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مقدمة 

وال�صناعةالتجارةقطاععلىرافصوالإ�ودعمتنظيمبهدف 1992عاممنمار�سالإقت�صاديةيفالتنميةدائرةتص�صأ�ات

إمارة دبي.ا يف 

ومصاملر� دبي وحاكم الوزراء ورئي�س الدولة رئي�س نائب مكتوم، آلا دصرا� بن حممد يخصال� موص� أ�صدرا ،2008 أكتويرا ويف 

عامة ب�صفة قت�صاديلا الأداء وتنظيم تخطيط عن الكاملة ؤوليةصوامل� قت�صاديةلا التنمية دائرة منح والذي (25) رقم 

 دبي خطة أهدافا حتقيق مانص� بغية تدامةصامل� التنمية ودعم قت�صادلا وظائف على رافصبالإ� خولها و دبي إمارةا يف 
 رتاتيجية.ص�لا

 سالرتاخي� إ�صداراو ركاتصال� جيلصت� يف املتمثلة التقليدية طتهاصأن�ا عن ؤولةصوم� قت�صاديةلا التنمية دائرة تزال لو
 ؤولياتصوم� نطاق يعصتو� مت الدائرة مظلة حتت جديدة اتص�صؤ�وم دخول ومع أنها لإا دبي، يف التجارة حماية طةصأن�او

 مل:صالدائرة لت�

 طةصاريع ال�صغرية واملتو�صد لتنمية امل�صة حممد بن را�ص�صؤ�وم 1.

 ة دبي لتنمية ال�صادراتص�صؤ�وم 2.

 تثمارص�لة دبي لتنمية اص�صؤ�وم 3.

يةصمكتب دبي للتناف� 4.

بالدائرة، املنوطة اجلديدة املهمة مع ًياصومتا� ا.صأي�ا القطاعات هذه يف تطور إحرازا على الآن الدائرة وتعمل 

يقصبالتن� الأعمال لقطاع نويةص� ربع تق�صائيةصا� ةصإجراءدرا�ا على قت�صاديةلا اتصيا�صوال� اتصالدرا� إدارةا عكفت 

 امل�شاريع لتنمية دصرا� بن حممد ةش�شوم�ؤ� ادراتشال� لتنمية دبي ةش�ش)م�ؤ� التنمية لدائرة التابعة اتش�شامل�ؤ� مع 
أجلا من املحدودة طشالأو� وال�شرق ياشآ�ا ب�جن رتيتشبراد� آندا دان ةش�شم�ؤ� مع وبالقاون طة(ش��واملت غريةشال�

 ةصللدرا� يةصالرئي� النتائج تندصامل� هذا سويلخ� دبي. إمارةا يف الأعمال أداءاو توقعات عن ودوري وعيصمو� تقييم 
 2014 تق�صائية عن الربع الرابع لعامصالإ�
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لمحة سريعة 

باملقارنة تقريبا اويصمت� أنها أيا،2014 لعام الرابع الربع يف نقطة 138.2 دبي يف املركب الأعمال ثقة رصؤ�وم جلص�•

،2014) لعام الثالث الربع يف نقطة 140.6 الأعمال ثقة رصؤ�وم جلص� )حيث ابقصال� بالربع احلايل نةصال� ربع مع 

 .2013) نقطة يف الربع الرابع لعام 144.3 ر ثقة الأعمالصؤ�وجل مصي )حيث �صأقل من توقعات العام املا�ا ولكنه 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

الأخري الربع توقعات مع ،2015 لعام الأول الربع مبيعات عائدات توقعات اوىصتت� الأعمال، ثقة رصؤ�وم مع ياصمتا�

 61% تبلغ إيجابيةا بةصن� املبيعات لعائدات ال�صايف الر�صيد جلص� وقد نوي.ص� ا�سصأ�ا على مقارنتها عند أقلا ولكنها 

 على التواىل2014 يف الربعني الرابع و الأول لعام 62h%70% بةصمقارنة بن�

 يف اركنيصامل� من 22% يتوقع حيث حمدود سبانخفا� نويصو� ربعي ا�سصأ�ا على التوظيف توقعات متصات�
خالل 26h%39% بةصبن� مقارنة ،2015 لعام الأول الربع خالل املوظفني عدد زيادة تق�صائيةص�لا ةصالدرا�

 على التوايل. 2014 الربعني الرابع والأول لعام 

 بقطاع مقارنة قوة أكرثا توقعات عن الكبرية ركاتصال� أعربتا ابق،صال� الربع يف لوحظ الذي جتاهلا مبتابعة
 بنحو مقارنة نقطة 144.6 الكبرية ركاتصلل� املركب الأعمال ثقة رصؤ�وم جلص� إذا وال�صغرية. طةصاملتو� ركاتصال�

 .2014 طة وال�صغرية يف الربع الأول لعامصركات املتو�صنقطة لل� 128.5

وبلغ العام. الأعمال ملجتمع نقطة 138.2 بنحو مقارنة نقطة 134.7 للم�صدرين املركب الأعمال ثقة رصؤ�وم جلص�

 على 60h%57% مقابل 69h%67% للم�صدرين الأرباح و�صايف املباعة الكميات على للتوقعات الأر�صدة �صايف 
عار البيع متماثلة يف كلتا املجموعتني.صأ�ارات التوظيف وصؤ�والتوايل ملجتمع الأعمال العام. يف حني كانت م

 تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركنيصامل� من 61% اتنب حيث تقرة،صم� التجارية الأعمال ببيئة اخلا�صة التوقعات 
ابق.صتوقعوا باملثل يف الربع ال� 60% مقابل 2015 ن الأعمال بداية من الربع الأول لعامصبتح�

مقارنة أقلا ولكنها ابقصال� بالربع احلايل نةصال� ربع مبقارنة ثابتة القدرات يعصتو� يف تثمارص�لا خطط تظل 

القدرات يعصتو� يف تثمارص�لا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركنيصامل� من 70%ويتوقع ي.صاملا� العام من الفرتة بنف�س 

 .2014 يف الربع الثالث لعام 69% بةصمقارنة بن� 2014 يف الربع الرابع لعام 

 ةصللدرا� ووفقا ابق.صال� العام من له املماثل وكذلك ابقصال� بالربعني مقارنة التكنولوجيا ترقية خطط تصانخف�
 63% بةصبن� مقارنة التكنولوجيا ترقيات يف تثمارصلال� 56% يخطط ،2014 لعام الرابع الربع يف تق�صائيةص�لا

 ي.صيف املقابل خالل الربع املا�

 رتاتيجيةص�لا الأهداف حتقيق على اعدةصامل� يف مهمتها تتمثل التي دبي حكومة دائرة قت�صاديةلا التنمية دائرة متثل
.“ية لإمارة دبيصالقدرة التناف�” وتعزيز “تدامةصقت�صادية امل�لالتنمية ا” ية لدعمصالرئي�

 تق�صائيةصا�ةصدرا�إجراءابقت�صاديةلاالتنميةدائرة تقومالأعمال،جمتمع يف ائدةصال�جتاهاتلاوتفهم إدراكا أجلامن 
 ركات للربع القادم.صقت�صادي احلايل وتوقعات ال�لاط اصتوى الن�صنوية لقطاع الأعمال لقيا�س م�صربع �

 توقعات ّمقيُوت الأعمال، قطاع وتطوير منو على ؤثروت قد التي التحديات تق�صائيةص�لا ةصالدرا� تتناول ذلك، إىلا افةصبالإ�
 القادمة. ًهراصر �صثنى ع�لبة لفرتة اصتثمار بالن�ص�لا
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المنهجية 
ُ
منتصوت� دبي. إمارةا يف ركةص�501 إجماليةا ما علي 2014 عام من الرابع للربع الف�صلية تق�صائيةص�لاةصالدرا� جريتأا

 الت�صنيع ركاتصل� مالئم متثيل وجود مانص� مع وال�صغرية طةصواملتو� الكبرية ركاتصال� من متنوعة جمموعة العينة 
 اهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل لدبي.صوالتجارة واخلدمات مبا يتوافق مع م�

الصناعات التحريلية 
)المشروعات الصغيرة

و المتوسطة( 70

الشركات
51  الكبيرة

الشركات 
الكبيرة 

53

التجارة )المشروعات الصغيرة
162 و المتوسطة( 

)المشروعات الخدمات
الصغيرة

و المتوسطة( - 218
العينة

الجمالية 51
قطاع التصنيع 

الشركات 
الصغيرة 

العينة العامة 
502 

الشكل 1: عينة المسح

الصناعات 
التصنيع - 7

19 التجارة

الخدمات - 25

أحجاماو عارصوالأ� املبيعات كعائدات ية،صالرئي� راتصؤ�وامل على ةصالدرا� تركز توقعاتها، أوا “ركاتصال� آفاقا” ولقيا�س

 تتوقع كانت إذاا ما بيان تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� من لب ٌط وقد املوظفني. وعدد والأرباح املبيعات 
الربع يف تق�صائيةص�لا ةصالدرا� وحددت املتغرية. العوامل هذه يف “ذكرُي تغيري وجود عدم” أوا “اصًانخفا�” أوا “زيادة”

 قطاع فرعي. 35-30 ركات عربصت�صورات ال� 2014 الرابع لعام 

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

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

 عار البيعصأ�ا •
 الكميات املباعة •

 عدد املوظفني •

 الأرباح •

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

100لبية(صال� الإجابات %- الإيجابية الإجابات %( + 

الأعمال قطاع لثقة املركب رصؤ�وامل إىلا بةصوبالن�

الوزن يف الناجتة الأرقام ربص� يتم إنهاف دبي، يف 

ويف 2ر.صؤ�وللم املرجح طصاملتو� إىلا للو�صول لها املقابل 

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

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

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

املحلي الناجت إجمايلا يف والكبرية طةصواملتو� ال�صغرية 

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

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

التالية: الثالثة املجموعات اإىل الأعمال ثقة م�ؤ�شر نتائج ت�شنيف  يتم
 أن التوقعات اخلا�صةا ، فهذا يعني< 100 إذا كان م�ؤ�شر ثقة الأعمالا

 لبيةصبالأعمال �
 أن التوقعات اخلا�صةا ، فهذا يعني100= إذا كان م�ؤ�شر ثقة الأعمالا

 تقرةصبالأعمال م�
أن التوقعات اخلا�صةا ، فهذا يعني> 100 إذا كان م�ؤ�شر ثقة الأعمالا

 إيجابيةا بالأعمال 

ي وهوصا�صعلى الربع الأ� ًاصر ثقة الأعمال قيا�صؤ�ووعند التعبري عن م

 إىل املعاينا لية ريات التاصري التف�ص، ت�2011 الربع الثاين من عام 
 حةصاملو�

إىل ربعني متعاقبني(:ا ريانصي�-1 أن الرمزين ت وتاب ًأدناه )علماا

(:1-م�ؤ�شر ثقة الأعمال )ت < م�ؤ�شر ثقة الأعمال )ت( 
 سنخفا�لآخذة يف اا توقعات الأعمال

 :(1-م�ؤ�شر ثقة الأعمال )ت( = م�ؤ�شر ثقة الأعمال )ت
تقرةصتوقعات الأعمال م�

(:1-م�ؤ�شر ثقة الأعمال )ت > م�ؤ�شر ثقة الأعمال )ت( 
 رتفلآخذة يف اا توقعات الأعمال

1
 بني ما الفرتة هو الأول الربع التايل: النحو على نويص� ربع كل عرفُي تق�صائية،ص�لا ةصالدرا� سلغر�

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

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

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

)وزن x املوظفني( عدد على الر�صيد )�صايف] + [املعيار( )وزن x املباعة( الكميات على الر�صيد )�صايف[

 ])وزن املعيار(x )�صايف الر�صيد على الأرباح(]+ [املعيار(
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 2014 ثقة العمال - الربع الربع، ُرمؤّش

على دبي يف القوى النمو دفع يف والعقارات واخلدمات الت�صنيع بقطاعات املدفوعة القوية قت�صاديةلا �سصالأ� تمرصت�

 الت�صنيف يف عاملية مدينة 300 بني الأداء حيث من ةصاخلام� املرتبة دبي احتلت فقد العاملية. الظروف عفص� من الرغم 
 تفادةصا� فيه جاء الذي بروكينغيز«، ةص�صؤ�و»م من ال�صادر العامل توىصم� على 2014 لعام للمدن نويصال� قت�صاديلا
رصؤ�وم جلص� حيث املتفائلة. ؤيةوالر هذه احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� وتعك�س ياحة.صوال� التجارة تنامي من دبي إمارةا

100 توىصم� ريصي� )حيث قت�صادلا منو إىلا ريصي� مما 2014 لعام الرابع الربع يف نقطة138.2 املركب الأعمال ثقة 
 ا مبقارنة الربع احلايل بالربع املقابل لهًا طفيفصًانخفا� سأنه ينخف�ا تقرة/حيادية(؛ على الرغم منصإىل حالة م�ا نقطة 

 2013). نقطة يف الربع الرابع لعام (144.3 ابقصمن العام ال�

مؤشر ثقة العمال المركب 

144˜3 
138.2 

 الربع، الرابع 2014 الربع، الرابع 2013

2الشكل 

توىصم� ًاتقريب مياثل توىصم� إىلا و�صلت قد لدبي قت�صاديةلا فاقلا أنا احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� من ًاصاي� يتبني 

2.4 مبقدار سانخف� اذ ىصهام� بنحو 2014 لعام الرابع الربع يف املركب رصؤ�وامل سينخف� حيث ابق.صال� الربع توقعات 
روعاتصامل� من خمص� بعدد مدعومة القوية التوقعات أنا حصيت� .2014 لعام الثالث الربع يف رصؤ�وامل قيمة عن نقطة 

 يف التنامي يدعمها القريب، املدى على جيدة عمل ظروف اركونصامل� ويتوقع القطاعات. كافة عرب لها املخطط اجلديدة 
تاء.صم ال�صإقبال العمالء خالل مو�ااط املبيعات وصن�

 2014مؤشر ثقة العمال - الربع الرابع،  

128.5 
144.6 138.2 

مؤشر المشروعاتمؤشر الثقة في  المؤشر الكبير الصغيرة و المتوسطة  العمال المركب

3الشكل 

 بلغ حيث طة.صواملتو� ال�صغرية ركاتصال� ريحةصب� مقارنة ؤلوالتفا من أعلىا توىصم� الكبرية ركاتصال� أظهرتا أخرىا مرة 
 وتبدو وال�صغرية. طةصاملتو� ركاتصلل� نقطة 128.5 مقابل نقطة 144.6 الكبرية ركاتصلل� املركب الأعمال ثقة رصؤ�وم

 طةصاملتو� ركاتصال� من الأرباح و�صايف املوظفني وعدد البيع عارصأ�او املبيعات أحجاما حيث من ثقة أكرثا الكبرية ركاتصال�
 وال�صغرية.
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 2015التوقعات المستقبلية العامة لقطاع العمال - الربع الول،  

 ولكنها يصاملا� الربع توقعات مع اوىصتت� 2015 الأول للربع املبيعات عائدات توقعات أنا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت
الربع خالل املبيعات عائدات ارتفاع اركنيصامل� من 65% يتوقع حيث نوي.ص� ا�سصا� على باملقارنة معتدل كلصب� عفصأ�ا

عائدات لتوقعات الر�صيد �صايف ويبلغ العائدات. يف اصانخفا� 4% تبلغ يطةصب� بةصن� تت�صور بينما ،2015 لعام الأول 

 .2014 خالل الربع الأول لعام 72% بةصمقارنة بن� 61% نحو 2015 املبيعات خالل الربع الأول لعام 

الربع الول - أداء الشركات المتوقع  2015

4الشكل 

ابقصال� العام من له املقابل بالربع احلايل الربع العام مبقارنة تقرةصم� املباعة بالأحجام ال�صلة ذات التوقعات ظلت 

