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Message from the Chairman 

Dubai’s economy has been the envy of businesses around the 
world as the Emirate is a well-recognised international business hub 
and is maintaining its status despite the global economic situation.
The Emirate’s astonishing achievements are accredited to its visionary
leadership that has ensured its progress and growth while facing 
the challenges and repercussions of these challenging times for the
business world.

For the past four decades Dubai has strived to set a new example 
for modern cities by developing its world-class infrastructure and
economic potential to become the premium destination for investors 
in the region, thus earning its reputation of a global business center.

The positive outcomes of 2008 encourage us to strive hard towards
developing our services to complement the accelerating growth of
Dubai. We want to enhance our contribution and go the extra mile for 
Dubai Business Community.

Dubai is continuing with its major infrastructure and development
projects which will further provide an impetus to the overall business 
environment of the Emirate. The year 2009 too augurs well for Dubai 
as the city is destined for more success and excellence on its path to
becoming one of the most modern cities in the world.

Abdul Rahman Saif Al Ghurair
Chairman
Dubai Chamber of Commerce & Industry

Message from the Director General 

The year 2008 offered a string of successes for Dubai Chamber of 
Commerce & Industry. Looking back at the year gives us a sense of 
achievement that we were able to deliver in line with our mission of 
representing, supporting and protecting the interests of the business 
community in Dubai. Despite the adverse economic situation we were 
able to create a stimulating business environment for Dubai businesses 
while promoting the Emirate as a global trading hub.

Dubai Chamber focused all its energy towards strengthening the
business environment in Dubai by offering world-class services in
issuing certificates of origin and attestations; releasing statistics 
and economic data, offering legal services for resolving commercial
disputes amicably through mediation and arbitration. The Chamber 
also provided business networking services by organizing seminars,
workshops and conferences and received high profile commercial
delegations besides attending international exhibitions abroad.

Our various initiatives including the Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Business Award, Dubai International Arbitration Center, the 
Center for Responsible Business, University of Dubai and the Dubai
Businesswomen Council have contributed to the strengthening of our
strategic objectives, thus ensuring the highest levels of quality and
excellence.

We believe that the economic prosperity of a country is achieved 
through joint efforts and strong determination in seeking success. As 
we present to you a summary of the Chamber’s achievement for the 
year 2008, we renew our resolve to serve and support the business 
community to the best of our abilities.

Hamad Buamim    
Director General
Dubai Chamber of Commerce & Industry



Our Mission and Strategic Objectives
Dubai Chamber of Commerce & Industry functions in line with its
mission and strategic objectives of enhancing the economic
development of Dubai.

MISSION
Represent, support, and protect the interest of the Business
Community in Dubai

STRATEGIC OBJECTIVES
1. Create a Favourable Business Environment
2. Support the Development of Businesses
3. Promote Dubai as an International Business Hub

Our journey into new horizons of excellence

1. Create a favourable business environment

a. Policy Advocacy

As part of its efforts in creating a favourable business environment,
Dubai Chamber studied and evaluated 11 draft laws and provided 
the concerned Government authorities with its feedback on these laws
such as: 

•     Companies Commercial Law
•     Illegal Trading Practices
•     Foreign Investment
•     Commercial Concealment Law and its Executive Regulations 
•     Uniform Customs law in the GCC
•     Regulation of Economic Activities
•     Commercial forfeiting
•     Marine Commercial Law
•     Anti-tobacco Law
•     Industrial Affairs
•     Uniform Rent Law for Dubai

Dubai Chamber prepared and published a number of economic
studies on the competitiveness of Dubai businesses and the
challenges of practicing businesses in the Emirate.

b. Alternate Dispute Resolution 

Commercial Arbitration (Dubai International Arbitration Center)

The Dubai International Arbitration Center plays a crucial role with
Dubai Chamber in guaranteeing smooth functioning of businesses 
by providing arbitration services and Alternate Dispute Resolution in
settling international disputes.

In 2008, the Center registered and resolved a number of cases:

5

Dubai Chamber Annual Report 2008

6

Dubai Chamber Annual Report 2008



87

During the year, the Center received 167 applications from arbitrators 
out of which 50 were selected from different nationalities. 

The Dubai International Arbitration Center had a busy year organizing
training courses and workshops highlighting the importance of
arbitration in creating a favourable business environment and a healthy 
economiy, these activities included:

Training Courses and Conferences: The Center organised five training 
courses in cooperation with King’s College and the Lebanese University 
on Commercial Arbitration Rules based on international treaties.

The topics of the course included International commercial arbitration, 
using modern arbitration procedures from the courts perspective and 
the Special Stage in Construction Disputes. 

The Center organised an international conference on ‘Activating
Commercial Arbitration in Arab Countries, in November, 2008, a
discussion session on ‘How to Develop Commercial Arbitration in the 
UAE’ and a workshop on Alternate Dispute Resolution.

Cooperation Agreements: The Center signed eight cooperation
agreements with a number of legal institutions from inside and
outside the UAE like Ras Al Khaimah Free Zone, the German
Maritime Arbitration Association, Azerbaijan International Commercial
Arbitration Court, Mongolia National Arbitration Court, Khartoum
Arbitration Centre and others.

Two issues of the Dubai International Arbitration Center Journal were 
published in the third volume.

The Legal Services Department

The Legal Services  Department  provides  legal  consultations  for 
commercial business and settles disputes amicably through mediation. 
During last year the department received 522 cases out of which 39% 
were settled through the Chamber.

Dubai Chamber Annual Report 2008 Dubai Chamber Annual Report 2008

The Legal Services organised during 2008, seven seminars and 
workshops including the Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits UCP 600 in association with ICC World
Banking Commission; Trademarks and Trading in Counterfeit in
cooperation with Arab Society for Intellectual Property; Anti-
Dumping in the GCC countries in conjunction with UAE Ministry of
Economy and Gulf Cooperation Council; Consumer Protection
Conference; Avoidance of Double Taxation and ADR with UAE Ministry 
of Economy.

The Department has launched the collection of international debt
services in cooperation with Coface. In addition, it has also provided 
various legal services concerning legal and commercial systems.

c. Creating a Responsible Business Community

The launch of the Center for Responsible Business by Dubai Chamber 
in 2004 set the ball rolling for raising awareness about the importance 
of responsible practices in the success of organizations and companies. 
The Center played a major role in forming the nucleus of a responsible
business community that realizes the role CSR in enhancing their
performance and competitive advantage. 
 
The Center had a calendar full of events during the year which are as 
follows:

•     The Center organised 15 seminars and workshops which were
       attended by 247 participants

•     It participated in four major local events and three global CSR
       events

•     The Center issued six studies on responsible business
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•     It signed four partnership agreements with UNICEF, UAE Green 
Buildings Council, BITC UK network and ENGAGE.

•     The Center launched two major programmes including Engage 
Dubai and the CSR Category of the Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Business Award 2008.

•     The Center published five issues of its newsletter, CSR Today 
in 2008 and distributed 73,400 copies of the same to all its 
stakeholders

•     The CSR website registered 45,240 hits.

Making it Our Business:

As part of its Corporate Social Responsibility programme, Dubai Chamber
spearheaded the fight against breast cancer awareness through 
its Making it Our Business project in collaboration with Vital Voices
Global Partnership and the US Middle East Partnership for Breast Cancer
Awareness and Research.

