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 :הכרת שטח



. המדינות העשירות בעולם 10-אחת מ  
דולר אמריקאי במונחי כח קניה, ג לנפש"תמ  
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 :הכרת אוכולוסיה



לשכה מרכזית לסטטיסטיקה איחוד האמירויות הערביות ונתוני קרן המטבע העולמית: מקור  

 אופי ותרבות  , נסיכויות השונות זו מזו בגודל 7-תושבים ב

 :אוכלוסייה

11M 

 88% יחס דומה בין עובדים מיומנים מול עובדים בעלי הכנסה נמוכה  . תושבים זרים

 היחס בין גברים לנשים 1:2

 1:3 היחס בין נישואין לגירושין בשנה

 80% השיעור הנמוך ביותר של נשים מקומיות. העבודהבכח מהאוכלוסיה מועסקים 

 $43K מהגבוהות בעולם בשכר וברמת חיים  (. 2015)הכנסה שנתית ממוצעת 



   Euromonitor International Lifestyles Survey 2019: נתונים

 מהצרכנים מחפשים דרכים לפשט את חייהם 76%

 :ערכים -הכר את הצרכן 

 פשטות

ומעמד כח גבוה בהשוואה עולמית. מאמינים בחשיבות שאנשים אחרים יחשבו כי הם מצליחים 54%  

 הם בראש סדרי העדיפיות של האמריתי" עם ילדיםזמן "ו" זמן עם ההורים", זוג עם בן זמן 

 מאמינים (ברחבי העולם 50%לעומת )מהאוכלוסיה  68%-דת חשובה ל

יהיה  חושבים שהעולם בלבד  25%, יהיו מאושרים יותר בעתידמאמינים שהם   
 מסוכן יותר

 
 אופטימיים

 משפחה



   Euromonitor International Lifestyles Survey 2019: נתונים

 מדיה חברתית במדיה החברתיתחברות עסקיות של פוסטים או פיד " אוהבים"או " עוקבים"מהצרכנים  51%

קניות במכולת מתבצעות בעיקר בסופרמרקטים  .  להוציא כסף כדי לחסוך זמןמוכנים  58%
 הממוקמים בדרך כלל בתוך קניונים

 מהירות

  קונים מהצרכנים 41% .ומכשירים מצרכים באינטרנט קונים אנשים של והולך גדל מספר
  69% .28% של העולמי הממוצע מעל הרבה ,בשבוע פעם לפחות באינטרנט מצרכים

 האחרונה בשנה דיגיטלי מכשיר באמצעות גדולים מטבח מכשירי קנו מהאוכולוסיה

 מיתוג ויוקרה אמרו שהם מעדיפים מותגים על מוצרים שאינם ממותגים( בעולם 42%לעומת ) 53%  

 אונליין

 :קניות -הכר את הצרכן 



   Euromonitor International Lifestyles Survey 2019: נתונים

 2019-מבין הבתים הייתה גישה בפס רחב ב 93%-ל

 :טכנולוגיה –הכר את הצרכן 

 גישה לאינטרנט

 רשתות חברתיות ניגשים לרשתות חברתיות   78%-באפליקציית מסרים ומשתמשים  85%

.  בתנאי שהם יקבלו משהו בתמורה, אינם מודאגים יותר מדי משיתוף הנתונים האישיים שלהם
  38%לעומת )כדי לקבל הצעות מותאמות אישית משתפים את תאריך הלידה שלהם שלהם  46%

בנוח לשתף את הנתונים שלהם באמצעות טכנולוגיית בית חכם עם  מרגישים  40%, בנוסף(. בעולם
 .בלבד 25%לעומת ממוצע עולמי של , מוסדות ממשלתיים

בהתאם להתעניינות הגוברת  (. עולמי 19%לעומת )בעלי שעון חכם  40%-סמארטפון ובעלי  94%
מערכת בקרת אקלים   43%-ול( 38%ממוצע עולמי ) , מכשירי מטבח חכמיםיש  52%-ל  IOTב

