
˜°˛˝˙ˆˇ˘�� ˜˘����� 
��� �� �˝��� 
˝	ˆ� 

2014 ��˝��� ����� 

~ 
GOVERNMENT OF DUBAI 

ci,!.:il c 19 Ill a ! oilll OJ 11.:::i 
DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 



 

        
    
       

 

        
      

 

 
 
 

   
        

       
        

        
 

Olj.'.11..aJI d+,o.i.iJ (.,/.'.I fu.u.wg..o 
DUBAI EX-PORTS 

t4-ol.i.J:l.WJ(J.!.'.l.0.10a.J.J.J.J.L4o 
db..wel,,-'g o.)!Lcl <!!JWU>JI 
DUBAI SME 

مقدمة  

وال�صناعة التجارة قطاع على رافصوالإ� ودعم تنظيمبهدف 1992 عام من مار�س الإقت�صاديةيف التنمية دائرة تص�صأ�ات

إمارة دبي.ا يف 

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

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

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

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

 مل:صالدائرة لت�

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

 ة دبي لتنمية ال�صادراتص�صؤ�وم 2.

 تثمارص�لة دبي لتنمية اص�صؤ�وم 3.

يةصمكتب دبي للتناف� 4.

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

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

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

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

 التوقعات أنا إىلا ريصي� امم م،2014 عام من الثاين الربع يف نقطة 2،112 دبي يف املركب الأعمال ثقة رصؤ�وم جلص�
 ي،صنقطة(، وكذلك مقارنة بالربع املا� 120.7ي )صها من العام املا�صمن الفرتة نف� أقلا تقبلية العامة للأعمالصامل�

 نقطة(. 135.5(2014 أي الربع الأول من عاما

 بالربع مقارنة تدهورت أنهاا لا يةصاملا� نةصبال� مقارنة يصهام� نحو على نتصحت� املبيعات إيراداتا توقعات أنا ومع
2014 عام من الثالث الربع للخ املبيعات إيراداتا يف زيادة حدوث ركاتصال� من 45% بةصن� تتوقع حيث ي،صاملا�

 على التوايل. 2013 والربع الثالث لعام 2014 يف الربع الثاين لعام 63h%43% مقارنة بتوقعات بزيادة بلغت 

22% تتوقع حيث ي،صاملا� بالربع املقارنة عند وتراجع ي،صاملا� بالعام مقارنة نصحت� فهناك التوظيف، حيث من أماا

 يف 16% بةصبن� مقارنة جديدة، اريعصم� يف 2014 عام من الثالث الربع للخ العاملة تهاقو زيادة ركاتصال� من 

 .2014 يف الربع الثاين من عام 30%، و2013 الربع الثالث من عام

على 115.5h110.0 رصؤ�وامل نقاط بلغت حيث الكبرية، ركاتصبال� مقارنة ثقة أكرثا طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال�

 التوايل. 

 الأعمال رصؤ�وم نقاط تبلغ حيث دبي، يف العام الأعمال مبجتمع مقارنة توقعاتها يف ثقة أكرثا امل�صدرة ركاتصال�
118.6h112.2 توقعاتها لكن والأرباح، املبيعات أحجاما أنصاب� لوتفا أكرثا امل�صدرة ركاتصال� أنا كما التوايل. على 

 عف.صأ�ا بة للتوظيفصبالن�

حيث الأعمال، عصو� توقعات يف الرتاجع من مزيد هناك أنا إىلا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� ارتصأ�ا

الربع يف 63%و،2014 الثاين الربع يف 52% مقابل يف الأعمال اعصأو�ا يف نصحت� حدوث ركاتصال� من 41% تتوقع 

 .2014 الأول 

 ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� من 74% تعتزم حيث ، تقرةصم� القدرات يعصتو� يف تثمارص�لا خطط تزال ل
الربع يف 2014h%74 الأول الربع يف 75% بةصبن� مقارنة م2014 من الثاين الربع يف القدرات يعصتو� تق�صائيةص�لا

 م.2013 الثاين 

 ركاتصال� من 66% بةصن� دتأكا حيث التكنولوجيا؛ ترقية ططخ يف كبريا ت�صاعدا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرت
 عام من الثاين الربع يف التكنولوجيا ترقية يف تثمارص�لا خلطط عهاصو� على تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل�

 .2013 يف الربع الثاين من عام 53%، و2014 يف الربع الأول من عام 61% بةصم مقارنة بن�2014

 رتاتيجيةص�لا الأهداف حتقيق يف اعدةصامل� عن ؤولةصوامل� احلكومية الدائرة هي دبي يف قت�صاديةلا التنمية دائرة
ية لإمارة دبي.صالقدرة التناف� وتدعيم تدامصقت�صادي امل�لالنمو ا ية املتمثلة يف تعزيزصا�صالأ�

 إجراءاب الدائرة تقوم الأعمال، جمتمع يف ائدةصال� التوجهات وتفهم ادراك من قت�صاديةلا التنمية دائرة تتمكن ولكي 
 احلايل قت�صاديلا اطصالن� عن ًملحة ةصالدرا� هذه توفر حيث دبي، يف الأعمال لقطاع الف�صلي تق�صائيص�لا حصامل�

بة للربع املقبل.صوالتوقعات بالن�

 ّ رصع� ثنيلا مدار على تثمارص�لا لتوقعات يمتقي مع الأعمال وتطور منو على ؤثروت قد التي التحديات ةصالدرا� تتناول كما 
 القادمة. ًهراص�

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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المنهجية  
ُ
ا يف ركاتص�503 إجماليها ما على 12014 أا  دبي. إمارة عام من الثاين للربع الف�صلي تق�صائيةص�لا ةصالدرا� جريت

ركاتصل� ئملم متثيل وجود مانص� مع والكبرية، طة صواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من متنوعة ًجمموعة نةالعي نتمصوت� َِّّ ِّ 
 لدبي. ِّالإجمايل ِّيِّاهمتها يف الناجت املحلصالت�صنيع والتجارة واخلدمات مبا يتوافق مع م�

املبيعات أحجاماو عارصوالأ� كاملبيعات ة، ِّ ُ ِّ ُّ ا ا» ولقيا�س َّيصالرئي� رات صؤ�وامل على ةصالدرا� زترك عاتها،توق أو ركات«صال� آفاق

 أوا »زيادة« تتوقع كانت إذاا ما ُبيان تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركةصامل� ركاتصال� من لب ُط وقد فني. َّاملوظ وعدد والأرباح 
لعام الثاين للربع تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ت َّتو�ص وقد ة. ِّري املتغ العوامل هذه يف يذكر« تغيري وجود »عدم أوا ً«اص»انخفا�  َل

 .ًفرعيا ًقطاعا 35 إىلا 30 ركات يف نحوصال� ِعات ُّإىل توقا 2014

 عينة الدراسة الستقصائية

الشركات
الكبيرة  

53

التصنيع - 6

21 التجارة

الخدمات - 26

 1الشكل

حسابات مؤشر ثقة العمال 

التصنيع)شركات صغيرة
و متوسطة ) 70)

الشركات 
53  الكبيرة

التجارة )شركات صغيرة
و متوسطة ) 161)

الخدمات )شركات صغيرة 
و متوسطة- )218)

العينة العامة  
502 

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

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

 عار البيعصأ�ا •
 الكميات املباعة •

 عدد املوظفني •

 الأرباح •

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

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

الأعمال قطاع لثقة املركب رصؤ�وامل إىلا بةصوبالن�

الوزن يف الناجتة الأرقام ربص� يتم إنهاف دبي، يف 

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

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

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

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

املحلي الناجت إجمايلا يف والكبرية طةصواملتو� ال�صغرية 

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

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

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

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

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

 إيجابيةا بالأعمال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ])وزن املعيار(x )�صايف الر�صيد على الأرباح(]+ [املعيار(

3 
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 2014 ثقة العمال - الربع الثالث، ُرمؤّش

ً  واخلدمات ياحةصال� مثل يةصالرئي� اخلدمات قطاعات من القوي الدعم نتيجة ،قويا دبي يف قت�صاديلا النمو كان
 بةصبن� الإجمايل املحلي الناجت يف ًمنوا الأول الربع جلص� وقد املتعافية. العقارات �صناعة جانب إىلا يافةصوال� تيةصاللوج�
 الأعمال وخدمات العقارات قطاع يف %5,1و ت؛لت�صالوا والتخزين النقل قطاع يف %5,2 منو بةصن� ترافقه 4,2%

h4,1% الثالث للربع املركب ركاتصال� ثقة رصؤ�وم يف قت�صادلل الكلي التعومي وينعك�س واجلملة. التجزئة جتارة يف 
ُ تقرة/حيادية(.صم� حالة إىلا نقطة 100 توىصم� ريصي� )حيث قت�صادلا يف ًمنوا نقطة 140,6 عند رصؤ�وامل ظهروي .2014

مؤشر ثقة العمال المركب  

 2الشكل

معا قبل هاتوصم�ًيباتقر ثلميا ًىتوصم� إىلا�صلوقد2014لثلثاابعللر كبملراتكارصل�اثقة رص ؤ�وم إنا
(.2013لثلثاابعلرا)ىصم� ٍ

 نقطة 28,4 جل زيادة تبلغصا�س ربعي، حيث كان قد �صأ�ا ر قفزة كبرية عند مقارنته علىصؤ�وأظهر املا وكما هو متوقع فقد 

لكنها الثاين(، )الربع ال�صيفي الربع للخ طةصمتو� بالأعمال القيام يف الرغبة وتبدو .2014 الثاين الربع يف قيمته عن

 زيادة مع بالتوازي البناء قطاع يف خا�صة جديدة اريعصم� قيام اركونصامل� ويتوقع تاء.صال� هرصأ�ا للخ لتعود ترتد ما عادة 
ل الربع الرابع.لإجمالية يف الطلب خا

 2014مؤشر ثقة الشركات - الربع الثالث،  

القادم بالربع ؤلوالتفا من أعلىا توىصم� لديها الكبرية ركاتصال� أناب ركاتصال� ثقة احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� تظهر

 مقابل يف نقطة 148 الكبرية ركاتصلل� املركب ركاتصال� ثقة رصؤ�وم بلغ حيث طة.صواملتو� ال�صغرية ركاتصبال� مقارنة 
 والتوظيف املبيعات أحجاما حيث من ثقة أكرثا الكبرية ركاتصال� وتبدو طة.صواملتو� ال�صغرية ركاتصلل� نقطة 129,4

 عار املبيعات لدى املجموعتني.صأ�اابه التوقعات اخلا�صة بصوالأرباح، فيما تت�
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مؤشر الشركاتمؤشر مؤشر ثقة 
الصغيرة و المتوسطةالشركات الكبيرة العمال المركب  

 3الشكل 
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 2014الرابع،  الربع- العمال لنشاط العامة المستقبلية التوقعات 

69% 24%7% 

67% 26%7% 

64% 26%10% 

63% 

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

8% 29% 

71%5%24% 

71%3%26% 

IOÉjR ¿É°ü˜f ôcòj Ò¨J ’ 
4الشكل

 يف اركنيصامل� من %67 ويتوقع واء.ص� حد على والربعية نويةصال� �سصالأ� على املبيعات أحجاماب املرتبط ؤلوالتفا تطور كما 
.2014 الثالث الربع يف h 201345% الرابع الربع يف %61 بـ مقارنة 2014 الرابع الربع للخ أعلىا مبيعات ةصالدرا�

 يف الزيادة هذه تنعك�س كما الإجناز. قيد اجلديدة اريعصوامل� الطلب زيادة توقعات على توقعاتها ثقة ركاتصال� بنت وقد 
راء اجلديدة.صأقوى لطلبات ال�ا ٍتوقعات

 و املتزايدة الأعمال إىلا أعلىا طلب بوجود التوقعات جانب إىلا الإيجارات وتكاليف الأولية املواد تكاليف ارتفاع يعود 
كما .2014 الرابع الربع للخ أعلىا مبيعات عارصأ�ا اركنيصامل� من %24 ويتوقع الرابع؛ الربع للخ قت�صاديةلا اعصو�لا

%71 بةصن� ارتصأ�ا بينما احلادة. ةصاملناف� نتيجة البيع عارصأ�ا سانخفا� %5 تبلغ ركاتصال� من عةصمتوا� بةصن� تتوقع 

 بةصن� من أعلىا وهو 2014 الرابع للربع %19 البيع عارصلأ� ال�صايف الر�صيد وبلغ املعيار. هذا يف تقرارصا� إىلا املتبقية 
.2014 يف الربع الثالث لعام 2013h11% جلة يف الربع الرابع لعامصامل� 17%

توقعات مستقبلية ربعية  – الرصدة الصافية القطاعية )أحجام المبيعات( 

Q4, 2014 
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 بالربع مقارنة أقوىا 2014 الرابع للربع املبيعات عائدات توقعات أنا 2014 الثالث للربع تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهرُت
للخ أعلىا عائدات ةصالدرا� يف اركنيصامل� من %69 ويتوقع الربعية. املقارنة عند الأمر وكذلك يصاملا� العام من هصنف�

%62+ عند املبيعات لعائدات ال�صايف الر�صيد ويبقى تغيري. أيا يتوقعون ل منهم %24 بينما ،2014 عام من الأول الربع 

.2014 للربع الثالث 2013h29% للربع الرابع %60 مقابل 2014 للربع الرابع 

 2014توقعات أداء قطاع العمال - الربع الثالث،  

 5الشكل
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 كما ً.اصأي�ا زيادة تتوقع التي التجارية ركاتصوال� الت�صنيع ركاتص� من %64 مع مقارنة زيادة حدوث منها %69 بةصن�
والأرباح والتوظيف املبيعات عارصأ�او املبيعات عائدات حيث من ًلؤوتفا الأكرث هو اخلدمات قطاع أنا إىلا ًاصأي�ا حصامل� ريصي�

 راء اجلديدة.صأقوى التوقعات من حيث طلبات ال�ا ال�صافية، بينما يحمل قطاع الت�صنيع 

 وتتوقع الرابع الربع يف املبيعات أحجاما حيث من ثقة الأكرث هي اخلدمات قطاع يف ركاتصال� أنا احلالية ةصالدرا� ظهرت
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التوقعات المستقبلية لحجام المبيعات على مستوى القطاعات  

 التصنيع: ُقطاع
 على املقارنة عند ابهصم� ؤلوتفا توىصم� لديهم الت�صنيع قطاع من اركنيصامل� أنا احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� تظهر

 لعام الرابع الربع يف %59 مقابل 2014 لعام الرابع للربع %60 املبيعات أحجاما ر�صيد �صايف بلغ وقد نوي،ص� ا�سصأ�ا
الر�صيد يف الزيادة ذلك إىلا ريصت� كما ابقصال� بالربع مقارنة كبري كلصب� الأعمال أداءاب الرغبة ازدادت وقد .2013

 أعلىا مبيعات أحجاما ركاتصال� من %67 وتتوقع ،2014 الرابع للربع %60 إىلا 2014 الثالث للربع %36 من ال�صايف 
اريع جديدة يف وقت قريب.صبزيادة الطلب وقيام م� على توقعات ًل الربع الرابع بناءلخ

قطاع التصنيع  – الرصدة الربعية الصافية )أحجام المبيعات( 
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67%70% 65% 

59% 60% 
60% 55% 
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Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, 
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 %58 مقابل 2014 الرابع للربع %64 يبلغ إجمايلا ر�صيد )ب�صايف ابقصال� الربع مع باملقارنة 

 ًلؤوتفا الأكرث يافةصوال� الفنادق قطاع كان اخلدمات، قطاع منصو� (.2014 الثالث للربع 20%

 6الشكل

 القطاعات أكرثا روباتصوامل� والأطعمة واملعادن والأثاث والكيماويات منتص�لا قطاعات كانت الت�صنيع، قطاع منصو�
ً  ذروتها. عقودها بلوغ مع الأحجام يف سانخفا� حدوث %4 تبلغ اركنيصامل� من يطةصب� بةصن� توقعت بينما ،لؤوتفا الفرعية 

قطاع الخدمات :
الأعمال أنا لإا ي،صاملا� العام من يصهام� كلصب� أقلا الإجمايل اخلدمات لقطاع تقبليةصامل� التوقعات أنا من الرغم على 

 ًملحوظا ًتطورا أظهرتا قد 
 h 2013 الرابع للربع 

 حدوث أحدا يتوقع ومل أعلىا مبيعات أحجاما القطاع هذا يف العاملة ركاتصال� من %93 توقعت حيث الرابع الربع أنصاب�
 مبهج، ؤلوتفا عن فرصال� ركاتصو� ياراتصال� أجريات مثل يافةصال� قطاع من أخرىا فرعية قطاعات أبلغتا كما .سانخفا�

 .ًاصيتوقعون انخفا� %17منها حدوث زيادة و %50 حيث يتوقع
 توقعات مستقبلة ربيعةالرصدة الصافية لحجام المبيعات في قطاعات الخدمات الرئيسية، 
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يف زيادة حدوث اركنيصامل� من %71 توقع حيث قوية توقعات عن ًاصأي�ا والعقارات ةصوالهند� البناء ركاتص� أبلغتا كما 

