظهر ،يص�ملاا بعلربا نةرمقاو
 ملعاا من هاصنف� ةلفرتاتقعالتو ثلةمما لكنهاوى أقوا

 62% بييجالإا يفل�صاا �صيدلرا بةصن� بلغتو.2012

 يص�ملاا بعللر 56% بلمقا 2014 امعنم أولال عربلل
59%h من 71% عوقتوي .2013 امعنم أولال عربال يف 

 لولأابعلرايفلهاحاعلىلبيعارعاص أ�اتبقى أناكنيراصمل�ا
 يف ادةزيعوقتت اتركص�النم 25% أنا ريغ .2014 نم
 ادةزي ة:يالتال اببصأ�الدأحلًراظنكوذل عيبال ارعصأ�ا

 ىلع بلطال اعفوارت ل،يغص�تال فيالكت أوا اماخل وادامل
 وأا،لبيعا عرص�ةديابزتكارصلل� محصي� مما تملنتجاا

 همرعاصأ�اةدياز من نيتمكنوص�تماخلدا ميمقد نلأ
 على لطلبا تفعير حيث حيياصل�امص�ملوالخال يف

 ات.دماخل
 بعالرا بعللر لبيعا عرص�تقعاتو أناعتطالص�لا يظهرو
 هصنف� بعلرا يف عليه نتكا مما بكثري ى أقوا 2014 امعل
21% يابجإيال ايفص�ال ديصر�ال غل)ب يصا�امل امعال نم

ي(.صا�امل امعال يف 10%ـبةارنقم امعال ذاه يف 

 يف تقعالتوا أنا يةصئي�لراتعالقطاا بني نةرملقاا تظهرو
 علقطاايفتلكمنلص أف�اتماخلداوعيةل�صنااعيقطا

ً  ؤلوافترثأكاةاعنص�الاعطقيفاتركص�الدوبوتاري.جتال
،ةيدجلداءارصل�اتطلباوتملبيعاا حجم سيخ� ما يف

 ام يف ًلؤوافت رثأكا دوبت اتدماخل اتركص� أنا نيح يف 
 .حبارلأاوظيفلتواو لبيعارعاص أ�ابيتعلق

 – الرصدة الصافية القطاعية )حجم المبيعات(
التوقعات الربعية 
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 التصنيع:قطاع 
 بكثري كربأا ً ؤلوتفا عةل�صناا عقطا يف تكارصل�ات أبدا
 من هصنف� بعلرا مع نةرمقا 2014 امعنم أولال عربلل
 حلجم فيةل�صاا ة�صدرلأا بلغت حيث ،يص�ملاا ملعاا
 �صلتو بينما ،2013 نم أولالعربال يف 55% تملبيعاا
 نةرملقاا تظهرو.2014 امعنم أولال عربال يف 67% إىلا
اتعوقتال يف ادةزييصا�امل امعوال امعال ذاهيعرب نيب

 ةيابجإيال اتعوقتال ازدادت ثيح ة،اعنص�ال اعطق يف 
 2013 نمعرابال عربال يف 59% من فيةل�صااة�صد أرالل

 يفببصل�اجعيرو.2014نمأولالعربلل 67% إىلالت�صل
 ئلةملتفااتقعالتواولطلباعلىميص�ملوالقبالإا إىلالكذ
 دة.دياجل راءص�ال رأواما/عاريص�امل ولح
 ت�صنيع يف تعمل لتيا عيةل�صناا تكارصل�ا ت أبدا لقدو

وادوامل ادنعوامل اجزجوال تنمص�لوا ةيائميكال وادامل

قطاع  – صافي الرصدة الربعية )حجم المبيعات( 
الصناعات التحويلية 

 6الشكل 

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال
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 من هاغري معنةرمقا أكرباًؤلوتفاتباورصمل�اوئيةالغذا
 لتيا تكارصل�ا لبيةغا تنتظرو .عيةلفرا تعالقطاا

/دعقو على لحل�صواتملبيعاا حجم يف ةدياز قعتتو

 من 71%ان ومبا القادم. الربع يف جديدة راءص� مرا أوا
مبيعاتها، حجم يف زيادة تتوقع ال�صناعة قطاع ركاتص�

 مبيعاتها. يف تغيري أيا ترى ل ركاتصال� من 25% فان 
 تتوقع فهي (،4%)ـ املتبقية ركاتصلل� بةصبالن� أماا

 يف حجم مبيعاتها. ًاصانخفا�

قطاع الخدمات: 
 عربالة بارنقرب مأكا ًلؤوافات تدماع اخلطات قركصدت �أبا
 مع نةرملقابا هاصنف� لثقةا تياتوصم� بقيب بينما ،يص�ملاا
 تملبيعاا بحجم يتعلق ما يفيص�ملااملعاامن تهاذبعلرا

 تقعاتوتتنظرفهيتارلعقااوةص�لهندالجما يف ملةلعاا
 اتركص�العوقتوت دة.دياجل عاريص�امل يف ةصا�خربأكا

 الءمعالددعيفادةزيادقنفوالماعطاملالجم يفةلامعال
 ملقبلنياينهرصل�ايفعياصل�اداأعدايدتزأناقعملتوامننهلأ
 .2014سار�وم رايني أيا

 يفاهالمأعا أداءاولحًداجةلائفتمماعطوامل ادقنفال إنا
 اللادة يف خد عزياح تيص�داد الأعا أنلً راظل نبقع املربال
 يف تطلعنيصُ�ملا من 85% وايلحعوقتوي اء.تص�ال لص�ف
 بةصلن�ا قعتتو ل بينما ،تملبيعاا حجم يف ةديازعلقطاا
 اهذ على تغيري أيا عتطالص�لا يف كنيراصمل�ا من ملتبقيةا
 حجميف ًاص�نخفااتطلعنيصمل�امن أياقعيتو ملو.ل�صعيدا

 اتعوقتالتانكذال،2014امعنمأولالعربال يفاتعيبامل
 .ًاجدئلةمتفابعلراالهذ

معا فى بوصك�اس�معر فةاصت�ص�با بيدزفوزعز قدو أولالعربلل 64% بةصن� بلغ يفل�صاا بييجالإا �صيدلر  ا)
2020 امعنم أولال عربل ةص�لهندالجما يف ملةلعااتكارصل�ا ثقةو ؤلوتفا 2013  ل 61% لابقم ،2014 امع نم

