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CHAIRMAN’S FOREWORD 

I
t is the visionary leadership of the 
UAE Rulers, their hard work and 
resilience to take on the global eco-
nomic challenges and to introduce 
and implement timely economic 

measures and business-friendly laws 
that helped the country cope with the 
adverse situation and march ahead on 
the path to progress resulting in higher 
passenger arrivals, decreased inflation 
ratio and lower rents.

The Dubai Government was quick 
to launch several fiscal stimulus pack-
ages and restructure top business 
conglomerates to save the interests of 
debtors and other stakeholders while 
continuing with its fiscal investments 
in ongoing infrastructural projects, like 
the Green Line of Dubai Metro, the 
Al Maktoum International Airport and 
others that kept the cogwheel of the 

economy moving while giving confi-
dence to new investors and existing 
business houses.

Dubai’s economic indicators showed 
clear signs of growth and prosperity 
thanks to the excellent performance of 
the Emirate’s leading economic sec-
tors like trade, tourism and logistics 
that continue to be the main drivers 
and contributors to the Emirate’s GDP 
and economic growth. Also, the Gov-
ernment’s transparent policies as well 
as its long-term partnership with the 
private sector led to sustainable de-
velopment and economic prosperity of 
the Emirate.

With the export sector’s excellent 
performance complementing the pre-
crisis period, Dubai’s trade with the 
rest of the world has grown and the 
Emirate has developed a competitive 

advantage in re-exporting to many dif-
ferent countries and regions while serv-
ing as an East meets West destination 
and a gateway to the region, with links 
to Asia and African and European con-
tinents. Dubai Chamber’s host of new 
services, including fresh initiatives of 
reaching out to untapped markets of 
the world augurs well for the future of 
the export sector.

The year 2011 looks bright. The lat-
est economic developments and trad-
ing and export trends present ump-
teen opportunities for local and foreign 
investors. Dubai’s solid economic 
foundations will help businesses make 
sound decisions while enhancing their 
competitiveness globally. We have to 
excel our past performances and en-
sure the Emirate continues to be one of 
the strongest economies in the world.

Abdul Rahman Saif Al Ghurair
Chairman

Dubai Chamber of Commerce & Industry

As a strategic gateway to the region and an international business hub of 
repute, Dubai continues to play its important role of facilitating and boosting 
global trade. Thanks to its determination and resolve, the Emirate was among 
the first economies in the world to show positive signs of recovery from the 
debilitating effects of the global financial slowdown and continues to lead in 
the realm of economic growth in the region and the world. 
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MESSAGE FROM DUBAI CHAMBER DIRECTOR GENERAL

T
he Chamber initiated the SME 
Exporter of the Quarter rec-
ognition to support small and 
medium enterprises and to 
encourage them to achieve 

higher export targets. We also orga-
nized the Dubai Business Gala 2010 
which provided a fitting platform for 
over 1,000 businessmen to network, 
consolidate their existing trade ties and 
to make new business contacts and 
to work jointly towards enhancing the 
business environment of the Emirate.

We also received our fair share of 
recognition by winning a number of 
awards, especially the three Dubai 
Government Excellence Programme’s 
Distinguished Organization, Best Re-

sult in Employee Satisfaction and Best 
Result in Customer Satisfaction. The 
Chamber received the 1st LEED (Lead-
ership in Energy and Environmental De-
sign) certification for an Existing Green 
Building in the Arab world and was also 
honored with the Public/Private Sector 
Partnership Award at the Arabian Busi-
ness Achievement Awards. 

The Chamber spearheaded the in-
troduction and implementation of the 
ATA Carnet system as the UAE joined 
the Istanbul Convention to become the 
69th country in the world to allow the 
free flow of goods for exhibitions and 
trade fairs.

The Chamber is not resting on its 
past laurels but is working hard to 

bring in global conferences to Dubai 
over the year 2011, including the In-
ternational Bar Association (IBA) an-
nual conference as well as the 4th 
Investment Forum of the Common 
Market for Eastern and Southern Af-
rican States (COMESA).

Our initiatives of the Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum Business Award, 
Centre for Responsible Business, 
Dubai International Arbitration Cen-
tre, Credit Rating, University of Dubai, 
and Dubai Business Women Council 
have become the benchmark for busi-
nesses to excel in their areas of oper-
ations. I invite you to be part of Dubai 
business community’s unprecedented 
success story.

Hamad Buamim
Director General

Dubai Chamber of Commerce & Industry

Since its inception, the Dubai Chamber of Commerce & Industry has been 
playing its role of an indispensible source of economic and legal information 
for the business community with added energy, particularly during the year 
2010. The challenging period saw the Chamber facilitating trade with full force 
while offering added value services to its members and stakeholders.
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MISSION STATEMENT MISSION STATEMENT

Strategic objectives
• Create a favorable business environment
• Support the development of businesses 
• Promote Dubai as an international business hub

The mission of the Dubai Chamber is simple: represent, support and protect 
the interests of the business community in Dubai.
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Chamber’s values

Satisfaction of stakeholders
We always strive to exceed expectations

Excellence
We do our utmost to improve continuously so as to achieve the highest standard of performance

Efficiency
We consider that knowledge and experience are our most important resources

Creativity
We encourage creative thinking and ideas that provide added value

Responsibility
We uphold the principle of transparency and we accept accountability
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SUMMARY BOARD MEMBERS

Chairman       Abdul Rahman Saif Al Ghurair

1st Vice Chairman     Majed Hamad R. Al Shamsi 

2nd Vice Chairman     Hisham Abdullah Al Shirawi

Treasurer       Abdul Jalil Yousuf Darwish

Vice Treasurer      Helal Saeed Al Marri

Member of the Executive Committee  Rashid Humaid Ali Al Mazroei

Member of the Executive Committee Raja Easa Al Gurg

Member of the Board     H.E. Obaid Humaid Al Tayer 

Member of the Board     Ebrahim Ahmed Al Abbas

Member of the Board     Dr. Ahmed Saif Belhasa

Member of the Board     Amna Kalfan Al Jallaf

Member of the Board     Buti Mohammad Al Ghandi

Member of the Board     Khalid Juma Al Majid

Member of the Board     Shehab M. Gargash

Member of the Board     Sofia Abdulla Saleh

Member of the Board     Abdul Hamied Ahmad Seddiqi

Member of the Board    Abdulla Saeed Juma Al Naboodah

Member of the Board     Ali Abdullah Al Shafar

Member of the Board     Omar Abdullah Al Futtaim

Member of the Board     Essa Al Ghurair

Member of the Board     Faiza Alsayed M.Y. AlHashemi

Member of the Board     Faisal Juma Kalfan Belhoul

Member of the Board     Hani Rashid Bin Rashid Al Yateem

Member of the Board     Yahiya Saeed Bin Ahmed Lootah

The Dubai Chamber in 2010

Dubai is the most famous city in 
the Gulf, and the leading center 
of business in the region.

The job of the Dubai Chamber is to 
constantly strive to improve the city’s 
reputation as a center of commerce. 
The Dubai Chamber does this by 
meeting and listening to the business 
community regularly, understanding 
its needs and looking for ways to 
facilitate commercial activity. 

The Dubai Chamber also travels 
the world, promoting Dubai at 
every opportunity.

The Dubai Chamber has an 
excellent record of success, and 
2010 was a year of which it can 
rightly be proud. Against a backdrop 
of extreme financial uncertainty 
internationally, the Chamber’s 
achievements were various and 
hard won.

Vital statistics
• Members conducted export and re-
export activity worth some AED 214.4 
billion in 2010, up  15.2% on 2009
• Membership increased to over 
118,000, up 9% on 2009
• The number of Certificates of Origin 
issued rose by 7.6% 
• 208 delegations – comprising 870 
businessmen and government officials 
– were received
• 1,009 mediation cases were received
• Arbitration cases registered with the 
Dubai International Arbitration Centre 
increased by 47%
• The Dubai Chamber is now in 
a position to implement the ATA 
Carnet system.     The Dubai Chamber 
believes the positive results for 2010 

show that recovery is occuring in the 
Emirate and that growth is now evident 
and strongly sustainable. 

The statistics also demonstrate 
Dubai’s continuing status as the 
Gulf’s pre-eminent investment 
center in the region, and popularity 
as the gateway to the wider GCC.

Dubai’s economic growth 
continues to be driven by trade, 
including export and re-export, 
tourism and logistics. 

Government support for various 
vital infrastructure projects has also 
seen investor confidence in Dubai 
remain strong. 
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 EXPORT SUMMARY

I t is hard to look at Dubai  
Chamber’s export statistics for 
2010 and draw any other con-

clusion than that Dubai is bouncing 
back vigorously from the ravages 
of the financial downturn. Dubai 
is and always has been a trading 
hub. Its amazing geography - at 
the center of the map - makes it a 
superb location for exporting and 
re-exporting. A slowdown in this 
sector, then, would reflect not just 

upon Dubai, but upon the global 
economy. When the global econo-
my is flourishing, exports are mov-
ing through Dubai.

It is one thing comparing the figures 
for 2010 to 2009, but perhaps the 
best point of comparison is 2007, the 
year before the financial crisis struck.

In 2010, the value of the exports 
and re-exports of Dubai Cham-
ber members reached AED 214.4 
billion, some 15.2% up on the  

previous year and now almost back 
to pre-crisis levels. In 2009, the value 
of exports and re-exports was AED 
186.1 billion.

In December alone, the value of 
exports and re-exports was AED 
21.1 billion, the most lucrative 
month of the year, underlining the 
sector’s strong end to the year.

Annually, exports and re-exports 
in 2010 were up 27.8% compared 
to 2007.
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CERTIFICATES OF ORIGIN ISSUED:   
2010: 644,809
2009: 599,303

Increase: 7.6 %

MEMBERSHIP:   
2010:1118,359
2009:108,489
Increase: 8.6 %

VALUE OF EXPORT AND RE-EXPORT BY 
DUBAI CHAMBER MEMBERS (AED):

2010: 214 bn

2009:186 bn

Vital  
statistics

 EXPORT SUMMARY
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MEDIATION AND ARBITRATION

One of the hardest aspects of 
the work the Dubai Chamber 
must undertake is that of me-

diating and arbitrating disputes. Af-
ter all, given the pace and diversity 
of Dubai’s thriving commercial sec-
tor, it is unsurprising that disagree-
ments arise. It is a sign of the Dubai  
Chamber’s place in society within the 
Emirate that so many men and wom-
en in the commercial sector turn to 
the Chamber in times of crisis. 

In 2010, the Chamber’s Legal Ser-
vices Department received 1,009 me-
diation cases, out of which it settled 
295. In 2009, it received 930 cases. 

The Dubai Chamber’s work is of 

course not limited only to dispute 
resolution. The Dubai Chamber does 
much work to prevent disputes from 
arising in the first place, setting up 
seminars and workshops to train 
would-be merchants and traders in 
the potential hazards and pitfalls of 
the modern market place.

In 2010, the Dubai Chamber orga-
nized a particularly successful series 
of workshops on subjects varying 
from protection from counterfeiting, 
to setting up a business, to drafting 
legal documents to intellectual asset 
management.  The courses were well 
attended and received very well by 
everyone involved.

