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مقدمةلا

رئداستتأس رماإ فيصناعةالة ورلتجااطاعقعمىفاراإلشدعم ويم وظنتفهدب 1992عامنمسرما فييةتصادالقايةمنتالة . دبية

حنمالذيو(25)قمرمسورمال دبيحاكمء وارزالويسئرة ولالدويسئرئبنا،ممكتوآلاشدرنبمدمحخيلشاموسرأصد،2008ربأكتوفيو
رمااإل فيتصاديالقاءألدااعمىفاراإلشيم وظنتط ويطتخنعمةمكااليةلومسؤاليةتصادالقايةمنتلاةرئدا عمدنبجا إلىعامةبصفةة
.يةتيجارتاإلس دبيطةخفهداأقيتحقنماضيةغبستدامةماليةمنتال

،يبديفةراجتلاةيامحةطشنأوصيخارتلارادصاوتاكرشلاليجتس فيمةثمتماليةميدلتقاهاتطنشأنعلةومسؤيةتصادالقايةمنتالةرئداالزتالو
رئلداامةظمتحتةجديدساتسمؤلع دخومه ونأإال :ملتشلةرئلدااياتلومسؤقطانعيستوتمة

طةسالمتوة وريغلصاعيرالمشايةمنتلاشدرنبمدمحسسةمؤ.1

اترلصادايةمنتل دبيسسةمؤ.2

يرلتجااجيورتالت ويافعاللم دبيسسةمؤ.3

نبياألجرماثتاالستبكم.4

رئادلالمعتو اضيأتاعاطقلاذذهيفروطتزارحإىمعنااة ايشامتو.ً رادإتفكع،ةرئادلابةطونملاةديدجلاةمهملاعمً تاسايسلاوتاساردلاة
سسةمؤت وارلصادايةمنتل دبيسسةمؤ)هالبعةتاالساتسمؤالعمقينستبالمالعاألطاعلقيةسنوعبريةئتقصااساسةردءارإجعمىيةتصادالقا

 أجلنمةدمحدوالطساألوقرلشايا وآسبجنويترتادسربدان آندسسةمؤعمنعاوتبالو(طةسالمتوة وريغلصاعيرالمشايةمنتلاشدرنبمدمح
رماإ فيمالعاألقعاتتونعيردوعي وضومويميتق لعاملثثاالعبرالنعيةئتقصااالساسةرلمديةيسئرالجئتانالتندالمسهذامخصيو. دبية

.2012 
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نظرة سريعة
 في الربع دبي ثقة مجتمع األعمال المركب في  نقطة 122.7 إلى 2012عام الثالثوصل مؤشر

قدرها زيادة و %6.5محققًا الماضية السابق، %15.6مقارنة بالسنة بالربع إلى مقارنًة يشير  بما
القادم العام مالاألعتوقعات مجتمع استمرار وذلك لمربع وبشكل ايجابى  الربع )فى االرتفاع
عام الرابع (.2012من

 المبيعات عكست النشاط االقتصادي المتصاعدةتوقعات تتوقع تنامي من الشركات إما %90حيث
القادم خالل الربع تغيير دون بقائها يخص .زيادة مبيعاتها أو  االقتصاديةالقطاعات وفيما

شركات سية األسا وتميها التحويمية الصناعات شركات بين التوقعات أعمى معدالتها سجمت ، 
التجارية والشركات  . الخدمات

 توقعات استقرارها، إذ تخطط التوظيف يتوقع أن تستمر لالحتفاظ من الشركات %94 عمى
الحاليين في حين أن  عدد %6بالعاممين تعتزم زيادة في الربعمن الشركات  .القادمموظفيها

 توقعات مجتمع في والمتوسطة مع الصغيرة توقعات األعمال األساسية لمشركات تتوافق حين
تفاؤل الشركات  يعتبر أكبر من مستوى لهذذ الشركات العام التفاؤل العام، إال أن مستوى  األعمال

 . الكبيرة
 األعم بمجتمع مقارنًة المستقبل بشأن التفاؤل من مزيد التصدير شركات عمىتبدى قياسًا العام  ال

المؤشرات األساسية  .جميع
 في هذا الربع، %45اشارت نسبة تحديات الدراسة عدم مواجهة أية من الشركات المشاركة في

دبي في األعمال مزاولة سهولة صعيد عمى السابق بالربع مقارنًة تحسنًا يعكس  .بما
 وذكر %16 تحصل إال لم البنوك تمويل من عمى ارتفاع معدالت من الشركات ت الشركات أن

الضمانات ومواجهة صعوبات مع والرسوم دون / الفائدة تحول التي العوامل األساسية هي الكفاالت
البنكي التمويل عمى  . حصول أغمبية الشركات

 بتوقعاتتعتبر يتعمق فيما والمتوسطة الصغيرة بالشركات مقارنًة تفاؤاًل أكثر الكبيرة  الشركات
عمى المقبمةاالستثمار شهرًا عشر االثنى  .مدار
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 ةيألساساةييجتاسترالا افهد ألا يققتح نعةلوسؤمال يبدةإمار في ةيمكولحاةدائرال يهةيادصتاالق ةيمنتال ةدائر
 ىؤرنظر و جهاتياس وق دفهبو. دبي ةإلمار ةيتنافسالةدرقالميعتدو"اممستداليادصتاالق مونال"زيعزتيفةمثمتمال
 ىإللألوا مقاماليف دفهتي تلال وماعألاعقطالةينوالسعبرةيئصاقتالسا ساتادرالةدائرال قتأطم ،لماعألامعتمج
 .دمالقا عبمرلةيقبمتمسال قعاتتوالي وبد فيياللحا ديصاتاالق نشاطالنعةمعا ةمحل تقديم

 ًاضيأ ريراقتلا ضرعتست ،ةيمبقتسملا تاعقوتلاو نهارلا عضومل ةيئاصقتسالا ساتادرال ريتقار لناوت ىإل ةضاف إلباو

 .ةيلاتلا ًارهش رشع ىنثالا لالخ ةيرامثتسالا تاعقوتمل مييقت عم تاكرشلا روطتو ومن ىمع رثؤت يتلا ةيساسألا تايدحتلا

 المنهجية

 عيمج نم ةكشر 520 يالمإج ةكمشارب 12012 معا نم لثالثا بعلرانعلماعألاعقطالةيئصاقتالساةاسدرال يتجرُأ
 ًابسانم اًليثمت نمضي امب ةريبكلاو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا نم جيزم ىمع ةنيعلا تممتشا دقو .ةإلمارا نحاءأ
 يحممال جتالنا في اهنم لك ةممساه ةبنس مات حسبخدال قطاعة والتجار قطاعة وييمتحوال عاتلصناا اعاتقطل
 نم %12) ةبيركال كاتلشرانمربكأ ددعةكمشار ياللحا بعمرلةيئصاقتالساةاسدرال متسجو.يدب ةإلمار يالمإلجا

 (.ةنيعال محج

هو ثانيال عبرال، وسرماناير وي يرهش نيب ما ةرتالف هو لاألو عبرال :لتاليا لنحوا عمى يسنو عبر لك فرعي ،ةيئاصقتسالا ةساردلا ضرغل 1 ُ 
 نم ربميسدو ربأكتو يرهش نيب ما ةرتالف هو عبارال عبرالمبر وتبسيو وليو يرهش نيب ما ةرتالف هو لثثاال عبراليو ونيويل وربأ يرهش نيب ما ةرتالف
 .عام كل
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 1 لالشك
 مياتكالبيع والرعاأسعات وبيماللثمةيأساس اتشرمؤىعمةاسدرالتكزرل،ماعألا عاتقتوأو "التالد"ىعمفقوالوةيغبو

معد" أو "اضفنخا" أو "عتفاار "نبشأ اهتعاقتو ىإل ةإلشارا ةكمشارال كاتلشرا نم لبُط دقو  .نيفظموال دعدباح وألراة وعمباال

 ًا.يعرف

 المألعاعمجتمةقشر ثمؤ تاابحس

 :ةيالتال"ةيادصتاالق التاللدا" اتشرمؤلحجمر سطتومةرصو فيلماعألاةقثرشمؤ حساب يتم
 يعبال رعاأس 

 ةعمبالا ياتمكال 
 نيفظموال دعد 
 باحألرا 

 ددورلا )% ناميزال يصاف ةقيم طرداتخباس "جئنتاال جاتدر" حساب يتم ،اتشرمؤال ذذهنمرشمؤ لكصيخ اميفو

+ةمبيالس ددورلا%-ةابيجإليا ) 100. 

 ىإل لصوالو لأج نمرشمؤ لكلةقابممال نازألوا في ةتجالنا جاتدرال بضر متي،بكمرال لماعألاةقثرشمؤ لحسابو
2  ييساو 2011 معا نمينالثا بعلرانأ يثبح رشمؤال دةعقا ادة تحديدعإ يتم ،ةيهانال يفو. شرمؤلم حجمرال سطتومال

 شر حسبمؤال حيجيتم تر ،تاكرشلا مجح بسح داصتقالا ةبيكرت ىلإ رابتعالا نيعب رظنلا لجأ نمو ًاماتخو .100

 ةيجتنال لثمتتو . دبي ةإلمار يالمإلجا ميمحال جتالنا في ةبيركال كاتلشراة وسطتومالة وغيرصال كاتلشرا ةممساه ةبنس
+ةبيركال كاتلشراةقثرشمؤ) %*60= معاال ةقثال رشمؤ :ليالتا شرمؤال يف ةيئهانال  كاتلشراةقثرشمؤ) %*40 (

 (.ةسطتومالة وغيرصال

- 35 يف كاتلشرا نظر جهاتو معا نم لثالثا بعلراةاسدر قاست قدو."غيرت 30 ً  اعاطق 2012 اتشرمؤال ذذه

))حجرمال رشمؤال)×(عيبال رعاأس عمى نازيمال صافي ))= مالعاأل ثقة رشمؤل حجرمال طسالمتو +  (بيعاتمال يةمك عمى نازيمال صافي ((
))حجرمال رشمؤال)× + ))حجرمال رشمؤال)×(نيظفموال عدد عمى نازيمال صافي (( +  ((.حجرمال رشمؤال)×(حباراأل عمى نازيمال صافي ((
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 :ةيالتالةثثالال عاتمجوالىإللماعألاةقثرشمؤ جئنتا فينصتميت
 ةيبسم لماعألا عاتقتو نأ أي 100< مالألعا ةقشر ثمؤ ا كانإذ 
 ةتقرمس لماعألا عاتقتو نأ أي 100= مالألعا ةقشر ثمؤ ا كانإذ 
 ةيبإيجا لماعألا عاتقتو نأ أي 100> مالألعا ةقشر ثمؤ ا كانإذ 

 اتسيرفتال ريتش ،2011 ماع نم يناثلا عبرلا وهو يساسألا عبرلا ىمع ًاسايق لامعألا ةقث رشؤ م نع ريبعتال دنعو

 :ناذأدةضحموالينعامالىإل(نيبتعاقمنيعبر لىإناشيري 1-تو ت نيزمرلا نأب ًاممع) ةيالتال
 ضنخفاالا في ذةآخ لماعألا عاتقتو :(1-ت) المألعاةقشر ثمؤ >(ت) مالألعا ةقشر ثمؤ 

 ةتقرمس لماعألا عاتقتو :(1-ت) المألعاةقشر ثمؤ =(ت) مالألعاةقر ثشمؤ 

 عتفاالرا في ذةآخلماعألا عاتقتو:(1-ت) المألعاةقشر ثمؤ <(ت) مالألعا ةقشر ثمؤ 

 2012 لثاالث بعالر- األعمال معمجت ةثق شرمؤ

 لمعدلهتعاقتو قندوصال ضفخ إذ ،العالمي ديصاتاالق طؤتباال متفاق ىإل هتعاقتو رآخ يف ليلدوا نقدال قندوصرأشا

 ورويلا ةقطنم اهشيعت يتلا نويدلا ةمزأ نأ ًاضيأ قودنصلا دكأو .2012 معا يف % 3.3 ىإل يمالعال دصاتاالق مون

 نأ لمتيحو . ةيضاملا ةتسلا رهشألا لالخ يملاعلا يلاملا رارقتسالا ددهت يتلا رطاخملا ةدايز عم ًايساسأ ًارطخ ربتعت

 .مونال باطؤتنملعفالبينعاتيتالةئناشال اقسوألا لىإوريوالةقنطمرمخاط ريثأد تتمي
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رامإيفلامعألاةقثرشؤمرهظأ،ملاعلااهشيعييتلانيقيمدعةلاحنممغرلاىمعو ايفاعتيبدة طاشنلايفً

عبمرلةبنسالبةيبإيجاةمعااللماعألاالتالدتبرعت،ةقطن 122.7لمعدىإللصوبالوو.بعلراذاهلي خالادصتاالق

(.عاتقتوالةياديح/ارتقراسلىإ 100ةجدرريتش).2012معالبعالرا

اهذعجيرو.2011معايفةفترالنفس لر خالشمؤالةميقفيةقطن 7.5اهدرقيادةزضيماالمعاالبةنمقارالرهتظو

ةنراقم 2012معانملثالثابعلرافيباحرألاة وعمباالمياتكالنبشألفاؤتالدةيازلىإ اعيفثلاثلابعرلابً .2011م

ةفاضاو .العامنفسلثانيالعبلرانع%15رادقمبفعتراةقثلارشؤمنأنيعبرلانيبةنراقملارهظت،قبسامىلإً

 للشكا
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 3 للشكا

 قعاتتونأ يثح ضيماالعبلرا تجاذا ارمرتاسة سطتومالة وغيرصال كاتلشراة وبيركال كاتلشرانيبةنمقارالرهتظ

 124.7 ةغلابلا نيتئفلا جئاتن نم حضتي ام وهو ،ةريبكلا تاكرشلا نم اًلؤافت رثكأ ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا

 تارشؤملا ربع اًلؤافت رثكألا اهتاعقوت ىلإ ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا نيب ةقثلا ةدايز جعرتو .لياتوال ىعم 121.3و

 .يعبال رعاأسظيف وتوالباح وألراة وعمباال مياتكال هية وعبألرا

 لن سج أ بعد ةقطن 53.8 ىإل لصيل مبرتبي سف متحدةال ةيبعرال اتإلماراةللدو ياتشترمال يمدير رشمؤ عفتار امك

 . العالمي باطؤتال اتإشار دياسط تزد وضطرم مونلمعد دصاتاالق يققتح عكسي ماب بقالسا رهالش يفةقطن 53.3

 التمعد دةيازي والتوال ىعم نيعشرالن ومالثا هرلمش دةيجدال اتدرصاال بياتطم يادةز ياتشترمال يمدير رشمؤ رهأظو

 .جنتاإلا باتتطمم دةياز مع كاتلشرابتجاو عمربمتبر سهل شف خاليظتوال
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 2012 من عام ثلثالع ابرال- األعمال العام عمجتم تقعاتو

 4 لالشك

 اهتعايبم اتادإير نتحس كاتلشرا نم %68 عقتوتذإ دم،القا عبمرلةيبإيجا ةمعا قعاتتو ةيئاتقصالساةاسدرال عكستو
 نمعبالرا بعلرا في رييغتيأليتسج معد كاتلشرانم%22 عقتوتو( بقالسا عبلرانع%18 اهدرق يادةزلتسجل)
 يف %20 لمعدب ةنمقار عبارلا بعمرل %58 ىإل يعاتبمال اتادإير عاتقتو ناميز يصاف لمعد لصيو .2012 معا
 .ثالثال عبلرا

 ةدايز تاعقوتب ةعوفدم بعرلا اذهل ةمئافتملا تاعيبملا تاعقوت يتأت ،ةقباسلا عابرألا يف ةدئاسلا تااهتجالل ًارارمتساو

 .(بعالرا بعلرا في %59 ىإل لثالثا بعلرا في %21 نمةعمباال مياتكال قعاتتو ناميز يصاف نتحس)ةعمباال مياتكال

 يصاف لصيث وح،2011 معا يفةفترال نفسباهتنمقار دنعىعمأ بعالرا بعلرا في ةعمباال مياتكال قعاتتو نأ ماك

 عبلرا في ةتقرمس يعاتبمال رعاأس بقىتفسوو.ضيماال معاال يف%42 ةبسنب ًةنراقم ماعلا اذه يف %59 ىإل ناميزال

 نأالإ.هاتماخدتها ونتجامرعاأس مىع اتييرغتةيأهاعقتومعد ىإلةكمشارال كاتلشرانم%93 تأشار يثح لي،التا

 امشن هويتحسل أو خامال داموال ةفتكم يف يادةلزاةيغطتل ماإ دمالقا عبلرا في اهسعارأ يادةزمعتزت %(5) كاتة شرعضب

