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: الهدف   

ضعهم الشخصي المالي     وهم، وانما يتعلق باقتصاد بلدلمستهلكين في منطقة الشرق األوسط في     ا  ومواقف  الحظاتفهم م
.بشكٍل عامسوق العمل  فهم ستثمار وال، وما احتمال قيامهم بالشراء وا    والوظيفي 
  ثالثة ال   تغطي الفترة   نتائج هذا التحليل       ، علماً أن   من هذه النتائج على أساس ربع سنوي      إنطالقاً ربعة مؤشرات   أ  تحديدسيتم 

2007أبريل / نيسان شهر فييةفترة األساس   ال  بعد )  2007أكتوبر/ تشرين األول  (
: وهذه المؤشرات هي   

مؤشر ثقة المستهلك   
مؤشر توقعات المستهلك  

نفاق اإل  /   الى االستهالك    عةالنز  مؤشر 
الموظف  مؤشر ثقة  
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:خلفية المشروع 

 في بلٍد ما للرفاه االقتصادي    مقياساًثقة المستهلك    تعتبر 
التضخم ،    ومنها  –في االقتصاد وتوقعاته باإلستناد الى عوامل متعددة    المستهلك لمستويات رضى انعكاس   هي

، ونمو  عائداته/ ، وسبل االستثمار    ة، والبطال رواتب ال  هيكلية  /   وأداء سوق األوراق المأليات، وخلق فرص عمل         
 ،عر الصرف  وس ةدئ الفا  معدلكاليف المعيشة،  االعمال التجارية، وسياسات الدولة االقتصادية، والبنية التحتية، وت           

  ... الخ  
  تأثير على المتغيرات االقتصادية     هوتوقعات لمستويات رضى المستهلك  كوني

 ويعتبرونها  م له لمتوفرةمستويات الدخل ا    حول  االقتصاد و  حول  باإليجابية المستهلكون  شعر فعلى سبيل المثال، اذا    
ةالى انفاق المزيد على السلع االستهالكي           يميل سوف فكافية ، 

مزيد من النمو  ال مما يخلق   ، الى األمام     لمستهلكنفاق ا  إاالعمال التجارية التي تعتمد على      بوهذا بدوره سيدفع  
االقتصادي 

 في خلق حالة ركود    ت ، و  إنفاق المستهلك   كبح ت ان امن شأنهرؤية متشائمة حول اإلقتصاد     ، فإن خرى جهة أ ومن 
صادي  وبتراجع إقت    / في األعمال خسائر بسبب يت يمكن ان اإلنفاق مما  

 جيدة توقعاتولديهم االمن الوظيفي   و حول توقعات العمل وفرصه ن ي متفائللراشدون  ا ونوظفالم  ، اذا كان    أيضاً
مواقفهم تجاه العمل    ذلك على  سوف ينعكس ف، تهاوتنميمسيرة عملهم نمو حول  متفائلون وهم  حول الرواتب    

.سلوكيات إنفاقهم   إضافةً الى  ،  بشكٍل عامواالقتصاد  
التنبؤ بالمتغيرات االقتصادية    على  ساعد ي يمكن ان وظفين والم ينمستهلكوبالتالي فإن إتباع النزعات في توقعات ال    

ن ي، واالقتصادي  التوظيف وكاالت / وإستشاريي ورجال االعمال ،    / والمصنعين  وهذه المعلومات مفيدة للمهنيين،   
والجمهور العام    
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: مواصفات المجيب  

العمر والجنس 
راشدون ذآور وإناث  

69-20العمر بين 

الجنسيات    
محلية                       
عربية                   
غربية                   
ةآسيوي                   

بلد االقامة
*   ، قطر ، البحرين      *  مان االمارات العربية المتحدة ، المملكه العربية السعودية ، الكويت ، عُ                  :   مجلس التعاون الخليجي                             
االردن    *  لبنان ، سوريا  :   بالد الشام                        
*   ، الجزائر ، تونس         *  مصر ، المغرب    :   شمال افريقيا                       

باآستان :  شبه القارة                            
   لم يعرض   لذا   للموجة الحالية ،            متدنّية نهعّي*                      
: المنهجية 

اجمالى عدد   .  نوفمبر/   تشرين الثاني  مناآتوبر والثاني عشر  /    االنترنت بين الثامن عشر من تشرين االول        من المعطيات جمع   تّم 
14190 هوالمجيبين   
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: إحتساب المؤشرات والمقاييس  

:المؤشرات التى ترآز على قياس ثقة المستهلك هي            
(CCI) مؤشر ثقة المستهلك

(CEI) مؤشر توقعات المستهلك
(PCI)نفاق اإل /  الى االستهالكعةالنزمؤشر 

بسوق العمل وتوقعاتهم الخاصة حول مسيرتهم       إن المؤشر الذي يهدف الى قياس الثقة التي تربط الموظفين والعاملين                    
: المهنية هو   

(ECI)وظف مؤشر ثقة الم
: يتألف مؤشر ثقة المستهلك من األسئلة الخمسة التالية              

المالي الحالي مع وضعك في العام   ) ووضع عائلتك(برأيك آيف تقارن وضعك . نرغب في سؤالك عن وضعك المالي حاليا1.
الماضي؟   

(a  أفضل, b)    مماثل للعام الماضي, c) أسوأ, d)  ال أستطيع القول/ ال أعرف
المالي يمكن أن يتغير في خالل سنة؟ ) ووضع عائلتك(بأي طريقة تعتقد أن وضعك 2.

(a  أفضل, b)  يبقى مماثًال لوضع هذه السنة, c) أسوأ, d)  ال أستطيع القول/ ال أعرف
شهرآيف تقارن توقعاتك الحالية حول إقتصاد بلدك مع توقعاتك قبل ثالثة أ 3.

(a  أفضل, b)  مماثلة, c) أسوأ, d)  ال أستطيع القول/ ال أعرف
برأيك آيف يمكن أن يتغّير إقتصاد بلدك في خالل سنة؟ 4.