In terms of arbitration, in 2010 the 
Dubai International Arbitration Cen-
tre (DIAC), an initiative of the Dubai 
Chamber, received 431 cases com-
pared to 292 cases the previous year 
– a rise of nearly 50%. The Dubai 
Chamber has attributed the rise in 
numbers to a heightened aware-
ness amongst the business commu-
nity of the importance of arbitration. 
Two open dialogues in London and 
Paris were organized in 2010 to raise 
awareness of the value added servic-
es provided by DIAC which served to 
enhance its reputation as a pioneer-
ing and leading arbitration body in 
the region.

Vital  
statistics

MEDIATION:  
2010:1,009

cases registered

2009: 930
cases registered

2010: 295
cases settled

ARBITRATION:  
2010: 431
            cases

2009: 292
            cases

MEDIATION AND ARBITRATION
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POLICY ADVOCACY MEMBERSHIP & DOCUMENTATION SERVICES 

In 2010 the Dubai Chamber studied the following legislative drafts conventions, ministerial and local decisions: 

• Industrial Law (2010)
• Land Transport Law (2010)
• Amendments to Consumer Protection Law (2010)
• Securities and Commodities Authority Law (2010)
• Exploitation, protection  and development of  Living Aquatic  Resources  Law (2010)
• Small and Medium Enterprises Law (2010)
• Law Pertaining to Organizing Conferences (2010)
• Cabinet Decision (2010) pertaining to Classification of Registered Establishments with the Ministry of Labour and   
   Relevant Banking Guarantees (2010)
• Cabinet Decision (2010) related to Ministry of Labour Services Fees
• Cabinet Decision (2010) pertaining to internal permits as implemented by the Ministry of Labour
• Ministerial Decision (377/ 2010) adopting the “Licensing Procedures Guide for Branches and Offices       
   operating in Free Zones and Abroad”
• Ministerial Decision (2010) amending certain rules related to Labour Permits
• Dubai Executive Council Decision (2010) pertaining to “Licensing and Organising Social Clubs” in Dubai
• “United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods by Sea” (2008)
• Rules pertaining to establishing joint GCC Projects (2010)
• Rules pertaining to developing and promoting investments in Joint GCC Projects (2010)
• GCC Uniform Anti Commercial Fraud Law / Rules

Dubai Chamber has made it a priority to study and review laws pertaining to 
business in the UAE and the GCC since its early days. A special committee 
of legal advisors from a group of the Chamber’s members works hard to 
ensure that laws governing export and trade in the Emirate are as dynamic as 
possible, and this work continued during 2010.

644,809 
 

Certificates of Origin issued in 2010 versus 
599,303 in 2009. Increase 7.6%

AED214.4bn 

Value of exports in 2010, versus AED 186.1 
billion in 2009. Increase 15.2%

118,359 

Increase in number of members in 2010, 
versus 108,489 in 2009. Increase 9%

37,453 

Number of attested documents in 2010, 
versus 32,784 in 2009. Increase 14%

120,410 
 Number of customers served in 2010, versus 

121,195 in 2009. Decrease 1%

Vital  
statistics
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EXTERNAL RELATIONS EXTERNAL RELATIONS

• In March, for example, as a first of 
its kind initiative to present Dubai 
as a potential business investment 
destination in the region for US 
businesses, Dubai Chamber hosted 
a large group of American Chamber 
of Commerce executives at the US-
Dubai: Executive Business Leaders 
Mission to Dubai. The initiative was 
an enormous success and has paved 
the way for the business community in 
Dubai to consolidate trade links with 
counterparts in the United States. The 
initiative also promoted effectively Dubai 
as a lucrative business destination for 

American business people and as the 
foremost center of commercial activity 
in the wider Middle East.

• Five new business councils were set 
up – Chinese, Tunisian, Irish, Hellenic 
and Russian – as well as two business 
groups, a bankers business group 
and an International Special Events 
society, to help support countries and 
sectors to expand the scope of their 
business activities.

• Dubai Chamber launched the 
Country Focus Briefing meetings 

in association with embassies, 
business councils, trade centers and 
representative offices. It succeeded 
in introducing business opportunities 
to Dubai’s business community and 
empowered them to explore emerging 
export destinations. The briefings 
covered Chile, Switzerland and Japan.

• The Chamber also launched the 
second round of the Dubai Business 
Gala, attended by 1,000 members 
who listened to tributes being paid 
to Dubai’s heritage as a commercial 
center and its future business potential.

We cannot talk about the achievements of Dubai Chamber without mentioning 
the role of the External Relations Department. The Department is responsible 
for organizing networking meetings, welcoming foreign delegations and 
working closely with our business groups and business councils, which help 
strengthen the Chamber by supporting the development of business and 
promoting Dubai as an international business hub.

The major achievements of the Department in 2010 include:

Vital  
statistics

870  
International delegates received 

5  
New business councils 

30 
Networking events organized

208  
Visiting delegations 
received

2  
New business groups 
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ECONOMIC RESEARCH 

During the year 2010, Dubai 
and UAE economies gradu-
ally emerged out of the global 

financial and economic crisis. The 
sector’s publications identified 
growth opportunities and pros-
pects for different economic sec-
tors. These reports also explored 
the economic synergies between 
the UAE and the GCC economies 

on one hand and the fast growing 
economies of India and China on 
the other hand. 

Data Management activities 
continued to generate economic in-
dicators to monitor the performance 
of the economy of Dubai and of 
the UAE, benchmarking them and 
comparing them with the indicators 
for other countries. 

The Dubai Chamber continued to 
regularly gather prices of consumer 
goods and services and generated 
price indicators that adequately re-
flected price movements. Two new 
price indicator systems for moni-
toring the cost of doing business 
in Dubai were established – the 
Construction Materials Price Index 
and the Wholesale Price Index.
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Vital  
statistics

THE ECONOMIC RESEARCH DIVISION IN 
2010 PRODUCED

48  
Research reports

21  
Issues of Dubai Chamber 
Economist

12  
Issues of Dubai Chamber  
Economic Bulletin

12  
Issues of Dubai Chamber  

Market Tracker

4  
Dubai Chamber  

Economic Seminars

ECONOMIC RESEARCH
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LEGAL SERVICES LEGAL SERVICES

Given the nature of the Chamber’s work, it is unsurprising that a legal services 
department is required to help settle disputes when they arise, and to ensure that 
all of the work the Chamber undertakes is done to a solid legal framework. What 
follows is a report on the work done by the Legal Services Department in 2010.

In 2010, the Legal Services Department achieved the following milestones:
• It registered MRM and Dubai Chamber logos as trademarks
• In six Arab countries the copyright registration of International Certificate of Origin Guidelines
• The domain name www.dubaichamber.com was regained

In 2009, Dubai Chamber Legal Services Department organized nine events. In 2010, it organized 10 events, including the following: 
• Two Alternate Dispute Resolution Workshops  
• Consumer Protection Against Counterfeit Workshop
• Intellectual Property Management and Licensing Course  
• Trademark Strategies Seminar 
• URDG 758 Seminar 
• Establishing Commercial Companies in the UAE Workshop 
• Debt Collection Workshop
• Drafting Legal Contracts Workshop
• Advanced Documentary Credit Management Seminar

Vital  
statistics

MEDIATION:  
2009: 930

cases registered

2010: 1,009
cases registered

SETTLED:  
2009: 301
             cases settled

2010: 295
               cases settled
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SUPPORT NETWORK SUPPORT NETWORK

The UAE Federal Customs author-
ity was quick to introduce the ATA 
Carnet system after the Dubai 

Chamber brought it to the Emirate, 
and the move was quickly followed by 
the UAE to join the Istanbul Conven-
tion to allow the temporary admission 
of goods. The hard work of the Dubai 
Chamber bore fruit as the UAE will, in 
the first quarter of 2011, implement 
a clearing system which will facilitate 
the work of the Customs department, 
saving both time and money. 

• The Dubai Chamber organized three 
workshops and introductory seminars 
in cooperation with the International 
Chamber of Commerce’s World 
Chambers Federation which were 
well attended by high level regional 
dignitaries and leaders. The Dubai 
Chamber also organized the ICC 
Arbitral Awards Conference.

• The Dubai Chamber opened 
the Dubai Customs office in the 
Chamber head office, in a similar 
manner to the setting up of the Dubai 
Municipality office at the Chamber, a 
move designed to save the time and 
energy of investors who will no longer 
be required to go to several places 
across the city. The move was part of 
the Dubai Chamber’s initiative to offer 
the business community a one stop 
shop for services and information. 

• The Chamber participated in the 
3rd Common Market for Eastern 
and Southern Africa (COMESA) 
Investment Forum in Sharm El 
Sheikh as part of a strategic initiative 
to promote Dubai as an international 
business hub. At the event the 
announcement was made that the 
4th COMESA event will be hosted in 
Dubai in 2011.

• The Chamber participated in 
the International Bar Association 
Conference in Vancouver, Canada. 
The event was the foremost coming 
together of legal practioners in the 
world. The Dubai Chamber took the 
opportunity to promote Dubai as a 
suitable venue for future conferences. 
Dubai will host this conference later 
this year.

• The Dubai Chamber hosted the fifth 
successful round of the Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum Business 
Award. The ceremony honored 
companies in line with international 
best practice standards, encouraging 
Dubai’s business community to set 
the bar ever higher

• The Dubai Chamber unveiled its 
new, redesigned website 
(www.dubaichamber.com).

The work the Dubai Chamber does is not just confined to the headquarters.  
Much work goes on behalf of the Dubai Chamber all around the world.



The Chamber organized a special event after receiving Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
certification from the United States Green Building Council. The event was attended by  
HE Rashid Ahmad Bin Fahad, UAE Minister of Environment and Water.

Over the course of 2010, the Dubai Chamber was honored with numerous  
awards for excellence.
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AWARDS AND RECOGNITION AWARDS AND RECOGNITION

At the Dubai Government Excellence Program, the Dubai Chamber was awarded:

• Distinguished Government Agency
• Best Result in Employee Satisfaction
• Best Result in Customer Satisfaction 

For its tireless work in facilitating the public/private commercial relationship in Dubai, the Dubai Chamber also won: 
• Public/Private Sector Partnership Award at the Arabian Business Achievement Awards 

For leading the green building revolution that is taking place in the Emirate, the Dubai  Chamber was given: 
• The Saudi Environmental Management Award

For its sustainable environmental practices, at the inaugural H20 Water Awards the Dubai Chamber was honored with: 
• Water Communication awards from CPI Industry
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MARKETING & CORPORATE COMMUNICATIONS HUMAN RESOURCES

The Dubai Chamber works hard to support the private sector, and has a track 
record of success. But without the support work that goes on behind the scenes, 
none of it would be possible. The work of the Human Resources Department 
underscores the overall performance of the Dubai Chamber. The following statistics 
are an indication of the department’s performance in 2010.

Date   # of Nationals     # of Expats          Total employees          Emiratization     
2008                   88            100            188                  47% 
2009                   104            98            202                   51% 
2010                   106            99            205                  52%

Achievements

• Overall employee satisfaction 
increased from last year to 89%

• All job descriptions were reviewed for 
all jobs: 197 out of 205

• Individual development plans were out 
in place for 183 employees out of 189 
employees

• The Chamber workforce consists of:
27 nationalities
51% women
1% special needs

• The HR department conducted regular 
performance reviews with all new 
joiners during their probationary period. 

