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مة ّمقد
ـي ـراف فــة والشــارة والصناعــاع التجــم قطــم ودعــداد وتنظيــدف إعـبهـ 1992ـارس ـي مــة فــة القتصاديــرة التنميــت دائـتأسسـ

ـي. ـارة دبـإمـ

ـبـدة ونائــة المتحــارات العربيــة المــس وزراء دولــوم، رئيــد آل مكتــن راشــد بــيخ محمــمو الشــدر سـ، أصـ2008ـر ـي أكتوبـوفـ
الداء  تخطيــط عــن الكاملــة المســؤولية القتصاديــة التنميــة دائــرة منــح الــذي 25رقــم  المرســوم دبــي، وحاكــم الرئيــس 

ـة بغيــة القتصاديــة التنميــم ودعــاد القتصــف وظائــى علــراف الشــة الهيئـل  ّـووخــه، وتنظيمــي دبــي فــة عامــة بصفــادي القتصـ
ـتراتيجية. ـي الســة دبــداف خطــق أهــان تحقيـضمـ

ـص ـدار التراخيــركات وإصــجيل الشــي تســة فــة المتمثلــطتها التقليديــن أنشــؤولة عــة مســة القتصاديــرة التنميــزال دائـول تـ
ـاق نطــيع توســم تــرة، الدائــة مظلــت تحــدة جديــب مكاتـ / ـاتمؤسســع أربــول دخــع ومــه أنـإل  ـي.دبــي فــارة التجــة حمايــطة وأنشـ

ـمل: لتشــرة الدائــؤوليات مسـ

Dubai)د بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة . مؤسسة محم1 SME) 

 (EDC). مؤسسة دبي لتنمية الصادرات 2

 (DIDA). مؤسسة دبي لتنمية الستثمار 3

 (DCO). مكتب دبي للتنافسية 4

ـةالتابعــات المؤسســع مــيق بالتنســة، القتصاديــات المعلومــم قســف يعكــرة، بالدائــة المنوطــدة الجديــة المهمــع مــيا وتماشـ
الصغيــرة  المشــاريع لتنميــة راشــد بــن ــد ّمحمومؤسســة  الصــادرات لتنميــة دبــي )مؤسســة القتصاديــة التنميــة لدائــرة 

ـات ـراء دراســى إجــدودة، علــط المحــرق الوســيا والشــوب آســتريت جنــد برادســة دان آنــع مؤسســاون مــطة( وبالتعـوالمتوسـ
ـذه ـص هــا. وتلخــال وأدائهــات العمــي ودوري لتوقعــم موضوعــر تقييــرض توفيــال بغــاع العمــنوية لقطــع ســتقصائية ربـاسـ

 .2017ـام ـع الول لعــن الربــتقصائية عــة الســية للدراســج الرئيســة النتائـالوثيقـ

موجزة لمحة 
فــي  نقطــة 5.116مــن  ســنوي، أســاس علــى نقطــة 3.5بمقــدار  (BCI)العمــال  قطــاع لثقــة المركــب المؤشــر تراجــع

ـبة ـة بالنســات الضعيفــر التوقعــع إثــذي تراجـوالـ 2017ـام ـع الول لعــي الربــة فـنقطـ 2.111ـى إلـ 2016ـام ـع الول لعـالربـ
ـرى. ـركات الكبـللشـ

0.121ـن ـا مــة، متراجعـنقطـ 8.9ـدار ـنوي بمقــع ســاس ربــى أسـ( علـBCIـال )ـاع العمــة قطــب لثقــر المركــض المؤشـانخفـ
الطلــب  توقعــات تباطــؤ بســبب 2017لعــام  الول الربــع فــي نقطــة 2.111إلــى  2016لعــام  الرابــع الربــع فــي نقطــة 
ـة. والربحيـ

ـرة، ـيـركات الكبـة بالشـمقارنـ 2017ـام ـي لعــع الثانــوى للربــال أقــات أعمــطة بتوقعــرة والمتوســيـركات الصغـظ الشـتحتفـ
ـي. التوالـى ــة علـنقطـ 107.2ـة و نقطـ 117.1ـال ـاع العمــة قطــب لثقــر المركــغ المؤشــث بلــيح

ـر بعناصــق ـا يتعلـفيمـ 2017ـام ـع الول لعــي الربــه فــت عليــا كانــف ممـأضعـ 2017ـام ـي لعــع الثانــات للربــد التوقعـتعـ
ـاح. ـي الربــات وصافــم المبيعــات وحجــرادات المبيعــة: إيــاس التاليـالقيـ

ـن ل ـي حيــات، فــاع الخدمــه قطـ، يليـ2017ـام ـي لعــع الثانــات للربــام المبيعـلحجــات ـى التوقعــع أعلــاع التصنيــجل قطـسـ
ـاؤل. ـل تفــار القــاع التجــزال قطـيـ

2.119ـال العمـقطاع  ـةلثقــب المركــر المؤشــجل ســث حيــام العــال العمــع بمجتمــة مقارنــوى أقــات توقعــدرون المصــر أظهـ
وأحجــام  باليــرادات يتعلــق فيمــا ًتفــاؤلأكثــر  بنظــرة المصــدرون يتمتــع وبينمــا التوالــي. علــى نقطــة 111.2و نقطــة  
ـعار ـق بأســا يتعلــوى فيمــات أقــي توقعــوق المحلــو الســة نحــركات الموجهــرت الشــد أظهــاح، فقــي الربــات وصافـالمبيعـ

ـف. ـع والتوظيـالبيـ

ـا لمـ ًـامماثـ 2017ـام ـي لعــع الثانــي الربــال فــع العمــون وضــتقصائية أن يكــة الســذه الدراســي هــاركون فــع المشـيتوقـ
ـي ـع الثانــي الربــن فــدوث تحســع حــي تتوقــركات التــبة الشــجلت نســد سـ، وقـ2017ـام ـي لعــع الولــي الربــه فــو عليـهـ

ـرت أظهــا كمـ .(%47)ـبة نســة والبالغــابق الســع الربــي فــركات الشــذه هــبة لنســة مقاربــي وهـ، %45ـبة نسـ 2017ـام لعـ
ـامـي لعــع الثانــي الربــا فــق عملياتهــلبية تعيــل ســة عوامــور أيــع ظهــاركين ل تتوقــن المشـمـ %78ـبة ـج ان نسـالنتائـ

 .2017 

 2017ـام لعـالول  ـعالربــي فــا التكنولوجيــة ترقيــط وخطــم قدراتهــيع توســط خطــأن بشــى اعلـ ًـاؤلتفــاركون المشــر أظهـ
 2017ـام ـع الول لعــي الربــا فــة التكنولوجيــي ترقيــاركين فــن المشـمـ %65ـل ، ويأمـ2016ـام ـع لعــع الرابــة بالربـمقارنـ
ـع ـي الربــم فــيع قدراتهــاركين توســن المشـمـ %61ـبة ـزم نسـ، وتعتـ2016ـام ـع لعــع الرابــي الربـفـ %61ـبة ـة بنسـمقارنـ

 .2016ـام ـع لعــع الرابــي الربـفـ %57ـبة ـة بنسـمقارنـ 2017ـام الول لعـ

ـبة نســي وهـ، 2017ـام لعـالول  ـعالربــي فــم بهــة الخاصــال العمــي فــكار البتــن مــوع نـأي  ـاركينالمشــن مـ %87ـذ ينفــم لـ
 .2016ـام لعــي الثانــع الربــي فــجلة المسـ %88ـبة لنســة مماثلـ
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ـداف الهــق تحقيــى علــاعدة المســي فــا مهمتهــل تتمثــي التــي دبــة حكومــات كيانــد أحــة القتصاديــة التنميــرة دائـ
دبي«. ـارة لمــية التنافســدرة »القــز وتعزيــتدامة« المســة القتصاديــة »التنميــم لدعــية الرئيســتراتيجية السـ

