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والتا ترسب  1112رؤتتها  1122أفلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة يف فام       

هب تت ، تنعب بأ ضل مست تات لبناد اقتصاد تنا سا مني  يف ماتم  متالحب متمسك ص رة 

، وتععز من م انة الدولة فل  الصعد اإلقليمية والعربية العيش يف بيئة معطادة مستدامة

 .1112 ضل دول العالب بحل ل فام أوالدولية، بما تسهب يف نعلها من 

ولتحقي  ما ناد بالرؤتة بعناصرها األربعة، تب وض  اسرتاتيايات وخطط قطافية      

 انب التنمية االقتصادتة واالنتمافية والبشرتة والبيئية، ومن خالل ه ه المطط ترتبط با

تب تنفي  برامظ ومشروفات ممتلفة ساهمت يف االرتقاد باألداد التنم   للدولة والتا 

تاسد يف تصنيف دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن مام فة الدول التا تتمت  بتنمية 

( 34)، حيث احتلت المرتبة 1128التنمية البشرتة للعام  بشرتة مرتفعة نداا يف دليل

دولة شملها تقرتر التنمية البشرتة الصادر فن برنامظ األمب المتحدة ( 288)فالميًا من بين 

بلداا يف المؤشر العالما لرتادة ( 15)ضمن أ ضل دولة اإلمارات  تاإلنمااا، كما صنف

فالميًا ( 21)بالمرتبة  من حيث التنا سية اإلماراشوناد االقتصاد ، 1128األفمال للعام 

( 1128-1121)دولة شملها تقرتر التنا سية العالمية للعام ( 238)من بين  1128عام ل

 .الصادر فن المنتدى االقتصاد  العالما

وتأش ه ا ال تا  ليستعرض أهب اإلناازات التا حققتها دولة اإلمارات يف ن انب      

وقسب ، 1112تحقي  غاتات رؤتة اإلمارات التنمية الممتلفة والتحدتات التا ت ان  

دراسة تحليلية لالقتصاد المعريف بدولة ال تا  إل  ستة  ص ل، تناول الفصل األول 
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اإلمارات، بينما خصص الفصل الثاين لتحليل بيئة األفمال بدولة اإلمارات من خالل 

تاربة دولة اإلمارات  لي ضح بعض المؤشرات الدولية المعنية، وناد الفصل الثالث 

تمدهتا الدولة العربية المتحدة يف ماال اإلس ان، وبيان أهب الربامظ والمشارت  التا اف

 .لت  ير الس ن الالا  للم اطن

استعراض بيئة االستثمار ودورها يف ن   االستثمارات  ركع فل ، الراب أما الفصل      

دور دولة  المام الفصل وناقش لدولة اإلمارات العربية المتحدة، المباشرة األننبية 

اإلمارات يف تحقي  الشراكة العالمية للتنمية التا ش لت الهد  الثامن من أهدا  األلفية 

، التا أقرهتا األمب المتحدة 1131والهد  الساب  فشر ضمن أهدا  التنمية المستدامة 

ال   تناول الدبل ماسية  الساددبالفصل ، بينما أختتب ال تا  1125يف سبتمرب 

 .ماراتيةاالقتصادتة اإل

قد أفط  ص رة شاملة فن ما تحقيق  من إناازات يف  ال تا أن ت  ن  الباحثوتأمل      

، وك لك بيان التحدتات التا ت ان  الدولة يف سبيل 1112إطار تطبي  رؤتة اإلمارات 

ترنمة بيان الرؤتة إل  واق  إتاابا ملم د تعيش  اإلنسان بدولة اإلمارات م اطنًا كان أم 

داد ، وقد تب وض  مقرتحات وت صيات فملية يف هناتة كل  صل هبد  االرتقاد باألمقيمًا

، وتععتع م انة اإلمارات فل  الساحة إلنمااا للدولة يف ممتلف الا انباالقتصاد  وا

  .الدولية
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 االقتصاد املعريف
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 تعاظمثثثثثت أهميثثثثثة المعر ثثثثثة يف االقتصثثثثثاد مثثثثث  مطلثثثثث  القثثثثثرن الحثثثثثالا        

 حتثثثث  باتثثثثت سثثثثمة االقتصثثثثاد يف األلفيثثثثة الادتثثثثدة هثثثثا االقتصثثثثاد المرت ثثثثع  

وال   ه  ن ام قااب فل  أنشطة ، Knowledge-Based Economic فل  المعر ة

تستمدم المعار  الادتدة كرأسمال أو محركات إلنتا  سل  ندتدة، وتحق  من ثب 

 . الرخاد االقتصاد  والتنمية

أل  اقتصاد وطنا عة تش ل الق ة المحركة والدا عة وباتت المعر ة والمهارات الر ي     

إ  تعتمد نااح الدول اليث م فلث   يف ظل فالب تشهد تسارفُا يف التغييرات واالخرتاع،

 .كمية ون فية رأسمالها البشر  من العناصر فالية التمصص ومتميعة ال فادة

وأمام ه ه التط رات أخ ت العدتد مثن الثدول تضث  االسثرتاتيايات والسياسثات     

 %(21)الهاد ة لبناد أس  ومتطلبات االقتصاد المعريف ال   أصبح تستح   فل  قرابة 

مثثن النمثث  يف اإلنتانيثثة يف  %(51)كمثثا وأن . مثثن النثثاتظ المحلثثا اإلنمثثالا العثثالما

اقتصثثادات دول االتحثثاد األوروبثثا هثثا نتثثا  مباشثثر السثثتمدام وإنتثثا  ت ن ل نيثثا 

 . المعل مات واالتصاالت، التا تش ل أحد أهب مرت عات االقتصاد المعريف

ن االقتصاد التقليد  إل  اقتصاد قااب لقد ح يت فملية تح ل االقتصاد اإلماراش م    

، وه  ما أشارت إليث  رؤتثة فل  المعر ة بأول تة رايسية لدى القيادة الرشيدة يف البالد

كمثا . التا أكدت فل  أهمية المعر ثة وبنثاد اقتصثاد معثريف مسثتدام 1112اإلمارات 

 االقتصاد المبنا بدأت دولة اإلمارات العربية المتحدة ت لا اهتمامًا متعاتداا لل ل   يف
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فل  المعر ة،  قامت ب ض  األطر والتشرتعات الهاد ة لبناد متطلبات هث ا االقتصثاد 

وك لك وض  السياسات واالسرتاتيايات  ات الصلة ببناد مق مات االقتصاد المستند 

وقد وصلت مساهمة المعر ة واالبت ار يف الناتظ المحلا اإلنمالا إل  . فل  المعر ة

 .1125اتظ المحلا اإلنمالا لدولة االمارات لعام من الن%( 3)

وتأش ه ا البحث ال   استمدم  ي  المنهظ ال صفا لبيثان اهتمثام دولثة اإلمثارات     

العربية باالقتصاد المعريف والمنطلقات التا تب االفتماد فليها يف هتيئة متطلبات التح ل 

المعر ة باإلمارات من خالل استمدام كما سيتب بيان واق  اقتصاد ، نح  ه ا االقتصاد

وكث لك ت ضثيح . مؤشر االقتصاد المعريف للبنثك الثدولا ومؤشثر االبت ثار العثالما

تطبيقات ه ا االقتصاد المتمثلة بالتاارة اإلل رتونية والح  مة اإلل رتونية والتعلثيب 

ال   بات اإلل رتوين، فالوة فل  بيان أهب التحدتات التا ت ان  تطبي  ه ا االقتصاد 

تشثث ل المثثدخل الرايسثثا يف تععتثثع تنا سثثية االقتصثثاد اإلمثثاراش، وتحقيثث  التن تثث  

االقتصاد  ال   ترن  لث  الدولثة للتقليثل مثن االفتمثاد فلث  قطثاع الهيثدروكرب ن يف 

 .االقتصاد ال طنا
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 املبحث األول

 منطلقات االقتصاد املعريف بدولة اإلمارات

 

ارت عت فملية بناد اقتصاد إماراش تنا سا مرت ع فل  المعر ة  خالل العشرتة األول    

والثانيثثة للقثثرن الحثثاد  والعشثثرتن فلثث  نملثثة مثثن المنطلقثثات تمثلثثت بثثالرؤى 

واالسرتاتيايات  ات الصلة بتأطير االقتصاد المرت ع فل  المعر ة، و يمثا تلثا بيثان 

 . لك

 :الرؤى واالسرتاتيجيات -أواًل
 :1112رؤتة اإلمارات  (2

، 1112يف إطار بناد اقتصاد معريف فالا اإلنتانية و   مث  نثاد يف رؤتثة اإلمثارات     

ت اصل ح  مة دولة اإلمارات العربيثة المتحثدة نه دهثا المسثتمرة يف االنتقثال إلث  

االقتصاد المرت ع فل  المعر ة من خالل تشاي  فمليات االبت ار والبحثث العلمثا 

والرتكيع فل  المؤشرات  ، وتععتع األطر التن يمية للقطافات، الت ن ل نا والتط تر

الدولية  ات الصلة المباشرة باقتصاد المعر ثة ومثا تثرتبط هبثا مثن مؤشثرات االبت ثار 

 . والتنا سية يف الماال المعريف

تمثل الت ن  نح  اقتصاد المعر ة أول تة رايسية لدولثة اإلمثارات العربيثة المتحثدة،    

تعطا أهمية خاصة للمعر ة واإلبداع بش ل فام، ولالقتصثاد  1112 رؤتة اإلمارات 

 :المبنا فل  المعر ة بش ل خاص، حيث تض  ضمن أهدا ها الرايسية ما تلا

 فل يف إنماد وطن ، فن طرت  بناد ضرورة مساهمة كل م اطن إماراش بش ل  ا

 .معار   واستثمار م اهب  يف االبت ار والرتادة
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   تح تل االقتصاد ال طنا إل  نم    تعتمد التنمية  ي  فل  المعر ة واالبت ار

مثثن خثثالل االسثثتثمار يف العلثث م والت ن ل نيثثا واألبحثثا  فلثث  ممتلثثف 

مست تات االقتصاد اإلماراش، من أنل االرتقثاد بث تيرة اإلنتانيثة والتنا سثية 

 .لتضاها أ ضل االقتصادات العالمية

 ألبحا  والعل م والت ن ل نيا الركااع األساسية القتصاد تش ل االبت ارات وا

 .معريف تنا سا فالا اإلنتانية، تد   فالت  رواد األفمال

   خلثث  بيئثثة أفمثثال محفثثعة، تشثثا  الشثثراكات الفافلثثة بثثين القطثثافين العثثام

 .(2)والماص

 :االسرتاتياية ال طنية لالبت ار (1

أطل  صاحب السم  الشيخ محمد بن راشد آل م ت م، نااب راثي  الدولثة، راثي     

والتا  "االسرتاتياية ال طنية لالبت ار"  1124مال  ال زراد حاكب دبا، يف أكت بر 

هتد  لاعل اإلمارات ضمن الدول األكثر ابت اراا فل  مست ى العالب خالل السن ات 

 .السب  القادمة

مبادرة وطنيثة ( 31)ياية التا تعمل ضمن أربعة مسارات مت ازتة وتتضمن االسرتات   

كمرحلة أول  تشمل مام فثة مثن التشثرتعات  1121-1125)للتنفي  خالل الفرتة 

الادتثدة ودفثب حاضثنات االبت ثار وبنثثاد القثدرات ال طنيثة المتمصصثة ومام فثثة 

 مثة العمثل محفعات للقطثاع المثاص وبنثاد الشثراكات العالميثة البحثيثة وتغييثر من 

وركعت االسثرتاتياية فلث  أربعثة . الح  ما نح  معتد من االبت ار وتحفيع االبت ار

 :مسارات ها
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  إرساد بيئة محفعة لالبت ار من خالل ت  ير أطر مؤسسية وتشثرتعات محفثعة

ودافمة لالبت ار والت س  يف دفب حاضنات االبت ثار والرتكيثع فلث  البحثث 

وتث  ير بنيثة تحتيثة ت ن ل نيثة تثدفب وتحفثع والتط تر يف مااالت االبت ثار 

 .االبت ار يف كا ة القطافات

  تط تر االبت ار الح  ما من خالل تح تل  لعمل مؤسسثا وتطث تر من  مثة

مت املة مثن األدوات الحدتثثة لمسثافدة الاهثات الح  ميثة فلث  االبت ثار 

ا ليتب تمصيصه%( 2)وت ني  نمي  الاهات الح  مية بمفض نفقاهتا بنسبة 

لدفب مشارت  االبت ار وإطالق برامظ تدرتبية وتعليمية يف ماال االبت ار فل  

 .مست ى الدولة

  د   القطاع الماص نح  معتد من االبت ار فرب تحفيع الشثركات فلث  إنشثاد

مراكع االبت ار والبحث العلما وتبنا الت ن ل نيات الادتدة وتشاي  ودفب 

ات مبت ثرة واسثتقطا  الشثركات الشركات ال طنية لتنميثة منتاثات وخثدم

العالمية الراادة يف ماال االبت ثار يف كا ثة القطافثات  ات األول تثة ال طنيثة 

باإلضا ة لتععتع م انة الدولثة كمركثع فثالما الختبثار االبت ثارات الادتثدة 

وإنشاد ماتمعات ومناط  ممصصة لالبت ار يف بعثض القطافثات وتشثاي  

البح   التطبيقية يف القطافات  ات األول تة المؤسسات البحثية للرتكيع فل  

 .ال طنية

  بنثثاد أ ثثراد تمتل ثث ن مهثثارات فاليثثة يف االبت ثثار مثثن خثثالل بنثثاد الم اهثثب

والقدرات ال طنية يف ماال االبت ار مث  الرتكيثع فلث  العلث م والت ن ل نيثا 

والهندسة والرتاضيات واستحدا  مث اد تعليميثة يف المثدارد والاامعثات 
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بت ار وترسيخ ثقا ة وطنية تشا  فلث  االبت ثار ورتثادة األفمثال خاصة باال

وتحرتم وت ا ئ اإلقثدام فلث  الممثاطرة مثن خثالل التعثاون بثين الح  مثة 

 .والقطاع الماص والمؤسسات اإلفالمية

 : وتركع االسرتاتياية ال طنية لالبت ار فل  سبعة  قطافات وطنية لتحفيع االبت ار ها

 تشاي  االبت ار يف الصنافات المرتبطة بالطاقة المتاثددة  :المتاددة الطاقة

والن يفثثة إضثثا ة لتععتثثع االبحثثا  التطبيقيثثة يف ماثثال الت ن ل نيثثا الن يفثثة 

 .وترسيخ من  مة ندتدة تعتمد فل  الالمركعتة يف ت ليد الطاقة

 تحفيع االبت ار يف ماال النقل الا   والبحر  والمثدمات والمثدن  :النقل

د  تقدتب منتاات وخدمات ندتدة ومبت ثرة يف هث ا الماثال الل نستية هب

وزتادة  افلية اإلنرادات واختصار األوقات يف الربط بين شرق العالب وغرب  

وشمال  بان ب  كما تركع االسرتاتياية اتضا فل  االبت ار يف ماال المركبات 

 .والطاارات من دون طيار

 ل تعوتد الطلبثة بمهثارات القثرن تشاي  االبت ار يف التعليب من خال :التعليب

الحاد  والعشرتن كثالتف ير النقثد  وحثل المشث الت واإلبثداع واالبت ثار 

والمثابرة والقدرة فل  الت يف وغيرها باإلضا ة إلنشاد ممتثربات ابت ثار يف 

 .المدارد والاامعات لتشاي  االخرتافات

 ة تشثثاي  االبت ثثار يف ماثثاالت تقثثدتب خثثدمات صثثحية وفالنيثث :الصثثحة

باستمدام الت ن ل نيا المتقدمة وتشاي  تط تر الصنافات الدوااية والتقنيثة 

الحي تة، باإلضا ة إل  العمل مث  الشثركاد االسثرتاتيايين فلث  تنميثة قطثاع 

 .األبحا  الطبية لعال  األمراض الساادة
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 تشاي  االبت ار يف ماال معالاة تحد  ندرة المياه :المياه. 

 يف األبحا  والت ن ل نيااالبت ار : الت ن ل نيا. 

 است شثثا  الفضثثاد وتطثث تر الت ن ل نيثثا يف ماثثال االتصثثاالت  :الفضثثاد

واألقمثثار الصثثنافية باإلضثثا ة لابحثثا  الماصثثة بنقثثل ت ن ل نيثثا الفضثثاد 

لالستمدامات األرضية و لك من خالل المؤسسات المتمصصة يف الدولثة 

) االقتصاد ال طناهبد  تط تر قطاع الفضاد كأحد القطافات الادتدة يف
1
). 

 :السياسة العليا لدولة اإلمارات يف ماال العل م والت ن ل نيا واالبت ار (3

أفتمد الشيخ خليفة بن زاتد آل هنيان راي  دولة اإلمارات السياسة العليا لدولة       

، والتثثثثا 1125اإلمثثثارات يف ماثثثال العلثثثث م والت ن ل نيثثثا واالبت ثثثثار فثثثام 

مليثثار درهثثب والهثثد  ( 311)مبثثادرة باسثثتثمار إنمثثالا تصثثل (  211)تتضثثمن

  .االستعداد لعالب ما بعد النفط

العليا إنشاد صنادت  تم تل للعل م واألبحا  واالبت ار وإفادة  وتشمل السياسة     

الن ثثر يف كا ثثة التشثثرتعات االسثثتثمارتة للتشثثاي  فلثث  نقثثل الت ن ل نيثثا ودفثثب 

وزراد ورؤساد (  21)االبت ار وإنشاد شراكات تعاقدتة تصنيعية فالمية فمل فليها

ث والتط تر كنسبة هيئات لمدة فام كامل كما تتضمن مضاففة اإلنفاق فل  البح

، وهتد  إلحدا  تح ل 1112من الناتظ الق ما اإلماراش لثالثة أضعا  بحل ل 

، كمثا هتثد  %41حقيقا يف االقتصاد ال طنا وزتادة نسثبة فثاملا المعر ثة إلث  

لمضاففة الرتكيع فل  م اد العل م والت ن ل نيا والهندسة والرتاضثيات يف كا ثة 

د ماثثثاالت الرتكيثثثع للسياسثثثة العليثثثا للعلثثث م وتثثثب تحدتثثث .المراحثثثل التعليميثثثة

 :والت ن ل نيا واالبت ار استناداا إل  المعاتير التالية
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  تلبيثثة االحتيانثثات ال طنيثثة الحاليثثة والمسثثتقبلية، بحيثثث تسثثاهب هثث ه

 .المااالت يف معالاة التحدتات التا ت ان  الدولة والمنطقة

  والمستقبلية، بحيث تساهب ه ه الت ا   م  االحتيانات العالمية الحالية

المااالت يف االستفادة من الفرص والتط رات التا تنشأ فلث  مسثت ى 

 .العالب

  الت ا   م  قدرات الدولة ومعاتاها الفرتدة بحيث تم ن للدولثة الرتثادة

 .فل  مست ى العالب، والحص ل يف نف  ال قت فل  ف ااد مرتفعة

بت ار القااب فل  العلث م والت ن ل نيثا لدولثة وتب تحدتد أربعة وفشرون مااالا لال   

أشثثباه : فلثث  سثثبيل المثثثال )وتمثثثل هثث ه الماثثاالت معتاثثًا مثثن الفثثرص. اإلمثثارات

 . ال طنية والعالمية( إدارة المياه : فل  سبيل المثال )والتحدتات ( الم صالت

 :وتتمثل المااالت التا تب اختيارها باآلش

 .قطاع التعليباالبت ار والت ن ل نيا يف   -

 .الت ن ل نيا ون ب المعل مات الحي تة يف قطاع الصحة  -

 .الصحة العامة واألمراض غير السارتة -

 .الت ن ل نيا الحي تة والاين م -

 .إدارة المياه -

 .أن مة الطاقة الشمسية وت ن ل نيا الطاقة البدتلة -

 فل م الفضاد -

 .األقمار الصنافية الصغيرة -

 .األمن اإلل رتوين  -
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 .لم صالتأشباه ا -

 .الروب ت وال كاد االصطنافا -

 .حل ل وتطبيقات المدن ال كية -

 .الهندسة المعمارتة والتصميب الحضر  -

 .الت ن ل نيا الرقيمة العربية -

 ت ن ل نيا المدمات المالية -

 .فل م األرض البرتولية -

 .نرتنت األشياد والبيانات الضممةأ -

 . األبعادالتصني  باإلضا ة باستمدام الطبافة ثالثية  -

 .المباين المتقدمة وم اد البناد -

 .األمن الغ ااا -

 .األن مة الل نستية والتحليلية واألمنية يف قطاع النقل -

 .الصنافة والصيانة واختبار الم اد المتقدمة يف قطاع الطيران -

 .الطاارات بدون طيار -

)المركبات  اتية القيادة -
3
). 

مرتبطة بثالعل م واألبحثا  والتقنيثات وتبلغ إنمالا اإلنفاق يف القطافات ال       

مليار درهب، وتشمل إنشاد مراكع أبحا  ( 311)التصنيعية المتقدمة يف اإلمارات 

يف نامعات الدولة وإنشاد م اتب نقل الت ن ل نيا يف كا ة نامعات الدولة لتسهيل 

نقثثل المعر ثثة المتقدمثثة ودفثثب أبحثثا  الفضثثاد وصثثنافات الطيثثران المتمصصثثة 

ا ع استثمارتة وتشرتعية الستقطا  الصثنافات الدواايثة العالميثة، ومام فة ح 
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وإنشاد مراكع لحل ل تمعتن الطاقة والت سث  يف بثرامظ أبحثا  الطاقثة الشمسثية 

وإطالق برنامظ وطنا لتحلية المياه باستمدام تقنيات  ات كفثادة فلميثة متقدمثة 

 ترتة وطنيثة يف ماثال وتععتع استمدام الطاقة الن وتة السلمية وبرامظ بحثية وتط

الروب تات وال كاد االصطنافا والاين م وأطر تشرتعية ندتدة لحماتثة المل يثة 

الف رتة وتشاي  تد   العلماد والباحثين وتسهيل دخث ل ونقثل معثدات البحثث 

والتطثث تر المتقدمثثة وبثثرامظ للدراسثثات العليثثا واألبحثثا  األساسثثية والتطبيقيثثة 

والقطاع المثاص يف ماثال العلث م والت ن ل نيثا وتحفيع التعاون بين الاامعات 

)واالبت ار
4
). 

 
 :التشريعات والقوانني -ثانيًا
أصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة نملة من الق انين والتشرتعات التا تش ل      

إطار قان نيًا  لامي  الربامظ واألنشطة التا تاب أن تعمل هبا لبناد االقتصاد المرت ع 

 : فل  المعر ة، ومن أهب ه ه الق انين والتشرتعات ما تلا

المعثثثامالت والتاثثثارة بشثثثأن  1112لسثثثنة ( 2)القثثثان ن االتحثثثاد  رقثثثب  (2

 :اإلل رتونية 

ت والمسثثتندات  1112صثثدر هثث ا القثثان ن يف تنثثاتر     وتنطبثث  القثثان ن فلثث  السثثاالت

وتشثثمل . والت قيعثثات اإلل رتونيثثة  ات العالقثثة بالمعثثامالت والتاثثارة اإلل رتونيتثثة

أهدا  ه ا القان ن حماتة حق ق المتعاملين إل رتونيًا وتحدتد التعاماهتب، وتشثاي  

ت اإلل رتونيثثة  وتسثثهيل المعثثامالت والمراسثثالت اإلل رتونيثثة مثثن خثثالل السثثاالت
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دة  الم ث ق هبا، والحد من حاالت تعوتر المراسالت اإلل رتونية وإرساد مبادئ م حت

)سالمة المراسالت اإلل رتونيةللت ااح والمعاتير المتعلقة ب
5
).  

وتنطب  ه ا القان ن والالاحة المر قة ب  فل  معود  خدمات التصدت  اإلل رتوين     

يف الدولة، وكل من تق م بتقدتب خثدمات التصثدت  اإلل ثرتوين بشث ل مباشثر أو غيثر 

مباشثثر للامهثث ر بشثث ل تاثثار ، والمتعلقثثة بالسثثاالت والمسثثتندات والت قيعثثات 

)رتونية  ات العالقة بالمعامالت والتاارة اإلل رتونيةاإلل 
2
). 

 :قان ن برادات االخرتاع والنما   الصنافية (1

لسنة ( 22)ليحل محل القان ن رقب  1112لسنة ( 32)صدر القان ن االتحاد  رقب   

بشأن تن يب وحماتة المل ية الصنافية لثربادات االخثرتاع والرسث م والنمثا    1111

الصنافية، وتشتمل القان ن فل  ستة أب ا ، البا  االول تتضثمن تعرتفثات وإح ثام 

وخصثص البثا  الثالثث للرسث م والنمثا   ، رتاعفامة، بينما تتناول البا  الثاين االخ

الصنافية، والبا  الراب  الرتاخيص التعاقدتة، وناد الفصل المام  ليبين اإلنرادات 

التحف يثثة والاثثرااب والاثثعادات، وأخيثثراا البثثا  السثثادد خصثثص إلدارة المل يثثة 

)الصنافية واألح ام المتامية
1
). 

 :قان ن تن يب هيئة االتصاالت (3

بشان تن ب قطثاع االتصثاالت بدولثة اإلمثارات  1113لسنة ( 3)قان ن رقب صدر ال    

 التعثارتف: تنثاول البثا  األول، العربية المتحدة واشتمل القان ن فل  فشرة أبث ا 

وخصص البا  الثاين للانة العليا لإلشرا  فل  قطاع االتصاالت، أما البا  الثالث 

والبثا  الرابث  إفثادة هي لثة قطثاع  االتصثاالتالهيئثة العامثة لتن ثيب قطثاع   يتنثاول

والبثا   االتصاالت، بينما البا  المثام  تركثع فلث  الشثب ات واألنهثعة والرتقثيب
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السادد تن يب وت زت  الرتددات،  حين تتناول البا  الساب  تشغيل وحماتة شب ات 

ين أح ثثام انتقاليثثة، ونثثاد البثثا  التاسثث  ليبثث: وخطثث ا االتصثثاالت، والبثثا  الثثثامن

)واختص البا  العاشر بإح ام ختامية العق بات
8
). 

وفالوة فل  الق انين أفثاله أصثدرت الدولثة قث انين اتحادتثة  ات صثلة بم ضث ع    

 :االقتصاد المعريف تمثلت باآلش

  (.حق ق المؤلف والمصنفات الفنية) قان ن حماتة المل ية الف رتة 

  (.ت والتاارة اإلل رتونيةالمعنا بالمعامال) قان ن اله تة اإلل رتونية 

 قان ن خص صية وسرتة المعل مات. 

 قان ن حرتة المعل مات والمشاركة يف المعل مات فرب الح  مة. 

  (.م ا حة نرااب تقنية المعل مات) قان ن الارااب اإلل رتونية 

 
 :اإلطار املؤسسي -ثالثًا
 :تأش إل  تحقي  ما 1113هتد  الهيئة التا أنشئت فام : هيئة االتصاالت (2

  تثأمنين ت صثيل خثدمات االتصثثاالت لاميث  أنحثاد الدولثثة بمثا ت فثل تلبيثثة

 .احتيانات الراغبين يف  االستفادة من ه ه المدمات

  االرتقاد بمست ى المدمة التثا تقثدمها قطثاع االتصثاالت بمثا تحقث  صثالح

 .المشرتكين

 ددة يف تقيد المرخص لهب معاتر  الا دة يف األداد، وااللتعام بالشروا المح

 .الرتاخيص الممن حة لهب 

 تشاي  وتط تر وتنمية صنافة االتصاالت ون ب المعل مات يف الدولة.  



25  

 

  العمل فل  تط تر وتحدتث ن ام االتصاالت يف الدولة، فن طرت  التثدرتب

والتأهيل وإنشثاد مؤسسثات التعلثيب  ات العالقثة، والحصث ل فلث  أحثد  

)ت صلت إليها تقنية االتصاالتاألنهعة والمعدات والتسهيالت التا 
9
). 

 :إدارة التاارة اإلل رتونية (1

تق م إدارة التاارة اإلل رتونية بح  مة اإلمارات اإلل رتونيثة بقيثادة هث ا الاهثد        

يف شأن إصدار الاحة معود   1118لسنة ( 2)و لك انساامًا م  القرار ال زار  رقب 

المؤرخ يف  1112لسنة  192/  8 زراد خدمات التصدت  اإلل رتوين، وقرار مال  ال

بشأن تعيين الهيئة العامة لتن يب قطاع االتصاالت كاهة مسؤولة فن  1112أكت بر  25

مراقبة خدمات التصدت  يف دولة اإلمارات، هبد  ترخيص وتصثدت  ومراقبثة أنشثطة 

وتسع  اإلدارة لتطث تر قطثاع . معود  خدمات التصدت  اإلل رتوين واإلشرا  فليها

لمعامالت والتاارة اإلل رتونية فرب تنفي  مبثادرات ومشثارت  ترت ثع فلث  المحثاور ا

 :اآلتية

 تطثث تر واسثثتحدا  أطثثر تن يميثثة للمعثثامالت والتاثثارة  :المحثث ر األول

 .اإلل رتونية بما ت فل شفا ية التبادالت وحماتة المستهلك إل رتونيًا

 بالمعامالت والتاارة اإلل رتونية العمل فل  تق تة المصداقية  :المح ر الثاين

لتععتثثثع الثقثثثة يف سثثثالمة وصثثثحة المعثثثامالت والمراسثثثالت والسثثثاالت 

 .اإلل رتونية

 العمثثثل فلثثث  المسثثثاهمة يف تطثثث تر االقتصثثثاد الرقمثثثا  :المحثثث ر الثالثثثث

)لإلمارات
21
). 

  



26  

 

 :قسب التاارة اإلل رتونية بالهيئة لتن يب االتصاالت (3

االتصثثاالت إلثث   لتن ثثيب قطثثاع تهثثد  قسثثب التاثثارة اإلل رتونيثثة يف الهيئثثة العامثثة  

تشاي  التنميثة االقتصثادتة والتادتثد التقنثا مثن خثالل معثاتير ومقثاتي  واضثحة "

ومن األهدا  . "وفادلة يف ظل التشرتعات العالمية السارتة ح ل التاارة اإلل رتونية

ومراقبثة أنشثطة مثعود  خثدمات التصثدت  الرايسثية لهث ا القسثب تثرخيص وتصثدت  

اإلل رتونية وإسداد المش رة االسرتاتياية للاهثات المعنيثة الحاليثة والادتثدة التثا 

وتسثع  القسثب لتطث تر قطثاع . اختارت أن ت  ن من المهتمثين بالتاثارة اإلل رتونيثة

ور المعامالت والتاارة اإلل رتونية فرب تنفي  مبثادرات ومشثارت  ترت ثع فلث  المحثا

 :اآلتية

 تطثثثثث تر واسثثثثثتحدا  أطثثثثثر تن يميثثثثثة للمعثثثثثامالت :المحثثثثث ر األول 

 والتاثثثثثارة اإلل رتونيثثثثثة بمثثثثثا ت فثثثثثل شثثثثثفا ية التبثثثثثادالت وحماتثثثثثة

 .المستهلك إل رتونيًا

 العمل فل  تق تة المصداقية بالمعامالت والتاارة اإلل رتونية  :المح ر الثاين

والمراسثثثالت والسثثثاالت لتععتثثثع الثقثثثة يف سثثثالمة وصثثثحة المعثثثامالت 

 .اإلل رتونية

 العمثثثل فلثثث  المسثثثاهمة يف تطثثث تر االقتصثثثاد الرقمثثثا  :المحثثث ر الثالثثثث

)لإلمارات
22
). 

 :مدتنة محمد بن راشد للمعر ة (4

اطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل م ت م بمبادرة شمصية من صاحب السم  الشيخ     

رفاه "محمد بن راشد آل م ت م نااب راي  الدولة راي  مال  ال زراد حاكب دبا 
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م، ومنثث  إفثثادة هي لثثة إدارهتثثا يف الثث كرى السادسثثة لتأسيسثثها، 1111يف مثثات   "اهلل

عدتد من المبادرات الرتادتة التا هتد  إل  أطلقت المؤسسة ال 1123وتحدتداا يف مات  

 .تععتع م انة دبا ودولة اإلمارات العربية المتحدة فل  المارطة المعر ية

وهتد  المؤسسة إل  تق تة األنيال المستقبلية وتم ينها من ابت ار حل ل مستدامة؛      

تمعات قاامثة لتيسير فملية المعر ة والبحث يف العالب العربا، كما تتعهد بتأسي  ما

 ها تدفب . فل  المعر ة، من خالل تم تل المشروفات البحثية واألنشطة والمبادرات

األ  ار واالبت ار، ويف نفث  ال قثت هتثتب بركااعهثا األساسثية التثا تتمثثل يف التعلثيب 

)ورتادة األفمال والبحث والتط تر
21
). 

. 1124ومن أهب الربامظ التا تن مها المؤسسة ه  مؤتمر المعر ة األول يف دتسمرب      

وال   تح ل إل  قمة سن تة للمعر ة تستقطب أهب الشمصيات الفافلة والمثؤثرة يف 

 .فالب المعر ة من داخل وخار  الدولة

ثع بشث ل كامثل       فلث  تث طين وتعدُّ قمة المعر ة الحدَ  األولَّ من ن فث  الث   تركت

المعر ة، حيث ُن ِّب ليام  نهات المعر ة العالمية واإلقليمية المؤثرة، والمرباد وقادة 

الف ر فل  منصة واحدة إلطالق المبادرات والمشارت  المتعلقثة بتح تثل ماتمعاتنثا 

العربية إل  ماتم  المعر ة، وه  حد  سن   تتم ه المعني ن والمتمصص ن وُصنَّاع 

كما هتد  القمة إل  تسليط .ل ض  المطط ورسب السياسات المستقبليةالقرار مرنعًا 

الض د فل  أهمية المعر ة وتععتثع الثربامظ واأل  ثار التثا تسثافد فلث  نشثر الث فا 

)بالمعر ة يف نمي  أنحاد العالب
23
). 
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 :اللانة ال طنية للعل م والت ن ل نيا واالبت ار (5

وتت ث ن  اللانثة ال طنيثة للعلث م والت ن ل نيثا ، 1124تب إنشثاد اللانثة يف نث  مرب  

واالبت ار لتام  تحت م لتها فدد من ال زراد ورؤساد الهيئثات المعنيثين بقطافثات 

 :باآلشوتتمثل مهام اللانة . االبت ار

  اإلشرا  فل  تنفي  االسرتاتياية ال طنية لالبت ار والسياسات والمبثادرات

 .المنبثقة فنها

 ي  وتبادل المربات بين الاهات االتحادتة والمحليةتععتع التعاون وتنس. 

  متابعة التقدم يف ماال االبت ار ومؤشرات  فل  مست ى الدولة. 

  تفعيل دور القطاع الماص يف ماثال المسثاهمة االنتمافيثة واالقتصثادتة يف

 .دفب االبت ار

وتعمل اللانة ال طنية للعل م والت نل نيا واالبت ار، وممتلف  رق العمل المنبثقة    

فنها فل  تط تر السياسة العليا للعل م والت نل نيا واالبت ار التا سيتب تحدتثها بش ل 

)سن  
24
). 
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 املبحث الثاني

 مؤشرات االقتصاد املعريف بدولة اإلمارات

 

 :    مؤشر االقتصاد املعريف -أواًل
تعتمثثثثد مؤشثثثثر اقتصثثثثاد المعر ثثثثة الثثثث   ُتعثثثثده البنثثثثك الثثثثدولا أحثثثثد أهثثثثب    

، المؤشثثثرات الدوليثثثة لتشثثثميص وضثثث  اقتصثثثاد المعر ثثثة يف ممتلثثثف دول العثثثالب

 وتشثثثثتمل هثثثث ا المؤشثثثثر فلثثثث  أربعثثثثة مؤشثثثثرات  رفيثثثثة مت املثثثثة ومتفافلثثثثة

 : يما بينها ها 

   والمؤسساالن ام االقتصاد. 

 التعليب. 

 البنية التحتية للمعل مات واالتصاالت. 

 ن ب االبداع واالبت ار. 

وغنا فن البيان،  إن مؤشر اقتصاد المعر ة تع   ما إ ا كان المناخ يف بلد معثين       

وتالحظ بأن ترتيب اإلمارات . صالحًا الستمدام المعر ة من أنل التنمية االقتصادتة

( 48)فل  الصعيد العالما من المرتبة   1121و 1111مراتب ما بين فاما ( 2)ارتف  

، وشثهدت (1089)محققة زتادة بثثثثثث( 2094)بقيمة ( 41)ة إل  المرتب( 2015)بقيمة 

كا ة المؤشرات الفرفية تغييثراا إتاابيثًا باسثتثناد مؤشثر الحث ا ع االقتصثادتة والثن ب 

 .المؤسسية
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 ( 2)ندول 

 1121-1111قيمة مؤشرات اقتصاد المعر ة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 التغيير بالمؤشر 1121 1111 المؤشر

 1089 2094 2015 مؤشر اقتصاد المعر ة 

 2053 1019 5052 مؤشر المعر ة

 2012- 205 1052 مؤشر الح ا ع االقتصادتة والن ب المؤسسية

 1018 202 4031 مؤشر االبداع واالبت ار

 2032 508 4044 مؤشر التعليب والم ارد البشرتة

 1092 8088 1091 مؤشر ت ن ل نيا المعل مات واالتصاالت 

Source; World Bank, Knowledge Assessment Methodology(KAM),2012 

 

وفل  صعيد المؤشرات الفرفيثة شثهد مؤشثر التعلثيب والمث ارد البشثرتة تقثدمًا 

، حيثثث نثثادت اإلمثثارات 1121فثثام ( 508)إلثث   1111فثثام ( 404)ملح ظثثًا مثثن 

 .فل  الصعيد العالما( 55)والمرتبة بالمرتبة الثانية فربيًا بعد ممل ة البحرتن 

ومن الملفت للن ر أن مؤشر التعليب والم ارد البشرتة يف دولة اإلمارات ال تثعال 

األقل ضمن المؤشرات الم  نة للمؤشر العام القتصاد المعر ة يف الدولة، األمر ال   

 ل خاص تستلعم ماه دات أكرب يف دفب ه ا الماال المهب يف بناد ماتم  المعر ة  بش

 .ويف ر   أداد التنمية البشرتة بصفة فامة

مرتبثثة يف مؤشثثر ت ن ل نيثثا ( 11)وتقثثدمت دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة 

ونثثادت (. 8088)فالميثثًا بمعثثدل ( 21)المعل مثثات واالتصثثاالت لثثثتحتل المرتبثثة 

بت ثار، فالميثًا يف مؤشثر االبثداع واال( 42)اإلمارات بالمرتبة األول  فربيًا والمرتبة 
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و يمثا تتعلث  بمؤشثثر . 1111مرتبثةا مقارنثة بمثثا كثان فليث  الحثال فثثام ( 35)متقدمثة 

الح ا ع االقتصادتة والن ب المؤسسية نادت اإلمارات بالمرتبة الرابعة فل  الصثعيد 

 (.205)فل  الصعيد العالما محرزة معدالا تبلغ ( 51)العربا والمرتبة 

( 48)مثارات العربيثة تمطث  دول كماليعتثا وغنا فن البيان،  إن ترتيب دولة اإل

)(92)ونمه رتة الصين الشعبية ( 29) كرتكيا 
25
). 

 
 :مؤشر االبتكار العاملي -ثانيًا

، تصدر ه ا المؤشر فن كلية األفمال الدولية والمن مة العالمية للمل ية الف رتة

وتث  ر ، االبت ثاروتسافد ه ا المؤشر فل  خل  بيئة تسمح بالتقييب المستمر لعناصر 

أداد أساسية وقافدة بيانات غنية لقياسات مفصلة لصقل سياسات االبت ار الشثامل يف 

العالب، كما وتعد المؤشر بمثابثة وسثيلة مناسثبة للتث كير بثأن السياسثات الهاد ثة إلث  

 .تشاي  االبت ار تلعب دوراا حي تًا يف تحفيع النم  االقتصاد  المستدام

د إلث  ترتيثب القثدرات االبت ارتثة القتصثادات العثالب وتهد  المؤشر باألسثا

ونتاااها، وُتربز الا انب الممتلفة لالبت ار، واألدوات التا تم ن أن تساهب يف تععتع 

 .النم  االقتصاد ، وتحسين اإلنتانية، وت  ير  رص العمل

 وتشير تقرتر االبت ار العالما إل  تران  اإلمارات العربيثة المتحثدة مثن المرتبثة

 .1122يف فام ( 42)إل  المرتبة  1118فالميًا فام ( 12)
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 ( 2)ش ل 

 1122-1118ترتيب دولة اإلمارات العربية المتحدة يف مؤشر االبت ار العالما 

 
 

   Source: Cornell University, INSEAD& Wipo,Global Innovation 

Index,VairousYears  

 

بينثثثت المؤشثثثرات الفرفيثثثة للمثثثدخالت يف تقرتثثثر مؤشثثثر االبت ثثثار العثثثالما       

أن دولثثثة اإلمثثثارات حلثثثت يف المركثثثع األول فالميثثثًا يف مؤشثثثرات كلفثثثة  1122

 صثثثل العمالثثثة العااثثثدة مثثثن العمثثثل، وسثثثه لة د ثثث  الضثثثرااب، وحركيثثثة الطثثثال  

تمل التقثثدم كمثثا اشثث.الاثثامعيين مثثن خثثار  الدولثثة، وتطثث تر التامعثثات االقتصثثادتة

الحاصثثل يف مثثدخالت االبت ثثار فلثث  تحسثثن كبيثثر يف مؤشثثر تطثث ر األسثث اق بفضثثل 

النمثثث  يف وضثثث  االسثثثتثمار واالاتمثثثان، حيثثثث ارتفثثث  ترتيثثثب الدولثثثة يف مؤشثثثرات 

يف مؤشثثر ( 55)إلثث  المركثثع  1125فالميثثًا يف فثثام ( 215)االسثثتثمار مثثن المركثثع 

إلثثث  ( 13)ق مثثثن المركثثثع ، وارتفثثث  الرتتيثثثب المثثثاص برسثثثملة السثثث 1122فثثثام 

، كمثثا ارتفثثث  الرتتيثثب المثثثاص بمشثثارت  رأد المثثثال المغثثامر مثثثن (31)المركثثع 

وارتفثث  مؤشثثر مام فثثة بثثرادات االخثثرتاع مثثن المركثثع  ).34)إلثث  ( 48)المركثثع
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ومؤشثثثثر اإلنفثثثثاق فلثثثث   1122فثثثثام ( 28)إلثثثث  المركثثثثع  1125يف فثثثثام ( 93)

( 51)ا المعر ثثة مثثن المركثثع ، وفثثامل(48)إلثث   23البحثثث والتطثث تر مثثن المركثثع 

، لرتتفثثث  بثثث لك المسثثثاهمة اإلنماليثثثة لمثثثدخالت االبت ثثثار يف (15)إلثثث  المركثثثع 

 .الدولة

ويف تفاصثثيل القثثيب المحققثثة فلثث  المؤشثثر، ارتفعثثت نسثثبة األسثثهب المتداولثثة        

يف  % 3509إلثثثث   1125فثثثثام  % 4014مثثثثن النثثثثاتظ المحلثثثثا اإلنمثثثثالا مثثثثن 

مثثثن النثثثاتظ  % 28015فعثثثت رسثثثملة السثثث ق مثثثن  يمثثثا ارت. 1122مؤشثثثر فثثثام 

كمثثثا ارتفعثثثت حصثثثة القطثثثاع المثثثاص مثثثن  % 5105المحلثثثا اإلنمثثثالا إلثثث  

 % 2504مثثن النثثاتظ المحلثثا اإلنمثثالا إلثث   % 59011االاتمثثان المحلثثا مثثن 

ويف مؤشثثرات تطثث ر األفمثثال التاارتثثة، وارتفعثثت مسثثاهمة ماتمثث  األفمثثال يف 

مثثن النثثاتظ المحلثثا اإلنمثثالا إلثث   % 1024إناثثاز أفمثثال البحثثث والتطثث تر مثثن 

، ومسثثاهمة ماتمثث  األفمثثال يف تم تثثل أفمثثال البحثثث والتطثث تر سثثالت % 105

) المرتبة الرابعة فالميًا
22
).  

ألسثثبا  الرايسثثية التثثا أسثثهمت يف التقثثدم اإلنمثثالا وأشثثار القرتثثر أن أحثثد ا       

الثث   أحرزتثث  اإلمثثارات فلثث  مؤشثثر االبت ثثار العثثالما لهثث ا العثثام هثث  التحسثثن 

ال بيثثثر يف المؤشثثثرات الفرفيثثثة لممرنثثثات االبت ثثثار فثثثرب فثثثدد مثثثن القطافثثثات 

 فثثا مؤشثثر ممرنثثات المعر ثثة والت ن ل نيثثا ارتفثث  الرتتيثثب مثثن المركثثع . المهمثثة

 231، و لثثك تشثثمل مؤشثثر انتشثثار المعر ثثة الثث   ارتفثث  مثثن المركثثع 28إلثث   234

  .بفضل فدد من القطافات، ومن أهمها االستثمارات الصادرة 53إل  المركع 
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ونثثثدتر بالثثث كر،  ثثثإن المركثثثع الثثث   احتلتثثث  اإلمثثثارات يف مؤشثثثر االبت ثثثار       

والثث   فثثعز رتثثادة اإلمثثارات إقليميثثًا تنسثثاب تمامثثًا مثث   1122للعثثام   العثثالما

الت نهثثات والاهثث د التثثا بثث لتها الدولثثة يف هثث ا الصثثدد السثثيما يف األفثث ام القليلثثة 

المنصثثثرمة، حيثثثث أصثثثبح االبت ثثثار نثثثعدا ال تتاثثثعأ مثثثن ف امثثثل األداد النثثثانح 

فلثث  صثثعيد قطثثاع وتم ثثين التنا سثثية يف اإلمثثارات سثث اد يف العمثثل الح ثث ما أو 

األفمثثال، وأن تلثثك الاهثث د ت للثثت بثثإطالق االسثثرتاتياية ال طنيثثة لالبت ثثار فثثام 

،وتشثث ل  االبت ثثثار تمثثثل ركيثثثعة أساسثثية  يف االرتقثثثاد بثثاألداد االقتصثثثاد    1124

يف الدولثثة وتقثث  يف قلثثب السياسثثات الح  ميثثة الرشثثيدة التثثا هتثثد  إلثث  نعثثل 

ولثث  فالميثثًا  يف مؤشثثر االبت ثثار العثثالما دولثثة اإلمثثارات ضثثمن الثثدول العشثثرة األ

 .1112بحل ل الي بيل ال هبا لقيام دولة االتحاد تماشيًا م  رؤتة اإلمارات 
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 املبحث الثالث

 تطبيقات االقتصاد املرتكز على املعرفة بدولة اإلمارات

 

تتمثل أهب تطبيقات االقتصاد المرت ع فل  المعر ة بدولة اإلمارات العربية المتحدة     

يف كل من الح  مة اإلل رتونية، والتاارة اإلل رتونية، والتعليب اإلل رتوين، و يما تلا 

 :ت ضيحًا ل لك

 

 :احلكومة اإللكرتونية -أواًل
ة اإلل رتونية االتحادتة، مشروع الح  م 1111أطلقت دولة اإلمارات يف فام     

 .وتب نشر تطبيقاهتا يف إمارات الدولة كا ة

وتالحثثظ بثثأن دولثثة اإلمثثارات قثثد حققثثت تقثثدمًا  يمثثا تتعلثث  بمؤشثثر ناهعتثثة  

الح  مثثثثة اإلل رتونيثثثثثة الثثثثث   تصثثثثثدر فثثثثن إدارة األمثثثثثب المتحثثثثثدة للشثثثثثؤون 

رتونيثثثة االقتصثثادتة واالنتمافيثثثة ُوتعثثثد مرنعثثثًا فالميثثًا يف ماثثثال الح  مثثثة اإلل 

وتثثثتب احتسثثثاب  و ثثث  المت سثثثط الحسثثثابا لثالثثثثة مؤشثثثرات  رفيثثثة، هثثثا مؤشثثثر 

المثثدمات اإلل رتونيثثة ال كيثثة، والبنيثثة التحتيثثة لالتصثثاالت السثثل ية والالسثثل ية، 

 .ورأد المال البشر 

 خثثثثثثثثالل السثثثثثثثثن ات التسثثثثثثثث  المنصثثثثثثثثرمة وارتفثثثثثثثث  ترتيبهثثثثثثثثا مثثثثثثثثن 

 1122فثثثثثثثام ( 19)إلثثثثثثث  المرتبثثثثثثثة  1118فالميثثثثثثثًا فثثثثثثثام ( 31)المرتبثثثثثثثة 

 . والش ل التالا تبين  لك
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 ( 1)ش ل 

 1122-1118ترتيب دولة اإلمارات يف مؤشر ناهعتة الح  مة اإلل رتونية 

 

Source: United Nation-Economic &  Social Affairs Department ,E-

Government Survey, Various Issues    

وُتصنف دولة اإلمارات الي م ضمن الدول المتقدمة نداا يف العالب يف ماال ناهعتة     

 الح  مثثة اإلل رتونيثثة وهثث  تصثثنيف تحصثثل فليثث  الثثدول التثثا تحصثثل فلثث  نسثثبة 

معيار، حيث حصلت  411من إنمالا مؤشرات التقرتر التا تتااوز %( 15)أفل  من 

 .دولة تغطيها التقرتر( 293)دولة  قط من إنمالا ( 19)فل  ه ه النسبة 

وكانت اإلمارات الدولة العربية ال حيدة ضمن المراكع ، 1122وبحسب تقرتر فام      

العشر األول  يف مؤشر المدمات اإلل رتونية ال كية لتحتل المركع الثامن فالميًا مث  

 .إست نيا، لتتقدم أربعة مراكع من حيث تحصيلها يف ه ا المؤشر

وحققثثت اإلمثثارات المركثثع األول يف مؤشثثر المثثدمات اإلل رتونيثثة ال كيثثة فلثث         

وه  أفل  من المت سط العالما ( 108923)المست ى العربا حيث أحرزت معدل بلغ 

21) (104213)البالغ 
مما تدل فل  اهتمام الح  مة اإلماراتية بتقدتب خدماهتا بص رة  (

 .إل رتونية  كية
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لة اإلمارات العربية المتحدة ال ص ل للمركع األول فالميًا يف مؤشر وتستهد  دو     

ولث لك اطلقثت ح  مثة  .1112األمب المتحثدة للااهعتثة اإلل رتونيثة بحلث ل فثام 

اإلمارات ال كية أنندهتا التا تحدد خرتطثة الطرتث  لل صث ل للمركثع األول فالميثًا 

  .1112ارات بمؤشر الااهعتة اإلل رتونية، تماشيًا م  رؤتة اإلم

 

 :التجارة اإللكرتونية -ثانيًا

ارتف  حاب التاارة اإلل رتونية بدولة اإلمارات العربية المتحدة فل  مدى السن ات     

العشر المنصرمة، بفعل تعاتد فدد المدمات المقدمة فل  م اق  األفمال اإلل رتونية 

وقاد  لك إل  ارتفاع . ”والمنصات الا الة  ما نعل تاربة المستمدم أسهل وأ ضل

قيمة التاارة اإلل رتونية لدولة اإلمارات بأكثر من الضعفين، حيث ارتفعت من ح الا 

 .1125مليار دوالر فام ( 502)إل   1115مليار دوالر فام ( 208)

 1128-1115الحاب ال لا للتاارة اإلل رتونية يف اإلمارات ( 3)ش ل 

 

 باالفتماد فل  مصادر متن فةتب إفداد الادول من الباحث : المصدر
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وت ق  تقرتر لغر ة تاارة وصنافة دبا أن تصل إنمالا س ق التاارة اإلل رتونية        

مليثثار  3201نحثث  )مليثثارات دوالر  21، إلثث  مبلثثغ 1128يف اإلمثثارات بحلثث ل فثثام 

، مقارنة بتقدترات حاب الس ق خثالل %31، بمعدل نم  سن   تراكما قدره (درهب

أن نمثث  سثث ق (. مليثثارات درهثثب 9.15نحثث  )مليثثار دوالر  105، البالغثثة 1123فثثام 

التاثثارة اإلل رتونيثثة يف اإلمثثارات تثثأش مثثدف مًا بارتفثثاع الطلثثب وانتشثثار اسثثتمدام 

، ال   ُتعد من بين أفل  المعدالت 1124يف الدولة خالل فام % 9301اإلنرتنت بنح  

)يف العالب العربا
28
). 

وندتر بال كر بأن أكثر من نصف المشرتتات فرب اإلنرتنت يف دولة اإلمارات العربية     

المتحدة تركعت فل  تث اكر الطيثران، وحاث زات الفنثادق، واألنهثعة اإلل رتونيثة، 

29(فالوة فل   األزتاد وال تب والرت ي  ش لت نح  رب  تلك القيمة
). 

ل رتونية فل  مست ى المنطقة، حيث تبلغ نسبة وت اصل اإلمارات قيادهتا للتاارة اإل     

من فدد الس ان،  يما تأش األردن يف هناتة القاامة، حيث % 12المتس قين إل رتونيا هبا 

) %(51)ال تتااوز نسبة انتشار اإلنرتنت هبا نسبة الثثثثثث
11
). 

وتم ثثن القثث ل أن للتاثثارة اإلل رتونيثثة مسثثتقبالا بثثاهراا يف دولثثة اإلمثثارات العربيثثة      

إ  تتمت  الدولة ب ص ل ممتاز لإلنرتنت فل  امتداد الدولة وأفل  نسبة انتشار . المتحدة

لله اتف ال كية يف العالب، فالوة فلث  تعاتثد ثقثة النثاد بمفهث م اسثتمدام بطاقثاهتب 

نرتنت، كما أن ح  مة دولة اإلمارات العربية المتحدة أطلقت فدداا االاتمانية فل  اإل

من المبادرات لاعل ب ابة التاثارة اإلل رتونيثة لتسثدتد رسث م المثدمات الح  ميثة 

أسهل،  قد ساهمت ه ه األم ر يف نعل التعامالت فل  اإلنرتنت أسهل ب ثير مقارنة 

)بالماضا القرتب
12
). 
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 :يالتعليم االلكرتون -ثالثًا

تثثب إطثثالق برنثثامظ محمثثد بثثن راشثثد للثثتعلب الثث كا برفاتثثة صثثاحب السثثم     

الشثثيخ محمثثد بثثن راشثثد آل م تثث م، نااثثب راثثي  الدولثثة راثثي  مالثث  الثث زراد 

، و لثثك تماشثثيًا 1121لدولثثة اإلمثثارات وحثثاكب دبثثا، يف شثثهر ابرتثثل مثثن العثثام 

ااب فلثثث  ، الراميثثثة إلثثث  تععتثثثع مفهثثث م االقتصثثثاد القثثث1112مثثث  رؤتثثثة اإلمثثثارات 

 .المعر ة فرب دمظ التقنيات المتط رة بالعملية التعليمية

ونثثاد هثث ا الربنثثامظ هبثثد  االرتقثثاد بالن ثثام التعليمثثا يف دولثثة اإلمثثارات    

العربيثثثة المتحثثثثدة، واالنطثثثثالق نحثثثث  المرحلثثثثة المقبلثثثثة مثثثثن التنميثثثثة التعليميثثثثة 

الميثثًا، باإلضثثا ة والثقا يثثة، فثثرب تطبيثث  أ ضثثل وسثثاال وأسثثاليب التعلثثيب المتبعثثة ف

 ثثنحن نثثؤمن بثثاألثر ال بيثثر الثث   . إلثث  االسثثتعانة بالتقنيثثات الحدتثثثة والمتطثث رة

تع سثث  العمليثثة التعليميثثة والرتب تثثة فلثث  تم ثثين الطثثال  مثثن إظهثثار إم انثثاهتب 

)وقدراهتب ال املة كا تصبح ا قادة المستقبل
11
).    