The Chamber celebrates the first anniversary of its ‘Making it Our Business’ 
initiative in October 2008. The breast cancer awareness campaign for the 
early detection of cancer was launched by the Chamber in 2007 to help
reduce the number of deaths by raising awareness in the workplace,
conducting research and increasing the resources allocated for spreading 
the message. The Chamber also organised seven workshops as four of 
its staff members and employees from the participating companies were 
trained to become breast cancer awareness trainers.

2. Support the Development of Business

a. Providing the business community with economic
     data & studies:

Economic Research Department

The Economic Research Department provides well-documented and 
up-to-date information and studies on different economic sectors to 
help the business community in understanding market trends locally, 
regionally and internationally. These services are offered through the 
publication of studies and data.

The achievements of the department during the year are:

•   Conducted 45 seminars and workshops on various subjects

•       Published 12 issues of the Economic Bulletin

•       Organised two Economic Seminars

•   Added 25 new data bases and updated 12 of its existing
         data bases

•   Conducted 28 surveys and responded to 800 requests for
         information

•    Reviewed a chapter about services in a booklet on consumer
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         price indices in partnership with a global project led by the
         National Statistics Office in the United Kingdom

•       Evaluated consumer price indices in Dubai using new
         indicators from the prime results of spending survey in 2007

•       Published a newsletter on how to practice business in Dubai

Articles in scientific magazines

•      “Analysing Performance of Exporters in Dubai an Emerging
         Economy”: International Review of Business Research Papers

•      “Re-Export Intensity and Trade Costs: Ports Facilities and
 Services”: Maritime Economics & Logistics

•       Performance of Exporters in an Emerging Economy”: The 
         International Trade Journal 

•      “ Impact of Market Power and Efficiency of Performance of
         banks in the GCC countries”: Int’l Research Journal of
         Finance & Economics 

•      “A Study of Management Perceptions of the Impact of
         Corporate Social Responsibility on Business Performance in
         fast developing economies”: Journal of Business Ethics

Book Contributions:

      “The New Rulemaking”: Business Regulation and Public Policy:
         the Costs and Benefits of Compliance

•      “Dubai Family Enterprises: Definition, Structure and
         Performance”, A Compendium on the Family Business Models  
         around the World.

Electronic Library and Information Center 

The Chamber has an electronic library that provides the latest statistic
and economic data from different references. The total number of
services provided by the Information Center in 2008 was 22,778.

The services offered were as follows… 
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b. Support the growth of business and promote
     administrative excellence

The Mohammed bin Rashid Al Maktoum Business Award

For its fourth round in 2008, the Dubai Chamber initiative of the 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Business Award had two new 
categories of the MRM Corporate Social Responsibility and MRM 
Supply Chain & Logistics added to the existing categories of 
Manufacturing, Finance, Re-export, Construction and Real Estate 
Development besides the additional category for Manufacturing in 
UAE free zones with 234 companies enrolling for the fourth round. 
The Award that was launched in 2005 recognizes and celebrates the 
success of organizations for their contribution to the country’s 
economic success. Participating firms acquire organizational 
learning experience through self-analysis and comparison of their 
performance against the better business practices with other firms’ 
success as well as conducting independent assessment of their 
strengths and weaknesses. 

Business Development Department

This Department endeavours to further develop and strengthen
business activities in Dubai. It identifies and communicates business 
opportunities to encourage trade and investment and assists in the 
development of the business capacity of members through seminars, 
roundtable discussions, training workshops and consultancy services. 
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c.    Facilitate and support international trade

Membership and Documentation Services Department

The Membership and Documentation Services Department is the 
face of Dubai Chamber as it directly deals with all its members 
and stakeholders by providing services like issuing certificates of 
origin  attesting documents as well as admission and renewal of 
membership.

•       The Department organised five seminars and discussion
         sessions and has carried out 7 studies and one statistical survey

•       The Department also signed an agreement with Coface on
         “5000@rating”. The Dubai Chamber of Commerce & Industry
         has released its “5,000 Rating Reports” that provide critical
         baseline information and ratings on the most active 5,000
         Dubai-based enterprises drawn from the Chamber’s data
         base as these reports help them take right decisions for their
         business deals.

•       The number of requested reports in 2008 increased by 56%

The following graph shows the most important five markets for which 
62% of the COs were issued 

Certificates of Origin    
The number of Certificates of Origin reached 629,300 with an increase 
of 12% from 2007:

Dubai Chamber Annual Report 2008
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Exports
The volume of exports of members reached AED 226.5 billion with 37% 
increase from 2007: 

Documents issued
The number of documents and attestations applications was 38,000 
with an increase of 17% from 2007:

Membership
The number of members reached 103,600 registering an increase of 
7% from 2007:

The amount of exemptions were reduced from AED 4m to 565,000 in 
2008 bringing additional revenue to the Chamber

The following graph shows the most important five markets where 70% 
of the members’ exports were sent to: 

3. Promote Dubai as an international business hub

     a. Strengthen investment opportunities

Business Groups and Business Councils

As part of its strategy to communicate with the business community, 
Dubai Chamber established various business groups and councils 
under its umbrella to strengthen interaction and cooperation between 
the Chamber and its members. There are 34 business councils and 
22 business groups for which the Chamber has carried out several 
activities in 2008 which included: 

The Chamber established three new business councils including 
Bulgaria, Austria and Japan in addition to two new business groups 
including Computer Traders Business Group and Foreign Exchange 
and Remittances Group. 

Furthermore, a report on the effects of the financial crisis on the 
economic sectors in Dubai was developed in cooperation with the 
various business groups of the Chamber. 

Six networking events were held for the business councils and groups 
including Business Breakfast for Business Councils; Business Breakfast 
for Business Groups; Ramadan Suhoor for Business Groups; Business 
lunch  with   UAE    American   Business   Council;   Networking   lunch   
during Big 5 and an Annual dinner jointly organised with the American 
Business Council.

Dubai Chamber Annual Report 2008
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Events & Exhibitions

Promoting Dubai as an international business hub is one of the strategic
objectives of Dubai Chamber and in this regards it sponsored and
supported 25 exhibitions and conferences, out of the 190 requests,
in Dubai during 2008 including the Russian Roadshow; the  CEO Forum; 
the Italian Business Conference; Corporate Governance Conference;
the 4th Global Conference on Credit and Risk Management in the Middle 
East; Family Firms Forum and the 3rd Global CEO Forum; Governance 
Conference for Future Generations; the 2nd ME Conference on CSR, 
the Dubai International Wood & Wood Machinery Show 2009; Hardware 
and Tools Middle East; Dubai International Plants Expo; the Middle East 
Conference on Selling Booths and Vending Machines; General Assembly
Forum of the Global Federation of Trade Points.

The Chamber inaugurated the Chilean and Mexico trade offices in
addition to supporting the opening of the Mexico Council in Dubai in July, 
2008. The Chamber also participated in 25 events outside the UAE. 

The Dubai Chamber delegation included 61 members as the Forum 
discussed opportunities and challenges in the sectors of Banking and 
Finance, Healthcare and Life Sciences, Logistics and Foreign Trade, 
Energy, and Media & IT.

