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نبــذة عن املهمــة
قام �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي رئي�س املجل�س التنفيذي ,يف العام  ,2006بتكليف
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ،وجمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي ،ودائرة التخطيط واالقت�صاد،
بتطوير ر�ؤية اقت�صادية طويلة الأمد للإمارة .وجاء التكليف من �سموه يف �إطار امل�ساعي الرامية �إىل
حتقيق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة حاكم
�إمارة �أبوظبي  -حفظه اهلل  -بهدف موا�صلة النجاحات االقت�صادية املتحققة يف الإمارة.
وقد متحورت اجلهود حول �إعداد خارطة طريق طويلة الأمد للتقدم االقت�صادي يف الإمارة ،من خالل
ت�صميم �إطار عام ي�ضم بني جوانبه كافة ال�سيا�سات واخلطط وينطوي على متكني القطاع اخلا�ص من
امل�ساهمة الكاملة يف تنفيذ تلك ال�سيا�سات واخلطط.
وترتكز املبادرة التي �أطلقها فريق عمل مكون من اجلهات ذات ال�صلة باالقت�صاد من القطاعني العام
واخلا�ص على الأ�س�س التي وفرتها �أجندة ال�سيا�سة العامة لإمارة �أبوظبي للعام  .2008-2007وقد ا�ستفاد
الفريق من الدعم الكبري واخلربات الوا�سعة التي وفرتها له نخبة من امل�ؤ�س�سات العاملية املرموقة .ومت
تكليف هذا الفريق مبهمتني رئي�سيتني متثلتا يف:
� .1إجراء تقييم مف�صل لأهم اجلوانب التي تدعم النمو االقت�صادي.
� .2صياغة ر�ؤية اقت�صادية �شاملة طويلة الأمد وذات �أهداف حمددة يتم االهتداء بها يف تطوير �أبوظبي
حتى العام .2030
وميثل العام  2030حمطة مهمة لإمارة �أبوظبي حيث ت�شري تقديرات النمو �إىل �أن الإمارة �سوف حتقق
نتائج ملمو�سة يف توجهات التنويع االقت�صادي بحلول ذلك العام.
وتبع ـ ًا ل ــذلك ،ت�شتم ــل هـ ــذه الوثيقـ ـ ــة عل ــى “ر�ؤيـة �أبـوظـب ــي االقت�ص ــادية  ”2030وعلى الأه ــداف
املرتبطــة بها.
قام ب�إعداد هذه الوثيقة “فريق عمل الر�ؤية االقت�صادية  ”2030ومت اعتمادها من قبل املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي.
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ال�سياق العام وامللخ�ص التنفيذي
تعترب الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي  -التي ترتكز على املبادئ املحددة يف
�أجندة ال�سيا�سة العامة ال�صادرة يف �أغ�سط�س من العام  - 2007مبنزلة خارطة طريق
للتقدم االقت�صادي يف الإمارة.
انطالق ًا من م�ساعيها الرامية �إىل �ضمان النجاح املتوا�صل
لعملية التنمية يف الإمارة ،حددت حكومة �أبوظبي من خالل •
�أجندة ال�سيا�سة العامة جمموعة من الإر�شادات والأولويات
للتقدم الإجتماعي واالقت�صادي يف الإمارة .ومت �إعداد الر�ؤية وبعد حتديدها لتلك املرتكزات ،التزمت حكومة �أبوظبي بتوجيه
االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي  -باال�ستعانة ب�أجندة ال�سيا�سة ال�سيا�سة العامة من �أجل تعزيزها وتطويرها .ويتمحور ذلك
العامة كمرجع �أ�سا�سي ،وبالت�شاور مع القطاع اخلا�ص  -من الرتكيز حول �أربع �أولويات رئي�سية:
�أجل ا�ستخدامها كا�سرتاتيجية مدتها  22عام ًا للو�صول �إىل تلك
الأهداف ،ول�ضمان التن�سيق الكامل بني جميع اجلهات املعنية • التنمية االقت�صادية
باالقت�صاد ،واخلروج بر�ؤية وا�ضحة للأهداف طويلة الأمد.
• تنمية املوارد الإجتماعية والب�شرية
وحتدد “�أجندة ال�سيا�سة العامة � :2008-2007إمارة �أبوظبي”

�أولويات ال�سيا�سة العامة للإمارة .وقد مت و�ضع تلك الأولويات
من �أجل حتقيق ما تعتربها حكومة �أبوظبي الأهداف الرئي�سية
واملتمثلة يف قيام جمتمع واثق و�آمن واقت�صاد م�ستدام ومنفتح
وميتلك القدرة على املناف�سة.

•

املحافظة على قيم �أبوظبي وثقافتها وتراثها
موا�صلة الإ�سهام يف توثيق عرى االحتاد بني �إمارات الدولة

•

تطوير البنية التحتية واملحافظة على البيئة

•

النهو�ض مب�ستوى الأداء احلكومي

التنمية االقت�صادية

يعترب التنويع االقت�صادي �أحد املكونات الأ�سا�سية للأولويات
وقد حددت احلكومة ت�سعة مرتكزات ي�ستند �إليها امل�ستقبل املعلنة حلكومة �أبوظبي ولأجندة ال�سيا�سة العامة ككل .وترغب
الإجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي للإمارة ،وهي:
احلكومة يف �إيجاد فر�ص عمل ذات قيمة عالية  -تتوافر ب�شكل
خا�ص ملواطني الدولة  -و�أي�ض ًا يف زيادة م�ساهمة املر�أة يف
• قطاع خا�ص فاعل وم�ؤثر
قوة العمل .ومن �أجل ت�شجيع اال�ستثمار والأن�شطة اال�ستثمارية
• اقت�صاد مرتكز على املعرفة امل�ستدامة
الفردية ،تخطط احلكومة للم�ساهمة يف تعزيز بيئة الأعمال
من خالل تطوير الإطار الت�شريعي و�ضمان �أن ت�ستند �أي �سيا�سة
• بيئة ت�شريعية مثلى تت�سم بال�شفافية والكفاءة
• املحافظة على العالقات املتميزة مع بقية دول العامل على اقت�صادية يتم و�ضعها �إىل �إح�صاءات دقيقة وبيانات موثوقة.
كما �سي�ساهم تعزيز البيئة االقت�صادية ومناخ الأعمال يف توثيق
خمتلف الأ�صعدة
ارتباط اقت�صاد �أبوظبي باالقت�صاد العاملي ،عرب ا�ستقطاب
• اال�ستخدام الأمثل ملوارد الإمارة
اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية ،وت�سهيل ت�صدير ر�ؤو�س الأموال
• نظام تعليمي ورعـاية �صحيـة وبنيـة حتتيـة على م�ستـوى عاملي من خالل �إقامة ا�ستثمارات مدرو�سة مع �شركاء عامليني.
• ا�ستقرار �أمني على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي
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�أركان ر�ؤية �أجندة ال�سيا�سة العامة لأبوظبي
قطاع خا�ص فاعل وم�ؤثر
اقت�صاد مرتكز على املعرفة امل�ستدامة
بيئة ت�شريعية مثلى تت�سم بال�شفافية والكفاءة

تت�ألف الر�ؤية لأبوظبي
من جمتمع واثق و�آمـن
واقتـ�صــــــاد م�سـتـــــــدام
ومنفتـح وميتلك القدرة
على املناف�سة

املحافظة على العالقات املتميزة مع بقية دول العامل
على خمتلف الأ�صعدة

جمــــاالت الأولـــوية
التنمية االقت�صادية
تنمية املوارد الإجتماعية والب�شرية

اال�ستخدام الأمثل ملوارد الإمارة
نظام تعليمي ورعـاية �صحيـة وبنيـة حتتيـة على
م�ستـوى عاملي

تنمية البنية التحتية واملحافظة على البيئة
النهو�ض مب�ستوى الأداء احلكومي

ا�ستقرار �أمني على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي
املحافظة على قيم �أبوظبي وثقافتها وتراثها
امل�صدر� :أجندة ال�سيا�سة العامة
� :2008 - 2007إمارة �أبوظبي.

مـوا�ص ـلــة الإ�سه ــام يف توثيـ ــق ع ــرى االحت ـ ــاد بـ ــني
�إم ــارات الـ ــدولة

ت�ستند �أجندة ال�سيا�سة العامة لإمارة �أبوظبي �إىل ت�سعة
مرتكزات ت�ستهدف ت�شكيل م�ستقبل الإمارة

تنمية املوارد الإجتماعية والب�شرية
وفق ًا لأجندة ال�سيا�سة العامة ،ف�إن التنمية الإجتماعية
والب�شرية متثل الهدف الأبرز والدافع الأكرب الذي يقف خلف
جميع ال�سيا�سات واملبادرات .لذلك ،ف�إن �ضمان توافر خدمات
تعليمية و�صحية عالية اجلودة يعترب �أولوية ق�صوى� .أما فيما
يتعلق بتطوير قوة العمل ،ف�إن احلكومة تهدف �إىل �ضمان توافر
موارد م�ستقرة للأيدي العاملة املتميزة لكي تعمل على خدمة
االقت�صاد ،كما �أن احلكومة ت�شجع على نحو خا�ص التوظيف
الكامل للمواطنني .ويف الوقت ذاته ،ترغب �أبوظبي يف انتهاج
�إدارة للموارد العمالية تلتزم مبعايري ال�سالمة واملمار�سات
الأخالقية ،وذلك عرب تطبيق قوانني العمل االحتادية ،والإيفاء
بكافة العهود واملواثيق املرتتبة على ان�ضمام دولة الإمارات
العربية املتحدة �إىل اتفاقيات العمل الدولية.

تطوير البنية التحتية واملحافظة على البيئة
تتمثل الأولوية الثالثة يف تطوير البنية التحتية املنا�سبة واملحافظة
على البيئة .و�سوف ت�ضمن احلكومة تطوير بيئة عمرانية يف مدن
الإمارة تخ�ضع ت�صاميمها و�إدارتها لأرقى املعايري ،مع تعزيزها
بنظام ذي مقايي�س عاملية للمرور والنقل .كما يعترب التطوير
املتزامن ملختلف مناطق الإمارة  -بحيث ي�ضاهي التطور الذي
ت�شهده مدنها – �إحدى �أولويات ال�سيا�سة العامة ،وذلك من
�أجل حتقيق توزيع للأن�شطة االقت�صادية تعود فوائده على عموم
الإمارة .ومن جانبها� ،سوف ت�سعى احلكومة �أي�ض ًا �إىل �ضمان
�صون الأمن يف �أبوظبي وحمافظة مدنها ومناطقها املختلفة على
�صورتها احلالية ك�أماكن �آمنة للعي�ش والعمل .ومن �أجل ت�أمني
قدرة البنية العمرانية على مواكبة النمو امل�ستهدف من دون
تعر�ضها لأية �ضغوط ،قامت الإمارة ب�إعداد ون�شر خطة عمرانية
�شاملة للعا�صمة حتى العام  .2030و�سوف تتم تو�سعة تلك
املبادرة لت�شمل بقية مناطق الإمارة.
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�أخري ًا ،ت�ضع �أجندة ال�سيا�سة العامة اخلطوط الإر�شادية لتعزيز
دور احلكومة يف م�ستقبل الإمارة ،وذلك عرب حت�سني كفاءة
وم�س�ؤولية الدوائر احلكومية .وقد �شرعت احلكومة بالفعل يف
�إجراء مراجعة مكثفة لعملياتها وهياكلها .ويتم حالي ًا تقدمي
العديد من اخلدمات �إلكرتوني ًا من خالل مبادرات احلكومة
الإلكرتونية ،كما يجري العمل على رفع كفاءة الدوائر والهيئات
احلكومية ،وعلى تعهيد اخلدمات غري الأ�سا�سية للقطاع اخلا�ص.
و�سوف تتم موا�صلة هذه املبادرات وتعزيزها ،كما �ستقوم احلكومة
يف الوقت ذاته مبراجعة وتعزيز الأطر والعمليات الت�شريعية من
�أجل حتقيق �أق�صى درجات الكفاءة.

حمددات الر�ؤية االقت�صادية

فـري ــق عمــل الر�ؤية االقت�ص ــادية  2030لإمـارة
�أبـوظـب ــي

ركزت �أجندة ال�سيا�سة العامة ب�صورة مكثفة على االقت�صاد ،وعلى
�ضمان الرفاه االقت�صادي للمواطنني واملقيمني يف �إمارة �أبوظبي .جاءت الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي كنتيجة جلهود
وقد جاءت تلك الأجندة ا�ستجابة للعديد من الفر�ص والتحديات مت�ضافرة قامت بها جهات عدة من القطاعني العام واخلا�ص.
وقد تولت ثالث جهات بوجه خا�ص دور ًا مهم ًا يف �إعداد هذه
التي تواجهها الإمارة.
الر�ؤية .وهذه اجلهات هي:
ويهدف توجه الإمارة الو�صول �إىل اقت�صاد �أكرث تنوع ًا وا�ستدام ًة • دائرة التخطيط واالقت�صاد
و�إىل التقليل من االعتماد على النفط والتقلبات الدورية التي • جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
ت�صاحبه� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ميثل ال�شباب املواطن الفر�صة • ،الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي
والتحدي �أي�ض ًا ،فيما يتعلق ب�إيجاد فر�ص عمل مالئمة وذات قيم
م�ضافة للأجيال النا�شئة .وحتتم توجهات التنويع ،ف� ً
ضال عن دائرة التخطيط واالقت�صاد
التحديات الناجمة عن الزيادة املتنامية لل�سكان ،على �أبوظبي تعترب الدائرة م�س�ؤولة عن التهيئة القت�صاد متجدد ومنفتح وناجح.
�أن تطور جودة نظامها التعليمي ،و�أن ترفع من معدالت ح�صول ومن واقع دورها اجلديد واملتطور ،ينتظر �أن تتجه الدائرة ب�صورة
املواطنني وقوة العمل ب�صورة عامة على التعليم ،من �أجل االرتقاء �أكرب لأن ت�صبح �صانع ًا لل�سيا�سات االقت�صادية وجهة للت�سهيل
باالقت�صاد �إىل �أعلى امل�ستويات .كما تعترب قوة العمل املتعلمة والرقابة .ويف �سبيل حتقيق ذلك ،متر الدائرة حالي ًا بعملية حتول
ب�شكل �أف�ضل املحرك الرئي�سي ملعاجلة االنخفا�ض الن�سبي يف كبرية من �أجل بناء القدرات الالزمة .ويعترب ت�أ�سي�س مكتب
معدالت الإنتاجية الذي تعاين منه معظم م�ؤ�س�سات الأعمال يف �إح�صائي مبوا�صفات عاملية واحدة من املبادرات التي مت تبنيها
الإمارة.
من �أجل تعزيز عمليات �صنع القرار و�إعداد ال�سيا�سات العامة
امل�ستندة �إىل احلقائق والبيانات.
ويف مواجهة اقت�صاد يتجه نحو مزيد من العوملة ،ميكن للإمارة
�أن تعتمد على ال�شبكة القوية من العالقات الدولية ،وعلى �أوا�صر جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
ال�صداقة املتاحة لها ،يف مواجهة العديد من التحديات التي �أ�س�ست احلكومة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي كهيئة
�أفرزتها الت�أثريات املت�صاعدة للعوملة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن ا�ست�شارية م�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،وذلك ملعاونة

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

النهو�ض مب�ستوى الأداء احلكومي

للإمارة �أن ت�ستفيد من و�ضعها على اخلارطة اجليو�سيا�سية
ملواكبة وترية التغري التقني ،وتوظيف قدرات البحث والتطوير،
لتعزيز تناف�سيتها م�ستقب ًال .ولكي تتمكن �أبوظبي من ا�ستغالل
الفر�ص التي تتيحها تلك العالقات املتميزة ،يتعني على الإمارة �أن
حتقق مراكز متقدمة �ضمن امل�ؤ�شرات العاملية للتناف�سية و�سهولة
مزاولة الأعمال� .إىل جانب ذلك ،يتعني �أن تكون بيئة الأعمال يف
الإمارة مهي�أة ب�شكل �أف�ضل ال�ستيعاب النماذج اجلديدة للأعمال
واال�ستفادة منها ،وكذلك للم�شاركة يف النمو الذي ت�شهده جتارة
اخلدمات على م�ستوى العامل ،و�إ�ضفاء ال�صفة اخلدمية على
العديد من املنتجات امل�صنعة .كما يتعني �أن يرافق ذلك برنامج
فاعل لتن�شيط �أعمال البحث والتطوير وتعزيز االبتكار وت�سهيل
التفاعل مع مراكز االبتكار العاملية.
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القدر الأكرب من النمو .ومت التعرف على العديد من الفر�ص
يف هذه املجاالت ،يف �إطار امل�ساعي الهادفة �إىل حتقيق التنويع
االقت�صادي املطلوب والتنمية امل�ستدامة والتوزيع العادل للنمو
بني خمتلف مناطق الإمارة.

دائرة التخطيط واالقت�صاد يف تطوير ا�سرتاتيجية اقت�صادية
�شاملة تلبي االحتياجات االقت�صادية للإمارة ،وتدفع باجتاه
حتقيق الأهداف املحددة يف �أجندة ال�سيا�سة العامة .ويتمتع
جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي مبوقع فريد يتيح له امل�شاركة
يف تطوير هذه اال�سرتاتيجية .ويتكون جمل�س �إدارته من �أع�ضاء
ً
من القطاعني العام واخلا�ص ،من �ضمنهم ممثلني عن دائرة ثانيا :تتفح�ص الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي البيئة
التخطيط واالقت�صاد ،وغرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي ،وجمال�س الراهنة للأعمال ،وتتعرف على �أهم مكامن القوة التي ميكن
تعزيزها واجلوانب التي ميكن حت�سينها لتعزيز الإمكانات
الأعمال املحلية والأجنبية.
االقت�صادية والتناف�سية للإمارة �أمام نظرياتها من البلدان
وقد �صممت البنية اال�ست�شارية للمجل�س بحيث ت�ضم ممثلني عن املقارنة .وتويل الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
كافة اجلهات ذات العالقة بال�ش�أن االقت�صادي �ضمن القطاعني عناية خا�صة بالت�شريعات املتعلقة بالأعمال و�سيا�سات العمل
العام واخلا�ص .ولذلك ،يتوىل املجل�س دور ًا حيوي ًا يف فتح قنوات وال�سيا�سات املالية والنقدية ،باعتبارها الأذرع الرئي�سية التي
التعاون والتوا�صل حيال الق�ضايا االقت�صادية .وي�ضم جمل�س ميكن ا�ستغاللها لتح�سني بيئة الأعمال مبختلف جوانبها .و�أخري ًا،
�أبوظبي للتطوير االقت�صادي �أربع جلان تتبع جمل�س �إدارته ،وهي :ت�ضع الر�ؤية االقت�صادية لإمارة �أبوظبي يف اعتبارها موارد الإمارة
جلنة االقت�صاد والتجارة ،وجلنة التنمية الإجتماعية ،وجلنة واخلطوات التي ينبغي اتخاذها ل�ضمان ا�ستيعاب تلك املوارد
للنمو االقت�صادي امل�ستقبلي .وتعترب البنية التحتية  -مبا فيها
الت�شييد والبنية التحتية ،وجلنة بيئة الأعمال.
مرافق الطاقة والنقل وتقنية املعلومات واالت�صاالت  -من �أهم
املجاالت التي ت�ستلزم ا�ستثمار ًا متوا� ً
صال فيها لكي تلبي متطلبات
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي
ت�شرف الأمانة العامة �ضمن مهامها العديدة على تن�سيق عملية النمو ال�سكاين والأن�شطة االقت�صادية املتزايدة .كما يعترب �إعداد
�إعداد اخلطط اال�سرتاتيجية للدوائر والهيئات احلكومية ،وعلى الكوادر الب�شرية وقوى العمل جما ًال �آخر من املجاالت املهمة
�إقامة نظام فاعل لإدارة الأداء احلكومي .و�سوف ت�ؤدي الأمانة وال�ضرورية للنجاح االقت�صادي للإمارة يف املدى الطويل .وثمة
العامة دور ًا �أ�سا�سي ًا خالل املرحلة املقبلة ل�ضمان متا�شي اخلطط جانب �آخر حيوي لتطوير وتو�سيع االقت�صاد� ،أال وهو التوظيف
اال�سرتاتيجية للدوائر والهيئات احلكومية مع �أهداف الر�ؤية الأمثل والآمن للموارد املالية.
االقت�صادية لإمارة �أبوظبي واال�سرتاتيجيات االقت�صادية التي
وتقدم الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي يف كل ق�سم
�ستنبثق عنها.
ً
منها �أهدافا وغايات طويلة الأمد� ،إ�ضافة �إىل الإجراءات التي
الأهــداف والأطـ ــر
ميكن للإمارة �أن تتبناها لتحقيق تلك الأهداف والغايات� .أما
املح�صلة النهائية ،فهي عبارة عن خارطة طريق �شاملة للتوجه
تتطلع الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي �إىل الوقوف على االقت�صادي للإمارة ،وجمموعة وا�ضحة من الأهداف وال�سبل
البيئة االقت�صادية الراهنة والتعرف على جماالت التح�سني املمكنة ،الكفيلة بتحقيقها ،ف� ً
ضال عن جمموعة من املعايري التي ميكن
وذلك بغية حتقيق الأهداف التي قدمتها �أجندة ال�سيا�سة العامة .للإمارة من خاللها تقييم مدى التطور الذي قطعته يف �سبيل
حتقيق تلك الأهداف.
�أو ًال :مت الوقوف عن كثب على الو�ضع الراهن لالقت�صاد من
خالل حتليل البيانات املتعلقة باالقت�صاد الكلي .وتتطرق املنه ــج
الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي �إىل البحث يف ماهية
القطاعات وامل�شاريع التي حتظى بامل�ساهمة الرئي�سية يف الإنتاج ت�أتي الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي كمح�صلة
االقت�صادي والنمو ،ويف طبيعة املناطق التي ت�ستحوذ على لنهج تعاوين �شامل متت بلورته على نحو ي�ضمن اخلروج
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وقد مت �إجراء حتليالت �شاملة ومعمقة للأداء االقت�صادي
يف �أبوظبي حتى الوقت الراهن ،وذلك بهدف جتنب بناء
اال�سرتاتيجية ا�ستناد ًا �إىل افرتا�ضات غري �صحيحة .و�شكلت
املقابالت مع ال�شخ�صيات القيادية يف القطاعني العام واخلا�ص
عام ًال حيوي ًا يف الوقوف على توقعات وطموحات كافة املهتمني
بال�ش�أن االقت�صادي يف �أبوظبي.

•

•

نيوزيلندا التي تهتم �أبوظبي بالوقوف على جتربتها الناجحة
يف تطوير قاعدة �ضخمة من ال�صادرات.