وتقثث م دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة مثثن خثثالل هثث ا الربنثثامظ بت ثيثثف    

نه دهثثا واسثثثتثماراهتا مثثثن أنثثثل تثث  ير أحثثثد  التقنيثثثات للمثثثدارد، والتشثثثاي  

برنثثامظ محمثثد بثثن »وتهثثد  . فلثث  تنميثثة اإلبثثداع، والتف يثثر التحليلثثا، واالبت ثثار

ة يف المثثثدارد إلثثث  إتاثثثاد بيئثثثة تعليميثثثة وثقا ثثثة ندتثثثد« راشثثثد للثثثتعلب الثثث كا

، التثثا ”الفصثث ل الدراسثثية ال كيثثة“الح  ميثثة، و لثثك مثثن خثثالل إطثثالق مبثثادرة 

سثثت  ر ل ثثل طالثثب وطالبثثة كمبيثث تر لثث حا مثث  إم انيثثة ال صثث ل إلثث  شثثب ات 

 فاليثثثثثثثثة السثثثثثثثثرفة، G4االتصثثثثثثثثال الالسثثثثثثثثل ية مثثثثثثثثن الايثثثثثثثثل الرابثثثثثثثث  

 .1129و لك بحل ل العام 
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ت ن ل نيثثثثثثثا وتثثثثثثثتب تم تثثثثثثثل هثثثثثثث ه المبثثثثثثثادرة ب اسثثثثثثثطة صثثثثثثثندوق 

المعل مثثثثثثات واالتصثثثثثثاالت التثثثثثثاب  لهيئثثثثثثة تن ثثثثثثيب االتصثثثثثثاالت، وتحثثثثثثت 

وهثثثث  دليثثثثل فلثثثث  . إشثثثثرا  وزارة الرتبيثثثثة والتعلثثثثيب وم تثثثثب راثثثثي  الثثثث زراد

مثثثثدى أهميثثثثة الربنثثثثامظ، ومثثثثدى تفثثثثاين نهثثثث د ح  مثثثثة اإلمثثثثارات العربيثثثثة 

 .المتحدة يف قطاع التعليب وتقنية المعل مات واالتصاالت

لثثثث  العدتثثثثد مثثثثن العناصثثثثر األساسثثثثية، منهثثثثا تطثثثث تر تشثثثثتمل المبثثثثادرة ف

المنثثثثثثاهظ والمقثثثثثثررات الدراسثثثثثثية اإلثراايثثثثثثة، وتن تثثثثثث  مصثثثثثثادر المعر ثثثثثثة، 

وتطثثثثثث تر المحتثثثثثث ى اإلل ثثثثثثرتوين، وتطثثثثثث تر أدوات االختبثثثثثثارات والتقثثثثثث تب، 

وتعمثثثثثيب الفصثثثثث ل ال كيثثثثثة بم  ناهتثثثثثا التقنيثثثثثة الحدتثثثثثثة، وتطثثثثث تر أسثثثثثاليب 

لتعلثثثثيب، وتعوتثثثثد المثثثثدارد والطلبثثثثة التثثثثدرت  القاامثثثثة فلثثثث  ت ن ل نيثثثثا ا

ومعلمثثثثثثيهب بثثثثثثأنهعة حاسثثثثثث   محم لثثثثثثة ول حيثثثثثثة، وإمثثثثثثداد المثثثثثثدارد 

 .بشب ات إل رتونية  ااقة السرفة

ومثثثثر المشثثثثروع بثثثثثال  مراحثثثثل خثثثثالل خمثثثث  سثثثثن ات، بثثثثدأت منثثثث  

، وتثثثثب تطبيقثثثث  1124-1123المرحلثثثثة األولثثثث  التمهيدتثثثثة للعثثثثام الدراسثثثثا 

الل الفصثثثثثل الدراسثثثثثا الثثثثثثاين، يف ثمثثثثاين مثثثثثدارد، وسيتضثثثثثافف العثثثثثدد خثثثثث

-1124 يمثثثثثا ستشثثثثثهد المرحلثثثثثة الثانيثثثثثة تطبيقثثثثث  خثثثثثالل العثثثثثام الدراسثثثثثا 

مدرسثثثثثة ح  ميثثثثثة خثثثثثالل ثثثثثثال  سثثثثثن ات، والمرحلثثثثثة  411فلثثثثث  1125

ألثثثثثف طالثثثثثب فلثثثثثث   244األخيثثثثثرة خاصثثثثثة بتعميمثثثثث ، حيثثثثثث سيحصثثثثثل 

)تاربة التعليب ال كا
13
). 
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ا لمطثثثثثة مثثثثث  مثثثثثرور كثثثثثل فثثثثثام دراسثثثثثا سثثثثثيتقدم الربنثثثثثامظ و قثثثثث       

منهاثثثث  ليسثثثثت فب طثثثثال  ومثثثثدارد أكثثثثثر حتثثثث  تثثثثتب نشثثثثر الربنثثثثامظ فلثثثث  

 .1129نمي  المدارد يف ممتلف أنحاد اإلمارات بحل ل فام 

ومثثثثث  تقثثثثثدم . وسثثثثثتتاب  فمليثثثثثات التنميثثثثثة وتحصثثثثثيل النتثثثثثااظ بالتتثثثثثالا

الربنثثثثامظ، ستت اصثثثثل فمليثثثثات دفثثثثب وتحثثثثدتث نميثثثث  أدواتثثثث  وفناصثثثثره، 

)والربامظ والم اد التفافليةبما  يها األنهعة واألن مة 
14
). 
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 املبحث الرابع

 املبادرات املعنية باالقتصاد املرتكز على املعرفة

 

-1111قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بالعدتثد مثن المبثادرات خثالل الفثرتة 

التا س   تسهب يف بناد مرت عات االقتصاد المعثريف  بالدولثة ومثن أهثب هث ه  1122

 :المبادرات ما تلا

 
 :إنشاء مدينة دبي لإلنرتنت -أواًل

بمبادرة أطلقهثا صثاحب السثم  الشثيخ  1111تب إنشاد مدتنة دبا لإلنرتنت فام 

راي  مال  ال زراد حاكب دبا، يف إطثار رؤتتث  بتح تثل ، محمد بن راشد آل م ت م

نيثثا دبثثا إلثث  مركثثع فثثالما للت نل نيثثا واالتصثثاالت، وهثثا منطقثثة حثثرة لت ن ل 

المعل مات أنشأهتا ح  مثة دبثا ب صثفها منطقثة اقتصثادتة حثرة وقافثدة اسثرتاتياية 

للشثثركات التثثا تسثثتهد  األسثث اق الناشثثئة، وهثثا بمثابثثة سثثاحة الستضثثا ة أنشثثطة 

وزار المدتنة أكثر من ملي ين زاار و يها أكثثر مثن ألثف . االقتصاد المبنا فل  المعر ة

قد وضعت أهدا  واضحة ومحددة لمدتنة ول .م ظف 210111شركة تضب أكثر من 

)دبا لإلنرتنت تمثلت باآلش 
15
): 

  خل  بنية تحتية ومالامة وأسل   تعامثل تسثافد مشثارت  االقتصثاد الادتثد

فل  القيام بعملياهتا محليًا وإقليميًا وفالميثًا انطالقثًا مثن دبثا التثا تمتثاز 

 .بقدرات تنا سية فالية
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  بمقاتي  فالمية، ون ب اتصاالت قادرة فل  استيعا  بناد البنية التحتية ت  ن

كب هاال من المعل مات بسرفة فالية، كما تاب أن ت  ن ه ه البن  التحتية 

 .آمنة تعتمد فل  أخر ما ت صلت الت ن ل نيا الحدتثة وبت لفة منمفضة

   أن ت  ن المدتنة متط رة وبمقاتي  تنا سية وت  ر الم اتب الماهعة بأحد

وال حدات الس نية  ات المست تات العالمية والمعودة بالمرا    التسهيالت

 .الطبية والتعليمية

 استقطا  ال فادات العالية، والعمالة العالية المهارة. 

  وض  ق انين وإنرادات مبسطة وميسرة وسرتعة لتسايل الشثركات وغيرهثا

 .من المعامالت الح  مية

 فمال اإلل رتونية، ورفاتة خل  أن اد مشاعة، ومبادرات ح  مية لدفب األ

األ  ار اإلبدافية والمشارت  الادتدة وإنشاد صنادت  لدفب المشارت  وبرامظ 

 .التعليب اإلل رتونية

وقد تح لت مدتنة دبا لإلنرتنت بالفعل إل  قافدة صلبة لالنطالق نح  العالمية، فرب    

هتيئتها ل رو  فمل مثالية يف ماتم  ت ن ل نا  رتد من ن ف ، تت ا ر  ي  كل الع امل 

واألس  الالزمة للنااح، محققة ب لك اسرتاتيايتها وطم حاهتا يف مدة زمنية خيالية، 

طالق المعتد من المبادرات الادتدة التا تصب يف مصلحة العاملين وه  ما د عها إل  إ

يف المدتنة، وتح لت  ب لك إل  نم    فثالما نثانح تسثع  ال ثيثر مثن الثدول إلث  

اقتباس  وتطبيق  فل  أرضها، ومن هنا نشأت   رة إقامة مدن المعر ثة ال كيثة يف فثدة 

)دول ح ل العالب وتعميب مفه م المدتنة ال كية
12
). 
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، يف تطث تر ن ثثام بيئثا مميتثثع مدتنثثة دبثا لإلنرتنثثت  قثثد ناحثت، وغنثا فثثن البيثان    

وُتعدت مدتنة  .للشركات التقنية لتنفي  رؤتة دبا يف التح ل إل  اقتصادٍ قااب فل  المعر ة

 (511)أل ضل "  رتشن"دبا لإلنرتنت م طنًا للشركات المصنتفة ضمن قاامة مالة 

لين ثثد "، و"مات روسثث  ت"، و"غ غثثل"،و" يسثثب   "شثثركة فالميثثة، بمثثا  يهثثا 

ثطة والناشثئة "إن ،باإلضا ة إل  استضثا تها لشثركات الت ن ل نيثا الصثغيرة والمت ست

ا يف المنطقة  .األكثر دتنامي ية ونااحا

دة ت  تر ه ه المدتنة أتضًا إم انية ال ص ل إل  مام فة كبيرة م     ن الم اهب المتعدت

اللغات والمهارات والمربات يف القطثاع، مث  خلث  بيئثة تسثافد شثركات ت ن ل نيثا 

ر واالبت ثار والنمث ت  ر المدتنثة كث لك . المعل مات واالتصثاالت فلث  التطث ت كمثا تث  ت

م اتب من أحد  طراز، وبنية تحتية ق تتة لت ن ل نيا المعل مات، وأمنثًا فلث  مثدار 

ماِت التاعاة، وإم انية الحص ل فل  التم تل، باإلضا ة إلث  بيئثة سافة، وخد( 14)

اد األفمال وتستفيد الشركات العاملة بمدتنة دبا لإلنرتنت . فمل دتنامي ية ون ابة لروت

بالمئثة لثرأد  211بالمئثة، واإلفثادة ال املثة  211من المل ية المعفاة من الضرااب 

وسثه لة التسثايل والرتخثيص، ،  الالمال واألربثاح، وفثدم ونث د قيث د فلث  األمث

)والحماتة الق تة للمل ية الف رتة
11
). 

 

 :مركز ماجد بن حممد لإلبداع -ثانيًا
دفب ، إل  1122ال   أنشئ يف سبتمرب  (in5)تهد  مركع ماند بن محمد لإلبداع    

 .رتادة األفمال واالبت ار يف ماال تقنية المعل مات بدولة اإلمارات العربيثة المتحثدة

بالرتكيع فل  ال األهدا  الممسة الرايسة لتسرت  تط تر الشركات الناشئة الادتثدة، 

وتععتع تن يب المشثارت  التاارتثة، والقيثادة واالبت ثار والت ن ل نيثا، والمسثاهمة يف 

http://www.dic.ae/
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تش يل ن ام بيئا لت ن ل نيا المعل مات واالتصثاالت، واألهثب مثن  لثك، الثرتوتظ 

الشثركات الادتثدة  الصثافدة يف ماثال ت ن ل نيثا لثدبا كم قث  مثثالا لت ن ل نيثا 

)المعل مات
18
). 

 

 :واحة دبي للسليكون -ثالثًا
وها منطقة ت ن ل نيثة وافثدة ممل كثة  1114تأسست واحة دبا للسيلي  ن فام     

كيل مرت مرب  وتعترب المنطقثة ( 101)بال امل من قبل ح  مة دبا وتمتد فل  مساحة 

إل  أهنا . الت ن ل نية ال حيدة يف المنطقة التا ت  ر بيئة للس ن والمعيشة يف آن واحد

لثة مثن الحث ا ع والمعاتثا للشثركات التثا تمثارد منطقة حرة وتقثدم مام فثة مت ام

 .نشاطها داخل المنطقة الحرة

صممت واحة دبا لت  ن ن ام ت ن ل نا مت امل، حيث تقدم للشركات مام فة       

كبيرة من المعاتا القيمة التا تشمل أحثد  أسثاليب البنيثة التحتيثة، وخثدمات لقطثاع 

األفمال، ودفب لافمال التاارتة مثل منح ح ا ع للشركات الراادة لالستثمار يف قطاع 

)ركع للحاضنات وتم تل استثمار الت ن ل نيا، ودفب المشارت ، وم
19
واحة  تلبتا  .(

، الممل كة بال امثل لح  مثة دبثا، حانثة صثنافات الت ن ل نيثا يف دبا للسيلي  ن

مثثة، والت ن ل نيثثا  ة، والتثثا تثثرتاوح بثثين صثثنافات االتصثثاالت المتقدت المنطقثثة الحثثرت

 .سة، والفضاد، والطاقة البدتلة، والنفط والغازالحي تة، والهند

ة     تم ن للشركات العاملة يف واحة دبا للسيلي  ن االستفادة من   ااد المنطقة الحرت

ها وم اتبها ودورات تدرتبيثة وقنث ات االسثتيراد والتصثدتر ومراكثع  بينما تؤست  مقرت

إم د  وت روم نيت ر سا  و   نيتس  وإت  . الت زت ، وخط ا التامي  وما إل   لك

https://www.dsoa.ae/en/
https://www.dsoa.ae/en/
https://www.dsoa.ae/en/
https://www.dsoa.ae/en/
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و ال سرتات  شناتدر إل رتتك سين بسيس ك رنينغ و إنرتناش نال ووتسرتن دتايتال و

)ها بعض الشركات العاملة يف ال احة
31
). 

 

 :مدينة حممد بن راشد للتقنية -رابعًا
 1113لسثنة ( 4)تأسست مدتنة محمد بن راشثد للمعر ثة بم نثب القثان ن رقثب       

كمشروع تقنا طم ح للقرن الحاد  والعشرتن تهد  ال  انتا  وت طين الت ن ل نيا 

الصنافية يف قطافات حي تة، وهامة بمنطقة المليظ مثل تحلية المياه والغاز وال هرباد 

الم اد والمحا  ة فل  البيئة و لك بدالا من استقدامها والنفط والتقنية العرافية وتقنية 

 . من المار 

المشروع يف مرحلت  األول  فل  مساحة ثالثة كيلث مرتات مربعثة يف المنطقثة  وأقيب    

الحرة لابل وتنطب  فلي  نف  ق انين وق افد المنطقة الحرة من حيث التملك وطبيعة 

للتقدم الصنافا التقنا تق م فل  االستفادة االستثمار لتدخل ب لك دبا فهداا ندتداا 

المثل  من الم ارد المحلية كا ة وم اصلة التنمية المستدامة من خالل تنشيط وساال 

االنتا  المعتمدة فل  المعر ة التقنية والمهارة العالية وكثا ة رأد المال وك لك تععتع 

األوسط وأ رتقيا وآسيا  دورها االقليما كمنصة النطالقة مشارت  التقنية لدول الشرق

)ال سط 
32
). 

وقد تب تصميب مدتنة محمد بثن راشثد للتقنيثة لتطث تر مامعثات تقنيثة يف قطافثات     

وتضب كثل مامث  . حي تة تساهب يف د   التنمية االقتصادتة ور   م انة دبا التنا سية

شركات البحث والتط تر، والممتربات، والحاضنات، ومعاهد التثدرتب والشثركات 
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. لعاملة يف ماال نقل التقنية والمشثارت  الصثنافية التقنيثة المرتبطثة بنشثاا المامث ا

 :تضمن األفمال واألنشطة التا تمارد يف المدتنة ما تلا

 مراكع أبحا  وتط تر. 

 ممتربات. 

 معاهد تعليمية وتدرتبية. 

 حاضنات. 

 نقل و تسرت  وت ييف وتط تر التقنية. 

  وخدمات التقنية األخرىخدمات التصميب واالستشارات. 

 إنتا  النما   األولية من االبت ارات. 

 صنافات المنتاات فالية التقنية. 

 التم تل التقنا(
31
). 

 

 :سفراء االبتكار -خامسًا
طالبثًا ( 221)أطلقت وزارة الرتبية والتعليب مبادرة سفراد االبت ار ال   التح  هبا     

وطالبة يف إطار خطتها لدفب ورفاتة المبت ثرتن وتطث تر قثدراهتب وإكسثاهبب مهثارات 

القرن الحاد  والعشرتن، و لك لالطالع فل  أ ضل الممارسات يف ماثال االبت ثار 

مثل تدرتبيثة يف ماثال اإلل رتونيثات والروبث ت بربنامظ فمثل منث ع تضثمن ور  ف

والقيادة والرتادة يف اإلبداع واالبت ار، فثالوة فثن إنثراد تاثار  فمليثة حيثة إلثثراد 

 .ممعوهنب العلما
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حرصثثت الثث زارة مثثن خثثالل المبثثادرة فلثث  اسثثتثمار وقثثت الطلبثثة خثثالل اإلنثثازة     

رتبيثة يف ماثال االبت ثار الصيفية، بافتمثاد نثدول أفمثال تضثمن زتثارات فلميثة وتد

: والرتادة خار  الدولة، وتثأش مبثادرة سثفراد االبت ثار التثا شثملت أربعثة دول، هثا

برتطانيا، وس تسرا، وه لندا، وك رتا الان بية، دافمة لت نهات الدولة يف تععتع مفه م 

33(االبت ار لدى الطال  لتط تر مهاراهتب وقدراهتب
). 

يف مدتنثة ل سثيرن، وهثا  BHMS تضمنت رحلة س تسرا تدرتبًا للطال  يف كليثة    

فض  يف مام فة بندت ت التعليمية، كما وتضمن برنامظ العتارة مام فة مثن ور  

العمل التدرتبية يف ماال الروب ت واإلل رتونيات، وماال القيادة والرتادة يف اإلبداع 

ا ة إلث  فثدد مثن نلسثات العصثف الث هنا يف ؛ باإلض12واالبت ار ومهارات القرن 

فلث  زتثارات ميدانيثة إلث  فثدد مثن واشثتمل الربنثامظ أتضثًا . أماكن طبيعية ممتلفثة

األماكن والمؤسسات البحثية الراادة يف ماال االبت ار، كالمركع العلما الس تسثر  

العلمية للت ن رما، حيث شار  الطلبة بالعدتد من ال ر  التدرتبية، وانروا التاار  

 .يف مااالت ممتلفة تنما مهارات التف ير

 واشتمل برنامظ سفراد االبت ار يف ه لندا فل  فدة زتارات فلمية، كعتارة متحثف    

Nemo   العلما ومركع العل م التاب  للاامعة الت ن ل نية يف أمسرتدام، وفالوة فل

الطاقثة البدتلثة،  زتارة الطث احين القدتمثة والحدتثثة، للتعثر  إلث  أهثب اسثتمدامات

لمثثدة أسثثب فين تمللهثثا ور  ممتلفثثة فثثن اإلبثثداع « تيلبيثثر »وكثث لك زتثثارة نامعثثة 

 .، والعل م التطبيقية، والرتاضات ال هنية12واالبت ار، ومهارات القرن 

أما رحلة ك رتا الان بية  قد تضمنت نملة من األنشطة، حيثث خضث  الطلبثة إلث      

القيادة وطرق االتصال والقثدرة فلث  التثأثير، وتععتثع ور  ممتلفة لتععتع االبت ار و
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اإلبداع،  ضالا فن العدتد من العتثارات الميدانيثة، مثثل متحثف العلث م الث طنا بغيثة 

التعثثر  إلثث  الصثثنافة ال  رتثثة يف ماثثال الروب تثثات وكيثثف تتفافثثل مثث  الاسثثب 

)البشر 
34
). 

مساهمة المعر ة واالبت ار يف و قًا لمقررات األنندة ال طنية سالت وص ل نسبة     

وأن ه ا الرقب تصنف بين المعدالت %( 3)الناتظ المحلا اإلنمالا للدولة إل  نح  

العالية فالميًا وأن وزارة االقتصاد تعمل بالتعاون م  نمي  شركااها يف المؤشر ومثن 

ئثة أبرزهب وزارة الرتبية والتعليب ومصر  اإلمارات العربيثة المتحثدة المركثع  والهي

 1112بحل ل فام %(  5)االتحادتة لإلحصاد والتنا سية فل  االرتقاد هب ه النسبة حت  

تحقيقا ألهدا  رؤتة اإلمارات يف ه ا الصدد ما تض  الدولة يف  ات المسثت ى الث   

تتمت  ب  بلدان من مة التعاون االقتصاد  والتنمية وساار الدول المتقدمثة والرااثدة يف 

 .يف المئة 8و 1ا تراوح النسبة يف مع مها بين ماال االبت ار والت

مشثثروفًا مصثثممة ( 39)مبثثادرة و( 21)وأطلقثثت وزارة االقتصثثاد يف هثث ا اإلطثثار    

وتغطا . لتم ين الت ن  نح  اقتصاد المعر ة ودفب التصني  واالبت ار يف دولة اإلمارات

نم تثة مثثل مبثادرة ه ه المبادرات والمشارت  طيفًا واسعًا من األنشثطة اإلبدافيثة الت

ومبثثادرة التم تثثل  "الشثثركات الحدتثثثة النشثثأة القاامثثة فلثث  الصثثنافة واالبت ثثار"

 المتمصثثثثثص للمشثثثثثارت  المتناهيثثثثثة الصثثثثثغر والمبثثثثثادرات المتعلقثثثثثة بمفهثثثثث م

 رأد المثثثثال المغثثثثامر ومشثثثثارت  الايثثثثل الادتثثثثد يف ماثثثثال التصثثثثني  والبحثثثثث  

االقتصثاد فلث  دفمهثا وتط ترهثا  والتط تر والمدمات الل نستية والتا تعمل وزارة

)بص رة مستمرة
35
). 
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 املبحث اخلامس

 التحديات اليت تواجه بناء االقتصاد املعريف بدولة اإلمارات

 

بالرغب من تحقي  دولة اإلمارات إلناازات بارزة  يف ماال ت ن ل نيا االتصاالت     

والمعل مات وماال الح ا ع االقتصادتة والن ب المؤسسية، مما آهلها الحتالل مركعاا 

بلداا، بيد ( 242)من بين ( 41)متقدمًا يف مؤشر اقتصاد المعر ة حيث نادت بالمرتبة 

 لمعتد من أن المسألة تحتا  إل  ا

حشد الاه د ل ا تصل الماتم  يف هناتة المطا  إل  استثمار ه ه النتااظ للثدخ ل 

وتم ن إتااز أهب التحدتات التا ت ان  بناد اقتصاد . إل  مرحلة خل  اقتصاد المعر ة

 :المعر ة بدولة اإلمارات العربية المتحدة باآلش

 : التحدي التعليمي -أوال
حددت وزارة الرتبية والتعليب بدولة اإلمثارات العربيثة المتحثدة سثتة فشثر تحثدتًا     

ت ان  التعليب من بينها تحدتات ترتبط بشث ل مباشثر بنقثل وتطث تن المعر ثة، وإقامثة 

مصادر التعلب، كالم تبات التا كثيثراا مثا : ماتم  المعر ة، وتضب التحدتات األخيرة

تدرت  التقليدتة المعتمدة فل  التلقين، وانشطة الطال  ت  ن غير كا ية، وأساليب ال

المعتمدة فل  االستماع إل  المعلب وكتابة الدرد من دون مشاركة  افلة، واال تقثار 

إل  ثقا ة النقد الف ر ، والمناهظ التقليدتة المأخ  ة من الثدول األننبيثة، والت نيث  

دراسية ال تت ا   واحتيانات الضعيف للطال  ال تن كثيراا ما تمتارون اختصاصات 

س ق العمل ،فالوة فل  ضعف ن ام التعليب الثان   وفدم ت ا ق  ومتطلبات التعليب 

)العالا، مما تق د الطال  إل  قضاد سنة تأسيسية
32
) . 



52  

 

ومن التحدتات العامة التثا ت انث  التعلثيب الاثامعا والعثالا هث  أن نثل الطثال     

  قثثثثثثط مثثثثثثن %( 24)نية، حيثثثثثثث أن تلتحقثثثثثث ن بتمصصثثثثثثات العلثثثثثث م اإلنسثثثثثثا

هثثا يف ماثثاالت العلثث م والت نل نيثثا  1125الشثثهادات الاامعيثثة التثثا منحثثت فثثام 

) والهندسة والرتاضيات
31
و لك تتبين بص رة نلية يف النقص ال بير يف أفداد االطباد . (

والمهندسين والعاملين يف العل م ويف ت ن ل نيا االتصاالت والمعل مات، مما تضطر 

ومن نانب أخر،  إن ت ن  الطال  نح  التعليب . بالمربات األننبية لة لالستعانةالدو

الاامعا أو رؤتتهب ألهميت  قثد تملقثان فااقثًا وخطثراا كبيثراا لنقثل وتث طين ماتمث  

المعر ة، حينما تن ر بعض طال  الاامعة للدرنة الاامعية  قثط كمسث   للعمثل يف 

 تب ماعتة، والمطر األخثر يف هث ه الن ثرة أن القطاع العام والح  ما ال   تقدم روا

مع ب الطال  ترون أن التعليب منتظ هنااا ولي  فملية مستمرة،   ثيثر مثن خرتاثا 

الاامعات ال تعدون أنفسهب متعلمين مدى الحياة، بل تعدون التمر  هناتثة التثعامهب 

)بعملية التعلب
38
). 

ومن أبرز التحثدتات التثا ت انث  فمليثة الت سث  أو دخث ل اقتصثاد المعر ثة بدولثة    

اإلمارات تغيير أو تط تر منثاهظ التعلثيب وتح تلث  مثن التعلثيب الن ثر  التلقينثا إلث  

كما أن خل  نيل تتفهب لغة المعر ة يف . التعليب االبدافا القااب فل  االبت ار واإلبداع

م  ون د . ز األبحا  العلمية تعد من م اهر تط تر التعليبالمدارد وقادر فل  إناا

القيادة السياسية التا تؤمن باالبت ار والتط تر والقادرة فل  وض  التشرتعات واألن مة 

 الماصثثثة بمؤسسثثثات الدولثثثة وتح تلهثثثا إلثثث  مؤسسثثثات اقتصثثثادتة ولثثثي  إدارتثثثة 

 . قط لتسهيل األفمال
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 :ضعف أنشطة البحوث والتطوير -ثانيًا
بالرغب من ارتفاع نسبة اإلنفاق فل  البحث العلمثا والتطث تر مثن النثاتظ المحلثا     

-2992)خثثالل الفثثرتة %( 1011)اإلنمثثالا لدولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة مثثن 

، غيثر أن هث ه النسثبة مازالثت (1121-1115)خالل الفثرتة %( 1049)إل  ( 1113

ويف الثثدول المرتفعثثة الثثدخل %( 103)منمفضثثة قياسثثًا بالمت سثثط العثثالما البثثالغ 

 %(.1024)ويف منطقة الي رو%( 1031)

( 314)وبلغ فدد المقاالت العلمية المنش رة يف الدورتات العلمية والتقنية العالمية      

( 1191)وماليعتا ( 4543)مقال فلما وتعد ه ا العدد منمفضًا مقارنة م  سنغا  رة 

اإلمثثارات مثثن الت ن ل نيثثا المرتفعثثة كمثثا وأن صثثادرات .1122مقثثال فلمثثا للعثثام 

ملي ن ( 21)الزالت متدنية وتش ل نسبة هامشية من الصادرات التح تلية، حيث بلغت 

) 1123دوالر للعام  
39
). 

وانطالقًا من المعطيات أفاله،  إننا نستنتظ بأن إنتا  المعر ة الزال ضعيفًا وتتطلب    

 .  تر بنية ن ب التعليب والتط ترالمعتد من الاهد ووض  السياسات الهاد ة لتط

وبالرغب من  قلة اإلنفاق فلث  البحثث العلمثا واالبت ثار وتمثيثل أكثثر تاثاه نمثط     

االستهال  إال أن دولة اإلمارات تمتلك االم انات لتط تر قدراهتا والتح ل إل  اقتصاد 

ل  ادر المعر ة من خالل ن   المؤسسات والمربات األننبية وت نيهها نح  تط تر ا

 .الم اطنثة والمؤسسات المحلية وتح تل المؤسسات االدارتة إل  اقتصادتة

ومن تلك التحدتات التا ت ان  فمليثة االنتقثال نحث  اقتصثاد المعر ثة هث  غيثا        

مرنعية البحث العلما وضعف اإلنفاق فلي ، والتدافيات السلبية ل لك فل  مست ى 

حسين اإلنتانية والقدرة التنا سية بالتعاون والتنسي  اإلبداع واالبت ار، وه  ما تتطلب ت
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بين القطافين الح  ما والماص، وتقليص الفاث ة المعر ية، باإلضثا ة إلث  تطث تر 

بثثرامظ تثثثدرتب القثثث ى العاملثثثة ال طنيثثثة وتأهيلهثثثا بمثثثا ت اكثثثب أحثثثد  المعثثثار  

م التعليما والت ن ل نيات فل  الصعيد العالما، ومتابعة وتقييب برامظ إصالح الن ا

ليصبح قادراا فل  ت  تن الم ارد البشرتة المالامة لالقتصثاد المعثريف وبالتثالا زتثادة 

انتانيت  وخل  معتد من ال ظثااف وكث لك تععتثع اسثتدامة النمث  االقتصثاد  وزتثادة 

)تنا سيت  اإلقليمية والعالمية
41
). 
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 اخلاتـمـة
 هميثثثثة تح تثثثثل أدولثثثثة اإلمثثثثارات العربيثثثثة المتحثثثثدة منثثثث  وقثثثثت بثثثثاكر  أدركثثثثت   

قثااب فلث  المعر ثة   إلثا اقتصثاد Renter Economyاقتصثادها مثن اقتصثاد رتعثا 

Knowledge-based Economy  لما ل لك من أهمية بالغة يف زتادة قدرهتا التنا سية

لتثالا نث   المعتثد مثن وتععتع م انتها كمركع إقليما وفالما رااد لبيئثة األفمثال وبا

االستثمارات األننبية إليها، حيث قامت الدولة بتشرت  الق انين الممتلفة المرتبطة ببناد 

اقتصاد المعر ة، وانشئت األطر المؤسسية المعنية باالبت ار وتحفيع االبداع واستطافت 

 1111فام  (48)الدولة من االنتقال يف مؤشر البنك الدولا لالقتصاد المعريف من المرتبة 

 . 1121فالميًا فام ( 41)إل  المرتبة 

ويف إطار تععتع الت ن  نح  اقتصاد المعر ة، وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة       

رؤتثة اإلمثارات “مالمح اقتصاد المعر ة ال   تطمثح لتحقيقث  يف خطتهثا االسثرتاتياية 

رأد المثثال البشثثر  والتثثا ركثثعت  يهثثا فلثث  أهميثثة االسثثتمرار يف تحسثثين  ”1112

واالستثمار يف التعليب الن فا وتط تر بيئة األفمال لدتها من خالل تحسين البيئة التن يمية 

وتشاي  رتادة األفمال وتشاي  بيئة االبت ثار مثن خثالل الرتكيثع فلث  دفثب مؤسسثات 

البحث العلما والتطث تر، فثالوة فلث  االسثتمرار يف تطث تر البنيثة التحتيثة لالتصثاالت 

 ن ل نيا المعل مات وت 

إن فملية  التح ل من االقتصاد الرتعثا إلث  االقتصثاد المرت ثع فلث  المعر ثة بدولثة      

 :اإلمارات العربية المتحدة تتطلب اتما  اإلنرادات التالية

العمل فل  االستثمار يف العل م والت ن ل نيا واألبحا  فلث  ممتلثف مسثت تات   -2

االرتقثثاد بثث تيرة اإلنتانيثثة والتنا سثثية لتضثثاها أ ضثثل االقتصثثاد اإلمثثاراش، هبثثد  

 .االقتصادات العالمية
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االطالع فل  التاار  الدولية الراادة يف ماثال تطبيقثات االقتصثاد المرت ثع فلث   -1

المعر ة واالستفادة من اآلليات الم ض فة، وتط تعها ما تتالدم ومتطلبات االقتصاد 

 . اإلماراش

ب اإلل رتوين ليشمل كا ة المدارد والاامعات والمعاهد العليا يف ت سي  رقعة التعلي  -3

كا ة مناط  اإلمارات العربية المتحدة، وتغيير بنية المناهظ لت اكب الث رة المعر ية 

المتمثثل  1131المعاصرة، وتحقي  الهد  الرابث  مثن أهثدا  التنميثة المسثتدامة 

عتع  رص التعلب مدى الحيثاة بضمان التعليب الايد المنصف والشامل للامي  وتع

 .للامي 

تشاي  اإلماراتيين لالنمراا يف التمصصات العلمية والتقنية والهندسية والعرافية   -4

المهمة يف نقل وت طين المعر ة وتح تل الماتم  إل  ماتم  المعر ة ال   تش ل 

ل دفامة أساسية يف فملية التح ل نح  االقتصاد المرت ع فلث  المعر ة،الث   تشث 

 .أحد الركااع الرايسة للتن ت  االقتصاد 

من الناتظ المحلا %( 2)ر   نسبة اإلنفاق فل  البحث العلما والتط تر لتصل إل    -5

، وحث مؤسسات قطثاع األفمثال فلث  زتثادة 1128اإلنمالا للدولة بحل ل فام 

 .حاب التمصيصات المالية الم نهة لتم تل أنشطة البح   والتط تر

ل   بناد أسث  ومرت ثعات الصثنافات المعر يثة التثا ُتعثد أحثد المثداخل العمل ف  -2

الرايسة لبناد اقتصاد معريف، وبما تععز من ر   مساهمة الصنافات المعر ية يف هي ل 

 .الصنافات التح تلية اإلماراتية
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اهتمثثثت دولثثثة اإلمثثثارات العربيثثثة المتحثثثدة بتثثث  ير البيئثثثة المناسثثثبة ألداد 

األفمثثثال وأنشثثثطة القطثثثاع المثثثاص بمثثثا تسثثثهب يف تععتثثثع دوره كشثثثرتك أساسثثثا 

التنميثثة المسثثتدامة، وتثثأش هثث ا االهتمثثام يف إطثثار مثثا للقطثثاع الح ثث ما يف تحقيثث  

وأننثثدهتا ال طنيثثة الهاد ثثة إلثث  قيثثام اقتصثثاد ، 1112أكثثدت فليثث  رؤتثثة اإلمثثارات 

 .تنا سا معريف بقيادة كفادات وطنية

وتشثثثير تقثثثارتر المؤشثثثرات الدوليثثثة   ات الصثثثلة ببيئثثثة األفمثثثال إلثثث  أن 

ظثثًا خثثالل العقثثد األول مثثن القثثرن تقثثدمًا ملح قثثد حققثثت دول اإلمثثارات العربيثثة 

ؤشثثر سثثه لة أداد مالحثثاد  والعشثثرتن وهثث  مثثا أكثثده تب أهثثا لمراتثثب متقدمثثة يف 

شثثملها التقرتثثر ( 289) مثثن بثثين دولثثة( 32)األفمثثال الثث   احتلثثت  يهثثا المرتبثثة 

يف تقرتثثثثر مؤشثثثثر رتثثثثادة ( 29)المرتبثثثثة كثثثث لك حققثثثثت اإلمثثثثارات . 1122فثثثام 

ول  ات تاثثثثار  متميثثثثعة يف رتثثثثادة األفمثثثثال متمطيثثثثة د 1122األفمثثثثال للعثثثثام 

فالميثثثًا واألولثثث  ( 19)، واحتلثثثت المرتبثثثة  رتثثثا الان بيثثثة والنثثثروتظ واليابثثثانك

وتع ثثث  المراتثثثب المتقدمثثثة التثثثا  .فربيثثثًا يف مؤشثثثر ضثثثمان لاا بيثثثة االسثثثتثمار

مثثدى حثثرص  المعنيثثة ببيئثثة األفمثثال المؤشثثرات العالميثثة أحرزهتثثا اإلمثثارات يف 

واهتمثثثام ح  مثثثة اإلمثثثارات نحثثث  المسثثثتثمرتن المحليثثثين والعثثثالميين فلثثث  حثثثد 

، ، وتثث  ير منثثاخ اسثثتثمار  مناسثثب لتنفيثث  مشثثارتعهب يف ممتلثثف القطافثثاتسثث اد

 .واألنشطة
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وتهثثثد  البحثثثث إلثثث  تشثثثميص ال اقثثث  الحثثثالا لبيئثثثة األفمثثثال يف دولثثثة 

ية التثثا تعنثث  بتثث  ير البيئثثة اإلمثثارات مثثن خثثالل دراسثثة األطثثر التشثثرتعية والمؤسسثث

المناسثثثبة ألداد األفمثثثال، وكثثث لك بيثثثان حاثثثب التقثثثدم المحثثثرز  يهثثثا مثثثن خثثثالل 

تحليثثثل النتثثثااظ التثثثا حصثثثلت فلثثثيهب دولثثثة اإلمثثثارات يف المؤشثثثرات الدوليثثثة 

المعنيثثثة بتقيثثثثيب بيئثثثثة األفمثثثثال كمؤشثثثثر سثثثثه لة أداد األفمثثثثال، ومؤشثثثثر رتثثثثادة 

 .، ومؤشر االبت ار العالمامارومؤشر ضمان نا بية االستث، األفمال

وقثثد تثثب االفتمثثاد فلثث  المنهايثثة ال صثثفية التحليليثثة يف بيثثان واقثث  بيئثثة 

األفمثثثال يف اإلمثثثارات ودورهثثثا يف تحسثثثين أداد القطثثثاع المثثثاص يف بنثثثاد اقتصثثثاد 

التقثثثارتر الدوليثثثة المعنيثثثة بمؤشثثثرات بيئثثثة األفمثثثال والتثثثا مثثثن خثثثالل مسثثثتدام، 

والمن مثثة تصثثدر فثثن المن مثثات والهيئثثات الدوليثثة واإلقليميثثة، كالبنثثك الثثدولا 

فمثثال األمرت يثثة والمؤسسثثة العربيثثة ومؤسسثثة رتثثادة األالعالميثثة للمل يثثة الف رتثثة 

 .لضمان االستثمار وااتمان الصادرات
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 املبحث األول

 املعنية املؤسسية ية والتشريعاألطر 

 اراتــــببيئة األعمال يف دولة اإلم

 

 :األطر التشريعية -أواًل
استحدثت دولة اإلمارات العربية المتحدة نملة من الق انين والتشرتعات الهاد ة إل  

نشطة الماصثة يف التنميثة األتط تر بيئة األفمال بما تسهب يف ر   أداد قطاع األفمال و

 :البالد، و يما تلا أهب ه ه التشرتعات االقتصادتة يف 

 :1125لعام ( 1)رقب التاارتة قان ن الشركات  (2

قان ن الشركات التاارتة الادتدة نقلة ن فية يف اإلطار القان ين والتن يما ُتعد 

تغيثثرات ت اكثثب المسثثتادات الحاصثثلة يف بيئثثة  تضثثمن  مثثنلالقتصثثاد اإلمثثاراش لمثثا 

وتستند يف  ات ال قت فل  أ ضل الممارسات العالميثة يف . بدولة اإلماراتاألفمال 

بشأن الشركات التاارتة  1125لسنة  (1)وتنساب القان ن رقب  .ماال قان ن الشركات

يف فنصرها الثالث وال   أكد ضرورة صياغة األطر القان نية  1112م  رؤتة اإلمارات 

وتقدتب المدمات الح  مية بما ت  ر بيئة  عالة تحتانها المؤسسات كا تنم  وتعدهر 

 . وتس ق أ  ارها المبدفة

 صالا ( 21)م زفة فل   مادة( 318)أن من أهب معاتا القان ن وال   تتضمن 

ه  ان  نثام   للعدتثد مثن المسثاال المتعلقثة بتن ثيب فمثل الشثركات التاارتثة طبقثًا 

للمتغيثثرات العالميثثة وخاصثثة مثثا تتعلثث  بتن ثثيب ق افثثد الح كمثثة وحماتثثة حقثث ق 

المساهمين والشركاد، وتععتع المسؤولية الماتمعية للشركات، واستحدا  الشركات 
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أوراق مالية لالكتتا  العام للشركات المسثاهمة، وتن ثيب  القابضة، وحصر ح  طرح

)فق د تأسي  الشركات  ات المسؤولية المحدودة
2
). 

 :المشروفات الصغيرة والمت سطة قان ن (1

بشأن المشارت  الصثغيرة والمت سثطة  1124لسنة ( 1)تن ب القان ن االتحاد  رقب    

ورواد المشثثارت  الصثثغيرة كا ثثة، األح ثثام والعالقثثة بثثين مؤسسثثات الدولثثة الرسثثمية 

وتهد  القثان ن الادتثد إلث  دفثب .والمت سطة التا تعد ن اة أ  اقتصاد معريف نانح

وتط تر المشارت  والمنشآت الصغيرة والمت سطة حت  ت  ن دافمًا أساسيًا للتنميثة 

ة االقتصادتة يف الدولة، وتسهب يف نشر وتشاي  ثقا ة البحث واإلبداع واالبت ار ورتاد

األفمال التا تحق  طم حثات الدولثة االقتصثادتة وتسثهب بثدورها يف تععتثع تنا سثية 

المشارت  والمنشآت من أنثل تث  ير  ثرص العمثل للمث اطنين وتحفيثعهب ودفمهثب 

لإلقبثثال فلثث  العمثثل يف ماثثال المشثثارت  والمنشثثآت والمسثثاهمة يف النثثاتظ المحلثثا 

ع لرتثادة األفمثال وإقامثة المشثارت  اإلنمالا للدولة، مما تعثعز م انثة الدولثة كمركث

 .والمنشآت، وإتااد شركات ندتدة بأس اق الدولة مستقبالا 

ونثثص القثثان ن فلثث  تصثثنيف المشثثارت  والمنشثثآت مثثن قبثثل مالثث  المشثثارت       

حاثب العمالثة، وحاثب الع ااثد السثن تة، : والمنشآت الصغيرة والمت سطة بناد فلث 

تعام الاهات االتحادتثة بالتعاقثد مث  المشثارت  فل  ضرورة ال أكدكما . ورأد المال

من مامل العق د لتلبية احتياناهتا الشرااية %  21والمنشآت بالدولة بنسبة ال تقل فن 

إضا ة ال  التعام الشركات التا تملك الح  مة االتحادتة نسبة . والمدمية واالستشارتة

نشآت بالدولة بنسبة ال تقل من رأد مالها بالتعاقد م  المشارت  والم%  15ال تقل فن 

وكث ا تبسثيط اإلنثرادات وتمفثيض رسث م الرتخثيص  .مثن مامثل العقث د%  5فن 
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واالنتفثثاع باألراضثثا ألغثثراض صثثنافية أو زرافيثثة مثثن قبثثل أصثثحا  المشثثارت  

)والمنشآت
1
). 

وتضمن القان ن تمصيص مساحة مناسبة يف المعارض التثا تشثار  هبثا الدولثة يف      

. المار  لعرض المنتاات ال طنيثة التثا تشثار  هبثا أصثحا  المشثارت  والمنشثآت

ن از إففاد المشارت  والمنشآت ألغراضها االنتانية مثن الضثرتبة الامركيثة  تضًاأو

وإففاد المشارت  والمنشآت من الضمان . ةكالمعدات والم اد األولية والسل  ال سيط

المصريف للعمالة التا تستمدمها فل  أن تض  مال  المشثارت  بالتنسثي  مث  وزارة 

 .العمل الض ابط والشروا الالزمة

 :قان ن المنا سة (3

شثأن تن ثيب المنا سثة إلث  تععتثع ب 1121لسثنة  (4)تهد  القان ن االتحثاد  رقثب     

الممارسات االحت ارتة من خالل ت  ير بيئة محفعة للمنشآت مثن المنا سة وم ا حة 

أنل تععتع الفافلية والتنا سية ومصلحة المستهلك وتحقي  تنمية مستدامة يف الدولثة 

والمحا  ة فلث  سث ق تنا سثية مح  مثة بآليثات السث ق بمثا تتفث  مث  مبثدأ الحرتثة 

ال والتصر ات التا تقضا االقتصادتة من خالل ح ر االتفاقيات المقيدة وح ر االفم

ومراقبة فمليات الرتكع االقتصاد  وتانب كل ما  ،إل  إسادة استغالل ل ض  مهيمن

  .(3) من شأن  اإلخالل بالمنا سة أو الحد منها أو منعها

 :الادتد قان ن االستثمار (4

االقتصثاد الادتثد البنث د والشثروا التثا تمثدم  االستثمارتتضمن مشروع قان ن        

يف معرض تقدتم   رص فمل تتماش  مث  اسثرتاتيايات التث طين وخدمثة ، اإلماراش

تقث م القث انين ، كمثا وغيرهثا األلمنيث مبعض الصثنافات الرايسثية أتضثا، مثثل قطثاع 
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والمثدراد ومثدققا الحسثابات  اإلدارةالادتدة بتحدتد مسؤوليات واضحة لماال  

 .هبد  التأكد من خض فهب للمسادلة

الماليثثة والسثثل  قثث ة  األوراقهيئثثة القثثان ن الادتثثد لالسثثتثمار  بم نثثب عطثثا وت      

 درهثب للبثدد 251111الساب  لرأد المثال البثالغ  األدن تمحيص أكرب وإزالة الحد 

تسثمح بإفثداد سثال فلث  الصثعيد الث طنا بأسثماد و. بشركة  ات مسؤولية محدود

الحثثدتث لثث  غثرض مثثعدو  متمثثثل يف تشثثاي   االسثتثمارقثثان ن  ، كمثثا أنالشثركات

 االقتصثثادتةتضثثمن يف ال قثثت نفسثث  حماتثثة فادلثثة للقضثثاتا و .والنمثث  االسثثتثمار

 .العربية المتحدة اإلماراتيف  واالنتمافية

 :وتتيح القان ن الادتد ما تلا

  األنانبوالمال ين  اإلماراتيينإنشاد ملعب ربح مثمر ومستدام للم اطنين 

 .% 94تحدتد مل ية المستثمرتن األنانب بنسبة و ،فل  حد س اد

  سن ات ثال فل   لالختصاصيينقصر مدة تصارتح العمل الممن حة.  

 المفروضة فلث  ( %52) ثثثضل وتتعين فل  الح  مة التملا فن نسبة الثُتف

  . ات الصلة األننباالمل ية و لك يف مشروفات االستثمار 

  فلثث  المسثثت ى % 8-5 ثثرض معثثدل ثابثثت لضثثرتبة الشثثركات تثثرتاوح بثثين

  .بالدولة المحلا واألننبا االستثمارال طنا وإلغاد ن ام 

  تشثثثاي  الشثثثفا ية يف قثثثان ن العمثثثل ومثثثنح تأشثثثيرات أطثثث ل أو داامثثثة

المؤهلين والمستثمرتن األنانب يف القطافات الم صا هبثا  لالختصاصيين

 .المؤهالتأو ن ع المشروع أو  األم الود فل  تد   رؤ بنادا أفال  
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 اإلماراتكيع فل  تط تر التمصص يف مهارات محددة لدى م اطنا الرت.  

 إصدار تصارتح فمل أط ل للعمالة الماهرة وغيرها من الفئات المطل بة.  

 رض قي د فل  منح تصارتح فمل للعمالة غير الماهرة .  

  كمقصثد  اإلمثاراتوض  اسرتاتياية تس ت  قصيرة األنل تسثتهد  تععتثع

 .لالستثمار

  عناصر المحلية يف نشاا الشركات لتععتع الثروابط لل االشرتا إفطاد أول تة

)الداخلية
4

.) 

 ةفثاله،  ثإن دولثة اإلمثارات العربيثة المتحثدأفالوة فل  التشثرتعات والقث انين 

وقثثان ن العمثثل، وقثثان ن المصثثر   شثثرفت قثث انين أخثثرى كقثثان ن م ا حثثة الغثثش،

، وقان ن حماتة المل ية الف رتة وغيرها من الق انين التثا لمنا سةقان ن او المركع ،

 .تسهب يف خل  بيئة محفعة لالستثمار ودفب نم  بيئة األفمال يف الدولة

 

 :األطر املؤسسية  -ثانيًا
خالل السن ات الممسة فشر المنصرمة بإنشاد العدتثد مثن قامت دولة اإلمارات        

المؤسسات  ات الصلة بدفب رواد األفمال، وتشاي  رتادة األفمال ونشر ثقا تها يف 

 : أوساا الماتم  السيما بين الشبا ، ومن أهب ه ه المؤسسات ما تلا

 :والمت سطةمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشارت  الصغيرة  (2

ثثد بثثن راشثثد لتنميثثة المشثثارت  الصثثغيرة والمت سثثطة   تأسسثثت مؤسسثثة محمت

ر الدفب  1111يف العام  كقطاع مستقل ومت امل المدمات ل ا تصبح را داا حي تًا ت  ت

ه ه المؤسسة أهدا  أهب  وتتمثل .والمعل مات للشركات الصغيرة والمت سطة الناشئة
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. يف نميث  قطافثات الشثركات الصثغيرة والمت سثطةتععتع روح االبت ثار والقيثادة يف 

 وإبدافاهتب ، هبفل  ترنمة أ  ار ة رواد األفمالاألساد ه  مسافد هال لك  إن هد 

 .إل  إناازات وأفمال نانحة

استطافت المؤسسة من  تأسيسها أن تدفب فدد كبير من رواد األفمال الشبا  

دخث ل األسث اق فثن طرتث  المنا سثة وا فملت فل  هتيئة  ثرص كم، لبدد مشارتعهب

إضا ة إل  دورها األساسا ، ت  ير تعاقدات ح  مية ألفضااها بما تعتد فن مليار درهب

وتحثرص . يف نشر ثقا ة رتادة األفمال بين م اطنا الدولة و تط تر مهثاراهتب القيادتثة

وم اكبة لي  ن ا رواد أفمال نانحين،  االمحلية ودفمه الم اهبفل  تععتع اإلمارات 

ل قطثثاع المشثثارت  الصثثغيرة . مشثثارتعهب لتنثثا   كثثربى الشثثركات العالميثثة تشثث ت

مثثن إنمثثالا الشثثركات العاملثثة يف اإلمثثارة،  ٪ 95والمت سثثطة يف إمثثارة دبثثا اليثث م 

من الناتظ  ٪ 41من مام ع الق ى العاملة، كما تساهب بنسبة  ٪ 41وتحتضن ح الا 

تسثافد يف تحقيث  و تععتثع التنميثة الشثاملة يف  المحلا اإلنمالا القتصاد اإلمارة مما

)ممتلف القطافات االقتصادتة
5
). 

ا  تصب أنشطتها الرايسة به ه المؤسسة لدفب مشارت  الش وغنا فن البيان،  إن

يف تأسي  األفمال الادتدة  من خالل ت  ير منصة لا  ار والدفب الماد  لبث روح 

لدى الم اطنين، ور   ال فا لدتهب بفرص العمل، ودفب المشروفات رتادة األفمال 

وقد أسست المؤسسة صندوقًا  لهث ا الغثرض بثرأد مثال قثدره ، التا تت ل ن إدارهتا 

ملي ن درهب تعمل و   الصير ة اإلسثالمية، لتقثدتب المثال بشثروا تفضثيلية ( 111)

 . ة القاامةلرواد األفمال الادد وألصحا  األفمال الصغيرة والمت سط
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وتقدم ح  مة دبا دفمًا كبيراا لرواد األفمال اإلماراتيين من خثالل برنثامظ 

المشرتتات الح  مية ال   تنص فل  أن تق م الدواار الح  مية كا ة بتمصيص نسبة 

محمد بن من مشرتتاهتا السن تة لمصلحة الشركات المسالة يف مؤسسة % 5ال تقل فن 

)راشد لدفب مشارت  الشبا 
2
). 

أفضثادها  الصغيرة والمت سثطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشارت وم نت 

مليار درهب، ودفمت  (205) من الحص ل فل  فق د مشرتتات ح  مية بما تعتد فل  

و كثر أن . 1111مشروع صثغير ومت سثط منث  تدشثين المؤسسثة سثنة  811أكثر من 

ألف  22االستشارتة لنح  المؤسسة قدمت خالل تس  سن ات خدمات تط تر األفمال 

من رواد األفمال الم اطنين، وو رت خدمات الرتخيص وتأسي  األفمال ألكثر من 

)مشروفًا( 22) رد وتم تل ما تعتد فل  2211
1
). 

 :صندوق خليفة لتط تر المشارت  ( 1

وتهد    1111ت ني   3أطل  صندوق خليفة لتط تر المشارت  خدمات  رسميًا  يف 

ندتثد مثن رواد األفمثال يف اإلمثارة فثن طرتث  غثرد وتععتثع ثقا ثة إل  خلث  نيثل 

، االستثمار بين الشبا ، وك لك دفب وتط تر المشارت  الصغيرة والمت سطة يف اإلمارة

وتبلغ رأسمال  ح الا مليار  درهب أماراش، ودفب صندوق خليفة من  تأسيسث  لحثد 

) مشروفًا( 2111)اآلن 
8
).  

وت  ر صندوق خليفة لتط تر المشارت  برامظ مت املة وشثاملة تلبثا احتيانثات 

ومتطلبات المستثمرتن أثناد سعيهب لتأسي  أو ت سي  النشاا االستثمار ، من خالل 

كما بادر . أنل خل  بيئة استثمار مفضلة وتق تة قدرة المستثمرتن منالاه د المب ولة 

شمل التدرتب تب والمسافدة لرواد األفمال الصندوق باستحدا  ن ام لمدمات الدف
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والتط تر وت  ير البيانات والمدمات االستشارتة ،كما ت  ر الصندوق حل الا تم تليثة 

 .متن فة للمشروفات المادتة التا تصب يف خدمة االقتصاد ال طنا

ظ ، وبثرامبثربامظ ممصصثة للمشثارت  المبتداثة :وتتمثل الربامظ التم تلية باآلش

كث لك تم تثل ،رى لتم تثل المشثارت  المنعليثة أخثوشارت  متناهية الصثغر ،لتم تل م

ت سعة المشارت  القاامة، كما وتم ل المشارت  الصنافية الصغيرة الهاد ة إل  تح تل 

)الم اد المام المنتاة يف المنطقة إل  صنافات خفيفة
9
). 

تت ل  هتيئة البيئة المناسبة المشارت  الصنافية   بل ر صندوق خليفة خطة فمل وقد

الصغيرة ومسافدهتا فل  المساهمة الحقيقية والفافلة يف فملية التنمية المستدامة التا 

فلث  ثثال  الصثندوق  اسثرتاتياية وترت ثع .تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أوسثاا الماتمث    انثت األول يف بث روح الرتادة واإلبداع يف  تتمثلمحاور رايسية 

الدورات والربامظ وور  العمل والشركات االسرتاتياية م  العدتد من المؤسسات 

 .العلمية لتحقي  ه ه الغاتة 

نا وقد ناح الصندوق يف ه ا فالدفب الل والمح ر الثاين فل  ت  ير التم ت وتق م

فن ست بثرامظ الماال نااحا منقط  الن ير حيث تقدم خدمات تم تلية فرب ما تعتد 

 .تم تلية ت اد ت  ن  رتدة من ن فها يف المنطقة ان لب نقل يف العلب انم 

أما المح ر الثالث ال   تق م فلي  اسرتاتياية فمل الصندوق  يتمثل يف هتيئة بيئة 

مناسبة لنااح وتط ر واستمرارتة تنا سية المشارت  الصغيرة والمت سطة التا تم لهثا 

وق إل  حد بعيد يف تط تر حعمة من المدمات غير التم تلية الصندوق وقد ناح الصند

للمشارت  المنض تة تحت م لت  تراوحت ما بين اإلففادات من بعض الرس م وص ال 

إل  منحها أ ضلية يف دخ ل المناقصات أو أوامر الشراد االمثر أو حتث  االخث  بيثدها 



73  

 

ل ثير مثن المشثارت  الخرتاق بعض األس اق األمر ال   انع   بش ل اتاابا فل  ا

 .المستفيدة من خدماتنا

صندوق خليفة سي اصل تط تر خدمات  وطرح مبادرات ندتدة وخالقة هتد   إن 

إلثث  هتيئثثة وتععتثثع بيئثثة األفمثثال أمثثام رواد األفمثثال وأصثثحا  المشثثارت  الصثثغيرة 

والمت سطة وتم ينهب من القيام بدور اتاابا يف دفب اقتصاد دولثة اإلمثارات العربيثة 

)المتحدة اآلخ  بالنم 
21
) . 

 :تتمثل أول تات فمل صندوق خليفة لتط تر المشارت  باآلشو

تطثثث تر تنفيثثث  االسثثثرتاتياية الماصثثثة بالمشثثثارت  الصثثثغيرة :األولثثث  األول تثثثة 

 والمت سطة والعمل م  الشركاد الرايسيين

لتحقي  ه ا الهد  واصل صندوق خليفة نه ده للتعاون م  ممتلف الاهات،  

رواد لمنا   المتبادلة التا تصب يف مصلحة واست شا   رص التعاون التا تؤد  إل  ا

يف ناثاح  األهباألفمال المشم لين بمدمات صندوق خليفة ال تن تعتربون الشرتك 

اتفاقية م  مام فة من الشركاد  21وق  الصندوق  1125 حت  هناتة فام . الصندوق

 .1125منها تب ت قيعها يف فام  8وأصحا  المصلحة، 

بيئثثة أفمثثال مالامثثة لتنميثثة وتطثث تر المشثثارت  الصثثغيرة  هتيئثثة: الثانيثثةاألول تثثة 

 :والمت سطة 

بإفداد مام فة من الدراسثات بالتعثاون مث   1125قام صندوق خليفة يف العام 

  OECDمن مات وم اتب استشارتة دولية مثل من مة التعاون االقتصاد  والتنميثة 

وهتد  ه ه الدراسات إل  تحليل الن ام الحي   للمشارت  . “أند براد سرتتت دان"و
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 نهات االقتصادتة واالنتمافية وظرو  الصغيرة والمت سطة ورتادة األفمال لفهب الت

الس ق لما ل لك من تأثير فل  الت نهات االسرتاتياية للصندوق، وك لك  إن هث ه 

الدراسات تسافد الصندوق فل  تقييب األثر االقتصاد  واالنتمافا ال   أحدث  من  

 .تأسيس 

 ثقا ة الرتادة والمبادرة وتشاي  االبت ار  تععتع: الثالثةول تة األ

قثثام صثثندوق خليفثثة بتنفيثث  مام فثثة ممتلفثثة مثثن المبثثادرات والفعاليثثات التثثا 

القطثاع تستهد  الرتوتظ والت فيثة برتثادة األفمثال كبثدتل فثن ال ظيفثة التقليدتثة يف 

حملة ت فية  214،قام الصندوق بتنفي   1125ويف العام . والقطاع الماص الح  ما

 .حملة 241إل   1125اتة ليصل مام ع حمالت الت فية التا نف ها حت  هن

تط ر رواد األفمال الم اطنين فثن طرتث  تث  ير التثدرتب  دفب: الرابعةول تة األ

 ةالمالقالمناسب واالستشارات الالزمة ومسافدهتب فل  ت ليد األ  ار 

تمثل المدمات االستشارتة والربامظ التدرتبية والت ني  ركيعة أساسية من ركثااع 

فمل الصندوق والتا تهد  من خاللها إل  دفب رواد األفمال ومسثافدهتب لتح تثل 

 . أ  ارهب إل  حقاا  ملم سة

،وقثام بتنفيث   1125من رواد أفمال يف العام  طلبًا 2991لقد استقبل الصندوق 

ارتفث   1125وم  هناتة العام . رااد وراادة فمل 2111ية استفاد منها دورة تدرتب 21

وفدد الدورات التدرتبية  24411فدد الطلبات اإلنمالية التا استقبلها الصندوق إل  

و لك من  مباشرت  العمل يف  11201وإنمالا فدد المتدربين إل   481اإلنمالا إل  

1111. 
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الم اطنين من  و  االحتيانات أو ال رو  الماصة فن  دفب: المامسةاألولية 

 .طرت  الربامظ االنتمافية المتمصصة

قام صندوق خليفة بإطالق فدة مبادرات انتمافية تسثتهد  النسثاد، وإحيثاد      

تقتصثر هث ه  وال. الرتا  اإلماراش، ونعالد المراكع اإلصالحية ومراكع إفثادة التأهيثل

لتقدتب االستشارات، وخدمات الت نيث ،  تتااوزهقط، إنما المبادرات فل  التم تل  

ويف  .والتدرتب وتعوتد رواد األفمال بالدورات والمهارات التا تعينهب فل  الناثاح

لالستفادة من المدمات االنتمافيثة  طلبًا 331،استقبل صندوق خليفة  1125العام 

 .م اطن وم اطنة 48ها التا تقدمها والتا تشمل خدمات التدرتب والتم تل استفاد من

الحل ل التم تلية المالامة للمشارت  الناشئة والصثغيرة  ت  ير: السادسةول تة األ

 والمت سطة

من أهب الم ارد التا تحتانها رااد العمثل  ُتعدتدر  صندوق خليفة أن التم تل  

ويف ه ا السياق  قد . ل ا تستطي  تحقي    رت  وترنمتها إل  حقيقة فل  أرض ال اق 

مما ر   العدد اإلنمالا  1125يف العام  ندتداا  قرضًا 111وا   صندوق خليفة فل  

بقروض  وفًامشر2225للمشارت  التا قام الصندوق بالم ا قة فليها من  تأسيس  إل  

 .مليار درهب إماراش 41302بلغت قيمتها 

تععتع تط ر ونم  المشارت  الصغيرة والمت سطة فرب حعمة من : السابعةاألول تة 

المدمات المساندة بما يف  لك النفا  لاس اق واالستفادة من الفرص االستثمارتة 

 :المتاحة

تثثدر  صثثندوق خليفثثة لتطثث تر المشثثارت  أهميثثة تم ثثين المشثثارت  الصثثغيرة  

فمل م  مؤسسات القطاع العام والماص، وترنمة ه ه  فالقاتوالمت سطة من بناد 
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ويف محاولة من  لعتادة الفرص التاارتة بثين . إل  معتد من الفرص التاارتة العالقات

،  ثإن الصثندوق تقث م برفاتثة المشارت  المنض تة تحثت م لتث  والشثركات المحليثة

شب ات الت اصل والشراكات والفعاليات الممتلفة، وك لك تقدتب خدمات ورساال 

الدفب لمسافدة ه ه المشارت  فل  بناد شراكات اسرتاتياية وتم ينها مثن الحصث ل 

كمثا تحثرص الصثندوق فلث  مسثافدة رواد األفمثال لبنثاد . فل  المعل مات الالزمة

 .مؤسسات من خار  الدولةفالقات تاارتة م  

تث  ير الثدفب لافمثال الناشثئة فثن طرتث  شثب ة مت املثة مثثن : الثامنثةاألول تثة 

 :حاضنات األفمال

ن ثرا  دولثة اإلمثاراتأهمية إنشاد حاضنات أفمال يف فل  تؤكد صندوق خليفة  

لدورها ال بير يف تحسين نشاا رتادة األفمال و لثك مثن خثالل بيئثة تتمللهثا تعثاون 

 “حاضنة المطابخ”أول حاضنة تتب  ل   وأطل  الصندوق. با تشا  فل  النااحإتاا
 لك ال قت، والصندوق تق م بالتنسثي  مث  الشثركاد الرايسثين   ومن. 1123يف العام 

لتط تر المعتد من حاضنات األفمال يف الدولة، كان آخرها إفثالن الصثندوق يف آخثر 

)فن إطالق مركع خليفة لالبت ار بالتعاون م  مام فة من الشركاد 1125
22
). 