خالل أعلىا مبيعات حتقيق ةصالدرا� يف اركنيصامل� من 65% يتوقع حيث ابق.صال� بالربع احلايل نةصال� ربع ومقارنة 

الربع توقعات غرار وعلى 2014) لعام الأول الربع( يصاملا� العام يف املقابلة بةصالن� مع يتفق مبا ،2015 لعام الأول الربع 

(67% لعام الرابع  2015 لعام الأول الربع خالل 60% املبيعات لأحجام ال�صايف الر�صيد يبلغ .)اركنيصامل� من 2014
 عن الناجت الطلب ارتفاع عزز كما .2014 لعام الرابع الربع خالل 60% و ،2014 لعام الأول الربع خالل 62% مقابل 

ياحي من التوقعات العامة.صاط ال�صقت�صاد القوي املقرتن بازدهار الن�لا

 توقع حني يف تغيري. أيا يتوقعون ل أنهما ةصالدرا� ملتهاص� التي ركاتصال� من 79% ارتصأ�ا البيع، عارصأ�ا سيخ� فيما 
 كلصب� يرجع اصًانخفا� 4% توقع بينما قت�صاد،لا يف العام خمصوالت� املدخالت تكاليف ارتفاع عن ناجمة زيادة %17

 بلغت متفائلة بةصن� البيع عارصلأ� الأر�صدة ال�صايف الر�صيد وبلغ منتجاتهم. على الطلب سانخفا� أوا ةصاملناف� إىلا يصا�صأ�ا
% بةصون� 2014 لعام الرابع الربع يف جلةصامل� 19% بةصن� من أدنىا وهو ؛ 2015 لعام الأول الربع خالل %13 21 

.2014 جلت خالل الربع الأول لعامص�

توقعات مستقبلية ربعية  – الرصدة الصافية القطاعية )أحجام المبيعات( 

 5الشكل 

 على ًراصؤ�وم بو�صفها املبيعات، أحجاما حيث من ثقة الأكرث هي الت�صنيع قطاع يف ركاتصال� أنا احلالية ةصالدرا� ظهرُت
التي البيع، عارصأ�ا حيث من ًلؤوتفا الأكرث هو اخلدمات قطاع أنا إىلا اصًأي�ا حصامل� ريصي� كما احلقيقي. قت�صاديلا اطصالن�

 من التجاري، القطاع من لؤوتفا كرثلا واخلدمات الت�صنيع قطاعي ان جند ذلك، على عالوة مي.صاملو� الطلب يعززها 
 حيث التوظيف والربحية.

65% 4% 31% 

17 % 4% 79% 

65% 5% 30% 

22% 2% 76% 

63% 6% 31%  

63% 5% 32% 

IOÉjR ¿É°ü˜f ôcòj Ò¨J ’ 

65% 
61 % 

55% 

2015 
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التوقعات المستقبلية لحجام المبيعات على مستوى القطاعات 

 التصنيع: ُقطاع
 ركاتصال� من 70% تتوقع حيث أعلىا ؤلوتفا توىصم� لديهم الت�صنيع قطاع يف اركنيصامل� أنا احلالية ةصالدرا� تظهر

الربع يف 64% مقابل 65%) جلص� إيجابيا �صايف ر�صيد مع( ،2015 لعام الأول الربع خالل املبيعات أحجاما يف ًارتفاعا

( لعام الأول الربع يف 60h%71%) ال�صايف )الر�صيد 2014 لعام الرابع   الآراء تظل 67%). ال�صايف الر�صيد2014
إطار اقت�صاد حملي مزدهر.ا روعات اجلديدة وقاعدة العمالء املتنامية يفصعلى امل� ًتناداصيف قطاع الت�صنيع قوية ا�

قطاع التصنيع  – الرصدة الربعية الصافية )أحجام المبيعات( 

 6الشكل 

 بينما،ً ؤلوتفاتعالقطاا أكرثاندملعااوججالزاوتياولكيمااومنتص�لأامثلءلبنااداموتعاقطانتكا،لت�صنيعاعقطامنص�و
.لهاخمططةيدجدتعاورصم� أي متلكلنهااحيثتملبيعاامحجاايفًاص�نخفاا5%تبلغكنيراصمل�امنيطةصب�بةصن�قعتتو  اأ أ

قطاع الخدمات :
بلغ فقد ي،صاملا� والعام ابقصال� الربع من بقليل أقلا الإجمايل اخلدمات لقطاع تقبليةصامل� التوقعات أنا من الرغم على 

الربع من كل يف املقابل يف 64% بةصبن� مقارنة 2015 لعام الأول الربع يف 61% املبيعات أحجاما لتوقعات الر�صيد �صايف 

 الأكرث واملطاعم الفنادق قطاع كان اخلدمات، قطاع منصو� التوايل. على 2014 لعام الأول والربع 2014 لعام الرابع 
 فرعية قطاعات أبلغتا .كماسانخفا� حدوث أحدا يتوقع ومل أعلىا مبيعات أحجاما اركنيصامل� من 83% يتوقع حيث ،ًلؤوتفا

الذين اركنيصامل� من 40% يتوقع حيث قوي ؤلوتفا عن فرصال� ركاتصو� ياراتصال� أجريات مثل ياحةصال� قطاع من أخرىا

 أي تغري.االباقية مل تتكهن ب 60% بةصأما ن�ا أحجام املبيعات،ا رائح زيادة يفصإىل هذه ال�ا ينتمون 

 توقعات مستقبلية ربعيةالرصدة الصافية لحجام المبيعات في قطاعات الخدمات الرئيسية، 

52% 
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59% 

67% 65% 
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هذه يف اركنيصامل� من 73% توقع حيث قوية متفائلة توقعات عن اصًأي�ا والعقارات ةصوالهند� البناء ركاتص� أبلغتا كما 

 من 51% تتوقع النقل: قطاع يف اما القادم. نةصال� ربع مدى على املبيعات أحجاما اطصن� يف زيادة حدوث ال�صناعة 
 طلبات فى الزيادة و جدد، عمالء ابصاكت� إىلا ًتناداصا� 2015 لعام الأول الربع خالل املبيعات يف أعلىا اًأحجاما ركاتصال�
.سحدوث انخفا� 5% ية تبلغصبة هام�ص؛ بينما توقعت ن�ًعموما قت�صادلراء ومتانة اصال�

قطاع التجارة:  
 لتوقعات ال�صايف الر�صيد يبلغ )حيث يصاملا� العام من هصنف� بالربع مقارنة قوية تقبليةصم� توقعات التجارة قطاع أظهرا
 h 2014 لعام الرابع الربع خالل املقابل يف 54% بةصبن� مقارنة 2015 لعام الأول الربع يف 55% املبيعات أحجاما

زيادة يتوقعون التجارة قطاع يف اركنيصامل� من 63% أنا احلالية ةصالدرا� أظهرتاو 2014). لعام الأول الربع يف %55

 قاعدة العمالء. سالطلب على منتجاتهم وتقل� سمنهم حدوث تراجع انخفا� 8% أحجام مبيعاتهم بينما تتوقعا يف 

)أحجام المبيعات( الرصدة الربعية الصافية  – قطاع التجارة

61% 
53% 

40% 

28% 

51% 54% 

39% 

54% 

2012 2013 2013 2013 
2013 2014 2014 2014 
2014 2015

55% 55% 

 8الشكل 

 أمل حدوث زيادة يف الطلب خالل الربع التايل:اية التي تصمل القطاعات الفرعية الرئي�صت�

 كلصب� يعود والذي 2015 لعام الأول الربع خالل الأحجام يف ا ًارتفاع تتوقع روباتصوامل� الأغذية ركاتص� من %84•
 واقصالأ� من كل يف جدد عمالء على واحل�صول العام، من الأول الربع خالل ائحنيصال� إقبالا يف زيادة إىلا يصرئي�

 واق الت�صدير وتنامي الطلب من العمالء احلاليني.صأ�ااملحلية و

عصالتو� يدفعها 2015 لعام الأول الربع خالل أكربا مبيعات أحجاما يتوقعون الكومبيوتر أجهزةا ار جُت من %67

 وقصللت� دبي مهرجان وفعاليات والدولية، املحلية واقصالأ� يف جدد عمالء على واحل�صول التجارية، العمليات يف 
 القادمة.

ابقصال� بالربع مقارنة 2015 لعام الأول الربع خالل أكربا مبيعات أحجاما يتوقعون الإلكرتونيات جتار من %64

 قوة تزداد أنا املتوقع من الدولية. واقصالأ� عن اًلصف� املحلية واقصالأ� يف جدد عمالء على باحل�صول مدعومة 
 هر يناير/كانون الثاين.صوق يف �صلفعاليات مهرجان دبي القادم للت� ًالتوقعات نظرا

• 

• 
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9% 

37% 

54% 

13% 15% 5% 

29% 

5% 

35% 

9% 7% 5% 

37% 35% 

4% 

44% 

9% 5% 

35% 

7% 

32% 
53%39% 50%42% 40% 

66% 63%60% 60% 61%58%52% 52%45% 45% 41%40% 

أنصاب� ًلؤوتفا أكرثا ركاتصال� إناف ،2015 لعام الأول الربع خالل ال�صافية والأرباح تقبليةصامل� التوقعات مع وبالتوافق

أعلىا ًأرباحاا اركنيصامل� من 64% توقع حيث ي.صاملا� والربع ابقصال� العام من هصنف� بالربع مقارنة ال�صافية الأرباح 

يتحول ..2014 لعام الأول الربع يف 2014h%62 لعام الرابع الربع يف 64% مقابل 2015 لعام الأول الربع خالل 

الأر�صدة ب�صايف مقارنة 2015 لعام الأول الربع يف 57% يبلغ إيجابيةا ؤيةور ذو ال�صافية أرباحالل ر�صيد �صايف إىلا ذلك 

ارتفاع أناب ويالحظ التوايل. على 2014 لعام الأول الربع يف 2014h%56 لعام الرابع الربع يف 54% البالغ املقابل يف 

 الزيادة هذه بابصأ�ا القويةهي الأعمال بيئة إىلا افةصبالإ� والعقود العمالء عدد وارتفاع اجلديدة، اريعصوامل� املبيعات، 
يف توقعات الربحية.

املوظفني عدد زيادة ةصالدرا� يف اركنيصامل� من 22% توقع حيث نوي.صو� ربعي ا�سصا� على التوظيف توقعات اعتدلت 

الأول الربع خالل 2014h%39 لعام الرابع الربع خالل املقابل يف 26% بةصبن� مقارنة 2015 لعام الأول الربع خالل 

 منهم 76% توقع بينما املوظفني عدد يف اصًانخفا� 2% تبلغ ركاتصال� من يةصهام� بةصن� توقعت وقد .2014 لعام 
حتفاظ بعدد موظفيهم دون تغيري.لا

توقعات وضع العمال  

2% 

2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 

9الشكل 

خالل الأعمال ظروف نصحت� اركنيصامل� من 61% يتوقع حيث تقرةصم� التجارية الأعمال ببيئة يت�صل فيما التوقعات 

 .2014 ب مع توقعات الربع الرابع لعامصالتي تتنا� 60% بة املماثلةصمقابل الن� 2015 الربع الأول لعام 

التجارية لعملياتهم معوقات أيا توقعهم عدم عن احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركنيصامل� من 38% نحو أعربا

20% ذكرها كما دبي يف ركاتصلل� يصالرئي� اغلصال� ةصاملناف� تظل ابق.صال� الربع خالل املقابل يف 45% بةصبن� مقارنة 
 عملياتهم. على ؤثروت يةصرئي� عقبة تكونص� أجرياالإيجارات/الت تكلفة أناب أخرونا 12% بةصن� ارصا� حني يف اركنيصامل� من 
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 2015ل ولابع لرا- بيدفي  سطةلمتواوةلصغيراتكاللشرلمستقبلية اتقعالتوا

إجمايلا من 95%) دبي يف ركاتصال� تركيبة إجمايلا من املهيمنة احل�صة على طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� تحوذصت�

 ركة.ص�501 أ�صلا من طة ِّصومتو� �صغرية ًركةص�450 احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركص� وقد ركات(.صال� عدد 
 ةصالدرا� من يتبني . ركاتصال� لهذه دبي لتعريف ًوفقا طةصواملتو� وال�صغرية ال�صغر متناهية ركاتصال� ذلك ملصوي�

 ولكن ابقصال� الربع يف ؤلوالتفا توىصم� نف�س على دبي يف طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� توقعات أنا احلالية تق�صائيةص�لا
 ال�صغرية ركاتصلل� املركب الأعمال ثقة رصؤ�وم جلص� حيث ابق.صال� العام من هصنف� بالربع مقارنة طفيف كلصب� ًلؤوتفا أقلا

نقطة 2014h134.3 لعام الثالث الربع يف نقطة 129.5 مقابل 2014 لعام الرابع الربع يف نقطة 128.5 طةصواملتو�

.2013 يف الربع الرابع لعام 

 2014الربع الرابع،  – الداء المتوقع للشركات )الصغيرة والمتوسطة( 

 10الشكل 

 تقبلية:صية للتوقعات امل�صرات الرئي�صؤ�وامل سوفيما يلي ملخ�
معتدل كلصب� عفصأ�ا ولكن ابقصال� الربع توقعات مع اويةصمت� 2015 لعام الأول الربع مبيعات عائدات توقعات تبدو •

الربع خالل املبيعات عائدات يف ارتفاع اركنيصامل� من 64% يتوقع حيث ي.صاملا� العام من هصنف� الربع مع مقارنة 

عائدات لتوقعات ال�صايف الر�صيد يبلغ العائدات. يف اصانخفا� 4% تبلغ قليلة بةصن� تتوقع بينما ،2015 لعام الأول 

يف 2014h%72 لعام الرابع الربع يف60% مقابل 59% تبلغ إيجابيةا بةصن� 2015 لعام الأول الربع يف املبيعات 

 .2014 الربع الأول لعام 

اركنيصامل� من 64% توقع حيث نوى.صو� ربعى ا�سصا� على مقارنتها عند ثابتة املبيعات أحجاما توقعات ظلت •

 2014 لعام الأول والربع 2014 لعام الرابع الربع توقعات مثل 2015 لعام الأول الربع خالل مبيعاتهم أحجاما ارتفاع 

 مقابل 59% يبلغ 2015 لعام الأول الربع خالل املبيعات لأحجام ال�صايف الر�صيد وكان اركني(.صامل� من (%65
 .2014 خالل الربع الرابع لعام 58% ، و2014 خالل الربع الأول لعام %62

 فيما طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصبال� مقارنتها عند أقوىا توقعات سعر� فى توا�صل الكبرية ركاتصال� زالت ما
 على التوايل. 65h%59% أحجام املبيعات، مع �صايف ر�صيد يبلغايتعلق ب

62% 

63% 

22% 

64% 

16% 

64% 

5% 

6% 

2% 

5% 

4% 

5% 

33% 

31% 

76% 

31% 

80% 

31% 

• 
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خالل زيادة منهم 73% يتوقع حيث املبيعات؛ أحجاماب يتعلق فيما ًلؤوتفا الأكرث هي الت�صنيع قطاع يف ركاتصال� •	

 يف القطاع التجاري. 62% يف قطاع اخلدمات و 64% بةصمقارنة بن� 2015 الربع الأول لعام 

عدد زيادة ةصالدرا� يف اركنيصامل� من 22% توقع حيث والربعية. نويةصال� املقارنة يف التوظيف توقعات تصانخف� •

37% بةصون� 2014 لعام الرابع الربع خالل املقابل يف 26% بةصبن� مقارنة 2015 لعام الأول الربع خالل املوظفني 

 بينما املوظفني عدد يف اصًانخفا� ركاتصال� من 2% تبلغ يةصهام� بةصن� توقعت كما .2014 لعام الأول الربع خالل 
 حتفاظ بعدد موظفيهم دون تغيري.لمنهم ا 76% بةصتوقع ن�

 مقارنة ،2015 لعام الأول الربع خالل راءصال� طلبات يف زيادة طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من 62% بةصن� تتوقع •
 .2014 خالل الربع الرابع لعام 61% بةص، ون�2014 خالل الربع الأول لعام 64% بةصبن�

تخدامصا� تلمعد يف زيادة اخلدمات قطاع يف اركنيصامل� من 60% بةصون� و الت�صنيع ركاتص� من 71% بةصن� يتوقع •

 .2015 القدرات خالل الربع الأول لعام 

خالل الأرباح �صايف نحو التوقعات ًاصأي�ا تتزامن املبيعات؛ أحجاما سيخ� فيما مالحظته مت الذي للنمط ًاصانعكا� •

 اطصالن� وكذلك قوية، مبيعات أحجاماب مدفوعة نوىصو� ربعى ا�سصا� على مقارنتها عند 2015 لعام الأول الربع 
 بةصن� تتوقع كما ً.عموما القوية التجارية الأعمال بيئة عن اًلصف� جديدة وعقود عمالء على واحل�صول مي،صاملو�

الربع خالل املقابل يف 62% بةصن� مقابل 2015 لعام الأول الربع خالل ال�صافية الأرباح ارتفاع ركاتصال� من %63

 .2014 خالل الربع الأول لعام 61% بةصو ن� 2014 الرابع لعام 

 ال�صافية، أرباحالل بةصبالن� طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من أقوىا توقعات على احلفاظ الكبرية ركاتصال� توا�صل •
 طة.صركات ال�صغرية واملتو�صلل� 57% بةصمقابل ن� 65% بةصمع ر�صيد �صايف يبلغ ن�
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تحت المجهر  

قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 

إدارة حماية العمال 

 يةصرئي� إداراتا ةصخم� إىلا دبي إمارةا يف قت�صاديةلا التنمية بدائرة تهلكصامل� وحماية التجارية الرقابة قطاع مصيق�
 تتمثل يف:

 عماللإدارة حماية اا 1.