International Participation

Dubai Chamber also participated in 25 events and meetings in
countries  and cities outside the UAE such as Stockholm, Geneva,
Brussels, London, Manchester, Milan, Australia, Beijing, Shanghai,
Riyadh, Kuwait, Damam, Bahrain, Beirut, Oman, Cairo, Damascus,
Tunis and Algeria.

b.   Attract foreign investment

Delegations:
 
Receiving delegates is one way of promoting Dubai by highlighting 
the investment and business opportunities offered by the Emirate. In 
2008, the  Chamber  received  201   delegates   from   all   over   the  
world  including 1,744 Government officials and business delegations 
from different walks of life including the Philippines President, Prime 
Minister of Czech Republic, External Trade Minister of Holland, Deputy 
Governor of Minas Gerais Province in Brazil, the Foreign Secretary  of 
Texas,  Mayor of Houston, US Deputy Secretary for International Affairs, 
Services and  anti-nuclear  proliferation,  Mayor  of  Leon,  Finance  Min--
ister of Trinidad and Tobago, Minister in the Government of Penang in 
Malaysia, three ministers from Mali, Representative of American Trade, 
Foreign Minister of Romania and Deputy Foreign Minister of Slovakia.

Agreements & MOUs

The Chamber also signed a number of agreements and MoUs in 2008 
with Madrid, Leon, Chinese Hangzhou Province, Philippines, Uzbek 
Chamber of Commerce, Hamburg Chamber of Commerce, Industrial 
Union of Czech Republic, Oxford Group, Tejari and Coface.

Dubai Hamburg Business Forum

Dubai Chamber organised in cooperation with Hamburg Chamber of 
Commerce, the second round of the Dubai Hamburg Business Forum 
on December 18-19 in Hamburg.

4. Institutional Support and Excellence

High Quality Workforce and Human Resources
Department of Human Resources

Dubai Chamber has high regards for its human resources as the
Chamber values their increased productivity and innovative
abilities. The Department of Human Resources plays an important role 
in providing a comfortable and healthy working environment for all the 
Chamber employees and its achievements for 2008 are as follows:
The number of employees reached 188 in 2008 in comparison to 176
in 2007. Emiritisation percentage: 46% (The percentage reaches 58% 
when including interns sponsored by Dubai Chamber abroad and
including GCC employees) 63 new appointments, 52 resignations 
with a total number of 1,236 training days. In June 2008, the new
employment grading and salary system was applied. The employee 
bonus system  was  applied  for the  first  time in 2008. It is  worth    
mentioning that employee  satisfaction increased from 60% to 82%.

Reasons for leaving the job:

Dubai Chamber Annual Report 2008
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The Customer Service Centers and the Call Center were established 
in February 2008 which enhanced the quality of Customer Service 
according to the policy of the Mystery Shoppers Reports.
 
Information Technology (IT)

The Oracle CRM system witnessed importance in its performance
during the year which was reflected with the fast execution of the
process as new characteristics were added and special reports were 
developed. The total hours when the system  failed  to  function  where 
only three. 

Awards

A Dubai Chamber initiative, the Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Business Award, won the Best Administrative Project award at the 
Dubai Government Excellence Programme awards 2008.

Publications

The Chamber published the 18th edition of the Dubai Industrial
Directory 2007-2008 and the 20th edition of the Dubai Commercial
Directory 2008-2009. Also, The Report – Dubai 2008 was published 
in cooperation with the Oxford Group which is regarded as one of the
major source of information for investments in Dubai. This was in
addition to the Standard Classifications and the Economic Activities
Classifications Directory 2008.

Website

The Chamber’s official website was relaunched in July 2008 and during 
the 2nd half of the year, 5,000 visitors logged on to the website with an 
average of 3,000 visits per day.

2008 in Numbers

Branches & Customer Service Centers

Dubai Chamber has branches and representative offices spread 
out all over the Emirate. These include the three branches
located at Jebel Ali Free Zone, Dubai Airport Free Zone and Al 
Awir transport area, while there is a Registration Office at Jafza
and three representative offices in the Dubai Department of
Economic Development, Dubai Industrial City and Al Twar Center.
The Customer Services Center, branches and representative offices of
Dubai Chamber offer excellent services and they have achieved the 
following:

Dubai Chamber Annual Report 2008

• 

•

•

•

•

Waiting time for obtaining services decreased to 15 minutes or less 
for 82% of the customers which exceeded the Center’s set target 
of 50%.

The average time needed for completing the application formalities 
became six minutes or less for 65% of the customers against the 
target of 50%.

The one-stop-shop concept that was approved as a main principle 
for providing Dubai Chamber services was applied 100% in all its 
branches.

Dubai Chamber hosted a Dubai Municipality office at its premises 
for issuing food health certificates as 32,747 certificates were 
issued and the number of applications reached 10,504 since the 
opening of the office in March 2008.

Dubai Chamber has facilitated export to Kuwait, KSA, Iran and 
Uzbekistan.
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جوائز

اإدارية  اأف�ضل جتربة  دبي، جائزة  اإحدى مبادرات غرفة  عمال،  للأ اآل مكتوم  را�ضد  بن  ح�ضدت جائزة حممد 

داء احلكومي املتميز لعام 2008.  متميزة �ضمن فئات برنامج دبي للأ

مطبوعات

دليل دبي  الع�ضرين من  والطبعة  ال�ضناعي 2008-2007  دليل دبي  الثامنة ع�ضرة من  الطبعة  الغرفة  اأ�ضدرت 

والذي  عمال  للأ اأك�ضفورد  مع جمموعة  2008”  بالتعاون  “دبي  تقرير  اإ�ضدار  مت  كما   .2009-2008 التجاري 

�ضافة اإىل اإ�ضدار الطبعة احلادية ع�ضر من دليل  يعترب من اأهم م�ضادر املعلومات للم�ضتثمرين عن اإمارة دبي بالإ

ن�ضطة القت�ضادية 2008. الت�ضنيف القيا�ضي للأ

لكرتوين لغرفة دبي املوقع الإ

لكرتوين الر�ضمي يف �ضهر يوليو 2008 وزار املوقع خلل الن�ضف الثاين من العام 500   مت اإعادة اطلق املوقع الإ

www.dubaichamber.ae .األف زائر مبعدل 3،000 زائر يف اليوم الواحد

29 30

الت�ضال يف فرباير 2008 مما طّور من جودة خدمة  ومركز  العملء  تاأ�ضي�س مركز خدمة  كمامت 

العملء طبقًا لتقارير املت�ضّوق ال�ضري.

تقنية املعلومات

�ضرعة  على  انعك�س  مما  العام  خلل  اأدائه  يف  حت�ضنًا  النظام  �ضهد   :Oracle CRM الـ  نظام   

اجناز املعاملت، ومت اإ�ضافة مميزات جديدة له وتطوير التقارير اخلا�ضة به. وبلغ جمموع �ضاعات 

عطال التي طراأت على النظام يف عام 2008 حوايل 3 �ضاعات فقط. الأ

فروع و مراكز خدمة العمالء

املبنى  اإىل  �ضافة  فبالإ دبي.  اأنحاء  معظم  يف  التمثيلية  واملكاتب  الفروع  من  عددًا  دبي  و�ضناعة  جتارة  غرفة  تدير 

الرئي�ضي يف ديرة، هناك فرع العوير وفرع املنطقة احلرة مبطار دبي وفرع املنطقة احلرة يف جبل علي ومكتب الطوار 

ومكتب دائرة التنمية القت�ضادية وفرع املدينة ال�ضناعية الذي افتتح يف 2008 ليكون مركز خدمة العملء ال�ضابع. 

كما مت النتقال يف �ضهر �ضبتمرب اإىل املبنى اجلديد ملركز خدمة العملء يف جبل علي.