(a  أفضل, b)  يبقى مماثًال لوضع هذه السنة, c) أسوأ, d)  ال أستطيع القول/ ال أعرف
 البّراد أو الحاسوب أو األثاث أو اآلليات أو الملكيات؟  آيف تقّيم الفترة الحالية لشراء سلع إستهالآية مستدامة آالتلفاز أو 5.

(a وقت جيد, b) وقت طبيعي, c) وقت سيء, d)  ال أستطيع القول/ ال أعرف
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: إحتساب المؤشرات والمقاييس  

:يتم إحتساب المؤشر وفقًا للصيغة التالية        
100) * قيمة الفترة األساسية/ قيمة الفترة الحالية =(قيمة المؤشر

العينة    )/  عدد اإلجابات المتشائمة    -عدد اإلجابات المتفائلة     =((يتم إحتساب قيمة الفترة الحالية لكل سؤال آما يلي             
      100 ) +  100)*المحققة    

للمؤشر بشكل عام  تجمع قيم الفترة الحالية لكل سؤال للحصول على قيمة الفترة الحالية                           
 على أنها قيمة الفترة األساسية          2007أبريل  /تحدد قيمة الفترة الحالية المحتسبة لشهر نيسان           

    100 وقيمة المؤشر في هذه الفترة هي         2007حددت فترة المؤشر األساسية لشهر نيسان       
  200 و  0للمؤشر نقطة قياس تتراوح بين    

:   هناك مؤشران فرعيان يتفرعان من مؤشر ثقة المستهلك         
(CEI)مؤشر توقعات المستهلك

(PCI)اإلنفاق /مؤشر النزعة الى اإلستهالك 
4 الى    2يتم إحتساب مؤشر توقعات المستهلك من األسئلة       

اإلنفاق  من خالل السؤال الخامس فقط / مؤشر النزعة الى اإلستهالك يتم إحتساب  
مستعملة الحتساب مؤشر ثقة المستهلك      إن المنهجية المستعملة الحتساب هذين المؤشرين الفرعيين هي نفسها ال                

 على أنها قيمة الفترة األساسية          2007أبريل  /تحدد قيمة الفترة الحالية المحتسبة لشهر نيسان           
ليتم إحتساب مؤشر ثقة المستهلك ومؤشريه الفرعيين لكل بلد بشكٍل منفص            
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: إحتساب المؤشرات والمقاييس  

يتألف مؤشر ثقة الموظف من األسئلة الخمسة التالية        
قيم فيه؟  حاليا، ما مدى سهولة أو صعوبة إيجاد فرص عمل جديدة في البلد الذي ت          1.

(aوظائف كثيرة, b)  وظائف قليلة, c)    ًاوظائف قليلة جد, d)    ال أستطيع القول     /  ال أعرف
كيف تتوقع أن يتغير وضع العمل في خالل سنة واحدة؟     2.

(a  المزيد من الوظائف, b)  عدد الوظائف نفسه, c) وظائف أقّل, d)    ال أستطيع القول     / ال أعرف
كيف تقيم رضاك حول وظيفتك الحالية وتوقعاتك المهنية؟       3.

(aعاٍل, b) عادي, c)   منخفض, d)    ال أستطيع القول     /  ال أعرف
؟ كيف تقيم رضاك حول النمو المهني في المؤسسة التي تعمل فيها حالياً       4.

(aعاٍل, b) عادي, c)   منخفض, d)    ال أستطيع القول     /  ال أعرف
كيف تقيم رضاك حول األمن الوظيفي في مؤسستك الحالية؟         5.

(aعاٍل, b) عادي, c)   منخفض, d)    ال أستطيع القول     /  ال أعرف
كيف تقيم رضاك حول تعويضك  الحالي ومن ضمنه الراتب؟      6.

(aعاٍل, b) عادي, c)   منخفض, d)    ال أستطيع القول     /  ال أعرف
للمؤشر بشكل عام تجمع قيم الفترة الحالية لكل سؤال للحصول على قيمة الفترة الحالية                        

 على أنها قيمة الفترة األساسية      2007أبريل  /تحدد قيمة الفترة الحالية المحتسبة لشهر نيسان          
100 وقيمة المؤشر في هذه الفترة هي        2007حددت فترة المؤشر األساسية لشهر نيسان     

 يتم إحتساب مؤشر ثقة الموظف لكل بلد بشكٍل منفصل     
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قيم الفترة الحالية المتعّلقة بمؤشر ثقة المستهلك ومؤشر ثقة الموظف           

قاعدة قيمة الفترة ل  الجزائر مصر   آويت  لبنان    قطر المملكة العربية السعودية          سوريا    اإلمارات العربية   
المتحدة

العينة المنجزة 415 1635 711 696 382 2095 200 2069

CEI  مؤشر توقعات المستهلك   288.2 259.1 297.5 217.2 303.4 305.6 268.0 296.4

PCI   103.9مؤشر النزعة إلى إلستهالك      90.6 104.5 67.5 107.6 98.1 76.0 99.2

CCI 637.3مؤشر ثقة المستهلك    573.6 634.5 428.9 671.7 651.6 560.5 634.4

ECI 605.8مؤشر ثقة الموظف   598.5 635.0 490.1 711.3 651.6 549.5 660.8
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2007يوليو / وفقًا للبلد، تموز    قيم الفترة الحالية المتعّلقة بمؤشر ثقة المستهلك ومؤشر ثقة الموظف          

2007) يوليو(قيم شهر نموز    الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر المملكة العربية      
السعودية   

اإلمارات العربية   
المتحدة

العينة المنجزة 427 1632 1206 732 435 960 355 2251 2099

CEI  مؤشر توقعات المستهلك   292.3 261.2 277.0 294.4 236.6 293.8 307.0 307.8 294.0

PCI   107.5مؤشر النزعة إلى إلستهالك      93.1 89.3 105.7 67.4 114.3 108.2 101.9 102.8

CCI 661.1مؤشر ثقة المستهلك    580.5 597.9 640.4 456.3 660.5 669.3 657.8 630.3

ECI 623.4مؤشر ثقة الموظف   608.1 588.0 626.2 524.8 551.9 730.7 669.1 655.7
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2007أآتوبر  / وفقًا للبلد، تشرين األول   قيم الفترة الحالية المتعّلقة بمؤشر ثقة المستهلك ومؤشر ثقة الموظف          