ـتقصائية ـة اســراء دراســة بإجــة القتصاديــرة التنميــوم دائــال، تقــع العمــي مجتمــائدة فــات الســم التجاهــل إدراك وتفهــن أجـمـ
ـادم. ـع القــركات للربــتقبلية للشــرة المســي والنظــادي الحالــاط القتصــتوى النشــاس مســال لقيــاع العمــنوية لقطــع سـربـ

وتطورها  ـانموهـعلى  تؤثر ـدقــي التــات للتحديــبة بالنســال العمــركات شـآراء  ـتقصائيةالســة الدراســس تلتمــك، ذلــى إلــة إضافـ
القادمة.  ـهراشــر عشـالثني  ـرةلفتــبة بالنســتثمار الســات توقعــم وتقيـ

المنهجية 
ـن ـف مــة تتألــة إجماليــى عينـعلـ 2017ـام ـع الول لعــة للربــروعات التجاريــنوية للمشــع الســتقصائية ربــة الســت الدراسـأجريـ
ـع ـرة، مــطة والصغيــرة والمتوســركات الكبيــن الشــة مــة متنوعــة مجموعــت العينــي. وتضمنــارة دبــاء إمــي أرجــركة فـشـ 505
ـي المحلــج الناتــي فــا منهـكل  ـاهمةمســع مــق يتوافــا بمــات، والخدمــارة والتجــع التصنيــات لقطاعــم ئـامـل تمثيــود وجــان ضمـ

ـي. ـي لدبـالجمالـ

ـرادات ـية، كإيــرات رئيســى مؤشــنوية علــع الســة ربــز الدراســات، تركــال« أو التوقعــتقبلية للعمــرة المســاس »النظــل قيــن أجـمـ
ـاـى مــارة إلــة الشــي الدراســاركين فــن المشــب مــِل ُـد طـف. وقــاح، والتوظيــات، والربــام المبيعــع، وأحجــعار البيــات، وأسـالمبيعـ

ـام لعـالول  ـعالربــي فــتقصاء الســف كشــد وقــر«. تغيـ»دون  ـابقاءهـأو  ـسالمقاييــذه هــان« »نقصـأو  ـادة«»زيــون يتوقعــوا كانـإذا  
 .اـفرعيـا ـقطاعـ 30-35ــ الــي فــركات الشــورات تصــن عـ 2017

ـث الثالــع والربــو، ويونيــل أبريــهري شــن بيــا مــرة الفتــو هــي الثانــع والربــارس، ومــر ينايــهري شــن بيــا مــرة الفتــو هـالول  ـعالربــي: التالــو النحــى علــنوي ســع ربـكل  ـرفعـُيـتقصائية، الســة الدراســرض لغـ 1
ـام. عـكل  ـنمــمبر وديســر أكتوبــن بيــا مــرة الفتــو هــع الرابــع والربــبتمبر، وســو يوليــن بيــا مــرة الفتــو هـ

ر الثقة في مناخ العمال  ّحسابات مؤش
عات العمال« التالية: ّرات »توق ّح لمؤش ّط درجات مرج ّ( كمتوسBCIر الثقة في مناخ العمال ) ّب مؤش َحتسُي

أسعار البيع 

أحجام المبيعات 

عدد الموظفين 

الرباح 

ر باستخدام منهجية صافي الرصيد:  ّش ّب »الدرجات الناتجة« لكل مؤ َحتسُوت

 100 من الجابات السلبية( + % الجابات اليجابية - %)

ـة ـى نتيجــل إلــ ّـا للتوصـة لهـلـِـالوزان المقابب بـَـرضـُـة تـام الناتجـالرقـ ّـإنـال، فــاخ العمــي منــة فــب للثقــ ّـر المركـ ّـبة للمؤشوبالنسـ
الثانــي  الربــع يكــون بحيــث النهايــة فــي المؤشــر لهــذا جديــد أساســي مســتوى يوضــع ّثــم .2ــر ّللمؤشــح  ّالمرجــط  ّالمتوس

ـال ـن خــر مــ ّن المؤشَـوزـُـركات، يـم الشــث حجــن حيــار مــن العتبــاد بعيــة القتصــذ بنيــع أخـ. ومـ100ـاوي يسـ 2011ـام ـن عـمـ
ـةـب النتيجــ َحتسُـي. وتـي لدبــي الجمالــّـج المحلـي الناتــرة فــطة والكبيــ ّـرة والمتوسـركات الصغيــبية للشــهامات النسـالسـ

الشــركات )مؤشــر 40%+الكبيــرة(  الشــركات )مؤشــر 60%= ــيّالكلالمؤشــر  التالــي: النحــو علــى للمؤشــر النهائيــة 
والمتوســطة(. الصغيــرة  

ث التالية: ار الثقة في مناخ العمال ضمن الفئات الث ّف نتائج مؤشّصنُوت

عات العمال سلبية ّتوق ّ، فهذا يعني أن100ر الثقة في مناخ العمال > ّإذا كان مؤش

ة ّعات العمال مستقرّتوق ّ، فهذا يعني أن100ر الثقة في مناخ العمال =  ّإذا كان مؤش

عات العمال إيجابية ّتوق ّ، فهذا يعني أن100ر الثقة في مناخ العمال <  ّإذا كان مؤش

ـن »ت« يـَالرمز ّـة أنحظـاـى مرجـُـة )يـيرات التاليــرز التفسـ، تبـ2011ـام ـن عــي مــع الثانــو الربــي وهــع الساســة بالربــد المقارنـوعنـ
ـن(: يـَـن متتالييـ َـى ربعـيران إلـ« يشـ1و«ت-

عات العمال آخذة في النخفاض ّ(: توق1ر الثقة في مناخ العمال )ت- ّر الثقة في مناخ العمال )ت( > مؤش ّمؤش

ة ّعات العمال مستقرّ(: توق1ر الثقة في مناخ العمال )ت- ّر الثقة في مناخ العمال )ت( = مؤش ّمؤش

عات العمال آخذة في الرتفاع ّ(: توق1ر الثقة في مناخ العمال )ت- ّر الثقة في مناخ العمال )ت( < مؤش ّمؤش

ـد ـي الرصيــار([ + ])صافــات( × )وزن المعيــام المبيعــث أحجــن حيــد مــي الرصيــار([ + ])صافــع( × )وزن المعيــعار البيــث أســن حيــد مــي الرصيــح = ])صافــ ّـط مرجـ ّـال كمتوسـاخ العمــي منــة فــر الثقــ ّمؤش2
ـار([ ـاح( × )وزن المعيــث الربــن حيــد مــي الرصيــار([ + ])صافــن( × )وزن المعيــدد الموظفيــث عــن حيـمـ
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 2017مؤشر ثقة العمال - الربع الول،  
أســعار  انخفــاض مــن الرغــم علــى وذلــك2016عــام  فــي الفعليــة بالقيمــة2.%7بنســبة  نمــوا دبــي إمــارة اقتصــاد حقــق