 •

 •

 •

 •
  

•

وقت النتظار: انخف�س وقت انتظار العملء اإىل )15 دقيقة اأو اأقل( لـ 82% من العملء

)الن�ضبة امل�ضتهدفة %50(.

الوقت امل�ضتغرق لإجناز املعاملة: بلغ معدل اإجناز املعاملة )6 دقائق اأو اأقل( لـ 65% من العملء

)الن�ضبة امل�ضتهدفة %50(.

دارة يف جميع الفروع. مت تطبيق خدمات النافذة الواحدة 100% واعتمادها كمبداأ لتقدمي خدمات الإ

�ضدار ال�ضهادات ال�ضحية الغذائية حيث قام باإجناز32،747 �ضهادة �ضحية،  مت ا�ضت�ضافة مكتب لبلدية دبي لإ

وبلغ عدد املراجعني 10،504 منذ افتتاح املكتب يف مار�س2008.

�ضاهمت الغرفة يف تذليل عقبات ومعوقات الت�ضدير اإىل كٍل من الكويت وال�ضعودية  واإيران واأوزبك�ضتان.

ومتيزت فروع و مكاتب خدمة العملء يف 2008 مبا يلي:

غـرفـة دبـي الـتـقـريـر الـسـنوي 2008غـرفـة دبـي الـتـقـريـر الـسـنوي 2008

2008 يف اأرقام



جنبية جذب ال�صتثمارات الأ

عمال زيارات وفود رجال الأ

ال�ضتثمارية  الفر�س  وا�ضتعرا�س  لدبي  الرتويج  و�ضائل  اأبرز  اأحد  واحلكومية  التجارية  الوفود  ا�ضتقبال  يعترب 

مارة . وقد �ضهد العام 2008 ن�ضاطًا ملحوظًا لغرفة دبي يف هذا املجال حيث ا�ضتقبلت الغرفة خلل  املتوفرة يف الإ

هذا العام 201 وفد من خمتلف دول العامل مب�ضاركة  1،744 م�ضوؤول حكومي ورجل اأعمال من خمتلف امل�ضتويات 

اأهمهم الرئي�ضة الفلبينية، ورئي�س وزراء جمهورية الت�ضيك، ووزير التجارة اخلارجية الهولندي، ونائب احلاكم يف 

مريكية، وعمدة مدينة هيو�ضنت، وم�ضاعد وزير  ولية مينا�س جرياي�س الربازيلية، ووزير خارجية ولية تك�ضا�س الأ

ووزير  الفرن�ضية،  ليون  النووي، وعمدة مدينة  النت�ضار  من ومكافحة  والأ الداخلية  لل�ضوؤون  مريكي  الأ اخلارجية 

املالية يف ترينيداد وتوباجو، ووزير حكومة ولية بيناجن املاليزية، و3 وزراء من حكومة جمهورية مالـي، وممثل 

مريكية، ونائب وزير اخلارجية ال�ضلوفاكي، ووزير اخلارجية الروماين وغريهم.  التجارة الأ

التفاقيات ومذكرات التفاهم

�ضهد عام 2008 التوقيع على 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع كل من غرفة جتارة و�ضناعة مدريد - غرفة جتارة 

الفلبني - غرفة جتارة و�ضناعة جمهورية  و�ضناعة ليون - مقاطعة هاجنزو ال�ضينية - غرفة جتارة و�ضناعة 

عمال - جتاري - كوفا�س  اأوزبك�ضتان - غرفة جتارة هامبورج - اإحتاد ال�ضناعة  الت�ضيكية - جمموعة اأك�ضفورد للأ

مارات للخدمات.  الإ

عمال منتدى دبي هامبورج لالأ

عمال يومي 18 و19  نظمت غرفة دبي بالتعاون مع غرفة جتارة هامبوغ الدورة الثانية ملنتدى دبي هامبورج للأ

ملانية. و�ضم وفد غرفة دبي امل�ضارك يف املنتدى 61 ع�ضوًا حيث رّكز املنتدى  دي�ضمرب 2008 يف مدينة هامبورغ الأ

على مناق�ضة الفر�س والتحديات يف قطاع الطاقة البديلة وقطاع اخلدمات اللوج�ضتية والتجارة اخلارجية وقطاع 

لتبادل  فر�ضًة  املنتدى  و�ضّكل  وامل�ضارف.  التمويل  وقطاع  ال�ضحية  الرعاية  وقطاع  املعلومات  وتقنية  علم  الإ

عمال يف كٍل من دبي وهامبورغ.  اخلربات واملعلومات وتعزيز التعاون القت�ضادي امل�ضرتك بني قطاعي الأ

امل�ضاركات اخلارجية

�ضتوكهومل،  التالية:  املدن  يف  الدولة  خارج  واجتماع  فعالية   25 على  اخلارجية  الغرفة  م�ضاركات  ا�ضتملت  كما   

جنيف، بروك�ضل، لندن، مان�ض�ضرت، ميلن، اأم�ضرتدام، بيجني، �ضنغهاي، الريا�س، الكويت، الدمام، البحرين، 

بريوت، عمان، القاهرة، دم�ضق، تون�س، واجلزائر.
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�ضافة اإىل امل�ضاهمة يف ا�ضتقطاب  وقد افتتحت الغرفة مكتب ترويج التجارة الت�ضيلي ومكتب الرتويج للمك�ضيك بالإ

القن�ضلية املك�ضيكية يف دبي والتي افتتحت يف يوليو 2008. كما و�ضاركت الغرفة يف 25 فعالية خارجية على مدار 

العام.
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4. الدعم املوؤ�ص�صي والتمّيز

تعزيز القوى العاملة ورفع كفاءة املوارد الب�صرية

اإدارة املوارد الب�ضرية

بداعية. وقد لعبت اإدارة املوارد الب�ضرية يف  نتاج والقدرات الإ ميثل العن�ضر الب�ضري اأحد اأبرز مقومات زيادة الإ

غرفة دبي يف 2008 دورًا هامًا يف تهيئة بيئة عمل مريحة وحمّفزة ملوظفي الغرفة. وفيما يلي اأرقام واإح�ضائيات 

اإدارة املوارد الب�ضرية يف 2008:

2007 يف   176 بـ  مقارنة   2008 يف  موظفًا   188 املوظفني  عدد  •      بلغ 
46% )ت�ضل الن�ضبة اإىل 58% عند احت�ضاب الطلبة املبتعثني  وموظفي دول جمل�س  التوطني:  •      ن�ضبة 

           التعاون(

%28 الوظيفي  الدوران  معدل  بلغ  حيث   52 وال�ضتقالت   ،63 العام  خلل  التعيينات  •      بلغت 
1،236يومًا التدريب:  اأيام  – عدد   203 امل�ضتفيدين:  املوظفني  عدد  والتطوير:  •      التدريب 

 2008 يونيو  يف  الرواتب  هيكلة  واإعادة  الوظيفي  ال�ضّلم  نظام  تطبيق  •      مّت 
ول مرة (Bonus) لأ داء  الأ مكافاأة  نظام  تطبيق  •      مّت 

2008 يف   %82 اإىل   2007 يف   %60 من  املوظفني  ر�ضا  ن�ضبة  •      زادت 

كانت اأ�صباب ترك العمل كالتايل: 
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الع�صوية 

بلغ عدد اأع�ضاء الغرفة 103.6 األف ع�ضو بزيادة 

بلغت 7% عن 2007

عفاءات من 4 مليون درهم يف 2007 اإىل 565 األف درهم يف عام 2008 مما اأ�ضاف دخًل اإ�ضافيًا  انخف�ضت مبالغ الإ