 .2012 معا نمعبالرا بعلرا ناءثأ الطمب يف سميموال فاعتالرالغالتاس لن خالمحبلرا
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 ميةلفصات اقعولتا (اعةلمبات االكمي) اعلقطان حسب الميزا افيص

 5 لالشك

 فاعتة بارعة مدفومعااللماعألاعقطا عاتقتويتتأو .ةالتجارمات وخدال قطاع هاييم، و(نيفظموالباح وألراو

 ةر كافبع ةييمتحوال عاتلصناا عقطا عاتقتو ًةنراقم ًاريبك ًانستح تامدلخا عاطق تاعقوت تمجوس

 عيبال رعاأسو ةعمباال مياتكال) ةيألساسا اتشرمؤال .بقالسا عبلربا

 ميةيولتحات ااعلصناع اقط-(اعةلمبات االكمي) اعلقطحسب ا انلميزصافي ا

 6 لالشك

 يف ةعاممال كاتلشرا مايالسو) ةيعالفر عاتقطاال ةر كافبع قعاتتوال ربتعت ،ةييمتحوال عاتلصناا ىتومس ديعص ىعمو

 كاتلشرا نم %78 نأ يثحةيغالم ةفائمتم (ياتماوي الكة وعطباال تجاتنمق ورالوبات وومشرالة ويغذ أل ان وادعمال

 عقتوت كاتلشرا نم %14 نأنيح في ،(بقالسا عبلرا في %67 ةبسنب ًةنراقم) يعاتبمال مياتك دةياز قعتوت ةكمشارال
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 عيمشارالنعةتجالنا الطمب دةيازةكمشارالت كالشراهاتكرذ التي ةيألساسا بابألسانمضتتو. ييرغتيأثحدو دمع

 .دمالقا عبلرا في طالتعالة وسياحال مسمو ةيدابجديدة و اقسوأ في عستواللجديدة وا

 دتاز يثحناميزال يصاف جئنتا يفةبيرك دةياز ضيماال معاالبةنمقارال رهتظ ،ةييمتحوال عاتلصنااعقطا يما يخصفو

 دةياز لىإلألوا مقامال يف ذاه جعيرو.2012 معال بعالرا بعلرا في %70 ىإل 2011 معال بعالرا بعلرا في %39 نم

 يف %52 ةبسنب ًةنراقم 2012 معال بعالرا بعلرا في دةياز كاتلشرانم%78 عتقتو)ةعمباال مياتكالنبشأ لفاؤتال

 %42 ةبسنب ًةنراقم 2012 معال بعالرا بعلرا في دةياز كاتلشرانم%77 عتقتو)حباالراو (2011 معال بعالرا بعلرا

 (.2011 معال بعالرا بعلرا في

 ميةلفصات اقعولت، ااسية ألسات الخدمات ااعلقط ةاعلمبات االكمي ىمع انصافي ميز

 7 لالشك

 ةنمقارال رهتظو. يضاملا بعرلابًةنراقمماعلااذهنم بعارلا بعرلايفةماعةفصبتامدلخاعاطقتاعقوتتنتحسو

 اًلؤافترثكأءانبلاعاطقيفةمماعلاتاكرشلاربتعت،تامدلخاعاطقلاخدو.ةعمباال مياتكال قعاتتو يف يادةزةينوالس

 .عميمتالو ناالعالوةيعالدالثمىألخراةيعالفر عاتقطاال يفةعاممال كاتلشرا هايتمو
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 دةياز لىإ دييؤ امم،ةيميقمإلا اقسوألاة ويلحمال قسوال يف يدةجد عيمشار يف سعتوال بناءال يفةعاممال كاتلشرا قعتوتو

 عبالرا بعلرا في لماعألا نشاط دةيازناإلعال كاتع شرقتوت،ىألخرا ةيعالفر لخدماتا اعاتن قطيبو.لماعألا نشاط

 .يج ورتلاو نالعإلا تامدخ ىمع بمطلا يف ةدايز دهشي يذلا دايعألا مسوم بارتقال ةجيتن ثلاثلاو يناثلا نيعبرلاب ًةنراقم

 .ددلجا البالط التحاق قتا هو وفهذ ة،يفيصالةاإلجاز هاءتنا بعد عبالرا بعلرالحيا لفاؤتالبميتعمال سساتمؤ رعتشو

 نم لكذ فيامبلقنال خدمات دوومز عقتوي ،ةفترال ذذهلة خاليألساسا اعاتقطالعيمج عبر الطمب يف يادةلزا دفعبو

 .دمالقا عبلرالل خالماعألا نشاط يف ادةيزةيللدواة ويميقمإلا اقسوألانموخدي

 ذذهنم %73 عقوتت ذإ ،يلاتلا عبرلا يف لامعألا ءادأ لايح لؤافتلاب ًاضيأ معاطملاو قدانفلا كاتر شريتش و

 شتاءالمسمولن خاليئحالسا دداعأفيدةيالزانأةكمشارال كاتلشراتكرذو.ةعمباال مياتكاليف يادةز ساتسمؤال

 .لغاإلشا ياتتومس دةيازفبهد ةييجوة ترشطنأ فيذنت ى خططإل ها من ليقم دعد رأشاو.لماعألا نشاط نمزعزتس
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 ةارلتجاع اقط-(تالمبيعة اكمي) ميلفصان الميزصافي ا
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 إال .ماتخدالة وييمتحولا تاعانصلا يعاطقب ةنراقملا دنع اًلؤافت لقأ يهف ،ةيبايجإ اهنوك مغرو ةراتجلا عاطق تاعقوت امأ

 مياتكال يف يادةز ةكمشارال كاتلشرا نم %66 تعقوت ثيح يضاملا بعرلاب ًةنراقم اًلئاه ًانستح لسج ةراتجلا عاطق نأ

 ةيعالفر عاتقطاال نمضتتو . ييرغت يأ ثحدو دمع كاتلشرا نم %21 عتقتونيح في،بعالرا بعلرالة خالعمباال

 :يادةز قعتوتيتال ةيألساسا

 فاعتارنم كاتلشرا هذذ فيدتتسذإة،عمباال مياتكاللحيا ريبكلفاؤتبيحمالات وهرمجوال كاتر شريتش

 .بعالرا بعلرا في دألعياا سممو للطمب خالا

 .بعالرا بعلرا في دألعياا سممولةيجتن مبالط يف يادةز ىال ةيحذألاةكات تجارشر تاشار

 ضاءق بعد يبد لىإ الءمعال دةعو مع مادقال عبلرا في يعاتبمال دةيا زةنسجألابس ومالال ةكات تجارع شرقتوت

 .اديعألا سممو للطمب خالاعتفاار عقتو عمة ويفيصال ةاإلجاز

 نمديمزال عقتوتنيح في ،يدةجد عاتومشرل ا هعقتو عمعبالرا بعلرالحيا رغياال عكات قطل شرفاءتت

 .قيايفرأ لىإ اتدرصاال دةياز كاتلشرا

 ةطشنلا قيوستلا تايممع ًةيجتن بمطلا ةدايز قعوت مع رتويبمكلا ةزهأجو تاينورتكلإلا تاعيبم ديزت نأ قعتوي

 .ددلجا الءمعلم جيوالتر مالتحو
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 يعاتبماللحيا لفاؤتالنمديمزبةالقبالرمتاج لككذبات وومشرالة ويغذ ألاةي تجارفةعاممال كاتلشراريتش

 .قيايفرأ لىإ اتدرصاال التمعد دةياز صديرتال تاكرش عقوتتو ،دايع ألا مسوم ًةجيتن

 ،الءمعال قطابتاس هنن شأمديجد نومى مخزعللحصوااهعقتو عم مبالط فاعتار ألثاثاةكات تجارع شرقتوت

 .قيايفرألماشسط وألواقلشراةقنطمىإل اهتعايبم دةياز صديرتال كاتع شرقتوتو

 مادقال عبلرا في دةيجدال اءلشرا مراأو دةياز كاتلشرانم%63 تخطط ،عاتيبمال قعاتتو دةياز كسعي امبو

 اءلشرا باتطم التمعد نفس ىعم الحفاظ كاتلشرا نم %27 تخططو.خامال داموال نماهتتياجااح لماكتالس

.قمبتم تجاتنمال ىعم مبالط نأ ماالط قوسلا تابمطتم ىمع ءانب ءارشلا تايممع ةدايز تاكرشلا ىرت ثيح ً 

 يف يدةجدال اءلشرا باتطم ةدايز نأشب اًلؤافت رثكأ (كاتلشرا نم %73) ةييمتحوال عاتلصناا كاتر شربتعتو

 %(.59) لخدماتاعقطاال يفةعاممالو %(64)ةالتجار يفةعاممال كاتلشرا هايتمم وادقال عبلرا

 معد" اتكلشرانم %94 عقوتت ثيح ةرقتسم فيظوتلا تاعقوت ىقبت ،يضاملا عبرلا تاعقوت عم ًايشامتو

 عاتقطاال فمختم نم كاتت شركرذو .2012 معا نمعبالرا بعلرا في اهيفظمو دعد يف " ييرغتثحدو

 اهيفظوم ددع ضيفخت تاكرشلا نم يأ عقوت مدع ًاضيأ ةساردلا ترهظأو . اهيلد يفظتوال قعاتتو راتقراس

 لخدماتاة وييمتحوال عاتلصناا قطاع فيةعاممال كاتلشرا تبرعت،اعاتقطالصيخاميفو.دمالقا عبلرالخال

 ةراجتلا عاطق تاكرشب ًةنراقم مداقلا عبرلا يف ( عقطا لك يف %9) نيفظوملا ددع ةدايز نأشب اًلؤافت رثكأ

 (.هايفظمو دعد دةيالز تخطط كاتلشرا هذذ نم2%)

 نم %68 عقتوت يثح دبي في كاتلشرا ةيبحر عاتقتو ىعم يعاتبمال نشاط نبشأ لفاؤتال دةياز كسعنيو

 لأج نميمسموال مبالط فاعتار لغالتالس كاتلشرا ططتخو.دمالقا عبلرا في ةيبحلرا يادةزةكمشارال كاتلشرا

 اميف اًلؤافت رثكأ ةيميوحتلا تاعانصلا تاكرش نأ تاعاطقلا نيب تانراقملا رهظتو . هاتيبحرتها وعايبم دةياز

 قطاع فيةعاممال كاتلشراهايتم، و(بعالرابعرلافيةيبحلرا يادةز كاتلشرانم%77 عتقتو)ةيبحلرا يخص

 %(.66)ةالتجارو %(67) لخدماتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 
 

 

 
 

             

       

           

               

              

  

       

  

  

  

  

 

 

 

 

2012  لعام عابرلا عبرلا ،قعمتولا مالألعا عضو

9 

 كاتلشرا نم %95 ةإشار عم 2012 ماع نم عبارلا عبرمل لامعألا تاعقوت تنسحت ،تاكرشمل ماعلا مييقتمل ًاقفوو

 .ماعلا اذهل ثلاثلا عبرلاب ًةنراقم اهتاعقوت راتقراس أو يادةز لىإ ةكمشارال

 لل خاليبقملضأفلماعأةئيبعقتوتىلألوانأةسطتومالة وغيرصال كاتلشراة وبيركال كاتلشرانيبةنمقارالرهتظو

 نم %6 ةبسنب ًةنراقم عبارلا عبرلا يف لامعألا عضو ىف ارة تدهوبيركال كاتلشرا نم %2 عقتوت يثح.بعالرا بعلرا

 تاكرشلا ةقث رشؤم قوفت نم مغرلا ىمع قباسلا عبرلا يف اًلثامم ًاهاجتا ظحول دقو . ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا

 يف لضأف لماعأ ضاعأو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا تعقوت ثيح ةريبكلا تاكرشلاب ًةنراقم ةطسوتملاو ةريغصلا

 .بعالرا بعلرا

 :ةيالتال سبابلأل ةيجتن مداقلا عبرلا يف ًانسحت تاكرشلا عقوتتو

 يدةجد عيمشار ىعم للحصوا عاتقتو

 صديرتال اقسوأ ضعن وتحس عقتو

 ةينتاجإلا ةلطاقا يادةز

 ةيمالعال اقسوألانتحس عقتو

 قطاعلةوذرالمسمو هو بعلراذاهنكولةيجتنعبالرا بعلرا في يعاتبمال فاعتاري ومسموال مبالط نتحس

 .اديعألا سممو ةيدابة وسياحال
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2012  بعارع البرلم دبي في سطةالمتوة ورصغيت الكارات الشقعتو

2012  ابعلرع ابمرل(طةسولمتاوةلصغيرات اكلشرا)عقولمتل ااألعمء اداأ

10 

 نم %95 عاقبو) يبد يف ةيلامإلجا لامعألا ةبيكرت يف ةنميهم ةصح اهل ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا نأل ًارظنو
 ةكشر 520 لصأ نم 459 اهعم اتقاءل اءإجر متيتال ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا ددعغ، بم(كاتلشرا ددعيالمإج

 ةريغصلا تاكرشلا فيرعتل ًاقفو ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةياهنتم لامعألا تاكرشلا ذذه نمضتتو .ةكمشار
 .دبي في ةسطتومالو
 قعاتتوةيئصاقتالساةاسدرالرهتظ يثحل ماعألامعتمجلةمعاالاءاراةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا كسعت 

 يلجارا لمعام عبالرا بعلرا في يعاتبمال اتادإير يادةزةكمشارال كاتلشرانم%70 عقتو عممادقال عبمرلةيبإيجا

 .ييرغتيأثحدو دمع عتقتو %21 ةبسنب ًةنراقم

 امب،يلجارا العام نمعبالرا بعلرا في %61 ىإل 2011 معا نمعبالرا بعلرا في %42 نم دتاز يثحةعمباال

 .ةسطتومالة وغيرصال كاتلشراعقطا فييقيقلحالماعألا نشاط يفةبيركدةياز كسعي

 ىلألوانأ إذ ،بقالسا عبمرلةقبمطا ةيجتنةبيركال ت كالشراة وسطتومالة وغيرصال كاتلشرانيبةنمقارال رهتظ امك

 

 

 كاتمشرل %43 ـب ًةنراقم %61 كاتلشرا لتمك ناميزال يصاف غيث بمح ، تاعيبملا تاداريإ نأشب اًلؤافت رثكأ

 تايمك لايح اًلؤافت رثكألا تاعقوتلاب ًاعوفدم ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ىدل لؤافتلا عافترا يتأيو .ةبيركال

 ًةنراقم 2012 معال بعالرا بعلرا في يعاتبمال ةيمك دةيازةسطتومالة وغيرصال كاتلشرانم%70 عقتوت) عاتمبيال

 كللشا

 مياتكال ناميز يصاف التمعد يف ًانستح ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا عاطق تاعقوتل ةيونسلا ةنراقملا رهظت

 (.ةبيركال كاتلشرانم%59 ةبنسب
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 عاتلصنااعقطا فيةعاممالةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا تبرعت، لماعألاعمتمجلةمعاال قعاتتوالعمًايشامت 

 غبم) لخدماتاة والتجار قطاع في ةعاممال مكتاهييمو ، بعالرا بعلرا عاتيبم مياتكصيخ اميفاًلؤافترثكأةيميوحتلا

 ةغيرصال كاتمشرل %66 ة وييمتحوال ناعصال قطاع في ةسطتومالة وغيرصال كاتمشرل %72 ناميزاليصاف

 (.ةالتجار قطاع في ةسطتومالة وغيرصال كاتمشرل%50مات وخدال قطاع في ةسطتومالو

 عبلرا التمعد نفس دنع رعاألسا قاءبإ ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا نم %92 معتزت،يعبال رعاأس خصي مايف

 ةغيرصال كاتلشرا نم %84 ةبنس عتقتو يتح ثالثالعبلرا فياهيإللصتوالمتيتالةيجتنال نفس يهبق، والسا

 رثكأ %(5 ناميز يصافب) ةالتجار عقطا في ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا تبرعتو . سعارألا ارتقراس ةسطتومالو

 اميف %(0 ناميزال يصاف) ةييمتحوال عاتلصنااو %(3 ناميزال يصاف) تامدخلا عاطق يف ةمماعلا كمت نم اًلؤافت

 .يعبال رعابأس مقعتي

 يفةعاممال ىقوال التمعد نفس ىعم الحفاظ ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرانم%93 معتزت،يفظتوال ديعصىعم

 نبشأ لخدماتاة وييمتحوال عاتلصناا في ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا عاتقتو ربتعتو .2012 معال بعالرا بعلرا

 رثكأةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا تبرعتو.ةالتجار قطاع في اهتيالثم قعاتتو نمىعمأنيفظموال نمديمزال نييعت

 ةغيرصال كاتلشرا نم %7 معتزت يثح نيفظ وملا نم ديزملا نييعت تاعقوت صخي اميف ةريبك تاكرشلا نم اًلؤافت