 تهلكصإدارة حماية امل�ا 2.

 إدارة الرقابة التجاريةا 3.

 إدارة حماية امللكية الفكريةا 4.

 إدارة التطوير واملتابعةا 5.

 دبي إمارةا يف عماللا بقطاع رةصمبا� عالقة من لها ملا الأعمال حماية إدارةاب املتعلقة اجلوانب على الرتكيز يتمصو�
دارة.لؤديها هذه اوواملهام والواجبات واخلدمات التي ت

مهام إداة حمايه العمال:  
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

بينها. اخلالفات وحل التجارية ركاتصال� بني ما التعامل تنظيم

 املتبعة. والإجراءات بالقوانني التجار توعية 
 للتجار. التوعوية سالور� إعدادا
بالإمارة الأعمال قطاع ستخ� التي قت�صاديةلا اتصالدرا� إعدادا

 اول: قسم القضايا التجارية 

المهام الرئيسية
 بينها. اخلالفات وحل التجارية ركاتصال� بني ما التعامل تنظيم 

 الودية. وياتصالت� وعمل التجار بني التجارية باخلالفات اخلا�صة كاوىصال� تالمصا�

مهام أخرى:
التجار. بني ختالفلا هوة تخفيف 

 .سالتفاو� اىل للو�صول الآخر الطرف إىلا واقرتاحاته طرف كل نظر وجهة نقل 
وية.صالت� اوجه وابراز اخلالف اوجه من سالتقلي�

 احللول. اقرتاح 
 طراف.لا بني النزاع سف� بعد للتعاون تقبليةصامل� املتطلبات سخي�صوت� متكاملة ويةصت� روعصم� عصو�
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الخدمات:
اخلدمة. جمانية 

تهلكني.صامل� كاوىص� حل رعةص� يف ساخلا� القطاع لدى هرتهصو� الدائرة أعمالاب الثقة 

 قت�صادية.لا القطاعات مع التوا�صل خطة فعالية 
 فقط(. ت�صالل)با كوىصال� جيلصت� يف جراءاتلا هولةص�

 أيام.ا (10) رةصع� تتجاوز ل ... كوىصال� حل يف رعةصال�

شروط قبول الشكوى: 
 .جتاريا النزاع يكون أنا
 دبي. امارة يف جتارية جهة عليه كوصامل� يكون أنا
 أخرى.ا جهة ساخت�صا� من النزاع يف النظر يكون لا
 ركة.ص� أوا ةص�صؤ�وم دص� كوىصال� تكون أنا
 أخرىا ادارية / قانونية / ائيةصق� جهة أيا أماما النظر قيد او فيه البت مت قد النزاع يكون لا

متطلبات تقديم الشكوى: 

التجاري. وقصلل� املنظمة التجاربالقوانني توعية

 عمال.لا لقطاع املنظمة اتصيا�صال� اقرتاح 
 بالإمارة. التجاري وقصال� اعصباو� املرتبطة قت�صاديةلا اتصالدرا� إعدادا

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

اكية.صركة ال�صمية �صادرة من قبل ال�صالة ر�صر�

كوى.صتمارة املخ�ص�صة لتقدمي ال�ص�لملء ا

خة عن: -صتقدمي ن�

 راء.صليم.طلبات ال�صند الت�صالعقد.الفواتري.الفواتري املبدئية.�
 التصعتماد. واملرا�لاب.خطاب اصف احل�صحن.ك�صبولي�صة ال�

.1 

.2 

.3 

ثانيا: قسم توعية العمال: 

المهام:
	• 
• 
• 
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 2015التوقعات المستقبلية للمصدرين في دبي - الربع الول لعام  

 دبي. يف الت�صدير إىلا موجهة واخلدمات والتجارة الت�صنيع قطاع يف ركةص�123 تق�صائيةص�لا ةصالدرا� منصتت�
الإجمالية. مبيعاتها من أكرثا أوا 20% بةصن� ال�صادرات متثل جهة أنهااب امل�صدرة ركةصال� عرفُت التقرير، هذا سولأغرا�

لدى قويا )نقطة 134.7 جلص� )الذي 2014 لعام الرابع الربع يف للم�صدرين املركب بالأعمال الثقة رصؤ�وم يعترب 

الرابع الربع يف نقطة (134.1 يصاملا� للعام مماثل و 2014) لعام الثالث الربع يف نقطة (128.7 ابقصال� بالربع مقارنته 

 2013). لعام 

 2015الربع الول  – )شركات التصدير( الداء المتوقع لقطاع العمال

70% 

72% 

21% 

68% 

73% 

15% 

73% 

4% 

5% 

2% 

5% 

4% 

3% 

6% 

26% 

23% 

77% 

27% 

23% 

82% 

21% 

 11الشكل 

ابهةصمت� توقعات لديها املحلية وقصلل� التوجه ذات ركاتصوال� الت�صدير ركاتص� أنا احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت

 لعام الأول الربع خالل املبيعات عائدات يف زيادة امل�صدرين من 73% بةصن� يتوقع حيث املبيعات. بعائدات يتعلق فيما 
 2014 وق املحلية خالل الربع الأول لعامصركات ذات التوجه لل�صو كذلك ال� 2015

ّ ّ ة الخرى: ّالتوقعات المستقبلية الرئيسي ِراتص في ما يلي مؤشونلخ

 اًاعفارت 68% بةصن�قعيتو حيث ،بعيةلراويةنوصل�انةرملقاايفىأقواتاردل�صااتمببيعا يتعلق فيما تقعالتواتبد •
 عربال اللخ 65% بةصن� و 2014 امعلعرابالعربال اللخلابقامل يف 63% بةصبن� نةرمقا 2015 امعل أولال عربال اللخ
 نةرمقائلةمتفاتقعاتورللتجايةصئي�لراتعالقطاابنينةرملقااتبني.2014امعلأولال
 أولالعربال اللخرديص�تالاتعيبميفادةزيةاريجتالاتركص�النم 75%نحوقعتتو.تماخلداولت�صنيعا يفينرمل�صدبا
 درونص�املعوقتيوايل.تالىلعاتدمواخلعينص�تالياعطقيفاتركص�النم 56%بةصن�و 63%بةصن�بلمقا 2015امعل

ادةوزي دة،ديجاتيبلطعوقوتر،ديص�تال واقصأ�ايف نص�حتبةوعدفم 2015 امعل أولال عربال اللخىلأعا اتعيبمقيق حت

 دة.دياجل واقصأ�ال يف عوينوت الء،معال دةاعقيف 

%بةصبن�نةرمقا 2015امعلأولالعربال اللخدةديجواقصأ�اإىلارديص�تالإىلاندريص�املنم 28% بةصن� يخطط • 40 

 خلليجيانولتعاا جمل�سلودويقيا إفرايرلت�صدايعتنو خلططيةص�اص�لأاقاوص�لأامنصتت�.2014امعل أولالعربال اللخ
 .ئدلهاا ملحيطاوياص آ�امنطقةو

 ينرمل�صدا من 21% قعيتو حيث.يص�ملااملعااوبقاصل�ابعلربا نتهارمقا عندًعفاص�كرثأا ظيفلتواتقعاتوتبد •
 بةصن� و 2014 امعلعرابال عربال اللخ 24% بةصن� بلمقا 2015 امعل أولالعربال اللخمهديل نيفوظامل ددع اعفارت

 .2014 امعل أولال عربال اللخ %39

 بةصلن�با ؤلولتفابا ًاص أي�انورمل�صداعرصي�،2015 امعل أولالعربال اللخوىأقا ادراتص�اتعيبمب اتعوقتالعمقوافتالوب •

13 
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 نةرمقا 2015 امعل أولالعربال اللخراءص�ال اتويتص�ميف ادةزيندريص�املنم 70% عوقتي دة.دياجل راءص�ال اتيبلطل
 معً ؤلوتفاكرثلأاهمتماخلداورم�صديعترب .2014امعلعرابالعربالاللخ 61%بةصن�ويص�ملااملعاامن 63%بةصبن�

 .يلالتواعلىلت�صنيعاويرلتجاالنيملجاايرمل�صد63%بةصن�و 64%بةصبن�نةرمقا72%بةصن�يبلغيف�صا�صيدرحتقيق
 ينرمل�صدا من 72% بةصن� قعيتو حيث ،ىنوص�و بعىر �ساص�ا على نتهارمقا عند ى أقواحبارلأا يف�صا تقعاتو تبد •

 63% بةصن� و 2014 امعلعرابال عربال يف 62% بةصن� بلمقا 2015 امعل أولال عربال اللخ احأربال ايفص� يف ًااعفارت

 اتدماخلاتركص�نم 76%بةصن�قعيتوحيثتماللخديحةرص�ى أقوابحيةلراتقعاتوعدُت.2014امعلأولالعربالاللخ
 ة.اريجتال اتركص�النم 72%بةصن�ولت�صنيعاتكارص�من 70%بةصبن�نةرمقا ًعاتفارا

 2014الربع الرابع لعام  –أداء الشركات ّإجمالي

 .سأفادوا بوجود نق�ا اركني الذينصبة املئوية للم�صالن� – أفادوا بوجود زيادةا اركني الذينصبة املئوية للم�ص�صايف الر�صيد = الن�

 12الشكل 

 روباتصوامل� والأغذية املعادن هي ًإيجابياا ا ًاطصن� أظهرتا التي الفرعية القطاعات كانت الت�صنيع، قطاع يف اما •
 تيكية.صواملواد البال�

 ميصاملو� والهبوط الطلب، سانخفا� إىلا 2014 لعام ابقصال� الربع يف التجاري للقطاع عيفصال� الأداء ويعود •
 واق الدولية.صؤ يف الأ�وأقل، والتباطا روعات/ طلبيات متاحةصالداخلي يف الربع الرابع، وم�

 لعام الرابع الربع خالل قت�صاديلا اطصالن� يف سنتعا�لا التالية الفرعية القيادة قادت اخلدمات، قطاع منصو� •
 يافة.صفر وال�صالعقارات والبناء وال� 2014

 ديحد إنهاف،تقبليصمل�اطاصللن�تكارصل�اتقعاتو�سقياهو ئيةتق�صاص�لاةص�ارلداهلهذيصئي�لرافلهداأنامنغملراعلى
 .عينونحوعلىئيةتق�صاص�لاةص�ارللدعتصخ�لتياتكارصل�اتهادر أواكماخرلآبعرمنتكارصل�اءا أدا يفلفعليةاتالتغيريا

 يف ثلملماا بعلرا من قليال عفص أ�انكا 2014 امعل عرابال عربلل اديص�تقلا أداءال أنا ةيالاحل ةيائص�قتص�لا ةصدرا�ال رهظت
 بةصن�راص أ�ابينما ،2014امعلعرابالعربال اللخاتعيباملامجأحايفادةزياتركص�النم 35%بةصن�جلتص�فقد.2013امع

 و ةدياز إىلااوراصأ�ا ينلذا كنيراصمل�ا من 40% بةصبن� لكذ نةرمقا ميكنو 8%). بةصن� بلغ ٍف�صا �صيدبر) ًاص�نخفاا %27

محجاا أاًاصي�ا ٍ ا ًاص�نخفاا جلوص� ممن 13% بةصن� ( ملعا بعالرا بعلر لخال ا  أءاد أسنخف�ا كما 27%). ف�صا �صيدبر2014
 عقطا يفه أعالابلغيدقت�صالاطاصلن�ا يفنصحت�حظةمال مت 23%). ٍف�صا�صيدبر2014(ملعالثلثاابعلربانةرمقاتملبيعاا
.رللتجالبيةص�6%بةصن�و مل�صنعةاتكارصلل� 13%بةصبن� يف�صا�صيدر حتقيقبلمقا 16%بةصبن� يف�صا�صيدرمعتماخلدا

 29% بةصن� و والعقارات، ةصوالهند� للبناء 39% بةصن� اخلدمات،: قطاع منص� املبيعات لأحجام ال�صافية الأر�صدة بلغت 
 للنقل. 8% لبية تبلغصبة �صيافة، و ن�صياحة وال�صلل�

 2014الربع الرابع،  – صافي رصيد أحجام المبيعات للقطاعات الرئيسية، الناتج الربعي

39% 

13% 

-6% -8% 

29% 
16% 
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 ًنظرا 2014 لعام الرابع الربع خالل ًاصانخفا� ركاتصال� من 16% بةصن� جلتص� فقد املبيعات، عارصأ�اب يتعلق وفيما 
إىلا اركنيصامل� من 12% بةصن� ارصأ�ا أخرى،ا ناحية ومن ً.عموما عيفصال� العاملي قت�صادلوا املبيعات سوانخفا� ةصللمناف�

تقرارص�لا إىلا (72%) اركنيصامل� أغلبيةا ارصأ�ا ذلك، ومع قت�صاد.لا يف العام خمصالت� ومعدل اخلام املواد تكلفة يف زيادة 

.2014 عار البيع خالل الربع الرابع لعامصأ�ا يف 

 لعام الرابع الربع خالل جدد موظفني بتعيني قامت ركاتصال� من 16% بةصن� أنا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ًاصأي�ا تبني 
 القطاعات بني من .2013 لعام الرابع الربع يف 2014h%27 لعام الثالث الربع خالل 23% بةصبن� مقارنة 2014
 مقابل املوظفني عدد ركاتصال� من 21% بةصن� زودت حيث توظيف أرقاما أقوىا عن اخلدمات ريحةص� جلتص� ية،صالرئي�

خالل املبيعات أحجاما يف الزيادة مع ًياصمت� الت�صنيع. ركاتص� من %10 بةصن� و التجارية ركاتصال� من 12% بةصن�

 طلبات يف زيادة إىلا اركنيصامل� من 33% بةصن� ارصأ�ا وقد راء.صال� توياتصم� ًاصاي� نتصحت� كما ،2015 لعام الرابع الربع 
 يف 7% بةصن� للمعيار ال�صايف الر�صيد جلص� راء.صال� طلبات سانخفا� إىلا ارواصأ�ا 26% بةصبن� مقارنة اجلديدة راءصال�

الربع يف h 2013%23 لعام الرابع الربع يف مالحظتها مت التي 26% بةصن� من ًكثريا أقلا أيا؛2014 لعام الرابع الربع

 بةصن� مع اجلديدة راءصال� طلبات يف أعلىا زيادة حتقيق عن والت�صنيع اخلدمات ركاتص� ارتصا� .2014 لعام الثالث 
ركات التجاريةصمن ال� 29% بةصعلى التوايل ذكروا زيادة مقارنة بن� 35% بةصو ن� %36

الربع خالل زيادة حتقيق عن ركاتصال� من 34% أبلغتا حيث اخلدمات، قطاع يف ثابتة القدرات تغاللصا� تلمعد ظلت 

لقطاع بةصبالن� اما ي.صاملا� العام 34% بةصن� و 2014 لعام الثالث الربع يف 32% بةصبن� مقارنة 2014 لعام الرابع 

 يف زيادة عن امل�صنعة ركاتصال� من 34% بةصن� وابلغت ً.قليال القدرات تخدامصا� تلمعد تصانخف� فقد الت�صنيع، 
يف 37% بةصن� و 2014 لعام الثالث الربع يف 43% بةصبن� مقارنة ،2014 لعام الرابع الربع يف تخدامص�لا تلمعد

 .2013 الربع الرابع لعام 

املرتبات. مدفوعات رتفاعل ًنظرا رة،صاملبا� العمالة كلفة زيادة عن تطالعص�لا يف اركنيصامل� من 41% بةصن� جلتص�

ركاتصال� من أعلىا مئوية بةصن� هدتص� ثابتة. بو�صفها املطرد العمل تكاليف ركاتصال� من املتبقية 58% بةصن� ذكرت 

 بةصن� ارتصأ�او.(38%) اخلدمات ركاتصو� ،(29%) الت�صنيع ركاتصب� مقارنة (51%) العمالة تكلفة يف زيادة التجارية 
الربع خالل 28% بةصبن� مقارنة 2014 لعام الأول الربع خالل اخلام املواد تكلفة يف زيادة إىلا اركنيصامل� من %25

 ركات عن ارتفاعصمن ال� 47% بةصجلت ن�ص� . يف حني2013 خالل الربع الرابع لعام 21% بةصو ن� 2014 الثالث لعام 
.2014 خالل الربع الثالث لعام 34% بةصمقارنة بن� 2014 تئجار خالل الربع الرابع لعامص�لتكاليف ا

زيادة عن أبلغتا 19% بةصن� منها امل�صريف؛ التمويل من ركاتصال� من 37% بةصن� تفادتصا� التمويل، بتكلفة يتعلق وفيما 

 .“تغيري ل” عن حالة 74% بةصارت ن�صأ�ا يف تكلفة التمويل بينما 

39% بةصبن� مقارنة 2014 لعام الرابع الربع خالل أرباحهما �صايف يف زيادة إىلا اركنيصامل� من 34% بةصن� ارتصأ�او

 .2013 خالل الربع الرابع لعام 37% بةصو ن� 2014 ذكروا زيادة خالل الربع الثالث لعام 
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 2014الربع الرابع لعام  – أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة 

خالل أداءهاا إناف تق�صائية،ص�لا ةصالدرا� ملتهاص� التي العينة من 95% نحو كلصت� طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� أنا مبا

طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من 33% نحو جلتص� دبي. يف الإجمايل الأعمال جمتمع يعك�س 2014 لعام الرابع الربع 

الر�صيد بلغ 5%. بةصن� يبلغ �صاف ر�صيد عن فرصأ�ا ا،صًانخفا� 28% بةصن� جلتص� حني يف املبيعات، أحجاما يف زيادة 

 .2014 يف الربع الثالث لعام 2013h%20 يف الربع الرابع لعام 25% ال�صايف يف املقابل 

تتضمن النقاط الرئيسية الخرى ذات الصلة بأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة: 

 بةصن� مقابل يف 2014 لعام الرابع الربع خالل 2% بةصن� بلغ �صايف ر�صيد مع ًقليال الأرباح �صايف معيار سانخف� •
 .2014 خالل الربع الثالث لعام 9% بةصو ن� 2013 خالل الربع الرابع لعام %17

• 

• 

 بةصبن� مقارنة 2014 لعام الرابع الربع خالل 6% بةصن� ال�صايف )الر�صيد يبلغ حيث تنازيل اجتاه التوظيف يظهر
 ية،صالرئي� القطاعات بني من .2014) لعام الثالث الربع خالل 15% بةصن� و 2013 لعام الرابع الربع خالل %20

 مقابل لديها املوظفني عدد ركاتصال� من 18% بةصن� رفعت حيث التوظيف يف أرقاما أقوىا إىلا اخلدمات قطاع ارصأ�ا
 ركات الت�صنيع.صيف � 10% بةصيف القطاع التجاري و ن� 11% بةصن�
بينما ،2014 لعام الرابع الربع خالل الإيجارات يف زيادة طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من 47% بةصن� جلتص�

 تكاليف يف زيادة ركاتصال� من 33% بةصن� وذكرت ،2014 لعام الثالث الربع خالل ًاصانخفا� منها أيا تذكر مل 
 ال�صغرية ركاتصال� من 40% بةصن� ارتصا� كما ارتفاع. إىلا يصاملا� العام يف 54% بةصن� ارتصأ�ا بينما تئجار،ص�لا

 .2014 بة مماثلة يف الربع الثالث لعامصطة عن ارتفاع تكلفة وحدة العمل خالل الربع الرابع، وكانت الن�صواملتو�

أحجاماب يتعلق فيما طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� أداءا من لصأف�ا الكبرية ركاتصال� أداءا كان أخرى،ا مرة •

ركاتصال� من 33% بةصبن� مقارنة الأحجام يف زيادة إىلا الكبرية ركاتصال� من 49% بةصن� ارتصأ�ا حيث املبيعات. 

 حيث املوظفني. وعدد الأرباح ب�صايف يتعلق فيما قوي أداءاب ًاصأي�ا الكبرية ركاتصال� ارتصا� وقد طة.صواملتو� ال�صغرية 
 �صايف يف أعلىا زيادة عن 49% بةصن� جلتص� بينما التوظيف يف زيادة الكبرية ركاتصال� من 29% بةصن� جلتص�

 على التوايل. 33% بةصو ن� 14% بةصن� طةصركات ال�صغرية واملتو�صجلت الأرقام املقابلة لل�صكما � الأرباح.
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 2014الربع الرابع لعام  – أداء المصدرين 

 فيما املحلي وقصال� نحو املوجهة ركاتصبال� مقارنة للم�صدرين عفصأ�ا أداءاا احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت •
يف زيادة عن املحلية ركاتصال� من 29% بةصن� و امل�صدرين من 28% بةصن� جلتص� و املبيعات؛ عائدات سيخ�

ركاتصال� من 37% بةصن� و امل�صدرين من 27% بةصن� ارصأ�ا املبيعات، أحجاماب يتعلق وفيما .2014 لعام الرابع الربع 

 زيادات املحلي وقصال� نحو املوجهة ركاتصال� اظهرت كم التوظيف، حيث من زيادات. إىلا املحلية وقصال� نحو املوجهة 
 أرقام عدد املوظفني مقارنة بامل�صدرين.ا أعلى يفا

والتوظيف الأرباح و�صايف املباعة والأحجام املبيعات، حيث من لصاف� أداءا الت�صنيع قطاع يف امل�صدرون جلص�•

 .2014 خالل الربع الرابع لعام 

 العام من هصنف� والربع ابقصال� بالربع مقارنة 2014 لعام الرابع الربع خالل ًعفاص� امل�صدرين بني العمالة جلتص�•
 بةصن� و 2014 لعام الثالث الربع يف 9% بةصن� و 2014 لعام الرابع الربع يف 2% بةصن� بلغ �صايف ر�صيد مع يصاملا�

 .2013 يف الربع الرابع لعام %19

خالل الإيجارات زيادة ذكروا 54% بةصن� و العمل وحدة تكاليف يف زيادة عن امل�صدرين من 41% بةصن� جلص� كما •

 .2014 الربع الرابع لعام 

 غري جتعل لتيا يةص�اص�لأابباص�لأا يف ًاص أي�ا ئيةتق�صاص�لاةص�ارلدا بحثت ،ءادلأبا ملت�صلةالعمالأا تقييم ىلإا فةاص�لإبا •
:دل�صدااهذ يف تخل�صتص�ا لتيايةص�اص�لأابباص�لأاملصت�.ليةولداقاوص�لأاىلإايرلت�صدبانيهتمو لينرمل�صدا

 إىلا النظر إىلا احلاجة تقليل وبالتايل جيدة سفر� توفري يف املحلي وقصال� تمرارصا� املحلية ركاتصال� ت�صور 
 للنمو. ًال�صادرات بو�صفها خيارا

 الإجمالية. رتاتيجيتهاصا� من ًجزءا بو�صفها الت�صدير واقصأ�ا يف عصبالتو� ركاتصال� من عدد تهتم ل
 عتبار حجم عملياتها ال�صغري وبالتايل عدم جاهزيتها للت�صدير.لركات الأخرى يف اصال� سع بع�صكما ت�
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التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات في دبي 

àdG«2014 لعام الرابع الربع نهاية يف ركاتصال� واجهتها التي يةصالرئي� التحديات اصأي�ا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� تناولت

عدم عن احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركنيصامل� من 38% بةصن� أعربا فقد وتطورها. ركاتصال� منو على ؤثروت قد 

ي.صيف املقابل خالل الربع املا� 45% بةصأي معوقات لعملياتهم التجارية مقارنة بن�ا توقعهم 

 2014التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات - الربع الثالث،  2014التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات - الربع الرابع،  
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 تكاليف ارتفاع يليها دبي يف ركاتصال� يواجه الذي يصالرئي� التحدي هي ظلت ةصاملناف� أنا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت
 أجري.اتئجار/ التص�لا

 ركات يف دبي:صر على ال�ِّؤثوة التي تَّيصا�صيات الأ�ِّويف ما يلي نورد التحد
 ركاتصال� من الزيادة يف الآخذة ةصاملناف� احتلت ة(:صللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 20% أيار على ً)بناء ةصاملناف� 1.

ًلها. باملقارنة، ووفقا ًركات التي تتخذ من دبي مقراصأهم التحديات التي تواجهها ال�ااملحلية والعاملية املرتبة الأوىل ك

 التحدي متثل ةصاملناف� أنا إىلا اركنيصامل� من 18% بةصن� ارصأ�ا ابق،صال� الربع يف تق�صائيةص�لا ةصالدرا� لنتائج 
 يةصالتناف� غوطصال� دةص� أنا وقالوا كتحدي، ةصاملناف� اركنيصامل� 33% بةصن� ذكر ذلك، إىلا افةصبالإ� ي.صالرئي�

 الإجمالية ارتفعت يف الربع احلايل.
 من 32% بةصن� ذكر ة(:صللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 12% أيار على ً)بناء تئجارص�لا إيجار/الل العالية التكلفة 2.

الربع يف الإيجارات زيادة إىلا ارواصأ�او التحديات، ثاين بو�صفها أجرياتئجار/التصلال� املرتفعة التكلفة اركنيصامل�

 احلايل. 
التحدي هذا اىل دبي يف ركاتصال� ارتصا� ة(:صللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 7% أيار على ً)بناء الطلب سانخفا� 3.

 .2014 أثري على عملياتها التجارية خالل الربع الرابع لعاماد التحديات الذي كان له تصأ�ا بو�صفه ثالث 

 من 5% بةصلن� ًحتديا خميةصالت� غوطصال� ة(:تعتربصللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 5% أيار على ً)بناء خمصالت� 4.
 تق�صائية.ص�لة اصاركني يف الدرا�صامل�

 باللوائح املت�صلة الأمور أثارتا ة(:صللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من 4% أيار على ً)بناء احلكومية ومصالر� اللوائح/ 5.
.2014 ركات خالل الربع الرابع لعامصمن ال� 4% بةصاحلكومية قلق ن�

 بو�صفها أجرياالت تئجار/ص�لا وتكاليف ةصاملناف� برزت حيث هي كما طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصلل� الأعلى التحديات ظلت 
 دة.صالأبرز من حيث ال�

 أعلى حتديني.ا خم هماصة والت�صبة للم�صدرين، فقد كانت املناف�صن�أما بالا
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التوقعات المستقبلية للستثمار 

 يعصتو� بخطط يت�صل فيما الأعمال جمتمع ثماراتص�ل تقبليةصامل� التوقعات ًاصأي�ا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� هذه تقي�س
 املقبلة. ًهراصر �صثنى ع�لالقدرات وترقية التكنولوجيا خالل فرتة ا

؟ هل تخطط لتوسيع القدرات في شركتك 

70% 30% 

77% 23% 

نعم ل 

الربع، الرابع  2014

الربع، الرابع  2013

 15الشكل 

؟ هل تخطط لترقية التكنوليجيا التي تستخدمها 

نعم ل 

56% 

66% 

44% 

34% 

الربع، الرابع  2014

الربع، الرابع  2013

16الشكل 

 طفيف سانخفا� مع ابق،صال� بالربع احلايل نةصال� ربع مبقارنة ثابتة القدرات يعصتو� خطط بقاء ًاصأي�ا احلايل الربع يبني 
 يع القدرات يف الربعصتثمار يف تو�ص�لإىل اا اركنيصمن امل� 70% بةصي. حيث يخطط ن�صعند املقارنة بالعام املا�

 2013.امعلعرابالعرباليف 77%بةصن�و 2014امعلثالثالعربالاللخلابقامليف 69%بةصبن�نةرمقا 2014امعلعرابال

 ركاتصال� من 56% تتوقع )حيث والربعية نويةصال� املقارنة يف التكنولوجيا ترقيات يف تثمارص�لا خطط تصانخف�
 h 2014 لعام الثالث الربع خالل املقابل يف 63% مقابل 2014 لعام الرابع الربع يف التكنولوجيا ترقيات يف ًتثماراصا�

 2013). يف الربع الرابع لعام %66

احلالية املكتبية املباين يف عصللتو� املال أ�سالر جديدة تثماراتصا� عن قدراتها يعصلتو� تخطط التي ركاتصال� جلتصو�

 ت واملركبات(.لأ�صول ثابتة )مثل امل�صانع واملخازن والآا واحل�صول على 
 حتقيق على الرتكيز أواو/ لعملياتها احلايل املدى عن اهاصر� إىلا عصللتو� خطط لديها لي�س التي ركاتصال� ارتصأ�او
ع قبلها.صية لعدم اعتماد خطط تو�صباب الرئي�صأنها الأ�ا مالية، علىصأ�اع يف نفقاتها الرصتقرار والربحية قبل التو�ص�لا

75% تخطط )حيث القدرات يعصتو� حيث من ًلؤوتفا الأكرث هو التجاري القطاع أنا القطاعات بني املقارنة وتظهر 

 ةصالعري� اخلطوط عصو� إىلا اخلدمات ركاتص� من 65% و الت�صنيع، ركاتص� من 71% و التجارية، ركاتصال� من 
 ذلك يف راغبة الت�صنيع قطاع يف ركاتصال� إناف التكنولوجيا، برتقية يتعلق فيما أماا الفوري(. املدى على تثماراتصلال�
ركات التجارية.صمن ال� 59% ركات اخلدمات وصمن � 53% بةصمقارنة بن� (62%) بةصبن�

 التي التكنولوجيا وترقية قدراتها يعصتو� نحو ًميال أكرثا ًحجما ُالأكرب ُركاتصال� ِتَبد ركات،صال� حجم منظور ومن 
 املتعلقة اجلوانب على ركزوا قد امل�صدرين ان جند اخرى ناحية من طة.صواملتو� ال�صغرية ركاتصبال� ًمقارنة تخدمهاصت�

 وق املحلي.صركات املوجهة نحو ال�صيع القدرات وترقية التكنولوجيا مقارنة بتلك ال�صبخطط تو�
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	، هنكلو ا�الما ماعلا تاعقوت نم لقأص� ثيح( يصم لجو�ؤصلامعألا ةقث ر 
	 ماعل عبارلا عبرلا في ةطقن 

	• 
	• 
	• 
	• 
	• • 
	• 
	ŁŁ%61 %62h%70
	�اتمصاي عم مو�ؤصر ةقث ،لامعألا �تتصىوا تاعقوت تادئاع تاعيبم عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	، عم تاعقوت عبرلا يرخألا اهنكلو القأ دنع اهتنراقم ىلع ا�أصس�ا 
	ص.يون دقو 
	صلج ديص�رلا فياص�لا تادئاعل تاعيبلما �نصةب اةيباجيإ غلبت 
	�نب ةنراقمصةب 
	 ماعل لوألا و عبارلا ينعبرلا في 
	2014
	لىاوتلا ىلع 

	%22Ł%26h%39
	�تاصتم تاعقوت فيظوتلا ىلع ا�أصس�ا يعبر �وصيون �افخنابس دودمح ثيح عقوتي 
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةدايز ددع ينفظولما للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	، ةنراقم �نبصةب 
	 للاخ ماعل لوألاو عبارلا ينعبرلا 
	2014 
	.لياوتلا ىلع 

	Ł144.6
	ةعباتبم الهاتج يذلا ظحول في عبرلا �لاص،قبا اتبرعأ �لاصتاكر ةيربكلا نع تاعقوت اثركأ ةوق ةنراقم عاطقب �لاصتاكر �وتلماصةط .ةيرغص�لاو اذإ 
	صلج مو�ؤصر ةقث لامعألا بكرلما �للصتاكر ةيربكلا 
	 ةطقن ةنراقم وحنب 

	128.5 . 
	�لل ةطقنص�وتلما تاكرصماعل لوألا عبرلا في ةيرغص�لاو ةط 
	2014

	Ł134.7138.2%69h%67%60h%57
	صلج مو�ؤصر ةقث لامعألا بكرلما نيردص�ملل 
	 ةطقن ةنراقم وحنب 
	 ةطقن عمتجلم لامعألا .ماعلا غلبو فياص� ةدص�رألا تاعقوتلل ىلع تايمكلا ةعابلما فياص�و حابرألا نيردص�ملل 
	 لباقم 
	 ىلع م تناك ينح في .ماعلا لامعألا عمتجلم لياوتلاو�ؤصو فيظوتلا تارا�أص.ينتعومجلما اتلك في ةلثامتم عيبلا راع

	%61Ł%60 
	 تاعقوتلا ةص�الخا ةئيبب لامعألا ةيراجتلا �مص،ةرقت ثيح بنتا 
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت �حتبصماعل لوألا عبرلا نم ةيادب لامعألا ن 
	2015
	 لباقم 
	�لا عبرلا في لثلماب اوعقوتص.قبا

	Ł%70ŁŁ%69. 
	 لظت ططخ ال
	صرامثت في �وتصعي تاردقلا ةتباث ةنراقبم عبر �لاصةن ليالحا عبرلاب �لاصقبا اهنكلو القأ ةنراقم س�فنب ةترفلا نم ماعلا �الماص.ي عقوتيو
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ال
	صرامثت في �وتصعي تاردقلا ماعل عبارلا عبرلا في 
	2014 
	�نب ةنراقمصةب 
	 ماعل ثلاثلا عبرلا في 
	2014

	Ł%56 %63 
	�فخناصت ططخ ةيقرت ايجولونكتلا ةنراقم ينعبرلاب �لاصقبا كلذكو لثاملما هل نم ماعلا �لاص.قبا اقفوو �اردللصة ال
	صةيئاص�قت في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	، ططخي 
	�لالصرامثت في تايقرت ايجولونكتلا ةنراقم �نبصةب 
	�الما عبرلا للاخ لباقلما فيص.ي 

	Ł
	لثتم ةرئاد ةيمنتلا الةيداص�تق ةرئاد ةموكح يبد يتلا لثمتت اهتمهم في �لماصةدعا ىلع قيقتح فادهألا ال
	صةيجيتاتر 

	”“”“.
	�يئرلاصمعدل ةي 
	ا ةيمنتلال�لما ةيداص�تقصةمادت
	 زيزعتو 
	�فانتلا ةردقلاصيبد ةرامإل ةي
	 نمالجأ اكاردإ مهفتوالتاهاتج�لاصةدئا في عمتمج،لامعألاموقت ةرئادةيمنتلاالةيداص�تقباءارجإ�اردصة�اصةيئاص�قت � عبرص�م س�ايقل لامعألا عاطقل ةيونص�نلا ىوتصا طال�لا تاعقوتو ليالحا يداص�تقص.مداقلا عبرلل تاكر 

	�ُّ�
	�إلابصةفا الىإ ،كلذ لوانتت �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت تايدحتلا يتلا دق تورثؤ ىلع ونم ريوطتو عاطق ،لامعألا تو
	يق
	م تاعقوت ال
	ص�نلاب رامثتصا ةترفل ةبل�ع ىنثص� رصاره
	ً
	 .ةمداقلا 

	 ةيجهنملا
	 ةيجهنملا

	ُ
	أ���
	ا
	تيرج �اردلاصةال
	صةيئاص�قت ةيلص�فلا عبرلل عبارلا نم ماع 
	2014
	 يلع ام اةيلامجإ 
	501
	صةكر في اةرامإ .يبد �توصتنم ةنيعلا ةعوممج ةعونتم نم �لاصتاكر ةيربكلا �وتلماوصةط ةيرغص�لاو عم 
	صنام دوجو ليثتم مئلام �لصتاكر عينص�تلا �م عم قفاوتي ابم تامدلخاو ةراجتلاوص.يبدل ليامجإلا يلحلما تجانلا في اهتمها 

	 ةيليرحتلا تاعانصلاةريغصلا تاعورشملا(70 )ةطسوتملا وتاكرشلا51ةريبكلا  تاكرشلا ةريبكلا53ةريغصلا تاعورشملا( ةراجتلا162 )ةطسوتملا وتاعورشملا(تامدخلاةريغصلا218 - )ةطسوتملا وةنيعلا51 ةيلامجلإا عينصتلا عاطق تاكرشلا ةريغصلا ةماعلا ةنيعلا502 حسملا ةنيع :1 لكشلا تاعانصلا7 - عينصتلا19ةراجتلا25 - تامدخلا
	”“ ٌ�”“ ”ً“ ”ُ“�30-35
	س�ايقلو 
	اقافآ �لاصتاكر
	اوأ ،اهتاعقوت زكرت �اردلاصة ىلع لماو�ؤصتار �يئرلاص،ةي تادئاعك تاعيبلما �ألاوصراع واماجحأ تاعيبلما حابرألاو ددعو .ينفظولما دقو ط
	 بل نم �لاصتاكر �لماصةكرا في �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت نايب ام ااذإ تناك عقوتت 
	ةدايز
	اوأ 
	�افخنا
	صا
	اوأ 
	مدع دوجو يريغت ي
	ركذ
	 في هذه لماوعلا .ةيرغتلما تددحو �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت في عبرلا ماعل عبارلا 
	2014 
	�لا تاروص�تصبرع تاكر 
	 .يعرف عاطق 

	 لامعلأا ةقث رشؤم تاباسح
	 لامعلأا ةقث رشؤم تاباسح

	Ł
	متي �حصبا مو�ؤصر ةقث عاطق لامعألا يب( 
	صي ا)يآ�حصب �وتلماصط �لحاصيبا نوزولما لمو�ؤصتار تاعقوت« :ةيلاتلا »لامعألا 

	• 
	ا�أصعيبلا راع 

	• 
	ةعابلما تايمكلا 

	• 
	ينفظولما ددع 

	• )% -%100+ Ł=2011.60%*+ 40%*
	حابرألا متي �حصبا ماقرألا« »ةتجانلا اميف قلعتي لكب مو�ؤصر �ابص:ديص�رلا فياص� ةيجهنم مادخت 
	 تاباجإلا ةيباجيإلا
	 تاباجإلا �لاص)ةيبل
	�نلابوصةب الىإ لماو�ؤصر بكرلما ةقثل عاطق لامعألا في ،يبد فاهنإ متي 
	صبر ماقرألا ةتجانلا في نزولا لباقلما اهل لوص�ولل الىإ �وتلماصط حجرلما مللو�ؤص.ر
	2
	 فيو ،ةياهنلا متي اةداعإ تا�أصس�ي اذه لماو�ؤصر ثيحب نوكي عبرلا نياثلا نم ماع 
	100
	 عم اذخأ ةبيكرت الداص�تق ينعب الرابتع نم ثيح مجح �لاص،ةكر متي نزو لماو�ؤصر نم للاخ �إلاصتاماه �نلاصةيب �للصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط ةيربكلاو في اليامجإ تجانلا يلحلما ةرامإل .يبد نوكتو ةجيتنلا ةيئاهنلا يه لماو�ؤصر :لياتلا لماو�ؤصر =يلكلا 
	م(و�ؤصر �لاصتاكر )ىبركلا
	م(و�ؤص�لا رص�وتلماو ةيرغص�لا تاكرص.)ةط 

	:ةيلاتلاةثلاثلاتاعومجلمالىإالامعألاةقثرش�ؤ�مجئاتنفينش�تمتي 
	100 >
	الامعألا ةقث رش�ؤ�م ناك اذإ 
	ينعي اذهف ، اةص�الخا تاعقوتلا نأ 

	� لامعألابصةيبل 
	� لامعألابصةيبل 

	 =100
	الامعألا ةقث رش�ؤ�م ناك اذإ
	ينعي اذهف ، اةص�الخا تاعقوتلا نأ 

	�م لامعألابصةرقت 
	�م لامعألابصةرقت 

	100 <
	الامعألا ةقث رش�ؤ�م ناك اذإ 
	ينعي اذهف ، اةص�الخا تاعقوتلا نأ

	 لامعألاب اةيباجيإ 
	 لامعألاب اةيباجيإ 

	1-
	م نع يربعتلا دنعوو�ؤص�ايق لامعألا ةقث رصا
	ً 
	�ألا عبرلا ىلعص�اصوهو ي ماع نم نياثلا عبرلا 
	2011
	�ت ،ص�فتلا يرصاتلا تاير ةيل انياعلما لىإ �ولماصةح ااملع( هاندأ
	ً 
	باتو ت نيزمرلا نأ 
	�يصناير ا:)ينبقاعتم ينعبر لىإ

	 > -1:)
	 > -1:)
	 )ت( لامعألا ةقث رش�ؤ�م
	ت( لامعألا ةقث رش�ؤ�م

	لامعألا تاعقوت اا في ةذخآل�افخنس 
	لامعألا تاعقوت اا في ةذخآل�افخنس 


	-1): 
	-1): 
	ت( لامعألا ةقث رش�ؤ�م = )ت( لامعألا ةقث رش�ؤ�م

	�م لامعألا تاعقوتصةرقت
	�م لامعألا تاعقوتصةرقت


	 < -1:)
	 < -1:)
	 )ت( لامعألا ةقث رش�ؤ�م
	ت( لامعألا ةقث رش�ؤ�م

	لامعألا تاعقوت اا في ةذخآلفتر 
	لامعألا تاعقوت اا في ةذخآلفتر 

	�ُ�����
	1
	�رغلس �اردلاصة ال
	ص،ةيئاص�قت ي
	فرع لك عبر 
	صيون ىلع وحنلا :لياتلا عبرلا لوألا وه ةترفلا ام ينب 
	صيره رياني ،س�رامو عبرلاو نياثلا وه ةترفلا ام ينب 
	صيره اليربأ وينويو عبرلاو ثلاثلا وه ةترفلا ام ينب 
	صيره ويلوي �وصبرمتب عبرلاو عبارلا وه ةترفلا ام ينب 
	صيره اربوتكأ �يدوصبرم نم لك .ماع 

	] =x+ [ ]x] + [x] +[x[ 
	2
	�وتلماصط حجرلما لمو�ؤصر ةقث عاطق لامعألا 
	فياص�( ديص�رلا ىلع ا�أصراع )عيبلا 
	 نزو( )رايعلما
	فياص�( ديص�رلا ىلع تايمكلا )ةعابلما 
	 نزو( )رايعلما
	فياص�( ديص�رلا ىلع ددع )ينفظولما 
	 نزو()رايعلما
	)حابرألا ىلع ديص�رلا فياص�( 
	)رايعلما نزو(

	ِّ
	ُ2014 
	شؤمر
	 ،عبرلا عبرلا - لامعلأا ةقث 

	����138.2ًً144.3).(2013 
	�تصرمت �ألاصس� الةيداص�تق ةيوقلا ةعوفدلما تاعاطقب عينص�تلا تامدلخاو تاراقعلاو في عفد ومنلا ىوقلا في يبد ىلع مغرلا نم 
	صفع فورظلا .ةيلماعلا دقف تلتحا يبد ةبترلما �مالخاصة نم ثيح ءادألا ينب 
	300
	 ةنيدم ةيلماع في فينص�تلا اليداص�تق �لاصيون ندملل ماعل 
	2014
	 ىلع �مصىوت لماعلا رداص�لا نم م«و�ؤص
	صة ،»زيغنيكورب يذلا ءاج هيف �اصةدافت اةرامإ يبد نم يمانت ةراجتلا �لاوص.ةحاي س�كعتو �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا هذه رلاوةيؤ .ةلئافتلما ثيح 
	صلج مو�ؤصر ةقث لامعألا بكرلما 
	ةطقن في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 امم �يصير الىإ ونم الداص�تق ثيح( �يصير �مصىوت 
	100
	 ةطقن ا�م ةلاح لىإصنم مغرلا ىلع ؛)ةيدايح/ةرقت ا�فخني هنأس �افخنا
	صفيفط ا
	هل لباقلما عبرلاب ليالحا عبرلا ةنراقبم ا �لا ماعلا نمصقبا 
	 ماعل عبارلا عبرلا في ةطقن 

	 بكرملا لامعلأا ةقث رشؤم
	 بكرملا لامعلأا ةقث رشؤم

	144˜3 138.2 
	2013 2014 2
	عبارلا ،عبرلا 
	عبارلا ،عبرلا  لكشلا

	�ً2.4. �
	 ينبتي �ياصا
	ً
	 نم �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا انأ القاف الةيداص�تق يبدل دق تلص�و الىإ �مصىوت لثايم بيرقت
	ا �مصىوت تاعقوت عبرلا �لاص.قبا ثيح �فخنيس لماو�ؤصر بكرلما في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 وحنب �ماهصى ذا �فخناس رادقبم 
	 ةطقن نع ةميق لماو�ؤصر في عبرلا ثلاثلا ماعل 
	2014
	�تيصح انأ تاعقوتلا ةيوقلا ةموعدم ددعب 
	صمخ نم �لماصتاعور ةديدلجا ططخلما اهل برع ةفاك .تاعاطقلا عقوتيو �لماصنوكرا فورظ لمع ةديج ىلع ىدلما ،بيرقلا اهمعدي يمانتلا في �نصو تاعيبلما طاا�وم للاخ ءلامعلا لابقإص�لا مص.ءات

	2014 
	  ،عبارلا عبرلا - لامعلأا ةقث رشؤم

	128.5 144.6 138.2 
	 يف ةقثلا رشؤم
	 يف ةقثلا رشؤم
	 يف ةقثلا رشؤم

	تاعورشملا رشؤم
	تاعورشملا رشؤم


	ريبكلا رشؤملا
	ريبكلا رشؤملا

	بكرملا لامعلأا
	بكرملا لامعلأا
	بكرملا لامعلأا

	  ةطسوتملا و ةريغصلا
	  ةطسوتملا و ةريغصلا


	3
	 لكشلا

	144.6128.5
	 ةرم اىرخأ اترهظأ �لاصتاكر ةيربكلا �مصىوت اىلعأ نم افتلاولؤ ةنراقم �بصةحير �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوص.ةط ثيح غلب مو�ؤصر ةقث لامعألا بكرلما �للصتاكر ةيربكلا 
	 ةطقن لباقم 
	 ةطقن �للصتاكر �وتلماصةط .ةيرغص�لاو ودبتو �لاصتاكر ةيربكلا اثركأ ةقث نم ثيح اماجحأ تاعيبلما وا�أصراع عيبلا ددعو ينفظولما فياص�و حابرألا نم �لاصتاكر �وتلماصةط .ةيرغص�لاو 