2007) أآتوبر(قيم شهر تشرين األول     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر المملكة العربية      
السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

العينة المنجزة 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031

CEI  مؤشر توقعات المستهلك   283.0 253.3 246.8 285.8 207.7 287.2 287.2 279.8 276.5

مؤشر النزعة إلى االستهالك      
PCI  89.4 86.1 88.9 92.8 67.8 106.5 95.5 83.4 93.8

CCI 608.0مؤشر ثقة المستهلك    554.8 528.0 609.2 425.5 633.8 615.2 579.1 592.2

ECI 621.7مؤشر ثقة الموظف   591.8 582.0 615.2 496.2 565.8 664.3 610.8 629.1
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2007أآتوبر    /أبريل وتشرين األول       /   وفقًا للبلد، شهري نيسان        قيم الفترة الحالية المتعّلقة بمؤشر ثقة المستهلك ومؤشر ثقة الموظف           

الجزائر مصر   آويت  لبنان    قطر المملكة العربية السعودية          اإلمارات العربية المتحدة  

 نيسان 
)أبريل(

تشرين األول 
)أآتوبر(

 نيسان 
)أبريل(

تشرين األول 
)أآتوبر(

 نيسان 
)أبريل(

تشرين األول 
)أآتوبر(

 نيسان 
)أبريل(

تشرين األول 
)أآتوبر(

 نيسان 
)أبريل(

تشرين األول 
)أآتوبر(

 نيسان 
)أبريل(

تشرين األول 
)أآتوبر(

 نيسان 
)أبريل(

تشرين األول 
)أآتوبر(

العينة المنجزة 415 452 1635 2217 711 663 696 286 382 336 2095 3633 2069 3031

مؤشر توقعات    
المستهلك     

CEI
288.2 283.0 259.1 253.3 297.5 285.8 217.2 207.7 303.4 287.2 305.6 279.8 296.4 276.5

مؤشر النزعة     
إلى 
االسته  
الك  

103.9 89.4 90.6 86.1 104.5 92.8 67.5 67.8 107.6 95.5 98.1 83.4 99.2 93.8

مؤشر ثقة     
المستهلك     

CCI
637.3 608.0 573.6 554.8 634.5 609.2 428.9 425.5 671.7 615.2 651.6 579.1 634.4 592.2

مؤشر ثقة     
الموظف  
ECI

605.8 621.7 598.5 591.8 635 615.2 490.1 496.2 711.3 664.3 651.6 610.8 660.8 629.1
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2007) يوليو(المؤشرات وفقًا للبلد، تموز     

المؤشر الجزائر مصر   آويت  لبنان    قطر المملكة العربية السعودية          اإلمارات العربية   
المتحدة

مؤشر توقعات
المستهلك  

CEI
101.4 100.8 99.0 108.9 101.2 100.7 99.2

مؤشر النزعة    
إلى  

االستهالك 
PCI

103.5 102.8 101.2 99.7 100.5 103.8 103.6

مؤشر ثقة 
المستهلك  

CCI 
103.7 101.2 100.9 106.4 99.6 100.9 99.4

مؤشر ثقة 
الموظف 

ECI
102.9 101.6 98.6 107.1 102.7 102.7 99.2
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2007) أآتوبر(المؤشرات وفقًا للبلد، تشرين األول     

المؤشر الجزائر مصر   آويت  لبنان    قطر المملكة العربية السعودية          اإلمارات العربية   
المتحدة

مؤشر توقعات
المستهلك  

CEI
98.2 97.7 96.1 95.6 94.7 91.5 93.3

مؤشر النزعة    
إلى  

االستهال 
ك

PCI

86.1 95.0 88.8 100.4 88.8 85.0 94.6

مؤشر ثقة 
المستهلك  

CCI 
95.4 96.7 96.0 99.2 91.6 88.9 93.4

مؤشر ثقة 
الموظف 

ECI
102.6 98.9 96.9 101.2 93.4 93.7 95.2
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على ماذا تدّل المؤشرات؟      
 يجب أن تكون كل حسابات المؤشرات التالية قابلة للمقارنة مع هذه   2007أبريل / انبما أن الفترة األساسية لدراسة ثقة المستهلك والموظف حددت بشهر نيس 

الفترة

 2007أبريل / هي أعلى من الثقة في شهر  نيسان  ) 2007أكتوبر / وفي هذه الحالة في شهر تشرين األول  (  يعني أن الثقة للفترة الحالية 100  >مؤشر

 2007أبريل /  الى نقص في الثقة مقارنةً مع شهر نيسان 100 <في المقايل، يشير مؤشر 

د تحظى  الى مضاهاة أو تخطي مستويات التفاؤل هذه لتحقق نتيجة أفضل، فيما ق 2007أبريل / قد تحتاج البلدان التي تمتعت بفترة ثقة عأليات في شهر نيسان 
ودة الى ظروف عادية لتحقق نتيجة أفضلالبلدان التي كانت متشائمة بمهمة أسهل تتمثل بتقليص السلبية أو الع 

لموظف منذ موجة ن تعتبر بين األعلى على جميع األصعدة إالّ في ما يتعلق بمؤشر ثقة ارغم أن القيم المطلقة الكاملة أدنى من غيرها، فإن المؤشرات في لبنا  
أبريل التي أقيمت بعد الحرب بوقت قصير /نيسان

100معظم البلدان األخرى أظهرت مؤشرات أقّل من 

2007أبريل / أن حظيت بأعلى قيمة مطلقة في شهر نيسانحتى اإلمارات العربية المتحدة أظهرت إنخفاضاً في معظم المؤشرات بعد

 الى عةالنز مؤشر راجعاً فيما شهدت المملكة العربية السعودية هبوطاً مهماً في   من بين دول مجلس التعاون الخليجي األخرى، شهد كّل من الكويت وقطر ت   
(PCI)نفاق اإل  / االستهالك