• 192 performance reviews in 2010

• 12 employees attended Arabic training

• 11 employees attended cultural 
awareness  workshops

• 24 intern students trained in Dubai 
Chamber

• All Dubai Chamber sponsored students 
graduated from University of Dubai 2010

2010   Recruitment
Jan          2
Feb          7
March  3
April          3
May          3
Jun          6
July          1
Aug          1
Sep          2
Oct          5
Nov          0
Dec          2
 
Total          35

As the Chamber’s mouthpiece, it is the department’s job is to communicate the Chamber’s key messages to 
the media both here and abroad, as well as answer questions from journalists, release economic data and 
promote the Chamber’s initiatives, seminars and conferences. The department is also the guardian of the 

Chamber brand and ensures its proper use on all promotional material and during international events.
2010 remained a testing year for the Marketing & Corporate Communications Department as Dubai’s economy began 

to take its first steps towards gradual recovery. However, the department worked hard to ensure more positive media 
coverage than previously and succeeded in achieving fair, balanced and accurate reporting in many instances.

Meanwhile, Dubai Chamber achieved significant exposure across the board through marketing and advertising. Locally 
the Chamber brand achieved 60% media penetration, while regionally and internationally it achieved 40% penetration. 

Dubai Chamber’s Marketing & Corporate Communications Department plays a vital 
role in shaping public perceptions about the organization and its achievements. 

2010 ACHIEVEMENTS

Vital  
statistics

31 
Media events organised

15% 
Increase in interviews compared to 2009

21.3%  
Press release increase compared to 2009

2,624  
Total of hits in local and international media, 

an increase of 19% on 2009

73 
Events supported

258 
Below the line projects

198  
Creative design jobs done in house

56 
Events promoted

456 
Projects

AED36.7m 

Value of exports in 2010, versus AED 186.1 
billion in 2009. Increase 15.2%

Vital  
statistics

32  
Resignations in 2010

896  
Total training days

89%  
Employee satisfaction

16%  
Attrition rate

230  
Trained employees
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ADMINISTRATION AND LOGISTICS ADMINISTRATION AND LOGISTICS

As is the case in any major organization, the work that goes on behind the 
scenes is often unsung, but is vital in ensuring the Dubai Chamber remains at 
the cutting edge of innovation and modernization. It also makes for a thoroughly 
enjoyable working experience for the employees of the Dubai Chamber. 

In 2010, the Administration Department of the Dubai Chamber was as busy as ever, working hard to put in place a 
series of measures to ensure the organization was in the best possible position to face the challenges of 2010.

Some of the major achievements were as follows:
• The 2nd, 8th and 9th floors of the Chamber were refurbished to international standards
• The server room was relocated in order to minimize risk to users
• The buildings security systems were upgraded to reflect international best practice
• Eight chillers that were 16 years-old were replaced with new, more efficient ones
• The building management system was upgraded
• The water system used in the sewage network was upgraded
• An evacuation drill was conducted
• 900 events were completed with full support
• The 14th Holy Quran Award program and ceremony was carried out during Ramadan
• First aid training was conducted
• Digital signage was implemented around the Chamber
• Used furniture and office equipment was donated to various charities

Vital  
statistics

645  
Purchase orders with a  

value of AED 12.4 m issued

74  
Contracts issued with a  

value of AED 30 m 

16  
Tenders processed 

526  
Internal events 

34  
External events 

32  
Outdoor events 
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INFORMATION TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY

Information security implementation 
This was a project to establish an organization-wide information security management system based on the best 
available standards and frameworks. The scope included information security development, implementation of policy 
and procedures and creating awareness of information security throughout the Dubai Chamber. Risk assessments 
were done on transaction procedures and network security. 

Infrastructure
A business management solution was implemented to manage the IT environment which supports the business 
community on the Dubai Chamber’s behalf. The system allowed the Dubai Chamber to better monitor and understand 
the experience technology users experienced. It also allowed for improved identification of problems. Servers and 
desktops were upgraded.

New data center
A new data center was built, positioning the Dubai Chamber at the forefront of technology in this area. The Dubai 
Chamber network was upgraded from 1GB processing capability to 10GB.

Printer replacement
The Dubai Chamber revamped its printing systems to allow for centralized printing with more security and control. Now 
Dubai Chamber users can print a document from any printer in the building. 

Contact Centre systems upgrade
The procedures in the Contact Centre were upgraded to improve both the efficiency of the unit and to improve the 
experience of callers to the Dubai Chamber. A new Cisco Systems interface now ensures enquiries are despatched 
more quickly, and caller histories are available to switchboard operators.

As is the case in all major organizations today, nothing would be possible 
without the work of the Information Technology Department. At the Chamber, the 
IT Department is constantly looking to improve the way the organization works, 
keeping up with the times and introducing innovation. The below is a summary 
of the Department’s achievements during the course of the year.

2010    Annual report
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CUSTOMER SERVICE CENTERS CUSTOMER SERVICE CENTERS

The Dubai Chamber would be nothing if it didn’t offer its customers exemplary 
service. Luckily for Dubai’s business community, service is something at which 
the Dubai Chamber excels.

A lot of the work the Dubai Chamber Customer Service Centers undertakes is done to support members and the 
Dubai Chamber. For many people who wish to deal with the Chamber, the Customer Service Department will be their 
first point of contact, and often their only point of contact. It is imperative then that the work done by the Customer 
Service Department is seamless and efficient.

2010 was a great year for the Customer Service Centers, as the following statistics show…

Vital  
statistics

14,521  
Inbound emails handled, up 45% on 2009

49,075  
Members profiles updated

25,521 
Outbound calls made 

49,746  
Inbound calls handled, up 21% on 2009

221,597   
Customers served in branches 

10 
Members induction programs and 
Chamber services briefings

241,633  
Total number of SMS sent
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CENTRE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CENTRE FOR RESPONSIBLE BUSINESS

The Centre for Responsible Business heads the Dubai Chamber’s drive for hitting 
corporate social responsibility targets. As such its work is enormously valued.

In 2010, the Centre for Responsible Business reached 1,600 professionals in Dubai. This work was supported by 
presentations at seminars and conferences throughout the year.

The highlights of the year included:
• Launching the CSR Label, which provides companies with a framework to help them refine and improve their CSR   
   strategy, policies and practice
• Launching the Sustainability Directory, which enlists businesses offering green products, services and solutions in the  
   UAE to promote themselves internationally
• Launching the ‘Corporate Social Responsibility and Corporate Governance in the UAE’ report in partnership with the  
   Emirates Foundation
• Hosting an international Good Governance conference
• Holding the UAE’s first training course for Global Reporting guidelines
• Conducting CSR workshops throughout the year
• Hosting the second Dubai Dialogue conference, the largest sustainability conference in the country 

Another intiative launched by the Centre for Responsible Business during 2010 was the Community Health Fair, which 
utilized 40 volunteers and attracted over 900 attendees.

The ENGAGE Dubai program is a scheme to promote voluteering from the corporate sector. It was an overwhelming 
success in 2010 with 1,000 hours of volunteering dedicated across five projects by 234 volunteers from 42 companies. 

OVERALL LAST YEAR THE CENTRE FOR 
RESPONSIBLE BUSINESS ACHIEVED:

Vital  
statistics

1,000 
Hours of volunteering

13  
Programes

3,500  
People directly impacted

600   
Participating companies
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DUBAI BUSINESS WOMEN COUNCIL DUBAI BUSINESS WOMEN COUNCIL

The Dubai Business Women Council, an initiative of the Dubai Chamber, 
promotes women in the workplace, and does so by organizing networking 
events and seminars for women. The initiative is very popular and well attended.

Over the course of 2010, the Dubai Business Women Council held or organized various well attended events, including:

• Meetings to organize the Emirates Woman Award
• Lecture: “Benefit from a rapidly ageing and healthier population”
• An International Womens’ Day luncheon
• Syria visit to participate in a female empowerment conference
• Organization of Breast Cancer and Hormones Awareness Day
• An event to support womens’ entrepreneurship in Saudi Arabia
• Attended a womens’ networking event in Manama 
• Organized for 30 students to meet fashion designer Diane von Furstenberg

For several years now Dubai Chamber has worked at enhancing its corporate 
social responsibility and leading by example. Throughout the year there were 
many initiatives to enhance its environmental performance, support the local 
community, ensure one of the best workplaces for our staff, and support 
sustainability amongst our members and suppliers.

 During 2010, some of the highlights included: 
• Organising 23 events, 34 training sessions and three staff surveys 
• Supporting 42 community initiatives including seven global campaigns with 66 staff giving around 244 hours of   
   volunteering to charities and raising several thousands of dirhams for several charities
• Speaking at 18 local or international conferences about Dubai Chamber’s CSR practices
• Reducing energy and water consumption by 4% and 7% respectively in 2010, compared to 2009 in the LEED   
   centalised head office

INTERNAL CSR
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BUSINESS SUPPORT DEPARTMENT MULTIMEDIA

The Dubai Chamber’s Business Support Department had another busy year, striving to facilitate business in Dubai, and 
to offer assistance to the private sector where necessary.

IN 2010, THE BUSINESS SUPPORT 
DEPARTMENT ACTIVITES INCLUDED: 

12,195 
Email enquires

8,962  
Walk in customer enquires
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In 2010, the Dubai Chamber overhauled the website, both with a redesign and an improved content man-
agement system. The new website has seen many modern touches incorporated, such as Twitter  
and Facebook.
In addition to the website, improvements were also made to the Dubai Chamber online television service, including 

the provision of high definition videos and improved news video coverage. 
The Dubai Chamber’s audio systems were also brought up to date. The capability to play music throughout the 

entire building now exists. 
The new Chamber website was a success. The majority of visitors were from the UAE, but 2.42% were from the UK, 

2% were from the USA and 1.1% were from India.

The Dubai Chamber’s One Stop Information Shop has had another successful year, ensuring that people looking 
to have their queries answered have been satisfied. But the One Stop Information Shop is not merely reactive, it is 
proactive in looking for opportunities to increase transparency and clarity.

The Dubai Chamber made every effort in 2010 to stay at the forefront of 
innovation. In terms of technology, this entailed constantly looking to see where 
improvements could be made. 

Vital  
statistics

Vital  
statistics

8,886 
Phone enquires

2,170 
Fax enquires

IN 2010, IN ADDITION TO PRODUCING 95 
STATISTICAL FINANCIAL TABLES FOR  
DUBAI AND THE UAE, THE ONE STOP  

INFORMATION SHOP ANSWERED: 

542,032 
Total number of visitors 

1,081,226 
Page views 

41.59% 
New visitors

5.45 mins 
Average time spent on site

ONE STOP INFORMATION SHOP

Vital  
statistics

365 
Attendees at the events

 
Total revenue generated

90%  
Overall satisfaction from  
event participants

15  
Events organized to support the  

business community

AED78,485
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GRAPHS GRAPHS
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Arbitration cases 
received

Number of Business Groups & Business Councils

But Business Councils 
increased

Business Groups stayed the 
same in 2009 & 2010

Certificates of Origin

Mediation cases

2009 20102009 2010

Employee satisfaction

Number of press releases produced
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 الوسائط المتعددةإدارة دعم األعمال

شهد العام 2010 نشاطًا الفتًا إلدارة دعم األعمال في الغرفة عملت خالله على 
تسهيل ممارسة األعمال، وتقديم كل الدعم للقطاع الخاص.

