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اعقطعمى فااإلشرومعدومينظتفدبه 1992معانس مفي ماريةدتصاقالنمية اتالةدائرتتأسس
.بيدةإماراعة فينالصوةتجارال
ءارزوالئيسرولةودالئيسب رئنا،موتل مكد آاشبن رديخ محمالشور سمد، أص2008بروتأكفيو
تخطيط نعلكاممةلية اوؤلمستصادية اقالنمية اتالةدائرحنلذي ماو(25)مقرموسلمراكم دبي احو
دتصاقالف ائظاوعمى فاباإلشرئةيالهلوخوبيدةإمارعامة فيبصفة تصاديقالء اداأليم انظتو
.يةيجتاالسترف خطة دبي ادايق أهتحقنية ضمابغدامةتلمسنمية اتالمعدو
مثمتملاةيديمقتلااهتطشنأنعةلوؤسمةيدتصاقالنمية اتالةدائرالال تزو رادصاوتاكرشلاليجستيفة

تةدائرالمظمة تتحدةيدت جسساؤل مودخمعونه، إال أبيدة فيتجاراليةنشطة حماأوصياخالتر م
:شملتة لدائرالتيالوؤق مسنطايعسوت
 ةسطتوملاة ويرلصغا يعالمشار ةميتنل شدامد بن رة محسسمؤ .1
 اتصادرلاةميتنلية دبسسمؤ .2

 ينباألج ثمارمكتب االست .3
 ةفسياتنمليتب دبمك .4
رئادلالمتتو ايشامتو.ًاضيأتاعاطقلاذذهيفروطتزارحإىمعنااة ةطونملاةديدجلاةمهملاعمً
اعية لقطونبع سئية رقصاتاساسةدرءاإجرعمى يةدتصاقالت اياساالسوتاسادرالةاردت إعكف،ةدائربال
 محمد ةسسمؤات وصادرلاةميتنلية دبسسمؤ)يةنمتالةدائرابتة لتالتسساؤالميق معتنسباللعماألا

 اب آسينويت جترادسبر ان آنددسسةؤن مع موتتابالو (ةسطتوملاة ويرلصغا يعالمشار ةميتنل شدابن ر
.بيدةإمارل فيعماألء اداأوتقتاوتنعيرودوعيوضويم ميتقأجل نم دةمحدولا سطورق األلشاو
نتلمسا اذمخص هيو .2012مبع لتاالربع الرعن ايةئقصاتاسة االسدرلميةئيسلرئج اتانالد



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

    
          

    
 

      
 

  
 

 
 

         
     

 
 

             
 

 
     

   
 

  
  

               
      

نظرة سريعة 

 في الربع دبي ثقة مجتمع األعمال المركب في عام الرابعوصل مؤشر 135.9 إلى 2012من
قدرها نقطة  قدرها%2ليسجل زيادة وزيادة الماضي بالتام السابق، %10.8مقارنًة بالربع مقارنًة

يشير وتحسن مما القادم التامة األعمالتوقتات إلى استمرار إيجابية بل عام م األول الربع ) لمربع  ن
2013.)

 المبيتات عكست النشاط االقتصادي ًا تنامي اإليجابيةتوقتات تتوقع في من الشركات إما %94 حيث
القادم خالل الربع تغيير دون بقائها سجمت .زيادة مبيتاتها أو النشاط االقتصادي، يخص وفيما

بين  وشرالتجاريةشركاتال التوقتات أعمى متدالتها شركات الخدمات الصناعات وتميها كات
والتسوق الذي . التحويمية لمسياحة دبي مهرجان اقتراب موعد نتيجة النظرة ا إليجابية وتأتي زيادة

توقع زيادة  المؤشرات األساسية أوامر الشراءيصاحبه يتوافق مع تتافي بما الجديدة أو المشاريع
دبي الكمي في  .لالقتصاد

 تخطط حيث تحسنًا التوظيف يشهد أن في الربع %27يتوقع عدد موظفيها إلى زيادة من الشركات
عام  بنسبة 2013 األول من عام %6 مقارنًة تتتزم 2012في الربع الرابع من من %71 ، في حين

القادم في الربع عدد موظفيها عمى تغيير  . الشركات المشاركة عدم إدخال أي
 والم الصغيرة توقتات ا ألعمال األساسية لمشركات حد ما مع عمى الرغم من أن  توسطة متوافقة إلى

الكبيرة الشركات من تفاؤاًل أقل الشركات هذذ أن إال األعمال، لمجتمع التامة  . التوقتات
 المتايير يتتمق بجميع فيما التام توقتات مجتمع األعمال عن شركات التصدير توقتات تختمف  لم

 . األساسية
 تحديات أع%32أشارت عدم متاناتها من إلى تؤثرمن الشركات تأثيرًامال مادية من شأنها أن

عممياتها عمى ولوائح .خطيرًا والمنافسة الحكومية ارتفاع الرسوم يأتي وبالنسبة لمشركات األخرى،
تحديات األعمال  . األعمال عمى رأس

 عام %65تتتزم خالل الربع ا ألول من في زيادة طاقتها اإلنتاجية  ،2013من الشركات االستثمار
الكبيرة%73النسبة من وتقترب هذذ  .بين الشركات

 االستثمار توقتات يخص فيما والمتوسطة الصغيرة الشركات من تفاؤاًل أكثر الكبيرة الشركات تتتبر
التالية شهرًا عشر ا الثنى مدار  عمى



 
 

 

 

              

     

 

  
 

             
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

                 
         
  

 فداألهق ايتحق نع لةوؤلمسة دبي اإمار مية فيوالحك ةدائرال هي يةدتصاقالنمية اتال ةدائرو
 ةية إلمارفسناتال ةدريم القعدتو "مداتلمسدي اتصاقالنمو اال" يزتمثمة في تتزالم يةية األساسيجتاالسترا
 .بيد
 يةونالس بعر يةئقصاتت االساسادرال ةدائرالتأطمق ل،عماألتمع اى مجؤرو ظرنتجهاو ياسقفدبهو

 لحالي فيدي اتصاقالط انشاال نع عامة لمحة ميدتق إلى لوألام االمق ف فيدهت ي تالو ألعمالقطاع ال

 .مدقاال بعمربمية لتقلمست اقتاوتالو بيد
 ضتستتر ،يةقبمتلمست اقتاوتالوناهلرضع اولم يةئقصاتت االساسادرال يرتقار لونات إلى اإلضافةبو

 ةيرامثتسالا تاتقوتمل مييقت عم تاكرشلا روطتو ومن ىمع رثؤت يتلا ةيساسألا تايدحتلا ًاضيأ ريراقتلا

 .ةيلاتلا ًارهش رشع ىنث الا لالخ

 ةنهجيملا

 501 كة إجماليبمشار 12012 معا نبع مالربع الرعن ا ألعمالقطاع ائية لقصاتاسة االسدرال تيجرُأ

 ةبيرالكو سطةوتالمو ةالصغير تكالشرج من ايمز عمى نةيالت تد اشتممقو .ةء اإلمارنحايع أكة من جمشر
 ةبسن بسح تامدخلا عاطقو ةراجتلا عاطقو ةيميوحتلا تاعانصلا تاعاطقل ًابسانم اًليثمت نمضي امب

 الحالي بعمرئية لقصاتاسة االسدرال تسجمو . بيد ةي إلمارلمحمي اإلجمالتج اناال ة كل منها فيماهمس
 (.نةيالت ممن حج %12) ةبيرالك تكالشرد أكبر من ادع كةمشار

هو ثانيال عبرال، وسرماناير وي يرهش نيب ما ةرتالف هو لاألو عبرال : يلاتلا وحنلا ىمع يونس عبر لك فرتي ،ةيئاصقتسالا ةساردلا ضرغل 1 ُ 
 نم ربميسدبر وأكتو يرهش نيب ما ةرتالف هو عبارال عبرالمبر وتبسيو وليو يرهش نيب ما ةرتالف هو لثثاال عبراليو ونيويل وربأ يرهش نبي ما ةرتالف
 .عام كل



 

 
 

 
          

     
      

  

  
   

  

  

  

  

   
     

 

    
                                                      

                     
                    

 ةاسالدر نمةينع

 1 لكالش

 أستاروتيتابالمية مثلأساس تاشرؤاسة عمى مدرال تكز، رعمالألت اقتاوتوت أالالد عمى فوقوال يةبغو

 نأشب اهتاتقوت ىلإ ةراشإلا ةكراشملا تاكرشلا نم بمُط دقوني.ظفوالم ددعو باحاألرو عةباالم تيالكماو يعبال
تجهاو 2012 ا .ا ""وأضفانخاوأعفاتار"  معا نبع ملربع الراسة ادر تقاس دقوتشرؤالم ذذه تغير مدع """

- 35 ت فيكالشرر انظ  ً.ايعرف ًاعاطق 30

 األعمال اعقط ةثق شرمؤ اتابسح
 تاشرؤلم نوزومال بيالحسا سطوتمال بحس ( يبي سي آ) ألعمالقطاع ا ثقة شرؤب مم حساتي
 :يةتالال "ةتجارال تالتمااح"
 يعبال أستار 

 تيتابالم محج 
 نيظفوالم ددع 
 باحاألر 

 :ديصلرفي اية صام منهجداتخباس شرؤل مكب تمقتي يماف"تجةناال مقااألر"بم حساتي
+ةبيملسا اتاإلجاب %-ةبياات اإليجاإلجاب)% ) 100 

 ىصٌان في اتجحُان اوقب األسضش ىتي اَهف، تيد في لػًاألاعقطا ثقحلةًشكان شيإشال ئنً ُسثحتانو
 شانًإش زايس هتأس دجػائىتي،يحُهاان فيو. 2 ٌوانًىص تىسطانً شى يإشقس ئنً ىصىلنه نها متقاانً
 ئنً شُظتان دتصاقالا ثحيتشك سثاتػالاٍيتؼ زخألا يغ .2011 = 100 اوػ َي يٍثاان تغنشاٌىيك ثيتح

 (عةباملاتيامكلا مىعديصرلا افيص)[+](رياتملا نزو)×(عيبلا رتاأس مىع ديصرلا افيص)[= مالعاأل طاعقة قث رشؤمل نوزوملا طسوتملا
 ](رياتملا نزو)×(حباراأل مىع ديصرلا افيص)[+](رياتملا نزو)×(نيفظوملا ددع مىع ديصرلا افيص)[+](رياتملا نزو)×
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 خرا شجيثانكو تىسطحانًو شجيانصغ خنششكاا خيشاسكا اللش يٍ خانًإش ٌى وصتيو ،نششكحا ىحج
 انكهي شانًإش :تانيان شانًإش هي ئيحُهاان تيجحُان ىٌتكو .تيد سجإليا ًحهيان تجُاان ئجًاني في نصهحا

 (.ىسطحتانًو شجيانصغ خنششكاا يإشش)*%40+(يانكثش خنششكاا ؤششو)*60%=

 :يةتالال ثةالثال تعاوالمج إلى عمال ألثقة ا شرؤئج متانفينتص متي
 يةبسم عمالألت اقتاوتنأي أ 100< األعمال ةثق شرمؤ ناا كإذ 

 ةتقرل مسعماألت اقتاوتنأي أ 100= األعمال ةثق شرمؤ ناا كإذ 
 يةبيجال إعماألت اقتاوتنأي أ 100> األعمال ةثق شرمؤ ناا كإذ

،2011 ماع نم يناثلا عبرلا وهو يساسألا عبرلا ىمع ًاسايق لامعألا ةقث رشؤم نع ريبتتلا دنعو
 نيالمتا إلى ( نيبقتتاين مبتإلى ر نايشير 1-تو ت نيزمرلا نأب ًاممع) يةتالال تاتفسيرال تشير 

 :ناذدضحة أوالم
 (1-ت) ألعمالثقة ا شرؤم <(ت) ألعمالثقة ا شرؤم
 ضفانخالفي ا ذةل آخعماألت اقتاوت
 (1-ت) ألعمالثقة ا شرؤم =(ت) ألعمالثقة ا شرؤم
 ةتقرل مسعماألت اقتاوت
 (1-ت) ألعمالثقة ا شرؤم >(ت) ألعمالثقة ا شرؤم
 اعتففي االر ذةل آخعماألت اقتاوت

 2012 ابعالر بعالر- األعمال معمجت ةثق شرمؤ

 فالضت نمو مةت األزبعقت التي أاتغيرال نم 2012 معا اللالتالمي خ دتصاقالناة ات متارمتاس
 لودال ذذير هثتأ ةدائر اعن اتسكاو دوكلرة في حالة من اروتطت مداتصاقدة اع تدخمو .ونملم بيالنس
 تهاتجاا ياب آسقة غرنطت مسجمو .ةيمانلاو ةئشانلا لودلا نم ددع يف ومنلا ؤطابت نع ًايئزج اًلوؤسم
 تادئاع يف يسايقلا عافترالا همعدي ًايوق ًاومن طفنمل ةردصملا لودلا بمغأ تمجس ثيح كلذل ةضقانم
 .ميوالحك نفاقإلاو نفطال

 بكلمرل اعماألثقة ا شرؤم
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 2 لكالش
 داتصقالا يف نيرمثتسملا ةقث دةوع لظ يف ومنلا مخز ىمع ظافمحل اًلهؤم يبد ةرامإ داتصقا ودبيو
 يماالسو ةتجارالو تلخدمال قطاع ايتسجو تاالتقارو ءنابال ية مثلت األساسعاض القطابت يتتافو

 إلى د ليصلتصاقالفي ا ثقةال شرؤاع متفار ت فياروتطال ذذع هيت جمانتكسو .ًاتيرس ًاومن ةاحيسلا
 2013 معا نل مو ألبع الرفي ا بيد ةامة إلمارالت ألعمالت اقتاوت نر أا يظه، ممنقطة 135.9

 بعلرهو ا ألساسيبع الرا)(تقتاوتال يةدياح/ارتقراس إلى 100 جةدر تشير).دةيالزفي ا ذةآخو يةبيجاإ

 (.2011 معا نني مثاال
 ياضملا عبرلاب ًةنراقم % 10.8 اردبمق بكلمرثقة اال شرؤاع متفار بع الماضيلرنة مع االمقار ظهرتو
 ابقالس مبالتا نةالمقار ظهرت نيفي ح .مدقاال بعلرفي ا األستارو باحأن األرل بشؤفاتال دةياس زا يتكبم

 .2011 معا دة فيالم نفس اللنقطة خ 2.7 اردبمق شرؤالم يمةق دةياز
 ًةنراقم لامعألا اذتجا يف ًادادترا ةطسوتملاو ةريغلصا تاكرشلاو ةريبكلا تاكرشلا نيب ةنراقملا رهظتو
 ةريغلصا تاكرشلا تاتقوت نم اًلؤافت رثك ت أقتاوت ةبيرالك تكالشرت اسجم ذ، إنيبقالسا يعبلربا
 .اليوتال عمى 127.8و 141.3 هيو نهال مبك صر الخاشؤالم تجادر نتضح مي بماسطة حسوتالمو
 صيخ يمافيةبيجار إثأكةألخيرت اقتاوتنوإلى ك ةبيرالكتكالشرين اب ثقةالىوتفاع مستار يتكسو
 .باحاألروتيتابالم تياكموتيتابالم تدااإير
 يسمبرد ت فيالة اإلمارود ت فيياالمشتر يمدير شرؤسجمه م لذيفاع اتج مع االرئتانال ذذافق هوتتو

 ،يموكلحا قافنإلا دةايزو يجرالخا بمطلا ىمع ًادامتعا ًارهش 19 اته فييوتإلى أعمى مس صلو ثيح
 عهفاتبارو . تارامإلا ةلودب يطفنلا ريغ صالخا عاطقلا يف لمتلا فورظ يف ًايوق ًانستح كستي امب

 فورظلا يف ًانستح ىوقأ تايرتشملا يريدم رشؤم كستي ،ةطقن 556 إلى فمبرون في 53.7 نم
 نحو التصدير جهةوالم تلخدماإلى أن قطاع ا اسةدرال تشيرو .يةالماض 19 ـال هرالل األشية ختشغيمال

 .بيد د فياصتقالل يوقلا يفاتتلا نم ماتل اًلامكتسا نوكيل يف ومنلا ىلإ قيرطلا داق يبد يف
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2012  مبع لتاالربع الرفي ا ألعمالثقة ا شرؤم

 3 لكالش

2012  ابعالر بعالر- األعمال داءة ألمالعا اتقعتولا

 2013 امع ول منبع األلمر األعمال داءأ اتقعتو

 4 لكالش

 تداان إيرتحس تكالشرمن ا %66 قعوتتذ، إمدقاال بعمرية لوقتقتاوت يةئقصاتاسة االسدرال تتكسو
 سجلو .بعلرس انف ر فيييتغ تسجيل أي مدع %28 قعوتتو 2013 معا نل موألبع الرفي ا تهايتابم

 ًةنراقم بايجإلاب %60 بةنس 2013 معا نل موألبع امرت ليتابالم تداات إيرقتاوتان لالميز صافي
 .بقالسا بعلرفي ا بيجاإلبا%58 بةبنس
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عةوفدبع ملرا اذلهيةبيجاإلت ايتابالمتقتاوتتيتأ،قةبالسالوفصلايفةمسجملاتاهاتجاللًارارمتساو
نعذارتقراسعمىعةباالمتيالكمان افظ صافي ميزحا)عةباالمتيالكمدة ايات زقتاوتب بعمرل%59د
معاة فيفترالنفسبتهاند مقارنععمىبية أيجاإلت اقتاوتالذذبر هتتتو(.2013معانل موألا