ومقارنة مع ذلك، لم تعان الجزائر ومصر من تراجع مهم في الثقة

بأدنى النتائج في ما يتعلّق بمؤشر توقعات المستهلك   ) 93.3(واإلمارات العربية المتحدة ) 91.5(حظيت المملكة العربية السعودية   

طر والمملكة العربية السعودية التي تشعر بثقة أقّل   موقفاً أكثر تشاؤماً في مختلف البدان وبشكل خاص الجزائر والكويت وق   النزعة إلى االستهالك     ظهرت أ
بكثير

 بشكل متتالٍ 93.4 و88.9 و91.6العربية المتحدة كانت أكثر تشاؤماً بنسب في ما يتعلّق بثقة المستهلك الكاملة فإن قطر والسعودية واإلمارات    

هذه المستويات نتائج أدنى من غيرها، علماً أن) 95.2(واإلمارات العربية المتحدة  ) 93.7(والسعودية ) 93.4(وفي ما يتعلّق بثقة الموظف، فقد حققت قطر 
كانت أفضل بقليل من مستويات ثقة المستهلك 

http://www.bayt.com/referred?xid=3&aff_id=649199&sec_id=0&s_id=8&utm_source=research&utm_medium=pdf&utm_campaign=071129_CCI3_bayt_logo&lang=ar
http://www.bayt.com/barrier/adclick.adp?ad_id=41401


ماذا يعني هذا األمر بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة؟   
ين القيم األدنى في المنطقة وهي قابلة               بشكل عام، تدخل القيم الحالية الخاصة باإلمارات العربية المتحدة ب              

.مملكة العربية السعودية      للمقارنة مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الكبيرة في قطر وال                  

في ما يتعلق بالنزعة إلى االستهالك        تحظى اإلمارات العربية المتحدة بنتيجة أعلى من معظم الدول الباقية                    

  يبلغ    -البلدان األخرى       تدخل مؤشرات اإلمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ في إطار أضيق من                  
في   %  9مقارنة مع ما يقارب     % 2ّل من    الفرق بين النتائج العأليات والمتدنية لإلمارات العربية المتحدة أق                

في قطر   % 6السعودية  و  

 المتحدة   يشير هذا األمر إلى ارتباط أكبر محتمل بين مؤشرات اإلمارات العربية            

العأليات التي حددت في خالل الفترة           يمكن أن يعود أحد أسباب المؤشرات المتدنية المتساوية إلى المقاييس                  
2007أبريل /األساسية في شهر نيسان  

لي الخاص كما كانوا قبل ستة أشهر        ذلك يعني أن المستهلكين ليسوا واثقين من اقتصاد بلدهم ووضعهم الما                         

من المجيبين أن راتبهم لم يجار           %  3يمكن أن يعود سبب ذلك جزئياً إلى زيادة في التضخم حيث شعر                    
االرتفاع في كلفة المعيشة     

ين   بالتالي، ربما يحتاج اقتصاد اإلمارات الى نشر  التفاؤل بين المقيم            

ربما موسم اإلحتفال ورأس السنة يمكنهما تشكيل ثقة جديدة         
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؟2007أبريل /  آيف يمكن مقارنة المعطيات مع شهر نيسان         

أآتوبر/  لثقة في شهر تشرين األول تظهر المعطيات استقرارًا ملحوظًا وثقة إحصائية إضافًة الى  تراجع ا    

واقع اجابة المشارآين عن آل األسئلة وبالتالى    واإلختيار العشوائي ومطابقة العينات وحجم العينات الكبير آما يؤيد الممثلة    يعود ذلك بشكل أساسي الى العينة    
يوليو / أبريل وتموز/ يمكن مقارنة األرقام بكل ثقة مع أرقام شهري نيسان 

.هي تظهر مستوى إرتباط مرتفع.  الجدول  أدناه بعض اإلجابات حول األسئلة التى لم تستعمل إلحتساب المؤشرات تظهر في  

جواب إيجابي   

المجموع   اإلمارات العربية المتحدة         
07نيسان  07نموز  07تشرين أول  07نيسان   07تموز  07 تشرين أول

شروط العمل 46 47 45 53 51 49

تغّير في شروط العمل 58 59 55 66 64 58

موظفون أآثر في المنظمات  46 47 44 55 56 53

األجر مقابل تكاليف الحياة  7 8 6 5 6 4

النمو في عدد الموظفين 33 32 31 38 37 36

مجاراة الحاجة إلى الموظفين   28 28 25 29 30 26

تأثير التضخم على األعمال  28 31 26 31 31 25

تأثير أسعار العقارات على األعمال    22 26 22 22 27 22
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؟2007يوليو /أبريل و تموز/مقارنة المعلومات بين شهري نيسان    

جواب إيجابي  
المجموع   اإلمارات العربية المتحدة                

07نيسان  07نموز  07تشرين أول  07نيسان   07تموز  07 تشرين أول

أليات في خالل األشهر اإلثتي عشر المقبلة    34 35 35 39 37 38  

أمالك خالل األشهر اإلثتي عشر المقبلة       28 28 28 26 30 26

مشاريع لإلستثمار خالل األشهر الست المقبلة 
حاسوب محمول/ حاسوب  39 36 35 40 39 35

أثاث 25 24 24 27 26 28

آلة تصوير رقمية  21 21 18 23 24 22

تلفاز بالسما أو أل سي دي   16 16 17 18 18 19

مكّيف 13 15 13 9 9 9

براد 10 11 10 13 12 11

غسالة 11 11 10 14 11 10

•DVD/VCD 11 10 9 12 12 10

.أآتوبر / يوليو وتشرين األول / أبريل و تموز  / تظهر هذه األرقام مستوى استقرار جيدًا بين أشهر نيسان 
شرائية مثًال تسوقهم  قليمي والمحلي، يبدو أنه ال توجد نقلة أساسية في مشاعر األشخاص ال رغم ذلك يظهر تراجعًا مستمرًا على مختلف األصعدة وعلى المستويين اإل 

المستدام أو الئحة اإلستثمارات األساسية 
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...خلفية المجيب    
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 البلد   -  مواصفات المجيب  

الجنسية

بلد اإلقامة   

14190=  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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 الشخصّية -  مواصفات المجيب  

