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 ةمدقم

 همعدو ةرامإلا يف ةعانصلاو ةراجتلا عاطق ميظنت فدهب1992 ماع سرام رهش يف يبد يف DED ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد تسسأت
 .هزيزعتو

 ،يبد حاكم ،ءارزولمجلس ا ئيسر لةودلا ئيسر ئبنا ،وممكت لآدشار بن دحممخشيلاوسملا صاحب ردصأ،2008 بروكت يف أ
 ،يبد ةريف إما عامة بصفة ديصاالقتء ادااأل تخطيط ية عندصاالقتلتنمية اة اائردل ملةكالا ليةوؤسالم حذي منلا-25.مقر ومسالمر

 .اتيجيةترسال يب اد خطة هاليإ ميلتي ترا فاألهدا قيقن تحضمال يةدصاالقتلتنمية ادعم او ظيفيةولا اهتوحدا على فاإلشروا

 اخيصالتر رصداوإ يةرالتجا تكاشرلا سجيلت المتمثلة يف يةدقليلتا هانشطتن أع لةوؤسالم هي يةدصاالقتا لتنميةاةائردلاا تزوم
 :شمللي اهتلياوؤسق منطا تسعادفق ،هاحت مظلتت ةديدجتسساؤبع مرألودخ نه معال أإ.يبد يف يةرالتجا يةالحما وفيرتو

 ((SMEs ةطسوتملاو ةريغصلا عرياشملا ةيمنتل دشار نب دمحم ةسسؤم 1.

)EDC) .2 اتدرصالا لتنمية يبد ؤسسةم 

)FDI( .3 رامثتسإلا ةيمنتل يبد ةسسؤم 

 (DCO)ةيسفانتلل يبدبتكم 4.

ً 

 ةغيرصلا عيرمشاللتنمية ا اشدر بن دحمسة مسؤوم تاردصاللتنمية ا يبد سةسؤم) يةدصاالقتا لتنميةة اائردل عتينبلتاا
 هذه خصتل .لاألعما ءداوأ تعاوقلت وعيضووم ريودمتقيي ميدتق ت علىارإلمااوكي آي لسنني عون معالتباو(سطةوالمتو
 .2021 عام من لثلثاا بعالر عن سةاردلل سيةئيالر جئلنتاثيقة اولا

DED ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد لثمت  قيقحت ىلع ةدعاسملا يف اهتمهم لثمتت يتلاو يبد ةموكحل ةعباتلا تانايكلا ىدحا )(
 ". يبدل ةيسفانتلا ةردقلا" معدو "ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلا" زيزعت ىلإ ةيمارلا ةيجيتارتسالا فادهألا

 طلنشاا وىستممتقيي يللتاباول ألعماا مجتمع تاروصتديدحت هدفبلاألعما علقطا يةوسن بعر يةئصااستق سةاردةائردلا جريتو
 .دمالقا بعللر تكاشرلاتعاوقتو يلالحا ديصاالقتا

 ارهوتطو وهانم ىعل ثرؤت قد التي تايدتحلا نبشأ هاتالحظاوم تكاشرلا ءارآ ئيةصاالستقا سةاردلا هذه حضوت ،كلذ إىل ةاإلضافب
 .ادمةالق اشهر شرع ثنيالا دىم على هاتارستثمااتعاوقتمبتقيي ومتقو

 سستينؤالم عم قسينلتاب يةداصقتالا تامولعملا مسق فكعي ،ةرئادلاب طةونملا ةديدجلا تاليوؤسملاب فليكلتا عم اشيامت
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 ةزجوم ةحمل

يبد نفإ ، كلذل نتيجةو .هاعتطبي ىلإ لاألعما ةدوإعا ناوروك سور فيرالنتشا ديصللت الزمةلءات اااإلجر ذاتخا يبد ومةحك صلوات ▪

 رهادة قءاقر سجل ذيلا (BCI) العام لاألعما شر ثقةؤم ل الخ من كلذ الحظةم كنيمو أخرى ةمر شعانتالوا عايفلتل هايقطر يف
 شرؤالم هريظو .عاملنفس ا من ينلثاع ابالر طة يفنق من ةة كبيرديابز كلذو ، عام لث منلثاع ابالر يف نقطة 146,6 2021 124,5

 .يبد يف تكاشرلل بيةإليجاا تعاوقلتوا راقرستالعلى ا ضحةوا تارشاإ

ـب ةرالتجا عقطا يليه نقطة 155,2 عللقطا (BCI) لاألعما ثقة شرؤم ث سجلحي قبليةستم ةنظر وىبأق تدماالخ عقطا يتمتع ▪

 .نقطة 138,9 ـب عصنيلتع اقطا مث نقطة 140,5

و152,1 بلغ طنقا عوجمسطة مع موالمتو ةغيرصلا تسساؤالمب نةرمقا الثقة من أعلى جةرد ة عنلكبيرا تكاشرلبت اأعر ▪

 .لكذ إىل وما حباراألو عاتلمبيا جموح علبيا عرس ثلم لعمااأل بنوالج ئلةمتفا عقلية كسعي ماوايل ملتا على 138,3

خيصالتر ومسرو رإليجاوا سةلمنافا شملت يبد تكاشر هاهواجت ئيسيةر تيادتح 3 . مأه ▪

نويك نأ ٪ عوقتت بينما دمالقا بعالر يف لاألعما ضعو حسنيت نأ تكاشرلا من ٪73 25 قعوتت ،لاألعما تعاوقلت بالنسبة ▪

نأ نحي يف ،اً دمالقا بعالر يف ضعولا رودهت عوقتت تكاشرلا من فقط ٪2 . رقستم عضولا

منهم فقط ٪ كنل ،ظفينوالمب ظاالحتفا يف دساعت قميةالر لصحةا ولن حلإىل أ تكاشرلا ٪ من55 26 من بقري ر ماشاأ ▪

نأ ىلإ عالستطالا مهشمل ينذلء ااردالم رشا، أينظفوالم نظر وجهاتب لقعيت فيما .قميةالر الصحة لور يف حلالستثمال نوططيخ

 .قميةرلا لصحةا لوحل ىلن إاآل نوعيتطل ظفينوالم أغلب 

ناوروك جائحة ةفتر ل الخ نتنترإلا عبر لوحللإىل ا تعمليالف اصن كثر منأ تكاشرلن ام ٪ 12 . وايلح لتوح ▪

نوكت نأ ملحتُي و حباراأل وهامش تعالمبيا تداايريف إ ةدياز 2021 عام لث منلثاا بعالر ين يفردصللم عليء الفدااأل دهش ▪

 .ليةوالد واقساأل عبر لطلبا ةدياز نع جمةنا

حيبوالتر لستقبالإل معيلتطعملية ا يعسرتو دوع القيفرو ،يبد ومةلحك ديصاالقتا فيزالتح زمةكبير عن ح ضابر تكاشرلا عرشت ▪

 2020. وكسبإ ضعربم
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 ةماه طاقن

 دعب حاجنلا قيقحت يف يبدب ةفايضلا تامدخ تحجن فيك
 انوروك ةحئاج

 ال يتال جيالخل منطقة يف اًعوتن رثكاأل تاداصتالقا دحأ يبد
 ىعل مدتتع حيث ،هادصاتاق ه يفوحد النفط لىد عتمتع

 تيةجسلوال ماتالخدو فيهالترو حةيالسا قطاعات مثل
 ىلإ نائحة كوروشار جاتنا أدى دوق .ئةالتجز ةتجارات ووالعقار

 سفرال كاتشرطاعم والمالفنادق و نم د كبيرعد القإغ
 يافةالض عمال نم الفاآل انإىل فقد أدى مام حةيالسوا
 .ظائفهملو

ثراأل صاصدى امتا أكم ،حةئالجا تأثير من ة إىل التخفيفرإلمايف ا عولمتنا دصاالقتوا يبد يف يةوالق قميةالر التحتية لبنيةا تدأ ، كلذ عوم ▪

 .عدب عن عمللع إىل اسوا نطاق ل علىنتقاالوا ،قمنةوالر ،سيينسااأل عاملينة للديدج تتصنيفا ىلإ الجائحة رالنتشا ديصاالقتا

عيةطبي ةديدمل جبيئة ع لقية إىل خهالنا يف ديؤسي مما ضيافةلا عقطا يف تكاشرع للدف ةوق ءبنا على الجائحة من عايفلتا دسيساع ▪

 .المةسلوا لصحةا تيادج تحلعات سيةساأ تالوتح ةديدالج عمللبيئة ا دهشت نع أوقالمت منو

،كللذ .عمةطاأل عضب داتبإمدا ؤتنبلا على ةرقدلا وعدم دجدلا لالعما على طلبلا ةديازو ،فليكالتا عتفارا من ياتحدلتا ههذ حواتتر ▪

 كيفية فةعرم سيما يف ال ،تياده التحذعلى ه غلبللت رقط ديجا يب إد يف تكاشرلا مديريو يينذالتنفي ءساؤلرل مهالمو ريولضرا من
 فلتكية ارإلماى اعل ، يجبليةلماا ألزمةا دعب تاغييرت ءابإجر يبد ا قامتمثلمو .هاكاليفت ةديازو لةعماليد على ااالمتز لطلبع ام عامللتا

 .كنيم ما عأسرب تياده التحذهل بةالستجاوا

يينذالتنفي ينمديرالو ءساؤالر عين علىسيتو ياضاالق مختلف عالجةلم التخطيطو التفكير ستتطلب هاكنلو ،سهلة همةه مذه نوتك لن ▪

، كلذ ة علىوالع .نةوضموم نظيفة افقالمر على ظحفالا وكيفية عمللا زنجاإ بكيفية لقعيت فيما سيةسااأل مهتكياوسل غييرت تكاشرلل
ا لةماعلا ىوقلا يف رامستثالا تاكرشلا ىلع جبي ،ددجلا لامعلا ىلع ديازمتلا لبطلل بةاجستالل قتولا قضيل اً و   يعسرتو ،حليةلم رظن
 .االصطناعي ءكاذلوا اآليل غيلشلتا

ded.ae 



     

      

    

  

   
           

       
 

    

  

 
 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

• 

liCl Dubai_DED rn DubaiDED C Dubai OED 

4 

 جيةالمنه

" 

 عجمي من كةشر 511 لف منتتأ ليةنة إجماعلى عي 2021 عام لث منلثاا بعللر يةوع السنبر ئيةصاالستقا سةاردلء ااإجر مت
 تطاعاق ا منبسانم المثيت لتموح ةربيكلاو طةسومتلاو ةرغيصلا تاكرشلا نم اًجيزم نةعيلا نتمضت حيث يبد ةرإما ءنحاأ
 من ديلمز .ديبل اإلجمايل حليالم جتلناا يف هامن لكل ضافةالم قيمةلا مساهمة مع سبيتنا بما تدماوالخ ةروالتجا عصنيلتا

 .يرقرلتا اذه من 21 فحةصلا ىلإ عوجالر جىير ،لاألعما شر ثقةؤم بجية حساهل منوح صيلالتفا

 : 1 للشكا

االستقصائية الدراسة المشاركة يق العينة

الكبيرة   35الشركات

 الشركات ) الخدمات
الصغيرة

 ( والمتوسطة

 10التصنيع

 9التجارة

 16الخدمات

الكلية  511العينة

ومتوسطة )التصنيع صغيرة  ( شركات

الكبيرة الشركات

82 
210 

184 

 التجارة

ومتوسطة ) صغيرة  ( شركات

35 

 موحج ،بيعلارعاسمثل أ سيةئيرتاشرؤلى مع يةوسن عبرال سةاردلا تركز ،«للألعما قبليةستالم ةلنظرا» سقيا أجل من
وأ " نوعوقيت وانكا ذاإ ىل ماة إرشاإلا سةاردليف ا كينرمشالا طلب من وقد .ظفينوالم ددوع حبارواأل ،تعالمبيا  فاضانخ" ةدياز"

فرعيةال تقطاعالع اجمي يف تكاشرلات اروصت ئية عنصاالستقا سةاردلا شفتك دوق  ".غييرت نود" هائبقا وأ اييسمقله اذه
 .وعةمتنال

1 For the purpose of the survey, each quarter is defined as follows: Q1 is the period between January and March, Q2 is the period between April and June, Q3 is the period 

between July and September, and Q4 is the period between October and December of each year 
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2021  الثالث من عام بعلرا – األعمال ثقة مؤشر

 ةكبير ةدياز مع ، 2021 معا ين منلثاع ابالرب نةرمقا رولمنظا ستقبلالم ها يفلأعما تعاوقت يف اكبير حسنات يبد يف تكاشرلع اوقتت
 عبالر يف نقطة 146,6 ىلإ 2021 امع من ينلثاع ابالر طة يفنق 124,5 نقطة من 22.1 رقدابم ) (BCI اإلجمايل لاألعما ثقة شرؤيف م

 (.ةديالمحا / ةقرستالم شاعرالم إىل 100 جةردلا شيرت).نفس العام لث منلثاا

 2:للشكا

مناخاألعمال  2021الربعالثالثالمؤشرالمركبللثقة يف

146.6 

125.6124.5 

الثالثا 2021 لربع الثاين 2021الربع ا ألول  2021الربع

 3:للشكا

مناخاألعمال  2021الربعالثالثالمؤشرالمركبللثقة يف

الشركات مؤشر

الكبرى

146.6 

العام المؤشر

138.3152.1 

الشركاتالصغيرة مؤشر

والمتوسطة

 ةسيئيالر المالحظات
 ىبرلكاتكاالشر تأظهر
 ةثقال نم علىأةدرج

 نع ةرالكبي كاترشال بترعأ
 يرةالصغ تؤسسالمبا ةنمقار

 نةرقاة مثقال من ىعلأجةرد
 ككذلوةطتوسموال

 ةرغيصال ساتسؤبالم
 ثرأك ةئلتفامةيعقل سعكت

 عوجملغ مب حيث طةسوالمتو
 لعمااأل ثقة رشؤم جاترد لماعاأل بنجوا صوصبخ
 .وايلالت ىعل 138,3 و 152,1 تعايبلما حجموعيبال سعر لثم

 هايرغو باحواألر
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 2021 ماع من ثلاثلا عبرلا – لامع ألا ةقث رشؤم
قعوتتو.2021 ماعللامألعاتاعقوبتقلعيتامفيلؤافلتانمابيسنىلأعىوستمب ليةوألاتااعطقلايف ديب تكاشر تتمتع ً 
 .2021 معا يف طلبلاعتفارا التولمقاوا ءبنالوا اترعقالوا ،ةرلتجابا تعمل لتيا كاتالشر

 4:للشكا

نمابيسناًعفترمىوستم4 الشكل حضوي ً 
 تكاشر بين لباألعما لقعيت فيما الثقة

 عنيصلتع اقطا يف تكاشرلبا نةرمقا تدماالخ
 و 155,2 تبلغ ثقة شرؤت مجارد عة مروالتجا

تكاشرلاتوعبر .يلوالتا على 140,5 و 138,9
 قعواب قةللث وىستدىن مأ عن نيعصلتاعقطا يف 

 تطاعابق نةرمقا نقطة 1.6 و نقطة 16,3
 .ةروالتجا تدماالخ

مناخاألعمال  2021الربعالثالثمنعامالمؤشرالمركبللثقة يف

140.5 
138.9 

155.2 

التصنيعالخدماتالتجارة

 5:للشكا

 ةسيئيالر المالحظات

 كاترش يف اءردالم ركذ
 ىعلأ ثقة مهيدلنأ دماتخال

 يةاإليجاب عاتلتوقا كسعي مما
 .2021 يف عام ونملل

األعمال ثقة عاممؤشر من الثالث  2021الربع

الرئيسيبد يب البر

148.8 146.6 

المنطقةالحرة

 تعاوقت يبد يف تكاشرلاتأظهر
 نةرمقا طفيف بشكل وىأق

 المنطقة يف ةدووجالم كبتل
 .نقطة 2,2 بلغ بفارق ةحرلا
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 لامع ألا ةقث رشؤمل ةيملاعلا تاهاجت الا
 نواعتلا ةمظنمل لامع ألا ةقث رشؤم وه تانايبلا ردصم .يبد داصتقا ىلع اهريثأتل اًرظن ةيسيئرلا ةيملاعلا قاوس ألا رايتخا مت
يف تاروطتلا لوح يأرلا تاع الطتسا ىلع ءانب ،ةيلبقتسملا تاروطتلا نع تامولعم رفوي يذلا OECD ةيمنتلاو يداصتق الا ً 
 يف لوحتلا طاقن عقوتو جاتن إلا ومن ةبقارمل رشؤملا مادختسا نكميو .ةعانصلا عاطق يف ةزهاجلا علسلا نوزخمو تابلطلاو جاتن إلا
 ىلإ 100 نم لق ألا ماقر ألا ريشتو ،بيرقلا لبقتسملا يف لامع ألا ءادأ يف ةقثلا ةدايز ىلإ 100 قوف ماقر ألا ريشت .يداصتق الا طاشنلا
 .يلبقتسملا ءاد ألا هاجت مؤاشتلا

 6:للشكا

يبلغ لد يب األعمال ثقة مؤشر
لعام 146.6 الثالث الربع  2021 يف

الرئ العالمية لألسواق الشهري األعمال لثقة المركب يسيةالمؤشر
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الصين المتحدة الواليات بريطانيا الهند المانيا

Source: https://data.oecd.org/ 

قةث رشؤم يف اً شهريلا BCI لاألعما رارقستا انياملأو انياطيربو كيةيرمألا ةدحمتلا تايالولا مثل سيةئيرلا ميةلاعلا قاوسألا رهظت ■ 

او لةجسملا تالاحلا ددع ضافخنا ببسب اً  .يعسرلن التحصي مامت دوقيلا لةازإو ديدجلا يعبيطلا عضولا وحن نادلبلا كرحت ببسب
يبد راوز رداصم مأه نم اً يبيجاإ بشكل اقوساأل هذه يف راقرستالثر اؤسي . ضيأ انياملأو كيةيرمألا ةدحمتلا تايالولاو انياطيرب دعت

 .يبد يف والسياحة فرسلا عقطا على 

دودالح لاال تز حيث صينليف ا مكاتتر لاتز ال الثقة نأ عكسي دمما ق صينلل BCI لاألعما ثقة شرؤت مجارد يف طفيف خفاضنا ■ 
 طةتبن مروكت ي قدلتوا من قلأ لثقةا شرؤم ياتومست لاتز ال . 100يةرسا دوالقي من عديدلا لاتز الو كامللبا حةومفت غير

ك ديب حنجا ت ال الد عةطلي يف يبدو صينلا بين اآلمن فرسلات ارخيا دعت .قبليستالم ءدااأل هتجا ؤمبالتشا  حيث 2020 وسبإ
ًا  . يونس حئاس نوليم ةدحمتلا بيةرعلا تارامإلا ىلإ نيدفاولا ننييصيلا حاسيلا ددع زواجيت

علا ثادألحا ماقت نأ ضرفتملا نم حيث يبدل بةسنلاب ميةألها غلاب اً يف سيةئيالر المية رمأ سيةئيرلا ليةودلا قاوسألا ايفعت دعي ■ 
 ديهنلري اودلوا ملعالوكأس ا وكسبإ الحصر ال للمثاا سبيل ك علىلذ بما يف يبد يف T20 2020 2021 امع بع مناالر بعالر

 رواالز ر علىيكب بشكل يبد دعتمت .ملعالا ءنحاع أجمي ر منواالز يينالم بذن تجع أوقالمت التي منو وغيرها وجيتكس زالممتا
 .يبد يف اقيةالر ةبالحيا عستمتاالوا رستثماالوا عمللوا عيشن لللييودلا

ded.ae 
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–  2021 ماع نم ثلاثلا عبرلا لامعألا ىلع ةيلبقتسم ةرظن

 كلذعوم 2021. عام لث منلثاع ابالرب نةرمقا 2021 ماع نم عبارلا عبرلا يف اًيداعصت اًاهجتا ريياعملا بيةلاغ ربع فيةاصلا ةدصرألا ترهظأ
 وبسكإ ضرعم قالطإو يوجلا رفسلا عبيطت ىلإ يساسأ كلشب ىزعُي لامألعا وريدم هادبأ يذلا لؤافلتا نإف ،