 חכמה

 מכשור חכם

 פרטיות
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 :תרבות עסקית

 .דרך ודרושה סבלנות מרובהאין קיצורי  -הצטיידו בסבלנות 
 

 .שיעורי בית באופן יסודיעשו  -היטב את השוק למדו 
 

בחברות . זה בא לידי ביטוי גם במימד העסקי. ערכים כמו כבוד ומשפחה הם דומיננטיים. -רגישות לתרבות המקומית לגלות 
הוא  . ר החברה וגם אם אינו פעיל רוחשים לו כבוד ומכבדים אותו"אב המשפחה הוא בדרך כלל יו, למשל, משפחתיות-עסקיות

 .גם זה שנותן את האישור הסופי לעסקאות
 

הם  , בסיטואציה פחות רשמית ויותר ידידותית. זרים הוא חלק בלתי נפרד מהתרבות המקומיתאירוח   -קשרים אישיים לטפח 
 .נפתחים ואז גם עולה הסיכוי לסגור עסקאות

 
"  באנו למכור לכם"לדבר אליהם כשווים אל שווים ולשנות את הטרמינולוגיה מ, לגלות צניעותצריך  -בגובה העיניים לדבר 

 ".  אנחנו רוצים לשתף עימכם פעולה"ל
 

 .לבוש צנוע ונימוס–שמרו על כללי התנהגות בסיסיים 
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 :תרבות עסקית

 .אלא אם כן היא פונה אליכם, נשים לבושות בצניעות ובדרך כלל אין לפנות אליהן בלחיצת יד  -לנשים היחס 
 

אסור בתכלית האיסור לפלרטט עם מתחרים בשעה  , למשל. יש להימנע מקיצורי דרך או מקומבינות -לפי הנהלים לעבוד 
יש להתייחס בכבוד לתהליך  . הדבר יוודא עד מהרה ואתם תאבדו את אמונו. מ עם גורם עסקי כלשהו"שאתם מנהלים מו
 ".שיטות מצליח"העסקי ולזנוח את 

 
 

יש לקום כשנכנסים  : בפגישות עסקיות מרובות משתתפים ראוי לשים לב למספר כללים -התנהלות נכונה בפגישות עסקיות 
בשום מקרה אין להניח רגל על רגל או  . פי שיטת הסניוריטי-נהוג לפנות תחילה למבוגר שבחדר על. לחדר מבוגרים ונשים

 .הנעל בתרבות הערבית נחשבת לעניין משפיל. אין להראות את סוליית הנעליים לאחריםבמיוחד  . להישען לאחור
 
 

רצוי להביא עימכם  . אך הם מכבדים מאוד דוברי ערבית, רוב אנשי העסקים באמירויות מדברים אנגלית מצויינת -שפה 
או לפחות יודע לשלב משפטים וביטויים  , הם גם מגלים אמפטיה למי שמתאמץ ללמוד את שפתם. לפחות דובר ערבית אחד
 .בערבית במהלך השיחה

 



 :מבנה היררכי משפחתי עסקי –תרבות עסקית 
  כסף ומשפחה קובעים את הסטטוס, גיל -מבנה אנכי חזק. 
הסטטוס הוא חשוב וחייבים להתחשב בו. 
כ ראשי המשפחה"המחליטנים הם בדר. 
המשפיענים לרוב הם מהמשפחה. 
לרוב אין יכולת החלטה" קו"להנהלת ה. 
זמן ההחלטה הוא ארוך 
 
 



 העיסוקים המשפחה

Al Futtaim Group  העסק המשפחתי הוקם  . 2020המשפחה מדורגת שניה בעולם הערבי בכלל וראשונה באיחוד האמירויות בדירוג המשפחות הערביות החזקות של
תיק   .Zara, Marks & Spencer זכיינית של . קמעונאות ובריאות, נדלן, פיננסים, עסקים בתחום אוטומוטיב 200וכיום מחזיקה מעל  1930-ב

 Crowne Plaza -ו Dubai Festival City, Cairo Festival City, InterContinental Hotelן שלה כולל את "הנדל

Majid Al Futtaim 
 

 City Centerו  Mall of the Emiratesבין מותגי הקניונים המפורסמים שלה ניתן למצוא את קניון . מלונות 13-קניונים ו  27המשפחה מפעילה 
Malls היא מחזיקה בזיכיון של, כמו כן. ברחבי האזור Carrefour. בהשפעתה בעולם הערבי 4-מדורגת כ 

