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مقدمة 

 التجارة قطاع على والإ�شراف ودعم تنظيم بهدف 1992 عام من مار�س اديةيفشالإقت� التنمية دائرة تش�شأ�ات
إمارة دبي.ا ناعة يفشوال�

 دبي وحاكم الوزراء ورئي�س الدولة رئي�س نائب مكتوم، آلا را�شد بن حممد ال�شيخ موش� درشأ�ا ،2008 أكتويرا ويف 
 اديشقت�لا الأداء وتنظيم تخطيط عن الكاملة ؤوليةشوامل� اديةشقت�لا التنمية دائرة منح والذي (25) رقم ومشاملر�

 حتقيق مانش� بغية تدامةشامل� التنمية ودعم ادشقت�لا وظائف على بالإ�شراف الهيئة وخول دبي إمارةا يف عامة فةشب�
 رتاتيجية.ش�لأهداف خطة دبي اا

 سالرتاخي� دارشإ�او ال�شركات جيلشت� يف املتمثلة التقليدية أن�شطتهاا عن ؤولةشوم� اديةشقت�لا التنمية دائرة تزال لو
 ؤولياتشوم� نطاق يعشتو� مت الدائرة مظلة حتت جديدة اتش�شؤ�وم دخول ومع أنها لإا دبي، يف التجارة حماية أن�شطةاو

 الدائرة لت�شمل :

 غرية واملتو�سطةساريع ال�سد لتنمية امل�سؤ�س�سة حممد بن را�وم 1.

ادراتسؤ�س�سة دبي لتنمية ال�وم 2.
 �ستثمار الأجنبيلمكتب ا 3. 
مكتب دبي للتناف�سية 4.

بالدائرة، املنوطة اجلديدة املهمة مع ًومتا�شيا . ًاشأي�ا القطاعات هذه يف تطور إحرازا على الآن الدائرة وتعمل 

يقشبالتن� الأعمال لقطاع نويةش� ربع ائيةشتق�شا� ةشإجراءدرا�ا على اديةشقت�لا اتشيا�شوال� اتشالدرا� إدارةا عكفت 

 اريعسامل� لتنمية دسرا� بن حممد ؤ�س�سةووم ادراتسال� لتنمية دبي ؤ�س�سةو)م التنمية لدائرة التابعة ؤ�س�ساتوامل مع 
أجلا من املحدودة الأو�سط رقسوال� آ�سياا جنوب براد�سرتيت آندا دان ؤ�س�سةوم مع وبالتعون واملتو�سطة( غريةسال�

 ةشللدرا� يةشالرئي� النتائج تندشامل� هذا سويلخ� دبي. إمارةا يف الأعمال أداءاو توقعات عن ودوري وعيشمو� تقييم 
 2013 ائية عن الربع الثالث لعامشتق�شالإ�
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نظرة سريعة 

2013 امع نم ثالثال عربل (BCI) يدب يف يم رتاكال المأعال ةقث رشؤ�وم لشو� مبقد تفعلري ،نقطة 141.6 إىل ل ار ا

ي�شري مما،يش�ملااملعاامنهاشنف�ةلفرت عننقطة 18.9 يف يةقوتقبليةشم�تقعاتو ىلا بعلرا بعالرابعلرا)مدلقاا ا

 (.2013 امع نم

• 

مجح يف ادةزي اتركش�ال نم 95% قعتتو حيث ،يةللغا ئلةمتفا ئجنتا حتقيق تللمبيعا ليةجمالإتقعالتوا ت�شري ا

بعلر لخال تهامبيعا .هي كما هاءبقا وا مدلقاا ا

• 

ادةزي اتركش�ال نم 26% متعتز حيث ،ئلةمتفا مقارحتقيق يف ظيفلتوا تقعاتو تمرشت� عربال يف نيفوظامل دادأعا ا

منها 72% قعتتو بينما ،مدلقا .لينيحلاا ظفيهامو دعد على ظحلفاا ا

• 

حشمل�يك�شف اشي�ا على نها من غملرا ةبنظر حتتفظ تكال�شرانا ،بيةيجاا تعاومل�شرا نا لا و ةغريشل�ا طةش�ملتوا ا

و بحيةلراو تملبيعاا حجم ناب�ش ةلكبري تكال�شرا من ثقة قلا .ظيفلتوا ا

• 

تكال�شرامنلوتفاكرثاينردشمل�ناف،قوشل�اتجهابتويتعلقفيما ،تملبيعااحجمحيثمن ملحليةاقوشلل�جهةملوا ا

رعاش� حيث من لوتفا قلا لكنهم .لبيعا ا

• 

لهاعماا جهاتو نا قعتتو تباعوش� دجوو عن تبلغ مل حشمل�ا عينة �شملتها لتيا تكال�شرا من 66% ناف ،يلجماا ب�شكل

رى.أخ اتركش� هواجي ذيال يش�يرئال ديحتال دةزايتامل ةش�افنامل لظت نيح يف ع،ربال ذاه يف  ا

• 

من %72 ادتأفاإذ درات،قال ادةزي ططخ ريغتت مل نيتها عن تكال�شرا يعش�تو يف رتثماش�لا يف تارلقدا �شهرلأا ا

(.2013 اين،ثال عرب)ال قابش�ال عربال يف اتركش�ال نم 74% مع نةرملقابا ليةلتاا ع�شر ثنيل  ا
• 

ب�شكل تكال�شرمتيل بقاشل�ا بعلرا من كرب ا قيةتر ىلا تلتقنياا من 60% قعتتو حيث ،مهاتخدشت� لتي ا تكال�شر ا  ا

اهذ يف رتثماش�ل ق.ابش�ال عربال يف اتركش�ال نم 53% مع نةرملقابا ليةلتاا ع�شر ثنيلا �شهرلأا لخال قيةلرتا ا

• 

 عن ًملحة ةشالدرا� هذه توفر حيث دبي، يف الأعمال احلكومية الدائرة هي دبييفاديةشقت�لاالتنمية دائرة
 للربع بةشبالن� والتوقعات احلايل اديشقت�لا الن�شاط رتاتيجيةش�لاالأهدافحتقيقيفاعدةشامل�عنؤولةشوامل�
 املقبل. تدامشامل� اديشقت�لا النمو تعزيز يف املتمثلة يةشا�شالأ�

منو على ؤثروت قد التي التحديات ةشالدرا� تتناول كما ية لإمارة دبي .شالقدرة التناف� وتدعيم

مدار على تثمارش�لا لتوقعات يمّتقي مع الأعمال وتطور ادراك من اديةشقت�لا التنمية دائرة تتمكن ولكي 

 القادمة. ًثني ع�شر �شهرالا تقوم الأعمال، جمتمع يف ائدةشال� التوجهات وتفهم 

 لقطاع ليشالف� ائيشتق�ش�لا حشامل� إجراءاب الدائرة
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المنهجية 
ُ
´لقطا ليةشالف� ائيةشتق�ش�لا ةشالدرا� جريتأا

20131 عام من الثالث الربع عن دبي يف الأعمال 

الإمارة. أنحاءا جميع من �شركة 508 جمموعه ما على 

 غريةشال� ال�شركات من ٍمزيج على العينة ا�شتملت وقد 
ًباشمنا� ًمتثيال منشي� مبا والكبرية طةشواملتو�

وقطاع التجارة وقطاع التحويلية ناعاتشال� لقطاعات 

الناجت يف منها ٍّكل اهمةشم� بةشن� بشبح� اخلدمات 

 املحلي الإجمايل لإمارة دبي. 

ةشاخلا� التوقعات أوا راتّوشالت� على الوقوف وبغية

يةشا�شأ�ا ؤ�شراتوم على ةشالدرا� ّزترك الأعمال، بقطاع 

والأرباح املباعة والكميات البيع عارشأ�او املبيعات مثل 

 يف امل�شاركة ال�شركات من لب ُوط املوظفني، وعدد 
 أوا »ارتفاع« أناب�ش توقعاتها إىلا الإ�شارة ةشالدرا�

 قامت وقد ؤ�شرات.وامل هذه تغري« »عدم أوا «س»انخفا�
بقيا�س 2013 عام من الثالث بالربع ةشاخلا� ةشالدرا�

35 وجهات نظر ال�شركات يف  -  .ًفرعيا ًقطاعا 30

عينة الدراسة 

13

التجارة 26

الخدمات 

11 التصنيع 

الخدمات ) الشركات 
 الصغيرة و

216  المتوسطة(
الشركات 

 الكبيرة
49 

التصنيع )الشركات 
الصغيرة و

76  المتوسطة(

العينة  الشركات
الجمالية الكبيرة 

49508 

التجارة ) الشركات الصغيرة
و المتوسطة(  167

حسابات مؤشر ثقة العمال 
آي(ا يش� )بي الأعمال قطاع ثقة ؤ�شروم ابشح� يتم

 »توقعات ؤ�شراتومل املوزون ابيشاحل� طشاملتو� بشح�
 الأعمال« التالية:

 ع ار البيعشأ�ا •
 الكميات املباعة •

 عدد املوظفني •

يتم ت�سنيف نتائج موؤ�سر ثقة الأعمال
اإىل املجموعات الثالثة التالية:

 ةش�خلااتقعالتوا أنايعنيافهذ،< 100المأعالةقثرسؤ�ومانكإذاا
 لبيةش�لعمالأبا
 ةش�خلااتقعالتوا أنايعنيافهذ،100=المأعالةقثرسؤ�ومانكإذاا