 .عايفلتعملية ا عسرت دلتي قا سرالمدا
 حفت ةدوإعا 2020

 2021 ماع نم ثلاثلا عبرلا – لامعألا ءادأ تاعقوت
 : 1 لجدوال

الثالث 2021الربع الثا ين الرابع 2021الربع  2021الربع

 صايف
الرصيد

 دون
تغير

انخفاض  زيادة
 صايف

الرصيد
 دون

تغير
انخفاض  زيادة

 صايف
الرصيد

 دون
تغير

انخفاض زيادة المعايير

71% 9% 3% 74% 45% 21% 11% 56% 44% 23% 9% 53%  إيرادات
المبيعات

11% 65% 5% 15% 5% 63% 9% 15% 5% 61% 9% 14% أسعار
البيع

54% 18% 6% 59% 36% 28% 10% 46% 35% 22% 9% 45% حجمالمبيعات

58% 21% 3% 61% 17% 67% 4% 21% 16% 65% 4% 20% عدد
الموظفين

34% 53% 1% 35% 25% 34% 14% 39% 24% 32% 12% 36% 
األرباح

43% 26% 1% 44% 24% 39% 6% 30% 29% 24% 6% 35% طلبات
الجديدة الشراء

% ةظحالم % عافترا : % ضافخنا +  = 100% ريغت نود +
 .قيبطتلل القاب ماقر يدصرللةيئوالم ةبسنلانكوتالف، 100% ةلدعاالم كة تليجتن كنتمل لةيف حا :ةظالحم

 عبالر ٪ يف45 من تفعرا حيث ،دصيالر صايف عماكبير تفاعاراتعالمبياتداايرإتعاوقت عكست ■
 بما ةفلختم ًابابسأ تاكرشلا تركذ .نفس العام بع مناالر بعالر يف ٪71 إىل 2021 عام لث منلثاا

 ذهعتبر هتو ذالتنفي دقي ةديدع الجيرمشالوا 2020 وكسبإضعروم يةوالج تالحالر بيعتط كلذ يف
 2021. امع بع مناالر بعالر يف تعالمبياتعائدا تعاوقتعتفاراءارو يبد يف ثاألحدا

 عام بع مناالر بعالر يف تعالمبيامحج دصير صايف يف ةكبير ةدياز ■

 اًلؤافتو لبطلا يف اً .2021 عام

 ةسيئيالر المالحظات

 اًهاجتا يبد يف كاترشر الهظت
 اترشؤملا عميج ربع اًيدعاصت

 2021 عام من ابعربع الريف ال
 امع من الثالث بعربال نةرقام

.2021 

 لاآلما من رلكثياكهنا
 يبد يف كاترشن البي لؤفاوالت

 .2020 وسبكإضرعم ببسب

 من لثلثاا بعالربنةرمقا 2021

 اًرظن ليةبقستملا تاعقولتا نأشب اعفترا دهشت يبد يف تاكرشلا تأدب
 سوفيرب بةاصإلاتالحا ددع يف ديدشلا خفاضنالسط او واطنينالمونكاسلا بين الثقة شعانتال
 2020. وكسبإضعرم وإطالق يعسرلامعيلتطوا ناوروك

 ء علىبقاإلل(٪65)تكاشرلبية الغا تخطط ،ءالعملابذوج سيةلتنافا اهتردعلى ق ظحفالا أجل من ■
 2021. عام بع مناالر بعالر يف غييرتنودعلبيارعاسأ

 امع لث منلثاع ابالر يف ٪17 من ظفينوالم ددعدصير صايف تفعرا،عايفلتيف ا يبددصااقت لع آمام ■
 .العام فسن بع مناالر بعالر ٪ يف58 ىلإ 2021

عفاترالا سببب 2021 عام من ابعرال بعرال يف دةيدجال اءرشبات الطل دة يفياز ينرشتالم بيةقع غالويت ■ 
 . يبد يف دماتخوال جاتمنتال لى جميعع لبطيف ال ئجفاالم

ded.ae 
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 تاعاطقلا ىوتسم ىلع تاعيبملا ماجحأ تاعقوت
 عقطا يليه تعالمبيامحجلتعاوقت وىأق حمليتدماالخ عقطا نإىل أ سيةئيالر يةدصاالقتاتطاعان القبي تعاوقلتا نةرمقا شيرت
 .. ةرالتجا عقطاوعصنيلتا

 : 7 للشكا

 التصنيع الخدماتالتجارة

القطاعية األرصدة المبيعات ) صايف تو(أحجام قعات ،
سنوية الرابع، ربع الربع ، 2021 

61% 53%62% 

 عينصتلا عاطق
 علقطا تعاوقلتا 2020 وكسبا من يةوالق تعاوقلتوا رستثماالوا نباألجا حالسيا دفقتو،ناوروك جائحة ءواالحت ومةلحكادوهجتزعز

 ،لثلثااعبلربا نةرمقا 2021 معا من عباالر عبلرا يف عاتلمبيا جمح على صيدالر ايف٪ يف ص + 17 بنسبة ةدياز هدش لذياعصنيلتا
.2021 

 : 8 للشكا

األول 2021 الربع األول  2020الربع

64%47% 

الرابع  2021الربع

61% 

ا ألرصدة سنوية صا يف المبيعات ) الربع التصنيع ( حجم الرابع،قطاع  2021الربع

الرابع  2019الربع

57% 

الثالث  2021الربع

44% 

الثا ين  2021الربع

39% 

ded.ae 
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 تامدخلا عاطق
 صايف رسك ثحي تاعبيملا مجحل لةئافمت ةرظن ا ًضيأ تامدخلا عاطق يف تاكرشلا تلجس ،BCI لامألعا قةث رشؤم جةرد هاجتال اًقفو

 لؤافلتا نم اًاععش دودالح حوفت السياحة بيعتطو الميةعلا ثاألحدا حيث جلبت ابقةسلا يةوسن عباراأل يف طيوهبله االتجاا دصيالر
 2021. عام بع مناالر بعللر تدماع الخقطا يف تكاشرلا بين

 : 9 للشكا

2019الربع الثالث 2019الربع الرابع 2020الربع األول 2021الربع األول 2021الربع الثاين 2021الربع الثالث  2021الربع الرابع

الرابع، الربع سنوية، ربع توقعات المبيعات، حجم حيث من الرئيسية الخدمات لقطاعات الصافية  2021 ا ألرصدة

30% 

57%48%46% 
37%34% 

62% 

12% 

78% 
67% 

50% 

18% 
37% 

69% 

والضيافة السياحة قطاع

37% 
54%55%57%53% 

32% 

77% 

اللوجستية والخدمات النقل  قطاع

بشكل عام الخدمات قطاع

 من عتتفرا (تاراسيلتأجير او فرسلا ، ملمطاعوا ادقالفن) افةضيلوا السياحة نأ سيةئيالر تدمان الخبي من تعاوقلتا تكشف
 تدماوالخ النقل عقطا تعاوقتاكثير عتتفرا اكم 2021. عام بع مناالر بعالر ٪ يف69 ىلإ 2021 عام من لثلثاا بعالر ٪ يف37
 عام بع مناالر بعللر ستيةوجالل

 ةراجتلا عاطق

 2021. ،لثلثاا بعالربنةرمقا 2021

وكسبإضعرمداعسيو، للطيفقس الطا سببب سياحةلاشعانتوا ، دوالقي خفيفتعم لبلطا يف ةدياز يةؤر يب يفد يف رالتجا بدأ

 يبد يف تالمنتجا كبير على بشكل لطلبا حسينت على ضيةياالر تلياعاوالف 2020 . 
53 

 عمًايداعصتاًاهاتج تعالمبيامحج عكسي
 2021. عام من بعاالر بعالر ٪ يف ىلإ 2021 امع لث منلثاع ابالر يف ٪35 من دصيالر صايف حسنت

 : 10 للشكا

57%33%53% 

الثا ين االرابع 2021 الربع 2021الربع األول  2020الربع

األرصدة سنويةصا يف المبيعات)الربع التجارة ( حجم الرابع،بقطاع  2021الربع

50% 

الرابع  2019الربع

35% 

الثالث الربع
2021 

50% 

األول  2021الربع

ded.ae 
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 لامعألل عقوتملا عضولا
 عباالر بعالر ٪ يف73 ىلإ 2021 عام لث منلثاع ابالر ٪ يف50 من لاألعما ضعو يف حسنتثودح قعوتت التي تكاشرلا نسبة عتتفرا

 عبالر يف ٪2 إىل 2021 عام لثالث منع ابالر يف ٪5 ر منودهتثودح قعوتت التي تكاشرلصة اح ضتخفنا ابينم .نفس العام من
 .2021 عام بع مناالر

 11:للشكا

لألعمال المتوقع الرابع، الوضع  2021الربع

73% 

25% 

2% 
تحسن استقرار  تدهور

 ٪10 إىل طفيف كلشب التايل بعالر ة يفمر لوة ألديدج تدماخ / تر منتجايدصلت تخطط التي تكاشرلل يةوالمئ النسبة حسنتت
واقساأل مأه .ةمر لوة ألديدجتدماخ/ تمنتجا لتصدير تخطط تكاشرلا من ٪8 نتكا حيث 2021 امع لث منلثاع ابالرب نةرمقا

 .األخرى بيةعرلوالدول ا يقيةاألفر لودلوا جيخليلن اوعالتا جلسم لود هي تاردصالع ايوتن بخطط لقعيت فيما 

 2021 يف يمقرلا ليغشتلا ططخ
ناوروك جائحة ءثناأ قميةالر لوحللا ىلا إهتمن عمليا ٪50 كثر منأ تكاشرلا ٪ من12 لتوح ،سةاردلا اهلتمش يلتا تاكرشلل اًقفو

 .ءانبلا ةدجي ميةقرلا حتيةلتا نيةبلا ببسب ً الهس لوحلتا حبصأ حيث 

 12:للشكا

الين اون للعمل تحركت التي للشركات المئوية الجائحةخاللرقميا / النسبة

12% 

15% 

21% 

52% 

من %50أكثر 21%-50% 0% - 20% ينطبق  ال

ded.ae 
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 ةيمقرلا طئاسولا ىلع هؤاضق متي يذلا تقولا
 اًقتوتامدخلاعقطا يف تكاشرلضت ايب حيث أمد يف تكاشرلن ابيداز قد قميةالر ئطساوله على اؤضايتم ق ذيلقت اولن او أديب
.عنيصلتاو ةراجلتا ياعطق يف تاكرشلاب نةراقم انوروك حةئاج ل الخ ميةقرلا ئطاسولا ىلع لوطأ ً 

 13:للشكا

كورونا جائحة أثناء الرقمية الوسائط على قضاؤه تم الذي الوقت

47% 

49% 

4% 
زاد تغيير بدون انخفض

 ةيمقرلا ةيحصلا لولحلا ةيمهأ
 ٪26نفإ،كلذ من مالرغ وعلى .ظفينوالمبظاالحتفا يفدساعت قميةالر لصحةاولحلنإىل أ تكاشرلف اصن منبقري ر ماشاأ

 واسلي ها إماظفيوم لبيةن غاأ تكاشرلا ترشاا .قميةالر لصحةر يف حلول استثماالل تخطط عالستطالا اهشمل التي تكاشرلا من فقط
 .قميةالر للصحة لوأي حل ىلإ نوعيتطل ال وأ معلى عل

 14:للشكا

الرقمية الصحية الحلول فهم

الرقمي الصحي الحل يساعد

بالموظفين ا الحتفاظ  على

الحل يف لالستثمار  ولتخطط

الرقمية الصحية

الحل إىل يتطلعون  ولموظفون

الرقمية الصحية

55% 
26% 34% 

21% 
39% 

32% 

24% 24% 33% 

نعم ال ال أعرف

ded.ae 
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2021  ث،الالث عبلرا – يف ديب سطةوالمتو ةلصغيرلشركات اا عاتوقت
 ها٪ من93 نفإ ،هابلتمقا تمت كةشر 511 صلأ فمن ، سطةوومت ةغيرصتكاشر يب هيد يفتكاشرلا ٪ من99 نمركثأنأل اًرظن

 يةلتنماةائرد يفعرت سطة حسبوالمتوةغيرصلوا غرصلهية امتنا تكاشرله اذه شملتو .سطةوومت ةغيرصتكاشر هي
 .سطةوالمتوةغيرصلاتكاشرية للدصاالقتا

2021 
 ىلإ كبير بشكل سطةوالمتو ةغيرصلا تكاشرإلجمايل للا (BCI) لاألعما ثقة شرؤتفع مرا

 سطةوالمتوةغيرصلاتكاشرلع اوقتعم 2021 امع من ينلثاع ابالر يف 120,3 ـب نةرمقا عام لث منلثاع ابالر يف نقطة 138,3
 2021. عام من بعاالر بعالر يف حبارواأل واألحجام تعالمبياتداايرإ يف ةدياز

 2021( ،عبارلا عبرلا لامعألا ءادأ تاعقوت

 : 2 لجدوال

 صايف
 الرصيد

 دون
تغير

انخفاض  زيادة
 صايف

 الرصيد
 دون

تغير
انخفاض  زيادة

 صايف
 الرصيد

 دون
تغير

انخفاض زيادة المعايير

70% 9% 3% 74% 45% 21% 11% 56% 43% 23% 9% 53%  إيرادات
المبيعات

9% 66% 4% 14% 6% 63% 9% 15% 5% 61% 10% 14%  أسعار
البيع

53% 18% 6% 59% 36% 28% 10% 46% 34% 23% 10% 44% حجمالمبيعات

57% 21% 3% 60% 16% 67% 4% 20% 16% 66% 4% 19% عدد
الموظفين

34% 53% 1% 35% 24% 35% 15% 38% 24% 32% 12% 36% 
األرباح

41% 26% 1% 43% 24% 39% 6% 29% 28% 24% 7% 35% طلبات
الجديدة الشراء

الرابع 2021الربع الثالث 2021الربع الثا ين  2021 الربع

والمتوسطة) الصغيرة الشركات

 .قيبطتلل القاب ماقر يدصرللةيئوالم ةبسنلانكوتالف، 100% ةلدعاالم كة تليجتن كنتمل لةيف حا :ةظالحم
% ةظحالم % ةدايز : % ضافخنا +  = 100% ريغت نود +

 بعللر سطةوالمتوةغيرصلاتكاشرلاتعاوقتنأ ىلإحسالم جئلنتا يةوالسن نةرالمقا شيرت ■
 عزىُي .تارشؤملا عميج يف ةربيك ةدايز تدهشو اًيداعصت اًاهجتا عبتت 2021 عام بع مناالر

 ةرغيصلا تاكرشلا عقوتت حيث اًراظنتا ركثألا 2020 وكسبإضعرىل مإ سيساأ بشكل هذا

 ةسيئيالر المالحظات

 كاترشة الرظن نتسحت
 بعريف ال طةسوالمتوةرغيصال
 نةرقام 2021 عام من ابعرال

 .2021 ن عامم الثالث بعربال

 ردهازاو،دوقيفع الرنإ
 ةياضيراث الدحواأل ، احةسيال

 وسبكإضرعوم ، دةدعالمت
 سيةئيرال املوعال يه 2020

 .جابيةيإلا عاتلتوقا ءارو

 .لامعألا ءادأ يف ًايوق اًنسحت ةطسوتملاو
نسحت جلسو رارقستالا هاجتا تاعبيملا مجح زواجت  عبالر ٪ يف36 نم دصيرلا ايفص ةدايز عم اً ■
 السياحة ردهازوا ، دوع القيفر نإ 2021. امع بع مناالر بعالر يف ٪53 إىل 2021 عام لثالث منا

 وكسبوإ ، ةددعالمت ضيةياالر ثواألحدا ،
 امع لث منلثاع ابالر يف تعالمبيامحج

2020 
.2021 

 تعاوقلت بيةإليجاا ءارو سيةئيالر واملعلهي ا

 يف أعلى ن ثقةاآل تكاشرلهر اتظ .دصيالر صايف يف ةديازحبارواأل علبيارعاسأتدهش كما ■

 .عايفلتحلة امر صلةوالم غييرتنود هاعلي ظحفالو اأرعاساأل ةديالز إما تخطط كلذل،لطلبا

 ٪ يف43 من لاألعما ضعو يف سطةوالمتوةغيرصلاتكاشرع للوقالمت حسنلتا نسبة عتتفرا ■
 من ٪28 قعوتت بينما ،نفس العام من بعاالر بعالر ٪ يف64 ىلإ 2021 امع لث منلثاع ابالر

 رودهتتكاشرلا من ٪ فقط2 عوقتت ، كلذ إىل اإلضافةب .ةقرستم قبليةستمةنظر تكاشرلا
 .لاألعما ضعو

ded.ae 



       

      

          

  

    

    

     

  

  

  

  

        

 

  

  

  

 

    

     

   

 

        
          

       

      

       

  

  

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

     

liCl Dubai_DED rn DubaiDED C Dubai DED 

14 

عبارلاعبرلا –يبديفنيردصملاتاعقوت،2021 
 على ردلمصا يفعرتميت ، يرقرلتا اذهضغرل . يبد يف للتصدير هةوجالم تدماوالخ ةروالتجا نيعصللت كةشر 39 عالستطالا شملي

 لثلثاع ابالر يف ينردصالم بين لاألعما تعاوقت حسنتت .ةدوحالم تهعامبي كثر منو أ٪ أ20 نسبة لتصديرا تعاتمثل مبي نكيا نهأ
 امع من ينلثاا بعالر نقطة يف 115.1 نم اًاعفترا 2021 امع لث منلثاع ابالر يف 157.8 لأعما جة ثقةرد جلةسم ، 2021 عام من

 2021. امع بع مناالر بعللر تاردصالاتعاومبي أحجام يف عةوقالمت ةدياالز ىلإ سيساأ بشكل هذا عزىيو 2021.

–ةرصدملاتكاشرلا)مالعاألأداءقعاتوت  2021ع،ابلرابعرلا (

 : 3 لجدوال

2021الرابع الربع الثالث 2021الربع الثاين 2021الربع

 صايف 
الرصيد

 دون
تغير

انخفاض  زيادة
 صايف

الرصيد
 دون

تغير
انخفاض  زيادة

 صايف
الرصيد

 دون
تغير

انخفاض زيادة المعايير

74% 8% 5% 79% 44% 30% 11% 56% 44% 22% 14% 58%  إيرادات
المبيعات

21% 54% 5% 26% 11% 52% 11% 22% 22% 60% 6% 28% أسعار
البيع

64% 15% 5% 69% 22% 44% 15% 37% 30% 20% 14% 44% حجمالمبيعات

38% 56% 0% 38% 22% 78% 0% 22% 26% 54% 4% 30% عدد
الموظفين

62% 15% 5% 67% 22% 26% 22% 44% 18% 40% 16% 34% 
األرباح

44% 21% 3% 46% 26% 33% 11% 37% 36% 26% 10% 46% طلبات
الجديدة الشراء

59% 21% 3% 62% 22% 26% 19% 41% 40% 30% 6% 46% التصدير مبيعات

% ةظحالم % عافترا : % ضافخنا +  = 100% ريغت نود +
 .قيبطتلل القاب ماقر يدصرللةيئوالم ةبسنلانكوتالف، 100% ةلدعاالم كة تليجتن كنتمل لةيف حا :ةظالحم

. 