 .ةبيركال كاتلشرا نم %3 ةبسنب ًةنراقم 2012 معال بعالرا بعلرالن خاليفظموال نمديمزال نييعتةسطتومالو

 ءارشلا رماوأ نأشب ًاضيأ الفاؤت ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا هرتظ ،ةعابملا تايمكمل ةيباجيإلا تاعقوتلا عم ًايشامت

 2012 معا نمعبالرا بعلرا في اءلشرا مراأو يادةزةسطتومالة وغيرصال كاتلشرانم%63 تخطط يثح دةيجدال

 يفةعاممالةغيرصال كاتلشرا عاتقتوربتعتو. بعلراذاه في اتييرغتيأهاعقتومعد ىإل%28 تأشارو

 .ةالتجار قطاع في ةعاممال مكتب ًةنراقم ددصلا اذه يف اًلؤافت رثكأ تامدخلاو ةيميوحتلا تاعانصلا

 لخدماتاة وييمتحوال عاتلصناا في ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرالاال تز ،ةينتاجإلاةلطاقالغالتاس يما يخصف

 كاتمشرل %59 ناميزال يصاف) قباسلا عبرلا يف دئاسلا ذاجتالل ًارارمتسا دعي اذهو ،ةريبكلا تاكرشلا نم اًلؤافت رثكأ

 (.ةبيركال كاتمشرل %36 ناميزال يفاصب ًةنراقم ةطسوتملاو ةريغصلا
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 عقوتت يتلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ددع يف ًاعافترا ةساردلا رهظت ،قباسلا عبرلا يف دئاسلا ذاجتالل ًارارمتساو 

 نفسل ثالثال عبلرا في %50 لبمقا باحألرا يادةز كاتلشرا نم %69 عقتوتذإ بع،الرا بعلرا في باحألرانتحس

 نم عبارلا عبرلا حابرأ نأشب اًلؤافت رثكأ ةيميوحتلا تاعانصلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ربتعتو .العام

 ربتعت ،قباسلا عبرلا يف ةدئاسلا تاهاجتالل ًارارمتسا ًاضيأ دعي اميفو . ماتخدالة والتجار يعقطا في اهتيالثم

 مكت ناميز يصاف غيث بمح ةبيركال كاتلشرا نم عبارلا عبرلا حابرأ نأشب اًلؤافت رثكأ ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا

 .ةبيركال كاتمشرل %43 ةبنسـب ًةنراقم %61 كاتلشرا
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2012  عباع الربالر-(يرتصدكات الشر) عقمتوعمال الاء األأد

 ابعرلا عبرمل يدب يف ديرلتصا تاكرش عاتقتو

11 

 دةجوموال نم لخدماتاة والتجارة وييمتحوال عاتلصنااتعاقطا في ريصدتال نحو ةهجمو ةكشر 119 ةاسدرال نتمضت

نم رثكأ أو ةعممجال اهتدااإير نم %20 ققتح يتلا ةسسؤملا ريدصتلا ةكرشب دصقي ،ريرقتلا اذه ضارغألو .دبي في ُ 
 .اتدرصاال

 نم %76 نأ ثيح هجوتلا ةيممح تاكرشلاب ًةنراقم لامعألا ءادأل ةيوقلا اهتاعقوت ىمع ريدصتلا تاكرش تظفاح
 ةينوالس ةنمقارال رهتظو .ةيحممال كاتلشرا نم فقط %66 ةبسنب ًةنراقم تاداريإلا يف ةدايز قعوتت ريدصتلا تاكرش
 عبلرا في %43 نم ناميزال يصاف داز يثح صديرتال اتيعبم نازيم يفاص يف ًاريبك ًانستح ريدصتلا قطاع قعاتتول
 .يلجارا العام نمعبالرا بعلرا في %60 ىإل 2011 معا نمعبالرا

 :ىألخراةيألساسا عاتقتوال اتشرمؤلاصمخم ميياميفو

 لخدماتا تاكرشب ًةنراقم مداقلا بعرلا يف تارداصلا تاعيبم نأشب اًلؤافت رثكأ ةيميوتحلا تاعانصلا تاكرش ربتعت

 عقتوت يتال كاتلشرا ةبنس نأ يثح ةيعالفر عاتقطاال عيمج نيب اتدرصاال يعاتبم ل تجاذفاؤتال عييشو .ةالتجارو

 ةيألساسا ةيعالفر عاتقطاال لثمتتو . صديرتال كاتع شريمج نم %8 اهدرقةيمشها ةبنس يه عاتيبمال ضنخفاا

 ةيغذ ألان وادعمالجاج ولزايات وماويكال) ةييمتحوال ات علصنااعقطا في ريصدتال يعاتبميف يادةز قعتوتيتال

 

 لالشك
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 لخدماتاو ( ميلحاات وهرمجواليات ونوكتراإللبس ومالالات وسيارال رغيا قطع) ةالتجار قطاع فيو (باتومشرالو

 (.لقنال)

 مد القا عبلرا في التمعدال نفس دنعرقتتس أو ريصدتال يعاتبم مونتنأ قعتوي،صديرتال كاتمب شرغأ يما يخصف

 رمتتسو.ةيللدواة ويميقمإلا اقسوألا فيعستوالة وياللحا صديرتال اقسوأ فيلماعألا نشاط يف يادةمزلةيجتن لكذو

 يطمحالسيا وآلدوقيا ويفرأى وألخرا لخميجيانعاوتال مسمج لدو نممداتمس مبقع طتو يف صديرتال كاتشر

 .هاتنتجامل ةوذرال مسمو هو دملقاا بعلرا نأ ًاضيأ ةكراشملا تاكرشلا ضعب تركذو .ديهاال

 ايقيرفأ قاوسأ ىمع زيكرتلا عم مداقلا عبرلا لالخ اهتارداص عيونتل ًاططخ ريدصتلا تاكرش نم %29 مكتمت

 .لخميجيا نعاوتال مسمجو

 يفةعاممال ىقوال التمعد بقاءإ كاتلشرانم%93 مااعتز عماهارتقراس مىعفيظتوال التمعد افظتح نأ قعتوي

 .العام الهذ ثالثال عبلرا في اهتالمعد نفس دنعمادقال عبلرا

 كاتلشرا نم %72 عقتوتذإ ة،يقوال اتدرصاال يعاتبم قعاتتو عكسيامب ياتشترمال ياتتومس دين تزأ قعتوي

 ريثكب اًلؤافت رثكأ ةيميوحتلا تاعانصلا عاطق يف ريدصتلا تاكرش ربتعتو .يدةجدال اءلشرا مراأو في دةياز ةكمشارال

 .يدةجدال اءلشرا مرابأو مقعتي اميف ماتخدالة والتجار قطاع في اهتاظيرن نم

 ذإل،ماعألاعقطالةمعاالةيبإليجاااءارا كسعيامبةيغالمةفائمتمةيبحلرانبشأ ريصدتال كاتعات شرقتوربتعت

 معد عقتوت %15 ةبسنب ًةنراقم 2012 معال بعالرا بعلرالباح خالألرا في دةياز كاتلشرانم%76 عقتوت

 اميف اًلؤافت رثكألا يه ةيميوحتلا تاعانصلا عاطق يف ةمماعلا ريدصتلا تاكرشو . حباألرا مىع رييغت ثحدو

 .ماتخدالة والتجار يعقطا في ةعاممال كاتلشرة بانمقار ةيبحلرا يخص
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 2012 بعارع البرلم مالألعء العام لقطاع ادااأل

 ىلإ ًاضيأ ةساردلا ىعست ،يمبقتسملا طاشنلا نأشب تاكرشلا تاعقوت سايق وه ة اسدرال ذذهل ئيسيلرا ضغرال نأ غمر
 .آخر لىإ بعرنملماعألا أداء يفةيفعمال اتييرغتالديحدت

 نم ريثكال رأشا يثح ،قباسلا بعرلاب ًةنراقم 2012 معا نم لثالثا بعلرا في افيعض لماعألا أداء نكا دقلو
 لسج اذ لخدماتا عقطا داءا يف عفضال اهذ زبرو .ةعمباال مياتكال يف اضفنخا لتسجي ىإل ةكمشارال كاتلشرا

 داءأنأ ماتخدالة وييمتحوال عاتلصناا عيقطا كاتت شركرذنيح في . ناميزال يصاف ىف %12 غبم ابالا ساداء

 ىعم يجابإلبا %6و%8 نازيملا يفاص مغبو ،ثلاثلا بعرلا يف ةعابملا تايمكلا ثيح نم ًايبايجإ ناك لامعألا
 .لياتوال

 2012 لثالثع ابلرا-ةميلفصات اجلمخرا-ةاسيألسات ااعلقطاعة حسب المبات المكمي ةلنسباان بلميزصافي ا

 فاضانخ ليسجتتذكر يكات الذالشر %- يادةق زيتحق تذكر تيكات الالشر %=نايزلمي اف، صا12 لالشك

 ةزهأج يعنصتو تايواميكلاو موينملألا تاعاطق ءادأب ًاعوفدم ةيميوتحلا تا علصناا عقطال يجابيإلا األداء يأتي

 ةيغذ ألا يعنصتتغميف وال دامونت ومإلساد ويحدال يف تتاجر أو جتنتيتال كاتن شرأ الإ.ثاثألاجاج ولزاييف وكتال

 .ءالمعلا بمطو يعراشملا ددع ضافنخال ًارظن اهطاشن يف ؤطابت تهاجو تابورشملاو
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اتاألجازةيجتن)جاتسونماليعاتبمضنخفاافيةالتجارقطاعلالسمبيناميزاليصافاءري وألساسالمعالالثمتي  

(ةيفيصالاتاألجازن وضامرهربب شبسلماعألاطؤتباةيجتن)اتسيارالرغياة قطعيعلصنااداتعمالو(ةيفيصال

.ةيطاسالقرن وييالبحرنيدرموالو

اعوفدمثلاثلاعبرلايفتماخدالقطاعليفعضالداءألاجاء رماعمالناء وبال:ةيلاتلاتاعاطقلاطاشنضافخنابً  

ضنخفاا)لقنالو(يفصالاتأجازضاءقلةللدواجخاراتارالقرناعصدجووافس ونتالجديدة ويعمشاردجوم وعد)

لماعألاماتخددات وعمالريتأجو(ثالثالي ونالثانيعبلرافيضمعارالات ومرتمؤالمسموفعض)ناإلعالو

.ىألخرا

كاتلشرانم%80تكرذيثح 2012معانملثالثابعلرافيريبكدحلىإهاارتقراسمىععيبالرعاأسظتحافو

.ةمنافسالالطمب وفعضةيجتنرعاألسااضفنخا%12تكرذنيحفي،سعارألافيرييغتثحدودمعةكمشارال

ادعأتظفاح اعلانمثلاثلاعبرلايفريبكلكشباهرارقتساىمعنيفظوملاد نييعتىلإتاكرشلاضعبتراشأناويراجلام

يريتغأي ثحدوعدم لىإ%(91)كاتة الشريبغمت أأشارو%.1غبالي البإليجان اايزلمي افن صام يظهرمابحسن جدديظفمو

عبن خالل الريظفن الموييتعير فييتغثحدوعدم لىاعات إطالقعين جممتكات الشرأشارو.عبا الرهذلاليها خفظعدد موفي 

.ثثالال

يهنخفضتايدةجدالاءلشرامراأونأجدن،ةعمباالمياتكاليثحنملماعألامعتمجلالعامداءألاكسعيامبو

تأشار،ةيألساسااعاتقطالنيبنمو.السمبب%1غالبالناميزاليصافنمرهيظامبسحلثالثابعلرالى خالألخرا

ةنراقمباجيإلاب%6ناميزاليصافغيث بمحيجابيإأداءاهتسجيمىإلةالتجاركاتشر كاتمشرليجابإلبا%1ةبسنبً

اميفالسمبب%12ذدرقناميزيصافلخدماتاكاتمت شر، سجىألخراةيالناحىعمو.ةييمتحوالعاتلصناافيةعاممال

.اءلشرامراأويخص

(ةمنافسلاة وللدواجخارالءمعالرفالطمب مع سضنخفااد وجدمالءعدجوم وعدات وصديرتاليعاتبميف

22 



 
 

 

  
   

                
       

  
 

                 

    

 

  

  

        

 

   

               

 

       

  

   

  

  

 

 كاتلشرا نم %43 متن سجيح في ،ةينتاجإلاةلطاقالغالتاس التمعد راتقراس مىع كاتلشرانم%37 حافظت 

 %.90و 60 نيبةينتاجإلاةلطاقالغالتاس التمعد سطتومحاوترو . ثالثال عبلرالالت خالمعدال ذذه في دةياز

 تأشارة، وينتاجإلاةلطاقالغالتاس التمعد نم ضتفخةييمتحوال عاتلصناا كاتن شرأنيعبلرانية بنمقارال رهتظو
 .يلجارا بعلرا في %39 ةبسنب ًةنراقم ةقاطلا لالغتسا تالدعم يف ةدايز ىلإ يناثلا عبرلا يف تاكرشلا نم 68%
 ًةنراقم ثلاثلا عبرلا يف ةقاطلا لغالتاس التمعد نم ةكمشارال كاتلشرا نم %26 دتاز مات،خدال قطاع يما يخصفو
 .ثانيال عبلرا في كاتلشرانم%31 ةبنسب

2012 

 تأشار فقط %11 ةبسنبًةنرامق ةالمعال دةحتكاليف و يف ييرغتيأثحدو دمعىإل كاتلشرانم%87 تأشار يثح

 :ةيالتال سبابألا لىإ يادةلزا ذذهىعزتة، والمعال فيالكتيف يادةزدجوى وإل

 

 

 .نيفظمولم نكالسل وقنالم وعاالط اهفيرتو ةجيتن فيلاكتلا يف ًاعافترا تاكرشلا ضعب تهجاوو

 عبلرا في ،كاتلشرانمديلمعد مقق مثار لثمتيتالم، ولخاا ادموال ةفتكم دةياز لىإةكمشارال كاتلشرانم%31 تأشارو

 ةنمقارال رهتظو. العام نفس نمينالثا بعلرا في اهدلعمنع%6 رداقمب ضتفنخا قد نكوتابهذو 2012 معال ثالثال

 نم %45 تراشأ ثيح ماخلا داوملا فيلاكتب ًارثأت رثكألا يه ةيميوحتلا تاعانصلا تاكرش نأ ةثالثلا تاعاطقلا نيب

 باتومشرالة ويغذ ألا اعاتنت قطكا ،ةييمتحوال عاتلصنااعقطا فيو.ثالثال عبلرا في فيالكتال ذذه يادةز لىإ كاتلشرا

 .خامال داموال فيالكت يف يادةزلاب ًارثأت رثكألا يه ةيعرفلا جاجزلاو موينمل ألاو

 ديعي امب ةكمشارال كاتلشرا نم %93 لـ ةبنسالب 2012 معال ثالثالعبلرا فياهارتقراس مىعرإليجاا يفالكت حافظتو

 ةبنس نأ الإ. غيرتتمل كاتلشرانم%85 ةبنسلةيإليجارا قيمال نأتهرأظ التي يضماال عبلراجئنتا نذها ألا لىإ

 رإليجاا التيتعد ىإل لألوا مقامال يفىعزتيتالات وإليجارا يادةز مىعءلضوا طتسم %(6) تكالشرانم ةقميم

 .اتعقارال مالك اهضيفر يتال ةيرلدوا

 ماعل ثلاثلا عبرلا يف ًايبسن اهرارقتسا ىمع ةلامعلا فيلاكت تظفاح ،قباسلا عبرلا يف دئاسلا ذاجتالل ًارارمتساو

 ةيتنافسال ةدرقال ىعم لمحفاظ دجدال نيفظموال ىعم ةضوعرمال تباولرا يادةز

 ةيمكولحا مسولراات وشيرالتأ يفالكت فاعتار
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 %72 تأشاري، وفصرمليموتىعم متصحةكمشارال كاتلشرانم%24 نأ ًاضيأ يلاحلا عبرلا ةسارد تحضوأو

 ةفتكم دةيازنمةيقبتمالةبنسالهتكرذما فبخال ليموتالفيال تكيف ييرغتيأثحدو دمعىإل كاتلشرا هذذ نم
 فاعتار هو نكيبليموتىعم اهلحصو ندو لحا هنأةكمشارال كاتلشراتكرذ ذيالييسئلرا ببالس نكاو.ليموتال

 .التكفاال /ناتماضالب مقعتياميف باتعوصةهاجموم وسولرافائدة وال التمعد

 لثالثا بعلرا في باحألرا ياتتومس ريغتمعد أو دةياز لىإتأشار ةكمشارال كاتلشرانم%60 نأةاسدرال تهرأظو