بذلت غرفة دبي كل الجهود الممكنة في عام 2010 من أجل البقاء في طليعة رواد 
االبتكار، واستخدمت األساليب التقنية في تطوير خدماتها لتتالءم مع أحدث 

المتغيرات العالمية.

 وقد طورت غرفة دبي في عام 2010 موقعها  اإللكتروني الذي يتميز بالس��رعة في االس��تجابة والس��هولة في االستخدام مع الحرص على توفير 
عام��ل الج��ودة ف��ي المعلوم��ات والبيانات مما يمك��ن زائر الموقع م��ن تحقيق الفائدة الت��ي يرجوها وم��ن التواصل االجتماعي الت��ي تحققها له 

اللمسات العصرية الحديثة في الموقع الجديد مثل »تويتر« و »الفيسبوك«.
وباإلضاف��ة إل��ى الموقع، تم أيضًا إدخال التحس��ينات على خدمة قناة غرف��ة دبي اإللكترونية على االنترنت، بما يكفل وضوح العرض وتحس��ين 

تغطية األخبار المرئية.
كما تم تطوير األنظمة الس��معية لغرفة دبي  حيث يمكن اآلن تش��غيل الموس��يقى في جميع أنحاء المبنى بأكمله وذلك لخلق بيئة محفزة 

للعمل للموظفين.
وحقق الموقع الجديد نجاحًا حيث كانت النسبة األكبر من زائريه من دولة اإلمارات و2.42 % من زواره من المملكة المتحدة و2 % من الواليات 

المتحدة و1.1 % من الهند.

مركز المعلومات
نجح مركز المعلومات في تلبية جميع استفس��ارات وطلبات المتعاملين ليصبح نافذًة أساس��يٍة ومرجعًا هامًا للحصول على المعلومات في 

اإلمارة. ولم تتوقف أعمال المركز عند هذا الحد، بل كان سباقًا في النظر إلى فرٍص إضافيٍة لتعزيز مفاهيم الشفافية والوضوح.

باإلضافة إلى إصدار 95 جدول إحصائي 
مالي في العام 2010 وفر مركز 

المعلومات ما يلي:

نشاطات اإلدارة في 2010
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365 

78,485 

%90  15  

درهم إماراتي إجمالي العائدات

نشاطًا وفعالية نظمت 
لدعم مجتمع األعمال

نسبة رضا العمالء 
المشاركين بالفعاليات

إحصاءات 
أساسية

8,962  

8,886 2,170 

االستفسارات المباشرة

االستفسارات عبر الهاتف االستفسارات عبر الفاكس

إحصاءات 
أساسية

12,195 
عدد االستفسارات عن 
طريق البريد االلكتروني

542,032 

1,081,226 

%41.59 

  5045 دقيقة

صفحة تم تصفحها

زوار جدد إجاملي عدد زوار الموقع

معدل زمن تصفح الموقع

إحصاءات 
أساسية



يعتبر مجلس سيدات أعمال دبي، وهو مبادرة من غرفة دبي، أحد أبرز الجهات 
الداعمة لتعزيز دور المرأة في األعمال، وذلك من خالل تنظيم لقاءات أعمال 

وندوات لسيدات األعمال. وتلقى هذه المبادرة قبوالً واسعًا وتشهد حضوراً 
كثيفًا من سيدات أعمال دبي.

عملت غرفة دبي لسنوات عديدة على أن تكون قدوًة لمجتمع األعمال، من 
خالل تعزيز مسؤليتها االجتماعية. وقد طبقت الغرفة مبادراٍت عديدة لتحسين 

أدائها البيئي ودعم المجتمع المحلي، والتركيز على امتالكها واحدًة من أفضل 
أماكن العمل لموظفيها ودعم العالقات المستدامة بين موظفيها وأعضائها.

وقد قام مجلس سيدات أعمال دبي خالل عام 2010 بتنظيم أحداث مختلفة شهدت حضوراً جيداً منها:

• إجراء اجتماعات لتنظيم جائزة المرأة اإلماراتية
• تنظيم محاضرة حول االستفادة من مجتمع سكاني أطول عمراً وأكثر صحًة

• تنظيم مأدبة غداء احتفااًل بيوم المرأة العالمي  
• زيارة إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر تمكين المرأة 
• تنظيم يوم توعية حول سرطان الثدي والهرمونات 

• تنظيم فعالية لتعزيز دور المرأة العاملة في المملكة العربية السعودية 
• المشاركة  في لقاء أعمال نسائي عقد في العاصمة البحرينية المنامة

• تنظيم لقاء جمع 30 طالبة مع مصممة األزياء ديان فون فورستينبيرج 

قامت الغرفة في 2010 بما يلي:

• تنظيم 23 فعالية للتوعية في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات و 34 ورشة تدريبية وإجراء 3 استبيانات للموظفين
• دعم 42 مبادرة اجتماعية منها 7 حمالٍت عالمية حيث تطوع 66 موظفًا خصصوا 244 ساعة عمل لصالح الجمعيات الخيرية واالجتماعية

الزائرة • تنظيم 10 جوالت تثقيفية في مبنى الغرفة للوفود 
• المشاركة  كمتحدث في 18 مؤتمر محلي ودولي حول ممارسات المسؤولية االجتماعية في غرفة دبي

• خفض استهالك الطاقة والمياه بنسبتي 4 %و7 % على التوالي في 2010 مقارنًة بـ 2009 من خالل تطبيق عدٍد من المبادرات في مكاتبها

مجلس سيدات أعمال دبيمجلس سيدات أعمال دبي

المسؤولية االجتماعية
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 يقود مركز  أخالقيات األعمال جهود غرفة دبي  لنشر ثقافة المسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات، مما يؤكد أهمية دوره في تعزيز بيئة العمل السليمة 

والمسؤولة.
وقد تمكن مركز أخالقيات األعمال في عام 2010 من خالل عروٍض تعريفية في ندوات ومؤتمرات من مخاطبة حوالي 1600 مهنيًا في دبي.

وحقق برنامج Engage دبي الذي يروج لثقافة التطوع المؤسسي نجاحًا باهراً في 2010، حيث بلغ عدد المتطوعين 234 من 42 شركة في خمسة 
مشاريع قضوا  1000 ساعة تطوعية في مجال الخدمات االجتماعية.

إنجازات المركز في 2010

وتضمنت بعض إنجازات المركز خالل العام 2010 ما يلي:

• إطالق »عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية« والتي توفر إطاراً للشركات لمساعدتهم على تطبيق استراتيجيات وسياسات وممارسات 
المسؤولية االجتماعية. 

البيئي والذي يدرج الشركات الصديقة للبيئة التي توفر منتجات وخدمات وحلواًل خضراء في اإلمارات. • إطالق دليل االستدامة 
الثاني حول االستدامة والذي يعتبر أكبر مؤتمرات االستدامة في الدولة. • تنظيم حوار دبي 

• نشر تقرير " المسؤولية االجتماعية وَحْوَكَمة المؤسسات في دولة اإلمارات العربية المتحدة" بالتعاون مع  مؤسسة اإلمارات للنفع االجتماعي
• تنظيم مؤتمر الحوكمة المسؤولة. 

• إقامة أول دورة تدريبية في دولة اإلمارات حول دليل التقارير العالمية.
• إقامة ورشات عمل  وندوات حول المسؤولية االجتماعية خالل العام.

مركز أخالقيات األعمالمركز أخالقيات األعمال
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الوصول إلى
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 1,000 

  600 

شخص

مجموع ساعات التطوع

مشروعشركة مشاركة

إحصاءات 
أساسية



لن يكون أداء غرفة دبي  مكتماًل ما لم يقترن ذلك بتوفيرها خدمات للعمالء 
على أعلى مستوى. ومن هنا يبرز تصميم غرفة دبي في تحقيق التفوق في مجال 

خدمة العمالء، والعمل على تقديم الدعم ألعضائها مما أهّلها لتحقيق أفضل 
النتائج في مجال رضا المتعاملين عن أدائها، وتعتبر مراكز خدمة العمالء في 

غرفة دبي نقطة التواصل األولى  مع الراغبين في االستفادة من خدماتها. ولذلك 
فإن الدور الذي تلعبه اإلدارة يعتبر أساسيًا وجوهريًا لتحقيق أهداف الغرفة 

وتمكينها من أداء رسالتها على أكمل وجه.

وقد كان عام 2010 مميزاً لعمل خدمة العمالء، وذلك كما تظهره اإلحصائيات التالية:

خدمة العمالءخدمة العمالء
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49,746  

49,075  

221,597  

25,521  

981,493   

14,521 

241,633  
رسالة نصية

مكالمة خارجية

عميل في مختلف الفروعبريد إلكتروني

ملفًا لألعضاء بريداً إلكترونيًا 
)بزيادة 45% عن 2009(

مكالمة واردة 
)بنسبة ارتفاع 21 % عن عام 2009(

إرسال 

إجراء 

خدمة   إرسال  

تحديث     استقبال    

استقبال

إحصاءات 
أساسية

تنظيم    

10
برامج تعريفية لألعضاء



كما هو الحال في معظم المؤسسات الكبيرة، فإلدارة تقنية المعلومات في 
غرفة دبي دور مهم في تطوير خدمات الغرفة. وتعمل إدارة تقنية المعلومات 

بشكل مستمر من أجل البحث عن الطرق الممكنة لتحسين طريقة عمل 
الغرفة، والحفاظ على اإلنجازات، والسعي الدائم نحو االبتكار. وهنا تجدون 

ملخصًا عن إنجازات اإلدارة على مدار العام:

تطبيق نظم حماية المعلومات
لق��د وضعت الغرفة  في أولوياتها إنش��اء نظام إدارة حماية المعلومات بش��كل واس��ع اعتم��اداً على أفضل المعايي��ر والمواصفات المتوفرة. 
ويتضم��ن ه��ذا المجال تطوي��ر نظم حماية المعلومات، وتطبيق السياس��ات واإلج��راءات وتعزيز الوعي بين الموظفين ح��ول هذه اإلجراءات ، 

باإلضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر حول عمليات المعامالت وأمن المعلومات.

 بنية تحتية للمعلومات
 ت��م تطبي��ق  حلوٍل لتنظيم ش��بكة المعلومات الت��ي تخدم وتدعم مجتم��ع األعمال في الغرفة. وقد س��اعد النظام الجدي��د لغرفة دبي على 

تطوير قدراتها وتحسين إمكانية حل المشاكل التقنية الطارئة.  

مركز معلومات جديد
تم إنش��اء مركز معلومات جديد، مما س��اهم في وضع غرفة دبي في مقدمة المتميزين في هذا المجال التقني. وقد تم تطوير وحدة معالجة 

البيانات،  وتوسيع حجم قدرة استيعابها  في شبكة غرفة دبي من )1( غيغا بايت إلى )10( غيغا بايت.