ةسيئيالرالمالحظات صةوخا تاشرؤالم جميع على 2021 عام من بعاالر بعالر يف ينردصالم تعاوقت حسنتت ■

 بين لعماعات األتوق فعتترا

 عام من ابعربع الريف ال ينردصالم
 ثقة رشؤم جةرد لةجسم ، 2021

 عابربع الريف ال 157.8 بلغي لعماأ
 بعريف ال طةنق 115.1 من 2021
 جعريو ، 2021 عام من الثالث

ظوحلملا نسحلتا ىلإ اساسأ كلذ ً 
 ابعرلا بعريف ال اترشؤالم يف جميع

 .2021 عام من

.  تاردصالاتعاومبي حبارواأل تعالمبيدات اايروإ تعالمبيا أحجام
 لا قاوسألا يف قةلثا ةدايزو لبطلا ةدايز ببسب راعسألا عافترا ا ًضيأ نيردصملا

 .مهتلمنتجا

 عضب قعويت ، كلذعوم
 ليةود

 ةردصالم تكاشرلء ادابأ نةرمقا 146.6 عند يقف حيث بيايجاإ العام لاألعما شر ثقةؤو مديب ■
 157.8. ووه سجلالم لاألعما ثقة تاشرؤلى مأع ة مندواح جلتس التي

 صيدالر ايفص تحسن عم ويسن عبر ساسأ طي علىوهبلاهتجاالا يرتصدلا عاتمبي تكسر ■
 عوقيتو 2021. عام بع مناالر بعالر ٪ يف59 ىلإ 2021 عام لث منلثاا بعالر ٪ يف22 من
 .ليةودلا واقساأل حفت ةدإعا سطو لطلبيف ا ائلةه ةدياز نوردصالم

 2021 عام من لثلثاا بعالر يف معاييرلبية الغا نبشأ يةغان للومتفائل نوردصالم وديب ■
 عيةلطبيا هالتحا ىلادت إع التي نلدالباتدساع وقد 2021. عام ين منلثاع ابالرب نةرمقا

 ع يفوقلمتا ذي منلوا عايفلتا ولية علىدلواق األسل ديدالج عيلطبيا ضعولع اكيف ملتوا
 .أخرى نلداب من ةدروستالم تالمنتجا لطلب علىا ةدياز إىل ديؤي نأ بلالمقا
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 2021 ،ثلاثلا عبرلا – لامعألل ماعلا ءادألا

 عبر ساسأ ىلع لامعألا ءادأ يف يلعفلا رييغتلا سايق يف ا ًضيأ ةساردلا دعاست ،لبقتسملا يف لامعألا تاعقوت مهف فدهب
 :هاندأ لودجلا يف حضوم وه امك يونس

 2021،ثلاثلاعبرلا– لامعأللماعلاءادألا
 : 4 لجدوال

 صايف
 الرصيد

 دون
تغير

انخفاض  زيادة
 صايف

 الرصيد
 دون

تغير
انخفاض  زيادة

 صايف
 الرصيد

 دون
تغير

انخفاض زيادة المعايير

-13% 32% 40% 27% -15% 29% 42% 26% -28% 27% 50% 22%  إيرادات
المبيعات

-14% 59% 25% 12% -23% 51% 33% 10% -32% 45% 41% 9%  أسعار
البيع

-8% 44% 31% 23% -12% 33% 36% 25% -23% 29% 42% 19% حجمالمبيعات

-32% 33% 48% 16% -38% 33% 51% 13% -44% 29% 56% 12% األرباح

-12% 70% 21% 9% -14% 68% 23% 8% -14% 69% 22% 9%
عدد

الموظفين

4% 47% 18% 22% -2% 41% 20% 18% -11% 31% 31% 19% طلبات
الجديدة الشراء

األول الثا ين 2021الربع الثالث 2021الربع  2021الربع

% ةظحالم % عافترا : % ضافخنا +  = 100% ريغت نود +
 .قيبطتلل القاب ماقر يدصرللةيئوالم ةبسنلانكوتالف، 100% ةلدعاالم كة تليجتن كنتمل لةيف حا :ةظالحم

 أوامروحابرواأل علبياموحج رعااألسوتعالمبيت اداايرإ مثل تاشرؤالم عجميب لقعيت فيما ■
 تدهش .ويسن عبرسساأ دي علىصاعتهاتجا يف دصيالر صايف رك، يتح ةديدالج ءاشرلا
 لاألعما ءداأنسيتح ىلدى إا أمم ،دوع القيفر سطو ريالتجا طالنشا يف ةدياز يبد يف تكاشرلا

 2021. عام لث منلثاع ابالر يف عليالف

 ،عايفلتىل اإ هايقطر ها يفنأتكاشرلبية الغا تاعتبر ر حيثاقرستاليف ا بيعلارعاسأتبدأ ■
 .غييرتنودعلبيارعاسظل أت بالتايلو

 2020 اميف ع تبواالر فيضتخو ظفينوالم ةزوإجا ،لعمالل جماعي حيسرت تء عمليااإجر دعب ■

 ةسيئيالر المالحظات

 يلعفلا ءاد ألاب قلعتي اميف
 يفاص نسحت دقف ، لامع ألل
 تارشؤملا عيمج يف ديصرلا

 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف
نم يناثلا عبرلاب ةرناقم 2021

 .2021 عام 

 عبارباأل نةرمقا 2021 امع لث منلثاع ابالر يف طفيف بشكل حسنتدق ضعولن او أديب ،
 .ابقةسلا

)-32 عام لث منبع الثاح يف الرباى األرعل دصيالر صايف يف سنحت ■  ةنقارم (٪ 2021
)-38 عام من لثاينع اببالر  ح يفباة يف األريادت زكامن الشر ديلمزتسجل ا (.٪ 2021
 2021. عام من لثاينع اببالر ةنقارم 2021 ن عاملث مبع الثاالر
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2021  ،ثلاثلا عبرلا – ةيسيئرلا تاعاطقلل لامع ألا ءادأ

 ةرتجاو باعةلطوا ثائقولاتدماخ هاتلي ،تارعقالا نتكاو.2021 ماع نم لثالثا عبرلا يف ا ًضافخنا تااعطقلا مظعمل تاعبيملا مجح اجهو
 .انوروك حةئاج نع ماجنلا تاعبيملا مجح ضافخنا ببسب اًررضت ركثألا يه ئةزجلتاو لةمجلا

 15:للشكا

التجارة التصنيع والمقاو الت اإلنشاء والطباعة المستندات خدمات

المالية الخدمات االستشارية الخدمات والسياحة السفر والتجزئة الجملة تجارة

الصيانة خدمات العقارات اإلعالن التسويق / خدمات اللوجستية  الخدمات

الرئيسية للقطاعات المبيعات حجم أرصدة الثالث، صا يف  2021 الربع

-4% 
-12% 

12% 

-23% 
-17% 

-7% 
-1% 

-22% 
-16% 

-40% 

20… 

-4% 

 ةسيئيالر المالحظات

 ديصر يفاص دوجو نم مغرلا ىلع
 نأ الإ ، تاعاطقلا ةيبلاغل يبلس

 عبرلا يف نسحت دق لامع ألا عوض
 عبرلاب ةرناقم 2021 ماع نم ثلاثلا
 يف ةصاخ 2021 ماع نم يناثلا
 .ةحايسلاو رفسلا عاطق

يندكمتأ غير ءالعملا لايز ال حيث لكاملا عايفلتا ن أجلم حكافي تارعقالع اقطا لايز ال ■ 
 يف الثقة عدم تسبب .ءباولا سرحتى ينح مهتارستثمان اولقعي بالتايلو ستقبلالم من

 لىع كنلو كلذ عوم .تارعقالبا بطةتالمر لباألعما رلضرا حاقليف إ تارعقالوق اس
 .ستقبلالم نبشأ يةغالل ائلةمتف يبد يف يةرعقالا تكاشرلبية الغا نفإ كلذ من مالرغ

تارعقالا يه ناوروك سط جائحةو ةة كبيرسلبي اتتأثير نتلتي عاا تطاعان القن أتبي ■ 
 (.٪22-) ئةجزلتوا جملةلة ارتجاو ،(٪23-) باعةلطوا ثائقولا تدماوخ ، (40٪-)

ت،اطاعقلا ممعظل تيعابلما مجحل بيسل صايف دصير دجوم من ولرغى اعل ■ 
نم ديصرلا يفصا يف اً  بعيف الر ٪-14 نسحت ةحياسلاو رفسلا عطاق لجس دقف

 2021. عام من لثبع الثا٪ يف الر1- إىل 2021 عام من الثاين
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2021  ،ثلاثلا عبرلا – ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ءادأ

■ 

■ 

■ 

■ 

 2021،ثلاثلاعبرلا – ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاءادأ
 : 5 لجدوال

 صايف
الرصيد

 دون
تغير

انخفاض  زيادة
 صايف

الرصيد
 دون

تغير
انخفاض  زيادة

 صايف
الرصيد

 دون
تغير

انخفاض زيادة المعايير

-17% 34% 41% 24% -18% 30% 43% 25% -29% 28% 50% 22%  إيرادات
المبيعات

-14% 60% 25% 11% -25% 52% 34% 9% -33% 46% 42% 9% أسعار
البيع

-11% 46% 31% 20% -14% 34% 37% 23% -25% 31% 43% 18% حجمالمبيعات

-14% 71% 21% 7% -40% 34% 52% 12% -15% 70% 22% 7% عدد
الموظفين

-34% 34% 49% 14% -16% 69% 23% 7% -45% 30% 57% 11% 
األرباح

1% 49% 18% 20% -3% 42% 21% 17% -14% 32% 31% 18% طلبات
الجديدة الشراء

2021 لث الثا الربع 2021الثا ينالربع األول  2021 الربع

% ةظحالم % عافترا : % ضافخنا +  = 100% ريغت نود +
 .قيبطتلل القاب ماقر يدصرللةيئوالم ةبسنلانكوتالف، 100% ةلدعاالم كة تليجتن كنتمل لةيف حا :ةظالحم

 ةريغصلا تاكرشلا ريياعم ةيبلاغ ربع اًنسحت 2021 معا ث منللثااعبلرا شهد
 لمباعةاتكميالبا لقعيت فيما صةخا ، 2021 عام ين منلثاع ابالرب نةرمقا سطةوالمتو
 .ةديدالج ءاشرلاتطلباو ظفينوالم ددوع تعالمبيدات اايروإ

 هالع أعماضو عن غتبلأ التي سطةوالمتو ةغيرصلا تسساؤللم يةوالمئ النسبة صلتو
"ضعيف"و (65٪)""، (15٪)"  امع لث منلثاع ابالر يف يلالحا

(20٪.) 

 ةسيئيالر المالحظات

 ٍفاص دصير دوجو نم مغرلا ىلع
 سنحتدفق ،رييعاالم جميع رعب يلبس

 يف ةطسوالمتوةرغيصال كاترشال داءأ

 ًةنراقم 2021 ن عامم بع الثالثرال

 .عامنفس ال من ينالثا بعربال

 ةرغيصال كاترشال داءأرسيي
 عم حيحصال رساالم ىعل طةسوالمتو
 يماف سيما ال ،دصير يف الصا سنحت

 اتداريإو عةمباال ألحجاملق باعيت
 يف دةيدجال اءرشال لباتطو عاتمبيال
 .2021 ن عامم بع الثالثرال

 سطومت دجي"ـك 2021

ً  ضافخناحابرألادصير ايفصدهش
34 

- إىل 2021 امع من ينلثاا بعالر يف ٪-16 نمًالئاها
 هاشمل يلتا سطةوالمتوةغيرصلاتكاشرلاتوعز العام فسن من لثلثاا بعالر ٪ يف

.حبالر مشواه خفاضنا يف التسبب ىلطلب إلا خفاضنوا سةلمنافا عتفارا عالستطالا

 نأشب يةغالل ائلةمتف يبد يف سطةوالمتوةغيرصلاتكاشرلن ان أممالرغ على 
 بلطلا يف نليقيا عدم تشمل لتيا ياتحدلتا من عديدلا اجهوتلاتز ال هانأالإ،بلالمستق

 .عبةصلا السوق فوظرو ،افقوالمر تارإليجاا لفةتك عتفاروا ،تدماوالخ تالمنتجا على
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 2021،ثلاثلاعبرلا –ةردصملاتاكرشلاءادأ

ثلاثلاعبرلا –ةردصملاتاكرشلاءادأ،2021 
 : 6 لجدوال

= 

2021لثالثاالربع الثاين 2021الربع األول 2021الربع

 صايف 
الرصيد

 دون
تغير

انخفاض  زيادة
 صايف

الرصيد
 دون

تغير
انخفاض  زيادة

 صايف
الرصيد

 دون
تغير

انخفاض زيادة المعايير

0% 28% 36% 36% 4% 22% 37% 41% -8% 24% 42% 34%  إيرادات
المبيعات

10% 59% 15% 26% 15% 52% 15% 30% -12% 36% 38% 26%  أسعار
البيع

-3% 41% 31% 28% -4% 19% 41% 37% 8% 22% 30% 38% حجمالمبيعات

-21% 51% 33% 13% -4% 67% 19% 15% -2% 64% 18% 16% عدد
الموظفين

-13% 28% 41% 28% -30% 26% 52% 22% -30% 24% 50% 20% 
األرباح

15% 44% 18% 33% 19% 41% 15% 33% 12% 26% 28% 40% طلبات
الجديدة الشراء

-3% 41% 31% 28% -11% 44% 33% 22% -8% 46% 30% 22% التصدير مبيعات

 تعالمبياميف حج ةدياز 2021 عام لث منلثاا بعالر ين يفردصللم عليء الفدااأل دهش ■
 .تاردصالاتعاومبي حبارواأل

 ايفص ضافخنا ىلإ ىدأ امم ، تاعيبملا تاداريإ يف ا ًضافخنا تاكرشلا نم ٪36 وايله حاجو ■
 فسن ين منلثاع ابالر يف ٪4 بنسبة نةرمقا 2021 عام لث منلثاا بعالر ٪ يف0 ىلإدصيالر

 بسبب 2021 عام من لثلثاا بعالر يف تالمشك للتصدير هةوجالم تكاشرلا هتواج .العام

ةسيئيالرالمالحظات

 داءاأل نأ إىل سحالم ائجنت رشيت
 بعرال ن يفيردصلملي لعلفا

 يف دةياز دهش 2021 الثالث
 حبارواأل عاتمبيال أحجام

 .اتردصاال عاتمبيو
 .تالمنتجا تطلبا اد علىالح خفاضنالوا فرسلا دوقي

 لتصديرا واقسكبر أهي أ بية أخرىعر لودو يقياوإفر جيخليلن اوعالتا جلسل مود نن أتبي ■
 2021. عام لث منلثاع ابالر يف

محج ىلصول إولل اجييردت نسحتتو ايفعلتا ىلإ اهقيرط يف ريدصلتل هةوجملا تاكرشلا ودبت ■ ً 
 الطلب اضخفنوا سةلمنافاتأثر دفق ،كلذ ومع .ءباولا قبل بحية ماالر تياوستوم تعامبي
 هةجوالم تكاشرلء اداعلى أ طفيف بشكل ناوروك جائحة عن ملناجا األخرى نلدالبيف ا

 2021. امع لث منلثاع ابالر يف للتصدير
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 يبد يف تاكرشلا اههجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا
 17:للشكا 16:للشكا

اإليجار

المنافسة

المتأخرة المدفوعات

رسوم الترخيص

العالمية االقتصادية الظروف

 *أخرى

االقتص الظروف اليقين بشأن اديةعدم

 تكلفة الخدمات

الطلب كفاية عدم

الحكومية واللوائح القواعد

الخام تكلفة المواد

الجمركية والرسوم الضرائب

التمويل  قيود

قوانين التوظيف

سلبية عوامل وجود عدم

الرئيسية التجارية الثالث،التحديات 2021الربع الرئيسية التجارية الثاين،التحديات  2021الربع

المنافسة

اإليجار

رسوم الترخيص

المتأخرة المدفوعات

 * أخرى

الخام  تكلفة المواد

الطلب كفاية عدم

العلمية االقتصادية الظروف

االقتثص الظروف اليقين بشأن اديةعدم

 تكلفة الخدمات

سلبية عوامل وجود عدم

الحكومية واللوائح القواعد

الجمركية والرسوم الضرائب

التمويل قيود

 قوانين التوظيف

17% 

3% 

8% 

10% 

13% 

19% 

24% 

26% 

26% 

32% 

40% 

4% 

6% 

7% 

3% 

14% 

1% 

11% 

12% 

13% 

14% 

20% 

20% 

25% 

31% 

33% 

5% 

6% 

8% 

2% 

 تاعوفدملا يف ريخأتلاو اونروك سوريفـب ةقلعتملا تايدحتلا ىرخ ألا تايدحتلا لمشت *
 ترايشأتلا ت الكشمو رفسلا دويقو نامتئ الا وطرشو تامراغلاو

 :يبد يف لاألعما واجه مجتمعت التي تيادالتح مأله خصمل ا يليوفيم

2021سةلمنافا تكاشرلا فعدت يللتاباو ، عام من لثلثاا بعالر يف سيةئيالر تيادأحد التح سةلمنافن اأ تكاشرلن ام ٪ عتبرت : 33 ■ 
 .افسيةلتنا هاترقد على ظالحفا جلأ من رسعااأل وخفض وماتصالخ ثلم رمةصا ساتسيا تنفيذ إىل

عابرألا يف سيةئيرلا ضيةقلا اً (٪31)2021 عام من لثلثاا بعالر يف معوق كبر عامل ين أثا ناآل رإليجاا دعي :ارإليجا ضيأ ناك يذلاو ■ 
ُ .ابقةسلا ك اً ي نأ نكمي  على ةبيردوقي تاكرشلا اجهوتو نكيلهستملا لبط ضفخنا حيث ليةاحلا قوسلا فورظ ىلإ كلذ ىزع
 .ةرالتجا عقطا سيما يف ال ،لفةلتكيف ا ممساه كبرر هي أإليجاا يفرصام نوك مع ديالنق دفقلتا

عبالر يف سيةئيالر يةرالتجا تيادنت أحد التحكا ةالمتأخر توعان المدفأ عن تكاشرلا من ٪ غتبلأ : 20ةلمتأخرا وعاتمدفلا ■ 
 يف ةيركب مشكلة ثودأدى إىل ح مما عاملينالمت مختلف من دسداليف ا ةات كبيرتأخير تكاشرلا هتواج 2021. عام لث منلثاا
 .يةدالنق تدفقالتا

. صخيالتر موسر ً تاعتبر : 25 اًيدحت صخيرلتا موسر يبد يف تاكرشلا نم ٪ تكاشرلا يبد ومةحك تاردمبا تدساع بينما سيئير ا ■ 
 ء يفبقالا أجل من ومةلحكا من يلم مادع ىلج إتحتا التي تكاشرلا ضعب كهنا لاتز ال ،لكذ ومع .لاألعما لمجا يف ءالبقا على

 .عايفلتا حلة منالمر هذه

ا رعسلاب ماخلا داوملا ىلع لوصحلا نإف ،ىرأخ ةرم اهحفت ةداإع يف تأدب قاوسألا ضعب نأل اً :ملخاا دوالما تكلفة  ■ ال سبلمنا رظن
تاكرشلا بيةلاغل ا ً  . يدحت مثلي لازي

تالمنتجا ىلطلب علال اال يز ،ناوروك بل جائحةق ما تياوستم ىلصول إوة للدجاه تكاشرلا عىست بينما :ايفالك غير لطلبا ■ 
 .السوق فوظر اليقين يف عدم بسبب يتقلب تدماوالخ

سةاردلا هاشملت التي تكاشرلن ام أقل و٪ أ13 . على المتبقية تيادالتح تأثر ■ 
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 رامثتس إلل ةيلبقتسملا تاعقوتلا
 .اًرهش رشع ينثا ةرتف لالخ رامستثإلل بةسنلاب لامألعا عمجتمل ليةبقستملا تاعقولتا ا ًضيأ ئيةاصقستالا سةاردلا سقيت

 18:للشكا

شركتك؟ قدرة زيادة تعتزم هل المقبلة، شهرا عشر االثني  يف

الثالث 2021الربع الثاني 2021 الربع األول  2021 الربع

41% 
47% 56% 

59% 53% 
44%

ال   نعم

 .يدةجد عورف حتاتفوا يسيئرلا رقالم عيستوو ،يالوجنوكتلة ايقرت ياتملع ةرقدلا دةياز ططخ منضتت :ةظالحم

.2021 ـ 53 لا شهراأل يف 59 ـ تخطط ،قبلةالم 12 امع من ينلثاع ابالر ٪ يف ب نةرمقا هاتاردع قسيولت تكاشرلا ٪ من ■

غتبل بنسبة بيةعايستالا طاقةلا سيعولت تخطط التي تكاشرلا من نسبة أعلى يحتوي على ذيلع القطاو اة هرالتجا عقطا نن أتبي ■ 
 (.٪48) نيعصلتوا (٪60) تدماه الخيلي (62٪)

تكاشرلن ام 54٪ ـ نن أحي ٪ يف بنسبة قبلةالم 12 59 لا شهراأل ها يفتردق سيعوت ونح كثرأ سطةوالمتو ةغيرصلا تكاشرلتميل ا ■