ذهلبايجإلاب%59بةن نسالميزفي اغ صاحيث بم 2012 اتلاا ةنراقمم ملمتابيجاإلبا%55ةبسنبً
نم%82قعوتتثيم حدقاالبعلرفي اهاارتقراسعمىتيتابالمأستار فظتحانقع أوتيو.اضيالم
نم%14نإال أ.تلخدمات أو اتجانالميعبأستار ر فيييتغث أيودم حدعكةلمشارت اكالشرا
اوالمتكمفة اعتفباردةيالزذذ اة هممها متأستارةديام زتتتزتكالشرا يز هامشلة لتتزوام في محاالخد
.قوالتسوياحةلمسبيدنجامهراللسمي خوالمبلطمفاع اتاروبح ألرا

مة فيالتامتكالشرر ابتتتو.تعافة القطاعبر كاتقتاوتالاعتفبارعةوفدل معماألت اقتاوتتيتأو
الؤافترثأكةتجارالوتلخدماعي اقطا تاعانلصاتاكرشنأنيحيف،ةعابملاتايمكلابقمتتياميفً
الؤافترثكأةيميوتحلا اعالتامة لقطتقتاوتالنن تحسغم ملرعمى او.عيبلاراتسأوفيظوتلاصيخاميفً
ةنراقمةيراتجلاتاكرشلا ااضفنخاتمسجةيميوتحلاتاعانلصاعاطقتاتقوتنأدنجقباسلاعبرلابً ً
.بيرد كإلى حيةبيجال إاال تزتناكناو

 (اعةلمبات االكمي) اعلقطان حسب الميزصافي ا
 ميةلفصات اقعولتا

5 لكالش
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 ةيميالتحو اتاعالصن عاقط-(ةاعمبلا اتميلكا)عالقطا حسب انيزملايصاف

 6 لكالش

 المالبسو ،تن معة اإلسنافي مجال ص ملتت تيال تكالشرا تقتاوت تناعة، كانالص اعقط فيو

 . الؤفات قلك أيت السبالوقروال في مجال ملتت تيال تكالشراتقتاوت تننما كايب،الؤفات ، أكثرجاجلزاو
 تهايتابي حجم مف دةياقع زوتت كةلمشارا يةعناالص تكالشرمن ا %58 ن، فإلكذ إلى اإلضافةبو

من ا %39( ر ت فيكالشرمن ا %78 بةبنس نةمقار)  مدع قتهاوت إلى تكالشر أشار ، كما بقالسا بع ال
 ت فييتابالم اعتفار قعوتألساسية لب اباتمثل األستو %.3 بمغي قعوتدة مياش زهام ر، معييتغ دوجو

 قوان التسجمهر مسوء مدبو ،دةيدالج اقوسع في األسوتالو ،دةيدالج تعاومشرال ببمب بسالط دةياز
 .احييالس مسوالمو

 تتفتار ثي، حدةصفي صافي األر نايع، تحسنتصال اع، لقطبقالسا مبالتا الحالي مالتا نةح مقارضوتو
 إلى بةبالنسو .2013 مالتا نل موألبع الرفي ا %55 إلى 2012 معا نل موألبع الرفي ا %52 نم
 نم %58 بالغةال نفسها بةإن النسف ،2013 معا نل موألبع الراو 2012 معا نل موألبع الرا
 %57 قعوتد، فقباحباألر مقتتي يمافو.تيتابالم مة في حج ديات زقتوت عةناالص اعقط ين فيكلمشارا

 .2012 معا نل موألبع الرفي ا %58 ابل، مق2013 معا نل موألبع الرفي ا دةيات زكالشرمن ا
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 ةلفصميا اتقعتولا،ةساسيات األملخدا اتاعلقط ةاعمبلا اتميلكاىمع انيزميصاف

 7 لكالش

 جاجلزاو تنيع اإلسمنتص مة فيالتام تكالشرت انيمية، كاو حتال تعاناالص اعقط صيخ يمافو

 . اًلؤافت لقألا كيتسالبلاو قرولا عينتص يف ةمماتلا تاكرشلا تناك نيح يف اًلؤافت رثكألا يه بسالملاو
 ةبسنب ًةنراقم) عةباالم تيالكمدة ايايمية زوتحال تعاناالص مة فيالتام تكالشرمن ا %58 قعوتتو

 %3 ةبسنب ًةنراقم رييغت يأ ثودح مدع تاكرشلا كمت نم %39 قعوتتو قبالسا بعلرفي ا 78%

 ت فييتابالم دة فييالزء اارو تكالشرتها اذكر تيال يةئيسلرب اباتمثل األستو .تيتابالم ضفانخقع اوتت

 .قوالتسو ياحةالس مسوية مدابو دةيدالج اقوسع في األسوتالو دةيدالج يعلمشارعن ا جتناال بلطمدة اياز

 %52 نم عفترا ثيح نازيملا يفاص يف ًانستح ةيميوتحلا تاعانلصا عاطقل ةيونسلا ةنراقملا رهظوت

 .ل من التام الحاليوألبع الرفي ا بيجا إلبا %55 إلى 2011 معا نل موألبع الرفي ا بيجا إلبا
 تكاشر بة من إجمالينفس النس تقتوت ،2013 معاو 2012 معا ل فيوألين ابتمرنسبة لبالو

 ديعمى صتو .عةباالم تيالكمفي ا دةياز %58 بالغةالو اسةدرال كة فيلمشاريمية اوتحال تاعناالص
%58 ةبسنب ًةنراقم 2013 معا نل موألبع الرفي ا باحدة األريات زكالشرمن ا %57 قعوتت ،باحاألر
 .اضيالممالتا نبع ملرس انف في 
 .قباسلا عبرلاب ًةنراقم 2013 معا نم لوألبع الرفي ا هاارتقراس عمى تلخدمات قطاع اقتاوت تفظحاو
 ذاي هف لتاممةت اكالشرين اب نمو .عةباالم تيالكمت اقتاوت دة فيياق زبالسا بعلربا نةالمقار ظهرتو
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 اًلؤافت رثكألا ةيعرفلا ةفايلضاو ةاحيسلاو رامتملاو نالعإلا تاعاطق يف ةمماتلا تاكرشلا ربتتت ،عاطقلا
 .بناءالو تاالتقارو ميالتتمو عةباالط ية مثلنلمهت ادماخال مة فيالتام تكالشرتميها او
2013 ماع نم لوألا عبرلا يف ًايوق ءادأ نالعإلا تاكرش عقوتت ،ةيعرفلا تامدلخا تاعاطق نيب نمو ً 
 نإلعالت اخدما عمى بلطمفي ا دةياد زي يشهذال) قوستلاو ةاحيسمل يبد ناجرهم دعوم بارتقال ًارظن
 ًايضأ رامتملا تاكرش رتشتو .يةتاجنإلقة االطا اللتغاس تقتاوت دةياى زإل ديؤي ، مما(جيوالترو
 دةيداق جوأس سع فيوتال خطط ودة أيدالج يعلمشارل افي ظ مالتا ذان هل موألبع الرأن ال بشؤفاتبال

 اقودة في األسيديع جذ مشارينفت ءنابال اعقط مة فيالتام تكالشرثمثا ا قعوتتو .دنالهو يايقفرل أثم

 .يدتصاقالط انشاال نتاشأنها إة من شوفي خط فةقوتالم يعلمشارف انائتاس ويمية أقمإلاو يةلمحلا
 ًايضأ لقنلا تامدخ ودوزم عقوتي ،ةرتفلا ذذه لالخ ةيسيئرلا تاعاطقلا عيمج نم بمطلا دةايز لظ يفو
 مدقاال بعلرفي ا تصاديقالط انشاال دة فيياز

 يملفصانايزملايصاف
 ةالتجار عاقط-(عاتبيملاةميك)

 8 لكالش

 نجامهر يجةتن يماالسو لمحميق اوالس ندة ميدء جاشر امرول استالم أنقال تخدما ودومز قعوتيو
 نةالس نل موألبع الرل اخال ئعبضاال نتهم مناومخز نقلبءمالالت مياق يقةحقوقوالتسو ياحةالس

 .نقلال تخدما ىمب علالط ،مث نمو ،نقلال كةدة حرياعنه ز جتني ، ممادةيدالج
 تطمعت ثيح 2013 ماع نم لوألا عبرلا يف ءادألا نأشب لؤافتلاب ًايضأ معاطملاو قدانفلا رتشتو

 دةايزلا ىلإ لوألا ماقملا يف ىزتت دةايزلا ذذه نأب ًاممع ،ةعابملا تايمكلا دةايز ىلإ %68 بةنس

12 



 
 

 
 

                
  

        
 

 

  

 

 

           

 

            
 

 

  

 

 
 

 ضلمتاراو تياالفتال نعة مومد مجقانتاو قوالتسو ياحةالس نجامهر اللياح خالس فقدت قتة فيوتالم
 .ةفترال نفس اللخ

 ةتس ذنم هتالدتم ىمعأ عبرلا اذه يف غمب يراجتلا عاطقلا لؤافت ىوتسم نأ ًاضيأ ةساردلا رهظتو
 كةلمشارت اكالشرمن ا %68 بةع نسقوت إليجاب معبا %61 إلى ناالميز صل صافيو ذ، إلوفص

 .فاضهانخقع اوتت قطف %25 ةبسنب ًةنراقم ةعابملا تايمكلا يف ةدايز
 :مدقاال بعلرل اخال بلطمفي ا دةياقع زوتت تيال يةية األساسعالفر تعاتضمن القطاتو

ياحةلمس بيد نجامهر اللت خيتابالم دةياقع زوت ظل نية فيوالسمع اإللكتر ة فيتجارال تكاشر 

 .ةليودال اقون األسب ملطمفاع اتار نحو التصدير جهةوالم تكالشرقع اوتتو .قوالتسو

 داتي زال تالقابالو تكر ماربوالس لك متاجرذ بات بما فيومشرالو يةذغألة اتجار تكاشر
 تذكرو .ل الشتاءفص اللية خئذاالغ السمع عمى بلطمدة اياتيجة زن تيتابالم نبشأ لهاؤفات
 إلى بروتأك) ةفترال ذذخالل ه ذارتقراس عمى فظيحا يةئذاالغ تتجانالم عمى بلطمكة أن الشرا

 ترتشو .تازاجإلا ءاضقل ةلودلا جراخ نورفاسي يذلا نيميقملا ددع ضافخنال ًارظن (سمار

 تادردة الصاياتجاذ ز فة خاصةبص لؤفاتبال عيالفر اعالقط ذاي هف لتاممةر ايدتصال تكاشر
 .سطوألق الشراويايقفرإلى أ

 جيولترا تالمح ريثأتو ةديدج تاجتنم حرط ىلإ ًادانتسا ةيوق تاتيبم تايلديصلا عقوتت
 .قوالتسو ياحةالس نجامهر ةل فترخال ياحالس ددع دةيازو تنا إلعالاو

 ظل قتة فيوتالم تيتابالم يةتجاذ كم ديدالش لؤفاتبال الحميو تاهروالمج ةتجار تكاشر شترت

 لوألبع الرفي ا قوالتسو ياحةلمس بيدنجامهر مسول مخال بلطمفاع اتار ندة مفاتقع االسوت
 .يةلودال اءلشرر اامودة أيازو

 بعلرفي ا نجامهرال مسوفي م بلطمدة اياتيجة زن بلطمفي ا دةياة األحذية زتجار تكاشر تذكر

 ضبت تطمعتو.تهاتجانلم يةن إلعالاو يةيجوت الترمالالحو ط لهالمخطت ايتابالمولوألا
 .تادرت الصايتابدة مياإلى ز تكالشرا
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 ياحالس ددع دةيال زفي ظ لوألبع الرل اخال تهايتابدة ميات زدالمتاو ترويبلكمت اكاشر قعوتت

 .دمةقاال ثةالثال شهرألل اخال


 اصة بها فيالخ ءالشرر اامودة أيات زكالشرمن ا %60 ية، تخططوت القيتابالم تقتاوت بما يتكسو

ت لمحفاظكالشرمن ا %31 ططخت ،ًاماتخو .مد الخااوالم نتها ماجايتل احتكمااس أجل نبع القادم ملرا
 يفكي ام اهكالتماب كلذ ًةممتم 2012 معا نبع مالربع الرفي ا مسجمةال ءالشرر ااموى أوتنفس مس عمى 
 .قةبالسا لوفي الفص ءالشرت ايايجة عممتن نولمخزمن ا
 مراوط أنشاب مقتتي يماف دةيات متزقتاوت يةت األساسعايع القطاكة من جملمشارت اكالشرت اعكسو

 تعايع قطافي جم التاممة كةلمشارت اكالشرمن ا %58و يةتجارال تكالشرمن ا %62 اقعوب ءالشرا
 .ةتجارالو تلخدماا

 نم %27 ططخت ثيح قباسلا عبرلا لالخ ًاريبك ًانسحت تاتقوتلا تدهش ،فيظوتلا صخي اميفو
 نبع مالربع الرفي ا %6 ةبسنب ًةنراقم 2013 معانل موألبع الرفي ا يهاظفود مدعدةيات زكالشرا

 نأشب اًلؤافت رثكأ تامدخلاو ةيميوحتلا تاعانصلا يعاطق يف ةمماتلا تاكرشلا ربتتتو .اضيالم مالتا
 نم %31و يةيموتحالتعاناالص تكاشر نم%34 عمطتت ذإ ،ةراجتلا تاكرشب ًةنراقم فيظوتلا

 اسةدرال حضوتو .مدقاال بعلرفي ا يهاظفود مدع دةياإلى ز ةتجارال تكاشر نم %18وتلخدمات اكاشر

 .يهاظفود مدع ضيتخف قعوتت تكالشرقط من اف %2 نأ ًاضيأ
 %61 قعوتت ذ، إبيد ت فيكالشربحية ات رقتاوت عمى تيتابالم اذ نشاطتج ديدالش لؤفاتال ينتكسو

 ، فيدةيدد جوعق ويع أز بمشاروت الفكالشرض ابت قعوتتو .مدقاال بعلرفي ا باحهاأر دةيات زكالشرمن ا

 ضبت ظرتنتو .حبلرش اهام دةياف زدبه فيص التكاليلتقر ليبدات ذتخاى اأخر تكاشر قعوتت نيح
 تناالمقار ظهرتو .قوالتسو ياحةلمس بيد نجامهر تيافتال ءدب مب معالط مة فيئها دةيات زكالشرا
 قعوتت) ةيحبرلا نأشب اًلؤافت رثكأ ةراجتلاو تامدخلا يعاطق يف ةمماتلا تاكرشلا نأ ىرخأ ةرم ةيعاطقلا

 ًةنراقم (مالتا ذان هل مو ألبع الرفي ا باحهاأر دةياالي زوتال لىع تكالشرذذ ان هم %61و62%
 %(.57) يةيموتحالتعاناالص تكابشر

 ةإشار ظل بية فييجاإ 2013 معا نل موألبع امرل لعما ألت اقتاوت الال تز ،مالتا مييتقال صيخ يمافو
 بعلرفي ا بةنسال نفس هيو) ألعمالضاع اور أاتقراس وتحسن أ إلى كةلمشارت اكالشرمن ا 95%

 نسطة أوتالموةالصغير تكالشراوةبيرالك تكالشرين اب نةالمقار ظهرتو (.2012 معا نث مثالال
 معا نل موألبع الرفي ا ألعمالضع اونكات تحسلشرذذ ان هم%69 عقوتت ثيح اًلؤافت رثكأ ىلو ألا
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 روتده تقتوت تيال ليمةالق تكالشرأما ا .سطةوتالموةالصغير تكالشرمن ا %59 ةبسنب ًةنراقم 2013
 .لوألام االمق ب فيلطمض افانخإلى ا روتدهال ذات هأعزف ألعمالضع او

 2013 مل لتاوألبع الر، اقعوتالم ألعمالضع او

 9 لكالش

 2012 ابعالر بعالر-(ةسطتوملاة ويرلصغا اتكالشر) قعتوملا األعمال داءأ

 10 لكالش

 بيد إلجمالية فيل اعما أليبة اكي ترف نةيملها حصة مه سطةو تملاو ةريغلصا تاكرشلا ن أل ًارظنو

 تءاقاء لاإجر مت تيال سطةوتالمو ةالصغير تكالشرد ادع بمغ ،(تكالشرد ادع من إجمالي %95 اقعوب)
 ةالصغيرو غرالص يةاهنتل معما ألت اكالشرذذ ان هتضمتو .كةكة مشارشر 501 أصل نم 446 متها
 .بيد سطة فيوتالمو ةالصغير تاكرشلا فيرتتل ًاقفو ةطسوتملاو
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 اسةدرال هرتظ ثيألعمال حتمع المج التامة اءسطة ااروتالمو ةالصغير تكالشرس اتتك