 %(7 ناميزال يصاف) باحألرا يثحنملضأف داءأ يققتح ىإل ةييمتحوال عاتلصناا كاتت شرأشارو .2012 معال

 (.%5 ناميزال يصاف)ةالتجار كاتشرو %(12 ةبنسب ضفنخا ناميزال يصاف) تامدخلا تاكرشب ًةنراقم

 2012 ثلثالع ابرال في دبي في سطةالمتوة ورصغيت الكارأداء الش

 ،لماعألا معتمجل العام داءألا بيركدح لىإ 2012 معا نم لثالثا بعلرا في ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا أداء عكسي
 ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا عاتيبم داءأ نأ جدنو .ةاسدرال يف ةكمشارال ةنيعال نم %95 لثمت كاتلشرا هذذ نأ إذ
 ضنخفاا لىا تاشار يتلا ةكراشملا تاكرشلا ددع نأ ثيح قباسلا عبرلاب ًةنراقم ثلاثلا عبرلا يف ًايبسن فعضأ ناك
 %(.35) اهتاديز ليإ تأشار يتال مكت نم ىعما نكا %(41) ةعمباال مياتكال

 :ةييسئلرا جئنتالم اصمخم يا يمميف
نيفظموال محج في رييغتيأدجوم وعد ىإل ةكمشارال ةسطتومالة وغيرصال تكالشرانم%90 ةبنستأشار، 

 نم %87 تأشارات وإليجارا في دضطرم فاعتار دجوى وإل %(92) كاتلشرانمةبيركةبنس تأشارو
 نم %32 تاشار ،خامالداموالفيالكتصيخاميفو.ةالمعالفيالكتيف ييرغتثحدو دمعىإل كاتلشرا
 ىإل تأشار كاتلشرا نم %79 نأنممغلرا مىعو. ثالثال عبلرالف خاليالكتال ىف دةياز لىا كاتلشرا

 نكوي نأ لمتيحو .عيبلا راعسأ يف ًاضافخنا تاكرشلا نم %14 مت، سجثالثال عبلرا في رعاألسا غيرتمعد
 ضنخفاا لىإ ةكمشارال ةسطتومالة وغيرصال كاتلشرا نم %42 تراشأ ثيح حابر ألا ىمع ًابمس رثأ دق اذه
 .ثالثال عبلرا في اهباحأر
تأشار ذإة،عمباال مياتكال يثحنمةسطتومالة وغيرصال كاتلشرانمىعمأاءادأةريبكلاتاكرشلاتققح ً 

 تاكرشلا كمت تققح ،كلذل ًةجيتنو . ثالثال عبلرا في ةعمباال مياتكال دةياز لىإ ةبيركال كاتلشرا نم 51%
.حباألرا يادةز لىإ هانم %51 تأشار يثححباألرا عيدصىعم لضأف اءادأ ً 
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 2012 ثلثالع ابرال في 

 ريصدتال كاتن شرأةيحممال قسوال نحو ةهجموال مكتصدير وتال نحو ةهجموال كاتلشرانيبةنمقارال رهتظ
%35 ةبسنب ًةنراقم لثالثا بعلرا في اهتدااإير يادةز كاتلشرا ن تمكم %42 تأشار يثح لضأف اءادأ تققح ً 
 .ةيحممال قسوال نحو ةهجموال كاتلشرانم
 ريصدتال كاتن شرأةيحممال قسوال نحو ةهجموال مكتصدير وتال نحو ةهجموال كاتلشرانيبةنمقارال رهتظ
%35 ةبسنب ًةنراقم ثلاثلا عبرلا يف اهتاداريإ ةدايز تاكرشلا كمت نم %42 تأشار يثح لضأف اءادأ تققح ً 
 .ةيحممال قسوال نحو ةهجموال اتكلشرانم
 نحو ةهجموال كاتلشرانمليبقم ربكأ ددعنأ جدن،ةيحممال قسوال نحو ةهجموال كاتلشرة بانمقارال دنع

 (.ةدرصمال ريغ كاتلشرانم%7صدير وتال كاتن شرم %9)عيبال رعاأس يادةز لىإ أشار ريصدتال
 ليتسج يفتمرتاسةييمتحوال عاتلصنااعقطا فيةامملعا صديرتال كاتن شرأ اعاتقطالنيبةنمقارالرهتظ
 .ةراجتلاو تامدخلا يعاطق يف ةمماعلا اهتاليثمب ًةنراقم حابرألاو ةعابملا تايمكلا ثيح نم لضفأ اأداء
 ينالثا بعلرا في فيظتوال التمعد نفس ىعم %(90) ريصدتال كاتمب شرغأ ظتحاف ،يفظتوال صيخ اميف
 عبلرا في دجد نيفظمو نييعتةييمتحوال عاتلصناا في ةعاممال ريصدتال كاترن شم%13 تكرذو.العام نم
 ًاضيأ ريدصتلا تاكرش نم %39 تأشارو . ةالتجارمات وخدال يعقطا في %3و%6 ةبسنب ًةنراقم ثلاثلا
 رييغت يأ ثحدو دمعب دتأفا يتال كاتلشرا نم %58 لبمقا لثالثا بعلرا في ملخاا ادموال فيالكت دةياز لىإ

 .يفالكتال يف
 هتركذ امبسح كلذو ريدصتلا يف طارخنالا مدع ءارو ةيسيئرلا بابسألا ضعب ًاضيأ ةيلاحلا ةساردلا رهظت
 :بابألسا هذذ نمةعمومج يا يمميفة، ويحممال قسوال نحو ةهجموال كاتلشرا

 ديرصت التكارء شداأ













 . بسحف ةيمحملا قوسلا ىمع ًايلاح لامعألا زيكرت راصتقا

 . صديرتال يف سعتولم ةية كافيالمدارمو تالكما دمع

 . صديرتال صفر نع بحثلم يعدا م، الثنمو.يدةجصفر ريفتو يفةيحممال قسوال رامرتاس

 .تاكرشلا لامعأ ةطخ نم ًاءزج ريدصتلا يف عسوتلا نوك مدع

 .ةيكرمجلا موسرلا نع ةجتانلا ةيلاملا بعاتملاب رورممل ًابنجت ريدصتلاب تاكرشلا مايق مدع

 .عقدةم اءاتاجر ىعم لمتيش ريصدتال نأتكالشرا بعض دتقاعا

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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 يتال مكت هبتش 2012 معا نم لثالثا بعلرا في كاتلشراهاجتو تحديات ةثثال زأبر نأ بقالسا عبلرة بانمقارال رهتظو

 تجاتنمال ىعم مبالط ىعم متتقد ةيمكولحامسولرانأفلحا ةيا مىع . العام نفس نمينالثا بعلرا في اهيال تاشار

 .كاتلشرا هانعتعبر مابيات حسحدتال دةح تبارعالا فى نيخذا ماتخدالو

 :دبي ةإمار في كاتلشرالماعأ مىعرثتؤيتال ةييسئلرا تحدياتالبنبيا يا يمميفو

 ىعم ةيللدواة ويحممال كاتلشرانمةمنافسال ربتعت (: ةكمشارال كاتلشرانم%24 هب تدافأ امل ًاقفو) ةمنافسال .1

 ةأطو ةدايز ىلإ ًاضيأ %(93) ةكمشارال كاتلشرا غمبأتأشار دقو. دبي في كاتلشراهاجتو يتلا ياتحدتال أسر

 كاتلشرانأ بدويو . ةيادصتاالق اعاتقطال عيمجنيبعئي شاألرا اهذو . ليلحاا بعلرا ذاه في ةمنافسال يحدت

 يه (ةدليصال) ةالتجارو (لقنالناء وبلا) لخدماتا عقطاو (ةعطباالو ميونماألل) ةييمتحوال عاتلصناا عقطا في ةعاممال

 .يدحتلا اذهب ًارثأت رثكألا

 تحديات أسر مىع ةينالثا ةبتمرال يف ديتحال اهذ جاء (:كاتلشرا نم %9 هب تدافأ امل ًاقفو) ةيمكولحا مسولرا .2

 اهتكرذ التي ةييسئلرا بابألسالثمتتو. بقالسا عبلرا في ةثالثال ةبتمرال يفنكا نأ بعد لثالثا بعلرا في لماعألا

 يتال كاتلشرانيبنمو . ىألخراةيمكولحامسولرا يادةزة ويالتجار ةصخلرا م تجديدسورعتفاار يف كاتلشرا

 .ليلحاا بعلرا في يحدتال اهذ دةح يادةز كاتلشرانم%89 تكرذ دي،تحالاهذ تاختار

 يتال كاتلشرانيبنم (:ةكمشارال كاتلشرانم%7 هب تدافأ امل ًاقفو) لخدماتاتجات ونمال ىعم مبالط صقن .3

 معا نم لثالثا بعلرا في يحدتال اهذ طأةادة ويت بزادأف اهنم %69 نأ دجن ،ًايدحت بمطلا صقن نوك ىلإ تراشأ

.2012 

 يحدتال اهذ ىال تاشار التي كاتلشرانم%94 تأشار (:كاتلشرا نم %6 هب تدافأ امل ًاقفو) لخدماتا ةفتكم .4

 .ضيماالعبلرا في ديتحال دةادة شيز لىإ

 اهذ ةيمأه ىإل تأشار يتال كاتلشرا نتكا (:كاتلشرانم%5 هب تدافأ امل ًاقفو) اتعقارالار ويجإلا ةفتكم فاعتار .5

 تكرذ التي كاتلشرانم%88 تأشارو. مىعأ اتبإيجار رإليجاادقوعديجدتىإل تضطرا التي مكتيه ديتحال

 .ضيماال عبرلا في يحدتال دةادة شيز لىإ ديتحال اهذ
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اقفو)ةيمكولحاحئالموا .6 ةقتعممال)لماعألاحئالوفيرمتمسالريغتال(:ةكمشارالكاتلشرانم%4هبتدافأاملً

اريتسالاتاءارجاوصيخرتلاتاءارجإرييغتب كاتلشرانم%81تكرذو(.رورملاوتايدمبلادعاوقوريدصتلاود

ايدحتةيموكحلاحئاوملاريغتربتعتيتلا .ضيماالعبلرافيدتازديتحالاهذدةشنأً

ةسطتومالة وغيرصالكاتلشراهاتكرذالتيتحدياتالنأظناالح،كاتلشرائاتفنيبقوالفرتالفات والخاعيدصىعمو
لنيحفيو.ةمعاةفصبلماعألاعقطاهاجتويتالمكتهبتش كاتلشراهاهاجيونييحدتزأبرمىعرييغتيأأيطرم
.ةيمكولحامسولرام ولخااادموالةفتكماهيتميات وحدتالزأبرثالثمبالطصقننكوىإلكاتلشرا هذذتارأشة،بيركال

امساق،ةسفانملاوهو،يدحتزربأربتعي،قسوالنحو هجتوالصيخاميفو اكرتشمً قوسلاوحنةهجوملاتاكرشلانيبً
ةيمكولحامسولرافيىألخراياتحدتالزأبرلثمتتصدير،تالكاتص شريخاميفو.اءسوالىعمريصدتالة ويحممال
قسوالنحو ةهجموالكاتلشراعيدصىعمو.ةيمكولحاحئالمواافق ومرالة والمعالةفتكمات وعقارالار ويجإلايفالكتو
.افقمرالةفتكمة ويمكولحامسولراهايتمة وينالثاةبتمراليفالطمبصقنيتة، يأيحممال

مبالطصقنة ويمكولحامسولراة ومنافسالتحديات نأجدن،ةيحممالكاتلشرار وشوفألوااتكن شريبةنمقارالدنعو
رحلاةقطنملاتاكرشهجاوتيتلاتايدحتلازربأيهقفارملاةفمكتو ةنراقمة بمطلاصقنوةيموكحلاموسرلاوةسفانملابً
.ةيحممالكاتلشراهاجتويتالتحدياتالزأبرهي

27 



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

29% 71% 

30% 70% 

0 % 20% 40% 60% 80% 100% 

23% 77% 

31% 69% 

' 

0 % 20% 40% 60% 80% 100% 

االستثمار عاتقتو
ةينتاجا اإلتهقطا يادةة لزكط الشرطتخ له

أ 14- لالشك

ة؟تخدمالمس تيانتققية الترة لكط الشرطتخ له

ب-14كللشا
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 ىمع تظفاح يمبقتسملا عسوتلا ططخب قمعتي اميف لامعألا تاعقوت نأ دجن ،يضاملا عبرلا ةسارد جئاتنب ًةنراقم

 ىعم كاتلشرانملأق دعد معز رهتظ ةياللحاةاسدرال جئ نتا نأ الإ .2012 معا نم لثالثا بعلرا في اهارتقراس

 ةينتاجإلا هاتطاق يادةز هامعز ىإل ةكمشارال كاتلشرانم%29 تأشارو . ةمخدتمسال نياتقتال ةيقفي تر رماثتالسا

 ةبسنب ًةنراقم) ةمخدتمسال نياتقتال ةيقت تركالشرا نم %23 تخطط نيح في ،( ثانيال عبلرا في %30 ةبسنب ًةنراقم)

 معتزتيتال مكتنع %(29) ةيجاتنإلا اهتقاط ةدايز مزتعت يتلا تاكرشلا ةبسن ًاضيأ ديزتو (. ثانيال عبلرا في 31%

 %(.23)ةمخدتمسال نياتقتال ةيقتر

 يف ثمارتالساة وياللحا اتمقرال ةعستو لثمةيالمأسر اتثمارتاس فيذنتلةينتاجإلاةلطاقا يادةز في ةبغالرا كاتلشرا ططتخو

 .باتكمرالالت واان والمخازالمصانع و لثم لماعألا لأصو

 مبحج كاتلشرا ضا تمكر ي هويسئلرا ببالس نكا ،ةينتاجإلا هاتطاق يادةز مىعةمالعاز ريغ كاتلشرا يما يخصفو
 رفتو معد هو ةينتاجإلاةلطاقا يادةز دمع اءرااخر و ببالس نكاو . ةيعستو كها خططتالما دمع أو ياللحا هاالمعأ
 ضعبتأشار نيح في . ةياللحاةلطاقا ناءبيفةياللحا اتثمارتالساة وملالزاةيالمأسلرا اتثمارتالسا /ةيالمال دارموال
 .قسوال فور ظراتقراس أو ةمئامو معد ىإل ىألخرا كاتلشرا

 رماثتالسا اذجت اًلؤافت رثكأ %(31)ةييمتحوال عاتلصنااو %(32) لخدماتا عقطا كاتن شرأ ةيعقطاال ةنمقارال رهتظو

 كاتر شربتعت ،ةمخدتمسال نياتقتال ةيقد تريعص ىعمو %(.24) ةيراجتلا تاكرشلاب ًةنراقم ةيجاتنإلا ةقاطلا ةدايز يف

 %(.19)ةالتجار كاتشرو %(24) تامدخلا تاكرش اهيمتو اًلؤافت رثكألا %(26) ةييمتحوال عاتلصناا

 ةقاطلا ةدايزو ةمدختسملا تاينقتلا ةيقرت ىلإ اًليم رثكأ ةريبكلا كاتلشرا نأ جدن ،كاتلشرا حجم أساس مىع رنظال دنعو
 .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاب ًةنراقم ةيجاتنإلا

 تاكرشلاب ًةنراقم ةيجاتنإلا ةقاطلا ةدايز نأشب اًلؤافت رثكأ ريدصتلا تاكرش نأ دجن ، قسوال نحو هجتوال رظونم نمو

 .ةمخدتمسال نياتقتال ةيقتر صيخ اميفهبتشامنيتئفال قعاتتو نأ الإ،ةيحممال قسوال نحو ةهجموال

 ةيجاتنإلا ةقاطلا ةدايز يف رامثتسالا ىمع ًاصرح رثكأ ةيمحملا قسوال نحو ةهجموال تاكرشلا نأ ًاضيأ ةساردلا رهظتو
 .روشفوألا تاكرشب ًةنراقم ةمدختسملا تاينقتلا ةيقرتو
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	Structure Bookmarks
	Artifact
	الةمدقم
	الةمدقم
	الةمدقم
	الةمدقم
	الةمدقم


	1992 .
	سأتتسادئرةلاتنمةياقلاداصتةييف امرسمنماع
	بدهفتنظو ميو معدشلإارافىمعقعاطااجتلرو ةلاةعانصيف إامرةيبد 

	2008(25).
	ويفوتكأبر
	،دصأرسوماشليخحمدمبنردشالآوتكمم،انبئرئسيودلالو ةرئسيولازراو ءمكاحيبد لامروسمرمق
	ويذلامنحادئرةالتنمةياقلاداصتةيلاؤسمولةيلااكمةمعنختطيو طتنظو ميشلإارافىمعاادلأءاقلايداصتيف لإاامرةةفصبةماعىلإ اجبندمعلاتنمةيلامةمادتسبغةيضامنقحتيقأادهفخةطيبد سلإاتراجيتةي