 أقوىا ًأحجاماا النقل قطاع يف ركاتصال� من %60 توقعت فقد الأعمال، رغبة يف الإجمايل التطور مع وبالتوافق الأحجام. 
.سمنها فقط حدوث انخفا� %6 بينما توقعت 2014 ل الربع الرابعلخ

قطاع التجارة:  

 ثوحد منهم %10 قعيتو بينما تهممبيعا م أحجاا يفةديازثوحد نقعويتو ةرلتجااعقطا يف كنيراصمل�ا من %64 أنا ةي ال احل
.ل�صيفاهرص أ�اللخةملفيداتماخلداو ئعاصلب�با ملتتعا تهمكارص�نلأًانظر ءتاصل�اف�صل للخ لطلباؤوطتبا نتيجة ،جعاتر

قطاع التجارة  – الرصدة الربعية الصافية )أحجام المبيعات( 

 8الشكل

ل الربع التايل:لأمل حدوث زيادة يف الطلب خاية التي تصمل القطاعات الفرعية الرئي�صوت�

 وزيادات جديدة اريعصم� قيام خلفية على الطلب نصحت� نتيجة الرابع الربع أنصاب� واثقون لكرتونياتلا جتار من 50%• 
مية وتنوع املنتجات.صمو�

 يعود والذي 2014 عام من الرابع الربع للخ الأحجام يف ًارتفاعا يتوقعون روباتصوامل� الأطعمة قطاع جتار من 80%• 
اريع اجلديدة والزبائن.صياح وامل�صم املهرجانات وارتفاع عدد ال�صإىل مو�ا يصكل رئي�صب�

 الطلبات خلفية على 2014 عام من الرابع الربع للخ املبيعات أحجاما يف ًارتفاعا يتوقعون ياراتصال� جتار من 60%• 
مية على الطلب.صاجلديدة والزيادة املو�

 عام من الرابع الربع للخ املبيعات أحجاما يف ًارتفاعا يتوقعون ييدصوالت� للبناء الفرعية القطاعات جتار من 78%• 
اريع اجلديدة.صء وامل�لنتيجة الطلبات والعم 2014

 يف لصأف�ا اعصباو� مدفوعني 2014 الرابع الربع للخ أكربا مبيعات أحجاما أنصاب� متفائلون بصاحلوا� جتار من 77%• 
 وق وزبائن جدد.صال�

 قيدةيدجلدايعراصمل�او لطلبايفةديازثوبحد تقعالتوا على تكزتر لتياو،بعالرابعللر يةلقوا تقبليةصمل�اتقعالتواتنعك�س كما
 اتبلط يف ادةزي دوثحةصدرا� ال يف نياركص�امل نم %63 عوقتوي دة.دي اجل راءص�ال اتبلط ولح اتعوقتال ادازدي يف از،إجنال
 نصحت�و.2014 امع ث ل ال ث ع ال رب يف ال h 201342% عراب ع ال رب يف ال %57 ـة ب ارن قم 2014 عراب ع ال رب ل اللدة خ دي راء اجلص�ال

 .2014 عرابال عرب ال يف %55 إىلا 2014 ثالثال عرب ال يف h 201326% عراب ال عربال يف %48من �صيدلرايف�صا

ملاملعا منهصنف� بعلربانةرمقا يةقو تقبليةصم�تقعاتوةرلتجا عقطا ظهرا محجاا �صيدريف�صا بلغ) بعيةلرانةرملقاايفويص�ا ا ا  أأ
 ةصدرا� ال رته أظاو وايل(.ت ال ىلع 2014 ثال ث ال عرب وال 2013 عراب ال عرب وال 2014 عراب العربلل h 51%h39%%54 تملبيعاا
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 ةيدجلدا يعراصمل�او لطلبا يفةديازثوبحد تقعالتوا على تكزتر لتياو،بعالرا بعللر يةلقوا تقبليةصمل�ا تقعالتوا تنعك�س كما
 يف ادةزي دوثحةص درا� ال يف نيارك ص�امل نم %63 عوقتوي دة.دي اجل راءص�ال اتبلط ولح اتعوقتال ادازدي يف از،إجنال ديق

 .2014 امعل ثال ث ال عرب ال يف h 201342% عراب ال عرب ال يف %57 ـبةارن قم 2014 عراب ال عرب ال للخ دةدي اجل راءص�ال اتبلط

 .2014 عراب ال عرب ال يف %55 إىلا 2014 ثالثال عرب ال يف h 201326% عراب ال عرب ال يف %48 من �صيدلرا يف�صا نصحت�و

 ةيافص�الاحأربالأناص�بًؤلوافترثأكا اتركص�الإنافع،رابالعربالللخىلأعالارعصأ�وال اتعيبامل امجأحا اتعوقتعمقوافتالوب
 2014 عرابالعربالللخىلأعاًااحأربا نياركص�املنم %64 عوقتثيحي.صا�املعربواليصا�امل امعالنمهص�فنعربالبةارنقم

 دة دي اجل عاري ص�وامل ودقع وال ات،عيبامل اعف ارت أنابظحلوي .2014 ثالثال عرب ال يف h 201345% عراب ال عرب ال يف %58بلمقا
 ة.يحربال اتعوقتيف ادةزيالذههاببصأ�ا اهأناىلعوىأقال ادراتص�وال اء،تص�الللخءلمعالددعاعفوارت وق،ص�النص�حتةجيتن

 من %26 قعيتوذا.يص�ملاابعلربانةرمقا نتصحت� لكنها يةنوصل�انةرملقااعند بتةثا ظيفلتو كنيراصمل�ا إ ا تقعاتو تكن ملو
 أعلىا لكنها ،2013بعالرابعلرايف جيلهاصت�مت لتياهاصنف� بةصلن�اهيو،2014 عراب العربالللخنيلامعالنمدزياملفيوظت

 ادة زي أناص�بً ؤلوافت رثأكال اتدم اخل اتاعطق يف لمعال ابحص أ�ا ان دوبوي .2014 لثلثاا بعلرايف جلةصمل�ا %22 بةصن� من
ة.مائقال عاري ص�امل المكتص وا� هلططخامل عصو�توال دةدي اجل اتبلط وال عاريص�وامل ودقعال ىلعًاءنبعراب ال عرب ال للخفي وظتال

توقعات وضع العمال  

الأعمال عصو� يف ًناصحت� اركنيصامل� من %60 توقع حيث ركات،صال� عصو� حيث من الأقوى دبي ركاتص� توقعات تعترب

 تبلغ قليلة بةصن� توقعت كما .2013 الرابع الربع يف %58 و ابقصال� الربع يف %41 بـ مقارنة قت�صاديةلا اعصو�لا وكذلك 
 التدهور يف بيئة الأعمال الإجمالية. سبع� 5%

 من %18 راص�ا فقد ،2014 لثلثاا بعلرا يفلعمالأاعص�وولةحا يفنصحت�وىأقوا طلبثوبحدتقعالتوا منغملراعلىو

 %45 عوقتتلوم.هالمأعا ومنقيعتص� يتال اراتجيلا فيالكتاعفارت إىلا %15راص أ�ا بينما ،ةصف�ملناامن نقلقو أنهماب كنيراصمل�ا

 .2014 اينثال عرب ال يف %48 ـبةارنقماهالمأعا امأما قوائع أيا ورهظ اتركص�النم

 2014لث  لثاابع  لرا – بيدفي   طة ّسلمتواوة  لصغيرات  كاللشرلمستقبلية  ات  قعالتوا

عدد إجمايلا من %95) دبي يف ركاتصال� تركيبة إجمايلا من مهيمنة بةصن� طة صواملتو� ال�صغرية ركاتصال� لمتث ِّ ِّ ِِّّ

ُ
َتيِجرأا ركةص�502 أ�صلا من طة ِّصومتو� �صغرية ًركةص�449 احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� يف اركص� وقد ركات(،صال�

ًفقاَو ًطة ِّصومتو� ًو�صغرية غر ِّال�ص َمتناهية ٍركاتص� ُركاتصال� هذه ْتَّمصو� تق�صائية.ص�لا ةصالدرا� سبغر� تلمقاب معها 

 أكرثا طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� أنا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ُظهرُوت دبي. يف طة ِّصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� لتعريف 
من الثالث الربع يف نقطة 129,4 َّباملرك ركاتصال� ثقة رصؤ�وم بلغ حيث يصاملا� العام من هصنف� بالربع مقارنة بكثري ًلؤوتفا

 .2014 نقطة يف الربع الثاين من عام 2013h115,5 نقطة يف الربع الثالث 127,2 ، يف مقابل2014 عام 
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 2014الربع الرابع،  – الداء المتوقع للشركات )الصغيرة والمتوسطة( 

61% 8% 31%  

62% 10%  28%  

26% 3% 71% 

65% 7% 28% 

67% 7% 26% 

24% 72%4% 
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 تقبلية:صية للتوقعات امل�صرات الرئي�صؤ�وامل سوفيما يلي ملخ�

بصح� وكذلك يصاملا� العام من هصنف� الربع مع مقارنة أقوىا 2014 الرابع للربع املبيعات عائدات توقعات تبدو

 بينما ،2014 الرابع الربع للخ أعلىا بعائدات طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من %67 أتاتنب فقد الربعية. املقارنة 
 مقابل يف 2014 الرابع للربع %60+ املبيعات عائدات ر�صيد �صايف وبلغ تغيري. أيا ركاتصال� من %26 تتوقع ل

.2014 للربع الثالث 2013h31% للربع الرابع 58%

 من الر�صيد �صايف نصوحت� واء.ص� ٍحد على والربعية نويةصال� املقارنة يف املبيعات أحجاماب املرتبط ؤلوالتفا ارتفع كما 
 .2014 يف الربع الرابع %58 إىلا 2014 يف الربع الثالث h 201331% يف الربع الرابع 53%

أحجاما حيث من الكبرية ركاتصبال� مقارنة عفصأ�ا تقبليةصم� توقعات إىلا طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� ارتصأ�او

 على التوايل. h79%%58 املبيعات، وقد بلغ �صايف الر�صيد 

يةصئي�لر تعالقطا بني نةرملقا ريصت�و للختملبيعا أ أ ا أ ا ا ا ا عقطا يفتكارصل�اناىل  ا محجاا نصاب� ثقة كرثلأاهيتماخلد إ
 ارة. جت ال اعطق يف %61و لت�صنيعا عقطا يف %64 ـبةارن قم ادةزي دوثحاهنم %67 عوقتوي 2014 عراب ال عرب ال

 العام توىصم� نف�س عند يزال ل طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� لدى ؤلوالتفا توىصم� إناف التوظيف، سيخ� فيما أماا
 موظفيها عدد زيادة طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من %26 تعتزم حيث ي.صاملا� الربع من بقليل أقوىا لكنه ي،صاملا�

.2014 يف الربع الثالث 2013h23% يف الربع الرابع %25 مقارنة بـ 2014 ل الربع الرابع لعاملاحلاليني خ

 ال�صغرية ركاتصال� تبدو حيث ؤل؛والتفا توياتصمل� جمايللا التوجه مع اجلديدة راءصال� طلبات توقعات وتتوافق 
 من اجلديدة راءصال� لطلبات الر�صيد �صايف نصوحت� والربعية. نويةصال� املقارنات حيث من ًلؤوتفا الأكرث طةصواملتو�
 .2014 للربع الرابع %53 إىلا 2014 يف الربع الثالث 2013h28% يف الربع الرابع 45%

للخ القدرات تثمارصا� تلمعد بزيادة اخلدمات قطاع ركاتص� من %65و الت�صنيع قطاع ركاتص� من %66 أملات

 تثمار.ص�لتويات اصاركة حدوث زيادة يف م�صركات الكبرية امل�صمن ال� %51 ، وتتوقع2014 الربع الرابع 

ومقارنة نويةصال� املقارنات يف لصأف�ا أداءاب أملات طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� إناف ال�صافية الأرباح حيث من أماا

املبيعات توقعات لص)بف� 2014 الرابع الربع للخ الأرباح يف زيادة اركنيصامل� من %62 ويتوقع ابق،صال� بالربع 

 .2014 يف الربع الثالث 2013h46% يف الربع الرابع %56 اريع والعقود اجلديدة( مقابلصالأعلى وامل�

ويبلغ طة،صواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من بنظرياتها مقارنة الرابع الربع أرباحا أنصاب� ثقة أكرثا الكبرية ركاتصال� إنا

 طة.صركات ال�صغرية واملتو�صلل� %52 ركات الكبرية يف مقابلصلل� %66 �صايف الر�صيد 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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تحت المجهر

الخدمات اللكترونية الذكية  
)تسجيل الشركات وترخيصها(

أحدثا جانب إىلا مميزة خدمات تثمرينصللم� قت�صادلا وتنمية الأعمال لتعزيز تمرصامل� عيهاص� يف دبي حكومة توفر 

 إناف وبالتايل الإمارة. يف سالرتاخي� وخدمات ركاتصال� جيلصت� بوابة دبي يف قت�صاديةلا التنمية دائرة وتعد املعلومات. 
إ�صدارا منصتت� التي اخلدمات من جمموعة يوفر قت�صاديةلا التنمية دائرة يف (BRL) ركاتصال� سوترخي� جيلصت� مصق�

 مصالق� هذا بادر كما بذلك. املت�صلة تلالتعام وجميع إلغائهااو وتعديلها وجتديدها التجارية سالرتاخي� أنواعا جميع 
 يف اعدتهمصوم� ءلوالعم تثمرينصوامل� الأعمال لرجال قت�صاديةلا التنمية لدائرة لكرتونيةلا اخلدمات بتقدمي اصأي�ا
 تخدام هذه اخلدمات.صعتياد على ا�لا

 الكترونيا؟ كيفية تسجيل شركة 1.

 الرابط عرب (MYID) لكرتونيةلا هويتي بوابة تخدامصا� للخ من خ�صيص� ابصح� ايجاد 
https://myid.dubai.gov.ae/Default.aspx. �واحدة بنقرة الرابط هذا لك محصي

للخ من يعمل واحد تخدمصم� ابصح� للخ من دبي حلكومة لكرتونيةلا اخلدمات إىلا بالو�صول 

 تخدام هوية واحدة.صنرتنت با�لأو عرب اا الهواتف الذكية 
دبي يف وترخي�صها ركاتصال� جيلصبت� املتعلقة لكرتونيةلا اخلدمات من جمموعة من تفادةص�لا

تخدمصامل� مصا� عرب www.dubaided.gov.ae قت�صاديةلا التنمية دائرة موقع للخ من 

 لكرتونية.لأته على بوابة هويتي اصاأن�ا الذي 

 اطاتصالن� سأنواع تراخي�ا معرفة املزيد عن جميع 
 ومصبدون ر�

قائمة الخدمات اللكترونية لدائرة التنمية القتصادية:  2.
 خ�صي:صاب �صاء ح�صإن�ا قت�صادية دونلتخدام اخلدمات التالية على موقع دائرة التنمية اصأ( ا�ا

 الرسوم
 بالدرهم الوصف التطبيق #

 اهدة املعلومات العامةصم�
 جيلصوالتفا�صيل املتعلقة بت�

 ركات وترخي�صها.صال�
 إىلا قت�صادية والتجارية وال�صناعية وغري ذلك،لا

10 
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 الرسوم
 بالدرهم الوصف التطبيق #

ومصبدون ر�

 اط جتاري، فعليك العثور علىصعندما تقرر الدخول يف ن�
 روط والأحكام املطبقة.صلل� ب وفقاصم التجاري املنا�ص�لا

 م التجاريص�لار عن توفر اصتف�ص�لا

 كان، ميكنك معرفة إجراءا أيا منصيف حال قمت مبعاملة �

تكملةصإن كانت م� اأي عها احلايل،صو� ومصبدون ر� إىل تقدميا أم حتتاج ا ا ع طلب معاملةصار عن و�صتف�ص�لا

 املزيد من الوثائق

ومصبدون ر�

 سإ�صدار ترخي�ااحل�صول على تقديرات الكلفة اخلا�صة ب
 ع املوازناتصو� سجديد لأغرا�

 التكاليف التقديرية لإ�صدار
 سالرتاخي�

ومصبدون ر�

 اركةصطة التي ميكنك امل�صمح هذه اخلدمة مبعرفة الأن�صت�
فيها

 ركاتصطة ال�صأن�ا ار عنصتف�ص�لا

ومصبدون ر�

 مثل العنوان والهاتف وغري سأي ترخي�امعرفة كل ما يتعلق ب

ذلك.