 وتراجــع التجــارة العالميــة والتأثيــرات غيــر المباشــرة للمنــاخ الخارجــي الصعــب. وتوقعــت لجنــة التنميــة القتصاديــة النفــط
ـر ـار التحضيــي إطــة فــة التحتيــى البنيــاق علــتمرار النفــع اسـ، مـ2017ـام ـي عـفـ 1.3ـبة ٪ـارة بنســاد المــو اقتصــي نمــي دبـفـ

ـو النمــي يأتــوف وســياحة. والســة التجزئــي قطاعــل مثــة النفطيــر غيــات القطاعــي فــع والتوسـ2020ـبو إكســرض معــم لتنظيـ
ـاريع ـة والمشــاريع الخاصــن المشــة مــززه مجموعــياحة تعــاع  الســك بقطـكذلـا ـمدعومـ 2017ـام ـي عــارة فــهده المــذي تشـالـ

ـاع ـة قطــب لثقــر المركــول المؤشــع وصـمـ 2017ـام ـي لعــع الثانــة للربــات إيجابيــي توقعــر دبــة، وتظهــن الحكومــة مـالمدعومـ
ـدة(. ـتقرة / محايــات مســى توجهـإلـ 100ـى ـة إلــول الدرجــير وصـ)يشـ 2017ـام ـع الول لعــي الربــة فـنقطـ 2.111ـى ـال إلـالعمـ

ـي ـة فـنقطـ 5.116ـن ـض مــث انخفــنوي، حيــاس ســى أســاط علـنقـ 3.5ـدل ـال بمعــاع العمــة قطــب لثقــر المركــض المؤشـانخفـ
ـرى. الكبــركات بالشــة الخاصــات التوقعــف بضعــرا متأثـ، 2017ـام لعـالول  ـعالربــي فــة نقطـ2.111ـى إلـ2016ـام لعـالول  ـعالربـ
ـة نقطـ 0.121ـن ـض مــاط، لينخفـنقـ 8.9ـدل ـال بمعــاع العمــة قطــب لثقــر المركــض المؤشــنوي، انخفــع ســاس ربــى أسـوعلـ

ـة. ـب والربحيــات الطلــاض توقعــة لنخفـنتيجـ 2017ـام ـع الول لعــي الربــة فـنقطـ 2.111ـى إلـ 2016ـام ـع لعــع الرابــي الربـفـ

 2017ـام ـي لعــع الثانــوى للربــات أقــجل توقعــطة تســرة والمتوســركات الصغيـأن الشـا ــتقصائية أيضــة الســر الدراسـتظهـ
ـر ـي. تظهــى التوالــة علـنقطـ 2.107ـة ونقطـ 1.117ـد ـال عنــاع العمــة قطــب لثقــر مركــع مؤشــرة، مــركات الكبيــة بالشـمقارنـ
ـا ـف منهــي يتألــاس التــر القيــع عناصــق بجميــا يتعلــرة فيمــركات الكبيــن الشــى مــة  اعلــطة ثقــرة والمتوســركات الصغيـالشـ

ـف.ـة، والتوظيــاح الصافيــات، والربــام المبيعــع، وأحجــعار البيــب: أســر المركـالمؤشـ

 2017التوقعات العامة للعمال - الربع الثاني،  
ـع ـة بالربــا الخاصــن نظيرتهــف مـأضعـ 2017ـام ـي لعــع الثانــة بالربــات الخاصــد التوقعـعـُـتقصائية، تـات الســر الدراسـلخـا ـوفقـ

ـك ـع ذلــة. ويرجــاح الصافيــات، والربــام المبيعــات، وأحجــرادات المبيعــة: إيــاس  التاليــر القيــبة  لعناصـبالنسـ 2017ـام الول لعـ
يزورون  ـنالذيــياح الســدد عــض ينخفــث حيــف الصيــهور شــال خــجل سـ ُالمـب الطلــي فــمي الموســاض النخفــى إلــاس الســي فـ

ـات. ـم العطــبب موســتهلكين بســداد المســي أعــاض فــن النخفـعـ ًـاـارة فضـالمـ

 	

 	

 	

ـاط نقـ 6ـدل ـي بمعــد الصافــض الرصيــث انخفــنوي، حيــع ســاس ربــى أســات علــم المبيعــة بحجــات الخاصــت التوقعـتراجعـ
التراجع  ـذاهــود يعــد وقـ .2017ـام لعــي الثانــع الربــي فـ%39ـى إلـ2017ـام لعـالول  ـعالربــي فـ%45ـن مــض لينخفــة مئويـ

ـال خــات المبيعــم حجــي فــادة زيــدوث حـ (%50)ـاركين المشــف نصــع يتوقــك ذلــع ومــب. الطلــي فــمي الموســؤ التباطــى إلـ
 %11ـبة نســت توقعــا بينمــدد، جــاء عمــذب وجــدة جديــاريع مشــاء بإنشــات توقعــى إلــتنادا اسـ2017ـام لعــي الثانــع الربـ

ـرة. ـذه الفتــي هــات فــام المبيعــي أحجــاض فــدوث انخفــاركة حــركات المشــن الشـمـ

ـات، الخدمــاع قطــه يليـ، 2017ـام لعــي الثانــع للربــات المبيعــم حجــث حيــن مـاـثباتــر الكثــات التوقعــع التصنيــاع قطــجل سـ
 ً.ـاؤلتفــل القــار التجــاع قطــتمر اســا بينمـ

ـع ويتوقـ .2017ـام لعــي الثانــع والربـ2017ـام لعـالول  ـعالربــن: الربعيــي فــة متماثلــدلت معــع البيــعار أســات توقعــجل تسـ
ـع. البيــعار أســي فــادة زيــدوث حـ%11ـع يتوقــا بينمــع، البيــعار أســي فــر تغييـأي  ـدوثحــدم عـ (%80)ـاركين المشــة أغلبيـ
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 التجاه المتعلق بأحجام المبيعات.تراجعت توقعات الرباح الصافية على أساس ربع سنوي متأثرة بضعف 

ارتفعت توقعات التوظيف ارتفاعا هامشيا على أساس ربع سنوي وسنوي. 

ـي ـواردة فــر الــع المعاييــبة لجميـبالنسـا ــر ارتفاعــات الكثــع التوقعــركات التصنيــجل شــية، تســات الرئيســن القطاعــن بيـمـ
ـراء ـات الشــة، وطلبــاح الصافيــف، والربــات، والتوظيــام المبيعــع، وأحجــعار البيــات، وأســرادات المبيعــتقصائية: إيــة السـالدراسـ
ـراء الشـوطلبات  ـف،والتوظيــات، المبيعــام وأحجــرادات، لليــبة بالنســف الضعــات التوقعــارة التجــاع قطــجل يســا بينمــدة. الجديـ
 ً.ـاؤلـل تفــات القــات التوقعــاع الخدمــجل قطــع، ســعار البيــبة لســدة. وبالنسـالجديـ

توقعات المبيعات على مستوى القطاعات 
قطاع التصنيع 

ـات ـة بالتوقعـمقارنـا ــنا قويـتحسـ 2017ـام ـي لعــع الثانــع للربــاع التصنيــات لقطــام المبيعــة بأحجــات الخاصــرت التوقعـأظهـ
ـاض ـبب النخفــابق بســع الســة بالربــات الخاصــن التوقعــض عــات تنخفــذه التوقعـ، إل أن هـ2016ـام ـي لعــع الثانــة بالربـالخاصـ