وقد مت احل�صول على تو�صيات و�آراء خرباء التنمية االقت�صادية
وبالتوازي مع التقييم الداخلي ،مت اختيار ثالث دول كنماذج من يف هذه البلدان التي تتطلع �أبوظبي �إىل تتبع خطواتها يف التحول
واقع الت�شابه يف اخل�صائ�ص االقت�صادية الرئي�سية مع �أبوظبي ،االقت�صادي .وت�ضم قائمة اخلرباء ممثلني عن م�ؤ�س�سات
و�أي�ض ًا نظر ًا لنجاح تلك الدول يف تبني �أمناط ناجحة للتنمية “�أنوفي�شن نورواي” الرنويجية و “�إنرتنا�شيونال ديفيلومبنت
�آيرلند” الإيرلندية و “تريد �آند �إنرتبرايز نيوزيالند”
االقت�صادية.
النيوزيلندية.
�إطــــار الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي
ا�سرتاتيجيــة التنميــــة
االقت�صــــادية
القطــــاعات
�أي من القطاعات �ستكون حمركات
النمو يف امل�ستقبل؟

التنــاف�سية
الر�ؤية االقت�صادية
 2030لإمارة
�أبوظبي

عوامل التمكني اخلا�صة
بال�سيا�سات والت�شريعات
بيئ ــة الأعمــال
ال�سيا�سة املالية
ال�سيا�سة النقدية
�سي ــا�سة العم ــل

امل�ؤ�س�ســــات
من �سيقود عجلة النمو؟

عوامل التمكني
عوامل التمكني املتعلقة باملوارد
تنمية البنية التحتية واخلدمات

التوزيع الإجتماعي االقت�صادي
�أين �سيكون الرتكيز الإقليمي
والإجتماعي؟

تنمية املوارد الب�شرية
تنمية املوارد التمويلية

امل�صدر :حتليالت فريق عمل الر�ؤية
االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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با�سرتاتيجية واقعية قائمة على عدد من التوجهات القابلة
للقيا�س ،ويعك�س طموحات جميع اجلهات ذات ال�صلة بال�ش�أن
االقت�صادي يف الإمارة.

•

الرنويج التي متثل  -مبا لديها من �إنتاج نفطي يقرب من �إنتاج
�أبوظبي  -حالة جديرة باالهتمام ،من حيث توجيه العائدات
النفطية نحو تنمية االقت�صاد املحلي ،و�إقامة اقت�صاد متنوع،
واتباع �سيا�سات مالية من�ضبطة.
�إيرلندا التي يت�شابه جناحها يف بناء اقت�صاد متنوع قائم
على املعرفة� ،إ�ضافة �إىل خرباتها يف اجتذاب اال�ستثمارات
الأجنبية ،مع توجه �أبوظبي نحو التنويع.
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مت خالل �إعداد الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
اال�ستفادة من ا�ست�شارات و�آراء خرباء يف التنمية يف كل
من الرنويج و�إيرلندا ونيوزيلندا

مكانة عاملية رائدة
�إىل جانب ال�سعي �إىل تطوير اقت�صادها ،تتطلع �أبوظبي
�أي�ض ًا �إىل تبوئ مكانة مرموقة �ضمن �أكرث االقت�صادات
جناح ًا بحلول العام  .2030و�سوف حتدد حكومة �أبوظبي
مدى جناح �أدائها االقت�صادي من خالل مقارنته ب�أداء �أجنح
االقت�صادات على م�ستوى العامل .و�سوف تركز بوجه خا�ص
على املقارنة مع جتارب البلدان التي متكنت من �إحداث
حتوالت اقت�صادية قادت الزدهارها ،مثل الرنويج و�إيرلندا
ونيوزيلندا و�سنغافورة.

�أه ــداف طـ ــويلة الأمـ ــد وا�سرتاتيجيات خم�سية
للتنمية االقت�صادية
يتمثل �أبرز �إجنازات الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
يف حتديد الأولويات الرئي�سية للتنمية االقت�صادية� ،إىل جانب
جمموعة من الأهداف الواقعية املرتبطة باالقت�صاد الكلي
والغايات الإجتماعية واالقت�صادية ،على مدى  22عام ًا.
وتقدم الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي �أهداف ًا
للحكومة ،كما تو�ضح اال�سرتاتيجية التي يجدر اتباعها
للتنمية االقت�صادية� ،إىل جانب حتديد املوارد الرئي�سية التي
ينبغي تطويرها ،و�أهم التحديثات التي يجب تطبيقها يف حقل
ال�سيا�سة العامة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ضع الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
املعايري الرئي�سية للنجاح التي ميكن باال�ستناد �إليها تقييم �أداء
الإمارة ومقارنته ب�أداء نظرياتها من البلدان الأخرى.
و�سوف تركز املرحلة املقبلة على ترجمة هذه اال�سرتاتيجية
الطويلة الأمد �إىل خطط اقت�صادية خم�سية من �أجل توفري �إطار
�أكرث تركيز ًا لل�سيا�سة االقت�صادية على املدى املتو�سط� ،إ�ضافة
�إىل فرتة تقييم �أكرث انتظام ًا لقيا�س مدى التطور الذي حققته

الإمارة ،و�إتاحة الفر�صة لإجراء التعديالت الالزمة .و�سوف
يتم ربط اال�سرتاتيجيات االقت�صادية باال�سرتاتيجيات ال�شاملة
للدوائر والهيئات احلكومية التي يتم التن�سيق فيما بينها من
خالل الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي.
�سوف تتم ترجمة الر�ؤية االقت�صادية
�أبوظبي �إىل خطط وبرامج خم�سية

2030

لإمارة

مالمح الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
تهدف الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي �إىل �إحداث
حتول فاعل يف القاعدة االقت�صادية للإمارة ،و�إىل حتقيق مزيد
من التكامل مع االقت�صاد العاملي ،مبا يتيح الفائدة للجميع .ولدى
�أبوظبي التزام را�سخ ببناء اقت�صاد م�ستدام ومتنوع وذي قيمة
م�ضافة عالية ،بحلول العام .2030
و�سوف يتم حتقيق ذلك عرب تكثيف ن�شاط القطاعات
االقت�صادية ،وتو�سيع قاعدة الأعمال ،وزيادة التوا�صل مع
الأ�سواق اخلارجية� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف تعكف �أبوظبي على
تعزيز البيئة التناف�سية وحت�سني م�ستويات الإنتاجية .و�سينعك�س
حتقيق هذه االلتزامات ،وفق ًا ل�سيناريوهات النمو الأ�سا�سية
 املرجعية ،يف �شكل تنمية م�ستدامة وم�ستويات متميزة منالتنويع االقت�صادي بحلول العام .2030
ويف �سبيل �ضمان ا�ستفادة املجتمع ككل ب�صورة متوازنة من
التنمية الإجتماعية والإقليمية� ،سوف تقوم �أبوظبي ب�إعداد
�شبابها لدخول قوة العمل وم�ضاعفة م�شاركة الإناث ،وحتديد ًا
املواطنات ،من خمتلف مناطق الإمارة .كما �ستوا�صل �أبوظبي
ا�ستقطاب الأيدي العاملة املاهرة من اخلارج ،وحتفيز منو
اقت�صادي �أ�سرع يف عموم الإمارة .وبغر�ض تلبية الآمال
االقت�صادية الطموحة للإمارة ،ينبغي رفع كفاءة البيئة
التنظيمية والت�شريعية ،وتبني �أف�ضل املمار�سات من خمتلف
�أنحاء العامل وتطبيقها �ضمن ال�سياق املحلي .كما ينبغي توفري
العديد من املوارد ،من البنية التحتية �إىل املوارد الب�شرية
واملالية ،لكي متثل قاعدة يتم بناء االقت�صاد باال�ستناد �إليها.
و�سوف متثل كل تلك العنا�صر جمتمعة جذور االقت�صاد
امل�ستقبلي واملناخ الذي �سيزدهر فيه.
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•
•

وبقدر ما يتعلق الأمر مبوارد الإمارة� ،سوف يتم تطوير البنية
التحتية مع الرتكيز على مرافق املاء والكهرباء والنقل وتقنية
املعلومات واالت�صاالت .كما �سيتم تعزيز املوارد الب�شرية ،من
خالل حت�سني جودة التعليم والتدريب ،والو�سائل الأخرى الكفيلة
بالنهو�ض بفر�ص التوظيف للمواطنني ،وتعزيز �إنتاجية وتناف�سية
قوة العمل بوجه عام .و�أخري ًا� ،سوف يتم ت�شجيع الأ�سواق املالية
وتطويرها بحيث ت�صبح املمول الرئي�سي للقطاعات االقت�صادية

•
•
•
•
•
•
•
•

الطاقة – النفط والغاز
البرتوكيماويات
املعادن
�صناعات الطريان والف�ضاء والدفاع
ال�صناعات الدوائية والتقنية احليوية وعلوم احلياة
ال�سياحة
�أجهزة وخدمات الرعاية الطبية
النقل والتجارة واخلدمات اللوج�ستية
التعليم
الإعالم

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي امل�ستهدف لأبوظبي – مليار دوالر ب�أ�سعار  2030–2005( – 2005م(*))
معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

املرحلة 3

)(2020-2030
معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي

املرحلة 2

املرحلة 1

)(2014-2019

)(2008-2013

ما قبل الر�ؤية

يف العام  ،2006بل ــغ ن�صيب القطـ ــاع
غيـ ـ ــر النفطـ ـ ــي من الن ــاجت املحلـ ـ ــي
الإجم ـ ـ ـ ـ ــايل للنـ ــرويج نحــو 82%

معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي

معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي
معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي

معدل التغري يف
ُمكم�ش الناجت
املحلي الإجمايل

الناجت املحلي الإجمايل النفطي
(*) ي�شري احلرف (م) من هنا ف�صاعداً �إىل ال�سنوات امل�ستهدفة �ضمن الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
امل�صدر :حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

وعليه� ،ستقوم �أبوظبي ببناء اقت�صاد منفتح وفاعل وم�ؤثر،
وبيئة �أعمال متكاملة مع االقت�صاد العاملي .كما �ستعمل من �أجل
حتديث الإجراءات احلكومية وت�سهيل الأعمال واال�ستثمارات.
و�ستقوم الإمارة �أي�ض ًا بتح�سني كفاءة �سوق العمل وتبني �سيا�سة
مالية قادرة على اال�ستجابة للدورات االقت�صادية� ،إ�ضافة �إىل
�إر�ساء نظام مايل ونقدي �آمن يت�سم مب�ستويات ت�ضخم خا�ضعة
لل�سيطرة.

وال�صناعات وامل�شاريع .ومع تنامي قوة اقت�صاد �إمارة �أبوظبي،
ف�إنه �سيكون قادر ًا على �شق الطريق نحو التنمية امل�ستدامة
والتو�سع ،اللذين �سيتحققان من خالل النهو�ض الفاعل لعدد من
القطاعات االقت�صادية اال�سرتاتيجية .ويتوقع �أن ت�شكل القطاعات
التالية حمركات النمو والتنويع االقت�صادي يف الإمارة:
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الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي
�إطـــــار حتــــــديد الأهـــــداف االقت�صـــــادية
اال�ستقرار االقت�صادي

التنمية االقت�صادية

ا

•النمو االقت�صادي الكلي
 النمو احلقيقي امل�ستدام التنويع االقت�صادي ق�ضايا �أخرى•الرثوات ال�شخ�صية وم�ستويات املعي�شة
 الأجور احلقيقية متو�سط الأجور ق�ضايا �أخرى•ق�ضايا �أخرى

•اال�ستقرار املايل
 العجز املايل تقلب الإيرادات املالية الإنفاق الر�أ�سمايل ق�ضايا �أخرى•اال�ستقرار النقدي
 معدل الت�ضخم �سعر ال�صرف ق�ضايا �أخرى•العالقات التجارية
 مراجعات ال�سيا�سة التجارية -ق�ضايا �أخرى

ملخر
جا ت
اال
قت�ص
ادية

التنمية
االقت�صادية

اال�ستقرار
االقت�صادي

ا
ملدخ
الت

•معامل الإنتاجية الكلي
•�إنتاجية قوة العمل
•�إنتاجية ر�أ�س املال
•التناف�سية
•ق�ضايا �أخرى

قت�ص

الإنتاجية والتناف�سية

ادية

•تكوين الأ�صول الوطنية
 اال�ستثمارات املحلية•احل�ساب اجلاري
 �صايف ال�صادرات �صايف ال�صادرات غري النفطية•�إجمايل املدخرات
 املدخرات العامة املدخرات اخلا�صة خمزون ر�أ�س املال•ق�ضايا �أخرى

اال

ر�أ�س املال املادي واملايل

ر�أ�س املال
املادي واملايل

الإنتاجية
والتناف�سية

ر�أ�س املال
الب�شري

ر�أ�س املال الب�شري
•تنمية قوة العمل
 �إجمايل قوة العمل معدل البطالة خلق الوظائف معدل الإعالة ن�صيب العامل من الناجت املحلي الإجمايل ق�ضايا �أخرى•تنمية املهارات
 التح�صيل التعليمي•م�ؤ�شر التنمية الب�شرية
•ق�ضايا �أخرى

امل�صدر :حتليالت فريق عمل الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

•
•

اخلدمات املالية
خدمات االت�صاالت

و�سوف يتم حتقيق الطموحات االقت�صادية لأبوظبي عرب االلتزام
مبجموعة متكاملة من الأهداف الطموحة والقابلة للقيا�س.
وترغب �أبوظبي يف توجيه التنمية نحو �آفاق جديدة مع �ضمان
اال�ستقرار االقت�صادي يف الوقت ذاته .وتعترب احلاجة حلماية
االقت�صاد �أحد العنا�صر ال�ضرورية ملوا�صلة النمو بطريقة م�ستقرة
وم�ستدامة .و�سوف تتمكن �أبوظبي من الو�صول �إىل م�ستويات
الإنتاجية والتناف�سية التي حتتاجها لدفع النمو االقت�صادي عرب
ا�ستغالل املوارد الب�شرية واملادية واملالية .ومن خالل تفاعل تلك
العنا�صر بان�سجام تام� ،سوف يتم حتقيق الهدف املزدوج املتمثل
بالتنمية االقت�صادية واال�ستقرار.

على الو�صول مبعدل النمو �إىل  %7حتى العام  2015و�إىل
 %6بعد ذلك .و�سوف تعني تلك املعدالت �أن �أبوظبي �ستنمو
بوترية �أ�سرع  -ولكن على نحو �أكرث ا�ستدامة  -من املعدالت
التي تنمو بها البلدان املقارنة .و�ست�سعى �أبوظبي ،يف �إطار
النمو ال�شامل ،وكجزء من جهود التنويع� ،إىل تعزيز منو الناجت
املحلي الإجمايل غري النفطي للو�صول �إىل معدالت �أعلى من
معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل النفطي .والهدف من
ذلك هو الو�صول �إىل توازن يف التبادل التجاري غري النفطي
بحلول العام  ،2028وبالتايل �إظهار املقدرة على �إ�ضفاء عمق
جديد على البنية االقت�صادية للإمارة .و�سيحظى اال�ستقرار
االقت�صادي �أي�ض ًا باعتبار خا�ص ،حيث يتوقع �أن ينخف�ض العجز
املايل غري النفطي خالل الفرتة امل�ستهدفة ،وذلك مع انتهاج
�سيا�سات اقت�صادية من �ش�أنها �أن تبقي على معدالت الت�ضخم
عند م�ستويات معقولة ،حتى ال يحول دون جني فوائد النمو.

و�سوف حتقق �أبوظبي الأهداف التي ت�سعى �إليها – بل
و�ستتجاوزها – فقط عندما تتكاتف جميع اجلهات ذات وفيما يتعلق بالرثوة الب�شرية� ،سوف تقوم �أبوظبي بتخفي�ض
العالقة بال�ش�أن االقت�صادي .و�ستنطوي التنمية االقت�صادية ن�سبة البطالة بني املواطنني �إىل ما ال يزيد على  ،%5ما يعني
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ملخ�ص لأهداف اقت�صادية خمتارة للر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
التنميــــــــة االقت�صــــــادية
الو�ضع الراهن
معدل النمو ال�سنوي للناجت املحلي
احلقيقي ( ) – ن�سبة مئوية –

*

معدل النمو ال�سنوي للناجت املحلي
احلقيقي غري النفطي – ن�سبة مئوية –
�إجمايل الناجت املحلي
– مليار دوالر ب�أ�سعار عام – 2005
ن�سبة الناجت املحلي غري النفطي �إىل
�إجمايل الناجت املحلي – ن�سبة مئوية –
ن�سبة �صايف ال�صادرات غري النفطية �إىل
�إجمايل الناجت املحلي – ن�سبة مئوية –
الرتكز االقت�صادي – ن�سبة مئوية من
�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي لعام – 2005

( ) ت�ستند معدالت النمو احلقيقي امل�ستهدفة للناجت املحلي الإجمايل �إىل افرتا�ض �ضمني ينطوي على ا�ستمرار الناجت املحلي الإجمايل النفطي بالنمو وفق املعدالت التاريخية .وبالتايل،
يف*حال كان هذا االفرتا�ض �صحيحاً ،ومت �أي�ضاً حتقيق معدالت النمو احلقيقي امل�ستهدفة للقطاع غري النفطي ،ف�إن ن�صيب كل من القطاع النفطي والقطاع غري النفطي من الناجت املحلي
الإجمايل �سيقف بحلول العام  2030عند م�ستوى  %36و  %64على التوايل.
امل�صدر :حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

الو�صول �إىل معدالت كاملة للتوظيف .ومن خالل هذه الأهداف
الواقعية وامل�ستقرة للنمو ،ت�سعى احلكومة �إىل زيادة الناجت املحلي
الإجمايل ب�أكرث من خم�سة �أ�ضعاف بحلول العام  .2030وحتى يف
ظل االرتفاع املتوقع يف �أعداد ال�سكان ،ف�إن ذلك �سوف يف�ضي �إىل
منو يف الدخل والرثوات جلميع �سكان الإمارة.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،ستتم تنمية املوارد املادية واملالية .ويتعني �أن ينمو
تكوين الأ�صول الوطنية ،الذي ي�شمل ال�صادرات واال�ستثمارات،
ب�أكرث من خم�سة �أ�ضعاف خالل الفرتة امل�ستهدفة .و�سوف ينعك�س
هذا النمو عرب تطوير م�ستويات عالية من املدخرات الوطنية يف
القطاعني العام واخلا�ص.

و�إجما ًال ،ف�إن الو�صول �إىل تلك الأهداف الطموحة �سوف ي�ؤكد
على مكانة �أبوظبي كوجهة عاملية ،ويعززها .وت�ستطيع �أبوظبي،
مبا متتلكه من ثروات وموارد طبيعية �أن تنال هذه املكانة عن
جدارة� ،إال �أنه ميكن تدعيم هذه امليزة ب�شكل �أف�ضل من خالل
حت�سني التناف�سية االقت�صادية و�أ�ساليب مزاولة الأعمال .كما
�ستعزز الإنتاجية واملعايري املتقدمة للأعمال �سمعة �أبوظبي.
وبالت�ضافر مع الأهداف الأخرى املحددة للإمارة ،ف�إن �أبوظبي
ميكن �أن ت�صبح منوذج ًا يف جمال الأعمال على م�ستوى العامل.

الـ ـ ــر�ؤيــة

الأولويات الالزمة لل�سيا�سة العامة؛
املجاالت التي تركز عليها ال�سيا�سة العامة والأهداف امل�صاحبة

الر�ؤية االقت�صادية 2030

لإمـ ــارة �أبــوظـبـ ـ ــي
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تعتزم �إمارة �أبوظبي �أن تبني بحلول العام  2030اقت�صاد ًا متنوع ًا وم�ستدام ًا وذا قيمة
م�ضافة ،يتكامل مع االقت�صاد العاملي ،ويوفر املزيد من الفر�ص عالية القيمة لكافة
املواطنني واملقيمني على حد �سواء.
يرى فريق عمل الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة الأولوية الأوىل لل�سيا�سة العامة:
�أبوظبي �أن حتقيق هذه الر�ؤية الهادفة للنجاح �سوف تقوم �أبوظبي ببناء اقت�صاد م�ستدام.
االقت�صادي ينبغي �أن ي�ستند �إىل �أولويتني
الأولوية الثانية لل�سيا�سة العامة:
رئي�سيتني لل�سيا�سة العامة:

�سوف ت�ضمن �أبوظبي توازن التنمية الإجتماعية والإقليمية بحيث
تعود فوائد النمو االقت�صادي على كافة �سكان الإمارة.

الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي
التوجه نحو التنويع
الر�ؤية االقت�صادية 2030
“�إر�ساء اقت�صاد م�ستدام ومتنوع
يرتكز على الأن�شطة ذات
القيمة امل�ضافة العالية ،وي�شجع
امل�شروعات اخلا�صة والروح
اال�ستثمارية لدى الأفراد ،ويكون
على درجة عالية من االندماج يف
االقت�صاد العاملي ،مبا ي�ؤول �إىل
فر�ص �أف�ضل للجميع”

بناء اقت�صاد م�ستدام

تو�سيع قاعدة م�شاريع الأعمال
حتقيق �أق�صى درجات التناف�سية

تنميـ ـ ـ ــة امل ـ ــوارد الوطنيـ ـ ــة يف �أب ــوظبـ ـ ــي
بناء تنمية اقت�صادية متوازنة
�إقليمياً و�إجتماعياً تعود
بالفوائد على اجلميع

متكني املر�أة يف االقت�صاد
ا�ستقطاب الأيدي العاملة الأجنبية املاهرة
ت�سريع وترية التنمية يف املناطق النائية

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

ال ـ ـ ـ ـ ــر�ؤيــة
الأولويات الالزمة لل�سيا�سة العامة؛ املجاالت التي تركز عليها
ال�سيا�سة العامة والأهداف امل�صاحبة
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لقد مت حتديد عدد من الأهداف الرئي�سية بالن�سبة �إىل الأولويتني
املحددتني لل�سيا�سة االقت�صادية .فاالقت�صاد امل�ستدام �سوف
يبنى ب�شكل رئي�سي عرب التنويع الذي �أثبت قدرته على احلد من
تقلبات النمو االقت�صادي .وال يعني التنويع فقط التو�سع يف �أعداد
القطاعات امل�ساهمة يف الن�شاط االقت�صادي ،و�إمنا يعني �أي�ض ًا
تو�سيع قاعدة م�ؤ�س�سات الأعمال ،وت�شجيع امل�ستثمرين من الأفراد
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،
�إ�ضافة �إىل تطوير �شركات وطنية رائدة تعمل كدعائم للن�شاط
االقت�صادي .و�سوف ت�سعى �أبوظبي �أي�ض ًا �إىل تعزيز التناف�سية
وحت�سني م�ستويات الإنتاجية.

.6
.7

تطوير قوة عمل تتميز باملهارة الفائقة والإنتاجية العالية.
متكني الأ�سواق املالية من �أن ت�صبح املمول الرئي�سي للم�شاريع
والقطاعات االقت�صادية.

�إن حتقيق التقدم على �صعيد كل جمال من املجاالت ال�سبعة
لل�سيا�سة االقت�صادية ،ي�شكل �أمر ًا جوهري ًا وحيوي ًا لنجاح الإمارة
يف حتقيق �أهدافها على �صعيد التنمية االقت�صادية والإجتماعية.
و�سوف يرتتب على حدوث هذا النوع من التقدم �أثر ملمو�س يف
بناء اقت�صاد م�ستدام يتيح للجميع الفوائد الناجمة عن التنمية
االقت�صادية والإجتماعية .ويف نهاية املطاف ،ف�إن حتقيق النجاح
يف كل من هذه املجاالت �سوف ي�ضمن تطور اقت�صاد �أبوظبي
ومن �أجل �ضمان تغطية التنمية الإجتماعية والإقليمية لكافة  -خالل العقدين املقبلني  -لي�صبح من �أكرث االقت�صادات انفتاح ًا
قطاعات املجتمع ،يتعني على �أبوظبي �أن جتهز �شبابها لدخول ون�شاط ًا وجناح ًا يف العامل.
قوة العمل ،و�أن حتقق �أق�صى درجات امل�شاركة للمر�أة ،وبخا�صة
املر�أة املواطنة ،من جميع �أنحاء الإمارة .و�سوف ت�ستمر �أبوظبي
يف ا�ستقطاب الأيدي العاملة املاهرة من اخلارج ،كما �سيتم
حتفيز الأن�شطة االقت�صادية للنمو بوترية �أ�سرع يف املناطق
النائية.