Al-Ghurair המשפחה הקימה את מרכז הקניות הראשון . התעשייה והאירוח, המשפחה מנהלת מספר עסקים בתחום המגורים "“Al Ghurair Centre   ב
Mena region  הקבוצה מחזיקה בעסקים. 1982בשנת :Swissotel Al Ghurair, Al Ghurair Foods  ובנקMashreq.  מיליאר  3.7הונה מוערך ב

  .Forbes world's billionaires -ב  494היא מדורגת במקום . דולר
 

Al Ghurair Group 
 

בראש החברה . לחברה יש מפעלים פרטוכימיים בתחום ייצור מתכות .Burj Umanהמרכז  Burj Dubaiלחברה נכס ב   .1960 -הקבוצה נוסדה ב
 אשר הונו מוערך מיליארד דולר Abdul Rahman Saif Al Ghurairיושב 

SS Lootah Group 
 

החברה   ."Dubai Islamic Bank" החברה הקימה את הבנק המוסלמי הראשון בעולם  .Saeed Bin Ahmed Lootahי "ע 1956 -החברה הוקמה ב
 .מיליארד דולר 5.7הונה מוערך . חברה קבלנית ומכללה  UAEהיתה הראשונה שהקימה ב 

 

.  Juma Al Majid 
Holding Group 

 

ר של חברה "מייסד ויו. וחברת נסיעות FMCG, בנייה, קבלנות, ן"נדל, משלוחים, חברות בתחום אוטומוטיב 33-החברה מורכבת מ. 1950הוקמה ב 
  .לתרבות ומורשת כדי לשחזר ולשמר כתבי יד מכל רחבי העולם Juma Al Majidהקים גם את מרכז 

 

AW Rostamani Group 
 

חברת הבת שלה מחזיקה בזכויות הפצה  . חברת נסיעות וייעוץ ,IT, לוגיסטיקה, קמעונאות, נדלן, חברות בתחום אוטומוטיב 14 -החברה מורכבת מ
 .Renaultו  Nissan, Infinitiשל של 

 

 :סקירת משפחות חזקות



Ease Al Gurg Group 
 

 .British American Tobacco -ו Grundigלחברה זכויות הפצה של . 1960 -הוקמה ב
  .Dunlop, 3M, Danfoss and Osramסניפים בינלאומיים ביניהם  370 -חברות ו 27לקבוצה יש 

 

Al Habtoor Group 
 

 UAE: Al מלונות של החברה ב. חינוך ופרסום, ן"נדל, ליסינג לרכב, אירוח, לחברה יש אינטרסים בתחום הרכב. כחברת הנדה 1970 -הוקמה ב
Habtoor City Hotel Collection, Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, Habtoor Grand Resort. 

 Mitsubishi, JAC, Cherry, McLaren, Bugatti and Bentleyיש להם זכויות הפצה של 
 

Al Naboodah Holding 
 

פרויקט , אי יס, ביזנס ביי, ומיירה'כמו פאלם ג  UAEעל הפרויקטים האיקוניים הרבים של  עבדה . איש 14,000המונה  ,Al Naboodah קבוצת הבנייה
,  לוגיסטיקה, חשמל, נסיעות, עסקיה האחרים שלה בענפי רכב .Expo  2020 -מרכז דובאי העולמי ו, שדות תעופה בדובאי, תעלת המים של דובאי

  ..Abdullah Mohammed Juma Al Naboodahר הקבוצה הוא "יו. חקלאות ואנרגיה מתחדשת
 

Khalifa Juma Al 
Naboodah Group 

 

סחר בציוד וניהול  , דפוס, חינוך, מלונות, הנדסה אזרחית וימית, בנייה, ניהול שירותי מזון, אירוח, נדלן, אוטומוטיב לקבוצה יש עסקים בתחום
בדובאי ובצפון  Porsche -ו   Volkswagen, Audiהיבואן הרשמי של  Al Nabooda Automobiles. אנשים 10,000מעסיק בסביבות . וייעוץ  מתקנים

 האמירויות

Ali & Sons Holding 
 

הקבוצה מפיץ  . והיא אחת מהכנסות העיקריות של החברה . החברה מספקת נפט .Ali Al Daheri  ר"הקבוצה הוקמה על ידי המייסד והיו
 Ali Binר שלה הוא "היו. תיקון אוניות ותכשיטים, בניית ספינות, ן"נדל, יש לה אינטרסים בבנייה. וסקודה באבו דאבי, פורשה, אאודי, פולקסווגן של 

Khalfan Al Mutawa Al Dhaheri.. 
 