تطوير أنظمة الطباعة 
قام��ت غرف��ة دبي بتجدي��د أنظمة الطباع��ة، وإبدالها بأنظم��ة حديثة مركزي��ة تضمن حماي��ًة أكثر للمعلوم��ات و البيان��ات. وأصبح بإمكان 

الموظفين طباعة أي مستندات من أي طابعة في مبنى الغرفة. 

تطوير مركز االتصال
ت��م تطوير اإلجراءات في مركز االتصال من أجل تحس��ين كف��اءة الخدمة، وتعزيز تجربة المتصلين بغرفة دبي، وتم تركيب نظام »سيس��كو» 

الجديد لتلبية طلبات المتصلين بشكل أسرع وتوفير ملفات المتصلين للمشغلين.

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات
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تتمثل بعض اإلنجازات فيما يلي:
• إعادة تجديد الطوابق 2 و 8 و 9 من مبنى الغرفة حسب أفضل المعايير الدولية

• تغيير مكان غرفة الخادم لخفض المخاطر على المستخدمين 
• تطوير األنظمة األمنية في المبنى لتتالءم مع أفضل الممارسات الدولية

• تطوير النظام المائي والصرف الصحي
• تغيير 8 أجهزة تبريد قديمة منذ 16 عامًا بأجهزة جديدة وأكثر كفاءة

• تطوير نظام إدارة المبنى 
• تنظيم 900 فعالية مع دعم سمعي وبصري كامل

الـ 14 خالل شهر رمضان المبارك • تنظيم جائزة القرآن الكريم بدورتها 
• تركيب الفتات رقمية حول أرجاء المبنى

• التبرع باألثاث ومعدات المكاتب إلى الجمعيات الخيرية
• إجراء مناورة تدريبية إلخالء المبنى

• إجراء دورة في اإلسعافات األولية

 كما هو الحال في أي مؤسسة كبيرة، فإن العمل الذي يجري خلف الستار  يكون 
هامًا وغير مرئي، ولكنه ضروري لضمان بقاء غرفة دبي في مرتبٍة متقدمة من 

اإلبداع والتطور. 

 وشــهدت أجنــدة إدارة الشــؤون اإلدارية برنامجًا مزدحمــًا خالل العام 2010 مما تطلب جهوداً مســتمرة من موظفيها لمســاعدة الغرفة على 
مواكبة التحديات.

الشؤون اإلدارية والدعم اللوجيستيالشؤون اإلدارية والدعم اللوجيستي
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أوامر شراء بقيمة 12.4 
مليون درهم إماراتي

عقد بقيمة 30 مليون 
درهم 

مناقصة

حجوزات القاعات  فعاليات خارجية

حجز قاعات خارجية 

إصدار

إجراء 

إصدار

إحصاءات 
أساسية



تعمل غرفة دبي بشكل دائم على دعم القطاع الخاص وتملك في هذا المجال سجاًل 
مليئًا بالنجاح. وكان لموظفي الغرفة  بصمات في هذا المجال لوالها لما كان النجاح 

ممكنًا. وقد لعبت إدارة الموارد البشرية دوراً مهمًا في  أداء الغرفة لدورها في خدمة 
مجتمع األعمال. وهذه بعض اإلحصائيات التي تبرز أداء اإلدارة في عام 2010:

تلعب إدارة التسويق واالتصال المؤسسي دوراً هامًا في تكوين النظرة العامة حول غرفة دبي وإنجازاتها، حيث تتوزع مهامها في ترويج 
الرسائل اإلعالمية الرئيسية للغرفة محليًا وعالميًا، ونشر الدراسات والتقارير االقتصادية، واإلعالن عن مبادرات الغرفة والمؤتمرات 

والندوات التي تنظمها. كما تعتبر اإلدارة مسؤولًة عن اسم وشعار غرفة دبي من خالل االستخدام األمثل للمواد التسويقية والترويجية 
خالل كافة الفعاليات المحلية والدولية.

وقد عملت اإلدارة خالل العام 2010 على إبراز دور الغرفة في مواكبة مرحلة تعافي اقتصاد دبي من تداعيات التباطؤ االقتصادي، فنجحت في 
نقل صورٍة إعالميٍة إيجابيٍة وواقعيٍة وسليمٍة ومتوازنة عن اقتصاد دبي ودور الغرفة المتنامي في دعم مسيرتها المستدامة.

ووصلت الغرفة من خالل التسويق واإلعالن إلى شريحٍة واسعٍة من المتعاملين والجمهور حيث حققت  رسائل الغرفة وشعارها نسبة 
انتشار إعالمي وصلت إلى %60 محليًا و %40 إقليميًا وعالميًا.

اإلنجازات

 ارتفعت نسبة رضا الموظفين إلى 89 % 
 مراجعة الوصف الوظيفي لـ 197 وظيفة من 

أصل 205
 قامت اإلدارة بمراجعة عامة ألداء العاملين 

الجدد خالل الفترة التجريبية

  تتألف القوى العاملة في الغرفة من:
27 جنسية

 51 % من النساء
 1 % من ذوي االحتياجات الخاصة

  مراجعة أداء 192 موظفًا في 2010
 12 موظفًا شاركوا في برامج تدريب 

اللغة العربية

 11 موظفــًا شــاركوا في ورشــات عمــل حول 
التوعية الثقافية

 24 طالبًا تدربوا في غرفة دبي
 تخــرج جميــع الطالب الذي ترعاهــم الغرفة 

من جامعة دبي في 2010
 وضــع  خطــط تدريــب ذاتيــة لـــ 183 موظفًا 

موضع التنفيذ من أصل 189 موظفًا

 2 يناير    
 7 فبراير    

3 مارس   

3 أبريل    

 3 مايو    

 6 يونيو    

 1 يوليو    

 1 أغسطس  

 2 سبتمبر   

 5 أكتوبر    

 0 نوفمبر   

 2 ديسمبر   

 35 المجموع  

الموارد البشرية

توظيف                    2010  

نسبة التوطين مجموع الموظفين  عدد الوافدين  عدد المواطنين  السنة 

% 47         188         100                 88        2008
% 51                202        98                104        2009
% 52         205         99          106        2010
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إحصاءات 
أساسية

حقق قسمي اإلعالم والتسويق خالل 2010 
ما يلي

36.7

% 15 2,624

% 21.3

456 258

198
56 73

31

قيمة التغطية اإلعالنية لألخبار الصحفية 
بزيادٍة بلغت %12 مقارنة بالعام 2009

عدد المقابالت 
الصحفية ازداد بنسبة

ازداد عدد التغطيات الصحفية بنسبة 
%19 مقارنًة بعام 2009 ليصل عددها إلى

عدد األخبار الصحفية 
ازداد بنسبة

تنفيذ تنفيذ

التنفيذ الداخلي

ترويج دعم

تنظيم

مقارنًة بعام 2009

مقارنًة بعام 2009

مشروعًا مشروعًا ومبادرًة تسويقية

تصميمًا أبداعيًا

فعاليًة فعاليًة

فعاليًة إعالمية

مليون درهم

 32 

 896 

 89%  16% 

 230 

نسبة الدوران الوظيفي نسبة رضا الموظفين

االستقاالت في 2010

مجموع أيام 
التدريب

الموظفون الذين تم 
تدريبهم

إحصاءات 
أساسية

التسويق واالتصال المؤسسي



جنت جهود غرفة دبي ثمار جهودها في 2010 بعد حصولها على عدد من الجوائز 
التي عكست تفوقها في أداء دورها كممثٍل وداعم لمصالح مجتمع األعمال 

في دبي.

 وضمن برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز لعام 2009 ، حصلت غرفة دبي على ثالث جوائز في الفئات التالية:

 المؤسسة الحكومية المتميزة
أفضل نتيجة في رضا الموظفين

أفضل نتيجة في رضا المتعاملين

 فازت غرفة دبي بجائزة أفضل ش��راكة ما بين القطاعين العام والخاص  في حفل جائزة مجلة "أريبيان بيزنس" لتكريم إنجازات 
األعم��ال في الش��رق األوس��ط  وذلك  لدورها الملموس ف��ي تعزيز العالقة  بي��ن القطاعين العام والخاص في دبي بما يس��هم في 

تحقيق المنفعة والمصلحة المشتركة 

 ونالت الغرفة جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية، عن فئة أفضل تطبيقات اإلدارة البيئية في األجهزة الحكومية 
بالدول العربية نظراً لقيادتها لمسيرة الترويج للمباني الخضراء والمستدامة  في اإلمارة 

 وحصلت غرفة دبي كذلك على جائزة التميز في الترويج لمبادرات المياه" المقدمة من شركة "سي بي آي إندستري وذلك تقديراً 
لجهودها في الترويج للممارسات الصديقة للبيئة في مبناها 

ونظم��ت   الغرف��ة حف��اًل خاصًا بعد حصولها على ش��هادة الريادة ف��ي تصميم أنظمة الطاقة وحماي��ة البيئة »LEED« م��ن المجلس األمريكي 
للمباني الخضراء، حيث حضر الحفل معالي راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه في اإلمارات العربية المتحدة".

 جوائز وتكريمجوائز وتكريم 
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تتوزع شبكة أعمال غرفة دبي لتشمل أيضًا إطالق مبادرات جديدة، وتوفير 
خدمات دعم تعزز من دور الغرفة في خدمة مجتمع األعمال في اإلمارة.

 وق��د أثم��رت جهود غرف��ة دبي ف��ي الترويج 
المؤق��ت  اإلدخ��ال  بطاق��ة  نظ��ام  لتطبي��ق 
للبضائ��ع حي��ث انضم��ت دول��ة اإلم��ارات إل��ى 
اتفاقية اسطنبول لإلدخال المؤقت للبضائع، 
ووقع االختيار على غرفة دبي من قبل الهيئة 
االتحادي��ة للجمارك لتكون الجه��ة الوطنية 
الضامنة لتطبيق النظام في الدولة. وسيتم 
تطبيق النظ��ام في الربع األول م��ن العام 2011 
ليعود بالنفع على قطاع العمل ويوفر الوقت 
والجه��د، ويع��زز تنافس��ية الدول��ة كوجه��ة 

جاذبة لألعمال والمؤتمرات والمعارض.

 وق��د نظم��ت غرفة دب��ي ث��اث  ورش عمل 
ون��دوات حول نظام بطاق��ة اإلدخال المؤقت  
بالتع��اون مع  اإلتح��اد العالمي لغ��رف التجارة 
التاب��ع لغرف��ة التجارة الدولي��ة، والتي حضرها 
ع��دد م��ن كب��ار مس��ئولي الجم��ارك وغ��رف 

التجارة المحلية والخليجية.

 افتتح مكت��ب جمارك دبي ف��ي مقر الغرفة، 
وذلك استكمااًل الفتتاح مكتب بلدية دبي في 
الغرفة، وهي خطوة تهدف إلى توفير الوقت و 
الجهد للمستثمرين الذين لن يكونوا بحاجٍة 
للذه��اب إلى أماكن ع��دة في أنح��اء المدينة. 
وج��اءت ه��ذه الخط��وة كج��زء م��ن مب��ادرة 
غرفة دب��ي لتقدي��م وتوفير محط��ة خدمات 

واحدة لمجتمع األعمال.