الوضع العائلي   

الدخل الشهريّ   

العمر  

األوالد

8069=  العدد  –المتأهلون    : القاعدة

14190=  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة  14190=  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 

14190=  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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 التنظيمية  -  مواصفات المجيب  

المستوى في العمل     المجال 

أوقات العمل    

Base: Total Sample – N= 14190
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1/3 –تقييم الوضع الحالي     
آيف تقارن وضعك ووضع عائلتك اإلقتصادي مع السنة الفائتة؟   : س
ألشهر الثالثة الفائتة؟آيف تقارن توقعاتك الحالية حول اقتصاد بالدك  مع توقعاتك في خالل ا     : س
تدامة؟ آيف تقّيم الوقت الحالي في ما يتعّلق بشراء السلع االستهالآية المس : س

اإلمارات العربية المتحدة هي من بين  . خّص الوضع اإلقتصادي الشخصيّ باآستان تليها مصر، قطر والكويت هي البلدان األآثر تفاؤًال في ما ي  •
.األآثر تشاؤمًا

.عربية المتحدة وقطر يشعرون أّن وضع البالد اإلقتصادي قد تحّسن  أآثر من الثلث بقليل من سكان امملكة العربية السعودية، اإلمارات ال  •
.آية المستدامةاألآثرية في معظم البلدان تشعر أّن الوقت عادي لشراء السلع االستهال •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة    14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212
إقتصاديًا

أفضل   38 37 44 35 42 24 54 42 34 34 49
على حالها 33 39 31 34 33 34 30 33 34 35 31

أسوء  22 17 18 27 20 31 11 19 27 24 14
ال أعرف 6 6 7 4 6 11 5 6 6 7 6

إقتصاد البلد
أفضل   32 33 22 23 32 9 23 35 36 36 49

على حالها 30 36 32 31 33 28 40 27 27 27 28
أسوء  27 18 33 39 24 52 25 25 27 24 14

ال أعرف 11 13 13 8 10 10 12 13 11 13 9
سلوك المستهلك

وقت جّيد للشراء   20 22 19 22 18 8 18 21 19 18 33
وقت عادي للشراء   43 32 39 37 49 43 62 46 37 48 49
وقت سيء للشراء    28 32 33 33 25 41 11 26 35 24 12

ال أعرف 9 14 8 8 7 8 9 8 9 10 7
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2/3 –تقييم الوضع الحالي     

آيف تقّيم الوقت الحالّي بالنسبة إلى شروط العمل؟   : س
يش فيه؟حاليًا، هل برأيك من السهل أو من الصعب إيجاد عمل في البلد الذي نع  : س
.ط العمل، تليهما اإلمارات العربية المتحدة والجزائر والكويت  قطر والمملكة العربية السعودية تتفوقان بنظرتهما اإليجابية الى شرو •
، والبلدان األخرى تأتي وراءهماسوق العمل في قطر واإلمارات العربية المتحدة يتمّتع بأعلى نسبة طلب   •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212

شروط العمل
وقت جّيد  45 44 37 40 44 9 32 56 52 49 50

وقت عادي 30 25 32 33 38 35 45 28 24 30 33

وقت سّيء 14 14 18 18 11 52 15 8 12 11 8

ال أعرف 10 17 12 9 8 4 8 8 12 10 8

التوظيف
متوافر بكثرة 31 16 14 17 28 5 19 50 33 47 48

متوافر قليًال 34 33 41 40 37 30 51 25 30 28 30

متوافر بقّلة 31 46 41 39 31 64 26 16 33 20 18

ال أعرف 5 5 4 4 4 1 5 9 4 6 5
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3/3 –تقييم الوضع الحالي     

 في السنة الفائتة؟آيف تقارن عدد الموظفين في الهيئة التي تعمل لديها مع عدد الموظفين: س
مقارنة مع وضع السنة الفائتة، هل جارى أجرك تكاليف الحياة؟    : س

حدة والكويتال زالت قطر تشهد فورة في مجال العمل، تليها اإلمارات العربية المت     •
 النسبة األآبر في لبنان، اإلمارات العربية المتحدة واألردن –توافق جميع الدول على أن األجور ال تتناسب مع تكاليف الحياة •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212
عدد الموظفين 

موظفون أآثر 44 32 40 37 52 16 44 62 42 53 44
العدد نفسه 24 30 26 27 24 37 33 18 22 19 29
موظفون أقل 16 18 18 19 16 27 15 10 15 13 15
ال أعرف 16 20 17 17 8 20 9 11 21 15 12

األجر نسبة إلى تكاليف الحياة
زيادة نفوق تكاليف الحياة   6 6 6 4 8 3 10 6 4 4 12

زيادة قريبة الى تكاليف   
الحياة 

22 22 24 20 25 16 31 26 18 20 35

غير متناسبة مع تكاليف 
الحياة 

60 60 58 65 57 70 54 60 61 66 44

ال أعرف 12 12 11 11 10 11 5 9 17 11 9
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1/2 –التوقعات خالل سنة من اآلن      

واحدة من اآلن؟  آيف تتوقع حصول تغيير على وضعك ووضع عائلتك اإلقتصادي في خالل سنة         : س
ن اآلن؟ آيف تتوقع حصول تغيير على وضع البلد اإلقتصادي في خالل سنة واحدة م     : س

.صّيباآستان، الكويت، قطر ومصر تتفوق بنظرتها الى الوضع اإلقتصادي الشخ    •
 .ثر إيجابية بنظرتها الى وضع البلد اإلقتصادي في خالل سنة من اآلن قطر، المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة هي  األآ   •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212

إقتصلديًا
سيتحّسن 56 50 56 51 63 41 72 57 52 52 72

سيبقى على حاله   14 14 11 14 16 22 14 18 14 16 12

سيسوء 7 3 5 10 6 13 2 10 8 10 3

ال أعرف  23 33 28 26 16 24 12 15 26 23 13

إقتصاد البلد
سيتحسن 47 47 34 37 48 17 38 53 53 52 59

سيبقى على حاله   17 24 17 17 21 22 25 20 15 15 18

سيسوء 20 12 31 31 19 38 22 12 17 17 11

ال أعرف 15 17 18 15 12 22 15 15 15 16 12
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2/2 –التوقعات خالل سنة من اآلن      