ويف حني �سيكون لهذه الأهداف املحددة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف حتقيق
الأولويات املعلنة لل�سيا�سة االقت�صادية للحكومة ،ف�إنه بغر�ض
حتقيق كل �أولوية من هذه الأولويات ،مت حتديد عدد من املجاالت
التي ينبغي �أن تركز عليها ال�سيا�سة االقت�صادية على نحو
متوا�صل .وثمة �سبعة جماالت تركز عليها ال�سيا�سة االقت�صادية،
ي�ساهم كل جمال منها ب�أهداف �إ�ضافية حمددة يتوجب الو�صول
�إليها لتحقيق الر�ؤية االقت�صادية املعلنـة للحكومة.
ويف ما يلي املجاالت ال�سبعة التي ينبغي �أن تركز عليها ال�سيا�سة
االقت�صادية ب�شكل متوا�صل:
.1
.2
.3
.4
.5

بن ــاء بيئ ــة �أعم ــال منفتحــة وف ــاعلة وم ـ�ؤثرة ومنــدجمة يف
االقت�صاد العاملي.
تبنــي �سي ــا�سات مالي ــة من�ضبطــة وقــادرة على اال�ستجابة
للدورات االقت�صادية.
�إر�ســاء بيئة فاعلة ومرنة للأ�س ــواق املاليـة والنقدية تت�سم
مبعدالت ت�ضخم خا�ضعة لل�سيطرة.
�إحداث حت�سينات ملمو�سة يف كفاءة �سوق العمل.
تط ــوير بنية حتتي ــة كافية وقــوية وقادرة على دعم النمو
االقت�صـادي املتوقع.
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الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

 -1بناء بيئة �أعمال منفتحة
وفاعلة وم�ؤثرة ومندجمة يف
االقت�صاد العاملي

تن�سي ــق ف ـ ــاعل وكـف�ؤ بــني امل�ستــويني
االحت ــادي و املحـ ــلي
نظام ق�ضائي يت�سم بال�شفافية وت�شريعات
ا�ستثمارية ع�صرية
�إجراءات حكومية مي�سرة
�إجراءات كف�ؤة وفاعلة لتي�سري اال�ستثمار

 -2تبنــي �سي ــا�سات مالي ــة
من�ضبطــة وقــادرة على اال�ستجابة
للدورات االقت�صادية

الر�ؤية االقت�صادية 2030
“�إر�ساء اقت�صاد م�ستدام
ومتنوع يرتكز على الأن�شطة
ذات القيمة امل�ضافة العالية،
وي�شجع امل�شروعات اخلا�صة
والروح اال�ستثمارية لدى
الأفراد ،ويكون على درجة
عالية من االندماج يف االقت�صاد
العاملي ،مبا ي�ؤول �إىل فر�ص
�أف�ضل للجميع”

بناء اقت�صاد م�ستدام

� -3إر�ســاء بيئة فاعلة ومرنة
للأ�س ــواق املاليـة والنقدية
تت�سم مبعدالت ت�ضخم خا�ضعة
لل�سيطرة

� -4إحداث حت�سينات ملمو�سة يف
كفاءة �سوق العمل

م�صادر متنوعة للإيرادات املالية
�إنفاق حكومي �أمثل
ح ــد �أمث ــل مـن اال�ستـ ـج ــابة للدورات
االقت�صادية والت�أثري فيها
�أطر تنظيمية و�إ�شرافية فاعلة وم�ؤثرة
لقطاعي امل�صارف والت�أمني
م�ستويات ت�ضخم خا�ضعة لل�سيطرة عرب
�سيا�سة نقدية فاعلة
�أ�س ــواق مالي ــة �أكثـر فاعليـ ــة و�أقــل نـزوعاً
�إىل امل�ض ــاربة
زيادة م�شاركة املواطنني يف قوة العمل،
وخ�صو�صا يف القطاع اخلا�ص
قوة عمل ماهرة ومتنامية ،واعتماد �أقل على
الأيدي العاملة غري املاهرة
عمليات معززة يف �سوق العمل

بناء تنمية اقت�صادية متوازنة
�إقليمياً واجتماعياً تعود
بالفوائد على اجلميع

�ضم ــان �أمن الطــاقة لتلبيـة االحتياجات
امل�ستقبلية
 -5تط ــوير بنية حتتي ــة كافية
وقــوية وقادرة على دعم النمو
االقت�صـادي املتوقع

بنية حتتية كف�ؤة و�آمنة يف جمال النقل
بنية عالية الكفاءة لتقنية االت�صاالت
واملعلومات ومعدالت ا�ستخدام مرتفعة
اال�ستدامة البيئية

 -6تطوير قوة عمل تتميز
باملهارة الفائقة والإنتاجية
العالية

 -7متكني الأ�سواق املالية من �أن
ت�صبح املمول الرئي�سي للم�شاريع
والقطاعات االقت�صادية

قدر �أعلى من امل�شاركة لقوة العمل املواطنة
ا�ستخدام �أمثل لقوة العمل
م�ستويات �أف�ضل لإنتاجية قوة العمل
قـ ــدر �أعلى من املـدخ ـ ــرات وم�ست ــويات
�أعمـ ــق لل ــودائع
مت ــويل متــزايد للقطــاعات االقت�صـادية
وامل�ش ــاريع
�أداء معزز لأ�سواق املال

الق�سم الأول

�أولويات ال�سيا�سة االقت�صادية لأبوظ ـب ــي

الر�ؤية االقت�صادية 2030

لإمـ ــارة �أبــوظـبـ ـ ــي
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الق�سم الأول

�أولويات ال�سيا�سة االقت�صادية لأبوظبــي
 .1بناء اقت�صاد م�ستدام
 .2بناء تنمية اقت�صادية متوازنة �إقليمي ًا و�إجتماعي ًا تعود بالفوائد على اجلميع
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 .1بناء اقت�صاد م�ستدام
بعد فرتة غري م�سبوقة من النمو االقت�صادي ،بات الزم ًا على �إمارة �أبوظبي �أن ت�ستند �إىل
�إرثها القوي يف بناء اقت�صاد م�ستدام وحيوي ،وذلك من �أجل امل�ستقبل.
وفق ًا للم�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سية ،تتمتع �أبوظبي حالي ًا
بظروف اقت�صادية مواتية ،حيث تت�سارع فيها وترية النمو
االقت�صادي وحتظى مبتو�سط دخل للفرد يعد �ضمن الأعلى
يف العامل� ،إىل جانب �أن امل�ستوى املعي�شي وال�صحي للمواطنني
واملقيمني يف �أبوظبي بات �أف�ضل مما كان عليه يف �أي وقت م�ضى.
ومما يقف وراء هذا كله �أن النفط  -باعتباره �سلعة الت�صدير
الرئي�سية للإمارة  -ي�شهد مرحل ًة من الطلب القوي واملتنامي،
حمقق ًا �أ�سعار ًا مرتفعة وموفر ًا املزيد من �سبل التطور والرقي
للإمارة .وتتيح هذه الظروف لأبوظبي الفر�صة ل�ضمان االزدهار يف
املدى الطويل من خالل ا�ستخدام الرثوات احلالية لبناء اقت�صاد
م�ستقر وم�ستدام .ويف هذا ال�صدد ،حتتاج �أبوظبي �إىل تقييم بنية
اقت�صادها وحتديد التعديالت والتح�سينات التي ميكن �إحداثها.

ويقرتن النمو االقت�صادي يف الوقت احلايل ب�أ�سعار النفط ب�شكل
وثيق ،يف حني �أن الو�صول �إىل التنمية امل�ستدامة يتطلب حتفيز
القطاعات غري النفطية وتنويع مدى وعمق الن�شاطات االقت�صادية
القائمة يف الإمارة� ،إىل جانب العمل على زيادة الإنتاجية عرب
الرتكيز على امليزات التناف�سية التي تتمتع بها �أبوظبي.

التوجه نحو التنويع
منذ �ستينات القرن املا�ضي ،مثلت ال�صناعة النفطية املحرك
الرئي�سي للتنمية يف �إمارة �أبوظبي .وحتت�ضن الإمارة �ساد�س
�أ�ضخم احتياطي نفطي م�ؤكد يف العامل ،وذلك بنحو  98مليار
برميل ،وهي حتتل املرتبة العا�شرة يف قائمة �أكرب منتجي النفط

منو الناجت املحلي احلقيقي لأبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ن�سبة مئوية – (متو�سط )2005–2002
الرتتيب (*)
(من بني )181
�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة
الكويت
ال�سعودية
�سنغافورة
�إيرلندا
كندا
�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

عمان
الرنويج

( ) باالعتماد على �إح�صاءات �صادرة عن البنك الدويل بخ�صو�ص  181بلداً – مت قيا�س النمو االقت�صادي لبع�ض البلدان للفرتة بني  2002و  2004وذلك ب�سبب عدم توافر الإح�صاءات.
*
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،م�ؤ�شرات التنمية العاملية (البنك الدويل) ،املكاتب الإح�صائية الر�سمية للبلدان املختارة ،تقارير التناف�سية العاملية ( ،)2007-2006املنتدى
االقت�صادي العاملي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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ح�صة الفرد من الناجت املحلي لأبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– �ألف دوالر بالأ�سعار احلقيقية لعام – 2005
الرتتيب ( )
*
(من بني )181
الرنويج
�أبوظبي
قطر
�إيرلندا
كندا
الكويت
الإمارات العربية املتحدة
�سنغافورة
�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

ال�سعودية
عمان

( ) باالعتماد على �إح�صاءات �صادرة عن البنك الدويل بخ�صو�ص  181بلدا.
*
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،م�ؤ�شرات التنمية العاملية (البنك الدويل) ،املكاتب الإح�صائية الر�سمية للبلدان املختارة ،تقارير التناف�سية العاملية ( ،)2007-2006املنتدى
االقت�صادي العاملي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

بنحو  2.5مليون برميل يومي ًا يتجه معظمها للت�صدير .ويقدر �أن وقد �أ�صبحت �أبوظبي خالل العقد املن�صرم �أحد �أ�سرع االقت�صادات
هذا يوفر للإمارة �أكرث من  90مليار دوالر �سنوي ًا من الإيرادات ،منو ًا يف العامل� ،إذ بلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف العام
 2006نحو  %12بعد �أن و�صل �إىل  %19.4يف العام .2004
ح�سب الأ�سعار احلالية.
ورغم النمو ال�سكاين القوي الناجت عن تدفق الأيدي العاملة
الأجنبية وعرب معدالت الوالدة املرتفعة لدى املواطنني ،ارتفع
�أي�ض ًا ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل على نحو
ملحوظ .فقد �شهدت ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي منو ًا كبري ًا بن�سبة  %20يف غ�ضون �أربعة �أعوام فقط،
لي�صل �إىل  55,066دوالر يف العام  ،2005الأمر الذي جعل
الإمارة �ضمن االقت�صادات الأعلى دخال يف العامل.

وقد ا�ستثمرت الإمارة هذه الإيرادات يف تطوير املجاالت الرئي�سية
لالقت�صاد وتوفري اخلدمات التي يتطلبها منط احلياة الع�صرية.
ولذلك ف�إن النفط اخلام ي�ؤدي دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تطوير االقت�صاد
املحلي ،وي�ساهم �أي�ض ًا يف الدور احليوي الذي ت�ؤديه الإمارة على
م�ستوى االقت�صاد العاملي .ونتيجة لهذه الرثوة النفطية� ،أ�صبحت
�أبوظبي واحد ًا من �أكرب امل�صدرين العامليني لل�سلع واخلدمات،
الأمر الذي جعلها ترتبط ب�أ�ضخم االقت�صادات العاملية عرب
التجارة .كما �أن دولة الإمارات العربية املتحدة هي �أحد �أع�ضاء
منظمة البلدان امل�صدرة للنفط (�أوبك) ،وتتوىل بالتايل دور ًا وبالنتيجة ،فقد �أ�ضحى املواطنون واملقيمون يف �إمارة �أبوظبي
م�ؤثر ًا يف املحافظة على �أمن وا�ستقرار �إمدادات النفط و�أ�سعاره يتمتعون ب�أحد �أعلى م�ستويات املعي�شة يف املنطقة .ويف حال
تقييمها على انفراد ،ف�إن الإمارة �ست�أتي يف املرتبة الثالثني �ضمن
يف الأ�سواق العاملية.
م�ؤ�شر التنمية الب�شرية ال�صادر عن برنامج التنمية التابع للأمم
املتحدة ،علم ًا ب�أن امل�ؤ�شر يقي�س مدى جودة الظروف املعي�شية يف
حتتاج �أبوظبي �إىل ا�ستخدام ثروتها النفطية يف التوجه
 178دولة ،ا�ستناد ًا �إىل العمر املتوقع والتح�صيل التعليمي ون�سبة
نحو قاعدة اقت�صادية �أكرث تنوعاً
الأمية والقوة ال�شرائية .ورغم هذه االجتاهات الواعدة ،ف�إن
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م�ؤ�شر التنمية الب�شرية لأبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ح�سب قيمة امل�ؤ�شر – ()2004
الت ــرتيب

من بني  178بلدا من بني  175بلدا

الرنويج
�إيرلندا
كندا
الواليات املتحدة
اململكة املتحدة
�سنغافورة
�أبوظبي ) (

*

الكويت
البحرين
قطر
الإمارات العربية املتحدة
عمان
ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة

�أبوظبي

( ) مل ُتدرج �أبوظبي يف ترتيب م�ؤ�شر التنمية الب�شرية الذي ت�ضمنه تقرير التنمية الب�شرية ال�صادر يف عام  2006عن برنامج التنمية التابع للأمم املتحدة ،ولكن مت ا�ستنتاج ترتيب عام
*
 2004ا�ستناداً �إىل اجتاهات م�ؤ�شر التنمية الب�شرية.
امل�صدر :تقرير التنمية الب�شرية ( 2006برنامج التنمية التابع للأمم املتحدة) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

منا ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة  %20خالل الأربعة �أعوام املا�ضية ،ما وفر للإمارة واحداً من
�أعلى م�ستويات الدخل يف العامل
تغريات �أ�سعار النفط مقابل تغريات النمو احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل يف �أبوظبي
باملقارنة مع بلدان �أخرى ()2005–1980
�أبوظبي

دول جمل�س التعاون

كندا

الرنويج

جمموعة ال�سبع

�سعر النفط
التغري يف منو الناجت املحلي الإجمايل  -ن�سبة مئوية -

التغري يف �أ�سعار النفط – ن�سبة مئوية -
مت تتبع متو�سط ال�سعر ال�سنوي يف ال�سوق الفورية خلام برنت من  1974حتى  2005مقابل النمو احلقيقي ال�سنوي للناجت املحلي الإجمايل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والدول ذات
االقت�صادات النا�شئة ودول جمموعة ال�سبع.
امل�صدر :م�ؤ�شرات التنمية العاملية (البنك الدويل) ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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بيد �أن االقت�صاد �أقل عر�ضة الآن للتقلبات مما كان عليه قبل
ع�شرين عام ًا ،عندما كانت ن�سبة التذبذب يف منو الناجت
املحلي الإجمايل ت�صل �إىل  .%31وب�أية حال ،ف�إنه رغم تراجع
ن�سبة التذبذب �إىل  %8خالل العقد املا�ضي� ،إال �أن املخططني
االقت�صاديني ال يجدون �أمامهم ما يكفي من �أدوات �أو م�ؤ�شرات
ل�صياغة ال�سيا�سات املثلى اخلا�صة بال�سوق .ومع �أن �إمارة
�أبوظبي تتمتع حاليا مبعدالت منو عالية ،ف�إنه ما يزال من غري
املمكن �ضمان ا�ستمرار النمو الفاعل من عام �إىل �آخر؛ �أي �أنه ال
يوجد ما ي�ضمن التقليل من حدة التقلبات .وبالنتيجة ،بات من
ال�ضروري �أن ت�ستحدث �إمارة �أبوظبي �أمناط ًا للنمو تت�سم بقدر
�أعلى من اال�ستدامة ،وت�ستطيع الإمارة من خاللها �أن ت�ضمن
تنمية اقت�صادية متعافية لفرتات مطولة ،مبا يتيح �إمكانية
تخفيف �آثار ال�صدمات اخلارجية ،مثل التقلبات يف �أ�سعار النفط
وغريها من ال�صدمات الطارئة .ولقد �ساهمت قطاعات التعدين

ي�شري االرتفاع الن�سبي يف تذبذب منو الناجت املحلي
الإجمايل يف الأعوام القليلة املا�ضية �إىل احلاجة القت�صاد
�أكرث ا�ستدامة

ولتقريب ال�صورة ،ف�إن الرنويج  -التي تنتج كميات مماثلة من
النفط لتلك التي تنتجها �أبوظبي  -ال تزيد فيها م�ساهمة قطاعات
املعادن والتعدين والطاقة يف الناجت املحلي الإجمايل على .%24
ورغم �أن قطاع النفط يعترب امل�ساهم الأكرب يف الن�شاط االقت�صادي
يف كل من الرنويج و�أبوظبي� ،إال �أنه هيمنته على االقت�صاد يف
الرنويج �أقل بكثري عنها يف �أبوظبي.

تطور الناجت املحلي الإجمايل ح�سب القطاعات االقت�صادية يف �أبوظبي
– كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل – ()2005–1975
معدل النمو ال�سنوي
ن�صيب القطاع
الرتاكمي
()2005
)(2005-1975

قطاعات �أخرى
اخلدمات املالية
الت�شييد واملرافق

()1
()2
()3

اخلدمات احلكومية
ال�صناعات التحويلية
التعدين واملحاجر والطاقة

التغري يف التنويع من عقد �إىل �آخر
()1تت�ضمن :الزراعة واملوا�شي وال�صيد ،والنقل ،والتخزين واالت�صاالت ،والتجارة واملطاعم والفنادق ،واخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية ،و�أن�شطة الأ�سر اخلا�صة باعتبارها �أرباب عمل ،ف�ض ً
ال
عن �أن�شطة غري م�صنفة للأ�سر اخلا�صة واملنظمات والهيئات الأجنبية.
()2يت�ضمن امل�صارف والعقارات واخلدمات املالية والأعمال.
()3ت�شري املرافق �إىل الكهرباء واملاء والغاز.
امل�صدر :حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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النمو االقت�صادي يعاين من درجة عالية من التقلبات .وتبدو تلك
التقلبات مرتفعة ب�شكل ملحوظ يف �أبوظبي �إذا ما قورنت ببلدان
جمموعة ال�سبع والبلدان ذات االقت�صادات النا�شئة ،بل وحتى
ببلدان جمل�س التعاون اخلليجي .وعليه ،ف�إنه لي�س من امل�ستغرب
�أن الدور الرئي�سي الذي ي�ؤديه النفط يف االقت�صاد يعني �أن منو
الناجت املحلي الإجمايل يت�سم بح�سا�سية عالية جتاه التقلبات يف
�أ�سعار النفط.

واملحاجر والطاقة ،وبخا�صة عمليات ا�ستخراج النفط والغاز،
بن�سبة متزايدة يف الناجت املحلي الإجمايل للإمارة خالل العقد
املا�ضي� ،إذ ارتفعت من  %44يف العام ( 1995وهي الفرتة التي
�شهدت تدني ًا ن�سبي ًا يف �أ�سعار النفط) �إىل  %59يف العام .2005
وعليه ،فقد �أ�صبح االقت�صاد بال�ضرورة �أكرث اعتماد ًا على النفط
مع ارتفاع �أ�سعاره يف الأ�سواق العاملية .ويف واقع الأمر ،ف�إن الن�سبة
العالية لقطاع النفط يف الناجت املحلي تعني �أن �إمارة �أبوظبي تعد
�أحد �أكرث االقت�صادات تركز ًا يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي،
يف حني يبدو �أن اقت�صاد دولة قطر هو الوحيد الأقل تنويع ًا.
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التنويع االقت�صادي يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– معامل التنويع – ()2005

ازدياد يف التنويع �ضمن املجموعة الواحدة

كندا
اليابان
جمموعة ال�سبع
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
فرن�سا
�إيطاليا
�أملانيا
الرنويج
كوريا اجلنوبية
�إيرلندا
الدول ذات االقت�صادات النا�شئة
هونغ كونغ
�سنغافورة (*)
البحرين
الإمارات العربية املتحدة
عمان
دول جمل�س التعاون اخلليجي
ال�سعودية
الكويت
�أبوظبي
قطر
�أبوظــبـــي

اقت�صادات
جمموعة ال�سبع

االقت�صادات
النا�شئة

اقت�صادات دول
جمل�س التعاون
اخلليجي

الإمارات العربية املتحدة

( ) يعود االنخفا�ض الن�سبي يف معامل التنويع يف �سنغافورة باملقارنة مع االقت�صادات النا�شئة الأخرى �إىل اتباع �سنغافورة ال�سرتاتيجيات تنموية تركز على التجارة والت�صنيع �أكرث من
*
غريها من القطاعات.
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي  2006ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل ،املكاتب الإح�صائية الر�سمية لبلدان العينة ،حتليالت فريق الر�ؤية
االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

التــوزيع القطــاعي للناتــج املحـــلي الإجمـايل يف �أبـوظبــي
باملقــارنة مع بلــدان �أخــرى ()2005
قطاعات �أخرى
اخلدمات املالية
الت�شييد واملرافق

()1
()2
()3

اخلدمات احلكومية
ال�صناعات التحويلية
التعدين واملحاجر والطاقة
�أبوظبي

دول جمل�س التعاون اخلليجي

الأقل تنوعاً

االقت�صادات النا�شئة

جمموعة ال�سبع

الرنويج

كندا

()4

الأكرث تنوعاً

( )1تت�ضمن :الزراعة واملوا�شي وال�صيد ،والنقل ،والتخزين واالت�صاالت ،والتجارة واملطاعم والفنادق ،واخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية ،و�أن�شطة الأ�سر اخلا�صة باعتبارها �أرباب عمل ،ف�ض ً
ال
( )3ت�شري املرافق �إىل الكهرباء واملاء والغاز.
( )2يت�ضمن امل�صارف والعقارات واملال والأعمال.
عن �أن�شطة غري م�صنفة للأ�سر واملنظمات والهيئات الأجنبية.
( )4تنتج الرنويج ما يقرب من نف�س الكمية من النفط التي تنتجها �أبوظبي.
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي� ،صندوق النقد الدويل ،منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،املكاتب الإح�صائية الر�سمية لبلدان العينة ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية
 2030لإمارة �أبوظبي.
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تغريات �أعداد العاملني والنمو ح�سب القطاعات االقت�صادية ()2005
�إجمايل التغريات
يف �أبوظبي

�إجمايل التغريات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

تغريات النمو ح�سب القطاعات االقت�صادية ( - )2005-1975ن�سبة مئوية
الزراعة والغابات وال�صيد
التعدين واملحاجر والطاقة
ال�صناعات التحويلية

الت�شييد والكهرباء واملاء والغاز
التجارة واملطاعم والفنادق
النقل واالت�صاالت

�إجمايل التغريات يف جمموعة ال�سبع
�إجمايل التغريات يف االقت�صادات النا�شئة

ازدياد يف تغريات النمو

 -ن�سبة مئوية من الإجمايل -

ميكن مالحظة م�ستوى مرتفع للتغريات يف
النمو عرب خمتلف القطاعات االقت�صادية يف
�أبوظبي ،مبا فيها القطاعات التي ت�ستحوذ
على اجلزء الأكرب من الناجت املحلي الإجمايل
والأيدي العاملة