للغرفة. 
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ع�ضاء الغرفة التي متثل 70% من املجموع الإجمايل حلجم  الر�ضم البياين التايل يو�ضح اأهم 5 اأ�ضواق �ضادرات لأ

ال�ضادرات

خدمات التوثيق والت�صديقات 

بلغ عدد معاملت التوثيق والت�ضديقات 38 األف معاملة بزيادة بلغت 17% عن 2007

حجم ال�صادرات

و�ضل حجم �ضادرات اأع�ضاء الغرفة اإىل 226.5 مليار درهم بزيادة بلغت 37% عن 2007
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3. الرتويج لدبي كمركز جتاري عاملي

      تعزيز الفر�ص التجارية

جمموعات وجمال�س العمل

عمال  عمال، قامت غرفة جتارة و�ضناعة دبي باإن�ضاء جمموعات وجمال�س الأ اإنطلقًا من اأهمية التوا�ضل مع جمتمع الأ

بهدف تعزيز التعاون امل�ضرتك مبا يخدم بيئة العمل يف دبي. ويعمل حتت مظلة الغرفة 22 جمموعة عمل و  34 جمل�س 

عمل وفيما يلي بع�ٌس من ن�ضاطات غرفة دبي يف هذا املجال خلل العام 2008:

تاأ�ض�ضت جمموعتا عمل  واليابانية، كما  والنم�ضاوية  البلغارية  العمل  تاأ�ض�ضت 3 جمال�س عمل جديدة وهي جمال�س   

وعملت  الكمبيوتر.  لتجارة  دبي  املايل وجمموعة عمل  والتحويل  ال�ضريفة  موؤ�ض�ضات  وهما جمموعة عمل  جديدتان 

زمة على القطاعات  الغرفة كذلك بالتعاون والتن�ضيق مع جمموعات العمل يف الغرفة على اإعداد تقريرحول تاأثري الأ

القت�ضادية يف دبي.

روؤ�ضاء  مع  ال�ضباحي  فطار  الإ لقاء  وهي  العمل  وجمال�س  مبجموعات  خا�ضة  ولقاءات  فعاليات   6 تنظيم  مت  كما   

�ضافة اإىل غداء عمل  عمال يف �ضبتمرب بالإ عمال يف مايو ويونيو، و�ضحور رم�ضان ملجموعات الأ جمموعات وجمال�س الأ

مريكي، وغداء عمل ولقاء تعارف على هام�س معر�س اخلم�ضة الكبار، وع�ضاء العمل  ماراتي الأ عمال الإ مع جمل�س الأ

مريكي )تنظيم م�ضرتك(. ال�ضنوي ملجل�س العمل الأ

رعاية الفعاليات واملعار�ص 

�ضا�س قامت غرفة دبي يف 2008  يعترب الرتويج لدبي كمركٍز جتاري عاملي اأحد اأهم اأهداف غرفة دبي. وعلى هذا الأ

برعاية ودعم 25 معر�ضًا وفعالية يف دبي خلل 2008، هي: معر�س وموؤمتر ال�ضتثمارات الرو�ضية، ومنتدى القادة 

و�ضط 2008، واملوؤمتر العاملي  ول، وموؤمتر حوكمة ال�ضركات يف ال�ضرق الأ يطايل الأ عمال الإ عمال يف دبي، وموؤمترالأ للأ

للروؤ�ضاء  الثالث  العاملي  واملنتدى  العائلية،  ال�ضركات  وملتقى  و�ضط،  الأ ال�ضرق  يف  املخاطر  واإدارة  للئتمان  الرابع 

للموؤ�ض�ضات،  للم�ضوؤولية الجتماعية  الثاين  و�ضط  الأ ال�ضرق  القادمة، وموؤمتر  جيال  التنفيذيني، وموؤمتر احلوكمة للأ

و�ضط  الأ ال�ضرق  ومعر�س  والنباتات،  للزهور  الدويل  واملعر�س  خ�ضاب،  الأ ومكائن  خ�ضاب  للأ الدويل  دبي  ومعر�س 

ك�ضاك، واجتماع اجلمعية العمومية ملنظمة التقيي�س الدولية )اأيزو 2008(، ومنتدى اجلمعية  يل والأ جهزة البيع الآ لأ

حتاد العاملي لنقاط التجارة.  العمومية للإ
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ج.  ت�ضهيل ودعم التجارة الدولية 

اإدارة خدمات الع�ضوية والتوثيق التجاري

عمال حيث  تعترب اإدارة خدمات الع�ضوية والتوثيق التجاري اأحد اأهم واجهات غرفة دبي يف التعامل مع جمتمع الأ

تقدم �ضل�ضلًة من اخلدمات ت�ضمل اإ�ضدار �ضهادات املن�ضاأ وتوثيق امل�ضتندات التجارية واإعداد التقارير الإح�ضائية 

لعمليات الت�ضدير واإعادة الت�ضدير وخدمات النت�ضاب لع�ضوية الغرفة.

35

 �ضهادات املن�ضاأ

 اإىل 629.3 األف �ضهادة بزيادة بلغت 12% عن 2007
و�ضل عدد �ضهادات املن�ضاأ

الر�ضم البياين التايل يو�ضح اأهم 5 اأ�ضواق ل�ضهادات املن�ضاأ والتي متثل 62% من جمموع ال�ضهادات

داري عمال ون�صر ثقافة التميز الإ  ب. دعم منو الأ

عمال: جائزة حممد بن را�صد لالأ

اأطلقتها غرفة جتارة و�ضناعة دبي يف  التي  املبادرات  اإحدى  عمال  اآل مكتوم للأ تعترب جائزة حممد بن را�ضد 

فر�ضًة  توفر  وهي  الدولة،  يف  القت�ضادية  النه�ضة  يف  ت�ضاهم  التي  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  جهود  لتقدير   2005

مميزة للموؤ�ض�ضات لكت�ضاب اخلربة املوؤ�ض�ضية عرب عمليات التحليل الذاتي، وال�ضتفادة من خربات املوؤ�ض�ضات 

عمال يف دورتها  خرى امل�ضاركة يف قطاعها. ونظمت غرفة دبي حفل توزيع جائزة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للأ الأ

الثالثة يف �ضهر مار�س بح�ضور �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة الطريان املدين بدبي، الرئي�س 

مارات ومناطقها احلرة. مارات الذي كرم 17 موؤ�ض�ضة و�ضركة عاملة يف الإ على ملجموعة طريان الإ التنفيذي الأ

و�ضل�ضلة  للموؤ�ض�ضات،  الجتماعية  امل�ضوؤولية  وهما  جديدتني  فئتني  باإ�ضافة  للجائزة  الرابعة  الدورة  اإطلق  ومت 

خرى وهي ال�ضناعة يف الدولة واملناطق احلرة  مداد والتوزيع والدعم اللوجي�ضتي لت�ضاف اإىل فئات اجلائزة الأ الإ

يف  امل�ضاركة  ال�ضركات  عدد  بلغ  حيث  العقاري  والتطوير  والبناء  والت�ضييد  الت�ضدير  واإعادة  املالية  واخلدمات 

الدورة الرابعة للجائزة 234 �ضركة.