 وش��اركت الغرف��ة ف��ي  منت��دى االس��تثمار 
ش��رق  ل��دول  المش��تركة  للس��وق  الثال��ث 
وجن��وب أفريقي��ا )كوميس��ا( ال��ذي أقي��م في 
شرم الشيخ كجزء من جهود الغرفة لتعزيز 
مكان��ة دب��ي كمرك��ز تج��اري عالم��ي. و ت��م 
خ��ال الحدث اإلعان ع��ن أن  المنت��دى الرابع 
للكوميس��ا س��يقام في  إمارة دبي ف��ي العام 

.2011

 وشاركت الغرفة في مؤتمر النقابة الدولية 
للمحامي��ن ال��ذي عقد ف��ي مدين��ة فانكوفر 
الكندي��ة وق��د اس��تغلت غرفة دب��ي الفرصة 
إلقام��ة  مائ��م  كم��كان  لإلم��ارة  للتروي��ج 
المؤتم��ر المقب��ل ال��ذي تس��تضيفه دب��ي في 

عام 2011.

• نظم��ت غرف��ة دبي حفل الدورة الخامس��ة 
مكت��وم  آل  راش��د  ب��ن  محم��د  جائ��زة  م��ن 
تكري��م  الحف��ل  خ��ال  ت��م  حي��ث  لألعم��ال 
الممارس��ات  أفض��ل  تتب��ع  الت��ي  الش��ركات 
العالمي��ة، لتتع��زز بذل��ك تنافس��ية مجتم��ع 

األعمال

 أطلق��ت غرف��ة دب��ي  موقعه��ا اإللكترون��ي 
.)www.dubaichamber.com( الجديد المحّدث

مبادرات الدعممبادرات الدعم
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نظراً لطبيعة عمل غرفة دبي، يقع ضمن نطاق عمل إدارة الخدمات القانونية 
المساعدة في تسوية النزاعات سلميًا عند حدوثها، والحرص على أن كل ما 

تقوم الغرفة بعمله يقع في إطار قانوني سليم. وفي ما يلي جزء من العمل الذي 
قامت به اإلدارة في العام 2010:

إنجازات قسم إدارة الخدمات القانونية في العام 2010

 تسجيل العالمة التجارية لكل من شعار غرفة دبي وشعار جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال.
 تسجيل الدليل اإلرشادي لشهادات المنشأ الدولية في 6 دول عربية

www.dubaichamber.com استعادة النطاق اإللكتروني 

زيادة في عدد الفعاليات

في عام 2009 نظم قسم  نظمت إدارة الخدمات القانونية 9 فعاليات، أما في عام 2010 فقد نظمت 10 فعاليات وهي:
 ورشتا عمل حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية

 ورشة عمل حول حماية المستهلك من المنتجات المزيفة
 دورة في إدارة حقوق الملكية الفكرية والترخيص

 محاضرة عن استراتيجيات العالمات التجارية
 ورشة عمل حول إنشاء الشركات التجارية في اإلمارات

 ورشة عمل حول تحصيل الديون
 ورشة عمل حول القواعد الموحدة للضمانات عند الطلب

 ورشة عمل حول صياغة العقود القانونية
 محاضرة عن االعتمادات المستندية

الخدمات القانونية
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2009: 930   استقبلت
 حالة وساطة

1009  :2010 
حالة وساطة

 القضايا التي تمت تسويتها
301:2009

قضية

295 :2010
قضية

إحصاءات 
أساسية

الخدمات القانونية



2021

نجحت دبي ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
ف��ي العام 2010 في التعاف��ي من تداعيات األزمة 
الدراس��ات  لعب��ت  وق��د  العالمي��ة.  المالي��ة 
والنش��رات الت��ي أصدرته��ا إدارة  األبح��اث في 
الغرفة دوراً هامًا ف��ي تعريف مجتمع األعمال 
بفرص النمو وإطالعهم على رؤى القطاعات 
االقتصادي��ة المختلف��ة. كم��ا س��لطت هذه 
التقارير والدراسات الضوء على التكامل بين 

اقتصاديات اإلم��ارات ودول مجل��س التعاون 
وعل��ى التع��اون م��ع اقتصاديات دوٍل س��ريعة 

النمو مثل الهند والصين
تولي��د  ف��ي  اإلدارة  نش��اطات  واس��تمرت 
مؤشرات لمراقبة أداء اقتصاد دبي واإلمارات 
ال��دول األخ��رى،  ومقارنته��م م��ع مؤش��رات 
الم��واد  أس��عار  جم��ع  الغرف��ة  تابع��ت  حي��ث 
االس��تهالكية والخدم��ات بش��كٍل منتظ��م 

وأصدرت مؤش��رات لألسعار عكست بشكل 
دقيق تحركات األس��عار وتوجهاتها. وقد تم 
تأس��يس مؤشرين جديدين لمراقبة تكاليف 
األعم��ال ف��ي دب��ي، وهما مؤش��ر أس��عار مواد 

البناء ومؤشر أسعار الجملة.  

أصدر قسم األبحاث االقتصادية

قطاع األبحاث

التقرير السنوي 2010  التقرير السنوي 2010  

 48 

 21 

 12  12 

 4 

دراسًة وتقريراً بحثيًا

عدداً من "اقتصادي غرفة 
دبي"

نظمت 4 ندوات اقتصادية

عدداً من مراقب األسواق 
لغرفة دبي

عدداً من النشرة 
االقتصادية لغرفة دبي

إحصاءات 
أساسية

قطاع األبحاث



عند الحديث عن إنجازات غرفة دبي، يبرز الدور الهام الذي أدته إدارة 
العالقات الخارجية التي بذلت جهداً ملحوظًا في استقبال الوفود الزائرة، 
وتنظيم لقاءات األعمال، وتوفير الدعم لمجموعات ومجالس األعمال 

وتعزيز دور الغرفة في دعم نمو األعمال والترويج لدبي كمركز تجاري 
عالمي. 

األول��ى  ه��ي  مب��ادرة  دب��ي  غرف��ة  أطلق��ت   
م��ن نوعه��ا، تح��ت عن��وان« أس��بوع األعمال 
األمريكي في دب��ي 2010« أكدت من خاللها على 
مكان��ة دب��ي كوجهة اس��تثمارية أم��ام قادة 
مجتم��ع األعم��ال األمريك��ي ف��ي المنطق��ة، 
واس��تضافت الغرف��ة مجموع��ة كبي��رة من 
غ��رف  لكب��رى  تنفيذيي��ن  وم��دراء  رؤس��اء 
التج��ارة األمريكي��ة. وق��د حقق��ت المب��ادرة 
نجاح��ًا كبي��راً و مهدت الطري��ق أمام مجتمع 
األعم��ال ف��ي دب��ي لتعزي��ز الرواب��ط التجاري��ة 
م��ع نظي��ره األمريك��ي. كما روج��ت المبادرة 
لدب��ي كوجه��ة تجارية رائ��دة لرج��ال األعمال 
األمريكيي��ن  وكبوابة هامة ألس��واق منطقة 

الشرق األوسط. 

مجال��س  أنش��طة  دب��ي  غرف��ة  تابع��ت    
العم��ل حيث أنش��ئ خم��س مجال��س جديدة 
والتونس��ية  الصيني��ة  وه��ي:  الع��ام  خ��الل 
واإليرلندي��ة و اليونانية والروس��ية باإلضافة 
إل��ى مجموعة عم��ل المصرفيين ومجموعة 
عم��ل الفعالي��ات الخاصة لتس��اهم في دعم 
الدول والقطاعات لتوس��يع نطاق نشاطاتها 

التجارية مع دبي.

ف��رص   « عن��وان  تح��ت  مب��ادرة  إط��الق   
اس��تثمارية في أس��واٍق  واعدة » بالتعاون مع 
السفارات ومجالس العمل ومكاتب التمثيل 
ونجح��ت  دب��ي.  ف��ي  ال��دول  له��ذه  التج��اري 
المب��ادرة في التعريف بالفرص  االس��تثمارية 

وتمكي��ن  ال��دول  ه��ذه  ف��ي  المتوف��رة 
المشاركين من اكتش��اف فرٍص استثمارية 
في هذه األسواق االواعدة. وشملت المبادرة 

تشيلي وسويسرا واليابان.

 تنظي��م ملتق��ى دب��ي لألعم��ال ف��ي دورت��ه 
الس��نوية الثانية. حي��ث حض��ر الملتقى أكثر 
احتفالي��ة  أج��واء  ضم��ن  مش��ارك   1000 م��ن 
وفلكلوري��ة تظه��ر مكانة إمارة دب��ي الرائدة 

كمركٍز للتجارة حول العالم.

العالقات الخارجيةالعالقات الخارجية
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ومن أبرز إنجازات اإلدارة خالل العام الماضي:

إحصاءات 
أساسية

208

870 30

عدد الوفود الزائرة 

عدد الزوار الدوليين   عدد لقاءات األعمال 
والفعاليات التي نظمت   

5 
مجالس عمل جديدة  

2 
مجموعات عمل جديدة  



م��ن األم��ور التي توليها الغرفة اهتمامًا كبيراً دراس��ة مش��اريع القوانين على المس��تويات االتحادي��ة والمحلية والخليجية والق��رارات الصادرة 
تنفيذاً لها وكذلك مشاريع االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بتنظيم عمليات التجارة العالمية والنقل الدولي.

تق��وم الغرف��ة بدراس��ة مقارنة لهذه المش��اريع التي تزودنا بها دائرة الش��ؤون القانونية لحكومة دب��ي والوزارات المعنية وإتح��اد غرف الدولة 
وإتحاد غرف دول مجلس التعاون، ومن ثم تعمم المش��روع والمالحظات األولية حوله على أعضاء اللجنة الفنية لدراس��ة مش��اريع القوانين 
المش��كلة من المستش��ارين القانونيين لمجموعة من الش��ركات األعضاء، وكذلك على مجموعات العمل ذات الصلة بموضوع المش��روع 
وذلك لدراس��تها مع فريق العمل في الغرفة ومقارنة المش��روع مع التش��ريعات العربية والدولية للتوصل إلى مقترحات وتوصيات مدروس��ة 

تمثل مرئيات مجتمع األعمال لترسل إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية حسب الحال.

ولقد تم خالل عام 2010 دراسة ومتابعة مشاريع القوانين والقرارات واالتفاقيات الدولية التالية:

1 - مش��روع قانون إتحادي في ش��أن تنظيم ش��ؤون الصناعة لس��نة )2010( مقارنة بالقانون االتحادي رقم )1( لس��نة 1979 بش��أن تنظيم شؤون 
الصناعة.