العاملون ح�سب القطاعات االقت�صادية ()2005

حجم الفقاعة = احل�صة الن�سبية من الناجت املحلي الإجمايل لعام 2005

ازدياد يف التوظيف

()1

امل�صارف والت�أمني واخلدمات املالية
العقارات وخدمات الأعمال
اخلدمات احلكومية

خدمات �أخرى

()2

( )1يقا�س م�ستوى التغريات التاريخية يف النمو �ضمن كل قطاع عن طريق احت�ساب االنحراف املعياري ملعدالت النمو احلقيقي يف �أن�شطة ذلك القطاع على مدى الفرتة الزمنية املختارة.
( )2تت�ضمن اخلدمات الأخرى اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية ،و�أن�شطة الأ�سر اخلا�صة باعتبارها �أرباب عمل ،ف�ض ً
ال عن �أن�شطة غري م�صنفة للأ�سر واملنظمات والهيئات الأجنبية.
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وعلى النحو ذاته ،ف�إن التوظيف يف �أبوظبي يعاين هو الآخر من حتفيز القطاعات غري النفطية ،وبخا�صة الأعمال املوجهة للت�صدير،
الرتكز العايل يف قطاعات معينة ،حيث ي�ساهم قطاعا الت�شييد ف�إن حدة التقلبات يف النمو االقت�صادي �سوف تبد�أ بالرتاجع.
واخلدمات احلكومية ب�أكرث من ن�صف الوظائف املتاحة .ويعمل
نحو  %13من قوة العمل يف قطاع التجارة واملطاعم والفنادق .بيد �أن تنويع القطاعات وحده غري كاف بال�ضرورة ،ففي �إمارة
ويف حني تظهر هذه القطاعات �أي�ض ًا م�ستويات عالية من التقلبات �أبوظبي ،جند �أن القطاعات غري النفطية تك�شف هي الأخرى
يف النمو ،ف�إن الرتكز املزدوج للناجت املحلي الإجمايل والتوظيف عن ح�سا�سية جتاه �أ�سعار النفط ،وذلك لأنها متيل نحو الداخل
يف قطاعات معينة يجعل �أبوظبي عر�ضة للتقلبات االقت�صادية .وتوجه �أن�شطتها �إىل االقت�صاد املحلي ،ما يجعلها تعتمد على
وباخت�صار ،ف�إن هذا النوع من تركز التوظيف والعر�ضة للتقلبات ال�سيولة املحلية .فعندما تكون �أ�سعار النفط مرتفعة ،تتزايد وفرة
االقت�صادية عرب اقت�صاد الإمارة �إمنا يرتكه عر�ضة لل�صدمات الأموال التي تدعم النمو يف هذه القطاعات� .أما عندما تنخف�ض
التي ميكن �أن تتفاقم ب�سبب مثل هذا الرتكز.
الأ�سعار وتنح�سر ال�سيولة املالية ،جند �أن القطاعات غري النفطية
تنمو مبعدالت بطيئة .ولعل هذا هو ما يف�سر ح�سا�سية �أبوظبي
وثمة ارتباط وا�ضح وجلي بني التنويع االقت�صادي واال�ستدامة .املفرطة للتقلبات مقارنة بنظرياتها .ولذلك ،ينبغي توجيه
وبالتايل ف�إن الطريق نحو اال�ستدامة يبد�أ مع التنويع .ويف الواقع ،التنويع االقت�صادي نحو القطاعات الت�صديرية من �أجل ف�صل
ف�إنه حاملا مت�ضي �أبوظبي يف حتقيق مزيد من التنويع من خالل النمو العام عن �أ�سعار النفط املتقلبة .ويكمن الهدف الذي تتطلع
مبادرات تطوير امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة

م�سعى منها لت�شجيع قيام امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة� ،أن�ش�أت حكومة �أبوظبي �صندوق خليفة بر�أ�سمال يبلغ مليار درهم .ويقوم ال�صندوق بتوفري
يف
ً
التمويل والعون التخ�ص�صي للم�ستثمرين الأفراد من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة .وميكن ملواطني الدولة �أن يتقدموا بطلبات للح�صول على
قرو�ض بفوائد مي�سرة� ،أو على متويل لر�أ�س املال للم�شاريع ،بحد �أق�صى يبلغ  3ماليني درهم للم�شاريع اجلديدة و 5ماليني درهم للم�شاريع القائمة
والراغبة يف التو�سع.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يوفر �صندوق خليفة مدى وا�سع ًا من الدعم للم�ستثمرين الأفراد ،مبا يف ذلك الربامج التدريبية وا�ست�شارات الأعمال واملرافق املخ�ص�صة
الحت�ضان امل�شاريع اجلديدة واخلدمات امل�ساندة  -كاملحا�سبة واملوارد الب�شرية والدعم الإداري  -وذلك لتخفي�ض التكاليف .ويقوم القطاع اخلا�ص �أي�ض ًا
بدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة عرب العديد من الربامج التدريبية واملبادرات التنموية واملنتجات واخلدمات املوجهة ل�صغار رجال و�سيدات الأعمال،
مبا يف ذلك املنتجات امل�صرفية املتخ�ص�صة وامل�ساعدة يف ت�سيري الأعمال .كما يقوم برنامج (مبدعة) املنبثق عن جمل�س �أبوظبي ل�سيدات الأعمال بدعم
امل�شاريع املنزلية الن�سوية ،من خالل تقدمي القرو�ض وال�ضمانات واال�ستثمار يف ر�ؤو�س الأموال� ،إ�ضافة �إىل التدريب والت�سويق والعون الفني.
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توزيع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ح�سب احلجم يف بلدان �أخرى
– ن�سبة مئوية من �إجمايل امل�ؤ�س�سات اخلا�صة – ()2005
�إجمايل امل�ؤ�س�سات (بالآالف)
الواليات املتحدة
ال�سويد
فنلندا
فرن�سا
الرنويج
اململكة املتحدة
�أملانيا
�أبوظبي
�إيرلندا
�ضئيلة احلجم

�صغرية احلجم

متو�سطة احلجم

كبرية احلجم

( ) الأرقام اخلا�صة بالبلدان املقارنة تغطي �سنوات بني  2003و .2005
*
امل�صدر“ :امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و�آفاق الروح اال�ستثمارية ( ”2005منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية)“ ،امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
يف �أوروبا ( ”2003املفو�ضية الأوروبية) ،وزارة االقت�صاد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

�إليه �أبوظبي يف حتفيز القطاعات غري النفطية عو�ض ًا عن تقليل
الن�شاط �ضمن القطاع النفطي .وبو�صفها واحد ًا من كبار منتجي
النفط اخلام ،ف�إن �إمارة �أبوظبي ملتزمة بدعم االقت�صاد العاملي
عرب ت�أدية دورها يف �ضمان ا�ستقرار �أ�سعار النفط و�إمداداته.
وعليه ،ف�إن قطاع النفط �سوف ي�ستمر يف النمو بوترية �سريعة،
و�ست�ستمر �إمارة �أبوظبي يف ا�ستخدام ثروتها النفطية من �أجل
دعم النمو االقت�صادي املحلي وحتريكه .وبافرتا�ض ا�ستمرار
القطاع النفطي بالنمو وفق معدالت منوه التاريخية ،ف�إن �أبوظبي
تهدف بحلول العام  2030إلى رفع م�ساهمة القطاعات غري
النفطية  -مبا يف ذلك قطاع البرتوكيماويات  -يف الناجت املحلي
الإجمايل �إىل  ،%64وذلك على نحو ُيحدث حتو ًال تام ًا يف البنية
احلالية مل�ساهمة القطاعات يف الناجت املحلي الإجمايل.
بالنتيجة ،ف�إن لدى �إمارة �أبوظبي فر�صة وا�ضحة لرفع م�ستوى
اال�ستدامة يف منو الناجت املحلي الإجمايل و�إ�شاعة مزيد من
اال�ستقرار يف االقت�صاد ،عرب الدفع لتحقيق منو �أ�سرع يف
القطاعات غري النفطية املوجهة نحو الت�صدير .وترغب �إمارة
�أبوظبي يف حتقيق م�ستويات مماثلة من التنويع االقت�صادي
واال�ستدامة ملا هو موجود يف االقت�صادات النا�شئة الأخرى ،مثل
النــرويج و�إيرلنــدا ونيوزيلنـدا و�سنغافورة التي متكنت جميعها
 خالل العقود الأخرية  -من �إجناز حتوالت جذرية يف هياكلهااالقت�صادية ودورات النمو فيها.

تو�سيع قاعدة م�شاريع الأعمال
تك�شف التحليالت حيال القطاع اخلا�ص النا�شئ يف �إمارة �أبوظبي
عن ن�سبة معقولة بني امل�ؤ�س�سات الكبرية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية،
وعن توزيع متنا�سب للتوظيف .وتتباين ن�سبة امل�شاريع الكبرية �إىل
ال�صغرية يف �إمارة �أبوظبي �إىل حد ما عن الن�سبة ال�سائدة يف
االقت�صادات املقارنة ،وبخا�صة �إيرلندا والرنويج.
وعلى املنوال ذاته ،ف�إن توزيع الوظائف �ضمن امل�ؤ�س�سات مبختلف
�أحجامها يعد م�شابه ًا لنظريه يف تلك االقت�صادات ،وذلك رغم
�أن امل�شاريع الكبرية قد اكت�سبت ن�صيب ًا متزايد ًا من ر�أ�س املال
الب�شري منذ العام .1995
يف حني ي�شهد القطاع اخلا�ص النا�شئ يف الإمارة منواً
�سريعاً ،ف�إن الن�سبة بني عدد م�ؤ�س�سات الأعمال كبرية
احلجم وعدد م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية تتما�شى مع
الن�سب ال�سائدة يف االقت�صادات املتقدمة

وب�أية حال ،ف�إن ثمة �ضعف يف التوازن بني الإنتاج االقت�صادي
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية والكبرية ،وهو �أمر يرتبط �إىل حد كبري
بهيمنة القطاع النفطي .وترتكز امل�ساهمة يف الناجت املحلي
الإجمايل بقدر �أكرب يف امل�ؤ�س�سات كبرية احلجم ،مما ي�شري �إىل
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توزيع التوظيف ح�سب حجم امل�ؤ�س�سات يف بلدان �أخرى (*)
– ن�سبة مئوية من جميع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة – ()2005
�إجمايل امل�ؤ�س�سات (بالآالف)
الرنويج
�إيرلندا
ال�سويد
فرن�سا
�أملانيا
فنلندا
اململكة املتحدة
�أبوظبي
الواليات املتحدة
�ضئيلة احلجم

�صغرية احلجم

متو�سطة احلجم

كبرية احلجم

( ) الأرقام اخلا�صة بالبلدان املقارنة تغطي �سنوات بني  2003و .2005
(* ) �أرقام �أبوظبي تخ�ص فقط العاملني يف امل�ؤ�س�سات امل�سجلة يف �إح�صاءات دائرة التخطيط واالقت�صاد .ففي الواقع بلغ �إجمايل العاملني يف عام  2005نحو .786,738
**
امل�صدر“ :امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و�آفاق الروح اال�ستثمارية ( ”2005منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية)“ ،امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
يف �أوروبا ( ”2003املفو�ضية الأوروبية) ،وزارة االقت�صاد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وجود �إمكانية للنهو�ض ب�إنتاجية امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية .ومن الناحية التاريخية ،ف�إن البلدان ذات الرتكيز على ال�شركات
ويف معظم اقت�صادات جمموعة ال�سبع ،ت�ستحوذ امل�ؤ�س�سات الوطنية الرائدة كانت عر�ضة لل�صدمات املالية واالقت�صادية
ال�صغرية واملتو�سطة على ن�صيب �أكرب من الناجت املحلي الإجمايل كانهيار �إحدى ال�صناعات� ،أو حدوث ركود يف �أ�سواق الت�صدير
باملقارنة مع ما ت�ستحوذ عليه امل�ؤ�س�سات الكبرية.
الرئي�سية� ،أو حلول �أزمات يف �أ�سواق املال.
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن تطوير قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
من �ش�أنه �أن يوفر لإمارة �أبوظبي مكانة م�شابهة للمكانة التي
حتظى بها البلدان املقارنة .و�سي�ؤدي يف الوقت ذاته �إىل احلد
من تعر�ض االقت�صاد للمخاطر ،و�إىل ت�شجيع االبتكار ،ف� ً
ضال عن
توفري وظائف جديدة.
ثمة جمال لتح�سني �إنتاجيـة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة

وميكن على وجه ال�سرعة حتقيق الأولويات امللحة لإمارة �أبوظبي
واملتمثلة يف النمو االقت�صادي امل�ستدام وتنويع القطاع غري
النفطي ،وذلك عرب تطوير م�شروعات وطنية رائدة على �شكل
م�ؤ�س�سات �ضخمة تدعم االقت�صاد وميكن �أن ين�ش�أ حولها جتمعات
�صناعية وخدمية وا�سعة النطاق .وقد حظي بناء ال�شركات
الرائدة بالأف�ضلية يف البلدان التي متتلك ميزات تناف�سية خا�صة،
كالريادة يف جمال فني بعينه� ،أو وفرة موارد حمددة مثل قوة
العمل ال�ضخمة �أو املوارد الطبيعية .ويف ظل ما حتظى به �أبوظبي
من وفرة يف الطاقة ور�أ�س املال ،ف�إنها تن�سجم مع هذا التوجه.

ومن �ش�أن تنويع قاعدة م�ؤ�س�سات الأعمال ،بحيث تت�ضمن عدد ًا
�أكرب من امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة الن�شطة اقت�صادي ًا �أن ي�ؤدي
�إىل تفتيت هذه املخاطر ،و�أن يحد من الآثار ال�سلبية للهزات على
االقت�صاد ب�أكمله .ويف الوقت ذاته ،ف�إن املناف�سة بني عدد �أكرب من
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم� ،أو التعاون فيما بينها ،من
�ش�أنه �أن يعزز الإبداع االقت�صادي والتقني الذي �سي�ضمن حتقيق
�أق�صى درجات النمو يف القطاعات االقت�صادية ذات القيمة
امل�ضافة العالية ،وميكن �أن يغذي جي ًال جديد ًا من ال�شركات
الوطنية الرائدة .و�أخري ًا ،تظهر جتارب البلدان الأخرى �أن قطاع
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة كان الأكرث قدرة على ا�ستحداث
�أعداد �أكرب من الوظائف ذات اجلودة العالية ،وهو الأمر الذي
�سيحظى بقدر �أكرب من االهتمام يف �أبوظبي مع ازدياد ال�سكان من
املواطنني .كما �أن تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �سيتيح
فر�ص ًا جديدة من خالل توفري بيئة حمفزة للنمو �أمام امل�ستثمرين
الأفراد و�أ�صحاب الأعمال وامل�شاريع اجلديدة .ولغايات التو�سع يف
قاعدة م�ؤ�س�سات الأعمال ،ف�إن �إمارة �أبوظبي حتتاج �إىل اعتماد
ا�سرتاتيجية متعددة اجلوانب توازن ما بني تطوير �شركات وطنية
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م�ســاهمة امل�ؤ�س�سـات يف النـاجت املحلـي الإجمالـي
امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل لأبوظبي ح�سب
حجم امل�ؤ�س�سة  -مليون دوالر ( -تقديرات )2005

امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل لبلدان �أخرى ح�سب حجم امل�ؤ�س�سة (*)
 ن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل )2005( -الناجت املحلي الإجمايل يف
( 2005مليار دوالر)

امل�ؤ�س�سات ال�ضئيلة وال�صغرية واملتو�سطة

امل�ؤ�س�سات الكبرية

امل�ؤ�س�سات الكبرية

امل�ؤ�س�سات ال�ضئيلة وال�صغرية واملتو�سطة

�أ�سبانيا
فرن�سا
كندا
اليابان
اململكة املتحدة
هولندا
نيوزيلندا
الواليات املتحدة
كوريا
�أملانيا

املجموع

القطاع غري النفطي

القطاع النفطي

�إجمايل الناجت املحلي =  77.9مليار دوالر

�أبوظبي

( ) الأرقام اخلا�صة بالبلدان املقارنة هي متو�سطات ح�سابية للفرتة .1999 - 1990
*
امل�صدر“ :امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و�آفاق الروح امل�شاريعية ( ”2005منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية)“ ،امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
يف �أوروبا ( ”2003املفو�ضية الأوروبية) ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

رائدة وت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم .وميكن على دور �أكرب ن�سبي ًا ،و�أي�ض ًا عرب حتفيز امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
حتقيق ذلك من خالل رفع م�ستوى الأهمية االقت�صادية للقطاع واملتو�سطة �ضمن القطاعات النفطية وغري النفطية على حد
غري النفطي ،الذي ت�ستحوذ فيه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �سواء .وتنزع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم �إىل االزدهار
�إنتاجية العمل يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى (*) – ()2005
حيز �إنتاجية العمل
املرتفعة

�أبوظبي (كبرية)

اليابان
(�صغرية ومتو�سطة)

فرن�سا (كبرية)
�أملانيا (كبرية)
الواليات املتحدة (كبرية)

كوريا
(�صغرية ومتو�سطة) اململكة املتحدة
(�صغرية ومتو�سطة)
الواليات املتحدة
(�صغرية ومتو�سطة)
�أملانيا
(�صغرية ومتو�سطة)

م�ؤ�س�سات كبرية
م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة

حيز �إنتاجية العمل
املنخف�ضة

اململكة املتحدة
(كبرية)

كوريا (كبرية)

اليابان (كبرية)

فرن�سا
(�صغرية ومتو�سطة)
�أبوظبي
(�صغرية ومتو�سطة)

( ) الأرقام اخلا�صة بالبلدان املقارنة هي متو�سطات ح�سابية للفرتة  ،1999 - 1990ومت تعديل �أرقام �أبوظبي لكي تتوافق �أرقام غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي ودائرة التخطيط واالقت�صاد
مع*الأرقام الر�سمية ال�صادرة عن دائرة التخطيط واالقت�صاد امل�ستمدة من الإح�صاء ال�سكاين يف �أبوظبي .2005
امل�صدر :امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة عرب العامل ،قاعدة معلومات جديدة (البنك الدويل)“ ،امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و�آفاق الروح اال�ستثمارية
( ”2005منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية) ،وزارة االقت�صاد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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حتقيق �أق�صى درجات التناف�سية
رغم الزيادة الكبرية (نحو  )%40يف ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل خالل العقد املا�ضي� ،إال �أن هذا الرقم ال
يك�شف عن جممل تفا�صيل ال�صورة .ف�إنتاجية العمل – ممثلة يف
ن�صيب املوظف الواحد من الدخل – منت ب�شكل ملحوظ �ضمن
القطاع النفطي ،بف�ضل ارتفاع الأ�سعار ،و�ضمن قطاع ال�صناعات
التحويلية .ولكن هذه املكا�سب �أخفت وراءها انخفا�ض ًا يف �إنتاجية
القطاعات الأخرى .ويف واقع الأمر ،ف�إن الإنخفا�ض يف �إنتاجية
القطاعات غري النفطية الأخرى� ،أبطل بع�ض املكا�سب التي
حتققت من قبل قطاعي النفط وال�صناعات التحويلية ،حيث
�شهدت �إنتاجية هذين القطاعني جمتمعني زيادة بن�سبة %60
خالل العقد املا�ضي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ثمة فجوة وا�سعة يف
الإنتاجية بني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من جهة وامل�ؤ�س�سات
الكبرية من جهة �أخرى .ومرة ثانية ،ف�إن هذا يعود ب�شكل رئي�سي
�إىل م�ساهمة قطاع النفط الذي تهيمن عليه امل�ؤ�س�سات الكبرية،

وعرب حتويل التوظيف من القطاعات ذات الإنتاجية املتدنية،
مثل القطاع احلكومي وقطاع الت�شييد ،وتوجيه قوة العمل �إىل
القطاعات التي تت�سم بقدر �أعلى من الإنتاجية ،مثل ال�صناعات
ذات القيمة امل�ضافة العالية ،ف�إن �إجمايل الإنتاجية �سوف ي�شهد
حالة من النمو والتح�سن .وبالإمكان �أي�ض ًا حت�سني �إنتاجية العمل
عرب اال�ستثمار يف جماالت التدريب والتقنية وتطوير �أ�ساليب
الإنتاج .وعلى ذلك ،ف�إن حت�سني الإنتاجية يف القطاعات الأخرى
من االقت�صاد من �ش�أنه �أن يعود بفوائد جمة على القدرات
التناف�سية لالقت�صاد ،و�أن ير�سخ الرفاه االقت�صادي ويقل�ص من
مدى ت�أثر االقت�صاد بتقلبات �أ�سعار النفط.
بينما �شهدت �إنتاجية العمل يف القطاع النفطي منواً خالل
العقد املا�ضي ،ف�إنها تعر�ضت لالنخفا�ض يف القطاعات
غري النفطية

مكونات الناجت املحلي الإجمايل للفرد يف �أبوظبي
�ألف دوالر بالأ�سعار احلقيقية لعام  1995( 1995و )2005

الأثر الرتاكمي

�إجمايل �إنتاجية العمل = 38.7%

املجموع
النفط
ال�صناعات التحويلية
الأن�شطة غري النفطية
وغري الت�صنيعية
الناجت املحلي للفرد
()2005

ال�سكان الن�شطني

التوظيف

�إنتاجية العمل
(قطاعات �أخرى)

�إنتاجية العمل
(ال�صناعات التحويلية)

�إنتاجية العمل
(النفط)

( ) ترتبط الزيادات يف �إنتاجية العمل داخل قطاع النفط �إىل حدٍ كبري بالزيادات التي تطر�أ على �أ�سعار النفط.
*
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

الناجت املحلي للفرد
()1995
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عندما تتوافر لها ر�ؤو�س الأموال وبيئة �أعمال موائمة تن�ش�أ من
خالل تنفيذ �إ�صالحات م�ؤ�س�ساتية وت�شريعية .وقد عمدت
بع�ض البلدان �إىل ا�ستخدام امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف
تطوير املهارات القيادية ور�أ�س املال الب�شري واملعرفة التقنية يف
القطاعات ذات النمو ال�سريع.

مما يجعل �إنتاجية العمل يف هذا القطاع �أعلى بكثري مما هي عليه
يف امل�ؤ�س�سات الكبرية يف معظم البلدان الأخرى .ولكن يف الوقت
ذاته ،ف�إن �إنتاجية العمل تبدو متدنية �إىل حد كبري يف قطاع
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،ما يوحي ب�أن امل�ؤ�س�سات الأ�صغر
حجم ًا يف �أبوظبي ال حتظى بذات القدر من التناف�سية الذي تت�سم
به نظرياتها يف بلدان �أخرى.
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�أهـــداف الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

�سوف تقوم �أبوظبي ببناء اقت�صاد م�ستدام وم�ستقر ،من خالل تنويع وتو�سيع قاعدة الأعمال
�ضمن خمتلف القطاعات ،وعرب اتخاذ خطوات لتح�سني القدرات التناف�سية للقطاع اخلا�ص
املحلي .ولتحقيق ذلك� ،ست�سعى �أبوظبي �إىل متابعة ثالثة �أهداف رئي�سية:

الـهـــدف الأول

الـهـــدف الثاين

الـهـــدف الثالث

التــــوجه نحـــــو
التنــــويع

تــو�سيـــــــع
قـــاعدة م�شـــاريع
الأعمـــال

حتقيق �أق�صى درجات
التنــــــاف�سية

من املهم تو�سيع قاعدة الأعمال
من خالل النمو املتوا�صل ،وعرب
التو�سع يف ت�أ�سي�س ال�شركات
الوطنية الرائدة وا�ستقطاب
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف
القطاعات التقنية املتقدمة،
و�أي�ض ًا من خالل حتفيز قطاع
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
و�سوف يوفر ذلك فر�ص ًا جديدة
ملواطني الدولة ،وي�شجع االبتكار
يف القطاعات ذات القيمة امل�ضافة
العالية ،ويخفف من خماطر ت�أثر
االقت�صاد بال�صدمات التي قد
تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سات الكبرية.