 
Albwardy Investment 

 

 .הבנייה והאירוח, חברות בתחום הפצת מזון המזון והקמעונאות 30תיק ההשקעות של החברה מורכב מיותר מ . ר של הקבוצה"הוא מייסד ויו 
חברות הקמעונאות שלה . תחת מחלקת האירוח שלה Desert Palm -ו Four Seasons, Hyatt, Melia היא מייצגת מותגים בינלאומיים כמו

  -ו  Nestle, Kraft, Maggi, Dettol, Kleenex, Heinz, Henkel, Colgate, Ferrero Rocher מוצגי מוצרים  היא - Al Fairו  ,Spinneys, Waitrose  הן
Libby's.  

Ghassan Aboud Group  ר "על ידי היו 1994הוקמה בשנתGhassan Aboud. הקמעונאות  , ן"הנדל, האירוח, התקשורת, הלוגיסטיקה, לקבוצה אינטרסים בתחום הרכב
 .2008כמו כן הקימה חברת הפקת טלוויזיה וערוץ לווין בשנת . ירדן וטורקיה, סין, בלגיה, יש לה גם משרדים באוסטרליה. וההסעדה

 

 :סקירת משפחות חזקות



Abu Ghazaleh 
Investments 

 

, המשפחה מחזיקה בבעלות בדל מונטה. ן"הון סיכון ונדל, אירוח, ייצור ותעופה, שירותי בריאות , תיק ההשקעות מגוון המורכב מתוצרת טרייה
International Wings Group,  מלוןForm,  האקדמיה לטניסCF, Oryx Ventures,, נדלן  -וAGI. ש "הקבוצה הוקמה על ידי יוAmir Abu 

Ghazaleh. 
 

Al Nowais Investments 
 

 FMCG, ן"אירוח ונדל, הבריאות, התשתיות, היא פועלת בתחום האנרגיה Hussain J. AlNowaisר "י יו"ע 1970 -הוקמה ב. חברת השקעות
ו  Rotana Hotels, Alwaha Capital  לחברה יש מניות ברשת .GCCמשרתת את שוק . זרוע תשתיות האנגריה של החברה Danwayוטכנולוגיות 

AMEA Power 

Oasis Investment 
Company 

 

 ,Emirates Printing Press,  Arcadia Education היא הבעלים של. קבלנות ושירותים, הפצה, תעשייה, חברות עם פעילות בענפי מסחר 30מונה 
Al Shirawi Contracting Co , Global Shipping & Logistics   ותעשיותArabian Oasis בראשות החברה עומד Abdulla M. Al Shirawi 

 :סקירת משפחות חזקות



 שיטות להתמקמות בשוק המקומי באיחוד האמירויות

15 

FTZ 
Free trade zone 

company 

On shore entity 
Full subsidairy  

Distributor/Agen
t 
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 הגדרה ואפיון של לידים



 :משפך הלידים





ות ל י  Lead generation-אפשרו

אנליסט בתפירה 
 אישית

ח לליד"ש 10-15  
ח לליד"ש 5      

(ח ללא חבר"ש 10)  

כמות לידים קטנה  
 ומדוייקת

מבוצע על ידי  
המידע  ' מידען מיח

מתוך דטה בייסים  
.קיימים  

רשימות לידים  
מעל . מורחבות  

.לידים 100  
 יבוצע בפורטל

 

מיועד להפקת 
רשימות  

המבוססות על  
משתנים  
.איכותנים  

 



 פרופיל חברה

פלח/ ורטיקל   

 טריטוריה

 מקבלי החלטה
 פרסונות

 משפיעים

 סוג הארגון

ן מול מידען ו  אנליסט/הגדרת אפי

 דוגמאות



 הגדרת משימה במערכת



 הגדרת משימה במערכת



נוספים למדינות המפרץ  שירותים 

 מקורות משניים וראשוניים -סקירות שוק  / מחקרי שוק. 
בדיקות מוניטין ורקע. 
בדיקות איתנות פיננסית. 
מכרזים. 
שירותי פיתוח עסקי. 
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  תודה
 נאור מורג

•Naorm@export.gov.il 