 تداادة إيرياكة زلمشارت اكالشرمن ا %65 قعوت م معدقاال بعمرية لوقتقتاوت يةئقصاتاالس
 .ييرتغ ث أيودم حدعتقتوت%28 ةبسنب ًةنراقم يراجلا ماتمل لوألا عبرلا يف تاتيبملا
 تايمكلا نازيم يفاص يف ًانسحت ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا عاطقل ةيونسلا ةنراقملا رهظت

 %59 إلى اضيالم مالتا نل موألبع الرفي ا بيجاإلبا %55 نفع متار لذياو عةباالم

 .لامعألا طاشن يف ًاومن سكتي امب ماتلا اذه نم لوألا عبرلا يف باجيإلاب
 دئاسلا ذاجتالا نع ًادادترا ةريبكلا تاكرشلاو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا نبي نةالمقار ظهرت
 عبرلا يف اًلؤافت رثكأ ةريبكلا تاكرشلا نأ ثيح ةعابملا تايمكلاب قمتتي اميف قباسلا عبرلا يف

 %69 ـب ًةنراقم باجيإلاب %59 سطةوتالمو ةالصغير تكامشران لالميز بمغ صافيو .يالجار

 اًلؤافت رثكألا تاتقوتلاب ًاعوفدم ةريبكلا تاكرشلا ىدل لؤافتلا عافترا يتأيو .ةبيرالك تكامشرل
 معا نل موألبع الرفي ا دةياة زبيرالك تكالشرمن ا %73 قعوتت) عةباالم تيالكمتجاذ ا

 (.سطةوتالمو ةالصغير تكالشرمن ا %65 ةبسنب ًةنراقم 2013
 عيفي قطا لتاممةسطة اوتالمو ةالصغير تاكرشلا ربتتت ،ةماتلا لامعألا تاتقوت عم ًايشامت

 ًةنراقم 2013 ماتل لوألا عبرلا يف ةعابملا تايمكلا صخي اميف اًلؤافت رثكأ ةراجتلاو تامدخلا
 ةالصغير تكامشرب ليجا إلبا %60 ناالميز بمغ صافي) يةيموتحال تعاناالص مة فيالتام كبتم
 سطة فيوتالمو ةالصغير تكالشرب ليجاإلبا %51 و ةتجارالو تلخدمافي قطاع ا سطةوتالمو

 تكالشرت انث كايابق حالس بعلرض من اينقال عمى ذاي هتيأو (.يةيموتحال تعاناالص اعقط
 .ةتقوتملا تاتيبملا نأشب اًلؤافت رثكألا يه ةيميوحتلا تاعانصلا يف ةمماتلا
 دن ع ء األستارقابسطة إوتالمو ةالصغير تكالشرمن ا %82 متتتز ،يعبال أستار صيخ يماف

 تنث كايابق حالس بعلرفي ا مسجمةال كن تمل مقنسبة أ هيو ابقالس بعلرت االدنفس مت
 .ر األستاراتقراس قعوتت تكالشرمن ا 92%
 ددع دةياسطة زوتالمو ةالصغير تكالشرمن ا %26 عقوتت ثيح ًاريبك ًانسحت فيظوتلا دهش
 .2012 مبع لتاالرع ابلرفي ا %7 ةبسنب ًةنراقم 2013 مل لتاوألبع الرل اخال يهاظفوم
 يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا تاتقوت ربتتت ،يضاملا عبرلا يف دئاسلا ذاجتالل ًارارمتساو

تهاثيالت مقتاوتنن أعمى ميظفوالمند ميلمزين ايتتنبشأ تلخدمااويةيموتحالتعاناالص
 ةالصغير تكا لشرر ابتتت ،اضيالم بعلرفي ا دئالسا تجاذالض اينق عمىو .ةتجارال اعقط في 
 ثيح نيفظوملا نم ديزملا نييتت تاتقوت صخي اميف ةريبك تاكرشلا نم اًلؤافت لقأ ةطسوتملاو
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 لوألبع الرل اخال نيظفوالم ند ميلمزين ايتت سطةوتالموةالصغير تكالشرمن ا %26 متتتز
 .ةبيرالك تكالشرمن ا %33 ةبسنب ًةنراقم 2013 ملتا
 لؤفاتبال سطةوتالمو ةالصغير تكالشرر اعة، تشتباالم تيامكمبية ليجا إلت اقتاوتال مع ًايشامت
 دةياسطة زوتالمو ةالصغير تكالشرمن ا %59 عقوتت ثيح ةديدجلا ءارشلا رماوأ نأشب ًاضيأ

 ث أيودم حدع تكالشرمن ا %32 قعوتتو 2013 معا نل موألبع الرفي ا ءالشرر ااموأ

 يعكات من جممشرنسبة لبال دةيدالج ءالشرر ااموت أقتاوت بهتشاتو . بعلرا اذي هفتاييرتغ

 .يةت األساسعاالقطا
 تعاناالص سطة فيوتالموةالصغير تكالشرل ااال تز ،يةتاجنإلقة االطا اللتغاس صيخ يماف
 يف دئاسلا ذاجتالا نع ًادادترا دتي اذهو ،ةريبكلا تاكرشلا نم اًلؤافت لقأ تامدخلاو ةيميوحتلا
 يفاصب ًةنراقم ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشمل باجيإلاب %57 ناالميز صافي) ابقالس بعلرا

 (.ةبيرالك تكامشرب ليجاإلبا %69 ناالميز
 لوألبع الرفي ا باحتحسن األر سطةوتالمو ةالصغير تكالشرمن ا %60 قعوت اسةدرال هرتظ
 نت مكالشرة اشار بع من التام الماضي مع إالربع الرفي ا %69 ةبسنب ًةنراقم 2013 ملتا
 .ماتلا سفنل ًايبسن ةهباشتم تاتقوت ىلإ ةيساسألا تاعاطقلا عيمج

 





 ناا ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ربتتت ،قباسلا عبرلا يف دئاسلا ذاجتالا نع ًادادترا دتي اميفو ًاماتخو
 %52 تكار شلا كمت نازيم يفاص غمب ثيح ةريبكلا تاكرشلا نم لوألا عبرلا حابرأ نأشب اًلؤافت لقأ

 .ةبيرالك تكامشرل %60 ـب ًةنراقم باجي إلاب

 2012 ابعالر بعالر- يي دبر فالتصدي اتكقعات شرتو

2013  ولبع األالر-(يرلتصدا اتكشر) قعتوملا األعمال داءأ
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 11 لكالش

 دة فيجون الموم تماالخدة وجارتالة وييمحوتعات النات الصعاطاق ير فيتصدنحو ال ةجهة موكشر 117 ةكمشار ةاسنت الدرتضم

.تان الصادرم ثرأك ة أومتا المجتهادايرن إم %20 ققحتيتال ةسسؤمال يرصدتال ةكشرب صدقي،يرقرتال هذا اضغرألو.بيد ُ 
 ت فيكان الشرم %66 نعمال حيث أاء األقتات أدتو سنف ة فييالمحم تكاع الشرم كترتش يرتصدكات الن شرة أاسهر الدرظتو

 ج صافيئتان هبتشا يرتصدع الطاق قتاتلتو ةيالسنو ةنمقارهر الظتو .2013 املت لع األوبي الرف اداتيري اإلف يادةع زقتتو نيتئالف

 .ينعبي الرف جابيباإل %55 عقابو 2012 امعو 2013 امعنملن األويبتن الرع يرتصديتات البلم نايزلما

 :ىة األخريت األساستاقالتو اتشريص لمؤتمخ يمي مايفو
ةمماتال كتمبًةنارقممادقال عبالر يفتاادرصال تاتيبمنأشباًلؤافت ثركأةارجتال عاطقيفةمماتال يرصدتال تاكشر برتتت

يرتصديتات البم يادة فيع زقتتو تيعية األساسية الالفر تعاطاالق لثتمتو . تماالخدة وييمحوتعات الناعي الصطاق في 
 اتهرجولما) ةلتجاراع اطقو ( تباوالمشرة ويغذاألن وتادلماج وجاالزت وياومايلكا) ةييمحوتعات الناقطاع الص في 

 (.لنقال) الخدماتو(تيانوترلكاإلة وياألحذة وقالبالة ويغذاألت وجاسونلماة ويدلالصو
 ل فيماعشاط األن يادةقتات زبتو ةعفومد يرتصديتات البم نمو قتاتتو تيتأ ،يرتصدكات الب شرغميخص أ مايف

 نم تدامطمب مس عقتو ير فيتصدكات التمر شرتسو . ةيلالدوة وييمقماق اإلسوي األف عسالتوة ويير الحالتصداق السوأ
 .يهادلمحيط الايا ول آسدويا ويقفرأى ويجي األخرن الخمتتاوجمس الم لدو
 سمجمو ايقيفرأقاوسأىعم يزكترال عممادقال عبالر لالخاهتاادرصعيونتلًاططخ يرصدتال تاكشر نم%50 كتمتم
 .يهادلمحيط الاو يال آسدون الخميجي وتتاوال
 .قادوغ انتيها في انشىظفػذد ي يادجيش صتصذخ انكايٍ شش %23 ططف حيث تخيظانتى خؼذالٍ يحستت ٌأ عقيتو

 ةكالمشار تكان الشرم %58 عقتتو إذ ،ةيات القويتات الصادربم تتاقتو ستكي ماب ياتترالمش تيامستو يدتز نأ عقيتو
 ةييمحوتعات الناالصة ولتجاراع اطق ير فيتصدكات البر شرتتت ،تعاطاالق يخص مايفو .يدةاء الجدمر الشراأو يادة فيز
 .ةيدجدال اءشرال مراوأب قتمتي اميف تامخدال عاطق يف اهتايرظن نم يرثكب اًلؤافت ثركأ
 عقتتو إذ ،لماعع األطالقةاملتة ايباجيإلا اءاراسكتيامبًاضيأةئمافتمةيحبالر نأشب يرصدتالتاكشر تاتقوت برتتت
 يريتغ ثحدو عدم عقتتو %15 ةبسنب ًةنارقم 2013 امع نم لع األوبباح خالل الري األرف يادةكات زن الشرم 61%

ةمماتالتاكشرالبةنارقمةيحبالر خصياميفاًلؤافت ثركألايهةارجتالعاطقيفةمماتال يرصدتالتاكشرو.باحى األرعم
 .تماالخدة وييمحوتعات النالصي اعطاق في 
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2012  ابعالر بعالر- األعمال اعلقط املعا اءاألد

 بمي، تستىتقلمسط انشاال نبشأ تكالشرت اقتاوت ياسقوة هاسدرال ذذله يسيئلرض الغرغم أن ار

 .رخآ ىلإ عبر نم لامعألا ءادأ يف ةيمتفلا تارييغتلا ديدحت ىلإ ًاضيأ ةساردلا

 نر مبأكددع أشار ذ، إثثالال بعلرفضل من اأ 2012 معا نبع مالربع الرفي ا المعألء اداان أد كلقو
 تعاناالص عيفي قطا تكالشرت اذكرو . عةباالم تيالكمفي ا دةيال زيى تسجإل كةلمشارت اكالشرا
 بمغ صافيو،بعالربع الرفي ا عةباالم تيالكمث اين حبي ميجاء إدايقها أتحق تلخدمااو يةيموتحال

لتاممةت اكامشرنسبة لبال ناالميز ن صافين كاي، في حاليوتال عمى بيجاإلبا %17و% 16 ناالميز
 .بلسمبا %14 ةتجارال اعقط في 

 ةيذغألاو تنمسإلا تاعاطق ءادأب ًاعوفدم ةيميوحتلا تاعانصلا عاطقل يباجيإلا ءادألا يتأي
 المالبس وث أثا ألأو ا تياويماالك مة فيالتام تكالشرإال أن ا .ندالمتاو جاجلزاو تباومشرالو

 دياتزو لةويالس مةأز إلى ىنشاطها يتز باطؤ فيتتاجهوكيتالسبال يعنتص وق أروال وأ
 .الءلتمب اطم ضفانخاو يعلمشارص اتقمو فسةناالم
 ت قطعيتابض مفانخفي ا ةتجارال اعبي لقطلسمان االميز اء صافيرو ألساسيل االتام تمثلي

 تتميرالوءنابالتتجانمو(بلطمض افانخهو ا روذكالم يسيئلرب ابالسو) تايارالس يارغ

 ( بلطمفي ا ضفانخبا بوالمصح تعاوفدالم ط تأخروهو ضغ روذكالم يسيئلرب ابالسو)
 صخل األرئدابال فروتوبلطمباطؤ اتور هوذكالم يسيئلرب ابالسو)تيانواإللكترو ترويبلكماو



ثيرتأ كذل نمو ياسيالس ارتقرم االسدعور هوذكالم يسيئلرب ابالسو) تجميلال تتجانمو  (ًانمث
 دائلبال فروتور هوذكالم يسيئلرب ابالسو) يةذاألحو( ياروفي س يةالجار باحالة االضطر

 نر ميبالك ددالت نافسة معالم مداتهو اح روذكالم يسيئلرب ابالسو)ثثا ألاو(ًانمثصخرألا
 تجاوالمنسو المالبسو (ًانمث صخر ألل ائداببال قوالس اقإلى إغر تميل تيال يةنيالص تكالشرا
 قوالس اقإغرببوالمصح دةيدالج ءالشرر ااموض أفانخهو ا روذكالم يسيئلرب ابالسو)
 بعالربع الرفي ا تلخدماقطاع اابي ليج إلء اداألء اجاو (. نيصلا نم ًانمث صخرألا لئادبلاب
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 ءنابالو ( بلطمفي ا ةديالزا) نإلعالا : ةيلاتلا تاعاطقلا يف لامعألا طاشن دةايزب ًاعوفدم
 دةياز) تبتاالطاو ( نيتحقلممب اطالال تالددة متياز) ميالتتمو ( دوالتق ددع دةياز) متمارالو

 بنألجاد ادع دةياز) تاالتقارو ( يتكسض جمتر ض مثللمتاراو تاتمرؤالم نع جتناال بلطما
 ًانمأ رثكأ ةيتثماراس جهةو هابارتعبا بيد سمتة زتتزو بيد ء فيداألناخ اتحسن مب بوالمصح

 ضلمتاراو تناجامهرال ماسولم يجةتن ياحالس دةياز) ضيافةالو (ةقطنملا يف ىرأخ لودب ًةنراقم
 (.عمالألاو يهفر التراوق زفدت دةياإلى ز أدى ل ممالتمف اوظر تتاشنا) نقلالو (يةتجارال

 بعالر-ةصميالف اتجمخرلا-ةساسيات األاعلقطا حسب ةاعمبلا اتميمكلةنسبلاان بيزملايصاف

 2012 ابعالر

 12 لكالش

 فاضانخ ليسجتتذكر يكات الذالشر %- يادةق زيتحق تذكر تيكات الالشر %=نايزلمي افصا

 %69 تذكر ثيح 2012 معا نبع مالربع الرفي ا بيرد كإلى ح هاارتقراس عمى يعبال أستار تفظحاو

 يجةتن ض األستارفانخا %20 تذكر نيي حف ر،ر في األستاييتغ ثودم حدع كةلمشارت اكالشرمن ا

 .فسةناالموبلطمف اضت

 ددع دةياز إلى تكالشرض ابت تأشار ثيح 2012 معا نم بعالرا بعلرفي ا نيظفوالم دداعأتدازو

 ر فيييتغ ث أيودم حدع إلى تأشار %(68) تكالشربية ان أغم، إال أروذكالم بعلرل اخال يهاظفوم
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 ألكثريمية اوتحال تعاناالصوتلخدماعي افي قطا تكالشرت انكاو . بعلرا اذخالل ه يهاظفود مدع

 ت فيكالشرمن ا %11 ةبسنب ًةنراقم اهيفظوم ددع ةدايز ىلإ اهنم %23و%25 تراشأ ثيح اًلؤافت

 .ةتجارال اعقط

 دةيدالج ءالشرر اامود أن أنج ،عةباالم تيالكمث اين حل معماألتمع المج مالتا اءدألس اا يتكبمو

 نيب نمو .بيجا إلبا %8 بالغال ناالميز ن صافير ما يظهبمبع حسالربع الرل اخال ىي األخردت هاز
 ثيبي حيجاء إدامها أيى تسجإل يةيموتحال تعاناالصوتلخدمات اكاشر تأشار ،يةت األساسعاالقطا

 تكالشرت اسجم ،ىية األخرناحال نمو . اليوتال عمى بيجا إلبا %15و%16 ناالميز بمغ صافي
 .بلسمبا %8 ذدرق ناة صافي ميزتجارال ة فيلتاملا

 ، فيبعالربع الرفي ا يةتاجنإلقة االطا اللتغاس تالدر متاتقراس عمى تكالشرمن ا %29 تفظحا

 تكاشر نين أبتلرين اب نةالمقار ظهرتو.تالدلمتذذ اي هف دةيات زكالشرمن ا %44 تسجم نيح
 إلى تكالشرمن ا %44 ةإشار ية معتاجنإلة االطاق اللتغاس تالدت من متدايمية زوتحال تعاناالص
 اعقطصيخ يمافو.ثثالال بعلرفي ا %39 ةبسنب ًةنراقم ةقاطلا لالغتسا تالدتم يف ةدايز

 بعلرا اذي هف يةتاجنإلقة االطا اللتغاس تالدكة من متلمشارت اكالشرمن ا %43 تدا، زتلخدماا