؟آيف تتوقع حدوث تغّييرات في شروط العمل في خالل سنة واحدة  من اآلن       : س
دة من اآلن؟  آيف تتوقع حدوث تغّييرات في عملية إيجاد فرص العمل في خالل سنة واح     : س

.سن في شروط العمل في السنة المقبلة قطر، المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة تشعر بتح   •
واإلمارات   .  من المجيبين يرون أن فرص العمل ستكون أآثر توافرًا61%توقعات إيجاد فرص العمل عأليات في قطر مقارنة مع باقي الدول،       •

)47(%تليها المملكة العربية السعودية ) 49(%العربية المتحدة 

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212

شروط العمل
سيتحّسن 55 48 45 48 58 31 47 64 60 58 60

سيبقى على حاله   21 24 24 25 20 28 29 19 18 19 20

سيسوء 10 9 13 14 7 17 9 4 8 10 7

ال أعرف  14 19 18 13 14 24 15 13 13 14 13

التوظيف
سيكون أآثر توافرًا 42 31 29 31 43 20 34 61 47 49 52

العدد نفسه 25 35 27 32 26 29 32 18 21 22 23

سيكون أقّل توافراً  21 17 30 23 19 31 21 11 21 18 15

ال أعرف 12 18 14 14 11 19 14 10 10 11 10
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رضى في المهنة    
آيف تصّنف رضاك على مهنتك الحالية وعلى توقعاتك المهتية؟ : س
؟آيف تصّنف رضاك على النمو المهنّي في الهيئة التي تعمل لديها حالياً : س

الموظفون في معظم البلدان راضون قليًال على توقعاتهم المهنية•
فيما يخّص النمو المهنّي، الشعب في مصر والجزائر أآثر رضى نسبيًا•

المجموع    الجزائر مصر  األردن  آويت  لبنان    باآستان     قطر
المملكة    
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة 14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212

التوقعات 
عال  25 34 30 27 28 23 18 22 24 22 26

عادي 39 31 38 35 40 38 50 46 35 40 51

منخفض 25 22 22 28 26 28 26 26 27 27 17

ال أعرف 11 13 10 11 6 11 6 5 15 10 7

النمو المهني  

عال  32 40 41 36 32 27 19 30 34 28 28

عادي 36 28 33 34 40 34 46 41 31 36 44

منخفض 21 19 16 20 24 26 29 23 21 24 20

ال أعرف 11 13 10 11 5 14 7 5 13 11 8
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رضى في المهنة   

؟آيف تقّيم رضاك على األمن الوظيفي في الهيئة التي تعمل لديها حالياً : س
)األجر، المخصصات واإلفادات األخرى( آيف تقّيم رضاك عن التعويضات التي تنالها حاليًا  : س

 أعربوا عن رضى عادي أو عال مع اإلشارة أن  في الجزائر هم األآثر   67%لثبات في المهنة ال يحظى بإهتمام آبير لمعظم الموظفين حيق أن  ا•
رضى نسبياً 

بية المتحدة األقل رضى    في ما يخص التعويضات، الرضى عاد لينخفض مع آون سكان اإلمارات العر     •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212

 الثبات في المهنة
عال 32 43 32 33 34 24 32 29 31 30 34

عادي 35 28 36 34 38 42 38 43 31 39 38

منخفض   21 16 21 22 22 22 23 21 24 20 18

ال أعرف 11 13 11 11 6 12 8 7 14 11 10

التعويض 
عال 10 16 12 11 12 7 9 11 9 9 16

عادي 37 28 42 37 41 40 44 42 34 34 45

منخفض   41 40 36 41 40 41 41 41 42 47 31

ال أعرف 12 16 11 11 6 13 6 7 16 11 8
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اإلستثمار في السيارات   
 المقبلة؟12هل أنت في صدد اإلستثمار في مجال اآلليات في خالل األشهر الـ    : س
أّي نوع من أنواع اآلليات التالية يمكن أن تستثمر فيه؟  : س

األآثرية في األردن، اإلمارات العربية المتحدة وقطر             .    المقبلة    12أآثر من الثلث بقليل يريد شراء أليات خالل األشهر الـ                    •
.   اإلهتمام باآلليات الجديدة أقل في الجزائر             .   أآثر المهتمين بشراء اآلليات يفضلون اإلستثمار في اآلليات الجديدة                •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212

اآلليات
نعم 35 30 31 39 34 26 34 37 34 38 39

آال 48 53 47 43 53 60 55 48 46 46 47

ال أعرف 18 17 22 18 13 14 11 15 20 16 14

حجم القاعدة  4898 134 678 343 224 75 293 123 1244 1142 468

أنواع اآلليات
جديد  62 76 64 38 57 43 60 64 63 64 72

مستعمل 31 16 31 55 37 49 31 31 31 27 24

ال أعرف 7 7 5 7 7 8 9 5 7 9 4
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إستثمار في األمالك   

 المقبلة؟12هل أنت في صدد اإلستثمار في مجال األمالك في خالل األشهر الـ  : س
أّي من أنواع األمالك التالية يمكن أن تستثمر فيها؟: س

قطر هو البلد الذي يستحوذ على اإلهتمام األآبر               .  بقليل   % 30إهتمام المستهلك في اإلستثمار في مجال األمالك أقل من              •
. أآثر المهتمين بشراء األمالك يفضلون اإلستثمار في األمالك الجديدة                •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212

األمالك 
نعم 28 28 26 20 27 14 26 32 29 26 36

آال 53 53 53 63 53 71 60 52 51 53 48

ال أعرف 19 19 20 17 20 15 13 15 19 21 15

حجم القاعدة  2525 77 413 122 132 23 123 70 660 512 269

أنواع األمالك 
جديد  64 62 71 70 73 59 55 65 62 64 61

مستعمل 20 21 17 17 14 28 25 19 21 19 25

ال أعرف 16 18 13 14 14 13 21 16 17 16 14
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شراء األدوات الكهربائية  
 المقبلة ؟      6 في األشهر الـ    هل يمكنك أن تقول لنا، أّي من أألشياء التالية تريد اإلستثمار فيها                 :   س