 سم عن تفا�صيل الرتخي�لتعص�لا

ومصبدون ر�

 سومات والعرو�صاهدة املعلومات املتوفرة حول احل�صم�
 ت الرتويجية.لواحلم

 سومات والعرو�صم عن احل�لتعص�لا
 ت الرتويجيةلواحلم

ومصبدون ر�

 أي من فروع دائرة التنميةا يف يدويا سلتقدمي طلب الرتخي�
لكرتونيةلتمارة اص�لتكمال اصقت�صادية، يرجى ا�ل  ا

 جيل وطلبصتمارة الت�صملء ا�
 سالرتخي�

 قت�صاديةلخ�صي على موقع دائرة التنمية اصاب �صاء ح�صإن�ا لكرتونية التالية بعدلتخدام اخلدمات اصب( ا�

 الرسوم
 بالدرهم الوصف التطبيق #

1 

2 

 اراتكصتف�صم الإجابات على ا�لتصمح هذه اخلدمة با�صت�
 ومصبدون ر� ارات والتعليقاتصتف�ص�لال اصار�

وتعليقاتك

 أثناءا يوفر الوقت واجلهدصمما � إلكرتونياا حجز موعدك أي منا حجز موعد الكرتوين لزيارة 
 ومصبدون ر�

 قت�صاديةلزيارة فرع دائرة التنمية ا قت�صاديةلفروع دائرة التنمية ا

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 الرسوم
 بالدرهم الوصف التطبيق #

ومصبدون ر�  سبيان الرتاخي� أي وقتا التي لديك يف سطباعة قائمة بالرتاخي�

ومصبدون ر�

ملتصمان ا�صتمرار ل�صابك با�صحتديث تفا�صيل ح�

اخلدمات والأخبار 

 ابصحتديث تفا�صيل احل�

ومصبدون ر�  تغيري كلمة املرور أي وقتا ميكنك تغيري كلمة املرور يف

 ومصبدون ر�

 ومصبدون ر�

ومصبدون ر�

ومصبدون ر�

اهدة تقرير عن حالةصعندما تقوم بتقدمي طلب، ميكنك م�

اأو إن كانت معاملتك كاملةا أيا الطلب لدى الهيئات املعنية 

 إىل تقدمي املزيد من الوثائقا حتتاج 

 سإمارة دبي يطلب تقدمي رقم الرتخي�ا ركة يفصلفتح فرع ل�
 ركة الأم يف دبيصبال� ساخلا�

 أوا ةص�صؤ�ولي للمصل�صاء رقم ت�صإن�ا لفتح فرع يف دبي، يجب
 ركةصال�

 للخ ابقاصم التجاري املحجوز �ص�لإمكانك جتديد ااب
 هرين من تاريخ الإ�صدارص�

 م عن حالة الطلب لدىلتعص�لا
 الهيئة املعنية

 ركةصال� سم جتاري )ترخي�صحجز ا�
 الأم(

ركةصم التجاري لفرع ال�ص�لحجز ا

)حملية، اجنبية، دول جمل�س التعاون 

 اخلليجي، منطقة حرة(. 

 م التجاريص�لجتديد ا

ومصبدون ر�

 اطة احل�صول على موافقة مبدئية على تقدميصميكنك بب�
 ةصا�صالوثائق كما يرد على ال�

 ركة الأم/صاملوافقة املبدئية )ال�
 الفرع( سترخي�

 ومصبدون ر�

 ومصبدون ر�

 أن تقوما ما الكرتونيا ساطة جتديد الرتخي�صميكنك بب�
بتقدمي الوثائق املطلوبة

تكمال عمليةصأن تقدم جميع الوثائق املطلوبة ميكنك ا� ما   ا
 ومصمن عملية دفع الر�صتت� ل ، لكنهاسإ�صدار الرتخي�ا

 سوطبع الرتخي�

 سجتديد الرتخي�

 جديد سا�صدار ترخي�

سطباعة الرتخي� أي مكان ميكنك طباعة ترخي�صك جمانااأي وقت وا يف  ومصبدون ر�

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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 الرسوم
 بالدرهم الوصف التطبيق #

 أي وقت،ا يف سميكنك حتديث عقدك وتفا�صيل الرتاخي�
ومصبدون ر�  اعدتك علىصويو�صى بالتحديث الدوري ملعلومات التوا�صل مل�

 لصأف�ا كلصالتوا�صل ب�

ومصبدون ر�  سجل خمالفات الرتخي�صاهدة وطباعة �صاطة م�صميكنك بب�

ومصبدون ر�

 اط معنيصال�صادرة لن� سميكنك طباعة بيان بعدد الرتاخي�
 وقصأبحاث ال�اللقيام ب

ومصبدون ر�

لكرتونية عليك اتباعلتفادة من هذه اخلدمات اص�لل

 التعليمات والأحكام التي يتم توفريها لك 

 حتديث معلومات التوا�صل

 تقارير املخالفات

 اطصب الن�صح� سالرتاخي�

 ركاتصجيل ال�صأحكام ت�اروط وص�

معلومات مفيدة :  3.
 ل القنوات التالية:لالتجارية من خ سوم مقابل التطبيقات اخلا�صة بالرتاخي�صداد الر�صء �لميكن للعم

السداد إلكترونيا )من خلل بطاقة العتماد(  أ(

 ((www.dubaided.gov.ae قت�صاديةلا التنمية دائرة ملجموعة الإلكرتوين املوقع •
 (Business in Dubai) الذكي التطبيق •

 نقدا/شيك السدادب(  

 ميصلالإ� الإمارات م�صرف •
 ميصلالإ� نور م�صرف •
 دبي التجاري بنك •
 للتمويل آفاقا •
فقط( )نقدا الإمارات بريد •

الدفع المباشر بطريقة الخصم  ج( 

 ميصلالإ� ظبي أبوا بنك •
 التجاري دبي بنك •
ميصلبنك دبي الإ� •

 e-Dirhamد( الجيل الثاني من بطاقة الدرهم اللكتروني  

15 

16 

17 

13 



2014الربع الثالث     دائـــرة التتنميـــة القتصــادية مسح العمال  

    
          
      

  

        
    

 

        
   

             
           

   
     

      
 

 

 

      
 

      
      

          
      

      

 

~1_,1 ......... 1 

..::.,~11"4,..:,-1 

Y.~I..::..~ 

~_,11 J~ 

c.4;il 

•~~I .ly!Jl ..::..4-J.b 

■ ■ ■ 

 2014للعام الرابع الربع – دبي في رين ّللمصدالمستقبلية   التوقعات 

 هذا سولأغرا� دبي. يف واخلدمات والتجارة الت�صدير جمال يف تعمل ركةص�127 تق�صائيةص�لا ةصالدرا� منتصت�
َّ ٌَِّّ َّ  ثقة رصؤ�وم و�صل وقد ة.الإجمالي مبيعاتها من أكرثا أوا %20 ال�صادرات لمتث جهة هاأناب امل�صدرة ركةصال� فتعر التقرير، 

َّ ً  الثاين الربع يف نقطة 118,6 من مرتفعا 2014 لعام الثالث الربع يف نقطة 128,7 إىلا للم�صدرين باملرك ركاتصال�
 .2013 يف الربع الثالث 129.9 أقل من قيمته البالغةا ، لكنه2014

 2014الربع الرابع،  – )شركات التصدير( الداء المتوقع لقطاع العمال

 نصوالتح� جديدة، وطلبات بعقود توقعات على ًبناء 2014 الرابع الربع للخ أعلىا مبيعات بتحقيق امل�صدرون أملاي
 ن بيئة الأعمال.صمي وحت�صاملو�

 وتعد ابق.صال� الربع يف %63 بـ مقارنة القادم للربع ال�صادرات لتنويع خطط إعتمادا إىلا امل�صدرين من %40 ارصأ�ا
 ية لتنويع ال�صادرات.صواق الرئي�صأوروبا الأ�اإفريقيا ودول جمل�س التعاون اخلليجي وا
 حيث ابق،صال� الربع من أقوىا لكنها ي،صاملا� بالعام مقارنة بقليل عفصأ�ا بالتوظيف اخلا�صة تقبليةصامل� التوقعات إنا
 2013 الرابع الربع يف %27 مقابل يف 2014 الرابع الربع للخ موظفيهم أعدادا بزيادة امل�صدرين من %24 أملاي

h16% 2014 يف الربع الثالث. 

ي،صاملا� للعام هصنف� توىصامل� عند يزال ل اجلديدة راءصال� بطلبات املتعلق ؤلوالتفا أنا إىلا الإح�صائية ةصالدرا� ريصت�

 رتياتهمصم� توياتصم� رفع امل�صدرين من %61 يعتزم حيث الثالث، للربع تقبليةصامل� التوقعات من بكثري لصأف�ا لكنه 
 قطاع يف امل�صدرون وبقي .2014 الثالث للربع %51و يصاملا� العام يف %60 بـ مقارنة 2014 الرابع الربع للخ

68% 7% 25% 

17% 9% 74% 

68% 7% 25% 

63% 9% 28% 

24% 3% 73% 

62%  9% 29% 

61% 10% 29% 

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

IOÉjR ¢UÉØîfG Ò¨J ’  11الشكل

ا ُت  ابهةصمت� توقعات لديها املحلية وقصلل� التوجه ذات ركاتصوال� الت�صدير ركاتص� أن احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهر
 تتوقعان اللتني للمجموعتني التوايل على h69%%68 بقيمة ،2014 الرابع الربع للخ املبيعات بعائدات يتعلق فما

 ل الربع القادم.لزيادة يف عائدات املبيعات خ

ّ ّ ة الخرى: ّالتوقعات المستقبلية الرئيسي ِراتص في ما يلي مؤشونلخ

 دلعمنعةعص وا�ت م ادةزي يوه ،2014 عراب ال عرب ال للخ ردي ص� ت ال اتعيبم يف ادةزي ندريص� امل عيمج نم %63 قعيتو •
 أكرثاتماخلداو لت�صنيعا عيقطا يفينرمل�صداأناىلإا يةصئي�لرا تعالقطاابنينةرملقاا ريصت�.يةص�ملاانةصل�ايف 61%

 وايلت الىل ع اتاعطقال ذههيف اتركص� النم h 68% h59%%70 قعتتو حيث ةرلتجاا عقطا يف ينرمل�صدا من ثقة
 يةصئي�لرا تعالقطاا منص� عيةلفراتعالقطاا قعتتوو.2014 عراب ال عرب ال للخ ادراتص� ال اتعيبم يف ادةزي دوثح
 ارات يص� وال ع؛ينص� تال اعطق يف اتروب ص� وامل ةمع أطوال اثأثوال ادنعامل اتاعطقنمص�ت ت ادراتص� ال اتعيبم يف ادةزي دوثح
 ات. دم اخل اعطق يف لقن ال ةاع نص و� ارةجتل ل دةع امل ةمع أطوال س� بل وامل اتي رتون ك إلوال روت يبمك ال زةه أجاو

• 

• 

• 

• 
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 بـ مقارنة الت�صنيع ركاتصل� %66 بلغ ال�صايف )الر�صيد اجلديدة راءصال� طلبات زيادة أنصاب� ًلؤوتفا أكرثا الت�صنيع 
42%h59% .)للم�صدرين يف قطاع التجارة واخلدمات على التوايل 

للمقارنة ًوفقا أقوىا جاءت ال�صافية الأرباح توقعات إناف للم�صدرين، الإجمالية تقبليةصامل� التوقعات مع وبالتوافق 

الربع للخ ال�صافية أرباحهاا يف ًارتفاعا ركاتصال� من %62 وتتوقع ي،صاملا� العام توىصم� نف�س عند لكنها الربعية 

 مقابل يف اجلديدة( بالعقود اخلا�صة والتوقعات للمبيعات تقبليةصامل� التوقعات يف نصالتح� )نتيجة 2014 الرابع 
 ًلؤوتفا الأكرث هم اخلدمات قطاعات يف امل�صدرين إنا .2013 الرابع الربع يف h 201462% الثالث الربع يف 54%

 .سأي منها حدوث انخفا�ا يتوقع لركات زيادة وص% من ال�68 ل الربع الرابع حيث يتوقعلأن الأرباح خصاب�

 2014الربع الثالث لعام  –أداء الشركات ّإجمالي

 دِّيحد هَّنأالإا،ّتقبليصمل�اطاصللن� تكارصل�اتعاُّقتو �سقيا هو ئيةتق�صاص�لاةص�ارلداهلهذ َّيصئي�لرافلهدا َّ أنا من غملرا على
ءادايفةَّلفعلياتالتغيريا  .عينوٍنحو على ئيةتق�صاص�لاةص�ارللد عتصخ� لتياتكارصل�اتهادرأواكما،خرلآٍبعرمنتكارصل�ا أ

2013 عام يف املماثل الربع من أقوىا كان 2014 الثالث للربع قت�صاديلا ةصالدرا� ظهر الأداء أنا احلالية تق�صائيةص�لا ُت
 بينما 2014 الثالث للربع املبيعات أحجاما يف زيادة عن اركنيصامل� من %42 أبلغا فقد ،2014 الثاين الربع من وكذلك 

 %20و زيادة عن أبلغتا التي ركاتصال� من %36 بـ مقارنة ،%23) يبلغ ٍ�صاف )بر�صيد تراجع حدوث إىلا %19 ارصأ�ا
( الثالث الربع للخ نق�صان عن أبلغتا مقارنة أقوىا قت�صاديلا اطصالن� كان كذلك، %16). ٍ�صاف بر�صيد2013

( الثاين بالربع   مع قت�صاديلا اطصالن� بتطور يتعلق فيما الأقوى الت�صنيع قطاع وبقي .%11) ال�صايف الر�صيد2014
ركات التجارة.صل� %15ركات اخلدمات وصل� %22 يف مقابل %42 يبلغ ٍر�صيد �صاف

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

والكيماويات واملعادن والأثاث منتص�لا هي ًإيجابياا ًاطاصن� أظهرتا التي الفرعية القطاعات كانت الت�صنيع، قطاع يف 

 من الطلب سوانخفا� ةصاملناف� التالية: بابصالأ� سانخفا� عن أبلغتا التي ركاتصال� وحلظت روبات.صوامل� والأطعمة 
ل فرتة العطلة.لخ سواق الت�صدير مثل ليبيا وم�صر والعراق والطلب املنخف�صأ�ا

البناء التالية: الفرعية القطاعات اطصن� يف زيادة إىلا 2014 الثالث الربع يف التجارة لقطاع الإيجابي الأداء ويعود 

 والأطعمة املنتجات( وتنوع دبي يف املزدهر وقصوال� والطلبات، اجلديدة اريعص)امل� الإلكرتونيات اجلديدة(، )الطلبات 
 وق النامي(.صء اجلدد وال�لم املهرجانات والعمصروبات )مو�صوامل�

 :2014 ثالثالعربالللخ اديص�تقلا اطص�نال يف سا�عتنلا ةيالتالةيرعفال اتاعطقال ادتق ات،دماخل اعطقنمصو�

 ء(.لمعال ددع يف ادة)زي ةافيص�وال ةاحيص�وال دة(دي اجل عاري ص�وامل اتبلطال ر،زده امل وقص�)ال اءنب وال اراتقعال

80% 
70% 
60% 51% 
50% 42% 
40% 
30% 19% 22%

15%20% 
10% 3% 
0% 

-10% 
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-30% 
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.سأفادوا بوجود نق�ا اركني الذينصبة املئوية للم�صالن� – أفادوا بوجود زيادةا اركني الذينصبة املئوية للم�ص�صايف الر�صيد = الن�

 12الشكل 
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املزدهر وقصال� نتيجة 2014 الثالث الربع يف زيادة عن ركاتصال� من %19 أبلغتا فقد املبيعات، عارصأ�اب يتعلق وفيما 

سانخفا� عن اركنيصامل� من %14 أبلغاو الأطعمة. عارصأ�ا يف والزيادة الإيجارات وارتفاع الأولية املواد تكاليف وارتفاع 

هرصأ�ا للخ مصاملو� وانتهاء العاملي الطلب سوانخفا� ال�صرف عارصا� وتقلب ةصاملناف� ازدياد إىلا يصا�صأ�ا كلصب� يعود 

تقرار هذا املعيار.صإىل ا�ا ارتصأ�ا (%67) أن الأغلبيةا لإا ال�صيف. 