 :مركع حمدان لإلبداع واالبت ار (3

مركع حمدان لإلبداع واالبت ار من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية أنشئ 

المشارت  الصغيرة والمت سطة وتتاسد رؤتت  يف نعل دبا فاصمة لرتادة األفمال يف 

وتق م المركع بمسافدة رواد األفمال فل  البدد وإطالق مشارتعهب يف نمي  . المنطقة

أسثي  ومسثافدة المشثارت  فلث  القطافات ومسافدهتب فل  وض  اسرتاتيايات الت

وتط تر ما تعتد  وتأسي  دفب يف المنصرمة سن اتوساهب المركع طيلة العشر . النم 
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قدم مرب  تتسث  لمثا  110111  مشروع، وتمتد المركع فل  مساحة تتااوز 311 فن

)مشروع وبأقل الت اليف 21 تعتد فن
21
). 

حيثث تقث م بمسثافدة وتهد  المركع إل  رفاتة ودفب المشثارت  الم اطنثة، 

الدولة و لك من خالل التعام  بمسافدة رواد  أصحا  األ  ار والمشارت  الناشئة يف

األفمال فل  تاربة واختبار المشارت  قبل البدد بالتنفي  ال امثل للمشثروع ،لضثمان 

كمثا وتث  ر المركثع فثدد مثن المثدمات تتضثمن ممتثرب . استمرارتة ونمث  المشثارت 

وتقث م . ات األفمال وبرنامظ تأسي  لتم تل المشثارت  الناشثئةاأل  ار، مركع حاضن

المركع ومن خالل ممترب األ  ار بمسافدتك فل  تقييب   رة المشروع وتط تر خطة 

فلثث  وضثث  المطثثة   تقثثدم المسثثافدة مركثثع حاضثثنات األفمثثال، يف المشثثروع، أمثثا

وتقثدتب الثدفب  التنفي تة للمشروع والبدد بتطبيقهثا ومثنح المشثروع الشث ل القثان ين

لتط تر المشروع، وتأش برنثامظ تأسثي  كفرصثة تم تليثة يف مراحثل مب ثرة مثن فمثر 

 .المشروع
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 املبحث الثاني

 عنية ببيئة األعمال يف اإلماراتأهم املبادرات امل

 

 :مركز حاضنات األعمال -أواًل
 بالمنطقثثة،تثثب إنشثثاد مركثثع حاضثثنات األفمثثال، الثث   تعثثد أول حاضثثنة أفمثثال       

، هبد  دفب قطاع األفمال من أصحا  المشروفات الصغيرة والمت سطة، 1111فام 

وتقدتب التسهيالت واإلم انثات الالزمثة لهثب، لبثدد مشثروفاهتب الماصثة يف السث ق 

وتن فت المشروفات، التا تب تسايلها يف مركع .المحلية لدبا واإلمارات بش ل فام

المشثثروفات المدميثثة والتاارتثثة والمهنيثثة فلثث  حاضثثنات األفمثثال، إ  اسثثتح  ت 

، %51الحصثثة الع مثث  مثثن بثثين القطافثثات االقتصثثادتة يف المركثثع، ب اقثث  إنمثثالا 

وتن فت النسبة المتبقية فل  القطافثات األخثرى، مثثل الطثب والصثحة، واألغ تثة، 

 .وغيرهما من القطافات الحي تة

 اوح رتت برأسثثثثمال تثثثثالدراسثثثثات انطثثثثالق العدتثثثثد مثثثثن المشثثثثروفا وبينثثثثت      

درهب، وبدأ البعض منهب من دون م ظفين، ل ن رأد المال فند  15111و 5111بين 

ألثثف درهثثب، وبعثثدد  151و 511راوح بثثين تثثتمثثرنهب يف مركثثع حاضثثنات األفمثثال 

م ظفين تتااوز خمسة أشماص، وهنالك فدد من المشروفات التا كتب لها النااح 

)وت سعت بش ل بارز، فل  مست ى دولة اإلمارات ومنطقة المليظ 
32

). 

وتحصل أصحا  المشروفات الصغيرة يف الحاضنة فل  المميعات والتسهيالت،       

المساحة الم تبية المرنة والماهثعة : يف رتادة األفمال، وأبرزها التا تؤهلهب للنااح

بال امل، وقافات االنتمافات والمؤتمرات، وخدمات االستقبال، إضا ة إل  ون د 
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ك ادر مؤهلة، لمسافدة رواد األفمال فل  تط تر المشثروع، كمثا ت نثد  ثرص لبنثاد 

المؤسسة نمبة من خرباد شب ة من العالقات م  الشركات األخرى، وت  ر  رت  فمل 

 .األفمال المتمصصين، لتقدتب الدفب الفنا واإلدار  واالستشارات

 
 :أكادميية دبي لريادة األعمال  -ثانيًا

وها أحدى المبادرة المهمة  1123 أسست أكادتمية دبا لرتادة األفمال يف فام ت      

وتتمثثل ، والمت سثطةلصثغيرة التا اطلقتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشارت  ا

أمثا  لمشثارت  نانحثة تاث   العثالب، رؤتتها يف خلث   نيثل مبثدع مثن رواد األفمثال

 تتاسد يف تط تر مهارات رواد األفمال الطم حين و ت  ير كا ة احتياناهتب   رسالتها

 :وهتد  إل لي  ن ا رنال أفمال و قادة المستقبل، 

  دورهثثثثثثاتععتثثثثثثع م انثثثثثثة رواد األفمثثثثثثال كقثثثثثث ى مثثثثثثؤثرة و لهثثثثثثا 

 .يف مستقبل األفمال

 تنمية المشارت  الصغيرة و المت سطة. 

 تلبية االحتيانات التدرتبية للمشارت  الصغيرة و المت سطة. 

 ت  ير التدرتب المبت ر لرواد العمال(
24
). 

 وقثثثثد 1124وتمرنثثثثت الد عثثثثة األولثثثث  مثثثثن األكادتميثثثثة، يف مطلثثثث  فثثثثام 

  حثثدةاإلمثثارات العربيثثة المتمثثنهب مثثن مثث اطنا دولثثة %  91خرتاثثًا  214 ضثثمت 

 تمصصثثثثثات دبلثثثثث م رتثثثثثادة األفمثثثثثال والشثثثثثهادة المهنيثثثثثة يف الضثثثثثيا ة فييييي  

)وإدارة األفمال
25
). 
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 :جوائز ريادة األعمال  -ثالثًا

تعمل كل من القطاع الح  ما والماص يف اإلمثارات فلث  تمصثيص فثدد مثن 

الصثغيرة وتشثاي  رتثادة الا ااع التا تمنح سثن تًا هبثد  تقثدتر وم ا ثاة الشثركات 

 :األفمال وتشمل ه ه الاعااع ما تلا

 :نااعة محمد بن راشد لدفب مشارت  الشبا (2

نثااعة الشثيخ  مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشارت  الصغيرة والمت سثطةأطلقت  

 : لتحقي  األهدا  التالية 1113لدفب مشارت  الشبا  يف فام بن راشد محمد 

  األفمال المبتداين يف دولة اإلمارات العربية المتحثدة الت رتب أل ضل رنال

والعالب لمل  وفا بأهمية تشاي  روح المبادرة من رنال األفمال لي  ن ا 

 .قدوة لغيرهب ومشاركة قصص نااحهب

  العربيثثة  تسثث ت  قثثدرات الشثثركات الصثثغيرة والمت سثثطة يف دولثثة اإلمثثارات

 .المتحدة إل  المستثمرتن

  خل  ثقا ة الشفا ية وح كمة الشركات ومشاركة أ ضل الممارسات(
22
).    

 :نااعة الشارقة للتميع االقتصاد  (1

ش اسرتاتياية غر ة تاارة وصنافة الشارقة الم اكبة للنهظ الحضار  والرتاد  تأ       

للشثثارقة الهثثاد  إلثثا هتيئثثة المنثثاخ وتثث  ير المق مثثات التثثا تم ثثن  عاليثثات القطثثاع 

وب ا ة  ئات  من تطبي  أ ضل الممارسات التا تسهب يف إرساد معاتير الا دة  الماص

الشاملة واألداد المتميع س اد يف محيط أنشطة واستثمارات قطاع األفمال أو يف ماال 

د  نثااعة هتث .خدمة وتحقي  أهدا  التنمية والتط تر للماتم  وشثرااح  الممتلفثة
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 :حقي  األهدا  التاليةالشارقة للتميع االقتصاد  إل  ت

 نشر الح كمة المؤسسية وتشاي  افتماد معاتير الا دة وأخالقيات العمل. 

   تععتع مسؤولية منشآت القطاع الماص تاثاه الماتمث  وإتبثاع الممارسثات

 .الصدتقة للبيئة 

   تععتع دور المنشآت االقتصادتة يف د   فالة التنميثة المسثتدامة مثن خثالل

الق المشثارت  والمبثادرات الادتثدة وتحفيعهثا فلث  ت  ير التسهيالت وإطث

 .م اصلة النااح وتقدتر إناازاهتا 

الفئثة ال هبيثة،  -تشمل  ئات الاااعة كلت مثن نثااعة الشثارقة للتميثع االقتصثاد         

الماصثثة بالمنشثثآت الفثثااعة بالاثثااعة يف الثثدورات السثثابقة، ونثثااعة الشثثارقة للتميثثع 

 ئة المنشآت ال بيرة، التا تضب القطافات الصنافية والتاارتة والمدمية  -االقتصاد  

 ئثة المنشثآت المت سثطة  -ااعة الشثارقة للتميثع االقتصثاد  والسياحية والمالية، ونث

والصثثغيرة التثثا تشثثمل أتضثثًا القطافثثات الصثثنافية والتاارتثثة والمدميثثة والسثثياحية 

والمالية، و ئة رتادة األفمال، الماصة بالم اطنين من الانسين والتا تشمل القطافات 

  ادتةو ئة شمصية العام االقتص. الصنافية والتاارتة والمدمية

وشهدت الاااعة خالل دورهتا السابقة ارتفافًا ملح ظثًا يف فثدد المشثاركات يف      

 ئات الاااعة، نادت تت تاثًا لاهث د مالث  أمنثاد الاثااعة والعمثل الثدؤو  مثن 

األمانة العامة للاثااعة التثا حرصثت فلث  تن ثيب النثدوات التعرتفيثة وتنفيث  بثرامظ 

تصادتة فل  اختال  مااالت أنشطتها والتا أكدت العتارات الميدانية للمنشآت االق

حرصها فل  العمل من أنل االرتقاد بمست ى األداد المؤسسثا و ث  ن ثام الاث دة 

) والقيب التا تشملها معاتير  ئات الاااعة
21
). 



83  

 

 :مؤمتر ريادة األعمال -رابعًا

يف إطار نشر ثقا ة رتادة األفمال واالطالع فل  التاار  العالمية المتميعة تثن ب 

سنة مؤتمر رتادة االفمال، تتب  ي  ( 28)اامعة اإلمارات من  كلية اإلدارة واالقتصاد ب

فمثثال التاارتثثة الدوليثثة تسثثليط الضثث د فلثث  ماثثاالت رتثثادة األفمثثال العالميثثة واأل

من الاهات الح  مية والمؤسسات وخرباد االبت ار يف ، ونم  صناع القرار الصغيرة

المؤسسات التعليمية ومراكع البح   والتط تر والممارسين من الشثركات الرتادتثة، 

لت  ير قناة اتصال  عالة تسثهب يف تبثادل اآلراد المتعلقثة باألنمثاا والقث ى الفافلثة يف 

ية ال طنيثثثة والتنميثثثة ماثثثال االبت ثثثار ورتثثثادة األفمثثثال والتثثثا لهثثثا فالقثثثة بالتنا سثثث

)المستدامة
28
). 

 

 :استحداث مقرر ريادة األعمال يف اجلامعات -خامسًا

قررت وزارة التعليب العالا والبحث العلما بدولة اإلمارات العربية المتحدة يف أكت بر 

، إدخثثال منهثثا  االبت ثثار ورتثثادة األفمثثال لي ثث ن معتمثثداا يف الاامعثثات 1125فثثام 

، 1122 ة، وتدرتس  يف ممتلف التمصصات، افتباراا من تناتر الح  مية والماصة كا

هبد  تأصثيل ثقا ثة االبت ثار ورتثادة األفمثال يف ميثادتن التعلثيب الاثامعا، وتطث تر 

معار  الطلبة ومهاراهتب فل  أس  مبت رة وتععتع دور الاامعثات كمنصثات فلميثة 

التنمية وبناد من  مة اقتصادتة و  رتة وثقا ية، ترتقا بممرنات التعليب لدفب مسيرة 

مت املة فل  أس  معر ية، تععز تف ق الدولة ورتادهتا العالمية، انساامًا م  أهدا  

) 1112رؤتة اإلمارات للعام 
29
). 
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 املبحث الثالث

 الوضع الراهن لبيئة األعمال  تشخيص

 يف اإلمارات من واقع املؤشرات الدولية

 

الق ة والضعف  يما تتعل  ببيئثة األفمثال يف دولثة سنعتمد يف تشميص نقاا 

اإلمارات العربية المتحدة فل  نملة من المؤشرات الدولية  ات الصلة المباشرة ببيئة 

 :األفمال و يما تلا بيان ب لك

 

 :مؤشر سه لة أداد األفمال(2

ُتن ر إل  مؤشر سه لة أداد األفمال كأداة إرشادتة يف تقييب مدى تأثير الق انين 

واإلنرادات المرتبطة بأداد االفمثال فلث  فمليثة التنميثة االقتصثادتة يف دول العثالب، 

وتتيح فقد مقارنات  يما بينها، فالوة فل  أن  تستعرض تاار  اإلصالح النانحة يف 

تتألف مؤشثر سثه لة أداد األفمثال العثام الث   تصثدر و. الدول األخرى ح ل العالب

: فن مام فة البنك الثدولا مثن فشثرة مؤشثرات  رفيثة هثا 1114سن تًا من  فام 

تأسثثي  المشثثروع، اسثثتمرا  الرتاخثثيص، ت ظيثثف العثثاملين، تسثثايل الممتل ثثات، 

الحص ل فل  االاتمان، حماتة المستثمر، د   الضرااب، التاارة فرب الحدود، إنفثا  

دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل وفند الن ر إل  ترتيب . العق د، إغالق المشروع

ارتفاع ملفت حص ل ناد يف مؤشر أداد األفمال  السن ات العشر االثنا فشر المنصرمة

إلث   1114فالميثًا فثام ( 29)حيثث قفثع مثن المرتبثة ، فل  المست ى الدولا للن ر

فمال وه ا تع   الاهد ال بير يف الت ن  الح  ما األ 1122يف العام ( 32)المرتبة 

) نح  تحسين بيئة األفمال
11
 المرتبثة  األولث  وتحتل اإلمارات العربية المتحدةكما . (
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بلد فربا شمل  تقرتثر سثه لة أداد األفمثال لعثام ( 29)بين من فل  الصعيد العربا، 

 .تبين  لك( 2)والادول  1122

 1122للعام سه لة أداد األفمال ترتيب الدول العربية يف ( 2)ندول 

 الرصيد الرتتيب فالميًا الدولة  ت

 15021 32 اإلمارات العربية المتحدة 2

 22082 25 البحرتن 1

 25091 28 قطر 3

 25041 11 ُفمان 4

 24088 14 ت ن  5

 24052 15 المغر  2

 23021 81 الممل ة العربية السع دتة 1

 21021 212 ال  تت 8

 51084 223 األردن 9

 52039 213 لبنان 21

 54043 232 مصر 22

 42091 259 الس دان 21

 42012 222 العراق 23

 45011 223 الاعاار 24

 44014 228 م رتتانيا 25

 44054 211 اليمن  22

 44015 212 نيب ش 21

 41052 215 س رتا 28

Source: World Bank Group, Doing Business 2016, Measuring Regulatory quality 

and Efficiency, 13 The Edition, Washington, 2015, P.5 



87  

 

يف المؤشرات الفرفية لمؤشر  اإلمارات العربية المتحدةوض  ( 1)وتبين الادول       

 أوضاعتحسن ممارسة أنشطة األفمال البالغ فددها فشر مؤشرات، وال   تالحظ من  

ال سيما  يما تتعل  بمؤشر د   الضرااب ومؤشر بدد المشروع التاثار  بيئة األفمال 

والحص ل فل  ال هرباد، وإنفا  العق د وتسايل المل ية، بينما مازالثت المؤشثرات 

الماصة بالحص ل فل  االاتمثان والتاثارة فثرب الحثدود، وتسث تة حثاالت اإلفسثار 

 .لمعتد من االصالحاتتحتا  ل

يف دولة اإلمارات  المؤشرات الفرفية للمؤشر العام لسه لة األفمال ( 1)ندول 

 1122لعام العربية المتحدة 

 الرتتيب العالما المؤشر الفرفا الرتتيب العالما المؤشر الفرفا

 49 حماتة المستثمرتن األقلية 21 بدد النشاا التاار 

 2 د   الضرااب 1 استمرا  تراخيص البناد

 28 إنفا  العق د 4 فل  ال هربادالحص ل 

 212 التاارة فرب الحدود 21 تسايل المل ية

 92 تس تة حاالت اإلفسار 91 الحص ل فل  االاتمان

Source: World Bank Group, Doing Business 2016, Measuring Regulatory 

quality and Efficiency, 13 The Edition, Washington, 2015, P.242 
 

يف متقدم نداا ترتيب  اإلمارات العربية المتحدة احتلتتالحظ من الادول أفاله بثأن   

فل  الصعيد العالما، وتبلغ فدد اإلنرادات التا ( 1)مؤشر استمرا  تراخيص البناد 

( 4305)تتطلب إناازها  اتإنراد( 8)تحتانها المستثمر الستمرا  ه ه الرتاخيص 

ويف مؤشر بدد  الممل ة المتحدةت مًا يف ( 215)تستغرق إنرادات ( 9)مقارنة بثثثث أتام

 إنثثرادات ( 2)حيثثث تبلثثغ فثثدد اإلنثثرادات ، (21)النشثثاا التاثثار  احتثثل المرتبثثة 



88  

 

 ت م( 105)يف  تناع اتإنراد( 3)للبدد يف النشاا التاار  بينما ها   أتام( 8)تتطلب 

يف المؤشثر العثام لسثه لة أداد  سنغا  رة التا نادت بالمرتبة األول  فالميثًافمل يف 

بلثثغ فثثدد تو. الممل ثثة المتحثثدةأتثثام يف ( 405)وأربعثثة إنثثرادات تناثثع يف األفمثثال 

تسثتغرقان تث م  إنثرادان اإلماراتاإلنرادات المطل   إناازها لتسايل المل ية يف 

وسثت إنثرادات ،أتثام ( 405)يف سنغا  رة تناثع يف  اتإنراد(4)بلغ ت، بينما ونصف

ونادت اإلمارات بالمرتبة األول  فالميًا يف  .ت م يف الممل ة المتحدة( 1205)تناع يف 

ويف مؤشر إنفا  العق د ال   تقي  مدى كفادة الاهاز القضااا . مؤشر د   الضرااب

 ونثادت. فالميثًا( 28)احتلثت اإلمثارات المرتبثة يف الفصل يف النعافثات التاارتثة، 

مؤشر تس تة يف ( 92)، والمرتبة التاارة فرب الحدودفالميًا يف مؤشر ( 212)المرتبة ب

الحص ل فل  االاتمان،  يف مؤشر( 92)والمرتبة ( تصفية الشركات)حاالت اإلفسار 

)وه ا بطبيعت  تسبب مش الت حقيقية للمستثمرتن
12
). 

( 291)،  قد طبقت الدول العربية 1125وو قًا لتقرتر بيئة أداد األفمال لعام 

المؤشرات العشرة الفرفية الم  نة للمؤشثر العثام لبيئثة األفمثال خثالل إصالحًا يف 

اصثالحًا يف مصثر، ثثب ( 14)ت زفثت مثا بثين ( 1124و 1115)الفرتة ما بثين فثاما 

( 25)اصثثثالحًا واألردن ( 29)اصثثثالحًا، والمغثثثر  والسثثثع دتة ( 11)اإلمثثثارات

ا، م رتتانيثا و لسثطين ( 24)اصالحًا وت ن   ت ثثب الاعااثر إصثالحا( 21)اصثالحا

إصثالحات ل ثل ( 1)إصالحات ل ل منهمثا ثثب الثيمن وسثلطنة فمثان ( 9)وس رتة 

( 5)ثثب البحثرتن والسث دان ، إصثالحات ل ثل منهمثا( 2)ثب ال  تت ولبنثان ، منهما

)إصالحات، وأخيراا العراق بدون إصالحات( 4)إصالحات ل ل منهما ثب قطر 
11
). 
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ومن أنل ، 1122للعام  وانطالقًا من تحليل واق  مؤشر سه لة أداد األفمال 

ال مناص أن تركع راسثم ا  تحسين م ق  اإلمارات يف ه ا المؤشر يف السن ات القادمة

السياسات، والمهتم ن بإصالح اإلنرادات الح  ميثة المن مثة ألنشثطة األفمثال يف 

ص ل فل  االاتمان المصريف، الث   ، فل  إحدا  اصالحات يف ماال الحاإلمارات

ويف تس تة حالثة اإلفسثار، ومؤشثر  ُتعد من العناصر األساسية لتأسي  المشروفات،

 .التاارة فرب الحدود

 :مؤشر رتادة األفمال (1

ن ثثرة المثث اطنين إلثث  رنثثال  "هثث  مؤشثثر مركثثب تقثثي  الم اقثثف الرتادتثثة

رتادة  " والقدرات الرتادتة  "والنشااوتن يب المشارت ، واألفمال الناشئة، ، األفمال

والطمث ح  ، "األفمال يف قطاع الت ن ل نيا التثا بثدأها رواد مثقفث ن يف بيئثة تنا سثية

الاه د التثا تبث لها رواد األفمثال لتقثدتب منتاثات وخثدمات  "والتطلعات الرتادتة

فين ندتدة وتط تر فمليات اإلنتا  واخرتاق األس اق المارنية وزتثادة فثدد المث ظ

  ." وتم تل األفمال من خالل رأد المال المماطر

مح راا أساسيًا وها انطبثاع الفثرص ومهثارات  24وتستند ه ا المؤشر إل  

الع لمثثة التأسثثي  وتقبثثل الممثثاطر والت اصثثل والثثدفب الثقثثايف و ثثرص التأسثثي  و

ت ار استيعا  الت ن ل نيا ورأد المال البشر  والمنا سة واالبت ار يف المنتظ واالبو

وتقسب التقرتثر كثل دول  ،يف اإلنراد والنم  العالا والتدوتل ورأد المال والمماطر

العالب التا تشملها المنهاية يف خم  مراحل أساسثية تحثدد مثن نه زتثة كثل دولثة 

ومؤسساهتا الستيعا  المشارت  الرتادتة ومن ممتلف المحاور التن يمية والتشثغيلية 

 .ثقا ية واالنتمافيةوالمدماتية والتعليمية حت  ال



91  

 

، ال   تصدره المعهد العالما للرتادة 1122وتشير تقرتر المؤشر العالما لرتادة األفمال    

 (29)ثثثثثفل  المركثع ال العربية المتحدة دولة اإلمارات والتنمية ومقره واشنطن  إل  حص ل

كما وارتفث  رصثيد  1124فن المركع ال   احتلت  فام مراتب ( 21)محققة تقدم بثثثثفالميًا 

، وتصثدرت اإلمثارات 1122نقطثة فثام ( 2204)إلث   1124نقطثة فثام ( 4803)النقاا من 

)والادول التالا تبين  لك، دولة 24التا تشمل العربية قاامة الدول 
13
). 

 1122للعام يف مؤشر رتادة األفمال  لدول العربيةترتيب ا(  3)ندول 

 فدد النقاا الرتتيب فالميًا الدولة 

 2204 29 اإلمارات

 5201 14 قطر

 5104 19 البحرتن

 4108 32 السع دتة

 4509 38 فمان

 4509 39 ال  تت 

 3909 51 لبنان

 3304 21 ت ن 

 3305 24 األردن

 3105 15 الاعاار

 1905 18 المغر 

 1809 19 ليبيا

 1103 89 مصر

 2301 219 م رتتانيا

https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/ 
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حص ل دولة اإلمارات فل  المركع التاس  فشر فالميًا وغنا فن البيان،  إن 

وتمطيهثثا لثثدول ، 1122واألول إقليميثثًا يف تقرتثثر المؤشثثر العثثالما لرتثثادة األفمثثال 

نتياثة  قثد نثاد( 11)وك رتثا ( 21)واسثراايل ( 11)كالنروتظ التثا نثادت بثالمركع 

السياسات التا تنتهاها الدولة يف مااالت االبت ار واالهتمام برأد المثال البشثر ، 

وحرص القيادة فل  دفب مبادرات األفمال الرتادتة الشبابية، وتم ين الم اطنين مثن 

، وتقثدتب كا ثة أشث ال أدوات المعر ة، وتسليحهب بالعلب وتشثايعهب فلث  االبت ثار

 يمثا تتعلث   والسثيمالدفب رتادة األفمال وتم ين رواد األفمثال المث اطنين  الدفب،

 .عد العصب الرايسا لالقتصاد اإلماراشبالمشارت  الصغيرة والمت سطة والتا تُ 

 12التا تشمل أ ضل  Top Quantile وصنفت اإلمارات ضمن المرحلة األفل      

وتشمل ه ه المرحلة الدول التا .األمرت يةدولة يف العالب تتقدمها ال التات المتحدة 

ت  ر أ ضثل المثدمات للمشثارت  الرتادتثة مثن ناحيثة تث  ير بيئثات العمثل التشثرتعية 

مثثل تث  ر  ثرص ، والتن يمية والتشغيلية المالامة لطبيعة المشثارت  الرتادتثة والثرواد

لت ن ل نيا التم تل وون د الدفب المعن   والق انين والمبادرات التشايعية وت  ر ا

 .وغيرها من الع امل التا تسافد فل  نااح ونم  المشارت  الرتادتة

قاامة ال نهات االستثمارتة اإلقليمية لمثا تث  ره مثن بنيثة  اإلمارات تتصدرو

نا بة ومشاعة ألصحا  األفمثال ضثمن حعمثة مثن تشثرتعية ومبثادرات وصثنادت  

تم تل لهث ه المشثارت  يف نميث  أنحثاد الدولثة، مثا تاعلهثا تتصثدر معثاتير التنا سثية 

  .اإلقليمية يف ه ا الماال
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 :مؤشر ضمان لاا بية االستثمار(3

مؤشر اطلقت  المؤسسة العربية لضمان االستثمار وااتمان الصادرات فام  ه 

كمقياد تم ن اشتقاق  من سلسلة من الم  نات المشاهدة التا تع   ال ض   1123

وتسهب . النسبا ألداد الدول العربية يف ماال استقطا  التد قات االستثمارتة المارنية

لة تم ن من إنااز البح   وتقييب أداد الدول المؤشر يف بناد قافدة  بيانات معر ية شام

وتق تب السياسات يف ماثال نث   االسثتثمار األننبثا وتحدتثد أثثر تلثك التثد قات 

 .األننبية فل  التنمية االقتصادتة واالنتمافية واستدامتها يف البلد المضيف

وتالحثثظ ارتفثثاع ترتيثثب دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة يف مؤشثثر ضثثمان 

 1123فام ( 38)الستثمار خالل السن ات الماضية، حيث  قفعت من المرتبة لاا بية ا

 .والادول التالا تبين  لك 1122فالميًا فام ( 19)إل  المرتبة 

 (1122-1123)ضمان لاا بية االستثمارمؤشر ترتيب وقيمة  (4)ندول 

 السنة اإلمارات العربية المتحدة الدول العربية  المت سط العالما

 الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة

3309 52 1801 28 3101 38 1123 

4108 52 3201 12 4909 33 1124 

4508 55 4104 21 5403 19 1125 

4502 55 4101 28 5501 19 1122 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وااتمان الصادرات، مناخ االسثتثمار يف الثدول : المصدر

 .ممتلفة سن ات، العربية
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وتالحظ بأن دولة اإلمارات كانت يف مقدمة الدول العربية يف مؤشر ضمان لاا بية       

بقية دول مال  التعاون الملياا تبافًا، االستثمار، إ  نادت بالمرتبة األول ، تليها 

 سلطنة فمان، ونادت ، قطر،  الممل ة العربية السع دتة، ثب  ال  تت، تليها البحرتن

)اليمن وم رتتانيا بالمرتبتين األخيرتتين فربيًا 
14
). 

 1122ترتيب الدول العربية يف مؤشر ضمان لاا بية االستثمار للعام  (  5)ندول

 القيمة  الرتتيب فالميًا الرتتيب فربيًا الدولة

 5501 19 2 العربية المتحدة اإلمارات

 5101 34 1 قطر

 4101 42 3 السع دتة الممل ة العربية

 4108 41 4 ال  تت

 4209 49 5 البحرتن

 4202 51 2 سلطنة فمان

 4102 59 1 األردن

 4208 21 8 المغر 

 4109 21 9 لبنان

 4101 12 21 ت ن 

 3801 12 22 مصر

 3401 81 21 الاعاار

 1801 214 23 اليمن

 1108 215 24 م رتتانيا

 1102 212 25 الس دان

، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وااتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول العربية :المصدر

 1122ال  تت، 
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وتالحظ غيا  كل من العراق، وس رتا وليبيا والص مال من تصثنيف مؤشثر 

ضمان لاا بية االستثمار و لك ن راا لل رو  االستثنااية غير الطبيعية التا تمر هبا تلك 

 . مباشر أو غير مباشر نعلتها بيئات طاردة أل  استثمار محلا أو أننبا البلدان والتا

 :مؤشر االبت ار ( 4

تش ل االبت ار دفامة رايسية يف د   فالة التط ر االقتصاد  يف دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وتق  يف صميب السياسات الح  مية الرشيدة التا هتد  إل  نعل اإلمارات 

 .1112ول يف العالب فل  مؤشر االبت ار العالما بحل ل فام ضمن أ ضل فشر د

وتشير تقرتر مؤشر االبت ار العثالما الث   صثدر فثن نامعثة ك رنيثل األمرت يثة،      

 ، والمن مثة العالميثة لحقث ق المل يثة الف رتثة "INSEAD)(إنسياد"بالتعاون م  

(WIPO)  بثالمركع إلث  أن اإلمثارات نثادت  نادت اإلمارات التابعة لمن مة األمب

 218دولة ح ل العثالب غطاهثا المؤشثر، الث   تسثتعرض  218و لك من بين ( 42)

مؤشثثراا  لقيثثاد قثثدراهتا االبت ارتثثة  82اقتصثثاداا مثثن نميثث  أرنثثاد العثثالب باسثثتمدام 

 . ونتاااها

إلث   وأرنعت نتااظ المؤشر التقدم البارز ال   حققتث  دولثة اإلمثارات هث ا العثام     

اإلناازات المستدامة التا الدولة يف مدخالت االبت ار خاصة ق ة المؤسسات وتط ر 

األس اق حيث تتمت  البالد ب احدة من أ ضل البيئات السياسية والتشثرتعية يف العثالب 

إضا ة إل  التط ر ال بيثر يف قطافثات وت ن ل نيثا المعل مثات واالتصثاالت والبنيثة 

( 3908)وقد احتلت اإلمارات المرتبة األول  فربيًا برصيد  .رالتحتية وروابط االبت ا

نقطة، ونادت ( 3105)نقطة، ثب قطر ( 3108)نقطة، تليها الممل ة العربية السع دتة بثثث

)نقطة والادول التالا تبين  لك( 2402)اليمن بالمرتبة األخيرة فربيًا بثثثثث
15
). 
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 1122االبت ار العالما للعام ترتيب الدول العربية يف مؤشر ( 2)ندول 
 

 الرصيد الرتتيب فالميًا الرتتيب فربيًا الدولة 

 3908 42 2 اإلمارات العربية المتحدة

 3108 49 1 الممل ة العربية السع دتة

 3105 51 3 قطر

 3505 51 4 البحرتن

 3302 21 5 ال  تت

 3101 11 2 لبنان 

 3103 11 1 المغر 

 3101 13 8 سلطنة فمان

 3102 11 9 ت ن 

 3101 81 21 األردن

 1201 211 22 مصر

 1405 223 21 الاعاار

 2402 218 23 اليمن

Source:http://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator 

 

أن  1122بينت المؤشرات الفرفية للمثدخالت يف تقرتثر مؤشثر االبت ثار العثالما     

دولة اإلمارات حلت يف المركع األول فالميًا يف مؤشرات كلفة  صل العمالة العاادة من 

العمل، وسه لة د   الضرااب، وحركية الطال  الاامعيين من خار  الدولة، وتط تر 

التقدم الحاصل يف مدخالت االبت ار فل  تحسثن  كما اشتمل.التامعات االقتصادتة

كبير يف مؤشر تط ر األس اق بفضل النم  يف وض  االستثمار واالاتمان، حيثث ارتفث  
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إل  المركع  1125فالميًا يف فام  215مؤشرات االستثمار من المركع  يفترتيب الدولة 

إل   13مركع ، وارتف  الرتتيب الماص برسملة الس ق من ال1122يف مؤشر فام  55

 48، كما ارتف  الرتتيب الماص بمشارت  رأد المال المغامر من المركثع 31المركع 

إلث   1125يف فثام  93وارتف  مؤشر مام فة برادات االخرتاع من المركثع  .34إل  

، 48إل   23ومؤشر اإلنفاق فل  البحث والتط تر من المركع  1122فام  28المركع 

، لرتتفث  بث لك المسثاهمة اإلنماليثة 15إل  المركع  51وفاملا المعر ة من المركع 

 .لمدخالت االبت ار يف الدولة

ويف تفاصيل القيب المحققة فل  المؤشر، ارتفعت نسبة األسهب المتداولة من الناتظ        

 يما . 1122يف مؤشر فام  % 3509إل   1125فام  % 4014المحلا اإلنمالا من 

كما  % 5105من الناتظ المحلا اإلنمالا إل   % 28015ارتفعت رسملة الس ق من 

من الناتظ المحلا  % 59011ارتفعت حصة القطاع الماص من االاتمان المحلا من 

ارتفعثت مسثاهمة وويف مؤشرات تطث ر األفمثال التاارتثة،  % 2504اإلنمالا إل  

مثن النثاتظ المحلثا  % 1024ز أفمال البحث والتط تر مثن ماتم  األفمال يف إناا

، ومساهمة ماتم  األفمال يف تم تل أفمال البحث والتطث تر % 105اإلنمالا إل  

) سالت المرتبة الرابعة فالميًا
12
).  

 وأشثثثثثار القرتثثثثثر أن أحثثثثثد األسثثثثثبا  الرايسثثثثثية التثثثثثا أسثثثثثهمت يف التقثثثثثدم       

 اإلنمثثثالا الثثث   أحرزتثثث  اإلمثثثارات فلثثث  مؤشثثثر االبت ثثثار العثثثالما لهثثث ا العثثثام  

 هثثث  التحسثثثن ال بيثثثر يف المؤشثثثرات الفرفيثثثة لممرنثثثات االبت ثثثار فثثثرب فثثثدد 

 . من القطافات المهمة
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، 82إلث   234 فا مؤشر ممرنات المعر ة والت ن ل نيا ارتف  الرتتيب من المركع 

بفضل  53إل  المركع  231ال   ارتف  من المركع و لك تشمل مؤشر انتشار المعر ة 

  .فدد من القطافات، ومن أهمها االستثمارات الصادرة

للعثام مؤشر االبت ار العثالما   إن المركع ال   احتلت  اإلمارات يف ،وندتر بال كر    

ا م  الت نهات والاه د الت ساب تمامًاتن فعز رتادة اإلمارات إقليميًا وال   1122

االبت ار  أصبححيث  المنصرمة،القليلة  األف امسيما يف ب لتها الدولة يف ه ا الصدد ال

نعدا ال تتاعأ من ف امل األداد النانح وتم ين التنا سية يف اإلمارات س اد يف العمل 

تلك الاه د ت للت بإطالق االسرتاتياية  وأن ،صعيد قطاع األفمالالح  ما أو فل  

 .اإلماراتب "فام االبت ار" 1125 فامثب بإفالن  1124 ال طنية لالبت ار فام
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  املبحث الرابع

 :بيئة األعمال على التنمية االقتصاديةمؤشرات آثار التحسن يف  

 

سثثاهب التحسثثن يف بيئثثة األفمثثال يف دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة يف تعاتثثد     

الثثث اردة لدولثثثة اإلمثثثارات والتثثثا مارات األننبيثثثة المباشثثثرة ثحاثثثب أرصثثثد االسثثثت

مثثثن القيمثثثثة %( 2301)مشثثثث لة حثثث الا  1125مليثثثار دوالر فثثثام  222تمطثثثت 

( 82403)اإلنماليثثثة ألرصثثثدة االسثثثتثمار األننبثثثا ال ا ثثثد للعثثثالب العربثثثا البثثثالغ 

مليثثثار دوالر، بعثثثد الممل ثثثة العربيثثثة السثثثع دتة التثثثا بلغثثثت  يهثثثا قيمثثثة أرصثثثدة 

وقثثثد  ،%(1103)مليثثثار دوالر بنسثثبة ( 114)إليهثثا  االسثثتثمارات األننبيثثة الثثث اردة

ارتفعثثت قيمثثة أرصثثدة االسثثتثمارات األننبيثثة المباشثثرة يف اإلمثثارات مثثا بثثين فثثاما 

وهثثث ا تعثثث د إلثثث  التحسثثثن يف بيئثثثة األفمثثثال يف %( 314)بنسثثثبة  1125و 1115

والاثثدول التثثالا  اإلمثثارات نتياثثة للتشثثرتعات واللثث ااح وبيئثثة االسثثتثمار الاا بثثة

 .ن  لكتبي
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 أرصدة االستثمارات األننبية المباشرة ال اردة إل  الدول العربية( 1)ندول 

 دوالر مليار (1115-1125) 

 1125 1121 1115 الدولة 

 1140151 2110451 330535 السع دتة 

 2220239 110112 110518 اإلمارات

 940122 130194 180882 مصر

 580218 310185 150288 لبنان

 480292 450182 110151 المغر  

 330229 310524 10255 قطر

 310922 320281 220839 ت ن 

 190958 120898 210123 األردن

 110221 250254 80112 البحرتن

 120231 10985 20121 العراق 

 120131 290119 80111 الاعاار

 140421 110221 20912 الس دان

 110111 240121 40318 سلطنة فمان

 210121 220334 10112 ليبيا

 240214 220135 10245 ال  تت

 210113 10424 10531 س رتا

 20411 10122 20218 م رتتانيا 

 10482 10215 20521  لسطين

 10211 1,522 1,111 الص مال

 20219 10818 1,259 نيب ش

 10291 40229 1,813 اليمن

 8240311 2140181 1220958 اإلنمالا 
 

Source: UNCTAD,World Investment Report, VariousIsusses 
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ا انع   التحسن يف بيئة األفمال يف ارتفاع مشروفات االستثمار األننبا مك

أ   1125مشروفًا فام ( 322)إل   1113مشروفًا فام ( 251)المباشر الادتدة من 

وبلغ فدد مشثروفات االسثتثمار األننبثا المباشثر يف ،%(22101)قدرها  زتادةبنسبة 

مشروفًا تثتب تنفيث ها مثن ( 4218) الاح ( 1125-1113)اإلمارات خالل الفرتة 

االستثمارتة اإلنمالية ، وتشير التقدترات أن الت لفة فربيةوشركة أننبية ( 3424)قبل 

ألف ( 321)، وت ظف أكثر من مليار دوالر( 24101)تبلغ ح الا  لتلك المشروفات

 م ظف، والادول التالا ت ضح  لك

مشروفات االستثمار األننبا المباشر الادتدة ال اردة إل  دولة اإلمارات ( 8)ندول 

 العربية المتحدة

 فدد الشركات فدد ال ظااف الت لفة فدد المشروفات السنة

1113 251 8012105 290258 242 

1114 258 3093801 240229 249 

1115 119 9021101 120114 123 

1112 311 22052904 390913 185 

1111 318 21031904 310512 311 

1118 511 11051301 240319 414 

1119 423 22015501 320445 381 

1121 331 21088204 180114 321 

1122 392 9019101 120254 323 

1121 345 21011501 120231 334 

1123 342 1019801 280848 335 

1124 328 21091403 210192 311 

1125 322 8094203 130398 315 

 30424 3210312 2410112 4218 اإلنمالا

Source: The Financial Times,FDI Intelligence  
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نادت الهند وال التات المتحدة والممل ة المتحدة واليابان فل  الت الا يف و

خالل الفرتة ما بين تناتر  المستثمرة يف دولة اإلمارات العربية المتحدةقاامة أهب الدول 

حصثة  ،حيثث بلغثتو   الت لفة االستثمارتة للمشثروفات ، 1125ودتسمرب 1122

األننبيثة المباشثرة الادتثدة  من إنمثالا االسثتثمارات %( 53)الدول األرب  ح الا 

 (.1125-1122)خالل الفرتة 

 (1125-1122)المستثمرة يف اإلمارات خالل الفرتة أهب الدول ( 9)ندول 

 فدد الشركات فدد ال ظااف الت لفة فدد المشروفات الدولة

 213 290241 21081202 241 الهند

 341 250129 5024103 381 ال التات المتحدة

 121 210294 4011109 191 الممل ة المتحدة

 45 30282 3014801 45 اليابان

 12 30158 1029203 11 السع دتة

 81 10112 1019203 213  رنسا

 82 20334 1011402 212 ألمانيا

 31 10582 2051101 34 ه لندا

 58 50913 2051108 22 س تسرا

 18 20911 2012801 33 الصين

 438 190558 22044801 492 أخرى

 20531 2110333 480482 20122 اإلنمالا 

 

Source: The Financial Times,FDI Intelligence  
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وتركثثثعت االسثثثتثمارات األننبيثثثة والعربيثثثة الثثث اردة لإلمثثثارات خثثثالل 

مليثثثارات دوالر، ( 9)يف قطافثثثات الثثثنفط والغثثثاز بمقثثثدار ( 1125-1122)الفثثثرتة 

  ثثثثثالم اد ال يمياوتثثثثثة، مليثثثثثارات دوالر( 1)ثثثثثثب القطثثثثثاع العقثثثثثار  بمقثثثثثدار 

)مليار دوالر( 402)بمقدار  
11
). 

العربيثثة المتحثثدة يف دولثثة اإلمثثارات  األفمثثاللقثثد سثثاهب التحسثثن يف بيئثثة 

كنتياثثثثة للسياسثثثثات االقتصثثثثادتة الفعالثثثثة والتشثثثثرتعات االقتصثثثثادتة الحدتثثثثثة يف 

الثث   تحتضثثن أكثثثر تصثثافد نمثث  األنشثثطة االقتصثثادتة يف القطثثاع المثثاص الثث طنا 

يف العاملثثثة مثثثن مامثثثل فثثثدد الشثثثركات %( 94)ألثثثف شثثثركة تشثثث ل ( 351)مثثثن  

)الدولثثة
18
وتشثثير التقرتثثر السثثن   لالتحثثاد العثثام لغثثر  التاثثارة والصثثنافة لدولثثة . (

، سثثن تًا  يمثثا بلغثثت نسثثبة مسثثاهمت  %5بنحثث  اإلمثثارات إلثث  نمثث  القطثثاع المثثاص 

) 1125فثثثام % 21يف النثثثاتظ المحلثثثا اإلنمثثثالا أكثثثثر مثثثن 
19
%( 34)مقارنثثثة بثثثثثثثث(

)1119يف %  41و1111فام 
31
) . 

نع ثثث  التطثثث ر يف بيئثثثة األفمثثثال يف تعاتثثثد اسثثثتثمارات القطثثثاع المثثثاص اوكثث لك 

مليثثار ( 29101)مليثثار درهثثب إمثثاراش بعثثد أن كانثثت ( 11209)التثثا وصثثلت إلثث  

، كمثثا تاثثاوزت مسثثاهمة %(201)أ  حققثثت نسثثبة نمثث  قثثدرها 1123فثثام  رهثثبد

 اسثثثثثثتثمارات كثثثثثثل مثثثثثثن  االسثثثثثثتثمارات ال ليثثثثثثةالقطثثثثثثاع المثثثثثثاص مثثثثثثن 

 والاثثثثثدول التثثثثثالا 1124و 1123القطثثثثثافين الح ثثثثث ما والعثثثثثام يف فثثثثثاما 

)تبين  لك
32
). 
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إنمالا ت  تن راد المال حسب القطافات باألسعار الاارتة  لعاما ( 9)ندول

 "مليار درهب إماراش "  1124و1123

 البيان
1123 1124 

 نسبة النم 
 نسبة المساهمة القيمة نسبة المساهمة القيمة

إنمثثثثالا ت ثثثث تن 

 رأد المال
31202 211% 34109 211% 801% 

 %202 %2504 5302 %2501 5105 القطاع الح  ما

 %2401 %1202 9104 %1501 8109 القطاع العام

 %201 %5801 11209 5902 29101 القطاع الماص

، اإلصدار الثالث والعشرتن، أب  1125وزارة االقتصاد، التقرتر االقتصاد  السن   للعام : المصدر

 35،ص 1122، ظبا

 

وتم ن الق ل بأن ارتفاع حاب استثمارات القطاع الماص يف دولة اإلمارات العربية    

تثأش يف إطثار سثعا الدولثة لتفعيثل سياسثة خالل السن ات القليلة المنصرمة المتحدة 

 التن تثثث  االقتصثثثاد  ودفثثثب ت نثثث  الدولثثثة يف التحثثث ل نحثثث  االقتصثثثاد المرت ثثثع 

 والمسثثتند فلثث  البحثث   واالبت ثثارات، وهثث  مثثا اكثثدت فليثث  رؤتثثةفلثث  المعر ثثة 

 .1112اإلمارات 
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 ةـــاخلامت

 

 :االستنتانات-أ

يف مؤشر  يف ثالثة محاور أساسيةنادت اإلمارات ضمن أول خم  دول فالميًا  -2

األول  فالميًا يف مح ر فدم تأثير د   الضثرااب يف : ها، سه لة أداد األفمال

األفمال، والثانية فالميًا يف مح ر استمرا  تراخيص البناد، والرابعة فالميًا يف 

 . مح ر ت صيل ال هرباد

دول  21وتصدرت اإلمارات فل  المسثت ى اإلقليمثا دول المنطقثة، وضثمن 

فالميًا يف فدد التحسينات الم ثقة من قبل البنك الدولا خالل سنة واحدة، يف 

محاور ت صيل ال هربثاد، واسثتمرا  تثراخيص البنثاد، وحماتثة المسثتثمرتن، 

 . وإنفا  العق د

يف مؤشثر رتثادة  Top Quantile صثنفت اإلمثارات ضثمن المرحلثة األفلث  -1

،حيثثث نثثادت  دولثثة يف العثثالب 12التثثا تشثثمل أ ضثثل  1122األفمثثال لعثثام 

وتشمل ه ه المرحلة الدول التا ت  ر أ ضل المثدمات فالميًا ( 29)بالمرتبة 

للمشارت  الرتادتة من ناحية ت  ير بيئات العمل التشرتعية والتن يمية والتشغيلية 

 .المالامة لطبيعة المشارت  الرتادتة والرواد 

 تحثثثدة يف مؤشثثثر ضثثثمان لاا بيثثثةقفثثثع ترتيثثثب دولثثثة اإلمثثثارات العربيثثثة الم -3

 مقارنثثثة  1122فثثثام ( 19) بثثثالمركع حيثثثث نثثثادت، مراكثثثع( 9)االسثثثتثمار 

األمر ال   زاد من قدرة الدولة فل  نث    1122فالميًا فام ( 38) بالمركع 
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حيثث ارتفعثثت أرصثدة االسثثتثمارات األننبيثة الثث اردة ، التثد قات الرأسثثمالية

 .1125و1121ما بين فاما %( 43)لإلمارات بنسبة 

اتساع رقعة مشارت  االستثمار األننبا المباشر الادتدة يف دولة اإلمارات خالل  -4

مشروفًا تتب تنفي ها من ( 4218)، حيث وصلت إل   (1125-1113)الفرتة 

( 24101)شركة أننبية وفربيثة،  بت لفثة إنماليثة تقثدر بحث الا ( 3424)قبل 

 .م ظفألف ( 321)مليار دوالر، وت ظف أكثر من 

 فالميثثثثثًا يف مؤشثثثثثر االبت ثثثثثار( 42)احتلثثثثثت دولثثثثثة اإلمثثثثثارات المرتبثثثثثة  -5

 وتعثثث د هثثث ا 1122دولثثثة شثثثملها تقرتثثثر فثثثام ( 218)مثثثن بثثثين  العثثثالما  

 التقثثثدم إلثثث  اإلناثثثازات المسثثثتدامة التثثثا الدولثثثة يف مثثثدخالت االبت ثثثار 

 خاصثثثة قثثث ة المؤسسثثثات وتطثثث ر األسثثث اق حيثثثث تتمتثثث  الثثثبالد ب احثثثدة 

 مثثثثثن أ ضثثثثثل البيئثثثثثات السياسثثثثثية والتشثثثثثرتعية يف العثثثثثالب إضثثثثثا ة إلثثثثث  

التط ر ال بير يف قطافات وت ن ل نيا المعل مات واالتصاالت والبنية التحتيثة 

 .روروابط االبت ا

لقد ساهب التحسن يف بيئة األفمال بدولة اإلمارات العربية المتحثدة إلث  تعاتثد  -2

االقتصادتة، حيثث ارتفعثت مسثاهمت  يف  أهمية ودور القطاع الماص يف التنمية

يف %( 21)إل  ح الا  1111فام %( 34)الناتظ المحلا اإلنمالا من ح الا 

، وه ا ترن  إل  زتادة حاب االستثمارات يف القطاع الماص والتا 1125فام 

 .1124مليار درهب إماراش فام ( 111)تمطت 
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 :الت صيات( 

والمهتم ن بإصالح اإلنرادات الح  مية المن مة أن تركع راسم ا السياسات،  -2

ألنشطة األفمال يف اإلمارات، فل  إحدا  اصالحات يف ماال الحص ل فل  

االاتمان المصريف، ال   ُتعد من العناصر األساسية لتأسي  المشروفات، ويف 

 .تس تة حالة اإلفسار، ومؤشر التاارة فرب الحدود

الم اطنات بمستادات ومتطلبثات ممارسثة  نشر ال فا لدى راادات األفمال -1

األفمثثال يف القطثثاع المثثاص، وتسثثليط الضثث د فلثث  المثثدمات والمبثثادرات 

والربامظ والمشروفات الم نهة لسثيدات ورااثدات األفمثال، والمقدمثة مثن 

 .الدواار والهيئات والمؤسسات الرسمية وشب  الرسمية يف إمارات الدولة

 ار لدى  ئات الماتم  اإلماراش كا ة، س اد تعلقت تعميب ثقا ة االبداع واالبت -3

والم اطنين أو أسل بًا إلدارة حياة ت مية لا راد ل   سألة باعل االبت ار أالمس

 .الشؤون والمهام الي مية يف المؤسسات العامة والماصة  يف ممتلف المااالت

وتشرتعات مهمثة اإلسراع يف المصادقة فل  قان ن االستثمار الادتد، وق انين   -4

 ات صثثلة بتحسثثين وتطثث تر اإلنثثرادات الماصثثة بممارسثثات قطثثاع األفمثثال 

و لك من  تععتع تنا سية االقتصاد اإلماراش ، وأنشطة القطاع الماص الممتلفة

 .والمساهمة يف بناد اقتصاد متن ع تقلل من آثار الصدمة نتياة تدين أسعار النفط

المعنيثة بالمؤشثرات الدوليثة  ات الصثلة ببيئثة تش يل  رت  فمل من الاهات  -5

كاهاز اإلحصاد والتنا سية ووزارة االقتصاد، ودور التنمية االقتصادتة  األفمال

، ت ث ن مهمتث  دراسثة هث ه المؤشثرات وتحليثل أداد دولثة يف اإلمارات السثب 

اإلمثثارات  يهثثا، وتحدتثثد ن انثثب القثث ة والضثثعف يف األداد، وآليثثات وسثثبل 

 مؤشثرات سثه لة يفإلنرادات المطل بة لالرتقاد بم ق  اإلمارات التحسين وا

 .ممارسة األفمال والتنا سية العالمية واالبت ار ورتادة األفمال والتنمية
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فل  ت  ير  2912حرصت دولة اإلمارات العربية المتحدة من  تأسيسها فام 

تاعثد الس ن الالا  والمناسب للس ان انطالقًا من حقيقة مفادها بأن إس ان الشثبا  

ضمان واستقرار وأمان وه  ركيثعة أساسثية يف فمليثة التنميثة المسثتدامة التثا تسثع  

فلث   1112الدولة إلث  تحقيقهثا، ولث لك  قثد أشثارت األننثدة ال طنيثة لإلمثارات 

ضرورة ت  ير المس ن المناسب للم اطنين خالل  ثرتة ال تتمطث  سثنتين مثن تثارتخ 

 .تقدتب الطلب

الدولثة نهث داا كبيثرة يف سثبيل إسث ان المث اطنين مثن ويف ه ا اإلطار ب لت 

خالل ممتلف الربامظ اإلس انية االتحادتة والمحلية و لثك فثن طرتث  تبنثا الدولثة 

السرتاتياية إس انية تتسب بالمرونة وال فادة من خثالل التنث ع يف الثربامظ اإلسث انية 

. عهب الاغثرايفوآليات ت  ير المس ن بما تتناسب وممتلف شثرااح الماتمث  وتث زت

واستطافت اإلمارات يف  رتة قياسية أن ت  ن يف مصا  الدول األكثر استقراراا وأمنيًا 

وترت ع برامظ وخطط السياسة اإلس انية للدولة فل   .من حيث المتطلبات اإلس انية

تمليك الم اطنين وحدات س نية ماانية تتالدم وخصااصهب الس انية وبيئتهب المحلية 

اميب العمرانية بما ت  ر لهب الحياة ال رتمة واالستقرار االنتمافا وال من حيث التص

تعنا ه ه االسرتاتياية ت  ير المباين الس نية للم اطنين  قط، بل تتعداها إل  ضرورة 

ت  ير البيئة الس نية المت املة، أ  تاهيع المناط  السث نية بممتلثف العناصثر البيئيثة 

اتصثاالت وتعلثيب وصثحة وغيرهثا مثن المرا ث  األساسية من خدمات وم اصالت و

 . العامة المهمة
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وتن فت الربامظ المعنية بت  ير الس ن للم اطنين ومن ه ه الربامظ برنثامظ 

الشيخ زاتد لإلس ان ال   ش ل إضا ة راادة ومهمة لاه د الدولة يف ماال اإلس ان 

ة سثن تة لتم تثل والتمطيط العمراين وتق م   رت  فل  تمصيص الح  مة مبالغ مالي

مشارت  اإلس ان للم اطنين من  و  الدخل، كما تقدم الربنثامظ منحثًا ومسثافدات 

كمثا وتقث م مؤسسثة محمثد بثن راشثد لإلسث ان يف تث  ير السث ن . للفئات المحتانة

المالاب وقروض اإلس ان واألراضا الس نية للم اطنين، باإلضا ة فل  دور البلدتات 

 .تأمين اإلس ان للم اطنين القاطنين  يها يف ممتلف مدن اإلمارات يف

تهثد  الفصثثل إلثث  التعثثر  فلثث  سياسثثة واسثثرتاتيايات اإلسثث ان يف دولثثة 

اإلمارات العربية المتحدة، وبيان األطر التشرتعية والمؤسسية التا تعن  بتطبي  الربامظ 

والمطط  ات الصلة بقطاع اإلس ان كما وتهد  البحث إل  ال ق   فل  المط ات 

متبعة يف تنفي  الربامظ اإلس انية الح  مية بدولة اإلمارات العربية المتحثدة، وبيثان ال

 . هب التحدتات التا ت ان  تحقي  التنمية اإلس انية المستدامةأ

من أنل تحقي  الهد ،  قد تب استمدام األسل   ال صفا التحليلا يف بيان 

 لعربيثثثة المتحثثثدة،التطثثث ر الثثث   حصثثثل فلثثث  قطثثثاع اإلسثثث ان بدولثثثة اإلمثثثارات ا

 حيثثثث تمثثثت االسثثثتعانة بتقثثثارتر بعثثثض المؤسسثثثات المعنيثثثة بالنشثثثاا اإلسثثث اين 

 يف الحصثثثثثثث ل فلثثثثثثث  البيانثثثثثثثات التثثثثثثثا اسثثثثثثثتمدمت يف التعثثثثثثثر  فلثثثثثثث 

 يف التاربثثثة اإلماراتيثثثة والتحثثثدتات التثثثا ت انثثث  قطثثثاع اإلسثثث ان ن انثثثب التميثثثع  

 .بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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 املبحث األول

 :التشريعية واملؤسسية املتعلقة بقطاع اإلسكاناألطر 

 

 :األطر التشريعية-أواًل
تطبيقًا لسياسة وخطط االرتقاد بماتم  اإلمارات أصدرت الدولثة القث انين 

والتشثثرتعات المن مثثة لقطثثاع اإلسثث ان بقصثثد تثث  ير األمثثن واالسثثتقرار والتطثث ر 

 م حث  اإلنسثان يف السث ن االنتمافا البيئا للمدى البعيد، وهب ا طبقت الدولة مفهث

المالاب والحيازة اآلمنة للمس ن واألرض، وانعثدام انتشثار االسثتيطان العشث ااا يف 

 . المدن والقرى

وتطبيقًا له ا المفه م،  قد أصدرت الح  مة اإلماراتية العدتثد مثن القث انين مثن 

 :أهمها ما تلا

 :بالمساكن الشعبية بشأن تن يب االنتفاع 2913لعام ( 9)القان ن االتحاد  رقب  -2

بم نب ه ا القان ن تق م الدولة بإنشاد المساكن الشعبية وتمصصثها إلسث ان أسثر  

الم اطنين يف دولة اإلمارات العربية المتحدة، شرتطة إن ت  ن م اطنا الدولة بحسب 

، وأن ت ث ن مقيمثًا يف 2913لسثنة ( 21)قان ن الا ازات والانسية االتحثاد  رقثب 

)البالد
2
). 