 ةتقرشم�لعمالأبا
 ةش�خلااتقعالتوا أنايعنيافهذ،> 100المأعالةقثرسؤ�ومانكإذاا

 الأرباح •

 ؤ�شروم بكل يتعلق فيما الناجتة« »الأرقام ابشح� يتم
 يد:شايف الر�شتخدام منهجية �شبا�

 + لبية(شال� الإجابات %- الإيجابية الإجابات %(
الأعمال قطاع لثقة املركب ؤ�شروامل إىلا بةشوبالن�100

الوزن يف الناجتة الأرقام ربش� يتم إنهاف دبي، يف 

ويف ؤ�شر.وللم املرجح طشاملتو� إىلا ولشللو� لها املقابل 

يكون بحيث ؤ�شروامل هذا ي�سشأ�ات إعادةا يتم النهاية، 

 تركيبة أخذا مع .100=2011 عام من الثاين الربع 
يتم ال�شركة، حجم حيث من عتبارلا بعني ادشقت�لا

 لل�شركات بيةشالن� هاماتشالإ� خالل من ؤ�شروامل وزن 
املحلي الناجت إجمايلا يف والكبرية طةشواملتو� غريةشال�

 التايل: ؤ�شروامل هي النهائية النتيجة وتكون دبي. لإمارة 
 +الكربى( ال�شركات ؤ�شرو)م*60% الكلي= ؤ�شروامل

 طة(.شغرية واملتو�شؤ�شر ال�شركات ال�و)م*%40

 بية إيجاالعمالأبا

 هوويش�اش�لأابعلراعلىًاش�قيالعمالأاثقة ؤ�شرومعنلتعبرياعندو
 حةش�ملواينملعاا إىلاليةلتااتاريشلتف�ات�شري،2011امعنماينثالعربال
 (:قبنيمتعابعنير إىلاناي�شري-1وتتنزيرمالأنابًامل)عاهأدنا

(:1-ت)لعمالأاثقةرس ؤ�وم<)ت(المأعالةقثرسؤ�وم
 سا�فخنلايفذةآخاالمأعالاتعوقت
 :(1-)تالمأعالةقثرسؤ�وم=)ت(المأعالةقثرسؤ�وم
 ةتقرشم�لعمالأاتقعاتو
(:1-ت)لعمالأاثقةرس ؤ�وم>)ت(المأعالةقثرسؤ�وم
 فرتلايفذةآخاالمأعالاتعوقت

1
بنيماالفرتةهوالأولالربعالتايل:النحوعلىنويش�ربعكلعرفُيائية،شتق�ش�لاةشالدرا�سلغر�

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

 عام. كل من مربشودي� أكتوبرا �شهري بني ما الفرتة هو الرابع والربع بتمربشو� يوليو �شهري بني ما 

2
 ]املعيار( )وزن x البيع( عارشأ�ا على يدشالر� ايفش)�[= الأعمال قطاع ثقة ؤ�شرومل املرجح طشاملتو�

] [املعيار( )وزن x املباعة( الكميات على يدشالر� ايفش)�+   + عدد على يدشالر� ايفش)�] 

 ])وزن املعيار(x يد على الأرباح(شايف الر�ش)�]+ [)وزن املعيار( x املوظفني( 
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 2013الربع الثالث،  – مؤشر ثقة مجتمع العمال 

 اراتقعوال اءنبال اعطق يف ومنال يف ذآخال ايفعتال إنا
 تعالقطاا من هغريو حةياشل�اعقطا يف تمرشمل�ا لنمواو
 ي.دب يف يطفنال ريغومنال ززانعيةيونربدروكيالهال

 ةيطفنال ريغ ادراتش�ال تعفارت ي،دب اركمجل ًاقووف
 فش�نال يف ياراتإما مدره اريلم 69 نم %22 بةشبن�
 يف ياراتإمامدره اريلم 84 إىلا 2012 امعنم أولال
 يفتعاراتمرش�ايعك�سمما،2013امعنمأولالفش�نال
 معا من لثلثاا بعللر تكال�شراحشم� يعك�س كما .بيد

 ؤ�شرومل يةقو ةءاقر ظهرُييلذاو،يلقوا لنموااهذ 2013
 .نقطة 141.6عندلعمالأاثقة

 بعللر كميالرتا ؤ�شروملا أنا بعيةلرا نةرملقاا ت أظهراو
 بقاشل�ا بعلرا �شرؤوم من %17.3 بةشبن� أعلىا يلحلاا

 جهلتوانبجاىلإالطلباعتفارباتكال�شراتقعاتونتيجة

 نقطة 151.2 بلغ يلذاو بها س�خلاا ؤ�شروملاىتوشم� على
 .طةش�ملتواوةغريشل�اتكالل�شرنقطة 127.2عمةارنقاملب

مؤشر ثقة العمال التراكمي 
141.6 

122.7 

Q3, 2012 Q3, 2013 2012الربع الثاني  2013الربع الثاني 
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 نمعرابال عربال اللخ اديش�تقلا اطش�نال يف داعش�ال
 ب�شكل حياشل�ا فقتدوتناجاملهرامش�ملو ئدلعااوملعاا
 ق،ابش�ال عربال يف الاحل انكاموك اء.تش�ال اللخ ربأكا

نةرملقابابكثريى أقوالوتفاةلكبري تكال�شر تظهرا  ًؤ ا اأفقد
 عتفارايفهمشي� مماطةش�ملتواوةغريشل�اتعاومل�شرامع
 .لعمالأاثقة ؤ�شروم

 18.9 دارقمبرشؤ�وامل اعفارت إىلاةوينش�الةارنقامل ريش�وت
 .2012معامنهاشنف�ةلفرتامعنةرملقابانقطة

 اتركش�ال أداءاأناظوحلق،ابش�العربالهوجتلًرارامتشا�
 ةغريشل�ا تكال�شرا جمتمع ءاأدا زويتجا ةلكبريا

 ريةبكال اتركش�ال نيبةقثال اعفارت ودعوي ة.طشو�توامل
 تملبيعاا م أحجااب يتعلق فيما يةللغا ئلةملتفاا تهانظر إىلا
 حش�او ب�شكل نعك�سايلذا لنحوا على حبارلأاو ظيفلتواو

2الشكل 

 2013مؤشر ثقة العمال - الربع الثالث،  

151.2 
141.6 

127.2 

200 

160 

120 

80 

40 

0 
مؤشر الشركات  العمال مؤشر ثقة

الكبيرة المركب

 3الشكل 

مؤشر الشركات
الصغيرة و المتوسطة  

 2013,الربع الرابع – التوقعات العامة للعمال

 2013توقعات أداء الشركات - الربع الرابع، 

64% 4% 32% 

22% 5% 73% 

61% 5% 34% 

26% 2% 72% 

58% 7% 34% 

57% 9% 34%s 

عائدات المبيعات 

أسعار البيع 

الحجام المبيعة 

عدد الموظفين 

الرياح 

طلبات الشراء الجديدة 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

No Changeل تغيير 

0% 

 Increase Decreaseزيادةنقص 

 4الشكل 
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امل�شاركة ال�شركات من %58 تتوقع حيث الإجمالية، 

 زيادة نتيجة افيةشال� أرباحهاا زيادة حشامل� يف 
سهوام� ذات جديدة بعقود والفوز املبيعات أحجاما

أنا القطاعات بني املقارنة وتظهر ل.شأف�ا ربحية 

ؤلوتفا توياتشم� لديها يةشالرئي� القطاعات جميع 

من %60 أبلغتا )حيث الربحية أناب�ش متقاربة 

 اخلدمات، �شركات من %59و نيع،شالت� �شركات 
الربع يف زيادة عن التجارية ال�شركات من %55و

(.2013 الرابع 

الرصدة القطاعية الصافية )أحجام المبيعات(  
التوقعات الربعية. 

100% 

80% 

59% 58% 
60% 51% 

40% 

20% 

0% 

Q4, 2013 

التصنيع الخدمات التجارة 

5الشكل 

 القطاعات جميع يف املتفائلة التوقعات وتقود 
قطاعي أنا لإا ال�شركات. ثقة ؤ�شراتوم يةشالرئي�

يتعلق فيما ًلؤوتفا الأكرث هما نيعشوالت� اخلدمات 

 يبلغ حني يف والتوظيف، والربحية املبيعات، بحجم 
يف البيع عارشأ�ا سيخ� فيما درجاته ىشأق�ا ؤلوالتفا

 �شركات قطاع اخلدمات. 

قطاع التصنيع:
عن نيعشالت� قطاع لتوقعات نويةشال� املقارنة تك�شف 

املبيعات، حلجم افيةشال� دةشالأر� يف طةشمتو� قيم 

 إىلا 2012 لعام الرابع الربع يف +%70 من وتراجع 
الرغم على ،2013 عام من الرابع للربع +59%

 قوية إيجابيةا نظرة إىلا ي�شري يزال ل الأخري أنا من 
عالية بشمكا� إىلا الربعية املقارنة وت�شري ً.بياشن�

 دةشالأر� ارتفاع مع نيع،شالت� قطاع توقعات يف 
 2013 لعام الثالث الربع يف +%27 من افيةشال�

ويعود .2013 عام من الرابع الربع يف +%59 إىلا

ادي خاللشقت�لاعد للن�شاط اشإىل التوجه ال�ا هذا 

الطلبات/ توقعات على ًبناء العام من الرابع الربع 

 امل�شاريع اجلديدة املتعلقة بقطاع البناء.