بةصالن� بهصت� بةصبن� املوظفني أعدادا يف زيادة عن ةصالدرا� يف اركنيصامل� امن %23 أبلغا فقد بالتوظيف، يتعلق وفيما 

ركاتص� من %32 ارتصأ�او .2014 (%27) الثاين الربع من أقلا لكنها (%22) يصاملا� العام يف حظتهالم متت التي 

 يف قطاع اخلدمات. %23يف قطاع التجارة و %18 إىل زيادة يف عدد موظفيها مقارنة بـا الت�صنيع 

 الثالث، الربع يف ًاصأي�ا راءصال� توياتصم� ارتفعت فقد ،2014 الثالث للربع املبيعات أحجاما يف الزيادة مع وبالتوازي
يف ًتراجعا واجهت التي ركاتصال� من %17 مقابل اجلديدة راءصال� طلبات يف زيادة عن ركاتصال� من %40 أبلغتاو

 متت الذي %21 من أعلىا وهو ،2014 الثالث الربع يف %23 عند ًثابتا املعيار لهذا ال�صايف الر�صيد وبقي املعيار. هذا 
 طلبات يف الأعلى الزيادة إىلا الت�صنيع ركاتص� ارتصأ�او .2014 الثاين الربع يف h 201315% الثالث الربع يف حظتهلم

ركات اخلدمات.صيف � %38يف قطاع التجارة و %41 زيادة مقارنة بـ منها %47 راء اجلديدة، وحلظتصال�

 من %43 أبلغتاو ،2014 الثالث الربع يف واخلدمات الت�صنيع قطاعي من لكل القدرات من تفادةص�لا ارتفعت كما 
 2014 الثاين الربع يف %28 بـ مقارنة 2014 الثالث الربع يف تخدامص�لا تلمعد يف زيادة عن الت�صنيع قطاع ركاتص�
h34% الربع يف القدرات تخدامصا� يف زيادة اركنيصامل� من %32 حلظ اخلدمات قطاع منصو� .2013 الثالث الربع يف

.2014 يف الربع الثاين 2013h28% يف الربع الثالث %38 يف مقابل 2014 الثالث 

وكلفة الإيجارات ارتفاع )نتيجة 2014 الثالث الربع للخ العمل وحدة كلفة يف زيادة اركنيصامل� من %40 جلص� و 

 بةصن� جلص� بينما تخدمة(صامل� العمالة كلفة يف الإجمايل رتفاعلوا للموظفني املقدمة واحلوافز رياتصأ�االت وكلفة احلياة 
 أعلىا بةصن� وواجهت للعمالة. ثابتة تكاليف عن الباقية %59 بةصن� ارتصأ�او .سانخفا� حدوث عن %1 تتعدى ل يةصهام�
.(%39) ركات اخلدماتصو� (%34) ركات الت�صنيعصمقارنة ب� (%43) ركات التجارة زيادة يف كلفة العمالةصمن �

2014 الثالث الربع يف زيادة عن ح�صائيةلا ةصالدرا� يف اركنيصامل� من %28 أبلغا الأولية، املواد تكاليف سيخ� فيما 
 الإيجار تكاليف أنا ركاتصال� من %34 ارتصوا� .2013 الثالث الربع يف h 201435% الثاين الربع يف %38 بـ مقارنة 

.2014 ل الربع الثاينلخ %52 مقارنة بـ 2014 ل الربع الثالثلقد ارتفعت خ

هذه يف زيادة منها %20 وواجهت البنكي، التمويل من ركاتصال� من %39 تفادتصا� التمويل، بتكلفة يتعلق وفيما 

 فى التكاليف املويلية. “تغيري ل” منها عن حالة %72 أبلغتا التكاليف بينما 

 التي ركاتصال� من %30 بـ مقارنة 2014 الثالث الربع للخ ال�صافية الأرباح يف زيادة إىلا اركنيصامل� من %39 ارصأ�او
.2013 يف الربع الثالث %32و،2014 ل الربع الثاينلحلظت زيادة خ

 2014الربع الثالث لعام  – أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 عليها، تق�صائيةص�لا ةصالدرا� إجراءا مت التي العينة من %95 حوايل كلصت� طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� أنا مبا 
 اطصالن� يف الزيادة قيا�س ومت دبي. يف الإجمايل الأعمال جمتمع حالة يعك�س 2014 الثالث الربع للخ أداءهاا إناف
الربع يف طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من %39 قبل من عنه غلالإب مت الذي املبيعات حجم للخ من قت�صاديلا

 ال�صايف الر�صيد وبقي .%20 لـ ًاوياصم� ال�صايف الر�صيد لي�صبح ًاصانخفا� منها %19 حلظت بينما ،2014 الثالث 
 .2014 يف الربع الثاين h 201310% يف الربع الثالث %19 عند ًثابتا

• 
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وتمثل النتائج الرئيسية ما يلي:  

اصي�ا ىقوا فيةل�صااحبارلأا حيث من طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصل�اءا أدانكا ً أ  مع ،يةنوصل�او بعيةلرا نةرملقاا �ساص على •

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 أ�ا
 .2014 اينثال عرب ال يف %6 بالص و� 2013 ثالث ال عرب ال يف %2 لاب قم يف 2014 ثالث ال عرب ال يف %9يبلغ ٍف�صا �صيدر

ابقصال� بالربع مقارنة بقليل عفصأ�ا لكنه ي،صاملا� بالعام مقارنة 2014 الثالث الربع يف أقوىا التوظيف معيار كان 

 2014). الثاين الربع يف 2013h18% الثالث الربع يف %10 بـ مقارنة 2014 الثالث للربع %15 ال�صايف )الر�صيد 
 (%22) اخلدمات ركاتصب� مقارنة )زيادة عن أبلغتا منها (%34 أقوىا توظيف تلمعد عن الت�صنيع ركاتص� أبلغتاو

 .(%15) ركات التجاريةصوال�

أيا تبلغ مل بينما ،2014 الثالث الربع للخ الإيجارات يف زيادة عن طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من %33 أبلغتا

طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال� من %52 حلظت ،2014 الثاين الربع للوخ التكاليف. هذه يف سانخفا� عن منها 

 من %40 وقالت زيادة. حدوث إىلا %3 بلغت قليلة بةصن� ارتصأ�ا 2013 الثالث الربع ويف الإيجار، تكاليف يف زيادة 
الربع يف %49 بـ مقارنة 2014 الثالث الربع يف ارتفعت لديها العمل وحدة تكاليف أنا طةصواملتو� ال�صغرية ركاتصال�

 .2014 الثاين 

 أنا 2014 ثالثالعرباليف المأعال أداءا ثيحنمةطصو�توامل ريةغص� ال اتركص� وال ريةبكال اتركص� ال نيبةارنقاملرهظوت
ءداتظهر ا ا يف ادةزي نع ريةبكال اترك ص� ال نم %60 بلغتاو،تملبيعاا بحجم يتعلق فيما بكثري ىقو اأ أ  أ أاً ا ةلكبري تكارصل�

ً ً ًاصي� ا نةرمقا تملبيعا محجا  منى أقوا لثاثا بعار أا ةلكبري تكارصل�ا جلتص�كما.طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصل�ا من%39بـً اأا
 ًحابا أرا منها %55 تظ حل نيح يف في وظتال يف ادةزي نع ريةبكال اترك ص� ال نم %32 جلتص�و .بحيةلراو ظيفلتواحيث

 .فيةل�صاا حبارللأ %38و ظيفللتو%21 طةص�ملتواوةل�صغرياتكارصلل� يةزاملوا مقارلأانتكا بينما. أعلىافية�صا

 2014الربع الثالث لعام  – رين ّأداء المصد

إىل احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهر ركاتصبال� مقارنة عفصأ�ا ًأداءاا متتلك للت�صدير التوجه ذات ركاتصال� أنا ا ُت

املجموعة الثانية من %43و الأوىل املجموعة من %37 أبلغتااملبيعات؛ و عائدات حيث من املحلية وقصلل� تتوجه التي 

 ركاتصال� من %41و رينِّامل�صد من %43 أبلغا فقد املبيعات أحجاماب يتعلق فيما أماا .2014 الثالث الربع يف زيادة عن 
رين.ِّوق املحلية مقارنة بامل�صدصركات املتوجهة لل�صأعلى يف ال�ا وق املحلية عن زيادة. وكان التوظيفصاملتوجهة لل�

 ال�صافية والأرباح املباعة والأحجام الت�صدير مبيعات جمال يف القوي أداءهما الت�صنيع قطاع يف رونِّامل�صد تابع 
 .2014 ل الربع الثالثلوالتوظيف خ

 الثاين وبالربع يصاملا� العام من هصنف� بالربع مقارنة 2014 الثالث الربع يف عفصأ�ا امل�صدرين بني التوظيف كان 
 ،2014 الثاين الربع يف 2013h15% الثالث الربع يف %10 من املوظفني لعدد ال�صايف الر�صيد وتراجع .2014

 .2014 يف الربع الثالث %9 إىلا

 هذه من %32 وحلظت العمل وحدة تكاليف يف زيادة عن املحلية وقصلل� املتوجهة ركاتصال� من %39 أبلغتاو
 .2014 ركات زيادة يف الإيجارات يف الربع الثالثصال�

 ركاتصال� ذكرتها التي تريادص�لا لعدم التالية يةصالرئي� بابصالأ� عن ًاصأي�ا احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� فتصك� كما 
 وق املحلية:صاملتوجهة لل�

 جيدة مما يقلل من احلاجة للتفكري بالت�صدير كخيار للنمو. سوق املحلية يف توفري فر�صتمر ال�صت�

 العامة. رتاتيجية ص�لمن ا ًواق الت�صدير جزءاصأ�ا ع يفصيعد التو� ل

 آفاق للت�صدير.ا يوجد لالأعمال �صغرية للغاية و
 واق اخلارجية.صعدم احل�صول على طلبات من الأ�
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التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات في دبي  

 ر ْتواجه التي ة التحد ا ةصالدرا� تناولت ِّؤثوت قد والتي ،2014 عام من الثالث الربع نهاية يف ركاتصال� ها َ َّيصالرئي� ياتِّ ًاصأي�
ِّ ُّ يف ركاتصال� من %45 إناف الأعمال، حالة يف وتطور أكربا لطلب التوقعات من الرغم وعلى رها.وتطو ركاتصال� منو يف 

2014 يف الربع الثاين %48 أعمالها مقابلا أي عوائق يف وجها مل تتوقع 2014 الربع الثالث 

 2014التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات - الربع الثاني،  2014التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات - الربع الثالث،  
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 13الشكل 14الشكل 

 .تاريجالإا ليفتكا عتفارا يليها ،بيدتكارص� جهايو يلذا يصئي�لرايلتحدا بقيت ةصف�ملناا أنا ئيةتق�صاص�لا ةص�ارلدا تظهرو
 ركات يف دبي:صر على ال� ِّؤثوة التي ت َّيصا�صيات الأ� ِّويف ما يلي نورد التحد

يِّل حامل اتركص� النمادةزياليفذةآخالُةص� افناملتل تاحة(:صدرا�ل لةعصا�اخل اتركص� النم %18 أاً ا 1.  ةِّ َّ ي ر على ءبنا) ةصف�ملنا
نتكا ،2014 اينث ال عرب ال ويف ا.هلا ذخ دحتال م أهاك أوىلال ةب رت امل ة َّرقميدب نمُ َّتتيتال اتركص� الاهه واجتيتال اتيِّ ِّ ِّياملعوال

 ً
 ةصدرا� ال رواأجا نَّمم %45 إنافك،ذل إىلاًةافصإ�ا أوىل.الةدرجالبةص�افناملنماهقل قنعتربأعا دقاتركص� النم 19%

.ايلاحلعرباليفتعفارترأمالذاهةدحأن وان يب ات-يدحتالدأح لثمت ةص�افناملأن أوااارتنذيوالة؛يائص�قتص�لا ّ  َّ َّاَّ َِّ َاَ  َّا
 بو�صفه ُالأمر هذا َرِكُذ ة(:صللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من %15 أيار على )بناء تئجارص�لللإيجار/ا العالية التكلفة 2.

ًَ للإيجار/ العالية التكلفة اعتربت ركاتصال� من %42 إناف وكذلك ،اصأي�ا ابقصال� الربع يف يةصالرئي� التحديات ثاين 

 .ّيف الربع احلايل ْتَة هذا الأمر ارتفع َّحد َّأنا ُ ِّني بُا ي َّيات، مم ِّمن التحدصتئجار من �ص�لا
يف التحديات أهما ثالث أنها على البند هذا عماللا قطاع حلظ اركني(:صامل� من %5 ذكره )والذي الطلب سانخفا� 3.

 أن هذه احلدة ارتفعت يف الربع الثالث.ا ركاتصمن ال� %26 أعماله وقالتا وجه
 ركاتصال� سبع� لقلق ًبباص� خمصالت� غوطص� تعد ة(:صللدرا� عةصاخلا� ركاتصال� من %3 أيار على )بناء خم:صالت� 4.

 تق�صائية.ص�لة اصاركة يف الدرا�صامل�
الربع يف ركاتصال� سبع� يقلق أمرا وهو اركني(:صامل� من %3 أيار على ً)بناء تحقاتصالدفعات/امل� دادص� يف أخرياالت 5.

.2014 الأخري من عام 

 ال�صغرية ركاتصلل� بةصبالن� الأهم التحديات كانت فقد حلجمها، ًوفقا ركاتصال� على ؤثروت التي بالعوامل يتعلق وفيما 
 تئجار، بينما كانتص�لة وارتفاع تكاليف الإيجار/اصأي املناف�ا قت�صاد الكلي،لطة متاثل التحديات التي يواجهها اصواملتو�

 تئجار.ص�ليجار/الة وارتفاع تكاليف اصركات الكبرية تتمثل يف املناف�صية لل�صالتحديات الرئي�

 أيا الكلي، قت�صادلا يواجهها التي التحديات يواجهونها التي يةصالرئي� التحديات فتماثل رين، ِّللم�صد بةصبالن� أماا
 تئجار.ص�لة وارتفاع تكاليف الإيجار/اصاملناف�
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التوقعات المستقبلية للستثمار  

 ِالقدرات ُعُي ّصتو� ُحيث من تثمارص�لا نحو الأعمال ملجتمع تقبليةصامل� التوقعات ًاصأي�ا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� هذه ُتقي�س
 املقبلة. ًهراصر �صل فرتة اثني ع�لمة خَتخدصترقية التكنولوجيا امل� ِطط ُوخ

؟  هل تخطط لتوسيع القدرات في شركتك 

69% 31% 

72% 28% 

Q3, 2014 

Q3, 2013 

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

نعم ل
 15الشكل 

؟  هل تخطط لترقية التكنوليجيا التي تستخدمها 

Q3, 2014 

Q3, 2013 

63% 

60% 

37% 

40% 

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

نعمل   16الشكل

 ِالقدرات ُعُي ّصتو� ُحيث من تثمارص�لا نحو الأعمال ملجتمع تقبليةصامل� التوقعات ًاصأي�ا تق�صائيةص�لا ةصالدرا� هذه ُتقي�س
 املقبلة. ًهراصر �صل فرتة اثني ع�لمة خَتخدصترقية التكنولوجيا امل� ِطط ُوخ

ابقصال� بالربع مقارنة عتصتوا� قد القدرات يعصلتو� تثماريةص�لا اً ُت اخلطط أن اصأي�ا احلالية تق�صائيةص�لا ةصالدرا� ظهر

2014 الثالث الربع يف القدرات يعصتو� يف تثمرصت�ص� أنهاا ركاتصال� من %69 ارتصأ�ا فقد ي،صاملا� العام من هصنف� والربع 
.2014 يف الربع الثاين 2013h74% يف الربع الثالث %72 مقارنة بـ 

 العام من هاصنف� الفرتة من أقوىا لكنها يصاملا� بالربع مقارنة التكنولوجيا ترقية يف تثمارص�لا خطط عتصتوا� كما 
 (.2013 يف الربع الثالث 2014h60% يف الربع الثاين %66 يف مقابل 2014 يف الربع الثالث %63ي )صاملا�

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

 ت واملركبات(.لأ�صول جديدة )مثل املعامل واملخازن والآا واحل�صول على 
حتقيق على الرتكيز أواو/ لعملياتها احلايل املدى عن اهاصر� إىلا عصللتو� خطط لديها لي�س التي ركاتصال� ارتصأ�او

 قبلها. من عصتو� خطط اعتماد لعدم يةصالرئي� بابصالأ� أنهاا على مالية،صأ�االر نفقاتها يف عصالتو� قبل والربحية تقرارص�لا
ا ُوت %82 تخطط )حيث القدرات يعصتو� حيث من ثقة الأكرث بقي الت�صنيع قطاع أن ثلالث القطاعات بني املقارنة ظهر

يتعلق فيما أماا تثمارات(.ص�لا هذه ملثل التجارة ركاتص� من %57و اخلدمات ركاتص� من %73و الت�صنيع ركاتص� من 

 من %61 بـ مقارنة %71 بةصبن� ذلك يف راغبة الت�صنيع قطاع يف ركاتصال� إناف تخدمة،صامل� التكنولوجيا برتقية 
ركات التجارية.صمن ال� %61ركات اخلدمات وص�

 التي التكنولوجيا وترقية قدراتها يعصتو� نحو ًلمي أكرثا ًحجما ُالأكرب ُركاتصال� ِتَبد ركات،صال� حجم منظور ومن 
 نحو هة ِّاملتوج ركاتصال� لدى كانت فقد وق،صال� هات ُّتوج ُحيث من اَّأما طة.صواملتو� ال�صغرية ركاتصبال� ًمقارنة تخدمهاصت�

 أقوى لرتقية التكنولوجيا.ا يع القدرات بينما لدى امل�صدرين نواياصأعلى خلطط تو�ا أرقاما واق املحليةصالأ�
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	م(و�ؤصر �لاصتاكر )ىبركلا
	م(و�ؤص�لا رص�وتلماو ةيرغص�لا تاكرص.)ةط 

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

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

	�م لامعألابصةرقت 
	�م لامعألابصةرقت 

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

	 لامعألاب اةيباجيإ 
	 لامعألاب اةيباجيإ 

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

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

	لامعألا تاعقوت اا في ةذخآل�افخنس 
	لامعألا تاعقوت اا في ةذخآل�افخنس 
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	�م لامعألا تاعقوتصةرقت
	�م لامعألا تاعقوتصةرقت
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	 < -1:)
	 )ت( لامعألا ةقث رش�ؤ�م
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	لامعألا تاعقوت اا في ةذخآلفتر 
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	�ُ�����
	1
	�رغلس �اردلاصة ال
	ص،ةيئاص�قت ي
	فرع لك عبر 
	صيون ىلع وحنلا :لياتلا عبرلا لوألا وه ةترفلا ام ينب 
	صيره رياني ،س�رامو عبرلاو نياثلا وه ةترفلا ام ينب 
	صيره اليربأ وينويو عبرلاو ثلاثلا وه ةترفلا ام ينب 
	صيره ويلوي �وصبرمتب عبرلاو عبارلا وه ةترفلا ام ينب 
	صيره اربوتكأ �يدوصبرم نم لك .ماع 