عمال اإدارة تطوير الأ

التجارة  وت�ضجيع  ال�ضتثمار  فر�س  وحتديد  دبي،  يف  عمال  الأ ن�ضاطات  تعزيز  على  عمال  الأ تطوير  اإدارة  تعمل 

ع�ضاء عرب تقارير وجل�ضات نقا�س وندوات وخدمات ا�ضت�ضارية و�ضملت ن�ضاطاتها يف 2008 ما يلي: للأ
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دارة 5 فعاليات )ندوات وجل�ضات نقا�س(، وقامت باإعداد 7 درا�ضاٍت وم�ضحًا اإح�ضائيًا واحدَاً. نظمت الإ

لتقييم   »اإ�صدار 5000 تقريرائتماين«  م�ضروع  لتنفيذ  »كوفا�س«  مع  اتفاقًا  عمال  تطويرالأ اإدارة  وقعت 

عمال ال�ضائبة. 5000 �ضركة عاملة يف دبي مما يعزز من قدرات ال�ضركات على اتخاذ  قرارات الأ

دارة يف 2008 بن�ضبة 56% على النحو التايل: كما ارتفع عدد التقارير املطلوبة من الإ

 •          

 •          

 •          
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ولية  مت اإعادة تقييم موؤ�ضر اأ�ضعار امل�ضتهلك يف دبي وذلك با�ضتخدام   اأوزان  جديدة من النتائج الأ

�ضر لعام 2007. مل�ضح اإنفاق الأ

عمال القت�ضادية يف دبي اإ�ضدار ن�ضرة حول كيفية ممار�ضة الأ

 

International Review of اأداء امل�ضدرين يف دبي كاقت�ضاد نا�ضئ” :  “ حتليل 
Business Research Papers   

Maritime :”كثافة اإعادة ال�ضادرات وتكلفة التجارة:  مرافق وخدمات املوانئ“
Economics & Logistics

 The International Trade Journal “اأداء امل�ضدرين يف اقت�ضاد نا�ضئ”: 
“تاأثري قوة وكفاءة ال�ضوق على اأداء امل�ضارف يف دول جمل�س التعاون اخلليجي”: 

Int’l Research Journal of Finance & Economics

عمال يف القت�ضاديات  دارية لتاأثري امل�ضوؤولية الجتماعية على اأداء الأ “درا�ضة املفاهيم الإ
 Journal of Business Ethics”: ضريعة النمو�

   •
   •

الكتب املن�صورة: 

عمال وال�ضيا�ضة العامة: فوائد •     تاأليف ف�ضل“�ضن القوانني اجلديدة” يف كتاب“ ت�ضريع الأ
          المتثال للقانون وتكاليفه”.

•     تاأليف ف�ضل “ال�ضركات العائلية يف دبي: تعريفها وبنيتها واأداوؤها” يف كتاب“نبذة   
عمال العائلية حول العامل”.            مناذج الأ

لكرتونية ومركز املعلومات: املكتبة الإ

 ت�ضم الغرفة مكتبًة اإلكرتونيًة حديثًة توؤمن ما يحتاجه املراجع من الإح�ضائيات واملعلومات القت�ضادية من خمتلف 

امل�ضادر حيث بلغ جمموع اخلدمات املقدمة من مركز املعلومات 22،778  خلل عام 2008 وقد تنوعت اخلدمات 

كما يو�ضح ال�ضكل التايل. 

     •

•

•
•

•

لكرتونية للمكتبة وتوزيعها على 20،170 من اأع�ضاء الغرفة. كما مت  حترير ون�ضر 48 عددًا من الن�ضرة الإ

اأولوياتنا” من  “لنجعلها  مبادرة 

اأولوياتنا« يف حفل  لنجعلها من   « مبادرة  لإطلق  وىل  الأ ال�ضنوية  بالذكرى  دبي  و�ضناعة  احتفلت غرفة جتارة 

اأكتوبر وذلك �ضمن اإطار م�ضوؤوليتها جتاه املجتمع. وقد اأطلقت الغرفة املبادرة يف 2007 بهدف  اأقيم يف �ضهر 

زيادة القدرة على الك�ضف املبكر ل�ضرطان الثدي، وخف�س معدل الوفيات من خلل تعزيز التوعية وزيادة املوارد 

جراء اأف�ضل البحوث العاملية حول الوقاية من املر�س املخ�ض�ضة لإ

تطوير  اإىل  املبادرة هدفت  امل�ضاركة يف  ال�ضركات  وملوظفي  ملوظفيها  ور�س عمل   7 العام  الغرفة خلل  ونظمت 

اجلهود الرامية اإىل زيادة الوعي واملعرفة مبر�س �ضرطان الثدي، وك�ضفه املبكر وطرق علجه من خلل برامج 

ن�ضر الوعي يف اأماكن العمل، والتعريف مب�ضوؤوليات ال�ضركات يف هذا املجال.

عمال  2. دعم وتطوير الأ

عمال باملعلومات والدرا�صات القت�صادية        تزويد جمتمع الأ

بحاث القت�صادية:  اإدارة الأ

بحاث القت�ضادية جمموعًة من اخلدمات ت�ضمل توفري بيانات اقت�ضادية حديثة، ون�ضر درا�ضات يف  تقدم اإدارة الأ

عمال على املتغريات القت�ضادية املحلية والعاملية عرب  دارة جمتمع الأ خمتلف املجالت القت�ضادية. كما تطلع الإ

بحاث القت�ضادية خلل 2008 ما يلي: اإ�ضدار درا�ضات ون�ضرات وعقد ندوات. وقد �ضملت ن�ضاطات اإدارة الأ

دارة 45 درا�ضة بحثية خلل 2008. •   اأجنزت الإ
•   اإ�ضدار 12 عددًا من الن�ضرة اقت�ضادية.

دارة ندوتني اقت�ضاديتني خلل العام. •   نظمت الإ
�ضافة اإىل القيام ب�ضورة منتظمة   •   اأ�ضاف مركز اإدارة البيانات 25 قاعدة بيانات جديدة بالإ

        بتحديث 12 قاعدة بيانات.

•   اأجرى مركز اإدارة البيانات 28 م�ضحًا اإح�ضائيًا خلل العام  ومتت ال�ضتجابة اإىل 800 طلب  
       للتزود بالبيانات خلل العام.

دارة يف مراجعة الف�ضل املتعلق باخلدمات يف كتيب موؤ�ضر اأ�ضعار امل�ضتهلك     •    �ضاركت الإ
       )وهوم�ضروع عاملي يقوده مكتب الإح�ضاءات الوطنية يف اململكة املتحدة(.
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املقالت يف املجالت املتخ�ص�صة:



خطابات  حول  تدريبية  ودورات  عمل  وور�س  ندوات   7  ،2008 العام  خلل  القانونية  اخلدمات  اإدارة  نظمت  و 

واملناف�ضة غري  التجارية  والعلمات  الدولية(،  التجارة  لغرفة  الدويل  الحتاد  مع  )بالتعاون  والقواعد  العتماد 

غراق يف ال�ضناعة اخلليجية )بالتعاون مع  امل�ضروعة )بالتعاون مع املجمع العربي للملكية الفكرية(، ومكافحة الإ

وزارة القت�ضاد(، وحماية امل�ضتهلك، والطرق البديلة حلل املنازعات، وموؤمتر اتفاقيات جتنب الزدواج ال�ضريبي 

)بالتعاون مع وزارة املالية(.