58%h لنظرباو.قعةملتوادلعقواويعراصللم�ًانظرلكذويةرملعماا يف اتركص�ال ارتصأ�ادوق (.2013 نمعرابال عربلل 
 يف يةصئي�لراتعالقطاا جميع يف لطلباةدياز ىلإاًاص أي�ا يف كبري ؤلوتفا إىلا عيةلفرا تيةماخلداتعالقطاا جميع

 تماخلداميمقد من 63% عوقتي رتة،فال ذهه اللخ تكارصل�امنفقط 3%نلأ ًانظرتملبيعاابحجميتعلقما
 ل.بقاملعرباليف ةربماملودقعالمجحيف ادةزي تكارصلل�بةصلن�باأماا.تملبيعااحجميفًاص�نخفااقعتتو

 التوقعات الربعيةصافي أرصدة حجم المبيعات لقطاعات الخدمات الرئيسية، 

 7الشكل 

قطاع التجارة: 

 بينما تملبيعاا حجم يف ةديازتكارصل�ا من 59% عوقتوت لولأابعللر بية إيجاا أكرثايرلتجااعلقطااتقعاتووتبد
 .ل�صعيدااهذعلى ًاص�نخفااقعتتومنها 4% نةرمقا لةمعتد لكنهاويص�ملاا بعلرا من 2014 امع نم
 ةديازقعتتو لتيايةص�اص�لأاعيةلفراتعالقطاامنصتت�و يفل�صاابييجالإا �صيدلرابةصن� بلغت)يص�ملااملعابا
 ى:لياملبقامل عربال اللخ يف بلطال يف بعلرا من 51% بلمقا 2014 نم أولالعربال يف %55
 (.2013 امعنم أولال عربال نم 2013h%61 نمعرابال

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال
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 ييدصلت�اوءللبنا عيلفراعلقطاا يف رلتجاا من %75
 يعراصمل�ا إىلاًانظر تملبيعاا حجم يف ةديازنقعويتو

 س�ملعر بيد فةاصت�ص�ل كنتيجة ةملنتظرا ةيدجلدا
 .2020بوصك�ا

اتعيبامل يف ادةزي ونعوقتي اراتيص�ال ارجت نم %65

 ادراتص�ال واقصا� يف عصو�تللةجيتن أولال عربال يف 
 فةاصت�ص�لًانظر ملقبلةاةيدجلدايعراصمل�اوةيدجلدا
 إىلايمصو�املبلطالولصوو�،2020بوصك�اس�ملعربيد

 ام.عالنم أولالعربال اللخيف هذروت
 ية أغذالل عيلفراعلقطاا يف ملنيلعاا من %56
 بعلرا يف أكرباتمبيعا حجم نقعويتو تباورصمل�او

 اعفوارت ادراتص�ال يف اتعوقتال ادةزي ةجيتن أولال
 ام.عالنم وللاعربال اللخ يف يمصو�امل بلطال
 أولالعرباليف نيلائفتماتيرتونكللاارجتنم %56

 لصبف� لطلبا يف ةديازنقعويتو نهمأا إذاملعاا من

 اتعوقتال عمقوافتيام ويف .2013 امعنمعرابال
 ةديالزتخططتكارصل�امن 64%ات،عيبامل يفةيابجإيال

ً ادانتصا� كوذل امعال نملبقامل عربال يف راءص�ال رأواما
 ةيدجد يعراصم�على لحل�صوبا بيةيجالإاتقعالتوا على
 33% ادتأفاو ات.دمواخل اتجتنامل ىلع بلطال اعفوارت

 مراأوامن فياكاًناوخمز ًلياحا متلك نهاأابتكارصل�امن
 ي.صا�املعربالنع راءص�ال
 ًاص أي�اىص�تتمابحيةلراتقعالتوانإاف،لكذ ىلإافةاص�لإبا
 تكارصل�ا من 62% أناإذاة،يالمإجال اتعيبامل اتعوقوت
 يف وةقعوقتتاهأنلًراظنةيافص�ال احأربال يف ادةزيعوقتت
 .لص أف�ا بحيةرسم�اهومعلطلبا

 �ساصأ�ا على تقعالتوا نتصحت� ،ظيفلتوبا يتعلق ما يف
 إذا ،2014 امعنم أولال عربال يف وينص�عورب وينص�
 ظفيهامو دعد يف ًعاتفارا قعتتو تكارصل�ا من 39% أنا

 2013h%26امعنم أولالعربال يف 27%بةصبن�نةرمقا

 .2013 امعنمعرابال عربال يف .قوصللت�بيدنجامهر

 يف ًؤلوتفا كرثلأاهي لت�صنيعاوتماخلداتكارص�وتبدو تطلعنيصمل�امن 65%قعيتو،تملبيعاابحجميتعلقمايف
 بينما يةرلتجااتكارصل�ا مع نةرمقا ظيفلتوبا يتعلق ما عربال يف 61% عمةارنقم أولالعربال اللخيف ادةزي

 وضع العمال المتوقع

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية  9الشكل 
مسح العمال
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 2014الول  عربال – بيدفي  سطةلمتواوةلصغيراتكالشراتقعاتو

 2014الربع الول،  – أداء العمال المتوقع )الشركات الصغيرة والمتوسطة(

 10الشكل 

 يفظفيهامودعدسلتخفي�تخططتكارصل�امنفقط %2
 ل.بقاملعربال
 • أولالعرباليف المأعالاعطقلةامعالرةظنالتنص�حتدوق

ًناصحت� او�صدر تطلعنيصُ�ملا من 63% أنا إذا ،2014 امعنم

 امعال نمعرابال عربال يف 58% لابقم ل،معال روفظ يف 
 ًارهوتد اقعوتو تطلعنيصمل�ا من فقط 2% بينما .2013

 بينما،2014امعنمأولالعربال يفيدب يفاريجتالعصو�لل
 ي.صا�املعربال يف 5%ءؤلوهبةصن� نتكا
 • كرثأاًؤلوتفا ةلكبرياتكارصل�ا تظهر ،لكذ إىلافةاص�لإبا