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

	ِّ
	ُ2014 
	شؤمر
	 ،ثلاثلا عبرلا - لامعلأا ةقث 

	�4,2%5,2%5,1%h4,1%2014. ُ140,6
	ناك ومنلا اليداص�تق في يبد ايوق
	ً
	، ةجيتن معدلا يوقلا نم تاعاطق تامدلخا �يئرلاصةي لثم �لاصةحاي تامدلخاو �جوللاصةيت �لاوصةفاي الىإ بناج ةعانص� تاراقعلا .ةيفاعتلما دقو 
	صلج عبرلا لوألا اونم
	ً
	 في تجانلا يلحلما ليامجإلا �نبصةب 
	 هقفارت �نصةب ونم 
	 في عاطق لقنلا نيزختلاو اولاص�تل؛ت و
	 في عاطق تاراقعلا تامدخو لامعألا 
	 في ةراتج ةئزجتلا .ةلملجاو س�كعنيو يموعتلا يلكلا للداص�تق في مو�ؤصر ةقث �لاصتاكر بكرلما عبرلل ثلاثلا 
	يو
	رهظ لماو�ؤصر دنع 
	 ةطقن اونم
	ً
	 في الداص�تق ثيح( �يصير �مصىوت 
	100
	 ةطقن الىإ ةلاح �مص.)ةيدايح/ةرقت 

	 بكرملا لامعلأا ةقث رشؤم
	 بكرملا لامعلأا ةقث رشؤم

	2 
	 لكشلا

	إ �ؤ إ ً (.)
	ان
	مو
	صرةقثا�لصراكتارلمبكرللعبااثلثل
	2014
	دقولص�الى
	�مصوتى
	ايملثرقتابي
	ً
	�مصوتاهلبقاعم
	ٍ 
	�مصى
	ارلعبااثلثل
	2013

	28,4.
	 دقف عقوتم وه امكو الما رهظأو�ؤصىلع هتنراقم دنع ةيربك ةزفق ر ا�أص� دق ناك ثيح ،يعبر س�اصغلبت ةدايز لج 
	 ةطقن نع هتميق في عبرلا نياثلا 
	2014
	 ودبتو ةبغرلا في مايقلا لامعألاب �وتمصةط خلل عبرلا يفيص�لا عبرلا( ،)نياثلا اهنكل ةداع ام دترت دوعتل خلل ا�أصره �لاص.ءات عقوتيو �لماصنوكرا مايق �مصعيرا ةديدج ةص�اخ في عاطق ءانبلا يزاوتلاب عم ةدايز اخ بلطلا في ةيلامجإل.عبارلا عبرلا ل

	2014 
	  ،ثلاثلا عبرلا - تاكرشلا ةقث رشؤم

	Ł129,4
	رهظت �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا ةقث �لاصتاكر بانأ �لاصتاكر ةيربكلا اهيدل �مصىوت اىلعأ نم افتلاولؤ عبرلاب مداقلا ةنراقم �لابصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوص.ةط ثيح غلب مو�ؤصر ةقث �لاصتاكر بكرلما �للصتاكر ةيربكلا 
	148
	 ةطقن في لباقم 
	 ةطقن �للصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوص.ةط ودبتو �لاصتاكر ةيربكلا اثركأ ةقث نم ثيح اماجحأ تاعيبلما فيظوتلاو �تت اميف ،حابرألاوصب ةص�الخا تاعقوتلا هباا�أص.ينتعومجلما ىدل تاعيبلما راع 
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	 بكرملا لامعلأا
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	 لكشلا3


	 -2014 
	 -2014 
	 تاعقوتلا ةيلبقتسملا ةماعلا طاشنل لامعلأا
	عبرلا  ،عبارلا
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	Q4, 2014 60% 64% 54% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 
	ُ�69%24%+62%60%h29%.
	ُ�69%24%+62%60%h29%.
	ت
	رهظ �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت عبرلل ثلاثلا 
	2014 
	انأ تاعقوت تادئاع تاعيبلما عبرلل عبارلا 
	2014 
	اىوقأ ةنراقم عبرلاب �فنصه نم ماعلا �الماصي كلذكو رمألا دنع ةنراقلما .ةيعبرلا عقوتيو 
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة تادئاع اىلعأ خلل عبرلا لوألا نم ماع 
	2014
	، امنيب 
	 مهنم ل نوعقوتي ايأ .يريغت ىقبيو ديص�رلا فياص�لا تادئاعل تاعيبلما دنع 
	 عبارلا عبرلل 
	2014
	 لباقم 
	 عبارلا عبرلل 
	2013
	 ثلاثلا عبرلل 
	2014

	2014 
	  ،ثلاثلا عبرلا - لامعلأا عاطق ءادأ تاعقوت

	4
	 لكشلا

	�67%61%h 45%.ٍ 
	 امك روطت افتلاولؤ طبترلما باماجحأ تاعيبلما ىلع �ألاصس� �لاصةيون ةيعبرلاو ىلع دح 
	ص.ءاو عقوتيو 
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة تاعيبم اىلعأ خلل عبرلا عبارلا 
	2014
	 ةنراقم ـب 
	 في عبرلا عبارلا 
	2013
	 في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 دقو تنب �لاصتاكر ةقث اهتاعقوت ىلع تاعقوت ةدايز بلطلا �لماوصعيرا ةديدلجا ديق .زانجإلا امك س�كعنت هذه ةدايزلا في تاعقوت
	ا�لا تابلطل ىوقأص.ةديدلجا ءار

	24%.5% 71%19%17% h11%.
	 دوعي عافترا فيلاكت داولما ةيلوألا فيلاكتو تاراجيإلا الىإ بناج تاعقوتلا دوجوب بلط اىلعأ الىإ لامعألا ةديازتلما و ال�وصعا الةيداص�تق خلل عبرلا ؛عبارلا عقوتيو 
	 نم �لماصينكرا ا�أصراع تاعيبم اىلعأ خلل عبرلا عبارلا 
	2014
	 امك عقوتت �نصةب �اوتمصةع نم �لاصتاكر غلبت 
	�افخناس ا�أصراع عيبلا ةجيتن �فانلماصة .ةدالحا امنيب ا�أصترا �نصةب 
	 ةيقبتلما الىإ �اصرارقت في اذه .رايعلما غلبو ديص�رلا فياص�لا �ألصراع عيبلا 
	 عبرلل عبارلا 
	2014
	 وهو اىلعأ نم �نصةب 
	�لماصماعل عبارلا عبرلا في ةلج 
	2013
	 ماعل ثلاثلا عبرلا في 
	2014

	 – 
	 )تاعيبملا ماجحأ( ةيعاطقلا ةيفاصلا ةدصرلأا
	 ةيعبر ةيلبقتسم تاعقوت

	5 
	 لكشلا

	ُ69%64%�.ؤ
	ت
	رهظ �اردلاصة ةيلالحا انأ �لاصتاكر في عاطق تامدلخا يه ثركألا ةقث نم ثيح اماجحأ تاعيبلما في عبرلا عبارلا عقوتتو �نصةب 
	 اهنم ثودح ةدايز ةنراقم عم 
	 نم 
	صتاكر عينص�تلا �لاوصتاكر ةيراجتلا يتلا عقوتت ةدايز ا�يأصا
	ً
	 امك �يصير �لماصح ا�يأصا
	ً 
	الىإ انأ عاطق تامدلخا وه ثركألا افتو
	ل
	ً
	 نم ثيح تادئاع تاعيبلما وا�أصراع تاعيبلما فيظوتلاو حابرألاو عينص�تلا عاطق لمحي امنيب ،ةيفاص�لا ا�لا تابلط ثيح نم تاعقوتلا ىوقأص.ةديدلجا ءار 

	 تاعاطقلا ىوتسم ىلع تاعيبملا ماجحلأ ةيلبقتسملا تاعقوتلا
	 تاعاطقلا ىوتسم ىلع تاعيبملا ماجحلأ ةيلبقتسملا تاعقوتلا

	ُ 
	عاطق
	:عينصتلا 

	��60%59%2013.36%60%67%ً 
	رهظت �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا انأ �لماصينكرا نم عاطق عينص�تلا مهيدل �مصىوت افتولؤ �مصهبا دنع ةنراقلما ىلع ا�أصس�ا 
	ص،يون دقو غلب فياص� ديص�ر اماجحأ تاعيبلما 
	 عبرلل عبارلا ماعل 
	2014
	 لباقم 
	 في عبرلا عبارلا ماعل 
	 دقو تدادزا ةبغرلا باءادأ لامعألا �بصلك يربك ةنراقم عبرلاب �لاصقبا امك �تصير الىإ كلذ ةدايزلا في ديص�رلا فياص�لا نم 
	 عبرلل ثلاثلا 
	2014 
	الىإ 
	 عبرلل عبارلا 
	2014
	، عقوتتو 
	 نم �لاصتاكر اماجحأ تاعيبم اىلعأ خلءانب عبارلا عبرلا ل
	تاعقوت ىلع �م مايقو بلطلا ةدايزبص.بيرق تقو في ةديدج عيرا

	 –
	 )تاعيبملا ماجحأ( ةيفاصلا ةيعبرلا ةدصرلأا
	  عينصتلا عاطق
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	6 
	 لكشلا

	�ؤ4%
	�وصنم عاطق ،عينص�تلا تناك تاعاطق ال
	صتنم تايواميكلاو ثاثألاو نداعلماو ةمعطألاو �لماوصتابور اثركأ تاعاطقلا ةيعرفلا افتو
	ل
	ً
	، امنيب تعقوت �نصةب �بصةطي نم �لماصينكرا غلبت 
	 ثودح �افخناس في ماجحألا عم غولب اهدوقع .اهتورذ 

	: تامدخلا عاطق
	: تامدخلا عاطق

	إ64%58%20%.) ؤ93%.
	 ىلع مغرلا نم انأ تاعقوتلا �لماصةيلبقت عاطقل تامدلخا ليامجإلا القأ �بصلك �ماهصي نم ماعلا �الماص،ي ا
	ل انأ لامعألا دق اترهظأ اروطت
	ً 
	اظوحلم
	ً
	 ةنراقلماب عم عبرلا �لاصقبا فياص�ب( ديص�ر اليامجإ غلبي 
	 عبرلل عبارلا 
	2014
	 لباقم 
	h 
	 عبرلل عبارلا 

	2013
	 عبرلل ثلاثلا 
	2014
	�وصنم عاطق ،تامدلخا ناك عاطق قدانفلا �لاوصةفاي ثركألا افتو
	ل
	ً 
	�باصنأ عبرلا عبارلا ثيح تعقوت 
	 نم �لاصتاكر ةلماعلا في اذه عاطقلا اماجحأ تاعيبم اىلعأ لمو عقوتي ادحأ ثودح �افخناس
	 امك اتغلبأ تاعاطق ةيعرف اىرخأ نم عاطق �لاصةفاي لثم تايرجأ �لاصتاراي �وصتاكر �لاصرف نع افتولؤ ،جهبم 

	.
	50% 17% 
	عقوتي ثيح 
	و ةدايز ثودح اهنم
	�افخنا نوعقوتيصا
	ً 

	 ،ةيسيئرلا تامدخلا تاعاطق يف تاعيبملا ماجحلأ ةيفاصلا ةدصرلأاةعيبر ةلبقتسم تاعقوت 
	 ،ةيسيئرلا تامدخلا تاعاطق يف تاعيبملا ماجحلأ ةيفاصلا ةدصرلأاةعيبر ةلبقتسم تاعقوت 
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	7 
	 لكشلا

	Ł71%60%6% .
	 امك اتغلبأ 
	صتاكر ءانبلا �دنهلاوصة تاراقعلاو ا�يأصا
	ً
	 نع تاعقوت ةيوق ثيح عقوت 
	 نم �لماصينكرا ثودح ةدايز في .ماجحألا قفاوتلابو عم روطتلا ليامجإلا في ةبغر ،لامعألا دقف تعقوت 
	 نم �لاصتاكر في عاطق لقنلا ااماجحأ
	ً 
	اىوقأ خلعبارلا عبرلا ل 
	2014
	 تعقوت امنيب 
	�افخنا ثودح طقف اهنمس

	  :ةراجتلا عاطق
	  :ةراجتلا عاطق

	Ł(
	ارهظاطقع اجتلرةوتاعقت�مصةيلبقتوقةياقمرةنابرلعب�فنصهنم اعلمالم
	صيوفيااقلمرةنارلةيعب
	غلباص�فيرديص�ااجحم

	أأ 54%h 51%h39% 64% أ 10% ؤ��أ .
	ا اا
	ااعيبلمت 
	للبرعلابارع 
	2014 
	لاوبرع لابارع 
	2013 
	لاوبرع لاثلاث 
	2014 
	على لات.)لياو واظأهتر لا�اردصة لحالاية انأ 
	نم ا�لمصارينك في اطقعااجتلرة وتيوعقن دحوثزايدةفيااجح
	م اعيبممهت امنيب وتيعق 
	مهنم دحوث رتاعج،ةجيتنابتطو
	ابلطلخلللص�فا�لصاتءرظنا
	ً
	ألن
	صراكمهتاعتتلماب�بلصاعئوادلخامتاديفلمةخللا
	صرهافيص�ل

	 – 
	 )تاعيبملا ماجحأ( ةيفاصلا ةيعبرلا ةدصرلأا
	 ةراجتلا عاطق

	8 
	 لكشلا

	�توص�يئرلا ةيعرفلا تاعاطقلا لمصت يتلا ةياخ بلطلا في ةدايز ثودح لمأل:لياتلا عبرلا ل
	�توص�يئرلا ةيعرفلا تاعاطقلا لمصت يتلا ةياخ بلطلا في ةدايز ثودح لمأل:لياتلا عبرلا ل

	 •50%
	 •50%
	 •50%
	 نم راتج التاينوتركل نوقثاو �باصنأ عبرلا عبارلا ةجيتن �تحصن بلطلا ىلع ةيفلخ مايق �مصعيرا ةديدج تادايزو �ومص.تاجتنلما عونتو ةيم
	 نم راتج التاينوتركل نوقثاو �باصنأ عبرلا عبارلا ةجيتن �تحصن بلطلا ىلع ةيفلخ مايق �مصعيرا ةديدج تادايزو �ومص.تاجتنلما عونتو ةيم


	 •80%
	 •80%
	 نم راتج عاطق ةمعطألا �لماوصتابور نوعقوتي اعافترا
	 نم راتج عاطق ةمعطألا �لماوصتابور نوعقوتي اعافترا
	ً
	 في ماجحألا خلل عبرلا عبارلا نم ماع 
	2014
	 يذلاو دوعي �بص�يئر لكصي ا�وم لىإص�لا ددع عافتراو تاناجرهلما مص�لماو حايص.نئابزلاو ةديدلجا عيرا


	 •60%
	 •60%
	 نم راتج �لاصتاراي نوعقوتي اعافترا
	 نم راتج �لاصتاراي نوعقوتي اعافترا
	ً
	 في اماجحأ تاعيبلما خلل عبرلا عبارلا نم ماع 
	2014
	 ىلع ةيفلخ تابلطلا �ولما ةدايزلاو ةديدلجاص.بلطلا ىلع ةيم


	 •78%
	 •78%
	2014 
	 نم راتج تاعاطقلا ةيعرفلا ءانبلل �تلاوصديي نوعقوتي اعافترا
	ً
	 في اماجحأ تاعيبلما خلل عبرلا عبارلا نم ماع 
	معلاو تابلطلا ةجيتنل�لماو ءص.ةديدلجا عيرا


	 •77%
	 •77%
	 نم راتج �اولحاصب نولئافتم �باصنأ اماجحأ تاعيبم ابركأ خلل عبرلا عبارلا 
	 نم راتج �اولحاصب نولئافتم �باصنأ اماجحأ تاعيبم ابركأ خلل عبرلا عبارلا 
	2014
	 ينعوفدم �وابصعا ا�فأصل في �لاص.ددج نئابزو قو 



	Ł63% ŁŁ57% h 42% .48%h 26%55%. 
	امكس�كعنتاوتلاعقتا�لمصةيلبقتاوقلةيرللعبارلاعب،وايتلرتزكتىلعاوتلاعقتدحبوثزايدةفيابلطلوا�لمصارعيادلجديةديق لانجإ،زا في يدزادا لاتقوعتا حلو طلبتا لا
	صءار لجايد.ةد يوتقوع 
	من لما
	صكراين في لا�اردصةحثود يزةدا في طلبتا لا
	صلجا ءاريدخ ةدللا لبرلا عبارع
	2014 
	مقنراب ةـ
	لا فيبرلا عبارع 
	2013
	لا فيبرلا عثلال ثعما
	2014
	و�تحصن اص�فيارلديص�نم
	 فيلابرعلابارع 
	2013
	 فيلابرعلاثلاث
	2014 
	الىإ
	 فيلابرعلابارع
	2014