	:
	ولاتزلاادئرةلاتنمةياقلاداصتةيؤسموةلعنأشنطتاهاقتلديمةيلامتمثةميف ستجيلالشركاتواصدارالتراخيصوأنشطةحمايةالتجارةفيدبي،لاإأنو هموخد علؤمستاسديدجةتحتمظةماادلئرةمتوتسيعناطقؤسمولتاياادلئرةلشتلم

	1.
	ؤمةسسحمدمبنردشالتنمةياشملاريعاصلغيرو ةوتملاسةط

	2.
	ؤمةسسيبد لتنمةياداصلرتا

	3.
	ؤمةسسيبد مللاعفايو تلاترويجااجتلري

	4.
	مكبتسلااتثامرجلأايبن

	.().
	وتعملالدائرةاانعمىإحرازتطورفيهذذالقطاعاتأيضاً
	وتماشياًمعالمهمةالجديدةالمنوطةبالدائرة،عكفتإدارةالدراساتوالسياساتاقلاداصتةيىمعجإراءدرةساسااصقتئةيربعونسةيقلعاطلأاعلاملابتسنيقمعلاؤمستاسلااتةعبلاه
	ؤمةسسيبد لتنمةياداصلراو تؤمةسسحمدمبنردشالتنمةياشملاريعاصلغيرو ةوتملاسةط
	ولابتواعنمعؤمةسسدنآ نادبرسداترتيونجبسآو اياشلرقولأاسطلاودحمدةمنلجأ قتيميوموضو يعودريعنوتتاعقلأاعلاميف إامرةيبد 
	ويصخماذهسملادنتلاناتئجلارئسيةيدملرةساسلاااصقتئةيعنلاربعلااثثلماعل

	.2012 

	ةعيرس ةرظن عبرلا يفيبديف بكرملا لامعلأا عمتجم ةقثرشؤم لصوثلاثلا ماع2012 ىلإ 122.7 ةطقن اهردقةدايزًاققحم6.5% وةيضاملاةنسلاب ةنراقم15.6% ،قباسلاعبرلابًةنراقم ىلإريشيامب رارمتسا عمتجم تاعقوتعلأالام ماعلا مداقلاعبرمل كلذوىباجيا لكشبوعافترلاا ىف( عبرلا عبارلا ماعنم2012.) تسكع تاعيبملاتاعقوتةدعاصتملا يداصتقلاا طاشنلايمانت عقوتتثيح90% امإ تاكرشلا نممداقلاعبرلا للاخرييغتنوداهئاقبوأ اهتاعيبم ةدايز. صخياميفو تاعاطقلاةيداصتقلاا اسلأا ةيس تاكرشاهيمتوةيميوحتلاتاعانصلاتاكرشنيباهتلادعم ىمعأ تاعقوتلاتمجس، ةيراجتلاتاكرشلا
	"".. 
	"".. 
	رئادة لاتنمية قلااتصدايةهي لارئادةاحلوكمية يف رامإةدبي لامؤسولةعن حتققي الأ دهفا الارتساتجييةاساسلأية لامتمثمةفيتزعيز
	لانوم قلااتصدايلادتسمما
	ودتعيملاقردةلاسفانتية راملإة يبد 
	وبهفد قو سايتاهج و رظنرؤى جمتعمالأعامل، مطأتق لارئادةلارداتاس اسلاتقاصئيةربعسلاونيةلاطقعالأعامو لالت يتهفد فيلاماقم اولأللإى ميدقت لحمة اعمةعنلاطاشن قلااتاصيد احللاييف دبو يلاوتتاعق لاسمتمبقيةلرمبع اقلامد

	وابلإ فاضة لإى توانل راقتير لارداتاس الاستقصائية لموضع الراهن والتوقعات المستقبمية، تستعرض التقارير أيضاً 
	وابلإ فاضة لإى توانل راقتير لارداتاس الاستقصائية لموضع الراهن والتوقعات المستقبمية، تستعرض التقارير أيضاً 

	. 
	التحديات الأساسية التي تؤثر عمى نمو وتطور الشركات مع تقييم لمتوقعات الاستثمارية خلال الاثنى عشر شهراً التالية



	ةيجهنملا 
	ةيجهنملا 
	ةيجهنملا 
	ةيجهنملا 
	ةيجهنملا 


	2012 520 . .(12% .) 
	أُرجتي لاردساةاسلاتقاصئيةلاطقعالأعاملعنارلعب اثلاثل من اعم 
	1
	براشمكة جإملاي 
	رشكة من جميع أءاحن اراملإة
	وقد اشتممت العينة عمى مزيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يضمن تمثيلاً مناسباً لطقتاعا اانصلتاع لاوحتمييو ةعاطق راجتلاو ةعاطق لادخبسح تام سنبة هاسممة كل منها يف انلاتج لاممحي اجلإملاي راملإة بدي
	وجستم لاردساةاسلاتقاصئيةلرمعب احللاي راشمكةعدد أكبرمنارشلتاك لاكريبة 
	من جحم لاعينة


	Artifact
	: 
	: 
	1 
	لغرض الدراسة الاستقصائية، يعرف كل ربع ونسي ىمع اوحنل ايلاتل
	لاربع ولأال وه فلاترة ام بين شهري يو ريانامرسو ،لاربع لايناث وه

	. 
	ُ فلاترة ام بين شهري أبرو ليوينو ويلاربع لااثثل وه فلاترة ام بين شهري ويلو ويسبتو ربملاربع لارابع وه فلاترة ام بين شهري وتكأبر ودسيمبر من لك ماع

	1 ""
	كشلال 
	وبغيةولاوقفمعى
	دلاتلا
	 وأوتقتاع الأعام،لرزكتلاردساةمعىؤمرشتا ساسأيةمثللاميبو تاعسأاعرلاو عيبلاكتايم 

	""""
	راافتع
	 وأ 
	اخنفضا
	 وأ 
	دعم

	"
	وقد طُبل من ارشلتاك لاراشمكة اراشلإة لإى وتقاعتها أشبن

	. 
	لاابمعو ةارلأو حابدعد لاومظفين

	.
	فرعي
	اً 

	سحباات ؤمث رشقةمتجمعاعلأملا 
	سحباات ؤمث رشقةمتجمعاعلأملا 
	سحباات ؤمث رشقةمتجمعاعلأملا 

	"": 
	متي باسح ؤمشرثقةالأعامليف وصرةموتطس رمجحلؤمرشتا 
	ادللاتلا قلااتصداية
	لاتلاية

	 
	سأاعر لابعي 

	 
	لاكمتاي الابمعة 

	 
	دعد لاومظفين 

	 "" %( 
	ارلأحاب وفيما خيصكل ؤمشرمنهذذ لاؤمرشتا، متي باسح 
	ردتاج لااتنئج
	سابختادرط ميقة فاصي لازيمان 
	الرودد 


	-%+) 100. 
	-%+) 100. 
	ايلإجيباة
	الرودد سلايبمة

	وباسحل ؤمشرثقةالأعامل لارمكب،يتم رضب لاردتاج انلاجتة يف اولأزان لاممباقةلكل ؤمشرمن جأل ولاوصل لإى 
	وباسحل ؤمشرثقةالأعامل لارمكب،يتم رضب لاردتاج انلاجتة يف اولأزان لاممباقةلكل ؤمشرمن جأل ولاوصل لإى 

	2
	.2011 
	لاموتطس لارمجح ملؤمرش 
	وفي لاناهية، متي إعديدحت ةدا اقعةد لاؤمشر حبثي أنارلعب اثلانيمن اعم 
	واسيي 

	100. . : =60*% (+) 40*% (.) 
	وختاماً ومن أجل النظر بعين الاعتبار إلى تركيبة الاقتصاد حسب حجم الشركات، رت متيجيح لاؤمبسح رش سنبة هاسممة ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسو ةارشلتاك لاكريبة يف انلاتج لاحميم اجلإملاي راملإة يبد 
	وتتمثل لانتجية لاناهئية في لاؤمرش اتلايل
	ؤمشر لاثقة لااعم 
	ؤمشرثقةارشلتاك لاكريبة
	ؤمشرثقةارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة

	".35 -30 
	تريغ
	ودق تساق ردساةارلعب اثلاثل من اعم وتاهج رظن ارشلتاك في 
	ً

	2012 
	هذذ لاؤمرشتا 
	قطاعا 

	=(( )×(((+)) ) 
	وتملاسط لامرجح لؤمشر ةقث لأاعلام 
	يفاص لاميزان ىمع سأاعر لابيع
	لاؤمشر لامرجح
	يفاص لاميزان ىمع كمةي لامتاعيب

	×(((+)) )×(((+)) )×(.)) 
	لاؤمشر لامرجح
	يفاص لاميزان ىمع ددع لاومفظين
	لاؤمشر لامرجح
	يفاص لاميزان ىمع لأارابح
	لاؤمشر لامرجح

	: 
	تيمتصنيف اتنئج ؤمشرثقةالأعامللإىلاوجمتاع لالاثثةلاتلاية

	 
	 
	 
	>100 
	ذإناك ا ؤمث رشقة اعلألام 
	يأ أن وتقتاع الأعامل مسبية 


	 
	 
	=100 
	ذإناك ا ؤمث رشقة اعلألام 
	يأ أن وتقتاع الأعامل سمرقتة 


	 
	 
	<100 
	ذإناك ا ؤمث رشقة اعلألام 
	يأ أن وتقتاع الأعامل اجيإبية 



	2011(-1 ): 
	وعند لاتعبير عن م ؤشر ثقة الأعمال قياساً عمى الربع الأساسي وهو الربع الثاني من عام 
	، شتير لاتفريستا لاتلاية 
	عمماً بأن الرمزين ت وت
	يريشانإىل ربعينمقاعتبين
	لإىلاماعنيلاومحضةدأذان

	 ()< (-1): 
	ؤمث رشقة اعلألام 
	ت
	ؤمث رشقةاعلأملا 
	ت
	وتقتاع الأعامل خآةذ يف الاافخنض 

	 ()= (-1): 
	ؤمشث رقةاعلألام 
	ت
	ؤمث رشقةاعلأملا 
	ت
	وتقتاع الأعامل سمرقتة 

	 ()> (-1):
	ؤمث رشقة اعلألام 
	ت
	ؤمث رشقةاعلأملا 
	ت
	وتقتاع الأعاملخآةذ يف ارلاافتع 



	-2012 
	-2012 
	-2012 
	-2012 
	ؤمرش قثة تجمعم لامعلأا 
	رلاعب ثلااثل 


	3.3 % 2012. . . 
	اشأرصودنق لادقن اودليل في خآر وتقاعته لإى قافتم لاابتؤط قلااتاصيد يملاعلا، ذإ خفض لاصودنق وتقاعتهلدعمل نوم قلااتاصد لاعلامي لإى 
	في اعم 
	وأكد الصندوق أيضاً أن أزمة الديون التي تعيشها منطقة اليورو تعتبر خطراً أساسياً مع زيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي خلال الأشهر الستة الماضية 
	وحيتمل أن يمتت دأثير طاخمرمطنقةلاويروإىل الأوسقا لاشانئةلاتيتاعنيبلافعلمنتؤطاب لانوم

	Artifact
	2 
	.122.7 2012.(100 /.)
	وعمىالرغممنحالةعدميقينالتييعيشهاالعالم،أظهرمؤشرثقةالأعمالفيإمارةدبيتعافياًفيالنشاطقلااتصدالاخ يلهاذارلعب
	وولابوصللإىدعمل
	نطقة،تعربتدلاتلاالأعامللااعمةاجيإبيةبلاسنبةلرمبعارلاعبلاعم
	شتيرردجة
	إىلسارقترا
	حيدايةلاوتقتاع

	7.5 2011.2012 2011.15%.
	وظتهرلاراقمنةبلااعملااميضزةدايقردها
	نطقةيفقيمةلاؤمشلاخ رل سفنلارتفةفياعم
	وريجعذهاإىلزايةدلاتؤافلأشبنلاكتايملاابمعو ةالأرحابيفارلعباثلاثلمناعم
	مقارنةًبالرعبالثالثفيعام
	واضافةًإلىماسبق،تظهرالمقارنةبينالربعينأنمؤشرالثقةارتعفبمقدار
	عنارلبعلايناثلسفنماعلا


	اكشلل 
	اكشلل 
	اكشلل 
	اكشلل 


	Artifact
	3 
	3 
	اكشلل 

	124.7 121.3 . . 53.8 
	ظتهرلاراقمنةبينارشلتاك لاكريبو ةارشلتاك لاصريغو ةلاموتطس ةساترمرا اذاجت ارلبعلااميض حثي أنوتتاعق الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً من الشركات الكبيرة، وهو ما يتضح من نتائج الفئتين البالغة 
	و
	معى لاوتايل
	وترعج زيادة الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توقعاتها الأكثر تفاؤلاً عبر المؤشرات ارلأبعو ةيه لاكتايم لاابمعو ةارلأو حابلاوتو فيظسأاعر لابعي
	كما راتفع ؤمشر ريدمي لامرتشتاي ودللةاراملإتا لارعبية لاةدحتم فس يبتربم ليصل لإى 
	نطقة دعب أ جس نل 

	53.3 . . 
	نطقةفي شلاهر اسلاقب بام يسكع حتققي قلااتاصد دعملنوم مرطضو دزت طسايد راشإتا لاتؤطاب يملاعلا 
	وظأهر ؤمشر ريدمي لامرتشتاي زةداي مطتايب لااصردتا لادجيةد شملره اثلامو نلارشعين معى لاوتلاو يزايةد دعمتلا لاوتظيلاخ فش لهس ربتمبرمع واجتبارشلتاك عم زايةد ممطتتاب الإاتنج





	-2012 
	-2012 
	-2012 
	وتاعقت متجمع ماعلا لامعلأا 
	لاربا علاثلث ماع نم 


	Artifact
	4 
	كشلال 

	68% (18%)22%2012. 58% 20% . 
	وتسكع لاردساةاسلاصقتائية وتتاعق اعمة اجيإبيةلرمبع اقلا،مد إذتوتقع 
	من ارشلتاك سحتن ريإداتا مبياعتها 
	لجستلزةداي قردها 
	عنارلبع اسلاقب 
	وتوتقع 
	منارشلتاك دعم جستيلأيتغيير يف ارلعب ارلابعمن اعم 
	ويصل دعمل فاصي زيمان وتقتاع ريإداتا لامبتاعي لإى 
	لرمعب الرابع راقمنة بدعمل 
	في ارلبع لاثلاث

	(21% 59% ). 201159% 42%.93%.(5)% 2012. 
	واستمراراً للاجتهاات السائدة في الأرباع السابقة، تأتي توقعات المبيعات المتفائمة لهذا الرعب مدفوعة بتوقعات زيادة لاكتايم لاابمعة
	سحتن فاصي زيمان وتتاعق لاكتايم لاابمعةمن 
	يف ارلعب اثلاثل لإى 
	يف ارلعب ارلاعب
	كام أن وتتاعق لاكتايم لاابمعة يف ارلعب ارلاعب أمعىعند راقمنتهابسفن لارتفةفي اعم 
	،حو ثيصل فاصي لازيمان لإى 
	في هذا العام مقارنةً بنسبة 
	في لااعم لااميض
	ووسفتىقب سأاعر لامبتاعي سمرقتة يف ارلبع اتلا،يل حثي راشأت 
	منارشلتاك لاراشمكةلإى دعموتقعاهأيةتغرييتا عىم سأاعرماجتنو اهتدخامتاه
	إلاأن بضعرش ةتاك 
	تزتعمزةداي أراعسها يف ارلبع اقلامد إام لتطغيةازلةداي في مكتفة لاوماد لاماخ وأ لسحتيوه نشما ارلبحملاخ نل ساتلاغلارلاتعاف لاوميمس في بمطلا أثءان ارلعب ارلابعمن اعم 

	() 
	صيفا ازيملا بسح ناطقلعا 
	يمكلاا تابملةعا
	اتلوعقا تاصفلةيم 

	Artifact
	5 ). . (
	كشلال 
	وارلأو حابلاومظفين
	و ،ميياه عاطق لادخو تامراجتلاة
	وأتتيوتقتاع اطقعالأعامللااعموفدم ةعراب ةتعاف سوجمت توقعات قطاع اخلدمات حتسناً كبيراً مقارنةً وتقتاع اطقع اانصلتاع لاوحتميية عبفاك رة ابرلبع اسلاقب
	لاؤمرشتا اساسلأية 
	لاكتايم لاابمعة وسأاعر لابيع 