�سوف تعمل �أبوظبي على تعزيز
�إنتاجيتها وقدراتها التناف�سية.
ولن يقت�صر �أثر اخلطوات
املتخذة يف هذا ال�صدد على
تفعيل اال�ستثمارات الفردية
�ضمن قطاع امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،بل �إنه �سي�شتمل
�أي�ض ًا على توليد منو اقت�صادي
ملحوظ يف الأجزاء الأقل �أداء
من االقت�صاد .ومن خالل
الرتكيز على ال�صناعات ذات
اال�ستخدام الكثيف لر�أ�س
املال وعلى اخلدمات املوجهة
لل�سوق العاملية  -ف� ً
ضال عن
النهو�ض ب�أداء قوة العمل �ضمن
القطاعات �ضعيفة الإنتاجية -
�سوف يكون مبقدور ال�شركات
رفع الكفاءة الت�شغيلية لر�أ�س
املال وقوة العمل على حد
�سواء ،مما �سي�ؤدي �إىل �إحداث
زيادات كبرية يف جممل
القدرات التناف�سية لالقت�صاد.

�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل تقليل
تقلبات النمو االقت�صادي
بوجه عام ومنو الناجت املحلي
الإجمايل ،وذلك من خالل
التنويع .فالتنويع بعيد ًا عن
القطاع النفطي ونحو قطاعات
اقت�صادية �أخرى �سوف
يقلل من �أي ت�أثري ينجم عن
تذبذب �أ�سعار النفط �أو �أية
�صدمات �أخرى ،مما ي�ؤمن
منو ًا اقت�صادي ًا �أكرث ا�ستقراراً.
وبغية حتقيق ذلك� ،سرتكز
�أبوظبي على القطاعات ذات
اال�ستخدام الكثيف لر�أ�س املال
واملوجهة نحو الت�صدير ،والتي
تتمتع فيها الإمارة مبيزات
تناف�سية قائمة �أو ممكنة.

ويتوقع �أن تعمل مراجعة القوانني
املتعلقة مبكافحة االحتكار ،و�إزالة
احلواجز �أمام دخول امل�ستثمرين
�إىل بع�ض القطاعات االقت�صادية،
وت�شجيع �آليات املناف�سة احلرة،
على حتفيز الروح اال�ستثمارية
الفردية ،وعلى دعم منو قطاع
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
وذلك �إذا ما اقرتنت تلك املراجعة
ب�آليات الدعم التقليدية – املالية
�أو التقنية منها – التي ميكن
تقدميها للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة.
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لقد ا�ستتبع النجاح االقت�صادي منو �سكاين قوي .ويتعني على �أبوظبي �أن تعمل على �ضمان
م�شاركة جميع �سكان الإمارة يف اال�ستفادة من مكا�سب التنمية الإجتماعية واالقت�صادية.
لقد �أف�ضى النمو االقت�صادي ال�سريع �إىل طفرة غري م�سبوقة يف
حجم �سكان �إمارة �أبوظبي .ويف واقع الأمر ،ت�ضاعف عدد ال�سكان
يف الإمارة خالل عقدين فقط ،وذلك نتيجة الرتفاع معدالت
الوالدة وحت�سن الظروف ال�صحية للمواطنني ،و�أي�ض ًا نتيجة لتدفق
الأيدي العاملة الأجنبية الباحثة عن العمل يف االقت�صاد املتنامي
للإمارة .بيد �أن احلجم الأكرب لل�سكان يتيح لأبوظبي فر�صة
�أعظم تتمثل يف توفري القوة الب�شرية الالزمة ل�شغل الوظائف
يف اقت�صاد القرن احلادي والع�شرين .وتعتزم �أبوظبي �ضمان
اكت�ساب مواطنيها املهارات و�أدوات املعرفة الالزمة ملواجهة
حتديات امل�ستقبل.

ويف الوقت ذاته ،ف�إن من الأهمية مبكان �أن تعمل احلكومة على
ر�صد الآثار الإجتماعية الناجمة عن التنمية .وينبغي على الإمارة
�أي�ض ًا �أن ت�سعى �إىل �ضمان ت�شجيع م�شاركة جميع قطاعات
املجتمع غري املمثلة بوجه كاف يف االقت�صاد  -مثل املر�أة  -يف
م�سرية التقدم االقت�صادي والإجتماعي .و�سوف يتم حتقيق ذلك
عرب �إتاحة فر�ص �أف�ضل للتعليم والتوظيف� ،إىل جانب خمتلف
املبادرات التطويرية الرامية �إىل �إر�ساء مزيد من التنمية املتوازنة
يف خمتلف �أنحاء الإمارة.
تعمل احلكومة من �أجل �ضمان قدرة �شباب �أبوظبي على
املناف�سة يف االقت�صاد العاملي

�إجمايل �سكان �إمارة �أبوظبي – �ألف ن�سمة – ()2005–1986

وافدون

مواطنون
معدل النمو ال�سنوي
الرتاكمي خالل الفرتة
ال�سكان
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2000 ،1995 ،1985الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

 .2بناء تنمية اقت�صادية متوازنة �إقليمي ًا و�إجتماعي ًا تعود
بالفوائد على اجلميع
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املواطنون يف �أبوظبي ح�سب النوع والفئة العمرية (*)
– ن�سبة مئوية من �إجمايل املواطنني – ()2005

الإناث � 173( 49.5%ألف)

العمر

الذكور � 177( 50.5%ألف)

غري حمدد

كبار ال�سن
� 8( 2.2%آالف)

 65.5%م ـ ـ ــن ال�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
امل ـ ـ ــواطنني هـ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن فئت ـ ـ ــي
الأطف ـ ــال وال�شباب (**)

فئة الن�شطني
� 203( 58%ألف)

الأطفال
� 138( 39.4%ألف)
( ) ن�سبة  %0.4من الإجمايل مل حتدد الفئة العمرية.
(* ) ال�سكان حتت �سن .24
**
امل�صدر :الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وت�سعى الإمارة �إىل �ضمان جاهزية ه�ؤالء ال�شباب واجليل
تنمية املوارد الوطنية يف �أبوظبي
الالحق لدى دخولهم �إىل قوة العمل خالل العقدين املقبلني
يعد �سكان �أبوظبي من املواطنني  -الذين ي�شكل ال�شباب الن�سبة ملواجهة اقت�صاد عاملي تناف�سي مبني على املعرفة ،وذلك من �أجل
الأعظم بينهم � -إحدى �أف�ضل امليزات املتاحة للإمارة� ،إذ �أنهم �أن ي�ساهموا بوجه فاعل يف م�سرية التنمية االقت�صادية والإجتماعية
ميثلون ثروة من الر�أ�س املال الب�شري الالزم ملواجهة حتديات يف الإمارة ،و�أن ي�ساعدوا يف دفع عجلتها.
امل�ستقبل .وال تزيد �أعمار ثلثي املواطنني على � 24سنة ،بينما تقل
�أعمار نحو ا ُخل َم�سني منهم عن � 15سنة .وتعد ن�سبة ال�شباب هذه متكني املر�أة يف االقت�صاد
�أعلى مما هو �سائد يف البلدان املقارنة.
مت �إحراز �أكرب قدر من التقدم خالل العقدين املا�ضيني على
و�سوف يبني ه�ؤالء ال�شباب املواطنون م�ستقبل الإمارة ،كما �أنهم �صعيد زيادة م�شاركة املر�أة يف قوة العمل .ويفوق م�ستوى توظيف
�سيمثلون القوة االقت�صادية الأكرث م�ساهمة يف م�ستقبل �أبوظبي .املواطنات يف �إمارة �أبوظبي حالي ًا امل�ستوى ال�سائد يف بلدان
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الإناث يف قوة العمل يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ن�سبة مئوية من �إجمايل قوة العمل – ()2005
الرنويج
كندا
�أ�سرتاليا
�إيرلندا
�سنغافورة
لبنان
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
م�صر
�أبوظبي (املواطنون)
ال�سعودية
�أ بـو ظـب ــي
الإمارات العربية املتحدة

�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005وزارة االقت�صاد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،م�ؤ�شرات التنمية العاملية (البنك الدويل)،
حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى .كما �أن امل�شاركة االقت�صادية
للمر�أة يف الإمارة تتجاوز املتو�سط ال�سائد يف دولة الإمارات
العربية وبلدان �أخرى يف املنطقة ،وذلك مع ا�ستحواذ الإناث
على ن�سبة  %14.5من �إجمايل قوة العمل و %18.5من قوة
العمل املواطنة .ويعد هذا �إجناز ًا عظيم ًا �سوف تبني عليه
�أبوظبي ،باعتباره �إحدى نتائج ومتطلبات املزيد من النمو
االقت�صادي .ومتتلك االقت�صادات املقارنة جتربة غنية فيما
يتعلق مب�شاركة الإناث يف قوة العمل ،وتتطلع حكومة �أبوظبي
�إىل حتقيق م�ستويات مل�شاركة الإناث تن�سجم مع ما هو �سائد يف
تلك االقت�صادات .وتتمتع �إيرلندا و�سنغافورة بن�سبة م�شاركة
للإناث تزيد على  ،%40بينما ت�صل هذه الن�سبة يف الرنويج
�إىل نحو .%50
�إن ت�شجيع املزيد من املواطنات على دخول قوة العمل� ،سيعطي
لالقت�صاد دفعة قوية ،ويح�سن من ا�ستخدام املوارد الب�شرية
للإمارة ،ويقلل االعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية� ،إىل
جانب توفري الفر�صة للمر�أة لكي ت�شارك يف �صياغة توجهات
التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي .كما �أن الت�شجيع على توظيف
الإناث �سيكون له �أثر �إيجابي على �صعيد زيادة م�ستوى دخل
الأ�سر وتنويع م�صادره.

�سيعمـ ـ ــل جمل ـ ــ�س تنمي ـ ــة املنطقـ ـ ــة الغربيـ ـ ــة على جذب
اال�ستثم ـ ــارات وت�شجيـ ــع النم ـ ــو يف �إح ـ ــدى �أقـ ــل منـ ـ ــاطق
الإمـ ــارة من ــواً

ومييل دخل الأ�سر يف �أبوظبي حالي ًا �إىل التنا�سب مع حجمها.
ويف حني �أن دخل الأ�سرة يعد مرتفع ًا يف �أو�ساط املواطنني
 يح�صل �أكرث من ن�صف الأ�سر على ما يزيد على � 10آالفدرهم �شهري ًا  -ف�إن ثمة م�ستوى عال من االعتماد على �شخ�ص
واحد كم�صدر للدخل .ويبلغ متو�سط حجم الأ�سرة املواطنة
نحو � 6.5شخ�ص ،وهو م�ستوى مرتفع جد ًا قيا�س ًا بالبلدان
املقارنة .وب�سبب الن�سبة العالية للأطفال والن�ساء �ضمن الأ�سرة
الواحدة ،ف�إن كل �أربعة �أ�شخا�ص يف الأ�سرة الواحدة يعتمدون
على معيل واحد ،وذلك باملقارنة مع �شخ�صني اثنني فقط لكل
معيل يف البلدان الغنية الأخرى .و�سوف يتح�سن م�ستوى هذه
الن�سبة يف �أبوظبي مع دخول �سوق العمل من قبل �أعداد متزايدة
من ال�شابات وال�شباب املواطنني.
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توزيع الدخل ال�شهري للأ�سرة ( – )1درهم �إماراتي – ()2005
�( 51%أقل من  10,000درهم يف ال�شهر)

متو�سط الدخل ال�شهري املُرجح = نحو  11,000درهم
الدخل ال�شهري للأ�سرة املواطنة يتنا�سب مع حجم
الأ�سرة الذي يرتاوح بني � 4أفراد و�أكرث من  16فرداً

الدخل ال�شهري
(درهم)
العدد املقدر للأ�سر املواطنة = 53,850

()2

( )1مل ي�ستجب ما ن�سبته  %10.3من �أفراد العينة للم�سح يف حني �أبدى ما ن�سبته  %7.8عدم معرفتهم بدخل الأ�سرة.
( )2ن�سبة �إجمايل ال�سكان املواطنني (� 350ألف) �إىل متو�سط حجم الأ�سرة ( 6.5فرد)
امل�صدر :م�سح دخل و�إنفاق الأ�سرة  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

توفري الفر�ص ملناطق الإمارة
�سوف ت�ستفيد املنطقة الغربية من مبادرات حكومية �أخرى تتعلق با�ستخدام الأرا�ضي وال�سياحة والنقل واخلدمات الإجتماعية .وقد قام جمل�س التخطيط
العمراين الذي مت �إن�شا�ؤه م�ؤخر ًا بتطوير برنامج لتخطيط ا�ستخدامات الأرا�ضي يف �أبوظبي ،وهو ما �سيمتد ليغطي بقية مناطق الإمارة .وينتظر �أن
تكتمل اخلطط اخلا�صة باملنطقة الغربية يف العام  .2009كما قام جمل�س �أبوظبي للتعليم ب�إطالق م�شروع يف العام  - 2006بالتعاون مع عدد من م�شغلي
املدار�س اخلا�صة  -لتحديث املناهج والبنى التحتية ورفع كفاءة العاملني يف عدد من املدار�س احلكومية املختارة ،من �ضمنها �ست مدار�س يف املنطقة
الغربية .وبغية حت�سني �شبكة النقل� ،سوف تقوم �شركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي بتو�سيع مدرج مطار جزيرة �صري بني يا�س لرتتفع ال�سعة اال�ستيعابية
للمطار �إىل  300,000م�سافر �سنوي ًا ،الأمر الذي �سيجعل هذا املطار منفذ الدخول الرئي�سي �إىل املنطقة الغربية .و�سيتم �أي�ض ًا حت�سني �شبكة الطرق .وقد
خ�ص�صت بلدية �أبوظبي ا�ستثمارات تقدر بنحو  950مليون دوالر لتح�سني الطرق اخلارجية يف املنطقة .كما مت الإعالن عن عدد من امل�شاريع ال�سياحية
ال�ضخمة ،مثل املنتجع ال�صحراوي يف ليوا ومنتجع اجلزر الثمان يف جبل الظنة الذي تقدر كلفته بنحو  3مليارات دوالر .ويتم �أي�ض ًا ت�شييد م�شاريع �سكنية
وترفيهية يف مدينة زايد الواقعة و�سط املنطقة الغربية .ويف حني تتمتع املنطقة بالفعل بقاعدة من املعلمني امل�ؤهلني� ،إال �أن مدى توافر التعليم اخلا�ص يعد
حمدود ًا للغاية مقارنة بالعني و�أبوظبي .ويتم حالي ًا اتخاذ �إجراءات تهدف �إىل زيادة عدد املدار�س اخلا�صة يف املنطقة الغربية بغر�ض امل�ساعدة يف تنويع
اخلدمات التعليمية وتعزيزها .كما تعمل احلكومة ،بنحو م�شابه ،على تعزيز خدمات الرعاية ال�صحية يف املنطقة.

ا�ستقطاب الأيدي العاملة الأجنبية املاهرة
تتمثل �إحدى �أهم امليزات االقت�صادية التي تتمتع بها �إمارة �أبوظبي
يف مقدرتها على اجتذاب الأيدي العاملة املاهرة وغري املاهرة من
اخلارج لتلبية احتياجات النمو االقت�صادي املتزايدة .وقد �ضمنت
هذه ال�سيا�سة �أن يكون لدى �أبوظبي قوة عمل عالية املرونة وقادرة
على اال�ستجابة ال�سريعة لأي حتديات �أو طلب جديد على الأيدي
تفاعل
العاملة ،و�أي�ض ًا على اال�ستجابة الحتياجات اقت�صاد ذي
ٍ
عال مع التطورات اجلديدة.
ٍ

ونتيجة ملعدالت النمو االقت�صادي القوية وم�ستويات املعي�شة
املرتفعة ،ا�ستطاعت �أبوظبي �أن جتتذب �أعداد ًا كبرية من الأيدي
العاملة الأجنبية التي �أ�صبحت ت�شكل غالبية ال�سكان .وقد جلبت
قوة العمل الأجنبية معها املزيد من التنوع واحليوية لالقت�صاد
واملجتمع .ومع ا�ستمرار االقت�صاد يف النمو والتنوع ،ف�إن احلاجة
�ست�ستمر �إىل توافر الأيدي العاملة الأجنبية ،ولكن يتعني على
الإمارة اتخاذ خطوات جديدة من �أجل ا�ستقطاب املزيد من
الكوادر الأجنبية املاهرة ،مبا يتيح �إمكانية االرتقاء على �سل�سلة
القيمة فيما يخ�ص ر�أ�س املال الب�شري ،واال�ستفادة من خرباته.
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ت�سريع وترية التنمية يف املناطق النائية
مت�ضي م�سرية التنمية يف �إمارة �أبوظبي بوترية �سريعة� ،إال �أنه
من املهم �أن يطال التطوير والفر�ص خمتلف �أرجاء الإمارة،
بحيث يتمكن اجلميع يف �أبوظبي من حتقيق �أق�صى �إمكاناتهم
االقت�صادية .وتنق�سم الإمارة �إىل ثالث مناطق �إدارية � -أبوظبي
واملنطقة ال�شرقية واملنطقة الغربية  -متباينة من حيث امل�ساحة
اجلغرافية وال�سكان وم�ستوى الدخل والن�شاط االقت�صادي.
وحتت�ضن منطقة �أبوظبي �أكرب مركز ح�ضري يف الإمارة� ،أال وهو
مدينة �أبوظبي  -عا�صمة دولة الإمارات العربية املتحدة .وحتظى
منطقة �أبوظبي ب�أعلى م�ستوى للتنويع االقت�صادي ،عالوة على
كونها الأكرث تطور ًا بني مناطق الإمارة .وت�ضم منطقة العني ثاين
�أكرب مدينة ،وتعترب مركز ًا �سياحي ًا نظر ًا ملا متتلكه من موروث
ثقايف وتاريخي.

ولقد �شرعت �أبوظبي بالفعل يف تنفيذ �سل�سلة من املبادرات التي
ترمي �إىل تنمية املناطق النائية يف الإمارة ،وذلك مع الرتكيز
على جماالت التعليم والرعاية ال�صحية والبنية التحتية وفر�ص
التوظيف .وين�صب الهدف من تلك املبادرات على �ضمان حتقيق
التنمية بطريقة متوازنة تتيح فر�ص ًا متكافئة للجميع.
ويعد التعليم العامل الرئي�سي يف توفري الفر�ص ل�سكان املناطق
الأقل منو ًا من الإمارة .ففي حني �أن املعلمني امل�ؤهلني موزعون
ب�صورة متوازنة على خمتلف املناطق ،تعاين املنطقة الغربية من
قلة املدار�س اخلا�صة ومن تدين ن�سب االلتحاق بتلك املدار�س.
وتت�سم نتائج االمتحانات الثانوية يف املنطقة الغربية مب�ستويات
تقل عن املتو�سط ال�سائد يف الإمارة ،كما �أن معدالت الأمية
والت�سرب من املدار�س تفوق نظرياتها على م�ستوى الإمارة ككل.
ويعترب ت�صحيح هذا اخللل مبا يعود بالفائدة على كافة املواطنني
�إحدى الأولويات املهمة بالن�سبة للحكومة.
وينبغي �أي�ض ًا تعزيز �إمكانية احل�صول على الرعاية ال�صحية ذات
اجلودة العالية يف عموم الإمارة .ففي الوقت احلايل ،ال ين�سجم
عدد الأطباء و�أ�سرة امل�ست�شفيات للفرد الواحد مع ما هو �سائد يف
البلدان املقارنة ،كما �أنه ثمة قدر من التباين بني مناطق الإمارة،
لن ت�ألوا احلكومة جهد ًا يف الت�صدي له.
�إن تطوير البنية التحتية من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل رفع م�ستوى
املعي�شة يف تلك املناطق و�إيجاد املزيد من فر�ص العمل .و�سوف
تعمد �أبوظبي �إىل توجيه اال�ستثمارات نحو املناطق النائية ،من
�أجل �إتاحة �شبكة طرق على درجة �أعلى من اجلودة وت�سهيل
الو�صول �إىل املطارات ،ف� ً
ضال عن حت�سني املرافق الرتفيهية ،مثل
دور ال�سينما واملرافق الريا�ضية واملتاحف ومراكز الت�سوق.

و�أخري ًا ،قد يكون من الأكرث �أهمية �أن يتم ا�ستحداث فر�ص للعمل
�أما املنطقة الغربية ،فهي ت�ساهم بن�سبة  %40من الناجت املحلي من �أجل �ضمان االزدهار واال�ستدامة طويلي الأمد للمجتمعات يف
الإجمايل ب�سبب تركز موارد النفط والغاز فيها .ولكن عدد �سكان تلك املناطق .وهذا �سيحد من هجرة �سكان املناطق النائية �إىل
املنطقة الغربية ال يزيد على  %8من �إجمايل �سكان الإمارة ،كما املراكز احل�ضرية بحث ًا عن وظائف ومهن �أف�ضل .كما �أنه �سوف
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وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الرتكيز على الكوادر الأجنبية ذات
املهارات الفائقة والدخول املرتفعة من �ش�أنه �أن يف�ضي �إىل فوائد
على ال�صعيدين االقت�صادي والدميوغرايف .ويعد متو�سط الدخل
ال�شهري للأ�سر الأجنبية متدن يف الوقت احلا�ضر  -يبلغ نحو
 6,000درهم �شهري ًا  -مما يعك�س وجود عدد كبري من الأيدي
العاملة الأجنبية ذات الدخل املنخف�ض .وبهذا امل�ستوى املحدود
من الدخل ،ف�إن ن�سبة كبرية من الأيدي العاملة الأجنبية غري
قادرة من الناحية القانونية على ا�ستقدام �أ�سرها �إىل �أبوظبي.
ونتيجة لذلك ،ف�إن الرتكيبة ال�سكانية للأجانب يف �أبوظبي
تخ�ضع لهيمنة الذكور ممن هم يف �سن العمل ،الأمر الذي ت�سبب
يف �إحداث خلل عام يف الرتكيبة ال�سكانية للإمارة من ناحيتي
العمر والنوع .ومع تطور اقت�صاد �إمارة �أبوظبي نحو ال�صناعات
ذات القيمة امل�ضافة العالية ،ويف ظل اتخاذ خطوات الجتذاب
املزيد من الأيدي العاملة املاهرة ذات الدخول املرتفعة ،ف�إنه
�سوف ي�صبح ب�إمكان �أعداد متزايدة من الأيدي العاملة الأجنبية
ا�ستقدام �أ�سرها للإقامة يف الإمارة ،ما من �ش�أنه �إحداث التوازن
يف الرتكيبة ال�سكانية وزيادة جممل القوة ال�شرائية وحت�سني
�أمناط اال�ستهالك لدى ال�سكان.