	2015 
	  ،لولأا عبرلا - لامعلأا عاطقل ةماعلا ةيلبقتسملا تاعقوتلا

	ُ��%65%4 %61 %72. 
	ت
	رهظ �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت انأ تاعقوت تادئاع تاعيبلما عبرلل لوألا 
	2015 
	�تتصىوا عم تاعقوت عبرلا �الماصي اهنكلو ا�أصفع �بصلك لدتعم ةنراقلماب ىلع �اصس�ا 
	ص.يون ثيح عقوتي 
	 نم �لماصينكرا عافترا تادئاع تاعيبلما للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	، امنيب روص�تت �نصةب �بصةطي غلبت 
	�افخناصا في .تادئاعلا غلبيو فياص� ديص�رلا تاعقوتل تادئاع ماعل لوألا عبرلا للاخ تاعيبلما 
	2015
	 وحن 
	�نب ةنراقمصةب 
	 ماعل لوألا عبرلا للاخ 
	2014

	2015
	  عقوتملا تاكرشلا ءادأ - لولأا عبرلا

	4
	 لكشلا

	%65)(2014%67)2014(.%60%62%60.
	 تلظ تاعقوتلا تاذ ةلص�لا ماجحألاب ةعابلما �مصةرقت ةنراقبم ماعلا عبرلا ليالحا عبرلاب لباقلما هل نم ماعلا �لاصقبا ةنراقمو عبر �لاصةن ليالحا عبرلاب �لاص.قبا ثيح عقوتي 
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة قيقتح تاعيبم اىلعأ للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	، ابم قفتي عم �نلاصةب ةلباقلما في ماعلا �الماصي 
	عبرلا لوألا ماعل 
	 ىلعو رارغ تاعقوت عبرلا عبارلا ماعل 
	 نم �لماصينكرا
	 غلبي ديص�رلا فياص�لا ماجحأل تاعيبلما 
	 للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 لباقم 
	 للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2014
	، و 
	 للاخ عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 امك ززع عافترا بلطلا تجانلا نع ال�نلا راهدزاب نترقلما يوقلا داص�تقص�لا طاص.ةماعلا تاعقوتلا نم يحاي

	%79�%17%4 ً%13%19 %21 �.
	 اميف �خيس ا�أصراع ،عيبلا ا�أصترا 
	 نم �لاصتاكر يتلا 
	صاهتلم �اردلاصة امهنأ ل نوعقوتي ايأ .يريغت في ينح عقوت 
	 ةدايز ةمجان نع عافترا فيلاكت تلاخدلما �تلاوصمخ ماعلا في ال،داص�تق امنيب عقوت 
	�افخنا
	صا عجري �بصلك ا�أص�اصي الىإ �فانلماصة اوأ �افخناس بلطلا ىلع .مهتاجتنم غلبو ديص�رلا فياص�لا ةدص�رألا �ألصراع عيبلا �نصةب ةلئافتم تغلب 
	 للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 ؛ وهو اىندأ نم �نصةب 
	�لماصةلج في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014 
	�نوصةب 
	صماعل لوألا عبرلا للاخ تلج 
	2014

	 – 
	 )تاعيبملا ماجحأ( ةيعاطقلا ةيفاصلا ةدصرلأا
	 ةيعبر ةيلبقتسم تاعقوت

	5 
	 لكشلا

	ًُؤؤ
	ت
	رهظ �اردلاصة ةيلالحا انأ �لاصتاكر في عاطق عينص�تلا يه ثركألا ةقث نم ثيح اماجحأ ،تاعيبلما اهفص�وب مو�ؤصار
	ً
	 ىلع �نلاصطا اليداص�تق .يقيقلحا امك �يصير �لماصح ا�يأ
	صا الىإ انأ عاطق تامدلخا وه ثركألا افتو
	ل
	ً
	 نم ثيح ا�أصراع ،عيبلا يتلا اهززعي بلطلا �ولماص.يم ةولاع ىلع ،كلذ دنج نا يعاطق عينص�تلا تامدلخاو الثرك افتو
	ل نم عاطقلا ،يراجتلا نم .ةيحبرلاو فيظوتلا ثيح 

	Figure
	Table
	TR
	65% 
	4% 
	31% 

	17 % 4% 
	17 % 4% 
	79% 

	TR
	65% 
	5% 
	30% 

	22% 2% 
	22% 2% 
	76% 

	TR
	63% 
	6% 
	31% 

	TR
	63% 
	5% 
	32% 


	IOÉjR 
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	¿É°f 
	 Ò¨J ’ 
	65% 61 % 55% 2015 
	 تاعاطقلا ىوتسم ىلع تاعيبملا ماجحلأ ةيلبقتسملا تاعقوتلا
	 تاعاطقلا ىوتسم ىلع تاعيبملا ماجحلأ ةيلبقتسملا تاعقوتلا

	ُ 
	عاطق
	:عينصتلا 

	%70)Ł(%65%64(%60h%71)2014.(%67
	رهظت �اردلاصة ةيلالحا انأ �لماصينكرا في عاطق عينص�تلا مهيدل �مصىوت افتولؤ اىلعأ ثيح عقوتت 
	 نم �لاصتاكر اعافترا
	ً
	 في اماجحأ تاعيبلما للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	، 
	عم ديص�ر فياص� ايباجيإ 
	صلج 
	 لباقم 
	 في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 ديص�رلا( فياص�لا 
	 في عبرلا لوألا ماعل 
	ديص�رلا فياص�لا 
	 لظت ءارآلا �ا ةيوق عينص�تلا عاطق فيصادانت
	ً 
	�لما ىلعصفي ةيمانتلما ءلامعلا ةدعاقو ةديدلجا تاعور ا.رهدزم يلمح داص�تقا راطإ

	 –
	 )تاعيبملا ماجحأ( ةيفاصلا ةيعبرلا ةدصرلأا
	  عينصتلا عاطق

	6 
	 لكشلا

	��أ ؤ %5�أ .
	و
	صنماطقعاعينص�تل،اكتناطقاعتوماداانبلءلثماأل
	صتنموااميكلوايتوازلاججوااعلمدناثرك
	ااطقلاعتافتول
	ً
	،امنيب وتتعق�نصةب�بصةطينما�لمصارينكغلبت
	اافخن
	صا
	ً
	فيااجحمااعيبلمتثيحااهنلكلتم ي
	�مصرواعتدجديةططمخاهل

	أ أ
	ا 

	: تامدخلا عاطق
	: تامدخلا عاطق

	%61%64ؤ%83%40%60 
	 ىلع مغرلا نم انأ تاعقوتلا �لماصةيلبقت عاطقل تامدلخا ليامجإلا القأ ليلقب نم عبرلا �لاصقبا ماعلاو �الماص،ي دقف غلب فياص� ديص�رلا تاعقوتل اماجحأ تاعيبلما 
	 في عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 ةنراقم �نبصةب 
	 في لباقلما في لك نم عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 عبرلاو لوألا ماعل 
	2014
	 ىلع .لياوتلا �وصنم عاطق ،تامدلخا ناك عاطق قدانفلا معاطلماو ثركألا افتو
	ل
	ً
	، ثيح عقوتي 
	 نم �لماصينكرا اماجحأ تاعيبم اىلعأ لمو عقوتي ادحأ ثودح �افخناسامك. اتغلبأ تاعاطق ةيعرف اىرخأ نم عاطق �لاصةحاي لثم تايرجأ �لاصتاراي �وصتاكر �لاصرف نع افتولؤ يوق ثيح عقوتي 
	 نم �لماصينكرا نيذلا نومتني ا�لا هذه لىإصفي ةدايز حئار ا،تاعيبلما ماجحأ ا�ن امأصةب 
	ب نهكتت لم ةيقابلاا.يرغت يأ 

	 ،ةيسيئرلا تامدخلا تاعاطق يف تاعيبملا ماجحلأ ةيفاصلا ةدصرلأاةيعبر ةيلبقتسم تاعقوت 
	 ،ةيسيئرلا تامدخلا تاعاطق يف تاعيبملا ماجحلأ ةيفاصلا ةدصرلأاةيعبر ةيلبقتسم تاعقوت 

	52% 70% 55% 44% 28% 59% 67% 65% 36% 60% 65% 
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	7 
	 لكشلا

	�ً%73%51ً%5 .
	 امك اتغلبأ 
	صتاكر ءانبلا �دنهلاوصة تاراقعلاو ا�يأ
	صا نع تاعقوت ةلئافتم ةيوق ثيح عقوت 
	 نم �لماصينكرا في هذه ةعانص�لا ثودح ةدايز في �نصطا اماجحأ تاعيبلما ىلع ىدم عبر �لاصةن .مداقلا اما في عاطق :لقنلا عقوتت 
	 نم �لاصتاكر اماجحأ
	ا اىلعأ في تاعيبلما للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015 
	�اصادانت
	ً 
	الىإ �تكاصبا ءلامع ،ددج و ةدايزلا ىف تابلط �لاصا ةناتمو ءارلداص�تق امومع
	ً
	�ن تعقوت امنيب ؛ص�ماه ةبصغلبت ةي 
	�افخنا ثودحس

	  :ةراجتلا عاطق
	  :ةراجتلا عاطق

	%55%54 h %55.(2014 %63%8 
	ارهظأ عاطق ةراجتلا تاعقوت �مصةيلبقت ةيوق ةنراقم عبرلاب �فنصه نم ماعلا �الماصي ثيح( غلبي ديص�رلا فياص�لا تاعقوتل اماجحأ تاعيبلما 
	 في عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 ةنراقم �نبصةب 
	 في لباقلما للاخ عبرلا عبارلا ماعل
	2014 
	 في عبرلا لوألا ماعل 
	واترهظأ �اردلاصة ةيلالحا انأ 
	 نم �لماصينكرا في عاطق ةراجتلا نوعقوتي ةدايز في اعقوتت امنيب مهتاعيبم ماجحأ 
	�افخنا عجارت ثودح مهنمس �لقتو مهتاجتنم ىلع بلطلاس .ءلامعلا ةدعاق 

	 –
	ةراجتلا عاطق
	  ةيفاصلا ةيعبرلا ةدصرلأا )تاعيبملا ماجحأ(

	61% 
	53% 40% 28% 51% 54% 39% 54% 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015
	55% 
	55% 
	55% 
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	 لكشلا

	�تص�يئرلا ةيعرفلا تاعاطقلا لمصت يتلا ةيا:لياتلا عبرلا للاخ بلطلا في ةدايز ثودح لمأ 
	�تص�يئرلا ةيعرفلا تاعاطقلا لمصت يتلا ةيا:لياتلا عبرلا للاخ بلطلا في ةدايز ثودح لمأ 

	•%84�ً
	 نم 
	صتاكر ةيذغألا �لماوصتابور عقوتت عافترا
	 ا في ماجحألا للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 يذلاو دوعي �بصلك �يئرصي الىإ ةدايز في الابقإ �لاصينحئا للاخ عبرلا لوألا نم ،ماعلا لوص�لحاو ىلع ءلامع ددج في لك نم �ألاصقاو و ةيلحلماا�أص.ينيلالحا ءلامعلا نم بلطلا يمانتو ريدص�تلا قاو 

	%67ُ
	 نم تج
	 را اةزهجأ رتويبموكلا نوعقوتي اماجحأ تاعيبم ابركأ للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 اهعفدي �وتلاصع في تايلمعلا ،ةيراجتلا لوص�لحاو ىلع ءلامع ددج في �ألاصقاو ةيلحلما ،ةيلودلاو تايلاعفو ناجرهم يبد �تللصقو .ةمداقلا 

	%64ً
	 نم راتج تاينوتركلإلا نوعقوتي اماجحأ تاعيبم ابركأ للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 ةنراقم عبرلاب �لاصقبا ةموعدم لوص�لحاب ىلع ءلامع ددج في �ألاصقاو ةيلحلما �فصلا
	 نع �ألاصقاو .ةيلودلا نم عقوتلما انأ دادزت ةوق ارظن تاعقوتلا
	ً 
	�تلل مداقلا يبد ناجرهم تايلاعفلص� في قوص.نياثلا نوناك/رياني ره 

	• 
	• 
	9% 37% 54% 
	9% 37% 54% 
	9% 37% 54% 
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	ؤ%64%64h%62..%57%54h%56
	قفاوتلابو عم تاعقوتلا �لماصةيلبقت حابرألاو ةيفاص�لا للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	، فانإ �لاصتاكر اثركأ افتو
	ل
	ً 
	�باصنأ حابرألا ةيفاص�لا ةنراقم عبرلاب �فنصه نم ماعلا �لاصقبا عبرلاو �الماص.ي ثيح عقوت 
	 نم �لماصينكرا ااحابرأ
	ً 
	اىلعأ للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 لباقم 
	 في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 في عبرلا لوألا ماعل 
	2014
	 لوحتي كلذ الىإ فياص� ديص�ر للاحابرأ ةيفاص�لا وذ روةيؤ اةيباجيإ غلبي 
	 في عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 ةنراقم فياص�ب ةدص�رألا في لباقلما غلابلا 
	 في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 في عبرلا لوألا ماعل 
	2014
	 ىلع .لياوتلا ظحلايو بانأ عافترا ،تاعيبلما �لماوصعيرا ،ةديدلجا عافتراو ددع ءلامعلا دوقعلاو �إلابصةفا الىإ ةئيب لامعألا يهةيوقلا ا�أصباب هذه ةدايزلا .ةيحبرلا تاعقوت في

	%22%26h%39.%2 ً%76
	 تلدتعا تاعقوت فيظوتلا ىلع �اصس�ا يعبر �وص.يون ثيح عقوت 
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة ةدايز ددع ينفظولما للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 ةنراقم �نبصةب 
	 في لباقلما للاخ عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2014
	 دقو تعقوت �نصةب �ماهصةي نم �لاصتاكر غلبت 
	�افخنا
	صا في ددع ينفظولما امنيب عقوت 
	 مهنم ال.يريغت نود مهيفظوم ددعب ظافتح

	  لامعلأا عضو تاعقوت
	  لامعلأا عضو تاعقوت

	2% 
	Figure
	2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 
	Figure
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	%61%60 . 
	 تاعقوتلا اميف لص�تي ةئيبب لامعألا ةيراجتلا �مصةرقت ثيح عقوتي 
	 نم �لماصينكرا �تحصن فورظ لامعألا للاخ ماعل لوألا عبرلا 
	2015 
	�نلا لباقمصةلثاملما ةب 
	�انتت يتلاصماعل عبارلا عبرلا تاعقوت عم ب 
	2014

	%38Ł%45%20%12 Ł
	ابرعأ وحن 
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا نع مدع مهعقوت ايأ تاقوعم مهتايلمعل ةيراجتلا ةنراقم �نبصةب 
	 في لباقلما للاخ عبرلا �لاص.قبا لظت �فانلماصة �لاصلغا �يئرلاصي �للصتاكر في يبد امك اهركذ 
	 نم �لماصينكرا في ينح �اصرا �نصةب 
	انورخأ بانأ ةفلكت تلا/تاراجيإلاايرجأ 
	صنوكت ةبقع �يئرصةي تورثؤ ىلع .مهتايلمع 