	()-
	ا يفاصزيملنا ا بسحطقلعا 
	يمكلاا تابملةعا
	طقا عانصلعاا تاحتلويةيم 

	Artifact
	6 () 78% (67% )14% 
	6 () 78% (67% )14% 
	كشلال 
	ومعى صعيد سموتى اانصلتاع لاوحتميية، تعتبر لاوتتاعق عبفاك رة لااطقتاع رفلاعية 
	وسلايام ارشلتاك لامماعة في لامعداو نا لأ ذغيو ةلارشموو تابولارو قمنتاجت لاابطعو ةكلا يوامتاي
	متمئافة ملاغيةحثي أن 
	من ارشلتاك لاراشمكة توتعق زايةد كتايم لامبتاعي 
	مقارنةً بنسبة 
	يف ارلبع اسلاقب
	، يف حينأن 
	من ارشلتاك توتقع 

	.. 
	عمد ودحثأيتغريي 
	وتتضمناسلأباب اساسلأية يتلا ذركتاهارشلاك تلاراشمكةزايةد بمطلا انلاجتةعنلاراشميع او ةديدجللاوتسع يف أوسقا و ةديدجبادية ومسم لاحايسو ةلاعتلاط يف ارلبع اقلامد


	39% 2011 70% 2012.(78%2012 52% 2011) (77%2012 42% 2011.) 
	وفصخي امي اطقعاانصلتاع لاوحتميية، ظتهر لاراقمنةبلااعم لااميض زايةد كريبةفي اتنئج فاصي لازيمانحثي زاتد من 
	يف ارلعب ارلاعب لاعم 
	لإى 
	يف ارلعب ارلاعب لاعم 
	وريعج هاذ في لاماقم اولألإىل زايةد لاتؤافل أشبنلاكتايم لاابمعة
	وتقتع 
	منارشلتاك زايةد يف ارلعب ارلاعب لاعم 
	مقارنةً بنسبة 
	في ارلعب ارلاعب لاعم 
	وارلاابح
	وتقتع 
	منارشلتاك زايةد يف ارلعب ارلاعب لاعم 
	مقارنةً بنسبة 
	يف ارلعب ارلاعب لاعم 

	زيم يفاصنا عمى يمكلاا تابملعاة طقلعاا تامدخلا تاسلأ ةيساا ،تلوعقا تاصفلةيم 
	زيم يفاصنا عمى يمكلاا تابملعاة طقلعاا تامدخلا تاسلأ ةيساا ،تلوعقا تاصفلةيم 

	Artifact
	7 
	كشلال 

	... 
	وسحتنتتوقعاتقطاعاخلدماتبصفةعامةفيالرعب الراعب منهذاالعاممقارنةًبالرعب الماضي 
	وظتهر لاراقمنة سلاونيةزةداي في وتتاعق لاكتايم لاابمعة
	ودخالقطاعاخلدمات،تعتبرالشركاتالعاممةفيقطاعالبناءأكثرتفاؤلاً ومتياه ارشلتاك لامماعةفي لااطقتاع رفلاعيةارخلأىمثلادلاعيةولاعلاان ولاتميمع

	.. . 
	وتوتعق ارشلتاك لامماعةفي لاءانب لاوتعس في راشميع دجةدي في لاوسق لامحليو ةالأوسقا الإمقيمية،مما ؤييد إىل زايةد طاشن الأعامل
	وبيطق نتاعا اتامدخل رفلاعية ارخلأى،توتقرش عتاك لاعلإانزايةد طاشن الأعامل يف ارلعب ارلابع مقارنةً بالربعين الثاني والثالث نتيجة لاقتراب موسم الأعياد الذي يشهد زيادة في الطمب عمى خدمات الإعلان والترو جي
	وشتعر ؤمتاسس لامعتيمبلاتؤافل ايحلارلعب ارلابع دعب انتءاه زاجلإاةلاصيفي،ة ذهفو وه اتق قاحتلا طلابلا اجلدد

	. 73% ... 
	وبعفد ازلةداي في بمطلا ربع جميعلاطقتاعا اساسلأيلاخ ةلهذذ لارتفة، يوتقع زموود تامدخ لانقلبمايف ذكل من يدخومنالأوسقا الإمقيميو ةاودلليةزيةدا في طاشن الأعاملاخ للارلبع اقلامد
	و شتيرش رتاك الفنادق والمطاعم أيضاً بالتفاؤل حيال أداء الأعمال في الربع التالي، إذ تتوقع 
	منهذذ لاؤمستاس زةداي فيلاكتايم لاابمعة
	وذركتارشلتاك لاراشمكةأنازلايةديفأعادد اسلاحئيلاخ نلومسملاءاتش ستزعزمن طاشن الأعامل
	واشأر دعد مقيل نم اه لإططخ ى تنذيف أنطشرت ةوجيية دهبفزايةد سموتتاي اشلإاغل

	()-
	ا يفاصزيملا ناصفليم 
	يمكا ةعيبملات
	طقا عاجتلراة 

	8 
	.66% 21% . : 
	أما توقعات قطاع الجتارة ورغم كونها إجيابية، فهي أقل تفاؤلاً عند المقارنة بقطاعي الصناعات الوحتمييو ةلادختام
	 لاإ أن قطاع الجتارة جسل حتسناً هائلاً مقارنةً بالرعب الماضي حيث توقعت 
	من ارشلتاك لاراشمكة زةداي في لاكتايم لاابمعلاخ ةلارلعب ارلاعب،يف حينوتقتع 
	من ارشلتاك عمد ودحث أي تغريي 
	وتتضمن لااطقتاع رفلاعية اساسلأية لاتيتوتعق زةداي

	Artifact
	. . . . . 
	شتيرش رتاك لاوجمرهو تالامحيبتؤافلكبير ايحللاكتايم لاابمع،ةإذستتديف ذذه ارشلتاك منراتعاف الاخ بمطلل وممس اايعلأد يف ارلعب ارلاعب
	راشات رشراجت تاكةالأذحية لاى زةداي في طلابم نتجيةلوممس اايعلأد يف ارلعب ارلاعب
	توتقرش عراجت تاكة لالامو سبالأجسنةز ايةد لامبتاعي يف ارلبع لاقدام عم وعةد لاعمءلا إىل دبي دعب قءاض زاجلإاة لاصيفيو ةمع وتقع راافتعالاخ بمطلل وممس الأعيدا
	تتءافرش لطق تاكع لاايغر ايحلارلعب ارلابعمع وتقعه ا لرشموتاع دجةدي، يف حينتوتقع لازميدمن ارشلتاك زايةد لااصردتا إىل أرفيايق
	يوتعق أن تزيد مبيعات الإلكترونيات وجأهزة الكمبيوتر عم توعق زيادة الطمب نتجيةً عمميات التسويق النشطة وحتلام رتلاويج ملعمءلا اجلدد

	 
	  
	 
	 
	كشلال 
	كشلال 

	. . 63%.27% .
	شتيرارشلتاك لامماعةفراجت يةالأ ذغيو ةلارشموو تابذككل جاتمرلابقلاةبزميدمنلاتؤافل ايحللامبتاعي نتيجةً موسم الأ عياد، وتتوقع شركات لاتريدص زايةد دعمتلا لااصردتا إىل أرفيايق
	توتقرش عراجت تاكةاثاثلأ راتعاف طلابم مع وتقعهااوصحللعزخم ىمون دجيدمأش ننه ساتباطق لاعمءلا، وتوتقرش عتاك لاتريدص زايةد مبياعتها لإىمطنقةارشلقاولأو طسشاملأرفيايق
	وبما يعسك زايةد وتتاعق لامبيتاع، ططخت 
	منارشلتاك زايةد وأارم ارشلءا لادجيةد يف ارلبع لاقدام سلاتكامل حااجايتتهامن لاوماد لاماخ
	وططخت 
	من ارشلتاك ظافحلا معى سفن دعمتلا مطتاب ارشلءا حيث ترى الشركات زيادة عمميات الشراء بناء عمى متطمبات السوق طلاام أن طلابم معى لامنتاجت متبمق

	ً 
	ً 

	(73% ) (64)% (59.)% 
	وتعتبرش رتاك اانصلتاع لاوحتميية 
	من ارشلتاك
	أكثر تفاؤلاً بشأن زيادة مطتاب ارشلءا لادجةدي في ارلبع لاقداو ممتياه ارشلتاك لامماعةفي راجتلاة
	ولامماعةفي لااطقعاتامدخل 

	94% "" 2012. . .(9% ) (2%.) 68% .. (77%)(67)% (66.)% 
	وتماشياً مع توقعات الربع الماضي، تبقى توقعات التوظيف مستقرة حيث تتوقع 
	منارشلكتا 
	دعم ودحثتغريي 
	في دعد ومظفيها يف ارلعب ارلابعمن اعم 
	وذركرش تتاك من متخمف لااطقتاع سارقتار وتتاعق لاوتظفي دليها 
	وأظهرت الدراسة أيضاً عدم توقع أي من الشركات تخفيض عدد موظفيها لاخلارلبع اقلامد
	وفيماخيصلاطقتاعا،تعربت ارشلتاك لامماعةيف عاطق اانصلتاع لاوحتمييو ةاتامدخل أكثر تفاؤلاً بشأن زيادة عدد الموظفين 
	في كل اطقع 
	في الربع القادم مقارنةً بشركات قطاع التجارة 
	من ذذه ارشلتاك ططخت زلايةد دعد ومظفياه
	وينعسك زايةد لاتؤافل أشبن طاشن لامبتاعي معى وتقتاع رحبية ارشلتاك يف يبد حثي توتقع 
	من ارشلتاك لاراشمكةزةداي ارلحبية يف ارلبع اقلامد
	وختطط ارشلتاك سلاتلاغل راتعاف طلابم لاومسميمن جأل زايةد مبياعو اهترحبيتاه 
	وتظهر المقارنات بين القطاعات أن شركات الصناعات التحويمية أكثر تفاؤلاً فيما صخي ارلحبية
	وتقتع 
	منارشلتاك زةداي ارلحبيةيفالرعبارلاعب
	و ،متياهارشلتاك لامماعةيف عاطق اتامدخل 
	وراجتلاة

	 
	 
	 
	  
	  
	 
	 
	2012
	وضع اعلألام الوتمعق، الربع الرباع ماعل 
	وضع اعلألام الوتمعق، الربع الرباع ماعل 

	Artifact
	9 
	2012 95% . .2% 6% . . : 
	ووفقاً لمتقييم العام لمشركات، تحسنت توقعات الأعمال لمربع الرابع من عام 
	مع راشإة 
	من ارشلتاك لاراشمكة إىل زةداي وأ سارقتار توقعاتها مقارنةً بالربع الثالث لهذا العام
	وظتهرلاراقمنةبينارشلتاك لاكريبو ةارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسةأناولألىتوتقعبيئةأعاملفأضلمقبيلاخ لل ارلعب ارلاعب
	حثي توتقع 
	من ارشلتاك لاكريبوهدت ةرا فى وضع الأعمال في الربع الرابع مقارنةً بنسبة 
	من ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة 
	وقد لوحظ اتجاهاً مماثلاً في الربع السابق عمى الرغم من تفوق مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بالشركات الكبيرة حيث توقعت الشركات الصغيرة والمتوسطة وأعاض أعامل فأضل في ارلعب ارلاعب
	وتتوقع الشركات تحسناً في الربع القادم نتجية لألبابس لاتلاية

	. 
	وتقتاع اوصحلل معى راشميع دجةدي وتقع سحتو نعض أوسقا لاتريدص زةداي اقاطلة الإجاتنية وتقع سحتنالأوسقا لاعلامية سحتن طلابم لاومسمو يراتعاف لامبتاعي يف ارلعب ارلابعنتجيةلوكنهاذارلعب وه ومسملارذوةلعاطق لاحايسو ةبادية وممس الأعيدا

	     
	كشلال 
	كشلال 

	2012

	وتعقشلا تاراكلا تيغصرو ةوتملاةطس يف يبد ملربلا عراعب 
	وتعقشلا تاراكلا تيغصرو ةوتملاةطس يف يبد ملربلا عراعب 
	وتعقشلا تاراكلا تيغصرو ةوتملاةطس يف يبد ملربلا عراعب 

	2012
	()
	أادا ءمعلأاا لتملوقع
	ارشلكا تاريغصلةواتملوسةط
	لرمبا عرلعبا 

	Artifact
	10 
	(95% )459 520 . . 
	ونظراً لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها حصة مهيمنة في تركيبة الأعمال اجلإمالية في دبي 
	وبقاع 
	من جإملايعدد ارشلتاك
	مب ،غعدد ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة لاتيتم رجإءا لءاقتا معها 
	من أصل 
	رشكة راشمكة
	وتتضمن هذذ الشركات الأعمال متنهاية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريف الشركات الصغيرة ولاموتطسة يف يبد

	 
	تعسك ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسةاراءالااعمةلجمتعمالأعام لحثي ظتهرلاردساةاسلاتقاصئيةوتتاعق 

	70%
	اجيإبيةلرمبع لاقداممع وتقع 
	منارشلتاك لاراشمكةزةداي ريإداتا لامبتاعي يف ارلعب ارلابع ماعمل اراجلي 

	21% . 
	مقارنةً بنسبة 
	وتقتع عمد ودحثأيتغريي

	42% 2011 61% 
	لاابمعةحثي زاتد من 
	يف ارلعب ارلابعمن اعم 
	لإى 
	يف ارلعب ارلابعمن ماعلا اراجلي،بما 

	. 
	يعسك زايةدكريبةفي طاشن الأعاملاحلقيقييف اطقعارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة
	كما ظتهر لاراقمنةبينارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسو ةارشلاك ت لاكريبةنتجية اطمبقةلرمبع اسلاقب، ذإ أناولألى 

	 
	 
	61% 43% 
	أكثر تفاؤلاً بشأن إيرادات المبيعات ، حمب ثيغ فاصي لازيمان كمتل ارشلتاك 
	أكثر تفاؤلاً بشأن إيرادات المبيعات ، حمب ثيغ فاصي لازيمان كمتل ارشلتاك 

	مقارنةً بـ 
	لرشمتاك 

	. 
	لاكريبة
	ويأتي ارتفاع التفاؤل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مدفوعاً بالتوقعات الأكثر تفاؤلاً حيال كميات 

	(70%2012 
	لايبمتاع 
	توتقع 
	منارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسةزايةد كمية لامبتاعي يف ارلعب ارلاعب لاعم 
	مقارنةً 

	اشللك 
	اشللك 

	تظهر المقارنة السنوية لتوقعات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حتسناً في دعمتلا فاصي زيمان لاكتايم 
	تظهر المقارنة السنوية لتوقعات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حتسناً في دعمتلا فاصي زيمان لاكتايم 

	59%.) 
	بسنبة 
	منارشلتاك لاكريبة

	 
	(72% 66% 50%.) 92% 84% . (5)% (3)% (0)% . 93%2012. .7% 2012 3% . 63%2012 28%.. (59% 36% .) 
	تماشياًمعلاوتتاعق لااعمةلجمتمعالأعامل ،تعربت ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسةلامماعةيف اطقعاانصلتاع التحويميةأكثرتفاؤلاًفيما خيصكتايم مبيتاع ارلعب ارلاعب ، ومييهاتكم لامماعة يف عاطق راجتلاو ةاتامدخل 
	مبغ فاصيلازيمان 
	لرشمتاك لاصريغو ةلاموتطسة يف عاطق لاصعان لاوحتمييو ة 
	لرشمتاك لاصريغة ولاموتطسة يف عاطق لادخو تام
	لرشمتاك لاصريغو ةلاموتطسة يف عاطق راجتلاة
	فيام يصخ سأاعر لابعي،تزتعم 
	من ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة إبءاق اسلأاعر عند سفن دعمتلا ارلبع اسلاو ،قبهي سفن لانتجيةلاتيتملاوتصللإيهايف ارلبعلاثلاث حتي وتقتع سنبة 
	من ارشلتاك لاصريغة ولاموتطسة سارقترا الأراعس 
	وتعربت ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة يف اطقع راجتلاة 
	بفاصي زيمان 
	أكثر تفاؤلاً من تمك العاممة في قطاع الخدمات 
	فاصي لازيمان 
	واانصلتاع لاوحتميية 
	فاصي لازيمان 
	فيما يتعقم سأباعر لابعي
	معىصعيد لاوتظفي،تزتعم 
	منارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة ظافحلا معى سفن دعمتلا لاوقى لامماعةفي ارلعب ارلاعب لاعم 
	وتعتبر وتقتاع ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة يف اانصلتاع لاوحتمييو ةاتامدخل أشبن تعيين لازميدمن لاومظفينأمعىمن وتتاعق مثلايتها يف عاطق راجتلاة
	وتعربت ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسةأكثر تفاؤلاً من الشركات كبيرة فيما يخص توقعات تعيين المزيد من المو ظفين حثي تزتعم 
	من ارشلتاك لاصريغة ولاموتطسةتعيين لازميدمن لاومظفيلاخ نلارلعب ارلاعب لاعم 
	مقارنةً بنسبة 
	من ارشلتاك لاكريبة
	تماشياً مع التوقعات الإيجابية لمكميات المباعة، ظتره ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة تؤافلا أيضاً بشأن أوامر الشراء لادجيةد حثي ططخت 
	منارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسةزةداي وأارم ارشلءا يف ارلعب ارلابعمن اعم 
	وراشأت 
	لإى دعموتقعاهأيتغرييتا يف هاذارلعب 
	وتعتبروتقتاع ارشلتاك لاصريغةلامماعةفي الصناعات التحويمية والخدمات أكثر تفاؤلاً في هذا الصدد مقارنةً بتكم لامماعة يف عاطق راجتلاة
	فصخي امي ساتلاغلاقاطلةالإجاتنية، زت لاالارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة يف اانصلتاع لاوحتمييو ةاتامدخل أكثر تفاؤلاً من الشركات الكبيرة، وهذا يعد استمراراً للاتجاذ السائد في الربع السابق 
	فاصي لازيمان 
	لرشمتاك الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بصافي لازيمان 
	لرشمتاك لاكريبة