 منها 66%نأا إذا،طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصل�ا من بقليل
 62% بلمقا 2014 امعنم أولالعربال يف ًانص�حت عوقتت

 تكارصل�ا من 3% بينماو.طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصلل�
 ل اري،جتالعصو�ال يف ًورادهتعوقتتةطصو�توامل ريةغص�ال
 •.سو�ص�اخل ذاهيف وردهت أيا ربىكال اتركص�العوقتت

 عربال ي،دب يف ةطصو�توامل ريةغص�ال اتركص�ال اتعوقت
 2014 أول،ال

طةص�ملتواو ةل�صغريا تعاورصللم� ةئداصل�ا للح�صة ًانظر

يلجماامن 95%)يدب يف اترك �ال ددع ايلمإجا يف   إص
 • كةرص�452 اتركص�ال ذهه تلّكص� دقف ات(،ركص�ال ددع

 منتصت�و.حصمل�ا لعينة عتصخ� كةرص�502 أ�صلا من
 تعاورصمل�او،ل�صغرا هيةمتنا تكارصل�ا:تكارصل�اههذ

 ةل�صغرياتكارصلل�بيديفلتعرًفقاو،طةص�ملتواوةل�صغريا
 • علىو،تكارصل�اههذ ّأناعنحصمل�افصيك�و.طةص�ملتواو

 من لولأا بعللر بية إيجااتقعاتو على فظتهاحما من غملرا
 أنصاب� ةلكبرياتكارصل�ا من ثقة أقلا نهاأا إلا،2014 امعال

 .ظيفلتواوبحيةلراوتملبيعااحجم
 :قعةملتوايةصئي�لراتارصؤ�وملايليما يف جزنوو
 • مةلعاا لثقةا طةص�ملتواوةل�صغرياتعاورصمل�ا تعك�س •

 تقعاتو ر إظهاانأصاب� حصمل�ا يف كةراصمل�اتكارصلل�
 تكارصل�ا من 73% قعتتو حيث ،مدلقاا بعللر بية إيجاا

 تثبا 24% تعّوقت نيح يف ادة،زي دوثحةاركص�امل
 .2014 امعنم أولالعربلل اتعيبامل داتائع

 منفيةل�صااة�صدرلأايفًبهااصت�يةنوصل�انةرملقااتظهر
 من تكارصل�اطاصن� يف لنمواوتملبيعاام أحجاا حيث

 عربال يف 62% إىلا 2013 امعنم أولال عربال يف %59
 �ساص�ا على نةرملقاا تظهر كما .2014 امعنم أولال
 ىلإا 2013امعنمعرابالعربال يف 53%من ًناصحت�بعىر

 .2014 امعنم وللاعربال يف %62

 طةص�ملتواوةل�صغرياتعاورصمل�ا بني نةرملقاا تظهر
ًبهااصت� ى أخرا جهة من ةلكبرياتكارصل�او،جهة من

 نم أولالعربال يف اتعيبامل داتائع أناص�ب اتعوقتال يف 
 ةل�صغرياتعاورصللم� يفل�صاا�صيدلرابلغو،2014امع
 .ةلكبرياتكارصلل� 72%لابقم يف 70%طةص�ملتواو

 تعاورصمل�ا ّنأا يةص�اص�لأا تعالقطاا بني نةرملقاا تظهر
 تماخلداو لت�صنيعا ْيَعقطا يف طةص�ملتواو ةل�صغريا
ناحيث،تهامبيعامحجا أ ؤ أ  h 71%66% ّأ أانصاب�ًلوتفاكرثا

 امعنم أولالعربال يف ادةزي انعوقتت وايلتالىلعاهنم
 .ةرلتجااعقطا يف منها 60%لابقم يف ،2014

 تكارصلل� بةصلن�با ظيفللتو يةنوصل�اتقعالتوا نت ّصحت�
 مع ،2014 امعنم أولالعربال يف ةطصو�توامل ريةغص�ال
 اهيفوظمددعيف ادةزي دوثحاتركص�النم 37% عوقت
 .2013 امعال نم أولال عربال يف 26% عمةارنقاملب

 تقعاتو ّ إناف ،تللمبيعا بيةيجالإا ةلنظرا على ًءبنا
 قعتتوو،يةللغا ئلةمتفا تعترب ةيدجلداءارصل�اتطلبا

ادةزي دوثحةطصو�توامل ريةغص�ال اتركص�ال نم %64

عهاص�وتغريمعد منها 33%عوقتتامنيبال،جاملذاه يف 

 .2014 امعنم أولال عربال يف 

 لؤوتفا بةصن� ّإناف،تارلقدالتغالص�با قّيتعل ما يف
 تكارصل�او،جهة من طةص�ملتواوةل�صغرياتعاورصمل�ا
 يفل�صاا�صيدلرا)ًاجدبةرمتقا،ى أخراجهةمنةلكبريا

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
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 نم أولالعربال يف h 2014%52 امعنم أولال عربال يف 60%وطةص�ملتواوةل�صغرياتكارصلل� بةصلن�با %59

• 

 إذاة،يعربالةارنقامل يف اتعوقتالتنّص�حت دوق.2013امع (.ةلكبرياتكارصلل�بةصلن�با
 امعنمعرابال عربال يف 49% نمايفص�الديصر�العفارت طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصل�امن 61% ّنأا حصمل�ا يظهر

 .2014 امعنم أولال عربال يف 55% إىلا 2013 ،2014 امعنم أولالعربال يف اهاحأربا يف ًانص�حت ّعوقتت

 تظهر،بقاصل�ابعلرايفئداصل�اجهلتواراتمرص�امع،ًا أخرياو •(58% يبلغ ٍف�صا �صيدبر)تماخلداتكارص� ريصت�و
 بةرمتقا ؤلوتفاتياتوصم�طةص�ملتواوةل�صغرياتعاورصمل�ا اتعوقتإىلا(56%يبلغ ٍف�صا�صيدبر)لت�صنيعاتكارص�و
 بعلراحباأراأنصاب�ةلكبرياتكارصل�الؤوتفا تياتوصم� من يبلغ ٍف�صا�صيدبر)يةرلتجااتكارصل�امعنةرملقاباىأقوا