 .بقالسا بعلرفي ا تكالشرمن ا %26 ةبسنب ًةنراقم

 عبرلا يف ًايبسن اهرارقتسا ىمع ةلامتلا فيلاكت تظفاح ،قباسلا عبرلا يف دئاسلا ذاجتالل ًارارمتسوا
 دةحو فيي تكالف ييرتغ ث أيودم حدع إلى تكالشرمن ا %71 تأشار ثيح 2012 مبع لتاالرا

 بباس ألإلى ا دةيالزا ذذى هتتزو،التمالة فيي تكالف دةياإلى ز تكالشرمن ا %27 تأشارو .التمالة
 يشةلمتف اييادة تكالزو لتمالت سكن اايجارفاع إتارو بتاولرفي ا دةيالزاو بتاولراجتة امر :يةتالال

 .ىاألخر

 ند ميدلمت مقق ثارل مثتم تيالو ،مد الخااوالم تكمفة دةياإلى ز كةلمشارت اكالشرمن ا %45 تأشارو
 لها فيدعن مت %14 اردبمق تداز دق بةن النسوتك ذابهو ،2012 مبع لتاالربع الرفي ا ،تكالشرا

 ثيح ةدايزلا ذذهب ًارثأت رثكألا يه ةيميوحتلا تاعانصلا تاكرش ربتتتو . مالتا نفس نث مثالال بعلرا
 نم %40 ةبسنب ًةنراقم عبارلا عبرلا يف فيلاكتلا ذذه ةدايز ىلإ تاكرشلا ذذه نم %55 تأشار
 .ةتجارال تكاشر نم %46وتلخدمات اكاشر
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 كةلمشارت اكالشرمن ا %30 هتركذ امل ًاقفو 2012 مبع لتاالربع الرفي ا إليجارف اتكالي تدازو

 .تكالشرمن ا %62 يةبألغم بةبالنس هاارتقراس عمى تفظنها حار أيغ

 ،فيمصر يلوتم عمى تكة حصملمشارت اكالشرمن ا %26 نأ ًاضيأ يلاحلا عبرلا ةسارد تحضوأو
 تهذكر ف مايل بخالوتمال فيي تكالف ييرتغ ث أيو دم حدع إلى تكالشرذذ ان هم %77 تأشارو

 تكالشرت اذكر تيال يةئيسلرب ابات األسنكاو .يلوتمال تكمفة دةيامن ز %23 بالغةال يةبقتالم بةالنس
 دةئفاالتالدفاع متتار د فيقاتعالال هي اال تز نكيب يلوتم عمى لهاون حصودتنها حالكة ألمشارا

 .تالفاالك /تناضماال بات معواجهة صتومو موسلراو

 باحت األرياوتر مسيتغ مدع ودة أياإلى ز تأشار كةلمشارت اكالشرمن ا %51 ناسة أدرالتظهرأو

 اقعوب تعايع القطار جمبع بلسمبا تنن كااالميز ج صافيئتان نإال أ .2012 مبع لتاالربع الرفي ا

تكامشرل %38وتخدماال اعقط ت فيكامشرل%12و يةيموتحالتعاناالص اعقط ت فيكامشرل6%
 .ةتجارال اعقط في 

 2012 ابعالر بعالر-يي دبة فسطتوملاة ويرلصغا اتكالشر اءأد

 تمعلمج مالتا اءدألا 2012 معا نبع مالربع الرفي ا سطةوتالموةالصغير تكالشرء اداس أيتك

 تكالشرط اانش ند أنجو . اسةدرال كة فيلمشارينة االت نم %95 تمثل تكالشرذذ ان هذ أ، إعمالألا
 بمغ صافي) ةعابملا تايمكلا ثيح نم قباسلا عبرلاب ًةنراقم عبارلا عبرلا يف نسحت ةطسوتملاو ةريغصلا

 (.بيجاإلبا %3 تيتابالم ناميز
 :يةج األساسئتانلم صييمي تمخ يماف

ر فيييتغ د أيوجو مدع إلى كةلمشارسطة اوتالمو ةالصغير تكالشرمن ا %70 بةت نسأشار 

 %68 تأشارو. يهاظفود مدع دةياإلى ز تكالشرمن ا %18 بةت نسأشارو،نفيظوالم محج

 اعتفار إلى تكالشرمن ا %24 تأشار ني، في حيجارإلف ايار تكالتقراس ت إلىكالشرمن ا

 ًةنراقم ةلامتلا فيلاكت ريغت مدع ىلإ تاكرشلا نم ًابيرقت %71 تأشارو . تكاليفال ذذه
 تذكر ،مد الخااوالم فييما يخص تكالفو .اليف التك ذذيادة هإلى ز تأشار %27 بةبنس
 نم %68 نم من أغلرعمى او . بعالربع الرل اخال تكاليفال ذذيادة هت زكالشرمن ا 44%
 تكالشرمن ا %21 تسجم ،بعالربع الرفي ا يعبال أستار تغير مدع إلى تأشار تكالشرا
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 تأشار ثيباح حاألر ىمع ًابمس رثأ دق اذه نوكي نأ لمتحيو . عيبلا راتسأ يف ًاضافخنا
 .بعالربع الرفي ا باحهاأر ضفانخإلى ا كةلمشارسطة اوتالمو ةالصغير تكالشرمن ا 50%
تايمكلا ثيح نم ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا نم ىمعأ ءادأ ةريبكلا تاكرشلا تققح ً 
 . بعالربع الرفي ا عةباالم تيالكمدة اياإلى ز ةبيرالك تكالشرمن ا %51 تأشار ذ، إعةباالم
نهام %36 تراشأ ثيح حابرألا ديتص ىمع لضفأ ءادأ تاكرشلا كمت تققح ،كلذل ًةجيتنو ً 

 .باحدة األرياإلى ز



 2012 ابعالر بعالر- يرلتصدا اتكأداء شر

نالمحمية أ قوالس ونح جهةوالم كتمو نحو التصدير جهةوالم تكالشرين اب نةالمقار هرتظ 
تكاشر نم %36 تأشار ذ، إتدااإليرث ان حيم ًاهباشتم ءادأ تققح نيتئالف تكاشر ً

 .بعالرا بعلرفي ا تهاداادة إيرياز المحمية إلى تكالشرمن ا %40و التصدير 
 أستار دةياإلى ز يةلمحمت اكالشرمن ا %11و ت التصديركاشر نم %12 تأشار ،بالمثلو

 .2012 معا نبع مالربع الرل اخال يعبال
 تيمية استمروتحال تعاناالص اعقط مة فيالتام ت التصديركاشر نأ يةعالقطا نةالمقار ظهرت
 يف ةمماتلا اهتاليثمب ًةنراقم حابرألاو ةعابملا تايمكلا ثيح نم لضفأ ءادأ ليجست يف

 .ةتجارالو تلخدماعي اقطا
 ف فييظوتال تالدى نفس متير عمدتصال تكاشر من %70 تفظف، حايظوتال صيخ يماف

 تعاناالص مة فيالتام ت التصديركاشر من % 23 تذكرو.2012 معا نمثثالال بعلرا
 عيفي قطا %28و%16 ةبسنبًةنراقم بعالرا بعلرفي ا ددن جيظفوين ميتت يةيموتحال

 ماخلا داوملا فيلاكت ةدايز ىلإ ًاضيأ ريدصتلا تاكرش نم %45 تأشارو .ةتجارالو تلخدماا
 .تكاليفال ر فييتغي ث أيودم حدبت تدأفا تيال تكالشرمن ا %46 ابلمق بعالرا بعلرفي ا

 في يةلمحمت اكالشرا اطانخر نود تتي حالال يةتالال يةئيسلرب اباية األسالحال اسةدرال تظهرأ

 :التصدير









 .ريدصتلا يف ًايلاح ريكفتلا نود بسحف ةيمحملا قوسلا ىمع ًايلاح لامعألا زيكرت راصتقا

 صفر نع ثبحللى اإ مل من الحاجةيق ، ممادةيص جفر فيروت المحمية في قوالس اراستمر

 .ونملم ياركخ التصدير

o 

o 
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اءزجريدصتلايفعسوتلانوكمدع .تكامشرلتامة لايةيجتاالسترانمً

اقتعالا .ريدصتلاتاءارجاوةيكرمجلاموسرلابقمتتياميفةيلامبعاصمدوجويفد

o 

o 

.دةية متقد في أن التصدير عممقاتعالا

بيديفيةعمال األساسألت ايادتح
ثثالالبعلرفي ايةعمال األساسألت ايادتحبعالربع الرفي ايةعمال األساسألت ايادتح

2012 2012 

24 



 
 

 
 

 
           

      
 

                
     

       
   
 

  
 

       
 

fuu91..i.oJI o+o¢111 fO!lil' JJI 21% 

ii+o¢111 fOflilJJJI 
fuu9 Li.oJ I 

wl.ori.JI k:,~I \)..c. y.!hJI 
u\JliiLllg JL;;l,! p1 d.iiJ.1i 

l,gslj.o.JI) ul.oi:ill iii>l1i 
l,gslj.o.JI) wl.ori.JI iiJi.lii 

ii+o¢111 eJigJJI 

w\JliiLllgJL;;l,!PI ~ 

wlib.LJJ.o.JI ~I J..UJ "'9 AWi 
o+o¢111 eJlgJJI 

\?ill\ J,,9-().ill 

OJ.AlloJI ii..lol.cil ~1JJJI J.9lg] 

dJl.oL.11 iiJi.lij 

Jl.oL.11'-"'!,J~ 

d.J,JloJlwl/~I 
rob.JI ~lg.oJI '-"'!,J~ 

dJl.oL.11 J-C--ll1 ~ 
ol.o ri.JI/ o~I \)..r. u..lh.JI 

lf"l..µ.J.J.JI JIJ.O.LJ.J.Jlll ro.:u: 

lf"l..µ.J.J.JI JIJ.Q.lJ.J.Jlll f1>1L 1% 

 13لكالش

ايضأةساردلالوانتت .2012معانمبعالراعبرلاةياهنبتاكرشلااهارتامبسحةيساسألاتايدتحلاً
.يةتجارتباوعصيةأاجهوتال تكالشرانمًابيرقت%32ناسة أدرالتظهرأو
هما 2012معانبع مالربع الرفي اتكالشراجهها اوينيادتحزن أبرق أبالسابعلربانةالمقارظهرتو
اتلافسننمثلاثلاعبرلايفنيروكذملانييدتحلافسن .ةيموكلحاموسرلاوةسفانملابيترتريغتناوم
:يبديفتاكرشلاىمعًارثيتأتيادتحالزهي أبريةتالالتيادتحالناسة أدرالتضحوأو

اقفو)يةموالحكموسلرا.1 بةتلمرفي اا التحديذجاء ه(:تكالشرمن ا%21هبتدافأاملً
بعلرفي ايةنثاالبةتلمرفي انن كاد أبتبعالرابعلرفي األعمالت ايادتحأسعمى رلىوألا

خصةلرد ايدجتموسفاع رتارت فيكالشرتها اذكرتياليةئيسلرب اباتمثل األستو.بقالسا
نم%57تذكر،يدتحالذات هتارت التي اخكالشرين ابنمو.تاتأشيرالموسرويةتجارال
.بع الحاليلرفي اا التحديذدة حدة هيات زكالشرا
اقفو)فسةناالم.2 تكالشرفسة من اناالمتبرتت(:كةلمشارت اكالشرمن ا%16هبتدافأاملً
تكالشرب ات أغمأشاردقو.بيدت فيكالشراجه اوتتيالتيادتحالأسية عمى رلودالويةلمحما

25 



 
 

           
 

  
      

       

    

        
  

       
         

           
 

       
  

 

   
 

   
 

 
 

 

 
 

 

اضيأ%(41)كةلمشارا أطوةدايزىلإً ذهيفةسفانملايدحتة أيلرذذ اهو.يلاحلاعبرلاا
تعاناالصاعقطمة فيالتامتكالشريبدو أن او.يةدتصاقالت اعايع القطاين جمبئعشا
ةتجارالو(السفروءنابال)تلخدمااع اقطو(بسمالالوتباومشرالويةذغألاوتناإلسم)يةيموتحال
ارثأترثكألايه(ترويبلكمة اأجهزويارالغقطع) ذهبً .يدحتلاا

اقفو)تاالتقاروإليجارع تكمفة افاتار.3 تكالشرت انكا(:تكالشرمن ا%13هبتدافأاملً
يدتج إلى تاضطرتيالكهي تما التحديذة هيإلى أهمتأشارتيال تايجاربإإليجارد اوعقد
.يدتحالطأةودةياإلى زا التحديذت هذكرتيالتكالشرمن ا%55تأشارو.عمىأ
اقفو)تلخدماتكمفة ا.4 تيالتكالشرمن ا%48تأشار(:تكالشرمن ا%13هبتدافأاملً

.يدتحالدةدة شياإلى زا التحديذت هذكر
اقفو)يةموالحكحئاولما.5 ر فيتملمسر ايتغال(:كةلمشارت اكالشرمن ا%13هبتدافأاملً
اريتسالاتاءارجاوصيخرتلاتاءارجإرييغتبةقمتتملا)ألعمالئح ااول دعاوقوريدصتلاود

ايدحتةيموكحلاحئاوملاريغتربتتتيتلاتاكرشلانم%42تذكرو(.رولمراوتيادالبم نأً
.اضيالمبعلرفي اتدادي زتحالذاشدة ه

اقفو)ةنيدالممذمال/تعاوفدالمددافي سالتأخر .6 تكالشرمن ا%8هبتدافأاملً
ا التحديذشدة هدةياإلى زا التحديذت هتارت التي اخكالشرمن ا%59تأشارو(:كةلمشارا

.2012معانبع مالربع الرفي ا
نويكديكاتيادتحالدةشوبيتترنالحظنا أ،تكالشرت ائافنيبقوالفروتالفاتد االخيعمى صتو
ضعونض مينقالعمىونهإال أ.سطةوتالموةالصغيرتكالشراوةبيرلكاتكالشرانيبًاكرتشم
.ةبيرالكتكالشراجه اوتتيالتيادتحالزأبرفقالمرف ايبر تكالتتت،سطةوتالموةالصغيرتكالشرا
يهيمويةموالحكموسلرهو اتكالشرذذ اه هاجوييدتحزأبرتمثلي،ت التصديركاشرصيخيمافو
.فقالمرتكمفة اوفسةناالم

 مارتثاالس اتقعتو

ة؟يتاجنإلدة طاقتها ايالزكةلشرط اهل تخط
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أ-14 لكالش

ة؟دمتخلمست ايانتقال يةقكة لترلشرط اهل تخط

يةتاجنإلدة طاقتها اياكة زلمشارت اكالشرمن ا %65 متتتز ذ، إ2012 معا نبع مالربع الرفي ا تداز
دمةتخلمست ايانتقال يةقكات ترلشرمن ا %46 تفكر ني، في ح(ثثالال بعلرفي ا %29 ةبسنب ًةنراقم)
 (.ثثالال بعلرفي ا %23 ةبسنب ًةنراقم)

ب-14 لكالش

تيانتقال يةقترو سعوتال تقبمي فيلمسر اثماتاالس تاتقوت نأ دنج ،ياضملا عبرلا ةسارد جئاتنب ًةنراقم
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 تاالمقر ستةوت ية مثلأسمالت را تثماراس ذينفتاجية لتن إلقة االطا دةيافي ز بةغالرت اكالشرط اتخطو
 .تباكلمراو تالااو نالمخازو نعالمصا مثل دةيدج لوأص الكتامو يةالحال

تطمعت وأ/و ةالحالي تهاياعمم محج عن يةاضر نهاأ عمالهاستة أوت عمى مةالتاز غير تكالشرا تذكرو
 .يةالحال يفهاى تكالإل فيية مصارفة أبحية قبل إضالراو ارتقرقيق االستح إلى 

 أكثر %(65) يةيموتحالتعاناالصو %(67) تلخدمات قطاع اكاشر نعية أنة القطاالمقار ظهرتو

 ديعمى صتو %(.61) ةيراجتلا تاكرشلاب ًةنراقم ةيجاتنإلا ةقاطلا ةدايز يف رامثتسالا ذاجت اًلؤافت
 تكاشر يهاتمو اًلؤافترثكألا %(52) يةيموتحال تعاناالص تكاشر تبرتت ،دمةتخلمست ايانتقال يةقتر
 %(.43)ةتجارالتكاشرو %(45) تلخدماا

 تاينقتلا ةيقرت ىلإ اًليم رثكأ ةريبكلا تاكرشلا نأ دجن ،تاكرشلا مجح ساسأ ىمع رظنلا دنعو
 جهوتال رونظمن مو . ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاب ًةنراقم ةيجاتنإلا ةقاطلا ةدايزو ةمدختسملا

 تكالشراتقتاوتمة لثمما يةتاجنإلقة االطا دةياأن زير بشدصتالتكاشر تقتاوتند أنج،قيوالس
 .يةلمحما