 أن �شركات دبي تتمتع بثقة كبرية للغايةا حشظهر امل�ُي
عن الرتاكمي ؤ�شروامل ارتفع حيث القادم، الربع أناب�ش

 ي.شاملا� العام من هشنف� الربع وعن ابقشال� الربع 
النظرة هذا القوية املبيعات عائدات توقعات ؤكدووت

 توقعت ال�شركات من %64 أنا حيث الإيجابية، 
 عام من الرابع الربع يف املبيعات عائدات يف ًناشحت�

 ثقة الأخرى ال�شركات من 32% متتلك بينما ،2013
 ايفش� توقعات بلغت حني يف مبيعاتها. تقرارشبا�
الرابع للربع بةشبالن� +%60 املبيعات عائدات يدشر�

 لعام الرابع الربع يف %58 مقابل 2013 عام من 
.2012 

لل�شركات احلقيقي الن�شاط يف الزيادة تحفزش�

بدرجة املبيعات عائدات ارتفاع الأعمال( )حجم 

 بالربع مقارنتها عند الإيجابية النظرة وتزيد كبرية. 
مقارنتها عند توىشامل� ذات عند تقف بينما ابقشال�

 يدشالر� حتقيق مع ،2012 عام من هاشنف� بالفرتة 
الرابع الربع يف %56 تبلغ إيجابيةا ًارقاما ايفشال�

%59و يشاملا� للربع %27 مقابل 2013 عام من 

عارشأ�ا تبقى أنا املتوقع ومن ي.شاملا� للعام للربع 

 تتوقع حيث كذلك، القادم الربع يف تقرةشم� البيع 
 النظرة لكن عارها.شأ�ا تقرارشا� ال�شركات من 73%
 2013 عام من الرابع للربع البيع عارشلأ� تقبليةشامل�

 يشاملا� العام من هاشنف� الفرتة يف منه بكثري أقوىا
 مقابل يف العام هذا %17 يبلغ إيجابيا يدشر� ايفش)�

ي(.شللعام املا� 3%

 إناف املبيعات، أناب�ش الإيجابية التوقعات مع ًاقاشوات�
زيادة ًاشأي�ا تعتزم التجارية ال�شركات من 57%

 أملا على القادم، الربع يف اجلديدة ال�شراء طلبات 
الطلب ارتفاع ظل يف جديدة، م�شاريع على ولشاحل�

%34 نحو أفادتاو ال�شتاء. لشف� خالل عادة املتوقع 

توىشم� نف�س على احلفاظ تعتزم التي ال�شركات من 

 خالل م�شرتياتها تَّنفذ قد أنهاا ال�شراء طلبات 
 ً.أن لديها خمزون كايف حاليااابقة وشالأرباع ال�

 الرابع للربع للتوظيف نويةشال� التوقعات نتشوحت�
عدد زيادة ال�شركات من %36 تتوقع حيث ،2013

 عام من الرابع الربع يف %6 مع باملقارنة موظفيها 
القطاعات بني يةشالرئي� ختالفاتلا إنا .2012

 أكرثا واخلدمات نيعشالت� �شركات يلي: كما هي 
التجارية، بال�شركات باملقارنة التوظيف أناب�ش ًلؤوتفا

هذه �شركات من %17و %31 و %34 تعتزم حيث 

وكذلك جدد. موظفني تعيني التوايل على القطاعات 

)وهي فقط ال�شركات من %2 أنا حشامل� ك�شف فقد 

 الربع يف موظفيها عدد سخف� تتوقع هام�شية( بةشن�
ابق.شها يف الربع ال�شبة نف�شالقادم وهي الن�

 املبيعات توقعات مع الربحية توقعات وتتما�شى 
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Overall Service 
Sector 

Transportation & 
Logistics 

Tourism & 
Hospitality 

Construction 
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Q4, 2012 Q1, 2013 Q2, 2013 Q3, 2013 Q4, 2013 

الرصدة الصافية الربعية )حجم المبيعات( 
 نأا لإا (.2012 عام من الثالث للربع +%60 مقابل قطاع التصنيع

 نتشحت� قد 2013 امعنمثالثالعربلل اتعوقتال ذهه 80%
70% 

 %33تبلغ ةدياز جلةشم� ،بعير�ساشأ�ا على كبريب�شكل 70%
59% 

 %55 .%25 لغلباابقاشل�ابعللر يفاشل�ايدش�لراعن 60%

املعمارية ةشوالهند� البناء قطاعي يف ال�شركات تتوقع 50% 44% 

 واقشالأ� يف جديدة عقود/م�شاريع على ولشاحل�
27% 

40%

إىلا ؤديوي أنا أنها�ش الذي من الأمر والإقليمية، املحلية  30%

يدشالر� وارتفع ال�شركات. ن�شاط إجمايلا يف زيادة  20% 

للربع +%43 من %17 بةشبن� البناء لقطاع ايفشال� 10%

من الرابع للربع +%60 إىلا 2013 عام من الثالث  0% 

 6الشكل 

 نيعشت� يف العاملة نيعشالت� قطاع �شركات وتعك�س
باملقارنة أعلىا ًلؤوتفا والزجاج منتش�لوا الكيماويات

أغلبيةا أملاوت الأخرى. الفرعية القطاعات مع 

 أنا مبيعاتها حجم يف زيادة تتوقع التي ال�شركات 
الربع خالل جديدة طلبات أوا عقود على لشحت�

 تتوقع حيث الربحية، توقعات نتشحت� وقد القادم. 
الثالث الربع يف أرباحهاا ارتفاع ال�شركات من 60%

يف ال�شركات من %47 مع باملقارنة 2013 عام من 

 �شركات عدد ًتقريبا اعفشت� وقد ابق.شال� الربع 
 %18 من موظفيها عدد يف زيادة تتوقع التي نيعشالت�

 يف هذا الربع. %34 إىلا ابقشيف الربع ال�

قطاع الخدمات: 
نويةشال� املقارنة حشتو� اخلدمات، لقطاع بةشبالن�

 +%58) املبيعات أحجاما حيث من متقاربة توقعات 

 يف ،2013 عام من الثالث الربع يف ايفش� يدشر�

.2013 عام

أحجاما زيادة يف النقل خدمات مقدمو أملاي وباملثل، 

 ارتفاع يف ذلك وانعك�س القادم الربع خالل عقودهم 
 2013 عام من الرابع للربع %48) افشال� يدشالر�

وقدمت(.2013عاممنالثالث للربع %37مقابليف

نظرتها وراء بابشالأ� من العديد القطاع هذا �شركات 

طلبات بشك� وق،شال� ظروف نشحت� ومنها: املتفاءلة، 

 يف امل�شاريع من املزيد وتوقع جديدة فقاتشو� �شراء 
الربع القادم.

 أناب�ش للغاية متفائل واملطاعم الفنادق قطاع أنا كما 
مشمو� قدوم نتيجة القادم، الربع يف �شركاته أداءا

وبناء الوافدين. ياحشال� تدفق فيه يزداد الذي ال�شتاء 

هذا توقعات نتشحت� فقد الربعية، املقارنة �سشأ�ا على 

 2013 عام من الثالث الربع يف %-6 من القطاع 
وت�شري .2013 عام من الرابع الربع يف +%69 إىلا

باملقارنة ًاشأي�ا قوة أكرثا توقعات إىلا ال�شركات توقعات 

للربع +%69) يشاملا� العام من هاشنف� الفرتة مع 

الرابع للربع +%52 مقابل يف 2013 عام من الرابع 

 يف الكلي النمو من بذلك تفيدشلت� (،2012 عام من 
 ياحة والفنادق يف دبي.شقطاع ال�

3% 

16% 19% 

-28% 

60% 
52% 

61% 
52% 

61% 55% 
62% 

75% 

38% 

56% 
64% 

-28% 

25% 

37% 
43% 

-6% 

58% 

48% 

60% 
69% 

Key Service Sectors, Quarterly Outlook،الرصدة الصافية لحجم المبيعات في قطاعات الخدمات الرئيسية 
 %100التوقعات الربعية 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

-20% 

-40% 

إجمالي قطاع النقل و الخدمات خدمات البناء السياحة و الفنادق 
 الخدمات اللوجستية

Q4, 2012 Q1, 2013 Q2, 2013 Q3, 2013 Q4, 2013Q3, 2012 
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قطاع التجارة: 
 الرصدة الربعية الصافية )حجم المبيعات( -قطاع التجارة

100% 

80% 

61% 
53%60% 51% 

40% 
40% 

28% 

20% 

0% 

-20% 

-40% 

Q4, 2012 Q1, 2013 Q2, 2013 Q3, 2013 Q4, 2013 

بارتفاع توقعاتهم نتيجة 2013 عام من الرابع

 إعالناتا نتيجة العمالء عدد وزيادة الطلب 
 اجلديدة املنتجات إطالقاو املهرجانات مشمو�

 رتفاع.لياح الوافدين الآخذ يف اشوتدفق ال�
نشحت� فقد لل�شركات، الإجمايل للتقييم ًووفقا

 فقد .2013عاممنالرابعللربع الأعمالتوقعات 
 عن حشامل� يف امل�شاركة ال�شركات من %58 أفادتا

الثالث الربع يف %40) العمل ظروف يف نشحت�

ال�شركات من %37 تتوقع بينما (،2012 عام من 

 %5 بةشن� تتوقع حني يف يذكر، تغري حدوث عدم 

 بة هام�شية(.شتدهور هذه الظروف )وهي ن�

ال�شركات بني املقارنة تظهر ذلك، إىلا افةشإ�او

أنا طةشواملتو� غريةشال� وامل�شروعات الكبرية 

 منها %71 أملات حيث ،ًلؤوتفا أكرثا الكبرية ال�شركات 
 مقابل 2013 ن يف الربع الرابع من عامشحدوث حت�

8 ˜°˛˝˙ 

التجارة قطاع يف ؤلوالتفا أنا إىلا ًاشأي�ا حشامل� أ�شارا

 ايفش�لشو�حيث،2012عاممنالرابعللربعم�شابه 
يف %53 كان أنا )بعد %51 إىلا الإيجابي يدشالر�

أنا وبعد الربعية، للمقارنات ًووفقا ي(.شاملا� العام 

 يني،شاملا� الربعني يف ًانحدارا التوقعات �شهدت 
الربع يف +%28 من %23 بةشبن� التوقعات نتشحت�

الرابع الربع يف +%51 إىلا 2013 عام من الثالث 

 .2013 من عام 

أملات التي يةشالرئي� الفرعية القطاعات منشوتت�

 زيادة الطلب خالل الربع القادم: 
قطاع �شركات عنها عربت التي الثقة مع ًمتا�شيا •

إيجابيةا توقعاتالبناءموادجتار لدى إنافالبناء، 

ولشباحل� للتوقعات ًنظرا املبيعات حجم حول 

تتوقع ال�شركات من %67) جديدة م�شاريع على 

حدوث زيادة(. 