الرقمية إهتمام أآبر بالحاسوب والحاسوب المحمول يليه األثاث وآالت التصوير  •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212
أدوات مختلفة

حاسوب أو حاسوب محمول     35 38 37 37 32 31 33 32 35 35 36
مفروشات   24 27 20 20 24 17 26 19 25 28 25

آلة تصوير رقمية  18 16 16 16 21 23 21 21 15 22 22
17 أو بالسما  LCDتلفاز  16 14 13 18 14 13 15 16 19 20

مكّيف  13 23 17 18 5 10 20 12 12 9 13

براد 10 15 8 10 9 1 11 9 9 11 10
غّسالة 10 15 8 10 10 5 9 8 10 10 11

أو  DVDجهاز عرض أو تسجيل    
VCD 9 9 8 11 10 4 12 13 8 10 11

نظام مسرحي للمنزل    8 2 6 8 5 3 5 10 9 10 10

تلفاز ملّون عادي 7 13 8 7 7 5 10 5 6 5 7

آلة شفط 7 5 6 9 7 1 7 6 8 7 8
أدوات طبخ 6 9 3 7 7 2 9 7 6 8 8
نّشافة ثياب 5 4 3 5 5 3 6 4 5 6 5

آلة تصوير فيديو رقمية أو عادية   4 2 4 4 3 1 3 2 4 5 4

آلة عرض أو تسجيل فيديو 2 4 2 2 4 1 2 1 3 3 2

ال / ال شيء من المذآور أعاله  
أعرف 36 27 36 38 36 38 36 40 38 35 32

http://www.bayt.com/referred?xid=3&aff_id=649199&sec_id=0&s_id=8&utm_source=research&utm_medium=pdf&utm_campaign=071129_CCI3_bayt_logo&lang=ar
http://www.bayt.com/barrier/adclick.adp?ad_id=41401


توقعات النمو في المنظمات         
أو متشائم في ما يتعّلق باألمور التالية في  خالل األشهر الثالثة   بعد التفكير بشكل خاّص حول الهيئة التي تعمل لديها، هل أنت متفائل    

المقبلة؟
نمو في عدد الموظفين : س
مجاراة الحاجة إلى الموظفين  : س

ادة في عدد الموظفين، سوق عمل جّيد وفرص متوّفرة في البلدين   قطر واإلمارات العربية المتحدة هما األآثر تفاؤًال في ما يخّص الزي •
ظفينمعظم الدول لديها موقف حيادي في ما يتعّلق بمجاراة الحاجة إلى المو •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212

عدد الموظفين 
متفائل  31 27 28 30 33 21 28 40 29 36 41

عادي 37 32 37 38 40 41 46 39 35 37 37

متشائم 15 19 17 16 15 24 12 9 17 12 9

ال أعرف 17 22 18 16 12 13 14 11 19 15 13

الحاجة إلى الموظفين 
متفائل  25 24 23 23 28 18 26 27 24 26 36

عادي 41 36 43 43 44 45 48 46 39 41 41

متشائم 18 17 18 20 17 23 13 15 21 18 11

ال أعرف 15 23 16 13 11 14 12 12 17 15 12
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توقعات إقتصاد السوق     
 تأثير األمور التالية على عملك في المستقبل القريب؟بعد التفكير بشكل خاّص حول اإلقتصاد في السوق الذي تعمل فيه، ما هو 

إرتفاع في أسعار المعيشة/ تضّخم : س
)إيجار و شراء(أسعار العقارات :  س

يبدو أن التضخم بدأ يؤّثر على األعمال •
ان، خاصة في األردن، اإلمارات العربية المتحدة وقطر      اإلرتفاع في أسعار العقارات هو  عامل آخر يؤّثر سلبًا في بعض البلد  •

المجموع     الجزائر مصر   األردن  آويت  لبنان    باآستان      قطر
المملكة     
العربية  

السعودية   

اإلمارات  
العربية  
المتحدة

مختلف  

حجم القاعدة  14190 452 2217 881 663 286 850 336 3633 3031 1212

إرتفاع في أسعار المعيشة / تضّخم 
إيجابي 26 21 26 19 28 21 29 30 24 25 37
عادي 23 24 24 23 25 21 28 19 20 21 28

سلبي 31 25 28 40 27 40 27 34 33 35 20

ال أعرف 13 19 12 9 11 9 11 10 15 13 10

ليس لديه تأثير على عملنا 8 10 10 8 10 8 6 7 9 7 6

)إيجار و شراء(أسعار العقارات 
إيجابي 22 18 18 12 27 19 32 25 18 22 41

عادي 17 19 18 19 15 23 25 15 14 16 20

سلبي 38 33 33 47 36 31 22 45 43 45 23

ال أعرف 11 16 11 8 12 13 12 9 12 10 8

ليس لديه تأثير على عملنا 12 14 20 15 11 13 8 6 12 7 9
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بعض المعطيات وفقًا لمجاالت مختلفة         : فهرس
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وفقًا لبلد اإلقامة       
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ل مما هم عليه حاليًافي اإلجمال، المجيبون أآثر تفاؤًال حول وضعهم اإلقتصادي في المستقب    •
م أآثر تفاؤًال نسبيًااألشخاص الذين يعيشون في باآستان، مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ه  •

)خيار أفضل  (– الوضع المادّي الشخصّي        تقييم

14190=  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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)خيار أفضل  (– الوضع المادّي الشخصّي        تقييم

التوقعات أقّل من قبل بإستثناء الكويت •

 14190) = أآتوبر   (، تشرين األول  12518 –)  يوليو   (تموز   =  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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)خيار أفضل  ( -تقييم إقتصاد البلد        

.  فترة عامينظر المجيبون نظرة إجابية إلى أن إقتصاد البلد سوف يتحّسن في خالل •
.تقبل بمنظار أفضل   أبناء دول مجلس  التعاون الخلجي يرون إقتصاد البلد الحالي وفي المس  •