 ةصاديقتات االاسالسياسات والدر ةإدار
 دةتحالم يةبلترت اا، اإلماربيد ،13223.ب.ص

 +58814454971:؛ مباشر+55554454971:هاتف

971:مباشر 445 971:فاكس ؛+5884 4 445 5830+ 
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	 ةعيرس ةرظن عبرلا يفيبديف بكرملا لامعلأا عمتجم ةقثرشؤم لصوعبارلا ماعنم2012 ىلإ 135.9 ةطقن اهردقةدايز لجسيل2%اهردقةدايزويضاملاماتلابًةنراقم10.8% ،قباسلاعبرلابًةنراقمريشيامم نسحتولب ةيباجيإ رارمتسا ىلإ تاتقوتلامعلأا ةماتلا مداقلاعبرمل ( عبرلا لولأا م ماعن 2013.) تسكع تاتيبملاتاتقوتةيباجيلإا يمانت ًا يداصتقلاا طاشنلايف عقوتتثيح 94% امإ تاكرشلا نممداقلاعبرلا للاخرييغتنوداهئاقبوأ اهتاتيبم ةدايز. تمجس،يداصتقلاا طاشنلاصخياميفو نيباهتلادتم ىمعأ تاتقوتلا لاتاكرشةيراجتلارشوتامدخلا تاكرشاهيمتو تاعانصلاتاكةيميوحتلا .
	"" . 
	ورئادة لاتا ةيمنلاقاصتدةي يه لارئادة كحلاويف ةيم رامإا يبد ةسملؤوةل عن قحتيا قهلأادف ارتسلااتجيساسلأا ةيةي ملازتت يف ةمثمتزي 
	لاا ومنلاقاصتا يدسملتادم
	وتدعقلا ميردة لاتانسفراملإ ةية ديب

	. 
	وهبدفقساي واهجتنرظ ورؤجم ىا عمتلأامع،ل قمطأتلارئادة لارداساسلاا تتاصقئةي رعب سلانوةي لا عاطقلامعلأ ولات ي تهديف ف قملاا مالأول ىلإ قتديم ةحمل ةماع عن لااشنا طلاقاصتا يديف يلاحل ديب ولاتواتقا تسملقتل ةيمبرمعب لااقدم

	وبةفاضلإا ىلإ تانول راقتري لارداساسلاا تتاصقئةي ملوا عضرلهانولاتواتقا تسملتمبقةي، رتتستض 
	وبةفاضلإا ىلإ تانول راقتري لارداساسلاا تتاصقئةي ملوا عضرلهانولاتواتقا تسملتمبقةي، رتتستض 

	التقارير أيضاً التحديات الأساسية التي تؤثر عمى نمو وتطور الشركات مع تقييم لمتوقتات الاستثمارية 
	التقارير أيضاً التحديات الأساسية التي تؤثر عمى نمو وتطور الشركات مع تقييم لمتوقتات الاستثمارية 

	. 
	خلال الا ثنى عشر شهراً التالية

	الميجهنة 
	الميجهنة 

	2012 501 . . (12% .) 
	أُرجيت لاردسلاا ةساتاصقل ةيئا عاطقلامعلأ ا نعرلا عبرلام عبن اعم 
	1
	راشمبيلامجإ ةك 
	رشمج نم ةكأ عياحنراملإا ءة
	وقممتشا دت تلايةن ىمع زميا نم جرشلاكت ريغصلاة وملاتوةطس وكلاريبة بما يضمن تمثيلاً مناسباً لقطاعات الصناعات التحويمية وقطاع التجارة وقطاع الخدمات حسب نسبة سمهاميف اهنم لك ة لاانا جتلامجلإا يمحملراملإ ية ديب 
	ومجست لاردسلاا ةساتاصقل ةيئرمعب يلاحلا راشمةك عدا نم ربكأ درشلاكت كلاريبة 
	جح نمم تلايةن

	: 
	1 
	لغرض الدراسة الاستقصائية، يترف كل ربع سنوي عمى النحو التالي 
	لاربع ولأال وه فلاترة ام بين شهري يو ريانامرسو ،لاربع لايناث وه

	. 
	ُ فلاترة ام يبن شهري أبرو ليوينو ويلاربع لااثثل وه فلاترة ام بين شهري ويلو ويسبتو ربملاربع لارابع وه فلاترة ام بين شهري وتكأو ربدسيمبر من لك ماع

	عنيةمن ردلاساة 
	عنيةمن ردلاساة 

	Artifact
	1 .""" . 2012 
	شلاكل 
	وغبةي لاوقوف ىمع دلالاأ توتواتقا تلألامعر ،زكت لاردم ىمع ةساؤرشات ساسألثم ةيملاباتيتوراتسأ لابعي وامكلايت ملاابةع ورلأاحاب وعدد ملاوفظ
	ينوقد طُمب من الشركات المشاركة الإشارة إلى توقتاتها بشأن 
	راتافعأواخنافضأو
	ا
	ا 
	واهجت

	""" 35 -30 .
	عدم ريغت هذذ ملاؤرشتوقد ساقت ردا ةسارلا عبرلم عبن اعم ظنا ررشلاكيف ت 
	قطاعاً فرعيا
	ً 

	حسباتا ؤمرش قثة طقعا لامعلأا 
	حسباتا ؤمرش قثة طقعا لامعلأا 
	حسباتا ؤمرش قثة طقعا لامعلأا 


	() "" : 
	يتاسح مم بؤرش ةقث ا عاطقلامعلأ 
	آ يس يبي 
	سحب لامتوطس اسحلايب لاموزون ملؤرشات 
	حاامتلات لاراجتة
	لالاتةي

	
	 راتسأ لابعي 

	 
	 
	 
	جحم ملاباتيت 
	جحم ملاباتيت 


	 
	 
	عدد ملاوفظين 
	عدد ملاوفظين 



	 
	رلأاحاب 

	"": 
	يتاسح مب
	رلأااقم لاانةجت
	فامي يتقمت بكم لؤرش سابختادجهنم ماص ةيا يفرلصيد

	%(-% +) 100 
	باجلإاجيلإا تاايبة
	باجلإاتا اسلميبة

	.100 = 2011. 
	وناتحثسُ ًنئ لاشإيش ناكشًةلحقث اطقعالأاًػل يف ديت ،فهَا يتى شضسلأا بقوا ناُحجتا يف ناٌصى ًنااقتم اهن هنلىصى ًنئ سقشإي ىش ًناطسىت صىًناوٌ 
	2 
	ويف نااهُحي،يتىئاػجد سأته سياز شإًناش حتيث كيىٌاشنغت نااثٍي يَ ػوا 
	غي الأخز ؼتيٍالاػتاثس كشتيحث الاقاصتد ناتظُش ًنئ 

	=]()×()[+]() ×()[+]()×()[+]()×()[ 
	المتوسط الموزون لمؤشر ثق ةقعاط لأاعلام 
	صيفا الرصيد عىم سأاتر البيع
	وزن المتاير
	صيفا الرصيدعىم الكمايتالمابةع
	وزن المتاير
	صيفا الرصيد عىم عدد الموظفين
	وزن المتاير
	صيفا الرصيد عىم لأارابح
	وزن المتاير

	. : =60%*()+40%*(.) 
	جحى احكششن، ويتصو ىٌ شإًناخ ٍي شللا اكساشيخ ااكششنخ غصنايجش وًناحطسىت وكناثيجش ارخ احهصن يف يناًجئ نااُجت نايهحً ايلإجس ديت
	وكتٌى ناُحجيت نااهُحيئ يه شإًناش ناينات
	شإًناش يهكنا 
	وششؤ ااكششنخ شثكناي
	ششإي ااكششنخ غصنايجش وًناتحطسى

	: 
	يتم صتنيفناتم جئؤرش ا ةقثلأ لامع ىلإ جملاواعت لاثلاةث لالاتةي

	 >100 
	ذإك اان ؤمرش قثة لامعلأا 
	أ يأنتواتقا تلألامع مسبةي 

	 =100 <100 2011
	ذإك اان ؤمرش قثة لامعلأا 
	أ يأنتواتقا تلأامعسم لرقتة ذإك اان ؤمرش قثة لامعلأا 
	أ يأنتواتقا تلأامعإ لاجيبةي وعند التتبير عن مؤشر ثقة الأعمال قياساً عمى الربع الأساسي وهو الربع الثاني من عام 
	،

	(-1 ): ()> (-1) ()= (-1) ()< (-1) 
	 ريشت لاريسفتات لالاتةي 
	عمماً بأن الرمزين ت وت
	ريشيان ر ىلإتبم نياتتقبين 
	 ىلإ اتملاين ملاوأ ةحضدذان
	مؤرش ا ةقثلامعلأ 
	ت
	مؤرش ا ةقثلامعلأ 
	ت
	تواتقا تلأامعخآ لةذ ا يفلاخنافض مؤرش ا ةقثلامعلأ 
	ت
	مؤرش ا ةقثلامعلأ 
	ت
	تواتقا تلأامعسم لرقتة مؤرش ا ةقثلامعلأ 
	ت
	مؤرش ا ةقثلامعلأ 
	ت
	تواتقا تلأامعخآ لةذ رلاا يففتعا 

	-2012 
	ؤمرش قثة تجمعم لامعلأا 
	رلاعب رلاعبا 

	2012 . . . 
	ساتمراتم تا ةانلاقاصتد خ يملاتلاللا اعم 
	من لاريغتاأ يتلا تقعبزلأا تةم ومن تضلاف سنلايب ملمنو
	ومخدت عا ةدقاصتادم تطتورا نم ةلاح يف ةرلكود واكستا نعا رئادة أتثه ريذذ لادول مسؤولاً جزئياً عن تباطؤ النمو في عدد من الدول الناشئة والنامية
	ومجسم تطنرغ ةقسآ باي ااجتاهت مناقضة لذلك حيث سجمت أغمب الدول المصدرة لمنفط نمواً قوياً يدعمه الارتفاع القياسي في عائدات لاطفن والإقافن كحلاويم

	مؤرش ا ةقثلأامعا لرملكب 
	مؤرش ا ةقثلأامعا لرملكب 

	Artifact
	2 . 
	شلاكل 
	ويبدو اقصتاد إمارة دبي مؤهلاً لحمفاظ عمى زخم النمو في ظل عوةد ثقة المستثمرين في الاقصتاد وفاتتي تباطقلا ضاعساسلأا تلثم ةي لابانء وراقتلاات وجستيا عاطق لامدخلت ولاراجتة وسلاامي السيحاة نمواً سريتاً
	وسكتنامج تيه عذذ لاطتورايف ت رافتم عاؤرش لاةقث ا يفلاقاصتلصيل د ىلإ 

	135.9 2013 .(100 /)(2011.) 10.8 % . 2.7 2011. 141.3 127.8. . 
	ةطقنمم ،هظي اأ رن تواتقا تلامعلأ تلاراملإ ةماة ديب ا يفرلا عبلأ وم لن اعم 
	إاجيبةي وخآةذ ا يفزلايةد
	ريشت ردةج 
	ىلإ سارقترا
	حايدةي لاتواتقت
	ارلا عبيساسلأ ا وهرلعب لااثم ينن اعم 
	وترهظ راقملاا عم ةنرليضاملا عب رافتم عاؤرش لاا ةقثرملكب قمبدرا 
	مقارنةً بالربع المضاي مبكتي از سايةد لاتافؤشب لرلأا نأحاب وراتسلأا ا يفرلعب لااقدم
	ح يفين ترهظ راقملاةن اتلابم سلاقبا زايةد قةمي ملاؤرش قمبدرا 
	خ ةطقنللا سفن ملايف ةد اعم 
	وتظهر المقارنة بين الشركات الكبيرة والشركات اصلغيرة والمتوسطة ارتداداً في اجتذا الأعمال مقارنةً ابرلبعي اسلاقبينإ ،ذ مجسا ترشلاكت كلاريبة تواتقأ ت كثر تفاؤلاً من توقتات الشركات اصلغيرة وملاتوسح ةطسامب يم حضتن رداجت ملاؤشاخلا رص كبم لاهن ويه 
	و
	 ىمع لاتويلا
	وسكتي راتسم عافتوىلاةقث با نيرشلاكتكلاريبة ك ىلإونتواتقا تريخلأةكأثإ راجيبةيفامي خيص ريإاادت ملاباتيتومكايت ملاباتيتورلأاحاب

	19 . 53.7556 19 . . 
	وتتوه قفاذذ لاناتئرلاا عم جتا عافيذل م همجسؤرش ريدمي رتشملااييف ت دوراملإا ةلايف ت دربمسي حيث ولص سم ىمعأ ىلإتوييف هتا 
	شهراً اعتماداً عمى الطمب اخلارجي وزياةد الإنفاق احلكومي، بما يتسك حتسناً قوياً في ظروف التمل في القطاع اخلاص غير النفطي بدولة الإمارات 
	ورابتافهع من 
	 يف نوربمف ىلإ 
	نقطة، يتسك مؤشر مديري المشتريات أقوى حتسناً في الظروف لاميغشتخ ةيشلأا للاره لاـ 
	ضاملاةي
	وريشت لاردةسا ا عاطق نأ ىلإامدخلت ملاوةهج ريدصتلا وحن في دبي قاد الطريق إلى النمو في ليكون استكمالاً لتام من التتافي القوي للاقتصايف د ديب

	2012
	مؤرش ا ةقثلامعلأ ا يفرلا عبرلااتل عبم 
	مؤرش ا ةقثلامعلأ ا يفرلا عبرلااتل عبم 

	Artifact
	3 
	شلاكل 

	2012
	-
	الوتعقتا اعلاملأ ةءاد لامعلأا 
	رلاعب رلاعبا 

	2013 
	وتعقتا أءاد لامعلأا رمللأا عبنم لو عما 

	Artifact
	4 
	شلاكل 

	66% 2013 28% . 2013 60% 58%. 
	وسكتت لاردسلاا ةساتاصقئةي تواتقتقول ةيرمعب لااقدمإ ،ذتتوعق 
	ا نمرشلاكت سحتريإ ناادت مباتياهت ا يفرلا عبلأوم لن اعم 
	وتتوعق 
	عدم يأ ليجست غتيييف ر فنا سرلعب
	ولجس يفاص زيملال ناتواتقريإ تاادت ملاباتيل ترما عبلأوم لن اعم 
	سنةب 
	بالإجياب مقارنةً سنبةب 
	ابلإاجيب ا يفرلعب اسلاقب

	(59%2013.)2012 59%55%.82%.14%.
	واستمراراًللاجتاهاتالمجسمةفيالصفولاسلابةق،أتيتتواتقتملاباتيا تلإاجيبةيهلذا ارلم عبدفوةعبتواتقز تايا ةدمكلايتملاابةع
	احزيم يفاص ظفا نامكلايتملاابةعىمعسارقتراذعند
	لرمعبالأوم لناعم
	وتتته ربذذلاتواتقا تلإاجيأ ةيبىمععنراقم دناهتبسفنلارتفيف ةاعم
	مب ثيحاص غا يفزيملاسن نةب
	بالإجيابلهذاالتاممقارنةًبنسبة
	ابلإاجيباتملمملايضا
	ويتوأ عقناحتظف راتسأملاباتيتىمعسارقترااها يفرلعبلااقدح ميثتتوعق
	منارشلاكا تراشملةكعدح مدويأ ثغتيييف ر راتسأبعيملاناجتا وأ تامدخلت
	أ لاإن
	منارشلاكتزتتتز مايدةراتسأتم اهممه ةا ذذزلايةدرابفتعا ةفمكتملاوادخلااحم يف ماوزتتل ةلشماه زيارلأ حبوراتا عافمطلبملاوخ يمسللارهماجنديبسملةحايوستلاوق

	...
	وأتيتتواتقا تلأامعم لدفوةعرابفتعالاتواتقتاك ربعاطقلا ةفاعت
	وتتتبا ررشلاكتماتلايف ةماطقا يعامدخلتولاراجتةكأثرتفاؤلاًفيمايتتمقبالكمياتالمباعة،فيحينأنشركاتاصلناعاتالحتويميةأكثرتفاؤلاًفيماخيصالتوظيفوأستارالبيع
	وا ىمعرلم مغسحت ننلاتواتقتطقل ةماتلاعاالشركاتالجتاريةمقارنةًبالربعالسابقجندأنتوقتاتقطاعاصلناعاتالحتويميةجسمتاخنفضااًوانكانتزت لااإ لاجيبةيح ىلإك دريب

	() 
	ا يفاصزيملا بسح ناطقلعا 
	يمكلاا تابملةعا
	اتلوعقا تاصفلةيم 

	Artifact
	5
	شلاكل
	شلاكل

	()-
	فاصيالمزينا بسح اطقلاع
	اكليمتا البمعاة
	طقاع نصلاعاتا وحتلايمية 

	Artifact
	6 
	شلاكل 

	. 58% (78% )39% 
	ويف طقعا صلاناك ،ةعانت تواتقت ارشلاكت لايت تتلم ص لاجم يفانسلإا ةعم نت، وسبلاملا وازلجاجرثكأ ، تافؤلا،بياك امننت تواتقتارشلاكت لايت تتلم لاجم يف لاورقولابسلا تيأ كلق تافؤلا 
	وبةفاضلإا ىلإ ذكلإف ،ن 
	ا نمرشلاكت صلاانعةي اراشملةك تتوز عقايةد فم مجح يباتياهت 
	راقمةن سنبةب 
	ا نمرشلاكيف ت ر 
	ا نم