 تكارصلل�55%يفل�صاا�صيدلرايبلغ إذا،2014امعنمأولال بحيةلراتقعاتويفًبارتقايةنوصل�انةرملقااتظهرو (.%52
 .ةلكبرياتكارصلل� 58% بلمقا طةص�ملتواو ةل�صغريا 55%بلغ يف�صا�صيدرمع،طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصل�ا

واء: الضرة دائي ف
ر ستثمالالتنمية  بيدسسة مؤ

القانون 
الإمارات لدولة الوزراء جمل�س ورئي�س الدولة رئي�س نائب مكتوم، آلادصرا� بن حممد يخصال� موصال� �صاحب أ�صدرا

 تثمار«،ص�لا لتنمية دبي ةص�صؤ�و»م اءصإن�اب قانونا دبي، لإمارة حاكما ب�صفته اهلل(، )حفظه املتحدة العربية 
 قت�صادية يف دبي.لق بدائرة التنمية الحعتبارية والأهلية القانونية، وتلخ�صية اصة عامة تتمتع بال�ص�صؤ�وكم

الهداف:
وتهيئة إليها،ا تثماراتص�لا تقطابصوا� جلذب عاملي اقت�صادي كمركز دبي مكانة تعزيز إىلا ةص�صؤ�وامل تهدف 

 والرتويج دبي، يف تثماريةص�لا بالبيئة الثقة يخصوتر� تثمارية،ص�لا اريعصامل� لإقامة بصاملنا� تثماريص�لا املناخ 
 املتاحة يف الإمارة. ساريع والفر�صللم�

الختصاصات: 
•Q�املدى على تثماريةص�لا اريعصامل� وتنمية وجذب تثمارصلال� رتاتيجيةص�لا واخلطة العامة ةصيا�صال� مص 

 قت�صادية يف الإمارة.لالطويل مبا يتوافق مع خطة التنمية ا
• 

• 

المهام 
 اخلطة مع جمصين� ومبا إليها،ا تثماريةص�لا اريعصامل� جذب إىلا حتتاج التي قت�صاديةلا القطاعات اقرتاح •

 إمارة.الرتاتيجية لص�لا
• 

• 

 املزايا اقرتاح أنصاب� قت�صاديةلا طةصالأن� وتنظيم تثمارص�لا بقطاع ةاملعني احلكومية اجلهات مع يقصالتن�
 من مةاملقد الطلبات يف والنظر تثمار،صلال� للرتويج الالزمة واملبادرات الربامج تنفيذ تعزز التي يليةصالتف�

تثمرين للح�صول على تلك املزايا.صامل�

ستعرت� التي والعوائق املتاحة، تثماريةص�لا سالفر� وحتديد الإمارة، يف تثمارص�لا مناخ وحتليل مراجعة 

 ة.يق مع اجلهات املعنيصبة لها بالتن�صعي لإيجاد احللول املنا�صة معوقات وال�أيا منوها، كذلك النظر يف 

 للراغبني الالزمة والإح�صائيات املعلومات وتوفري دبي، يف منها القائمة اريعصامل� ملصت� بيانات قاعدة بناء
تثمار.ص�لبا

 اريعهم،صمب� املتعلقة الإجراءات يطصوتب� معامالتهم جميع إجنازاو هيلصلت� تثمرينصللم� اخلدمات تقدمي 
 ة.يق مع اجلهات املعنيصتثماري يف دبي، بالتن�ص�لأداء القطاع اا عن متابعة وتقييم الصف�

دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
مسح العمال
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 2014توقعات شركات التصدير في دبي، الربع الول من عام  

 2014الربع الول،  – : أداء العمال المتوقع )الشركات المصدرة(11الشكل 

 11الشكل 

مع باملقارنة ال�صادرات، لتنويع خطط بوجود وخدمات وجتارة ت�صنيع، ركةص�131 حصامل� ملص�

 واقصالأ� على الرتكيز مع ي،صاملا� الربع يف 54% التقرير،هذاسولأغرا�دبي.يفالت�صديرنحو موجهة 
 اخلليجي التعاون جمل�س دول واقصأ�او فريقية،لا 20% بت�صدير تقوم التي اجلهة أنهابّرامل�صد فَّعرُي
يا واملحيط الهادئ.صآ�او الرابع، للربع بةصوبالن� مبيعاتها. إجمايلا من أكرثا أوا

 يعتزم حيث الوظائف عدد يرتفع أنا املتوقع من • من (134.1) ًلؤوتفا ّأقلا بتوقعات رونّامل�صد يحتقظ 
 الربع يف موظفيهم عدد زيادة رينّامل�صد من 39% إذا (، 144.3) ّةاملحلي وقصال� نحو املوجهة ركاتصال�

 عام من الأول الربع يف 23% مع باملقارنة القادم، عار البيع.صأ�ا من حيث ًلؤوتفا ّأقلا أنهما
 .2013 رةّامل�صد ركاتصال� أنا تطالعصا� ّأنا حصامل� فصويك�

كذلك، رتياتصامل� توياتصم� ارتفاع املتوقع من • حتتفظ املحلية وقصال� نحو املوجهة ركاتصوال�

 ال�صادرات، ملبيعات القوية التوقعات يعك�س مما الأعمال، أداءا حيث من ومتقاربة متفائلة بتوقعات 
 طلبات يف ًزيادة امل�صدرين من 63% توقع حيث ركاتصال� ومن رةّامل�صد ركاتصال� من 73% يتوقع إذا

يف العاملون رونّامل�صد ويبقى اجلديدة. راءصال� خالل العائدات يف زيادة املحلية وقصال� نحو هة ّاملوج

راءصال� طلبات أنصاب� ًلؤوتفا أكرثا الت�صنيع جمال .2014 الربع الأول من عام 

 طلبات يف زيادة منهم 75% ّعيتوق إذا اجلديدة يةصالرئي� التوقعات راتصؤ�ومل ًملخ�صا يلي ما ويف 
 العاملني رينّامل�صد من 67% مقابل يف راء،صال� الأخرى:

العاملني رينّامل�صد من 56%و اخلدمات جمال يف أنصاب� ًلؤوتفا أكرثا الت�صنيع قطاع يف ينّامل�صدر إنا •

يف جمال التجارة. ركاتص� من القادم الربع يف الت�صدير مبيعات 

 حتقيق جتاه املتفائلة رينّامل�صد ثقة وتعك�س • الفئات ملصوت� التجارية. ركاتصوال� اخلدمات 
ّعيتوق حيث العامة: ؤلوالتفا حالة ًاصأي�ا الأرباح ارتفاعات ّعتتوق والتي قطاع كل من يةصالرئي�

29% يتوقع ل حني يف الأرباح يف زيادة منهم 63% روبات،صوامل� تلأكواوامل الكيماوية، ال�صناعات 

 من الأول الربع يف أرباحهما يف تغيري حدوث منهم قطاع يف تيكيةصوالبال� املعدنية وال�صناعات 
يف العاملون رونّامل�صد يكون وبذلك، .2014 عام اءات،صن�لوا والبناء، يارات،صوال� الت�صنيع.