تلجما يف الفرعية القطاعات جتار يتوقع • 

 طة.شغرية واملتو�شمن امل�شروعات ال� %57 واملجوهرات والأحذية واملالب�س الإلكرتونيات
 الربع يف الأحجام ارتفاع التجميل راتشتح�شوم�

 توقع موقف الشركات
100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

9% 

37% 

13% 

42% 

15% 

40% 

5% 

29% 

5% 

35% 

9% 

39% 

7% 

53% 

5% 

37% 

58%66% 60%54% 52%45% 45% 40% 

Q1, 2012 Q2, 2012 Q3, 2012 Q4, 2012 Q1, 2013 Q2, 2013 Q3, 2013 Q4, 2013 

Improvement Stability Deterioration تحسن ثبات تدهور
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2013ع، رابالعربال – بيدفي  سطةلمتواوةلصغيراتكالشراتقعاتو

 2013توقعات أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع  

62% 4% 34% 

22% 5% 73% 

58% 5% 37% 

25% 2% 73% 

56% 7% 37% 

55% 10% 35% 

Sales Revenue 

Selling Prices 

Volumes Sold 

No. of Employees 

Profts 

New Purchase Orders 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

زيادة نقص ل تغير 
 10الشكل 

 É£b àdG´ يف منها %55 بلمقا يف 2013 طةش�ملتواوةغريشل�اتعاوللم�شر ةيطرشمل�اةشللح� ًانظر

إا من %95( يدب يف تكال�شرا ددع يلجماا  إ يف
 كة�شر 459 تكال�شرا ذهه �شكلت فقد (،تكال�شرا ددع

 • يلجما

 منتشت�و .حشمل�ا لعينة عتشخ� كة�شر 508 لش�أا من
 اتروعش�وامل غرشل�ا هيةملتنااتكال�شرا :تكال�شرا ذهه
 • ةغريشل�اتكالل�شريدب يفلتعر ًفقاو،طةش�ملتواوةغريشل�ا

 علىو،تكال�شراذهه أنا عن حشمل�ا يك�شفو .طةش�ملتواو
 ،عرابال بعللر بية إيجااتقعاتو على فظتهاحما من مرغال
 تملبيعاا حجم أناب�ش ةلكبرياتكال�شرا من ثقة أقلا أنهاا إلا
 .ظيفلتواوبحيةلراو

 •:يةشئي�لراتقعالتواتا ؤ�شروميليفيمازوجون

 مةلعاا لثقةا طةش�ملتواوةغريشل�ا اتروعش�امل تعك�س •
 بية إيجااتقعاتور إظهاا أناب�شحشمل�ا يفكةرمل�شااتكالل�شر

 كةرمل�شااتكال�شرا من %62 قعتتو حيث ،ادمقال بعللر
 تبثبا تقعاتو منها %34 ادتأفا حني يف ،ادةزي دوثح
 •.2013 امع من عرابال بعللر تملبيعاا داتائع

 ا نتشحت�
 وةغريشل�ا

.IQÉé

 تكالل�شر بةشلن�با ظيفللتو يةنوشل�اتقعالتو
 مع ،2013 امع من عرابال عربال يف طةش�ملتوا

 ظفيهاموددع يف ادةزي دوثحتكال�شرامن %25قعتو
 .2012 امعمنعرابالعرباليف %7 مع نةرملقابا

 تقعاتو إناف ،تللمبيعا بيةيجالإا ةلنظرا على ًءبنا
 %55 قعتتوو،يةللغا ئلةمتفا دةدياجل راءش�ال تطلبا

 قعتتو بينما ،الجامل ذاه يف ادةزي دوثحتكال�شرا من
 عرابال عربال يف عهاش�و تغري دمعتكال�شرا من 35%
 .2013 امع من

 اتروعش�امل إناف ،دراتقال لتغالش�با يتعلق فيما
 ،ةلكبرياتكال�شرا من ًلؤوتفا أقلا طةش�ملتواوةغريشل�ا

 يدش�لرا( بقاشل�اعربال يف ئداشل�ا جهلتوا تمرشلي�
 طةش�ملتواوةغريشل�اتكالل�شر بةشلن�با +%48 يفاشل�ا

(.ةلكبرياتكالل�شر +%82يبلغيفاش�يدش�ربلمقايف

 ةغريشل�ا اتروعش�امل من %56 أنا حشمل�ا يظهر
• 

• 

• 

 دةشأر�ال يف طةش�متو ًقيما يةنوشل�اةارنقامل ظهر ُت
 طن�شا يف لنمواو تملبيعاا م أحجاا حيث من فيةاشل�ا
 من عرابالعربال يف %+61 من ًاش�نخفااو ،تكال�شرا

 .2013 امعمنعرابالعربال يف +53 إىلا 2012 امع

 لثلثااعربال يف %25منًناشحت�بعيةلراةارنقاملتظهرو
 .2013 امع منعرابالعربال يف %53 إىلا 2013امع من

 طةش�ملتواوةغريشل�ا اتروعش�امل بني ةارنقامل تظهر
 ًرارامتشا� رىأخا جهة من ةلكبريا اتركش�وال جهة من
 ،تملبيعاا داتائعنأاب�ش ريأخالعرباليف ئداشل�اجهللتو

 أقلاًلؤوتفا طةش�ملتواوةغريشل�ا اتروعش�امل رتهأظاو
 يفاشل�ايدش�لرا بلغو،2013 امع من عرابالعربال يف
 •.ةلكبريا تكالل�شر +%88 بلمقا يف +58%

 ةغريشل�ا اتروعش�امل أنا عيلقطاا لتحليلا يظهر
 ًؤلوتفا كرثأااتدمواخل نيعشلت�اعيقطا يفطةش�ملتواو

منها %59 و %61 أنا أ أ  حيث ،تهامبيعا محجاا ناب�ش
 امع من عرابال عربال يف ادةزي نقعاتتو وايلتال على

 منعرابالعرباليف حهاباأرايفًناشحت� قعتتو طةش�ملتواو
 يفاش� يدش�بر( اتدماخل تكا�شر ت�شريو ،2013 امع

 تكا�شر مع نةرملقابا وىأقاتقعاتو إىلا(+%56 يبلغ
 اتركش�وال (+%50 يبلغ فاش� يدش�بر( نيعشلت�ا
 تعراجوت (.+%24 يبلغ فاش� يدش�بر( يةرلتجاا

 ةغريشل�اتكالل�شر يةنوشل�اةارنقامل بحيةلراتقعاتو
 عرابال بعللر +%49 بلغ ٍفاش� يدش�ر إىلا طةش�ملتواو

 .2012 امع من عرابال بعللر +%61 من 2013 امع من

 يدش�لراعفارتإذا،بعيةلراةارنقامليفتقعالتوانتشحت�و
 %49إىلا 2013امعمنلثلثاابعللر %22منيفاشل�ا

 .2013 امع منعرابال بعللر

 ،بقاشل�اعربال يف ئداشل�اجهلتواراتمرش�اعومًرياأخاو
 أقلا ًلؤوتفا طةش�ملتواو ةغريشل�ا اتروعش�امل تظهر

 عرابالعربال احأرباأناب�ش ةلكبرياتكال�شرامع نةرملقابا
 ةغريشل�اتكالل�شر +%49 يفاشل�ا يدش�لرا يبلغ إذا
 .ةلكبرياتكالل�شر %74بلمقاطةش�ملتواو
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 املعنية اجلهات جميع على لزاما كان ادات، شقت�لا من العديد طالت آثار ا من فته خل وما املالية الأزمة أعقاب ا يف 
لوب احلوكمة لديهم.شأ�ا إلقاء نظرة جوهرية و�شمولية على ا

بل الأهمية، من أعلى ا درجة على ة ش�شؤ�وامل خماطر إدارة او ية ش�شؤ�وامل وال�شفافية املالية احلوكمة بحت شأ�ا فقد 

بة شوبالن� عليها. واحلفاظ ية شالتناف� بناء أجل ا من ت لاحلا سبع� يف اخلطورة من عالية درجة إىل ا لت شو� حتى 

جلعل ي شا�شأ�ا متكني عامل ية ش �شؤ�وامل احلوكمة تطبيق بح شأ�ا فقد ، سخا� نحو على طة شواملتو� غرية شال� لل�شركات 

