
مكان العمل واالبتكار يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ما الذي تستطيع الرشكات فعله؟

 من ناحية أخرى، ال يشارك

الجميع كجزء من عملية االبتكار

?

تسعى "رؤية اإلمارات 2021" إىل خلق اقتصاد قائم عىل املعرفة وإنتاجي وتنافيس للغاية من خالل االبتكار. ولكن، هل

من القوى العاملة يف دولة اإلمارات يعتقدون أن الدولة أصبحت
 أكرث ابتكاراً مام كانت عليه قبل 5 سنوات.

مدراء و 2 من 3 مدراء و2 من 3 من املوظفني املبتدئني يصفون
الرشكات التي يعملون فيها بأنها مبتكرة.

ميكن للرشكات عند اعتامد النهج الصحيح خلق بيئات مبتكرة ضمن جميع مستويات 
املوظفني، وتكون هذه البيئات قادرة عىل تقديم نتائج ملموسة.

منذ العام ١٩٩٩، استقطب برنامج االقرتاحات يف رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
حوايل ٢٢٠ ألف فكرة ومقرتح، ساهمت بتوفري مبلغ ٧٠ مليون دوالر أمرييك عىل الرشكة.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة

اإلمارات العربية املتحدة هي دولة مبتِكرة

االبتكار مهم بالنسبة لنا

تم تقلص هذه الجهود يف مكان العمل؟ هل أماكن العمل يف الدولة أكرث ابتكاراً؟ 
واألهم من ذلك، هل يشعر املواطنون بالقدرة عىل االبتكار؟ 

www.ega.ae/ar/innovation/continuous-improvement
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    3 من اصل 4

 أشخاص يقولون إن الرشكات التي يعملون بها تنفق عىل التقنيات    3 من اصل 4
واألساليب الجديدة.

6 من أصل 10

3 من أصل 4

ما يزيد عن  1 من أصل 3

من كبار املدراء التنفيذيني و%92 من املوظفني املبتدئني يعتقدون
أن االبتكار عىل مستوى الرشكة يجعل الدولة أكرث قدرًة

عىل املنافسة.

 من العاملني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يعتقدون أن
رشكاتهم مبتِكرة أو تحاول االبتكار.

مدراء يعتقدون أن االبتكار هو مسؤولية كبار املسؤولني التنفيذيني يف
الرشكات فقط، ويتفق 5 من أصل 10 من املوظفني املبتدئني عىل ذلك.

أشخاص يعتقدون أن رشكاتهم تفتقر إىل املوارد الالزمة
لالستثامر أكرث يف االبتكار.

من املدراء التنفيذيني و2 من أصل 3 من املوظفني املبتدئني قالوا أنهم 
كانوا أكرث متكيناً لالبتكار اآلن مقارنة مع ما كان الوضع عليه قبل 5 سنوات،

لكن باملقابل 1 من أصل 5 مدراء تنفيذيني و1 من أصل 3 من املوظفني
املبتدئني خالفوهم الرأي.