 رونّامل�صد يليهم ،ًلؤوتفا أكرثا اخلدمات جمال جمال يف والنقل التجارة، جمال يف والإلكرتونيات 
 العاملون رونّوامل�صد الت�صنيع، جمال يف العاملون اخلدمات.

يف جمال التجارة. املبيعات يف ًمنوا الت�صدير ركاتص� أغلبيةا تتوقع •

حصامل� هذا من يصالرئي� الهدف ّأنا من الرغم على قليميةلا واقصالأ� يف الطلب ارتفاع نتيجة 

لإا تقبلي،صامل� اطصللن� ركاتصال� توقعات قيا�س هو الت�صدير، واقصأ�ا نحو عصالتو� وخطط والعاملية، 

 ركاتصال� أداءا يف الفعلية التغيريات ًاصأي�ا ير�صد أنها من الأول الربع خالل الطلب تدامةصا� وتوقع 
 ركاتصال� به أفادتا الذي النحو على آخر،او ربع بني العام.

 ح.صاركة يف امل�صامل� رينّامل�صد من 49% أفادا القادم، للربع بةصبالن� •
دائـــرة التتنميـــة القتصــادية 
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 2013الربع الرابع من عام  – الداء العام للشركات 

 2013الربع الرابع،  – صافي أرصدة أحجام المبيعات للقطاعات الرئيسية، الناتج الربعي

 )اركني الذين افادوا بوجود نق�صانصمن امل� ) – (% اركني الذين افادوا بوجود زيادةصمن امل� (%=الر�صيد ال�صافى

 12الشكل 

 عام من الرابع الربع يف ركاتصال� اطصن� ل ّجصو�
 حيث ي،صاملا� الربع مع باملقارنة أقوىا ًأداءا 2013

 يف زيادة وجود عن اركنيصامل� من كبري عدد أفادا
)الر�صيد هاصانخفا� من ًلبد املبيعات أحجاما

6% الر�صيد من بكثري أعلىا وهو ،27% ال�صايف

(.2012 عام من الرابع الربع يف جيلهصت� جرى الذي 

إيجابيا أداءا ظهور عن القطاعات جميع أفادتا وقد

بلغ إذا الرابع، الربع يف املبيعات أحجاماب ّقيتعل ما يف 

)باملقارنة الت�صنيع قطاع يف 23% ال�صايف الر�صيد 

يف 24%و (،2012 عام من الرابع الربع يف 16% مع

الرابع الربع يف 14-% مع )باملقارنة التجارة قطاع 

يف 15%و البناء، قطاع يف 33% (،2012 عام من 

 والفنادق، ياحةصال� قطاع يف 69%و النقل، قطاع 
h%31 مع )باملقارنة اخلدمات قطاع إجمايلا يف 

(.2012 يف الربع الرابع من عام %20

افادوا الذين اركنيصامل� من %(=ال�صافى الر�صيد

 افادوا الذين اركنيصامل� من %(–( زيادة بوجود 
 بوجود نق�صان(

الفرعية القطاعات ملتص� الت�صنيع، قطاع ي •

 والأطعمة، منتص�لا ًإيجابياا ًاطاصن� أظهرتا التي 
والأثاث، رياميك،صوال� والزجاج، روبات،صوامل�

العاملة ركاتصال� ّأنا لإا تيك.صوالبال� واملعادن 

 واجهت واملعدات تلوالآ املالب�س، �صناعة يف 
 سانخفا� إىلا يعود ذلك ولعل اطها،صن� يف ًؤاوتباط

 طلب الزبائن.
الربع يف التجارة لقطاع الإيجابي الأداء يرجع •

القطاعاتاطصن�ازديادإىلا 2013عاممنالرابع 

من الطلب )ارتفاع املالب�س التالية: الفرعية 

التجارة دبي(/ وقص� وازدهار القائمني الزبائن 

 يف )ارتفاع روباتصوامل� والأطعمة العامة، 

ن ّصوحت� جديدة اريعص)م� ياراتصال� الطلب(،

 ظروف ن ّص)حت� اءاتصن�لوا البناء الطلب(، يف 
 التكنولوجيا على )الطلب بصاحلوا� وق(،صال�

 احلديثة( املعدات ال�صناعية وال�صيدليات.
الرابع الربع يف للخدمات ع ّجصامل� الأداء كان •

يف اطصالن� زيادة بفعل 2013 عام من 

 اريعص)م� البناء التالية: الفرعية القطاعات 
راءصو� أجريات وقص� يف )تعايف العقارات أكرث(،ا

 واقصأ�ا) والنقل والفنادق ياحةصال� العقارات(، 
جديدة، ارتفاع ال�صادرات(.