ـركات شــن مـ %57ـل يأمـ،  2017ـام لعــي الثانــع للربــبة وبالنســاريع. المشــن مــاء النتهــبب بسـأو  ـبالطلــم حجــي فــمي الموسـ
ـع ـدد، ويتوقــاء جــاريع/طلبات/ عمــور مشــل ظهــى أمــابق( علــع الســي الربـفـ %65ـل )مقابــى ـام اعلــع أحجــي بيــع فـالتصنيـ

ـي ـاض فــدوث انخفــة حــبة المتبقيــع النســا تتوقــم، بينمــات لديهــام المبيعــي أحجــتقرار فــدوث اســاركين حــن المشـمـ 33%
ـات. ـام المبيعـأحجـ

ـام لعــي الثانــع الربــال خــات المبيعــام بأحجــق يتعلــا فيمـ ًـاؤلتفــر الكثــركات الشــاج والزجــادن والمعــاث الثــع تصنيــركات شــد عـُت
ـل. ـو القــمنت هــع الســركات تصنيــدى شــة لــتوى الثقــا مسـ، بينمـ2017

قطاع الخدمات 
ـى ـات علــت التوقعــا انخفضــات، بينمــام المبيعــة بأحجــات الخاصــي التوقعــنويا فــنا ســتقصائية تحســة الســر الدراسـتظهـ

ـادة وزيــف الصيــهر أشــال خــب الطلــي فــؤ التباطــى إلــم الحجــات توقعــي فــنوي ســع الربــاض النخفــع ويرجــنوي. ســع ربــاس أسـ
ـدة. ـاريع الجديــاب المشــية وغيـالتنافسـ

م ـاحجـبأـق يتعلــا فيمـ ًلؤـاتفــر كثـلايحة ـرلشـا(تارـيالسـارـايجـإوـفر لسـاتكاـرشـ)ـة فـلضياايحة ـرشــد عـُت،ـةمـلخداعـاقطــن ضمـ
ق دـالفنـاـد عـُت،ـرخـلاـب نـلجااـى علـو،%70ـبة بنســي فـصاـد صيـرـجلت ســث حيـ 2017م ـالعــي نـلثااـع بـلرالـاخـت ـالمبيعـا

ض ـانخفـاـى لـإسـاسـلاـي فــك لـذـع جـيرو،%36ـبة بنســلبيا سـا ـفيـصاا ـدصيـرـجلت ســث حيـ ًلؤـاتفــل قـلائح اـرلشـاـم عـلمطااو
 .ـفلصيـاـهر شـأـي فــب لطلـا

م ـاحجـأـي فـة دـايـزـة يـرلعقااتكاـرلشـاوـة يـرلمعمااـة سـلهنداوءـالبنـاتكاـرشــن مـ %53ـع قـفيتو، ءـانشـلاعـاقطــي فــا مـأ
ـبة نسـقع تتوبينما  ،ةـديـجدت ـاطلبـ /يعرـامشــى علـل ـولحصـبات ـاقعـتود ـوجـوـع مـ 2017م ـالعــي نـلثااـع بـلرالـاخـت ـالمبيعـا

 .%48ـبة بنســي فـصاـد صيـرـق تحقيــى لـإىدأـا ممـ، ضـانخفـاثوـدحـت كاـرلشـاهـذهــن مـ 5%

ـا بينمـ، 2017م ـالعــي نـلثااـع بـلرالـاخــى علـأتـامبيعـم ـاحجـأـق تحقيــي فـت كاـرلشـاـن مـ %61ـل مـيأ، ـللنقـاعـاقطــي فـ
ـي فـر اـتقرسـاثوـدحــة لمتبقيـاـبة لنسـاـع قـتتوـن حيــي فــك لـذو،تـالمبيعـامـاحجـأـي فـض ـانخفـإثوـدحــط فقـ %5ـع قـيتو

 .تـالمبيعـام ـاحجـأ
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قطاع التجارة 
ـع ـث يتوقــنوي. حيــع ســنوي وربــاس ســى أســتقرة علــات مســام المبيعــث أحجــن حيــة مــارة المتعلقــاع التجــات قطــد توقعـعـُت

ـي ـجلة فــبة المســس النســي نفـ، وهـ2017ـام ـي لعــع الثانــال الربــات خــام المبيعــي أحجــادة فــدوث زيــار حــن التجـمـ 46%
ـات ـن القطاعــن بيـ. ومـ2016ـام ـي لعــع الثانــي الربــجلة فـالمسـ %44ـبة ـن نســة مــا مقاربــى كونهــة إلــابق بالضافــع السـالربـ

ـات ـف، وطلبــات، والتوظيــام المبيعــرادات، وأحجــبة لليــف بالنســات الضعــارة التوقعــركات التجــجل شــة، تسـثـاـية الثالرئيسـ
ـدة. ـراء الجديـالشـ

ـام ـي لعــع الثانــي الربــا فــق عملياتهــلبية تعيــل ســة عوامــور أيــاركين ظهــن المشـمـ %78ـبة ـع نســك، ل تتوقــى ذلــاوة علـوعـ
ـي. ـي دبــة فــركات العاملــيان للشـن الرئيسـاـاغـيئة الشــوق الســروف الســة وظــد المنافسـعـُ. وت2017

تضم القطاعات الرئيسية التي تتمتع بنظرة متفائلة من حيث الطلب على مدار الربع القادم ما يلي: 

ـوق، ـي الســو فــن ونمــدوث تحســع حــا تتوقــات لنهــام المبيعــي أحجــادة فــات زيــار اللكترونيــن تجـمـ %67ـبة ـع نسـتتوقـ
ـه. ـات لديــام المبيعــاض أحجــاركين انخفــن المشــع أي مــم يتوقــا لـبينمـ

، 2017ـام ـي لعــع الثانــي الربــى فــات أعلــام مبيعــتحققق أحجــا ســر بأنهــزة الكمبيوتــار أجهــن تجـمـ %56ـبة ـق نسـتثـ
ـات ـام المبيعــي أحجــر فــدوث أي تغييــة حــركات المتبقيــع الشــا ل تتوقــدة، بينمــات جديــي طلبــات تلقــة بتوقعـمدفوعـ

ـا. لديهـ

الوضع المتوقع للعمال 
ـام لعــع الول ـي الربــه فــو عليــا هـلمـ ًـامماثـ 2017ـام ـي لعــع الثانــي الربــال فــع العمــون وضــي أن يكــي دبــركات فــع الشـتتوقـ

ـة ـي مقاربـوهـ %45ـبة نسـ 2017ـام ـي لعــع الثانــي الربــن فــدوث تحســع حــي تتوقــركات التــبة الشــجلت نســد سـ، وقـ2017
ـدوث ـع حــي تتوقــركات التــبة الشــت نســل، ظلـ(. وبالمثـ%47ـبة )ـة نســابق والبالغــع الســي الربــركات فــذه الشــبة هـلنسـ
ـع ـي تتوقــركات التــدد الشــع عــا ارتفـ، بينمـ%8ـى إلـ %7ـن ـت مــث ارتفعــنوي، حيــع ســاس ربــى أســة علــا ثابتــور لديهـتدهـ

 .%47ـى إلـ %46ـن مـ ًـاـا قليــتقرار أوضاعهـاسـ
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تحت المجهر 
منظومة »تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة« 

ـطة والمتوســرة الصغيــركات للشــه نوعــن مــف تصنيــام نظـأول  « ـطةوالمتوســرة الصغيــركات الشــف تصنيــة »منظومــر تعتبـ
ـة.الماليــر وغيــة الماليــم التقييــر معاييــن مــة مجموعــن ضمــة المصنفــركات الشـلداء  ـاملةشــرة نظــدم يقــث حيــة، المنطقــي فـ