 .هاتاردق سيعولت تخطط ةلكبيرا
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 لامع ألا عاطق يف ةقثلا رشؤم تاباسح

 :ليةلتاا"لاألعما تعاوقت"تاشرؤلم حجمر تجارد سطوكمت ((BCI) لاألعما عقطا يف الثقة شرؤب مري حسايج

علبيا رعاأس ■ 

اتعبيلما مأحجا ■ 

نيفظوملا ددع ■ 

حاب ر ألا ■ 

 : دصيالر صايف نهجيةم امدباستخ شرؤلكل م "لناتجةا تجاردلا» حتسبتو

+بيةللسا اإلجابات من ٪- بيةاإليجا اتإلجابا من ٪) ) 100 

 حجمرلا سطوالمت نتيجة إىل صلوللت هال بلةالمقا نازوباأل برضت اتجةلنا امقراأل نفإ ،لاألعما عقطا يف لثقةل كبمرلا شرؤللم بالنسبة
 ذأخ ومع .100 وييسا 2011 عام منينلثاابعالرنويك بحيث يةهالنايفشرؤالم لهذا ديدجسياسأوىستمضعويثم.شرؤللم

 ةسطوالمتوةيرغصلاتكاشرلل نسبيةلاتهاماسإلالالخ من شرؤلمانزوي،تاشركلا حجم حيث من رالعتباا عينبدصاالقتا بنية
 *٪60=لكليا شرؤلما:يللتااوالنح على شرؤللم ئيةهالنا النتيجة سبتحتو.يبدل يلإلجماا حليالم جتلناا يف ةلكبيراتكاشرلوا
 .(سطةوالمتوةغيرلصاتكاشرلا شرؤم)*٪40+(ةلكبيراتكاشرلا شرؤم)

 :اليةلتا الثلثا لفئاتا ضمن لاألعما عيف قطا ثقةلا مؤشر ائجنت تصنيف ميت

لبيةس لاألعما عاتتوق أن عنيي ذافه ، > 100 لاألعما عقطا يف ثقةلا مؤشر كان ذاإ ■ 

ةرقتسم لامعألا تاعقوت نأ ينعي اذهف ، = 100 لامع ألا عاطق يف ةقثلا رشؤم ناك اذإ ■ 

100 لاألعما عيف قطا ثقةلا مؤشر كان ذاإ بيةيجاإ لاألعما عاتتوق أن عنيي ذافه ، <  ■ 

 ينزلرما أن حظةالم جىير) اليةلتا اتتفسيرلا برز، ت2011 معا من ينلثااعبرلاوهو األساسي عبرلبا نةارالمقب عنه عبيرلتادوعن
 (:ليينمتتا عينبر إىل انيشير «1- ت» و «ت»

ضافخنالا يف ةذخآ لامعألا تاعقوت (:-1ت) لامعألا عاطق يف ةقثلا رشؤم >(ت) لامعألا عاطق يف ةقثلا رشوم ■ 

ةرقتسم لامعألا تاعقوت ( :-1ت) لامعالا عاطق يف ةقثلا رشؤم =(ت) لاألعما عيف قطا ثقةلا مؤشر ■ 

عافترالا يف ةذخآ لامعألا تاعقوت ( :-1ت) لامعألا عاطق يف ةقثلا رشؤم <(ت) لامع ألا عاطق يف ةقثلا رشؤم ■ 

 دعد ثيمن ح يدصرلصايف ا ([ + ])ريامعلا نزوx) عاتيبالم جامأح ثيح من يدصرلا صايف ([ + ])ريامعلا نزوx)(عيبلارعاسأثيمن ح يدصرلصايف ا)= جحرم سطتوكملماعألع اطاق يف ةقثلارشمؤ 2
])ريامعلن ازو)×(ينفظمولا  ([ريامعلن ازو)×(احبألراثيمن ح يدصرلصايف ا ( [ +
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	Structure Bookmarks
	عاطقلةيئاصقتسلا اةساردلا بي دفي لامعلأ ا ، عبرلا ثلاثلا 2021 
	Artifact
	مقدمة 
	مقدمة 

	DED 1992. 
	تأسست دائرة التنمية الاقتصادية 
	في دبي في شهر مارس عام 
	بهدف تنظيم قطاع التجارة والصناعة في الإمارة ودعمه وتعزيزه

	2008.25-. 
	أ في تكورب 
	،أصدر بحاص المسواليشخممحد نب راشدآل تكممو، انبئ رسيئ الدوةل رسيئ ا سلجملوزراء، مكاح دبي، رملاسمو رقم
	النم يذح ملاسؤوةيل الاكةلم لدرئاا ةا ةيمنتلتقلااصدنع ةي طيطخت لأاادا ءتقلااصيد ةفصب ةماع امإ فيرة دبي، اورشلإاف ىلع ادحوتها الوةيفيظ وا معدا ةيمنتلتقلااصدةي لامضحت نقيق ادهلأاف ارت يتليم إيلاه ةطخ دا بي لاسرتةيجيتا

	.: 
	موزت االدرئاةاةيمنتل اتقلااصدةي يه ملاسؤوةل عأ نتطشناه اتليلقدةي في ةلثمتملا تليجس الرشاكت اجتلارةي إوادصر رتلاصيخا وتريفو امحلاةي اجتلارةي في دبي
	إأ لاعم هن خدولأرم عبؤاسستجديدة تتلظم تحاه، قفداعست اطنم قسؤوايلتها يللمش

	.1 SMEs)) 
	مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشايرع الصغيرة والمتوسطة 

	)EDC) 
	)EDC) 
	.2 
	مةسسؤ دبي ةيمنتل الاصردتا 


	)FDI( 
	)FDI( 
	)FDI( 

	.3 .4 (DCO) 
	مؤسسة دبي لتنمية الإستثمار 
	مكتبدبي للتنافسية

	ً 
	ً 

	(
	ااتلبنيتع لدرئاا ةةيمنتل اتقلااصدةي 
	مؤسةس دبي ا ةيمنتللاصدرات موؤسم ةسمحد نب ردشا ا ةيمنتللاشمريع الصريغة 

	). 
	وتملاوةطس
	وابتلاعم نوع يننسل يآ يكوااملإراىلع ت قتديم ييقتمدوير مووضيعو تلقواعت أوادء امعلأال
	لتصخ هذه 

	2021. 
	الوا ةقيثاتنلئج رلايئةيس للدراةس نع رلاعب ااثلثل نم ماع 

	DED)( "" "." 
	DED)( "" "." 
	تمثل دائرة التنمية الاقتصادية 
	احدى الكيانات التابعة لحكومة دبي والتي تتمثل مهمتها في المساعدة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز 
	التنمية الاقتصادية المستدامة
	ودعم 
	القدرة التنافسية لدبي 

	. 
	وتيرج الدرئاةدراةس قتسااصئةي رعب نسوةي اطقلع امعلأالبفده تحديدتصورات عمتجم اامعلأ لواباتللي ييقتممتسىو ااشنلط اتقلااصيد احلالي وتقواعتالرشاكت رللعب اقلامد

	. 
	بفاضلإاة لىإ ذلك، توضح هذه الدراةس اقتسلااصةيئ آراء الرشاكت مواظحلاتاه أشبن الحتديات يتلا دق تؤرث لعى مناهو وطتوهرا وقتمو ييقتبمتقواعتاامثتسراتاه ىلع مىد الاينث عرش رهشا قلاةمدا

	تمايشا 
	تمايشا 

	مع اتلكيلف بالمسؤويلات الجديدة المنوةط بالدائرة، يعكف قسم المعلومات الاتقصادةي باتلنيسق مع ملاؤنيتسس 
	مع اتلكيلف بالمسؤويلات الجديدة المنوةط بالدائرة، يعكف قسم المعلومات الاتقصادةي باتلنيسق مع ملاؤنيتسس 
	مع اتلكيلف بالمسؤويلات الجديدة المنوةط بالدائرة، يعكف قسم المعلومات الاتقصادةي باتلنيسق مع ملاؤنيتسس 


	Sect
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	2 
	لمحة موجزة 
	لمحة موجزة 

	تاولص كحةمو دبي اختاذ رجلإااا تاءلةمزلا تللصيد اشتنلاريف روس كوروان اعإودة امعلأال إلى يبطتعاه. وةجيتن لذلك ، إفن دبي
	تاولص كحةمو دبي اختاذ رجلإااا تاءلةمزلا تللصيد اشتنلاريف روس كوروان اعإودة امعلأال إلى يبطتعاه. وةجيتن لذلك ، إفن دبي
	تاولص كحةمو دبي اختاذ رجلإااا تاءلةمزلا تللصيد اشتنلاريف روس كوروان اعإودة امعلأال إلى يبطتعاه. وةجيتن لذلك ، إفن دبي
	تاولص كحةمو دبي اختاذ رجلإااا تاءلةمزلا تللصيد اشتنلاريف روس كوروان اعإودة امعلأال إلى يبطتعاه. وةجيتن لذلك ، إفن دبي
	▪
	▪


	في رطقياه لتلفياع اولاتناعش رمة ىرخأ ومينك مةظحلا ذلك نم خلا ل مؤةقث رش امعلأال ماعلا (BCI) اليذ لجس رقاءق ةداهر 
	في رطقياه لتلفياع اولاتناعش رمة ىرخأ ومينك مةظحلا ذلك نم خلا ل مؤةقث رش امعلأال ماعلا (BCI) اليذ لجس رقاءق ةداهر 

	124,5 2021 146,6 ةطقن في رلابا عاثلنم ثل ماع ، وذلك زبايدريبك ةة نم قنفي ةط رلابا عاثلني نم ا سفنلماع. وظيره ملاؤرش 
	124,5 2021 146,6 ةطقن في رلابا عاثلنم ثل ماع ، وذلك زبايدريبك ةة نم قنفي ةط رلابا عاثلني نم ا سفنلماع. وظيره ملاؤرش 

	إاشرات اوةحض ا ىلعلاتسرقار اوتلقواعت ااجيلإةيب للرشاكت في دبي. 
	إاشرات اوةحض ا ىلعلاتسرقار اوتلقواعت ااجيلإةيب للرشاكت في دبي. 

	عتمتي اطقع خلاامدت قأبىو رظنة متسةيلبق يحلجس ث مؤرش ةقث امعلأال (BCI) اطقللع 155,2 ةطقن هيلي اطقع اجتلارة بـ
	عتمتي اطقع خلاامدت قأبىو رظنة متسةيلبق يحلجس ث مؤرش ةقث امعلأال (BCI) اطقللع 155,2 ةطقن هيلي اطقع اجتلارة بـ
	▪
	▪


	140,5 ةطقن ثم اطقا عتلينصع بـ 138,9 ةطقن. 
	140,5 ةطقن ثم اطقا عتلينصع بـ 138,9 ةطقن. 

	رعأا تبلرشاكت اريبكلنع ة درةج ىلعأ نم ةقثلا اقمرةن بملاؤاسست الصريغة وتملاوم عم ةطسمجوع اقنط غلب 152,1و
	رعأا تبلرشاكت اريبكلنع ة درةج ىلعأ نم ةقثلا اقمرةن بملاؤاسست الصريغة وتملاوم عم ةطسمجوع اقنط غلب 152,1و
	▪
	▪


	138,3 ىلع اتلم لياوام يعسك ةيلقع افتمةلئ جلاونب لأاامعل ملث سرع ايبلع حومج ايبملتاع ولأارابح امو لىإ ذكل. 
	138,3 ىلع اتلم لياوام يعسك ةيلقع افتمةلئ جلاونب لأاامعل ملث سرع ايبلع حومج ايبملتاع ولأارابح امو لىإ ذكل. 

	هأم . 3 حتدايت رةيسيئ تجاوهاه رشاكت دبي تلمش افانملةس اواجيلإر ورسمو رتلاصيخ
	هأم . 3 حتدايت رةيسيئ تجاوهاه رشاكت دبي تلمش افانملةس اواجيلإر ورسمو رتلاصيخ
	▪
	▪


	ةبسنلاب تلقواعت امعلأال، تتوعق 25 73٪ نم الرشاكت أن تينسح وعض امعلأال في رلاعب اقلامد امنيب تتقوع ٪ أن كيون
	ةبسنلاب تلقواعت امعلأال، تتوعق 25 73٪ نم الرشاكت أن تينسح وعض امعلأال في رلاعب اقلامد امنيب تتقوع ٪ أن كيون
	▪
	▪


	ًا، في يحن أنالوضع متسقر . 2٪ طقف نم الرشاكت تتقوع تهدور الوعض في رلاعب اقلامد
	ًا، في يحن أنالوضع متسقر . 2٪ طقف نم الرشاكت تتقوع تهدور الوعض في رلاعب اقلامد

	أاشام ر يرقب نم 26 55نم ٪ الرشاكت أ لىإلح نلو اةحصل رلاةيمق تعاسد في افتحلااظ بملاونيفظ، لنك ٪ طقف مهنم
	أاشام ر يرقب نم 26 55نم ٪ الرشاكت أ لىإلح نلو اةحصل رلاةيمق تعاسد في افتحلااظ بملاونيفظ، لنك ٪ طقف مهنم
	▪
	▪


	خيططون لامثتسلالح في رول ةحصلا رلاةيمق. اميف تيعقل بتاهجو رظن ملاوفظنيأ ،اشر ملادراا ءلذني لمشهم الاطتسلاع إلى أن
	خيططون لامثتسلالح في رول ةحصلا رلاةيمق. اميف تيعقل بتاهجو رظن ملاوفظنيأ ،اشر ملادراا ءلذني لمشهم الاطتسلاع إلى أن

	 بلغأ ملاونيفظ لطتيعون لآاإ نلى لحول اةحصل الرةيمق. 
	 بلغأ ملاونيفظ لطتيعون لآاإ نلى لحول اةحصل الرةيمق. 

	حوتل حلياو . 12 ٪ ما نلرشاكت أنم رثك نصا فلايلمعت ا لىإللحول ربع الإرتنتن خلا ل رتفة ةحئاج كوروان
	حوتل حلياو . 12 ٪ ما نلرشاكت أنم رثك نصا فلايلمعت ا لىإللحول ربع الإرتنتن خلا ل رتفة ةحئاج كوروان
	▪
	▪


	شهد لأاادفلا ءيلع مللصدرفي ني رلاعب ااثلنم ثل ماع 2021 زايدة إ فيرياادت ايبملاعت شماهو لأارابح و ُيتحلم أن تكون
	شهد لأاادفلا ءيلع مللصدرفي ني رلاعب ااثلنم ثل ماع 2021 زايدة إ فيرياادت ايبملاعت شماهو لأارابح و ُيتحلم أن تكون
	▪
	▪


	انةمج عن زايدة ابلطل ربع لأاسقاو دلاوةيل. 
	انةمج عن زايدة ابلطل ربع لأاسقاو دلاوةيل. 

	تشرع الرشاكت رباض ح نع ريبكةمز حتلازيف اتقلااصيد كحلةمو دبي، ورفيقلا عود وترسعي ا ةيلمعطتليعم لإلابقتسل رتلاوبيح
	تشرع الرشاكت رباض ح نع ريبكةمز حتلازيف اتقلااصيد كحلةمو دبي، ورفيقلا عود وترسعي ا ةيلمعطتليعم لإلابقتسل رتلاوبيح
	▪
	▪


	مبرعض إبسكو .2020 
	مبرعض إبسكو .2020 



	Sect
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	3 
	نقاط هامة 
	نقاط هامة 

	كيف نجحت خدمات الضيافة بدبي في تحقيق النجاح بعد جائحة كورونا 
	كيف نجحت خدمات الضيافة بدبي في تحقيق النجاح بعد جائحة كورونا 

	Figure
	ً. . 
	دبي أحد اقلاتصادات لأاكثر نتوع
	ا في ةقطنم لخلايج لاتي لا عتمتع دىل طفنلا دحوفي ه قاتاصداه، ثيح عتتدم لعى لثم تاعاطق اسلايةح ورتلاهيف ودخلاتام لاولسجةيت راقعلاوو تاراجتة زجتلاةئ
	قود ىدأ انتاج راشوروك ةحئان إلى غإقلا دعريبك د من و قدانفلاملاو معاطرشتاك لارفس اوسلايةح مام ىدأ دقف لىإنا لآافلا من لامع ضلاةفاي ولمهفئاظ

	موع ذلك ، أدت اةينبل ةيتحتلا رلاةيمق قلاوةي في دبي اوتقلااصد انتملوع ا فياملإرفيفختلا لىإ ة نم ريثأت اجلائةح، مكأ اتما ىدصاص لأارث
	موع ذلك ، أدت اةينبل ةيتحتلا رلاةيمق قلاوةي في دبي اوتقلااصد انتملوع ا فياملإرفيفختلا لىإ ة نم ريثأت اجلائةح، مكأ اتما ىدصاص لأارث
	موع ذلك ، أدت اةينبل ةيتحتلا رلاةيمق قلاوةي في دبي اوتقلااصد انتملوع ا فياملإرفيفختلا لىإ ة نم ريثأت اجلائةح، مكأ اتما ىدصاص لأارث
	▪
	▪


	اتقلااصيد اشتنلار ةحئاجلا إلى افينصتت جديدلل ةنيلماع لأااسنييس، رلاوةنمق، اولااقتنىلع ل قاطن اوسا لىإ عللمع نع بدع. 
	اتقلااصيد اشتنلار ةحئاجلا إلى افينصتت جديدلل ةنيلماع لأااسنييس، رلاوةنمق، اولااقتنىلع ل قاطن اوسا لىإ عللمع نع بدع. 

	عاسيسد اتلفياع نم ةحئاجلا ىلع انبء قوة فدلل عرشاكت في اطقع الةفايض امم يسؤيد في انلاهخ لىإ ةيقل ع ةئيبج لمديدة يبطةيع
	عاسيسد اتلفياع نم ةحئاجلا ىلع انبء قوة فدلل عرشاكت في اطقع الةفايض امم يسؤيد في انلاهخ لىإ ةيقل ع ةئيبج لمديدة يبطةيع
	▪
	▪


	ونم تملاقوأ عن تشهد ا ةئيبللمع جلاديدة حتولات أاسةيس تاعلحت جدايت اةحصل اولسةملا. 
	ونم تملاقوأ عن تشهد ا ةئيبللمع جلاديدة حتولات أاسةيس تاعلحت جدايت اةحصل اولسةملا. 

	رتتاوح ذهه اتلدحتاي نم ارافتع اتلاكيلف، وزايدة البلط ىلع امعلال الدجد مدعو الدقرة ىلع البنتؤ ادمإبتاد بضع لأاطةمع. ذللك،
	رتتاوح ذهه اتلدحتاي نم ارافتع اتلاكيلف، وزايدة البلط ىلع امعلال الدجد مدعو الدقرة ىلع البنتؤ ادمإبتاد بضع لأاطةمع. ذللك،
	▪
	▪


	نم ارضلوير وملاهم لرلؤاسء يفنتلاذنيي ويريدم الرشاكت في دإ بي اجيد طقر تللبلغ ه ىلعذحتلا هدايت، لا في اميس مرعةف ةيفيك 
	نم ارضلوير وملاهم لرلؤاسء يفنتلاذنيي ويريدم الرشاكت في دإ بي اجيد طقر تللبلغ ه ىلعذحتلا هدايت، لا في اميس مرعةف ةيفيك 

	اتللماع ما عبلطل زتملااا ىلع ديلامعةل وزايدة تفيلاكاه. وملثمتماق ا دبي رجإباء ترييغات بعد اةمزلأ ااملةيلبجي ، لعا ىاملإرا ةيكتلف 
	اتللماع ما عبلطل زتملااا ىلع ديلامعةل وزايدة تفيلاكاه. وملثمتماق ا دبي رجإباء ترييغات بعد اةمزلأ ااملةيلبجي ، لعا ىاملإرا ةيكتلف 

	اواجتسلاةب لهذحتلا هدايت برسأع ام مينك. 
	اواجتسلاةب لهذحتلا هدايت برسأع ام مينك. 