 :بشأن االنتفاع بالمساكن الح  مية( 22)قان ن ال-1

، 1111تب المصادقة فل  ه ا القان ن من قبل المال  األفل  لالتحاد يف أغسط   

 :وتشرتا يف مقدم طلب االنتفاع بالس ن ما تلا

 .أن ت  ن من م اطنا الدولة -
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أال ت  ن مام ع دخل  تسمح ل  بامتالك  مس نًا خاصًا ب  وتحثدد الالاحثة  -

 .التقليدتة للض ابط الالزمة لتقدتر ه ا الدخل

إال ت  ن العونة أو األبناد القصر مال ين لس ن آلت إلثيهب مل يتث  مثن ر   -

األسرة، وتصر  ا  ي  تصر ًا ناقالا للمل ية بعد العمل بأح ام هث ا القثان ن، 

)و لك ما لب ت ن ه ا المساكن غير صالح للس ن 
1
). 

 

 :لقطاع اإلسكان بدولة اإلماراتاإلطار املؤسسي -ثانيًا
قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة من  استقاللها قبل أكثر من أربعة فق د 

المعنية بت  ير احتيانات الم اطنين من الس ن،  والمحليةبإنشاد المؤسسات االتحادتة 

 :و يما تلا بيان بأهب ه ه المؤسسات

 :وزارة األشغال العامة-2

قامت ال زارة بت  ير المساكن للم اطنين وها الاهة االتحادتثة الطليعيثة يف 

 بالمسثاكن الشثعبيةمثن خثالل بثرامظ االنتفثاع  الث طنماال ت  ير المأوى ألبناد ه ا 

حيثث تاثاوز فثدد المسثاكن وال حثدات  2913واإلضا ات التا انطلقثت منث  فثام 

ومن أهب الثربامظ الح  ميثة التثا تتث ل  . (21111)ضا ية التا تب اناازها قرابة اإل

 .برنامظ زاتد لإلس انحاليا مسؤولية اإلس ان للم اطنين نمص بال كر 

وقامت ال زارة ب ض  االسثرتاتياية ال طنيثة لإلسث ان والتثا تتضثمن خطثة 

واضحة ومت املة للثربامظ اإلسث انية خاصثة مث  التحث ل مثن المسث ن العثاد  إلث  

ارة وتشثر  وز. ن فيات فصرتة من المساكن ومنهثا المامعثات السث نية المت املثة

االشغال العامة بالتنسي  م  لانة تنفي  المطة الممسية لمبادرة صاحب السم  راي  

http://ar.cyclopaedia.net/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://ar.cyclopaedia.net/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.cyclopaedia.net/wiki/1973
http://ar.cyclopaedia.net/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86


117  

 

مليار درهب وتتضمن بناد ( 22)الدولة لتط تر البنية التحتية يف مناط  الدولة كا ة بت لفة 

اآلال  من ال حدات الس نية الادتدة، حيث بلثغ فثدد ال حثدات التثا تثب إناازهثا 

)1123ل  فام مس نًا حت  مط( 2211)
3
). 

 :برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان -1

 1111ه  مؤسسة ح  مية اتحادتة  ات شمصية افتبارتة مستقلة تأس  فام    

هبثثد  تثث  ير المسثث ن المالاثثب لاسثثرة اإلماراتيثثة و لثثك مثثن خثثالل تقثثدتب كا ثثة 

متعثثثثثددة وفن طرت  ت  ير خيارات ( المنح والقروض)المسافدات اإلس انية بن فيها 

) طبقًا للسياسات والمعثثاتير المعتمدة( بناد أو شراد أو صيانة أو ت سعة مس ن قااب)
4
) .

 :وتتمثل أهدا  الربنامظ باآلش

 تلبية االحتيانات الس نية للم اطنين يف الدولة: الهد  االول 

 إنشاد وتط تر مشارت  المامعثات واألحيثاد السث نية و ث  أ ضثل : الهد  الثاين

 الم اصفات والمعاتير العالمية

 ضمان تقدتب كا ة المدمات اإلدارتة و   معاتير الا دة وال فادة : الهد  الثالث

)والشفا ية
5
) 

وترت ع الربنامظ فل  الدتم مة يف التم تل، وتت ا   أهدا ث  مث  االتااهثات 

قليل الحدتثة يف ت  ير الس ن فل  الصعيد العالما، حيث هتد  ه ه االتااهات إل  ت

افتماد األ راد فل  م ارد الدولة، وخلث  شثراكة بثين الفثرد والدولثة لتث  ير السث ن، 

وتقليل التح ب المباشر يف العمليات اإلس انية، وفنداٍ  تصبح مسؤولية الدولة إلدارة 

 .التنمية الس نية بدالا من أن ت  ن ها المم ل والممطط والمنف  للعملية اإلس انية
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ألثثف ( 11)أكثثثر مثثن  1121تأسيسثث  وحتثث  هناتثثة فثثام  وقثثدم الربنثثامظ منثث 

مليثثار درهثثب شثثملت ( 2102)مسثثافدة سثث نية ت زفثثت فلثث  قثثروض ومثثنح بقيمثثة 

مسث نًا يف ( 1121)مس نًا يف مرحلة التنفي  و( 4258)مس نًا تب إنااز ( 24252)

) مرحلة است مال اإلنرادات يف أنحاد الدولة كا ة
2
). 

 :هيئة أب  ظبا لإلس ان-3

هبثد  تث  ير بثرامظ اإلسث ان يف إمثارة أبث  ظبثا  1121أنشئت هث ه الهيئثة فثام 

وتحدتد االحتيانثات الالزمثة لتنفيث  تلثك الثربامظ والعمثل فلث  إفثداد التاهيثعات 

الل نسثثتية لمتطلبثثات البنيثثة التحتيثثة وتحضثثير المثثدمات الهندسثثية وتطثث تر بثثرامظ 

مظ وخطط تنفي ه وشروا تمصيص اإلس ان وإفداد الن ب والل ااح الماصة ب ل برنا

 .الس ن واستالم طلبات الم اطنين الماصة بربامظ اإلس ان وقروض اإلس ان

 :مؤسسة محمد بن راشد لإلس ان -4

مليثار درهثب، وقثد نمثا ( 21)برأد مال قدره  1122تأسست ه ه المؤسسة فام 

تحقيث  وهتثد  فلث  . 1123مليثار درهثب حتث  هناتثة ( 103)رأسمالها المد  ع إل  

 :األهدا  التالية

  اإلسهام يف ت  ير المدمات اإلس انية للمستفيدتن وبمثا تتناسثب وحانثاهتب

 .وتضمن لهب الحياة ال رتمة

 المحا  ة فل  خصااص ومعاتا الماتمعات الس نية التا تنشئها المؤسسة. 

  منح األراضثا السث نية وبنثاد المسثاكن والمامعثات السث نية وتمصيصثها

 .نير المساكنللمستفيدتن وتأ
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  تقدتب القروض الميسرة والمنح المالية لغاتات بناد وشراد المساكن أو لتغطية

 .كلفة صيانتها أو اإلضا ة أول اإلحالل للمساكن القاامة

  تأهيل مساكن الم اطنين القاامة يف المناط  القدتمة باإلمارة لغاتات تث طين

ة  يها والقيام بما تثراه س اهنا يف المنطقة نفسها، وتحسن المدمات اإلس اني

مناسبًا يف ه ه المناط  بما يف  لك شراد المساكن أو تمل ها أو إفادة بنااها أو 

)ترميمها و لك بالتنسي  م  الاهات الح  مية الممتصة
1
). 

وحدة س نية يف ( 1941) 1121وأناعت المؤسسة من  إطالقها وحت  هناتة فام 

وتست مل المؤسسة حاليًا تنفي  . ليارات درهبم( 3)فدد من مناط  إمارة دبا بت لفة 

فدد من المشروفات يف مناط  الربشاد وال رقاد ومشر  وحتا وف د المطينة وغيرها 

آال  وحثثدة سثث نية فثثدا المثثنح ( 21)يف إطثثار خطتهثثا المرحليثثة التثثا تسثثتهد  بنثثاد

) والقروض اإلس انية
8
ر وفالوة فلث  المؤسسثات أفثاله ت نثد العدتثد مثن الثدواا .(

الممتصة باإلس ان يف بلدتات الدولة الممتلفة التا تعمل أتضًا فل  ت  ير احتيانات 

 .الم اطنين من الس ن
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 املبحث الثاني

 برامج منظومة اإلسكان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

 

قامت ح  مة اإلمارات العربية المتحدة من  ب اكير استقاللها يف مطل  سبعينات القرن 

الماضا بتنفي  برامظ إس انية متن فة ترنمت يف ش ل مشروفات إس انية يف إمارات 

 :الدولة كا ة، و يما بيان بأهب ه ه الربامظ
 

 :برامج احلكومة االحتادية-أواًل

 :المساكن الح  مية -2

تق م الح  مة االتحادتة متمثلة ب زارة األشغال العامة واإلس ان ببناد التامعات 

ة لل  اد باالحتيانات العانلثة لتث طين البثدو، وفثر  هث ا المسث ن الس نية الصغير

بالبيثثت الشثثعبا، وخضثثعت فمليثثة بنثثاد المسثثاكن الح  ميثثة لل ثيثثر مثثن التطثث تر 

مثرت مربث ، ( 218)والتحسينات  فا بداتة السبعينات، تب بناد مساكن تبلثغ مسثاحتها 

 مثثثثرت مربثثثث ، ( 911)ومقتصثثثثرة فلثثثث  غر تثثثثا نثثثث م ومالثثثث  فلثثثث  مسثثثثاحة 

مرتاا مربعًا، ( 321)وم  هناتة فقد التسعينات من القرن الماضا بلغت مساحة الس ن 

 مثرتاا مربعثًا، كمثا تثب بناؤهثا مثن دورتثن، وتت ث ن مثن أربث ( 2211)وفل  مسثاحة 

 غثثثر  نثثث م وغر ثثثة معيشثثثة ومالثثث  وبقيثثثة المرا ثثث ، وقثثثد روفثثثا يف تصثثثميب

 ة، وتثث  ير إم انيثثة المسثث ن ضثثرورة أن تع ثث  ال اقثث  الحضثثار  ومسثثت ى المعيشثث

)الت س  مستقبال
9
). 
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 :برنامظ المسافدات -1

قثثرار ببنثثاد إضثثا ات ندتثثدة فلثث  مسثثاكن األهثثالا يف المثثدن  2912صثثدر فثثام 

لبنثاد غثر  ومرا ث  ( ألثف درهثب 21و31)القدتمة، وتراوحت قيمة اإلضا ات بثين 

ندتدة فل  وفندما ازدحمت المدن القدتمة، قامت البلدتات بتمطيط مناط  . أخرى

أس  حدتثة، و لك لمثنح األسثر أراضثا يف هث ه المنثاط ، وقامثت وزارة اإلسث ان 

ألف درهثب، وتعطث  هث ه المنحثة لاسثر التثا ( 231)بتعدتل المنح الس نية لتصبح 

أ راد ( 5)أ راد، واألسرة التا تتمط  فدد أ رادها فل  ( 4و1)ترتاوح فدد أ رادها بين 

أما أسر كبار السن التا تعتد فدد أ رادها فثن . درهب ألف( 221)تعط  منحة بمقدار

)ألف درهب لبناد مس ن خاص هبا( 218)،  تمنح (1)
21
). 

 

 :برنامظ الشيخ زاتد -3

قان ن بإنشثاد برنثامظ الشثيخ زاتثد لإلسث ان هبثد  تحسثين  2999صدر يف فام 

الشثاملة، وشث ل ال رو  المعيشية للم اطنين، التعامًا باستمرار الرفاتة االنتمافية 

ه ا الربنامظ إضا ة راادة ومهمة لاه د الدولة يف ماال اإلس ان والتمطيط العمراين، 

مليث ن درهثب أو أكثثر سثن تًا لتم تثل ( 241)وتق م   رت  فل  تمصثيص الح  مثة 

مشارت  اإلس ان للم اطنين مثن  و  الثدخل المحثدود الث   تقثل مت سثط دخلهثب 

حيث تقدم لهب الربنامظ قروضًا لإلس ان يف حدود ، آال  درهب،( 21)الشهر  فن 

سثنة بثدون   ااثد، كمثا تقثدم الربنثامظ منحثًا ( 15)ألف درهب تسرتد خثالل ( 511)

 .ومسافدات للفئات المحتانة
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ارتفافثثًا يف فثثدد المثثنح والقثثروض المقدمثثة ( 1121-1112)وشثثهدت الفثثرتة 

ضثًا ومنحثة يف فثام قر( 4121)قثرض ومنحثة إلث  ( 2281)برنامظ الشيخ زاتد مثن 

 .والش ل التالا ت ضح  لك 1121

 

 
Source:http://szhp.gov.ae/Documents/Open Data/2013/0003.pdf    

       

وبلغ إنمالا القروض والمنح المقدمة من قبل برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان من  

منحثثة وقثثرض إسثث ان، ( 39928) 1121ولغاتثثة هناتثثة فثثام  1111تأسيسثث  فثثام 

من %( 1801)منحة وقرض ش ل ما نسبت  ( 22454)استح  ت إمارة أب  ظبا فل  

إنمالا المنح والقروض المقدمة فل  صعيد اإلمارات ك ل تليها إمارة راد الميمة 

%( 2803)قرض ومنحة بنسثبة ( 1325)، ثب إمارة الشارقة %(1202)بنسبة ( 8232)

منحة ( 1921)، ثب إمارة دبا %(2401)منحة وقرض وبنسبة ( 5212) إمارة الفايرة 

%( 101)منحثثة وقثثرض وبنسثثبة ( 1821)، ثثثب إمثثارة فامثثان %(104)وقثثرض بنسثثبة 

مثثن مامثثل مثثنح %( 102)منحثثة وقثثرض وبنسثثبة ( 2111)وأخيثثراا إمثثارة ام القيثث تن 

)وقروض المقدمة من برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان
22
). 
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لشيخ زاتد لإلس ان المنح والقروض المقدمة من قبل برنامظ ا( 2)ندول 

(1112-1121) 

 اإلنمالا القروض المنح اإلمارة

 22454 5921 5544 أب  ظبا

 1921 2394 2522 دبا

 1325 4944 1312 الشارقة

 1821 2992 812 فامان

 2111 125 315 أم القي تن

 8232 2312 1321 رأد الميمة

 5212 4422 2125 الفايرة

 39928 14884 25134 المام ع

https://szhp.gov.ae/Documents/OpenData/2013/0004.pdf 

 

 :احلكومات احمللية-ثانيًا
 :تطب  الح  مات المحلية أساليب فدة لت  ير الس ن لم اطنيها تتمثل باآلش

 .المس ن الماص ت  ير أرض س نية ماانية م  منح مالية إلنشاد -

ت  ير أرض س نية كمنح بدون مقابثل للمث اطنين الثراغبين يف  لثك ولثدتهب  -

 .المقدرة فل  بناد المس ن باه دهب ال اتية

 .منح قروض ميسرة ط تلة األنل -

  

https://szhp.gov.ae/Documents/OpenData/2013/0004.pdf
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و يما تلا بيان باه د برامظ اإلس ان المحلية يف كل من إمثارة أبث  ظبثا وإمثارة 

 .دبا

 :إمارة أب  ظبا -2

يف إطثار اسثرتاتياية أبث   1122التمطيط العمراين بأب ظبا يف فثام أطل  مال  

رؤتثة فصثرتة ندتثدة إلسث ان المث اطنين تقث م فلث  مفهث م  1131ظبا حتث  فثام 

وأفلثثن . المامعثثات السثث نية الراقيثثة المت املثثة كبثثدتل لمفهثث م المسثثاكن الشثثعبية

ب  ظبثا والعثين  يال ندتدة للم اطنين يف أ( 1511)تشييد  1122المال  يف أبرتل 

مليار درهب ليرتف  فدد الفلل التا ستشيد للم اطنين إل  ( 23)والمنطقة الغربية بقيمة 

مليار درهب، وتب يف ن  مرب ( 11و12) يال بت لفة إنمالية ترتاوح ما بين ( 23)أكثر من 

استالم الد عة األول  من ألف  ثيال للمث اطنين المسثتحقين يف مشثروع مدتنثة  1121

) يال س نية( 5818)الس نية ال   تشمل بناد أكثر من الفالح 
21
). 

وفالوة فل  مشروع مدتنة الفالح السث نية  قثد اسثت مل إناثاز بعثض مراحلهثا 

 :مشارت  أخرى وتار  تنفي  بعضها األخر وتتمثل ه ه المشارت  باآلش

بثثالقر  مثثن نثثاد  أبثث  ظبثثا ( 3)مشثثروع وطنثثا السثث نا يف منطقثثة خليفثثة  -

 . يال  اخرة( 2313) للا لف وتضب

 .قطعة أرض س نية للم ظفين( 23421)مشروع نن   الشاممة وت  ر  -

 .قطعة أرض( 21343)مشروع شمال ال ثبة وتضب  -

 .مشروع فين القابضة وت  ر ألف  يال س نية -

 .مشروع نبل حفيت وتتألف من ثالثة آال   يال -

 . يال( 211)مشروع الغربية الس نا بمدتنة العين وتشمل مرحلت  األول   -
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 . يال( 448)مشروع السل  بالمنطقة الغربية وتضب  -

 . يال( 118)مشروع مراب  ال فرة بمدتنة زاتد وتضب  -

وحثدة سث نية ( 182)مام  غيثالا السث نا بالمنطقثة الغربيثة وتت ث ن مثن  -

 . حدتثة

ألف قطعة أرض للم اطنين يف نميث  إمثارة أبث  ( 28)كما تب تمصيص أكثر من 

وقثد وصثل فثدد القثروض الممن حثة لتم تثل (. 1121-1115)ة ظبا خثالل الفثرت

مليار درهب ( 39)أكثر من ( 1121-2992)المشارت  الس نية للم اطنين خالل الفرتة 

)قرضًا( 11123)م زفة 
23
). 

 :إمارة دبا -1

وحتث   1111أناعت مؤسسة محمد بن راشد لإلس ان من  إطثالق فملهثا فثام 

يف فدد مثن منثاط  إمثارة دبثا بت لفثة ثالثثة وحدة س نية ( 1941) 1121مطل  فام 

 .مليارات درهب

وبلغ فدد المشارت  العقارتة قيد اإلنااز يف إمارة دبا بعد تعا يها ال امل من آثار 

مشروفًا من بينها مشثروع نميثل مث ل ال اقث  ( 123)األزمة االقتصادتة العالمية إل  

( 105)لفة استثمارتة تقدر بح الا فل  الاهة الشاطئية يف أسفل نملة نميرا يف دبا بت 

 و اإلطاللة البحرتة فل  شاطئ نميثرا مقابثل  نثدق   ا ب تنتمليار درهب، ومشروع 

ملي ن درهب، فالوة فل  ستة ( 811)ومنتا  اطالنطي  بت لفة استثمارتة تصل إل  

)مليار درهب( 25)مشروفات رايسة لشركة داما  العقارتة بقيمة 
24
). 
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 املبحث الثالث

 مؤشرات التنمية املستدامة املتعلقة بقطاع اإلسكان

 

أخ ت دولة المتحدة تلتعم بمفه م التنميثة اإلسث انية المسثتدامة مثن خثالل 

ومن أنل ال ق   فل  . اإلس انية بالدولة يف تنفي  أنندة الم الظ التشدتد فل  الربام

المتحدة البد من التعر  فل  واق  التنمية اإلس انية المستدامة بدولة اإلمارات العربية 

مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة بقطاع اإلس ان يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الم ضحة يف قاامة لانة األمب المتحدة للتنمية المستدامة والمؤشرات المتعلقة بتطبي  

 .أنندة الم ال والتا ت  رت فنها البيانات

 مؤشر الدينامية الدميوغرافية واالستدامة( 5)الفصل : املؤشرات االجتماعية -أواًل
تقاد مؤشر الدتنامية الدتم غرا ية ب اسطة معدالت النم  الس اين، معدالت   

)الهارة الصايف، مؤشر المص بة
25
). 

 :معدل النم  الس اين -2

%( 105)تقدر معدل النم  الس اين يف دولة اإلمارات العربيثة المتحثدة بنحث  

وتتمط  ه ا المعدل ن يره فل  الصعيد العثالما ( 1125-1121)كمت سط للفرتة 

وتتمطثث  المعثثدل يف منثثاط  العثثالب %( 201)وفلثث  الصثثعيد العربثثا %( 202)البثثالغ 

)الممتلفة
22
). 

وما من شك  إن ارتفاع معدل نم  الس ان بدولة اإلمارات تلقا ب الل  فل  

ة لم انهثة هث ا النمث  قطاع اإلس ان، حيث سثيعداد الطلثب فلث  ال حثدات السث ني
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الس اين المرتف ، وتتطلب وض  خطثة وسياسثات إسث انية تأخث  بن ثر االفتبثار هث ا 

 .العامل الهب والمحدد للتنمية اإلس انية المستدامة

 :معدل المص بة -1

 1111فثام ( 102)انمفض معدل المص بة اإلنمالية للمرأة اإلماراتية مثن 

( 303) ثير من مثيل  فل  الصعيد العربا ، وه  أقل ب1125-1121للفرتة ( 208)إل  

)(105)وك لك فل  الصعيد العالما 
21
). 

ومن شك  إن انمفاض معدالت المصث بة للمثرأة اإلماراتيثة خثالل العقثد  

األخير س   تق د إل  تقليل معدل النم  الس اين مستقبالا ومن ثب سيؤثر كثيراا الطلب 

 .فل  المدمات الس نية بالدولة

 :ة الصايفمعدل الهار -3

( 1)بلثثغ معثثدل الهاثثرة الصثثايف السثثن تة لدولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة 

، غيثر أن ال ضث  تغيثر (1121-1115)شمص خالل الفثرتة ( 2111)شمص ل ل 

كثيراا خص صًا بعد انتهاد انع اسات االزمة المالية فل  االقتصاد اإلماراش، م  مطل  

شمص ل ل ( 2204)ة الصا ية لتصل إل  العقد الحالا، حيث ارتفعت معدالت الهار

، انع    لك فل  الرتكيبة الس انية (1125-1121)شمص خالل الفرتة ( 2111)

من المام ع ال لا %( 8301)للدولة، حيث ش ل فدد المهانرتن ال ا دتن ما نسبت  

)1123للس ان لعام 
28
) 

تمثثل بعتثادة وه ا بطبيعة الحال سي  ن ل  أثثراا بثارزاا فلث  قطثاع اإلسث ان ت  

الطلب فل  ال حدات الس نية وفل  البنية التحتية مما تد   بعتادة النشاا االستثمار  
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اإلس اين بالدولة، لتلبية الطلب المتناما فل  الس ن بالدولة نتياة لتعاتد قدوم العمالة 

 .األننبية
 

للمستوطنات مؤشر دعم منوذج قابل لالستمرار ( 7)الفصل : املؤشرات املؤسسية-ثانيًا
 :البشرية

تقاد مؤشر دفب نم    قابل الستمرار للمست طنات البشرتة، ب اسطة نسبة 

سثث ان الحضثثر مثثن مامثث ع السثث ان، السثث ن غيثثر الن ثثاما يف المنثثاط  الحضثثرتة، 

المساحة الممصصة للس ن ل ل شمص، ثمن المس ن ونسبت  مثن الثدخل ومؤشثر 

 .ال ثا ة الس انية

 :مام ع الس اننسبة س ان الحضر من -2

( س ان المناط  الحضرتة كنسبة من إنمثالا السث ان)شهدت نسبة الحضرنة 

، حيث ارتفعت (1124-1111)بدولة اإلمارات العربية المتحدة ارتفافًا خالل الفرتة 

أ  ارتفعت  1124يف فام %( 85)إل   1111من إنمالا الس ان فام  %( 8101)من 

نسبة الحضرنة بأكثر من أربعة نقاا مئ تة، وه ه النسبة تتمط  مثيلتهثا فلث  الصثعيد 

) الدول المرتفعة الدخلفل  %( 82)و%( 53)العالما البالغة 
29
). 

وتش ل ارتفاع نسبة الحضرنة تحدتًا تنم تثًا تاثرب الدولثة إلث  السثعا إلث  

بنث  الحضثرتة  يهثا ال سثيما ال حثدات مقابلة الطلب المتناما وبسرفة كبيثرة فلث  ال

من إخفاقات تغ   فثدم الرضثا  -يف كثير من األحيان–الس نية وما ترتتب فل   لك 

 .لدى شرااح واسعة من الم اطنين

  



131  

 

 :ال ثا ة الس انية-1

 ثرداا يف ( 32)ارتفعت ال ثا ة الس انية بدولة اإلمارات العربية المتحدة مثن 

كثب/نسثمة 219)إل  1111فام ال يل مرت المرب  ال احد 
1

، مقارنثة 1124يف فثام ( 

كب/ نسمة  52)
1

كب/نسمة 15)و فل  الصعيد العالما( 
1

الدول مرتفعة الدخل يف ( 

(
11
، ومما شك  إن ارتفاع ال ثا ة الس انية تمفف من العبد فل  كاهل الدولة حيث (

مث اطن السث ن  تمفض من كلفة البن  التحتية وتعتد كثا ثة اسثتمدامها ن ثراا لتقثار 

 .وانتشارها فل  مساحات محددة

 

 :املؤشرات املتعلقة بتطبيق أجندة املوئل-ثالثًا
ال تت  ر بيانات دقيقة ح ل وض  الدولة يف تطبي  ه ه المؤشثرات، باسثتثناد 

 :أنندة الم ال المتعلقة بح  الحص ل فل  المأوى والمتمثلة باآلش

 :ضمان الحيازة األمنة قان نيًا لاراضا -2

تطب  الدولة نملة من التشرتعات لضمان الحيازة اآلمنة لاراضا ومال يهثا 

صثيانة المل يثة الماصثة،  "من الدست ر والتثا تثنص فلث  ( 12)استناداا فل  المادة 

وفدم ن از نعع المل ية إال يف األح ال التا تستلعمها المنفعثة العامثة و قثًا ألح ثام 

)"القان ن، ويف مقابل تع تض فادل
12
). 

كمثا اتاهثت بعثض . من الدست ر فل  حرمة المسثاكن( 32)وتحفظ المادة 

اإلمارات نح  تن يب المل ية العقارتة للم اطنين واألنانب وض ابط تسايل العقارات 

أبث  ظبثا : حفاظًا فل  حق ق مال يها ب اسطة الق انين المحلية الصثادرة يف كثل مثن

 .1112 فام ودبا يف 1115وراد الميمة وأم القي تن يف فام 
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 :تأمين ح  اإلنسان يف المس ن المالاب -1

فامثثًا ( 43)تؤكثثد سياسثثة الدولثثة يف ماثثال اإلسثث ان والمتبعثثة فلثث  مثثدار 

المنصرمة فل  أن السث ن المالاثب والالاث  حث  ل ثل مث اطن ُوتعثد شثرطًا أساسثيًا 

إحدى الستقرار الم اطن ومساهمت  الفعالة يف فملية التنمية، كما ُتعد قطاع اإلس ان 

و لك بعتادة  1111قطافات البنية التحتية التا ركعت فليها اسرتاتياية الح  مة لعام 

فدد المستفيدتن من برامظ اإلس ان الح  مية وتععتع التعثاون بثين بثرامظ اإلسث ان 

) االتحادتة والمحلية لت  ير الس ن المالاثب لمث اطنا الدولثة
11
كمثا وأكثد األننثدة . (

فل  تث  ير السث ن المناسثب للمث اطنين خثالل  ثرتة  1112ات ال طنية لرؤتة اإلمار

) سنتين من تارتخ تقدتب الطلب
13
). 

 :ت  ير اإلس ان واألراضا بالت اليف الميس رة -3

تؤكد سياسة الدولثة يف ماثال اإلسث ان حث  كثل مث اطن يف الحصث ل فلث  

متسثاوتة  من الدست ر وت  ر الربامظ اإلس انية  رصًا( 12)مس ن انطالقًا من المادة

أمام الم اطنين للحص ل فل  التم تل واألراضا الس نية ممن تنطب  فليهب شثروا 

 .منح ه ه األراضا وضمان الحيازة لاراضا

 :ت  ير المدمات األساسية المت ا قة م  البيئة -4

ت  ر دولة اإلمارات العربية المتحدة المدمات األساسثية للمنثاط  السث انية 

الماد وال هرباد، وكان له ه السياسة األثر ال بير يف تب أ الدولة كا ة يف الدولة كمدمات 

دولة والمرتبة الثالثة فربيًا يف تقرتر ( 288)فل  الصعيد العالما من بين ( 41)المرتبة 

) 1122التنمية البشرتة لعام 
14
 عل  سبيل المثال تبلغ نسبة الس ان ال   تستمدم ن . (

)1125فام  يف%( 211)مصدراا محسنًا للمياه 
15
). 
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 :التم تل المبت ر للمست طنات البشرتة -5

تتحمل الح  مة اإلماراتيثة تم تثل بنثاد المسثاكن للمث اطنين كليثًا ب اسثطة 

المنح أو نعايًا ب اسطة القروض بثدون   ااثد أو بف ااثد بسثيطة، كمثا تثن ب وتراقثب 

حقث ق المصر  المركع  السياسات المصر ية المتعلقة بعمليات اإلقراض لضثمان 

 .البن   والمستفيدتن

 

  



133  

 

 املبحث الرابع

 مشاريع اجملمعات البيئية منوذج للتنمية اإلسكانية املستدامة

 

يف إطار تطبي  أس  التنمية اإلس انية المستدامة ومبادئ االقتصاد األخضثر 

بدأت الدولة بتنفي  مشارت  المامعات البيئية التا هتد  إل  إنشاد مامعات سث نية 

للبيئة  ات وحدات سث نية تلبثا احتيانثات المث اطنين الحاليثة والمسثتقبلية صدتقة 

 .وتشاعهب فل  اتباع نمط حياة أكثر استدامة

 :وتسع  المامعات البيئية إل  تحقي  اآلش 

 م اكبة الت ن  البيئا السااد يف دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 تقدتب مشارت  مستدامة لانيال الحالية والقادمة. 

 استمدام أن مة مطابقة للمعاتير وم اصفات البيئة المحلية. 

 تقليل مست ى استهال  الطاقة يف المامعات الس نية. 

 نشر ثقا ة االستدامة والحفاظ فل  البيئة بين الم اطنين. 

 وتسثثثثثهب المامعثثثثثات البيئيثثثثثة يف تحقيثثثثث  التنميثثثثثة اإلسثثثثث انية المسثثثثثتدامة 

)من خالل ما تلا
12
): 

من خالل استمدام سمانات المياه بالطاقة الشمسثية : الطاقةتقليل استهال   -2

. من الطاقثة المسثتهل ة لتسثمين الميثاه%( 11-51)والتا ستسهب يف ت  ير 

وك لك استمدام إضثادة الفل رتسثنت التثا تمفثض مثن الطاقثة المسثتهل ة 

 .مقارنة ب حدات اإلنارة العادتة والادول التالا ت ضح  لك
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 استهال  الطاقة من خالل اإلنارة العادتة وإنارة  ل رتسنتمقارنة بين ( 1)ندول

 وحدات إنارة  ل رسنت وحدات إنارة فادتة 

 وات 1 وات 41 2

 وات 11 وات 15 1

 وات 15 وات211 3

إدارة المدمات الهندسثية، مشثارت  المامعثات البيئيثة، -برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان: المصدر   

 24، ص 1123ن  مرب، 

من خثالل اسثتمدام الطثاب ق الحثرار  والعث ازل : ال سب الحرار تقليل  -1

%( 31)للاثثدران و%( 25)والتثثا تسثثهب يف خفثثض نسثثبة تسثثر  الحثثرارة 

وكث لك اسثتمدام العنثا  المثعدو  الث   تمفثض نسثبة تسثر  . للسق  

 .الحرارة إل  النصف

تا من خالل استمدام صمامات لتقليل تد   المياه وال: تقليل استهال  المياه -3

وك لك إفادة استمدام مياه الت يف . يف استهال  المياه%( 21)تسهب يف ت  ير 

 .نال ن من المياه سن تًا( 1251)المت ثفة وال   تسهب يف ت  ير 

 Grease Trapمثن خثالل اسثتمدام مصثيدة الثده ن : م اد صدتقة للبيئثة -4

كث لك و. والتا تق د سه لة تحلية المياه ومثن ثثب تقليثل البصثمة ال رب نيثة

يف وحدات الت ييف وه  غاز صدت  للبيئة، حيث  421استمدام غاز الفرت ن 

 .سيسهب يف من  النقص يف طبقة األوزون ومن ثب تقليل البصمة ال رب نية
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وما من شك  إن اسثتمدام المث اد المث ك رة أفثاله يف المامعثات السث نية   

 :الاالبيئية سيق د إل  المفض ال رب ين للشمص و   الادول الت

 يف السنة( الشمص/ كيل غرام )نسبة المفض ال رب نية للشمص ال احد ( 3)ندول

 المام ع  المفض ال رب ين الن ام الماال البيئا 

تقليل استهال  

 الطاقة

 سمانات بالطاقة الشمسية -

 استمدام إضادة الفل رتسنت -

2491 

235 

2215 

 

تقليل ال سب 

 الحرار 

 والع ازلالطاب ق الحرار   -

 العنا  المعدو  العازل  -

921 

455 

2325 

تقليل استهال  

 المياه 

 صمامات لتقليل تد   المياه -

 تامي  مياه الت يف -

255 

25 

211 

     3221 مام ع المفض ال رب ين للشمص يف السنة

البيئية، ن  مرب، إدارة المدمات الهندسية، مشارت  المامعات -برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان: المصدر

 22، ص 1123

تالحظ من الادول أفثاله بثأن معثدل المفثض ال ربث ين للشثمص ال احثد 

وس   تبلثغ المفثض . كيل غرام من ثاين أوكسيد ال رب ن يف السنة( 3221)تساو  

كيلث غرام مثن ثثاين أكسثيد ( 2104120481011)ال رب ين للمام  الس نا يف السنة 

 . ال رب ن يف السنة والادول التالا تبين  لك
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 المفض ال رب ين للمام  الس نا يف السنة( 4)ندول

 (كيل غرام من ثاين أكسيد ال رب ن) 
 

 

ن ع ال حدة 

 الس نية

فدد 

 األشماص

معدل البصمة ال رب نية قبل 

 المفض للنم    ال احد

معدل البصمة ال رب نية بعد 

 المفض للنم    ال احد

مت سط معدل البصمة 

 ال رب نية بعد المفض

العدد ال لا 

 للنما  

معدل المفض ال لا يف البصمة 

 ال رب نية لامي  النما  

 1380111011 32 110511011 110321-230281 410111-110111 4-1 غر تين

 109420111011 82 340111011 420141-110321 210111-410111 2-4 غر  3

 2301420521011 181 410881011 540111-420141 810111-210111 8-2 غر 4

 2104120481011 معدل المفض ال لا للبصمة ال رب نية %3202 نسبة تمفيض البصمة ال رب نية ال لية

 

 22، ص 1123المدمات الهندسية، مشارت  المامعات البيئية، ن  مرب، إدارة -برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان: المصدر
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وغنا فن البيان،  إن الت س  يف بناد المامعات البيئية الصدتقة للبيئة يف كا ة 

مناط  الدولة سيسهب يف تث  ير وحثدات سث نية تلبثا احتيانثات المث اطنين الحاليثة 

اعهب فل  اتباع نمط حياة أكثر استدامة فالوة فل  الدور ال بير ال   والمستقبلية وتش

تلعب  ه ه المامعات يف تمفيض انبعاثات ثاين أكسيد ال رب ن، وتحقي  التنمية البيئية 

 .المستدامة

التحدتات التا ت ان  تحقي  التنمية اإلس انية المستدامة  –المبحث الراب  

 :بدولة اإلمارات العربية المتحدة

ت ان  قطاع اإلس ان بدولة اإلمارات العربية المتحدة نملثة مثن التحثدتات 

تعي  تقدم الدولة نح  تحقي  التنميثة اإلسث انية المسثتدامة وتم ثن إتاثاز أهثب هث ه 

 :التحدتات باالش

 

 :حتديات التمويل اإلسكاني -أواًل
 :ترتبط التم تل بثال  قضاتا رايسة ها

 :اإلس انية فل  ال  اد بطلبات اإلس انقدرة الربامظ الح  مية  -2

تشير اسرتاتياية برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان إل  أن أحد ن انثب الضثعف التثا 

ت ان  البيئة الداخلية للربنامظ ها قدرت  فل  إنااز الطلبات المرتاكمة لدت ، وبالتالا 

رايسة إل  االفتماد محدودتة الم ارد المالية للربنامظ، وه ا ترن  إل  االفتماد بصفة 

األساسية فل  اإلفانة الح  ميثة  ات القيمثة الثابتثة، والتثا تمثثل المث رد األساسثا 

 .ملي ن درهب سن تًا( 241)لتم تل م ازنة الربامظ والتا تبلغ 
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غيا  مفه م المسؤولية االنتمافية لمؤسسات القطاع المثاص تاثاه تنفيث   -1

 :الربامظ اإلس انية

مظ األمب المتحدة للمست طنات البشرتة فل  تعبئة القطاع بالرغب من دف ات برنا

الماص للمساهمة يف النم  الحضر  ب اسطة نملة من الح ا ع كالح ا ع الضرتبية، 

و لك لتشايع  فل  تمصيص نعد من األراضا المعودة بالمدمات إلقامة الم ا   

ة اإلمارات العربية العامة والمساكن وخاصة للفئات المحتانة، غير أن الش اهد يف دول

المتحدة تشير إلث  ضثعف الثدفب الث   تقدمث  مؤسسثات القطثاع المثاص والسثيما 

ومن الملفت للن ر بان إحاام ه ه . الشركات العقارتة لدفب برامظ اإلس ان بالدولة

المؤسسات ال تتناسب م  التسهيالت والمعاتا التا تقدمها الدولة للقطاع الماص، وال 

 .قياسية التا تحققهام  حاب األرباح ال

 :القدرة المالية لا راد لشراد أو بناد المساكن -3

ُتعد الحص ل فل  مس ن وبسعر ميسر ومتالدم م  قدرة األ راد الشرااية الحالية 

 أو يف المستقبل المن ث ر أحثد المعثاين الهامثة المتضثمنة لمفهث م التنميثة المسثتدامة،

 غيثثثثر مثثثثن مؤشثثثثرات السثثثث ق تشثثثثير إلثثثث  ارتفثثثثاع األسثثثثعار المرتبطثثثثة بقطثثثثاع 

العقثارات ممثثا تصثعب فلثث   و  الثدخل المحثثدود والمت سثط مثثن الحصث ل فلثث  

 .المساكن واألراضا
 

 :غياب قواعد بيانات إسكانية موحدة وغياب نظم إدارة املعلومات احلضرية-ثانيًا
ة للمست طنات البشرتة يف إسطنب ل بالرغب من ت صيات مؤتمر مركع األمب المتحد

 فلثثثثث  إنشثثثثثاد مراصثثثثثد حضثثثثثرتة  2992بشثثثثثأن االسثثثثثتيطان البشثثثثثر  فثثثثثام 

 وطنيثثثة يف كثثثل بلثثثد ب صثثثفها آليثثثة لامثثث  وتحليثثثل وإفثثثداد المؤشثثثرات الحضثثثرتة
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 الالزمثثة لتصثثميب ومتابعثثة سياسثثات التنميثثة الحضثثرتة، غيثثر إننثثا نالحثثظ غيثثا  

 فثالوة فلث   لثك  ثإن الدولثة. المتحثدةأ  مرصد حضر  بدولة اإلمثارات العربيثة 

تفتقر إل  قافدة بيانثات إسث انية م حثدة ن ثراا لغيثا  التنسثي  بثين الاهثات المعنيثة 

)باإلس ان يف الدولة
11
). 

 

 :البيئة التشريعية املنظمة للقطاع اإلسكاني-ثالثًا
 تشير اسرتاتياية برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان بأن إحدى التحدتات الرايسة التثا

ت ان  الربنامظ ها التغير السرت  يف نمطية ومتطلبات الحياة يف الماتم  المحلا قياسًا 

مثث  الثثبطد يف آليثثة تغييثثر القثث انين والتشثثرتعات الماصثثة بالتعامثثل مثث  مسثثتحقا مثثنح 

 .وقروض الربنامظ

 عل  سبيل المثثال تفتقثر الدولثة لمام فثة مثن التشثرتعات والقث انين المن مثة 

كقان ن تن ب المل يثة العقارتثة فلث  المسثت ى االتحثاد  والمن مثة للقطاع العقار  

حاليًا ب اسثطة القث انين المحليثة يف بعثض اإلمثارات، ممثا أونثد تفاوتثًا يف ضث ابط 

كما تعد قان ن الرهن العقار  أحد الق انين التا تاب أن تسن لها . المل ية لانانب

ا أصدرت قان ن الثرهن التثامين يف فثام الق انين المن مة لها، باستثناد إمارة دبا والت

بقصثثد تن ثثيب سثث ق التم تثثل العقثثار  وضثثبط العالقثثة بثثين قنثث ات التم تثثل  1118

والعالقات بثين شثركات التطث تر العقثار  والمسثتثمرتن، خاصثة مث  تنثاما السث ق 

العقار  يف الدولة، حيث تمتلك دولة اإلمارات العربية المتحدة محف ة فقارتة ق تثة 

) مليار دوالر( 213)مشروفًا فقارتا قيد التنفي  بقيمة ( 144)لا تشمل ح ا
18

 ). 
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 :القضايا اإلسكانية املتعلقة بالعمالة األجنبية الوافدة-رابعًا
تمثل تعاتد أفداد العمالة األننبية ال ا دة لدولة اإلمارات العربية المتحدة تحدتًا 

تمثل  من ضغط كبيثر فلث  خثدمات البنث  كبيراا للسياسات اإلس انية المستدامة، مما 

التحتية يف المامعات الس نية، ومن ناحية تميل بعض ال ا دتن إلث  الهاثرة العااليثة 

والتا تشا  فل  استيطان هؤالد ال ا دتن مما تؤد  إل  زفعفة استقرار وأمن االحياد 

السث نية الس نية، كما تعترب ظاهرة انتشثار سث ن العثعا  ال ا ثدتن يف وسثط األحيثاد 

 .للعااالت ويف ظرو  معيشية صعبة إحدى القضاتا التا تحد من التط ر الحضر 

 

 :التضخم-خامسًا
تؤثر التضمب بش ل سلبا فلث  التنميثة االسث انية المسثتدامة مثن خثالل تقليلث  

لفثرص األ ثراد مثثن الحصث ل فلثث  مسث ن مالاثثب، وتثرتبط التضثثمب يف هث ا القطثثاع 

 :بمسألتين

م اد البناد مما تحثد مثن قثدرة األ ثراد فلث  تشثييد منثازلهب أو ارتفاع أسعار  -2

 .صيانتها

ارتفاع أسعار اإلتاارات الس نية بص رة هتدد  رص  و  الثدخل المحثدود  -1

والمت سط من الحص ل فلث  سث ن مناسثب،  علث  سثبيل المثثال ارتفعثت 

مقارنة  1124بنهاتة شهر مارد %( 2204)اإلتاارات الس نية يف دبا بنسبة 

)1123األسعار يف هناتة شهر مارد من العام ب
19
). 
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 ةـــــاخلامت

 

شهد قطاع اإلس ان بدولة اإلمارات العربية المتحثدة اهتمامثًا متعاتثداا طيلثة 

العق د األربعة المنصرمة وتاسد ه ا االهتمام يف سن التشرتعات والق انين والل ااح 

الصعيد االتحاد  أو المحلا  المن مة لعمل ه ا القطاع، واستحدا  مؤسسات س اد

تعن  بتنفي  وتطبي  برامظ المطط والسياسات المتعلقة بإس ان الم اطنين بصفة فامة 

و و  الدخل المحدود بصفة خاصة، ومن ه ه المؤسسات فل  سبيل المثال مؤسسة 

 .الشيخ زاتد لإلس ان، هيئة أب  ظبا لإلس ان، ومؤسسة محمد بن راشد لإلس ان

تث  ير السث ن للمث اطن بدولثة اإلمثارات العربيثة المتحثدة  واتم ت فمليثة

 :أش االا ممتلفة منها

 .المس ن الح  ما المااين المنف  للم اطنين محدود  الدخل -

مسافدات مادتة للم اطنين ال تن تت ا ر لدتهب أرض س نية لبناد مس ن، أو  -

 .من لدتهب س ن وترتدون إدخال إضا ات أو تحسين فلي 

 .األنل بدون   اادقروض ط تلة  -

واتسمت التاربة اإلماراتية بميعة  رتدة حيث قامت بإنشاد مؤسسثة الشثيخ زاتثد 

لإلس ان والتا أخ ت فل  فاتقها تطبي  برامظ مميعة يف ماثال اإلسث ان سث اد مثن 

 .ألف أسرة إماراتية( 11)خالل تقدتب المنح أو القروض والتا استفادت منها أكثر من 

مارات تتبن  هناًا ندتداا تتمثثل ببنثاد المامعثات السث نية كما وأخ ت دولة اإل

البيئية التا تأخ  بعين االفتبار أس  االقتصاد األخضر، ومعاتير المباين المضراد التا 

تتسب بمفض استهال  الطاقة واستمدام طاقات ن يفة تسهب يف الحد من انبعاثات غاز 
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ة الم ال المتعلقة بح  الحص ل فل  كما والتعمت الدولة بأنند. ثاين أكسيد ال رب ن

المأوى والمتمثلة بضمان الحيازة القان نية اآلمنة لاراضا، وتثأمين حث  اإلنسثان يف 

المس ن المناسب، وت  ير اإلس ان واألراضا بالت اليف الميس رة، فالوة فل  ت  ير 

 .المدمات األساسية المت ا قة م  البيئة

لة اإلمارات العربية المتحثدة يف ماثال تث  ير وبالرغب من النااح ال   حققت  دو

ال حدات الس نية لم اطنيها، غير أن هنا  نملة من التحدتات ت ان  التنمية اإلس انية 

المستدامة بالدولة تتمثل بتحدتات التم تل للمشارت  اإلس انية، وغيا  ق افد بيانات 

ة التشثرتعية المن مثة إس انية م حدة وغيا  ن ب إدارة المعل مات الحضثرتة، والبيئث

للقطاع اإلس اين، وتحد  المسثاال اإلسث انية المرتبطثة بالعمالثة األننبيثة ال ا ثدة، 

 .فالوة فل  تحد  ارتفاع أسعار م اد البناد وارتفاع أسعار اإلتاارات الس نية

المتعلقة بقطثاع اإلسث ان وم انهثة التحثدتات  1112إن تحقي  رؤتة اإلمارات 

سثث ان وتحقيثث  التنميثثة اإلسثث انية المسثثتدامة تتطلثثب تبنثثا التثثا ت انثث  قطثثاع اإل

 :المقرتحات التالية

زتادة الم ارد المالية الممصصة لربنامظ زاتد لإلس ان من خالل تمصثيص  -2

من الع ااد االستثمارتة لاهاز أب  ظبا لالستثمار إلنشاد صندوق لصالح % 5

تضمن مصلحة األنيال األنيال اإلماراتية القادمة، لضمان م رد مالا إضايف، 

 يف الحص ل فل  قروض ومنح برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان

تشاي  وترسيخ مبادئ الشراكة م  القطثاع المثاص واستصثدار التشثرتعات  -1

لتسهيل فمل القطاع الماص كشرتك يف فملية إنتا  وت  ير المس ن لث و  

 من خالل تقدتب مام فة من الح ا ع لمؤسسات القطثاع. الدخل المحدود
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المثثاص المسثثاهمة يف تم تثثل الثثربامظ اإلسثث انية، كإفطااهثثا األول تثثة يف 

الحص ل فل  المناقصات الح  ميثة، وتمفيثف الرسث م اإلدارتثة المتعلقثة 

 .بأنشطتها

إنشاد مرصد حضر  وإس اين فل  مست ى الدولة وفل  مست ى كثل إمثارة  -3

 وتضثثمنا هثث ه المراصثثد مؤشثثرات حضثثرتة وإسثث انية تسثثهب يف االرتقثثاد

بالسياسات اإلس انية وت  ر قافدة فلمية وواقعية للبيانات والمعل مات لدفب 

متمثث   القثثرار يف إصثثدار القثثرار المناسثثب يف ماثثاالت التنميثثة الحضثثرتة 

 .واإلس انية

دراسة االتااهات التثا تتبنهثا سياسثات اإلسث ان األوروبيثة واليابانيثة  يمثا  -4

يشة يف المساكن، بما يف  ا  البيئات ترتبط بتحسين الن فية العامة لمعاتير المع

الس نية، ويف ال قت  ات  ت  ير متطلبات أولئك ال تن تاب تلبية احتياناهتب 

 .و   افتبارات خاصة، ومن بينهب األسر أو األ راد محدود  الدخل

ربط السياسة اإلس انية بالسياسات األخرى يف قطافات التعلثيب، والصثحة،  -5

 .والتنمية االنتمافية

شاد مال  وطنثا أفلث  لإلسث ان تنثدر  تحتث  كا ثة الثربامظ اإلسث انية إن  -2

 .بالدولة فل  الصعيدتن االتحاد  والمحلا

الت س  يف بناد المامعات الس نية البيئيثة لضثمان تحقيث  التنميثة اإلسث انية  -1

المسثثتدامة، والرتكيثثع فلثث  تععتثثع االتاثثاه يف االسثثتثمار يف قطثثاع المبثثاين 

 .المضراد

  



144  

 

  

 



145  

 

 اهلوامش واملصادر

 

ت ن  فل  الص ابة، استعراض التم ين من حيازة األرض والمس ن يف دولة  -2

اإلمارات العربية المتحدة، بحث مقدم إل ، المؤتمر اإلقليما لسياسات 

 5-4، ص 1118أكت بر،  24-21اإلس ان، أب  ظبا، 

 :للمعتد من التفاصيل ان ر -1

لتمليك المساكن ( 22/1111)رقب وزارة االشغال العامة، القان ن االتحاد  

 .1111الح  مية، أب  ظبا، 

3-http://albayan.ae/across-the-uae/news-and-report/2013-06-

19-1.1906624?ot=ot 

4- https://www.szhp.gov.ae/default.aspx  

3- https://szhp.gov.ae/StrategicPlan.aspx-5 

وزارة االفالم، ال تا  السن   لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أب  ظبا، -2

 .139، ص1124، أب  ظبا، 1123

 :للمعتد من التفاصيل ح ل مؤسسة محمد بن راشد لإلس ان ان ر -8

http://www.mrhe.gov.ae/sites/ar/QualityExcellence/Pages/def

ault.aspx 

 :للمعتد من التفاصيل ان ر-8

 http://www.argaam.com/aarticle/articleedetail/preview/346334 

9-Ahmed, Globalization and Architectural Behavior in the 

United Arab Emirates: Towards Reformation of 

Humanitarian Architecture, University of Wolver 

Hampton, 2011, P.124-125 

https://szhp.gov.ae/StrategicPlan.aspx


146  

 

مركع اإلمارات للدراسات والبح   االسرتاتياية، اسرتاتيايات اإلس ان -21

، (1)يف دول مال  التعاون وبعض الدول األوربية، استطالفات الرأ ، العدد

 8، ص1119

https://szhp.gov.ae/Documents/OpenData/2013/0004.pdf-11 

-06-report/2013-and-uae/news-the-http://albayan.ae/across - 12

 1.1906624?ot=ot-19 

 .28/2/1123قطاع اإلس ان تحتل األول تة يف اإلمارات، أرقام، -23

 .المصدر الساب -24

15-United Nations Commission on Sustainable 

Development, Indicators of Sustainable development: 

Frame work and Methodologies, New York, 2001, 300-302 

، ص 1123، ني ت ر ، 1123صندوق األمب المتحدة للس ان، حالة س ان العالب -22

218 

 218المصدر الساب ، ص -21

18-United Nations, World Population Prospects: the2012 

revision Population Database, New York, 1123 

19-World Bank Group, World Development Indicators, 

2016,Washington, 2016, P.52 

، أب  ظبا، 1122صندوق النقد العربا، التقرتر االقتصاد  العربا الم حد لعام  -11

 34، ص 1122

 .12الدست ر الدااب لدولة اإلمارات العربية المتحدة، المادة، -12

اإلطار العام والتطبيقات دولة : ن زاد فبد الرحمن الهيتا، التنمية المستدامة-11

اإلمارات العربية المتحدة نم  نًا، مركع اإلمارات للدراسات والبح   

 242، ص 1119االسرتاتياية، أب  ظبا، 

https://szhp.gov.ae/Documents/OpenData/2013/0004.pdf


147  

 

 :للمعتد من التفاصيل ان ر-13

http//www.alkhaleej.ae/home/print/f53c9315-c755-48f7-a351-

9dc93baa2e5a/a63514 

24-United Nations Development Programe (UNDP), Human 

Development Report, 2014, New York, 2016, P.198 

25-

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.H2O.SAFE.UR.ZS 

إدارة المدمات الهندسية، مشارت  المامعات -برنامظ الشيخ زاتد لإلس ان-12

 29-24، ص 1123البيئية، ن  مرب، 

المال  ال طنا االتحاد ، دراسة برلمانية تحليلية ح ل م ض ع التنمية -11

 3-1إل  مؤتمر نح  تنمية إس انية مستدامة، أب  ظبا، اإلس انية المستدامة، مقدمة 

 5، ص 1118أكت بر، 

28- http://www.alhayat.com/Articles/3474467 

29-http://www.alittihad.ae/details.php?id=58626&y=2014 

 

 

 

 

  



148  

 

 

 

  

 



149  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 
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ُتعد م ض ع البيئة االستثمارتة ودورها يف ن   االستثمار أحد أهب الم ض فات       

التا ح يت باالهتمام من ممتلف االقتصادات المتقدمة والنامية، وك لك المن مات 

والهيئثثات االقتصثثادتة الدوليثثة واإلقليميثثة  ات الصثثلة بدراسثثات بيئثثات االسثثتثمار 

اصة باا بية االستثمار وضمان االستثمار، كما وضمان ، والتا وضعت المؤشرات الم

 .قامت الدول بإنشاد المؤسسات التا تعن  بالرتوتظ لالستثمار ون ب 

اهتمت دولة اإلمارات العربية بت  ير البيئة المناسبة لا   االسثتثمارات األننبيثة      

 1112ارات و لك لتحقي  التنمية االقتصادتة المستدامة، وه  ما أكدت فلي  رؤتة اإلم

التا أشارت إل  إن بناد اقتصاد مستدام ومتن ع تتب مثن خثالل تحفيثع رتثادة األفمثال 

 .ون   االستثمارات األننبية المباشرة 

ويف ه ا اإلطار،  قد قامت الدولة بتط تر الق انين والل ااح المعنية باالستثمار والبيئة     

الاثام   للعدتثد مثن  :1125لعثام ( 1)االستثمارتة، كقان ن الشركات التاارتثة رقثب 

المساال المتعلقة بتن يب فمل الشركات التاارتة طبقًا للمتغيرات العالمية وخاصة ما 

افد الح كمة وحماتة حق ق المساهمين والشركاد، وتععتع المسؤولية تتعل  بتن يب ق 

 وكثث لك القثثان ن االتحثثاد الماتمعيثثة للشثثركات، واسثثتحدا  الشثثركات القابضثثة 

بشثأن التنا سثية، وهثا األن بصثدد إصثدار قثان ن ندتثد تثن ب  1121لعام ( 4)رقب  

االستثمار األننبا تتماش  م  تبنا الدولة لسياسات التن ت  االقتصثاد  الث   تمثثل 

الحل األمثل لتحقي  تنمية مستدامة يف مستقبل أقل افتماداا فل  الم ارد النفطية، كما 

الحرة يف أنحاد البالد كا ة التا أسهمت بش ل كبيثر يف وقامت الدولة بإنشاد المناط  

 .ن   االستثمارات األننبية
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وقد ساهمت البيئة االستثمارتة المناسبة يف االقتصاد اإلماراش يف ن   المعتد من      

االسثثتثمارات األننبيثثة المباشثثرة، ارتفعثثت قيمثثة االسثثتثمار األننبثثا الثث ارد لدولثثة 

مليثار دوالر فثام ( 22)إلث  نحث   1112مليثار دوالر فثام  (209)اإلمارات من قرابة 

كما وصل رصيد هث ه االسثتثمارات يف دولثة اإلمثارات العربيثة المتحثدة فثام  1125

مثثثن مامثثثل أرصثثثدة %( 2302)مليثثثار دوالر وهثثث  مثثثا تشثثث ل ( 222)نحثثث  1125

 .االستثمارات األننبية المباشرة ال اردة إل  الدول العربية

اقتصاداا فل  ( 31)التط ر أن صنفت دولة اإلمارات ضمن أ ضل  وكان حصاد ه ا    

( 19)الصعيد العالما يف المؤشر العام لضمان نا بية االستثمار، حيث نادت بالمرتبة 

 .1122يف مؤشر ضمان لاا بية االستثمار للعام 

 

 :هتد  الدراسة إل  ما تلا  

 المتحدة، وبيان أهميتها يف  التعرتف بالبيئة االستثمارتة بدولة اإلمارات العربية

 .ن   االستثمارات بممتلف أن افها

  بيثثان اإلنثثرادات والتشثثثرتعات  ات العالقثثة بالبيئثثثة االسثثتثمارتة يف دولثثثة

 .اإلمارات

  تحليثثل ال اقثث  االسثثتثمار  ونا بيثثة االسثثتثمار بدولثثة اإلمثثارات العربيثثة

 .المتحدة

 اا بة لالستثمار، وتععز المرو  بت صيات تضمن تععتع البيئة االستثمارتة ال

مثثن نهثث د الدولثثة يف ماثثال نثث   االسثثتثمارات األننبيثثة المباشثثرة وغيثثر 

 .المباشرة
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سنتناول يف ه ه الفصل بيان األطر التشرتعية والمؤسسية المن مة لبيئة االسثتثمار،      

وتحليل البيئة االستثمارتة من خثالل بعثض المؤشثرات الدوليثة  ات الصثلة بالمنثاخ 

، مار   وقيثثاد تثثأثير  لثثك باالفتمثثاد فلثث  مؤشثثر ضثثمان لاا بيثثة االسثثتثماراالسثثتث

وتسليط الض د فل  السياسات واإلنرادات المحفعة لالستثمار التثا تبنتهثا ح  مثة 

فل  تثد قات االسثتثمارات األننبيثة المباشثرة الث اردة لدولثة  اإلمارات وانع اساهتا

 .اإلمارات العربية المتحدة
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 املبحث األول 

 اإلطار العام التشريعي واملؤسسي 

 

ُتن ب فمل النشاا االقتصاد  بقطافات  كا ة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة مثن     

خالل نملة من التشرتعات واألن مة التا تؤثر فل  بيئة االستثمار س اد بص رة مباشرة 

 :أو غير مباشرة، و يما تلا ت ضيحًا ل لك

 :والق انينالتشرتعات  (2

التثا تسثهب يف قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بتشرت  العدتد من  القث انين 

كقان ن رأد المال األننبا وقان ن م ا حة الغش، وقان ن  خل  بيئة محفعة لالستثمار

، وقان ن حماتة الشركات، وقان ن العمل، وقان ن المصر  المركع ، وقان ن المنا سة

التا تشا  فل  إتاثاد منثاخ اسثتثمار  نثا   المل ية الف رتة وغيرها من الق انين 

 :لالستثمارات األننبية، و يما بيان بأهب ه ه الق انين

 :1121لعام ( 4)قان ن المنا سة رقب  (أ

بشثأن تن ثيب المنا سثة إلث  تععتثع  1121لسثنة ( 4)تهد  القان ن االتحثاد  رقثب     

ة وم ا حة الممارسات االحت ارتة من خالل ت  ير بيئة محفعة للمنشآت مثن المنا س

أنل تععتع الفافلية والتنا سية ومصلحة المستهلك وتحقي  تنمية مستدامة يف الدولثة 

والمحا  ة فلث  سث ق تنا سثية مح  مثة بآليثات السث ق بمثا تتفث  مث  مبثدأ الحرتثة 

وح ر االفمال والتصر ات التا تقضا االقتصادتة من خالل ح ر االتفاقيات المقيدة 

إل  إسادة استغالل ل ض  مهيمن، ومراقبة فمليات الرتكع االقتصاد  وتانب كل ما 

  .(2) من شأن  اإلخالل بالمنا سة أو الحد منها أو منعها
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 :1125لعام ( 1)قان ن الشركات التاارتة رقب (  

ُتعد تشرت  قان ن الشركات التاارتة الادتثد نقلثة ن فيثة يف اإلطثار القثان ين 

والتن يما لالقتصاد اإلماراش لما تضمن  من تغيرات ت اكب المستادات الحاصلة يف 

وُتستند يف  ات ال قت فل  أ ضل الممارسات العالمية . بيئة األفمال بدولة اإلمارات

بشثأن الشثركات  1125لسثنة ( 1)لقثان ن رقثب وتنسثاب ا. يف ماال قان ن الشثركات

يف فنصرها الثالث وال   فل  أكد ضرورة صياغة  1112التاارتة م  رؤتة اإلمارات 

األطر القان نية وتقدتب المدمات الح  مية بما ت  ر بيئة  عالة تحتانها المؤسسات كا 

 . تنم  وتعدهر وتس ق أ  ارها المبدفة

 صالا ( 21)مادة م زفة فل  ( 318)وال   تتضمن أن من أهب معاتا القان ن 

ه  أن  نثام   للعدتثد مثن المسثاال المتعلقثة بتن ثيب فمثل الشثركات التاارتثة طبقثًا 

للمتغيثثرات العالميثثة وخاصثثة مثثا تتعلثث  بتن ثثيب ق افثثد الح كمثثة وحماتثثة حقثث ق 

ت المساهمين والشركاد، وتععتع المسؤولية الماتمعية للشركات، واستحدا  الشركا

القابضة، وحصر ح  طرح أوراق مالية لالكتتا  العام للشركات المسثاهمة، وتن ثيب 

)فق د تأسي  الشركات  ات المسؤولية المحدودة
3
). 