متنــوع  اقتصــاد بنــاء إلــى الراميــة المتحــدة العربيــة المــارات دولــة رؤيــة تحقيــق فــي فعــال بشــكل المنظومــة تســهم و 
ـرة ـركات الصغيــاهمة الشــبة مســع نســتهدف رفــي تســي 2021 والتــة دبــة لخطــادرات الرئيســن المبــر مــا تعتبــتدام. كمـومسـ

ـل ـاذج العمــم نمــي تقديــهامها فــث إســن حيــة مــز القتصاديــد الركائــا أحــارة باعتبارهــي للمــج المحلــي الناتــطة فـوالمتوسـ
ـة. ـز النتاجيــل وتعزيــرص العمــر فــرة وتوفيـالمبتكـ

ـة ـع مجموعــاون مــن التعــد مــوذج فريــال نمــن خــة مــركات المصنفــي للشــم الحكومــة للدعــة كمظلــتعمل المنظومـوسـ
ـة ـاءة وفعاليــع كفــدف لرفــي تهــا التـالمزايــن ـة مــم حزمــاص لتقديــام والخــن العــي القطاعيـفــتراتيجيين ـركاء الســن الشـمـ

ـة. ـركات العالميــاف الشــي مصــون فــا لتكــا ودعمهــريع نموهــدف تســركات بهـالشـ

إطار التقييم 
ـين ـرص تحســوة وفــاط القــى نقــوء علــطة الضــرة والمتوســركات الصغيــف الشــة تصنيــلط منظومـتسـ

ـة: ـالت التاليــي المجـالداء فـ
التحليل المالي(  | محور أداء العمال ) التحليل التشغيلي

المحور البتكاري/الذكي 

محور التوسع الخارجي 

محور المسؤولية الجتماعية 

محور الحوكمة /التميز 

 المزايا
د على أساس التصنيف الذي تم تحقيقه:  ّحدُستقدم المنظومة مجموعة من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة ت

برنامج تنمية القدرات 

برنامج تأهيل المصدرين. 

الدعم المالي 

مزايا تقدم من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج

 www.sme.aeلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اللكتروني  

توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في
 2017دبي - الربع الثاني،  

ـن مـ %95ـكل ـث تشــي )حيــي دبــال فــي العمــن إجمالــة مــبة مهيمنــى نســطة علــرة والمتوســركات الصغيــتحوذ الشـتسـ
ـتقصائية، ـة الســار الدراســي إطــا فــات معهــراء المقابــم إجــركة تـشـ 505ـل ـن أصـمـ475وكانتـركات(. ـي للشــدد الجمالـالعـ

ا ــطة، وفقــرة والمتوســر والصغيــة الصغــركات متناهيــا الشــن بينهــطة. ومــرة والمتوســروعات الصغيــة المشــي لفئـتنتمـ
ـاس أســى علــطة والمتوســرة الصغيــركات الشــال أعمــات توقعــت ارتفعــد وقــطة. والمتوســرة الصغيــركات للشــي دبــف لتعريـ

ـع الربــي فــة نقطـ 1.117ـى إلـ 2016ـام لعـالول  ـعالربــي فــة نقطـ 6.109ـن مــب المركــال العمــة ثقــر مؤشــادة زيــع مــنوي، ســع ربـ
 119.0ـب ـال المركــة العمــر ثقــغ مؤشــث بلــابق )حيــع الســن الربـعـ ًـاـة قليــات منخفضــذه التوقعـ، إل أن هـ2017ـام الول لعـ

 (.2016ـام ـع لعــع الرابــي الربــة فـنقطـ

فيما يلي ملخص المؤشرات الرئيسية للتوقعات المستقبلية:

علــى  مقارنتهــا عنــد المؤشــرات لجميــع بالنســبة المســتقبلية توقعاتهــا والمتوســطة الصغيــرة الشــركات حســنت 
ـات ـام المبيعــرادات وأحجــتقبلية لليــات المســي التوقعــاض فــدوث انخفــنوية حــع ســة ربــر مقارنــنوي. وتظهــاس سـأسـ

ـف. ـات التوظيــي توقعـفـا ـطفيفـا ــجلت ارتفاعــا ســة، بينمــاح الصافيـوالربـ

ـع والربـ 2017ـام لعـالول  ـعالربــي فـ %3ـبة بنسـا ـصافيــدا رصيــجلت ســث حيــة ثابتــع البيــعار بأســة الخاصــات التوقعــت ظلـ
ـي دون ـا هــع كمــعار البيــل أســطة أن تظــرة والمتوســركات الصغيــن الشـمـ %79ـبة ـع نسـ. تتوقـ2017ـام ـي لعـالثانـ

ـوق. ـب الســعر بحســد الســبب تحديــبقا وبســددة مســود المحــة والعقــة للمنافســر نتيجـتغييـ

ـي ـاس التــر القيـعناصــع ـق بجميــا يتعلــرة فيمــركات الكبيــن الشــر مـأكبـ ًـاؤلـطة تفــرة والمتوســركات الصغيــر الشـتظهـ
ـف. ـة، والتوظيــاح الصافيــات، والربــام المبيعــع، وأحجــعار البيــب: أســر المركــا المؤشــف منهـيتألـ
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سجل منذ عام.  ُارتفعت التوقعات لمبيعات التصدير على أساس ربع سنوي، ولكنها مماثلة للمستوى الم	 ـتخدمة المســرات المؤشـبجميع  يتعلق ـامــيفـًـاؤلتفــر أكثــع التصنيــاع قطــي فــة العاملــطة والمتوســرة الصغيــركات الشـ	 
 2017ـام لعــي الثانــع الربــال خــدة جديــواق أســى إلــم وخدماتهــلعهم ســع بيــى إلــن المصدريــن مـ%41ـبة نســطتخطـ	 ـات، المبيعــام وأحجــرادات، لليــبة بالنســف الضعــات التوقعــارة التجــاع قطــجل يســا بينمــتقصائية. الســة الدراســذه هــي فـ

ـس ـي دول مجلــر فــع التصديــط تنويــدة لخطــدة الرائــواق الجديــل الســر، وتتمثــع الخيــال الربـخـ %22ـبة ـة بنسـمقارنــل القــات التوقعــات الخدمــاع قطــجل ســع، البيــعار لســبة وبالنســدة. الجديــراء الشــات وطلبــة، الصافيــاح والربــف، والتوظيـ
ـا. ـادئ وأفريقيــط الهــيا والمحيــة أســي ومنطقــاون الخليجـالتعـ ً.لؤتفا

ـركاتـن الشـمـ %48ـبة ـع ونســاع التصنيــي قطــة فــطة العاملــرة والمتوســركات الصغيــن الشـمـ %55ـبة ـع نسـتتوقـ ـارجـم خــم وخدماتهــر بضائعهــة بتصديــي والمتعلقــي دبــدرون فــا المصــي يواجههــية التــات الرئيســل التحديـتتمثـ	   	
.2017ـام ـي لعــع الثانــال الربــة خــا النتاجيــتخدام قدراتهــدلت اســي معــادة فــق زيــات تحقيــاع الخدمــي قطــة فـالعاملـ