�أنها تعد املنطقة الأقل تطور ًا فيما يتعلق باالقت�صاد والبنية
التحتية .ويبلغ متو�سط دخل الأ�سرة يف املنطقة الغربية نحو
ن�صف نظريه يف العا�صمة �أبوظبي ،ما يعد تباين ًا وا�سع ًا طبق ًا
للمعايري الدولية.
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متو�سط الدخل ال�شهري ح�سب املنطقة
درهم يف ال�شهر – ()2004
يف معظم البلدان املتقدمة تبلغ ن�سبة امل�ستويات الأعلى من الدخل �إىل امل�ستويات
الأدنى نحو  1.9عند مقارنة مناطق خمتلفة �ضمن البلد الواحد

�إجمايل ال�سكان ( )
*
� -ألف ن�سمة -

�أبوظبي
العني
املنطقة الغربية
( ) يف عام 2005
*
امل�صدر :امل�سح االقت�صادي والإجتماعي للمنطقة الغربية  ،2004مكتب الإح�صاء يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

التـ ــركيـز علــى املنطقـ ــة الغـربي ـ ــة
�أن�ش�أت احلكومة جمل�س تنمية املنطقة الغربية بغر�ض حتفيز عملية التطوير يف �أجزاء تلك املنطقة التي مل ت�شهد تطور ًا كبري ًا �أ�سوة ببقية �أجزاء
الإمارة .ويركز جمل�س تنمية املنطقة الغربية على ال�سكان والأعمال والبنية التحتية .كما يعمل على �إزالة املعوقات التي تعرتي جهود توظيف قوة
العمل باملنطقة� ،إىل جانب العمل على تدريب املواطنني وتعزيز مهاراتهم .ويعمل املجل�س على �إيجاد املحفزات الالزمة الجتذاب الكوادر املاهرة من
خارج املنطقة .وي�سعى املجل�س يف الوقت ذاته �إىل ت�شجيع اال�ستثمارات الفردية والتنويع االقت�صادي من خالل دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
وال�صناعات اجلديدة يف املنطقة .كما يعكف على توفري بنية حتتية متطورة وفاعلة لتي�سري النمو .وقد قام جمل�س تنمية املنطقة الغربية بالفعل بتطوير
�أجندة ا�سرتاتيجية وبتحديد عدد من امل�شاريع املهمة ،مبا فيها �إن�شاء فرع لكليات التقنية العليا بالروي�س وتو�سعة مركز اخلدمة ال�شاملة “مت”  -الذي
يعمل بنظام النافذة الواحدة يف جميع �أرجاء املنطقة  -و�إن�شاء منطقة �صناعية كبرية يف �سويحان ،ف� ً
ضال عن �إطالق العديد من احلمالت لرتويج
اال�ستثمارات يف املنطقة.

يتيح م�ستويات �أعلى من الدخل للأ�سر ،وبخا�صة من خالل زيادة
م�شاركة الإناث يف قوة العمل بتلك املناطق ،ما �سي�ؤدي بدوره �إىل
تنمية الن�شاط االقت�صادي.

�أي�ض ًا �أن يزيد من جاذبية املنطقة للأيدي العاملة املاهرة �ضمن
قطاعات �أخرى .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن ازدياد �أعداد املعلمني
والعاملني يف القطاع الطبي يف املنطقة �سوف يعزز من النظرة
حيال مدى جودة البيئة املهنية �ضمن قطاع اخلدمات الإجتماعية.
ف�إذا ما ات�سمت اخلدمات الإجتماعية بجودة عالية ،و�ساد انطباع
بكونها كذلك ،ف�إن املنطقة الغربية �سوف ت�صبح وجهة �أكرث
جاذبية للكوادر املاهرة ،و�أ�سرها �أي�ض ًا.

وتوفر �أبوظبي والعني قدر ًا ا�ستثنائي ًا من البنية التحتية واملرافق
اخلدمية ذات اجلودة العالية .وال يوجد ما يدعو �إىل عدم توافر
مرافق �سياحية وترفيهية وجتارية مماثلة يف املنطقة الغربية.
فهذه ال تعد ثمار ًا للنمو فح�سب ،و�إمنا تعترب �أي�ض ًا متطلبات
م�سبقة لتحقيق التنمية.
باخت�صار� ،إن اقت�صاد املنطقة الغربية �سوف مي�ضي قدم ًا على
طريق التنمية من خالل اال�ستثمارات املتزايدة يف التعليم والرعاية
ويف حال توافر مرافق عالية اجلودة ،ف�إنه من املرجح �أن تتمكن ال�صحية والبنية التحتية .ومع ا�ستمرار النمو االقت�صادي،
املنطقة الغربية من اجتذاب الأيدي العاملة املاهرة ،ما �سي�ؤدي ف�إن هذه العوامل �سوف ت�ؤدي �إىل قيام بيئة �إجتماعية تتالئم
�إىل �آثار �إيجابية م�ضاعفة مع ازدياد حجم الإنفاق يف االقت�صاد ومتطلبات الأيدي العاملة املاهرة التي �ستجتذبها املنطقة من
املحلي نتيجة مل�ستويات الدخل املرتفعة لهذه الفئة .ومن �ش�أن ذلك �أجل دفع عجلة منوها وتطورها.
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�أهـــداف الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

�سوف ت�ضمن �أبوظبي تطبيق نهج متوازن للتنمية الإجتماعية والإقليمية بحيث
تعود فوائد النمو االقت�صادي على كافة �سكان الإمارة .وبغية �إجناز ذلك� ،سوف
ت�سعى الإمارة �إىل حتقيق الأهداف الرئي�سية الأربعة التالية:

الـهـــدف الرابع

الـهـــدف اخلام�س

الـهـــدف ال�ساد�س

الـهـــدف ال�سابع

تنميةاملوادر
الوطنية يف
�أبوظبي

متكني املر�أة يف
االقت�صاد

ا�ستقطاب الأيدي
العاملة الأجنبية
املاهرة

ت�سريع وترية
التنمية يف املناطق
النائية

ينبغي �أن يكون �شباب
و�شابات الإمارة مهيئني
لدخول قوة العمل.
وميكن حتقيق ذلك من
خالل �إجراء مراجعة
للمناهج الدرا�سية،
وزيادة معدالت
االنخراط يف الدرا�سة
و�إكمالها �ضمن خمتلف
املراحل التعليمية
(وبخا�صة املرحلة
الثالثة) ،وت�شجيع
ال�شباب من الطلبة
على العمل يف وظائف
بدوام جزئي ،و�أثناء
العطلة ال�صيفية  -بغية
تعريفهم ببيئة العمل -
ف� ً
ضال عن تعزيز فر�ص
التعليم املهني.

�سوف يتم رفع م�ستوى
م�ساهمة املر�أة الإمارتية
يف قطاع الأعمال،
وبخا�صة يف املناطق
النائية .و�سيجري توفري
الدعم املايل مل�شاريع
الأعمال املنزلية� ،إىل
جانب ت�شجيع ممار�سة
العمل من املنزل.
و�إجما ًال ،ف�إنه �سوف يتم
الدفع باجتاه �إر�ساء روح
ثقافية جديدة فيما يتعلق
بعمل املر�أة.

يتعني على �أبوظبي �أن
ت�صبح وجهة رئي�سية
للأيدي العاملة املاهرة
من خمتلف �أنحاء العامل.
ولت�سهيل ذلك ،يتوجب
�إيجاد فر�ص عمل مغرية
توازي من حيث القيمة
تلك التي تتوافر للأيدي
العاملة املاهرة يف �أماكن
�أخرى� .إ�ضافة �إىل
ذلك� ،سوف يتم توفري
خدمات تعليمية و�صحية
وثقافية وترفيهية على
�أرقى امل�ستويات ،ف� ً
ضال
عن ت�سهيل �إجراءات
دخول و�إقامة الكفاءات
الأجنبية املاهرة و�أفراد
�أ�سرها.

�سوف يتم حتفيز النمو
االقت�صادي يف املناطق
النائية من الإمارة،
وذلك عرب �إر�ساء
خطط متكاملة للتنمية
الإقليمية .و�سوف يجري
تقدمي حوافز للأعمال
بغر�ض ت�شجيعها على
التو�سع يف املناطق
النائية ،يف حني �سيتم
العمل على تطوير
جتمعات �صناعية يف
مواقع معينة من الإمارة.

الق�سم الثاين

جماالت االهتمام ال�سبعة لل�سيا�سة االقت�صادية يف �أبوظبي

الر�ؤية االقت�صادية 2030

لإمـ ــارة �أبــوظـبـ ـ ــي
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الق�سم الثاين

جماالت االهتمام ال�سبعة لل�سيا�سة االقت�صادية يف �أبوظبي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بناء بيئة �أعمال منفتحة وفاعلة وم�ؤثرة ومندجمة يف االقت�صاد العاملي
تبني �سيا�سة مالية من�ضبطة وقادرة على اال�ستجابة للدورات االقت�صادية
�إر�ساء بيئة فاعلة ومرنة للأ�سواق املالية والنقدية تت�سم مبعدالت ت�ضخم خا�ضعة لل�سيطرة
�إحداث حت�سينات ملمو�سة يف كفاءة �سوق العمل
تطوير بنية حتتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو االقت�صادي املتوقع
تطوير قوة عمل تتميز باملهارة الفائقة والإنتاجية العالية
متكني الأ�سواق املالية من �أن ت�صبح املمول الرئي�سي للم�شاريع والقطاعات االقت�صادية
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 .1بناء بيئة �أعمال منفتحة وفاعلة وم�ؤثرة ومندجمة يف
االقت�صاد العاملي
�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل �ضمان �أن يتوافر لديها بيئة �أعمال منفتحة وفاعلة وم�ؤثرة بغية
تعزيز مكانتها كمركز اقت�صادي عاملي.
حتى عند النظر �إليها على نحو م�ستقل ،ف�إن لدى �أبوظبي ثاين
�أكرب اقت�صاد يف املنطقة العربية ،ولكن ما يزال ب�إمكانها �أن
تعزز ب�شكل �أكرب مكانتها االقت�صادية على ال�صعيد الدويل.
ومن �أجل حتقيق هذا الهدف ،يتعني �أن يتوافر لدى الإمارة
بيئة ت�شريعية كف�ؤة وموائمة للأعمال .وثمة التزام من قبل
احلكومة بالتقييم املتوا�صل للأطر الت�شريعية والقانونية وتتطلع �أبوظبي �إىل الو�صول للمراتب التي تتمتع بها االقت�صادات
والعمليات احلكومية حتى تكون �أبوظبي مق�صد ًا مف� ً
ضال املقارنة  -مثل �إيرلندا والرنويج ونيوزيلندا و�سنغافورة  -على
لال�ستثمارات .وترتبط البيئة االقت�صادية لأبوظبي مع �صعيد امل�ؤ�شرات العاملية املتعلقة باحلرية االقت�صادية و�سهولة
نظرياتها يف الإمارات الأخرى من خالل الإطار االحتادي
لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ما يعني �أن �أداء �أبوظبي
كوجهة للأعمال �سوف ي�ؤثر يف جممل الأداء االقت�صادي
لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وبالعك�س.

�سهولة مزاولة الأعمال (*)
– ح�سب الرتتيب من بني  175بلد ًا – ()2006
الرتتيب
الر�سم ال يعرب عن
الأبعاد احلقيقية

الرتتيب
نيوزيلندا
�سنغافورة
الواليات املتحدة
كندا
اململكة املتحدة
الرنويج
�أ�سرتاليا
�إيرلندا

الإمارات�/أبوظبي

( ) مبا �أن بيئة الأعمال على م�ستوى دولة الإمارات ككل تعك�س �إىل حد بعيد بيئة الأعمال يف �إمارة �أبوظبي ،ف�إن جميع الإح�صاءات التي تعرب عن واقع بيئة الأعمال يف دولة الإمارات
*
�سيتم ا�ستخدامها من هنا ف�صاعداً لأبوظبي.
امل�صدر :تقرير مزاولة الأعمال ( 2007البنك الدويل) ،الت�شريعات والقوانني ال�سائدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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وتعترب القوانني ال�ضريبية املوائمة من �أبرز امليزات التناف�سية
يع ــد ت ــوافر نظ ــام �ضـ ــريبي مب ــا�شر و�شف ـ ــاف مــن �أبـرز
التي تتمتع بها �أبوظبي فيما يتعلق با�ستقطاب الأعمال .وال
امليـ ــزات الت ــي متتلكه ــا الإم ــارة فيم ــا يتعلـ ــق با�ستقط ــاب
تفر�ض حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة �ضرائب على دخول
اال�ستثمــارات الأجنبية
ال�شركات والأفراد ،وتعد ن�سبة مدفوعات ال�ضرائب �إىل الناجت
املحلي الإجمايل  -التي ال تتجاوز  - %1.7من �أدنى الن�سب
على م�ستوى العامل .و�إجما ًال ،ميكن القول ب�أن النظام ال�ضريبي
تن�سيـ ــق ف ــاعل وكــف�ؤ بني امل�ستـ ــويـني االحتــادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبا�شر و�شفاف .وبالن�سبة
واملحلـ ــي
�إىل العديد من امل�ستثمرين الأجانب ،ف�إن �سيا�سات ال�ضرائب
املنخف�ضة تعد حافز ًا رئي�سي ًا يف حتديد �أماكن �إقامة الأعمال.
تتوزع حالي ًا امل�س�ؤوليات الت�شريعية والق�ضائية يف دولة الإمارات وتدرك حكومة �أبوظبي �أهمية املحافظة على نظام �ضريبي موائم
العربية املتحدة بني احلكومة االحتادية وحكومات الإمارات من �أجل الإبقاء على امليزة التناف�سية التي متتلكها على �صعيد
الأع�ضاء يف االحتاد .وتخت�ص احلكومات املحلية للإمارات ا�ستقطاب اال�ستثمارات.
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مزاولة الأعمال .وت�سعى الإمارة  -من خالل م�شروع مت �إطالقه الأع�ضاء يف االحتاد بامل�س�ؤوليات التي تقع خارج نطاق �سلطات
م�ؤخر ًا لإن�شاء مركز للإح�صاء بالتعاون مع مركز الإح�صاء احلكومة االحتادية .وبالتايل ف�إن �أبوظبي تتمتع بقدر ن�سبي من
يف مملكة ال�سويد � -إىل ت�أمني ت�صنيف خا�ص بها �ضمن تلك اال�ستقالل الذاتي فيما يتعلق بال�ش�ؤون الق�ضائية.
امل�ؤ�شرات ،وذلك من �أجل الو�صول �إىل تقييم �أكرث فاعلية لبيئة
الأعمال يف �أبوظبي باملقارنة مع بقية بلدان العامل ،و�إىل تعزيز و�سوف تتبع �أبوظبي �آليات تن�سيق فاعلة مع احلكومة االحتادية
لت�أمني االن�سجام بني �آليات الت�شريع على امل�ستوى االحتادي
دويل للأعمال.
مكانتها
ٍ
كمركز ٍ
وامل�ستوى املحلي يف عمليات �صنع القرار االقت�صادي .فالتعاون
كما تتعاون الإمارة حالي ًا مع البنك الدويل ومعهد “�آي �إم دي” على امل�ستويني من �ش�أنه �أن يتيح �إمكانية اال�ستجابة ال�سريعة
ال�سوي�سري لتوفري دعم �إ�ضايف فيما يتعلق بتوجهاتها ال�ساعية �إىل للتحوالت التي قد تن�ش�أ على �صعيد االقت�صاد بوجه عام ،الأمر
حت�سني م�ستوى ال�شفافية يف بيئة الأعمال.
الذي �سي�ساعد يف �سن الت�شريعات اجلديدة �أو تعديل الت�شريعات
القائمة ،من �أجل حت�سني كفاءة الأعمال وتعزيز الثقة يف القانون.
ويف هذه الأثناء ،يتم اتخاذ �إجراءات متعددة من �أجل توطيد وفيما تخ�ضع بيئة الأعمال يف الإمارة للأطر الت�شريعية االحتادية،
التعاون على امل�ستويني االحتادي واملحلي ،وبالتحديد من �أجل �سوف يتم تعزيز خمتلف جوانب النظام القانوين يف �أبوظبي مبا
تطوير الت�شريعات املحلية املتعلقة بالأعمال وحتديث الإجراءات ي�سمح بتوفري احلد الأق�صى من فر�ص الأعمال.
الق�ضائية على م�ستوى الإمارة .كما �أن حكومة �أبوظبي ملتزمة
برفع كفاءة عملياتها من �أجل الو�صول يف نهاية املطاف �إىل نظ ــام ق�ض ــائي يت�س ـ ــم بال�شف ـ ــافية وت�شـريعات
�إجراءات تت�سم بال�سرعة العالية وال�شفافية فيما يتعلق بت�أ�سي�س ا�ستثمــارية ع�صـرية
ال�شركات واال�ستثمار يف الإمارة.
من �ش�أن عملية تطوير القوانني على نحو يتيح ازدهار بيئة الأعمال
�أهداف الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي �أن جتعل �أبوظبي �أكرث قدرة على املناف�سة من �أجل ا�ستقطاب
اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية .و�سوف يتم تقييم ومراجعة
�سوف تتخذ �أبوظبي اخلطوات ال�ضرورية التي متكنها من العمل الت�شريعات اخلا�صة بال�ضرائب والتملك وحقوق امللكية ومكافحة
باعتبارها بيئة �أعمال منفتحة وكف�ؤة وفاعلة ومندجمة عاملي ًا .االحتكار وحوكمة ال�شركات واملناف�سة ،بهدف ت�شجيع امل�ستثمرين
وبالتايل ف�إن الإمارة ت�ضع لنف�سها �أعلى املعايري ،وت�سعى �إىل اجلدد والنهو�ض ببيئة الأعمال �إىل م�ستوى يتنا�سب مع تطلعات
احل�صول على ت�صنيفات توازي تلك اخلا�صة باالقت�صادات �أبوظبي وطموحاتها .و�سوف يتم �أي�ض ًا حتديث النظام الق�ضائي
املقارنة فيما يتعلق مب�ؤ�شرات التناف�سية االقت�صادية .ويف هذا مبا يجعله قادر ًا على مواكبة التغيريات الت�شريعية ،ومبا يعزز من
الثقة لدى امل�ستثمرين.
ال�صدد� ،سيتم العمل من �أجل حتقيق �أربعة �أهداف.
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فاعلية الهيئات الت�شريعية (*) يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 7
التــر ت ــيب

من بني
 125بلد ًا
()2006

من بني
 104بلدان
()2004

�سنغافورة
اململكة املتحدة
الرنويج
نيوزيلندا
الواليات املتحدة
�إيرلندا
الإمارات�/أبوظبي
قطر
الكويت
البحرين
فاعل جداً

غري فاعل

( ) يقي�س امل�ؤ�شر فاعلية ال�سلطات الت�شريعية باعتبارها الهيئات امل�س�ؤولة عن �إ�صدار القوانني والإ�شراف على تطبيقها.
*
امل�صدر :تقارير التناف�سية العاملية ( 2005-2004و  ،)2007-2006املنتدى االقت�صادي العاملي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وميكن للت�شريعات التي حتد من تدفق اال�ستثمارات الأجنبية �أن يف جمل�س التعاون اخلليجي .ويقف احلد الأق�صى لن�سبة امللكية
ت�شكل عام ًال مقيد ًا للتملك الأجنبي .وترتبط الأ�سقف املحددة امل�سموح بها للأجانب يف ال�شركات بدولة الإمارات العربية املتحدة
لن�سب متلك الأجانب يف الأعمال بدولة الإمارات � -إىل حد كبري  -عند  ،%49مع وجود ا�ستثناءات قليلة.
بجهود احلكومة الرامية �إىل جعل مواطني الدولة م�ساهمني
ً
ً
ً
�أ�ســا�سيني يف االقت�صــاد .وال تختــلف الن�ســب ال�س ــائدة يف �أبوظبي ولقد حققت هذه ال�سيا�سة جناحا ن�سبيا عرب �إفرازها جيال من
 خارج نطاق املناطق احلرة  -عن تلك التي يفر�ضها �شركا�ؤها املواطنني حاملي الأ�سهم و�أ�صحاب الأعمال .وما يزال م�ستوىنطاق تغطية نظام ال�ضرائب ومدى فاعليته يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 7
التــر ت ــيب
البحرين

من بني
 125بلد ًا
()2006

من بني
 104بلدان
()2004

الإمارات�/أبوظبي
الكويت
قطر
�سنغافورة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
الرنويج
ال يحد من احلافز على اال�ستثمار

يحد من احلافز على اال�ستثمار

امل�صدر :م�سح �شركة كيه بي �أم جي ملعدالت ال�ضرائب على ال�شركات  ،2006تقارير التناف�سية العاملية ( ،)2005-2004املنتدى االقت�صادي العاملي ،م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية 2007
ال�صادر عن �صحيفة وول �سرتيت جورنال وم�ؤ�س�سة هرييتيج ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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التملك من قبل الأجانب يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 7
التــر ت ــيب
من بني
 125بلد ًا
()2006

�إيرلندا

من بني
 104بلدان
()2004

�سنغافورة
اململكة املتحدة
كندا
الرنويج
الواليات املتحدة
البحرين
قطر
الإمارات�/أبوظبي
الكويت
غائب

�سائد ويحظى بالت�شجيع

امل�صدر :تقارير التناف�سية العاملية ( 2005-2004و  ،)2007-2006املنتدى االقت�صادي العاملي ،مزاولة الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة ( 2006يو �أت�ش واي) ،حتليالت فريق
الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

امللكية الأجنبية يف الإمارة متدني ًا ،ما يدل على وجود فر�صة �أبوظبي ا�ستطاعت  -يف هذا ال�صدد � -أن تواكب ما هو �سائد يف
لتعزيز اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،ولت�سريع جهود ن�شر التقنيات البلدان الرئي�سية املقارنة.
املتطورة وممار�سات الأعمال املتقدمة والأمناط الإدارية املبتكرة،
بت�صنيف
عرب خمتلف القطاعات االقت�صادية .وحتظى �أبوظبي
ٍ
من �ش�أن الت�شريعات اجلديدة �أن ت�ساهم يف تخفي�ض التكاليف
مماثل للرنويج من حيث مدى ت�أثر الأعمال بقواعد اال�ستثمار
ٍ
و�أن ت�شجع على قيام امل�شاريع اجلديدة يف �أبوظبي
الأجنبي املبا�شر والقيود على التعامالت املالية ،مما يبني �أن
االنفتاح �أمام التدفق املايل الأجنبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ()2004
�إمكانية احل�صول على ر�أ�س املال الأجنبي
الرنويج
الإمارات�/أبوظبي
�إيرلندا
القيود على تدفق
ر�ؤو�س الأموال

�أثر قوانني الأعمال على
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

امل�صدر :تقارير التناف�سية العاملية ( ،)2005-2004املنتدى االقت�صادي العاملي ،احلرية االقت�صادية يف العامل ( 2006معهد فريزر) ،م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية  2007ال�صادر عن �صحيفة
وول �سرتيت جورنال وم�ؤ�س�سة هرييتيج ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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وقد �أعربت حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة عن عزمها على
مراجعة القيود املتعلقة بامللكية الأجنبية .بيد �أن املناطق احلرة
 التي تتمتع بقدر من اال�ستثناءات واملرونة على هذاال�صعيد  -ت�شكل يف الوقت الراهن الأدوات الرئي�سية لت�شجيع
اال�ستثمار الأجنبي يف �إمارة �أبوظبي .وت�ساعد تلك املناطق
يف جلب اخلربات والتقنيات الأجنبية ،ويف حتفيز التجارة
ً
واال�ستثمار.
و�سوف يجري �أي�ضا تطوير �إطار �أكرث حداثة حلوكمة ال�شركات
من �أجل النهو�ض بثقة امل�ستثمرين يف �أبوظبي .ويف حني يوفر
وقد �شرعت �أبوظبي يف �إقامة مناطق حرة على غرار ميناء القانون االحتادي لل�شركات التجارية قدر ًا من القواعد العامة
ومنطقة خليفة ال�صناعية ،كما �أنها تتطلع �إىل ا�ستحداث �أ�ساليب يف جمال حوكمة ال�شركات وحقوق �صغار امل�ساهمني ،ف�إن حتديث
جديدة ومبتكرة جلذب اهتمام ال�شركات وامل�ستثمرين الأجانب .الت�شريعات ذات ال�صلة من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف �إر�ساء معايري �أكرث
تطور ًا داخل جمتمع الأعمال� ،إىل جانب دعم ثقة امل�ستثمرين.
وبقدر ما يتعلق الأمر بحقوق امللكية العقارية ،ف�إن الت�شريع
ً
الذي �صدر م�ؤخر ًا ب�ش�أن تنظيم حقوق امللكية الأجنبية يف قطاع وميكن �أي�ضا �إجراء جمموعة من التح�سينات الت�شريعية بهدف
العقارات ،يظهر �أن �أبوظبي ت�سعى على نحو حثيث �إىل حماية ت�شجيع قيام امل�شاريع اجلديدة يف الإمارة ،وخ�صو�ص ًا �أن هذا
حقوق امللكية جلميع �سكان الإمارة.
النوع من امل�شاريع يت�سم باحل�سا�سية جتاه االرتفاع الن�سبي يف
التكاليف الت�أ�سي�سية وحيال املتطلبات التمويلية .و�سوف تتم
و ُي�سمح حالي ًا للأجانب بتملك العقارات يف الإمارة �ضمن مناطق �صياغة �إطار تنظيمي �أكرث تطور ًا يهدف �إىل دعم حقوق املقر�ضني
حمددة .وتعتزم احلكومة ال�سماح بالتو�سع يف حقوق امللكية واملقرت�ضني على حد �سواء .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�سهل من �إمكانية
العقــارية للم�ستثمــرين الأج ــانب بغية تع ــزيز جــاذبية الإمــارة احل�صول على التمويالت من قبل قطاع الأعمال ،و�أن ي�ساعد يف
كوجهة ا�ستثمارية.
قيام م�شاريع جديدة.
وت�شكل حماية حقوق امللكية الفكرية هي الأخرى �أولوية مهمة
مرتبط
للحكومة ،وبخا�صة يف ظل �سعيها �إىل تويل دو ٍر يف اقت�صاد
ٍ
باالقت�صاد العاملي .وحتتل� أبوظبي مكانة �ضمن الربع املتقدم من
بلدان العامل ،كما �أنها تتقدم بوجه ملحوظ على البلدان الأخرى
باملنطقة يف جمال حماية براءات االخرتاع والأ�صول الفكرية.