	3.% . 
	لا عب اسلاقب امك ، راشأ رشلاكت ىلإ تواهتق عدم وجود غتييعم ،ر ماهز شايم ةدتوعق يغمب 
	وتسلأا لثمتابا بل ةيساسلأتوعق رافتعا ملاباتييف ت زايةد طلاسب بمبب لارشمواعت جلاديةد، ولاتوسلأا يف عسوقا جلاديةد، وبدم ءوسم رهمجستلا ناوق وملاوسم سلاييحا

	52% 201255% 2013. 2012 201358% .57% 201358% 2012. 
	وتوضراقم حةن اتلام يلاحلا اتلابم اسلاقبطقل ،عا لاصتنسحت ،عيان رلأا يفاص يفصةدح ،يث راتفتت من 
	ا يفرلا عبلأوم لن اعم 
	 ىلإ 
	ا يفرلا عبلأوم لن اتلام 
	وسنلابةب ىلإ ارلا عبلأوم لن اعم 
	وارلا عبلأوم لن اعم 
	، فسنلا نإةب اهسفن لاةغلاب 
	من اراشملكيف ني طقعا صلاانةع توتقز تايد جح يف ةم ملاباتيت
	وفامي يتتقم رلأابحابقف ،دتوعق 
	ا نمرشلاكز تايةد ا يفرلا عبلأوم لن اعم 
	قم ،لبا 
	ا يفرلا عبلأوم لن اعم 

	فاصيمزينا عمىاكليمتا البمعاة طقلعاتا ادخلملأا تايساسة،الوتعقتا ايمصفلة 
	فاصيمزينا عمىاكليمتا البمعاة طقلعاتا ادخلملأا تايساسة،الوتعقتا ايمصفلة 

	Artifact
	7 
	شلاكل 

	. 58% (78% 39% 3% . . 
	وفامي خيص طقعا صلااناعت لاتح واك ،ةيمينا ترشلاكت ماتلايف ةم صتنمسلإا عينت وازلجاج والملاسب هي الأكثر تفاؤلاً في حين كانت الشركات التاممة في صتنيع الورق والبلاستيك الأقل تفاؤلاً 
	وتتوعق 
	ا نمرشلاكت ماتلايف ةم صلااناعت لاحتوز ةيميايا ةدمكلايت ملاابةع 
	مقارنةً بنسبة 
	ا يفرلعب اسلابق وتتوعق 
	من تمك الشركات عدم حدوث أي تغيير مقارنةً بنسبة 
	تتوا عقخنافض ملاباتيت
	وتسلأا لثمتابا برلسيئةي لايت ركذا اهترشلاكت وراا ءزلاييف ةد ملاباتييف ت زايا ةدمطلب لاانتج ا نعراشملعي جلاديةد ولاتوسلأا يف عسوقا جلاديةد وبادم ةيوسم سلاةحاي وستلاوق

	52% 201155% . 2012 201358% . 57% 2013 58%. 2013 . . 
	توظهر المقارنة السنوية لقطاع اصلناعات الحتويمية حتسناً في صافي الميزان حيث ارتفع من 
	ابلإ اجيب ا يفرلا عبلأوم لن اعم 
	 ىلإ 
	ابلإ اجيب ا يفرلا عبلأويلاحلا ماتلا نم ل
	ولابل ةبسنرمتبا نيلأويف ل اعم 
	واعم 
	، توتقت سنلا سفنيلامجإ نم ةب رشاكت صلاانعات لاحتوا ةيميراشمليف ةك لاردةسا ولاةغلاب 
	زايةد ا يفمكلايت ملاابةع
	وتص ىمعيد رلأاحاب، تتوعق 
	ا نمرشلاكز تايرلأا ةدحاب ا يفرلا عبلأوم لن اعم 
	مقارنةً بنسبة 
	 يف فنا سرلم عبن اتلامملايضا
	واحظفت تواتقا عاطق تامدخلت ىمع سارقترااه ا يفرلا عبلأول من اعم 
	مقارنةً بالربع السابق
	وترهظ راقملاةن ابرلعب اسلابز قاييف ةد تواتقا تمكلايت ملاابةع
	ومن با نيرشلاكا تةمماتل فه ياذ 

	. 2013
	القطاع، تتتبر الشركات التاممة في قطاعات الإعلان والمتمار والسيحاة واضليافة الفرعية الأكثر تفاؤلاً وا اهيمترشلاكت ماتلايف ةم لاخامدا تهملنلثم ةي طلاابةع ومتتلايم وراقتلاات ولاءانب
	ومن بين قطاعات اخلدمات الفرعية، تتوقع شركات الإعلان أداء قوياً في الربع الأول من عام 

	(). . . 
	ً نظراً لاقتراب موعد مهرجان دبي لمسيحاة والتسوق 
	لاذهشي يز دايةد ا يفمطلب ىمع امدخا تلاعلإن ورتلاويج
	امم ، يؤيد لإز ىايةد تواتقت ساغتللا اطلاا ةقلإنجاتةي
	وتشتر شركات المتمار أضياً لابتافؤشب لا نأرلا عبلأوم له ناذ اتلام ظ يفا لراشملعي جلاديأ ةدو ططخ لاتويف عس سأوج قاديةد مثأ لرفقياي وهلاند
	وتتوعق ا اثمثرشلاكت ماتلايف ةم طقعا لابانء تفنيراشم ذج عيديسلأا يف ةدوقا الحملةي والإمقأ ةيميو ساتئانا فراشملعي ملاتوقةف طخ يفوش نم ةإ اهنأشاتن لااشنا طلاقاصتدي
	وفي ظل زياةد الطمب من جميع القطاعات الرئيسية خلال هذذ الفترة، يتوقع مزودو خدمات النقل أضياً زاييف ةد لااشنا طلاقيداصت ا يفرلعب لااقدم 

	فاصيالمزياناصفلمي 
	فاصيالمزياناصفلمي 

	()-
	كيمةالميبتاع
	طقاع راجتلاة 

	Artifact
	8 . 2013 68% 
	شلاكل 
	ويتوعق زمودو امدخت لاقنأ ملاتسا لورما رشاج ءديم ةدن سلاوا قيمحمل وسلاامي نتةجي رهماجن سلاةحاي وستلاوقوقحةقي قايم تلالامءبلقن زخموانم مهتن لااضبعئ لاخا لرلا عبلأوم لن سلاةن جلاديةدامم ، ينتج ز هنعايرح ةدةك لالقن، ومن ثم، طلالع بمى امدخت لالقن
	وتشتر الفنادق والمطاعم أضياً بالتفاؤل بشأن الأداء في الربع الأول من عام 
	حيث تعمطت سنةب 
	إلى زياةد الكميات المباعة، عمماً بأن هذذ الزياةد تتزى في المقام الأول إلى الزياةد 

	. 
	ملاتويف ةتق تدقف سلاخ حايللا رهماجن سلاةحاي وستلاوق واتناقجم دموم ةعن لاتفلاايت واراتملض خللا سفن لارتفة

	61% 68% 25% . : 
	وتظهر الدراسة أيضاً أن مستوى تفاؤل القطاع التجاري بمغ في هذا الربع أعمى متدلاته منذ ستة صفولإ ،ذ ويفاص لص زيملاان ىلإ 
	ابعم باجيلإ توقسن عةب 
	ا نمرشلاكا تراشملةك زيادة في الكميات المباعة مقارنةً بنسبة 
	فطق تتوا عقخناهضاف
	وتاطقلا نمضتاعت رفلاعساسلأا ةيةي لايت تتوز عقايةد ا يفمطلب لاخا لرلعب لااقدم

	. . 
	
	رشاكت لاراجتيف ة رتكللإا عمسلاويف ةين لظ توز عقايةد ملاباتيخ تللا رهماجن ديب سملةحاي وستلاوق
	وتتوا عقرشلاكت ملاوةهج ريدصتلا وحن راتا عافمطلم بسلأا نوقا لادويلة

	. () . . 
	رشاكت راجتا ةلأغذةي ولارشمويف امب تاب ذرجاتم كل سلاوبرام ركت ولاباقلات لاز يتاد تافؤاهل أشبن ملاباتيت نز ةجيتايا ةدمطلب ىمع عمسلا غلااذئخ ةيللا صفءاتشلا ل
	وركذت ارشلا نأ ةكمطلب ىمع ملاناجتت غلااذئةي احيظف ىمع سارقتراذ ه للاخذذ لارتفة 
	كأتورب ىلإ رامس
	نظراً لانخفاض عدد المقيمين الذي يسافرون خارج الدولة لقضاء الإجازات
	وشترت رشاكت لاصتديا رةمماتل فه ياذ طقلاعا رفلايع لابتافؤل صبةصاخ ةف ز ذاجتاياصلا ةدردات أ ىلإرفقيايوارشلا قلأوطس

	. 
	تتوقع الصيدليات مبيتات قوية استناداً إلى طرح منتجات جديدة وتأثير حملات ارتلويج والاعلإ انت وزايةد عدد سلاحاي لاخرتف لة رهماجن سلاةحاي وستلاوق

	. 
	ترتش رشاكت راجتة جملاورهات ويمحلا لابتافؤل شلاديد مك ذاجتةي ملاباتيت ملاتويف ةتق لظ توسلاا عقتافم ةدن راتا عافمطلب لاخم لوسم رهماجنديب سملةحاي وستلاوق ا يفرلا عبلأول وزايأ ةدوماا ررشلءا لادولةي

	.. 
	ركذت رشاكت راجتز ةيذحلأا ةايةد ا يفمطلب نز ةجيتايا ةدمطلب م يفوسم لارهماجن ا يفرلعب الأولوملاباتيا تطخملاهل ط وحلالامرتلا توجيةي والاعلإ نةي ملناجتاهت
	وتعمطت تبض ارشلاكت ز ىلإايم ةدباتياصلا تردات

	
	

	
	

	
	

	
	

	. 
	تتوعق رشاكا تمكلبيورت واتملادز تايم ةدباتياهت لاخا لرلا عبلأول ظ يفز لايةد عدد سلاحاي لاخا للأرهش لاثلاةث لااقةمد

	
	

	60% . 31% 2012 . 62% 58% . 
	وسكتي امب تواتقت ملاباتيقلا توططخت ،ةي 
	ا نمرشلاكز تايأ ةدوماا ررشلاء خلايف اهب ةصا ارلم مداقلا عبن لجأ ساامكتحا لتياجام اهتن ملاوااخلا دم
	وختاماً، تخطط 
	ا نمرشلاكظافحمل ت ىمع سم سفنتوأ ىوماا ررشلاء لاةمجسم ا يفرلا عبرلام عبن اعم 
	متممةً ذلك بامتلاكها ما يكفي ا نمزخملون نتممع ةجيايا ترشلاء صفلا يفول اسلابةق
	وسكعا ترشلاكا تراشملمج نم ةكاطقلا عياعساسلأا تةي تواتقزتم تايةد فامي يتتقم باشنأ طوارم ارشلاء بوعقا 
	ا نمرشلاكت لاراجتةي و
	ا نمرشلاكا تراشملةك ةمماتلا مج يفاطق عياعت اامدخلت ولاراجتة

	27% 2013 6% . 34%31% 18% . 2% . 61% . . . (62%61% ) (57.)% 2013 95% (2012.) 69%
	27% 2013 6% . 34%31% 18% . 2% . 61% . . . (62%61% ) (57.)% 2013 95% (2012.) 69%
	وفيما يخص التوظيف، شهدت التوقتات تحسناً كبيراً خلال الربع السابق حيث تخطط 
	من ارشلاكز تايةدعدم دوفظاهي ا يفرلا عبلأوم لناعم 
	مقارنةً بنسبة 
	ا يفرلا عبرلام عبن اتلام ملايضا
	وتتتبر الشركات التاممة في قطاعي الصناعات التحويمية والخدمات أكثر تفاؤلاً بشأن التوظيف مقارنةً بشركات التجارة، إذ تتطمع 
	من رشاكت صلااناعتلاحتوميةي و
	من رشاكا تامدخلتو
	من رشاكت لاراجتة ز ىلإايةد عدم دوفظاهي ا يفرلعب لااقدم
	وتوضح لاردةسا أيضاً أن 
	فا نم طقرشلاكت تتوعق فختيض عدم دوفظاهي
	وسكتني لاتافؤل شلاديد جتطاشن ذا ملاباتيت ىمع تواتقر تا ةيحبرشلاكيف ت ديبإ ،ذ تتوعق 
	ا نمرشلاكز تايةد رأاهحاب ا يفرلعب لااقدم
	وتتوعق تبا ضرشلاكفلا توراشمب زأ عيو قعوج دديةديف ، حين تتوعق رشاكت رخأا ىاختذ تادبيل رقتليلاكتلا صيف هبدز فايةد ماها شرلبح
	وتنترظ تبض ارشلاكز تايةد اهئيف ةم طلاعم بم بدء لاتفايت رهماجن ديب سملةحاي وستلاوق
	وترهظ راقملاانت القطاعية مرة أخرى أن الشركات التاممة في قطاعي الخدمات والتجارة أكثر تفاؤلاً بشأن الربحية 
	تتوعق 
	و
	مه نا ذذرشلاكت عىل لاتوز يلاايةد رأاهحاب ا يفرلا عبلأ وم له ناذ اتلام
	مقارنةً رشباكت صلااناعتلاحتوميةي 
	وفامي خيص لاقتييم اتلام، زت لالا تواتقا تلأ امعل لرما عبلأوم لن اعم 
	إاجييف ةيب لظ راشإة 
	ا نمرشلاكا تراشملةك ىلإ أ نسحتو سارقتاأ روا عاضلامعلأ 
	ويه سفن لاسنةب ا يفرلعب لالاثم ثن اعم 
	وترهظ راقملاةن با نيرشلاكت كلاريبةوارشلاكت ريغصلاةوملاتوأ ةطسن الأ ولى أكثر تفاؤلاً حيث تتوقع 
	مه نا ذذرشلسحت تاكنوا عضلامعلأ ا يفرلا عبلأوم لن اعم 

	2013 59% . . 
	مقارنةً بنسبة 
	ا نمرشلاكت ريغصلاةوملاتوةطس
	ا امأرشلاكت قلاةميل لايت توتقت هدتور وا عضلامعلأ فزعأه تاذ لاهدتور ا ىلإخنافا ضمطليف ب قملاا مالأول


	وا عضلامعلأ ملاتوعقا ،رلا عبلأواتل لم 
	وا عضلامعلأ ملاتوعقا ،رلا عبلأواتل لم 

	2013 
	Artifact
	9 
	شلاكل 

	()-2012 
	أءاد لامعلأا الموتعق 
	رشلاكتا اغصلريو ةالموتطسة
	رلاعب رلاعبا 

	Artifact
	10 
	شلاكل 
	ونظراً لأ ن الشركات اصلغيرة والمت وةطس هم ةصح اهلميةن فرت يكا ةبيلأ امعا ليف ةيلامجلإ ديب 

	(95%)
	بوعقا 
	 يلامجإ نم عدا درشلاكت
	، غمب عدا درشلاكت ريغصلاة وملاتوةطس لايت تم رجإال ءاقاءت 

	446 501 . 
	اهتم 
	من لصأ 
	رشراشم ةكةك
	وتمضته نا ذذرشلاكا تلأ امعم لتنهاةي صلارغ وريغصلاة 

	. 
	والمتوسطة وفقاً لتتريف الشركات ريغصلاة وملاتويف ةطس ديب

	65% 28%. 
	كتتا سرشلاكت ريغصلاة وملاتوراا ةطسءا ةماتلا جملا عمتح لامعلأيث ظتره لاردةسا سلااتاصقئةي تواتقتقول ةيرمعب لااقدعم م توعق 
	ا نمرشلاكا تراشملز ةكايريإ ةداادت المبيتات في الربع الأول لمتام الجاري مقارنةً بنسبة 
	توتقتعدح مدويأ ث غتريي

	55% 59% . 
	تظهر المقارنة السنوية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحسناً في صافي ميزان الكميات ملاابةع وايذل راتم عفن 
	ابلإاجيب ا يفرلا عبلأوم لن اتلام ملايضا ىلإ 
	بالإيجاب في الربع الأول من هذا التام بما يتكس نمواً في نشاط الأعمال

	. 59% 69% . (73% 2013 65% .) 
	ترهظ راقملاةن يبن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ارتداداً عن الاتجاذ السائد في الربع السابق فيما يتتمق بالكميات المباعة حيث أن الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلاً في الربع راجلاي
	ويفاص غمب زيملال نارشماكت ريغصلاة وملاتوةطس 
	بالإيجاب مقارنةً بـ 
	لرشماكت كلاريبة
	ويأتي ارتفاع التفاؤل لدى الشركات الكبيرة مدفوعاً بالتوقتات الأكثر تفاؤلاً ا ذاجتمكلايت ملاابةع 
	تتوعق 
	ا نمرشلاكت كلاريبز ةايةد ا يفرلا عبلأوم لن اعم 
	مقارنةً بنسبة 
	ا نمرشلاكت ريغصلاة وملاتوةطس