2 - مشروع الهيئة الوطنية للمواصالت لسنة )2010( بشأن تنظيم النقل البري المنتظم
3 - مشروع قانون اتحادي لسنة )2010(   بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم )24( لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك

4 - مشروع قانون إتحادي لسنة )2010( في شأن هيئة وأسواق األوراق المالية والسلع
5 - مشروع قانون إتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم )23( لسنة 1999 في شأن استغالل حماية وتنمية الثروات المائية الحية 

لسنة )2010( 
6 - مشروع قانون إتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لسنة )2010(

7 - مشروع قانون إتحادي لسنة )2010( بشأن تنظيم عقد المؤتمرات
8 - مشروع قرار مجلس الوزراء لسنة )2010( في شان نظام تصنيف المنشات المسجلة  بوزارة العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها

9 - قرار مجلس الوزراء لسنة )2010( في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل
10 - قرار مجلس الوزراء لسنة )2010( في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل

11 - القرار الوزاري رقم )377( لس��نة )2010( الصادر في 2010/9/7 بش��أن اعتماد دليل إجراءات الترخيص لفروع ومكاتب المنشآت العاملة بالخارج 
والمناطق الحرة بالدولة

12 - قرار وزاري لسنة )2010( في شأن تعديل بعض قواعد منح تصاريح العمل
13 - قرار المجلس التنفيذي إلمارة دبي لسنة )2010( بإصدار الئحة تنظيم وترخيص األندية االجتماعية في إمارة دبي

14 - اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا لسنة )2008(
15 - مشروع القواعد الخاصة بتنظيم قيام المشروعات الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون )2010(

16 - مشروع  قانون تطوير وتشجيع االستثمارات في المشروعات الخليجية المشتركة )2010( 
17 - مشروع القانون )النظام( الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )2010(

العضوية والتوثيق التجاري
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644,809 
شهادة منشأ أصدرت في العام 2010 مقابل 

599,303 في العام 2009. بمعدل ارتفاع بنسبة 
%  7.6

214.4 
قيمة الصادرات وإعادة الصادرات األعضاء 
في العام 2010، مقابل 186.1 مليار درهم في 

العام 2009

118,359 
عدد األعضاء في العام 2010، مقابل 

108,489 في العام 2009. بمعدل 
ارتفاع بنسبة 9 %

مليار درهم إماراتي

37,453 

120,410 
عدد العمالء الذين تمت خدمتهم في العام 

2010، مقابل 121,195. بمعدل انخفاض 1 %

عدد المستندات التجارية المصدقة 
في العام 2010, مقابل 32,784 في العام 

2009. بمعدل ارتفاع بنسبة 14 %

إحصاءات 
أساسية

دراسة التشريعات القانونية



لع��ل إحدى أب��رز الخدمات الت��ي توفرها غرفة 
دب��ي لمجتم��ع األعم��ال ف��ي دبي ه��ي خدمات 
الوساطة القانونية والتحكيم التجاري. وقد  
أدى التن��وع الثقاف��ي ف��ي مجتم��ع األعمال في 
دبي، وس��رعة تطور القطاع التج��اري إلى بروز 
نزاع��اٍت تجاري��ٍة  طبيعيٍة حيث بات��ت الغرفة 
والتحكي��م  الوس��اطة  خدم��ات  خ��ال  م��ن 
التجاري عامًا مس��اعداً على تسوية النزاعات 
التجاري��ة مم��ا عزز م��ن دورها كداع��ٍم لنمو 

األعمال في اإلمارة.
ف��ي  القانوني��ة  الخدم��ات  إدارة  اس��تقبلت 
الغرف��ة 1009 قضي��ة وس��اطة ف��ي الع��ام 2010، 
تم��ت تس��وية 295 قضي��ٍة منه��ا، ف��ي حي��ن 
استقبلت 930 قضية وساطة في العام 2009. 

لك��ن جه��ود غرف��ة دب��ي ال تنحص��ر فقط في 
ح��ل وتس��وية النزاع��ات التجاري��ة، ب��ل تلعب 
دوراً كبيراً في الحيلولة دون نش��وء النزاعات 
التجاري��ة، وذل��ك م��ن خ��ال تنظيم  ن��دواٍت 
وورش عم��ٍل تدريبية لتدري��ب التجار ورجال 
الس��وق  وتحدي��ات  مخاط��ر  عل��ى  األعم��ال 

المعاصرة. 

وق��د نظمت غرف��ة دبي سلس��لًة من ورش 
العم��ل الناجح��ة حمل��ت عناوي��ن ع��دة بدءاً 
األعم��ال،  وتأس��يس  المس��تهلك،  بحماي��ة 
والملكي��ة  القانوني��ة،  العق��ود  وصياغ��ة 
الفكري��ة حيث  القت هذه ال��دورات والندوات 

صدًى إيجابيًا لدى الحضور. 

وبالنس��بة للتحكيم التجاري، فقد اس��تقبل 
مركز دب��ي للتحكي��م الدول��ي، أحد مب��ادرات 
غرف��ة دب��ي ف��ي الع��ام الماض��ي 431 قضي��ة 
تحكيم مقارنة ب� 292 قضية في العام 2009 أي 
بزيادة تصل إلى 50 %. وأرجعت غرفة دبي هذا 
االرتف��اع ف��ي عدد ح��االت التحكيم إل��ى الوعي 
ف��ي مجتمع األعم��ال بأهمي��ة التحكيم لحل 
النزاعات التجارية. كما نظم المركز حوارين 
مفتوحي��ن خ��ال الع��ام الماضي ف��ي كٍل من 
لن��دن وباري��س هدف��ا إل��ى التروي��ج للمرك��ز 
بصفت��ه أحد مراكز التحكي��م التجاري الرائدة 

في مجالها.

الوساطة والتحكيم التجاري
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   2010: 1,009
قضية

2009: 930
قضية

2010: 295
قضية تم تسويتها

2010: 431
         قضية

2009: 292
قضية

الوساطة والتحكيم التجاري في غرفة 
دبي 2010

الوساطة 
التحكيم التجاري

إحصاءات 
أساسية

الوساطة والتحكيم التجاري



أكثر م��ا يمكن اس��تنتاجه عن��د مراجعة أداء 
ص��ادرات وإعادة ص��ادرات أعض��اء غرفة دبي 
في 2010 هو  أن دبي تعافت من تأثيرات التباطؤ 
االقتص��ادي العالمي. فلطالما كانت دبي، وما 
زالت مركزاً تجاريًا رئيس��يًا حي��ث أن موقعها 
والغ��رب  الش��رق  بي��ن  اله��ام  االس��تراتيجي 
يجعلها مركز ارتكاٍز حي��وي للتصدير وإعادة 
التصدي��ر.  والرك��ود في ه��ذا القط��اع تحديداً 
ل��ن تنعك��س تأثيرات��ه عل��ى دبي فحس��ب بل 
عل��ى االقتصاد العالمي أيض��ًا. ولذلك فعندما 

يزدهر االقتصاد العالمي تتدفق الصادرات من 
وإلى وعبر دبي. 

مقارن��ة أرق��ام العام 2010 بالع��ام 2009 يعطينا 
فك��رًة واضحة ع��ن النم��و، إال أن النم��و يبدو 
أكثر وضوح��ًا عن��د المقارنة مع أرق��ام العام 
المالي��ة  األزم��ة  ال��ذي س��بق  الع��ام  أي   ،2007

العالمية.
وإع��ادة  ص��ادرات  قيم��ة  وصل��ت   2010 فف��ي 
ملي��ار   214.4 إل��ى  الغرف��ة  أعض��اء  ص��ادرات 

دره��م، أي بزي��ادة تص��ل إل��ى 15.2 % عن 2009 
ملي��ار   186.1 صادرات��ه  قيم��ة  بلغ��ت  ال��ذي 

درهم. 

وفي شهر ديسمبر 2010، بلغت قيمة صادرات 
وإع��ادة ص��ادرات أعض��اء الغرف��ة 21.1 ملي��ار 
دره��م، وه��ي أعل��ى قيم��ة ص��ادرات ألعضاء 
الغرف��ة خ��ال الع��ام 2010، ف��ي حي��ن حقق��ت 
ص��ادرات األعضاء نم��واً بنس��بة 27.8 % في 

2010 مقارنًة بالعام 2007. 

صادرات األعضاء
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عدد شهادات المنشأ

2010: 644,809
  2009: 599,303

الزيادة: 7.6 % 

 العضوية

118,359:2010

108,489:2009

الزيادة: 8.6 %

2010: 214               

2009: 186    

قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء 
غرفة دبي

مليار درهم

مليار درهم

الزيادة: 15.2 %

إحصاءات 
أساسية

صادرات األعضاء



تعتب��ر إمارة دب��ي مرك��زاً تجاريًا عالمي��ًا رائداً، 
وجهًةً رئيسيًةً لعالم المال واألعمال.

وق��د س��عت غرفة تج��ارة وصناع��ة دبي على 
ال��دوام للتروي��ج لدبي كمركٍز تج��اري عالمي 
م��ن الط��راز األول، وتعزيز س��معتها كإحدى 
أب��رز وجه��ات األعم��ال ف��ي المنطق��ة. وق��د 
حقق��ت الغرف��ة أهدافه��ا من خالل ع��دٍد من 
المبادرات البّناءة التي شملت االلتقاء برجال 
مجتم��ع األعم��ال واالس��تماع إل��ى قضاياهم 
بشكل دوري، وتفهم احتياجاتهم إضافًة إلى 
القي��ام بتس��هيل النش��اطات التجارية. كما 
تعم��ل الغرفة وبوس��ائل وط��رق عديدة على 

تسويق دبي في كافة أنحاء العالم.
 وقد مّثل العام 2010 صفحًة مشرقًة في سجل 
إنجازات غرفة دبي، حيث نجحت رغم التباطؤ 
االقتصادي العالمي في تحقيق إنجازاٍت وأرقاٍم 
عكس��ت عل��ى أرض الواق��ع المكان��ة العالية 

لمجتمع األعمال في دبي. 

إحصاءات أساسية 

نشاطات غرفة دبي
• قيمة صادرات وإعادة صادرات األعضاء

214.4 مليار درهم في 2010 
بزيادة 15.2 % عن 2009

• ع��دد أعض��اء الغرفة ف��ي 2010 تخط��ى حاجز 
118,000 بزيادة 9 % عن 2009

• عدد شهادات المنشأ ارتفع بنسبة 7.6 %
• اس��تقبلت الغرف��ة 208 وفداً ضم 870 من 

رجال األعمال والمسؤولين الحكوميين
• استقبلت الغرفة 1009 قضية وساطة

الت��ي  التج��اري  التحكي��م  قضاي��ا  ازدادت   •

للتحكي��م  الدول��ي  دب��ي  مرك��ز  اس��تقبلها 
بنسبة 47 %

• شرعت غرفة دبي باستكمال استعداداتها 
لبدء تطبي��ق نظام بطاق��ة اإلدخال المؤقت 

للبضائع
تنظر غرفة دب��ي إلى أن النتائ��ج اإليجابية التي 
تحقق��ت ف��ي الع��ام 2010 مؤش��ٌر عل��ى تعاف��ي 
اقتص��اد دول��ة اإلمارات حي��ث أن  النمو أصبح 
اآلن بارزاً ومستدامًا. وتظهر اإلحصاءات أيضًا 

تعزي��زاً لمكانة دبي كمرك��ٍز للمال واألعمال 
ف��ي المنطق��ة، ومحافظته��ا عل��ى جاذبيتها 
لالس��تثمارات، وس��معتها كبواب��ٍة ألس��واق 

المنطقة.
ويش��هد اقتصاد دبي نمواً مس��تقراً مدفوعًا 
بنمو قطاعات التجارة والس��ياحة والخدمات 
الحكوم��ي  الدع��م  أدى   وق��د  اللوجيس��تية. 
لمشاريع البنية التحتية الهامة في زيادة ثقة 

المستثمرين ببيئة االستثمار في دبي.