	 -2015 
	اوتلاعقتا ةيلبقتسملرشللاكتاريغصلةواوتملةطس  يفديب
	ارل عبالأو ل

	(%95���ًِّ� .�ؤ�128.5129.5h134.3.
	�تصذوحت �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط ىلع ةص�لحا ةنميهلما نم اليامجإ ةبيكرت �لاصتاكر في يبد 
	 نم اليامجإ ددع �لاص.)تاكر دقو 
	صكرا في �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا 
	450
	صةكر
	 ةيرغص� �وتموص
	 ةط نم الص�أ 
	501
	ص.ةكر �يوصلم كلذ �لاصتاكر ةيهانتم رغص�لا ةيرغص�لاو �وتلماوصةط اقفو
	ً
	 فيرعتل يبد هذهل �لاصتاكر
	 ينبتي نم �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا انأ تاعقوت �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط في يبد ىلع س�فن �مصىوت افتلاولؤ في عبرلا �لاصقبا نكلو القأ افتو
	ل
	ً 
	�بصلك فيفط ةنراقم عبرلاب �فنصه نم ماعلا �لاص.قبا ثيح 
	صلج مو�ؤصر ةقث لامعألا بكرلما �للصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط 
	 ةطقن في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 لباقم 
	 ةطقن في عبرلا ثلاثلا ماعل 
	2014
	 ةطقن ماعل عبارلا عبرلا في 
	2013

	 –2014 
	 )ةطسوتملاو ةريغصلا( تاكرشلل عقوتملا ءادلأا
	  ،عبارلا عبرلا

	10 
	 لكشلا

	�خلم يلي اميفوس لماو�ؤص�يئرلا تارص�لما تاعقوتلل ةيص:ةيلبقت 
	�خلم يلي اميفوس لماو�ؤص�يئرلا تارص�لما تاعقوتلل ةيص:ةيلبقت 

	•
	•
	•
	%64%4 %59%60h%72. 
	 ودبت تاعقوت تادئاع تاعيبم عبرلا لوألا ماعل 
	2015 
	�تمصةيوا عم تاعقوت عبرلا �لاصقبا نكلو ا�أصفع �بصلك لدتعم ةنراقم عم عبرلا �فنصه نم ماعلا �الماص.ي ثيح عقوتي 
	 نم �لماصينكرا عافترا في تادئاع تاعيبلما للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	، امنيب عقوتت �نصةب ةليلق غلبت 
	�افخناصا في .تادئاعلا غلبي ديص�رلا فياص�لا تاعقوتل تادئاع تاعيبلما في عبرلا لوألا ماعل 
	2015 
	�نصةب اةيباجيإ غلبت 
	 لباقم 
	في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 في ماعل لوألا عبرلا 
	2014


	•
	•
	%64%65)%59%62%58. 
	 تلظ تاعقوت اماجحأ تاعيبلما ةتباث دنع اهتنراقم ىلع �اصس�ا ىعبر �وص.ىون ثيح عقوت 
	 نم �لماصينكرا عافترا اماجحأ مهتاعيبم للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 لثم تاعقوت عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 عبرلاو لوألا ماعل 
	2014 
	 نم �لماص.)ينكرا ناكو ديص�رلا فياص�لا ماجحأل تاعيبلما للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 غلبي 
	 لباقم 
	 ماعل لوألا عبرلا للاخ 
	2014
	و ، 
	 ماعل عبارلا عبرلا للاخ 
	2014



	%65h%59 
	ام تلاز �لاصتاكر ةيربكلا لص�اوت ىف �رعس تاعقوت اىوقأ دنع اهتنراقم �لابصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط اميف ب قلعتياغلبي ديص�ر فياص� عم ،تاعيبلما ماجحأ 
	.لياوتلا ىلع 

	62% 63% 22% 64% 16% 64% 5% 6% 2% 5% 4% 5% 33% 31% 76% 31% 80% 31% 
	• 
	.• ؤً%73%64%62
	�لاصتاكر في عاطق عينص�تلا يه ثركألا افتو
	ل
	 اميف قلعتي باماجحأ ؛تاعيبلما ثيح عقوتي 
	 مهنم ةدايز للاخ ماعل لوألا عبرلا 
	2015 
	�نب ةنراقمصةب 
	 و تامدلخا عاطق في 
	 .يراجتلا عاطقلا في 

	• 
	• 
	• 
	%22%26%37.%2ً%76 
	�فخناصت تاعقوت فيظوتلا في ةنراقلما �لاصةيون .ةيعبرلاو ثيح عقوت 
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة ةدايز ددع ينفظولما للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 ةنراقم �نبصةب 
	 في لباقلما للاخ عبرلا عبارلا ماعل 
	2014 
	�نوصةب 
	 للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2014
	 امك تعقوت �نصةب �ماهصةي غلبت 
	 نم �لاصتاكر �افخنا
	صا في ددع ينفظولما امنيب �ن عقوتصةب 
	ا مهنمل.يريغت نود مهيفظوم ددعب ظافتح 


	•
	•
	%62%64%61. 
	 عقوتت �نصةب 
	 نم �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط ةدايز في تابلط �لاصءار للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	، ةنراقم �نبصةب 
	 ماعل لوألا عبرلا للاخ 
	2014
	�نو ،صةب 
	 ماعل عبارلا عبرلا للاخ 
	2014


	•
	•
	%71Ł%60. 
	 عقوتي �نصةب 
	 نم 
	صتاكر عينص�تلا و �نوصةب 
	 نم �لماصينكرا في عاطق تامدلخا ةدايز في دعملت �اصمادخت ماعل لوألا عبرلا للاخ تاردقلا 
	2015


	• 
	• 
	ً.%63%62%61. 
	�اكعناصا
	ً
	 طمنلل يذلا تم هتظحلام اميف �خيس اماجحأ ؛تاعيبلما نمازتت ا�يأصا
	ً
	 تاعقوتلا وحن فياص� حابرألا للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 دنع اهتنراقم ىلع �اصس�ا ىعبر �وصىون ةعوفدم باماجحأ تاعيبم ،ةيوق كلذكو �نلاصطا �ولماص،يم لوص�لحاو ىلع ءلامع دوقعو ةديدج �فصلا
	 نع ةئيب لامعألا ةيراجتلا ةيوقلا امومع
	ً
	 امك عقوتت �نصةب 
	 نم �لاصتاكر عافترا حابرألا ةيفاص�لا للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	2015
	 لباقم �نصةب 
	 في لباقلما للاخ عبرلا ماعل عبارلا 
	2014 
	�ن وصةب 
	 ماعل لوألا عبرلا للاخ 
	2014


	•
	•
	%65 %57 
	 لص�اوت �لاصتاكر ةيربكلا ظافلحا ىلع تاعقوت اىوقأ نم �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط �نلابصةب للاحابرأ ،ةيفاص�لا �ن غلبي فياص� ديص�ر عمصةب 
	�ن لباقمصةب 
	�للص�وتلماو ةيرغص�لا تاكرص.ةط 



	  رهجملا تحت
	  رهجملا تحت

	 كلهتسملا ةيامحو ةيراجتلا ةباقرلا عاطق
	 كلهتسملا ةيامحو ةيراجتلا ةباقرلا عاطق

	 لامعلاا ةيامح ةرادإ
	 لامعلاا ةيامح ةرادإ

	�قيصم عاطق ةباقرلا ةيراجتلا ةيامحو �لماصكلهت ةرئادب ةيمنتلا الةيداص�تق في اةرامإ يبد الىإ �مخصة اتارادإ �يئرصةي :في لثمتت 
	�قيصم عاطق ةباقرلا ةيراجتلا ةيامحو �لماصكلهت ةرئادب ةيمنتلا الةيداص�تق في اةرامإ يبد الىإ �مخصة اتارادإ �يئرصةي :في لثمتت 

	.1 .2 .3 .4 .5 
	اا ةيامح ةرادإللامع 
	ا�لما ةيامح ةرادإصكلهت 
	اةيراجتلا ةباقرلا ةرادإ 
	اةيركفلا ةيكللما ةيامح ةرادإ 
	اةعباتلماو ريوطتلا ةرادإ 

	�وصمتي زيكترلا ىلع بناولجا ةقلعتلما باةرادإ ةيامح لامعألا الم اهل نم ةقلاع �ابمصةر عاطقب اللامع في اةرامإ يبد ت يتلا تامدلخاو تابجاولاو ماهلماووا هذه اهيدؤل.ةراد
	�وصمتي زيكترلا ىلع بناولجا ةقلعتلما باةرادإ ةيامح لامعألا الم اهل نم ةقلاع �ابمصةر عاطقب اللامع في اةرامإ يبد ت يتلا تامدلخاو تابجاولاو ماهلماووا هذه اهيدؤل.ةراد

	  :لامعلأا هيامح ةادإ ماهم
	  :لامعلأا هيامح ةادإ ماهم

	• • • • 
	• • 
	• • • • • 
	ميظنت لماعتلا ام ينب �لاصتاكر ةيراجتلا لحو تافلالخا .اهنيب ةيعوت راجتلا ينناوقلاب تاءارجإلاو .ةعبتلما ادادعإ �رولاس ةيوعوتلا .راجتلل ادادعإ �اردلاصتا الةيداص�تق يتلا �ختس عاطق لامعألا ةرامإلاب
	ميظنت لماعتلا ام ينب �لاصتاكر ةيراجتلا لحو تافلالخا .اهنيب ةيعوت راجتلا ينناوقلاب تاءارجإلاو .ةعبتلما ادادعإ �رولاس ةيوعوتلا .راجتلل ادادعإ �اردلاصتا الةيداص�تق يتلا �ختس عاطق لامعألا ةرامإلاب

	 ةيراجتلا اياضقلا مسق :لاوا 
	 ةيراجتلا اياضقلا مسق :لاوا 

	ةيسيئرلا ماهملا
	ةيسيئرلا ماهملا

	 ميظنت لماعتلا ام ينب �لاصتاكر ةيراجتلا لحو تافلالخا .اهنيب �اصملات �لاصىواك ةص�الخا تافلالخاب ةيراجتلا ينب راجتلا لمعو �تلاصتايو .ةيدولا 
	 ميظنت لماعتلا ام ينب �لاصتاكر ةيراجتلا لحو تافلالخا .اهنيب �اصملات �لاصىواك ةص�الخا تافلالخاب ةيراجتلا ينب راجتلا لمعو �تلاصتايو .ةيدولا 

	:ىرخأ ماهم
	:ىرخأ ماهم

	. 
	 فيفخت ةوه الفلاتخ ينب .راجتلا لقن ةهجو رظن لك فرط هتاحاترقاو الىإ فرطلا رخآلا لوص�ولل لىا �وافتلاس
	�يلقتلاس نم هجوا فلالخا زارباو هجوا �تلاص.ةيو حاترقا .لوللحا �وصع �مصعور �تصةيو ةلماكتم �توص�يخس تابلطتلما �لماصةيلبقت نواعتلل دعب �فس عازنلا ينب ال.فارط 

	ŁŁŁ ...  (10) 
	:تامدخلا ةينامج .ةمدلخا ةقثلا بالامعأ ةرئادلا �وصهتره ىدل عاطقلا �الخاس في 
	صةعر لح 
	صىواك �لماص.ينكلهت ةيلاعف ةطخ لص�اوتلا عم تاعاطقلا ال.ةيداص�تق 
	صةلوه التاءارج في �تصليج �لاصىوك اب(للاص�ت .)طقف �لاصةعر في لح �لاصىوك
	ل زواجتت �عصةر
	ا.مايأ 

	. ŁŁŁ / /
	 :ىوكشلا لوبق طورشانأ نوكي عازنلا ايراتج
	انأ نوكي �لماصوك هيلع ةهج ةيراتج في ةراما .يبد ال نوكي رظنلا في عازنلا نم �اص�تخاس ةهج ا.ىرخأ انأ نوكت �لاصىوك 
	صد مو�ؤص
	صة اوأ 
	ص.ةكر ال نوكي عازنلا دق تم تبلا هيف وا ديق رظنلا امامأ ايأ ةهج �قصةيئا
	 ةينوناق
	 ةيرادا اىرخأ 

	 :ىوكشلا ميدقت تابلطتم
	 :ىوكشلا ميدقت تابلطتم

	ةيعوت ينناوقلابراجتلا ةمظنلما �للصقو .يراجتلا حاترقا �لاص�ايصتا ةمظنلما عاطقل ال.لامع ادادعإ �اردلاصتا الةيداص�تق ةطبترلما �وابصعا �لاصقو يراجتلا .ةرامإلاب 
	ةيعوت ينناوقلابراجتلا ةمظنلما �للصقو .يراجتلا حاترقا �لاص�ايصتا ةمظنلما عاطقل ال.لامع ادادعإ �اردلاصتا الةيداص�تق ةطبترلما �وابصعا �لاصقو يراجتلا .ةرامإلاب 

	• • • • • 
	• • • • • 
	�رص�ر ةلاص�لا لبق نم ةرداص� ةيمص�لا ةكرص.ةيكاا ءلمل�ص�لا يمدقتل ةص�ص�خلما ةرامتص.ىوك�ن يمدقتص- :نع ةخ�.ةيئدبلما يرتاوفلا.يرتاوفلا.دقعلاص�تلا دنص�لا تابلط.ميلص.ءار �لا ةص�يلوبص�ك.نحص�لحا فصا باطخ.بال�ارلماو .دامتعصتلا 
	�رص�ر ةلاص�لا لبق نم ةرداص� ةيمص�لا ةكرص.ةيكاا ءلمل�ص�لا يمدقتل ةص�ص�خلما ةرامتص.ىوك�ن يمدقتص- :نع ةخ�.ةيئدبلما يرتاوفلا.يرتاوفلا.دقعلاص�تلا دنص�لا تابلط.ميلص.ءار �لا ةص�يلوبص�ك.نحص�لحا فصا باطخ.بال�ارلماو .دامتعصتلا 
	�رص�ر ةلاص�لا لبق نم ةرداص� ةيمص�لا ةكرص.ةيكاا ءلمل�ص�لا يمدقتل ةص�ص�خلما ةرامتص.ىوك�ن يمدقتص- :نع ةخ�.ةيئدبلما يرتاوفلا.يرتاوفلا.دقعلاص�تلا دنص�لا تابلط.ميلص.ءار �لا ةص�يلوبص�ك.نحص�لحا فصا باطخ.بال�ارلماو .دامتعصتلا 
	.1 .2 .3 

	 :لامعلاا ةيعوت مسق :ايناث
	 :لامعلاا ةيعوت مسق :ايناث

	:ماهملا
	:ماهملا


	.• • • 
	2015 
	  ماعل لولأا عبرلا - يبد يف نيردصملل ةيلبقتسملا تاعقوتلا

	��ُ%20 �134.7 (128.7)(2014134.1).(2013 
	�تتصنم �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت 
	123
	صةكر في عاطق عينص�تلا ةراجتلاو تامدلخاو ةهجوم الىإ ريدص�تلا في .يبد �ارغألوس اذه ،ريرقتلا ت
	فرع �لاصةكر ةردص�لما بااهنأ ةهج لثتم تارداص�لا �نصةب 
	اوأ اثركأ نم اهتاعيبم .ةيلامجإلا برتعي مو�ؤصر ةقثلا لامعألاب بكرلما نيردص�ملل في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 يذلا( 
	صلج 
	ةطقن
	 ايوق ىدل هتنراقم عبرلاب �لاصقبا 
	 ةطقن في عبرلا ثلاثلا ماعل 
	 و لثامم ماعلل �الماصي 
	 ةطقن في عبرلا عبارلا ماعل 

	–2015 
	لامعلأا عاطقل عقوتملا ءادلأا )ريدصتلا تاكرش( 
	  لولأا عبرلا

	70% 72% 21% 68% 73% 15% 73% 4% 5% 2% 5% 4% 3% 6% 26% 23% 77% 27% 23% 82% 21% 
	11 
	 لكشلا