توقعات أداء العمال )المصدرون( - الربع 
 2017الثاني،  

ولغراض دبي. ـيفـالتصدير  نحوـةموجهــات والخدمــارة والتجــع التصنيــاع قطــي فــركة شـ96ـتقصائية الســة الدراســن تتضمـ
ـت ـة،  وارتفعــا الجماليــن مبيعاتهــر مـأو أكثـ %20ـبة ـادرات نســل الصــة تمثــا جهــدرة بأنهــركة المصــرف الشـعـُـر، تـذا التقريـهـ

ـي ـع الثانــات الربــك توقعــه وكذلــام نفســن العــع الول مــات الربــة بتوقعـمقارنـ 2017ـام ـي لعــع الثانــن للربــات المصدريـتوقعـ
ـة نقطـ4.112و 2016ـام لعـالول  ـعالربــي فــة نقطـ8.111ـن مــنللمصدريــب المركــال العمــة ثقــر مؤشــع وارتفـ .2016ـام لعـ
 .2017ـام لعـالول  ـعالربــي فــة نقطـ2.119ـى إلـ2016ـام لعــع الرابــع الربــي فـ

 (.%6)التمويــل  تكلفــة وتوافــر/ (%10)والمنافســة  (%15)بالســوق  للمعرفــة الفتقــار فــي المتحــدة العربيــة المــارات

 2017 أداء الشركات - الربع الول، ّإجمالي
ـتقبلي،ـاط المســركات للنشــات الشــاس توقعــو قيــتقصائية هــة الســذه الدراســي لهــدف الرئيســن أن الهــم مــى الرغـعلـ

للدراســة  خضعــت التــي الشــركات أوردتهــا كمــا لخــر، ربــع مــن الشــركات أداء فــي الفعليــة التغييــراتاأيضــتحــدد  فإنهــا 
 .ئيةســتقصالا

 %26ـان إعــل ظــي فـ، %9ـدار بمقــلبية ســبة نسـ2017ـام لعـالول  ـعالربــي فــات المبيعــام لحجــي الصافــد الرصيـل  ّـجسـ
ـاض ـن انخفــم عـمنهـ %30ـن ـا أعلــم بينمــام مبيعاتهــي أحجــادة فــن زيــتقضائية عــة الســي الدراســاركين فــن المشـمـ
ـن ـل مــن العوامــد مــا بالعديــام مبيعاتهــي أحجـفـا ــجلت انخفاضــي ســركات التــرت الشــد تأثــم. وقــام مبيعاتهــي أحجـفـ

ـات ـادة النفقــدة وزيــاريع الجديــص المشــتهلكين ونقــدد المســاض عــوق وانخفــاع الســور أوضــة وتدهــا المنافسـبينهـ
ـة. ـي المنطقــي فــتقرار السياســدم الســة وعـالعامـ

ـارت ـا  اشـ، بينمـ2017ـام ـع الول لعــي الربــا فــى حالهــت علــا ظلــع لديهــعار البيـ( أن أسـ%70ـركات )ـم الشــارت معظـاشـ

 	

 	
ـتهلكين. ـدد المســاض عــوق وانخفــاع الســور أوضــة وتدهــبب المنافســا بســعار لديهــاض الســن انخفـعـ %20ـبة نسـص فيما يلي مؤشرات التوقعات المستقبلية الرئيسية للربع القادم.  ّنلخ

ـرادات ـق باليــا يتعلــي فيمــوق المحلــو الســة نحــركات الموجهــن الشـمـ ًـاؤلـر تفــتقبلية أكثــرة مســدرون بنظــع المصـيتمتـ	 
ـف. ـع والتوظيــعار البيــق بأســا يتعلــوى فيمــات أقــرة بتوقعــع الخيــا تتمتــاح، بينمــي الربــات وصافــام المبيعـوأحجـ
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ـادة ـى زيـإلـ %11ـبة ـرت نســا اضطــم، بينمــة لديهــم العمالــى حجــاظ علــن الحفــاركين مــن المشـمـ %76ـبة ـت نسـتمكنـ
ـن الموظفيــدد عــض تخفيــى إلــاركين المشــن مـ%13ـبة نســرت اضطــن حيــي فــل، العمــات متطلبــة لتلبيــا لديهــة العمالـ
ـا. لديهـ

لداء المتعلق بصافي الرباح متوافقا مع  اتجاه ا الطلب والسعار. كان ا

ـة، شـيـف المعـاع تكاليــب وارتفــور والرواتــاع الجــبب ارتفــركات بســن الشـمـ %35ـبة ـدى نســة لــف العمالــت تكاليـارتفعـ
ـركات. ـن الشـمـ 62ـبة ٪ـدى نســر لــييـت دون تغـا ظلــة، ولكنهــة القامـوخاصـ

ـدوث ـدم حـبعـ %49ـبة ـارت  نســا  اشــركات، بينمــن الشـمـ %18ـبة ـى نســام علــواد الخــة المــي تكلفــادة فــرت الزيــا أثـكمـ
ـة. ـي الدراســاركين فــن المشـمـ %35ـبة ـدى نســار لــف اليجــت تكاليــا ارتفعــرات. فيمــي المؤشــر فـأي تغييـ

ـذه هــن بيــن ومـ .2017ـام لعـالول  ـعالربــال خــي المصرفــل التمويــن مــتفادت اســا أنهــركات الشــن مـ%33ـبة نســارتاشـ
ـف ـذه التكاليـأن هـ %68ـبة ـادت نســا أفــل، بينمــة التمويــي تكلفــادة فــجيل زيــن تسـعـ %29ـبة ـارت نســركات،  اشـالشـ
ـر. ـي دون تغييــا هــت كمـظلـ

أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة - الربع
 2017الول،  

ـام لعـالول  ـعالربــي فــا مبيعاتهــم حجــي فــادة زيــجيل تسـ (%20)ـطة والمتوســرة الصغيــركات الشــن مــل أقــبة نســادت أفـ	 
.%9ـبة بنســلبي ســي صافــد رصيــق تحقيــه عنــج نتــا ممـ(، %29)ـاض انخفــجيل تســادت أفــي التــك بتلــة مقارنـ2017

ظلت الرقام الخاصة بالتوظيف دون تغيير لدى أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة. 	 
بمعظــم  يتعلــق فيمــا الكبيــرة الشــركات لداءًمماثــاوالمتوســطة  الصغيــرة للشــركات القتصــادي الداء كان لقــد	 المئوية للمشاركين الذين أفادوا بوجود زيادة - النسبة المئوية للمشاركين الذين أفادوا بوجود تراجع الرصيد الصافي = النسبة 

ـع،ـعار البيــق بأســا يتعلــية فيمــورة هامشــل بصـأفضــطة أداء ـرة والمتوســركات الصغيــجلت الشــن ســي حيــر. فـالمعاييـ ً 
 	

 	

 	

ـاح. ـق بالربــا يتعلــة فيمــورة طفيفــل بصـأفضـ ًـرة أداءـركات الكبيــجلت الشــا سـبينمــن أداء ـل تحســي ظـ، فـ2017ـام ـع الول لعــال الربــادي خــي الداء القتصــف فــدوث ضعــى حــات إلــع القطاعــارت جميـأشـ
ـة والضيافــياحة الســريحة شــجلت ســات، الخدمــاع قطــل داخــي فـو  ـارة.والتجــع التصنيــي قطاعــن عـًـاقليــات الخدمــاع قطـ

ـدة.ـات الجديــتهلكين والطلبــدد المســي عــادة فــة الزيـنتيجـا ـإيجابيـا ـاقتصاديـأداء  ً