	 
	 
	 
	 
	 
	69% 50% . . 61% 43% . 
	واستمراراً للاتجاذ السائد في الربع السابق، تظهر الدراسة ارتفاعاً في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتوقع سحتنارلأحاب يف ارلعب ارلا،عب إذتوتقع 
	من ارشلتاك زةداي ارلأحاب اقمبل 
	يف ارلبع لاثلاث لسفن ماعلا
	وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويمية أكثر تفاؤلاً بشأن أرباح الربع الرابع من مثلايتها يف اطقعي راجتلاو ةلادختام 
	وفيما يعد أيضاً استمراراً للاتجاهات السائدة في الربع السابق، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً بشأن أرباح الربع الرابع من ارشلتاك لاكريبة حمب ثيغ فاصي زيمان تكم ارشلتاك 
	مقارنةً بـسنبة 
	لرشمتاك لاكريبة

	2012 
	2012
	()-
	دألأا ءالا لامعوتمقع 
	رشلا تاكدصتري
	رلابرلا عابع 

	وتقتاع شركات اصتلريد في بدي لمربع الرعبا 
	وتقتاع شركات اصتلريد في بدي لمربع الرعبا 

	Artifact
	11 
	119 . 20% 
	تضمتن لاردساة 
	رشكة ومجهة وحن لاتدصير يف اطقاعتاانصلتاع لاوحتمييو ةراجتلاو ةاتامدخل من لاوموجةد يف يبد
	ولأغراض هذا التقرير، يقصد بشركة التصدير المؤسسة التي حتقق 
	من ريإاادتها لاجممعة وأ أكثر من

	ُ 
	ُ 

	. 
	لااصردتا

	76% 66%. 43% 2011 60% . 
	حافظت شركات التصدير عمى توقعاتها القوية لأداء الأعمال مقارنةً بالشركات حممية التوجه حيث أن 
	من شركات التصدير تتوعق زيادة في الإيرادات مقارنةً بنسبة 
	 طقف من ارشلتاك لاممحية
	وظتهر لاراقمنة سلاونية لوتتاعق عاطق التصدير حتسناً كبيراً في صافي ميزان مبعيتا لاتريدص حثي زاد فاصي لازيمان من 
	يف ارلبع ارلابعمن اعم 
	لإى 
	يف ارلعب ارلابعمن ماعلا اراجلي

	: 
	وفيماييم مخمصالؤمرشتا لاوتقتاع اساسلأيةارخلأى

	. 8% . (
	تعتبر شركات الصناعات الحتويمية أكثر تفاؤلاً بشأن مبيعات الصادرات في الرعب القادم مقارنةً بشركات اتامدخل وراجتلاة
	وشييع لاتؤافذاجت ل مبتاعي لااصردتا بين جميع لااطقتاع رفلاعية حثي أن سنبة ارشلتاك لاتي توتقع اافخنض لامبيتاع هي سنبة اهشميةقردها 
	من جميرش عتاك لاتريدص 
	وتتمثل لااطقتاع رفلاعية اساسلأية لاتيتوتعق زةداي فيمبتاعي لاتدصير يف اطقعاانصلع تا لاوحتميية 
	لاكيوامو تايازلو جاجلامعداو نالأ ذغية 

	 
	كشلال 
	كشلال 

	) () (.) .. . 
	ولارشموتاب
	ويف عاطق راجتلاة 
	عطق ايغر لارايسو تالالامو سبللإارتكونو تايلاوجمرهو تااحليم 
	واتامدخل 
	لانقل
	فصخي امي أغرش بمتاك لاتريدص،يوتعق أنتنوم مبتاعي لاتدصير وأ ستتقرعند سفن لادعمتلا يف ارلبع اقلا دم وذكل نتجيةلزمةداي في طاشن الأعامليف أوسقا لاتريدص احللايو ةلاوتسعيف الأوسقا الإمقيميو ةاودللية
	وستتمر رشتاك لاتريدص في وتط عقبم سمتادممن ودل جمسم لاتواعنايجيمخل ارخلأو ىأرفيو ايقودلآو ايسلاحمطي لااهيد
	وذكرت بعض الشركات المشاركة أيضاً أن ارلعب ااقلمد وه ومسم لارذوة لماجتنتاه

	29% 
	تمتكم 
	من شركات التصدير خططاً لتنويع صادراتها خلال الربع القادم مع التركيز عمى أسواق أفريقيا 

	. 93%. 72% . . 
	وجمسم لاتواعن ايجيمخل
	يوتعق أن حتظفا دعمتلا لاوتظيفعىم سارقتراهامع زتعاام 
	منارشلتاك إءاقب دعمتلا لاوقى لامماعةفي ارلبع لاقدامعند سفن دعملاتها يف ارلبع لاثلاث ذهلا ماعلا
	يوتعق أزت نيد سموتتاي لامرتشتاي بمايسكع وتتاعق مبتاعي لااصردتا لاوقي،ة إذتوتقع 
	من ارشلتاك لاراشمكة زايةد يف وأارم ارشلءا لادجةدي
	وتعتبر شركات التصدير في قطاع الصناعات التحويمية أكثر تفاؤلاً بكثير من نريظاتها يف عاطق راجتلاو ةلادختام فيما يتعقم وأبارم ارشلءا لادجةدي

	76%2012 15% . . 
	تعتبروتقرش تاعتاك لاتدصير أشبنارلحبيةمتمئافةملاغيةبمايعسك اراءاااجيلإبيةلااعمةلاطقعالأعام،لإذ توتقع 
	منارشلتاك زايةد يف ارلألاخ حابلارلعب ارلاعب لاعم 
	مقارنةً بنسبة 
	توتقع دعم ودحث تغيير عىم ارلأابح 
	وشركات التصدير العاممة في قطاع الصناعات التحويمية هي الأكثر تفاؤلاً فيما صخي ارلحبية راقمناب ةرشلتاك لامماعة يف اطقعي راجتلاو ةلادختام

	 
	 
	 
	 

	 
	 

	2012 
	2012 
	لأاادا عاطقل ماعلا ءعلألام ملربلا عراعب 

	. 
	رمغ أن لارغض ارليسيئ لهذذ لاردسا ة هو قياس توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبمي، تسعى الدراسة أيضاً إلى تدحيدلاتغرييتا لامعفيةفي ءادأ الأعاملمنرعب إىل رخآ

	2012 . 12% . 8%6% . 
	ولقد اكن ءادأ الأعامل ضعيفا يف ارلعب اثلاثل من اعم 
	مقارنةً بالرعب السابق، حثي اشأر لاكثير من ارشلتاك لاراشمكة لإى يجستل اخنفضا في لاكتايم لاابمعة
	وربز ذها لاضفع في اءاد اطقع اتامدخل ذا جسل ءاداس الابا مبغ 
	فى فاصي لازيمان 
	يف حينذركرش تتاك اطقيع اانصلتاع لاوحتمييو ةلادختام أنأءاد الأعمال كان إجيابياً من حيث الكميات المباعة في الرعب الثالث، وبغم صافي الميزان 
	و
	ابلإباجي معى لاوتايل

	--2012 
	ا يفاصزيملب ناابسنلة يمكملا تابملا بسح ةعاطقلعاا تاسلأيساة
	ارخملجا تاصفليمة
	ارلبا عثلاثل 

	Artifact
	12=% -% 
	كشلال 
	اص ،فا يملزيان
	رشلالا تاكيت ركذت قحتيز قةداي 
	رشلاذلا تاكي ركذتتجسيل خناضاف 

	.. 
	يتأي ءادلأا الإيباجي لاطقع اانصلع ات الحتويمية مدفوعاً بأداء قطاعات الألمنيوم والكيماويات وتصنعي جأهزة لاتكو فييازلو جاجالأثاث
	إلا أرش نتاك لاتيتنتج وأ رجاتت في لادحيو داسلإمو تنوماد لاو فيمغتتصنعي الأ ذغية والمشروبات وجاهت تباطؤ في نشاطها نظراً لاخنفاض عدد المشارعي وطمب العملاء

	 
	(
	يتمثلالاعملاساسلأو يرءافاصيلازيمانيبمسلالعاطقراجتلاةيفاافخنضمبتاعيلامنوستاج
	نتجيةزاجلأاتا

	 
	)()
	لاصيفية
	ولامعتاداانصلعيعطق ةايغرلارايستا
	نتجيةابتؤطالأعاملسبش ببرهرماضو نزاجلأاتالاصيفية

	.
	ولاومردينرحبلاييو نرقلاساطية

	:
	ءاجالأءادلاضعفيلعاطقلادخامتفيالربعالثالثمدفوعاًبانخفاضنشاطالقطاعاتالتالية
	لابو ءانلامعامر

	 
	()(
	دعو موجدراشمعيو ةديدجلاتنو سفاووجدصعانرقلاراتاراخجاودللةلقءاضزاجأتالاصفي
	ولانقل
	اافخنض

	()
	ولاعلإان
	ضعفومسملاؤمترمو تالاراعمضيفارلبعيناثلانو يلاثلاث
	وجأتيرلامعو تاددختامالأعامل

	.
	ارخلأى

	2012 80%12%.
	وفاحتظسأاعرلابيععىمسارقترااهإىلحدكبيريفارلعباثلاثلمناعم
	حثيذركت
	منارشلتاكلاراشمكةعمدودحثتغييريفالأراعس،يفحينذركت
	اخنفضااسلأاعرنتجيةضعفو بمطلالاسفانمة

	1.%(91)%..
	حافظتأعدادالموظفينعمىاستقرارهابشكلكبيرفيالربعالثالثمنالعامالجاريوانأشارتبعضالشركاتإلىتعيينومفظيددج نسحبامرهظي ماص نفا يملزياا ناجيلإبلا يلابغ
	وراشأأ تمغبيرشلا ةتاك
	إىل مدعودحث يأغتيري يفوم ددعظفخ اهيلالذهرلا ابع
	وراشأرشلا تاكتممج نيعقلاطإ تاعاىل مدعودحثغتييف ريعتييوملا نفظيرلا للاخ نبعلالاثث

	1%.6%1%.12%.
	وبمايعسكالأءادماعلالجمتعمالأعاملمنحثيلاكتايملاابمعة،ندجأنوأارمارشلءالادجةدياتضفخنهيارخلألاخ ىلارلعباثلاثلحسبماظيهرمنفاصيلازيمانلابلاغ
	ببمسلا
	ومنبينلاطقتاعااساسلأية،راشأترشتاكراجتلاةلإىميجستهاءادأإيباجيحمب ثيغفاصيلازيمان
	بالإيجابمقارنةًبنسبة
	ابلإباجيلرشمتاكلامماعةيفاانصلتاعلاوحتميية
	ومعىحانلايةارخلأىجس ،رش تمتاكاتامدخلفاصيزيمانقردذ
	ببمسلافيماصخيوأارمارشلءا

	)
	فيمبتاعيلاتريدصو تادعو موجدعءلامدجو داافخنضس عم بمطلافرلاعمءلاراخجاودللو ةالسفانمة

	37%43% . 60 90.% 68% 39% . 26% 31%. 
	 تظفاح 
	منارشلتاك عىم سارقتار دعمتلا ساتلاغلاقاطلةالإجاتنية، يف حيجس نتم 
	من ارشلتاك زايةد يف هذذ لادعملاخ تلالارلبع لاثلاث 
	ورتواحموتطس دعمتلا ساتلاغلاقاطلةالإجاتنيةبين 
	و
	وظتهر لاراقمنب ةينارلبعينأرش نتاك اانصلتاع لاوحتمييةخفتض من دعمتلا ساتلاغلاقاطلةالإجاتنيو ،ةراشأت 
	من الشركات في الربع الثاني إلى زيادة في معدلات استغلال الطاقة مقارنةً بنسبة 
	يف ارلعب اراجلي
	وفصخي امي عاطق لادخ،تام زاتد 
	من ارشلتاك لاراشمكة من دعمتلا ساتلاغل الطاقة في الربع الثالث مقارنةً بسنبة 
	منارشلتاك يف ارلبع لايناث

	2012 
	87%11%: 
	حثي راشأت 
	منارشلتاك لإىعمد ودحثأيتغريي في و فيلاكتحةد لاعملاة قمارنةًبنسبة 
	 طقف راشأت لإو ىوجدزةداي فيتكلايف لاعملاو ،ةتزعىهذذ ازلةداي إىل الأبابس لاتلاية

	  
	. 31%2012 6%.45% .. 2012 93% 85%.(6)% . 
	وواجهت بعض الشركات ارتفاعاً في التكاليف نتيجة وتريفها طلااعو ملانقو لسلاكن ملومظفين
	وراشأت 
	منارشلتاك لاراشمكةإىل زايةد مكتفة لاومدا ااخلو ،ملاتيتمثل راثم ققم دعمليدمنارشلتاك، يف ارلبع لاثلاث لاعم 
	وذهباتوكن دق اخنفتض بمقادر 
	عنمعلدها يف ارلعب اثلانيمن سفن ماعلا 
	وظتهر لاراقمنة بين القطاعات الثلاثة أن شركات الصناعات التحويمية هي الأكثر تأثراً بتكاليف المواد الخام حيث أشارت 
	من ارشلتاك إىل زةداي هذذ لاتكلايف يف ارلبع لاثلاث
	ويف اطقعاانصلتاع لاوحتميية، اكطق تنتاعا الأ ذغيو ةلارشموتاب والأ لمنيوم والزجاج الفرعية هي الأكثر تأثراً بالزةداي في تكلايف لاوماد لاماخ
	وتظفاح تكلافي ااجيلإرعىم سارقتراهايف ارلبعلاثلاث لاعم 
	بلاسنبة ـل 
	من ارشلتاك لاراشمكة بما يعيد إىل الأ اهذن اتنئجارلبع لاامضي يتلا ظأرهتأن لاميق اراجيلإيةلسنبة 
	منارشلتاك لمتتريغ 
	إلا أن سنبة ميمقة منارشلاكت 
	مستط اوضلءعىم زةداي اراجيلإو تالاتيتزعىفي لاماقم اولأل لإى دعتيتلا ااجيلإر اودلرية لاتي رفيضها كلام لاراقعتا

	واستمراراً للاتجاذ السائد في الربع السابق، حافظت تكاليف العمالة عمى استقرارها نسبياً في الربع الثالث لعام 
	واستمراراً للاتجاذ السائد في الربع السابق، حافظت تكاليف العمالة عمى استقرارها نسبياً في الربع الثالث لعام 

	زةداي ارلوابت لامرعوضة معى لاومظفين لادجد ظافحمل معى لاقردة لاسفانتية راتعاف تكلافي أتلاريشو تاارلوسم احلوكمية 
	زةداي ارلوابت لامرعوضة معى لاومظفين لادجد ظافحمل معى لاقردة لاسفانتية راتعاف تكلافي أتلاريشو تاارلوسم احلوكمية 

	24%72% ./ . 
	وأوضحت دراسة الربع الحالي أيضاً أن 
	منارشلتاك لاراشمكةحصتم معىتوميلمرصفو ،يراشأت 
	من ذذه ارشلتاك لإىعمد ودحثأيتغريي فيكت لايفلاتوميل لاخبف امذركتهلاسنبةلامتبقيةمنزايةد مكتفة لاتوميل
	واكن سلابب ارلئسييلايذ ذركتارشلتاك لاراشمكةأنه احل ودن وصحلها معىتوميلبيكن وه راتعاف دعمتلا لاو ةدئافارلوسو مومجاهةصوعتاب فيمايتعقم بلاضامتان
	لاافكتلا

	60%2012. (7)% (12)% (5%.) 
	وظأرهت لاردساةأن 
	منارشلتاك لاراشمكة راشأتإىل زايةد وأ دعمتغير سموتتاي ارلأحاب يف ارلعب اثلاثل لاعم 
	وراشأرش تتاك اانصلتاع لاوحتميية لإى حتققي أءاد فأضلمنحثي ارلأحاب 
	فاصي لازيمان 
	مقارنةً بشركات الخدمات 
	فاصي لازيمان اخنفض بسنبة 
	ورشتاك راجتلاة
	فاصي لازيمان 


	2012 
	2012 
	2012 
	شلا ءادأراكلا تيغصرو ةوتملاةطس يف يبد يف لاربا علاثلث 


	2012 95% . (41)% (35.)% 
	يسكع ءادأ ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة يف ارلعب اثلاثل من اعم 
	إىل حدكريب الأءاد ماعلا لجمتعم الأعامل، ذإ أن ذذه ارشلتاك تمثل 
	من لاعينة لاراشمكة في لاردساة
	وندج أن أءاد مبيتاع ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة كان أضعف نسبياً في الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق حيث أن عدد الشركات المشاركة التي راشات اىل اافخنض لاكتايم لاابمعة 
	اكن امعى من تكم لاتي راشأت إيل زيداتها 

	: 
	فيممي اي مخمصا ملاتنئج ارلئسيية

	90%(92)% 87% .32% .79% 14% . 42% . 
	