	ُ��%732015 
	ت
	رهظ �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا انأ 
	صتاكر ريدص�تلا �لاوصتاكر تاذ هجوتلا �للصقو ةيلحلما اهيدل تاعقوت �تمصةهبا اميف قلعتي تادئاعب .تاعيبلما ثيح عقوتي �نصةب 
	 نم نيردص�لما ةدايز في تادئاع تاعيبلما للاخ عبرلا لوألا ماعل 
	�لا كلذك وص�لل هجوتلا تاذ تاكرصماعل لوألا عبرلا للاخ ةيلحلما قو 
	2014 

	ِّ ِّ
	ِ َّ
	خلنوشؤم يلي ام يف صتار
	يسيئرلا ةيلبقتسملا تاعقوتلا
	 :ىرخلأا ة

	• 
	• 
	• 
	أ%68 ً%63%65 ..%75 ��%63 %56 �����
	دبتاوتلاعقت اميف قلعتي اعيببمتااص�لدراتاوق
	ىفيااقلمرةنا�لصونةيوارلةيعب، ثيح وتيعق�نصةب 
	ترافعا
	ا خللا لابرع لالوأ لعما 
	2015 
	اقمرةن �نبصةب 
	 في لماقبالخللا لابرعلابارعلعما 
	2014 
	و �نصةب 
	خللا لابرع لالوألعما
	2014
	ينبتااقلمرةنينبااطقلاعتارل�يئصةياجتللروتاعقتافتمةلئاقمرةن ابدص�لمرنيفي اعينص�تلوادلخامت
	وتتعقوحن
	منلا
	صكرتالاتجيراةيزةدافيمبيعتالات
	صيدرخللا لابرعلالوأ لعما
	2015 
	اقملب�نصةب
	و�نصةب
	منلا
	صكرتافيقطعايلات
	صنيعلخاومدتاعلىلات.لياويتقوعلما
	صنورد تح قيقمبيعتا اعألىخللا لابرع لالوأ لعما 
	2015 
	مفدعوةبتح
	صن فيا�أصقاو لات
	صيد،رتوقوعطلبيتاجيد،ةد يزوةدا فيقعاةد لاعم،ءلا تونيوع في لا�أصقاو لجايد.ةد 


	• 
	• 
	%28 ��%40 .���إ �آ . 
	ططخي �نصةب 
	منلما
	صيردنالىإلات
	صيدرالىإا�أصقاوجيدةدخللا لابرعلالوألعما
	2015 
	اقمرةن�نبصةب
	خللا لابرعلالوأ لعما
	2014
	�تتصنماأل
	صواقاأل
	صا
	صةيططلخ ونتعيادص�تلريارف
	ايقيودولس�لمج ااعتلونايجيللخ وةقطنما
	صايواطيحلم ااهلدئ


	• 
	• 
	أ��.%21 %24 %39 . 
	دبتوتاعقتاوتلفيظ ا
	ثرك
	صافع
	ً
	دنع اقمراهتن ابرلعبا�لصاقبوااعلماالم
	صي
	ثيح وتيعق 
	نم ادص�لمرني ترافعا عدد لماظوفين ليدهمخللا لابرعلالوأ لعما 
	2015 
	اقملب �نصةب 
	خللا لابرع لابارعلعما 
	2014 
	و �نصةب 
	خللا لابرع لالوأ لعما 
	2014


	• 
	• 
	• 
	�أ ؤ 
	بولاتفاوقمعلاتقوعتا بمبيعتا
	صتاردا اقأىوخللا لابرعلالوأ لعما 
	2015
	،�يصرعادص�لمرونا�ي
	صا
	ً 
	ابافتلول
	اب�نلصةب 


	�%70 ���%63 �%61 . ؤ %72%64 %63. 
	لطلبيتا لا
	صءار لجايد.ةد يتقوع 
	منلما
	صيردنيزةدا فيم
	صتيوتا لا
	صءارخللا لابرعلالوأ لعما 
	2015 
	اقمرةن �نبصةب
	نمااعلماالم
	صيو�نصةب
	خللالابرعلابارعلعما
	2014
	برتعيدص�مروادلخامتمهاألثركافتول
	ً
	عم قيقتحرديص�اص�فيغلبي�نصةب
	اقمرةن�نبصةب
	و�نصةب
	دص�لمريااجلمينلااجتلريواعينص�تلىلعاوتلالي


	• 
	• 
	أ ��%72 �%62%63 .ُأ �%76 �%70 �%72 �
	دبت وتاعقت اص�في األرابحاوق
	ى دنع اقمراهتن ىلع ا
	صاس� رىعب و
	صونى، ثيح وتيعق �نصةب 
	نم ادص�لمرني ترافعاا
	ً
	 في 
	صفيا لابرأحا خللا لابرع لالوأ لعما 
	2015 
	اقملب �نصةب 
	 في لابرع لابارعلعما 
	2014 
	و �نصةب 
	خللالابرعلالوألعما
	2014
	ت
	دعوتاعقتارلةيحباوق
	ى
	صرةحيدخللامتثيحوتيعق�نصةب
	من
	صكرتالخامدتا ارافتاع
	ً 
	اقمرةن�نبصةب
	نم
	صراكتاعينص�تلو�نصةب
	منلا
	صكرتا لاتجيرا.ة 



	–2014 
	يلامجإ
	ُّ 
	تاكرشلا ءادأ
	  ماعل عبارلا عبرلا

	 – . 
	�نلا = ديص�رلا فياص�ص�ملل ةيوئلما ةبصنيذلا ينكرا اةدايز دوجوب اودافأ
	�نلاص�ملل ةيوئلما ةبصنيذلا ينكرا ا�قن دوجوب اودافأس

	12 
	 لكشلا

	•
	•
	•
	 اما في عاطق ،عينص�تلا تناك تاعاطقلا ةيعرفلا يتلا اترهظأ �نصطا
	 اما في عاطق ،عينص�تلا تناك تاعاطقلا ةيعرفلا يتلا اترهظأ �نصطا
	ً
	 ا اايباجيإ
	ً
	 يه نداعلما ةيذغألاو �لماوصتابور �لابلا داولماوص.ةيكيت 


	•
	•
	 دوعيو ءادألا �لاصفيع عاطقلل يراجتلا في عبرلا �لاصقبا ماعل 
	 دوعيو ءادألا �لاصفيع عاطقلل يراجتلا في عبرلا �لاصقبا ماعل 
	2014 
	الىإ �افخناس ،بلطلا طوبهلاو �ولماصيم �مو ،عبارلا عبرلا في يلخادلاصةحاتم تايبلط /تاعور اطابتلاو ،لقأو�ألا في ؤص.ةيلودلا قاو 


	• 
	• 
	2014 
	�وصنم عاطق ،تامدلخا تداق ةدايقلا ةيعرفلا ةيلاتلا ال�اعتنس في �نلاصطا اليداص�تق للاخ عبرلا عبارلا ماعل 
	�لاو ءانبلاو تاراقعلاص�لاو رفص.ةفاي 



	أ��إ أ أ ��. 
	ىلعارلمغنمان
	ادهلفارل�يئصيذهلهادلرا
	صةال
	صاص�قتةيئ وهايقس�وتاعقتا�لصراكت�نللصاطا�لمصيلبقت،فاهن
	دحيد ايريغتلاتاةيلعفلفي اد
	اءا�لصراكتنمرعبآلرخامكاو
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	دحتلا درون يلي ام فيو
	�ألا تايص�اصي
	ت يتلا ةوثؤ
	�لا ىلع رص:يبد في تاكر 

	.1 ً%20�%18%33 �
	�فانلماصة ءانب(
	 ىلع رايأ 
	 نم �لاصتاكر �الخاصةع �اردللص:)ة تلتحا �فانلماصة ةذخآلا في ةدايزلا نم �لاصتاكر ك لىوألا ةبترلما ةيلماعلاو ةيلحلماا�لا اههجاوت يتلا تايدحتلا مهأصارقم يبد نم ذختت يتلا تاكر
	ً 
	اقفوو ،ةنراقلماب .اهل
	ً
	 جئاتنل �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت في عبرلا �لاص،قبا ا�أصرا �نصةب 
	 نم �لماصينكرا الىإ انأ �فانلماصة لثتم يدحتلا �يئرلاص.ي �إلابصةفا الىإ ،كلذ ركذ �نصةب 
	�لماصينكرا �فانلماصة ،يدحتك اولاقو انأ 
	صةد �لاصطوغ �فانتلاصةي .ليالحا عبرلا في تعفترا ةيلامجإلا 

	.2�ً%12%32
	 ةفلكتلا ةيلاعلا للا/راجيإ ال
	صراجئت ءانب(
	 ىلع رايأ 
	 نم �لاصتاكر �الخاصةع �اردللص:)ة ركذ �نصةب 
	 نم �لماصينكرا ةفلكتلا ةعفترلما �لالصتلا/راجئتايرجأ اهفص�وب نياث ،تايدحتلا وا�أصاورا الىإ ةدايز تاراجيإلا في عبرلا .ليالحا 

	.3 ً%7. 
	�افخناس بلطلا ءانب(
	 ىلع رايأ 
	 نم �لاصتاكر �الخاصةع �اردللص:)ة �اصترا �لاصتاكر في يبد لىا اذه يدحتلا ثلاث هفص�وب ا�أصت هل ناك يذلا تايدحتلا داماعل عبارلا عبرلا للاخ ةيراجتلا اهتايلمع ىلع يرثأ 
	2014

	.4 ً%5%5�
	�تلاصمخ ءانب(
	 ىلع رايأ 
	 نم �لاصتاكر �الخاصةع �اردللصبرتعت:)ة �لاصطوغ �تلاصةيمخ ايدتح
	ً 
	�نلصةب 
	 نم �لماص�اردلا في ينكراصا ةل
	ص.ةيئاص�قت 

	.5ً%4%4 .
	 /حئاوللا �رلاصمو ةيموكلحا ءانب(
	 ىلع رايأ 
	 نم �لاصتاكر �الخاصةع �اردللص:)ة اتراثأ رومألا ةلص�تلما حئاوللاب �ن قلق ةيموكلحاصةب 
	�لا نمصماعل عبارلا عبرلا للاخ تاكر 
	2014

	Ł
	 تلظ تايدحتلا ىلعألا �للصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط امك يه ثيح تزرب �فانلماصة فيلاكتو ال
	ص/راجئت تلاايرجأ اهفص�وب �لا ثيح نم زربألاص.ةد 

	الاب امأ�نص�فانلما تناك دقف ،نيردص�ملل ةبص�تلاو ةصامه مخ ا.ينيدتح ىلعأ 
	الاب امأ�نص�فانلما تناك دقف ،نيردص�ملل ةبص�تلاو ةصامه مخ ا.ينيدتح ىلعأ 

	 رامثتسلال ةيلبقتسملا تاعقوتلا
	 رامثتسلال ةيلبقتسملا تاعقوتلا

	ŁŁ
	س�يقت هذه �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ا�يأصا
	ً
	 تاعقوتلا �لماصةيلبقت ل
	صتارامث عمتمج لامعألا اميف لص�تي ططخب �وتصعي ا ةترف للاخ ايجولونكتلا ةيقرتو تاردقلال�ع ىنثص� رصاره
	ً
	 .ةلبقلما 

	 كتكرش يف تاردقلا عيسوتل ططخت له ؟
	 كتكرش يف تاردقلا عيسوتل ططخت له ؟

	70% 30% 77% 23% معن لا
	2014 
	 عبارلا ،عبرلا

	2013 
	 عبارلا ،عبرلا

	15 
	 لكشلا

	 اهمدختست يتلا ايجيلونكتلا ةيقرتل ططخت له ؟
	 اهمدختست يتلا ايجيلونكتلا ةيقرتل ططخت له ؟

	معن لا56% 66% 44% 34% 
	2014 
	 عبارلا ،عبرلا

	2013 
	 عبارلا ،عبرلا

	16
	 لكشلا

	%70 Ł%69%77.2013 Ł%56%63 h %66.(2013 
	 ينبي عبرلا ليالحا ا�يأصا
	ً
	 ءاقب ططخ �وتصعي تاردقلا ةتباث ةنراقبم عبر �لاصةن ليالحا عبرلاب �لاص،قبا عم �افخناس فيفط �الما ماعلاب ةنراقلما دنعص�ن ططخي ثيح .يصةب 
	�لما نمصينكرا اا لىإل
	ص�وت في رامثتصعبرلا في تاردقلا عي لابارعلعما
	2014 
	اقمرةن�نبصةب
	 فيلماقبالخللالابرعلاثلاثلعما
	2014 
	و�نصةب
	 فيلابرعلابارعلعما
	�فخناصت ططخ ال
	صرامثت في تايقرت ايجولونكتلا في ةنراقلما �لاصةيون ةيعبرلاو ثيح( عقوتت 
	 نم �لاصتاكر �اصارامثت
	ً
	 في تايقرت ايجولونكتلا في عبرلا عبارلا ماعل 
	2014
	 لباقم 
	 في لباقلما للاخ عبرلا ثلاثلا ماعل
	2014 
	 ماعل عبارلا عبرلا في 

	�وصتلج �لاصتاكر يتلا ططخت �وتلصعي اهتاردق نع �اصتارامثت ةديدج رلاس�أ لالما �وتللصع في نيابلما ةيبتكلما ةيلالحا ىلع لوص�لحاو اآلاو نزاخلماو عناص�لما لثم( ةتباث لوص�أل.)تابكرلماو ت 
	�وصتلج �لاصتاكر يتلا ططخت �وتلصعي اهتاردق نع �اصتارامثت ةديدج رلاس�أ لالما �وتللصع في نيابلما ةيبتكلما ةيلالحا ىلع لوص�لحاو اآلاو نزاخلماو عناص�لما لثم( ةتباث لوص�أل.)تابكرلماو ت 

	�ؤ%75%71�%65�(%62) %53 %59 
	وا�أصترا �لاصتاكر يتلا س�يل اهيدل ططخ �وتللصع الىإ �رصاها نع ىدلما ليالحا اهتايلمعل /واوأ زيكترلا ىلع قيقتح ال
	ص�وتلا لبق ةيحبرلاو رارقتصرلا اهتاقفن في عا�أصىلع ،ةيلام ا�ألا اهنأص�يئرلا بابص�وت ططخ دامتعا مدعل ةيص.اهلبق ع رهظتو ةنراقلما ينب تاعاطقلا انأ عاطقلا يراجتلا وه ثركألا افتو
	ل
	ً
	 نم ثيح �وتصعي تاردقلا ثيح( ططخت 
	 نم �لاصتاكر ،ةيراجتلا و 
	 نم 
	صتاكر ،عينص�تلا و 
	 نم 
	صتاكر تامدلخا الىإ �وصع طوطلخا �يرعلاصة �لالصتارامثت ىلع ىدلما .)يروفلا اامأ اميف قلعتي ةيقترب ،ايجولونكتلا فانإ �لاصتاكر في عاطق عينص�تلا ةبغار في كلذ �نبصةب 
	�نب ةنراقمصةب 
	� نمصو تامدلخا تاكر 
	�لا نمص.ةيراجتلا تاكر

	َِ ُ ُ ًً 
	 نمو روظنم مجح �لاص،تاكر دب
	ت
	�لاصتاكر
	بركألا
	امجح
	ً 
	اثركأ لايم
	 وحن �وتصعي اهتاردق ةيقرتو ايجولونكتلا يتلا �تصاهمدخت ةنراقم
	�لابصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوص.ةط نم ةيحان ىرخا دنج نا نيردص�لما دق اوزكر ىلع بناولجا ةقلعتلما �وت ططخبص�لا كلتب ةنراقم ايجولونكتلا ةيقرتو تاردقلا عيص�لا وحن ةهجولما تاكرص.يلحلما قو 

	ةيداصتقلاا تاسايسلا و تاساردلا ةرادإ
	ةيداصتقلاا تاسايسلا و تاساردلا ةرادإ
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	  .ب.ص
	 ، ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ،يبد فتاه
	،  رشابم
	 رشابم
	،  سكاف
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