 يف ية ش�شؤ�وامل احلوكمة إىل ا نظر ي وكان تدام. م� تقبل شم� لتحقيق تثمرين شوامل� للبنوك جذبا أكرث ا ال�شركات تلك 
– ال�شركات كافة على بح شأ�ا فقد الآن، أما ا . حجما الأكرب املنظمات يف وجوده ذ« حب»ي أمرا أنها ا على ابق شال�

وذات ؤولة شوم� تكون كي ية ش�شؤ�وامل احلوكمة من ما درجة تطبيق – غر شال� متناهية وحتى غرية شوال� الكبرية 

لحة فيها.شحاب امل�شأ�ا أمام ا �شفافية 

 التنمية دائرة ات ش�شؤ�وم إحدى ا وهي طة، شواملتو� غرية شال� امل�شاريع لتنمية را�شد بن حممد ة ش�شؤ�وم قامت وقد 
 ال�شركات حلوكمة ة ش�شؤ�وامل »مبادرة بطرح طة شواملتو� غرية شال� ال�شركات قطاع تنمية عن ؤولة شوامل� ادية، شقت�لا

أهمية ا حول طة شواملتو� غرية شال� ال�شركات اط شأو�ا يف الوعي ايجاد هو ي شا�شأ�ا بهدف طة« شواملتو� غرية شال�

أجل ا من تثمرين شوامل� للبنوك بة شبالن� جاذبية أكرث ا ال�شركة بح شت� كي ر مبك ب�شكل ية ش�شؤ�وامل احلوكمة تبني 

 مدققي مع التعاقد على طة شواملتو� غرية ال� ال�شركات ت�شجيع إىل ا املبادرة تهدف كما تدامة. شامل� التنمية حتقيق 
 واملوظفني الإدارة بني العالقات حدد ي حوكمة ميثاق وتطوير بية ش املحا� املعايري وتبني اخلارجيني ابات شاحل�

 دين وجمل�س الإدارة.وال�شركاء واملور
 والبدء الآن، البدء ل شالأف� من أنه: ا هي طة شواملتو� غرية شال� ال�شركات إىل ا توجيهها يتم التي ية شا�شالأ� الة شوالر�

تدامة.ش�لخة للتنمية طويلة الأمد واش�س را�شأ�ا أجل بناء ا ر، من ب�شكل مبك

 احلوكمة ات شممار� ل شأف�ا عتماد ل والرتويج الوعي لبث ن�شرات 3 إطالق اب ة ش�شؤ�وامل قامت املبادرة، هذه حتت 
طة يف دبي.شغرية واملتو�شية بني ال�شركات ال�ش�شؤ�وامل

وعالقات ال�شفافية ية، ش�شؤ�وامل احلوكمة إجراءات او ات شيا� ش� ي�شمل: والذي ية ش�شؤ�وامل احلوكمة ميثاق  • 

الح.شحاب امل�شأ�ا اهمني، جمل�س الإدارة، البيئة الرقابية وعالقات شامل�

من بد ل التي ية شا�ش الأ� اخلطوات ستعر�شي� والذي دبي يف طة شواملتو� غرية شال� ال�شركات حوكمة دليل  • 

 عة املذكورة يف امليثاق.ش�س الت�شية بناء على الأ�ش�شؤ�واتخاذها لتطبيق احلوكمة امل

 احلوكمة ميثاق بتطبيق دبي يف طة شواملتو� غرية شال� ال�شركات قيام كيفية ح شتو� التي ت لاحلا ات شدرا�
ية.ش�شؤ�وامل
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واء الضرة دائي ف
 2020لمي لعااكسبو إضمعر

مةعالمحة 
 سللمعار� الدويل املكتب هي العاملي بوشإك�ا سمعر� تنظيم عن ؤولةشوامل� التنظيمية الهيئة إناف معروف، هو كما 

)BIE) خمشأ�ا بوشإك�ا ويعترب و،شع� دولة 167 ويتهشع� يف املجل�س مشوي� باري�س. يف 1928 عام يف �سشأ�ات الذي

يفهشت�شت� التي املدن معةش� تطوير يف لأهميته نظرا بدوره عرتافلا جرى وقد مدة. أطولهااو العاملية الأحداث 

 دولة 16 يف بوشإك�اسملعر� دورة 42 أقيما احلني ذلك ومنذ ،1851 عام لندن يف الأول ساملعر� قدوع وحتفيزها. 
ناعية والتكنولوجية.شالإبداعات الثقافية وال� سلعر�

املختلفة الأمم فجميع ولذلك العامل، تهم مةش� على ويركز نواتش� خم�س كل احلدث افةشت�شا� جتري ما وعادة 

 والتعاون للتكامل مدعوون الثقافات �شتى من والأفراد املدنية واجلمعيات ةشاخلا� والهيئات العاملية واملنظمات 
ال.شت�لل واشوامل�شاركة وتبادل الأفكار والتوا�

 وي�شجع الدولية احةشال� يف أنهاا�ش من يرفع لأنه احلدث هذا مثل افةشت�ش�ل مدينة لأي دافع دائما هناك لذلك 
ادي.شقت�لالتبادل الثقايف يف ذات الوقت الذي يعمل فيه على الرتويج لتقدمها ا

 إلزاما أهميةا بذلك لتدرك تقبل«شامل� نعشو� العقول لش»توا� حمور حتت هاشعر� دبي قدمت عتبارات،لا ولهذه 
 العقول وتعاون اجلهود للتغلب على التحديات التي تواجه العامل اليوم.

ي؟ دباذا مل
الربازيل يف باولو اوش� مع والتناف�س احلدث، هذا افةشت�ش�ل قوي مر�شح أنهاا على عشوا� نطاق على دبي إىلا نظري

 ية.شإزمري الرتكية وايكاترينربج الرو�ا ومدينة 
 فيها، الأعمال إقامةا هولةشب� عرفوت تثمار،شلال� وجهة دبي متثل رتاتيجية،شالإ� الإمكانيات متالكهال ونظرا

اد.شقت�لا يف متعددة قطاعات منش� يةشالرئي� القطاعات يف الكبرية التحتية البنية م�شاريع تطوير يف تمرشوت�

 أمنهااو اديشقت�لا دبي تقرارشا� على �شهادة راتلالدو مبليارات تقدر التي الهائلة التحتية البنى م�شاريع وتعد 
على دبي لكن املبا�شر، الأجنبي تثمارش�لا يف تراجعا املنطقة �شهدت املثال، بيلش� على 2011 عام ففي ي.شيا�شال�

 دبي يف يثقون تثمرينشامل� أنا لتثبت املنطقة، يف املبا�شر الأجنبي تثمارش�لا من 30% دتشح� ذلك من الرغم 
 تثماراتهم.شإمكانياتها لتحقيق العائدات على ا�او

برحالتالعاملمدنمعظمبتغطيةللطريان،الإماراتمية،شالر�طريانهال�شركةرتاتيجيش�لادبيموقعمحشوي�

مطارات أكرثا بحشي� أنا ويتوقع افر،شم� مليون 57 حوايل مع الدويل دبي مطار تعامل ،2012 عام ويف توقف. دون 

 من كبري ب�شكل نشيح�ش� الدويل مكتوم آلا مطار افتتاح إناف ذلك، إىلا افةشإ�او قريب. وقت يف ازدحاما العامل 
 .2030 افر بحلول عامشمليون م� 160 تيعابش�ل ية مع خططشإمكانية الربط ويزيد من التناف�ا

احلكومية اخلدمات تقدمي فيها يجري ذكية مدينة إىلا دبي لتحويل خطط عتش�و فقد ذلك، إىلا افةشوبالإ�

 إبداع.الأنها عامل حمفز لا عرب الهاتف املحمول لتثبت دبي 
عاملي كمركز موقعها على ؤكدووي دبي، يف اديشقت�لا للنمو دافعا يكونش� بوشإك�ا افةشت�شبا� الأخري الفوز إنا •

جديدة فندقية غرفة 45^000 حلوايل حاجة هناك أنا ادرشامل� سبع� تقديرات وت�شري ياحة.شوال� للتجارة 

 لتلبية متطلبات هذا احلدث. 
 مليون مرت مربع. 3^4 احةشعلى م� سخطط لبناء موقع للمعار� اشأي�ا عدتا وقد •

خطوط يعشلتو� رلدو مليار 4^1 إىلا لشت� بتكلفة ريعةش� اراتشم� خطط التشواملوا� الطرق هيئة تنفذش�•

 ابق.شأعلن يف وقت �ا إىل املوقع كماا املرتو 
2% وحوايل للحدث، الإعداد أثناءا (1%) بحوايل اديشقت�لا دبي منو بوشإك�ا افةشت�شا� تعزز أنا املتوقع من •

 .2020 يف عام 

شر لمبااثر لا
 سمعر� موقع يزورش� س�شخ� مليون 30و 20 بني ما أنا إىلا التوقعات تقديرات ت�شري إذا الزوار، عدد زيادة •

 تهالكية.ش�لناعات اشيفيد قطاعات مثل: جتارة التجزئة والفنادق وال�شأ�شهر، مما �ا تةشبو خالل �شإك�ا
 ادية يف دبي والإمارات العربية املتحدة واملنطقة.شقت�لتعزيز التنمية ا •
 تعزيز العالقات التجارية وعالقات الأعمال مع العديد من البلدان. •
 ن البنية التحتية.شحت� •
 .2020 ة عمل بحلول عامشفر� 000^270 أكرث منا ايجاد إىلا إذ ت�شري التقديراتا التوظيف، سزيادة فر� •
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 2013الربع الرابع  – توقعات شركات التصدير 