والزجــاج  الســمنت تصنيــع شــركات أن إل ســلبيا، كان التصنيــع لقطــاع الكلــي الصافــي الرصيــد أن مــن الرغــم وعلــى 
ـادنـة للمعــركات المصنعــت الشــر، حققــب الخــى الجانـ. وعلـ2017ـام ـع الول لعــي الربـفـا ـإيجابيـا ـاقتصاديــجلت أداء سـ ً 

ـلبية. ـة ســدة صافيــة أرصــات الغذائيــاث والمنتجــتيك والثـسـاوالب

ـجلت ـا ســات، بينمــام المبيعــبة لحجـبالنسـا ـإيجابيـا ــدا صافيــر رصيــزة الكمبيوتــار أجهــق تجــارة، حقــاع التجــن قطـو ضمـ
ـلبيا.ســة أداء ـرائح المتبقيـالشـ ً 
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التحديات الرئيسية التي تواجهها  2017أداء المصدرين - الربع الول،  
الشركات في دبي 

ـي والتـ، 2017ـام لعـالول  ـعالربــة نهايــي فــركات الشــا واجهتهــي التــية الرئيســات التحديـاـأيضــتقصائية الســة الدراســت تناولـ
ـل ـة عوامــور أيــع ظهــركات ل تتوقــن الشـمـ %78ـبة ـب. إل أن نســدى القريــى المــا علــركات وتطورهــو الشــى نمــر علــد تؤثـقـ

ـابق. ـع الســي الربـفـ %71ـبة ـة بنسـ، مقارنـ2017ـام ـع الول لعــي الربــا فــق عملياتهــلبية تعيـسـ

 	

 	

 	

ـف، ـاح والتوظيــرادات والربــق باليــا يتعلــي فيمــوق المحلــو الســة نحــركات الموجهــن الشــل مــن أفضــاء أداء المصدريـجـ
ـدة.ـراء الجديــات الشــع وطلبــعار البيــق بأســا يتعلــل فيمـأفضــرة أداء ـجلت الخيــا سـبينمـ ً 

ـت ـلبية بلغــبة ســي نســد الصافــجل الرصيــا ســات بينمــام المبيعــق بأحجــا يتعلــة فيمــج مماثلــان نتائــت المجموعتـحققـ
ـي. ـوق المحلــو الســة نحــركات الموجهــبة للشـبالنسـ %9ـت ـلبية  بلغــبة ســن ونسـللمصدريـ 8%

ـبة بنســي صافــد )رصيــات المبيعــام بأحجــق يتعلــا فيمـاـإيجابيـًأداءـع التصنيــاع قطــي فــون العاملــدرون المصــق حقــا بينمـ
ـى علـ %25و %15ـبة ـلبية بنســة ســدة صافيــات أرصــاع الخدمــي قطــون فــار والعاملــن التجــدرون مـل المصـ ّـج(، سـ17%

ي. والتال

ات الساسية التي تؤثر على مجتمع العمال في دبي:ّوفيما يلي نورد التحدي

ـركات ـن الشــن بيــي. ومــي دبــركات فــا الشــي تواجههــات التــم التحديــى كأهــة الولــة المرتبــت المنافســة: احتلـالمنافسـ	 
ـدة.ـر حــتصبح أكثــة ســركات أن المنافســذه الشــن هـمـ %54ـع ـة، تتوقــر بالمنافســع أن تتأثــي تتوقـالتـ

ـاركين المشــن مـ%5ـبة لنسـاـعائقــوق الســروف ظــي فــور والتدهــؤ التباطــكل شــوق: الســاع أوضــور الطلب/تدهــف ضعـ	 
ـة. الدراســي فـ

 	

 	

 من الشركات العاملة في دبي مخاوف بشأن ارتفاع النفقات. %4زيادة النفقات: أظهرت نسبة 

ـي التــية الرئيســق العوائــن مــاره باعتبــل العامــذا هــركات الشــن مـ%4ـبة نســرت ذكــات:المدفوعات/المقبوضــي فــر التأخـ
ـه أعمالها. تواجـ

ـي ـاركين فــن المشــل مـأو أقـ %3ـى ـرا علــا تأثيــت كل منهــة وأحدثــث الهميــن حيــل مــة أقــي مرتبــرى فــاوف الخــاءت المخـجـ
ـتقصائية. ـة السـالدراسـ

ـف ـة وضعــي المنافسـفـا ــرة معــركات الكبيــطة والشــرة والمتوســركات الصغيــه الشــي تواجــية التــات الرئيســل المعوقـتتمثـ
ـة. ـوق والمنافســة بالســص المعرفــرا بنقــدرون كثيــر المصــد تأثــوق. وقــاع الســور أوضـالطلب/تدهـ
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التوقعات المستقبلية للستثمار 
ـط ـل بخطــا يتصــة فيمــال التجاريــع العمــتثمارات مجتمــتقبلية لســات المسـالتوقعـا ــتقصائية أيضــة الســذه الدراســس هـتقيـ

ـة. ـهرا المقبلــر شــي عشــرة الثنــال فتــا خــة التكنولوجيــدرات وترقيــادة القـزيـ

 2017ـام ـع الول لعــي الربــا فــة التكنولوجيــم لترقيـإزاء خططتهـ ًـاؤلـر تفــتقصائية أكثــة الســي الدراســاركون فـلمشـ
ـتثمار ـركات الســن الشـمـ %65ـبة ـزم نســى. وتعتــام مضــذ عــائدة منــت ســي كانــات التــابق والتجاهــع الســة بالربـمقارنـ

ـع للربـ %57و 2016ـام لعــع الرابــع الربــي فـ %61ـبة نســل مقابــي فـ 2017ـام لعـالول  ـعالربــي فــا التكنولوجيــة ترقيــي فـ
ـع الول ـي الربـفـ %61ـنوي )ـع ســاس ربــى أســدرات علــي القــع فــي التوســتثمار فــط الســت خطـارتفعـ. 2016ـام الول لعـ

ـذ ـة منــات الموضوعــع التوقعــاواة مــدم المســى قــا علـ(، ولكنهـ2016ـام ـع لعــع الرابــي الربـفـ %57ـل مقابـ 2017ـام لعـ
 (.2016ـام ـع الول لعــي الربــدرات فــي القــع فــي التوســتثمار فــي الســل فـتأمـ %61ـبة ـت نســث كانــام )حيـعـ

ـي ـتقصائية فــة الســي الدراســاركون فــره المشــا ذكــق مــدرات وفــي القــع فــدم التوســية وراء عــباب الرئيســن السـتكمـ
ـى ـز علــة و/أو التركيــم الحاليــم عملياتهــن حجــتقصائية عــة الســي الدراســاركين فــن المشــائد بيــا الســعور بالرضـالشـ

ـض ـب بعــم ترغــك، لــى ذلــة إلــوق. إضافــهده الســذي يشــع الــك التوســاوز ذلــوق ويتجــا يفــة، بمــتقرار والربحيــق السـتحقيـ
ـدة. ـروعات جديــود مشــدم وجــوق أو عــهدها الســي يشــورة التــروف المتدهــل الظــي ظــع فــي التوســركات فـالشـ

ـةـة وترقيــدرة النتاجيــيع القــط توســق بخطــا يتعلـفيمـ ًـاؤلـر تفــي الكثــات هــاع الخدمــي قطــة فــركات العاملــد الشـعـُت
الشــركات  مــن %51والتصنيــع  شــركات مــن %60مقابــل  الخدمــات شــركات مــن %69تخطــط  حيــث التكنولوجيــا. 