	نل كتون هذم هةمه ةلهس، ولنكاه بلطتتس ريكفتلا وطيطختلا ملةجلاع فلتخم قلااضاي وتيسىلع نيع رلاؤاسء ولاريدمني يفنتلاذنيي
	نل كتون هذم هةمه ةلهس، ولنكاه بلطتتس ريكفتلا وطيطختلا ملةجلاع فلتخم قلااضاي وتيسىلع نيع رلاؤاسء ولاريدمني يفنتلاذنيي
	▪
	▪


	للرشاكت ترييغ لسوايكتهم لأااسةيس اميف تيعقل ةيفيكب إاجنز اللمع ةيفيكو الافحظ ىلع رملاقفا ةفيظن مومضوةن. علاوىلع ة ذلك ،
	للرشاكت ترييغ لسوايكتهم لأااسةيس اميف تيعقل ةيفيكب إاجنز اللمع ةيفيكو الافحظ ىلع رملاقفا ةفيظن مومضوةن. علاوىلع ة ذلك ،

	 و ًا ليضق الوتق للاتسجاةب للطبل التمزايد على العمال الجدد، يبج على الشركات الاثتسمار في القوى العامةل انظر ملةيلح، وترسعي 
	 و ًا ليضق الوتق للاتسجاةب للطبل التمزايد على العمال الجدد، يبج على الشركات الاثتسمار في القوى العامةل انظر ملةيلح، وترسعي 

	اتلشليغ ليلآا اولذاكء يعانطصلاا. 
	اتلشليغ ليلآا اولذاكء يعانطصلاا. 


	Sect
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	4 


	هنملاةيج 
	هنملاةيج 
	هنملاةيج 

	" 
	تم رجإاا ءلدراةس اقتسلااصةيئ ربنسلا عوةي رللعب ااثلنم ثل ماع 
	تم رجإاا ءلدراةس اقتسلااصةيئ ربنسلا عوةي رللعب ااثلنم ثل ماع 

	2021 
	يع ىلعامجإ ةنةيل أتتنم فل 
	يع ىلعامجإ ةنةيل أتتنم فل 

	511 
	رشةك نم يمجع 
	رشةك نم يمجع 

	ً. 
	أاحنء امإرة دبي ثيح تضمتن اليعةن مزيج
	ا من الشركات الصيغرة والتموسةط والكيبرة حومتل تيثملا مناسبنم ا قاعاطت اتلينصع اجتلاورة خلاوامدت امب انتيبس عم ةمهاسم الةميق ملاةفاض لكل نماه في اانلتج ملايلح ليامجلإا لبيد
	زمليد نم 

	افتلاليص حونم لهاسح ةيجب مؤةقث رش امعلأال، ريىج رلاجوع إلى الصةحف 
	افتلاليص حونم لهاسح ةيجب مؤةقث رش امعلأال، ريىج رلاجوع إلى الصةحف 

	21 
	نم هذا اتلرقري
	نم هذا اتلرقري

	. 
	اكشلل 
	اكشلل 

	1 : 
	ةيئاصقتسلااةساردلاقي ةكراشملاةنيعلا ةريبكلاتاكرشلا35 تامدخلا ( تاكرشلا ةريغصلاةطسوتملاو ) عينصتلا10 ةراجتلا9 تامدخلا16 ةيلكلاةنيعلا511 عينصتلا( ةطسوتموةريغصتاكرش ) ةريبكلاتاكرشلا82 210 184 ةراجتلا ( ةطسوتموةريغصتاكرش ) 35 
	نم لجأ ايقس 
	نم لجأ ايقس 

	«
	ارظنلة ملاتسةيلبق امعلألل
	ارظنلة ملاتسةيلبق امعلألل

	»
	، زكرت الدراةس لاربع نسوةي عم ىلؤرشاتريئةيس أ لثمساعرالعيب، جحوم 
	، زكرت الدراةس لاربع نسوةي عم ىلؤرشاتريئةيس أ لثمساعرالعيب، جحوم 

	ايبملاعت، لأاورابح عودد ملاونيفظ
	ايبملاعت، لأاورابح عودد ملاونيفظ

	. 
	دقو نم بلط الاشمرنيك ا فيلدراةس الإاشرإ ةام لى إاذ اكناو تيقوعون 
	دقو نم بلط الاشمرنيك ا فيلدراةس الإاشرإ ةام لى إاذ اكناو تيقوعون 

	" 
	أو
	أو

	""
	زايدة 
	خناضاف قود كتفش الدراةس اقتسلااصنع ةيئ تصورا تالرشاكت في يمجا علاعاطقت لاةيعرف

	هذا هلقمسييا أو اقبئاه 
	هذا هلقمسييا أو اقبئاه 

	"
	دون ترييغ
	دون ترييغ

	." 
	لانتمةعو
	لانتمةعو

	. 
	For the purpose of the survey, each quarter is defined as follows: Q1 is the period between January and March, Q2 is the period between April and June, Q3 is the period between July and September, and Q4 is the period between October and December of each year 
	1 

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	5 
	2021
	– 
	رشؤم ةقث لامعلأا 
	ارلعب ماع نم ثلاثلا 

	2021 BCI) ( 22.1 124,5 2021 146,6 .(100 / .) 
	تتقوا علرشاكت في دبي تانسح ريبكا في تقواعت امعألفي اه ملالبقتس اظنملور اقمرةن برلابا عاثلنم ني اعم 
	، عم زايدة ريبكة م فيؤرش ةقث امعلأال ليامجلإا 
	مبادقر 
	نم ةطقن 
	قنفي ةط رلابا عاثلني نم عما 
	إلى 
	ةطقن في رلابع ااثلنم ثل ماعلا سفن
	تريش الدرةج 
	 لىإ ملارعاش ملاتسرقة
	احملايدة

	:2 
	اكشلل

	لامعلأاخانمفي ةقثللبكرملارشؤملاثلاثلاعبرلا2021 146.6 125.6124.5 اثلاثلاعبرل 2021نياثلاعبرلا2021لولأ اعبرلا2021 
	:3 
	اكشلل

	لامعلأاخانمفي ةقثللبكرملارشؤملاثلاثلاعبرلا2021 تاكرشلارشؤمىربكلا146.6 ماعلارشؤملا138.3152.1 ةريغصلاتاكرشلارشؤمةطسوتملاو
	تاظحلاملا رلايئيسة 
	تاظحلاملا رلايئيسة 

	رهظأت رشلااكتاكلربى جردةأىلع من لاقثة 
	رهظأت رشلااكتاكلربى جردةأىلع من لاقثة 

	أعرتب لاشرتاك يبكلارة عن 
	أعرتب لاشرتاك يبكلارة عن 

	راقمنة ابملاسسؤت غصلاةري 
	راقمنة ابملاسسؤت غصلاةري 

	درةجألعى نم لاقثم ةاقرةن 
	درةجألعى نم لاقثم ةاقرةن 

	لاومسوتطةولذكك 
	لاومسوتطةولذكك 

	ملابؤستاس لاصيغرة 
	ملابؤستاس لاصيغرة 

	تكعس لقعيةمافتلئة كأرث 
	تكعس لقعيةمافتلئة كأرث 

	وتملاوسةط ثيح بم غلمجوع 
	وتملاوسةط ثيح بم غلمجوع 

	خبصوص اوجنب لأاعامل 
	خبصوص اوجنب لأاعامل 

	درتاج مؤشر ةقث لأاامعل 
	درتاج مؤشر ةقث لأاامعل 

	مثل رعس لابيعومجح املبياعت 
	مثل رعس لابيعومجح املبياعت 

	152,1138,3 . 
	 و 
	لعى تلالياو

	رلأاوحاب وغرياه 
	رلأاوحاب وغرياه 

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	6 
	– 2021 
	مؤشر ثقة الأ عمال 
	الربع الثالث نم عام 

	2021.
	عتمتت رشاكت بيد فيالقطعااتالأوةيل بمتسوىعألىنسيبامناتلفاؤليفماتيعلقتبوقعاتاعلأماللعام 
	وتتوعق

	ً 2021. 
	رشلاتاك ايتل لمعت اباجتلرة، اولاقعرتا اولانبء اواقملوتلا ارافتعالبلط في اعم 

	:4 
	اكشلل

	4ً
	يوضح لكشلا 
	متسوىمرتفع
	انسيبامن

	ً 155,2138,9140,5 . 16,31.6. 
	ةقثلا اميف تيعقل امعلأابل نيب رشاكت خلاامدت اقمرةن ابلرشاكت في اطقا عتلصينع اجتلاورم ةع دراجم تؤرش ةقث غلبت 
	 و 
	 و 
	ىلع اتلاولي
	ربعوتالرشاكت في اطقعاتلصعين نع أم نىدتسىو ثللةق باوعق 
	 ةطقن و 
	 ةطقن اقمرةن قباعاطت خلاامدت اجتلاورة

	لامعلأاخانمفي ةقثللبكرملارشؤملاماعنمثلاثلاعبرلا2021 140.5 138.9 155.2 ةراجتلاتامدخلاعينصتلا
	:5 
	اكشلل

	تاظحلاملا رلايئيسة 
	تاظحلاملا رلايئيسة 

	2021. 
	ذكر ملادرءا في شرتاك لاختامد أنلديهم ةقث ألعى امم يعسك اقوتلتاع باجيلإاةي للمنو ماع في 

	لامعلأاةقثرشؤمماعنمثلاثلاعبرلا2021 بي دبيسيئرلاربلا148.8 146.6 ةرحلاةقطنملا
	2,2 . 
	رهظأتالرشاكت في دبي تقواعت قأىو لكشب فيفط اقمرةن لتبك ملاجوودة في ةقطنملا الرحة قرافب غلب 
	ةطقن

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	7 
	الا تجاهات العالمية لمؤشر ثقة الأ عمال 
	الا تجاهات العالمية لمؤشر ثقة الأ عمال 

	ً. OECD 
	تم اختيار الأ سواق العالمية الرئيسية نظر
	ا لتأثيرها على اقتصاد دبي
	مصدر البيانات هو مؤشر ثقة الأ عمال لمنظمة التعاون الا قتصادي والتنمية 
	الذي يوفر معلومات عن التطورات المستقبلية، بناء على استطلا عات الرأي حول التطورات في

	ً . . 100 100 . 
	الإ نتاج والطلبات ومخزون السلع الجاهزة في قطاع الصناعة
	ويمكن استخدام المؤشر لمراقبة نمو الإ نتاج وتوقع نقاط التحول في النشاط الا قتصادي
	تشير الأ رقام فوق 
	إلى زيادة الثقة في أداء الأ عمال في المستقبل القريب، وتشير الأ رقام الأ قل من 
	إلى التشاؤم تجاه الأ داء المستقبلي

	:6 
	اكشلل

	غلبيبي دللامعلأاةقثرشؤم146.6 ماعلثلاثلاعبرلافي 2021 ئرلاةيملاعلاقاوسلأليرهشلالامعلأاةقثلبكرملارشؤملاةيسي99 99 98 102 102 102 102 101 101 104 104 104 85 90 95 100 105 ةينوي20 ةيلوي20سطسغا20 ربمتبس20 ربوتكا20ربمفون20ربمسيد20 رياني21 رياربف21سرام21 ليربا21 ويام 21 ةينوي21 ةيلوي21سطسغا21 نيصلاةدحتملاتايلاولاايناطيربدنهلاايناملا
	Source: https://data.oecd.org/ 
	Source: https://data.oecd.org/ 

	ًا في مؤشر ثةقتظهر الأسواق العالةيم الريئةيس لثم الولايات التمحدة الأمريةيك وبريطاينا وألماينا اتسقرار امعلأال BCI اليرهش
	ًا في مؤشر ثةقتظهر الأسواق العالةيم الريئةيس لثم الولايات التمحدة الأمريةيك وبريطاينا وألماينا اتسقرار امعلأال BCI اليرهش
	ًا في مؤشر ثةقتظهر الأسواق العالةيم الريئةيس لثم الولايات التمحدة الأمريةيك وبريطاينا وألماينا اتسقرار امعلأال BCI اليرهش
	■ 

	ًا بسبب انخفاض عدد الحالات المسجةل وابسبب تحرك البلدان نحو الوضع الطيبعي الجديد وإزاةل اليقود تمام يصحتلا نلرسعي. 
	ًا بسبب انخفاض عدد الحالات المسجةل وابسبب تحرك البلدان نحو الوضع الطيبعي الجديد وإزاةل اليقود تمام يصحتلا نلرسعي. 

	ًا من هأم مصادر زوار دبيتعد بريطاينا والولايات التمحدة الأمريةيك وألماينا أيض . يسؤا رثلاتسرقار في هذه لأاسوقا لكشب إاجيبي
	ًا من هأم مصادر زوار دبيتعد بريطاينا والولايات التمحدة الأمريةيك وألماينا أيض . يسؤا رثلاتسرقار في هذه لأاسوقا لكشب إاجيبي

	 ىلع اطقع السرف ةحايسلاو في دبي. 
	 ىلع اطقع السرف ةحايسلاو في دبي. 

	انضافخ فيفط في دراجم تؤرش ةقث امعلأال BCI للنيص ق اممد يسكع أن ةقثلا لا زتال رتتاكم ا فيلنيص ثيح زت لاال حلادود
	انضافخ فيفط في دراجم تؤرش ةقث امعلأال BCI للنيص ق اممد يسكع أن ةقثلا لا زتال رتتاكم ا فيلنيص ثيح زت لاال حلادود
	■ 

	ريغ تفموةح ابللماك ولا زتال الديدع نم يقلاود اسرةي100 . لا زتال تسموتاي مؤرش اةقثل ألق نم اوتلدق ي تكورم نبتةط 
	ريغ تفموةح ابللماك ولا زتال الديدع نم يقلاود اسرةي100 . لا زتال تسموتاي مؤرش اةقثل ألق نم اوتلدق ي تكورم نبتةط 

	اشتلابمؤ اجته لأاادء ملاتسيلبق. تعد ايخرا تالسرف نملآا نيب النيص ودبي في يلطةع دلا لا ت اجنح بيد كإبسو 2020 ثيح 
	اشتلابمؤ اجته لأاادء ملاتسيلبق. تعد ايخرا تالسرف نملآا نيب النيص ودبي في يلطةع دلا لا ت اجنح بيد كإبسو 2020 ثيح 

	اًتيجاوز عدد اليساح اليصيينن الوافدين إلى الإمارات العرةيب التمحدة ميلون سائح سنوي . 
	اًتيجاوز عدد اليساح اليصيينن الوافدين إلى الإمارات العرةيب التمحدة ميلون سائح سنوي . 

	ًا بالغ اهلأةيم بالنسةب لدبي ثيح من المتفرض أن تقام احلأداث العيعد تعفيا الأسواق الدوةيل الريئةيس أمر ةيملا رلايئةيس في
	ًا بالغ اهلأةيم بالنسةب لدبي ثيح من المتفرض أن تقام احلأداث العيعد تعفيا الأسواق الدوةيل الريئةيس أمر ةيملا رلايئةيس في
	■ 

	رلاعب رلاانم عب عما T20 2020 2021 في دبي في امب ذلىلع ك ليبس ااثملل لا رصحلا إبسكو ا سأكولاعلم اولدوا يرلنهيد 
	رلاعب رلاانم عب عما T20 2020 2021 في دبي في امب ذلىلع ك ليبس ااثملل لا رصحلا إبسكو ا سأكولاعلم اولدوا يرلنهيد 

	اتمملاز سكتيجو اهريغو ونم يتلا تملاقوأ عجت نذب ملانيي زلااونم ر يمجأ عاحنء الاعلم. تمتعد دبي لكشب بكيىلع ر زلااور 
	اتمملاز سكتيجو اهريغو ونم يتلا تملاقوأ عجت نذب ملانيي زلااونم ر يمجأ عاحنء الاعلم. تمتعد دبي لكشب بكيىلع ر زلااور 

	الدوييللل نشيع اوللمع اولاامثتسر اولااتمتسع ايحلابة رلاةيقا في دبي. 
	الدوييللل نشيع اوللمع اولاامثتسر اولااتمتسع ايحلابة رلاةيقا في دبي. 


	Artifact
	Artifact
	Artifact
	8 
	–
	نظرة مستقبلية على الأعمال 
	نظرة مستقبلية على الأعمال 

	الربع الثالث من عام 
	الربع الثالث من عام 

	2021 
	ًً
	أظهرت الأرصدة الصاةيف عبر غالةيب المعايير اتجها
	ا تصعادي
	ا في الربع الرابع من عام 

	2021 
	اقمرةن برلابا عاثلنم ثل ماع 
	اقمرةن برلابا عاثلنم ثل ماع 

	.2021 
	موعذلك 
	موعذلك 

	ُ. 
	، فإن اتلفاؤل الذي أبداه مديرو اعلأمال ي
	عزى بشلك أساسي إلى تطيبع السفر الجوي وإطلاق معرض إكسبو ادملارس اق يتلد ترسع ا ةيلمعتلفياع

	2020 
	اعإودة تفح 
	اعإودة تفح 

	توقعات أداء الأعمال 
	توقعات أداء الأعمال 
	توقعات أداء الأعمال 

	– 

	الربع الثالث من عام 
	الربع الثالث من عام 
	الربع الثالث من عام 

	2021 
	لاودجل 
	لاودجل 

	1 : 
	ثلاثلاعبرلا2021ني اثلاعبرلا2021 عبارلاعبرلا2021 فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايزريياعملا71% 9% 3% 74% 45% 21% 11% 56% 44% 23% 9% 53%تاداريإ تاعيبملا11% 65% 5% 15% 5% 63% 9% 15% 5% 61% 9% 14%راعسأعيبلا54% 18% 6% 59% 36% 28% 10% 46% 35% 22% 9% 45%تاعيبملامجح58% 21% 3% 61% 17% 67% 4% 21% 16% 65% 4% 20%ددعنيفظوملا34% 53% 1% 35% 25% 34% 14% 39% 24% 32% 12% 36% حابرلأا43% 26% 1% 44% 24% 39% 6% 30% 29% 24% 6% 35%تابلطةديدجلاءارشلا
	ملاحظة 
	ملاحظة 

	%: 
	ارتفاع 
	ارتفاع 

	%+ 
	انخفاض 
	انخفاض 

	%+ 
	دون تغير 
	دون تغير 

	%100 = 
	محلاظة
	محلاظة

	: 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 

	%100 
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق

	. 
	■ 
	تسكع تقواعتإرياادتايبملاعتاراعافت ريبكامع فياص رلايصد، ثيح ارعفت نم 
	تسكع تقواعتإرياادتايبملاعتاراعافت ريبكامع فياص رلايصد، ثيح ارعفت نم 

	45
	في ٪ رلابع 
	في ٪ رلابع 

	202171
	ااثلنم ثل ماع 
	 لىإ 
	٪ في رلاعب رلاانم عب ماعلا سفن

	. 
	ً 
	ذكرت الشركات أسبابا
	متخلفة امب 

	في ذلك طتعيب رلاحلات جلاوةي مورعضإبسكو 
	في ذلك طتعيب رلاحلات جلاوةي مورعضإبسكو 

	2020 
	اولاشمريجلا عديدة يقد يفنتلاذ وته ربتعهذ 
	اولاشمريجلا عديدة يقد يفنتلاذ وته ربتعهذ 

	ادحلأاث في دبي وراءارافتعتقواعت ادئاعتايبملاعت في رلاعب رلاانم عب عما 
	ادحلأاث في دبي وراءارافتعتقواعت ادئاعتايبملاعت في رلاعب رلاانم عب عما 

	.2021 
	■ 
	2021. ًً 
	زايدة ريبكة في فياص ريصد جحمايبملاعت في رلاعب رلاانم عب ماع ماع 
	ا في الطبل وتفاؤلا

	تاظحلاملا رلايئيسة 
	تاظحلاملا رلايئيسة 

	ًً2021 
	تظهلا رشرتاك في دبي اتجاه
	ا تصاعدي
	ا عبر جيمع المؤشرتا لا فيرلا عبرعبا نم ماع 
	ماقرةن لابرعب ثلاثلا نم عما 

	.2021 
	2020. 
	انهكايثكلر نم املآال تلاوافؤل يبلا نشرتاك في دبي بسبب معرضإكبسو 

	2021 
	اقمرةنبرلاعب ااثلثل نم 
	اقمرةنبرلاعب ااثلثل نم 

	بدأت الشركات في دبي تشهد ارتفعا 
	بدأت الشركات في دبي تشهد ارتفعا 

	ً
	بشأن اتلوقعات المتسقبةيل نظر
	ا 

	لاتناعش ةقثلا نيب الساكنوملانينطاو وا طسلانضافخ الشديد في عدد احلاتالإصاةب بريفوس 
	لاتناعش ةقثلا نيب الساكنوملانينطاو وا طسلانضافخ الشديد في عدد احلاتالإصاةب بريفوس 