 2013توقعات أداء الشركات )المصدرين( - الربع الرابع 

17% 6% 

27% 

66% 

67% 

61% 

1% 

62% 

60% 

6% 28% 
77% 

6% 27% 

10% 29% 

72% 

8% 30% 

9% 31% 

0% 10%  20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Increase زيادة Decrease نقص No Change  ل تغيير

عائدات المبيعات 

أسعار البيع 

الحجام المباعة 

مبيعات التصدير 

عدد الموظفين 

الرياح 

طلبات الشراء الجديدة 

11الشكل 

وخدمات وجتارة نيعشت� �شركة 124 حشامل� �شمل 

 التقرير، هذا سولأغرا� دبي. يف ديرشللت� موجهة 
 أوا 20% ديرشبت� تقوم جهة أيا أنهاب ر ِّدشامل� عرفُي
الرابع، للربع بةشوبالن� مبيعاتها. إجمايلا من أكرثا

ال�شركات من ًلؤوتفا أكرثا بتوقعات درونشامل� يحتفظ 

املبيعات حجم حيث من املحلية وقشلل� املوجهة 

عار البيع.شأ�ا من حيث ًلؤوأقل تفاا والربحية، لكنه 

 وال�شركات رةِّدشامل� ال�شركات أنا حشامل� ويك�شف 
من متقاربة بتوقعات حتتفظ املحلية وقشلل� هة َّاملوج

رينِّدشامل� من 66% يتوقع إذا املبيعات، عائدات حيث 

2013 عام من الرابع الربع خالل العائدات يف زيادة 

وق املحلية.شمن ال�شركات املوجهة لل� 64% يف مقابل 

يةشالرئي� التوقعات ؤ�شراتومل سملخ� يلي وفيما 

 الأخرى: 
رينِّدشامل� إناف ابق،شال� الربع يف احلال هو كما •

 مبيعات أناب�ش ًلؤوتفا أكرثا ناعيشال� القطاع يف 
اخلدمات �شركات من القادم الربع يف ديرشالت�

من يةشالرئي� الفئات وت�شمل التجارية. وال�شركات 

الكيماوية ناعاتشال� ًارتفاعا تتوقع التي قطاع كل 

 نيع،شالت� قطاع يف تيكيةشوالبال� واملعدنية 
راتشتح�شوم� والإن�شاءات والبناء ياراتشوال�

واملجوهرات والطعام والإلكرتونيات التجميل 

جمال يف والنقل التجارة جمال يف واملعادن 

 اخلدمات. 
املبيعات يف ًمنوا ديرشالت� �شركات أغلبيةا تتوقع •

 يف القائمة ال�شركات ن�شاط يف الزيادة نتيجة 
 واقشأ�ا إىلا عشللتو� وخطط احلالية ديرشالت� وقش�
 يف درونشامل� تمرشوي� جديدة. إقليمية/عامليةا

جمل�س دول واقشأ�ا من الطلب تدامةشا� توقع

واملحيط ياشآ�او إفريقيااو الأخرى اخلليجي التعاون 

 الهادي. 
رينِّدشامل� من 54% أفادا القادم، للربع بةشبالن� •

 مع باملقارنة ادرات،شال� لتنويع خطط بوجود 
واقشالأ� على الرتكيز مع ي،شاملا� الربع يف %58

 اخلليجي التعاون جمل�س دول واقشأ�او الأفريقية 
 يا واملحيط الهادي.شآ�او

 يعتزم حيث الوظائف عدد يرتفع أنا املتوقع من •
يف موظفيهم عدد زيادة رينِّدشامل� من %27

من الرابع الربع يف 7% مع باملقارنة القادم الربع 

 .2012 عام 

كذلك، امل�شرتيات توياتشم� ارتفاع املتوقع من •

ادرات،شال� ملبيعات القوية التوقعات يعك�س مما 

يف زيادة حشامل� يف امل�شاركني من 60% توقع حيث 

يف ائدشال� التوجه تمرشي� وبذلك ال�شراء. طلبات 

جماليفالعاملوندرونشامل�ويبقىابق،شال�الربع 

درينشامل� من ًلؤوتفا أكرثا نيعشوالت� التجارة 

بطلبات يتعلق فيما اخلدمات جمال يف العاملني 

 ال�شراء اجلديدة. 
 الأرباح حتقيق جتاه املتفاءلة رينِّدشامل� ثقةوتعك�س•

منهم 62% يتوقع حيث العامة: ؤلوالتفا حالة ًاشأي�ا

تغيري حدوث 30% يتوقع ل حني يف الأرباح زيادة 

وبذلك .2013 لعام الرابع الربع يف أرباحهما يف 

 نيعشالت� جمال يف العاملون رون ِّدشامل� يكون 
جمال يف العاملون رونِّدشامل� ويليهم ،ًلؤوتفا أكرثا

 اخلدمات. جمال يف العاملون رونِّدشوامل� التجارة 
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 2013الربع الثالث  – أداء الشركات العام 

10% 

0% 
Overall Servicesإجمالي الخدمات

 %50الرصيد الصافي لحجم المبيعات في القطاعات الرئيسية، الناتج 

 %201340 الربع الثالثالربعي، 

30% 23% 20%18% 15%20% 13% 12% 

Manufacturing Tradingالتصنيعالتجارة البناء  الفنادقالسياحة و   Construction Tourism &النقلTransportation
-10% Hospitality 

-20% 

-30% 

-40% 

• 

• 

• 

 من امل�شاركني الذين = % ايفشيد ال�شالر� 12الشكل 

حشامل� هذا من يشالرئي� الهدف أنا من الرغم على

 لإا تقبلي،شامل� للن�شاط ال�شركات توقعات قيا�س هو 
ال�شركات أداءا يف الفعلية التغيريات ًاشأي�ا دشير� أنها

 ال�شركات به أفادتا الذي النحو على آخر،او ربع بني 
 ح.شامل�شاركة يف امل�

 أداءا 2013 الثالث الربع يف ال�شركات ن�شاط جلشو�
 حيث ي،شاملا� العام من هاشنف� الفرتة مع باملقارنة أقوىا
أحجاما يف زيادة وجود عن امل�شاركني من أكربا عدد أفادا

،+16% ايفشال� يدش)الر� هاشانخفا� من ًلبد املبيعات 

جيلهشت� جرى الذي %-3 يدشالر� من بكثري أعلىا وهو 

ًعددا امل�شاركون ذكر وقد (.2012 لعام الثالث الربع يف 

 الثالث الربع يف املبيعات أداءا نشلتح� بابشالأ� من 
 ، منها ما يلي:2013

)خالل انشرم� �شهر بعد ال�شركات ن�شاط اعدشت� •

زيادة مع بالتزامن بتمرب(شو� ط�سشأغ�ا �شهري

 الفرتة خالل الوافدين ياحشال� أعدادا يف تدريجية 
 ها.شنف�

عقود/ يةشتر� مع املحلية وقشال� ظروف نشحت�

 م�شاريع جديدة.
واقشالأ� من جديدة م�شاريع/طلبات على ولشاحل�

 العاملية. 

-50%  انشأفادوا بوجود نق�ا من امل�شاركني الذين- % أفادوا بوجود زيادةا

 والفنادق، ياحةشال� قطاع يف %+18و النقل، قطاع يف
 إجمايل قطاع اخلدمات.ا يف %+20و
الفرعية القطاعات �شملت نيع،شالت� قطاع يف •

والأطعمة منتشالأ� ًإيجابياا ًن�شاطا أظهرتا التي 

ال�شركات أنا لإا والطباعة. واملعادن وامل�شروبات 

ًؤاوتباط واجهت واملالب�س الأثاث ناعةش� يف العاملة 

 ةشاملناف� زيادة إىلا يعود ذلك ولعل ن�شاطها، يف 
 طلب الزبائن. سوتراجع امل�شاريع وانخفا�

الربع يف التجارة لقطاع الإيجابي الأداء يرجع •

القطاعات ن�شاط ازدياد إىلا 2013 عام من الثالث 

بشاحلوا� العامة، التجارة التالية: الفرعية 

)منافذ التجميل راتشتح�شم� جديدة(، )م�شاريع 

جدد(، وزبائن )م�شاريع الإلكرتونيات جديدة(،

 املالب�س واملجوهرات )املهرجانات(.
 عام منالثالثالربع يف للخدمات امل�شجعالأداءكان •

الفرعية القطاعات يف الن�شاط زيادة بفعل 2013

 يف )تعايف العقارات أكرث(،ا )م�شاريع البناء التالية: 
 والفنادق ياحةشال� العقارات(، و�شراء أجريات وقش�

ادرات(.شواق جديدة، ارتفاع ال�شأ�اوالنقل )

 الربع يف كبري ب�شكل تقرةشم� البيع عارشأ�ا بقيت فيما
 يف امل�شاركني من 69% أفادا إذا ،2013 عام من الثالث

 ح عن عدم وجود تغيري يذكر فيها.شامل� الرتويجية سالعرو� نتيجة املبيعات ارتفاع
 من الثالث الربع خالل العاملة القوى أرقاما نتشوحت� أياماو انشرم� �شهر خالل املقدمة وماتشواحل�
 وجود عن ال�شركات من 22% أفادتا حيث ،2013 عام العيد.