 :قان ن االستثمار األننبا(  

تثثن ب أنشثثطة االسثثتثمار األننبثثا بدولثثة اإلمثثارات بم نثثب القثثان ن االتحثثاد      

ب ثل  ”المحليثة“ال   تحثل محثل القث انين لالستثمار المعم ل ب  يف سب  إمارات و

باإلضا ة ل لك، ت ند ب ل إمارة منثاط  حثرة ل ثل منهثا ق انينهثا وتشثرتعاهتا . إمارة

ا من منطقة حرة )الماصة التا قد تمتلف فن ق انين اإلمارات المتحدة  وتمتلف أتضا

حيثث أهنثا قثد تثب صثياغتها لتسثهيل ( ألخرى م  ون د كثيثر مثن العناصثر المشثرتكة
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المنطقثة  –مركع دبا المالا العثالما )يل المثال فل  سب. ممارسة األفمال لانانب

، تب االستعانة بالقان ن اإلناليع  كقان ن سااد هبد  تسهيل (الحرة للمدمات المالية

 .ه ه األنشطة

وتسمح الق انين بممارسة العدتثد مثن األنشثطة / وتسمح الن ام األساسا للشركة    

 : ر أفاله فل  النح  التالاتتب ترخيص النشاا ل ل كيان م ك. للشركة ال احدة

  بالنسبة لشركة منطقة حرة، تاب الحص ل فل  ترخيص تاار  ل ل نشاا

ستمارس  الشركة كاالستشارات أو التاارة، إلخ وتاسمح بحيثازة األسثهب أو 

 .مشاركة رأد المال

  بالنسبة للشركات المارنية، ُتسمح بممارسة العدتد من األنشطة يف الشثركة

 .ال احدة

د  معالاة كا ة الثغرات يف القان ن الحالا لالستثمار فملت الدولة فل  وض  وهب    

قان ن ندتد تن ب أفمال االستثمار األننبا من المؤمل أن تصدر قرتبًا بعد إقرار من 

 :وتتيح القان ن الادتد ما تلا. المال  االتحاد  للدولة

 مال ين األنانب إنشاد ملعب ربح مثمر ومستدام للم اطنين اإلماراتيين وال

 %. 94وتحدتد مل ية المستثمرتن األنانب بنسبة  ،فل  حد س اد

 قصر مدة تصارتح العمل الممن حة لالختصاصيين فل  ثال  سن ات.  

  المفروضة فلث  %( 52)ُتفضل وتتعين فل  الح  مة التملا فن نسبة الثثثث

  .المل ية و لك يف مشروفات االستثمار األننبا  ات الصلة
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  فلثث  المسثثت ى % 8-5معثثدل ثابثثت لضثثرتبة الشثثركات تثثرتاوح بثثين  ثثرض

  .ال طنا وإلغاد ن ام االستثمار المحلا واألننبا بالدولة

  تشثثثاي  الشثثثفا ية يف قثثثان ن العمثثثل ومثثثنح تأشثثثيرات أطثثث ل أو داامثثثة

لالختصاصيين المؤهلين والمستثمرتن األنانب يف القطافات الم صا هبثا 

 .األم ال أو ن ع المشروع أو المؤهالتأفاله بنادا فل  تد   رؤود 

 كيع فل  تط تر التمصص يف مهارات محددة لدى م اطنا اإلماراتالرت.  

 إصدار تصارتح فمل أط ل للعمالة الماهرة وغيرها من الفئات المطل بة.  

 رض قي د فل  منح تصارتح فمل للعمالة غير الماهرة .  

 ععتثع اإلمثارات كمقصثد وض  اسرتاتياية تس ت  قصيرة األنل تسثتهد  ت

 .لالستثمار

  إفطاد أول تة االشرتا  للعناصر المحلية يف نشاا الشركات لتععتع الثروابط

)الداخلية
3
). 

 :اإلطار المؤسسا  (1

تشمل اإلطار المؤسسا المن ب لانشطة واإلنرادات التا تمص فملية االستثمار     

يف دولثثة اإلمثثارات نملثثة مثثن األطثثر المؤسسثثية التثثا تقثثدم خثثدمات للمسثثتثمرتن 

 :وللشركات التا تستهد  االستثمار داخل دولة اإلمارات ومن أهمها ما تلا

 :المناط  الحرة (أ

حيث ، ُتعد دولة اإلمارات الي م من أكثر دول الشرق األوسط  احتضانا لمناط  حرة      

منطقة تت زع فل  إمارات الدولة السب  كا ة، وتستح   دبا فل  أكثر ( 38)ت ند  يها 
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وت ند اآلن سب  مناط  قيد اإلنااز منها خم  مناط  ، من ه ه المناط %( 11)من 

)يف إمارة دبا
4
). 

، تدشين أول منطقة بدولة اإلمارات ها منطقة نبثل فلثا الحثرة، 2985ب فام وت     

التا ت  ر مناخًا حراا للتاارة، مقدمة إففادات نمركيثة فلث  الصثادرات والث اردات 

وت  ر المناط   .تشايعًا منها للشركات لتأسي  أفمال لها، وتحفيع التاارة يف اإلمارة

التسثهيالت المهمثة التثا تسثع  إليهثا أغلثبهب  الحرة باإلمارات للمستثمرتن باقة مثن

مل ية مطلقة للشركات األننبية، إففادات ضرتبية فل  الصادرات وال اردات،  :وها

كما وتت  ر يف المناط  الحرة  .حرتة الحركة لرأد المال فدم ون د قي د فل  العمل،

 :التسهيالت األخرى المتمثلة باآلش

   سافة 14الرتاخيص خالل إنرادات معامالت الحص ل فل. 

 ت  ير أ ضل الشروا وال رو  المثالية لافمال والمشارت  التاارتة. 

  مرا   بنية تحتية مميعة. 

  تسهيل إنرادات ال فالة والتأشيرات لامي  العاملين والم ظفين. 

 إنااز المعامالت بأسرع وقت من خالل النا  ة ال احدة. 

 الحرة بالتداول يف الس ق المحلا فرب للمنتاات التا تنتظ بالمناط    تسمح

)وكيل
5
). 

وتت ا ثث  المنثثاط  الحثثرة باإلمثثارات مثث  الم اصثثفات العالميثثة وأصثثبحت ونهثثة    

اسثثتثمارتة مرغ بثثة بفضثثل قثثدرهتا فلثث  تلبيثثة كا ثثة المتطلبثثات، وتشثثاي  االسثثتثمار 

ضرااب ، ونعلها معفاة من ال% 211األننبا، من خالل إتاحة المل ية األننبية بنسبة 

 .والرس م الامركية
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تسهب المناط  الحرة يف اإلمارات بش ل  عال يف ن   االستثمارات مثن كا ثة      

أنحثاد العثثالب، خاصثة أن الت امثثل بثثين المنثاط  الحثثرة يف الدولثثة نعلهثا قثثادرة فلثث  

االستقطا  كلت يف ماثال تمصصثها،  هنثا  المنطقثة الحثرة الطبيثة والمنطقثة الحثرة 

الثمينة والث هب، وال ت نثد شثك يف ونث د  العلمية، ودور النشر والتعدتن والمعادن

ن رة شاملة ت املية غير تنا سية،   ل منطقة تمتص باتاثاه معثين وال ت نثد منا سثة 

 .تسع  إل  ت  يره كل منها فل  حدا  حقيقية بينها نتياة للتمصص ال  

ومدتنة دبثا  ،والمنطقة الحرة يف مطار دبا ،المنطقة الحرة يف نبل فلا ُأنشئت    

، والعدتد من المنثاط  الحثرة األخثرى للقيثام بغثرض وواحة دبا للسيلي  ن ،الطبية

د، وه  تسهيل االستثمار،  كما ُتعدت إنرادات االستثمار يف المناط  الحرة بسثيطة ُمحدَّ

دة، بحيث تام  بين الشركات المتقاربة يف   َتُضبت المناط  الحرة. نسبياا صنافات ُمحدَّ

الت نهات؛ ما تسمح باالستفادة من البنية التحتية التثا تحتثا  إليهثا إلدارة أ  شثركة 

 .بسه لة

مت ب صفها خط ة ُت مثل وتسثهب يف وغنا فن البيان،  إن المناط  الح      رة ُصمِّ

ا ما، حيث  تحقي  النم  والتط ر يف دبا، إال أن وضعها القان ين تتتسب بمعاتا  رتدة ن فا

تتبت التعامل م  الشركات العاملة هنا  بافتبارها شثركات أننبيثة، أو فلث  أهنثا تعمثل 

ا تعنا أنت  خيار القيام باألفمال يف  خار  اإلمارات العربية المتحدة ألغراض قان نية ممت

م أكرب  اادة مم نة للشركات التا تعتعم االفتماد فل  دبا ب صفها  المناط  الحرة تقدِّ

ا إقليمياثا للتصثني  أو الت زتث ، حيثث أن مع ثب هث ه األفمثال التاارتثة أو كلهثا  مركعا

)سي  ن خار  اإلمارات العربية المتحدة
2
). 

  

http://www.jafza.ae/
http://www.jafza.ae/
http://www.dafz.ae/
http://www.dafz.ae/
http://www.dhcc.ae/
http://www.dhcc.ae/
http://www.dhcc.ae/
http://www.dhcc.ae/
https://www.dsoa.ae/en/about-dso.jsp
https://www.dsoa.ae/en/about-dso.jsp
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 إدارة الرتوتظ التاار  واالستثمار  ( 

ت ل  ادارة الرتوتظ التاار  واالستثمار التابعة ل زارة االقتصاد بعض االختصاصات 

 : ات الصلة بعملية الا   االستثمار  تتمثل باآلش

  تن يب ندوات ومؤتمرات ولقادات تاارتة تروتاية خثار  الدولثة وت ظيثف

انيات الدولة االقتصادتة كبلثد نثا   وساال االفالم المتاحة للتعرتف بإم 

 .لالستثمارات ومصدر للسل  والمدمات التنا سية

  ت  ير البيئة االستثمارتة الاا بة وتنسي  نهث د السثلطة الممتصثة االتحادتثة

والمحلية يف ه ا الماال و لك فرب رصد ومتابعة وتقيثيب اداد االسثتثمارات 

ات التثا قثد تعثرتض المشثارت  االننبية بالدولة والعمل فل  ت ليل الصع ب

 .االستثمارتة

  العمل فل  ت حيد وتبسيط انرادات تسايل وترخيص المشارت  االستثمارتة

 .م  السلطات الممتصة المحلية

  ت  ير الدفب ال امل للمستثمرتن وتلقا ودراسة طلبات المستثمرتن االنانب

تة النعافثات المستندة فل  الم ا قة االولية للاهة المحلية الممتصثة وتسث 

صلحا التا قد تنشأ ما بين المستثمر والسلطة الممتصة  يما تمثص تسثايل 

 .وترخيص وفمل المشروع االستثمار 

  افداد التقارتر ونشر البيانات والمعل مات االستثمارتة ح ل البيئة االستثمارتة

)ونشاطاهتا يف الدولة بش ل دور  وتحدتد االتاابيات
1
). 
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 الثانياملبحث 

 تقييم البيئة االستثمارية بدولة اإلمارات 

 من واقع املؤشرات الدولية

 

ُتعد المؤشرات الدولية التثا تصثدر فثن المن مثات والهيئثات العالميثة التثا ُتعنث     

بممتلف القضاتا االقتصادتة والسياسية والمؤسسية من أهب المعاتير التا تعتمد الي م 

لتقييب مدى سالمة ونا بية مناخ االستثمار، حيث أثبت العدتد من الدراسات وال قاا  

 تثة بثين ترتيثب الدولثة يف هث ه المؤشثرات وبثين حاثب مثا أن هنا  داللة إحصثااية ق

تستقطب من اسثتثمارات أننبيثة بشثقيها المباشثرة وغيثر المباشثرة، وأن المسثتثمرتن 

ومتم   القثرار تسرتشثدون بمثدل الهتا التأشثيرتة، و يمثا تلثا ت ضثيحًا ألهثب هث ه 

 :المؤشرات

 :المؤشر المركب للمماطر الُقطرتة (2

لقطرتة بأهنا التغيرات السياسية واالقتصادتة واالنتمافية المحتملة ُتعر  المماطر ا     

وتؤثر يف بيئة االستثمار واألفمال  يها، ، التا تم ن أن تحد  يف المستقبل يف دولة ما

من ثب تنع   سلبًا فل  المؤشرات المالية لافمثال والمشثارت ، السثيما معثدالت 

وقدرة الشثركات العاملثة بتلثك الدولثة فلث  األرباح وقيب األص ل، وتؤثر فل  رغبة 

 .سداد التعاماهتا المارنية يف م افيد استحقاقها

ولقياد المماطر الُقطرتة تاب تتب  ورصد وتحليل وت ق  العدتد من المتغيرات يف      

مااالت فدة، من بينها المماطر السياسثية وتشثمل التث ترات الداخليثة والمارنيثة، 

قتصاد ال لا التا تناب فن قثرارات اقتصثادتة غيثر مدروسثة، ومماطر س د إدارة اال

وتصدر ه ا المؤشر شهرتًا فثن . السيما تلك التا تتعل  بالسياستين النقدتة والمالية
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، منث  فثام (ICRG)مثن خثالل الثدليل الثدولا للممثاطر الُقطرتثة  (PRS)مام فة 

 .لغرض قياد المماطر المتعلقة باالستثمار 2981

 شثثثر المركثثثب للممثثثاطر الُقطرتثثثة تحسثثثنًا ملح ظثثثًا خثثثالل الفثثثرتةوشثثثهد المؤ    

 بعثثد أن كثثان تنثثدر  ضثثمن الثثدول التثثا تتمتثث  بدرنثثة ممثثاطر ، (1111-1122) 

ا تتمت  بدرنة مماطر ضمن الدول الت 1115أصبحت من  فام  1111منمفضة فام 

 .منمفضة نداا 

 للمماطر الُقطرتةدولة اإلمارات العربية المتحدة يف المؤشر المركب ( 2)ندول

 (1122-1111)للفرتة  

 المماطرة السنة

 درنة مماطرة منمفضة 1111

 درنة مماطرة منمفضة نداا  1115

 درنة مماطرة منمفضة نداا  1121

 درنة مماطرة منمفضة نداا  1122

 درنة مماطرة منمفضة نداا  1121

 درنة مماطرة منمفضة نداا  1123

 درنة مماطرة منمفضة نداا  1124

 درنة مماطرة منمفضة نداا  1125

 درنة مماطرة منمفضة نداا  1122

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وااتمان الصادرات، تقرتر مناخ االستثمار يف البلدان : المصدر

 .العربية، سن ات ممتلفة
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وترن  التصنيف المتقدم ال   حصلت فلي  دولة  اإلمارات يف المؤشر المركثب       

للمماطر القطرتة إل  حالة االستقرار السياسا العالما التا تتمت  هبا، حيث ُتعد مثن 

فالوة فل  االستقرار االقتصاد  والمالا النانب فن تبنا ، أكثر دول العالب استقراراا 

ال سيما تلك التا ترتبط بالسياسات المالية والنقدتة، إضا ة ، قرارات اقتصادتة مدروسة

 .إل  سالمة الن ام المالا وكفادت 

وتع   التصنيف المرتفث  لدولثة اإلمثارات العربيثة المتحثدة يف مؤشثر الممثاطر      

الُقطرتة حقيقة المناخ االسثتثمار  الاثا   لالسثتثمارات األننبيثة بأشث الها كا ثة، 

د اإلمثاراش وق تث  يف م انهثة األزمثات االقتصثادتة والماليثة، وهث  مثا ومتانة االقتصا

إ  مثن ، أشارت إليث  تقثارتر المن مثات الدوليثة المعنيثة بالشثأن االقتصثاد  والمثالا

%(  302)و 1121فام %( 105)المت ق  أن تحق  االقتصاد اإلماراش نم اا م نبًا قدره 

) 1128خالل العام 
8
). 

درنة مماطر  "ومن المت ق  أن تستمر التصنيف الحالا لمؤشر المماطر الُقطرتة       

فل  حال  خثالل السثن ات القادمثة السثيما مث  اسثتمرار كفثادة إدارة  "منمفضة نداا 

 .االقتصاد ال لا، وال ض  السياسا المستقر لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 :مؤشر الحرتة االقتصادتة (1

 د مؤشثثثثثثثر الحرتثثثثثثثة االقتصثثثثثثثادتة الثثثثثثث   تصثثثثثثثدر سثثثثثثثن تًا فثثثثثثثن ُتعثثثثثثث       

أحثثد أكثثثر ، Heritage Foundation & wall Street Journal مؤسسثثة

المؤشرات شي فًا لقياد الحرتة االقتصادتة وتتاسد أهميت  مثن ت ضثيح  لعالقثات 

وتتثألف ، االرتباا بين الحرتة القتصثادتة والقثيب االقتصثادتة واالنتمافيثة اإلتاابيثة

مؤشرات  رفية من الحرتة تتمثل ( 21)متغيراا اقتصادتًا نمعت يف ( 51)المؤشر من 
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الحرتثة الضثرتبية، اإلنفثاق الح ث ما، الحرتثة النقدتثة، حرتثة حرتة التاثارة، : باآلش

وهبثد  . محاربثة الفسثاد، وحرتثة العمثل، االستثمار الحرتة المالية، حقث ق المل يثة

تحسثثين الفهثثب التحليلثثا والعثثرض،  قثثد نثثرى وضثث  المؤشثثرات العشثثرة للحرتثثة 

 :االقتصادتة يف أرب   ئات فرتضة تمثل دفااب الحرتة االقتصادتة، وها

 (.حق ق المل ية، والتحرر من الفساد) سيادة القان ن 

  (.الحرتة الضرتبية، واإلنفاق الح  ما) الحاكمية المحدودة 

 (.حرتة األفمال، حرتة العمل، والحرتة النقدتة)ال فادة التن يمية 

  (.الحرتة التاارتة، حرتة االستثمار، والحرتة المالية) انفتاح األس اق 

 :مؤشر الحرتة االقتصادتة إل  ما تأشوتصنف الدول و قًا ل

 درنةFree (81-211 )حرة    -

 .درنةMostly Free  (11-1909 )حرة يف الغالب  -

 .درنةModerately Free  (21-2909 )حرة معتدلة  -

 .درنةMostly Unfree  (51-5909 )غير حرة يف الغالب  -

 .درنةRepressed (41-4909 )م ب تة  -

هيرتيد  "الصادر فن مؤسسة  بيانات مؤشر الحرتة االقتصادتةوتالحظ من تحليل       

فثام ( 25)من المرتبثة إل  انتقال اإلمارات ( 1122-1112)خالل الفرتة   اوندتشن

( 41)أ  حققت تقدمًا بثثث  1122فام ( 15)فل  الصعيد العالما إل  المرتبة  1112

 .مرتبةا فل  الصعيد العالما والش ل أدناه تبين  لك
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 (1122-1112)ترتيب دولة اإلمارات يف مؤشر الحرتة االقتصادتة ( 2)ش ل 

 
 

 http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf 

 

، (12)وندتر بال كر،  ثإن اإلمثارات قثد تمطثت خطيثة دول متقدمثة مثثل السث تد    

وتبث أت المرتبثة الثانيثة فلث  ( 31)، والنثروتظ (18)والنمسا ( 11)وك رتا الان بية 

ها ب لك  قد انتقلت من ،. مست ى منطقة الشرق األوسط وشمال إ رتقيا بعد البحرتن

شب  ال املة إل  مام فة الدول التثا تصثنف تصنيف الدول  ات الحرتة االقتصادتة 

)بأهنا حرة بصفة فامة
9
، وترن   لك إل  أن اإلمارات تتمت  بمعدالت تنا سية فالية يف (

العدتد من ن انب الحرتة االقتصادتة، وأن القي د التاارتة ت اد ت  ن معدومثة  يهثا، 

 . فالوة فل  أن التشرتعات والق انين الح  مية تدفب سياسة الس ق المفت حة

الفرفيثة لمؤشثر الحرتثة  وتالحظ حص ل تقدم ملح ظ  يف قيمة نمي  المؤشثرات    

باستثناد حرتة الضثرتبة، و لثك نتياثة لتبنثا  1122و 1112االقتصادتة ما بين فاما 

الدولة لضرتبة القيمة المضا ة والادول التالا تبين حاب التقدم المحرز يف المؤشرات 

 .الفرفية خالل العشر سن ات المنصرمة
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   المؤشرات الفرفية لمؤشر درنات دولة اإلمارات العربية المتحدة و( 1)ندول 

 1122و1112الحرتة االقتصادتة لعاما 

 الرصيد المؤشر

1112 1122 

 1902 2101 حرتة ممارسة األفمال

 8108 1402 حرتة التاارة

 9501 9909 الحرتة الضرتبية

 1202 1201 اإلنفاق الح  ما

 8203 1501 الحرتة النقدتة

 4501 3101 حرتة االستثمار

 2102 5101 الماليةالحرتة 

 5501 5101 حق ق المل ية

 1101 5101 م ا حة الفساد

 8101 2101 حرتة العمل 

law-of-http://www.heritage.org/index/country/unitedarabemirates#rule     
 

وترن  التقدم ال اضح يف ترتيب دولة اإلمارات العربية المتحثدة يف مؤشثر الحرتثة      

االقتصادتة، فل  الصعيدتن اإلقليما والدولا خالل العشرتة الادتدة والنصف األول 

من العشرتة الثانية إل  االصالحات الح  مية التا واكبها إطثار قثان ين تعمثل بشث ل 

ير من المت سط العالما، وإل  المرونثة العاليثة يف إقامثة كفؤة ومست ى  ساد أقل  ب ث

 . المشروفات التاارتة وسياسة االنفتاح التاار  فل  العالب المارنا

http://www.heritage.org/index/country/unitedarabemirates#rule-of-law
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 :مؤشر ناهعتة الح  مة اإلل رتونية (3

تق م إدارة األمب المتحدة للشؤون االقتصادتة واالنتمافية بإصدار تقرتر دور  تلقا    

األفضثاد، وُتعثد  293الض د فل  تنمية وتطث تر الح  مثة اإلل رتونيثة يف الثدول الثث 

التقرتر مرنعًا فالميًا يف ماال الح  مة اإلل رتونية، وتعداد أهميت  ك ن  تصثدر مثن 

، وأصبح 1113واستمر يف الصدور من  إطالق  ألول مرة فام  األمب المتحدة مباشرة،

 .1118ُتارى ه ا القياد مرة كل سنتين افتباراا من فام 

وت عد المؤشر العام لتط ر الح  مة اإلل رتونية مؤشراا مركبًا، تق م فل  المت سط       

لبنيثة الحسابا لثالثة مؤشثرات  رفيثة، هثا مؤشثر المثدمات اإلل رتونيثة ال كيثة، وا

 .التحتية لالتصاالت السل ية والالسل ية، ورأد المال البشر 

وتالحظ بأن دولة اإلمارات قد حققت تقثدمًا  يمثا تتعلث  بمؤشثر ناهعتثة الح  مثة 

فالميثًا ( 31)اإلل رتونية خالل السن ات التس  المنصرمة وارتف  ترتيبها من المرتبة 

 . ين  لكوالش ل التالا تب( 19)إل  المرتبة  1118فام 

 1122-1118ترتيب دولة اإلمارات يف مؤشر ناهعتة الح  مة اإلل رتونية ( 1)ش ل 

 
 

Source: United Nation-Economic &  Social Affairs Department-

Government Survey,  Various Issues 
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وُتصنف دولة اإلمارات الي م ضمن الدول المتقدمة نداا يف العالب يف ماال ناهعتة      

% 15الح  مة اإلل رتونية وه  تصنيف تب أه الدول التا تحصل فل  نسبة أفل  من 

معيثار، حيثث حصثلت فلث  هث ه ( 411)من إنمالا مؤشرات التقرتر التثا تتاثاوز 

 .دولة تغطيها التقرتر 293دولة  قط من إنمالا ( 19)النسبة 

وكانت اإلمارات الدولة العربية ال حيدة ضمن المراكثع ، 1122وبحسب تقرتر فام   

العشر األول  يف مؤشر المدمات اإلل رتونية ال كية لتحتل المركع الثامن فالميًا مث  

 .1124إست نيا، لتتقدم أربعة مراكع من حيث تحصيلها يف ه ا المؤشر مقارنة بالعام 

وحققثثت اإلمثثارات المركثثع األول يف مؤشثثر المثثدمات اإلل رتونيثثة ال كيثثة فلثث         

وه  أفل  من المت سط العالما ( 108923)المست ى العربا حيث أحرزت معدل بلغ 

21) (104213)البالغ 
مما تدل فل  اهتمام الح  مة اإلماراتية بتقدتب خدماهتا بص رة  (

 .إل رتونية  كية

دولة اإلمارات العربية المتحدة ال ص ل للمركع األول فالميًا يف مؤشثر وتستهد      

ولثث لك أطلقثثت ح  مثثة  1112األمثثب المتحثثدة للااهعتثثة اإلل رتونيثثة بحلثث ل فثثام 

اإلمارات ال كية أنندهتا التا تحدد خارطثة الطرتث  لل صث ل للمركثع األول فالميثًا 

 .1112ارات بمؤشر الااهعتة اإلل رتونية تماشيًا م  رؤتة اإلم

 :مؤشر التنا سية العالمية (4

ُتعد مؤشر التنا سية العالمية ال   تصدر سن تًا فن المنتثدى االقتصثاد  العثالما      

أحد أهب المؤشرات التا تقي  القدرة التنا سية لالقتصاد، وتعطا ه ا المؤشر تص راا 

املهثا إلث  فن سياسة االقتصاد ال لا والمؤسسات وتحفيثع اإلنتثا  والتثا تقث د بم

استدامة النم  االقتصاد ، وت من أهمية ه ا المؤشر يف أن  تسلط الضث د فلث  نقثاا 
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فالوة فل  ك ن  تمثل وسيلة بيد صانعا السياسات يف ، الق ة والضعف يف االقتصادات

 ث  ور، ممتلف الدول لتحدتثد أول تثات االصثالح التثا هتثد  إلث  زتثادة اإلنتانيثة

 .العالبالمست ى المعيشا لشع   

وتتضح من خالل الدراسة التحليلية لتقارتر التنا سية العالمية إل  أن دولة اإلمارات      

ممثا آهلهثا لالنتقثال مثن ، نقطثة( 503)العربية المتحدة  قد حصلت فل  رقثب قياسثا 

دولثة ( 238)من بثين  1122فام ( 22)إل  المركع  1115فالميًا فام ( 31)المركع 

) (1121-1122)سية للعام شملها تقرتر التنا 
22
وانع    لك فل  م انثة الدولثة . (

ضمن الدول الست فشر األكثثر  -وم قعها يف المارطة العالمية لتنتعع م اق  متقدمة 

تنا سية فالميًا، متااوزة اقتصادات تربعت فل  فر  سباق التنا سية العالمية لعق د 

 .ةط تلة، كبلاي ا واسرتاليا و رنسا وك رتا الان بي

 ترتيب دولة اإلمارات العربية المتحدة يف مؤشر التنا سية العالمية( 3)ش ل 

 (1121-1122)و( 1115-1112)

 
 

Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 

Various Years 
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 مؤشر أداد األفمال  (5

فثن مام فثة  1114تن ر إل  مؤشر سه لة أداد األفمثال الث   تصثدر منث  فثام       

البنك الدولا ومؤسسة التم تل الدولية كثأداة إرشثادتة يف تقيثيب مثدى تثأثير القث انين 

، واإلنرادات المرتبطة بأداد األفمثال فلث  فمليثة التنميثة االقتصثادتة يف دول العثالب

إضا ة إل  أن  تستعرض تاار  االصالح النانحة يف ، وتتيح فقد مقارنات  يما بينها

مما نعل اهتمام دولة اإلمارات العربية المتحثدة تتعاتثد ، الدول األخرى ح ل العالب

 .هبد  متابعة وتصحيح أوضافها

مؤشثر تأسثي  : وتت  ن مؤشر سه لة أداد األفمال من فشرة مؤشرات  رفية، ها    

ؤشثر حماتثة المسثتثمر، مؤشثر التاثارة فثرب المشروع،مؤشر تسثايل الممتل ثات، م

الحثثدود، إغثثالق المشثثروع، اسثثتمرا  الرتاخثثيص، الحصثث ل فلثث  االاتمثثان، د ثث  

 .  الضرااب، إنفا  العق د، الحص ل فل  ال هرباد

( 29)وتشير تقرتر سه لة أداد األفمال إل  أن دولثة اإلمثارات قفثعت  مثن المركثع     

مرتبة متقدمة فل  كل دول ( 43)محققة زتادة  بثثث 12ثثثإل  المركع ال 1114فالميًا فام 

  .منطقة الشرق األوسط والتا تشملها التقرتر

 (1121-1114)ترتيب دولة اإلمارات يف مؤشر أداد األفمال ( 4)ش ل 

 

Source: The World Bank, International Finance Corporation, Doing Business, 

Various Issues 
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بأن اإلمثارات احتلثت مركثعاا  1121وأوضح  تقرتر ممارسة أنشطة األفمال لعام       

دولة فالميًا يف خمسة من محاور التقرتر العشثرة وهثا كمثا  11متقدمًا ضمن أ ضل 

المركع األول فالميًا يف مح ر سه لة د   الضرااب، والراب  فالميًا يف كثل مثن : تلا

بناد ومحث ر سثه لة ت صثيل ال هربثاد والمركثع مح ر  سه لة استمرا  تراخيص ال

فالميثًا يف محث ر  22التاس  فالميًا يف مح ر حماتة المستثمرتن األقليثة والمركثع الثث

 .سه لة تسايل المل ية

وأشاد تقرتر البنك الدولا باهث د المؤسسثات الح  ميثة يف الدولثة والمب ولثة يف     

سثثبيل تحسثثين اإلنثثرادات والقثث انين المتعلقثثة بعمليثثة تأسثثي  الشثثركات وتسثثهيل 

حيث وثث  التقرتثر . اإلنرادات فل  المستثمرتن المحليين واألنانب فل  حد س اد

اور بدد النشاا التاثار  واسثتمرا  خمسة تحسينات قامت هبا الدولة يف كل من مح

 تثثثثثثراخيص البنثثثثثثاد والحصثثثثثث ل فلثثثثثث  ال هربثثثثثثاد وتسثثثثثثايل الممتل ثثثثثثات 

 .وحماتة المستثمرتن األقلية

وض  اإلمارات العربية المتحدة يف المؤشرات الفرفية لمؤشر ( 3)وتبين الادول       

، 1121و 1112ممارسة أنشطة األفمال البالغ فددها فشر مؤشثرات مثا بثين فثاما 

ومن  تالحظ  تحسن أوضاع بيئة األفمال ال سيما  يمثا تتعلث  بمؤشثر د ث  الضثرااب 

مرتبة ( 211)ميًا ومؤشر بدد المشروع التاار  ال   انتقلت  ي  اإلمارات مرتبتين فال

مرتبثة ( 219)مرتبة وحماتة المستثمرتن حققت تقثدمًا بثثث ( 81)ومؤشر إنفا  العق د

مرتبثة  (15)مرتبثة واسثتمرا  تثراخيص البنثاد( 233)ومؤشر تس تة حاالت اإلفسار

مرتبة  (22)حيث انتقلت الدولة ، ومؤشر الحص ل فل  االاتمان حصل  ي  تقدم بسيط

مراتب كما تب اختصار فدد اإلنرادات الماصة ببدد النشاا  (5)والتاارة فرب الحدود 
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إنثثراد تثتب إناازهثثا  (4)ت مثثًا إلناازهثا إلث  (23)إنثثراد تتطلثب  (21)التاثار  مثن 

( 12)كما انمفض فدد اإلنرادات المطل بة الستمرا  الرتاخيص مثن . ت م( 805)بثثث

ت مثًا، كمثا انمفثض فثدد  (49)إنثراد تناثع يف ( 22)لث  ت مثًا إ( 215)إنراد تتطلب 

أتام إل  إنرادان يف  (2)إنرادات تستغرق  (3)اإلنرادات الماصة بتسايل المل ية من 

)ت م ونصف  قط
21
). 

المؤشرات الفرفية للمؤشر العام لسه لة األفمال  يف دولة اإلمارات العربية ( 3)ندول 

 1121و1112المتحدة لعاما 

 الرتتيب العالما المؤشر الفرفا الرتتيب العالما لفرفاالمؤشر ا

1112 1121 1112  1121 

 9 228 حماتة المستثمرتن األقلية 53 255 بدد النشاا التاار 

 2 3 د   الضرااب 4 19 استمرا  تراخيص البناد

 15 221 إنفا  العق د 4 ... الحص ل فل  ال هرباد

 5 21 الحدود التاارة فرب 22 8 تسايل المل ية

 214 231 تس تة حاالت اإلفسار 212 221 الحص ل فل  االاتمان

Source: World Bank Group, Doing Business 2016, Equal opportunting for 

all, 
14

 Th Edition, Washington, 2017, P.247   

وانطالقًا مما تقدم ومن خالل تحليل واق  المؤشر العثام لسثه لة أداد األفمثال يف     

، البد أن تركع واضع ا السياسات يف دولة 1121دولة اإلمارات العربية المتحدة  لعام 

اإلمارات المهتم ن بإصالح اإلنرادات الح  مية الُمن مة ألنشثطة األفمثال، كثيثراا 

بتس تة حاالت اإلفسار، وك لك فل  إحدا  إصالحات يف  فل  اإلنرادات المتعلقة

ماال الحص ل فل  االاتمثان المصثريف الث   ُتعثد مثن العناصثر األساسثية لتأسثي  

 .المشروفات، وتم تل فملياهتا التشغيلية والت سعية
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ومن المت ق  أن تحق  دولة اإلمارات العربيثة المتحثدة مراتثب متقدمثة يف مؤشثر        

األفمال يف ظل تحسين البيئة اإلنرااية المن مة ألنشطة األفمال السيما يف  سه لة أداد

ماال التشرتعات القان نية م  ت ق  صدور قان ن االستثمار األننبا المعروض فلث  

 . المال  االتحاد  الفتماده

 :مؤشر الع لمة (2

ادتة، تصدر ه ا المؤشر سن تًا فن المعهد الس تسر  المتمصص بالدورة االقتص      

تتب احتسا  المؤشر ال لا للع لمة فن طرت  ثالثة مؤشرات اقتصادتة وانتمافيثة و

وتغطا مؤشر الع لمة االقتصادتة حصة التاارة من إنمالا الناتظ المحلا . وسياسية

واالستثمارات األننبية المباشرة واستثمارات األوراق الماليثة والع ااث  التثا ت انث  

مؤشر الع لمثة االنتمافيثة قيثاد حاثب الم المثات مث   وتت ل . فمليات االستيراد

العالب المارنا والمدمات والدخل وحاب تد   السياح ونسبة األنانب من إنمالا 

الس ان وبيانات فثن تثد   المعل مثات وفثدد مسثتمدما اإلنرتنثت والمشثرتكين يف 

خدمات ال يبثل وفثدد الصثحف المحليثة ومحطثات اإل افثة وبيانثات فثن التقثار  

أما الع لمة السياسية،  تعن  بقياد فدد السفارات يف الدولة والعض تة يف . حضار ال

 .المن مات الدولية والمشاركة يف مهام مال  األمن بما يف  لك فمليات حفظ السالم

وتشير مؤشر الع لمة للسن ات العشر المنصرمة إل  أن دولة اإلمثارات قثد حققثت     

 1122فام ( 12)، إ  احتلت الرتتيب 1122و1111اما مراكع ما بين ف( 9)تقدمًا بلغ 

مقارنثة بالرتتيثب  1122دولة شملها تقرتر فام  (293)نقطة من بين ( 11039)وبقيمة 

)1111فام ( 31)
23
) . 
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 (1122-1111)ترتيب اإلمارات العربية المتحدة يف مؤشر الع لمة ( 5)ش ل 

 
Source:http://globalization.Kof.ethz.ch/static/pdf/rankings,Various 

Years 

وتعثثعى التقثثدم المحثثرز يف ترتيثثب دولثثة اإلمثثارات إلثث  ارتفثثاع حصثثتها يف التاثثارة     

العالمية وتبنيها ن ام تاار  منفتح فل  العالب، وتعاتد حاثب فالقاهتثا السياسثية مث  

نمراطها يف الع لمة االنتمافية، حيثث تنتشثر  يهثا ممتلف دول العالب، فالوة فل  ا

وب ثا ة سلسلة من المطافب العالمية ومتانر األثا  المعرو ة،وارتفاع انتشار اإلنرتنت 

 .بين الس ان وتعاتد وساال الت اصل االنتمافا

 مؤشر تفشا الفساد (1

 Corruption Perceptions Index( مثدركات الفسثاد)تصدر مؤشثر الشثفا ية     

نقطة ليعطا ص رة  211سن تًا فن المن مة العالمية للشفا ية، وه  مؤشر تنازلا من 

فن مدى الشفا ية ومحاربة الفساد يف دول العالب، وتتب بم نبث  تصثنيف دول العثالب 

درنات إل   211، بحيث تشير حص ل دولة ما فل  (211-صفر )بدرنات ترتاوح من 

تشير الحص ل فل  درنة منمفضة إل  تفشثا  سالمة البلد وخل ها من الفساد، بينما

 .الفساد والمحس بية بش ل كبير يف البلد
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إال أنثثث  اآلن أ ضثثثل أداة لقيثثثاد نسثثثب ( CPI)وُتعثثد مؤشثثثر مثثثدركات الفسثثثاد 

التالفثثثب بثثثاألم ال العامثثثة يف العالب،ولثثث لك افتمثثثدت ال ثيثثثر مثثثن المؤسسثثثات 

صثثين يف ماثثاالت فلثث  هثث ا المؤشثثر ألنثث  مبنثثا فلثث  المعر ثثة الشمصثثية للممت

 .القطاع العام والماص لي  ن من اراا إل  فالب الفساد

وتالحثثثثظ حصثثثث ل تقثثثثدم ملحثثثث ظ يف ترتيثثثثب دولثثثثة اإلمثثثثارات يف مؤشثثثثر 

مرتبثثة ( 23)مثثدركات الفسثثاد إ  حققثثت نقلثثة ن فيثثة تمثلثثت يف االرتقثثاد برتتيبهثثا 

فالميثثثًا فثثثام ( 31)، حيثثثث انتقلثثثت مثثثن المرتبثثثة (1122-1113)خثثثالل الفثثثرتة 

) 1122يف فام ( 14)إل  المرتبة  1113
24
) . 

 

 (1122-1113)اإلمارات يف مؤشر مدركات الفساد ترتيب دولة ( 2)ش ل 

 

 
 

Source: Transparency International, Corruption Perceptions Index,Vairous 

years 
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وتع ثثث  هثثث ا التقثثثدم الملحثثث ظ الاهثثث د المتميثثثعة التثثثا قامثثثت هبثثثا دولثثثة 

اإلمثثارات للحثثد مثثن الفسثثاد ومحاربثثة الرشثثاوى وتععتثثع قثثيب الشثثفا ية مثثن خثثالل 

ك حثثثدة م ا حثثثة بإنشثثثاد األنهثثثعة والمؤسسثثثات التثثثا تعنثثث  بمحاربثثثة الفسثثثاد، 

ليثثثة تتضثثثمن التحقيثثث  يف الممالفثثثات الما« الفسثثثاد يف نهثثثاز أبثثث  ظبثثثا للمحاسثثثبة

وقضثثثثاتا الفسثثثثاد، ودراسثثثثة نثثثث احا القصثثثث ر يف التشثثثثرتعات واألن مثثثثة الماليثثثثة 

وكثثث لك الت قيثثث  فلثثث  االتفاقيثثثة اإلطارتثثثة  واإلدارتثثثة، ون ثثثب الرقابثثثة الداخليثثثة

كمثثا صثثادقت الدولثثة فلثث  االتفاقيثثة العربيثثة لم ا حثثة الفسثثاد  .المعنيثثة بالشثثفا ية

، التثثثا  تضثثثمنت أح امهثثثا أغلثثثب 1121دتسثثثمرب  12التثثثا تثثثب الت قيثثث  فليهثثثا يف 

)المعاتير ومتطلبات م ا حة الفساد فل  المست ى الدولا
25

.) 
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 املبحث الثالث

 تقييم عملية اجلذب االستثماري يف دولة اإلمارات العربية

 

س   نعتمد يف قياد فملية ن   االستثمارات األننبية لدولة اإلمثارات العربيثة      

المتحدة فل   مؤشر ضمان لاا بية االستثمار وهث  مؤشثر اطلقتث  المؤسسثة العربيثة 

كمقياد تم ن اشتقاق  من سلسثلة  1123لضمان االستثمار وااتمان الصادرات فام 

  النسثبا ألداد الثدول العربيثة يف ماثال من الم  نات المشاهدة التثا تع ث  ال ضث

وتسثهب المؤشثر يف بنثاد قافثدة  بيانثات . استقطا  التثد قات االسثتثمارتة المارنيثة

معر ية شاملة تم ن من إنااز البح   وتقييب أداد الدول وتق تب السياسات يف ماال 

قتصادتة ن   االستثمار األننبا وتحدتد أثر تلك التد قات األننبية فل  التنمية اال

 .واالنتمافية واستدامتها يف البلد المضيف

وتالحثثظ ارتفثثاع ترتيثثب دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة يف مؤشثثر ضثثمان 

 1123فام ( 38)لاا بية االستثمار خالل السن ات الماضية، حيث قفعت من المرتبة 

 .والادول التالا تبين  لك 1122فالميًا فام ( 19)إل  المرتبة 
 

 (1122-1123)رتيب وقيمة مؤشر ضمان لاا بية االستثمارت( 4)ندول 

 السنة اإلمارات العربية المتحدة الدول العربية  المت سط العالما

 الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة

3309 52 1801 28 3101 38 1123 

4108 52 3201 12 4909 33 1124 

4508 55 4104 21 5403 19 1125 

4502 55 4101 28 5501 19 1122 

، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وااتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول العربية: المصدر     

 .سن ات ممتلفة
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أما  يما تتعل  بإداد دولة اإلمارات العربية المتحدة بحسب المام فات الرايسة،        

، 1122-1123 يالحظ ارتفاع مسثت ى األداد بالمام فثات الثثال  خثالل الفثرتة 

نقطة بين فاما ( 24) فيما تتعل  بمام فة المتطلبات األساسية ارتف  قيمة المؤشر 

نقطثة والمت سثط ( 25)ط العربا بأكثر مثن ، وتمط  المؤشر المت س1122و1123

نقطثة، ( 901)وك لك ارتف  مؤشر مام فة الع امل ال امنثة  . العالما بعشر نقاا

أمثا . نقطثة( 2209)نقطة والمت سط العثالما بثثثث( 2202)متااوزاا المت سط العربا بثث

  يما تتعل  بمؤشر مام فة الع امثل المثارنا،  قثد حققثت اإلمثارات قفثعة  ملفتثة

 1122نقطة فام %( 3108)إل   1113نقطة فام ( 2109)للن ر، حيث ارتف  األداد من 

 ( 102)بثثثثثثثثنقطثثثثة والمت سثثثثط العثثثثالما ( 104)متمطيثثثثًا المت سثثثثط العربثثثثا بثثثثثث

 .تبين  لك (5) والادول

 األداد يف المام فات الثال  الرايسة لمؤشر ضمان لاا بية االستثمار( 5)ندول 

(1123-1122) 

 مام فة المتطلبات األساسية مام فة الع امل ال امنة لع امل المارنية اإلتاابيةمام فة ا

 

 

 

 السنة

 المت سط

 العالما

المت سط 

 العربا
 اإلمارات

 المت سط

 العالما

المت سط 

 العربا
 اإلمارات

 المت سط

 العالما

 المت سط

 العربا
 اإلمارات

14.3 8.4 12.9 41.6 39.6 53.7 53.6 46.2 53.0 1123 

23.6 16.4 28.2 50.0 45.7 59.7 57.3 50.3 65.4 1124 

29.7 23.3 33.3 50.9 47.1 65.1 57.4 51.9 65.8 1125 

28.7 23.4 30.8 51.0 46.3 62.9 57.0 51.2 67.0 1122 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وااتمان الصادرات، تقرتر مناخ االسثتثمار يف الثدول : المصدر

 .ممتلفة سن ات، العربية
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وتالحثثثثظ بثثثثأن دولثثثثة اإلمثثثثارات كانثثثثت يف مقدمثثثثة الثثثثدول العربيثثثثة يف مؤشثثثثر      

ضثثثثمان لاا بيثثثثة االسثثثثتثمار، إ  نثثثثادت بالمرتبثثثثة األولثثثث ، تليهثثثثا بقيثثثثة دول 

مالثثثث  التعثثثثاون الملياثثثثا تبافثثثثًا، قطثثثثر،  الممل ثثثثة العربيثثثثة السثثثثع دتة، ثثثثثب  

وم رتتانيثثثثثا  سثثثثثلطنة فمثثثثثان، ونثثثثثادت الثثثثثيمن ، ال  تثثثثثت، تليهثثثثثا البحثثثثثرتن

) بالمرتبتين األخيرتتين فربيًا
22
). 
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 املبحث الرابع

 انعكاسات حتسن بيئة االستثمار يف دولة اإلمارات العربية 

 
 

أن مما الشك  ي  بأن التحسن ال   حصل يف ممتلف الا انب المتعلقة بالبيئة االستثمارتة     

بدولة اإلمارات س اد ما تتعل  بالق انين والتشرتعات الناظمة ل ، أو األطر المؤسسية الدافمة 

عثت كان ف يب األثر يف تعاتد حاب االستثمارات األننبية ال ا دة لدولة اإلمارات والتا ارتف

 1125مليثار دوالر فثام ( 22)إل  قرابة  1113مليار دوالر فام ( 401)تد قاهتا من  ح الا 

)%( 221)أ  حققت ارتفافًا بنسبة 
21
، كما وارتفعت األرصدة ال اردة من ه ه االستثمارات (

 .والادول التالا تبين  لك 1125مليار دوالر فام ( 222)إل  أكثر من 

 ت األننبية المباشرة ال ا دة لدولة اإلماراتتط ر االستثمارا( 2)ندول 

 ملي ن دوالر  ( 1113-1125) 

 األرصدة ال اردة التد قات ال اردة السنة

1113 4152 2214 

1114 21114 22218 

1115 21911 11518 

1112 21812 41324 

1111 24281 48815 

1118 23114 53938 

1119 4113 11112 

1121 5511 11112 

1122 1219 85412 

1121 8818 95129 

1123 9492 215495 

1124 21813 225522 

1125 21912 222239 

 

UNCTAD,World Investment Report, Various Years 
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كما انع   التحسن يف بيئة االستثمار يف ارتفاع مشروفات االستثمار األننبا 

أ   1125مشروفًا فام ( 322)إل   1113مشروفًا فام ( 251)المباشر الادتدة من 

وبلغ فدد مشثروفات االسثتثمار األننبثا المباشثر يف ،%(22101)قدرها  زتادةبنسبة 

مشروفًا تثتب تنفيث ها مثن ( 4218)ح الا ( 1125-1113)اإلمارات خالل الفرتة 

شركة أننبية وفربية، وتشير التقدترات أن الت لفة االستثمارتة اإلنمالية ( 3424)قبل 

ألف ( 321)، وت ظف أكثر من مليار دوالر( 24101)لتلك المشروفات تبلغ ح الا 

)م ظف، والادول التالا ت ضح  لك
28
). 

 

 مشروفات االستثمار األننبا المباشر ال اردة إل  دولة اإلمارات العربية المتحدة( 1)ندول 

 1113-1125 

 فدد الشركات فدد ال ظااف الت لفة فدد المشروفات السنة

1113 251 8012105 290258 242 

1114 258 3093801 240229 249 

1115 119 9021101 120114 123 

1112 311 22052904 390913 185 

1111 318 21031904 310512 311 

1118 511 11051301 240319 414 

1119 423 22015501 320445 381 

1121 331 21088204 180114 321 

1122 392 9019101 120254 323 

1121 345 21011501 120231 334 

1123 342 1019801 280848 335 

1124 328 21091403 210192 311 

1125 322 8094203 130398 315 

 30424 3210312 2410112 4218 اإلنمالا 

 

Source: The Financial Times,FDI Intelligence  
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ونثثادت الهنثثد يف مقدمثثة الثثدول المسثثتثمرة بدولثثة اإلمثثارات و ثث  الت لفثثة 

مليثثار دوالر أ  بنسثثبة ( 15)حيثثث تمطثثت اسثثتثماراهتا االسثثتثمارتة للمشثثروفات، 

-1113)من إنمالا االستثمارات ال اردة لدولة اإلمثارات خثالل الفثرتة %( 2102)

ثثثب %(  2408)مليثثار دوالر وبنسثثبة ( 1202)، تليهثثا ال التثثات المتحثثدة بثثثثثث(1125

ليثار دوالر م( 101) ألمانيثا %( 801)مليثار دوالر وبنسثبة ( 2201)الممل ة المتحثدة 

ولغثت حصثة الثدول . %(501)مليار دوالر وبنسثبة ( 104)ثب اليابان %( 504)وبنسبة 

من إنمثالا االسثتثمارات األننبيثة المباشثرة خثالل الفثرتة تنثاتر %( 5201)المم  

 .مليار دوالر( 13)، وبت لفة إنمالية قاربت 1125حت  مات   1113

 

 1125ولغاتة مات   1113اإلمارات من تناتر أهب الدول المستثمرة يف ( 8)ندول 
 

 "$ملي ن  "الت لفة فدد ال ظااف فدد المشروفات  فدد الشركات الدولة

 15125 38151 339 113 الهند

 12212 53111 881 114 ال التات المتحدة

 22111 32998 244 552 الممل ة المتحدة

 1292 13211 143 293 ألمانيا

 1313 8111 212 95 اليابان

 1139 12238 21 44 ال  تت

 2481 24231 42 31 ك رتا الان بية

 2152 21189 125 222  رنسا

 4211 21122 28 21 اسرتاليا

 4545 21411 41 38 سنغا  رة

 4415 24492 22 55 السع دتة
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 "$ملي ن  "الت لفة فدد ال ظااف فدد المشروفات  فدد الشركات الدولة

 3415 24314 213 98 س تسرا

 3121 2481 82 24 ه لندا

 1191 1451 29 52 كندا

 1512 3191 33 11 بلاي ا

 1415 9113 211 84 إتطاليا

 1128 5455 85 81 إسبانيا

 2448 1354 41 31 الصين

 2354 2411 28 24 باكستان

 2219 4143 13 29 البحرتن

 2229 3191 15 11 لبنان

 2118 1912 39 32 ه نك ك نك

 983 4331 14 29 قطر

 925 3521 23 21 األردن

 924 1118 24 23 تاتلند

 931 1111 11 22 مصر

 883 3211 31 18 روسيا

 821 2192 11 28 تركيا

 181 3858 18 12 ماليعتا

 1432 13141 112 312 أخرى

 241121 351119 3881 3129 اإلنمالا 

Source: The Financial Times,FDI Intelligence 
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الفرتة من وتركعت االستثمارات األننبية والعربية ال اردة لدولة اإلمارات خالل 

مليثار أ  بنسثبة ( 3103)يف القطاع العقثار  بمقثدار   1125ولغاتة مات   1113تناتر 

، %(25)مليثثار دوالر وبنسثثبة ( 1202)، ثثثب قطثثاع الفنثثادق والسثثياحة بمقثثدار %(13)

، ثثب المثدمات %(23)مليثار دوالر وبنسثبة ( 2802) الفحب والثنفط والغثاز بمقثدار 

 %(.2)دوالر وبنسبة  مليار( 809)المالية بمقدار 

 االستثمارات ال اردة إل  اإلمارات و   الت زت  القطافا(9)ندول 

 1125ومات   1113ما بين تناتر  

 القطاع
فدد 

 الشركات

فدد 

 المشروفات

فدد 

 ال ظااف
 $ملي ن/ الت لفة

 31184 82218 251 211 العقارات

 12592 18152 212 224 الفنادق والسياحة

 28155 2381 12 25 والغاز الطبيعاالفحب والنفط 

 8915 21319 498 381 المدمات المالية

 2318 29381 211 598 خدمات األفمال

 2312 9919 18 25 الم اد ال يمياوتة

 5319 22191 121 281 االتصاالت

 4511 21121 34 11 الرت ي 

 3921 28958 215 92 المعادن

 3915 33824 284 244 منتاات استهالكية

 31881 221212 2291 2412 أخرى

 241121 351119 3881 3129 اإلنمالا

Source: The Financial Times,FDI Intelligence  
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، شركات مستثمرة يف دولة اإلمارات( 21)وتصدرت شركة س هبا قاامة أهب     

 حيثثثثثث تنفثثثثث  مشثثثثثروفين اسثثثثثتثمارتين بت لفثثثثثة اسثثثثثتثمارتة تقثثثثثدر بحثثثثث الا

ة تقثدر بنحث  مشارت  بت لفث 4مليارات دوالر، تليها صن الند كرو  التا لها ( 404) 

 .مليارات دوالر( 301)

 

استثمارات أكرب فشر شركات و    رص العمل المستحدثة ورأد المال ( 21)ش ل 

 1124إل  مات   1113المستثمرة يف اإلمارات من تناتر 

فدد  المصدر الشركة

 المشارت 

 رص 

 العمل 

إنمالا 

 االستثمار

Sobha(Sobha 

Developers) 
 4919 4941 4 الهند

Sunland Group 3123 2921 4 اسرتاليا 

Larsen & Toubor(L&T) 1228 513 4 الهند 

Accor 2851 1215 22  رنسا 

Marriott International 2115 1111 22 ال التات المتحدة 

Sumitomo Group 2512 212 4 اليابان 

Rezidor Hotel Group 2412 2232 8 ال التات المتحدة 

Capita Land 2392 4345 5 سنغا  رة 

Whitbread 2111 2239 9 الممل ة المتحدة 

Intercontinental Group 2131 2344 1 الممل ة المتحدة 

Source: The Financial Times,FDI Intelligence     
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 ةـــــــاخلامت

 

 :االستنتانات (أ

فاليثًا فثام ( 29)تحسن ملح ظ يف بيئثة االفمثال بدولثة اإلمثارات مثن المرتبثة  -2

وه ا قثادة إلث  اختصثار فثدد اإلنثرادات  1121فام ( 12)إل  المرتبة  1114

إلناازها إل   ت مًا( 23)إنراد تتطلب ( 21)الماصة ببدد النشاا التاار  من 

ض فثدد اإلنثرادات كمثا انمفث. 1121تث م ( 805)إنراد تثتب إناازهثا بثثثث( 4)

( 22)ت مًا إل  ( 215)إنراد تتطلب ( 12)المطل بة الستمرا  الرتاخيص من 

ت مثثًا، كمثثا انمفثثض فثثدد اإلنثثرادات الماصثثة بتسثثايل ( 49)إنثثراد تناثثع يف 

أتثام إلث  إنثرادان تثتب إناازهثا يف تث م ( 2)إنرادات تسثتغرق ( 3)المل ية من 

 .ونصف  قط

 (5301)يثة االسثتثمار يف دولثة اإلمثارات البثالغ تمطت قيمة المؤشر العام لاا ب -1

نقطثة وكث لك مت سثط األداد يف الثدول العربيثة  (4502)نقطة المت سثط العثالما

نقطة ( 45)نقطة ل نها أقل من دول من مة التعاون والتنمية االقتصادتة ( 4101)

ل وطبقًا لقيمة مؤشر األداد الفعلا استطافت اإلمارات أن ت  ن ضمن الرب  األو

 .(19)فالميًا إ  نادت بالمرتبة 

تصنف دولة اإلمارات العربية المتحثدة ضثمن االقتصثادات التثا بلغثت مرحلثة  -3

االفتماد فل  التط تر واالبت ار يف استقطا  التد قات الرأسمالية األننبية، غير 

أن ادادها أقل قياسًا ببقية الدول المنا سة يف نف  التصنيف ومع مها دول من مة 
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ن والتنميثثة االقتصثثادتة السثثيما فلثث  مسثثت ى ف امثثل التميثثع والتقثثدم التعثثاو

 .الت ن ل نا

سثثثاهمت التحسثثثينات المؤسسثثثية والتشثثثرتعية واإلنراايثثثة يف زتثثثادة تثثثد قات  -4

ما %( 221)االستثمارات األننبية المباشرة ال ا دة للدولة، حيث ارتفعت بنسبة 

ة ال اردة من ه ه ، ووصلت الرصيد الرتاكما لارصد1125و1113بين فاما 

 .مليار دوالر ( 222) االستثمارات نح  

سثثاهب التحسثثن يف المؤشثثرات الماصثثة ببيئثثة االسثثتثمار يف ارتفثثاع مشثثروفات  -5

 ،1125و 1113 ما بين فاما%( 221)االستثمار األننبا المباشر الادتدة بنسبة 

مشثثروفًا فثثام  (322)إلثث   1113مشثثروفًا فثثام ( 251)حيثثث زاد فثثددها مثثن 

1125. 