14190=  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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)خيار أفضل  ( -تقييم إقتصاد البلد        

 14190) = أآتوبر   (، تشرين األول  12518 –)  يوليو   (تموز   =  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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)خيار مرٍض جّداً  (-تقييم المهنة     

.المجيبون أآثر حيادًا في ما يتعّلق بالنظرة الخاّصة بالمهنة  •
.أفضل على المستوى المهني مقارنًة مع سكان الدول األخرىاألشخاص الذين يعيشون في الجزائر ومصر يتوقعون حدوث تغّييرات ونمو  •

14190=  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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)خيار مرٍض جّداً  (-تقييم المهنة     

 14190) = أآتوبر   (، تشرين األول  12518 –)  يوليو   (تموز   =  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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)خيار مرٍض جّداً  (-تقييم المهنة     

 14190) = أآتوبر   (، تشرين األول  12518 –)  يوليو   (تموز   =  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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وفقًا للجنسية    
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)خيار أفضل  (– الوضع المادّي الشخصّي        تقييم

. صي مرتفعة لدى جميع الجنسياتالنظرة التفاؤلية في ما يتعّلق بالتغّيرات في الوضع اإلقتصلدي الشخ  •
.القادم اآلسيويون هم األآثر تفاؤًال حول  تحّسن وضعهم اإلقتصادي في العام  •
.  اإلقتصادي الحالي األفارقة الشماليون يليهم اآلسيويون هم األآثر رضى نسبيًا عن وضعهم   •

14190=  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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)خيار أفضل  (– الوضع المادّي الشخصّي        تقييم

 14190) = أآتوبر   (، تشرين األول  12518 –)  يوليو   (تموز   =  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 
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)خيار أفضل  ( -تقييم إقتصاد البلد        

.ر المجيبون نظرة إجابية حول تحّسن إقتصاد البلد في خالل فترة عام  ينظ•
النظرة عينها تنعكس على شعورهم تجاه  .  إقتصاد البلد في المستقبل اآلسيويون يليهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي متفائلون حول تحسن•

.السيناريو الحالي
.  اإلقتصادي مقارنًة مع باقي الجنسيات الملفت أن أبناء الدول الغربية هم األقل تفاؤًال حول مستقبل البالد•
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)خيار مرٍض جّداً  (-تقييم المهنة     

.ي أفضل نسبيًا مقارنًة مع باقي الدول  نظرة مواطني دول شمال أفريقيا إلى التوقعات، والنمو واألمان الوظيف   •
.عر الغربيون برضى أعلى من باقي الدول   النظرة الى التعويضات إجماًال منخفضة لدى جميع الجنسيات، مع ذلك يش  •
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وفقًا للقطاعات التنظيمّية        
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 حول الوضع اإلقتصادي الحالي أو حتى حول التوقعات اإلقتصادية في     مقارنًة مع القطاعات األخرى، فإن موظفي القطاع الحكومي أآثر تفاؤالً   •
.السنوات المقبلة

.ية أو السيناريوهات المستقبلية توقعات موظفي الشرآات العالمية  أفضل في ما يتعّلق بالتوقعات الحال •

)خيار أفضل  (– الوضع المادّي الشخصّي        تقييم
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)خيار أفضل  ( -تقييم إقتصاد البلد        

 ت المحلية الكبيرة أآثر تفاؤًال حول الوضع اإلقتصادي الحالي أو حول  آما لوحظ في الوضع المالي الشخصّي، موظفو الشرآات العالمية والشرآا  •
التغييرات اإلقتصادية المستقبلية  

14190=  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 

http://www.bayt.com/referred?xid=3&aff_id=649199&sec_id=0&s_id=8&utm_source=research&utm_medium=pdf&utm_campaign=071129_CCI3_bayt_logo&lang=ar
http://www.bayt.com/barrier/adclick.adp?ad_id=41401


)خيار أفضل  ( -تقييم إقتصاد البلد        

 14190) = أآتوبر   (، تشرين األول  12518 –)  يوليو   (تموز   =  العدد  –مجموع العّينات     : القاعدة 

http://www.bayt.com/referred?xid=3&aff_id=649199&sec_id=0&s_id=8&utm_source=research&utm_medium=pdf&utm_campaign=071129_CCI3_bayt_logo&lang=ar
http://www.bayt.com/barrier/adclick.adp?ad_id=41401


)خيار مرٍض جّداً  (-تقييم المهنة     

ة الكبيرة توقعات موظفي الشرآات العالمية عالية نسبيًا وتليها الشرآات المحلي•
 أعلى نسبيا مقارنًة مع اآلخرينتوقعات النمو لدى موظفي الشرآات العالمية والشرآات المحلية الكبيرة •
ذلك موظفو الشرآات العالمية مع ذلك، يطمئن موظفو القطاع الحكومي حول مستقبل وظائفهم ويليهم في  •
علمًا أن التعويضات منخفضة  ( اآلخرين، مما يمنحهم رضًى أعلى نسبيًا يعتبر موظفو الشرآات العالمية أن تعويضاتهم أعلى نسبيًا مقارنًة مع  •

)   إجماًال
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وفقًا للدخل    
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وح بين ها في المستقبل شبه متوازيين مقارنًة مع دخل ذوّي األجور التي تتراالملفت أّن الواقع المالي الحالّي واإلدراك للتغّيرات المنتظر حدوث •
 دوالر أميرآي الذين يتمتعون بنظرة أآثر تفاؤلية حول المستقبل5000 و 3000

)خيار أفضل  (– الوضع المادّي الشخصّي        تقييم
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)خيار أفضل  ( -تقييم إقتصاد البلد        

معظم المجيبين متفائلون حول المستقبل اإلقتصادي للبالد •
يتوقع حدوث تغّييرات  $ 1000القليل من ذوي األجور التي تتخطى الـ •
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)خيار مرٍض جّداً  (-تقييم المهنة     

 لديهم نظرة  أآثر إيجابية حول مهنتهم مقارنًة مع ذوي األجور األخرى $ 6000و $ 5000الملفت أّن ذوّي األجور التي تتراوح بين •
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