	راشأتسنبة 
	منارشلاكت لاصريغو ةلاموتطسة لاراشمكة لإى دعو موجدأيتغيير يف جحم لاومظفين، وراشأت سنبةكريبةمنارشلتاك 
	لإو ىوجد راتعاف مرطضد يف اراجيلإو تاراشأت 
	من ارشلتاك لإىعمد ودحثتغريي فيتكلايفلاعملاة
	وفيماخيصتكلايفلاومادلاماخ، راشات 
	من ارشلتاك اىل زايةد فى لاتكلايلاخ فلارلبع لاثلاث 
	وعىم ارلغممنأن 
	من ارشلتاك راشأت لإى دعمتريغ اسلأاعر يف ارلبع لاثلاثجس ،تم 
	من الشركات انخفاضاً في أسعار البيع
	وحيتمل أن يوكن هذا قد أثر سمباً عمى الأ رباح حيث أشارت 
	من ارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسة لاراشمكة إىل اافخنض رأحابها يف ارلبع لاثلاث

	حققتالشركاتالكبيرةأداءاأمعىمنارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسةمنحثي لاكتايم لاابمع،ةإذ راشأت
	حققتالشركاتالكبيرةأداءاأمعىمنارشلتاك لاصريغو ةلاموتطسةمنحثي لاكتايم لاابمع،ةإذ راشأت

	51% . 51% .
	ً 
	من ارشلتاك لاكريبة إىل زايةد لاكتايم لاابمعة يف ارلبع لاثلاث 
	ونتيجةً لذلك، حققت تمك الشركات أداءا فأضل معىصديع ارلأابححثي راشأت 
	مناه إىل زةداي ارلأابح

	ً 
	ً 

	
	


	2012 
	2012 
	 يف لاربا علاثلث 

	42% 35%
	ظتهر لاراقمنةبينارشلتاك لاومجهة وحن لاتو ريدصتكم لاومجهة وحن لاوسق لاممحيةأرش نتاك لاتدصير حققت أداءا فأضل حثي راشأت 
	مكمت ن ارشلتاك زةداي ريإاادتها يف ارلعب اثلاثل مقارنةً بنسبة 

	. 
	ً منارشلتاك لاومجهة وحن لاوسق لاممحية

	42% 35%
	ظتهر لاراقمنةبينارشلتاك لاومجهة وحن لاتو ريدصتكم لاومجهة وحن لاوسق لاممحيةأرش نتاك لاتدصير حققت أداءا فأضل حثي راشأت 
	من تمك الشركات زيادة إيراداتها في الربع الثالث مقارنةً بنسبة 

	. 
	ً منارشلكتا لاومجهة وحن لاوسق لاممحية

	(9% 7%.) 
	عند لاراقمناب ةرشلتاك لاومجهة وحن لاوسق لاممحية،ندج أنعدد أكبر مقبيلمنارشلتاك لاومجهة وحن لاتدصير راشأ إىل زةداي سأاعر لابيع
	مرش نتاك لاتو ريدص
	منارشلتاك غير لامصردة

	. 
	ظتهرلاراقمنةبينلاطقتاعا أرش نتاك لاتريدص اعلمماةيف اطقعاانصلتاع لاوحتمييةساترمتفي جستيل ءادأا أفضل من حيث الكميات المباعة والأرباح مقارنةً بمثيلاتها العاممة في قطاعي الخدمات والتجارة

	(90)% .13%6%3% . 39% 58% . 
	فيما خيص لاوتظفي، فاحتظ أغرش بمتاك لاتدصير 
	معى سفن دعمتلا لاوتظيف يف ارلعب اثلاني من ماعلا
	وذركت 
	مش نرتاك لاتدصير لامماعة يف اانصلتاع لاوحتمييةتعيين ومظفين دجد يف ارلبع الثالث مقارنةً بنسبة 
	و
	يف اطقعي لادخو تامراجتلاة 
	وراشأت 
	من شركات التصدير أيضاً إىل زايةد تكلايف لاومدا ااخلم يف ارلعب اثلاثل اقمبل 
	من ارشلتاك لاتي افأتد بعمد ودحث أي تغيير في لاتكلافي

	: 
	تظهر الدراسة الحالية أيضاً بعض الأسباب الرئيسية وراء عدم الانخراط في التصدير وذلك حسبما ذكرته ارشلتاك لاومجهة وحن لاوسق لاممحيو ،ةفيممي اي جمومعةمن ذذه اسلأباب


	أادش ءراكتلا تصريد 
	أادش ءراكتلا تصريد 
	أادش ءراكتلا تصريد 

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	. . .. . . . 
	. . .. . . . 
	اقتصار تركيز الأعمال حالياً عمى السوق المحمية فحسب 
	عمد امكلات ومرادملايفاك ةية ملوتعس في لاتريدص 
	ساترمار لاوسق لاممحيةفي وتفير رفصجةدي
	ومنثلا ،م ادعي ملثحب عن رفص لاتريدص 
	عدم كون التوسع في التصدير جزءاً من خطة أعمال الشركات
	عدم قيام الشركات بالتصدير تجنباً لممرور بالمتاعب المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية
	اعاقتد ضعب ارشلاكتأن لاتدصير شيتمل معى رجاتاءا مةدقع

	o o o o o o 

	2012 . . 
	وظتهر لاراقمناب ةرلبع اسلاقب أن ربأز لاثثة تايدحت وتجاهارشلتاك يف ارلعب اثلاثل من اعم 
	شتبه تكم لاتي راشات لايها يف ارلعب اثلانيمن سفن ماعلا 
	عىم اية احلفأنارلوسماحلوكمية دقتتم معى طلابم معى لامنتاجت ولادختام اذخين ىف الاعرابت حةد لاتدحسح تايبام ربعتعناه ارشلتاك

	: 
	وفيممي اي ايبنبلاتايدحت ارلئسيية لاتيؤتثرعىم أعاملارشلتاك يف رامإة يبد

	1. 
	1. 
	1. 
	(24%:) .(93)% . . () () () . 
	لاسفانمة 
	وفقاً لما أفادت به 
	منارشلتاك لاراشمكة 
	تعتبر لاسفانمةمنارشلتاك لاممحيو ةاودللية معى رسأ لاتدحتاي التي وتجاهارشلتاك يف يبد 
	وقد راشأتأبمغ ارشلتاك لاراشمكة 
	أيضاً إلى زيادة وطأة تدحي لاسفانمة يف هاذ ارلعب ااحليل 
	وذها ارلأاش يئعبينجميع لاطقتاعا قلااتصداية 
	ويودب أنارشلتاك لامماعة يف اطقع اانصلتاع لاوحتميية 
	للأامنويم ولاابطعة
	واطقع اتامدخل 
	البو ءانلانقل
	وراجتلاة 
	لاصيلدة
	هي الأكثر تأثراً بهذا التحدي


	2. 
	2. 
	(9% :).. 89%. 
	ارلوسم احلوكمية 
	وفقاً لما أفادت به 
	من ارشلتاك
	 ءاج ذها لاحتيد في لارمتبة اثلانية عىم رسأ تايدحت الأعامل يف ارلعب اثلاثل دعب أن اكنفي لارمتبة لاثلاثة يف ارلبع اسلاقب 
	وتتمثلاسلأباب ارلئسيية يتلا ذركتها ارشلتاك في راافتعروسديدجت م ارلخصة راجتلايو ةزةداي ارلوسماحلوكميةارخلأى 
	ومنبينارشلتاك لاتي راتخات ذهالاحت،يد ذركت 
	منارشلتاك زةداي حةد ذها لاتدحي يف ارلعب ااحليل


	3. 
	3. 
	(7%:) 69% 
	نقص طلابم معى لامنو تاجتاتامدخل 
	وفقاً لما أفادت به 
	منارشلتاك لاراشمكة
	منبينارشلتاك لاتي أشارت إلى كون نقص الطمب تحدياً، نجد أن 
	منها فأدازب تيو ةداةأط ذها لاتدحي يف ارلعب اثلاثل من اعم 



	.2012 
	4. 
	4. 
	4. 
	(6% :) 94%. 
	مكتفة اتامدخل 
	وفقاً لما أفادت به 
	من ارشلتاك
	راشأت 
	منارشلتاك يتلا راشات لاى ذها لاتدحي إىل زيش ةداةد لاحتيد يف ارلبعلااميض


	5. 
	5. 
	(5%:) .88%. 
	راتعاف مكتفة الإجيو رالاراقعتا 
	وفقاً لما أفادت به 
	منارشلتاك
	اكتن ارشلتاك لاتي راشأت لإى هأمية ذها لاحتيد هيتكم يتلا ارطضت لإىتدجيدعوقدااجيلإر راجيإبتا أعىم 
	وراشأت 
	منارشلتاك يتلا ذركت ذها لاحتيد إىل زيش ةداةد لاتدحي يف الربع لااميض


	6. 
	6. 
	(4%:)(
	اوملائحاحلوكمية
	وفقاًلماأفادتبه
	منارشلتاكلاراشمكة
	لاتغيرلاسمتمريفولائحالأعامل
	لاممعتقة



	.)81%
	بتغييرإجراءاتالترخيصواجراءاتالاستيرادوالتصديروقواعدالبمدياتوالمرور
	وذركت
	منارشلتاك

	.
	التيتعتبرتغيرالموائحالحكوميةتحدياًأنشةدذهالاحتيدزاتديفارلبعلااميض

	..
	ومعىصديعاخلاو تافلاترفلاوقبينفتائارشلتاك،حلاانظأنلاتايدحتيتلاذركتاهارشلتاكلاصريغو ةلاموتطسةشتبهتكملاتيوتجاهاطقعالأعاملبصفةاعمة
	ويفحينلمرطيأأيتغييرعىمربأزتدحيينويجاهاهارشلتاكلاكريب،ةشأراتذذه ارشلتاكلإىوكننقصطلابمثلاثربأزلاتدحو تايمتيهامكتفةلاومداااخلو مارلوسماحلوكمية

	...
	وفيماخيصلاوتجه وحنلاوسق،يعتبرأبرزتحدي،وهوالمنافسة،قاسماًمشتركاًبينالشركاتالموجهةنحوالسوقلاممحيو ةلاتدصيرمعىلاوسءا
	وفيماخيرش صتاكلات،ريدصتتمثلربأزلاتدحتايارخلأىيفارلوسماحلوكميةوتكلافيالإجيو رالاراقعو تامكتفةلاعملاو ةلارمو قفااوملائحاحلوكمية
	ومعىصديعارشلتاكلاومجهة وحنلاوسقلاممحيأي ،ةتينقصبمطلافيلارمتبةاثلانيو ةمتياهارلوسماحلوكميو ةمكتفةلارمقفا

	.
	وعندلاراقمنةبيرش نكتااولأفوشو رارشلتاكلاممحية،ندجأن تايدحتلاسفانمو ةارلوسماحلوكميو ةنقصطلابموتكمفةالمرافقهيأبرزالتحدياتالتيتواجهشركاتالمنطقةالحرةمقارنةًبالمنافسةوالرسومالحكوميةونقصالطمبيهربأزلاتايدحتلاتيوتجاهارشلتاكلاممحية


	وتقتاع رامثتسلاا 
	وتقتاع رامثتسلاا 
	وتقتاع رامثتسلاا 
	وتقتاع رامثتسلاا 
	وتقتاع رامثتسلاا 


	هل ختطرشلا طكزل ةةداي اطقهتلإا اجاتنية 
	هل ختطرشلا طكزل ةةداي اطقهتلإا اجاتنية 

	Artifact
	كشلال 
	كشلال 

	-14 
	أ 
	أ 

	هل ختطرشلا طكل ةرتلا ةيققتنايت سملامدخت؟ة 
	هل ختطرشلا طكل ةرتلا ةيققتنايت سملامدخت؟ة 


	Artifact
	14-
	14-
	اشللك 
	ب 

	2012. . 29%(30% )23% (31% .) (29)% (23.)% . 
	مقارنةً بنتائج دراسة الربع الماضي، نجد أن توقعات الأعمال فيما يتعمق بخطط التوسع المستقبمي حافظت عمى سارقتراها يف ارلعب اثلاثل من اعم 
	إلا أن اتن ئج لاردساةاحللاية ظتهر زعم دعد قألمنارشلتاك معى اسلاتثامر رت يفقية لاتقتاين لاسمتدخمة 
	وراشأت 
	منارشلتاك لاراشمكة لإى زعماه زةداي قاطتاه الإجاتنية 
	مقارنةً بنسبة 
	يف ارلبع لايناث 
	، يف حين ططخت 
	من ارشلاكرت تقية لاتقتاين لاسمتدخمة 
	مقارنةً بنسبة 
	يف ارلبع لايناث 
	وتزيد أيضاً نسبة الشركات التي تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية 
	عنتكم لاتيتزتعم رتقية لاتقتاين لاسمتدخمة
	وختطط ارشلتاك ارلاغبة يف زةداي اقاطلةالإجاتنيةلتنذيف ساترامثتا رسأملايةمثل وتسعة لارقمتا احللايو ةاسلاترامث في وصأل الأعامل مثل و عناصملازاخملاو نااو تلالارمكتاب
	وفصخي امي ارشلتاك غير زاعلامةعىم زةداي قاطتاه الإجاتنية، اكن سلابب ارلئسيوه ي ركمت اض ارشلتاك جحبم 

	. / . . 
	أعملااه احللاي وأ عمد املاتططخ اهك وتسعية 
	واكن سلابب و رخاارءا عمد زةداي اقاطلةالإجاتنية وه دعم وتفر لاومراد لاملاية
	اسلاترامثتا ارلسأملايةازلالمو ةاسلاترامثتا احللايةفيبءان اقاطلةاحللاية 
	يف حين راشأتبعض ارشلتاك ارخلأى لإى دعم ومائمة وأ سارقتارظ روف لاوسق

	(32)% (31)% (24.)% (26)% (24)% (19.)% 
	وظتهر لاراقمنة لااطقعية أرش نتاك اطقع اتامدخل 
	واانصلتاع لاوحتميية
	أكثر تفاؤلاً تجذا اسلاتثامر في زيادة الطاقة الإنتاجية مقارنةً بالشركات التجارية 
	ومعى صعيرت دقية لاتقتاين لاسمتدخمة، تعتبرش رتاك اانصلتاع لاوحتميية 
	الأكثر تفاؤلاً وتميها شركات الخدمات 
	ورشتاك راجتلاة
	وعند لاظنر عىم ساسأ مجح ارشلتاك، ندج أن ارشلتاك الكبيرة أكثر ميلاً إلى ترقية التقنيات المستخدمة وزيادة الطاقة 

	. 
	الإنتاجية مقارنةً بالشركات الصغيرة والمتوسطة

	. 
	ومن منوظر لاوتجه وحن لاوسق ، نجد أن شركات التصدير أكثر تفاؤلاً بشأن زيادة الطاقة الإنتاجية مقارنةً بالشركات لاومجهة وحن لاوسق لاممحية،إلا أن وتتاعق لافئتينماشتبهفيما خيص رتقية لاتقتاين لاسمتدخمة
	وتظهر الدراسة أيضاً أن الشركات لاومجهة وحن لاوسق المحمية أكثر حرصاً عمى الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية 

	. 
	وترقية التقنيات المستخدمة مقارنةً بشركات الأوفشور