الربع يف كبري كلصب� تقرةصم� البيع عارصأ�ا بقيت

اركنيصامل� من 76% أفادا إذا ،2013 عام من الرابع 

 حني يف فيها، يذكر تغيري وجود عدم عن حصامل� يف 
 نتيجة البيع عارصأ�ا يف سانخفا� عن منهم 9% أفادا

 ة.صيف الطلب وزيادة املناف� سانخفا�
الرابع الربع خالل العاملة القوى أرقاما نت ّصوحت�

عن ركاتصال� من 27% أفادتا حيث ،2013 عام من 

أعلىا وهي الربع، هذا خالل موظفيها عدد يف زيادة 

الرابع الربع يف جيلهاصت� جرى التي 20% بةصن� من 

 ركاتصال� أغلبا أفادتا ذلك، ومع .2012 عام من 
 الربع. لهذا موظفيها عدد يف تقرارصا� عن (%68(

أعلىا زيادات والت�صنيع اخلدمات ركاتص� هدتصو�

ركاتص� من 32% يف وذلك املوظفني، عدد يف 

 قطاع ركاتص� من 31% مع باملقارنة اخلدمات 
 ركات قطاع التجارة.صمن � 20%الت�صنيع و

 حيث من ركاتصال� ملجتمع العام أداءالل ًوتكرارا
 اجلديدة راءصال� طلبات ارتفعت املبيعات، أحجاما
ذلك وعك�س ،2013 عام من الرابع الربع خالل ًاصأي�ا

أعلىا وهو ،26% البالغ الإيجابي ال�صايف الر�صيد 

 الرابع الربع يف جلص� الذى 7% البالغ الر�صيد من 

11
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من الثالث الربع يف جلص�21% و ،2012 عام من 

 عن يةصالرئي� القطاعات جميع ارتصا� و .2013 عام 
 الرابع الربع خالل اجلديدة راءصال� طلبات يف نصحت�

 ر�صيد وجود عن الت�صنيع ركاتص� أفادتا حيث ،2013
الر�صيد هذا بلغ بينما ،24% بةصبن� ٍ�صاف إيجابيا

قطاع ركاتص� ويف 24% التجارة قطاع ركاتص� يف 

 .28% اخلدمات 

 ًارتفاعا القدرات من تفادةص�لا تلمعد لت ّجصو�
يف حصامل� يف اركةصامل� ركاتصال� من 35%لـ بةصبالن�

 ل ّجصت� مل أنهاا حني يف ،2013 عام من الرابع الربع 
 نويةصال� املقارنة ريصوت� منها. 55% بةصلن� تغيري أيا
 من زادت الت�صنيع ركاتص� من أقلا بةصن� أنا إىلا

 من 37% أفادتاو القدرات، من تفادةص�لا توياتصم�
 عام من الرابع الربع يف زيادة حدوث عن ركاتصال�

.2012 امعنمعرابال عربال يف 44% بلمقا يف 2013

 عن تكارصل�ا من 34% ادتأفا ات،دماخل اعطق ويف 
 عرابال عربال يف دراتقال نم ادةفتص�لا ةبص�ن اعفارت

 نمعرابال عربال يف 43% بلمقا يف 2013 امع نم
 .2012 امع

 ًارتفاعا ريةصالب� املوارد / العمل وحدة تكلفة لت ّجصو�
 عام من الرابع الربع يف ركاتصال� من 41%لـ بةصبالن�
 ومراجعة العمال، كنص� تكاليف ارتفاع ببصب� 2013

 مل التكلفة هذه ّأنا حني يف الزيادات، ومنح الرواتب،
اركني.صمن امل� 57%بة لـصأي تغيري بالن�ا ل ّجصت�

حصامل� يف اركةصامل� ركاتصال� من 21% افادت وقد 

من الرابع الربع يف اخلام املواد تكاليف ارتفاع عن 

 عام من الثالث الربع يف 35% مقابل يف ،2013 عام 
54%لـ بةصبالن� الإيجار تكاليف ارتفعت كما .2013

 وبقيت 2013 عام من الرابع الربع يف اركنيصامل� من 
(.46%ركات الباقية )صبة لل�صة بالن�ّتقرصم�

اركةصامل� ركاتصال� من 72% حوايل ّأنا حصامل� فصوك�

86% بةصن� أبلغتاو البنكي، التمويل من تفيدصت� كانت 

يف التمويل تكاليف يف تغيريات وجود عدم منها 

 وجاءت فيها. زيادة وجود عن منها 11% أبلغتا حني 
التمويل من تفادةص�لا لعدم ًترجيحا الأكرث بابصالأ�

 وارتفاع الفائدة، عارصأ�ا ارتفاع توقع هي البنكي 
 لتزاماتلوا ماناتصبال� املتعلقة والتحديات ومصالر�

التي تطلبها البنوك.

اركةصامل� ركاتصال� من 81% ّأنا عن حصامل� فصك� كما 

تغيري أيا وجود عدم أوا زيادة حدوث عن ارتصا� فيه 

 عام من الرابع الربع خالل أرباحهاا توياتصم� يف 
افادت التي ركاتصال� من 51% مقابل يف ،2013

 عام من الرابع الربع يف أرباحهاا يف زيادة وجود عن 
.2012 

 2013الربع الرابع من عام  – أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة

 بعلرا يف طةص� ملتواوةل�صغرياتكارصل�اءادأا يعك�س
 ات،ركص�ال عمتجمل امعال أداءال 2013 امعنمعرابال

 عةص� خلاا لعينةا من 95% تكارصل�اههذ لّكصت� حيث
 بعلرا يف تكارصل�اههذ طاصن� نّصحت� قدو.حصللم�

)بلغ يصاملا� ملعاا مع نةر ملقابا 2013 امعنمعرابال

 يف 3% مقابل يف 25% املبيعات لأحجام ال�صايف الر�صيد

(.2012 الربع الرابع من عام

 ية كما يلي:صا�صوجاءت النتائج الأ�
 طةص� ملتواوةل�صغرياتكارصل�ا من 25% ارتصا� •

 مجح يف ادةزي دوثح نع حص�امل يف ةاركص�امل
 ههذ من 70% ادتاف نيح يف ا،هديللمعال وةق
 54% تثّدوحت ري.يغت أيا دوثح دمعنع اتركص�ال

اراتجإيال فيالكت اعفارت نع اتركص�ال ذههنم

24% مع نةر ملقابا 2013 امعنمعرابال عربال يف 

 بعلرا يف 3%و،2012 امعنمعرابال عربال يف 
 ههذ حظتل فقد ، ملثلباو.2013 امع نم ثالثال

 تراص�ا حيث ،للعماا ليفتكا يف ًعاتفارا تكارصل�ا
 المعال فيالكت يف ادةزي دوثح اتركص�ال نم %41
 ن ّصحت� قدو.بقاصل�ا بعلرا يف 33% مع نةر ملقابا
 ّقيتعل ما يف طةص� ملتواوةل�صغرياتكارصل�ا ءادأا
 دجوو عن تكارصل�ا من 36% ادتاف إذا اح،أربالب