	2013 (60% 51% .) . 
	تماشياً مع توقتات الأعمال التامة، تتتبر الشركات ريغصلاة وملاتوا ةطسةمماتل اطق يفيع الخدمات والتجارة أكثر تفاؤلاً فيما يخص الكميات المباعة في الربع الأول لتام 
	مقارنةً متبك ماتلايف ةم صلااناعت لاحتوميةي 
	يفاص غمب زيملاان 
	ابلإ اجيل برشماكت ريغصلاة وملاتوةطس ا عاطق يفامدخلت ولاراجتة و 
	ابلإاجيل برشلاكت ريغصلاة وملاتويف ةطس طقعا صلااناعت لاحتوميةي
	وأيته ياذ ىمع لاقنيا نم ضرلعب سلاح قباياك ثنا ترشلاكت التاممة في الصناعات التحويمية هي الأكثر تفاؤلاً بشأن المبيتات المتوقتة

	82% 92% . 
	فامي خيص راتسأ لابعي، زتتتم 
	ا نمرشلاكت ريغصلاة وملاتوإ ةطسباقراتسلأا ء ع ند تم سفندلاا ترلعب سلاقبا ويه أ ةبسنقم لمت نك لاةمجسم ا يفرلعب سلاح قباياك ثنت 
	ا نمرشلاكت تتوعق سارقتاراتسلأا ر

	26% 2013 7% 2012. . 
	شهد التوظيف تحسناً كبيراً حيث تتوقع 
	ا نمرشلاكت ريغصلاة وملاتوز ةطسايةد عدد موفظاهي لاخا لرلا عبلأواتل لم 
	مقارنةً بنسبة 
	ا يفرلبا عرلااتل عبم 
	واستمراراً للاتجاذ السائد في الربع الماضي، تتتبر توقتات الشركات الصغيرة والمتوسطة في صلااناعتلاحتوميةيواامدخلت أشبنتتيا نيزمليم دنملاوفظيم ىمعأ ننتواتقم تلايثاهت يف طقعا لاراجتة
	وىمع قنيا ضلاذاجت اسلائد ا يفرلعب ملايضا، تتتبا ررشل اكت ريغصلاة والمتوسطة أقل تفاؤلاً من الشركات كبيرة فيما يخص توقتات تتيين المزيد من الموظفين حيث 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	26% 
	زتتتم 
	ا نمرشلاكت ريغصلاةوملاتوةطس تتيا نيزمليم دن ملاوفظين لاخا لرلا عبلأول 

	2013 33% . 59% 2013 32% . . 
	اتلم 
	مقارنةً بنسبة 
	ا نمرشلاكت كلاريبة
	تماشياً عم لاتواتقا تلإ اجيل ةيبمكمايت ملاابتشت ،ةعا ررشلاكت ريغصلاة وملاتوةطس لابتافؤل أيضاً بشأن أوامر الشراء الجديدة حيث تتوقع 
	ا نمرشلاكت ريغصلاة وملاتوز ةطسايةد أوماا ررشلاء ا يفرلا عبلأوم لن اعم 
	وتتوعق 
	ا نمرشلاكت عدح مدويأ ث غتريياتفه يذا ارلعب 
	وتاشتهب تواتقأ توماا ررشلاء جلاديةد لابل ةبسنرشممج نم تاكعي اطقلااعساسلأا تةي

	(57% 69% .) 
	فامي خيص ساغتللا اطلاا ةقلإنجاتةي، زت لااا لرشلاكت ريغصلاةوملاتويف ةطس صلااناعت التحويمية والخدمات أقل تفاؤلاً من الشركات الكبيرة، وهذا يتد ارتداداً عن الاتجاذ السائد في ارلعب سلاقبا 
	يفاص زيملاان 
	بالإيجاب لمشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بصافي زيملاان 
	ابلإاجيل برشماكت كلاريبة

	60% 2013 69% . 
	ظتره لاردةسا توعق 
	ا نمرشلاكت ريغصلاة وملاتوةطس رلأا نسحتحاب ا يفرلا عبلأول اتلم 
	مقارنةً بنسبة 
	ا يفرلا عبرلاإ عم يضاملا ماتلا نم عب راشا ةرشلاكم تن جميع القطاعات الأساسية إلى توقتات متشابهة نسبياً لنفس التام

	 
	
	

	
	

	52% 60% . 
	وختاماً وفيما يتد ارتداداً عن الاتجاذ السائد في الربع السابق، تتتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة اان أقل تفاؤلاً بشأن أرباح الربع الأول من الشركات الكبيرة حيث بمغ صافي ميزان تمك الش راكت 
	بالإ يجاب مقارنةً بـ 
	لرشماكت كلاريبة

	-2012 
	وترش تاعقكتا يدصتلاف ربد يي 
	رلاعب رلاعبا 

	2013
	()-
	أءاد لامعلأا الموتعق 
	رشكتا ادصتلري
	رلالأا عبلو 

	Artifact
	11 117 .20% .
	شلاكل 
	مضتردلا تنساة راشمكة 
	رشكوم ةهجة لا وحندصتيف ري قاطاعصلا تانلا تاعتوحمييو ةلاتراجو ةدخلاامت موملا نوجيف ةد ديب
	ولأرغضا اذه لاترقري،يقدص برشكة لاتدصري لامؤسسة لاتيتحقق 
	مإ نرياداهتجملا اتموأ ة كأرث مرداصلا نات

	66% 2013. 2013 2012 55% . 
	ُ وتظردلا رهساأ ةرش نلا تاكدصتري شترتك مرشلا عاكت محملاييف ة فنس وتدأ تاتقلأا ءاأ ثيح لامعن 
	مرشلا ناكيف ت فلائتين وتتقز عةداي فلإا يريتادا فرلا يبولأا عل تلما 
	وتظلا رهراقمنة ونسلاية وتلتاتق قاطلا عدصتري اشتبه ناتئيفاص ج املزيان ملبلا تاتيدصتري عرلا نتبيولأا نلمنعما 
	وعما 
	وباقع 
	لإابيباج فرلا يبعني

	: 
	وفيام يمي خمتؤمل صيرشتا وتلاقاتساسلأا تيرخلأا ةى

	. () ()(.) 
	
	تتترب رشكات لاتدصري لاتاممةفيقطاع لاتجراةأكرث تفاؤلاًبشأنمبيتات لاصردااتفي رلابع لاقداممقرانةًبمتك لاتاممة يف قاطصلا يعانلا تاعتوحمييو ةدخلاامت 
	وتمتثل قلااطاعت رفلالا ةيساسلأا ةيعيت وتتقز عيف ةداي مبلا تاتيدصتري يف صلا عاطقانلا تاعتوحميية 
	اكلياموايو تزلااجو جاملداتو نلأاذغيو ةرشملاوابت 
	وقطا عاراجتلة 
	املوجرهتا وصلالديو ةاملنوساجو تلأاذغيو ةلابلاقو ةذحلأايو ةلإاكلرتونايت
	وتامدخلا 
	لاقنل

	. . 
	فيام أ صخيمغرش بلا تاكدصتري، أتيت وتتاتق ومن مبلا تاتيدصتري دموفعة وتبز تاتقةداي نلأا طاشعاميف ل أوسلا قادصتلاحلا رييو ةوتلاسع فلأا يوسلإا قامقمييو ةودلالية 
	وسترش رمتلا تاكدصتيف ري وتقع سم بمطمادت من ودل ملا سمجواتتمخلا نرخلأا يجيو ىأرفقيو ايودسآ لو ايالا طيحملداهي

	50%. 
	متمتك 
	من رشكات لاتدصري خططاًلتنويعصردااتهاخلال رلابع لاقداممع لارتكزي معىأسواقأرفيقيا ومجمس لاواتتو يجيمخلا نودسآ لاي والا طيحملداهي

	23% . 58% . . 
	وتيقع أٌ تتسحي ٍلاذؼخ ىتناظيخت ثيح فطط 
	شش ٍياكنا خذصتص شيجداي ي دذػفظىشنا يف اهيتنا غوداق
	وتيقع أن زتدي وتسمايت شملارتتاي بام يكتس وتقاتت مبرداصلا تاتيوقلا تاية، ذإ وتتقع 
	مرشلا ناكت راشملاكة زيف ةداي وأارشلا رمدجلا ءاةدي
	وفيام صخي قلااطاعت، تتترش ربلا تاكدصتيف ري قطا عاراجتلو ةصلاانلا تاعتوحميية أكرث تفاؤلاً بكثري من نظرياتها في قطاع لادخمات فيما يتمتق بأوارم لارشءا لادجدية

	61% 2013 15% .. 
	تتترب توقتات رشكاتلاتدصري بشأن رلابحيةمتفامئةأيضاًبمايتكساراءا الإيجابيا ةتلماةقلاطلأا ععامل، ذإ وتتقع 
	مرشلا نز تاكةداي فرلأا يرلا للاخ حاببولأا عل من عما 
	مقرانةً بنسبة 
	وتتقع مدع ودحث غتيري معرلأا ىحاب
	ورشكاتلاتدصري لاتاممةفيقطاعلاتجراةهيالأكرث تفاؤلاًفيمايصخ رلابحيةمقرانةبلارشكاتلاتاممة يف قاطعا يصلانلا تاعتوحمييو ةدخلاامت

	
	

	
	

	
	
	

	 
	2012
	-
	دلأاءا اعلما طقلعا لامعلأا 
	رلاعب رلاعبا 

	. 
	را نأ مغرغلا ضرلئيسي هلذذ لاردساه ةوقساي تواتقا ترشلاكت أشبن لااشنا طسملقتىتست ،يمب الدراسة أيضاً إلى تحديد التغييرات الفتمية في أداء الأعمال من ربع إلى آخر

	2012 . 16 %17% 14% . 
	وقلك دأ ناادا ءلأعملا ا يفرلا عبرلام عبن اعم 
	أا نم لضفرلعب لالاثثإ ،ذ راشأ عددكأبم رن ارشلاكا تراشملةك لإجست ىيز لايةد ا يفمكلايت ملاابةع 
	وركذا ترشلاكت اطق يفيع صلااناعت لاحتوميةي واامدخلت قحتأ اهقيادإ ءاجيم يبح نيا ثمكلايت ملاابةع ا يفرلا عبرلاعب،ويفاص غمب زيملاان 
	و
	ابلإاجيب ىمع لاتويلاح يف ،ياك نيفاص ن زيملاان لابل ةبسنرشماكا تةمماتل يف طقعا لاراجتة 
	ابمسلب

	. . 
	يأتي الأداء الإيجابي لقطاع الصناعات التحويمية مدفوعاً بأداء قطاعات الإسمنت والأغذية ولارشموابت وازلجاج واتملادن
	ا نأ لاإرشلاكت ماتلايف ةم كلااميوايت ا وألأ اثأ ثو سبلاملا أو لاورأ قو صتنعي لابسلاتيكوهجاتتيف ؤطاب زتي اهطاشنى ىلإ زأةم سلايوةل وزتايد ملاانةسف ومقتا صراشملعي واخنافض مطا بمتلءلا

	()() (
	يلثمت ماتلاا ليساسلأ وريفاص ءا زيملاا نامسلطقل يبعا لاراجتة ا يفخنافم ضباتيعطق ت غراي سلارايات 
	وسلابا برلئيسي ملاكذور ا وهخنافا ضمطلب
	ومناجتتلابانءولاريمتت 
	وسلابا برلئيسي ملاكذور غض وهورخأت ط ملادفواعت حصملاوب ابخنافض ا يفمطلب 
	وامكلبيورت ورتكللإاونايت
	وسلابا برلئيسي ملاكذوه روتا ؤطابمطلبوتورف لابادئرلأا لخص 

	
	

	(
	ومناجتت لاليمجت 
	وسلابا برلئيسي ملاكذوه روعدسلاا مرقترا سلايساي ومن لذك أتريث

	) )(
	ثمناً
	رطضلاا ةلاحاب راجلاةي س يفوراي 
	وحلأاذةي 
	وسلابا برلئيسي ملاكذوه روتورف لابلئاد 

	)(
	الأرخصثمناً
	والأ اثث
	وسلابا برلئيسي ملاكذور حا وهتادم ملاعم ةسفان تلادد كلابيم رن 

	) 
	ارشلاكت صلاينةي لايت ليمت رغإ ىلإقا سلاوق لاببادئا للأ رخص ثمناً
	وسبلاملا وسنملاواجت 

	(
	وسلابا برلئيسي ملاكذور ا وهخنافأ ضوماا ررشلاء جلاديةد حصملاوببرغإقا سلاوق 

	.) 
	بالبدائل الأرخص ثمناً من الصين 
	واجا ءلأادا ءلإ جيل يباا عاطقامدخلت ا يفرلا عبرلاعب 

	: () () () () () () (.) 
	مدفوعاً بزياةد نشاط الأعمال في القطاعات التالية 
	الاعلإن 
	ازلايدة ا يفمطلب 
	ولابانء ولارامتم 
	زايةد عدد قتلاود 
	ومتتلايم 
	زايتم ةددلات لالاطا بمملقحتين 
	واطلااتبت 
	زايةد امطلب لاانتج عن ملاؤرمتات واراتمللثم ض رتمج ضسكتي 
	وراقتلاات 
	زايةد عدا داجلأنب حصملاوب بم نسحتا خانلأاديف ء ديب وزتتز ةتمس ديب ابعتراباه وةهج سارامثتية أكثر أمناً مقارنةً بدول خأرى في المنطقة
	ولاةفايض 
	زايةد سلاحاي نتةجي ملوسام لارهماجانت واراتملض لاراجتةي
	ولالقن 
	انشاتت رظوا فمتلامم ل ىدأ ز ىلإايةد تدفز قوارتلا رفهي والألامع

	--2012 
	فاصيالمزيب ناالبسنةلكميمتا البمعاة بسح اطقلعالأا تايساسة
	الرخمجتا فلايمصة
	رلاعب رلاعبا 

	Artifact
	12 =% -% 
	شلاكل 
	اصفا يملزيان
	رشلالا تاكيت ركذت قحتيز قةداي 
	رشلاذلا تاكي ركذتتجسيل خناضاف 

	2012 69% 20% . 
	واحظفت راتسأ لابعي ىمع سارقترااه ح ىلإك دريب ا يفرلا عبرلام عبن اعم 
	حيث ركذت 
	ا نمرشلاكا تراشملةك عدح مدوث غتيياتسلأا يف ر،ر فح يين ركذت 
	اخنافراتسلأا ض نتةجي تضا فمطلبوملاانةسف

	2012 
	وزادتأعادد ملاوفظين ا يفرلعب ارلاعب من اعم 
	حيث راشأت تبا ضرشلاكت ىلإ زايةد عدد 

	(68)% 
	(68)% 
	موفظاهي لاخا لرلعب ملاكذورأ لاإ ،مغأ نا ةيبرشلاكت 
	راشأت ىلإ عدح مدويأ ث غتيييف ر 

	. 
	عدم دوفظاهي ه للاخذا ارلعب 
	واكنا ترشلاكت اطق يفا يعامدخلتوصلااناعت لاحتوا ةيميرثكلأ 


	25%23% 11% 
	تفاؤلاً حيث أشارت 
	و
	منها إلى زيادة عدد موظفيها مقارنةً بنسبة 
	ا نمرشلاكيف ت 

	. 
	طقعا لاراجتة

	8% . 16%15% . 8% . 
	ومبكتي اا سلأدءا اتلام جملا عمتلأامعم لح نيا ثمكلايت ملاابةع، جنأ نأ دوماا ررشلاء جلاديةد زاه تدرخلأا يى لاخا لرلا عبرلاسح عبمبهظي ام ريفاص ن زيملاان لاغلاب 
	ابلإ اجيب
	ومن بين اطقلااعساسلأا تةي، راشأت رشاكا تامدخلتوصلااناعت لاحتوميةي لإجست ىيأ اهمادإ ءاجيح يبيث يفاص غمب زيملاان 
	و
	ابلإ اجيب ىمع لاتويلا 
	ومن لاحانرخلأا ةيى، مجسا ترشلاكت الماتليف ة لاراجتزيم يفاص ةان قردذ 
	ابمسلب

	29% 44% .44% 39% .43% 26% . 
	احظفت 
	ا نمرشلاكت ىمع سارقتاتم ردلات ساغتللا اطلاا ةقلإنجاتةي ا يفرلا عبرلاعبيف ، حين مجست 
	ا نمرشلاكز تايةد فه يا ذذتملدلات
	وترهظ راقملاةن با نيرلتبأ نين رشاكت صلااناعت لاحتوز ةيميادتم نم تدلات ساغتللا قاطلاا ةلإنجاتعم ةي راشإة 
	ا نمرشلاكت ىلإ زيادة في متدلات استغلال الطاقة مقارنةً بنسبة 
	ا يفرلعب لالاثث
	وفامي خيصطقعا اامدخلتز ،ادت 
	ا نمرشلاكا تراشملتم نم ةكدلات ساغتللا اطلاا ةقلإنجاتةي فه يذا ارلعب مقارنةً بنسبة 
	ا نمرشلاكت ا يفرلعب اسلاقب

	2012 71% . 27% : . 
	اوستمراراً للاتجاذ السائد في الربع السابق، حافظت تكاليف التمالة عمى استقرارها نسبياً في الربع ارلااتل عبم 
	حيث راشأت 
	ا نمرشلاكت ىلإ عدح مدويأ ث غتريي فلاكت ييف وحةد ةلامتلا
	وراشأت 
	ا نمرشلاكت ز ىلإايةد فلاكت ييف ةلامتلا،وزتته ىذذ ازلايةد ا ىلإلأ سابب لالاتةي
	رما ةتجارلواتب وازلايةد ا يفرلواتب وراتإ عافراجياا نكس تلامتل وزلاكت ةداييا فتملةشي رخلأاى