	100% 80% 
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	Q1, 2014 
	Q2, 2014 
	Q3, 2014 
	Q4, 2014 
	Ł63% ŁŁ57%h 42%. 48%h 26%55%. 
	Ł63% ŁŁ57%h 42%. 48%h 26%55%. 
	امك س�كعنت اوتلاعقتا�لمصةيلبقت اوقلةي رللعبارلاعب،وايتل رتزكت ىلع اوتلاعقت دحبوثزايدةفيابلطلوا�لمصارعيادلجدية قيدلانجإ،زا في يدزادا لاتقوعتا حلو طلبتا لا
	صءار لجايد.ةد يوتقوع 
	من لما
	صكراين في لا�اردصةحثود يزةدا في طلبتا لا
	صءار لجايدةد خلللابرعلابارع
	2014 
	مقنراةبـ
	 في لابرعلابارع 
	2013
	 في لابرعلاثلاثلعما
	2014
	و�تحصن اص�في ارلديص� نم 
	 في لابرعلابارع 
	2013
	 في لابرع لاثلاث 
	2014 
	الىإ 
	 في لابرعلابارع 
	2014

	�ؤ���64% �58%h 45%. �����
	بولاتفاوقمعتقوعتااحأجمالمابيعتا لاو�أصعرالاعألىخلللابرعلابار،عفانإلا
	صكرتااكأثرتفاو
	ل
	ً
	ب
	صانألابرأحالا
	صفاية مقنراةبلابرعنف
	صهمنلاعما لما�اصيلاوبرعلما�اص.يحيثتقوع 
	منلما
	صكراينابرأحاا
	ً
	اعألىخلللابرعلابارع 
	2014 
	اقملب
	 في لابرعلابارع 
	2013
	 في لابرعلاثلاث
	2014
	يولحظبانأ ترافعا لمابيع،تا لاوعقدو لماو
	صيراع لجايدةد نتيجةتح
	صنلا
	ص،قوتراوفعاعددلاعملءخلللا
	صت،ءالاو
	صتاردالاقأىوعلىانأهاا�أصبباههذلايزةدافيتقوعتالابرحي.ة 

	�.إ26% أ 22% . ؤ �ً��
	ولم نكت وتاعقتاوتلفيظ اثةتب دنع ااقلمرةنا�لصونةي اهنكل �تحصتن اقمرةنابرلعباالم
	صي
	ا
	ذوتيعق 
	نم ا�لمصارينك تظويفلمايزدمنلاعمالينخلللابرعلابارع
	2014
	،ويها�نلصةب�فنصاهايتلتم�تصاهليجفيارلعبارلاعب
	2013
	،اهنكلاىلع
	نم �نصةب 
	ا�لمصةلج فيارلعبااثلثل 
	2014
	يوبود نا ا�أصحبا لاعمل في قطعاتا لخامدتا لاكأثر تفاول
	ً
	ب
	صانأ يزةدا لاتظويفخلللابرعلابارعبنءا
	علىلاعقدو لماو
	صيراعلاوطلبتا لجايدةدلاوت�وصع لماخططله �اوصتكملالما
	صيراعلاقئام.ة

	  لامعلأا عضو تاعقوت
	  لامعلأا عضو تاعقوت

	Ł60%41%58%.5% 
	برتعت تاعقوت 
	صتاكر يبد ىوقألا نم ثيح �وصع �لاص،تاكر ثيح عقوت 
	 نم �لماصينكرا �تحصان
	ً
	 في �وصع لامعألا كلذكو ال�وصعا الةيداص�تق ةنراقم ـب 
	 في عبرلا �لاصقبا و 
	 في عبرلا عبارلا 
	2013
	 امك تعقوت �نصةب ةليلق غلبت 
	�عبس .ةيلامجإلا لامعألا ةئيب في روهدتلا 

	أ��18%أ �أ 15% �45% �48%. 
	وىلعارلمغنم اوتلاعقتدحبوثبلط اوق
	ىو�تحصنفي احةلوو
	صعاألامعلفي ارلعبااثلثل 
	2014
	، دقف ا
	صار 
	 نم ا�لمصارينكبامهن
	وقلقننماانلم�فصة،امنيبا
	صار
	الىإترافعاتكلايفاليجتارالاتي
	صتعيقنمواعأملاه.مولتتقوع
	منلا
	صكرتاظهروايأعئاوقامأمااعأملاهامقنراةبـ
	 فيلابرعلاثنيا
	2014

	ِّ – 2014 
	اوتلاعق تا ةيلبقتسملرشللاك تاريغصل ةواوتملس
	 ةط  يفديب
	ارل عبااثل ثل

	ِِِّّّ(95%ِّ
	ثتم
	ل �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوص
	 ةط �نصةب ةنميهم نم اليامجإ
	 ةبيكرت �لاصتاكر في يبد 
	 نم اليامجإ
	 ددع

	ُ
	���ًِّ�أَِ�َُّْ �ٍ َ ًِّ ِّ ًَُُِّ �ؤَّ129,4127,2h115,5. 
	�لاص،)تاكر دقو 
	صكرا في �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا 
	449
	صةكر
	 ةيرغص� �وتموص
	 ةط نم الص�أ 
	502
	صةكر ا
	رج
	ي
	ت اهعم باقملت �رغبس �اردلاصةال
	ص.ةيئاص�قت �وصم
	ت
	 هذه �لاصتاكر
	صتاكر
	ةيهانتم
	ص�لا
	 رغ ةيرغص�و
	�وتموص
	ةط
	و
	اقف
	ً
	 فيرعتل �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوص
	 ةط في .يبد تو
	رهظ
	�اردلاصة ال
	صةيئاص�قت انأ �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط اثركأ افتو
	ل
	ً
	 يرثكب ةنراقم عبرلاب �فنصه نم ماعلا �الماصي ثيح غلب مو�ؤصر ةقث �لاصتاكر كرلما
	ب 
	 ةطقن في عبرلا ثلاثلا نم ماع 
	2014
	لباقم في ، 
	 ثلاثلا عبرلا في ةطقن 
	2013
	 ماع نم نياثلا عبرلا في ةطقن 
	2014

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

	54% 37% 9% 45% 42% 13% 45% 40% 15% 66% 29% 5% 60% 35% 5% 52% 39% 9% 40% 53% 7% 58% 37% 5% 63% 35% 2% 52% 44% 4% 41% 50% 9% 60% 35% 5% 
	Q1 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 
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	9 
	 لكشلا

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


	61% 8% 31% 62% 10% 28% 26% 3% 71% 65% 7% 28% 67% 7% 26% 24% 72% 4% 
	0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

	IOÉjR 
	IOÉjR 
	IOÉjR 
	¿É°f 
	 Ò¨J ’ 

	˜Ñ£æj ’ 
	10 
	10 
	 لكشلا

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

	67%26%+60%58%h31%.
	ودبت تاعقوت تادئاع تاعيبلما عبرلل عبارلا 
	2014 
	اىوقأ ةنراقم عم عبرلا �فنصه نم ماعلا �الماصي كلذكو �حصب ةنراقلما .ةيعبرلا دقف بنتاتأ 
	 نم �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط تادئاعب اىلعأ خلل عبرلا عبارلا 
	2014
	، امنيب ل عقوتت 
	 نم �لاصتاكر ايأ .يريغت غلبو فياص� ديص�ر تادئاع تاعيبلما 
	 عبرلل عبارلا 
	2014
	 في لباقم 
	 عبارلا عبرلل 
	2013
	 ثلاثلا عبرلل 
	2014

	ٍ �53%h 31%58%. 
	 امك عفترا افتلاولؤ طبترلما باماجحأ تاعيبلما في ةنراقلما �لاصةيون ةيعبرلاو ىلع دح
	ص.ءاو �تحوصن فياص� ديص�رلا نم 
	 عبارلا عبرلا في 
	2013
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2014 
	الىإ 
	 عبارلا عبرلا في 
	2014

	58%h79% 
	وا�أصترا �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط الىإ تاعقوت �مصةيلبقت ا�أصفع ةنراقم �لابصتاكر ةيربكلا نم ثيح اماجحأ ديص�رلا فياص� غلب دقو ،تاعيبلما 
	.لياوتلا ىلع 

	أ 
	و�تصير اقلمرةن ينب اطقلاعترل�يئصةيالىانا�لصراكتفي اطقعادلخامتيهاألثرك ةقث �باصن
	ااعيبلمتخلل

	إأ أ67% 64% 61%
	ا ا ا 
	ااجحم لابرعلابارع 
	2014 
	يوتقوع 
	منهاحثود يزةدا مقنراةبـ 
	في اطقع اعينص�تل و
	 في قطعا لاتج.ةرا 

	26%25%h23%.
	اامأ اميف �خيس ،فيظوتلا فانإ �مصىوت افتلاولؤ ىدل �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط ل لازي دنع س�فن �مصىوت ماعلا �الماص،ي هنكل اىوقأ ليلقب نم عبرلا �الماص.ي ثيح مزتعت 
	 نم �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط ةدايز ددع اهيفظوم خ ينيلالحالماعل عبارلا عبرلا ل 
	2014
	 ـب ةنراقم 
	 عبارلا عبرلا في 
	2013
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2014

	ؤ45%h28%53%. 
	 قفاوتتو تاعقوت تابلط �لاصءار ةديدلجا عم هجوتلا الليامج �لمصتايوت افتلاو؛لؤ ثيح ودبت �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط ثركألا افتو
	ل
	ً
	 نم ثيح تانراقلما �لاصةيون .ةيعبرلاو �تحوصن فياص� ديص�رلا تابلطل �لاصءار ةديدلجا نم 
	 عبارلا عبرلا في 
	2013
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2014 
	الىإ 
	 عبارلا عبرلل 
	2014

	66%Ł65%Ł51% Ł
	تالمأ 
	 نم 
	صتاكر عاطق عينص�تلا و
	 نم 
	صتاكر عاطق تامدلخا ةدايزب دعملت �اصرامثت تاردقلا خلل عبارلا عبرلا 
	2014
	عقوتتو ، 
	�لا نمص�لما ةيربكلا تاكرص�م في ةدايز ثودح ةكراصا تايوتل
	ص.رامثت 

	62%56%h46%. 
	اامأ نم ثيح حابرألا ةيفاص�لا فانإ �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط تالمأ باءادأ ا�فأصل في تانراقلما �لاصةيون ةنراقمو عبرلاب �لاص،قبا عقوتيو 
	 نم �لماصينكرا ةدايز في حابرألا خلل عبرلا عبارلا 
	2014 
	�فب(صل تاعقوت تاعيبلما �لماو ىلعألاصلباقم )ةديدلجا دوقعلاو عيرا 
	 عبارلا عبرلا في 
	2013
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2014

	66% 52% 
	انإ �لاصتاكر ةيربكلا اثركأ ةقث �باصنأ احابرأ عبرلا عبارلا ةنراقم اهتايرظنب نم �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوص،ةط غلبيو ديص�رلا فياص� 
	�للصلباقم في ةيربكلا تاكر 
	�للص�وتلماو ةيرغص�لا تاكرص.ةط 


	• 
	• • • • 
	• 
	• • 
	• 
	  رهجملا تحت
	  رهجملا تحت
	  رهجملا تحت

	 ةيكذلا ةينورتكللاا تامدخلا)اهصيخرتو تاكرشلا ليجست(
	 ةيكذلا ةينورتكللاا تامدخلا)اهصيخرتو تاكرشلا ليجست(

	Ł(BRL)
	 رفوت ةموكح يبد في 
	صاهيع �لماصرمت زيزعتل لامعألا ةيمنتو الداص�تق �مللصنيرمثت تامدخ ةزيمم الىإ بناج اثدحأ .تامولعلما دعتو ةرئاد ةيمنتلا الةيداص�تق في يبد ةباوب �تصليج �لاصتاكر تامدخو �يخاترلاس في .ةرامإلا لياتلابو فانإ �قصم �تصليج �يخرتوس �لاصتاكر 
	 في ةرئاد ةيمنتلا الةيداص�تق رفوي ةعوممج نم تامدلخا يتلا �تتصنم ارادص�إ عيمج اعاونأ �يخاترلاس ةيراجتلا اهديدتجو اهليدعتو وااهئاغلإ عيمجو ماعتلالت ةلص�تلما .كلذب امك رداب اذه �قلاصم ا�يأصا يمدقتب تامدلخا الةينوتركل ةرئادل ةيمنتلا الةيداص�تق لاجرل لامعألا �لماوصنيرمثت معلاولء �موصمهتدعا في ال�ا ىلع دايتعص.تامدلخا هذه مادخت 

	.1 
	ةكرش ليجست ةيفيك ؟اينورتكلا 

	•
	•
	•
	Ł(MYID). 
	 داجيا �حصبا 
	صيص�خ نم خلل �اصمادخت ةباوب يتيوه الةينوتركل 
	 برع طبارلا 
	https://myid.dubai.gov.ae/Default.aspx
	�يصحم كل اذه طبارلا ةرقنب ةدحاو لوص�ولاب الىإ تامدلخا الةينوتركل ةموكلح يبد نم خلل �حصبا �مصمدخت دحاو لمعي نم خلل ةيكذلا فتاوهلا اا برع وأل�اب تنترنص.ةدحاو ةيوه مادخت 


	• 
	• 
	Ł
	ال
	صةدافت نم ةعوممج نم تامدلخا الةينوتركل ةقلعتلما �تبصليج �لاصتاكر اهص�يخرتو في يبد نم خلل عقوم ةرئاد ةيمنتلا الةيداص�تق 
	www.dubaided.gov.ae
	 برع �اصم �لماصمدخت يذلا ا�نأاصا يتيوه ةباوب ىلع هتأل.ةينوتركل 



	.2 
	 :ةيداصتقلاا ةيمنتلا ةرئادل ةينورتكللاا تامدخلا ةمئاق

	ا�ا )أصا ةيمنتلا ةرئاد عقوم ىلع ةيلاتلا تامدلخا مادختلنود ةيداص�تق ا�نإص�ح ءاص� باص:يص�خ 
	ا�ا )أصا ةيمنتلا ةرئاد عقوم ىلع ةيلاتلا تامدلخا مادختلنود ةيداص�تق ا�نإص�ح ءاص� باص:يص�خ 

	موسرلا 
	موسرلا 


	# 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 

	فصولا 
	فصولا 

	مهردلاب 
	مهردلاب 

	�مصةماعلا تامولعلما ةدها
	�مصةماعلا تامولعلما ةدها

	 عيمج نع ديزلما ةفرعم ا�يخارت عاونأس �نلاصتاطا 
	 عيمج نع ديزلما ةفرعم ا�يخارت عاونأس �نلاصتاطا 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو

	�تب ةقلعتلما ليص�افتلاوصليج 
	�تب ةقلعتلما ليص�افتلاوصليج 

	�لاص.اهص�يخرتو تاكر 
	�لاص.اهص�يخرتو تاكر 

	ال،كلذ يرغو ةيعانص�لاو ةيراجتلاو ةيداص�تق الىإ 
	ال،كلذ يرغو ةيعانص�لاو ةيراجتلاو ةيداص�تق الىإ 

	موسرلا 
	موسرلا 


	# 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 

	فصولا 
	فصولا 

	مهردلاب 
	مهردلاب 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�ن في لوخدلا ررقت امدنعصىلع روثعلا كيلعف ،يراتج طا ال�ص�انلما يراجتلا مصاقفو ب �للص.ةقبطلما ماكحألاو طور

	�ر نودبصمو 
	�ر نودبصمو 
	� ةلماعبم تمق لاح فيصنم ايأ اءارجإ ةفرعم كنكيم ،ناك �وص،ليالحا اهع يأا�م تناك نإصةلمكتا جاتتح مأ ايمدقت لىإاقئاثولا نم ديزلما 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	ب ةص�الخا ةفلكلا تاريدقت ىلع لوص�لحاا�يخرت رادص�إس �ارغأل ديدجس �وصتانزاولما ع

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�تص�نألا ةفرعبم ةمدلخا هذه حمص�لما كنكيم يتلا ةطصةكرا اهيف

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	ب قلعتي ام لك ةفرعما�يخرت يأس يرغو فتاهلاو ناونعلا لثم .كلذ

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�مص�لحا لوح ةرفوتلما تامولعلما ةدهاص�ورعلاو تاموس ملحاول.ةيجيوترلا ت 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�يخترلا بلط يمدقتلس ايودي في اةيمنتلا ةرئاد عورف نم يأ ل�ا ىجري ،ةيداص�تقصا لامكتل�صا ةرامتلةينوتركلا 


	ŁŁ
	ال
	ص�فتصا رفوت نع رال
	صيراجتلا م 

	Ł
	ال
	ص�فتص�و نع راصةلماعم بلط ع

	 رادص�إل ةيريدقتلا فيلاكتلا �يخاترلاس 
	 رادص�إل ةيريدقتلا فيلاكتلا �يخاترلاس 

	Ł
	ال
	ص�فتصنع را ا�نأص�لا ةطصتاكر 

	Ł
	ال
	صعتل�يخترلا ليص�افت نع مس 

	Ł
	ال
	صعتل�لحا نع مص�ورعلاو تاموس ملحاولةيجيوترلا ت 

	�ا ءلمص�تلا ةرامتصبلطو ليج �يخترلاس 
	�ا ءلمص�تلا ةرامتصبلطو ليج �يخترلاس 

	�ا )بصا تامدلخا مادختلدعب ةيلاتلا ةينوتركل ا�نإص�ح ءاص� باصا ةيمنتلا ةرئاد عقوم ىلع يص�خلةيداص�تق 
	�ا )بصا تامدلخا مادختلدعب ةيلاتلا ةينوتركل ا�نإص�ح ءاص� باصا ةيمنتلا ةرئاد عقوم ىلع يص�خلةيداص�تق 