مارات  دارة يف �ضهر يونيو 2008 خدمة حت�ضيل الديون الدولية وذلك بالتعاون مع �ضركة كوفا�س الإ كما اأطلقت الإ

للخدمات املحدودة بالنيابة عن كوفا�س الفرن�ضية، اإحدى ال�ضركات العاملية الرائدة يف جمال حت�ضيل الديون. 

نظمة التجارية.  كما قامت الدائرة بتوفري خدمات املعلومات القانونية يف خمتلف جمالت القوانني والأ

خلق جمتمع اأعمال م�صوؤول  

عمال يف 2004 بدايًة لدوٍر هام يف توعية  �ضّكل اإطلق غرفة جتارة و�ضناعة دبي ملركز اأخلقيات الأ

املجتمع باأهمية املمار�ضات امل�ضوؤولة يف جناح اأعمال ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات. وقد لعب املركز دورًا رئي�ضيًا يف التاأ�ضي�س 

عمال امل�ضوؤولة ي�ضاهم يف تعزيز اأداء  موؤ�ض�ضاتهم وقدراتهم  لنواة جمتمع اأعماٍل يدرك اأن تطبيق ممار�ضات الأ

التناف�ضية. وقد �ضملت ن�ضاطات املركز خلل 2008 ما يلي.

التعاون واجراءاته التنفيذية

15 فعالية )ندوات ودورات تدريبية( على مدار العام بح�ضور 247 م�ضاركًا.   بتنظيم  املركز  •     قام 
الجتماعية. امل�ضوؤولية  حول  عاملية  فعاليات  و3  رئي�ضية   حملية  فعاليات   4 يف  املركز  •     �ضارك 

الجتماعية. امل�ضوؤولية  حول  درا�ضات   6 باإ�ضدار  املركز  •     قام 
BITC و�ضبكة  اخل�ضراء  بنية  للأ مارات  الإ وجمل�س  اليوني�ضيف  مع  �ضراكة  اتفاقيات   3 املركز  •     اأبرم 

ENGAGE دبي، وجائزة حممد بن را�ضد مبادرة   ( رئي�ضيني  برناجمني  باإطلق  املركز  •     قام 
عمال، فئة للم�ضوؤولية الجتماعية(.           اآل مكتوم للأ

باللغتني  اليوم«  للموؤ�ض�ضات  الجتماعية  “امل�ضوؤولية  ن�ضرة  من  اأعداد   5 باإ�ضدار  املركز  •     قام 
         العربية والإجنليزية  خلل عام 2008 حيث بلغ العدد الإجمايل لتوزيع الن�ضرة 73،410.

زائرًا.  45،240 عمال  الأ اأخلقيات  ملركز  لكرتوين  الإ املوقع  لزوار  الكلي  العدد  •     بلغ 
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وبلغ عدد املتقدمني بطلبات انت�ضاب كمحكمني للمركز 167 طلبًا، ُقبل منهم 50 حمّكمًا من جن�ضيات خمتلفة 

وذلك حر�ضًا على نوعية املحكمني امل�ضجلني لدى املركز. 

ن�ضطة التي نظمت خلل العام 2008 بهدف ت�ضليط ال�ضوء على  و�ضهد مركز دبي للتحكيم الدويل تنّوعًا يف الأ

الفعاليات  املركز  اأن�ضطة  و�ضملت  ال�ضليم.  القت�ضادي  للنمو  عمال  الأ بيئة  تهيئة  يف  التجاري  التحكيم  اأهمية 

التالية:

حول  اللبنانية  كوليج” واجلامعة  “كينغز  جامعة   مع  بالتعاون  دورات   5 املركز  نظم  التدريبية:  الدورات 

والتعامل  الدويل،  التجاري  والتحكيم  الدولية(،  – التفاقيات  – املبادئ  التجاري )القواعد  التحكيم  موا�ضيع 

املركز  كما نظم  ن�ضاءات.  الإ بعقود  والتحكيم اخلا�س  الق�ضاء،  نظر  املتطورة من وجهة  التحكيم  اإجراءات  مع 

�ضافة اإىل تنظيم حلقة نقا�س حول تطوير وتفعيل  موؤمترًا دوليًا حول تفعيل التحكيم التجاري يف نوفمرب 2008 بالإ

مارات، وور�ضة عمل حول الو�ضائل البديلة حلل املنازعات التجارية. التحكيم التجاري يف دولة الإ

اتفاقيات التعاون امل�صرتكة: مت توقيع 8 اتفاقيات تعاون بني املركز والعديد من املوؤ�ض�ضات القانونية داخل 

وحمكمة  البحري  املجال  يف  للتحكيم  ملانية  الأ واجلمعية  اخليمة  لراأ�س  احلرة  املنطقة  ومنها:  وخارجها  الدولة 

اأذربيجان الدولية للتحكيم ومركز مانغوليا الوطني للتحكيم ومركز اخلرطوم للتحكيم التجاري وغريها.

ول  الأ �ضداران  الإ وهما  الدويل  للتحكيم  دبي  مركز  ملجلة  الثالث  املجّلد  من  عددان   2008 خلل  �ضدر  كما 

والثاين.

اإدارة اخلدمات القانونية

التجارية،  عمال  بالأ القانونية اخلا�ضة  ال�ضت�ضارات  ت�ضمل  القانونية عددًا من اخلدمات  اإدارة اخلدمات  تقدم 

دارة 522  الو�ضاطة. وا�ضتقبلت الإ التجارية املتنازعة بطريقة ودّية عرب  طراف  وتقوم بت�ضوية اخللفات بني الأ

ق�ضيًة خلل 2008 مت ت�ضوية 39% منها عن طريق الغرفة.
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رحلتنا نحو اآفاٍق جديدة من العمل املتميز 

عمال 1. خلق بيئة حمّفزة لالأ

ا. الرتويج لل�صيا�صات ودرا�صة الت�صريعات القت�صادية

 

      

كما �ضهد العام 2008 اإعداد ون�ضر جمموعة من الدرا�ضات القت�ضادية حول القدرة التناف�ضية لدبي 

مارة.  عمال يف الإ وحتديات ممار�ضات الإ

ب. ت�صوية املنازعات التجارية

التحكيم التجاري )مركز دبي للتحكيم الدويل(

عمال حيث يقدم         يلعب مركز دبي للتحكيم الدويل دورًا جوهريًا مع غرفة دبي يف �ضمان ا�ضتمرار وتطور الأ

خدمات التحكيم وت�ضوية املنازعات التجارية. و�ضهد املركز يف العام 2008 ن�ضاطًا ملحوظًا على النحو التايل:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قانون ال�ضركات التجارية

قانون املناف�ضة غري امل�ضروعة

جنبي قانون ال�ضتثمار الأ

قانون مكافحة الت�ضرت التجاري واجراءاته التنفيذية 

نظام قانون اجلمارك املّوحد لدول جمل�س التعاون واجراءاته التنفيذية

ن�ضطة القت�ضادية قانون تنظيم الأ

قانون مكافحة الغ�س التجاري 

القانون التجاري البحري 

قانون مكافحة التبغ 

قانون �ضوؤون ال�ضناعة 

مارة دبي يجارات املّوحد لإ عقد الإ
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ر�صالتنا واأهدافنا ال�صرتاتيجية 

مارة دبي.  تعمل غرفة جتارة و�ضناعة دبي وفق مبادىء وا�ضحة و�ضعت من اأجل حتقيق الريادة القت�ضادية لإ

وتتمثل ر�ضالتنا واأهدافنا مبا يلي:

الر�صالة  

عمال يف دبي  متثيل ودعم وحماية م�ضالح جمتمع الأ

هداف ال�صرتاتيجية   الأ

عمال يف دبي   خلق بيئة حمفزة للأ

عمال يف دبي   دعم منو الأ

 الرتويج لدبي كمركز جتاري عاملي 

الركائز ال�صرتاتيجية

مارة دبي على عدٍد من الركائز ال�ضرتاتيجية الرئي�ضية وهي:  تعتمد خططنا من اأجل تعزيز النمو القت�ضادي لإ
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عمال، عملت الغرفة خلل العام 2008 على درا�ضة 11  يف اإطار جهود غرفة دبي خللق بيئة حمفزة للأ

م�ضروعًا   للقوانني، وتزويد اجلهات احلكومية املخت�ضة مبلحظات ومقرتحات الغرفة حول هذه

القوانني و�ضملت القوانني التي مّتت درا�ضتها ما يلي.