نادت الهنثد بالمرتبثة األولث  يف قاامثة الثدول المسثتثمرة يف اإلمثارات، حيثث   -2

من إنمالا االستثمارات الث اردة لدولثة %( 2102)ش لت استثماراهتا ما نسبت  

تليهثا ال التثات المتحثدة والممل ثة ، (1125-1113)اإلمارات خثالل الفثرتة 

شركة س هبا قاامة أهب وتصدرت . فل  الت الا%( 801)و %( 2408)المتحدة  

 .شركات مستثمرة يف دولة اإلمارات( 21)

تركعت االستثمارات األننبية المباشرة ال اردة لدولة اإلمارات خالل الفرتة من  -1

دوالر، تليث  %( 13)يف القطثاع العقثار  بنسثبة   1125ولغاتة مثات   1113تناتر 

، ثب %(23)از وبنسبة  الفحب والنفط والغ، %(25)قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 

،  مثثثدمات األفمثثثال والمثثث اد ال يمياوتثثثة %(2)المثثثدمات الماليثثثة بنسثثثبة 

 ل ل قطاع%( 4)واالتصاالت بنسبة 
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 :الت صيات ( 

العمل فل  إصالح اإلنرادات المتعلقة بتس تة حاالت اإلفسار للشركات،  -2

وك لك فل  إحدا  إصالحات يف ماال الحص ل فل  االاتمثان المصثريف 

د مثن العناصثر األساسثية لتأسثي  المشثروفات، وتم تثل فملياهتثا ال   ُتع

 .التشغيلية والت سعية

تش يل  رت  فمل من الاهات المعنيثة باث   االسثتثمارات لتحدتثد نقثاا  -1

الق ة والضعف فل  صعيد نا بية دولة اإلمارات لالستثمار يف ض د المنا سة 

يف مؤشثثر ضثثمان  الدوليثثة واإلقليميثثة، والعمثثل فلثث  تحسثثين مركثثع الدولثثة

االستثمار والمؤشرات الدولية  ات الصلة من خالل تبنا إنثرادات متن فثة 

 .بقصد تععتع اإلتاابيات وإزالة المع قات

اإلسراع يف إقرار قان ن االستثمار الادتد ال   س   تلتعم بضمانات متعار   -3

 .فليها للمستثمرتن ضد المصادرة وااللتعام  بالتعاقدات والتعهدات وغيرها

ت سثثي  المثثدن الصثثنافية والت ن ل نيثثة والمنثثاط  الحثثرة وتثث  ير األراضثثا  -4

المر قة الالزمة إلنشاد المشروفات وضمان ت صيل المدمات المتن فة لها 

 .وربطها ب ساال االتصال  والنقل المتن فة

بناد ق افد بيانات ومعل مات دقيقة وحدتثثة وشثاملة فثن البيئثة االسثتثمارتة  -5

تثمارات األننبية بصفة خاصة، ورصثد مسثت ى التثد قات بصفة فامة واالس

واألرصدة وتط رها وت زتعها و   الدول ال ارد منها والشركات المسثتثمرة 

والقطافثثات الناشثثطة  يهثثا و لثثك طبقثثًا لمنهايثثة مت املثثة ترافثثا المعثثاتير 

 .العالمية
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ة االفتماد فل  أحد  وسااب اإلنتا  واكثرها تطث راا وتعقيثداا وفلث  القثدر -2

فل  االستفادة من الع امل المارنية اإلتاابية المتاحة يف البيئة التا تقام  يها 

 .االستثمار

صثثياغة اسثثرتاتيايات وبثثرامظ اسثثتثمارتة أكثثثر تحدتثثداا و عاليثثة يف تحقيثث   -1

ال ص ل إل  الاهات المستهد ة بثالرتوتظ واالسثتقطا  السثيما الشثركات 

 تن لدتهب قدره كامنة للثتأثير بق ة متعددة الانسيات والمستثمرتن األنانب ال

 .يف االقتصاد ال طنا بص رة  عالة

العمل فل  المرانعة الدورتة لاا بية إمارات الدولة لالسثتثمار يف ضث د مثا  -8

تشهده العثالب مثن تغيثرات وتحث الت ممتلفثة، ويف ضث د مثا تتمث ه الثدول 

 .المناسبة من إنرادات

ستثمارات األننبية فل  مؤشرات العمل فل  إفداد دراسات لقياد تأثير اال -9

القيب المضا ة والتصدتر والتشغيل والرواتب واألن ر واإلترادات الضرتبية 

 .وت  تن رأد المال الثابت
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 ادرــــاملصاهلوامش و

 

 

1-http://www.economy.gov.ae/LawsAndRegulations 
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تحقي  الشراكة يف التنمية العالمية أحد األهدا  اإلنمااية التا نادت يف إفالن ُتعد       

وال   ناد تعبيراا فن تصميب القيادات  م1111األمب المتحدة لالفية يف سبتمرب فام 

دولة من ممتلف أنحاد العالب فل  نعل الحث  يف التنميثة حقيقثة ( 292)السياسية يف 

لر اهيثة السث ان واأل ثراد نمثيعهب فلث  أسثاد  واقعة تستهد  التحسثين المسثتمر

 .مشاركتهب الفافلة يف التنمية ويف الت زت  العادل لثمارها

وتعد مفه م الشراكة يف التنمية العالميثة مثن المفثاهيب التثا أخث ت تتثداول يف أروقثة 

المن مات والهيئات الدولية، وك لك يف القمب والمؤتمرات العالمية المعنية بتم تثل 

ية يف تسعينيات القرن الماضا، وقد اتس  نطاق مفه م الشراكة مث  مطلث  القثرن التنم

، وهث  مثا نثرى الحاد  والعشرتن ليشمل مساال تنم تة هتب الماتم  الثدولا برمتث 

 .1125الثتأكيد فلي  يف أنندة التنمية المستدامة التا أقرت يف سبتمرب 

يف الاه د الدولية واإلقليمية الهاد ة لقد ساهمت دولة اإلمارات العربية المتحدة       

و لك من خاللها انضمامها للعدتد من االتفاقيات ، لتحقي  الشراكة يف التنمية العالمية

الدولية التابعة لامب المتحدة، وك لك االتفاقيات اإلقليمية، وها فض  يف اتفاقيثات 

قيثة االقتصثادتة لثدول اقتصادتة مهمثة، منهثا اتفاقيثة من مثة التاثارة العالميثة، واالتفا

مال  التعاون لدول المليظ العربية، واتفاقيثة السث ق المليايثة المشثرتكة واتفاقيثة 

وك لك اتفاقية حق ق الطفثل، واتفاقيثة القضثاد  منطقة التاارة الحرة العربية ال ربى،

 .فل  كا ة أش ال التمييع ضد المرأة، واتفاقية حق ق  و  االحتيانات الماصة



198  

 

أهمية الدراسة يف ك ن دولة اإلمارات العربية المتحدة ها طر   افل ومؤثر  تنب و      

فل  الصعيد العالما يف تحقي  الشثراكة العالميثة مثن أنثل بلث   األهثدا  اإلنماايثة 

والقمثب العالميثة المعنيثة بتم تثل التعمت بتنفي  ت صثيات المثؤتمرات لالفية، حيث 

أثي بيا  يف  أدت  أباباالتنمية، وال   كان أخرها مؤتمر تم تل التنمية ال   فقد بمدتنة 

وك لك المساهمة المنضبطة للدولة يف الهيئات والمؤسسات والصنادت  . 1125ت لي  

يف تنفيث   المعنية بتقدتب المسافدات، فالوة فل  العث ن المباشثر التثا تقدمث  الدولثة

 .الربامظ  والمشارت  اإلنمااية يف الدول النامية

نه د و ،إل  بيان اإلطار العام لنشأة الشراكة يف التنمية العالميةتهد  ه ا الفصل          

دولة اإلمارات العربية المتحدة يف ماال التعاون الدولا من خالل إقامة ن ام تاار  

مؤشثرات الشثراكة يف التنميثة العالميثة سث اد  تحليثل أهثبو. ومالا منفتح فل  العالب

المتعلقثثة باالنفتثثاح التاثثار  أو بمؤشثثرات االسثثتثمار األننبثثا المباشثثر، وكثث لك 

استعراض أهب المبادرات التا قامت  تح تالت النقدتة للعمالة ال ا دة، فالوة فل ال

 .ةهبا دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقي  الشراكة يف التنمية العالمي

فلثث  أربعثثة مباحثثث، تتنثثاول المبحثثث األول اسثثتعراض مفهثث م الفصثثل شثثتمل وت     

الشراكة العالمية يف التنمية، بينما تركع المبحث الثثاين فلث  تحليثل الرتتيبثات الثناايثة 

والمتعددة األطرا  التا التعمت هبثا دولثة اإلمثارات العربيثة المتحثدة، أمثا المبحثث 

الدور اإلماراش يف تحقي  الشراكة يف التنمية العالمية مثن  الثالث،  ه  تركع فل  قياد

خالل تحليل مؤشرات ه ه الشراكة وتستعرض المبحث الراب  أهب المبثادرات التثا 

قامت هبا دولة اإلمارات العربية المتحدة يف دفب الماه د اإلنساين يف تحقي  الشراكة 

 .يف التنمية العالمية
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 املبحث األول

 العاملية يف التنميةمفهوم الشراكة 

 

تعنا الشراكة العالمية يف تحقي  التنمية العالمية االتفاق فل  تحقي  أهدا  مشرتكة     

أو محدودة  يف ن انب التنمية االقتصادتة واالنتمافية والبيئية فل  الصعيد العالما، 

سمية، وبمشاركة  عالة من كا ة الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الرسمية وغير الر

وتفرتض أن تتضثمن شث الا مثن أشث ال االفثرتا  بثاآلخر الث   تم ثن أن تسثهب يف 

 .التنمية

ولقد دخل مفه م الشراكة يف التنمية العالمية أدبيات االقتصاد يف إطثار التغييثرات        

الدولية واإلقليمية التا شهدها العالب يف فقد الثمانينيات من القرن الماضا، واتس  يف 

د التسعينيات من القرن العشرتن، م  تعاتد تأثيرات ظاهرة الع لمة، حيث بدأ مطل  فق

ه ا المفه م  ترتدد يف ال ثير من وثاا  من مة األمثب المتحثدة والمن مثات والهيئثات 

الدولية األخرى، حيث شهد العالب ال ثير مثن مبثادرات لامثب المتحثدة طبقثًا لمبثدأ 

 اة قضاتا ك نية تتعل  بالبيئة والس ان والتنمية والمرأة الشراكة العالمية يف التنمية لمعال

 :منها، وغيرها من القضاتا التا هتب الماتم  الدولاومحاربة الارتمة 

  2991المؤتمر العالما ح ل البيئة والتنمية يف رت  د  نانيرو بالربازتل فام. 

   2993المؤتمر الدولا لحق ق اإلنسان يف  يينا العام. 

   م2994المؤتمر الدولا للس ان والتنمية المنعقد بالقاهرة العام. 

   م2995القمة العالمية للتنمية االنتمافية يف ك بنهانن. 

   م2995المؤتمر العالما المعنا بتم ين المرأة يف ب ين العام. 
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   م1111القمة العالمية لالفية الادتدة يف ني ت ر  فام. 

  العنصثرتة بثدتربان يف ننث   إ رتقيثا فثام  المؤتمر العثالما حث ل مناهضثة

 .م1112

   1111فام  ن هانسرب القمة العالمية للتنمية المستدامة يف. 

  م1111بالم سيك فام م نتير   المؤتمر الدولا لتم تل التنمية يف. 

  مؤتمر المتابعة الدولا لتم تل التنمية المعنثا باسثتعراض تنفيث  ت ا ث  آراد

 .1118م نتير ، الدوحة، 

 لمؤتمر الر يث  المسثت ى بشثأن األهثدا  اإلنماايثة لالفيثة بني تث ر  فثام ا

 .م1121

  يف رتث  د   "11+رتث   "المسثتدامة  األمب المتحدة المعنا بالتنميثةمؤتمر

 .1121، نانيرو

  ،1125المؤتمر الدولا لتم تل التنمية يف أدت  أبابا. 

  ، 1125القمة العالمية للتنمية المستدامة يف ني ت ر. 

ت ند الي م اتفاق دولا فل  ون   إقامة شراكة فالمية ح ل التنمية بثين الثدول       

لقد تب إدرا  الشراكة يف  .هبد  إقامة إطار مؤسسا تسمح بإدارة فالمية رشيدة للتنمية

، 1111التثا أقثرت فثام  التنمية العالمية ضمن أول تات األهثدا  اإلنماايثة لاثثلفية

، ثثب أكثد الهثد  السثاب  إلقامة شراكة فالمية يف التنميثة حيث خصص الهد  الثامن

تععتع وساال التنفي  وتنشيط الشثراكة فل   1131فشر من أهدا  التنمية المستدامة 

وتستند الشراكة يف التنمية العالمية فل  مام فة  .العالمية من أنل التنمية المستدامة
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ب هتد  نميعها إل  تحسين المناخ االقتصاد  للدول، وخص صًا النامية منها، الدفاا

، مااية الدولية يف ممتلف المااالتاإلنفل  الت ظيف اإلتاابا للمسافدات والعمل 

خص صًا تلك المتعلقة بتشغيل الشثبا  وتحقيث  التنميثة البشثرتة يف نانثب الصثحة 

 .سانوالتعليب وتم ين المرأة واحرتام حق ق اإلن

ويف ه ا السياق صادقت أغلب دول العالب من  انضمامها إل  من مة األمب المتحدة       

فل  العدتد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بقضاتا التنمية العالمية حرصًا 

وإسهامًا ، منها فل  المشاركة الفعالة يف تععتع التعاون الدولا بإش ال  كا ة، من ناحية

منها يف تط تر القدرات التنم تة للثدول الفقيثرة مثن ناحيثة أخثرى، وبمثا تسثافدها يف 

وغيرها من التحثدتات التثا أثثرت م انهة تحدتات الا ع والفقر والمرض والبطالة 

 . فل  معدالت النم  االقتصاد  وفل  مسار التنمية المستدامة  يها
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 املبحث الثاني

 الثنائية واملتعددة األطراف للتعاون الدوليالرتتيبات 

 

 :الرتتيبات الثنائية -أوال

ترتبط دولة اإلمارات العربية المتحدة بعدد من االتفاقيات الثنااية التا تسثتهد  

تشاي  وحماتثة االسثتثمارات، ومنث  االزدوا  الضثرتبا، وتععتثع العالقثات الثناايثة 

 حيثثثثث شثثثثهدت ، وتبثثثثادل المثثثثربات التاارتثثثثة واالقتصثثثثادتة، والتعثثثثاون التقنثثثثا

اتفاقيات ( 29)م تعاتداا ملح ظًا يف فدد االتفاقيات الم قعة من 1122-1112الفرتة 

اتفاقيثثة يف ماثثثال ( 58)منهثثا ، م1122اتفاقيثثة يف فثثثام ( 251)إلثث   1112يف فثثام 

 اتفاقيثثثة يف ماثثثال منثثث  االزدوا  الضثثثرتبا والشثثث ل التثثثالا( 94)االسثثثتثمار، و

 (.2)ت ضح  لك

فدد اتفاقيات التعاون الثنااية المربمة بين دولة اإلمارات وممتلف الدول (2)ش ل 

 ( 1122-1112)للفرتة 

 
تقرتر مناخ االستثمار يف الدول العربية  المؤسسة العربية لضمان االستثمار،: من إفداد الباحث باالفتماد فل : المصدر
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 :األطرافالرتتيبات املتعددة  -ثانيًا

تتميثثع دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة بعثثثثثثثثثالقاهتا المتطثث رة مثثثث  الماتمثث       

حيثثث أهنثثا فضثث   عثثال يف أغلثثب المن مثثات والهيئثثات الدوليثثة والعربيثثة  الدولثثثثا،

قامثثثثت الدولثثثثة بالتصثثثثدت  واالنضثثثثمام إلثثثث  العدتثثثثد مثثثثن واإلقليميثثثثة، حيثثثثث 

 :والتا تم ن إتااز أهمها باآلش االتفاقيات الدولية المتعددة األطرا 

اتفاقيثثثة منثثث  تلثثث   البحثثثار وإغراقهثثثا بالفضثثثالت الفاسثثثدة وغيرهثثثا مثثثن  -

م الربوت كثثثثثث ل المعثثثثثثدل لمعاهثثثثثثدة المن مثثثثثثة 2911المثثثثثث اد لعثثثثثثام 

 .الهيدروغرا ية الدولية

الثثثدولا بثثثبعض أنثثث اع الحي انثثثات  باإلتاثثثاراالتفاقيثثثة الدوليثثثة الماصثثثة  -

 .م2913، لعام والنباتات المهددة باالنقراض

 .م2912اتفاقية حدود المسؤولية فن المطالبات البحرتة، لعام  -

 .اتفاقية تس تة منازفات االستثمار -

اتفاقيثثات قمثث  األفمثثال غيثثر المشثثروفة الم نهثثة ضثثد سثثالمة المالحثثة  -

 .م2988البحرتة لعام 

االتفاقيثثثثة الدوليثثثثة لالسثثثثتعداد والتصثثثثد  والتعثثثثاون يف ميثثثثدان التلثثثث    -

 م 2991العتتا لعام 

المثثثثاص بالمدمثثثثة اإل افيثثثثة  (GE-06)م 1112اتفثثثثاق ننيثثثثف للعثثثثام   -

 .لارض
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م بشثثثأن االفثثثرتا  الثثثدولا بثثثالحق ق فلثثث  2948اتفاقيثثثة ننيثثثف لعثثثام  -

 .الطاارات

 .اتفاقية المن مة الهيدروغرا ية الدولية -

اإلطثثار بشثثأن ن ثثام األ ضثثليات التاارتثثة بثثين الثثدول األفضثثاد يف اتفاقيثثة  -

 .من مة المؤتمر اإلسالما

 .م2991اتفاقية األمب المتحدة بشأن التغير المناخا، لعام  -

م المتضثثثمن التعثثثدتالت الثثث اردة فلثثث  االتفاقيثثثة 2991بروت كثثث ل فثثثام  -

الدوليثثة الماصثثة بإنشثثاد صثثندوق دولثثا للتعثث تض فثثن أضثثرار التلثث    

 .م2912تتا، لعام الع

 .م2991اتفاقية التن ع البي ل نا، لعام  -

 .م2994اتفاقية األمب المتحدة لم ا حة التصحر لعام  -

لعثثام ، اتفاقيثثة األمثثب المتحثثدة لم ا حثثة الارتمثثة المن مثثة غيثثر ال طنيثثة -

 .م1111

اتفاقيثثة سثثت كه لب بشثثأن المثث اد العضثث تة الثابتثثة غيثثر القابلثثة لتحلثثل، لعثثام  -

 .م1112

بشثثثأن آليثثثة التفثثثاوض الامثثثافا العربثثثا مثثث  الت ثثثتالت اإلقليميثثثة  اتفثثثاق -

 .ودون اإلقليمية

 .اتفاقية األمب المتحدة لم ا حة الفساد -
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 .اتفاقية األمب المتحدة بشأن حق ق الطفل -

 اتفاقية األمب المتحدة بشأن حق ق  و  االحتيانات الماصة -

)اتفاقية من مة التاارة العالمية -
1
). 

مثثا ورد أفثثاله يف شثثأن االتفاقيثثات الثناايثثة والمتعثثددة األطثثرا  باإلضثثا ة فلثث       

التثثا أبرمتهثثا دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة،  ثثإن دولثثة اإلمثثارات نثثادة يف تععتثثع 

التعثثثاون الثثثدولا لمدمثثثة التنميثثثة مثثثن خثثثالل أ  نهثثثد سثثث ى فلثثث  المسثثثت ى 

 .اإلقليما أو الدولا
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 املبحث الثالث

 حتقيق الشراكة يف التنمية العامليةقياس الدور اإلماراتي يف 

 

أن قيثثاد مسثثاهمة دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة يف تحقيثث  الشثثراكة يف التنميثثة     

العالمية تتطلثب التعثر  فلث  المسثافدات والمع نثات اإلنماايثة المقدمثة مثن دولثة 

النثثاتظ / الثث اردات+ الصثثادرات ) اإلمثثارات، وكثث لك مؤشثثر االنفتثثاح االقتصثثاد  

، وتحثث تالت العمالثثة ال ا ثثدة، فثثالوة فلثث  تثثد قات االسثثتثمار (محلثثا اإلنمثثالاال

 .األننبا المباشر الداخل إل  دولة اإلمارات العربية المتحدة والصادر منها للمار 

 :املساعدات واملعونات اإلمنائية الرمسية -أوال
وإفانثثات قثثدمت دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة منثث  إنشثثادها منحثثًا وقروضثثا ا   

مليار دوالر للعدتد من دول العالب خص صثًا الثدول الناميثة  11ومسافدات تمطت 

)لتم تل مشارت  إنمااية وخيرتة وم انهة آثار ال  ار  والحرو 
3
). 

المسثافدات اإلنماايثة الرسثمية المقدمثة مثن دولثة اإلمثارات صثايف وبلغ إنمالا      

مليار دوالر وه  ما تش ل ( 28)قرابة ( 1125-2911)العربية المتحدة خالل الفرتة 

من إنمالا المسافدات اإلنمااية الميسرة المقدمة من الدول العربية خالل % 8.5نح  

نف  الفرتة، وها ب لك تحتل المرتبة الثالثثة بعثد الممل ثة العربيثة السثع دتة ودولثة 

)ال  تت 
4
). 

تط راا ملم سًا النصف الثاين من العشرتة الثانية للقرن الحاد  والعشرتن  وقد شهد     

يف حاب المسافدات اإلنمااية اإلماراتية الرسمية المقدمة لممتلف دول العالب، حيث 

( 1114-1111)الفرتة دوالر يف ملي ن ( 814)ملي ن دوالر مقارنة ( 4115)وصلت 

 .والش ل التالا ت ضح  لك
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الرسمية المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة  فدات اإلنماايةالمسا( 2) ندول

 ملي ن دوالر( 2911-1125)

 قيمة المسافدات الفرتة

2911-2914 913 

2915-2919 1851 

2981-2984 1128 

2985-2989 111 

2991-2994 2951 

2995-2999 481 

1111-1114 814 

1115-1119 419 

1121-1125 4115 

2911-1125 21291 

 541،ص1122صندوق النقد العربا وآخرون، التقرتر االقتصاد  العربا الم حد للعام : المصدر

وحا  ت دولة اإلمارات للعام الراب  فل  الت الا فل  م انتها ضمن أكثر فشر دول      

 .مانحة للمسافدات اإلنمااية الرسمية قياسًا بدخلها الق ما

للبيانات األولية الماصة بلانة المسثافدات التنم تثة التابعثة لمن مثة التنميثة وطبقًا  

والتعاون االقتصاد  والتا تشمل الدول التا قدمت مسثافدات إنماايثة رسثمية لعثام 

،  ثثإن دولثثة اإلمثثارات احتلثثت المركثثع األول ضثثمن أكثثرب الثثدول المانحثثة 1122

، تليهثثا %(2021) ما اإلنمثثالاللمسثثافدات اإلنماايثثة الرسثثمية قياسثثًا بثثدخلها القثث
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ثب ل سمب ر  يف المرتبة الثالثة، بنسبة % 2022ونادت النروتظ يف المرتبة الثانية بنسبة 

)% 1094، ثب الس تد يف المرتبة الرابعة بنسبة (2%)
5
وكانت دولة اإلمارات قد احتلت . (

مرتبثة وال 1124و1123المرتبة األول  فالميثًا يف نسثبة المسثافدات للثدخل فثاما 

 .1125الثانية بعد الس تد فام 

وتتميع المسافدات والمع نات اإلنمااية المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة      

باملة من المعاتا والسمات تاعلها تمثل أحد النما   المهمة للتعاون اإلنمثااا بثين 

 :وتتمثل ه ه السمات باآلش. الدول النامية

اإلنمااية اإلماراتية فن مصادر التم تل التاارتة ب صفها تتصف المسافدات  -

مسافدات ميسرة، غير مشروطة، وال تتب تقييدها بشروا الت رتد والتنفي  من 

قبل مؤسسات الدولة المانحة، وبعدم تدخلها يف السياسات االقتصادتة ال لية 

 .للدول المستفيدة منها، فالوة فن إنراداهتا المرنة والسهلة

النطاق الاغرايف للمسافدات والمع نات اإلنمااية المقدمثة مثن دولثة اتساع  -

دولة ( 255 ) اإلمارات العربية المتحدة، إ  بلغ فدد الدول المستفيدة أكثر من

يف منثاط  العثثالب الممتلفثثة، المسثثألة التثا تع ثث  ب ضثث ح النطثثاق الثثدولا 

 .ال اس  له ه المسافدات

اإلنمااية اإلماراتية من خالل قن ات فدة أهمها تقدتب المسافدات والمع نات  -

العثث ن المباشثثر مثثن الح  مثثة، والعثث ن غيثثر المباشثثر مثثن خثثالل صثثنادت  

ومؤسسات تم تل التنمية الدولية واإلقليمية متعددة األطرا ، والع ن األهلا 

 (.2) ال   تقدم  الهيئات والامعيات والمؤسسات الميرتة والماصة
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ؤسسات التا تعن  بتقثدتب المسثافدات اإلنماايثة يف دولثة وت ند العدتد من الم 

اإلمارات العربية المتحدة فل  ش ل قروض ميسرة أو مثنح أو مسثاهمات يف رؤود 

أم ال مشروفات تنم تة الست مال وتطث تر البنيثة التحتيثة والمثدمات وهتيئثة قافثدة 

والتعثدتن، والعرافثة  التنمية االقتصادتة يف الدول النامية يف مااالت الطاقة والصنافة

والثروة الحي انية والنقل واالتصاالت والبنية التحتيثة، مثن أهمهثا صثندوق أبث  ظبثا 

للتنمية، ال   تُعد ال راع التنم   الثدولا لدولثة اإلمثارات العربيثة المتحثدة والث   

تنتهظ سياسة تق م فل  دفب وتم تل المشارت  التا من شأهنا أن تثد   فمليثة التنميثة 

 مسثتدام وتسثهب يف المثدى الط تثل يف تمطث  سث ان الماتمعثات المسثتفيدةبش ل 

 .لمط الفقر 

 وبلثثغ فثثدد المشثثارت  التنم تثثة التثثا قثثام صثثندوق أبثث  ظبثثا للتنميثثة بتم تلثثثثثثثثثها       

دولة بلداا ناميًا ح ل العالب من خالل قروض  84مشروفًا يف  (498)م 1122م  هناتة 

، نثادت الثدول مليثار درهثب إمثاراش( 11)تنم تة ومنح استثمارات إنمالية تقثدر بثث 

مليار درهثب ( 5804)مشروع بلغت قيمتها ( 341)العربية يف مقدمة الدول المستفيدة 

ندوق خثالل من إنمالا قيمة المشثارت  التثا م لهثا الصث %(12)إماراش أ  ما تعادل 

)، والادول التالا ت ضح  لك(1122-2912)الفرتة 
1
). 

وفالوة فل   لك  إن الصندوق تشر  فل  إدارة المنح التثا قثدمتها ح  مثة أبث      

ظبا من خالل متابعة تنفي  المشارت  المستفيدة من ه ه المنح، حيث فهدت ح  مة 

منح بقيمثة إنماليثة ( 2)م اإلشرا  فل  تم تل 1119أب  ظبا إل  الصندوق يف فام 

مة اإلنمالية لقروض ومنح ح  مة أب  مليار درهب، وب لك ت  ن القي (20218)تبلغ 
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 مليثثار درهثثب إمثثاراش( 24)م حثث الا 1119ظبثثا للثثدول الناميثثة مثث  هناتثثة فلثث  

) مشروفًا تنم تا( 18)لتم تل  
1
). 

الت زت  الاغرايف إلنمالا المشارت   التنم تة للصندوق لغاتة ( 2)ندول

 درهب إماراش مليار  م32/21/1122

 النسبة المئ تة قيمة المشارت  فدد المشارت  المنطقة

 %83 5804 341 الدول العربية

 %1 303 18 الدول األ رتقية

 %1 402 12 الدول اآلسي تة

 %4 2101 2 دول أوروبا وأمرت ا الالتينية

 %211 1101 498 المام ع

 44م، ص 1121م،  أب  ظبا، 1119صندوق أب  ظبا للتنمية، التقرتر السن   : المصدر

وباإلضثثا ة إلثث  المسثثافدات اإلنماايثثة الح  ميثثة تقثث م بعثثض المؤسسثثات غيثثر       

 الح  ميثثة بتقثثدتب المسافثثثثثثدات للعدتثثد مثثن الثثثثثثثدول الفقيثثرة وخثثالل األزمثثات، 

ومن ه ه المؤسسات مؤسسة خليفة بن زاتد آل هنيان لافمال اإلنسانية التا تثأسست 

ح ل العالب واسثتفادت منهثا الفئثات دولة ( 41)م والتا شملت نشاطاهتا 1111فام 

وتم ن اإلشارة إل  أهب األنشثطة التثا قامثت هبثا  .الفقيرة المحتانة يف الدول النامية

 : مؤسسة خليفة بن زاتد آل هنيان لافمال اإلنسانية باآلش

تقدتب المسافدات العينية إلغاثة الفلسطينيين يف قطاع غعة بالتعاون م  وكالة  -

فالوة فل  تقدتب المسثافدات العانلثة إلغاثثة ، (األونروا) غ   الالنئين 

الالنئين  يف واد  س ات يف باكستان، وإل  فشرة آال  أسرة من المتضررتن 
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من الفيضانات يف الفلبين، وك لك للمتضررتن من العالزل واألفاصير التثا 

 .ضربت نعترة س مطرة يف اندونيسيا

ية لغر ة فمليات النساد والت ليد تقدتب مام فة من األنهعة والمعدات الطب -

 .بمستشف  الدمردا  التاب  لاامعة فين شم  يف نمه رتة مصر العربية

محطة مياه يف والتة شمال دار  ر يف إطار ( 11)تنفي  مشروع تأهيل وتشغيل  -

حرص المؤسسة فل  تقدتب مسثافدهتا المدماتيثة واإلنماايثة لسث ان والتثة 

 .دار  ر

سرطان ال حيد يف ك ل مب  بسيرتالن ا بثأنهعة طبيثة تعوتد مستشف  فال  ال -

 .متط رة

دفب إنشاد محميتان زرافية إلنتا  المضروات لمعهد دار األتتام المسلمين يف  -

نينغيشثا بامه رتثثة الصثين الشثثعبية، حيثث تسثثتفيد مثن هثث ا المشثروع نحثث  

 .طالب وطالبة يف المعهد( 384)

أوربا واسيا وإ رتقيا وأسرتاليا م  دولة يف ( 12)تنفي  مشروع إ طار صااب يف  -

، الرتكيع فل  الدول التا ت ان  ظرو ًا اقتصادتة ومعيشثية صثعبة كفلسثطين

 .أ غانستان، والص مال، العراق

م 1119كما وقامت مؤسسة خليفة بن زاتد آل هنيان لافمال اإلنسانية خالل العام     

بت قي  فدة اتفاقات تعاون وشراكة فدة م  ستة من مات دولية إلغاثة وتنمية أ غانستان 

،وسيف (الي نيسيف) مؤسسة أوكسفام الربتطانية، من مة األمب المتحدة للطف لة : ها

( نثين) ، والتحثالف العثالما لم ا حثة سث د التغ تثة (لأنق وا األطفثا)  ا تشيلدرن 
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والمف ضية السامية لشؤون الالنئين، كما تب الت قي  م  إدارة  يرنن ت نتا العالميثة 

اتفاقية تعاون وشراكة إلطالق مبادرات إنسانية مشرتكة يف ماالا التعليب والصحة يف 

)، كينيا وزتمباب  خمسة دول أسي تة وإ رتقية ها المغر ،  لسطين، باكستان
8
). 

وصل فثدد الثدول التثا اسثتفادت مثن المبثادرات  1123هناتة العام الماضا وم      

والمشارت  اإلنسانية التا نف هتا مؤسسة خليفة بن زاتد آل هنيان لافمال االنسانية يف 

دولة قدمت لها المؤسسة مسافدات  (11)دولة بالمقارنة م   11المار  إل  أكثر من 

وتب تقدتب ه ه المسافدات بالتعاون م  سفارات الدولة .. يف العام االول من تأسيسها

وتم ن إتااز أهب مشارت  ومسافدات  .يف المار  والمؤسسات والمن مات الدولية

)باآلش 1123المؤسسة المارنية خالل العام 
9
): 

 يف البحرتن و لك  فرتسًا (111)ب تب تقدتب الدفب لحفل ز ا  نمافا ض

 .للمرة الثالثة فل  الت الا

  مشروع مستشف  الشيخ خليفثة بثن زاتثد آل هنيثان يف مدتنثة الثدار البيضثاد يف

وتعد ه ا المستشف  صرحًا طبيًا متميعاا يف شمال إ رتقيا .الممل ة المغربية،

والشراتين باحت اا  فل  ثالثة تمصصات دقيقة ها الط ارئ وأمراض القلب 

وقسب األورام وأمراض السرطان وتعترب باك رة أفمال المؤسسة وتأكيداا فل  

وتثأش المستشثف  تلبيثة .التعامها بتنفي  رؤتتها وأهثدا ها يف الماثال الصثحا

لحانة القطاع الصحا يف الممل ة المغربية للتمصصثات الدقيقثة باإلضثا ة 

سثام التشثميص الممتلفثة إل  العدتد من المدمات واألقسثام المسثاندة كأق

وثماين صاالت كربى للعمليات الاراحية ووحدة خاصثة للحثروق ووحثدة 

ألف  32وتصل مساحة المستشف  إل  .شاملة لطب األطفال واألم مة وغيرها
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م زفثة فلث  األقسثام والتمصصثات  سثرتراا  231مرت مرب  وتضب ما تعثادل 

 .الممتلفة

 نية ها تثارتن والربغليثة والبسثتان نااز مشارت  إنمااية يف خم  بلدات لبناا

وطباتا والعل طية تتمثل يف إنشاد طرقات ومالفب، وتاهيع بعض المساند، 

 .وت  ير م لدات كهربااية

    عاليات برنامظ للمسثافدات الغ اايثة والصثحية والتعليميثة لتث ن  والث 

استفادت من  فشرات اآلال  من األسر المعث زة وآال  التالميث  وفشثرات 

وتثثب تنفيثث  برنثثامظ . المراكثثع الصثثحية المنتشثثرة يف ممتلثثف أنحثثاد تثث ن 

المسافدات بالتعاون م  الهالل األحمر الت نسا واالتحاد الت نسا للتضامن 

االنتمافا ووزفت خالل  فشرة آال  سلة غ ااية فل  فشرات اآلال  من 

إلضا ة األسر المع زة واأل راد من كبار السن و و  االحتيانات الماصة، با

سيارة إسعا ، واكثر من  21إل  تقدتب اكثر من خمسة آال  حقيبة مدرسية و

 .نهازاا طبيًا تب تسليمها ل زارة الصحة الت نسية( 51)

  أناعت مؤسسة خليفة بن زاتد آل هنيان لافمثال االنسثانية يف باكسثتان فثدة

هث ه مشارت  تنم تة نف ها المشروع االمثاراش لمسثافدة باكسثتان ومثن بثين 

المشارت  شارع الشيخ خليفة بن زاتد نن   وزترستان ه ا المشروع الحي   

ال   تعتثرب مثن أكثرب وأهثب المشثارت  التنم تثة الحدتثثة التثا تثب تنفيث ها يف 

وسثيع د أثثره . باكستان وتمثل أول خط ة نح  التقدم واالزدهار يف المنطقثة

الشثارع يف تحسثين وسثاهب  .المباشر فل  ر اهية وتطث ر السث ان المحليثين

طرق الم اصالت والثربط بثين المثدن والقثرى التثا تعثاين مثن صثع بات يف 
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االتصال بالمدن الرايسية بسبب طبيعتها الاغرا ية ال فرة التا تعي  استمدام 

وساال الم اصالت الحدتثة  يها ويف تقليل ت لفة النقل وسه لة وسرفة نقل 

والحي انية وم اد البنثاد مثن منطقثة البضاا  والمنت نات العرافية والمعدنية 

ننثث   وزترسثثتان إلثث  مراكثثع الت زتثث  الرايسثثية بباكسثثتان وسثثيعتد التفافثثل 

والتالحب االنتمافا بين أبناد المنطقة وسيؤمن لهب طرت  تنقل سرت  وآمن 

 للمستشفيات وال ليات والمدارد التعليمية والدواار والمؤسسات الح  مية

 د آل هنيان لافمال االنسانية يف أ غانستان مشروفًا تم ل مؤسسة خليفة بن زات

 (25)للتحسين الغ ااا تعد من أهب المشارت  التنم تة هنا  إ  تفيد أكثر من 

وقثد قطث  المشثروع الث   تنفث ه مؤسسثة نثين  .ملي ن طفل وامثرأة ا غانيثة

العالمية المعرو ة يف تنفي  مثل ه ه المشارت  الحي تة ش طًا مهمًا من مراحل 

وتثدفب  .التنفي  ال   ستنع   أثاره فل  اكثثر مثن نصثف الشثعب اال غثاين

المشروع أربعة من الم اد الغ ااية األساسية فل  نطثاق واسث  يف أ غانسثتان 

 .قمح والعت ت والسمن النباش باإلضا ة إل  ملح الطعاموهما دقي  ال

وك لك تساهب دولة اإلمارات العربية المتحدة يف تم تل التنمية يف العدتد من الدول      

العربية والنامية من خالل المسثاهمة يف تم تثل بعثض المؤسسثات متعثددة األطثرا  

نثثك اإلسثثالما للتنميثثة، كالصثثندوق العربثثا لإلنمثثاد االقتصثثاد  واالنتمثثافا، والب

وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والمصر  العربا لتم تل التنمية يف إ رتقيا، وبرنامظ 

المليظ العربا لدفب من مات األمب المتحدة وغيرها من المؤسسات التا تسثاهب يف 

 .تم تلها ح  مة دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 :حتويالت العمالة الوافدة -ثانيًا
تش ل التثد قات الماليثة المرتبطثة بتحث تالت العثاملين يف دولثة اإلمثارات العربيثة    

المتحدة أحد أهب مصادر التم تل المارنية يف الثدول المرسثلة للعمالثة وخص صثًا 

الدول األسي تة وتتعدد   ااد التح تالت فل  الدول المصدرة للعمالة، حيث تثؤد  

تم ن تحقيق   لدخل يف ه ه الدول بش ل اله ه التح تالت إل  تحسين هي ل ت زت  ا

فن طرت  الربامظ اإلنمااية التا تتبنها تلك الدول، خص صثًا يف حالثة هاثرة الفقثراد 

 ضالا فن  لك بينت العدتد من االبحا  والدراسثات المتعلقثة . والعمال غير المهرة

 تات باستمدامات التح تالت إل  أن التح تالت تنف  بصفة أساسية فلث  ر ث  مسثت

االستهال  والصحة والتعليب ألسر العمال، وه  ما تق د إل  تحسين مست تات المعيشة 

 .ألسر المهانرتن

كما وتسهب تح تالت العمالة بص رة اتاابية فل  اقتصادات الدول المصدرة لها،      

خص صًا فل  ميعان المد  فات،  التح تالت تؤد  إل  التمفيف من حدة اختناقات 

ننبا للدول المصدرة للعمالة، وتحسن م قف حساهبا الاار ، المسثألة الصر  األ

التا تاعل ميعان المد  فات لعدد كبير من الدول المصدرة للعمالة تعتمد بش ل كبير 

 .فل  تد قات تح تالت العمالة

وشهدت تح تالت العثاملين األنانثب يف دولثة اإلمثارات العربيثة المتحثدة تعاتثداا     

السن ات القليلة المنصرمة نتياة لتعاتد العمالثة ال ا ثدة للدولثة التثا ملح ظًا خالل 

من الناتظ المحلا % 208وقد بلغت ما نسبت   تشهد تسارفًا يف معدل النم  االقتصاد ،

، وها بث لك تتمطث  ن يرهتثا 1125اإلنمالا لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 

)%( 1.31)ويف الدول المتقدمة  %(1.12)فل  الصعيد العالما 
21
). 
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مليار  (31)وقد قدرت تح تالت العاملين من دولة اإلمارات العربية المتحدة  بنح       

ونادت اإلمارات بالمرتبة . م1113مليار دوالر فام  404م مقارنة بث 1125دوالر فام 

التثالا ت ضثح  والشث ل. الثالثة فالميًا يف حاب التح تالت للماليثة للعمالثة ال ا ثدة

 . لك

تح تالت العمالة ال ا دة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفرتة ( 3)ش ل 

 مليار دوالر( م1113-1125)

 

 :الادول باالفتماد فل   تب إفداد: المصدر

World Bank, Facts of immigration and 

remmmittes,Washington,Various issues  

بأن العتادة الملح ظة يف تح تالت العاملين األنانب بدولة اإلمارات وتم ن الق ل       

تععى إل  فدة أسثبا  مثن ( 1125-1113)العربية المتحدة خص صًا خالل الفرتة 

وانمفاض ، أهمها زتادة فدد العمالة ال ا دة، وما ترتب فن  لك من زتادة يف دخ لهب

البنيثة التحتيثة للصثنافة المصثر ية كلفة التح تالت يف ظل التحسثن الث   طثرأ فلث  

وانتشار شب اهتا فرب العالب، فالوة فل  التحسن النسبا يف نم   المساندة للتح تالت،
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البيانات المرتبطة هبث ه التحث تالت يف ضث د تعاتثد الث فا بأهميتهثا يف د ث  ومسثاندة 

 .التنمية يف الدول النامية

تح تالت العمالة ال ا دة يف دولة اإلمارات وغنا فن البيان،  إن القيمة الحقيقية ل      

العربية المتحدة قد تتااوز األرقام المعلنة ب ثير فند احتسا  التح تالت التا تتب من 

خالل القن ات غير الرسمية، المسألة التا تاعل تأثيراهتثا بالغثة األهميثة يف االقتصثاد 

ير دخثثل مسثثتدام ال لثثا للثثدول المسثثتقبلة لهثث ه التحثث تالت، و لثثك مثثن خثثالل تثث  

ومت اصل من النقد األننبا وت  ير م ارد لتم تل االستيراد وتحفيع الطلب ال لثا يف 

 .االقتصاد وبالتالا تحفيع النم  االقتصاد 

وتم ن الق ل بأن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعد الي م إحدى الدول األساسية     

مثثن  %(501)التثا تسثهب يف التحث تالت الدوليثة للعمالثثة، حيثث أهنثا تسثاهب بحث الا 

مليثثثار دوالر  (581)بنحثث   1125إنمثثالا التحثث تالت الدوليثثة التثثثا قثثدرت فثثام 

)أمرت ا
22
). 

دولثة اإلمثارات العربيثة المتحثدة لافثداد ال بيثرة مثن وصف ة الق ل  إن استيعا     

العمالة ال ا دة وخص صًا من الدول الفقيرة تععز من الشراكة العالمية يف التنمية، كما 

وُتعد مساهمة اتاابية يف الاهد العالما الهاد  للتمفيف من حدة الفقثر والبطالثة يف 

ملين إل  دولهثب، باإلضثا ة إلث  تلك الدول من خالل التح تالت النقدتة لهؤالد العا

خدمات التأمين الصحا المقدمة لهب وم ا ئة هناتثة المدمثة والتسثهيالت المصثر ية 

 .الممن حة لهب من قبل المصار 
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 :تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة -ثالثًا
العربية شهدت تد قات االستثمارات األننبية المباشرة ال اردة إل  دولة اإلمارات     

تط راا ملح ظًا ب ص ل  إلث  مسثت تات غيثر ( 1125-1112)المتحدة خالل الفرتة 

مليث ن  (21912)إلث   1112ملي ن دوالر فام  (2284)مسب قة، حيث ارتفعت من

)والش ل التالا ت ضح  لك  مرات (9) بقرابة، أ  تضاففت 1125دوالر فام 
21
). 

 ال ارد إل  تد قات االستثمار األننبا المباشر( 4)ش ل 

 ملي ن دوالر( م1125-1112)دولة اإلمارات العربية المتحدة  

Source: UNCTAD, World Investment Report, Various Issues 
 

وتم ن تفسير االتااه التصافد  لتثد قات االسثتثمار األننبثا الث اردة إلث  دولثة      

تتمثل إل  تضا ر ف امل فدة،  (1125-1112)الفرتة اإلمارات العربية المتحدة خالل 

وتبسيط وتحسين الن ب واإلنرادات إضفاد المعتد من المرونة فل  األطر التشرتعية  يف

يف ماثثال المثثدمات الماليثثة  السثثيما ات العالقثثة باالسثثتثمارات األننبيثثة المباشثثرة 

وإطالق المشارت  الصنافية خصمصة تلك المدمات  وك لكوالعقارتة واالتصاالت، 

تععتع نه د الرتوتظ لالستثمار  فالوة فل ، احية الضممة ومشارت  البنية التحتيةوالسي

 .وتععتع الشفا ية وت  ير ق افد البيانات والمعل مات الحدتثة
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ومن المت ق  أن ترتف  االستثمارات األننبية المباشرة ال اردة إل  دولثة اإلمثارات     

السثيما يف ظثل المطث ات التثا تتمث ها الدولثة نحث  تحقيث  رؤتتهثا العربية المتحدة 

يف بناد اقتصاد متن ع قااب فل  المعر ة واالبت ار، منها افتماد السياسثة العليثا  1112

مبثادرة  (211)لدولة اإلمارات يف ماال العل م والت نل نيا واالبت ار، والتا تتضمن 

المياه، والفضاد، وتمصيص حاب ، النقل، وطنية يف قطافات التعليب، الصحة، الطاقة

)مليار درهب إماراش (311)استثمارات مت قعة  يها بأكثر من 
23
). 

أما  يما تتعل  بالتد قات االستثمارات األننبية المباشرة الصادرة من دولة اإلمارات      

، حيث (1125-1112)العربية المتحدة،  قد ل حظ زتادهتا بش ل ملح ظ خالل الفرتة 

يف فثثام  دوالرمليثث ن ( 9124)م إلثث  1112مليثث ن دوالر فثثام  (124)ارتفعثثت مثثن 

)مرة والش ل التالا ت ضح  لك( 43) ، أ  تضاففت التد قات بنح 1125
24
). 

 

تد قات االستثمار األننبا المباشر الصادر من دولة اإلمارات العربية ( 5)ش ل 

 ملي ن دوالر ( 1125-1112)المتحدة 

 
، تقرتر مناخ االستثمار يف الدول وااتمان الصادرات المؤسسة العربية لضمان االستثمار: المصدر

 العربية، سن ات ممتلفة
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تفثثث  حاثثثب التثثثد قات االسثثثتثمارتة األننبيثثثة ترومثثثن المت قثثث  أتضثثثًا أن     

المباشثثرة الصثثادرة مثثن دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة خثثالل السثثن ات المقبلثثة 

نتياثثة لت نثث  السياسثثة االسثثتثمارتة نحثث  زتثثادة نشثثاطها االسثثتثمار  يف العدتثثد مثثن 

الثدول العربيثثة واألننبيثثة و لثثك يف إطثثار إتاثاد مصثثادر دخثثل تثثدفب سياسثثة التن تثث  

ح  مثثة اإلمثثارات  اسثثرتاتيايةقتصثثاد  التثثا تتبنهثثا الدولثثة والتثثا أكثثدت فليهثثا اال

 1112اإلمثثارات م، وتتماشثث  مثث  رؤتثثة 1111أقثثرت فثثام  العربيثثة المتحثثدة التثثا 

العربيثثة  عثثعز مثثن م انثثة دولثثة اإلمثثاراتتمتنثث ع ومسثثتدام  الهاد ثثة إلثث  بنثثاد اقتصثثاد

 .االقتصاد العالمافل  خارطة المتحدة 

 

 :االنفتاح التجاري على العامل اخلارجي -رابعًا
نمثثثثث اا ملح ظثثثثثًا يف حاثثثثثب التبثثثثثادل ( م1125-1111)شثثثثثهدت الفثثثثثرتة    

التاثثار  بثثين دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة والعثثالب المثثارنا، و لثثك نتياثثة 

وقثثد . لعتثثادة حصثثيلة الصثثادرات السثثلعية والمثثد  فات فثثن الثث اردات السثثلعية

اح االقتصثثاد  مثث  العثثالب المثثارنا، إ  بلغثثت أنع ثث   لثثك فلثث  مؤشثثر االنفتثث

 م 1125يف فثثثام %(  245)نسثثثبة التاثثثارة المارنيثثثة للنثثثاتظ المحلثثثا اإلنمثثثالا 

)والش ل التالا ت ضح  لك . 1111يف فام %( 82)مقارنة بث 
25
). 
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مؤشر االنفتاح التاار  لدولة اإلمارات العربية المتحدة فل  العالب ( 2)ش ل 

 ( %1125-1111)المارنا 

 :من قبل الباحث باالفتماد فل  العالب المارنا تب احتسا  معدل االنفتاح التاار : المصدر

International Monetary Fund, Foreign Trade Direction, Various 

Issue 

 

وتم ثثثن القثثث ل بثثثأن ارتفثثثاع معثثثدالت االنفتثثثاح االقتصثثثاد  لدولثثثة اإلمثثثارات    

العربيثثة المتحثثدة فلثث  العثثالب المثثارنا تعثث د إلثث  افتمثثاد الدولثثة فلثث  بثثرامظ 

فدتثثدة لتحرتثثر التاثثارة هبثثد  تععتثثع فمليثثة االنثثدما  مثث  االقتصثثاد العثثالما، ومثثن 

خثثثالل األفثثث ام  المت قثثث  أن تسثثثتمر معثثثدالت االنفتثثثاح االقتصثثثاد  باالرتفثثثاع

القادمثثة خص صثثًا مثث  انضثثمام دولثثة اإلمثثارات إلثث  منطقثثة التاثثارة الحثثرة العربيثثة 

م، وإلثثثث  السثثثث ق المليايثثثثة 1115حيثثثثع التنفيثثثث  فثثثثام  ال ثثثثربى التثثثثا دخلثثثثت 

م، فثثالوة فلثث  فقثثد الدولثثة للعدتثثد مثثن 1118مطلثث  فثثام  المشثثرتكة التثثا بثثدأت يف

لمتقدمثثثة والناميثثثة،  ضثثثالا فثثثن اتفاقيثثثات التبثثثادل التاثثثار  مثثث  ممتلثثثف الثثثدول ا

 .إنشااها للمناط  الحرة
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وتتميثثع دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة بانتهانهثثا لسياسثثة تاارتثثة شثثفا ة وحثثرة،   

حيثثث لهثثا شثثركاد يف أغلثثب منثثاط  العثثالب، وتصثثنف دولثثة اإلمثثارات ضثثمن أهثثب 

حققثثثت دولثثثة فشثثثرتن دولثثثة مصثثثدرة فلثثث  الصثثثعيد العثثثالما، حيثثثث نثثثادت يف 

للفثثرتة  اهتثثا، وفلثث  صثثعيد الثث اردات السثثلعية % 24نمثث  بلثثغ  مت سثثط  اإلمثثارات

، يف حثثثين 1124 - 1121للفثثثرتة مثثثن % 5العالميثثثة حققثثثت نمثثث اا بالمت سثثثط بلثثثغ 

، أمثثا %8وصثثلت نسثثبة النمثث  يف دول الشثثرق األوسثثط وخثثالل  ات الفثثرتة حثث الا 

 .1124 – 1121للفرتة من % 21اإلمارات  بلغ مت سط نسبة النم  

 202بلغثثت  1111بثثين التقرتثثر أن صثثادرات اإلمثثارات مثثن الغثث اد خثثالل فثثام     

مليثثثار دوالر، م ضثثثحًا  102وصثثثلت إلثثث  أكثثثثر  1124مليثثثار دوالر وخثثثالل فثثثام 

مليثثار دوالر  202كثثان  قثثط  2991أن واردات اإلمثثارات مثثن الغثث اد خثثالل فثثام 

ثثثر مثثن وصثثل إلثث  أك 1124مليثثارات دوالر وفثثام  301إلثث    1111وصثثل فثثام 

  .مليار دوالر 2101

مليثثثار دوالر  21108مثثثا قيمتثثث   1124وتبلثثثغ قيمثثثة صثثثادرات اإلمثثثارات خثثثالل    

 1124مثثن إنمثثالا صثثادرات اإلمثثارات السثثلعية خثثالل % 31وتشثث ل مثثا نسثثبت  

مثثن إنمثثالا صثثادرات اإلمثثارات % 3402مثث  العلثثب بأهنثثا كانثثت تشثث ل مثثا نسثثبت  

ة الدولثثثة يف تقليثثثل االفتمثثثاد فلثثث  مثثثا تؤكثثثد ناثثثاح سياسثثث 1121السثثثلعية خثثثالل 

  .النفط كسلعة أساسية للتصدتر

للفثثثثرتة مثثثثن % 2أن صثثثثادرات المثثثثدمات العالميثثثثة حققثثثثت نمثثثث اا بالمت سثثثثط     

، أمثثثثا دول الشثثثثرق األوسثثثثط وخثثثثالل نفثثثث  الفثثثثرتة  شثثثثهدت 1124 - 1121

، و يمثثا تتصثثل بدولثثة اإلمثثارات بلثثغ مت سثثط نسثثبة النمثث  %5صثثادراهتا نمثث اا بلثثغ 
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حققثثثت صثثثادرات اإلمثثثارات  1124، وخثثثالل 1124 - 1121للفثثثرتة مثثثن % 22

، مثثث  مالح ثثثة أن صثثثادرات 1123مقارنثثثة مثثث  % 24مثثثن المثثثدمات نمثثث اا بنسثثثبة 

، ويف دول الشثثرق األوسثثط بلغثثت النسثثبة %5العثثالب مثثن المثثدمات نمثثت بنسثثبة 

خثثالل العثثام  اتثث ، أمثثا الثث اردات العالميثثة مثثن المثثدمات والتثثا حققثثت نمثث اا % 1

،  ثثثإن دول الشثثثرق األوسثثثط وخثثثالل 1124 - 1121للفثثثرتة مثثثن % 1مت سثثثط بال

، يف حثثثين سثثالت اإلمثثثارات مت سثثثط %9 ات الفثثرتة سثثثالت مت سثثثط نمثث  بلثثثغ 

  .للفرتة  اهتا% 24نسبة نم  بلغ 

مليثثار دوالر خثثثالل  4505ان واردات دولثثة اإلمثثثارات مثثن النقثثثل بلغثثت قيمتهثثثا    

حثثثثال التعامثثثثل مثثثث  االتحثثثثاد األوروبثثثثا  فالميثثثثًا يف 2وتثثثثأش يف المرتبثثثثة  1124

كمام فثثة، كمثثا ورد  كثثر اإلمثثارات يف الثث اردات مثثن السثثفر حيثثث بلغثثت قيمثثة 

فالميثثثثًا يف  24ونثثثثادت يف المرتبثثثثة  1124مليثثثثار دوالر خثثثثالل  2108وارداهتثثثثا 

 .حال التعامل م  االتحاد األوروبا كمام فة

للصثثثادرات والثثث اردات حا  ثثثت دولثثثة اإلمثثثارات فلثثث  م انتهثثثا كثثثأهب سثثث ق     

السثثلعية فلثث  مسثثت ى دول الشثثرق األوسثثط وإ رتقيثثا، حسثثب تقرتثثر إحصثثادات 

الصثثثادر فثثثن من مثثثة التاثثثارة العثثثالما يف هناتثثثة أكتثثث بر  1125التاثثثارة الدوليثثثة 

فالميثثًا يف الصثثادرات السثثلعية التثثا  22حيثثث احتلثثت اإلمثثارات المرتبثثة ، 1125

فالميثثثًا يف الثثث اردات مثثثن السثثثل   11ة مليثثثار دوالر، والمرتبثثث 321بلغثثثت قيمتهثثثا 

مليثثار دوالر، أمثثا فلثث  صثثعيد تاارهتثثا السثثلعية فلثث  مسثثت ى  121وبمثثا قيمتثث  

مثثن إنمثثالا صثثادرات % 18فلثث    دول الشثثرق األوسثثط،  اسثثتح  ت اإلمثثارات

 .1124خالل العام  من إنمالا وارداهتا % 33المنطقة وما نسبت  



225  

 

 والبثثثالغ 1124العالميثثثة مثثثن الصثثثنافات خثثثالل أمثثثا  يمثثثا تتعلثثث  بالتاثثثارة      

 85ترليثثث ن دوالر،  كثثثر التقرتثثثر أن صثثثادرات اإلمثثثارات بلغثثثت  2101قيمتهثثثا  

مثثثن الصثثثادرات ال طنيثثثة السثثثلعية % 1302بمثثثا تعثثثادل  1124مليثثثار دوالر خثثثالل 

مثثثن إنمثثثالا % 31، مبينثثثًا أن اإلمثثثارات تسثثثتح   فلثثث  مثثثا نسثثثبت  1124لعثثثام 

% 1تثثأش يف المرتبثثة األولثث ، محققثثة نمثث اا سثثن تًا تبلثثغ صثثادرات الشثثرق األوسثثط و

، وتبلثثغ قيمثثة واردات %1تبلثثغ  1124- 1121مثثن  ومت سثثط الفثثرتة 1124لعثثام 

، ويف الصثثثثنافات المحثثثثددة ومنهثثثثا 1124مليثثثثار دوالر خثثثثالل  239اإلمثثثثارات 

الحدتثثد والصثثلب ورد  كثثر اإلمثثارات يف قيمثثة الثث اردات حسثثب أهثثب الثثدول حيثثث 

مثث  العلثثب بثثأن صثثادرات العثثالب  1124مليثثارات دوالر خثثالل  21 بلغثثت قيمتهثثا

) 1124مليار دوالر خالل العام  411من الحدتد والصلب تبلغ 
22
). 
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 املبحث الرابع

 املبادرات اإلماراتية لتعزيز الشراكة يف التنمية العاملية

 

المبادرات التا كان لها دور  عال قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بالعدتد من     

يف تععتع التنمية الدولية وتحقي  الشراكة العالمية  يها، وانع ست إتاابًا فل  مسثيرة 

 :التنمية يف الدول النامية، وتم ن اإلشارة إل  أهب ه ه المبادرات باآلش

 

 :مبادرة األيادي املعطاءة -أواًل

رفاتة سم  الشيمة  اطمة بنثت مبثار   م تحت1118أطلقت ه ه المبادرة يف فام      

الراي  األفل  لمؤسسة التنمية األسرتة، وت فل هبا سم  الشيخ حمثدان بثن زاتثد آل 

هنيثثان، نااثثب راثثي  مالثث  الثث زراد لتنفيثث  بثثرامظ فالنيثثة ووقاايثثة يف ممتلثثف 

 .التمصصات الطبية للمرض  المع زتن داخل اإلمارات العربية المتحدة وخارن 

د مبادرة األتاد  المعطاة الثالثة من ن فها ضمن مبادرات زاتثد العطثاد لتنميثة وُتع      

الماتم  التا أطلقثت بت نيهثات مثن الشثيخ زاتثد  مؤسث  دولثة اإلمثارات العربيثة 

المتحدة رحم  اهلل، لتععتع العمل التط فا يف العالمين العربا واإلسالما، وت تسب 

من ن فها فل  الصعيد العالما، ألهنثا تمثتص  ه ه المبادرة أهميتها من ك هنا األول 

بفئة معينة ها المرضث  المحتثانين الث تن تعثان ن الحصث ل فلث  ت ثاليف العثال ، 

خاصة للمرض  ال تن تحتثان ن إلث  إنثراد فمليثات نراحيثة كثربى يف العدتثد مثن 

الدول، كما وتعد المبادرة إضا ة مهمة للعمل المير  واإلنساين ال   تحثرص فليث  

ة اإلمارات، وها تمثل تط تراا مهمًا يف ماال األفمال اإلنسانية التا تتب ت  يرهثا دول

 .للمحتانين
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وغنا فن البيان  إن ه ه المبثادرة تع ث  مثدى حثرص القيثادة الرشثيدة لصثاحب     

السم  الشيخ خليفة بن زاتد آل هنيان، راي  الدولة فل  تفعيل العمل التط فا لمدمة 

التمفيف من معاناة المرض  المع زتن غير القثادرتن فلث  تثدبير الماتم  وتنميت ، و

نفقات العال  يف ممتلف مناط  العالب، كما تحمل المبادرة معاين إنسانية فميقة،  ها 

 .م نهة للمشاركة يف التمفيف من معاناة المرض  المع زتن فل  الصعيد العالما

د والاراحين لتنفي  برامظ فالنية وتتطلب نااح ه ه المبادرة ت اثف نه د األطبا      

ووقااية م نهة للمرض  المع زتن يف ممتلف الدول أبرزها مصر، الب سنة والهرسك، 

والهند، وقام الفرت  الطبا لمبادرة أتاد  العطاد تقدتب أول  إرتيرتااندونيسيا، المغر ، 

المعث زة يف براما  اإلنسانية والتشميصية والعالنية وال قاايثة لاطفثال مثن الفئثات 

القرى المصرتة بالشراكة م  وزارة الشؤون االنتمافية وبالتنسثي  مث  وزارة الصثحة 

)وبإشرا  أطباد إماراتيين ومصرتين وفالميين
21
). 