	�تص�اب ةمدلخا هذه حمصتل�ا ىلع تاباجإلا مص�فتصكتارا
	�تص�اب ةمدلخا هذه حمصتل�ا ىلع تاباجإلا مص�فتصكتارا

	Ł
	�راصا لال
	ص�فتصتاقيلعتلاو تارا 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو

	كتاقيلعتو
	كتاقيلعتو

	 ةرايزل نيوتركلا دعوم زجح انم يأ
	 ةرايزل نيوتركلا دعوم زجح انم يأ

	 كدعوم زجح ااينوتركلإ � اممصدهلجاو تقولا رفوي اءانثأ 
	 كدعوم زجح ااينوتركلإ � اممصدهلجاو تقولا رفوي اءانثأ 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو

	ا ةيمنتلا ةرئاد عورفلةيداص�تق 
	ا ةيمنتلا ةرئاد عورفلةيداص�تق 

	ا ةيمنتلا ةرئاد عرف ةرايزلةيداص�تق 
	ا ةيمنتلا ةرئاد عرف ةرايزلةيداص�تق 

	موسرلا 
	موسرلا 


	# 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 

	فصولا 
	فصولا 

	مهردلاب 
	مهردلاب 


	1 
	2 
	موسرلا 
	موسرلا 
	موسرلا 


	# 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 

	فصولا 
	فصولا 

	مهردلاب 
	مهردلاب 


	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	�يخاترلا نايبس 
	�يخاترلا نايبس 
	�يخاترلا نايبس 

	�لحا ليص�افت ثيدتحصبا 
	�لحا ليص�افت ثيدتحصبا 

	رورلما ةملك يريغت 
	رورلما ةملك يريغت 

	Ł
	ال
	صعتلىدل بلطلا ةلاح نع م ةينعلما ةئيهلا 

	�ا زجحص�يخرت( يراتج مس �لاصةكر )مألا 
	�ا زجحص�يخرت( يراتج مس �لاصةكر )مألا 

	Ł
	ا زجحل
	ص�لا عرفل يراجتلا مصةكر نواعتلا س�لمج لود ،ةيبنجا ،ةيلمح( .)ةرح ةقطنم ،يجيللخا 

	Ł
	ا ديدتجل
	صيراجتلا م 

	�لا( ةيئدبلما ةقفاولماص/مألا ةكر �يخرتس )عرفلا 
	�لا( ةيئدبلما ةقفاولماص/مألا ةكر �يخرتس )عرفلا 

	�يخترلا ديدتجس 
	�يخترلا ديدتجس 

	�يخرت رادص�اس ديدج 
	�يخرت رادص�اس ديدج 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�يخاترلاب ةمئاق ةعابطس في كيدل يتلا اتقو يأ

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�ح ليص�افت ثيدتحص�اب كباص�ل رارمتص�ا نامصتلم رابخألاو تامدلخا

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	في رورلما ةملك يريغت كنكيم اتقو يأ

	�ر نودبصمو �ر نودبصمو
	�ر نودبصمو �ر نودبصمو
	�م كنكيم ،بلط يمدقتب موقت امدنعصةلاح نع ريرقت ةدها ةينعلما تائيهلا ىدل بلطلا ايأ اةلماك كتلماعم تناك نإ وأا جاتتح اقئاثولا نم ديزلما يمدقت لىإ �ل عرف حتفلصفي ةكر ا�يخترلا مقر يمدقت بلطي يبد ةرامإس �الخاس �لابصيبد في مألا ةكر 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	بجي ،يبد في عرف حتفل ا�نإص�ت مقر ءاص�لصملل يلو�ؤص�صة اوأ �لاصةكر 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	باا ديدتج كناكمإل�ص� زوجحلما يراجتلا مصاقبا خلل �صرادص�إلا خيرات نم نيره

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�بب كنكيمصيمدقت ىلع ةيئدبم ةقفاوم ىلع لوص�لحا ةطا �لا ىلع دري امك قئاثولاص�اصة 

	�ر نودبصمو�ر نودبصمو 
	�ر نودبصمو�ر نودبصمو 
	�بب كنكيمص�يخترلا ديدتج ةطاس اينوتركلا ام اموقت نأ ةبولطلما قئاثولا يمدقتب ام �ا كنكيم ةبولطلما قئاثولا عيمج مدقت نأصةيلمع لامكتاا�يخترلا رادص�إساهنكل ، ل �تتص�رلا عفد ةيلمع نمصمو �يخترلا عبطوس 


	�يخترلا ةعابطس
	�يخترلا ةعابطس

	 في او تقو يأاانامج كص�يخرت ةعابط كنكيم ناكم يأ 
	 في او تقو يأاانامج كص�يخرت ةعابط كنكيم ناكم يأ 

	�ر نودبصمو 
	�ر نودبصمو 

	موسرلا 
	موسرلا 


	# 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 
	قيبطتلا 

	فصولا 
	فصولا 

	مهردلاب 
	مهردلاب 

	�يخاترلا ليص�افتو كدقع ثيدتح كنكيمس في ا،تقو يأ 
	�يخاترلا ليص�افتو كدقع ثيدتح كنكيمس في ا،تقو يأ 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�لم لص�اوتلا تامولعلم يرودلا ثيدحتلاب ىص�ويوصىلع كتدعا �ب لص�اوتلاصلك ا�فأصل 

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�بب كنكيمص�م ةطاص� ةعابطو ةدهاص�يخترلا تافلامخ لجس

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	�يخاترلا ددعب نايب ةعابط كنكيمس �نل ةرداص�لاصينعم طا ب مايقللا�لا ثاحبأصقو

	�ر نودبصمو
	�ر نودبصمو
	لل�صا تامدلخا هذه نم ةدافتلعابتا كيلع ةينوتركل كل اهيرفوت متي يتلا ماكحألاو تاميلعتلا


	لص�اوتلا تامولعم ثيدتح 
	لص�اوتلا تامولعم ثيدتح 

	تافلاخلما ريراقت 
	تافلاخلما ريراقت 

	�يخاترلاس �حص�نلا بصطا 
	�يخاترلاس �حص�نلا بصطا 

	Ł
	صو طورا�ت ماكحأص�لا ليجصتاكر 

	.3 
	 : ةديفم تامولعم

	معلل نكيمل� ءص�رلا دادص�يخاترلاب ةص�الخا تاقيبطتلا لباقم موس خ نم ةيراجتلال:ةيلاتلا تاونقلا ل 
	معلل نكيمل� ءص�رلا دادص�يخاترلاب ةص�الخا تاقيبطتلا لباقم موس خ نم ةيراجتلال:ةيلاتلا تاونقلا ل 

	)أ  )دامتعلاا ةقاطب للاخ نم( اًينورتكلإ دادسلا
	)أ  )دامتعلاا ةقاطب للاخ نم( اًينورتكلإ دادسلا

	•)) 
	 عقولما نيوتركلإلا ةعومجلم ةرئاد ةيمنتلا الةيداص�تق 
	www.dubaided.gov.ae

	•(Business in Dubai) 
	 قيبطتلا يكذلا 

	 )بدادسلا كيش/اًدقن 
	 )بدادسلا كيش/اًدقن 

	•
	•
	•
	•
	 فرص�م تارامإلا �إلالصيم 
	 فرص�م تارامإلا �إلالصيم 


	•
	 فرص�م رون �إلالصيم 

	•
	 كنب يراجتلا يبد 

	• 
	اقافآ ليومتلل 


	•
	•
	 ديرب تارامإلا ادقن( )طقف 
	 ديرب تارامإلا ادقن( )طقف 



	 )ج مصخلا ةقيرطب رشابملا عفدلا
	 )ج مصخلا ةقيرطب رشابملا عفدلا

	•
	 كنب اوبأ يبظ �إلالصيم 

	•
	•
	•
	 كنب يبد يراجتلا 
	 كنب يبد يراجتلا 


	• 
	• 
	�إلا يبد كنبلصيم
	�إلا يبد كنبلصيم



	e-Dirham 
	  ينورتكللاا مهردلا ةقاطب نم يناثلا ليجلا )د

	ّ –2014 
	 تاعقوتلا  ةيلبقتسملادصملل
	 نير يف يبد
	 عبرلا عبارلا  ماعلل

	��ٌََّّ ِّ20% ََّّ128,7118,62014129.9. 
	�تصتنم �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت 
	127
	صةكر لمعت في لامج ريدص�تلا ةراجتلاو تامدلخاو في .يبد �ارغألوس اذه ،ريرقتلا رعت
	ف �لاصةكر ةردص�لما بانأ
	اه ةهج
	ثتم
	ل تارداص�لا 
	اوأ اثركأ نم اهتاعيبم يلامجإلا
	.ة دقو لص�و مو�ؤصر ةقث �لاصتاكر كرلما
	ب نيردص�ملل الىإ 
	 ةطقن في عبرلا ثلاثلا ماعل 
	2014 
	اعفترم
	ً
	 نم 
	 ةطقن في عبرلا نياثلا 
	هنكل ، اةغلابلا هتميق نم لقأ 
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2013

	–2014 
	لامعلأا عاطقل عقوتملا ءادلأا )ريدصتلا تاكرش( 
	  ،عبارلا عبرلا


	68% 
	68% 
	68% 
	7% 
	25% 

	17% 
	17% 
	9% 
	74% 

	68% 
	68% 
	7% 
	25% 

	63% 
	63% 
	9% 
	28% 

	24% 3% 
	24% 3% 
	73% 

	62% 
	62% 
	9% 
	29% 

	61% 
	61% 
	10% 
	29% 


	Sect
	Figure

	0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
	IOÉjR 
	IOÉjR 
	IOÉjR 
	¢UÉØîfG 
	Ò¨J ’
	11 
	 لكشلا

	ُ
	ت

	ŁŁ
	رهظ �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا انأ 
	صتاكر ريدص�تلا �لاوصتاكر تاذ هجوتلا �للصقو ةيلحلما اهيدل تاعقوت �تمصةهبا 

	68%h69%
	امف قلعتي تادئاعب تاعيبلما خلل عبرلا عبارلا 
	2014
	، ةميقب 
	 ىلع لياوتلا ينتعومجملل ينتللا ناعقوتت خ تاعيبلما تادئاع في ةدايزل.مداقلا عبرلا ل 

	ِّ
	ِّ ِ َّ
	خلنو
	شؤم يلي ام يف صتار
	يسيئرلا ةيلبقتسملا تاعقوتلا
	 :ىرخلأا ة

	• 
	• 
	• 
	63% ��61% �.إأأ 70%h 68% h59% ��.�������
	وتيعق 
	منجميعلما
	صيردنيزةدا فيمبيعتا لات
	صيدرخلللابرعلابارع 
	2014
	، هوي يزةدا مت�اوصعةعنمعلد 
	فيا�لصةناالم
	صةي
	�تصيرااقلمرةنينبااطقلاعتارل�يئصةيا
	لىان
	ادص�لمرنيفي اطقيعاعينص�تل وادلخامتاثرك
	ةقث نم ادص�لمرني في اطقعااجتلرة ثيح وتتعق 
	من لا
	صكرتا في ههذ لاقطعاتا على لاتلياو حثود يزةدا في مبيعتا لا
	صتاردا خلل لابرع لابارع 
	2014
	ووتتعق ااطقلاعتارفلةيع 
	صنم ااطقلاعتارل�يئصةي حثوديزةدافي مبيعتالا
	صتارداتت
	صمنقطعاتالماعندالاوثأثالاوطأعمةلماو
	صبورتافي قطعالات
	صني؛علاو
	صيتارا واجأهةزلاكمبيتورلاولإكنوتر يتا لماولب
	سلاوطأعمةلماعةدللتجةرا �وصنعاةلانقل فيقطعا لخامد.تا 


	• 
	• 
	ً
	يالمأ نوردص�لما قيقحتب تاعيبم اىلعأ خلل عبرلا عبارلا 
	2014 
	ءانب
	 ىلع تاعقوت دوقعب تابلطو ،ةديدج �حتلاوصن �ولماص�تحو يمص.لامعألا ةئيب ن 




	• • 
	40%63%24%27%h16%. 
	40%63%24%27%h16%. 
	ا�أصرا 
	 نم نيردص�لما الىإ ادامتعإ ططخ عيونتل تارداص�لا عبرلل مداقلا ةنراقم ـب 
	 في عبرلا �لاص.قبا دعتو او يجيللخا نواعتلا س�لمج لودو ايقيرفإا�ألا ابوروأص�يئرلا قاوص.تارداص�لا عيونتل ةي انإ تاعقوتلا �لماصةيلبقت ةص�الخا فيظوتلاب ا�أصفع ليلقب ةنراقم ماعلاب �الماص،ي اهنكل اىوقأ نم عبرلا �لاص،قبا ثيح يالمأ 
	 نم نيردص�لما ةدايزب ادادعأ مهيفظوم خلل عبرلا عبارلا 
	2014
	 في لباقم 
	 في عبرلا عبارلا 
	2013 
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2014

	• 
	• 
	• 
	• 
	61%60%51%.
	�تصير �اردلاصة ةيئاص�حإلا الىإ انأ افتلاولؤ قلعتلما تابلطب �لاصءار ةديدلجا ل لازي دنع �لماصىوت �فنصه ماعلل �الماص،ي هنكل ا�فأصل يرثكب نم تاعقوتلا �لماصةيلبقت عبرلل ،ثلاثلا ثيح مزتعي 
	 نم نيردص�لما عفر �مصتايوت �مصمهتايتر خلل عبرلا عبارلا 
	2014
	 ةنراقم ـب 
	 في ماعلا �الماصي و
	 عبرلل ثلاثلا 
	2014
	 يقبو نوردص�لما في عاطق 


	ؤ66% 42%h59%
	 عينص�تلا اثركأ افتو
	ل
	ً 
	�باصنأ ةدايز تابلط �لاصءار ةديدلجا ديص�رلا( فياص�لا غلب 
	�لصتاكر عينص�تلا ةنراقم ـب 
	 .)لياوتلا ىلع تامدلخاو ةراجتلا عاطق في نيردص�ملل 


	•
	•
	62%54%h 62%. ؤ68. 
	 قفاوتلابو عم تاعقوتلا �لماصةيلبقت ةيلامجإلا ،نيردص�ملل فانإ تاعقوت حابرألا ةيفاص�لا تءاج اىوقأ اقفو
	ً
	 ةنراقملل ةيعبرلا اهنكل دنع س�فن �مصىوت ماعلا �الماص،ي عقوتتو 
	 نم �لاصتاكر اعافترا
	ً
	 في ااهحابرأ ةيفاص�لا خلل عبرلا عبارلا 
	2014
	 ةجيتن( �حتلاصن في تاعقوتلا �لماصةيلبقت تاعيبملل تاعقوتلاو ةص�الخا دوقعلاب )ةديدلجا في لباقم 
	 في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 في عبرلا عبارلا 
	2013
	انإ نيردص�لما في تاعاطق تامدلخا مه ثركألا افتو
	ل
	ً 
	�باصخ حابرألا نألعقوتي ثيح عبارلا عبرلا ل 
	�لا نم %صو ةدايز تاكرل عقوتي ا�افخنا ثودح اهنم يأس



	–2014 
	يلامجإ
	ُّ 
	تاكرشلا ءادأ
	  ماعل ثلاثلا عبرلا

	أ َّ ��ُّإ أََِّّّأأ��ٍ. 
	ىلعارلمغنمان
	ادهلفارل�يئصي
	َّ 
	ذهلهادلرا
	صةال
	صاص�قتةيئوهايقس�وتق
	اعتا�لصراكت�نللصاطا�لمصيلبقت
	ّ
	،ال
	ا
	ن
	هدحي
	د ايريغتلاتايلعفل
	ةفيا
	داءا�لصراكتنمرعب
	ٍ
	آلرخ،امكاو
	رداهتا�لصراكتايتل�خصتعدللرا
	صةال
	صاص�قتةيئىلعوحن
	ونيع

	ُ�42%19% ٍ(23%36%20% )2013ٍ .(16%)2014(11%.ٍ42%22% 15% 
	ت
	رهظ �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا انأ ءادألا اليداص�تق عبرلل ثلاثلا 
	2014
	 ناك اىوقأ نم عبرلا لثاملما في ماع 
	2013
	 كلذكو نم عبرلا نياثلا 
	2014
	، دقف اغلبأ 
	 نم �لماصينكرا نع ةدايز في اماجحأ تاعيبلما عبرلل ثلاثلا 
	2014
	 امنيب ا�أصرا 
	الىإ ثودح عجارت ديص�رب( فاص�
	 غلبي 
	، ةنراقم ـب 
	 نم �لاصتاكر يتلا اتغلبأ نع ةدايز و
	اتغلبأ نع ناص�قن خلل عبرلا ثلاثلا 
	ديص�رب فاص�
	 ،كلذك ناك �نلاصطا اليداص�تق اىوقأ ةنراقم عبرلاب نياثلا 
	ديص�رلا فياص�لا 
	 يقبو عاطق عينص�تلا ىوقألا اميف قلعتي روطتب �نلاصطا اليداص�تق عم فاص� ديص�ر
	 غلبي 
	 لباقم في 
	�لصو تامدلخا تاكر
	�لص.ةراجتلا تاكر