	45% 201214% . 55% 40% 46% . 
	وراشأت 
	ا نمرشلاكا تراشملةك ز ىلإايةد ةفمكت ملاوااخلا دم، ولايت متثم لراث ققم تملديم دن ارشلاكت، ا يفرلا عبرلااتل عبم 
	، وهباذ كتوسنلا نةب قد زادت قمبدرا 
	تم نعديف اهل ارلعب لالاثم ثن سفن اتلام 
	وتتتبر شركات الصناعات التحويمية هي الأكثر تأثراً بهذذ الزيادة حيث راشأت 
	من هذذ الشركات إلى زيادة هذذ التكاليف في الربع الرابع مقارنةً بنسبة 
	من رشاكا تامدخلتو
	من رشاكت لاراجتة

	2012 30% 
	وزادت يلاكتا فراجيلإ ا يفرلا عبرلااتل عبم 
	وفقاً لما ذكرته 
	ا نمرشلاكا تراشملةك 

	62% . 
	غيأ راح اهنظفت ىمع سارقترااه سنلابةب مغلأبةي 
	ا نمرشلاكت

	26% 
	وأوضحت دراسة الربع الحالي أيضاً أن 
	ا نمرشلاكا تراشملمصح ةكت ىمع متولي رصميف، 

	77% 
	وراشأت 
	مه نا ذذرشلاكت ىلإ عدح مد ويأ ث غتريي فلاكت ييف لامتولاخب ليام ف ركذهت 

	23% . 
	سنلاةب ملاتقبةي لاةغلاب 
	ز نمايةد ةفمكت لامتولي
	واكنسلأا تابا برلسيئةي لايت ركذا ترشلاكت 

	اراشملأ ةكلاح اهنتدوصح نواهل ىمع متولي بيكن زت لاا يه لالاعتاقيف د راتتم عافدلاتلاافئةد 
	اراشملأ ةكلاح اهنتدوصح نواهل ىمع متولي بيكن زت لاا يه لالاعتاقيف د راتتم عافدلاتلاافئةد 

	/ . 
	وارلسوم وموتص ةهجاوعم تاب لاامضانت
	كلاافلات

	51% 2012. 6%12%38% . 
	وأرهظتلاردأ ةسان 
	ا نمرشلاكا تراشملةك راشأت ز ىلإايأ ةدو عدم غتيسم رتوايرلأا تحاب ا يفرلا عبرلااتل عبم 
	أ لاإن ناتئيفاص ج زيملاااك ننت ابمسلب عبمج راطقلا عياعت بوعقا 
	لرشماكيف ت طقعا صلااناعتلاحتوميةي و
	لرشماكيف ت طقعا لاامدختو
	لرشماكت يف طقعا لاراجتة

	-2012 
	دأءا رشلاكتا اغصلريو ةالموتطسف ةبد يي
	رلاعب رلاعبا 

	2012 95% . (3% .) 
	كتيأ سادا ءرشلاكت ريغصلاةوملاتوةطس ا يفرلا عبرلام عبن اعم 
	الأدءا اتلام جملعمت الألامعإ ،أ ذه نا ذذرشلاكت لثمت 
	من تلاا ةنيراشمليف ةك لاردةسا 
	وجنأ دن شناا طرشلاكت الصغيرة والمتوسطة تحسن في الربع الرابع مقارنةً بالربع السابق من حيث الكميات المباعة 
	يفاص غمب زيمان ملاباتيت 
	ابلإاجيب

	: 
	فامي خمت يمييص ملناتئساسلأا جةي

	70% 18% .68% 24% . 71% 27% . 44% . 68% 21% 
	70% 18% .68% 24% . 71% 27% . 44% . 68% 21% 
	
	راشأسن تةب 
	ا نمرشلاكت ريغصلاة وملاتوا ةطسراشملةك ىلإ عدم وجويأ د غتيييف ر جحم ملاوظيفن،وراشأسن تةب 
	ا نمرشلاكت ز ىلإايةد عدم دوفظاهي 
	وراشأت 
	ا نمرشلاكىلإ ت سارقتلاكت رايا فلإراجيح يف ،ين راشأت 
	ا نمرشلاكت ىلإ رافتعا هذذ لافيلاكت 
	وراشأت 
	تقريباً من الشركات إلى عدم تغير تكاليف التمالة مقارنةً سنبةب 
	راشأت ز ىلإه ةدايذذ كتلا فيلا
	وفلاكت صخي امييف ملاوااخلا دم، ركذت 
	ا نمرشلاكز ته ةدايذذ لافيلاكت لاخا لرلا عبرلاعب 
	وا ىمعرلغأ نم من 
	من ارشلاكت راشأت ىلإ عدم ريغت راتسأ لابعي ا يفرلا عبرلاعب، مجست 
	ا نمرشلاكت 

	. 50% . 
	انخفاضاً في أستار البيع 
	ويحتمل أن يكون هذا قد أثر سمباً عمى رلأاح حابيث راشأت 
	ا نمرشلاكت ريغصلاة وملاتوا ةطسراشملةك ا ىلإخنافض رأاهحاب ا يفرلا عبرلاعب


	حققت الشركات الكبيرة أداء أعمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الكميات
	حققت الشركات الكبيرة أداء أعمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الكميات

	51% . 36% 
	ً ملاابةعإ ،ذ راشأت 
	ا نمرشلاكت كلاريبة ز ىلإايا ةدمكلايت ملاابةع ا يفرلا عبرلاعب 
	ونتيجةً لذلك، حققت تمك الشركات أداء أفضل عمى صتيد الأرباح حيث أشارت 
	ماهن

	. 
	ً ز ىلإايرلأا ةدحاب

	
	

	-2012 
	رش ءادأكتا ادصتلري 
	رلاعب رلاعبا 

	36% 
	
	ظتره راقملاةن با نيرشلاكت ملاوةهج ريدصتلا وحن ومتك ملاوةهج حنو سلاوق أ ةيمحملان رشاكت فلائتين حققت أداء متشابهاً ميح نا ثريلإاادتإ ،ذ راشأت 
	من رشاكت

	40% . 
	ً ريدصتلا و
	ا نمرشلاكت ىلإ ةيمحملا زايريإ ةدااداهت ا يفرلعب ارلاعب

	12% 11% 
	ولثملاب، راشأت 
	من رشاكريدصتلا ت و
	ا نمرشلاكا تمحملةي ز ىلإايةد راتسأ 

	2012. 
	لابعي لاخا لرلا عبرلام عبن اعم 

	ترهظ راقملاةن اطقلاعةي أن رشاكريدصتلا ت ماتلايف ةم طقعا صلااناعت لاحتورمتسا ةيميت 
	ترهظ راقملاةن اطقلاعةي أن رشاكريدصتلا ت ماتلايف ةم طقعا صلااناعت لاحتورمتسا ةيميت 

	في تسجيل أداء أفضل من حيث الكميات المباعة والأرباح مقارنةً بمثيلاتها التاممة في 
	في تسجيل أداء أفضل من حيث الكميات المباعة والأرباح مقارنةً بمثيلاتها التاممة في 

	. 
	اطقا يعامدخلت ولاراجتة

	70% 
	فامي خيص لاتوظياح ،فظفت 
	نم رشاكت لاصتدمع ريتم سفن ىدلات لاتوظييف ف 

	2012.23 % 
	ارلعب لالاثثمن اعم 
	وركذت 
	نم رشاكريدصتلا ت ماتلايف ةم صلااناعت 

	16%28% 
	لاحتوميةي تتيم نيوفظيج ندد ا يفرلعب ارلاعب مقارنةًبنسبة 
	و
	اطق يفيع 

	. 45% 
	اامدخلت ولاراجتة
	وراشأت 
	من شركات التصدير أيضاً إلى زيادة تكاليف المواد الخام 

	46% . 
	ا يفرلعب ارلاعب قملبا 
	ا نمرشلاكت لايت افأدت تبدح مدويأ ث يغتييف ر لافيلاكت

	: 
	أرهظت لاردةسا لاحلاسلأا ةيابا برلسيئةي لالاتةي لالاح يتت دون رخناطا ارشلاكا تمحملةي يف ريدصتلا

	
	
	

	
	

	
	

	. . 
	اقتصار تركيز الأعمال حالياً عمى السوق المحمية فحسب دون التفكير حالياً في التصدير
	رمتسارا سلاوق يف ةيمحملا توريف رفج صيةدامم ، قيةجاحلا نم لم إا ىللحبث عن رفص ريدصتلا خكراي ملمنو

	o o 
	..
	عدمكونالتوسعفيالتصديرجزءاًمنارتسلااتجيةيال ةماتلرشماكت
	الاعتقادفيوجودمصاعبماليةفيمايتتمقبالرسومالجمركيةواجراءاتالتصدير

	o o 
	.
	الاعتاقممع ريدصتلا نأ يف دقتم ةيةد

	حتدايا تلأساسلأا لامعةيفيديب
	حتدايا تلأساسلأا لامعةيفيديب

	حتدايا تلأساسلأا لامعةيا يفرلا عبرلاعبحتدايا تلأساسلأا لامعةيا يفرلعبلالاثث
	حتدايا تلأساسلأا لامعةيا يفرلا عبرلاعبحتدايا تلأساسلأا لامعةيا يفرلعبلالاثث

	2012 2012 
	Artifact
	13 
	شلاكل

	2012.
	تتناولالدراسةأضياًالحتدياتالأساسيةحسبماتراهاالشركاتبنهايةالربعارلاعبمناعم

	32%.
	وأرهظتلاردأ ةسان
	تقريباًمنارشلاكت لاتوهجاأةيصعوابتراجتةي

	2012
	وترهظراقملاةنابرلعباسلابأ قربأ نزحتداينيوا اههجارشلاكتا يفرلا عبرلام عبناعم
	 امه

	.
	نسفالحتديينالمذكورينفيالربعالثالثمننسفالتاموانتغيرترتيبالمنافسةوالرسوماحلكومية

	:
	وأوحضتلاردأ ةسانلاحتدايتلالاتةيربأ يهزلاحتدايتأتيثراًعمىالشركاتفيدبي

	1.
	1.
	1.
	(21%:)..57%.
	ارلسومكحلاومةي
	وفقاًلماأفادتبه
	ا نمرشلاكت
	ه ءاجذيدحتلا اا يفرملتةبالأوىلر ىمعسأحتدايا تلامعلأا يفرلعبارلاعبتبأ داك ننا يفرملتةبلااثنةيا يفرلعباسلاقب
	وتسلأا لثمتابا برلسيئةيلايتركذا اهترشلاكيف تراتر عافسومتجديا درلةصخلاراجتةيورسوملاريشأتات
	ومنبا نيرشلاكخا يتلا تراته تاذلاحتدي،ركذت
	منارشلاكز تايه ةدح ةدذيدحتلا اا يفرليلاحلا عب


	2.
	2.
	(16%:).
	ملاانةسف
	وفقاًلماأفادتبه
	ا نمرشلاكا تراشملةك
	تتربتملاانا نم ةسفرشلاكتامحملةيولادولر ىمع ةيسألاحتدايتلايتتوا هجارشلاكيف تديب
	وقدراشأمغأ تا برشلاكت



	(41)%..()()().
	اراشملةك
	أيضاًإلىزيادةوطأةتحديالمنافسةفيهذاالربعالحالي
	وها ذذرليأاشعئبمج نياطقلا عياعا تلاقاصتدةي
	وا نأ ودبيرشلاكتماتلايف ةمطقعاصلااناعتلاحتوميةي
	مسلإانتوالأغذةيولارشموابتولالامسب
	وطقا عاامدخلت
	لابانءورفسلا
	ولاراجتة
	عطقغلارايوزهجأا ةمكلبيورت
	هيالأكثرتأثراًبهذاالتحدي

	3.
	3.
	3.
	(13%:).55%.
	راتافا ةفمكت عراجيلإوراقتلاات
	وفقاًلماأفادتبه
	ا نمرشلاكت
	اكنا ترشلاكتلايتراشأتمهأ ىلإيه ةذيدحتلا امت يهكلايترطضات ىلإ جتديدقعوا دراجيلإإبراجياتأىمع
	وراشأت
	ا نمرشلاكتلايتركذه تذيدحتلا از ىلإايةدوةأطلاحتدي


	4.
	4.
	(13%:)48%.
	ا ةفمكتامدخلت
	وفقاًلماأفادتبه
	ا نمرشلاكت
	راشأت
	ا نمرشلاكتلايتركذه تذيدحتلا از ىلإايش ةدةدلاحتدي


	5.
	5.
	(13%:)(.)42%.
	املوائحكحلاومةي
	وفقاًلماأفادتبه
	ا نمرشلاكا تراشملةك
	لاغتيا رسملمتيف رلواا حئلامعلأ
	المتتمقةبتغييرإجراءاتالترخيصواجراءاتالاستيرادوالتصديروقواعدمبلادايتوارملور
	وركذت
	منالشركاتالتيتتتبرتغيرالموائحالحكوميةتحدياًأنه ةدشاذلاحتز يدادتا يفرلعبملايضا


	6.
	6.
	/(8%:)59%2012.
	 رخأتلاس يفاددملادفواعت
	لامذمملادينة
	وفقاًلماأفادتبه
	ا نمرشلاكتاراشملةك
	وراشأت
	ا نمرشلاكخا يتلا تراته تذيدحتلا از ىلإايةده ةدشذيدحتلا اا يفرلا عبرلام عبناعم



	..
	وتص ىمعيخلاا دتافلاتورفلاوقبينفائا ترشلاكت،أ انظحلانرتتيبوشةدلاحتدايتاكيدكيونمشتركاًبينارشلاكتاكلريبةوارشلاكتريغصلاةوملاتوةطس
	أ لاإهنوىمعلاقنيم ضنوعضارشلاكتريغصلاةوملاتوةطس،تتتلاكت ربيا فرملاقفربأزلاحتدايتلايتتوا هجارشلاكتكلاريبة

	.
	وفاميخيصرشاكريدصتلا ت،يلثمتربأزحتدييوجاه ها ذذرشلاكتا وهرلسومكحلاومةيوميهيملاانةسفوا ةفمكترملاقف

	وتعقتا سلااثترام 
	وتعقتا سلااثترام 

	طخت لها طرشلةكزلايا اهتقاط ةدلإنجاتي؟ة
	طخت لها طرشلةكزلايا اهتقاط ةدلإنجاتي؟ة

	Artifact
	14-
	شلاكل 
	أ 

	طخت لها طرشلرتل ةكقةي لاقتنايا تسملختمد؟ة 
	طخت لها طرشلرتل ةكقةي لاقتنايا تسملختمد؟ة 

	Artifact
	201265% 
	زادت ا يفرلا عبرلام عبن اعم 
	إ ،ذ زتتتم 
	ا نمرشلاكا تراشملز ةكايا اهتقاط ةدلإنجاتةي 

	(29% )46% 
	مقارنةً بنسبة 
	ا يفرلعب لالاثث
	ح يف ،ين ركفت 
	ا نمرشلرت تاكقةي لاقتنايا تسملختةمد 

	(23% .) 
	مقارنةً بنسبة 
	ا يفرلعب لالاثث

	14-
	شلاكل 
	ب مقارنةً بنتائج دراسة الربع المضاي، جند أن توقتات سلااتامثا رسمليف يمبقت لاتوعس ورتقةي لاقتنايت 

	. 
	وطختا طرشلاكا ترلاغةب ز يفايةد اطلاا ةقلإ نتل ةيجاتفنيذ سارامثت ار تلامسألثم ةي توةتس رقملاات لاحلاةي وماتكلا صأول جديةد لثم اصملاعن وزاخملان واالات وارملكابت

	/. 
	وركذت ارشلاكت ريغ زاتلاةم ىمع توأ ةتساهلامع أاهن رضاةي نع جحم ممعاياهت يلاحلاة و
	أو تعمطت ىلإ حتسلاا قيقرقترا وارلاضإ لبق ةيحبأ ةفراصم ةييف لإلاكت ىاهفي لاحلاةي

	(67)% (65)%(61.)% (52)% (45)% (43.)% 
	وترهظ راقملااطقلا ةنأ ةيعن رشاكا عاطق تامدخلت 
	وصلااناعتلاحتوميةي 
	 رثكأ تفاؤلاً تجاذ الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية مقارنةً بالشركات التجارية 
	وتص ىمعيد رتقةي لاقتنايا تسملختةمد، تتربت رشاكت صلااناعت لاحتوميةي 
	الأكثرتفاؤلاً ومتاهي رشاكت اامدخلت 
	ورشاكتلاراجتة

	. . 
	وعند النظر عمى أساس حجم الشركات، نجد أن الشركات الكبيرة أكثر ميلاً إلى ترقية التقنيات المستخدمة وزيادة الطاقة الإنتاجية مقارنةً بالشركات الصغيرة والمتوسطة 
	وم نمظنور لاتوهج سلاويق،جنأ دنتواتقت رشاكتلاتصدشب ريز نأايةد اطلاا ةقلإنجاتةي اممثل ةمتواتقتارشلاكت امحملةي

	رادإة ردلاو تاسايسلاسالاا تاتقيداصة 
	رادإة ردلاو تاسايسلاسالاا تاتقيداصة 
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