حقوق امللكية يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 7
التــر ت ــيب
اململكة املتحدة
�إيرلندا
�سنغافورة
الرنويج
اليابان
نيوزيلندا
الواليات املتحدة
قطر
الإمارات�/أبوظبي
البحرين
الكويت
حتظى باحلماية

من بني
 125بلد ًا
()2006

من بني
 104بلدان
()2004

ال حتظى باحلماية

امل�صدر :غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي ،تقارير التناف�سية العاملية ( 2005-2004و  ،)2007-2006املنتدى االقت�صادي العاملي ،م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية  2007ال�صادر عن وول �سرتيت
جورنال وم�ؤ�س�سة هرييتيج ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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م�ؤ�شر احلقوق القانونية للمقر�ضني واملقرت�ضني
– على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 10
التغري عن عام
2005

اململكة املتحدة
�سنغافورة
�إيرلندا
الواليات املتحدة
كندا
اليابان
الرنويج
الكويت
الإمارات�/أبوظبي
ال�سعودية
دعم من الت�شريعات
للح�صول على االئتمان

قيود ت�شريعية للح�صول
على االئتمان

امل�صدر :مزاولة الأعمال  2006و ( 2007البنك الدويل) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وينبغي �أن تهتم الت�شريعات يف هذا ال�صدد بتخفي�ض املعوقات
املتعلقة بتقدمي القرو�ض ،مع املحافظة يف الوقت ذاته على
قوة النظام املايل .كما �أن تي�سري العمليات املتعلقة بت�سوية
حاالت الإفال�س� ،سوف ي�ساعد يف دعم العنا�صر الأكرث تعافي ًا
�ضمن جمتمع الأعمال ،ويح�سن دورة الن�شاط يف االقت�صاد
بوجه عام.

وبالتوازي مع حتديث الت�شريعات� ،سوف تقوم �أبوظبي مبراجعة
�إجراءاتها الق�ضائية وت�أمني مواكبة نظامها الق�ضائي لبيئة
الأعمال ذات الطبيعة املتغرية .ومن �ش�أن توافر طاقم ق�ضائي
مدرب ويعمل بفاعلية� ،أن ي�ساعد يف جذب الأعمال وتعزيز ثقة
امل�ستثمرين ،وذلك من خالل دعم تطبيق فاعل للعقود و�آليات
حمايدة لت�سوية النزاعات التجارية.

�سوف تعمل احلكومة على �ضمان مواكبة النظام الق�ضائي
لبيئة الأعمال ذات الطبيعة املتغرية

�أطلقت احلكومة مبادرات تهدف �إىل تعزيز �صورة بيئة
الأعمال املحلية لدى امل�ستثمرين الدوليني

كما �ست�ؤخذ قوانني مكافحة االحتكار يف عني االعتبار ،مبا
ي�ضمن توافر ت�شريعات حديثة يف هذا املجال .فمن �ش�أن �إ�صالح
القوانني التى تغطي ق�ضايا مكافحة االحتكار �أن ينه�ض مب�ستوى
التناف�سية ،ويعزز الثقة �ضمن جمتمع الأعمال ،ويقلل من حدة
التذبذب يف الأ�سعار .وباملقارنة مع الرنويج ،ف�إن �أبوظبي حتظى
مبوقع متميز فيما يتعلق مب�ستوى املناف�سة ال�سائدة ومدى توافر
متناف�سني حمليني.

وفيما يتعلق مبدى فاعلية الإطار القانوين ،تُظهر �أحدث
امل�سوحات �أن دولة الإمارات العربية املتحدة حتافظ على مرتبتها
يف الت�صنيفات الدولية .وب�أية حال ،ف�إنه رغم �أن دولة الإمارات
العربية املتحدة  -و�إمارة �أبوظبي  -تتبو�أ مرتبة تقع �ضمن الثلث
الأعلى بني بلدان العامل ،ف�إن الإمارة تعمل حالي ًا على رفع كفاءة
الإطار القانوين لديها ،وعلى ت�سريع �آليات ف�ض املنازعات ،بهدف
دعم م�ستوى الثقة لدى العامة.
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تقييم الإطار التنظيمي للمناف�سة يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
()2006–2004
�أ�سعار حمددة من قبل ال�سوق

الرنويج
�شيوع عمليات االندماج واال�ستحواذ

حدة املناف�سة املحلية

الإمارات/
�أبوظبي
فاعلية �سيا�سة مكافحة االحتكار

حجم املناف�سني املحليني

مدى تفكك ال�سوق
امل�صدر :احلرية االقت�صادية يف العامل ( 2006معهد فريزر) ،تقارير التناف�سية العاملية ( ،)2005-2004املنتدى االقت�صادي العاملي� ،صندوق النقد الدويل ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية
 2030لإمارة �أبوظبي.

فاعلية �سيا�سة مكافحة االحتكار يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 7
من بني
 125بلد ًا
()2006

التــر ت ــيب

من بني
 104بلدان
()2004

اململكة املتحدة
نيوزيلندا
الرنويج
الواليات املتحدة
�سنغافورة
قطر
الإمارات�/أبوظبي
الكويت
البحرين
فاعلة يف دعم املناف�سة

غري فاعلة يف دعم املناف�سة

امل�صدر :دليل الوكالء التجاريني (غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي) ،تقارير التناف�سية العاملية ( 2005-2004و  ،)2007-2006املنتدى االقت�صادي العاملي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية
 2030لإمارة �أبوظبي.
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كفاءة الإطار القانوين – ف�ض منازعات الأعمال اخلا�صة يف الإمارات باملقارنة مع بلدان �أخرى
– على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 7
التــر ت ــيب
من بني
 125بلد ًا
()2006

من بني
 104بلدان
()2004

الرنويج
اململكة املتحدة
نيوزيلندا
�سنغافورة
�إيرلندا
الواليات املتحدة
قطر
الكويت
الإمارات�/أبوظبي
البحرين
كف�ؤ وحيادي

عدمي الكفاءة وعر�ضة للتدخالت

مالحظة :يقي�س امل�ؤ�شر فاعلية ال�سلطات الت�شريعية باعتبارها هيئات �إ�صدار القوانني والإ�شراف على تطبيقها.
امل�صدر :تقارير التناف�سية العاملية ( 2005-2004و  ،)2007-2006املنتدى االقت�صادي العاملي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ويف هذا ال�سياق ،ف�إن النظام الق�ضائي يف �إمارة �أبوظبي يخ�ضع
حالي ًا �إىل برنامج حتديث وا�سع النطاق ،حتمته التطورات
ال�س ــريعة على �صعي ـ ــد الإجــراءات الق�ض ــائية وازدي ــاد
�أعـداد الق�ضايا التي تنتظر البت فيها .ويف مايو من العام
 ،2007د�شنت �إمارة �أبوظبي جهود ًا لتحديث النظام الق�ضائي
وغر�ست جذور نظام ق�ضائي �أكرث ا�ستقال ًال ،وذلك من خالل
�إن�شاء املجل�س الأعلى للق�ضاء .و�سوف ت�ستهدف جهود التحديث
الأخرى اجلوانب الإدارية للنظام من �أجل النهو�ض ب�سرعة
�إ�صدار وتنفيذ الأحكام الق�ضائية.

�إجراءات حكومية مي�سرة
تعد كفاءة احلكومة والتكامل يف �أعمال دوائرها وهيئاتها �أمرين
حا�سمني فيما يتعلق بتح�سني بيئة الأعمال بوجه عام .وقد اتخذت
حكومة �أبوظبي  -خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية  -خطوات مهمة
لت�سريع عملياتها وتي�سريها ،وذلك من خالل برنامج �إعادة هيكلة
يت�سم بال�شمولية وال�سرعة .كما �شهدت ال�سنوات الأخرية تراجع ًا

ملحوظ ًا يف م�ستوى الف�ساد وفق ًا للم�ؤ�شرات الدولية ،الأمر الذي
جعل ت�صنيف �أبوظبي مقارب ًا جد ًا لت�صنيف البلدان املقارنة يف
هذا ال�ش�أن.
  
و�سوف ي�ستمر برنامج �إعادة هيكلة احلكومة يف ال�سعي وراء
تي�سري العمليات احلكومية ،من خالل حتديث النظم الإدارية
و�إعادة النظر يف جوانب الن�شاط التي تركز عليها تلك النظم،
وذلك بهدف التخل�ص من الإجراءات الروتينية غري ال�ضرورية.
كما �سيتم حت�سني �شروط ت�أ�سي�س الأعمال وتوجيهها نحو ت�شجيع
منو امل�شروعات اجلديدة.

�إجــراءات كف ـ�ؤة وفــاعلة لتي�سيــر اال�ستثمار
ب�إمكان اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �أن يعود بالفائدة على االقت�صاد
ككل من خالل ما يجلبه معه من معرفة وخربات ت�ستطيع �أن
حتفز مزيد ًا من النمو االقت�صادي .و�سوف يتم اتخاذ العديد
من الرتتيبات لتي�سري الإجراءات اال�ستثمارية ،وذلك من خالل
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م�ؤ�شر النظرة �إىل الف�ساد يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 10
التـــرتــيب
من بني
 173بلداً

()2006

من بني
 146بلداً

()2003

نيوزيلندا
�سنغافورة
الرنويج
اململكة املتحدة
�إيرلندا
الواليات املتحدة
الإمارات�/أبوظبي
قطر
البحرين
عمان
الكويت
م�ستوى ف�سا ٍد متدنٍ

م�ستوى عالٍ من الف�ساد

امل�صدر :تقارير التناف�سية العاملية ( 2005-2004و  ،)2007-2006املنتدى االقت�صادي العاملي ،م�ؤ�شر النظرة �إىل الف�ساد ( 2006م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية) ،حتليالت فريق الر�ؤية
االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

املحليني ،مبا يعزز القدرات الت�صديرية لأبوظبي ويرفع م�ستوى
برنامج �شاملٍ من �أجل تي�سري
�سوف تقوم الإمارة ب�إطالق
ٍ
اندماجها يف االقت�صاد العاملي .و�سوف ي�ساعد اال�ستثمار
الإجراءات املتعلقة ب�إقامة �أعمال جديدة يف �أبوظبي
الأجنبي املبا�شر ال�صناعات امل�ستهدفة يف ت�أدية دور �أكرب يف
التنويع االقت�صادي بالإمارة ،وذلك من خالل حت�سني عمليات
تبني نهج “النافذة الواحدة” للخدمات ،وغريه من الت�سهيالت تخ�صي�ص ر�ؤو�س الأموال ،ف� ً
ضال عن النهو�ض ب�أدائها ،و�أي�ض ًا
التي من �ش�أنها النهو�ض بالتجربة اال�ستثمارية يف الإمارة .وتتطلع عن طريق تقوية امل�ؤ�س�سات وا�ستخدام اخلربات التقنية الأجنبية.
�أبوظبي �إىل ا�ستقطاب قدر �أكرب من اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة ذات الطابع اال�سرتاتيجي ،و�إىل ت�شجيع ال�صناعات وتهدف هذه العملية �إىل تعزيز الفر�ص �أمام قطاع الأعمال
الت�صديرية ،ف� ً
ضال عن االرتقاء باملعرفة والقدرة التناف�سية يف �أبوظبي ليقوم بتحديد �شركاء دوليني والعمل معهم ب�شكل
ً
للإمارة .وبالقدر ذاته ،ف�إن با�ستطاعة امل�ستثمرين الأجانب �أن وثيق ،مبا يجعله قادرا على املناف�سة بقد ٍر �أكرب من الفاعلية يف
ينقلوا خرباتهم وعالقاتهم يف الأ�سواق اخلارجية �إىل امل�ستثمرين ال�ساحة الدولية.
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�أهـــداف الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل ت�أمني نهج متوازن للتنمية الإجتماعية والإقليمية
يعود بالفوائد على اجلميع .ولهذا الغر�ض� ،سوف يتم العمل من �أجل حتقيق
الأهداف الأربعة التالية:

الـهـــدف الثامن

الـهـــدف التا�سع

الـهـــدف العا�شر

الـهدف احلادي ع�شر

تن�سيق فاعل وكف�ؤ
بني امل�ستويني
االحتادي واملحلي

نظام ق�ضائي يت�سم
بال�شفافية وت�شريعات
ا�ستثمارية ع�صرية

�إجراءات حكومية
مي�سرة

�إجراءات كف�ؤة وفاعلة
لتي�سري اال�ستثمار

تتوزع حالي ًا امل�س�ؤوليات
الت�شريعية والق�ضائية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة بني
احلكومة االحتادية وحكومات
الإمارات الأع�ضاء يف
االحتاد .وتخت�ص احلكومات
املحلية للإمارات الأع�ضاء يف
االحتاد بامل�س�ؤوليات التي تقع
خارج نطاق �سلطات احلكومة
االحتادية .وبالتايل ف�إن
�أبوظبي تتمتع بقدر ن�سبي من
اال�ستقالل الذاتي فيما يتعلق
بال�ش�ؤون الق�ضائية.

من �ش�أن عملية تطوير
القوانني على نحو يتيح
ازدهار بيئة الأعمال �أن
جتعل �أبوظبي �أكرث قدرة
على املناف�سة من �أجل
ا�ستقطاب اال�ستثمارات
الأجنبية واملحلية .و�سوف يتم
تقييم ومراجعة الت�شريعات
اخلا�صة بال�ضرائب والتملك
وحقوق امللكية ومكافحة
االحتكار وحوكمة ال�شركات
واملناف�سة ،بهدف ت�شجيع
امل�ستثمرين اجلدد والنهو�ض
ببيئة الأعمال �إىل م�ستوى
يتنا�سب مع تطلعات �أبوظبي
وطموحاتها .و�سوف يتم �أي�ض ًا
حتديث النظام الق�ضائي
مبا يجعله قادر ًا على مواكبة
التغيريات الت�شريعية،
ومبا يعزز من الثقة لدى
امل�ستثمرين.

تعد كفاءة احلكومة والتكامل
يف �أعمال دوائرها وهيئاتها
�أمرين حا�سمني فيما يتعلق
بتح�سني بيئة الأعمال بوجه
عام .وقد اتخذت حكومة
�أبوظبي خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية خطوات
مهمة لت�سريع عملياتها
وتي�سريها ،وذلك من خالل
برنامج �إعادة هيكلة يت�سم
بال�شمولية وال�سرعة .كما
�شهدت ال�سنوات الأخرية
تراجع ًا ملحوظ ًا يف م�ستوى
الف�ساد وفق ًا للم�ؤ�شرات
الدولية ،الأمر الذي جعل
ت�صنيف �أبوظبي مقارب ًا جد ًا
لت�صنيف البلدان املقارنة يف
هذا ال�ش�أن.

ميكن لال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر �أن يعود بالفائدة على
االقت�صاد ككل من خالل ما
يجلبه معه من معرفة وخربات
ت�ستطيع �أن حتفز مزيد ًا من
النمو االقت�صادي .و�سوف يتم
اتخ�إذ العديد من الرتتيبات
لتي�سري الإجراءات اال�ستثمارية،
وذلك من خالل تبني نهج
“النافذة الواحدة” للخدمات،
وغريه من الت�سهيالت التي
من �ش�أنها النهو�ض بالتجربة
اال�ستثمارية يف الإمارة.
وتتطلع �أبوظبي �إىل ا�ستقطاب
قدر �أكرب من اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة ذات الطابع
اال�سرتاتيجي ،و�إىل ت�شجيع
ال�صناعات الت�صديرية،
ف� ً
ضال عن االرتقاء باملعرفة
والقدرة التناف�سية للإمارة.
وبالقدر ذاته ،ف�إن با�ستطاعة
امل�ستثمرين الأجانب �أن ينقلوا
خرباتهم و�صالتهم يف الأ�سواق
اخلارجية �إىل امل�ستثمرين
املحليني ،مبا يعزز القدرات
الت�صديرية لأبوظبي ويرفع
م�ستوى اندماجها يف االقت�صاد
العاملي .و�سوف ي�ساعد اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر ال�صناعات
امل�ستهدفة يف ت�أدية دور �أكرب يف
التنويع االقت�صادي بالإمارة،
وذلك من خالل حت�سني عمليات
تخ�صي�ص ر�ؤو�س الأموال ،ف� ً
ضال
عن النهو�ض ب�أدائها ،و�أي�ض ًا
عن طريق تقوية امل�ؤ�س�سات
وا�ستخدام اخلربات التقنية
الأجنبية.

و�سوف تتبع �أبوظبي �آليات
تن�سيق فاعلة مع احلكومة
االحتادية بغية ت�أمني
االن�سجام بني �آليات الت�شريع
على امل�ستوى االحتادي
وامل�ستوى املحلي يف عمليات
�صنع القرار االقت�صادي.
فالتعاون على امل�ستويني
من �ش�أنه �أن يتيح �إمكانية
اال�ستجابة ال�سريعة للتحوالت
التي قد تن�ش�أ على �صعيد
االقت�صاد بوجه عام ،الأمر
الذي �سي�ساعد يف �سن
الت�شريعات اجلديدة �أو تعديل
الت�شريعات القائمة ،من �أجل
حت�سني كفاءة الأعمال وتعزيز
الثقة يف القانون.
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عقب �سنوات من ال�سيا�سات املالية احل�صيفة ،باتت �إمارة �أبوظبي يف و�ضع مايل قوي؛
ومن �ش�أن تبني �سيا�سات مالية ن�شطة �أن ميكن الإمارة من اال�ستجابة ملقت�ضيات الدورة
االقت�صادية والت�أثري فيها على نحو �أكرث فاعلية.
لقد متكنت �أبوظبي من �إحراز جناحات كبرية على �صعيد حتقيق
التوازن يف موازناتها خالل فرتة العقود الثالثة املا�ضية .وبف�ضل
عوائد النفط واال�ستثمارات وغريها من م�صادر الدخل ،مل
ت�شهد الإمارة �إال نادر ًا عجز ًا يف موازنتها ،حتى يف الأوقات التي
ات�سمت بغياب اال�ستقرار االقت�صادي يف املنطقة .ومع ذلك ،ف�إن
الوقت قد حان لتطوير ال�سيا�سة املالية على نحو ي�سمح با�ستغالل
الو�ضع املايل املتني للإمارة ،ويحقق الف�صل بني النمو االقت�صادي
و�أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية� ،إىل جانب �إتاحة ا�ستخدام
�أف�ضل للأدوات املالية يف حتفيز االقت�صاد و�إ�شاعة اال�ستقرار
فيه ،ح�سبما تقت�ضيه الظروف االقت�صادية ال�سائدة.

�أهداف الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
تعتزم �إمارة �أبوظبي تبني �سيا�سات مالية من�ضبطة تت�سم بالقدرة
على اال�ستجابة ملقت�ضيات الدورة االقت�صادية وعلى ا�ستباقها،
وذلك عرب حتقيق الأهداف الثالثة التالية:

م�صادر متنوعة للإيرادات املالية
�سوف تويل حكومة �إمارة �أبوظبي �أهمية مل�س�ألة �إيجاد م�صادر
جديدة للموارد املالية من �أجل التقليل من اعتمادها على العوائد

امليزان املايل لأبوظبي و�أ�سعار النفط (*) ()2006–2000

امليزان املايل
�أ�سعار النفط

امليزان املايل  -مليار دوالر -

�أ�سعار النفط (*)  -دوالر للربميل -

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

 .2تبني �سيا�سات مالية من�ضبطة وقادرة على اال�ستجابة
للدورات االقت�صادية

امليزان املايل كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل
منو �أ�سعار النفط (*)
( ) �أ�سعار النفط حمت�سبة من الآن ف�صاعداً كمتو�سط مُرجح خلام فاحت يف دبي وخام مربان يف �أبوظبي.
*
امل�صدر :دائرة املالية يف �أبوظبي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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اتبعت �أبوظبي على مدار العقود الثالثة املا�ضية �سيا�سة مالية
ح�صيفة قامت على �أ�سا�س ا�ستخدام الإيرادات النفطية لتحقيق
التوازن املايل ومتويل التنمية .ومت ا�ستثمار الفوائ�ض املالية من
خالل جهاز �أبوظبي لال�ستثمار ،بهدف اللجوء �إليها عند حدوث
عجز يف املوازنة .ونتيجة لذلك ،دخلت �أبوظبي القرن احلادي
ٍ
والع�شرين م�ستندة �إىل مركز مايل قوي ،من دون وجود �أي دين
خارجي ،ومبدخرات عالية ،وفوائ�ض مالية متزايدة.
وقد ظلت العوائد النفطية ت�شكل امل�صدر الرئي�سي للإيرادات
املالية للحكومة� ،إذ ا�ستحوذت على ن�سبة  %74من �إجمايل
الدخل خالل الفرتة املمتدة من العام � 2000إىل العام .2005
ومع ارتفاع �أ�سعار النفط ،منت هذه الن�سبة �إىل  ،%84الأمر
الذي �أتاح يف العام  2006حتقيق فائ�ض مقداره  5.8مليار
دوالر .وبالنتيجة ،ف�إن امليزان املايل لأبوظبي ي�شوبه الت�أثر بعدم
ا�ستقرار �أ�سعار النفط .فعندما تكون �أ�سعار النفط مرتفعة ،ت�شهد
املوازنة و�ضعا يت�سم بالقوة ،ولكن عندما تنخف�ض �أ�سعار النفط،

وقد �أدت تلك ال�سيا�سة “ -ال�سيا�سة ال�صفرية” للعجز � -إىل
�إ�سداء خدمة كبرية لأبوظبي يف الفرتة املا�ضية .ولكن مع ازدياد
التزامات املوازنة خلدمة �أعداد �أكرب من ال�سكان واقت�صاد �أكرث
تنوع ًا ،ف�إن االعتماد الكبري على الإيرادات املت�أتية من ت�صدير
النفط والغاز� ،سوف يحد من قدرة احلكومة على الإيفاء
بخططها الإنفاقية .ويف حال �إزالة الإيرادات النفطية من
املوازنة احلكومية لأبوظبي ،ف�إن الفائ�ض الذي تتحلى به املوازنة
قابل لال�ستدامة.
عجز كب ٍري ،ورمبا يكون غري ٍ
يتحول �إىل ٍ
�إن تخفي�ض االعتماد على الإيرادات النفطية من �ش�أنه �أن ميكن
�أبوظبي من مواكبة �أف�ضل املمار�سات لدى البلدان املقارنة.
فالرنويج هي الأخرى ت�ستخدم �إيراداتها النفطية ال�ضخمة يف
عجز ن�سبته  %0.1من
حتقيق توازن موازنتها ،م�سجلة متو�سط ٍ
الناجت املحلي الإجمايل على مدى الفرتة املمتدة من العام 2000
�إىل العام .2005