	كوروان اوطتليعمالرسعي قلاطإو مرعضإبسكو 
	كوروان اوطتليعمالرسعي قلاطإو مرعضإبسكو 

	.2020 
	■ 
	(65)
	نم لجأ الافحظ ق ىلعدرتها افانتلةيس جوذبالمعلاء، ططخت اغلا ةيبلرشاكت
	٪
	للإاقبىلع ء 

	أساعرايبلعدونترييغ في رلاعب رلاانم عب ماع 
	أساعرايبلعدونترييغ في رلاعب رلاانم عب ماع 

	.2021 
	■ 
	مامآ عل تقااصددبي ا فيتلفياع،ارعفت فياص ريصدعدد ملاونيفظ نم 
	مامآ عل تقااصددبي ا فيتلفياع،ارعفت فياص ريصدعدد ملاونيفظ نم 

	17
	٪ في رلابا عاثلنم ثل عما 
	٪ في رلابا عاثلنم ثل عما 

	2021 
	إلى 

	58
	في ٪ رلاعب رلاانم عب نسف ماعلا
	في ٪ رلاعب رلاانم عب نسف ماعلا

	. 
	تيولاغ عقةيب ملاتشرني زايفي ةد لطلا تابشرءا لاجديةد في لارعب لارعبا نم ماع 
	تيولاغ عقةيب ملاتشرني زايفي ةد لطلا تابشرءا لاجديةد في لارعب لارعبا نم ماع 

	2021 
	بببس الارتافع
	بببس الارتافع

	■ 
	ملاافجئ لا فيطبل ععيمج ىل لاتنمتاج لاوختامد في دبي 
	ملاافجئ لا فيطبل ععيمج ىل لاتنمتاج لاوختامد في دبي 

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	. 
	9 
	توقعات أحجام المبيعات على مستوى القطاعات 
	توقعات أحجام المبيعات على مستوى القطاعات 

	تريش اقمرةن اتلقواعت يبقلا ناعاطتاتقلااصدةي رلايئةيس أ لىإن اطقع خلاامدتيلمح قأىو تقواعتلجحمايبملاعت هيلي اطقع 
	تريش اقمرةن اتلقواعت يبقلا ناعاطتاتقلااصدةي رلايئةيس أ لىإن اطقع خلاامدتيلمح قأىو تقواعتلجحمايبملاعت هيلي اطقع 

	اتلينصعواطقع اجتلارة 
	اتلينصعواطقع اجتلارة 

	.. 
	اكشلل 
	اكشلل 

	7 : 
	ةراجتلاتامدخلا عينصتلا ةيعاطقلاةدصرلأافياص ( تاعيبملاماجحأ)وت، تاعقةيونسعبر ،عبارلاعبرلا، 2021 61% 53%62% 
	قطاع التصنيع 
	قطاع التصنيع 

	زعزتجهوداكحلةمو تحلااوء ةحئاج كوروان،وتقفد ايسلاح اجلأابن اولاامثتسر اوتلقواعت قلاوةي نم ابسكو 
	زعزتجهوداكحلةمو تحلااوء ةحئاج كوروان،وتقفد ايسلاح اجلأابن اولاامثتسر اوتلقواعت قلاوةي نم ابسكو 

	2020 
	اتلقواعت اطقلع 
	اتلقواعت اطقلع 

	اتلينصعايذل شده زايدة ةبسنب 
	اتلينصعايذل شده زايدة ةبسنب 

	17 + 
	ص في ٪فيا رلاديص ىلع حمج ايبملتاع في ارلبع رلاابع نم اعم 
	ص في ٪فيا رلاديص ىلع حمج ايبملتاع في ارلبع رلاابع نم اعم 

	2021 
	اقمرةن ابرلبعااثلثل، 
	اقمرةن ابرلبعااثلثل، 

	.2021 
	اكشلل 
	اكشلل 

	8 : 
	لولأاعبرلا 2021لولأاعبرلا2020 64%47% عبارلاعبرلا2021 61% ةدصرلأ افي اص ةيونسعبرلا ( تاعيبملامجح ) عينصتلاعاطق،عبارلاعبرلا2021 عبارلاعبرلا2019 57% ثلاثلاعبرلا2021 44% ني اثلاعبرلا2021 39% 
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	10 
	قطاع الخدمات 
	قطاع الخدمات 

	ًBCIً ً
	وفق
	ا لاتجاه درةج مؤشر ثةق اعلأمال 
	، سجلت الشركات في قطاع الخدمات أيض
	ا نظرة تمفائةل لحجم الميبعات يحث كسر فياص رلايصد ااجتلاا هلبهويط في لأارابع نسوةي السةقبا تبلج ثيح ادحلأاث العةيملا وطتعيب ةحايسلا تفوح حلادود شععا
	ا من اتلفاؤل 

	نيب الرشاكت في اطقخلا عامدت رللعب رلاانم عب ماع 
	نيب الرشاكت في اطقخلا عامدت رللعب رلاانم عب ماع 

	.2021 
	اكشلل 
	اكشلل 

	9 : 
	ثلاثلا عبرلا2019عبارلا عبرلا2019لولأا عبرلا2020لولأا عبرلا2021نياثلا عبرلا2021ثلاثلا عبرلا2021عبارلا عبرلا2021 ،عبارلاعبرلا،ةيونسعبرتاعقوت،تاعيبملامجحثيحنمةيسيئرلاتامدخلاتاعاطقلةيفاصلاةدصرلأ ا 2021 30% 57%48%46% 37%34% 62% 12% 78% 67% 50% 18% 37% 69% ةفايضلاوةحايسلاعاطق37% 54%55%57%53% 32% 77% ةيتسجوللاتامدخلاولقنلاعاطق ماع لكشبتامدخلاعاطق
	فشكت اتلقواعت نم يبخلا نامدت رلايئةيس أن ةحايسلا اوليضةفا 
	فشكت اتلقواعت نم يبخلا نامدت رلايئةيس أن ةحايسلا اوليضةفا 

	(
	نفلاقدا اوعاطملم ، السرف وا ريجأتليسارات
	نفلاقدا اوعاطملم ، السرف وا ريجأتليسارات

	) 
	ارفتتع نم 
	ارفتتع نم 

	37
	2021 
	في ٪ رلاعب ااثلثل نم ماع 
	إلى 

	69
	في ٪ رلاعب رلاانم عب ماع 
	في ٪ رلاعب رلاانم عب ماع 

	.2021 
	مكا ارفتتع ريثكاتقواعت اطقع لقنلا خلاوامدت 
	مكا ارفتتع ريثكاتقواعت اطقع لقنلا خلاوامدت 

	للاجوةيتس رللعب رلاانم عب ماع 
	للاجوةيتس رللعب رلاانم عب ماع 

	قطاع التجارة 
	قطاع التجارة 

	2021 
	اقمرةنبرلاعب ااثلثل، 
	اقمرةنبرلاعب ااثلثل، 

	.2021 
	أدب اجتلار في دفي بي رؤةي زايدة في اطلبل معتفيفخ يقلاود ، اوتناعشالةحايس بببس اطلا سقفيطلل ،ويسعادمرعضإبسكو
	أدب اجتلار في دفي بي رؤةي زايدة في اطلبل معتفيفخ يقلاود ، اوتناعشالةحايس بببس اطلا سقفيطلل ،ويسعادمرعضإبسكو

	 . 
	2020 
	فلاواعايلت رلاايةيض ىلع تنيسح ابلطل لكشب ىلع ريبك اجتنملات في دبي 
	فلاواعايلت رلاايةيض ىلع تنيسح ابلطل لكشب ىلع ريبك اجتنملات في دبي 

	53 
	ًً
	يسكع جحمايبملاعت جتاها
	اتصعادي
	امع 

	تنسح فياص رلايصد نم 
	تنسح فياص رلايصد نم 

	35
	2021 
	٪ في رلابا عاثلنم ثل عما 
	إلى 

	في ٪ رلاعب رلااعب نم ماع 
	في ٪ رلاعب رلااعب نم ماع 

	.2021 
	اكشلل 
	اكشلل 

	10 : 
	57%33%53% ني اثلاعبرلا 2021 عبارلااعبرلا2021لولأاعبرلا2020 ةدصرلأافي اصةيونسعبرلا(تاعيبملامجح ) ةراجتلاعاطقب،عبارلاعبرلا2021 50% عبارلاعبرلا2019 35% ثلاثلاعبرلا2021 50% لولأاعبرلا2021 
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	11 
	الوضع المتوقع للأعمال 
	الوضع المتوقع للأعمال 

	502021 73. 5202122021. 
	ارفتتع ةبسن الرشاكت يتلا تتوعق حدوثتنسح في وعض امعلأال نم 
	في ٪ رلابا عاثلنم ثل ماع 
	إلى 
	في ٪ رلاعب رلاابع نم ماعلا سفن
	منيبا انفختض حا ةصلرشاكت يتلا تتوعق حدوثتهدونم ر 
	٪ في رلابا عنم ثلاثل ماع 
	 لىإ 
	٪ في رلابع رلاانم عب ماع 

	:11 
	اكشلل

	لامعلألعقوتملاعضولا ،عبارلاعبرلا2021 73% 25% 2% نسحترارقتساروهدت 
	 / 1020218 /. . 
	تتنسح ةبسنلا ئملاوةي للرشاكت يتلا ططخت تلصدياجتنم رت
	خامدت جديدلأ ةول رمفي ة رلاعب لياتلا بشلك فيفط لىإ 
	٪ اقمرةن برلابا عاثلنم ثل عما 
	 ثيح اكتن 
	٪ نم الرشاكت ططخت ريدصتل اجتنمت
	خامدتجديدلأ ةول رمة
	هأم لأاسقاو اميف تيعقل ططخب نتويا علاصدرات يه دول مسلج اتلاعوا نليلخيج اولدول رفلأاةيقي ا لودلاولرعةيب ىرخلأا

	2021 
	خطط التشغيل الرقمي في 

	ً1250ً . 
	وفق
	ا للشركات اتلي شمتلها الدراةس، حوتل 
	نم ٪ الرشاكت أنم رثك 
	٪ ايلمع نمتهإ الى اللحول رلاةيمق أانثء ةحئاج كوروان ثيح أصبح اتلحول سهلا 
	بسبب البةين اتلةيتح الرقةيم يجدة البناء

	:12 
	اكشلل

	نيلانوالمعللتكرحتيتلاتاكرشللةيوئملاةبسنلا / ايمقرللاخةحئاجلا12% 15% 21% 52% نمرثكأ50%21%-50% 0% - 20%قبطنيلا 
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	12 
	الوقت الذي يتم قضاؤه على الوسائط الرقمية 
	الوقت الذي يتم قضاؤه على الوسائط الرقمية 

	ً.
	بيدأ وا نلوا تقليذ ق متياضؤا ىلع هلواسطئ رلاةيمق دق زاديبا نلرشاكت في دمأ ثيح بيا تضلرشاكت في اطقعالخدماتوتق
	ا أطول على الوساطئ الرقةيم خلا ل جائةح كورونا مقارةن بالشركات في قطعاي اتلجارة واتلصينع

	ً 
	:13 
	اكشلل

	انوروكةحئاجءانثأةيمقرلاطئاسولاىلعهؤاضقمتيذلاتقولا47% 49% 4% دازرييغتنودبضفخنا
	أهمية الحلول الصحية الرقمية 
	أهمية الحلول الصحية الرقمية 

	. 26. . 
	أاشام ر يرقبنم نصا فلرشاكت أ لىإنلحلواةحصل رلاةيمق تعاسدفي افتحلااظبملاونيفظ
	ىلعو غرلام نم ذلك،إفن
	٪ طقف نم الرشاكت يتلا لمشها الاطتسلاع ططخت للاامثتسا لولح في رةحصل رلاةيمق
	ااشرت الرشاكت أاغ نةيبل مويفظامإ اه يلساو لع ىلعم أو لا لطتيعون إلى لح يأول ةحصلل رلاةيمق

	:14 
	اكشلل

	ةيمقرلاةيحصلالولحلامهفيمقرلايحصلالحلادعاسينيفظوملابظافتحلا اىلع لحلافيرامثتسلالططختلو ةيمقرلاةيحصلالحلالىإنوعلطتينوفظوملو ةيمقرلاةيحصلا55% 26% 34% 21% 39% 32% 24% 24% 33% معنلافرعأ لا
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	13 
	2021
	تقوتاع اا تاكرشلريغصلة وتملاوةطس بيد في 
	تقوتاع اا تاكرشلريغصلة وتملاوةطس بيد في 

	– 
	ارلبع ثلالا،ث 
	ارلبع ثلالا،ث 

	ً
	نظر
	ا لأنأثكرمن 

	99
	نم ٪ الرشاكتفي ديه بي رشاكتصريغة تمووةطس ، نمف ألص 
	نم ٪ الرشاكتفي ديه بي رشاكتصريغة تمووةطس ، نمف ألص 

	511 
	رشةك تمت اقمتلباه، إفن 
	رشةك تمت اقمتلباه، إفن 

	93
	نم ٪اه 
	نم ٪اه 

	يه رشاكتصريغة تمووةطس
	يه رشاكتصريغة تمووةطس

	. 
	وتلمش هذا هلرشاكت انتما ةيهلصرغ اولصريغةوتملاوبسح ةطس ترعفي درئاةامنتلةي 
	وتلمش هذا هلرشاكت انتما ةيهلصرغ اولصريغةوتملاوبسح ةطس ترعفي درئاةامنتلةي 

	. 
	اتقلااصدلل ةيرشاكتالصريغةوتملاوةطس

	2021 
	ارم عفتؤرش ةقث امعلأال 
	ارم عفتؤرش ةقث امعلأال 

	(BCI) 
	الل ليامجلإرشاكت الصريغة وتملاوةطس لكشب ريبك إلى 
	الل ليامجلإرشاكت الصريغة وتملاوةطس لكشب ريبك إلى 

	138,3 
	ةطقن في رلابا عاثلنم ثل ماع 
	ةطقن في رلابا عاثلنم ثل ماع 

	اقمرةن بـ 
	اقمرةن بـ 

	120,3 
	في رلابا عاثلني نم عما 
	في رلابا عاثلني نم عما 

	2021 
	معتقوا علرشاكتالصريغةوتملاوةطس 
	معتقوا علرشاكتالصريغةوتملاوةطس 

	زايدة في إرياادتايبملاعت ماجحلأاو لأاورابح في رلاعب رلااعب نم ماع 
	زايدة في إرياادتايبملاعت ماجحلأاو لأاورابح في رلاعب رلااعب نم ماع 

	.2021 
	توقعات أداء الأعمال 
	توقعات أداء الأعمال 
	توقعات أداء الأعمال 

	الربع الرابع، 
	الربع الرابع، 

	)2021 
	لاودجل 
	لاودجل 

	2 : 
	فياص ديصرلا نود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلا نود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلا نود ريغتضافخناةدايزريياعملا70% 9% 3% 74% 45% 21% 11% 56% 43% 23% 9% 53%تاداريإ تاعيبملا9% 66% 4% 14% 6% 63% 9% 15% 5% 61% 10% 14%راعسأ عيبلا53% 18% 6% 59% 36% 28% 10% 46% 34% 23% 10% 44%تاعيبملامجح57% 21% 3% 60% 16% 67% 4% 20% 16% 66% 4% 19%ددعنيفظوملا34% 53% 1% 35% 24% 35% 15% 38% 24% 32% 12% 36% حابرلأا41% 26% 1% 43% 24% 39% 6% 29% 28% 24% 7% 35%تابلطةديدجلاءارشلاعبارلاعبرلا2021ثلاثلاعبرلا2021ني اثلاعبرلا 2021 (ةطسوتملاوةريغصلاتاك
	محلاظة
	محلاظة

	: 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 

	%100 
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق

	. 
	ملاحظة 
	ملاحظة 

	%: 
	زيادة 
	زيادة 

	%+ 
	انخفاض 
	انخفاض 

	%+ 
	دون تغير 
	دون تغير 

	%100 = 
	■ 
	تريش اقملارةن نسلاوةي اتنلئج ملاسحإلى أنتقواعتالرشاكتالصريغةوتملاوةطس رللعب 
	تريش اقملارةن نسلاوةي اتنلئج ملاسحإلى أنتقواعتالرشاكتالصريغةوتملاوةطس رللعب 

	رلاانم عب ماع 
	رلاانم عب ماع 

	2021 
	ًً
	تتبع اتجها
	ا تصعادي
	ا وشهدت زيادة كيبرة في جيمع المؤشرات

	. 
	ُ
	ي
	ىزع 

	اذه لكشب أاسيس إم لىرعضإبسكو 
	اذه لكشب أاسيس إم لىرعضإبسكو 

	2020 
	ً
	الأثكر اتنظار
	ا ثيح تتوقع الشركات الصيغرة 

	تاظحلاملا رلايئيسة 
	تاظحلاملا رلايئيسة 

	2021 2021. 
	تحستن نظرلا ةشرتاك لاصيغرةوتملاوسةط لا فيرعب لارعبا نم ماع 
	ماقرةن لابرعب ثلاثلا مماع ن 

	2020 . 
	إنرلا عفيقود،وازاهدر لايسةحا ، لأاوحدلا ثاريضاية تملاعدةد ، موعرضإكبسو 
	هي لاعولما لاريئةيس وراء اقوتلتاع الإيةيباج

	ًً
	والمتوسطة تحسن
	ا قوي
	ا في أداء الأعمال

	. 
	تجاوز حجم الميبعات اتجاه الاتسقرار وسلج تحسن
	تجاوز حجم الميبعات اتجاه الاتسقرار وسلج تحسن

	■ 
	ً
	ا مع زيادة صفيا الريصد من 
	ا مع زيادة صفيا الريصد من 

	36
	في ٪ رلابع 
	في ٪ رلابع 

	202153
	انم ثلاثل ماع 
	 لىإ 
	٪ في رلاعب رلاانم عب عما 

	.2021 
	إن رفيقلا عود ، اوزاهدر ةحايسلا 
	إن رفيقلا عود ، اوزاهدر ةحايسلا 

	، ادحلأاوث رلاايةيض تملاعددة ، إوبسكو جحمايبملاعت في رلابا عاثلنم ثل عما 
	، ادحلأاوث رلاايةيض تملاعددة ، إوبسكو جحمايبملاعت في رلابا عاثلنم ثل عما 

	2020 .2021 
	ا يهلعلماو رلايئةيس وراء ااجيلإةيب تلقواعت 
	ا يهلعلماو رلايئةيس وراء ااجيلإةيب تلقواعت 

	■ 
	امك شهدتأساعرايبلع لأاورابحزايدة في فياص رلايصد
	امك شهدتأساعرايبلع لأاورابحزايدة في فياص رلايصد

	. 
	ظتا رهلرشاكت لآاةقث ن ىلعأ في 
	ظتا رهلرشاكت لآاةقث ن ىلعأ في 

	ابلطل،لذلك ططخت امإ زلايدة لأاساعرأا ولافحظ يلعاه دونترييغ ملاوةلص رما ةلحتلفياع
	ابلطل،لذلك ططخت امإ زلايدة لأاساعرأا ولافحظ يلعاه دونترييغ ملاوةلص رما ةلحتلفياع

	. 
	■ 
	43
	ارفتتع ةبسن اتلنسح تملاقولل عرشاكتالصريغةوتملاوةطس في وعض امعلأال نم 
	في ٪ 

	2021 
	رلابا عاثلنم ثل عما 
	إلى 

	64
	في ٪ رلاعب رلااعب نم ماعلا سفن، امنيب تتوعق 
	في ٪ رلاعب رلااعب نم ماعلا سفن، امنيب تتوعق 