 
 "نور دبي " مبادرة  -ثانيًا

م من قبل صاحب السم  الشيخ محمد بن 1118سبتمرب  3أطلقت ه ه المبادرة يف     

، وهتثد  هث ه راي  مال  الث زراد حثاكب دبثا، لةالدو راشد آل م ت م نااب راي 

المبادرة اإلنسانية العالمية إل  القضاد فل  حاالت العم  وضعف البصر التا تم ن 

ال قاتة منها يف المناط  األقل تقدمًا والتا تحتا  له ه المسافدة، وتعمل المبادرة فل  

وتعمل ، لب يف مرحلتها األول ت  ير العال  ألكثر من ملي ن مصابين بالعم  ح ل العا

هيئة الصحة يف دبا فل  اإلشثرا  فلث  تنفيث  نميث  الثربامظ المدرنثة فلث  أننثدة 

غير الربحيثة التثا  "أوربي  العالمية  "مبادرة ن ر دبا بالتعاون والشراكة م  من مة 
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كرست نه دها للحد من األمراض التا تق د إل  العم  وم ا حتها يف الدول النامية 

العالمية أحد أكرب المن مات التط فية يف العالب، التا تضب يف شب تها  "لي نع "وأندتة 

دولة وتشتهر لي نع العالميثة بمربهتثا يف فثال  ( 111)ملي ن فض  يف ( 203)العالمية 

 .العم  واإلفاقات البصرتة

الدوليثة وستشمل المبادرة  التا تثأش لمسثافدة من مثة الصثحة العالميثة وال كالثة      

 "الح  يف البصر : م 1111رؤتة  "لل قاتة من العم  يف تحقي  أهدا ها المرس مة يف 

باإلضا ة إل  اإلمارات، األشماص المصابين بالعم  والمهددتن ب  يف فدد من الدول 

منها العراق، أ غانستان، مالا، سيرالن ا، كينيا، باكسثتان، أثي بيثا، بثنغالدتش، مصثر، 

 .األردن، و لسطين

 وسثثثثثتنف  نثثثثث ر دبثثثثثا بثثثثثرامظ  لمعالاثثثثثة األشثثثثثماص المصثثثثثابين بثثثثثثال  

 :أمراض أساسية ها

التا تحتل المرتبة األول  بين أسبا  العم  يف ( الساد) فدسة العين ال درة  -

مثن إنمثالا % 48ملي ن شمص مصثا  بث ، أ   28العالب، حيث أن هنا  

 .الم ف  ين

 .العالبمن األطفال ح ل % 5الح ل ال   تصيب أكثر من  -

 .ملي ن شمص بالعم ( 409)فتامة القرنية المسئ لة فن إصابة  -

 وتشثثثمل مبثثثادرة نثثث ر دبثثثا ثثثثال  بثثثرامظ رايسثثثة فالنيثثثة ووقاايثثثة وتثقيفيثثثة 

من أنل فال  حثاالت العمث  وضثعف البصثر وسثبل ال قاتثة منهثا محليثًا وإقليميثًا 

)وفالميًا 
28
). 
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 :مؤسسة دبي للعطاء -ثالثًا
م، وأصثدر صثاحب السثم  1111سثبتمرب  29تأسست مؤسسة دبا للعطاد يف      

الشيخ محمد بن راشد آل م ت م نااب راثي  الدولثة، راثي  مالث  الث زراد بصثفت  

م قان ن إنشاد المؤسسة وال   تشير إلث  أهنثا 1118 رباتر  18حاكمًا إلمارة دبا يف 

ارنها لتحقي  األهدا  التا هتد  إل  نم  األم ال والتربفات داخل إمارة دبا وخ

أنشئت من أنلها، ومن تلك األهدا  تقدتب المسثافدات للمحتثانين فلث  مسثت ى 

دول العالب ومسثافدة وتم ثين الماتمعثات المدنيثة، خاصثة النسثاد واألطفثال فلث  

الصعيد العالما، فالوة فل  دفب نه د محاربة الفقر يف أرناد العثالب كا ثة وحماتثة 

 .نسانوتععتع كرامة اإل

م انضمامها 1118يف  رباتر  "الي نيسيف  "وأفلنت من مة األمب المتحدة للطف لة 

. و لك بقصد ت  ير التعليب لملي ن طفل ح ل العالب "دبا للعطاد  "إل  برامظ مبادرة 

وبم نب ه ه الشراكة بين من مة الي نيسيف  ومبثادرة دبثا للعطثاد سثتتم ن من مثة 

الماصة بالتعليب يف إ رتقيثا وشثرق أوربثا وننث   آسثيا الي نيسيف من دفب براماها 

 . والشرق األوسط

مات روس  ت  "ويف إطار مبادرة تارتمية وقعت دبا للعطاد اتفاقية تعاون م  شركة 

م تتب بم نبها تم ين ملي ن طفل يف الثدول الناميثة مثن 1118تناتر  11يف  "العالمية 

لثثك فثثن طرتثث  تاهيثثعهب بأحثثد  الت اصثثل واالنتقثثال إلثث  فصثثر المعل مثثات، و 

الت ن ل نيات المستمدمة يف التعليب، التا ستععز  رصهب يف س ق فمل القرن الحاد  

يف  "ومات روس  ت  "حملة دبا للعطاد  "وتتمح ر االتفاق ح ل تعاون . والعشرتن

 .إقامة ق افد ماتمعات تعليمية تقنية يف مناط  الشرق األوسط وإ رتقيا وآسيا
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مالتين  5دات دبا للعطاد بالتعاون م  وكاالت اإلغاثة الدولية لتصل إل  وتمتد مساف

 :بلداا من خالل برامظ فدتدة هتد  إل  14طفل يف 

 .مدرسة 1111بناد وترميب أكثر من  -

 .معلمًا 11111تدرتب أكثر من  -

 .رابطة آباد ومعلمين 3111تأسي  أكثر من   -

 .م تبة 481إنشاد أكثر من  -

 .تا  باللغات المحليةملي ن ك 203ت زت   -

 :وقامت دبا للعطاد بتنفي  العدتد من الربامظ يف ماال التعليب والصحة من أهمها      

 : برنامظ العطش للعلب -2

ألف متثربع مثن ماتمث   211وقد ساهب بتم تل   1119أطل  ه ا الربنامظ فام 

مالا التا تق  يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ب ا ة أطيا  ، وكان أطفال نمه رتة 

 .شرق إ رتقيا ها أول دولة تستفيد من ه ا الربنامظ

 : برنامظ الماد والصر  الصحا والن ا ة الصحية يف المدارد -1

م بالتعثاون مث  شثركااها 1121أطلقت دبا للعطاد هث ا الربنثامظ  يف ت نيث  فثام 

الدوليين من المن مات غير الح  مية يف مالا وسيرالي ن ال اقعتين يف غثر  إ رتقيثا 

هبد  تحسين  رص حص ل األطفال يف كال البلثدتن فلث  التعلثيب األساسثا السثليب 

ملي ن طفل يف هاتين الدوليتين بش ل ( 2.5)وبمقتض  ه ا الربنامظ سيستفيد أكثر من 

. مباشر من كا ة مرا   مياه الشر  النقية والصر  الصحا وبرنامظ التثقيف الصحا

ملي ن دوالر لتنفي  ه ا الربنثامظ الث   تشث ل ( 28)وقد خصصت دبا للعطاد مبلغ 
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من نه د دبا للعطاد يف تنفي  رؤتثة صثاحب السثم  الشثيخ محمثد بثن  تتاعأنعد ال 

)راشد لضمان حص ل األطفال يف البلدان النامية فل  التعليب األساسا السليب
29
). 

باإلضا ة إل  المبادرات التا قامت هبا دولة اإلمارات العربية المتحدة يف تحقي  

افدات والمع نات اإلنمااية وك لك الشراكة يف التنمية العالمية من خالل تقدتب المس

االستثمارات األننبية المباشرة، و تح أس اقها للعمالة ال ا دة من المار ،  إن دولة 

اإلمارات قامت بدور مح ر يف دفب نه د الماتم  الدولا يف تحقي  التنمية الدوليثة 

رات يف كا ثثة أبعادهثثا ومااالهتثثا، مثثن خثثالل استضثثا تها للعدتثثد مثثن القمثثب والمثثؤتم

والمنتدتات العالمية المعنية بمعالاة قضاتا التنمية فل  الصعيد العالما ومن أهب ه ه 

دولة اإلمارات  والتا تستضيفهاالمؤتمرات والمنتدتات القمة العالمية لطاقة المستقبل 

تت تاًا للاه د ال بيرة التا تب لها الدولثة مثن أنثل  1122من  فام العربية المتحدة 

 . تاسيد التعاون الدولا والشراكة العالمية يف ماال الطاقة المتاددة

وتنفرد القمة العالمية لطاقة المستقبل، بت  ير منصة تامث  قثادة القطثافين العثام 

تحدتثد والماص لتععتع التعاون من أنل التصثد  للقضثاتا الحاسثمة التثا العثالب، و

اإلنرادات التثا تاثب اتما هثا فلث  الصثعيد العثالما وفلث  ممتلثف المسثت تات 

وت  ر الحد   رصة ال تضثاه  .  ضالا فن مست ى الشركات، السياسية واالقتصادتة

وتشمل . للت اصل م  أصحا  المشروفات العالمية ومعود  الحل ل والمستثمرتن

راا ر ي  المست ى، ومعرضين متمصصين  عاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل مؤتم

فثثالوة فلثث  برنثثامظ القثثادة الشثثبا  لطاقثثة المسثثتقبل، . تركثثعان فلثث  الطاقثثة والبيئثثة

ومناقشثثات مااثثدة مسثثتدترة، وتسثثليط الضثث د فلثث  الت ن ل نيثثا الحدتثثثة، ونثثدوات 

) متمصصة بالقطاع وانتماع الشركات، إضا ة إل  األنشطة االنتمافية
11
). 
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 ةــــاخلامت

 

م يف 2912سثثثاهمت دولثثثة اإلمثثثارات العربيثثثة المتحثثثدة منثثث  تأسيسثثثها فثثثام

الاهثثث د المب ولثثثة فلثثث  الصثثثعد الدوليثثثة والعربيثثثة والمليايثثثة هبثثثد  تحقيثثث  

الشثثثراكة يف التنميثثثة العالميثثثة و لثثثك فثثثن طرتثثث  انضثثثمامها إلثثث  العدتثثثد مثثثن 

من مثثة  االتفاقيثثات االقتصثثادتة الدوليثثة التابعثثة لامثثب المتحثثدة، خص صثثًا اتفاقيثثة

م، وكثثث لك يف االتفاقيثثثات 2995التاثثثارة العالميثثثة التثثثا انضثثثمت إليهثثثا يف فثثثام 

العربيثثة كاتفاقيثثة منطقثثة التاثثارة الحثثرة العربيثثة ال ثثربى الثث   بثثدد التنفيثث  الفعلثثا 

م واالتفاقيثثات المليايثثة ومثثن أهمهثثا اتفاقيثثة السثث ق المليايثثة 1115لهثثا يف فثثام 

 .م1118تر المشرتكة التا بدأ العمل هبا يف تنا

وكثثث لك سثثثاهمت دولثثثة اإلمثثثارات العربيثثثة المتحثثثدة يف الاهثثث د المب ولثثثة 

لتععتثثثع التنميثثثة الدوليثثثة مثثثن خثثثالل تبنيهثثثا لن ثثثام تاثثثار  ومثثثالا منفثثثتح، حيثثثث 

خثثثالل الفثثثرتة %( 211)تمطثثثت درنثثثة االنفتثثثاح التاثثثار  لالقتصثثثاد اإلمثثثاراش 

الصثثثادرة مثثثن ، كمثثثا وارتفعثثثت االسثثثتثمارات األننبيثثثة المباشثثثرة 1111-1125

، كمثثثا سثثثاهمت يف 1125مليثثثار دوالر يف فثثثام  (22)اإلمثثثارات، حيثثثث تمطثثثت 

م انهثثة االحتيانثثات الماصثثة للبلثثدان األقثثل نمثث اا مثثن خثثالل تقثثدتب للمسثثافدات 

والمع نثثات اإلنماايثثة للثثدول الناميثثة والتثثا تمطثثت ب ثيثثر النسثثبة المحثثددة مثثن 

ا اإلنمثثالا والتثثا كثثان لهثثا مثثن النثثاتظ القثث م%( 101)األمثثب المتحثثدة والبالغثثة 

ف ثثيب األثثثر يف مسثثافدة الثثدول الفقيثثرة يف التقثثدم باتاثثاه إناثثاز األهثثدا  اإلنماايثثة 

لالفيثثة، كمثثا تبنثثت  العدتثثد مثثن المؤسسثثات المعنيثثة بتقثثدتب  المثثدمات اإلنسثثانية 
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العدتثثد مثثن المبثثادرات التثثا تعثثعز مثثن الشثثراكة العالميثثة يف التنميثثة منهثثا  كمبثثادرة 

المعطثثاة، ومبثثادرة  نثث ر دبثثا، ومؤسسثثة دبثثا للعطثثاد والتثثا كانثثت لهثثا أثثثر األتثثاد  

كبيثثثر معالاثثثة ال ثيثثثر مثثثن المشثثث الت الصثثثحية والتعليميثثثة يف الثثثدول الناميثثثة 

 .خص صا الفقيرة منها

كمثثثثا وقامثثثثت دولثثثثة اإلمثثثثارات العربيثثثثة المتحثثثثدة باستضثثثثا ة العدتثثثثد مثثثثن      

العالميثثثثة يف التنميثثثثة كالقمثثثثة  المثثثثؤتمرات العالميثثثثة المعنيثثثثة بتحقيثثثث  المشثثثثاركة

العالميثثثة لطاقثثثة المسثثثتقبل وغيرهثثثا مثثثن المثثثؤتمرات والمنتثثثدتات لتبثثثادل الثثثرؤى 

 .والتاار  واأل  ار التا تععز من التعاون من أنل التنمية الدولية

أن تععتثثثع الثثثدور اإلمثثثاراش يف تحقيثثث  الشثثثراكة يف التنميثثثة العالميثثثة واسثثثتمرارتة      

ت بفافليثثثثة يف األنشثثثثطة الدوليثثثثة   ات الصثثثثلة بثثثثالع ن مسثثثثاهمة دولثثثثة اإلمثثثثارا

 :اإلنمااا تستدفا القيام بما تلا

زتثثادة المسثثافدات اإلنماايثثة الرسثثمية المقدمثثة مثثن الدولثثة وربثثط تقثثدتب  -

تلثثك المسثثافدات بمطثثط وبثثرامظ التنميثثة يف الثثدول المسثثتفيدة مثثن تلثثك 

 .المسافدات

ادت  ومؤسسثثثات زتثثثادة مسثثثاهمة دولثثثة اإلمثثثارات يف رؤود أمثثث ال صثثثن -

التم تثثثثل الدوليثثثثة واإلقليميثثثثة المعنيثثثثة بتقثثثثدتب المسثثثثافدات المتعثثثثددة 

األطثثرا  و لثثك هبثثد  إسثثناد مبادراهتثثا يف دفثثب التنميثثة والعمثثل اإلنسثثاين 

 .يف الدول النامية
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االسثثتمرار يف استضثثا ة المثثؤتمرات والقمثثب العالميثثة التثثا تسثثهب يف تععتثثع  -

ضثثاتا االقتصثثادتة والتنم تثثة العالميثثة أونثث  التعثثاون الثثدولا يف معالاثثة الق

 .وبما تسافد فل  تنفي  برامظ التنمية الدولية

حثثثثث المؤسسثثثثات والامعيثثثثات اإلنسثثثثانية فلثثثث  االسثثثثتمرار يف تبنثثثثا  -

) مبثثادرات أكثثثثر خص صثثًا يف الماثثثاالت  ات العالقثثة بالتنميثثثة البشثثثرتة 

ويف ماثثثال محاربثثثة الفقثثثر والاثثث ع الثثث   تعثثثاين منثثث  ( الصثثثحة والتعلثثثيب

 .العدتد من شع   العالب الناما

تععتثثع التعثثاون والتنسثثي  مثث  دول مالثث  التعثثاون لثثدول الملثثيظ العربيثثة  -

 يمثثا تثثرتبط باه دهثثا لثثدفب التنميثثة الدوليثثة، و لثثك مثثن خثثالل ت حيثثد 

الم اقثثف يف المثثؤتمرات والملتقيثثات العالميثثة المعنيثثة بتحقيثث  الشثثراكة 

 .العالمية يف التنمية
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 صادر املووامش اهل

 

، 1122المؤسسة العربية لضمان االستثمار، مناخ االستثمار يف الدول العربية لعام  -2

 212م، ص1122ال  تت 

اإلطثثار العثثام والتطبيقثثات دولثثة : نثث زاد فبثثد الثثرحمن الهيتثثا، التنميثثة المسثثتدامة -1

اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة نم  نثثًا، مركثثع اإلمثثثثارات للدراسثثات والبحثثث   

 224-223،  ص 1119، أبث  ظبا، ،االسرتاتياية

المق مات ومعالب : أشر  سعد العيس  ،  لسفة التنمية والتط ر يف دولة اإلمارات -3

مركثثع اإلمثثارات للدراسثثات  العثثدد األول، دتسثثمرب،، إماراتيثثةالنهضثثة، قضثثاتا 

 .38ص ، م1118 االسرتاتيايةوالبح   

، 1122قتصاد  العربثا الم حثد لعثام صندوق النقد العربا، آخرون، التقرتر اال -4

 .541ص ، 1122سبتمرب، أب  ظبا، 

 :للمعتد من التفاصيل أن ر -5

OECD,Development Co-operation Report 

2017,Paris,April 2017 

ن زاد فبد الرحمن الهيتا، المسافدات اإلنمااية اإلماراتية ودور صندوق أب  ظبا  -2
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شهد المشهد الدبل ماسا العالما بعد الحر  ال  نية الثانية تح الت كبيرة تمثلت       

 لب تعثد . بافتماد الدبل ماسية االقتصادتة ركيعة رايسة وأداة مهمة للسياسة المارنية

الدبل ماسثثية مقتصثثرة فلثث  النطثثاق التقليثثد  الثث   تركثثع فلثث  االهتمثثام بالشثثؤون 

  فل  االتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل تمطت  لك واألحدا  السياسية والتصدت

لتشثثمل ماثثاالت االقتصثثاد بفروفثث  الممتلفثثة مثثن صثثنافة وزرافثثة وتاثثارة وفلثث م 

وت ن ل نيثثا وإناازاهتثثا، وشثثؤون الطاقثثة والبيئثثة والهاثثرة، والمسثثافدات اإلنماايثثة 

 .واالستثمارات المباشرة

العثثالب تسثثتحد  إدارات للشثثؤون  وأمثثام هثث ه الصثث رة، بثثدأت العدتثثد مثثن دول       

االقتصادتة ضمن الهياكل التن يمية ل زارة المارنية، فالوة فل  اسثتحدا  منصثب 

مسافد وزتر المارنية للشؤون االقتصادتة، وهياكل مؤسسية تعن  بتقدتب المسافدات 

المارنية، و لك ألهمية البعد االقتصاد  يف تنمية العالقات بثين الثدول والشثع  ، 

مثثن وانبثثات الدبل ماسثا المعاصثثر، العمثثل فلث  دفثثب التعثثاون يف الماثثالين  وبثات

االقتصاد  والتاار ، كما أولت الدول أهمية كبيرة لعمل الملحقيات التاارتة التثا 

باتت تش ل ضرورة للت اصل واالنفتاح فل  العالب المارنا ولا   االستثمارات 

مدمثة التاثار الثراغبين بالثدخ ل يف والتعرتف بأ اق التاارة المارنية ومستقبلها ول

األس اق العالمية، وتشاي  الصثادرات ال طنيثة، وتععتثع ت انثد الدولثة يف االقتصثاد 

 .العالما
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لقد أدركت دولة اإلمارات العربية المتحدة، أهمية الدبل ماسثية االقتصثادتة كأحثد      

فل  تش يل ص رة  مصادر الق ة النافمة للدولة،  المسافدات المارنية لدتها القدرة

الدولة بالمار ، والت اصل م  الايران واإلقليب، فثن طرتث  إرسثال رسثاال إتاابيثة 

للشراكة والتعاون،    ن دولة اإلمثارات طبقثًا لمعيثار  الاغرا يثا والسث ان، دولثة 

صغيرة يف الن ام الدولا،  إن آ اق مساهمتها يف تط ر العالب محثدودة، ولث لك، كثان 

الرشيدة للمغف ر ل  بأ ن اهلل الشيخ زاتد بن سلطان آل هنيان، الرتكيع فل  اختيار القيادة 

الق ة النافمة للمساهمة يف التنميثة االقتصثادتة فلث  الصثعيد العثالما، وتأسثي  دور 

 .دولا بارز لإلمارات فل  الصعيد اإلنمااا واإلنساين

ت قي  فلث  العدتثد مثن وهبد  تععتع دور الدبل ماسية االقتصادتة، قامت الدولة بال    

اتفاقيات التعاون االقتصاد  والتاار  والفنا م  ممتلف دول العثالب، واسثتحدا  

منصثثب وزتثثر الدولثثة للتعثثاون الثثدولا ومنصثثب مسثثافد وزتثثر المارنيثثة للشثثؤون 

وإدارة للشؤون االقتصادتة والتعاون الدولا ب زارة المارنية، وصندوق ، االقتصادتة

ضا ة إلث  تأسثي  ملحقيثات تاارتثة يف العدتثد مثن دول العثالب أب  ظبا للتنمية، باإل

السثثيما التثثا تثثرتبط معهثثا دولثثة اإلمثثارات بعالقثثات شثثراكة يف ماثثاالت التاثثارة 

 .واالستثمار، تت ال  فمليات الرتوتظ للفرص االستثمارتة يف ممتلف أقاليب العالب

تة والتنم تثة لدولثة استعراض مسثيرة الدبل ماسثية االقتصثاد وسيتناول ه ا الفصل    

اإلمثارات والنااحثات التثا حققتهثا فلث  الصثعيد العثالما  خثالل العقث د الممسثة 

، مثثن خثثالل بيثثان األطثثر المؤسسثثية  والتشثثرتعية للدبل ماسثثية االقتصثثادتة المنصثثرمة

 .اإلماراتية 
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  األولاملبحث 

 ملؤسسية والتشريعية للدبلوماسيةاألطر ا 

 االقتصادية اإلماراتية 
 

 :املنطلقات -أواًل
تنطل  الدبل ماسية االقتصادتة التا تتبعها دولة اإلمارات العربية المتحدة من نملة      

م واسرتاتياية وزارة المارنية والتعاون 1112من المرت عات تتمثل يف رؤتة اإلمارات 

 :و يما تلا بيان لتل ب المنطلقات، الدولا واسرتاتياية المسافدات المارنية

 :1112اإلمارات رؤتة  (2

الصادرة فن مال  ال زراد الم قر فام  1112تشير رؤتة اإلمارات العربية المتحدة     

تستمد دولة اإلمارات ق هتا  ": ، يف الركيعة الثانية متحدون يف المصير إل  ما تلا1122

مثن تقاليثدها يف االنفتثثاح والتفثاهب والتعثثاتش السثلما، وهث ا تسثثافدنا فلث  تسثثمير 

ت الع لمة لصالحنا وم اصلة االستفادة من انفتاح الدولة فل  العثالب ف ضثًا إتاابيا

 ."فن افتباره خطراا تهددها

ر        ت اصل دولة اإلمارات دورها المح ر  يف المنطقة كمركع رايسا لافمال، ت  ت

مؤسسات  وبنيت  التحتية همعة وصل تربط إقليمنا بالعالب وتمدم  كنم    تحت ى ب ، 

 لثثث  السثثثاحة الدوليثثثة  تبنثثثا اإلمثثثارات فلثثث  النااحثثثات التثثثا حققتهثثثا أمثثثا ف

يف الدبل ماسية والمسافدات التنم تة واإلنسانية واستضا ة المؤسسات والمؤتمرات 

) "الدولية
2
). 
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 :اسرتاتياية وزارة المارنية (1

اسثثرتاتيايتها  1121أطلقثثت وزارة المارنيثثة اإلماراتيثثة يف منتصثثف شثثهر  رباتثثر     

والتا نادت منسامة م  ت نهات ح  مة دولة اإلمثارات ورؤتثة ( 1121-1112)

مبثثادرة  ات أول تثثة، وبأهثثدا  ( 13)واشثثتملت االسثثرتاتياية فلثث  .1112الثثبالد 

واالسثتقرار اإلقليمثا، ، تمث الما: اسرتاتياية م زفة فل  أربعثة محثاور رايسثة هثا

والمسؤولية الدولية الفافلة، واالزدهار، و لك لتحقي  هد  أن ت  ن اإلمارات مثن 

 .1112أ ضل دول العالب بحل ل فام 

 عل  صعيد مح ر المسؤولية الدولية الفافلة تسع  ال زارة للمحا  ة فل  الرتادة       

شارت  التنم تة التا تسهب يف القضاد فل  الدولية يف ماال التنمية م  الرتكيع فل  الم

الاثث ع والفقثثر، وتم ثثين المثثرأة والفتيثثات يف الماتمعثثات الناميثثة، أمثثا فلثث  صثثعيد 

االزدهار،  إن اسرتاتياية ال زارة تسع  لتععتع م انة الدولة اقتصادتًا من خالل إنشاد 

دة الناتظ الق ما بنك للصادرات وال اردات اإلماراتية لدفب الصادرات اإلماراتية وزتا

)اإلنمالا
1
). 

 :اسرتاتياية المسافدات المارنية (3

أطلقثثت اسثثرتاتياية المسثثافدات المارنيثثة لدولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة       

المتعلقثة  1112بقصثد تحقيث  رؤتثة اإلمثارات  1122يف دتسمرب ( 1121-1112)

إقليميثة وفالميثة يف والتأسثي  لشثراكات بتععتع م انثة الدولثة فلث  السثاحة الدوليثة 

وتتمحث ر األهثدا  الرايسثة لهث ا االسثرتاتياية حث ل  .ممتلف الماثاالت التنم تثة

م ا حة الفقر والمساهمة يف تحقي  التنمية المستدامة يف الدول المستفيدة أو المتلقية 

 . للمسافدات اإلماراتية
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 :باآلشوتتمثل األهدا  الرايسة للمسافدات المارنية لدولة اإلمارات      

  األقثثثل ح ثثثًا وتمفيثثثف الحثثثد مثثثن الفقثثثر وتحسثثثين حيثثثاة الماتمعثثثات 

 .حدة الفقر هبا

 نشر االستقرار والسالم واالزدهار يف المنطقة. 

  تنمية فالقات اإلمارات م  الدول األخرى س اد تلك التا تتلق  المسافدات

 .من دولة اإلمارات أو الدول المانحة األخرى التا تتعاون معها

   قيام فالقات اقتصادتة م  الثدول الناميثة تقث م فلث  تحقيث  المنثا   تشاي

)المتبادلة
3
). 

 :األطر املؤسسية املعنية بتنفيذ الديبلوماسية االقتصادية -ثانيًا
إن تنفي  الدبل ماسية االقتصادتة ب صفها أحدى األدوات الفعالة لتحقيث  المصثالح العليثا    

دول العالب الممتلفثة تقث  فلث  فثات  فثدة نهثات بالدولثة للدولة يف فالقاهتا المارنية م  

 :تتمثل باآلش

 :وزارة المارنية والتعاون الدولا (2

تمثل رؤتة وزارة المارنية والتعاون الدولا لدولة اإلمارات العربيثة المتحثدة يف السثعا      

وتق م . ل ا ت  ن نم  نًا رااداا يف الدبل ماسية النشطة لتععتع م انة الدولة ورفاتة م اطنيها

ة رسالة ال زارة فل  تععتثع المصثالح االسثرتاتياية السياسثية واالقتصثادتة لإلمثارات العربيث

المتحدة من خالل دبل ماسية  عالة تعثعز األمثن واالسثتقرار والتنميثة المسثتدامة والتميثع يف 

 . مدمات ورفاتة الم اطنين يف المار تقدتب ال

وُتمثل وزارة المارنية والتعاون الدولا من  تأسيسها مق مات الماتم  اإلماراش       

ونا  ت  فل  العالب اآلخر،ُتنشر من خاللها   ر ورؤتة القيثادة اإلماراتيثة، التثا تؤكثد 
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فل  قيب اإلخاد اإلنساين، وتدف  داامًا إل  ر   المعاناة فن اإلنسان بصر  الن ر فن 

مشددة فل  ضرورة تعمي  قيب السالم العالما وحل النعافات بالطرق ننس  أو دتن ، 

وتش ل وزارة المارنية والتعاون الدولا، فرب سفاراهتا وإداراهتا  .السلمية وفرب الح ار

الممتلفة وبعثاهتا الدبل ماسية والقنصلية المنتشرة ح ل العالب، ومن خثالل سثفرااها 

القيثادة الرشثيدة لدولثة اإلمثارات وشثع    وممثليها ودبل ماسيها، صلة ال صل بثين

)العالب ب ا ة أطيا  
4
).  

وت ند ضمن الهي ل التن يما ل زارة المارنية والتعاون الدولا إدارة متمصصثة     

بالشثثؤون االقتصثثادتة والتعثثاون الثثدولا، تقثث  فلثث  فاتقهثثا تععتثثع دور الدبل ماسثثية 

خالل نم  وتحليل وتقييب المعل مات من االقتصادتة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

واالقتصثثادتة، وتن ثثيب االتصثثاالت بثثين وزارات الدولثثة ومصثثالحها ودواارهثثا وبثثين 

الهيئات والح  مات األخثرى يف المسثاال  ات الصثلة بتععتثع التعثاون االقتصثاد ، 

والرتوتظ القتصاد اإلمارات كبيئة نا بة لالستثمارات، فالوة فل  ت  ير المعل مات 

تعلقة بالفرص االستثمارتة بالمار  والتا تم ن أن تسثتفيد منهثا الدولثة يف تععتثع الم

 .1131شراكتها االقتصادتة والتنم تة التا أكدت فليها أنندة التنمية المستدامة 

 :صندوق أب  ظبا للتنمية (1

كمؤسسة وطنية راادة يف ماال  2912ت لي   25تأس  صندوق أب ظبا للتنمية يف      

تقدتب المسافدات المارنية، تابعة لح  مة أب ظبا، وترتكثع نشثاا الصثندوق فلث  

فامل االستدامة للحد من الفقر يف ماتمعات الدول النامية مثن خثالل تم تثل ودفثب 

ية تنمية ممتلف القطافات ور   المست ى مشروفات حي تة من شأهنا اإلسهام يف فمل

) المعيشا وت  ير  رص العمل لس اهنا
5
). 
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وتم ن إتااز أهب أهدا  صندوق أب  ظبا للتنمية والتا تععز من دور الدبل ماسية    

 : االقتصادتة اإلماراتية فل  الصعيد العالما باآلش

  الناميثة مثن خثالل تقثدتب المسثاهمة  ثا تحقيث  التنمية المسثثتدامة بالثثدول

القثثثروض التنم تثثة الميسثثثرة لتم تثثل مشثثثارت  هتثثثد  إلثثث  تحسثثثين البنثث  

 .األساسية ودفب النمث  االقتصاد 

  المتحثثدة للثثدول  إدارة المنثح التثا تقدمهثا ح  مة دولة اإلمارات العربيثة

  النامية من خالل اإلشرا  المباشثر فلث  اسثتمدام هث ه المع نثات يف تنفيث

 .المشارت  الممصصة لهثا ومتابعثة مراحل اإلنااز

   تأسثثثي  شثثثركات اسثثثتثمارتة، والمسثثثاهمة يف شثثثركات قاامثثة  ثثثا الثثدول

المسثتفيدة بما تسثاهب  ثا تحقيث  التنميثة االقتصثادتة واالنتمافيثة يف تلثك 

 .الدول

 تصادتةت  يثر المبثرات والمع نثات الفنيثة  ثا ممتلف مااالت التنميثثة االق  

)واالنتمافية
2
). 

وبلغ فدد المشارت  التا نف ها صندوق أب  ظبا للتنمية يف إطار العمل التنم       

مشثثروفًا بقيمثثة إنماليثثة ( 498)نحثث  ( 1122-2912)المسثثتدام طيلثثة الفثثرتة 

دولة يف آسيا وإ رتقيا وأوروبثا وامرت ثا ( 84)مليار درهب إماراش يف ( 81)قدرها 

)الالتينية
1
) . 

 :نهاز اإلمارات لالستثمار (3

هث  نهثاز مملث   للح  مثة االتحادتثة، أسث  (EIA) نهاز اإلمثارات لالسثتثمار   

وتثب تعدتلث   يمثا بعثد بم نثثب  1111لعثثام ( 4)بم نثب المرسث م االتحثاد  رقثب 
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وتتضمن الت نيهات الرايسية ال اردة  ي ، . 1119لعام ( 23)المرس م االتحاد  رقب 

السيادتة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، من خالل االستثمار يف حقااب إدارة الثروة 

أص ل متن فة يف الصنافات والمااالت االقتصادتة الرايسية هبد  تحقي  أرباح مالية 

 .(8) مستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة

تبحث نهاز اإلمارات لالستثمار فن  رص استثمار فل   1111ومن  تثأسيس  فام      

المست ى الدولا واإلقليما والمحلا، م  الرتكيع فل  االسثتثمار يف  ئثات األصث ل 

التا تساهب يف تععتع وتن ت  االقتصاد اإلماراش، وخثالل السثن ات العشثر المنصثرمة 

انة متميعة ليصبح شرت ًا مهمًا لفرص االستثمار أحتل نهاز اإلمارات لالستثمار م 

)العالمية ال بيرة فل  الصعد الدولية واإلقليمية والمحلية
9
).  

 :إدارة العالقات والمن مات المالية الدولية ب زارة المالية (4

تت ل  إدارة العالقات والمن مات المالية الدولية التابعة مهام اإلفثداد لمشثاركة 

للاان االقتصادتة المشرتكة مث  الثدول األخثرى ووضث  مقرتحثات وزارة المالية يف ا

وآليات تععتع العالقات المالية الدولية ومتابعة تنفي  الت صيات الصادرة بشأهنا وإفداد 

م كرات التفاهب هبد  ت قيعها م  الدول األخرى بما تععز م انة الدولة يف المااالت 

 .المالية

كمثثا تعمثثل اإلدارة فلثث  ملفثثات تععتثثع التعثثاون المثثالا واالقتصثثاد  مثث  الثثدول       

والمن مات والصنادت  التنم تة والمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية والتنسي  معها 

يف شأن بثرامظ المع نثات الدوليثة والمشثاركة يف نمث  المعل مثات المتعلقثة بثالمنح 

ها الدولة بالتنسي  م  الاهات الممتصة إضا ة إل  والمسافدات المارنية التا تقدم

)التنسي  م  الاهات المعنية لتععتع التنا سية المالية العالمية للدولة
21
). 
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 :الم اتب والملحقيات التاارتة (5

ُتعد  تح م اتب تاارتة لدولة اإلمثارات يف األسث اق العالميثة البثارزة إحثدى     

حاب تاارهتا المارنية، وتط تر فالقثات الشثراكة المبادرات المهمة الهاد ة لتععتع 

االسرتاتياية م  الشركاد التاارتين، وتععتع صادرات الدولة إلث  األسث اق التاارتثة 

وتنتشثر  .المهمة، وزتادة حصة س ق اإلمثارات مثن االسثتثمارات األننبيثة المباشثرة

الم اتب التاارتة اإلماراتية يف الدول ترتبط معهثا الدولثة بعالقثات شثراكة اقتصثادتة 

وتاارتثثة مهمثثة كالهنثثد والصثثين وك رتثثا الان بيثثة وسثثنغا  رة، وال التثثات المتحثثدة 

 . والممل ة المتحدة  واسرتاليا وألمانيا و رنسا وكندا وتركيا وإتران والربازتل

تاارتثة يف المثار  يف إفثداد التقثارتر االقتصثادتة بشثأن وترتكع مهام الم اتثب ال

التنمية االقتصادتة الحدتثة يف الدولة المعنية، وإبداد االقرتاحات لتععتع وتط تر العالقة 

بثثين اإلمثثارات والثثدول المعنيثثة، ونمثث  المعل مثثات المتعلقثثة باقتصثثاد  االقتصثثادتة

ليالت بشأن المعل مات وأثرها فل  اإلمارات وتاارهتا والقضاتا الصنافية وت  ير التح

االقتصاد المحلا يف اإلمارات، وإنراد االتصاالت المطل بة م  الاهات المعنية لدى 

 .الدول  ات العالقة والتا ترتبط بمهام م اتب التمثيل التاار 

وتعمل الم اتب التاارتة فل  ت  ير المدمات لرنال األفمال اإلماراتيين وإبداد      

مش رة لهب والتثا تسثتند فلث  قافثدة مثن العالقثات التاارتثة إلث  نانثب النصح وال

الل ااح والق انين التاارتة الراهنة، وت  ير المعل مثات بشثأن أ ضثل المصثادر لتلبيثة 

متطلبات المستثمرتن اإلماراتيين بشأن السل  وتععتع العالقة بيثنهب وبثين ن ثرااهب يف 

لتاارتة واالقتصثادتة مثن نانثب المسثتثمرتن الدولة المعنية، والرد فل  التساؤالت ا

والشركات والاهات الح  مية، وتقدتب نسمة من اإلنابات ل زارة التاارة المارنية 
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ونشر ال فا بين رنال األفمال األنانب بشأن البيئثة الاا بثة لافمثال يف اإلمثارات 

إلفالمية وت ضيح الل ااح المعم ل هبا والمعل مات  ات الصلة وت زت  اإلصدارات ا

و الصادرة فن القطافات المتمصصة بشأن التنمية االقتصادتة واإلناثازات التثا قثد 

)تحققت يف اإلمارات
22
). 

 

 :األطر التشريعية  -ثالثًا
هبثثد  تثثثأطير فمثثل الدبل ماسثثية االقتصثثادتة والتعثثاون الثثدولا، قامثثت دولثثة     

اإلمارات بالت قي  فل  اتفاقيات  ات صلة بالاانب االقتصاد  مث  العدتثد مثن دول 

اتفاقيثثة تانثثب ازدوا  ضثثرتبا فلثث  الثثدخل مثث  دول يف ( 94)، حيثثث وقعثثت العثثالب

دولة اإلمارات، وت اصل التفاوض م  القارات المم  بينها مع ب الشركاد التاارتين ل

اتفاقية لحماتثة وتشثاي  االسثتثمار مث  دول ُتمثثل  (58)دولة أخرى، كما دخلت  25

ووقعت . دول أخرى (5)ونهات استثمارتة إماراتية حيع التنفي  ونار  التفاوض م  

تبا اتفاقية لتحسين االمتثال الضرتبا الدولا ضمن مقاربة لتطبي  قان ن االمتثال الضر

).م  ح  مة ال التات المتحدة األمرت يثة " ات ا"للحسابات األننبية 
21
، كمثا بلثغ (

( 22)فدد اتفاقيات التعاون االقتصاد  والتاار  والفنا الم قعة م  بعض دول العالب 

روسيا البيضاد،أوكرانيا، رومانيا،إتطاليا،م نتييغرو،الي نان، ألبانيا، : اتفاقية والدول ها

)كرواتيا،النمسا،ب لندا،ه لندا، الدنمار  وبلاي ا ول سمب ر بلاي ا، 
23
). 
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 نياملبحث الثا

 أدوات الدبلوماسية االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة

 

تتعدد أدوات الدبل ماسية االقتصادتة المستمدمة يف دولة اإلمارات العربيثة لتععتثع     

دور اإلمارات يف التنمية الدولية ودفب الت نث  اإلمثاراش لبنثاد اقتصثاد متنث ع القافثدة 

اإلنتانية تؤمن النم  االقتصاد  المستدام بعيداا فن التأثر فثن أنث اد التغيثرات التثا 

لعالمية للطاقثة، وتتمثثل أدوات الدبل ماسثية االقتصثادتة اإلماراتيثة، تشهدها الس ق ا

بالتاارة المارنية واالستثمارات األننبية المباشرة الصادرة وال اردة، والمسافدات 

 .االقتصادتة المارنية، و يما تلا ت ضيحًا ل لك
 

 :والواردة إليهااالستثمارات األجنبية املباشرة الصادرة من دولة اإلمارات  -أواًل
تش ل االستثمار األننبا المباشر أحد أهب أدوات الدبل ماسية االقتصادتة التثا 

 .تستمدمها الدولة لتععتع دورها الرتاد  فل  الصعيد العالما

 :تد قات االستثمارات األننبية المباشرة الصادرة (2

رات شهدت تد قات االسثتثمارات األننبيثة المباشثرة الصثادرة مثن دولثة اإلمثا 

العربية المتحدة لممتلف دول العالب ارتفافًا مطرداا  يف قيمتها خالل الممسة فشر سنة 

مليثار  (22)، حيثث بلغثت قرابثة 1118المنصرمة، ووصلت إل  أفل  قيمثة لهثا فثام 

دوالر، ثب انمفضت قيمة ه ه التثد قات بعثد  لثك نتياثة لازمثة الماليثة، وفثاودت 

، 1125مليار دوالر فام  (903)لتصل إل  نح   (1125-1123)االرتفاع خالل السن ات 

 1112مليثار دوالر فثام ( 102)مليار دوالر مقارنة بثثثث (81)وتمط  رصيدها الرتاكما 

 .والادول التالا تبين  لك
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 تط ر االستثمارات األننبية المباشرة الصادرة من دولة اإلمارات ( 4)ندول 

 ملي ن دوالر( 1112-1125)

 األرصدة الصادرة التد قات الصادرة السنة

1112 124 1251 

1111 442 1593 

1113 992 3584 

1114 1118 5191 

1115 3151 9541 

1112 21891 11434 

1111 24528 35111 

1118 25811 51811 

1119 1113 53545 

1121 1125 55559 

1122 1219 51138 

1121 1532 21114 

1123 8818 29211 

1124 9129 18212 

1125 9124 81385 

UNCTAD,World Investment Report, Various Years 

وتأش دولة اإلمارات العربية المتحدة يف قاامة أكرب الدول العربية المستثمرة بالمار ، ومن   

المت ق  أن ترتف  حاب التد قات االستثمارتة األننبية المباشرة الصادرة من دولة اإلمارات 

طها العربية المتحدة خالل السن ات المقبلة نتياة لت ن  السياسة االستثمارتة نح  زتادة نشا

االستثمار  يف العدتد من الدول العربية واألننبية و لك يف إطار إتااد مصثادر دخثل تثدفب 

الهاد ة  1112سياسة التن ت  االقتصاد  التا تتبنها الدولة والتا أكدت فليها رؤتة اإلمارات 

 .اإل  بناد اقتصاد متن ع ومستدام تععز من م انة دولة اإلمارات فل  خارطة االقتصاد العالم
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 :تد قات االستثمارات األننبية المباشرة ال اردة لدولة اإلمارات (1

أن مما الشك  ي  بأن التحسن الث   حصثل يف ممتلثف الا انثب المتعلقثة بالبيئثة     

االستثمارتة بدولة اإلمارات س اد ما تتعل  بالق انين والتشرتعات الناظمة ل ، أو األطر 

المؤسسية الدافمة كان ل  ف يب األثر يف تعاتثد حاثب االسثتثمارات األننبيثة ال ا ثدة 

إلث   1113مليار دوالر فثام ( 401)رتفعت تد قاهتا من  ح الا لدولة اإلمارات والتا ا

كمثا وارتفعثت  ،%(221)أ  حققت ارتفافثًا بنسثبة  1125مليار دوالر فام ( 22)قرابة 

 1125مليثار دوالر فثام ( 222)األرصدة ال اردة من ه ه االستثمارات إل  أكثثر مثن 

 .والادول التالا تبين  لك

األننبية المباشرة ال اردة لدولة اإلمارات العربية المتحدة تط ر االستثمارات ( 5)ندول 

 ملي ن دوالر( 1113-1125)

 األرصدة ال اردة التد قات ال اردة السنة

1112 2284 1153 

1111 95 1348 

1113 4152 2214 

1114 21114 22218 

1115 21911 11518 

1112 21812 41324 

1111 24281 48815 

1118 23114 53938 

1119 4113 11112 

1121 5511 11112 

1122 1219 85412 

1121 8818 95129 

1123 9492 215495 

1124 21813 225522 

1125 21912 222239 

UNCTAD,World Investment Report, Various Years 
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وتععى االرتفاع ال بير يف قيمة االستثمارات األننبية ال اردة إل  دولة اإلمارات 

إل  الت س  يف إطالق المشارت  الصنافية والسياحية والعقارتة الضممة ومشارت  البنية 

التحتية، فالوة فل  قيام الدولة بتبسيط وتحسين الن ب واإلنثرادات المرتبطثة بن ثام 

الرتوتظ لالستثمار وتععتثع الشثفا ية وتث  ير ق افثد البيانثات االستثمار وتععتع نه د 

 . والمعل مات الحدتثة

بالمرتبة  1125ونادت اإلمارات، و قًا لتقرتر االستثمار األننبا العالما لعام 

يف منطقة  1124األول  بين البلدان األكثر نا بية لالستثمار األننبا المباشر خالل فام 

فالميثثًا، مثثن حيثثث رصثثيد اسثثتثماراهتا يف  11ويف المرتبثثة الشثثرق األوسثثط وإ رتقيثثا، 

)المار 
24
). 

ومن المت ق  أن تشهد السن ات القادمة معتداا مثن النمث  يف حاثب االسثتثمارات 

األننبية، السيما يف ظل المط ات التا تتم ها الدولة نح  تحقي  رؤتتها لبناد اقتصاد 

متن ع قااب فل  المعر ة واالبت ار، منها افتماد السياسة العليا لدولة اإلمارات يف ماال 

مبثثادرة وطنيثثة يف القطافثثات ( 211)االبت ثثار، والتثثا تتضثثمن العلثث م والت ن ل نيثثا و

التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضثاد والميثاه، وتمصثيص حاثب اسثتثمارات 

)مليار درهب 311مت قعة  يها بأكثر من 
25
). 