 .2013 معا من لثلثاابعلرا يف 30% لابقم اداتزي

 تكارصل�ا من لصف�أاةلكبرياتكارصل�اءادأانكا •
 ،ت ملبيعاا محجاأا حيث من طةص� ملتواو ةل�صغريا

ادةزي نع ريةبكال اتركص�ال نم 56% ادتاف ثيح

 38% بلمقا يف 2013 امعنمعرابال عربال يف 

 فقد ،لكلذًنتيجةو.طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصلل�
 ،حبارلأا حيث من لصف�أاًءادأاتكارصل�اههذ حققت

 �صيدبر)حبارلأاعتفارا عن منها 48% ادتأفا إذا
 تكارصل�ا من 36% لابقم يف (30% بلغ ٍف�صا

 (.17% بلغ ٍف�صا �صيدبر) طةص� ملتواو ةل�صغريا
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 2013الربع الرابع  – رين ّأداء المصد

• 

• 

ركاتصوال� رةّامل�صد ركاتصال� بني املقارنة تظهر

املجموعتني كال ّأنا املحلي وقصال� نحو التوجه ذات 

 حيث بالعائدات، ّقيتعل ما يف ًابهاصمت� ًأداءا متتلكان 
زيادة عن املجموعتني من كل من 44% أفادتا

.2013 عائداتها خالل الربع الرابع 

يف رينّامل�صد أداءا ّأنا القطاعية املقارنات تظهر 

 املبيعات أحجاما حيثمن لصأف�ا كان الت�صنيع جمال 

 ًافةصإ�او اخلدمات. جمال يف العاملني للم�صدرين
أبلغواا الذين امل�صدرين بةصن� تصانخف� ذلك، إىلا

الربع يف 37% من اخلام املواد تكاليف ارتفاع عن 

من الرابع الربع يف 22% إىلا 2013 عام من الثالث 

 .2013 عام 

يةصالرئي� بابصالأ� عن ًاصأي�ا احلايل حصامل� فصوك� •

 نحو تتوجه التي ركاتصال� ذكرتها التي التالية 
 وق املحلية لعدم قيامها بالت�صدير:صال� اخلدمات جمال يف رينّ

• 

امل�صد مع باملقارنة والأرباح

.IQÉéàdGho وقصال� على ّين�صب احلايل ركةصال� تركيز ّإنا

 يوجد اعتبار للت�صدير. لاملحلية فقط، و رونّامل�صد ارصأ�ا فقد بالتوظيف، ّقيتعل ما يف 

على منهم 71% حافظ إذا النتائج، تقرارصا� عن

من الرابع الربع يف حققوها التي توياتصامل� ذات 

قيامهم عن منهم 24% أفادا حني يف ،2013 عام 

امل�صدرين من 37%أفادا كما جدد. موظفني بتعيني 

بتعيينات القيام عن الت�صنيع جمال يف العاملني 

 مقابل يف ،2013 عام من الرابع الربع يف جديدة 
 30%و التجارة، جمال يف العاملني للم�صدرين %17

تحديات العمال الساسية في دبي 

o 

o 

o 

ّلويقلجيدةسفر�توفرييف املحليةوقصال�تمرصت�

الت�صدير عتمادل احلاجة من بالتايل ذلك 

 أجل النمو.ا كخيار من 
 من ًجزءا الت�صدير نحو عصالتو� ميثل ل
ركة.صالعامة لل� رتاتيجيةص�لا

 املتعلقة جرائيةلوا النقدية العوائق ارتفاع 
 وم اجلمركية واجراءات الت�صدير.صبالر�

 2013تحديات العمال الرئيسية - الربع الرابع، 

 %64 ال عوامل �سلبية

املناف�سة 11% 

أجرياأ�ستئجار و التالا تكلفة 10% 

 2013تحديات العمال الرئيسية - الربع الثالث، 

أخرىا 3% 

الر�سوم احلكومية 2% 

قوانني حكومية 1% 

لطلب على املنتجات / اخلدمات 1% 

أخر يف �سداد املدفوعاتاالت / امل�ستحقات 1% 

تكلفة العمليات 1% 

تكلفة املواد اخلام 1% 

تكلفة العامة 1% 

توافر العمالة املاهرة 1% 

توافر التمويل 1% 

تقلبات العملة 1% 

تكلفة املرافق 1% 

 13الشكل 

5% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

17% 

66% 

14الشكل 

 ال عوامل �سلبية

املناف�سة
 الطلب على املنتجك / اخلدمات 

 أجرياتكلفة اال�ستئجار و الت

 الر�سوم و القوانني احلكومية

 أخر يف �سداد املدفوعاتاامل�ستحقات / الت

 أخرىا

 تكلفة املواد اخلام

 توافر العمالة املاهرة

تقلبات العملة
 تكلفة التمويل 
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 جهتهااو لتيا يةص�اص�لأا تيالتحدا ًاصي�أا حصمل�ا لويتنا
 لتياو ،2013 امعنمعرابال عربال ةايهن يف اتركص�ال
 ارتصأ�ادوق ا.ورهطوت اتركص�ال ومن ىلعّرؤثوتدق

 اتيلمع امأماقوائع ودوج دمع إىلا اتركص�ال نم %64
 ءاصن�إا لةهوص�دّكؤوي مما ،لف�صلااهذ لخال تهمكارص�

 ي.دب يف المأعال
الأهم ّيالتحد ّأنا الأخري الربع مع املقارنة فصتك�

 فيما ة،صاملناف� وهو ، رّييتغ مل ركاتصال� تواجهه الذي 
 حتى ًوحاصو� أكرثا تئجارص�لا / الإيجار تكاليف أ�صبحتا
 يواجه الذي الأهم الثاين التحدي لّكصت� أ�صبحتا أنهاا

ركات يف دبي.صال�

 على ّرؤثوت التي يةصالرئي� التحديات يلي ما يف ونورد 
 ركات يف دبي:صال�
ةصاملناف� ّعدُت اركني(:صامل� من 11% )ذكره ةصاملناف� .1

 تواجه التي التحديات أكرثا من والعاملية املحلية 
 ركاتصال� من 17% ارتصأ�ا وقد دبي. يف ركاتصال�

 الربع يف يصالرئي� التحدي أنهاا على ةصاملناف� إىلا
الذين اركنيصامل� من 59% ذكر وكذلك، ي.صاملا�

 التحديهذاةّدص�ّأناًحتديابو�صفهاةصاملناف�حددوا 
 قد ازدادت يف الربع احلايل.