ر�صالة مدير عام غرفة جتارة و�صناعة دبي

عمال يف  لقد بنت غرفة جتارة و�ضناعة دبي ر�ضالتها على متثيل ودعم وحماية م�ضالح جمتمع الأ

دبي، ومع طوي �ضفحة العام 2008 تكون غرفة جتارة و�ضناعة دبي قد ر�ّضخت دورها الهام يف 

عمال يف دبي والرتويج لدبي كمركز جتاري عاملي. خلق بيئة حمّفزة للأ

اإ�ضداٍر  من  خدماتها  فتنوعت  دبي،  يف  عمال  الأ بيئة  لتعزيز  جهودها  دبي  غرفة  كّر�ضت  لقد 

خمتلف  حول   املعلومات  اأحدث  وتوفري  التجارية،  للم�ضتندات  ت�ضديٍق  اإىل  املن�ضاأ  ل�ضهادات 

وعقد  الئتماين،  والت�ضنيف  والو�ضاطة  القانونية  اخلدمات  وتقدمي  القت�ضادية،  القطاعات 

�ضافة اإىل ا�ضتقبال واإر�ضال الوفود التجارية،  لقاءات اأعمال، والتعريف بالفر�س ال�ضتثمارية بالإ

وتنظيم الندوات واملوؤمترات وور�س العمل، واإ�ضدار الدرا�ضات وامل�ضوح القت�ضادية.

را�ضد  بن  ت�ضمل جائزة حممد  والتي  عمال  الأ وتطوير قطاعات  لدعم  املتنوعة  ومتّثل مبادراتنا 

اأخلقيات  اأعمال دبي ومركز دبي للتحكيم الدويل ومركز  عمال وجمل�س �ضيدات  اآل مكتوم للأ

على  وقدرًة  اأكرث متّيزًا  دبي  العمل يف  بيئة  املتجددة جلعل  عمال وغريها جزءًا من خططنا  الأ

املناف�ضة.

اأن الزدهار القت�ضادي هو ح�ضيلة جهود م�ضرتكة  اإننا يف غرفة جتارة و�ضناعة دبي موؤمنون 

ملخ�ضًا  اأيديكم  بني  اليوم  ن�ضع  واإذ  بالنجاح.  املرتبط  التغيري  حداث  لإ �ضلبة  واإرادٍة  ودوؤوبة 

عمال يف دبي والعمل على توفري كل  باإجنازات الغرفة خلل 2008، جندد عهدنا بدعم جمتمع الأ

الت�ضهيلت املطلوبة لتعزيز بيئة العمل مبا يتلءم مع التغريات والتطورات العاملية.

�صعادة املهند�ص حمد بوعميم 

مدير عام غرفة جتارة و�صناعة دبي
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ر�صالة رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�صناعة دبي

لقد اأثبتت اإمارة دبي ان املكانة القت�ضادية العاملية التي و�ضلت اإليها مل تاأِت من فراغ، بل هي 

مواجهة  على  وقادرًا  مرنًا  دبي  يف  القت�ضاد  بنيان  جعلت  متينة  واأ�ض�ٍس  ثاقبة  روؤيٍة  على  مبنيٌة 

تداعيات التباطوؤ القت�ضادي الراهن، وذلك بف�ضل الدعم املتنامي لقيادتنا الر�ضيدة واحلري�ضة 

على توفري كل مقومات البقاء والنجاح لقت�ضاد دبي.

الوجهة  زالت  ما  وهي  العامل،  يف  التجارة  حلركة  احليوي  وال�ضريان  الناب�س  القلب  دبي  متثل 

عمال يف املنطقة. وقد بنت دبي �ضمعتها من كونها مركزًا  املف�ضلة لدى امل�ضتثمرين لتاأ�ضي�س الأ

ن مت�ضي قدمًا يف تعزيز موقعها كعنواٍن لنه�ضٍة متميزة، من خلل توفري  جتاريًا عامليًا وها هي الآ

بيئة اأعمال �ضحية و�ضليمة.

اإن اإح�ضاءاتنا للحركة التجارية يف دبي للعام 2008 م�ضّجعة واإيجابية وتدفعنا لبذل املزيد من 

عملية  من  جزٌء  ننا  لأ دبي  وتقّدم  رقي  اأجل  من  بخدماتنا  للرتقاء  اإمكاناتنا  وتطوير  اجلهود، 

�ضاملة  لبناء م�ضتقبل دبي.

ال�ضتثمار  متطلبات  مع  يتلءم  مبا  التحتية  الُبنى  وحتديث  تطوير  على  العمل  ا�ضتمرار  ومع 

من  مزيٍد  مع  موعدًا   2009 يف  دبي  حجزت  عمال؛  الأ بيئة  تنظم  التي  القوانني  و�ضّن  والتطّور، 

مر الذي �ضري�ضخ مكانتها كمدينٍة ع�ضرية وهمزة و�ضٍل بني ال�ضرق والغرب.  النجاح والتفّوق، الأ

�صعادة عبد الرحمن �صيف الغرير

رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�صناعة دبي
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ر�صالة رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�صناعة دبي

ر�صالة املدير العام لغرفة جتارة و�صناعة دبي  

ر�صالتنا واأهدافنا ال�صرتاتيجية 

عمال 1. خلق بيئة حمفزة لالأ

الفهر�س

       ج. خلق جمتمع اأعمال م�صوؤول

3. الرتويج لدبي كمركز جتاري عاملي

       ا. تعزيز الفر�ص التجارية

             جمموعات وجمال�س العمل

             رعاية الفعاليات واملعار�س 

جنبية        ب. جذب ال�صتثمارات الأ

4. الدعم املوؤ�ص�صي والتمّيز

      اإدارة املوارد الب�ضرية

       فروع و مراكز خدمة العملء

       تقنية املعلومات

      اجلوائز

      املطبوعات

لكرتوين لغرفة دبي       املوقع الإ

 2008 يف اأرقام

 2008 يف �صور

عمال  2. دعم تطوير الأ

عمال باملعلومات والدرا�صات القت�صادية         ا. تزويد جمتمع الأ

بحاث القت�ضادية              اإدارة الأ

داري عمال ون�صر ثقافة التميز الإ        ب.دعم منو الأ

عمال             جائزة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للأ

عمال             اإدارة تطوير الأ

       ج. ت�صهيل ودعم التجارة الدولية 

             اإدارة خدمات الع�ضوية والتوثيق التجاري                                

       ا.  الرتويج لل�صيا�صات ودرا�صة الت�صريعات القت�صادية

       ب.ت�صوية املنازعات التجارية
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