كما انع   التحسن يف بيئة االستثمار يف ارتفثاع مشثروفات االسثتثمار األننبثا 

أ   1125مشثروفًا فثام  (322)إلث   1113مشروفًا فام  (251)المباشر الادتدة من 

وبلثغ فثدد مشثروفات االسثتثمار األننبثا المباشثر يف  ،%(22101)قدرها  زتادةبنسبة 

مشروفًا، تب تنفي ها مثن قبثل  (4218)ح الا  (1125-1113)اإلمارات خالل الفرتة 

ستثمارتة اإلنمالية لتلك شركة أننبية وفربية، وتشير التقدترات أن الت لفة اال (3424)
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ألف م ظف،  (321)مليار دوالر، وت ظف أكثر من  (24101)المشروفات تبلغ ح الا 

 .والادول التالا ت ضح  لك

مشروفات االستثمار األننبا المباشر ال اردة إل  دولة اإلمارات العربية ( 2)ندول 

 1125-1113المتحدة 

 فدد الشركات فدد ال ظااف الت لفة فدد المشروفات السنة

1113 251 8012105 290258 242 

1114 258 3093801 240229 249 

1115 119 9021101 120114 123 

1112 311 22052904 390913 185 

1111 318 21031904 310512 311 

1118 511 11051301 240319 414 

1119 423 22015501 320445 381 

1121 331 21088204 180114 321 

1122 392 9019101 120254 323 

1121 345 21011501 120231 334 

1123 342 1019801 280848 335 

1124 328 21091403 210192 311 

1125 322 8094203 130398 315 

 30424 3210312 2410112 4218 اإلنمالا 

Source: The Financial Times,FDI Intelligence  
 

ونادت الهند يف مقدمة الدول المستثمرة بدولة اإلمارات و   الت لفة االستثمارتة 

 نمثالامثن إ %(2102)مليثار دوالر أ  بنسثبة  (15)للمشروفات، حيث تمطت استثماراهتا 

، تليهثا ال التثات المتحثدة (1125-1113)االستثمارات الث اردة لدولثة اإلمثارات خثالل الفثرتة 

 مليثثثار دوالر (2201)ثثثثب الممل ثثثة المتحثثثدة   %(2408)مليثثثار دوالر وبنسثثثبة  (1202)بثثثثثثث

مليثثار دوالر  (104)ثثثب اليابثثان %( 504)مليثثار دوالر وبنسثثبة ( 101) ألمانيثثا  %(801)وبنسثثبة 
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مثن إنمثالا االسثتثمارات األننبيثة %( 5201)وبلغت حصة الدول المم  .%(501)وبنسبة 

مليثار  (13)، وبت لفثة إنماليثة قاربثت 1125حتث  مثات   1113المباشرة خالل الفرتة تنثاتر 

 .دوالر

 1125ولغاتة مات   1113أهب الدول المستثمرة يف اإلمارات من تناتر ( 1)ندول 

 "$ملي ن  "الت لفة فدد ال ظااف فدد المشروفات  فدد الشركات الدولة

 15125 38151 339 113 الهند

 12212 53111 881 114 ال التات المتحدة

 22111 32998 244 552 الممل ة المتحدة

 1292 13211 143 293 ألمانيا

 1313 8111 212 95 اليابان

 1139 12238 21 44 ال  تت

 2481 24231 42 31 ك رتا الان بية

 2152 21189 125 222  رنسا

 4211 21122 28 21 اسرتاليا

 4545 21411 41 38 سنغا  رة

 4415 24492 22 55 السع دتة

 3415 24314 213 98 س تسرا

 3121 2481 82 24 ه لندا

 1191 1451 29 52 كندا

 1512 3191 33 11 بلاي ا

 1415 9113 211 84 إتطاليا

 1128 5455 85 81 إسبانيا
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 "$ملي ن  "الت لفة فدد ال ظااف فدد المشروفات  فدد الشركات الدولة

 2448 1354 41 31 الصين

 2354 2411 28 24 باكستان

 2219 4143 13 29 البحرتن

 2229 3191 15 11 لبنان

 2118 1912 39 32 ك نكه نك 

 983 4331 14 29 قطر

 925 3521 23 21 األردن

 924 1118 24 23 تاتلند

 931 1111 11 22 مصر

 883 3211 31 18 روسيا

 821 2192 11 28 تركيا

 181 3858 18 12 ماليعتا

 1432 13141 112 312 أخرى

 241121 351119 3881 3129 اإلنمالا 

Source: The Financial Times,FDI Intelligence  
 

 وتركثثعت االسثثتثمارات األننبيثثة والعربيثثة الثث اردة لدولثثة اإلمثثارات خثثالل الفثثرتة    

مليثار أ  بنسثبة  (3103)يف القطثاع العقثار  بمقثدار  1125ولغاتة مات   1113من تناتر 

، %(25)مليار دوالر وبنسثبة  (1202)دوالر، ثب قطاع الفنادق والسياحة بمقدار  %( 13)

، ثب المدمات المالية %(23)مليار دوالر وبنسبة  (2802) الفحب والنفط والغاز بمقدار 

، ثثثب خثثدمات األفمثثال والمثث اد ال يمياوتثثة %(2)مليثثار دوالر وبنسثثبة  (809)بمقثثدار 

 .ل ل قطاع %(4)واالتصاالت بنسبة 
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   الت زت  القطافا االستثمارات ال اردة إل  اإلمارات و (8)ندول 

 1125ومات   1113ما بين تناتر 

 القطاع
فدد 

 الشركات

فدد 

 المشروفات

فدد 

 ال ظااف
 $ملي ن/ الت لفة

 31184 82218 251 211 العقارات

 12592 18152 212 224 الفنادق والسياحة

 28155 2381 12 25 الفحب والنفط والغاز الطبيعا

 8915 21319 498 381 المدمات المالية

 2318 29381 211 598 خدمات األفمال

 2312 9919 18 25 الم اد ال يمياوتة

 5319 22191 121 281 االتصاالت

 4511 21121 34 11 الرت ي 

 3921 28958 215 92 المعادن

 3915 33824 284 244 منتاات استهالكية

 31881 221212 2291 2412 أخرى

 241121 351119 3881 3129 اإلنمالا

Source: The Financial Times,FDI Intelligence  
 

 :التجارة اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة -ثانيًا
ُتعد التاارة المارنية أحد العناصر الرايسة لنااح الدبل ماسية االقتصادتة التا فر ت هبا     

دولة اإلمارات العربية المتحدة والتا تش ل فنصر دااب و عال للسياسة المارنية اإلماراتية، 

كما وتمثل ركيعة أساسية لتط تر العالقات االقتصادتة بين الدولة والعالب المثارنا، حيثث 

دولثة مثن  (211)  دولة اإلمارات العربية المتحدة الي م بعالقات تاارتة مث  أكثثر مثن تشرت

 . ممتلف مناط  العالب
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وشهد التبادل التاار  بين اإلمارات ودول العالب تط راا ملفتًا للن ر خالل الفثرتة      

مليار  (258)إل  ح الا  1111مليار دوالر فام  (228)إ  ارتف  من نح   (1111-1122)

 . ، والش ل التالا تبين  لك%(458)، محققًا زتادةا بنسبة 1111دوالر فام 

 تط ر التاارة المارنية لدولة اإلمارات للفرتة( 2)ش ل 

 مليار دوالر( 1111-1122) 

 
 

Source: World Trade Organization(WTO), World Trade Statistical 

Review, Various Years 
 

كما شهدت الصثادرات السثلعية اإلماراتيثة نمث اا متصثافداا يف قيمتهثا طيلثة الفثرتة       

، حيثث انمفضثت نتياثة لازمثة الماليثة التثا 1119باستثناد فثام ( 1111-1123)

إلث   1111مليثار دوالر فثام ( 51)، حيث ارتفعثت مثن حث الا 1118حصلت فام 

مليار ( 245)و( 111)ل إل  ح الا مليار دوالر، ثب شهدت تدنيًا لتص( 319)ح الا 

فل  الت الا، و لك نتياة النمفاض أسعار النفط  1125و1124دوالر خالل فاما 

 قثد شثهدت ، أما ال اردات السلعية لدولة اإلمثارات مثن المثار . يف الس ق العالمية

( 184)إل   1111مليار دوالر فام ( 35)تصافداا ملفت للن ر، إ  ارتفعت من ح الا 

( 131)لتصثثل إلثث   1125و1124، ثثثب ترانعثثت فثثاما 1123دوالر فثثام  مليثثار

 .مليار دوالر فل  الت الا، والادول التالا تبين  لك( 125)و

117.7 

218.3 

426.7 

653.7 657.6 

0.0 

200.0 

400.0 

600.0 

800.0 

2000 2005 2010 2015 2016 



261  

 

 ملي ن دوالر( 1125-1111) تط ر التاارة السلعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة( 9)ندول 
 

 ال اردات الصادرات السنة

1111 490853 350121 

1112 480424 310194 

1111 510224 410251 

1113 210235 510114 

1114 930411 120984 

1115 2210181 840254 

1112 2450582 2110151 

1111 2880945 2310494 

1118 1130188 2540141 

1119 2920811 2110422 

1121 1230539 2240522 

1122 3110132 1190931 

1121 3490481 1550881 

1123 3180221 1840212 

1124 1120911 1310139 

1125 2450348 1250228 
 

Source: Gulf Organization for Industrial Consulting, Gulf Statistical 

Profile, Various Years 
 

وتشير الت زت  الاغرايف لل اردات اإلماراتية إل  أن نمه رتة الصين الشعبية تستح         

، ثثب %(1102)فل  ربث  الث اردات السثلعية اإلماراتيثة مثن المثار ، تليهثا الهنثد بنسثبة 

،ثب الممل ة المتحدة بنسبة %(2201)،  ألمانيا بنسبة %(2508)ال التات المتحدة بنسبة 

من إنمثالا واردات دولثة %( 8103)لدول المم  ماتمعة ما نسبت  وتش ل ا%( 101)

 .اإلمارات من المار 
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 1125أهب الدول التا تصدر السل  إل  دولة اإلمارات لعام ( 21)ندول 

 النسبة من اإلنمالا (ملي ن دوالر) القيمة  الدولة 

 %1505 3101290114 الصين 2

 %1102 1909890521 الهند 1

 %2508 1109110393 المتحدةال التات  3

 %2201 2203330252 ألمانيا 4

 %101 2104490213 الممل ة المتحدة 5

 %201 802940885 اليابان 2

 %401 208540921 إتطاليا 1

 %401 201130448 السع دتة 8

 %403 201280181 ه نغ ك نغ 9

 %401 201820235 ك رتا الان بية  21

 %301 503240112 س تسرا 22

 %305 502550511 سنغا  رة 21

 %303 401340993 قطر 23

 %301 402820411 تركيا 24

 %109 401240931  رنسا 25

 %102 308120192 بلاي ا 22

 %104 305440143 ه لندا 21

 %102 301380581 ماليعتا 28

 %102 301220159 تاتلند 29

 %201 105220821 اسرتاليا 11

 %2201 1302240432 أخرى 

 %211 12502280131 اإلنمالا  

Source:Interntional Trade Center- Trade Map 
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أما  يما تتعل  بالت زت  الاغرايف للصادرات اإلماراتية  قد نادت اليابثان بالمرتبثة      

مثن إنمثالا  %(2201)مليثار دوالر مثلثت  (1505)األول ، حيث اسثت ردت مثا قيمتث  

مليار دوالر وبنسبة  (1103)، تليها الهند بنح  1125الصادرات السلعية اإلماراتية لعام 

مليثار  (2101)،  سلطنة فمثان %(109)مليار دوالر وبنسبة  (2205)، ثب الصين %(2309)

مليثار دوالر  (802)، ثب الممل ة العربية السع دتة وك رتثا الان بيثة%(1)دوالر وبنسبة

والاثدول  %(502)مليار دوالر وبنسثبة  (801)، وسنغا  رة %(509)ة أ  بنسبة ل ل دول

 .التالا تبين  لك

 1125أهب الدول التا تست رد السل  من  دولة اإلمارات لعام ( 22)ندول 

 النسبة من اإلنمالا (ملي ن دوالر) القيمة  الدولة 

 %2201 1505240113 اليابان 2

 %2309 1101830144 الهند 1

 %109 2205320812 الصين 3

 %101 2102590882 سلطنة فمان 4

 %509 802120811 الممل ة العربية السع دتة 5

 %509 802230929 ك رتا الان بية 2

 %502 802120125 سنغا  رة 1

 %502 802350333 تاتلند 8

 %109 401820421 ه نك ك نك 9

 %101 308110231 س تسرا 21

 %104 304380111 تات ان 22

 %102 302110224 ماليعتا 21

 %102 302110114 بلاي ا 23
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 النسبة من اإلنمالا (ملي ن دوالر) القيمة  الدولة 

 %101 109120122 ال  تت 24

 %101 108210811 قطر 25

 %208 105890139 ال التات المتحدة 22

 %204 101180291 تركيا 21

 %203 208580922 أسرتاليا 28

 %109 203140882 ه لندا 29

 %109 203110559 الممل ة المتحدة 11

 %904 2302440481 أخرى 

 %211 24504420421 اإلنمالا  

Source:Interntional Trade Center- Trade Map 
 

وتم ن الق ل بأن ارتفاع معدالت االنفتاح االقتصاد  لدولة اإلمارات فل  العالب     

المارنا ترن  إل  افتماد الدولة فل  برامظ لتحرتر التاارة والمنهظ الليربالا الحر 

 .ال   تتبناه الح  مة اإلماراتية يف إدارة الشؤون االقتصادتة والتاارتة

 

 :اإلماراتيةاملساعدات اخلارجية  -ثالثًا
يف الاهث د  2912ساهمت دولة اإلمارات العربية المتحدة من  تأسيسها فثام      

الدولية واإلقليمية المب ولة لتحقيث  الشثراكة االقتصثادتة العالميثة و لثك فثن طرتث  

انضمامها إل  العدتد من االتفاقيات االقتصادتة الدولية التابعة لامب المتحدة، السيما 

وانضثمت إليهثا الدولثة فثام  2994التاارة العالمية التا تأسست فثام  اتفاقية من مة

، وك لك يف االتفاقيات العربية كاتفاقية من مة التاارة الحثرة العربيثة ال ثربى 2995

ومثن أهمهثا اتفاقيثة ، ، واالتفاقيات المليايثة1115ال   بدد التنفي  الفعلا لها فام 
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كما ساهمت دولة .1118ب  يف مطل  تناتر  الس ق الملياية المشرتكة التا بدد العمل

اإلمارات العربية المتحدة يف تم تل بثرامظ العدتثد مثن المن مثات والهيئثات الدوليثة 

والعربية المهتمة بتم تل الربامظ واألنشطة اإلنمااية يف الدول الناميثة السثيما الفقيثرة 

 .منها

ت العربية المتحدة بعدة وتتسب المسافدات المارنية التا تقدمها دولة اإلمارا    

سمات تاعلها أحد النما   الراادة يف تععتثع التعثاون االقتصثاد  الهثاد  إلث  دفثب 

 :نه د الماتم  الدولا يف تععتع التنمية الدولية، و يما تلا سمات تلك المسافدات

تتميع المسافدات المقدمة من دولثة اإلمثارات فثن المسثافدات التثا تقثدمها  -

لتاارتة والتنم تة، وك لك المسافدات المقدمة من الدول األفضاد مصادر التم تل ا

يف لانة المسافدات التنم تة ب صفها تش ل مسثافدة أكثثر تسثراا وأقثل ت لفثة، وغيثر 

مشروطة، ومثن دولثة ناميثة إلث  دول ناميثة أخثرى، وال تثتب تقييثدها بشثروا الت رتثد 

   ت  ر للدول المتلقية إم انيثة والتنفي  لما تحد  من قبل الدول المانحة،  األمر ال

كبيرة إلدارة واستغالل ه ا المسافدات بت لفة أقل، وبمرونة أكرب تنساب م  سياساهتا 

 .االقتصادتة واإلنمااية

تقثثدم المسثثافدات المارنيثثة اإلماراتيثثة مثثن خثثالل فثثدة قنثث ات مثثن أهمهثثا  -

ة بص رة مباشرة أو فن المسافدات االقتصادتة الثنااية التا تقدمها الح  مة اإلماراتي

فالوة فل  المسافدات التا تقدم من خالل المن مات طرت  صندوق أب  ظبا للتنمية،

وك لك المسافدات التا تقدمها مؤسسات التنمية العربية التا تساهب  غير الح  مية،

دولة اإلمارات العربية المتحثدة يف تم تلهثا، كالبنثك اإلسثالما للتنميثة، والصثندوق 

نمثاد االقتصثاد  واالنتمثافا، والمصثر  العربثا للتنميثة االقتصثادتة يف العربا لإل
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أ رتقيثثا، فثثالوة فلثث  مسثثاهمات دولثثة قطثثر يف المؤسسثثات الدوليثثة المانحثثة للعثث ن 

 .اإلنمااا

تقدم المسافدات المارنية من دولة اإلمارات العربية المتحثدة إمثا يف صث رة  -

ادة وط ل  رتش السماح والسداد، قروض تتصف باليسر من خالل انمفاض سعر الفا

أو يف ص رة منح وهبات ال تسرتد، و لك بقصد دفب المشثارت  التنم تثة يف قطافثات 

االقتصاد ال طنا يف الدول المستفيدة، وبرامظ االصالح االقتصاد ، ومشارت  التنمية 

االنتمافيثثة، فثثالوة فلثث  الثثدفب الفنثثا والمؤسسثثا واإلغاثثثة يف حثثاالت الن بثثات 

)ار  الطبيعيةوال  
22
) 

اتساع الرقعة الاغرا ية التا تشملها المسافدات المارنيثة اإلماراتيثة بشثقيها  -

 1122اإلنمااا واإلنساين، حيث بلغ فدد الدول المستفيدة من ه ا الع ن حت  مطل  

دولة ومنطقة نغرا ية المسألة التا تتضح  يهثا بصث رة نليثة النطثاق ( 255)أكثر من 

)لمسافدات االقتصادتة المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدةالدولا ال اس  ل
21
). 

لقد أرس  المغف ر ل  بأ ن اهلل صاحب السثم  الشثيخ زاتثد بثن سثلطان آل هنيثان 

فامثًا ق افثد راسثمة يف ( 45)طيب اهلل ثراه من  تأسي  دولة اإلمارات قبل أكثثر مثن 

ية سرى فلي  سثلف  صثاحب السثم  تقدتب المسافدة والع ن للدول العربية واإلسالم

وقد قدمت . "حف   اهلل ورفاه"الشيخ سلطان بن زاتد آل هنيان راي  دولة اإلمارات 

مليار دوالر خثالل الفثرتة ( 28)اإلمارات صايف مسافدات إنمااية رسمية اقرتبت من 

من إنمالا المسافدات اإلنمااية الرسمية %( 801)ش لت ما نسبت  ، (2911-1125)

)يةالعرب
28
) . 
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صايف المسافدات اإلنمااية الرسمية المقدمة من دولة اإلمارات ( 21)ندول 

(2911-1125) 

 قيمة المسافدات الفرتة

2911-2914 913 

2915-2919 1851 

2981-2984 1128 

2985-2989 111 

2991-2994 2951 

2995-2999 481 

1111-1114 814 

1115-1119 419 

1121-1125 4115 

2911-1125 21291 

 541،ص1122صندوق النقد العربا وآخرون، التقرتر االقتصاد  العربا الم حد للعام : المصدر

وحا  ت دولة اإلمارات للعام الراب  فل  الت الا فل  م انتها ضمن أكثر فشر دول      

األوليثة للبيانثات وطبقًا . مانحة للمسافدات اإلنمااية الرسمية قياسًا بدخلها الق ما

الماصة بلانة المسافدات التنم تة التابعة لمن مة التنمية والتعاون االقتصاد  والتا 

،  ثإن دولثة اإلمثارات 1122تشمل الدول التا قدمت مسافدات إنمااية رسمية لعثام 

احتلت المركع األول ضمن أكرب الدول المانحة للمسافدات اإلنمااية الرسمية قياسًا 

 ، تليهثثثا ونثثثادت النثثثروتظ يف المرتبثثثة الثانيثثثة%(2021)الابثثثدخلها القثثث ما اإلنمثثث

، ثب الس تد يف المرتبة الرابعة %2ثب ل سمب ر  يف المرتبة الثالثة، بنسبة % 2022بنسبة  
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)%. 1094بنسبة 
29
وكانت دولة اإلمارات قد احتلت المرتبة األول  فالميثًا يف نسثبة . (

 . 1125والمرتبة الثانية بعد الس تد فام  1124و1123المسافدات للدخل فاما 

أمثثثا بالنسثثثبة إلنمثثثالا المسثثثافدات المارنيثثثة التثثثا قثثثدمتها الاهثثثات المانحثثثة    

ملح ظثًا يف قيمتهثا،  والمؤسسات اإلنسانية والميرتة اإلماراتية،  قد شهدت تصافداا 

مليثار دوالر أ  ( 201)إلث   1119مليثار دوالر فثام ( 203)حيث ارتفعت مثن قرابثة 

 .زادت بأكثر من أربعة أضعا  ونصف والادول التالا تبين  لك

المسافدات المارنية اإلماراتية الح  مية وغير الح  مية المقدمة ( 23)ندول 

 1125-1119 خالل الفرتة

ملي ن  "المسافدات قيمة  السنة

 "دوالر

المسافدات كنسبة من الدخل 

 % الق ما اإلنمالا 

1119 2181 1054% 

1121 121 1031% 

1122 1221 1021% 

1121 20591 1042% 

1123 5891 2045% 

1124 2221 2054% 

1125 8811 105% 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، وزارة المارنية والتعاون الدولا، تقرتر المسافدات : المصدر

 . المارنية، سن ات ممتلفة

Source: OECD,Development Co-operation Report 

2016:TheSustaninable Goals as 

 Business Opportunities,Paris,2016,P.292 
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والبالغ قيمتهثا نحث   1125للمسافدات اإلماراتية للعام وتشير الت زت  الاغرايف 

مليار درهب إل  أن المسافدات الم نهة لدول يف قارة أ رتقيثا حصثلت فلث  ( 31034)

مليثار درهثب يف العثام 24021مليثار درهثب مقارنثة بثث( 15022)النصيب األكرب بما قيمتث 

مالتين ( 2023)ا ما قيمت  واحتلت دول متلقية للمسافدات اإلماراتية يف قارة أسي.1124

درهثثب ثثثب دول يف كثثل مثثن أوروبثثا واألمثثرت يتين وأوقيان سثثيا ودول أخثثرى مثثا قيمتثث  

 .ملي ن درهب( 582094)

حيث احتلت المسافدات  1125وتتن ع الاهات اإلماراتية المانحة لمسافدات العام       

الا المسثثافدات مثثن إنمثث%( 8202)الح  ميثثة المرتبثثة األولثث  باسثثتئثارها بمثثا نسثثبت  

، ونثادت المسثافدات المقدمثة مثن "مليثار دوالر أمرت ثا( 1051)المد  فة وبقيمت  

مليث ن دوالر أمرت ثا، تليهثا  132013صندوق أب ظبا للتنمية المرتبة الثانية بما قيمتث  

المسافدات المقدمة من مؤسسة خليفة بن زاتد لافمال اإلنسانية بالمرتبة الثالثة بما قيمت  

من إنمالا المسافدات، ثب %( 2012)وبما نسبت   "ملي ن دوالر أمرت ا  254013نح  

ملي ن دوالر أمرت ا ( 213051)هيئة الهالل األحمر اإلماراش يف المرتبة الرابعة بما قيمت  

 .%( 2802)أ  بما نسبت   "

ة وغنا فن البيان،  إن المسافدات المارنية لدولثة االمثارات نثادت يف إطثار سياسث   

الدولة لدفب األهدا  اإلنمااية لالفية، حيث بلغ إنمالا ما ونهت  اإلمثارات يف العثام 

مليثار ( 12025)مليار درهب، د   منها ح الا( 31)لتحقي  تلك األهدا  قرابة  1125

درهب لتحقي  الهد  األول من األهدا  اإلنمااية األلفية وه  هد  القضاد فل  الفقر 

مالتين درهب لتحقي  هد  إقامة الشراكة العالميثة يف ( 8082) المدق  والا ع وح الا

 .(11)مليار درهب لتحقي  هد  االستدامة البيئية( 2045)التنمية وونهت اإلمارات نح  
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 الثالثاملبحث 

 املبادرات اإلماراتية يف جمال الدبلوماسية االقتصادية

قامت دولة اإلمارات يف إطار تق تة دبل ماسيتها االقتصادتة بالعدتد من المبثادرات     

التا تععز الحض ر اإلمثاراش كعنصثر  افثل ودتنثامي ا يف مسثيرة الن ثام االقتصثاد  

العثثالما المرتامثثا األطثثرا ، وتم ثثن إتاثثاز أهثثب المبثثادرات اإلماراتيثثة يف ماثثال 

 :الدتبل ماسية االقتصادتة

 :استضافة املؤمترات والقمم العاملية االقتصادية -أواًل
قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بتن يب ورفاتة العدتد من الفعاليات االقتصادتة     

العالمية يف إطار تععتع دورهثا الثدتنامي ا فلث  خارطثة االقتصثاد العثالما، مثن أهثب 

 :الفعاليات التا ن متها يف ه ا الماال ما تلا

 :انتمافات الصندوق والبنك الدوليين باإلمارات (2

تعمثثل وزارة الماليثثة فلثث  بنثثاد شثثراكات اسثثرتاتياية دوليثثة لتععتثثع فالقثثات دولثثة      

اإلمارات المالية واالقتصادتة والتاارتة م  الهيئات والمؤسسات والصنادت  الدولية 

واإلقليميثثة وممتلثثف دول العثثالب  ات االقتصثثادات المعدهثثرة والتاثثار  المعر يثثة 

وألول مرة يف الشرق األوسط انتمافثات تعقثدها  ويف ه ا اإلطار استضا ت .الن فية

 14و 13ماال  محثا  ا مام فثة البنثك الثدولا وصثندوق النقثد الثدولا تث ما 

ألف شمص من أنحاد العالب تمثل ن نمبة ( 11)، وبمشاركة واسعة من 1113سبتمرب 

من مة غير ح  مية، ( 51)دولة و( 284)ماتم  المال واالقتصاد باإلضا ة إل  و  د 

 .الوة فن نح  ألفين من ممثلا وساال االفالمف
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وتن ر وزارة المالية إل  االنتمافات السن تة وانتمافات الربي  لمام فة صندوق     

النقد والبنك الدوليين فل  أهنا  رصة حقيقية للتعرتف بالقطثاع المثالا واالقتصثاد  

تثثربط دولثثة  الح ثث ما والمثثاص يف دولثثة اإلمثثارات، وأدت العالقثثات المتينثثة التثثا

اإلمارات ممثلة ب زارة المالية بصندوق النقد الدولا ومشاوراهتا مع  يف إطثار المثادة 

الرابعثثة للصثثندوق، إلثث  تطثث تر السياسثثات الماليثثة الح  ميثثة وتععتثثع وتمتثثين شثثب ة 

فالقثثثات دولثثثة االمثثثارات بممتلثثثف دول العثثثالب والمؤسسثثثات الماليثثثة اإلقليميثثثة 

)والدولية
12
). 

 :ية لطاقة المستقبلالقمة العالم (1

فقدت الدورة السن تة الرابعة من القمة العالمية لطاقة المسثتقبل يف أبث  ظبثا فثام      

و د رسما تقثدمهب قثادة الثدول وشمصثيات ( 35)وشار   يها ما تعتد فل   1122

الثف شمصثية وشثار   يهثا ( 12)مل ية ومام فة من ال زراد، وحضر  عالية القمة 

( 3251)يين البثارزتن، فثالوة فلث  مثن المتحثدثين العثالم( 111)فارض و( 211)

دولة ح ل العالب ناقشث ا القضثاتا الرايسثة المرتبطثة ( 221)م  د ر ي  المست ى من 

 .بت  ير الطاقة الن يفة واآلمنة

وتنفرد القمة العالميثة لطاقثة المسثتقبل، بتث  ير منصثة تامث  قثادة القطثافين العثام    

تا الحاسثمة التثا العثالب، وتحدتثد والماص لتععتع التعاون من أنل التصثد  للقضثا

اإلنرادات التثا تاثب اتما هثا فلث  الصثعيد العثالما وفلث  ممتلثف المسثت تات 

وت  ر الحد   رصة ال تضثاه  .  ضالا فن مست ى الشركات، السياسية واالقتصادتة

وتشمل . للت اصل م  أصحا  المشروفات العالمية ومعود  الحل ل والمستثمرتن

المية لطاقة المستقبل مؤتمراا ر ي  المست ى، ومعرضين متمصصين  عاليات القمة الع
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فثثالوة فلثث  برنثثامظ القثثادة الشثثبا  لطاقثثة المسثثتقبل، . تركثثعان فلثث  الطاقثثة والبيئثثة

ومناقشثثات مااثثدة مسثثتدترة، وتسثثليط الضثث د فلثث  الت ن ل نيثثا الحدتثثثة، ونثثدوات 

)تمافيةمتمصصة بالقطاع وانتماع الشركات، إضا ة إل  األنشطة االن
11
) . 

 :القمة العالمية لح  مات المستقبل (3

تش ل القمة العالمية لح  مات المستقبل الي م إحدى أهب مؤسسات استشثرا        

، وتركثع هث ه القمثة فلث  تشثاي  األنيثال الادتثدة فلث  االبت ثار المستقبل الدولية

وشهدت ه ه القمة من  تأسيسها  .واستمدام الت ن ل نيا يف م انهة التحدتات العالمية

حيث تب تح تلها إل  حرا  فالما ، فدداا من التح الت والت س  يف نطاقها 1123فام 

لمير الشع  ، بعدما أصبحت الحد  األبرز واألكثر أهمية فلث  مسثت ى المنطقثة، 

واألول مثثن ن فثث  فلثث  مسثثت ى العثثالب،  يمثثا تتعلثث  باستشثثرا  المسثثتقبل واسثثتباق 

 .الاه زتة للمستاداتالتحدتات و

وغنا فن البيان،  إن القمة العالمية للح  مات التا تعقثد سثن تًا بثدبا تسثتطب       

نمبثثة مثثن القيثثادات وصثثناع القثثرار والمن مثثات الدوليثثة ورواد األفمثثال والمثثرباد 

والمف رتن من أغلب مناط  العالب للمشاركة يف استشرا  مستقبل الح  مات وآثار 

ارفة فلثث  الماتمعثثات والسثثبل ال فيلثثة بإتاثثاد الحلثث ل المبت ثثرة التغيثثرات المتسثث

االستباقية لها وتام  فدداا من الشركاد ال طنيين والعالميين البارزتن ال تن تشارك هنا 

)رؤاها وأهدا ها وتسهم ن بفافلية يف إنااحها
13
). 

، مشاركة واسعة ضمت 1121وشهدت الدورة المامسة للقمة التا فقدت يف  رباتر      

شمصية إقليمية وفالمية ( 4111)نلسة، وحض ر أكثر من ( 224)متحدثًا يف ( 251)

 .دولة( 239)من 
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ونثثدتر بالثث كر،  ثثإن أبثثرز المن مثثات الدوليثثة تعقثثد يف إطثثار شثثراكتها مثث  القمثثة      

: منصة فمل مشرتكة لت حيد نه دها، وتشمل قاامة الشركاد انتمافات هبد  تط تر

البنك الدولا، وصندوق النقد الثدولا، وبرنثامظ األمثب المتحثدة اإلنمثااا، ومن مثة 

األمب المتحدة للرتبية والعل م والثقا ة، ومن مة األغ تة والعرافة، والبنك اإلسالما 

ة التنميثة والتعثاون االقتصثاد ، للتنمية، والبنك األوروبا لإلنشاد والتعميثر، ومن مث

) ومركع أميركا الالتينية لإلدارة العامة والتنمية
14
). 

 :1111أكسب  دبا  (4

 1111ُتعد   ز دولة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة بإمثارة دبثا يف تن ثيب أكسثب      

حيثث ، الدولا بمثابة أحثد اإلناثازات المرم قثة للدبل ماسثية االقتصثادتة اإلماراتيثة

ات ثاترتنبير  الروسثية وازميثر الرتكيثة وسثاو بثاول  تف قت دبا فل  مثدن كبيثرة مثثل 

اقتصثثاد دبثثا  1111وتت قثث  خثثرباد أن تثث  ر معثثرض أكسثثب  دبثثا الثثدولا . الربازتليثثة

مثثن النثثاتظ %( 1404)مليثثار دوالر وهثث  مثثا تشثث ل نحثث  ( 13)بثثإترادات تقثثدر بنحثث  

 ق  أن ت  ن لتن يب ه ا الحثد  تثأثير كبيثر ومن المت. المحلا اإلنمالا إلمارة دبا

 لك فل  قطاع الفنادق والسياحة، وك لك تحقي  زتادة يف الناتظ المحلا اإلنمثالا 

)1112و 1111بين فام %( 1)بنسبة 
15
). 

مليار ت رو إل  ( 2101)ه 1111 أن األثر االقتصاد  المت ق  الستضا ة اكسب         

ألثثثف  رصثثثة فمثثثل يف دبثثثا مثثثن اآلن وحتثثث   (115)  نانثثثب تثثث  ير أكثثثثر مثثثن

وبالتأكيثد  ثإن األثثر فلث  السثياحة سثي  ن كبيثراا،  هث ا الحثد  سث    1112 فام

منهب سيأت ن من خار  الدولة، وهث  أضثمب فثدد  %(11) ملي ن زاار )15 )تا  

)للعوار الدوليين يف تارتخ أكسب 
12
).  
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 :املساعدات اخلارجيةإطالق جائزة اإلمارات لالبتكار يف  -ثانيًا
نثثثااعة اإلمثثثارات  1125أطلقثثثت وزارة التنميثثثة والتعثثثاون الثثثدولا خثثثالل العثثثام    

لالبت ثثثار يف المسثثثافدات المارنيثثثة هبثثثد  ت سثثثي  نطثثثاق تطبيثثث  حلثثث ل التنميثثثة 

واالسثثثتاابة اإلنسثثثانية المبت ثثثرة وتشثثثاي  كا ثثثة الاهثثثات المانحثثثة والمؤسسثثثات 

تب مسثثثاهمات  عالثثثة التنم تثثثة واإلنسثثثانية والميرتثثثة اإلماراتيثثثة للثثثتم ن مثثثن تقثثثد

لعتثثثادة أثثثثر المسثثثافدات فلثثث  حيثثثاة المسثثثتفيدتن ب اسثثثطة تقثثثدتب حلثثث ل مبت ثثثرة 

تثثثؤد  إلثثث  تععتثثثع وت حيثثثد الاهثثث د يف الماثثثاالت  ات العالقثثثة، مثثث  ضثثثمان 

)الا دة وال فادة يف العمل
11
). 

 

 :برنامج التعاون التنموي اإلماراتي املصري -ثالثًا
تقدمها دولة اإلمارات العربية المتحدة لمصر يف ال قت  ترت ع المشارت  التنم تة التا   

الحالا إل  العالقة التارتمية والروابط المشرتكة، وتنساب م  المبادئ الراسمة التا 

 . تؤمن هبا اإلمارات

وتتمثل تعاون اإلمارات العربية م  مصر يف تقدتب منح مالية وتشغيلية فن طرت  نملة    

واسعة من برامظ التنمية االقتصادتة واالنتمافية، فالوة فن دفب  نا لمطة اإلنعا  

ويف إطار ه ه الاه د قامت اإلمارات بتقثدتب ودااث  إلث  البنثك . والتنمية االقتصادتة

تل شراد كميات من ال ق د والمحروقات لتأمين احتيانات المركع  المصر ، وتم 

مصر من الطاقة، باإلضا ة إل  تم تل مبادرات ومشارت  متن فة هتد  إل  تععتع التنمية 

وتشمل ه ه المبادرات تنفي  مشارت   علية كإنشاد المعتد من . االقتصادتة واالنتمافية

. ل ومرا ث  الصثر  الصثحاالمامعات الس نية والمراكثع الصثحية وصث ام  الغثال
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وتم ن إتااز الاه د التا تب لها دولة اإلمارات يف إطثار دبل ماسثيتها االقتصثادتة يف 

 :مصر يف اآلش

سي  ن لمشارت  التنمية والبنية التحتية التا تنف ها دولة اإلمارات فلث  أكثثر   -

 .ألف  رصة فمل( 911)مالتين مصر  وت  ر ما تعتد فل  ( 8)من 

وحثدة سث نية لاسثر ( 510122)مليثار دوالر أمرت ثا إلنشثاد ( 205) إنفاق  -

 .المصرتة 

محا  ثثثة ( 28) صثثثالا دراسثثثيًا يف ( 2228)مدرسثثثة تضثثثب ( 211)تشثثثييد  -

 .ألف طالب( 21)وتست فب 

مليث ن طثن، وبالتثالا ( 205)ص معة للقمح بسعة إنمالية ( 15)ترميب وبناد   -

 .مضاففة سعة تمرتن القمح يف مصر

محا  ثة، ماهثعة تاهيعتثًا كثامالا ( 13)فيثادة رفاتثة صثحية يف ( 18)إنشاد   -

 .قرتة نااية( 18)ألف م اطن يف ( 181)لمدمة 

( 11)منثثعل يف ( 31115)تثث  ير ال هربثثاد مثثن الطاقثثة الشمسثثية ألكثثثر مثثن   -

)قرتة
18
). 

 

 :صندوق الشراكة مع دول احمليط اهلادئ -رابعًا
 تثثب إطثثالق برنثثامظ الشثثراكة بثثين دولثثة اإلمثثارات ودول نثثعر المحثثيط الهثثادئ     

هبد  دفب مشارت  الطاقة المتاددة وتععتع أواصثر التعثاون بثين دولثة  1121يف فام 

م صندوق الشراكة . األخرى اإلمارات وتلك الدول يف فدد من المااالت اإلنمااية قدت

ملي ن دوالر أمرت ا فل  ( 51)تقدر بثثثث بين دولة اإلمارات ودول المحيط الهادئ ما 
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وقثد تثب . ش ل منح لمشارت  ت ليد الطاقة المتاددة يف دول المحيط الهادئ الاعرتة

حت  اآلن االنتهاد من إبرام اتفاقيات لمشارت  بين اإلمثارات العربيثة المتحثدة وسثت 

. و ثان ات دول من دول المحيط الهادئ ها  ياا وكيرتباش وسام ا وت نغثا وت  ثال  

 .1123باإلضا ة إل  مشروع ت نغا ال   تب إناازه يف أواخر فام 

وتسثثثتايب صثثثندوق الشثثثراكة إلثثث  تحدتثثثد الطاقثثثة المتاثثثددة كثثثأداة أساسثثثية      

ورايسثثية مثثن أدوات تم ثثين النمثث  وزتادتثث  و لثثك و ثث  مثثا تقثثرر يف انتمثثاع شثثهر 

ة ال كالثثة الدوليثثة لقثثادة دول المحثثيط الهثثادئ الثث   فقثثد برفاتثث 1121تنثثاتر فثثام 

 (.آترتنا)للطاقة المتاددة 

ر          وتقثث م شثثركة مصثثدر الشثثركة الرااثثدة يف قطثثاع الطاقثثة المتاثثددة بثثدور مطثث ت

المشثثارت  وتثثتب مثثنح األ ضثثلية /وال ت نثثد قيثث د فلثث  تم تثثل المشثثروع. المشثثارت 

)لثث و  ال فثثادة والاثث دة مثثن المتعاقثثدتن والمقثثاولين المحليثثين
19
تم تثثل وتثثأش . (

هثث ه المشثثارت  ضثثمن المبثثادرة التثثا أطلقهثثا سثثم  الشثثيخ فبثثداهلل بثثن زاتثثد آل هنيثثان 

مثثثن خثثثالل تمصثثثيص  1123وزتثثثر المارنيثثثة والتعثثثاون الثثثدولا يف مثثثارد فثثثام 

مليثث ن دوالر أمرت ثثا بصثث رة مثثنح لتم تثثل مشثثارت  ( 51)مليثث ن درهثثب ( 284)

دئ تقثثث م بإدارهتثثثا دولثثثة مثثثن دول نثثثعر المحثثثيط الهثثثا( 22)الطاقثثثة المتاثثثددة يف 

 1122وتثثثب يف هناتثثثة فثثثام . صثثثندوق أبثثث ظبا للتنميثثثة وتنفثثث ها شثثثركة مصثثثدر

االنتهثاد مثثن تنفيثث  وتشثثغيل كا ثثة المشثثارت ، وقثد سثثاهمت تلثثك المشثثارت  التثثا تثثب 

اناازهثثثا يف تحقيثثث  قثثثدرا ا كبيثثثرا مثثثن المنثثثا   االقتصثثثادتة واالنتمافيثثثة وتثثثأمين 

)ةاحتيانات تلك الدول من الطاقة الن يف
31
). 
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 :مبادرات حممد بن راشد آل مكتوم العاملية -خامسًا
من قبل صاحب السم  الشيخ محمد بن راشد  1125ُأطلقت ه ه المؤسسة فام   

آل م ت م ،نااب راي  الدولة، راي  مال  ال زراد حاكب دبا، وتعترب تاسيد للهد  

ال   تسع  دولة اإلمارات لتحقيق  من خالل إنااز المستهد ات الم ضث فة ضثمن 

ية سن تة تقدر بثأكثر مثن مليثار درهثب أهدا  التنمية المستدامة، تدفمها م ازنة تشغيل

مؤسسة إماراتية تنصب تركيعها فل  محاربة ( 18)وتضب المؤسسة الادتدة . إماراش

. الفقثثر والمثثرض، ونشثثر المعر ثثة والثقا ثثة، وتم ثثين الماتمعثثات، ودفثثب االبت ثثار

( 2411)ملي ن شمص من خالل تنفي   ح الا ( 231)وتستهد  خدمة ما تعتد فن 

)لتنمية البشرتة يف المنطقة العربية برمتهابرناماًا ل
32
). 

ألثف ( 221)وتمثلت أهب إناازات المؤسسة يف دفب ثالثثة آال  شثركة ت ظثف        

نهة ح  مية مثن ممتلثف دول العثالب، فثالوة فلث  ( 211)شمص، وتدرتب قيادة 

 ، اسثثتثمارات بقيمثثة مليثثار درهثثب إمثثاراش لملثث  بيئثثة مت املثثة للمبثثدفين والمبت ثثرتن

دولة يف مناط  ممتلفة يف ( 41)ملي ن أسرة يف ( 205)من رواد األفمال، و ( 13)ودفب 

)العالب
31
) . 
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 ةـــاخلامت

 

اهتمثثت الح  مثثة اإلماراتيثثة بتثثأطير الدبل ماسثثية االقتصثثادتة ب صثثفها أحثثد اهثثب       

األدوات لنااح السياسة المارنية للدولة وتععتع م انتها يف الماتم  الدولا، وهث ا 

، وما ناد يف اسرتاتيايات وزارة المارنية، أخرها 1112تنساب م  رؤتة اإلمارات  

كمثثا قامثثثت الدولثثة بإنشثثثاد األطثثثر ، (1112-2111)اسثثرتاتياية وزارة المارنيثثثة

المؤسسية التا تق  فل  فاتقها تطبي  الدبل ماسية االقتصادتة فل  أرض ال اق ، حيث 

، 1111، ونهاز اإلمارات لالستثمار فام 2912أنشئت صندوق أب  ظبا للتنمية فام 

وزارة وإدارات متمصصثة يف ، باإلضا ة إل  تأسي  الم اتب والملحقيثات التاارتثة

 .االقتصاد، ووزارة المالية تعن  بتععتع وتروتظ للدبل ماسية االقتصادتة اإلماراتية

ساهمت الدبل ماسية االقتصادتة اإلماراتية خالل العق د الممسة المنصرمة يف تحقي    

نااحات ملم سة للسياسة المارنية لدولة اإلمارات، مما فعز من م انة الدولة فل  

ة العالمية يف التنمية، وتاسد  لك يف انضثمامها إلث  العدتثد مثن صعيد تحقي  الشراك

االتفاقيات يف المااالت التاارتة واالستثمارتة الثنااية ومتعددة األطرا  س اد العربية 

منها أو الدولية كاتفاقية من مة التاارة العالمية، واتفاقية منطقة التاارة الحرة العربيثة 

اتفاقية تعاون ثنااا يف ماال الحد من االزدوا  ( 94)ي  ال ربى، كما قامت الدولة بت ق

اتفاقيثة ثناايثة لحماتثة وتشثاي  ( 58)الضرتبا م  دول من قارات العالب الممث ، و

اتفاقيثة للتعثاون االقتصثاد  والتاثثار  ( 24)االسثتثمار، فثالوة فلث  ت قيعهثا فلثث  

 . والفنا

ملم سة تاسدت بارتفاع أرصدة  حققت الدبل ماسية االقتصادتة اإلماراتية نااحات   

مليثار دوالر فثام ( 101)االستثمارات األننبية المباشرة الداخلة لدولة اإلمارات مثن 
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األمر ال   ساهب يف ترسيخ م انة  1125مليار دوالر فام ( 222)إل  ح الا  1112

كما تضاففت التاارة . اإلمارات ك نهة لالقتصادات الناشئة يف آسيا والشرق األوسط

، 1125و1112لمارنيثثة لدولثثة اإلمثثارات بثثأكثر مثثن خمسثثة مثثرات مثثا بثثين فثثاما ا

دولثثة، فثثالوة فلثث  اتسثثاع النطثثاق ( 211)واتسثثعت رقعثثة الشثثراكة التاارتثثة لتشثثمل 

. دولة( 255)الاغرايف الدولا للمسافدات اإلنمااية اإلماراتية، حيث استفادت منها 

ا فلث  م انتهثا ضثمن أكثرب فشثرة وحا  ت دولة اإلمارات للعام الرابث  فلث  التث ال

مانحين الثدوليين يف ماثال المسثافدات التنم تثة الرسثمية، قياسثًا لثدخلها القث ما، 

وتصدر دولة اإلمثارات العربيثة المتحثدة الثدول المانحثة للمسثافدات فلث  الصثعيد 

تة ، وه ا تؤكد التعامها برسالتها اإلنسانية العالمية وبمباداها التنم 1122العالما للعام 

 .التا تأسست فليها وسعيها لرتسيخ م انتها ودفب ل ا ة الدول

كما قامت دولة اإلمارات بتبنا مبادرات فدة يف ماال الدبل ماسية االقتصادتة، منها     

هبد  دفب مشارت  الطاقة  1121صندوق الشراكة م  دول المحيط الهادئ فام  إنشاد

م ت م العالمية، التثا انطلقثت فثام ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل ، المتاددة

والتا استثمرت مليار درهب إماراش لمل  بيئة مت املة للمبدفين والمبت رتن،  1125

دولة يف مناط  ممتلفة يف ( 41)ملي ن أسرة يف ( 205)من رواد األفمال، و ( 13)ودفب 

يثة فثام وقامت أتضًا إطالق نااعة اإلمارات لالبت ار يف المسثافدات المارن. العالب

 . هبد  ت سي  نطاق تطبي  حل ل التنمية واالستاابة اإلنسانية المبت رة 1125

قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بتن يب ورفاتة العدتد من الفعاليات االقتصادتة     

العالمية يف إطار تععتع دورها الدتنامي ا فل  خارطثة االقتصثاد العثالما، ومثن هث ه 

والقمة العالمية  1113فام  ت الصندوق والبنك الدوليين باإلماراتالفعاليات انتمافا
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لطاقة المستقبل والقمة العالمية لح  مات المستقبل، وت نت اإلمارات نه دها بنيل 

 .1111شر  استضا ة أكسب  

إن االرتقاد بدور الدبل ماسية االقتصادتة اإلماراتيثة كنمث    تحتث ى هبثا يف ماثال     

وبما تععز النااحات التا حققتها السياسة المارنية لدولة اإلمارات  التعاون الدولا،

 :يف المحا ل الدولية تتطلب القيام باآلش

العمل فل  تععتع وتنسي  التعثاون بثين األنهثعة االقتصثادتة الممتلفثة فلث    -2

المسثثت ى االتحثثاد  وفلثث  مسثثت ى كثثل إمثثارة يف الدولثثة، وكثث لك التابعثثة 

القطثاع االقتصثاد  بث زارة المارنيثة والتعثاون الثدولا ل زارات أخرى م  

 .بقصد تحقي  الت امل يف خربات الاانبين الفنية والدبل ماسية

العمثثل فلثث  االرتقثثاد بثثدور الم اتثثب التاارتثثة اإلماراتيثثة المنتشثثرة يف دول   -1

ممتلفة، لما تت ا ر لدى أفضاد ه ا الم اتب من خربات مرتاكمة، واتصاالت 

القطافثثات االقتصثثادتة يف الدولثثة، والتنسثثي  بثثين فمثثل الم اتثثب داامثثة مثث  

 .والقطاع االقتصاد  ب زارة المارنية

تبنا  عاليات الي م االقتصاد  المفت ح للدبل ماسيين اإلماراتيين المنقث لين   -3

وبمشثاركة واسثعة مثن . للعمل يف البعثات الدبل ماسثية والقنصثلية بالمثار 

قتصادتة النشطة يف الماال التاار  واالستثمار  المؤسسات والفعاليات اال

هبد  إكساهبب مهارات تحليل  رص االستثمار ت  ير المعل مات فن الفرص 

االستثمارتة التا تم ن لدولة اإلمثارات العربيثة المتحثدة اسثتغاللها، فثالوة 

فلثث   ثثتح أسثث اق ندتثثدة لمنتاثثات الشثثركات والمؤسسثثات اإلماراتيثثة يف 

 .المار 
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ل مقرر الدبل ماسية االقتصادتة ضمن برنامظ الدراسات العليا ألكادتمية إدخا  -4

الم ظفين الادد من وزارة اإلمارات الدبل ماسية و لك بقصد تنمية مهارات 

المارنية والتعاون الدولا والاهات الح  مية العاملة يف ميثادتن العالقثات 

الثثثرتوتظ الدوليثثثة يف ماثثثال تحليثثثل ال اقثثث  االقتصثثثاد  واالسثثثتثمار  و

 .الستثمارات الدولة بالمار ، ولالستثمارات األننبية يف داخل اإلمارات

ت ني  المسافدات اإلماراتية لدفب نه د الدول النامية السثيما االستمرار يف   -5

، خص صًا يف المااالت 1131الفقيرة منها لتحقي  أهدا  التنمية المستدامة 

وم ا حثة الفقثر والاث ع وتقثدتب مسثافدات المرتبطة بتط تر البنيثة التحتيثة 

 .لت  ير الرفاتة الصحية والتعليب والطاقة المتاددة ودفب وتم ين المرأة

الت سثث  يف إقامثثة منثثاط  التاثثارة الحثثرة لتععتثثع انفتثثاح االقتصثثاد اإلمثثاراش،   -2

واإلسراع يف إقرار قان ن االستثمار الادتد، وغيرها من الق انين والتشرتعات 

صلة بتحسين البيئة االستثمارتة و لك لا   المعتد من االستثمارات  ات ال

وترسيخ م انة اإلمارات ك نهثة لالقتصثادات الناشثئة يف  .األننبية المباشرة

 .آسيا والشرق األوسط

االستمرار يف فقد المنتثدتات والملتقيثات العالميثة التثا تسثافد فلث  تععتثع   -1

، وحشد نه د الماتم  الدولا الهاد ة إل  الدبل ماسية االقتصادتة اإلماراتية

تحقي  شراكة اقتصثادتة فالميثة تسثهب يف تععتثع النمث  االقتصثاد  المسثتدام 

 .والشراكة الحقيقية يف التنمية
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 واملصادر اهلوامش 

 

، أبثثث  ظبثثثا، دتسثثثمرب، 1112مالثثث  الثثث زراد، ال ثيقثثثة ال طنيثثثة اإلمثثثارات فثثثام   -2

 21،ص1122

التفاصيل ح ل اسرتاتياية وزارة المارنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة للمعتد من    -1

، 1112-1121تياية وزارة المارنيثة وزارة المارنية والتعاون الدولا، اسثرتا: ان ر

 .1121أب  ظبا، 

للمعتثثد مثثن التفاصثثيل حثث ل اسثثرتاتياية دولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة يف ماثثال   -3

وزارة المارنية والتعاون الدولا، اسرتاتياية المسافدات : أن رالمسافدات المارنية، 

 .1122، دتسمرب 1112-1121المارنية 

 :للمعتد من التفاصيل فن مهام ودور وزارة المارنية اإلماراتية، ان ر الم ق  التالا  -4

.aspx-https://www.mofa.gov.ae/TheMinistry/Pages 

 :للمعتد من التفاصيل ح ل نشأة وتط ر صندوق أب  ظبا للتنمية، ان ر -5

sa/ABOUTADFD/Pages/Home.aspx-https://www.adfd.ae/ar 

 24، ص 1122، أب  ظبا، 1125، التقرتر السن   صندوق أب  ظبا للتنمية -2

 23،ص 1121صندوق أب  ظبا للتنمية، ال تيب المؤسسا، أب  ظبا،  -1

 :للمعتد من التفاصيل ح ل نهاز اإلمارات لالستثمار، ان ر -8

http://www.eia.gov.ae/?p=632&lang=ar 

9-http://www.eia.gov.ae/?lang=ar 

10ttps://www.mof.gov.ae/Ar/About/ocAndInstitutes/Departments

/Pages/InternationalFinancialRelations.aspx36- 

11- http://www.emaratalyoum.com/business/local/2010-03-17-

1.69747 

https://www.mofa.gov.ae/TheMinistry/Pages-.aspx
https://www.adfd.ae/ar-sa/ABOUTADFD/Pages/Home.aspx
http://www.eia.gov.ae/?p=632&lang=ar
http://www.eia.gov.ae/?lang=ar
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2010-03-17-1.69747
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2010-03-17-1.69747
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12https://www.mof.gov.ae/Ar/strategicPartnership/taxAgreemen

t/Pages/default.aspx 

13-http://www.economy.gov.ae/arabic/Knowledge-

Section/Pages/Agreements-Map.aspx 

14-UNCTAD,World Investment Report2015:Reforming 

International Investment Governance,Geneva,2015. 

15-http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-04-11-

1.887234 

اإلماراتية ودور صندوق أب  ظبا للتنمية  يها، مالة ن زاد الهيتا، المسافدات اإلنمااية  -22

 .212-215، ص 1118، (224)أ اق اقتصادتة، العدد 

المسافدات المارنية  –وزارة المارنية والتعاون الدولا، اإلمارات العربية المتحدة  -21

 8،ص1122، دتسمرب، 1125

،أبث  1122م حثد للعثام صندوق النقد العربا وآخرون، التقرتر االقتصاد  العربثا ال -28

 541ص1122، ظبا

19- https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm 

20-https://www.mofa.gov.ae/MediaCenter/News/Pages/17-12-

2016-UAE.aspx#sthash.psqA2bIl.dpuf 

21-https://www.mof.gov.ae/Ar/strategicPartnership 

/strategicInterPartners/Pages/default.aspx 

، 1124،أب  ظبثا، 1124مؤسسة مصدر، واق  الي م لطاقة المستقبل، كتيب تعرتفا،  -22

 .21ص 

23-https://worldgovernmentsummit.org/r 

24-http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-02-

12-1.969405 

25-https://www.thefirstgroup.com/ar/why-dubai/world-expo-

2020 

26- http://businessnewsme.com/cover-story-details/1018 

https://www.mof.gov.ae/Ar/strategicPartnership/taxAgreement/Pages/default.aspx
https://www.mof.gov.ae/Ar/strategicPartnership/taxAgreement/Pages/default.aspx
http://www.economy.gov.ae/arabic/Knowledge-Section/Pages/Agreements-Map.aspx
http://www.economy.gov.ae/arabic/Knowledge-Section/Pages/Agreements-Map.aspx
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-04-11-1.887234
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-04-11-1.887234
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
https://www.mofa.gov.ae/MediaCenter/News/Pages/17-12-2016-UAE.aspx#sthash.psqA2bIl.dpuf
https://www.mofa.gov.ae/MediaCenter/News/Pages/17-12-2016-UAE.aspx#sthash.psqA2bIl.dpuf
https://www.mof.gov.ae/Ar/strategicPartnership%20/strategicInterPartners/Pages/default.aspx
https://www.mof.gov.ae/Ar/strategicPartnership%20/strategicInterPartners/Pages/default.aspx
https://worldgovernmentsummit.org/r
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-02-12-1.969405
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-02-12-1.969405
http://businessnewsme.com/cover-story-details/1018
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27http://wam.ae/ar/details/1395290641023 

وزارة المارنية والتعاون الدولا، اإلمارات العربية المتحدة ونمه رتة مصر العربيثة  -28

 .23،ص 1124ن رة فامة فل  المشارت ، أب  ظبا، : بيدتداا 

29-https://www.mofa.gov.ae/TheMinistry/UAEForeign Policy 

/Pages 

 28صندوق أب  ظبا للتنمية، ال تيب المؤسسا، مصدر ساب ، ص  -30

المسثافدات المارنيثة : المارنية والتعاون الدولا، اإلمارات العربية المتحدةوزارة  -31

 28،ص 1122، أب  ظبا، دتسمرب 1125

32-http://www.almaktouminitiatives.org/images/default-

source/infographics/achievements.png?sfvrsn= 

 

 

 

 

 

 

  

http://wam.ae/ar/details/1395290641023
https://www.mofa.gov.ae/TheMinistry/UAEForeignPolicy/Pages
https://www.mofa.gov.ae/TheMinistry/UAEForeignPolicy/Pages
https://www.mofa.gov.ae/TheMinistry/UAEForeignPolicy/Pages
http://www.almaktouminitiatives.org/images/default-source/infographics/achievements.png?sfvrsn
http://www.almaktouminitiatives.org/images/default-source/infographics/achievements.png?sfvrsn
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 املصادر واملراجعقائمة 

 

 

 :املصادر باللغة العربية -أواًل

 :التقارتر والمنش رات الرسمية-أ

 .لدولة اإلمارات العربية المتحدة الداابالدست ر   -

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وااتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول   -

 .1122العربية 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وااتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول   -

 .1125العربية 

وااتمان الصادرات، نشرة ضمان االسثتثمار، المؤسسة العربية لضمان االستثمار   -

 (.1122دتسمرب  -أكت بر)السنة الرابعة والثالث ن، العدد الفصلا الراب  

االتحاد العام لغر  التاارة والصنافة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة، التقرتر   -

 .1122، دبا، 1125السن   للعام 

برلمانيثثة تحليليثثة حثث ل م ضثث ع التنميثثة المالثث  الثث طنا االتحثثاد ، دراسثثة   -

 اإلس انية المستدامة، مقدمة إل  مؤتمر نح  تنمية إس انية مسثتدامة، أبث  ظبثا،

 .1118أكت بر،  1-3 

 .1121، المركع ال طنا لإلحصاد، تقرتر االهدا  اإلنمااية لالفية، أب  ظبا  -

شثارت  المامعثات إدارة المثدمات الهندسثية، م -برنامظ الشيخ زاتثد لإلسث ان  -

 .1123البيئية، ن  مرب، 

 .1121، ، ني ت ر 1121برنامظ األمب المتحدة اإلنمااا، تقرتر التنمية البشرتة   -
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 . 1122ني ت ر ، ، 1122برنامظ األمب المتحدة اإلنمااا، تقرتر التنمية البشرتة   -

واالبت ثثثار، ل نيثثثا  السياسثثثة العليثثثا للعلثثث م والت ن، ح  مثثثة دولثثثة اإلمثثثارات  -

 .1125ن  مرب،

األمانثثة العامثثة للمالثث  التنفيثث  ، الارتثثدة الرسثثمية لدولثثة اإلمثثارات العربيثثة   -

 .1112السنة السادسة والثالث ن، تناتر ، (441)المتحدة، العدد 

لعام ( 3)هيئة تن يب االتصاالت، القان ن االتحاد  بشأن تن يب االتصاالت رقب   -

1113. 

، اإلصثثدار الثالثثث 1125االقتصثثاد، التقرتثثر االقتصثثاد  السثثن   للعثثام وزارة   -

 35،ص 1122، والعشرتن، أب  ظبا

 .1112لسنة ( 32)وزارة االقتصاد، قطاع المل ية الف رتة، القان ن االتحاد  رقب   -

 .1125لعام ( 1)الشركات التاارتة رقب وزارة االقتصاد، قان ن   -

لتمليثك المسثاكن ( 22/1111)القان ن االتحاد  رقثب وزارة االشغال العامة،   -

 .1111الح  مية، أب  ظبا، 

وزارة االفثثالم، ال تثثا  السثثن   لدولثثة اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة، أبثث  ظبثثا،   -

 .1124، أب  ظبا، 1123

 . 1122، ،أب  ظبا1125صندوق خليفة لتط تر المشارت  ،التقرتر السن   للعام   -

، 1112-1121تياية وزارة المارنيثة والتعاون الدولا، اسرتا وزارة المارنية  -

 .1121أب  ظبا، 

-1121وزارة المارنية والتعاون الدولا، اسثرتاتياية المسثافدات المارنيثة   -

 .1122، دتسمرب 1112
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المسثثافدات  –وزارة المارنيثثة والتعثثاون الثثدولا، اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة   -

 .1122، دتسمرب، 1125المارنية 

وزارة المارنية والتعاون الدولا، اإلمارات العربيثة المتحثدة ونمه رتثة مصثر   -

 .1124ن رة فامة فل  المشارت ، أب  ظبا، : العربية تداا بيد

 .1123، ني ت ر ، 1123صندوق األمب المتحدة للس ان، حالة س ان العالب   -

، أب  ظبا، 1123الم حد لعام صندوق النقد العربا، التقرتر االقتصاد  العربا   -

1123. 

، ، أب  ظبا1124صندوق النقد العربا، التقرتر االقتصاد  العربا الم حد لعام   -

1124. 

،أب  ظبثا، 1125صندوق النقد العربا، التقرتر االقتصاد  العربا الم حد لعام   -

1125. 

، أب  ظبا، 1122صندوق النقد العربا، التقرتر االقتصاد  العربا الم حد لعام   -

1122. 

 .1121صندوق أب  ظبا للتنمية، ال تيب التعرتفا، أب  ظبا،   -

 .1125، ،أب  ظبا1124صندوق أب  ظبا للتنمية، التقرتر السن     -

مركثثع اإلمثثارات للدراسثثات والبحثث   االسثثرتاتياية، واقثث  التعلثثيب واأل ثثاق   -

 .1121، المتحدة، أب ظباالمستقبلية لتط تره يف دولة اإلمارات العربية 

مركع اإلمارات للدراسثات والبحث   االسثرتاتياية، اسثرتاتيايات اإلسث ان يف   -

، (1)دول مال  التعثاون وبعثض الثدول األوربيثة، اسثتطالفات الثرأ ، العثدد

1119. 
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مؤسسة محمد بن راشد آل م ت م وبرنامظ األمب المتحدة اإلنمااا، تقرتر المعر ة   -

الشبا  وت طين المعر ة بدولة اإلمارات العربيثة المتحثدة،  1124العربا للعام 

 .1125دبا، 

، 1125، من مثثة الملثثيظ لالستشثثارات الصثثنافية، ملثثف الملثثيظ اإلحصثثااا  -

 .1122الدوحة، 

،أبث  ظبثا، 1124مؤسسة مصدر، واق  الي م لطاقثة المسثتقبل، كتيثب تعرتفثا،   -

1124. 

 .1121م، أب  ظبا 1119التقرتر السن   مؤسسة خليفة بن زاتد آل هنيان،   -

 .1124، ، أب  ظبا1123مؤسسة خليفة بن زاتد آل هنيان، التقرتر السن     -

 

 

 :ال تب(  

دراسة تحليلية لما بعد االقتصاد المعريف، : نادتة صالح ال االا، االقتصاد الفعال  -

 .1121دار صفاد للطبافة والنشر والت زت ، فمان، 

اإلطثار العثام والتطبيقثات دولثة : الثرحمن الهيتثا، التنميثة المسثتدامةن زاد فبد   -

اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة نم  نثثًا، مركثثع اإلمثثارات للدراسثثات والبحثث   

 .1119االسرتاتياية، أب  ظبا، 

للبيئة، ن زاد فبد الرحمن الهيتا، التنمية المستدامة يف الدول العربية، مؤسسة زاتد   -

 .1125، (28)العدد  البيئة،سلسلة فالب ، دبا
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 :البح   والدراسات والمقاالت(  

المق مثثات : أشثر  سثثعد العيسث  ،  لسثثفة التنميثة والتطثث ر يف دولثة اإلمثثارات   -

العدد األول، دتسمرب، مركع اإلمارات للدراسات ، ومعالب النهضة، قضاتا إماراتية

 .1118والبح   االسرتاتياية ،

القطثثاع المثثاص والسياسثثات االقتصثثادتة يف دولثثة حمثثد أبثث  ب ثثر فلثثا بثثدو ، - 

اإلمارات العربية المتحدة، الداارة االقتصادتة والفنية، صندوق النقد العربا، أب  

 .1121ظبا، 

ت ن  فل  الص ابة، استعراض التم ثين مثن حيثازة األرض والمسث ن يف دولثة   -

لسياسثثات اإلمثثارات العربيثثة المتحثثدة، بحثثث مقثثدم إلثث ، المثثؤتمر اإلقليمثثا 

 .1118أكت بر،  24-21اإلس ان، أب  ظبا، 

نيفين حسين محمد، دور االبت ار واالبداع المستمر يف ضثمان المركثع التنا سثا   -

دراسثة حالثة دولثة اإلمثارات، إدارة التمطثيط : للمؤسسات االقتصثادتة والثدول

 .1122ودفب القرار، وزارة االقتصاد، أغسط ، 

اإلمارات العربية المتحدة يف مااالت االبت ار واقتصاد نيفين حسين، نه د دولة   -

 .1122وزارة االقتصاد، أب  ظبا، ، المعر ة، إدارة التمطيط ودفب القرار

ن زاد فبد الرحمن الهيتا، قرادة تحليلية لرتادة االفمال يف دول مال  التعثاون   -

مثارد،  ،(225)الملياا، مالة التعثاون الصثنافا يف الملثيظ العربثا، العثدد 

1122. 

ن زاد فبد الثرحمن الهيتثا، بيئثة األفمثال ومتطلبثات التنميثة يف دولثة اإلمثارات   -

 .1122، (231)العربية المتحدة، مالة أ اق اقتصادتة، العدد
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ن زاد فبد الرحمن الهيتا، المسافدات اإلنمااية اإلماراتية ودور صندوق أب  ظبا   -

 .1118، (223)العددللتنمية  يها، مالة أ اق اقتصادتة، 

أغسط ،  -ت لي ( 24)المالد( 4)تقرتر فن رتادة األفمال، العدد، مالة القا لة  -

1125. 

نرتدة الرتاض، ، االقتصاد اإلماراش فعز الدولة قبل االتحاد وبعده، رتاض را    -

 .1125، ، دتسمرب(21311)العدد

 .28/2/1123قطاع اإلس ان تحتل األول تة يف اإلمارات، أرقام،   -
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