 من 10% )ذكره تئجارص�لا / الإيجار تكلفة ارتفاع .2
 بو�صفه الأمر هذا عن الإبالغ جرى اركني(:صامل�

 جتديد عليها التي ركاتصال� تواجهه ًياصرئي� ًحتديا

النظرة المستقبلية للستثمار 

تكاليف ارتفعت وقد أعلى.ا عارصأ�اب إيجاراتهاا

اركنيصامل� من 78%لـ بةصبالن� تئجارص�لوا الإيجار 

 التي التحديات بني الإيجارات ارتفاع ذكروا الذين 
 ركات.صتواجه ال�

(: كنيراصمل�ا من 2% ره)ذك ةيومكاحل ومصر�ال .3

 رثأكاثالثهفصو�برأمال ذاه إىلا ارةص�لا تمّت
 .2013 امعنمعرابالعربال يف ةديج اتديحتال

 تفعةملرا ليفلتكاايفهكرلذيصئي�لرا ببصل�اىيعزو
 تا ريص�أات موص�رو يةرلتجاا سخي�الرتا يدلتجد

 .ملنيللعا لخولدا
 أثرياالت بةصن� حيث من متقاربة الباقية التحديات ّإنا .4

اركني.صمن امل� 1% ركات كما ذكرصعلى ال�

ًبناء ركاتصال� على ّرؤثوت التي بالعوامل ّقيتعل ما ويف 

التي يةصالرئي� الثالث التحديات ّأنا جند حجمها، على 

ة،صاملناف� هي طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� تواجه 

احلكومية، ومصوالر� تئجارص�لا / الإيجار تكلفة وارتفاع 

 الثالث التحديات ّإناف الكبرية ركاتصلل� بةصبالن� ما يف 
 تئجار،ص�لا / الإيجار تكلفة ارتفاع هي يةصالرئي�

 ة، وتكاليف العمال.صواملناف�
 هي يةصالرئي� التحديات ّإناف للم�صدرين، بةصبالن� أماا

 عام. ٍكلصعمال ب�لقطاع ا ها تلك التي تواجهصنف�

بةصبالن� تثمارصلال� تقبليةصامل� النظرة ًاصأي�ا حصامل� يقي�س

القدرات عصتو� بخطط ّقيتعل ما يف الأعمال ملجتمع 

 رصع� ثنيلا مدى على تخدمةصامل� التكنولوجيا وترقية 
 التالية. ًهراص�

 بةصلن�با لعمالا ملجتمع يللعاا لؤولتفاا مع فقالتوباو
 تكارصلل� تقبليةصمل�اةلنظرانتّصحت� فقد،مدلقاابعللر

 مةتخدصمل�ا جيالولتكنوا قيةتروتارلقدا يعص�تو نحو
 عةص�خلااتكارصل�ا من كبري دعد مييلو.تهاعمليا يف

 يف تهاارقد عةص�تو يف رتثماص�لا ىلإا(77%) حصللم�
 بعلرا يف منها 72% بلمقا يف 2014 امعنم أولال عربال
ًناصحت� يةنوصل�ا نةرملقاا تظهرو.2013 امعنمعرابال

 يف 2013 امعنمعرابال عربال يف 77%) اتعوقتال يف 
 (.2012 امعنمعرابال عربال يف 65% بلمقا

 مةتخدصمل�ا جيالولتكنوا قيةتر خطط تيداتز ،ملثلباو
 بعلرا يف منها 60% مع نةرملقابا تكارصل�ا من %66(
 يف ًناصحت� يةنوصل�ا نةرملقااتظهرأا قدو (.يص�ملاا

 بعلرا يف 66%) مةتخدصمل�ا جيالولتكنوا قيةتر خطط
 نمعرابال عربال يف 46% بلمقا 2013 امعنمعرابال
(.2012 امع

 تارتثماص�ا يف عص�لتوامتعتز لتياتكارصل�انإافالذ
 ينملباا يعص�تو ملصت� نهاأابتدفاأا ةيدجد ليةماص�أار
 نعمل�صاا مثل ةيدجد ل�صوأا ءارص�و ليةحلاا ملكتبيةا

 ات.بركوامل تلآوال اتودعتص�وامل
 عن هااص�رعص�للتو متعتز ل لتياتكارصل�اتظهرأا كما

 راتقرص�لا لتحقيق تطلعها وأا/و لهاعمالأ يلحلاا حلجما
 .يلماص�أالرا قهانفاإاةدياز قبل بحيةلراو
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حيث من بةرمتقا تياتوصم� عيةلقطاا نةر ملقاا تظهرو

 بةصن� مع)تارلقدايعص�تو يفرتثماص�لانأصاب�لؤولتفاا
 تكارصل� 77%وةرلتجااو لت�صنيعاتكارصل� %78

 جيالولتكنوا قيةبرت يتعلق ما يف ماأا (.تماخلدا
 كرثأا (75%) لت�صنيعاتكارص� نتكا فقد ،مةتخدصمل�ا

 (.62%) ارةجتوال (66%) اتدماخل اتركص�نمةبرغ

 ةلكبرياتكارصل�اّنأا جند ،تكارصل�ا حجم حيةنا منو
 مهاتخدصت� لتيا جيالولتكنوا قيةتر يف غبةر كرثأا نتكا
 ،قوصل�انحوتجهالتوبايتعلقمايفماأا.تهاارقديعص�توو

 يرلت�صدا قاوص�أا نحو ه ّجلتوا تاذ تكارصل�ا ّنأا فنجد
 تارلقدايعص�توسيخ� ما يفلصف�أاتقعاتو يهالد

 .ملحليةاقاوص�لأا نحو جهلتواتاذتكارصل�با ًنةرمقا

؟ هل تعتزم توسيع قدرات أعمالك التجارية 

 15الشكل 

؟ هل تعتزم ترقية التكنولوجيا المستخدمة في عملياتك 

 16الشكل 
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