SUMMARY BOARD MEMBERS

رئيس مجلس اإلدارةغرفة تجارة وصناعة دبي في 2010 عبد الرحمن سيف الغرير   

النائب األول لرئيس مجلس اإلدارة ماجد حمد رحمه الشامسي  

النائب الثاني لرئيس مجلس اإلدارة هشام عبد اهلل الشيراوي  

أمين الصندوق عبد الجليل يوسف درويش  

نائب أمين الصندوق هالل سعيد المري    

عضو المكتب التنفيذي للمجلس راشد حميد علي المزروعي  

عضو المكتب التنفيذي للمجلس رجاء عيسى صالح القرق   

عضو مجلس اإلدارة معالي عبيد حميد الطاير   

عضو مجلس اإلدارة إبراهيم أحمد عبد النبي العباس 

عضو مجلس اإلدارة د.أحمد سيف محمد بالحصا  

عضو مجلس اإلدارة آمنة خلفان الجالف    

عضو مجلس اإلدارة بطي سعيد الكندي    

عضو مجلس اإلدارة خالد جمعة الماجد    

عضو مجلس اإلدارة شهاب محمد قرقاش   

عضو مجلس اإلدارة صوفيا عبد اهلل صالح   

عضو مجلس اإلدارة عبد الحميد أحمد صديقي   

عضو مجلس اإلدارة عبد اهلل بن سعيد بن جمعة النابودة 

عضو مجلس اإلدارة علي عبد اهلل الشعفار   

عضو مجلس اإلدارة عمر عبد اهلل الفطيم   

عضو مجلس اإلدارة عيسى عبد اهلل الغرير   

عضو مجلس اإلدارة فايزة السيد محمد يوسف الهاشمي 

عضو مجلس اإلدارة فيصل جمعة خلفان بالهول  

عضو مجلس اإلدارة هاني راشد بن راشد اليتيم  

عضو مجلس اإلدارة يحيى سعيد بن أحمد آل لوتاه  

أعضاء مجلس اإلدارةملخص تنفيذي
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رسالتنا تمثيل ودعم وحماية مجتمع األعمال في دبي.

رسالة الغرفة وأهدافها االستراتيجيةرسالة الغرفة وأهدافها االستراتيجية

أهدافنا االستراتيجية
خلق بيئة محفزة لألعمال في دبي

دعم نمو األعمال في دبي
الترويج لدبي كمركز تجاري عالمي

قيم الغرفة

رضا المعنيين
نسعى دائمًا إلى تحقيق ما يفوق توقعات المعنيين

التميز
نتفانى في عملية التحين المستمر للوصول إلى أفضل مستوى من األداء

الكفاءة
نعتبر المعرفة والخبرة أهم مواردنا

اإلبداع
نشجع التفكير الخالق واألفكار التي تقم قيمة مضافة

المسؤولية
نؤكد على مبدأ الشفافية ونتقبل المساءلة
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عملت غرفة تجارة وصناعة دبي منذ تأسيسها على االهتمام بمصالح مجتمع األعمال في 
اإلمارة، وتكريس كافة اإلمكانات لدعم الحركة التجارية واالقتصادية فيها. ومما ال شك 

فيه أن العام 2010 مّثل تحديًا لغرفة دبي في كيفية االرتقاء بخدماتها، وتسهيل نشاطات 
القطاعات االقتصادية ، فكانت الغرفة على الموعد، ولم تخّيب آمال المستثمرين ورجال 

األعمال. فجاء العام 2010 ليسّطر نجاحًا آخر من نجاحات غرفة دبي.

وشهد العام 2010 إطالق الغرفة لعدة مبادرات 
تحّفز الش��ركات عل��ى االنتاجية واالس��تمرار، 
وتع��زز دور الغرف��ة كممثلٍة وداعم��ٍة لبيئة 
العم��ل في دبي. ومن ه��ذه المبادرات تكريم 
ف��ي  ومتوس��طة  صغي��رة  ش��ركة  أفض��ل 
لق��اءات  وتعزي��ز  الش��هرية،  الص��ادرات  أداء 
األعم��ال. وج��اء إط��الق الغرف��ة لملتقى دبي 
لألعمال في دورته الثانية مناس��بًة لالحتفاء 
بالتن��وع الثقاف��ي لمجتم��ع األعمال ف��ي دبي، 
وفرصًة لعقد لقاءات أعمال بين أكثر من 1000 

شخصية محلية وعالمية.
وحص��دت الغرف��ة جوائ��ز عديدة  ع��ززت من 
الرائ��دة ف��ي  التج��ارة  مكانته��ا كأح��د غ��رف 
المنطقة والعالم، ففزنا ب�3 جوائز في برنامج 
دبي ل��ألداء الحكومي المتمي��ز 2009، وحصلنا 
عل��ى ش��هادة اعتم��اد الري��ادة ف��ي تصمي��م 
فئ��ة  ع��ن  البيئ��ة  وحماي��ة  الطاق��ة  أنظم��ة 

المباني القائم��ة، وفزنا بجائزة مجلة "أريبيان 
بيزن��س" المرموق��ة كأفض��ل ش��راكٍة بي��ن 

القطاع العام والخاص. 
ول��م تتوقف جهودنا عند هذا الحد، بل نجحنا 
ف��ي ج��ذب مؤتم��راٍت عالمي��ة إل��ى دب��ي خالل 
الس��نوي  المؤتم��ر  وأهمه��ا  المقب��ل  الع��ام 
النقاب��ة الدولي��ة للمحامي��ن الذي س��يجذب 
أكث��ر م��ن 6000 مش��ارك، ومؤتمر االس��تثمار 
الراب��ع ل��دول الكوميس��ا، أحد أب��رز مؤتمرات 

االستثمار في القارة اإلفريقية.
وحققت تج��ارة أعضاء الغرفة نمواً ملحوظًا، 
ووصلت إلى مستوياٍت عالية قاربت ما تحقق 
في عام الطفرة االقتصادية في 2008، في حين 
حققنا دفعًة قويًة لقط��اع صناعة المعارض 
التفاقي��ة  الدول��ة  بانضم��ام  والمؤتم��رات 
اس��طنبول لنظام »بطاقة اإلدخ��ال المؤقت 
للبضائع« واختيارن��ا الجهة الوطنية الضامنة 

لتطبيق النظام في الدولة.
معال��م  م��ن  معلم��ًا  أصبح��ت  مبادراتن��ا  إن 
فجائ��زة  المتمي��زة،  االقتصادي��ة  دب��ي  بيئ��ة 
محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم لألعم��ال التي 
اختتمت دورتها الخامس��ة بنج��اح، ومجلس 
س��يدات أعم��ال دب��ي، ومركز دب��ي للتحكيم 
الدول��ي، ومرك��ز أخالقي��ات األعم��ال ووح��دة 
التصني��ف االئتماني وجامعة دب��ي تمثل جزءاً 
من جهودن��ا التي ال تكل وال تم��ل لدعم نمو 
األعمال في دبي. ومع إصدار هذا الكتّيب، نرى 
في غرف��ة دبي أن المس��تقبل ما زال مش��رقًا 
أمامن��ا، ويحمل فرص��ًا متزايدة لالس��تثمار، 
فكون��وا ج��زءاً م��ن بيئ��ة األعم��ال ف��ي دب��ي 
وتمتع��وا بمميزاٍت تنع��ش أعمالكم، وتعزز 

من نجاحاتكم المهنية.

حمد بوعميم
مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي
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لقد أثبتت إمارة دبي أن ريادتها االقتصادية ليست محض الصدفة، بل هي وليدة رؤيٍة ثاقبٍة، 
وعمٍل دؤوٍب، واقتصاٍد مرٍن، ودعٍم ال محدوٍد من حكومتنا من أجل تعزيز كل مقومات 

النجاح والريادة لدبي واقتصادها.

وقد أثبتت قيادتنا أن الق��ول مقروٌن بالفعل، 
فل��م تق��ف س��اكنًة إزاء األزم��ة  االقتصادي��ة 
العالمي��ة، واتخ��ذت سلس��لًة م��ن اإلجراءات 
األث��ر  له��ا  كان  الت��ي  االحترازي��ة  والخط��وات 
الكبي��ر ف��ي التخفي��ف م��ن تداعي��ات األزم��ة 
العالمي��ة، وتعزي��ز ثقتنا باقتصادن��ا، ووضعه 
ف��ي مص��اف الري��ادة ف��ي  مس��يرة التعافي في 

المنطقة والعالم.
وأظه��ر اقتص��اد دب��ي أن��ه مبن��يٌّ على أس��ٍس 
متين��ة ق��ادرٍة عل��ى مواكب��ة التغي��رات وفق 
متطلب��اٍت التطوير والنجاح وه��و ما يعد أحد 
أب��رز س��مات إمارة دب��ي، وعنوانًا م��ن عناوين 
تفوقها ونجاحها. فمشاريع البنى التحتية ما 

زالت مس��تمرة، وقطاعات التجارة والتصدير 
والسياحة والدعم اللوجيستي زادت معدالت 
نموه��ا خ��ال الع��ام الحال��ي، وارتفع��ت أعداد 
وانخفض��ت  دب��ي،  مط��ار  عب��ر  المس��افرين 
معدالت التضخم وأس��عار اإليجارات مما كان 
له األثر األبرز في تعزيز تنافسية بيئة األعمال 

في اإلمارة.
وتتمي��ز دب��ي بموق��ٍع اس��تراتيجي ه��ام بي��ن 
ألس��واق  بواب��ًة  يمث��ل  والغ��رب،  الش��رق 
بي��ن  رئيس��ية  وص��ٍل  وهم��زة  المنطق��ة، 
ش��به الق��ارة الهندي��ة، والقارتي��ن اإلفريقية 
واألوروبية، حي��ث أصبحت بالفعل دبي نقطة 
ارت��كاٍز أساس��ية ف��ي معظ��م ط��رق التج��ارة 

العالمية.
وعل��ى أعتاب الع��ام 2011، فإن كل المؤش��رات 
وجه��ة  زلن��ا  م��ا  بأنن��ا  الثق��ة  إل��ى  تقودن��ا 
المستثمرين األولى في المنطقة،  فاستمرار 
التحتي��ة  البني��ة  مش��اريع  تطوي��ر  أعم��ال 
واألعم��ال المواكب��ة إلط��اق الخ��ط األخض��ر 
لمت��رو دبي، وإص��دار قوانين جدي��دة يعكس 
الت��زام قادتن��ا بتوفي��ر بيئ��ة عم��ٍل متطورة 
وعصرية وفق أفض��ل المعايير العالمية، وها 
نحن اآلن نس��ير بخطواٍت ثابت��ة على الطريق 
الصحي��ح لترس��يخ مكانتن��ا كمرك��ٍز تج��اريٍّ 

عالمي.

عبد الرحمن سيف الغرير
رئيس مجلس إدارة 

غرفة تجارة وصناعة دبي
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