	 –2014 
	 يعبرلا جتانلا ،ةيسيئرلا تاعاطقلل تاعيبملا ماجحأ ديصر يفاص
	  ،ثلاثلا عبرلا

	Figure
	 – . 
	 – . 
	�نلا = ديص�رلا فياص�ص�ملل ةيوئلما ةبصنيذلا ينكرا اةدايز دوجوب اودافأ
	�نلا = ديص�رلا فياص�ص�ملل ةيوئلما ةبصنيذلا ينكرا اةدايز دوجوب اودافأ

	�نلاص�ملل ةيوئلما ةبصنيذلا ينكرا ا�قن دوجوب اودافأس
	�نلاص�ملل ةيوئلما ةبصنيذلا ينكرا ا�قن دوجوب اودافأس
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	 لكشلا

	•
	•
	•
	Ł
	 في عاطق ،عينص�تلا تناك تاعاطقلا ةيعرفلا يتلا اترهظأ �نصاطا
	ً 
	اايباجيإ
	ً
	 يه ال
	صتنم ثاثألاو نداعلماو تايواميكلاو ةمعطألاو �لماوص.تابور تظلحو �لاصتاكر يتلا اتغلبأ نع �افخناس �ألاصباب :ةيلاتلا �فانلماصة �افخناوس بلطلا نم ا�أص�فخنلما بلطلاو قارعلاو رص�مو ايبيل لثم ريدص�تلا قاوس خل.ةلطعلا ةترف ل 


	•
	•
	 دوعيو ءادألا يباجيإلا عاطقل ةراجتلا في عبرلا ثلاثلا 
	 دوعيو ءادألا يباجيإلا عاطقل ةراجتلا في عبرلا ثلاثلا 
	2014 
	الىإ ةدايز في �نصطا تاعاطقلا ةيعرفلا :ةيلاتلا ءانبلا تابلطلا( ،)ةديدلجا تاينوتركلإلا �لما(صعيرا ةديدلجا ،تابلطلاو �لاوصقو رهدزلما في يبد عونتو )تاجتنلما ةمعطألاو �لماوص�وم( تابورصمعلاو تاناجرهلما مل�لاو ددلجا ءص.)يمانلا قو 


	• 
	• 
	ŁŁ: ŁŁŁŁ
	�وصمنقطعا لخامد،تا قتدا لاقطعاتا لافعريةلاتلايةالنتع�اس فيلان
	صطاالقت
	صيدا خلللابرعلاثلاث 
	2014
	لاعقتارالاوبنءالا(
	صقولماهدز،رلاطلبتالماو
	صيراعلجايد)ةدلاو
	صيحاةلاو
	صيفاةيز(ةدافيعددلاعمل.)ء 



	19%14%إ(67%) 
	 اميفو قلعتي با�أصراع ،تاعيبلما دقف اتغلبأ 
	 نم �لاصتاكر نع ةدايز في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 ةجيتن �لاصقو رهدزلما عافتراو فيلاكت داولما ةيلوألا عافتراو تاراجيإلا ةدايزلاو في ا�أصراع .ةمعطألا واغلبأ 
	 نم �لماصينكرا نع �افخناس دوعي �بصلك ا�أص�اصي الىإ دايدزا �فانلماصة بلقتو �اصراع فرص�لا �افخناوس بلطلا يلماعلا ءاهتناو �ولماصم خلل ا�أصره .فيص�لا ا
	ل اةيبلغألا نأ 
	ا�أصترا ا�ا لىإص.رايعلما اذه رارقت

	23%(22%)(27%) 2014. 32%Ł18% 23% 
	 اميفو قلعتي ،فيظوتلاب دقف اغلبأ 
	 نما �لماصينكرا في �اردلاصة نع ةدايز في ادادعأ ينفظولما �نبصةب �تصهب �نلاصةب يتلا تتم ملاهتظح في ماعلا �الماصي 
	 اهنكل القأ نم عبرلا نياثلا 
	وا�أصترا 
	 نم 
	صتاكر عينص�تلا اـب ةنراقم اهيفظوم ددع في ةدايز لىإ 
	و ةراجتلا عاطق في
	.تامدلخا عاطق في 

	40%17%23%21%h 15%. Ł47% 41% 38% 
	يزاوتلابو عم ةدايزلا في اماجحأ تاعيبلما عبرلل ثلاثلا 
	2014
	، دقف تعفترا �مصتايوت �لاصءار ا�يأصا
	ً
	 في عبرلا ،ثلاثلا واتغلبأ 
	 نم �لاصتاكر نع ةدايز في تابلط �لاصءار ةديدلجا لباقم 
	 نم �لاصتاكر يتلا تهجاو اعجارت
	ً
	 في اذه .رايعلما يقبو ديص�رلا فياص�لا اذهل رايعلما اتباث
	ً
	 دنع 
	 في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	، وهو اىلعأ نم 
	 يذلا تتم ملهتظح في عبرلا ثلاثلا 
	2013
	 في عبرلا نياثلا 
	2014
	وا�أصترا 
	صتاكر عينص�تلا الىإ ةدايزلا ىلعألا في تابلط �لاصتظلحو ،ةديدلجا ءار 
	اهنم ـب ةنراقم ةدايز 
	و ةراجتلا عاطق في
	� فيص.تامدلخا تاكر

	Ł43%ŁŁ28%h34%. 32%38%h28%.
	 امك تعفترا ال
	صةدافت نم تاردقلا لكل نم يعاطق عينص�تلا تامدلخاو في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	، واتغلبأ 
	 نم 
	صتاكر عاطق عينص�تلا نع ةدايز في دعملت ال
	صمادخت في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 ةنراقم ـب 
	 في عبرلا نياثلا 
	2014 
	 في عبرلا ثلاثلا 
	2013
	�وصنم عاطق تامدلخا ظلح 
	 نم �لماصينكرا ةدايز في �اصمادخت تاردقلا في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 لباقم في 
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2013
	 نياثلا عبرلا في 
	2014

	Ł40%Ł1%. 59%(43%) (34%) (39%).28%38%h 35%. 34%52% .
	 و 
	صلج 
	 نم �لماصينكرا ةدايز في ةفلك ةدحو لمعلا خلل عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 ةجيتن( عافترا تاراجيإلا ةفلكو ةايلحا ةفلكو تلاا�أصتاير زفاولحاو ةمدقلما ينفظوملل اولعافتر ليامجإلا في ةفلك ةلامعلا �لماص)ةمدخت امنيب 
	صلج �نصةب �ماهصةي ل ىدعتت 
	 نع ثودح �افخناس
	وا�أصترا �نصةب 
	 ةيقابلا نع فيلاكت ةتباث .ةلامعلل تهجاوو �نصةب اىلعأ � نمصةلامعلا ةفلك في ةدايز ةراجتلا تاكر 
	�ب ةنراقمصعينص�تلا تاكر 
	�وصتامدلخا تاكر 
	 اميف �خيس فيلاكت داولما ،ةيلوألا اغلبأ 
	 نم �لماصينكرا في �اردلاصة الةيئاص�ح نع ةدايز في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 ةنراقم ـب 
	 في عبرلا نياثلا 
	2014
	 في عبرلا ثلاثلا 
	2013
	�اوصترا 
	 نم �لاصتاكر انأ فيلاكت راجيإلا خ تعفترا دقلثلاثلا عبرلا ل 
	2014
	 ـب ةنراقم 
	خلنياثلا عبرلا ل 
	2014

	39%20%72%”“ 
	 اميفو قلعتي ةفلكتب ،ليومتلا �اصتدافت 
	 نم �لاصتاكر نم ليومتلا ،يكنبلا تهجاوو 
	 اهنم ةدايز في هذه امنيب فيلاكتلا اتغلبأ 
	 ةلاح نع اهنم 
	ل يريغت
	.ةيليولما فيلاكتلا ىف 

	39%30%32%.
	وا�أصرا 
	 نم �لماصينكرا الىإ ةدايز في حابرألا ةيفاص�لا خلل عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 ةنراقم ـب 
	 نم �لاصتاكر يتلا خ ةدايز تظلحلنياثلا عبرلا ل 
	2014
	،و
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2013

	 –2014 
	 ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ءادأ
	  ماعل ثلاثلا عبرلا

	•95%Ł39%19%20%.19%h 10%. 
	 ابم انأ �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط �تصلك لياوح 
	 نم ةنيعلا يتلا تم اءارجإ �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ،اهيلع فانإ ااهءادأ خلل عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 س�كعي ةلاح عمتمج لامعألا ليامجإلا في .يبد تمو س�ايق ةدايزلا في �نلاصطا اليداص�تق نم خلل مجح تاعيبلما يذلا تم بإلالغ هنع نم لبق 
	 نم �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	، امنيب تظلح 
	 اهنم �افخناصا
	ً
	 حبص�يل ديص�رلا فياص�لا �مصايوا
	ً
	 ـل 
	 يقبو ديص�رلا فياص�لا اتباث
	ً
	 دنع 
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2013
	 نياثلا عبرلا في 
	2014

	 :يلي ام ةيسيئرلا جئاتنلا لثمتو
	 :يلي ام ةيسيئرلا جئاتنلا لثمتو

	• 
	• 
	• 
	أ�أ�أٍ 9%2%6%. 
	اكناد
	اءا�لصراكتايرغص�لةواوتلم
	صةط نم ثيح األرابحااص�لةيف اوقىا
	�يصا
	ً 
	ىلع ا
	صاس�ااقلمرةنارلةيعب وا�لصونةي، عم رديص�اص�ف
	غلبي
	 في لابرعلاثلاث
	2014
	 في مقبال
	 في لابرعلاثلاث
	2013 
	�وصلاب
	 في لابرعلاثنيا
	2014


	•
	•
	15%10%h18%.(2014 Ł34%)((22%) (15%). 
	 ناك رايعم فيظوتلا اىوقأ في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 ةنراقم ماعلاب �الماص،ي هنكل ا�أصفع ليلقب ةنراقم عبرلاب �لاصقبا ديص�رلا( فياص�لا 
	 عبرلل ثلاثلا 
	2014
	 ةنراقم ـب 
	 في عبرلا ثلاثلا 
	2013
	 في عبرلا نياثلا 
	واتغلبأ 
	صتاكر عينص�تلا نع دعملت فيظوت اىوقأ 
	 اهنم اتغلبأ نع ةدايز
	 ةنراقم �بصتاكر تامدلخا 
	�لاوصةيراجتلا تاكر 


	• 
	• 
	33%52%3% 40%49%. 
	اتغلبأ 
	 نم �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط نع ةدايز في تاراجيإلا خلل عبرلا ثلاثلا 
	2014
	، امنيب لم غلبت ايأ اهنم نع �افخناس في هذه .فيلاكتلا خولل عبرلا نياثلا 
	2014
	، تظلح 
	 نم �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط ةدايز في فيلاكت ،راجيإلا فيو عبرلا ثلاثلا 
	2013 
	ا�أصترا �نصةب ةليلق تغلب 
	الىإ ثودح .ةدايز تلاقو 
	 نم �لاصتاكر ةيرغص�لا �وتلماوصةط انأ فيلاكت ةدحو لمعلا اهيدل تعفترا في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 ةنراقم ـب 
	 في عبرلا نياثلا 
	2014


	• 
	• 
	���أ 60% �
	توظهرلماقنراةبينلا
	صكرتا لاكبةير لاو
	صكرتا لا
	صغةير لماوت�وصطةمنحيثاءادأ لاعأملا فيلابرعلاثلاث 
	2014 
	ان
	ا ا ارهظتادءاوقى يرثكب اميف قلعتي مجحب ااعيبلمت،واتغلب 
	منلا
	صكرتا لاكبةير عنيزةدا في



	أ أً أ أ أً39%�.�أ
	�لصراكت يربكلة
	ا
	ا
	ا 
	ـب
	نما�لصراكتايرغص�لةواوتلم
	صةط
	امك
	صتلجا ا ا�يصا
	ً
	راعب
	ً
	اثاثل
	ً
	وق
	ىنم

	أ . �32% �55% أ أ .�21%38% . 
	اجحم اعيبلمتاقمرةن �لصراكت يربكلة
	ا ثيحاوتلفيظوارلةيحب
	و
	صتلج
	منلا
	صكرتالاكبةيرعنيزةدافيلاتظويففيحينلحظت
	اهنمار
	اباح
	ً 
	اص�ةيفاىلع
	امنيباكتناألراقماولمازةي�للصراكتايرغص�لةواوتلم
	صةط
	وتللفيظو
	أللرابحااص�لةيف

	ِّ –2014 
	دصملا ءادأ
	 نير
	  ماعل ثلاثلا عبرلا

	• 
	• 
	• 
	ُ�37%43%.43%ِّ41%ِّ
	ت
	رهظ �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا الىإ انأ �لاصتاكر تاذ هجوتلا ريدص�تلل كلتتم ااءادأ
	ً 
	ا�أصفع ةنراقم �لابصتاكر يتلا هجوتت �للصقو ةيلحلما نم ثيح تادئاع و ؛تاعيبلمااتغلبأ 
	 نم ةعومجلما لىوألا و
	 نم ةيناثلا ةعومجلما نعةدايز فيعبرلاثلاثلا 
	2014
	اامأ اميف قلعتيباماجحأ تاعيبلمادقفاغلبأ 
	 نمدص�لما
	نيرو
	 نم �لاصتاكر �لل ةهجوتلماصفيظوتلا ناكو .ةدايز نع ةيلحلما قو ا�لا في ىلعأص�لل ةهجوتلما تاكرصدص�لماب ةنراقم ةيلحلما قو
	.نير 


	•
	•
	ِّ. 
	 عبات دص�لما
	نور في عاطق عينص�تلا امهءادأ يوقلا في لامج تاعيبم ريدص�تلا ماجحألاو ةعابلما حابرألاو ةيفاص�لا خ فيظوتلاولثلاثلا عبرلا ل 
	2014


	•
	•
	2014.10%h15%9%. 
	 ناك فيظوتلا ينب نيردص�لما ا�أصفع في عبرلا ثلاثلا 
	2014
	 ةنراقم عبرلاب �فنصه نم ماعلا �الماصي عبرلابو نياثلا 
	 عجارتو ديص�رلا فياص�لا ددعل ينفظولما نم 
	 في عبرلا ثلاثلا 
	2013
	 في عبرلا نياثلا 
	2014
	، الىإ 
	 ثلاثلا عبرلا في 
	2014


	• 
	• 
	39%32%. 
	واتغلبأ 
	 نم �لاصتاكر ةهجوتلما �للصقو ةيلحلما نع ةدايز في فيلاكت ةدحو لمعلا تظلحو 
	 نم هذه �لاصثلاثلا عبرلا في تاراجيإلا في ةدايز تاكر 
	2014


	•
	•
	ŁŁŁ
	 امك �كصتف �اردلاصة ال
	صةيئاص�قت ةيلالحا ا�يأصا
	ً
	 نع �ألاصباب �يئرلاصةي ةيلاتلا مدعل ال
	صدايرت يتلا اهتركذ �لاصتاكر �لل ةهجوتلماص:ةيلحلما قو �تص�لا رمتص�رف يرفوت في ةيلحلما قوس .ومنلل رايخك ريدص�تلاب يركفتلل ةجالحا نم للقي امم ةديج ل �وتلا دعيصفي ع ا�أصاءزج ريدص�تلا قاو
	ً 
	ا نمل
	صةيجيتاتر .ةماعلا 



	P
	Figure
	و ةياغلل ةيرغص� لامعألال دجوي ا.ريدص�تلل قافآ �ألا نم تابلط ىلع لوص�لحا مدعص.ةيجرالخا قاو 

	 يبد يف تاكرشلا اههجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا
	 يبد يف تاكرشلا اههجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا

	ََِِِّّّّْ ُّ45%48%
	تلوانت �اردلاصةا�يأصا
	ً 
	دحتلا
	تاي �يئرلاصي
	ة يتلا هجاو
	ت
	اه �لاصتاكر في ةياهن عبرلا ثلاثلا نم ماع 
	2014
	، يتلاو دق توثؤ
	ر في ونم
	�لاصتاكر وطتو
	.اهر ىلعو مغرلا نم تاعقوتلا بلطل ابركأ روطتو في ةلاح ،لامعألا فانإ 
	 نم �لاصتاكر في ثلاثلا عبرلا 
	2014
	 عقوتت لم اهجو في قئاوع يأ الباقم اهلامعأ 
	 نياثلا عبرلا في 
	2014

	20142014 
	  ،ثلاثلا عبرلا - تاكرشلا اههجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا
	  ،يناثلا عبرلا - تاكرشلا اههجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا
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