	28
	٪ نم 
	٪ نم 

	الرشاكت رظنةمتسةيلبق متسرقة
	الرشاكت رظنةمتسةيلبق متسرقة

	. 
	بةفاضلإا لىإ ذلك ، تتقوع 
	بةفاضلإا لىإ ذلك ، تتقوع 

	2
	طقف ٪ نم الرشاكتتهدور 
	طقف ٪ نم الرشاكتتهدور 

	وعض امعلأال
	وعض امعلأال

	Artifact
	. 
	Artifact
	Artifact
	14 
	توقعاتالمصدرينفيدبي
	توقعاتالمصدرينفيدبي

	– 
	الربعالرابع،
	الربعالرابع،

	2021 
	يلمش الاطتسلاع 
	يلمش الاطتسلاع 

	39 
	رشةك تللصعين اجتلاورة خلاوامدت ملاجوةه ريدصتلل في دبي 
	رشةك تللصعين اجتلاورة خلاوامدت ملاجوةه ريدصتلل في دبي 

	. 
	لرغضهذا اتلرقري ، تيمترعفي اصملدر ىلع 
	لرغضهذا اتلرقري ، تيمترعفي اصملدر ىلع 

	أهن ايكن يبم لثمتاعت اريدصتل ةبسن 
	أهن ايكن يبم لثمتاعت اريدصتل ةبسن 

	20
	أ ٪أ ونم رثك يبماعهت ملاحودة
	أ ٪أ ونم رثك يبماعهت ملاحودة

	. 
	تتنسح تقواعت امعلأال نيب ملاصدرني في رلابا عاثلثل 
	تتنسح تقواعت امعلأال نيب ملاصدرني في رلابا عاثلثل 

	نم ماع 
	نم ماع 

	2021 
	، مسةلج درةقث ةج امعأل 
	، مسةلج درةقث ةج امعأل 

	157.8 
	في رلابا عاثلنم ثل عما 
	في رلابا عاثلنم ثل عما 

	2021 
	ً
	ارتفعا
	ا من 

	115.1 
	في ةطقن رلاعب ااثلني نم عما 
	في ةطقن رلاعب ااثلني نم عما 

	.2021 
	ويىزع اذه لكشب أاسيس إلى زلاايدة تملاقوةع في ماجحأ يبمواعتالاصدرات رللعب رلاانم عب عما 
	ويىزع اذه لكشب أاسيس إلى زلاايدة تملاقوةع في ماجحأ يبمواعتالاصدرات رللعب رلاانم عب عما 

	.2021 

	توتاعقءادألأاعلام
	توتاعقءادألأاعلام
	توتاعقءادألأاعلام

	(

	الرشاكتالمدصرة
	الرشاكتالمدصرة
	الرشاكتالمدصرة

	–) 

	الرعبارلبا،ع
	الرعبارلبا،ع
	الرعبارلبا،ع

	2021 
	لاودجل 
	لاودجل 

	3 : 
	عبرلا عبارلا2021ثلاثلاعبرلا2021نياثلاعبرلا2021 فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايزريياعملا74% 8% 5% 79% 44% 30% 11% 56% 44% 22% 14% 58%تاداريإ تاعيبملا21% 54% 5% 26% 11% 52% 11% 22% 22% 60% 6% 28%راعسأعيبلا64% 15% 5% 69% 22% 44% 15% 37% 30% 20% 14% 44%تاعيبملامجح38% 56% 0% 38% 22% 78% 0% 22% 26% 54% 4% 30%ددعنيفظوملا62% 15% 5% 67% 22% 26% 22% 44% 18% 40% 16% 34% حابرلأا44% 21% 3% 46% 26% 33% 11% 37% 36% 26% 10% 46%تابلطةديدجلاءارشلا59% 21% 3% 62% 22% 
	ملاحظة 
	ملاحظة 

	%: 
	ارتفاع 
	ارتفاع 

	%+ 
	انخفاض 
	انخفاض 

	%+ 
	دون تغير 
	دون تغير 

	%100 = 
	محلاظة
	محلاظة

	: 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 

	%100 
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق

	. 
	. 
	■ 
	تتنسح تقواعت ملاصدرني في رلاعب رلااعب نم ماع 
	تتنسح تقواعت ملاصدرني في رلاعب رلااعب نم ماع 

	2021 
	ىلع عيمج ملاؤرشات اخوةص 
	ىلع عيمج ملاؤرشات اخوةص 

	تاظحلاملارلايئيسة
	تاظحلاملارلايئيسة

	2021 157.8 2021 115.1 2021 
	ارتتعف قوتلأا تاعامعل نيب ملاصدرني لا فيرلا عبرعبا نم ماع 
	، مسجةل درةج مؤشر ةقث أامعل يغلب 
	لا فيرلا عبرباع 
	نم 
	قنةط لا فيرعب ثلاثلا نم ماع 
	، ويرعج ذلك أساسا إلى اتلحسن الملحوظ

	ً 2021. 
	عيمج في ملاؤشرتا لا فيرعب الرعبا نم ماع 

	.
	ً . 
	ماجحأ ايبملاعت إورياا تاديبملاعت لأاورابح يبمواعتالاصدرات المصدرين أيض
	ا ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطبل وزيادة اثلةق في الأسواق ال اجتنملتهم

	موعذلك ، تيوعق بضع 
	موعذلك ، تيوعق بضع 

	دوةيل 
	دوةيل 

	■ 
	بيدم وؤةقث رش امعلأال ماعلا إاجيايب ثيح فقي دنع 
	بيدم وؤةقث رش امعلأال ماعلا إاجيايب ثيح فقي دنع 

	146.6 
	اقمرةن أبادا ءلرشاكت ملاصدرة 
	اقمرةن أبادا ءلرشاكت ملاصدرة 

	يتلا ستلج حاودنم ة عأم ىلؤرشات ةقث امعلأال ملالجس هوو 
	يتلا ستلج حاودنم ة عأم ىلؤرشات ةقث امعلأال ملالجس هوو 

	.157.8 
	■ 
	رسكت يبمتاع الدصتري الااجتهالبهوىلع يط أساس ربع نسيو مع نسحت صفيا رلاديص 
	رسكت يبمتاع الدصتري الااجتهالبهوىلع يط أساس ربع نسيو مع نسحت صفيا رلاديص 

	222021 
	نم 
	في ٪ رلاعب ااثلنم ثل ماع 
	إلى 

	59
	في ٪ رلاعب رلاانم عب ماع 
	في ٪ رلاعب رلاانم عب ماع 

	.2021 
	وتيقوع 
	وتيقوع 

	ملاصدرون زايدة هةلئا ا فيبلطل وطس اعإدة تفح لأاسقاو الدوةيل
	ملاصدرون زايدة هةلئا ا فيبلطل وطس اعإدة تفح لأاسقاو الدوةيل

	. 
	■ 
	2021 
	بيدو ملاصدرون لئافتمولل ناغةي أشبن اغلا ةيبلريياعم في رلاعب ااثلثل نم ماع 

	اقمرةن برلابا عاثلنم ني ماع 
	اقمرةن برلابا عاثلنم ني ماع 

	.2021 
	دقو عاسدتابلادلن يتلا عإ تدالى احتلاه ايبطلةيع 
	دقو عاسدتابلادلن يتلا عإ تدالى احتلاه ايبطلةيع 

	اوتلم فيكا علوعض ايبطليع جلاديد لسلأا قاولدىلع ةيلو اتلفياع اولنم يذ اتملقوفي ع 
	اوتلم فيكا علوعض ايبطليع جلاديد لسلأا قاولدىلع ةيلو اتلفياع اولنم يذ اتملقوفي ع 

	اقملالب أن يؤيد لىإ زايدة اىلع بلطل اجتنملات ملاتسوردة نم بادلن ىرخأ
	اقملالب أن يؤيد لىإ زايدة اىلع بلطل اجتنملات ملاتسوردة نم بادلن ىرخأ

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	. 
	15 
	الأداء العام للأعمال 
	الأداء العام للأعمال 

	– 
	الربع الثالث، 
	الربع الثالث، 

	2021 
	ً 
	بهدف فهم توقعات الأعمال في المستقبل، تساعد الدراسة أيض
	ا في قياس التغيير الفعلي في أداء الأعمال على أساس ربع 

	سنوي كما هو موضح في الجدول أدناه
	سنوي كما هو موضح في الجدول أدناه

	: 

	الأداءالعامللأعمال 
	الأداءالعامللأعمال 
	الأداءالعامللأعمال 

	–

	الربعالثالث،
	الربعالثالث،
	الربعالثالث،

	2021 
	لاودجل 
	لاودجل 

	4 : 
	فياص ديصرلا نود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلا نود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلا نود ريغتضافخناةدايزريياعملا-13% 32% 40% 27% -15% 29% 42% 26% -28% 27% 50% 22%تاداريإ تاعيبملا-14% 59% 25% 12% -23% 51% 33% 10% -32% 45% 41% 9%راعسأ عيبلا-8% 44% 31% 23% -12% 33% 36% 25% -23% 29% 42% 19%تاعيبملامجح-32% 33% 48% 16% -38% 33% 51% 13% -44% 29% 56% 12%حابرلأا-12% 70% 21% 9% -14% 68% 23% 8% -14% 69% 22% 9%ددعنيفظوملا4% 47% 18% 22% -2% 41% 20% 18% -11% 31% 31% 19%تابلطةديدجلاءارشلالولأاعبرلا2021 ني اثلاعبرلا2021 ثلاثلاعبرلا
	ملاحظة 
	ملاحظة 

	%: 
	ارتفاع 
	ارتفاع 

	%+ 
	انخفاض 
	انخفاض 

	%+ 
	دون تغير 
	دون تغير 

	%100 = 
	محلاظة
	محلاظة

	: 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 

	%100 
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق

	. 
	■ 
	اميف تيعقل بيمجع ملاؤرشات لثم إرياادا تيبملاعتوسلأااعر جحومايبلع لأاورباحورماوأ 
	اميف تيعقل بيمجع ملاؤرشات لثم إرياادا تيبملاعتوسلأااعر جحومايبلع لأاورباحورماوأ 

	الرشاء جلاديدة حتي ،كر فياص رلايصد في اجتاهتعاصىلع يد أاسسربع نسيو
	الرشاء جلاديدة حتي ،كر فياص رلايصد في اجتاهتعاصىلع يد أاسسربع نسيو

	. 
	شهدت 
	شهدت 

	الرشاكت في دبي زايدة في اشنلاط اجتلاير وطس رفيقلا عود، ممأ اإ ىدلى حتيسنأادء امعلأال 
	الرشاكت في دبي زايدة في اشنلاط اجتلاير وطس رفيقلا عود، ممأ اإ ىدلى حتيسنأادء امعلأال 

	فلايلع في رلابا عاثلنم ثل ماع 
	فلايلع في رلابا عاثلنم ثل ماع 

	.2021 
	■ 
	. 
	أدبتأساعرالعيب ا فيلاتسرقاثيح ر ربتعات اغلا ةيبلرشاكتأنفي اه رطقياه إا لىتلفياع، ولياتلاب تأ لظساعرايبلعدونترييغ

	■ 
	2020 
	بعد رجإاايلمع ءت ترسيح يعامج للامعل، اجإوزة ملاونيفظ وختضيف رلااوبت ع فيما 

	تاظحلاملا رلايئيسة 
	تاظحلاملا رلايئيسة 

	2021 2021. 
	فيما يتعلق بالأ داء الفعلي للأ عمال ، فقد تحسن صافي الرصيد في جميع المؤشرات في الربع الثالث من عام 
	مقانرة بالربع الثاني من ماع 

	، بيدأ وا نلوعض قدتنسح لكشب فيفط في رلابا عاثلنم ثل عما 
	، بيدأ وا نلوعض قدتنسح لكشب فيفط في رلابا عاثلنم ثل عما 

	2021 
	اقمرةن لأابرابع 
	اقمرةن لأابرابع 

	السةقبا
	السةقبا

	. 
	■ 
	32-(2021 ) 38-(2021 .) 
	تحنس في فياص رلايصد لعرلأا ىابرلا في حاثلا عبنم ثل ماع 
	٪
	مراقنة رلاببا عنياثل نم ماع 
	٪
	ا لجستزمليد رشلا نماكز تدايرلأا في ةابفي ح 

	رلااثلا عبم ثلماع ن 
	رلااثلا عبم ثلماع ن 

	2021 
	مراقنة رلاببا عنياثل نم ماع 
	مراقنة رلاببا عنياثل نم ماع 

	.2021 
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	16 
	2021
	– 
	أداء الأ عمال للقطاعات الرئيسية 
	الربع الثالث، 

	ً 
	وهجا حجم الميبعات لمعظم القطعاات انخفاض
	ا في الربع اثلاثل من عام 

	2021.
	واكتن الاقعرات، يلتاه خامدتالوقئاث اوطلةعاب واجترة 

	ً. 
	الجمةل واتلجزةئ هي الأثكر تضرر
	ا بسبب انخفاض حجم الميبعات النجام عن جائةح كورونا

	:15 
	اكشلل

	ةراجتلاعينصتلاتلا واقملاوءاشنلإاةعابطلاوتادنتسملاتامدخةيلاملاتامدخلاةيراشتسلااتامدخلاةحايسلاورفسلاةئزجتلاوةلمجلاةراجتةنايصلاتامدختاراقعلانلاعلإاتامدخ / قيوستلاةيتسجوللاتامدخلا ةيسيئرلاتاعاطقللتاعيبملامجحةدصرأفي اص ،ثلاثلاعبرلا 2021 -4% -12% 12% -23% -17% -7% -1% -22% -16% -40% 20… -4% 
	تاظحلاملا رلايئيسة 
	تاظحلاملا رلايئيسة 

	2021 2021 . 
	على الرغم من وجود صافي رصيد سلبي لغالبية القطاعات ، إلا أن ضوع الأ عمال قد تحسن في الربع الثالث من عام 
	مقانرة بالربع الثاني من عام 
	خاصة في قطاع السفر والسياحة

	لا زيال اطقا علاقعرات يفاكح ملجأ ن اتلفياع الماكل ثيح لا زيال المعلاء ريغ أتمكدني
	لا زيال اطقا علاقعرات يفاكح ملجأ ن اتلفياع الماكل ثيح لا زيال المعلاء ريغ أتمكدني
	لا زيال اطقا علاقعرات يفاكح ملجأ ن اتلفياع الماكل ثيح لا زيال المعلاء ريغ أتمكدني
	■ 

	نم ملالبقتس ولياتلاب يعقلوا نامثتسراتهم حني ىتحرس الوابء. ببست مدع ةقثلا في 
	نم ملالبقتس ولياتلاب يعقلوا نامثتسراتهم حني ىتحرس الوابء. ببست مدع ةقثلا في 

	سا قولاقعرات إ فيلقاح ارضلر امعلأابل رملاتةطب ابلاقعرات. موع ذلك ولنك عىل 
	سا قولاقعرات إ فيلقاح ارضلر امعلأابل رملاتةطب ابلاقعرات. موع ذلك ولنك عىل 

	غرلام نم ذلك إفن اغلا ةيبلرشاكت الاقعرةي في دبي فتمةلئا للاغةي أشبن ملالبقتس. 
	غرلام نم ذلك إفن اغلا ةيبلرشاكت الاقعرةي في دبي فتمةلئا للاغةي أشبن ملالبقتس. 

	يبتأ نقلا ناعاطت ااع يتلتن ريثأتتا يبلسريبك ةة وةحئاج طس كوروان هي الاقعرات
	يبتأ نقلا ناعاطت ااع يتلتن ريثأتتا يبلسريبك ةة وةحئاج طس كوروان هي الاقعرات
	■ 

	(-40٪) ، خوامدت الوقئاث اوطلةعاب (-23٪)، واجترا ةلةلمج اوتلزجةئ (-22٪.) 
	(-40٪) ، خوامدت الوقئاث اوطلةعاب (-23٪)، واجترا ةلةلمج اوتلزجةئ (-22٪.) 

	لعا ىغرلو نم موجد ريصد فياص لسيب لحجم املباعيت لظعمم القعاطا،ت
	لعا ىغرلو نم موجد ريصد فياص لسيب لحجم املباعيت لظعمم القعاطا،ت
	■ 

	ًا في اصفي الرصيد منفقد سجل قاطع السفر والسايحة تحسن 14٪ رلا فيعب 
	ًا في اصفي الرصيد منفقد سجل قاطع السفر والسايحة تحسن 14٪ رلا فيعب 
	-


	نياثلا نم ماع 2021 لىإ -1رلا في ٪اثلا عبثل نم ماع .2021 
	نياثلا نم ماع 2021 لىإ -1رلا في ٪اثلا عبثل نم ماع .2021 


	Artifact
	Artifact
	Artifact
	17 
	2021
	أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة 
	أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة 

	– 
	الربع الثالث، 
	الربع الثالث، 

	■ 
	■ 
	■ 
	■ 

	أداءالشركاتالصغيرةوالمتوسطة 
	أداءالشركاتالصغيرةوالمتوسطة 
	أداءالشركاتالصغيرةوالمتوسطة 

	– 

	الربعالثالث،
	الربعالثالث،
	الربعالثالث،

	2021 
	لاودجل 
	لاودجل 

	5 : 
	فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايزريياعملا-17% 34% 41% 24% -18% 30% 43% 25% -29% 28% 50% 22%تاداريإ تاعيبملا-14% 60% 25% 11% -25% 52% 34% 9% -33% 46% 42% 9%راعسأعيبلا-11% 46% 31% 20% -14% 34% 37% 23% -25% 31% 43% 18%تاعيبملامجح-14% 71% 21% 7% -40% 34% 52% 12% -15% 70% 22% 7%ددعنيفظوملا-34% 34% 49% 14% -16% 69% 23% 7% -45% 30% 57% 11% حابرلأا1% 49% 18% 20% -3% 42% 21% 17% -14% 32% 31% 18%تابلطةديدجلاءارشلاعبرلا اثلا ثل 2021عبرلاني اثلا2021لولأاعبرلا 2
	ملاحظة 
	ملاحظة 

	%: 
	ارتفاع 
	ارتفاع 

	%+ 
	انخفاض 
	انخفاض 

	%+ 
	دون تغير 
	دون تغير 

	%100 = 
	محلاظة
	محلاظة

	: 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 
	اح فيةل لمتنك نتجيلت ةك ملااعدلة 

	%100 
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق
	،فلاتوكنالنسبة ملاوئيةللرصدي رقام باقلا للتطبيق

	. 
	دهش ارلبعااثللنم ث اعم 
	دهش ارلبعااثللنم ث اعم 

	2021 
	ً
	تحسن
	ا عبر غالبية معايير الشركات الصغيرة 

	وتملاوةطس اقمرةن برلابا عاثلنم ني ماع 
	وتملاوةطس اقمرةن برلابا عاثلنم ني ماع 

	2021 
	، اخةص اميف تيعقل ابلايمكتاةعابمل 
	، اخةص اميف تيعقل ابلايمكتاةعابمل 

	إورياا تاديبملاعت عودد ملاونيفظ وابلطتالرشاء جلاديدة
	إورياا تاديبملاعت عودد ملاونيفظ وابلطتالرشاء جلاديدة

	. 
	"(15)""(65)""
	وتلص ةبسنلا ئملاوةي مللؤاسست الصريغة وتملاوةطس يتلا ألبتغ نع وضامعأ علاه 
	٪
	 ،
	٪
	 و
	فيعض

	(20.) 
	احلالي في رلابا عاثلنم ثل عما 
	٪

	تاظحلاملا رلايئيسة 
	تاظحلاملا رلايئيسة 

	ٍ 2021 
	على الرغم من وجود ريصد صاف
	سبلي بعر عيمج ملااعيير، قفدتحنس أءاد لاشرتاك لاصيغرةوتملاوسطة في لارثلاثلا عب مماع ن 
	مقارنة

	ً . 
	لابرعب اثلاني نم لا سفنماع

	2021. 
	ييسرأءاد لاشرتاك لاصيغرة وتملاوسةط لعى ملااسر لاصحيح مع تحنس اصلا في ريصد، لا اميس فامي تيعاب قلماجحلأ لاابمةع وإيرادتا لايبمتاع وطتابل لاشرءا لاجديةد في لارثلاثلا عب مماع ن 