ـركاتـن شـمـ %62ـل ـات مقابــركات الخدمــن شـمـ %74ـع ـا تتوقــا. بينمــة لديهــدرات النتاجيــيع القــى توســة إلـالتجاريـ
للتكنولوجيــات. ترقيــات  تنفيــذ التجاريــة الشــركات مــن %55والتصنيــع  

وترقيات  ـالالعمــيع توســي فــتثمار الســأن بشــطة والمتوســرة الصغيــركات الشــن مــى اعلــل أمــرة الكبيــركات الشــدو يحـ
 .جيالولتكنوا

ـركات ـة للشــا مماثلــة التكنولوجيــة وترقيــدرة النتاجيــيع القــي توســتثمار فــون الســن يعتزمــن الذيــبة المصدريــد نسـعـُت
ـي. ـوق المحلــو الســة نحـالموجهـ

التوجه نحو البتكار 
ـذه ـن هــدف مــم أم ل، والهــي أعمالهــكارات فــأي ابتــون بــوا يقومــا إذا كانــتقصائية عمــة الســي الدراســاركون فــئل المشــ ُس

ـر. ـث والتطويــي البحــتثمار فـسـاـا لـي يخصصونهــوال التــدار المــكارات ومقـالبتـ

ًـةـم مقارنــي أعمالهــكار فــن البتــوع مــوا أي نــم يطبقــم لــتقصائية أنهــة الســي الدراســاركين فــن المشـمـ %87ـبة ـادت نسـأفـ
الســتقصائية  الدراســة فــي المشــاركين جميــع مــن %6نســبة  أجــرت وقــد .2016لعــام  الثانــي الربــع فــي %88بنســبة  

ـارات ـة المــى دولــدة علــت جديــات كانــات/ خدمـمنتجـ %4ـبة ـت نســا أدخلــة بينمــات الداخليــي العمليــكارات فــينات / ابتـتحسـ
 .2016ـام ـي لعــع الثانــي الربــكار فــال البتــي مجــيتان فــان الرئيســان الفئتــت هاتــدة. وكانــة المتحـالعربيـ

ـي فــكارات ابتـأي  ـقتطبــم لــات الخدمــاع قطــي فــة العاملــركات الشــن مـ %84ـبة نسـأن  اـأيضــتقصائية الســية الدراســت أوضحـ
ـارة.ـاع التجــي قطــة فــركات العاملــن الشـمـ %91ـع وـاع التصنيــي قطــة فــركات العاملــن الشـمـ %87ـبة ـة بنســا مقارنـأعمالهـ

ـة دولــى علــة حديثــد عـُتـي التــرة المبتكــات الخدمـ / ـاتالمنتجــص تخصيـ / ـالإدخــث حيــن مــكارا ابتــر الكثــع التصنيــاع قطـكان  
ـي فــة العاملــركات للشــبة بالنسـ %4ـل مقابــع التصنيــاع قطــي فــة العاملــركات للشــبة بالنسـ %5)ـدة المتحــة العربيــارات المـ
ـات ـاع الخدمــي قطــة فــركات العاملــت الشــا كانــات(، بينمــاع الخدمــي قطــة فــركات العاملــبة للشـبالنسـ %3ـارة وـاع التجـقطـ

ـي ـة فــركات العاملــبة للشـبالنسـ %7ـة )ـات الداخليــى العمليــكارات علــينات/ البتــال التحســق بإدخــا يتعلــكارا فيمــر ابتـالكثـ
ـاع ـي قطــة فــركات العاملــبة للشـبالنسـ %5ـارة و ـاع التجــي قطــة فــركات العاملــبة للشـبالنسـ %5ـل ـات مقابــاع الخدمـقطـ

ـع(. التصنيـ

ـبة ـت نســطة: وطبقــرة والمتوســركات الصغيــة بالشــكارات مقارنــق البتــي تطبيــى فــدلت أعلــرة معــركات الكبيــجلت الشـسـ
ـرة ـركات الكبيــن الشــن بيــطة. ومــرة والمتوســركات الصغيـللشـ %12ـبة ـة بنســكارات مقارنــرة ابتــركات الكبيــن الشـمـ 34%
دولة  ـىعلــة حديثــد عـُتـي التــرة المبتكــات الخدمـ / ـاتالمنتجــص تخصيـ / ـالإدخــل أجــن مــكار ابتــات عمليـ %17ـبة نســت طبقـ

ـرة ـركات الصغيــبة للشــة؛ وبالنســات الداخليــى العمليــكارات علــينات/ ابتــال تحســل إدخــن أجــدة ومــة المتحــارات العربيـالمـ
ـي. ـى التوالـ، علـ%5و %3ـة ـب المقابلــت النســطة كانـوالمتوسـ
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 (%12ـة )ـين النتاجيـ( وتحسـ%12ـف )( وتخفيــض التكاليـ%46ـودة )ـين الجــي تحســكار فـبتـاـية لـداف الرئيســت الهـتمثلـ
 (.%10ـات )ـات/ والخدمــي المنتجــوع فــق التنـ( وتحقيـ%10ـية )ـزة التنافســق ميـوتحقيـ

ـوع ـق التنــودة وتحقيــين الجــي تحســت فــع تمثلــركات التصنيــية لشــداف الرئيســية أن الهــات الرئيســة للقطاعــر مقارنـتظهـ
ـق ـة وتحقيــين النتاجيــي تحســية فــداف الرئيســل الهــار تتمثــبة للتجــة؛ وبالنســين النتاجيــات وتحســات/ والخدمــي المنتجـفـ

ـي فــات الخدمــاع قطــي فــة العاملــركات للشــبة بالنســية الرئيســداف الهــل تتمثــا بينمــف، التكاليــض وتخفيــية التنافســزة ميـ
ـات. ـات/ والخدمــي المنتجــوع فــق التنــف وتحقيــض التكاليــة وتخفيــين النتاجيـتحسـ

ـة ـي الدراســواردة فــباب الــع الســكار مــباب البتــق أســطة، تتوافــرة والمتوســركات الصغيــرة والشــركات الكبيــبة للشـوبالنسـ
ـاملة. ـتقصائية الشـالسـ

ـع الول ـي الربــر فــث والتطويــتمرا للبحـمسـا ــة/ مخصصـميزانيــم ـت لديهـليســم ـاركين أنهــن المشـمـ %92ـبة ـادت نسـأفـ
ـتمرة مســة ميزانيــت خصصــي التـ %8ــ الــبة نســن بيــن ومـ .2016ـام لعــي الثانــع الربــي فـ %87ـبة بنســة مقارنـ 2017ـام لعـ

ـن ـد عــبة تزيــر بنســث والتطويــة للبحــوا ميزانيـخصصـ %24ـبة ـد ان نسـنجــر، ـث والتطويــة للبحــات ماليــددت مخصصـأو حـ
 (.2016ـام ـي لعــع الثانــي الربـفـ %29ـبة ـذه النســت هــم )بلغـمبيعاتهــن مـ10%

ـتمرة أو ـة مســم ميزانيــان لديهـبــات ـركات الخدمــن شـمـ %9ـار وـن التجـمـ %5ـع وـركات التصنيــن شـمـ %9ـبة ـادت نسـافـ
ـا ، بينمـ%7ـة ـبة المقابلــت النســطة، كانــرة والمتوســركات الصغيــن الشــن بيــر. ومــث والتطويــة للبحــات ماليــددت مخصصـحـ

ـرة. ـركات الكبيــدى الشـلـ %10ـبة ـذه النســت هـبلغـ
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