فيما إيجابيا أداءا ظهور عن القطاعات جميع أفادتاو

 ،2013 عام من الثالث الربع يف املبيعات أحجاماب يتعلق 
نيعشالت� قطاع يف %+13 ايفشال� يدشالر� بلغ إذا

 (،2012 عام من الثالث الربع يف %+8 مع )باملقارنة 
الربع يف %+6 مع )باملقارنة التجارة قطاع يف %+12

 %+23و البناء، قطاع يف %+15 و (2012 لعام الثالث 

 من أعلىا وهي الربع، هذا خالل موظيفها عدد يف زيادة
مما ابق،شال� الربع يف جيلهاشت� جرى التي 16% بةشن�

 العام من هاشنف� الفرتة عن 5% مقدارها زيادة ميثل 
أنا (68%) ال�شركات أغلبا ذكرت ذلك، ومع ي.شاملا�

و�شهدت يذكر. ًتغريا ي�شهد مل الربع لهذا موظفيها عدد 

 املوظفني، عدد يف أعلىا زيادات اخلدمات �شركات 



DED 
Business Survey 

Q3-2013 12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

       

       

     

      

 

    

     	

 

        

 

 

   

   

       

       

    

     

  

       

 		

     

    

    

     

       

     

    

      

   

 قطاع �شركات من 22% مع باملقارنة منها 25% يف وذلك 
 من �شركات قطاع التجارة. 18%نيع وشالت�

أحجاما حيث من ال�شركات ملجتمع العام أداءالل ًوتكرارا

خالل ًاشأي�ا اجلديدة ال�شراء طلبات ارتفعت املبيعات، 

ايفشال� يدشالر� ذلك َ�سَوعك ،2013 لعام الثالث الربع 

البشال� يدشالر� من أعلىا وهو %+21 البالغ الإيجابي 

(2012عاممنالثالث)الربعيشاملا�العاميف 1%البالغ 

الثاين )الربع ابقشال� للربع %+13 الإيجابي يدشوالر�

 عن يةشالرئي� القطاعات جميع أبلغتاو (.2013 عام من 
الثالث، الربع خالل اجلديدة ال�شراء طلبات يف نشحت�

 إيجابيا يدشر� وجود عن نيعشالت� �شركات أفادتا حيث 
�شركات يف يدشالر� هذا بلغ بينما ،17% بةشبن� ٍافش�

IQÉéàdG ´É£b%19 25% ويف �شركات قطاع اخلدمات.

يف ًتغيريا القدرات من تفادةش�لا تلمعد جلشت� ومل 

ال�شركات من 45% بةـشلن� 2013 عام من الثاين الربع 

 املقارنةوت�شريمنها. 37%يفوازدادتحشامل�يفامل�شاركة 
زادت نيعشالت� �شركات من أقلا بةشن� أنا إىلا نويةشال�

من 34% أبلغتاو القدرات، من تفادةش�لا توياتشم� من 

 عام من الثالث الربع يف زيادة حدوث عن ال�شركات 
ويف .2012 عام من الثالث الربع يف 39% مقابل يف 2013

 ارتفاع عن ال�شركات من 38% أفادتا اخلدمات، قطاع 
 عام من الثالث الربع يف القدرات من تفادةش�لا بةشن�

 .2012 عام من الثالث الربع يف 26% مقابل يف ،2013

لأغلبية بةشبالن� ًتغريا العمل وحدة تكلفة ت�شهد ومل

33% أنا لإا .2013 الثالث الربع يف (65%) ال�شركات 

التالية: بابشالأ� إىلا تعود زيادات حدوث عن أبلغتا منها 

إقامةا أجورا ارتفاع الزيادات، منح الرواتب، مراجعة 

وتعيني املعي�شة تكاليف يف الزيادة جانب إىلا العمال 

أعلى.ا موظفني جدد برواتب 

ال�شركات من 35% بةشبن� اخلام املواد تكاليف وارتفعت 

ابق.شال� الربع يف 39% مع باملقارنة حشامل� يف امل�شاركة 

من 97% بةشبن� الإيجارات تكاليف تقرتشا� فيما 

 وارتفعت ،2013 عام من الثالث الربع خالل امل�شاركني 
(.3%بة )شبة لل�شركات الباقية بن�شبالن�

 فيه امل�شاركة ال�شركات من 72% أنا عن حشامل� وك�شف
الثالث الربع خالل أرباحهاا توياتشم� يف زيادة عن أبلغتا

أو عن بقائها كما هي دون تغري.ا 2013 من عام 

من 34% حوايل أنا احلايل الربع حشم� وك�شف 

 البنكي، التمويل من تفيدشت� كانت امل�شاركة ال�شركات 
تغيريات وجود عدم عن منها 65% بةشن� أبلغتاو

عن منها 24% أبلغتا حني يف التمويل تكاليف يف 

ًترجيحا الأكرث بابشالأ� وجاءت فيها. زيادة وجود 

 ارتفاع توقع هي البنكي التمويل من تفادةش�لا لعدم 
 املتعلقة والتحديات ومشالر� وارتفاع الفائدة، عارشأ�ا

 البنوك. تطلبها التي لتزاماتلوا ماناتشبال�

 2013الربع الثالث،  – الشركات الصغيرة والمتوسطة أداء

 بعلرا يف طةش� ملتواوةغريشل�اتعاو مل�شراءادأا يعك�س
 ات،ركش�ال عمتجمل امعال أداءال 2013 امع نم ثالثال

 عةش� خلاا لعينةا من 95% تكال�شراههذ ت�شكل حيث
 بعلرا يف تكال�شراههذ طن�شا نشحت� قدو.حشللم�

 بلغ)يش�ملااملعاامع نةر ملقابا 2013 امع نم ثالثال
 بلمقا يف %+13 ت ملبيعاامحجالأ يفاشل�ا يدش�لرا
(.2012 امعنمثالثال عربال يف %-6

 :يلي كما يةش�اش�لأا ئجلنتاا تءجاو
 طةش�ملتواوةغريشل�اتعاو مل�شرا من 70% بلغتأا •

 يف ادةزي دوثح دمعنعحش�امل يف ةاركش�امل
 منها 20% بلغتأا حني يف ،يهالد لعملاةقو حجم

 97% ربأكال مش�قال دثوحت ادة.زي دوثح نع

 ايلاحل عربال يف اراتجإيال فيالكت رارقتشا� نع
 ،2012 امعنمثالثال عربال يف 92% مع نةر ملقابا
 فقد ، ملثلباو .2013 امعنم اينثال عربال يف 83%و

 65% بلغتأا حيث للعماا ليفتكا راتقرش�ا حظلو

 للعماا تكليف يف تغيري دجوومعد تكال�شرا من
 أداءا لوظ ق.ابش�ال عربال يف 66% مع نةر ملقابا
 يتعلق فيما ًبتاثا طةش� ملتواو ةغريشل�ا تعاو مل�شرا
 ودوج نع اتروعش�امل نم 30% تغلأبا إذا احأربالب
 من ينلثاا بعلرا بةشلن� بقةمطا بةشن� هيوتادياز
 .2013 امع

 اتروعش�امل نملش�أفا ريةبكال اتركش�ال أداءا انك •
 ،ت ملبيعاامحجاأا حيث من طةش�ملتواوةغريشل�ا

ادةزي نع ريةبكال اتركش�ال نم 57% بلغتأا حيث

 34% بلمقا يف 2013 امع نم ثالثال عربال يف 

 فقد ،لكلذ نتيجةو.طةش� ملتواوةغريشل�اتكالل�شر
 ،حبارلأا حيث من لشف�أاًءادأاتكال�شراههذ حققت

 يدش�بر)حبارلأاعتفارا عن منها 47% ادتأفا إذا
 تكال�شرا من 30% لابقم يف (%+18 بلغ ٍفاش�
 حهابارأاةدياز عن بلغتأا لتيا طةش� ملتواوةغريشل�ا

 (.2% بلغ ٍفاش� يدش�بر)
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Availability of Finance 

Cost of Finance 

Currency Fluctuation 

Availability of Skilled Labour 

Cost of Raw Materials 

Others 

Delay of payment/receivables 

Government Fees & Regulations 

Cost of Rental & Leasing 

Demand for products/services 

Competition 

No negative factors

	

  

  

	

	

 

 

 

 

 

 

  

 	

 

  

   

 

 

 

  

 2013الربع الثالث  – أداء المصدرين 

ذلك، إىلا افةشإ�او اخلدمات. جمال يف العاملني وال�شركات درةشامل� ال�شركات بني املقارنة ظهرُت •

ارتفاع عن أبلغواا الذين درينشامل� بةشن� ارتفعت املجموعتان كال أنا املحلي وقشال� نحو التوجه ذات 

من الثاين الربع يف 29% من اخلام املواد تكاليف بالعائدات، يتعلق فيما ًمت�شابها ًأداءا متتلكان 

.2013 عام من الثالث الربع يف 37% إىلا 2013 عام من 36%و الأوىل املجموعة من 35% أبلغتا حيث 

يةشالرئي� بابشالأ� عن ًاشأي�ا احلايل حشامل� وك�شف • الربع خالل عائداتها زيادة عن الثانية املجموعة 

 وقشلل� تتوجه التي ال�شركات ذكرتها التي التالية .2013 الثالث 
دير:شاملحلية لعدم قيامها بالت� درينشامل� أداءا أنا القطاعية املقارنات ظهرُت •

وقشال� على بشين� احلايل ال�شركة تركيز إنا o املبيعات أحجاما حيث من لشأف�ا كان التجاريني 

 دير.شيوجد اعتبار للت� لاملحلية فقط، و اخلدمات جمال يف درينشامل� مع باملقارنة والأرباح 
 ويقللجيدةسفر�توفرييف املحليةوقشال�تمرشت� o نيع.شوالت�

 ديرشالت� عتمادل احلاجة من بالتايل ذلك عن درونشامل� أبلغا فقد بالتوظيف، يتعلق فيما •
أجل النمو.ا كخيار من على منهم 68% حافظ إذا النتائج، تقرارشا�

من ًجزءا ديرشالت� نحو عشالتو� ميثل ل o من الثاين الربع يف حققوها التي توياتشامل� ذات 

بني لي�س وهو العامة، ال�شركة رتاتيجيةشا� بتعيني قيامهم عن 21% أبلغا حني يف ،2013 عام 

أولويات الإدارة العليا.ا العاملني درينشامل� من 23% أبلغاو جدد. موظفني 

ومشبالر� املتعلقة النقدية العوائق ارتفاع o يف جديدة بتعيينات القيام عن نيعشالت� جمال يف 

دير.شإجراءات الت�ااجلمركية و درينشللم� 21% مقابل يف ،2013 من الثالث الربع 

 دير عملية معقدة.شأن الت�اائد بشاملفهوم ال� o درينشللم� 19%و التجارة، جمال يف العاملني 

تحديات العمال الساسية في دبي 

 2013الربع الثاني مقابل الربع الثالث،  – التحديات الرئيسية أمام الشركات

 2013الربع الثاني  2013الربع الثالث 

66% 

17% 

5% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

ل عوامل سبيلة 

المنافسة 

الطلب على المنتجك / الخدمات 

تكاليف اليجار ر الستئجار 

الضرائب و التشريعات الحكومية 

تأخير الدفعات / المستحقات 

غير ذلك 

تكاليف المواد الخام 

توفر العمالة الماهرة 

تقلبات العملت

تكلفة التمويل 

توفر التمويل  

44% 

22% 

9% 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

المنافسة 

غياب العوائق 

الخدمات/ الطلب المنتجك 

الضرائب الحكومية 

توفر اليد العاملة الماهرة 

تكاليف اليجار ر الستئجار

تكلفة التمويل  

كلفة المواد الخام 

تشريعات الشركات 

توفر التمويل البنكي 

غير ذلك 

المستحقات/تأخير في الدفعات 

تقلبات العملة 

تكاليف المرافق العامة 

 13الشكل 
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يف حتديني أكرثا أنا الأخري الربع مع املقارنة تك�شف 

اللذين التحديني نف�س هما 2013 عام من الثالث الربع 

،2013 عام من الثاين الربع يف ال�شركات واجهتهما 

املنتجات/اخلدمات. على الطلب ؤووتباط ةشاملناف� وهما 

 بحتشأ�ا حيث تغريت، قد الباقية التحديات حدة أنا لإا
.ًوحاشأكرث و�ا تئجارش�لتكاليف الإيجار/ا

 على ؤثروت التي يةشالرئي� التحديات يلي فيما ونورد 
 ال�شركات يف دبي:

ةشاملناف� تعد امل�شاركني(: من 17% )ذكره ةشاملناف� .1

تواجه التي التحديات أكرثا من والعاملية املحلية 

 أقلا كان التحدي هذا أنا لإا دبي، يف ال�شركات 
ال�شركات من 44% مع باملقارنة الربع هذا يف ًوحاشو�

تواجهه الذي يشالرئي� التحدي أنهاا إىلا أ�شارتا التي 

امل�شاركني من 56% ذكر وكذلك، ابق.شال� الربع يف 

 هذا �شدة أنا ًحتديا فهاشبو� ةشاملناف� حددوا الذين 
 التحدي قد ازدادت يف الربع احلايل.

5% )ذكره املنتجات/اخلدمات على الطلب سنق� .2

من الثانية املرتبة التحدي هذا �شغل امل�شاركني(: من 

 الربع خالل ال�شركات على أثرياالت يف الأهمية حيث 
ال�شركات من 38% حوايل أفادتاو كذلك. ابقشال�

 �شدة أنا ًحتديا فهشبو� الطلب حدة عن أبلغتا التي 
 هذا التحدي قد ارتفعت خالل الربع الثالث.

النظرة المستقبلية للستثمار 

امل�شاركني(: من 3% )ذكره الإيجارات تكلفة ارتفاع .3

ًياشرئي� ًحتديا فهشبو� الأمر هذا عن الإبالغ جرى

 عارشأ�ابإيجاراتهاا جتديدعليهاالتيال�شركاتتواجهه 
 تئجارش�لوا الإيجار تكاليف ارتفعت وقد أعلى.ا

من (64%) ذكر فقد ال�شركات، لأغلبية بةشبالن�

التحديات بني الإيجارات ارتفاع وعشمو� امل�شاركني 

 التي تواجهها ال�شركات. 
مت امل�شاركني(: من 2% )ذكره احلكومية ومشالر� .4

التحديات أكرثا رابع فهشبو� الأمر هذا عن الإبالغ 

يف )والثالث 2013 عام من الثالث الربع يف جدية 

يف لذكره يشالرئي� ببشال� ويعزى الثاين(، الربع 

 التجارية سالرتاخي� لتجديد املرتفعة التكاليف 
 أ�شريات الدخول.اوم تشور�

من 2% )ذكره تحقاتشالدفعات/امل� أخريات .5

 خالل هام كتحدي العامل هذا ظهر امل�شاركني(: 
 و يحتل املركز اخلام�س. الربع الثالث،

ال�شركات على ؤثروت التي بالعوامل يتعلق وفيما

 الثالث التحديات أنا جند حجمها، على بناء 
 غريةشال� امل�شروعات من ًكال تواجه التي يةشالرئي�
والطلب ةشاملناف� هي الكبرية وال�شركات طةشواملتو�

الإيجار/ تكلفة وارتفاع املنتجات/اخلدمات على 

 تئجار.ش�لا

 بةشلن�بارتثماش�لال تقلبيةشمل�اةلنظراًاشي�أاحشمل�ا يقي�س
 تارلقدا عش�تو بخطط يتعلق فيما لعمالأا ملجتمع

 ع�شر ثنيلا ىمد على مةتخدشمل�ا جيالولتكنوا قيةترو
 .ليةلتااًا�شهر

 بعلرالحو ملعااتكال�شرالؤوتفا يف نشلتح�ا على ءبناو
 نحو تكالل�شر تقبليةشمل�ا ةلنظرا نتشحت� فقد ،مدلقاا
 ةلفرتا مع نةرملقابا ًاشي�أا كبري ب�شكل تقبليشمل�ا عش�لتوا

 تكال�شرا من 72% متيلو.يش�ملااملعاا من هاشنف�
 بعلرا يف عهاش�تو يف رتثماش�لا ىلإاحشللم� عةش�خلاا
 لثلثاا بعلرا يف 29% بةشبن� نةرمقا 2013 من لثلثاا

 خطط يةنوشل�ا بعلرا نةر ملقاا ظهرُتو.2012 امع نم
 يف 2013 امعنمثالثال عربال يف 72%) ثلةمما عش�تو

(.2012 امعنم اينثال عربال يف 74% بلمقا

 مةتخدشمل�ا جيالولتكنوا قيةتر خطط تيداتز ، ملثلباو
 نمًاحشوا� ذاه دوبوي ي.شا�امل امعال عمةارنقاملب

 خططها عن بلغتأا تكال�شرا من 60% نأا حقيقة
 اهذيفيهالدةدجوملواجيالولتكنواقيةتريفرتثماش�لال

 يش�ملاامللعا لثلثاابعلرا من 23% عمةارنقاملبعربال
.2012 

 تارتثماش�ا يف عش�لتوا متعتز لتيا تكال�شرا بلغتأاو
 ليةحلاا ملكتبيةا ين ملباا يعش�تو مثل ةيدجد ليةماش�أار
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 نيعشلت�او(منها 65% بةشبن�)تماخلداتكا�شر تعادتوشمل�او نعاشمل�ا مثل ةيدجد لوش�أاءا�شرو
 يةرلتجااتكال�شرا من غبةر كرثأا(منها 61% بةشبن�) ات.بركوامل تلآوال

(53%(. هااش�ر عش�للتو متعتز ل لتيا تكال�شرا تظهرأاو

حجم حيةنا منو  لتحقيق تطلعها وأا/و لهاعمالأ يلحلاا حلجما عن
 لرا قهانفاإاةدياز قبل بحيةلر

 ةلكبريا تكال�شرا نأا جند ،تكال�شرا
 مهاتخدشت� لتيا جيالولتكنوا قيةتر يف غبةر كرثأا نتكا .يلماش�أا او راتقرش�لا
 ،قوشل�اتجهابتو يتعلق فيما ماأا.تهاارقد يعش�توو تماخلدا تكا�شر نأا عيةلقطاا نةرملقاا تظهرو
 يردشلت�ا قاوش�أا نحو جهلتوا تاذ تكال�شرا نأا فنجد رتثماش�لا نأاب�ش ًلؤوتفا كرثلأا هي (منها 76% بةشبن�)

 جيالولتكنوا قيةتر سيخ� فيما لشف�أاتقعاتو يهالد 68% بةشبن�) نيعشلت�ا مع نةرملقابا تارلقدا يعش�تو يف
 وحنهوجتال ذات اتركش�البةارنقم دراتقال عيشو�وت ماأا (.منها 69% بةشبن�) يةرلتجااتكال�شراو(منها
 .ملحليةا قاوش�لأا نتكا فقد ،مةتخدشمل�ا جيالولتكنوا قيةبرت يتعلق فيما

هل تعتزم توسيع مجال عملك ؟ 

نعم ل 
 14الشكل 

هل تعتزم ترقية التكنوليجيا التي تستخدمها؟ 

نعم ل 

 15الشكل 
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