	2021 
	"
	كـ
	يجد 

	تموطس 
	تموطس 

	ً
	شهدصفيا ريصدالأرباحانخفاض 
	شهدصفيا ريصدالأرباحانخفاض 

	34 
	ً
	اهائلا
	من 

	16
	-

	2021
	٪ في رلاعب ااثلني نم عما 
	 لىإ 
	-

	في ٪ رلاعب ااثلثل نم نسف ماعلا زعوتالرشاكتالصريغةوتملاوةطس اتلي لمشاه 
	في ٪ رلاعب ااثلثل نم نسف ماعلا زعوتالرشاكتالصريغةوتملاوةطس اتلي لمشاه 

	.
	الاطتسلاع ارافتع افانملةس اونضافخ الإ بلطلى ببستلا في انضافخ هاوشم رلابح
	 ىلع غرلاممأ نا نلرشاكتالصريغةوتملاوةطس في دبي فتمةلئا للاغةي بشأن 

	قتسملالب،إلاأناه لا زتالتوهجا الديدع نم اتلدحتاي ايتل لمشت مدع ايقيلن في الطلب 
	قتسملالب،إلاأناه لا زتالتوهجا الديدع نم اتلدحتاي ايتل لمشت مدع ايقيلن في الطلب 

	. 
	ىلع اجتنملات خلاوامدت، اورافتع كتةفل ااجيلإرات رملاوقفا، ورظوف قوسلا الصةبع

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	18 


	أداءالشركاتالمصدرة
	أداءالشركاتالمصدرة
	أداءالشركاتالمصدرة

	– 

	الربعالثالث،
	الربعالثالث،
	الربعالثالث،

	2021 
	أداءالشركاتالمصدرة
	أداءالشركاتالمصدرة
	أداءالشركاتالمصدرة

	– 

	الربعالثالث،
	الربعالثالث،
	الربعالثالث،

	2021 
	لاودجل 
	لاودجل 

	6 : 
	= عبرلااثلاثل2021نياثلاعبرلا2021لولأاعبرلا2021 فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايز فياص ديصرلانود ريغتضافخناةدايزريياعملا0% 28% 36% 36% 4% 22% 37% 41% -8% 24% 42% 34%تاداريإ تاعيبملا10% 59% 15% 26% 15% 52% 15% 30% -12% 36% 38% 26%راعسأ عيبلا-3% 41% 31% 28% -4% 19% 41% 37% 8% 22% 30% 38%تاعيبملامجح-21% 51% 33% 13% -4% 67% 19% 15% -2% 64% 18% 16%ددعنيفظوملا-13% 28% 41% 28% -30% 26% 52% 22% -30% 24% 50% 20% حابرلأا15% 44% 18% 33% 19% 41% 15% 33% 12% 26% 28% 40%تابلطةديدجلاءارشلا-3% 41
	■ 
	شهد لأاادفلا ءيلع مللصدرفي ني رلاعب ااثلنم ثل ماع 
	شهد لأاادفلا ءيلع مللصدرفي ني رلاعب ااثلنم ثل ماع 

	2021 
	زايدة جح فيمايبملاعت 
	زايدة جح فيمايبملاعت 

	لأاورابح يبمواعتالاصدرات
	لأاورابح يبمواعتالاصدرات

	. 
	■ 
	وجاح هلياو 
	وجاح هلياو 

	36
	ً 
	٪ من الشركات انخفاض
	ا في إيرادات المبيعات ، مما أدى إلى انخفاض صفيا 

	رلايصدإلى 
	رلايصدإلى 

	0
	في ٪ رلاعب ااثلنم ثل ماع 
	في ٪ رلاعب ااثلنم ثل ماع 

	2021 
	اقمرةن ةبسنب 
	اقمرةن ةبسنب 

	4
	٪ في رلابا عاثلنم ني نسف 
	٪ في رلابا عاثلنم ني نسف 

	. 2021 
	ماعلا
	جاوته الرشاكت ملاجوةه ريدصتلل كشملات في رلاعب ااثلثل نم ماع 
	ببسب 

	تاظحلاملارلايئيسة
	تاظحلاملارلايئيسة

	2021 . 
	تيشر تنجئا ملاحس لىإ أن لأاءاد افلعل يلملصدريفي ن لارعب ثلاثلا 
	شهد زايةد في ماجحأ لايبمتاع لأاورابح ويبمتاع لااصدرتا

	يقود السرف اولانضافخ حلاىلع دا ابلطت اجتنملات
	يقود السرف اولانضافخ حلاىلع دا ابلطت اجتنملات

	. 
	■ 
	يبتأ نن دوم لسلج اتلاعوا نليلخيج رفإوايقي ودول رعىرخأ ةيب أ يهأ ربكسقاو اريدصتل 
	يبتأ نن دوم لسلج اتلاعوا نليلخيج رفإوايقي ودول رعىرخأ ةيب أ يهأ ربكسقاو اريدصتل 

	في رلابا عاثلنم ثل ماع 
	في رلابا عاثلنم ثل ماع 

	.2021 
	■ 
	تبدو الشركات المجوةه لتلصدير في طريقها إلى اتلعفيا وتتحسن تدرييجا للوإ لوصلى جحم
	تبدو الشركات المجوةه لتلصدير في طريقها إلى اتلعفيا وتتحسن تدرييجا للوإ لوصلى جحم

	ً 
	يبماعت موتسوايت رلاام ةيحب لبق الوابء
	يبماعت موتسوايت رلاام ةيحب لبق الوابء

	. 
	عمو ذلك، قفد رثأتافانملةس اونفخضا بلطلا 
	عمو ذلك، قفد رثأتافانملةس اونفخضا بلطلا 

	ا فيبلادلن ىرخلأا اجانلم نع ةحئاج كوروان لكشب فيفط أ ىلعادا ءلرشاكت ملاوجةه 
	ا فيبلادلن ىرخلأا اجانلم نع ةحئاج كوروان لكشب فيفط أ ىلعادا ءلرشاكت ملاوجةه 

	ريدصتلل في رلابا عاثلنم ثل عما 
	ريدصتلل في رلابا عاثلنم ثل عما 

	.2021 
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	19
	التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات في دبي 
	التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات في دبي 

	:16 :17 
	اكشلل
	اكشلل

	راجيلإاةسفانملاةرخأتملاتاعوفدملاصيخرتلا موسرةيملاعلاةيداصتقلاافورظلاىرخأ* صتقلاافورظلانأشب نيقيلامدعةيداتامدخلا ةفلكت بلطلاةيافكمدعةيموكحلاحئاوللاودعاوقلاماخلاداوملا ةفلكتةيكرمجلاموسرلاوبئارضلاليومتلادويق فيظوتلا نيناوقةيبلسلماوعدوجومدعةيسيئرلاةيراجتلاتايدحتلا،ثلاثلاعبرلا2021ةيسيئرلاةيراجتلاتايدحتلا،نياثلاعبرلا2021 ةسفانملاراجيلإاصيخرتلا موسرةرخأتملاتاعوفدملاىرخأ * ماخلاداوملا ةفلكت بلطلاةيافكمدعةيملعلاةيداصتقلاافورظلاصثتقلاافورظلانأشب نيقيلامدعةيداتامدخلا ةفلكت ةيبلسلماوعدوجومدعةيموكحلاحئاوللاودعاوقلاةيكرم
	* 
	تشمل التحديات الأ خرى التحديات المتعلقة بـفيروس كورنوا والتأخير في المدفوعات والغارمات وشرطو الا ئتمان وقيود السفر ومشكلا ت التأشيارت 

	: 
	ميفويلي ا لمصخ هلأم حتلادايت يتلا تعمتجم هجاو امعلأال في دبي

	افانملةس202133 : تربتع ٪ ما نلرشاكت أا نفانملةس حتلا دحأدايت رلايئةيس في رلاعب ااثلثل نم ماع ، واباتللي تدعف الرشاكت
	افانملةس202133 : تربتع ٪ ما نلرشاكت أا نفانملةس حتلا دحأدايت رلايئةيس في رلاعب ااثلثل نم ماع ، واباتللي تدعف الرشاكت
	افانملةس202133 : تربتع ٪ ما نلرشاكت أا نفانملةس حتلا دحأدايت رلايئةيس في رلاعب ااثلثل نم ماع ، واباتللي تدعف الرشاكت
	■ 

	لىإ ذيفنت ايستاس اصةمر ملث خلاصتامو ضفخو لأااعسر نم ألج افحلاظ ىلع دقرتاه انتلةيسفا. 
	لىإ ذيفنت ايستاس اصةمر ملث خلاصتامو ضفخو لأااعسر نم ألج افحلاظ ىلع دقرتاه انتلةيسفا. 

	اجيلإرا: يعد ااجيلإر لآان اثأ ني لماع ربك قوعم في رلاعب ااثلثل نم ماع 2021(31٪) ًا القةيض الريئةيس في الأرباعوالذي كان أيض
	اجيلإرا: يعد ااجيلإر لآان اثأ ني لماع ربك قوعم في رلاعب ااثلثل نم ماع 2021(31٪) ًا القةيض الريئةيس في الأرباعوالذي كان أيض
	■ 

	السةقبا. ُيمكن أن ي ًا كعزى ذلك إلى ظروف السوق الحاةيل ثيح انخفض طبل المتسهليكن وتوهجا الشركات يقودريبة ىلع 
	السةقبا. ُيمكن أن ي ًا كعزى ذلك إلى ظروف السوق الحاةيل ثيح انخفض طبل المتسهليكن وتوهجا الشركات يقودريبة ىلع 

	اتلقفد قنلايد عم كون ماصرفي ااجيلإأ يه رربك هاسمم ا فيكتلةفل، لا في اميس اطقع اجتلارة. 
	اتلقفد قنلايد عم كون ماصرفي ااجيلإأ يه رربك هاسمم ا فيكتلةفل، لا في اميس اطقع اجتلارة. 

	الفدمتاعو ارخأتملة20 : ألبتغ ٪ نم الرشاكت نع أفدملا ناعوت رخأتملاة اكحتلا دحأ تندايت اجتلارةي رلايئةيس في رلابع
	الفدمتاعو ارخأتملة20 : ألبتغ ٪ نم الرشاكت نع أفدملا ناعوت رخأتملاة اكحتلا دحأ تندايت اجتلارةي رلايئةيس في رلابع
	■ 

	ااثلنم ثل ماع .2021 جاوته الرشاكت ريخأتريبك تاة ا فيلادسد نم فلتخم تملانيلماع امم ح لىإ ىدأدوث ةلكشم بكرية في 
	ااثلنم ثل ماع .2021 جاوته الرشاكت ريخأتريبك تاة ا فيلادسد نم فلتخم تملانيلماع امم ح لىإ ىدأدوث ةلكشم بكرية في 

	اتلاقفدت قنلادةي. 
	اتلاقفدت قنلادةي. 

	رسوم رتلايخص .25 : ربتعات ً٪ من الشركات في دبي رسوم اتلريخص تحديًاا ريئيس امنيب عاسدت ابمدرات كحةمو دبي الرشاكت
	رسوم رتلايخص .25 : ربتعات ً٪ من الشركات في دبي رسوم اتلريخص تحديًاا ريئيس امنيب عاسدت ابمدرات كحةمو دبي الرشاكت
	■ 

	ىلع اقبلاء في اجمل امعلأال. عمو ذكل، لا زتال انهك بعض الرشاكت يتلا اتحتإ جلى عدام ملي نم اكحلةمو نم لجأ الاقبفي ء 
	ىلع اقبلاء في اجمل امعلأال. عمو ذكل، لا زتال انهك بعض الرشاكت يتلا اتحتإ جلى عدام ملي نم اكحلةمو نم لجأ الاقبفي ء 

	هذه رملانم ةلح اتلفياع. 
	هذه رملانم ةلح اتلفياع. 

	ةفلكت املاود ااخلم: ًا لأن بعض الأسواق بدأت في عإادة تفحها مرة خأرى، فإن الحصول على المواد الخام بالسعر انظر انملبس لا 
	ةفلكت املاود ااخلم: ًا لأن بعض الأسواق بدأت في عإادة تفحها مرة خأرى، فإن الحصول على المواد الخام بالسعر انظر انملبس لا 
	■ 

	ا لغالةيب الشركاتًيزال يلثم تحدي . 
	ا لغالةيب الشركاتًيزال يلثم تحدي . 

	ابلطل ريغ كلافيا: امنيب تسىع الرشاكت هاجدلل ةوإ لوصلى متسوايت ام قةحئاج لب كوروان، زي لاا لالع بلطلى اجتنملات
	ابلطل ريغ كلافيا: امنيب تسىع الرشاكت هاجدلل ةوإ لوصلى متسوايت ام قةحئاج لب كوروان، زي لاا لالع بلطلى اجتنملات
	■ 

	خلاوامدت بلقتي ببسب مدع في نيقيلا رظوف قوسلا. 
	خلاوامدت بلقتي ببسب مدع في نيقيلا رظوف قوسلا. 

	رثأت حتلادايت ةيقبتملا ىلع . 13أ ٪و لقأ ما نلرشاكت يتلا تلمشاه الدراةس
	رثأت حتلادايت ةيقبتملا ىلع . 13أ ٪و لقأ ما نلرشاكت يتلا تلمشاه الدراةس
	■ 
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	التوقعات المستقبلية للإ ستثمار 
	التوقعات المستقبلية للإ ستثمار 

	ً ً. 
	تيقس الدراةس الاتسقصاةيئ أيض
	ا اتلوقعات المتسقبةيل لمتجمع اعلأمال بالنسةب للإثتسمار خلال فترة اثني عشر شهر
	ا

	:18 
	اكشلل

	؟كتكرشةردقةدايزمزتعتله،ةلبقملاارهشرشعينثلاافي ثلاثلاعبرلا2021يناثلاعبرلا 2021لولأاعبرلا 2021 41% 47% 56% 59% 53% 44% لامعن 
	Table
	TR
	محلاظة: تتضنم خطط زايةد الدقرة علمتاي ترقيا ةلتكونجولاي، ووتسيع ملاقر الرئيسي اوفتاتح فروع دجةدي. 

	.2021
	.2021
	ـفي لأارهش ال 535912 ملاةلبق، ططخت ـنم ٪ الرشاكت تلويسق عدراتاه اقمرةن ب في ٪ رلابا عاثلني نم عما
	■

	يبتأ نن اطقع اجتلاره ةا واطقلا عليذ ىلع يوتحي ىلعأ ةبسن نم الرشاكت يتلا ططخت تلوعيس الةقاط الاتسياعةيب ةبسنب لبتغ
	يبتأ نن اطقع اجتلاره ةا واطقلا عليذ ىلع يوتحي ىلعأ ةبسن نم الرشاكت يتلا ططخت تلوعيس الةقاط الاتسياعةيب ةبسنب لبتغ
	■ 

	TR
	(62٪) يليخلا هامدت (60٪) اوتلصعين (48٪.) 

	54٪ ما نلرشاكت
	54٪ ما نلرشاكت
	ـا ليمتلرشاكت الصريغة وتملاوةطس أرثك حنو توعيس قدرتفي اه لأارهش ال 59 12 ملاةلبق ةبسنب في ٪ يحأ نن
	■

	TR
	اريبكلة ططخت تلوعيس قدراتاه. 
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	حسابات مؤشر الثقة في قطاع الأ عمال 
	حسابات مؤشر الثقة في قطاع الأ عمال 

	(BCI)) "": 
	جياسح يرم بؤرش ةقثلا في اطقع امعلأال 
	تمكوطس دراجت رمجح ملؤرشات
	تقواعت امعلأال
	ااتلةيل

	سأاعر ايبلع
	سأاعر ايبلع
	سأاعر ايبلع
	■ 

	اجحأم امليبعتا
	اجحأم امليبعتا
	■ 

	عدد الموظفين
	عدد الموظفين
	■ 

	الأ ر باح
	الأ ر باح
	■ 


	«" : 
	وتبستح 
	الدراجت اةجتانل
	م لكلؤرش ختسابدما مةيجهن فياص رلايصد 

	(-+) 100 
	(-+) 100 
	٪ نم اباجلإتا اجيلإاةيب 
	٪ نم تاباجلإا اسللةيب

	.2011 100. .:=60* ()+40*(). 
	ةبسنلاب مللؤرش الرمبك لةقثل في اطقع امعلأال، إفن لأارقما انلةجتا تضرب لأابوزان اقملاةلب لاه تللولص لىإ ةجيتن تملاوطس الرمجح مللؤرش
	مثيوعضمتسىوأسايسجديد اذهل ملاؤرشفيانلاهةي ثيحب كيونرلاعبااثلنينم ماع 
	اسييو 
	عمو خأذ ةينب اتقلااصدبنيع اابتعلار نم ثيح مجح الكرشات،يوزناملؤرش نم خلالالإساماهتالةيبسن للرشاكتالصغريةوتملاوطسة اولرشاكتاريبكلة في اانلتج ملايلح اامجلإلي لدبي
	وتحتبس ةجيتنلا انلاهةيئ مللؤرش ىلع حنلاوااتللي
	املؤرش ايلكل
	٪
	مؤرش الرشاكتاريبكلة
	٪
	مؤرش الرشاكتاصلريغةوتملاوةطس

	: 
	تيم فينصت تنجئا رشؤم الةقث اطق فيع امعلأال نمض اتائفل اثلثلا اتلةيلا

	إاذ ناك رشؤم الةقث في اطقع امعلأال 100 < ، هفاذ يينع نأ قوتتاع امعلأال سةيبل
	إاذ ناك رشؤم الةقث في اطقع امعلأال 100 < ، هفاذ يينع نأ قوتتاع امعلأال سةيبل
	إاذ ناك رشؤم الةقث في اطقع امعلأال 100 < ، هفاذ يينع نأ قوتتاع امعلأال سةيبل
	■ 

	إذا كان مؤشر الثقة في قطاع الأ عمال 100 = ، فهذا يعني أن توقعات الأعمال مستقرة
	إذا كان مؤشر الثقة في قطاع الأ عمال 100 = ، فهذا يعني أن توقعات الأعمال مستقرة
	■ 

	إاذ ناك رشؤم الةقث اطق فيع امعلأال 100 > ، هفاذ يينع نأ قوتتاع امعلأال إاجيةيب
	إاذ ناك رشؤم الةقث اطق فيع امعلأال 100 > ، هفاذ يينع نأ قوتتاع امعلأال إاجيةيب
	■ 


	2011(«»«-1» :) 
	نعوداتلريبع هنع بقملاراةن ابلربع يساسلأا وهوالربعااثلني نم اعم 
	ت ،زرب الريسفتتا اتلةيلا 
	ريىج ملاةظح نأ امرلزني 
	ت
	 و 
	ت 
	ريشينا لىإ ربنيع اتتمنييل

	موشر الثقة في قطاع الأعمال (ت)< مؤشر الثقة في قطاع الأعمال (ت1-:) توقعات الأعمال آخذة في الانخفاض
	موشر الثقة في قطاع الأعمال (ت)< مؤشر الثقة في قطاع الأعمال (ت1-:) توقعات الأعمال آخذة في الانخفاض
	موشر الثقة في قطاع الأعمال (ت)< مؤشر الثقة في قطاع الأعمال (ت1-:) توقعات الأعمال آخذة في الانخفاض
	■ 

	رشؤم الةقث اطق فيع امعلأال (ت)= مؤشر الثقة في قطاع الاعمال (ت1-: ) توقعات الأعمال مستقرة
	رشؤم الةقث اطق فيع امعلأال (ت)= مؤشر الثقة في قطاع الاعمال (ت1-: ) توقعات الأعمال مستقرة
	■ 

	مؤشر الثقة في قطاع الأ عمال (ت)> مؤشر الثقة في قطاع الأعمال (ت1-: ) توقعات الأعمال آخذة في الارتفاع
	مؤشر الثقة في قطاع الأ عمال (ت)> مؤشر الثقة في قطاع الأعمال (ت1-: ) توقعات الأعمال آخذة في الارتفاع
	■ 


	2 =()(x([ + ]) (x([ + ]) )×(([+ ] ) )×(]) 
	2 =()(x([ + ]) (x([ + ]) )×(([+ ] ) )×(]) 
	ؤمشرالثقة في قاطا علأعاملمكوتطس مرحج 
	ا فياصلرصدي ح نميثأساعرالبيع
	وزن العماير
	فياص الرصدي نم حيث حأماج ملابيتاع 
	وزن العماير
	ا فياصلرصدي ح نميث دعد الومظفني
	وزا نلعماير
	ا فياصلرصدي ح نميثارلأبحا
	وزا نلعماير
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