متو�سط �أداء املوازنة احلكومية يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل – (متو�سط )2005–2000
امليزان املايل الر�سمي مع
�أرباح النفط املعلنة

�أبوظبي 1
الرنويج 1

امليزان املايل غري النفطي

الرنويج 2
�أبوظبي 2

�أبوظبي
الرنويج
امل�صدر :دائرة املالية يف �أبوظبي ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة �( 2007صندوق النقد الدويل) ،وزارة املالية يف
الرنويج ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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النفطية ذات الطابع غري امل�ستقر ،وذلك من دون الت�أثري يف ف�إنها تُغرق املوازنة يف العجز ،ما ي�ستدعي تدخ ًال من قبل جهاز
ال�سمة اال�سرتاتيجية للإمارة باعتبارها بيئة �ضريبية موائمة �أبوظبي لال�ستثمار ل�ضخ الأموال بهدف املحافظة على “ال�سيا�سة
ومق�صد ًا ا�ستثماري ًا جذاب ًا .ويف معر�ض ذلك� ،سوف يتم حتديد ال�صفرية” للعجز املتبعة منذ العام .1993
م�صادر �أخرى للموارد املالية ،كما �سيتم ا�ستخدام م�صادر
�أكرث ا�ستقرار ًا  -مثل ال�سندات احلكومية  -يف متويل املوازنة .ويجدر التنويه �إىل �أن قوائم املوازنة احلكومية  -التي ت�صدرها
ويكمن الهدف من ذلك يف ف�صل متويل العمليات احلكومية عن دائرة املالية  -ال تت�ضمن املحفظة اال�ستثمارية جلهاز �أبوظبي
الإيرادات النفطية وحتقيق �أق�صى درجات القدرة على الإنفاق لال�ستثمار .فهي تظهر فقط التحويالت التي تتم عرب اجلهاز،
وفق ًا للحاجة ،لأغرا�ض املوازنة العامة.
يف امل�ستقبل.
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مقارنة بني �أبوظبي والرنويج من حيث مدى اعتماد امليزان املايل على النفط

الرنويج
متو�سط

�أبوظبي
مليار دوالر

متو�سط

مليار دوالر

)*( الإيرادات غري النفطية

)*( الإيرادات غري النفطية

الإنفاق غري النفطي

الإنفاق

امليزان غري النفطي

امليزان غري النفطي
الإيرادات النفطية

احتويالت من �صندوق النفط

حتويالت اال�ستثمارات احلكومية

امليزان املايل

�أخرى

النفط

ن�صيب الإيرادات النفطية
واال�ستثمارات امل�شتقة

امليزان املايل

�أخرى

النفط

ن�صيب الإيرادات النفطية
واال�ستثمارات امل�شتقة

( ) مت �إدراج الأرباح الر�أ�سمالية املت�أتية من �سداد القرو�ض وغريها من املجاالت �ضمن الإيرادات غري النفطية.
*
امل�صدر :دائرة املالية يف �أبوظبي ،وزارة املالية يف الرنويج ،مقابالت �أجراها فريق جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ولكن يف حال �إزالة الإيرادات النفطية من املوازنة ،ف�إن متو�سط احلكومية لإمارة �أبوظبي بدرج ٍة تفوق بكثري ما هو حا�صل يف
العجز �سيبقى عند م�ستوى مقبول تبلغ ن�سبته  ،%3.1وذلك البلدان النفطية الأخرى.
عجز بن�سبة  %27.7لأبوظبي �إذا مل حتت�سب
باملقارنة مع متو�سط ٍ
ومن خالل تنويع قاعدة �إيراداتها ،ا�ستطاعت الرنويج �أن
الإيرادات النفطية �ضمن املوازنة.
تخف�ض التحويالت من “�صندوق النفط” �إىل حد �أدنى ،وبن�سبة
ومن ال�ضروري لإمارة �أبوظبي �أن حتقق مزيد ًا من االن�ضباط مل تتجاوز  %5من جممل الإيرادات املالية للحكومة خالل
املايل عرب تنويع م�صادر الإيرادات احلكومية .فمن �ش�أن توافر الفرتة املمتدة من العام � 2001إىل العام  .2005وباملقابل،
�إيرادات �أكرث ا�ستقرار ًا  -مبا يجعل بالإمكان تقديرها � -أن ا�ستحوذت الإيرادات النفطية ،واال�ستثمارات املتعلقة بها ،يف
ُير�سي قدر ًا �أكرب من الثقة يف عملية التخطيط االقت�صادي .ففي �أبوظبي ،على ن�سبة  %83من �إجمايل املوارد املالية للإمارة
الوقت احلايل ،ال تزيد ن�سبة الإيرادات ذات امل�صادر امل�ستقرة خالل الفرتة ذاتها.
تقليدي ًا على .%5
ب�شكل
و�سوف ي�ساعد تخفي�ض االعتماد على الإيرادات النفطية
ٍ
ي�سمح بالإيفاء مبتطلبات املوازنة ال�سنوية  -من دون الت�أثري
يف مكانة �أبوظبي باعتبارها بيئة �ضريبية موائمة ومق�صد ًا
ا�ستثماري ًا جذاب ًا  -هو الآخر يف �إتاحة املزيد من الفوائ�ض
التي ميكن ا�ستثمارها من قبل جهاز �أبوظبي لال�ستثمار ،مما
�سي�سهم يف تعزيز الرفاهية االقت�صادية للإمارة يف املدى
البعيد .و ُيذكر �أن الإيرادات النفطية واال�ستثمارات املرتبطة
بها ،يجري ا�ستخدامها حالي ًا لإحداث التوازن يف املوازنة

�إنفاق حكومي �أمثل

�سوف ت�سعى �إمارة �أبوظبي للو�صول �إىل النمط الأمثل من الإنفاق
احلكومي ،عرب تخفي�ض الن�صيب الن�سبي للإنفاق الت�شغيلي
و�إر�ساء مبد�أ التخطيط امل�ؤ�س�ساتي للإنفاق الر�أ�سمايل طويل
الأجل من قبل الدوائر احلكومية .كما �سيتم رفع م�ستوى الإنفاق
التنموي للو�صول �إىل امل�ستويات ال�سائدة يف البلدان املقارنة
ك�إيرلندا والرنويج ،حيث ُيوجه ما ن�سبته  %50تقريب ًا من الإنفاق
احلكومي �إىل امل�شاريع التطويرية.
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هيكل الإنفاق احلكومي
– ن�سبة �إىل �إجمايل الإنفاق احلكومي – (متو�سط )2005–2001
) ( الإنفاق الر�أ�سمايل

*

الإنفاق اجلاري

�أبوظبي

�سنغافورة

الرنويج

�إيرلندا

( ) ي�شري الإنفاق الر�أ�سمايل �إىل ذلك اجلزء من املوازنة الذي ت�ستطيع احلكومة ا�ستخدامه يف متويل امل�شاريع اال�ستثمارية �أو تغطية بنود الإنفاق غري الت�شغيلية ويت�ضمن الإنفاق التنموي
*
واملدفوعات التحويلية.
امل�صدر :دائرة املالية يف �أبوظبي ،تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة �( 2007صندوق النقد الدويل) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وقد عمدت �أبوظبي على الدوام �إىل زيادة اال�ستثمارات بهدف
تطوير قطاعي البنية التحتية واملرافق اخلدمية (املاء والكهرباء).
ويف العام  ،2005بلغ حجم هذا النوع من الإنفاق التنموي نحو
 2.7مليار دوالر� ،أي ما يعادل  %8فقط من �إجمايل املوازنة
العامة البالغ  33.4مليار دوالر .و�شكل متو�سط الإنفاق التنموي
 خالل الفرتة املمتدة من العام � 2001إىل العام  - 2005نحو %13فقط من حجم الإنفاق الكلي ،وهو م�ستوى يقل بكثري عن
امل�ستويات اخلا�صة باالقت�صادات املقارنة التي ُيخ�ص�ص فيها نحو
ن�صف الإنفاق احلكومي مل�شاريع تنموية وذات طابع ا�سرتاتيجي.

حد �أمثل من اال�ستجابة للدورات االقت�صادية
والت�أثري فيها

�سوف ت�سعى احلكومة �إىل ا�ستخدام �أدوات ال�سيا�سة املالية مبا
يتيح �إمكانية اال�ستجابة للدورات االقت�صادية والت�أثري فيها .ومن
�ش�أن ذلك �أن ميكن احلكومة من �أداء دور �أكرث فاعلية ل�ضمان
�إحراز معدالت منو اقت�صادي �أكرث ا�ستقرار ًا وا�ستدامة .و�إدراك ًا
منها للدور املهم الذي تتواله �أبوظبي على امل�ستوى االحتادي،
�سوف تقوم احلكومة �أي�ض ًا بتعزيز عمليات التن�سيق مع وزارة
املالية لت�أمني االن�سجام على �صعيد �إعداد ال�سيا�سات املالية على
ويف �ضوء التقديرات التي ت�شري �إىل �أن ال�سنوات اخلم�س املقبلة امل�ستويني املحلي واالحتادي.
�سوف ت�شهد م�شاريع تنموية بقيمة  160مليار دوالر  -من �ضمنها
تو�سعة رئي�سية ملطار �أبوظبي الدويل ،وت�شييد ميناء جديد و�ضخم ،ومما ال �شك فيه �أن �سيا�سة “العجز ال�صفري” لأبوظبي قد و�ضعت
عالوة على العديد من امل�شاريع العقارية العمالقة  -ف�إن �أمناط الإمارة يف مركز مايل فاعل� ،إال �أن النظرة للم�ستقبل تظهر �أن
الإنفاق ال�سائدة حالي ًا �سوف تتغري .وبينما �ست�ستمر �أبوظبي يف اتباع �سيا�سة مالية ن�شطة ت�سعى �إىل حتفيز االقت�صاد و�إ�شاعة
امل�ساهمة بح�صة رئي�سية يف املوازنة االحتادية ،ف�إن �أوجه الإنفاق اال�ستقرار فيه مبا ين�سجم مع الظروف ال�سائدة ،قد �أ�صبح الآن
الت�شغيلي الأخرى  -مثل النفقات اجلارية للحكومة � -سوف م�س�ألة ملحة .وتنزع احلكومة حالي ًا �إىل زيادة الإنفاق عندما تكون
ت�شهد تراجع ًا يف ن�صيبها ،وبخا�صة مع ما �س ُيف�ضي �إليه برنامج �أ�سعار النفط مرتفعة .ويف هذا ال�سياق ،ف�إن اتخاذ �إجراءات ت�أخذ
�إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي يف الإمارة من تخفي�ضات �إ�ضافية يف االعتبار مقت�ضيات الدورة االقت�صادية� ،سوف يجعل ال�سيا�سة
يف �أعداد العاملني �ضمن القطاع العام ويف امل�صروفات املتعلقة املالية لأبوظبي �أكرث ان�سجام ًا مع �أف�ضل املمار�سات املعروفة ،كما
بذلك .وهذا �سوف يتيح للحكومة فر�صة �أكرب لتمويل املبادرات �أنه �سيقود �إىل منط منو �أكرث ا�ستقرار ًا وا�ستدامة ،و�أقل ت�أثر ًا
التنموية التي تُعزز التنويع والنمو امل�ستدام.
بتذبذبات �أ�سعار النفط.
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�أدوات ال�سيا�سة املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�أبوظبي ()2005–2004
الأهمية العامة بالن�سبة
لل�سيا�سة املالية

�أبوظبي

مرتفع

منخف�ض

مرتفع

منخف�ض

مرتفع

منخف�ض

مرتفع

منخف�ض

مرتفع

منخف�ض

�ضرائب على
ال�شركات
ال ينطبق

�ضرائب �أخرى

ال ينطبق

�ضريبة القيمة
امل�ضافة/املبيعات
الر�سوم اجلمركية

قامت م�ؤخر ًا دائرة املالية ب�إ�صدار
�سندات �سيادية

دبي
�أخرى
مرتفع

ال�ضرائب
املبا�شرة

منخف�ض

ال�ضرائب
غري املبا�شرة

االقرتا�ض
برامج ا�ستثمارية
املنح/التحويالت

الإنفاق
الر�أ�سمايل

�أوج ـ ــه الإنفــاق

مرتفع

منخف�ض

ال ينطبق

�ضرائب على الأفراد

الإيـ ــرادات والتمـويل

احتادي

مرتفع

منخف�ض

التوزيع يف دولة
الإمارات

امل�صدر :تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة �( 2007صندوق النقد الدويل) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

تطـ ـ ـ ــويـر �س ـ ـ ــوق لل�سن ـ ــدات
تو�صي امل�ؤ�س�سات الدولية  -مثل �صندوق النقد والبنك الدوليني وبرنامج التنمية التابع للأمم املتحدة  -ب�إ�صدار ال�سندات احلكومية باعتبارها �أداة
من �أدوات ال�سيا�سة املالية .بيد �أن بلدان جمل�س التعاون تعد �أقل اعتماد ًا على �أدوات الدين احلكومي ،وذلك بف�ضل الإيرادات النفطية .وتت�سم �سوق
ال�سندات احلكومية يف دولة الإمارات العربية املتحدة بكونها �ضعيفة التطور ،وذلك لأن ال�سلطات االحتادية واملحلية ال تلج�أ �إىل االقرتا�ض يف �أ�سواق
املال لأغرا�ض التمويل� .إال �أن �أبوظبي �أدركت وجود �إمكانية لإقامة �سوق ن�شطة لل�سندات ،وقامت م�ؤخر ًا ب�إطالق �أول �إ�صداراتها من ال�سندات احلكومية
املقومة بالدوالر .وقد منحت – منذ فرتة وجيزة – م�ؤ�س�ستا “فيت�ش” و “�ستاندرد �آند بورز” للتقييم االئتماين� ،إمارة �أبوظبي ت�صنيف ًا من درجة «�إيه
�إيه» ( )AAاملتقدمة .ومل ي� ِأت هذا الت�صنيف مفاجئ ًا يف ظل التقديرات القائلة ب�أن ن�سبة �صايف الأ�صول اململوكة من قبل الإمارة �إىل الناجت املحلي
الإجمايل بلغت نحو  %200يف العام  .2006و�سوف متثل �سوق ال�سندات احلكومية �أدا ًة مهم ًة لل�سيا�سة املالية ،مبا �ستتيحه من �إمكانية لتنويع الإيرادات
نحو م�صادر �أكرث ا�ستقرار ًا .كما �أنها �ستعزز ثقة امل�ستثمرين يف �أ�سواق املال املحلية ،وتوفر معيار ًا ذا م�ستوى متدنٍ من املخاطر ،ف� ً
منحنى
ضال عن
ً
للعائد اال�ستثماري وفق هذا املعيار .وتظهر جتربة كل من �إيرلندا و�سنغافورة والرنويج �أنه ال يجدر �أن يقت�صر ا�ستخدام احلكومات لأدوات الدين على
�أوقات الأزمات فقط .ومبا �أن العوائد التي يتعني دفعها حلاملي ال�سندات �ستكون �أقل من املكا�سب الر�أ�سمالية جلهاز �أبوظبي لال�ستثمار ،ف�إن ذلك
يعني �أنه من الأكرث منطقي ًة �أن يتم متويل املوازنة عرب �إ�صدار ال�سندات بد ًال من ا�ستخدام الإيرادات النفطية.

وعالوة على ذلك ،ميكن توظيف ال�سيا�سة املالية مبا ي�ضمن
مزيد ًا من امل�ساهمة يف ا�ستقرار الأ�سعار بوجه عام .فمن �ش�أن
توجيه الإيرادات املالية ،و�أدوات الإنفاق والتمويل ،مبا ميكنها
من اال�ستجابة ل�ضغوط الأ�سعار – بل واال�ستعداد لها – �أن يتيح
�إطار ًا �أكرث تن�سيق ًا وفاعلية يف التعامل مع ال�سيا�سات االقت�صادية
الكلية .ويف هذا املقام ،ف�إن �صناع ال�سيا�سة املالية يف �أبوظبي
آليات تن�سيقية مع الإمارات
�سوف ي�سعون �إىل الدفع باجتاه تبني � ٍ
الأخرى الأع�ضاء يف االحتاد ومع احلكومة االحتادية� ،إىل جانب
التطلع لتحقيق التكامل مع م�ساعي �صناع ال�سيا�سة النقدية.

ويف الواقع ،مبا �أن �أبوظبي تعد امل�ساهم الأكرب يف الإيرادات
املجمعة لالحتاد ،ويف املوازنة االحتادية ،ف�إنه يتعني على ال�سيا�سة
املالية لأبوظبي �أن ت�أخذ يف االعتبار ما يرتتب عليها من انعكا�سات
على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة ككل .وهكذا ،ف�إن
الإمارة �سوف تعمل على �ضمان �أن ما حتدثه من تغيريات يف
�سيا�ستها املالية يعود بالفائدة على اقت�صاد الدولة بوجه عام ،وال
يت�سبب بت�أثريات غري مرغوبة يف �أماكن �أخرى.
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�أهـــداف الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

تعتزم �إمارة �أبوظبي تبني �سيا�سات مالية من�ضبطة تت�سم بالقدرة على اال�ستجابة ملقت�ضيات الدورة
االقت�صادية وعلى ا�ستباقها ،وذلك عرب حتقيق الأهداف الثالثة التالية:
الـهـــدف الثاين ع�شر

الـهـــدف الثالث ع�شر

الـهـــدف الرابع ع�شر

م�صادر متنوعة للإيرادات
املالية

�إنفـــاق حكـــومي �أمثــل

حــد �أمثــل من اال�ستجــابة
للــدورات االقت�صـــادية
والت�أثيـر فيها

�سوف ت�سعى �إمارة �أبوظبي �إىل الو�صول
�إىل النمط الأمثل من الإنفاق احلكومي،
عرب تخفي�ض الن�صيب الن�سبي للإنفاق
الت�شغيلي و�إر�ساء مبد�أ التخطيط
امل�ؤ�س�ساتي للإنفاق الر�أ�سمايل طويل
الأجل من قبل الدوائر احلكومية .كما
�سيتم رفع م�ستوى الإنفاق التنموي
للو�صول �إىل امل�ستويات ال�سائدة يف
البلدان املقارنة ك�إيرلندا والرنويج ،حيث
ُيوجه ما ن�سبته  %50تقريبا من الإنفاق
احلكومي �إىل امل�شاريع التطويرية.

�سوف ت�سعى احلكومة �إىل ا�ستخدام
�أدوات ال�سيا�سة املالية مبا يتيح �إمكانية
اال�ستجابة للدورات االقت�صادية والت�أثري
فيها .ومن �ش�أن ذلك �أن ميكن احلكومة
من �أداء دور �أكرث فاعلية ل�ضمان �إحراز
معدالت منو اقت�صادي �أكرث ا�ستقرارا
وا�ستدامة .و�إدراك ًا منها للدور املهم
الذي تتواله �أبوظبي على امل�ستوى
االحتادي� ،سوف تقوم احلكومة �أي�ضا
بتعزيز عمليات التن�سيق مع وزارة املالية
االحتادية لت�أمني االن�سجام على �صعيد
�إعداد ال�سيا�سات املالية على امل�ستويني
املحلي واالحتادي.

�سوف تويل حكومة �إمارة �أبوظبي �أهمية
مل�س�ألة �إيجاد م�صادر جديدة للموارد
املالية من �أجل التقليل من اعتمادها
على العوائد النفطية ذات الطابع غري
امل�ستقر ،وذلك من دون الت�أثري يف ال�سمة
اال�سرتاتيجية للإمارة باعتبارها بيئة
�ضريبية موائمة ومق�صدا ا�ستثماريا
جذابا .ويف معر�ض ذلك� ،سوف يتم
حتديد م�صادر �أخرى للموارد املالية،
كما �سيتم ا�ستخدام م�صادر �أكرث
ا�ستقرار ًا  -مثل ال�سندات احلكومية -
يف متويل املوازنة .ويكمن الهدف من
ذلك يف ف�صل متويل العمليات احلكومية
عن الإيرادات النفطية وحتقيق �أق�صى
درجات القدرة على الإنفاق يف امل�ستقبل.

62
الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

� .3إر�ساء بيئة فاعلة ومرنة للأ�سواق املالية والنقدية تت�سم
مبعدالت ت�ضخم خا�ضعة لل�سيطرة
مع ارتفاع م�ستوى التقدم االقت�صادي ،ف�إن احلاجة تربز �إىل تبني �أدوات �أكرث تطور ًا
حلماية النظام النقدي واملايل للإمارة ،و�إىل امل�ساعدة يف احتواء الت�ضخم واملحافظة
على ا�ستقرار الأ�سعار.
مع منو اقت�صاد �أبوظبي وانتقاله �إىل مرحلة �أكرث تطور ًا� ،سوف
يعمل �صانعو القرار يف الإمارة على �ضمان عمل الأ�سواق املالية
والنقدية على نحو يبقي �ضمن احلد الأدنى خماطر نوبات
ال�صعود املفرط التي تُذكي الت�ضخم وترفع من حرارة الأ�سواق.
وفيما ي�شهد القطاع امل�صريف يف عموم دولة الإمارات العربية
املتحدة منو ًا بوترية تعد من بني الأ�سرع يف العامل ،ف� ً
ضال عن
متكنه من حتقيق تقدم ملحوظ يف �إتاحة �سوقٍ مالي ٍة �أكرث تطور ًا،
ف�إنه �سوف يتم اتخاذ �إجراءات �إ�ضافية لت�أمني ا�ستمرارية الأداء
املُعافى للنظام .ومن �ش�أن �أدوات ال�سيا�سة النقدية ال�شبيهة بتلك
املتوافرة يف البلدان املقارنة  -مثل الرنويج � -أن تتيح �إمكانية
ال�سيطرة على تدفقات ال�سيولة النقدية يف االقت�صاد ،والن�أي به
عن تلك املجاالت التي تُعزز من املمار�سات الت�ضخمية و�أن�شطة
امل�ضاربة .و�سوف ي�ساعد حتديث القواعد التنظيمية والإ�شرافية
�ضمن قطاع امل�صارف والت�أمني ب�أبوظبي يف النهو�ض بفاعليتهما
وم�ستوى تطورهما ،وذلك مع منو االقت�صاد املحلي ملواجهة
التحديات العاملية .كما �أن التطبيق الفاعل لأدوات �إ�ضافية من
�أدوات ال�سيا�سة النقدية  -بغر�ض الت�أثري يف املعرو�ض النقدي
داخل االقت�صاد � -سي�ساعد هو الآخر يف فر�ض ال�سيطرة على
ال�سيولة واالئتمان ،ومن ثم الت�ضخم ،مع املحافظة على فوائد
النمو املحلي .و�سوف تزدهر �أ�سواق املال يف �أبوظبي �ضمن بيئة
ت�سودها الثقة واال�ستقرار.

لتوجيه الأ�سعار وتهذيب الن�شاط االقت�صادي .ومن خالل تطبيق
�سيا�سات نقدية كف�ؤة� ،سيكون ب�إمكان احلكومة �أن ت�ساعد يف
�إتاحة بيئة �أكرث ا�ستقرار ًا �أمام اال�ستثمار ،و�أن ت�شجع على منو
�صحي يف املدى الطويل.

�أهداف الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
�سوف تعمل �أبوظبي من �أجل حت�سني مدى عمق وا�ستقرار �أ�سواق
النقد واملال ،ف�ضال عن جعلها �أقل عر�ضة لل�صدمات اخلارجية.
كما �أنها �ستتخذ �إجراءات فاعلة للإبقاء على الت�ضخم عند
م�ستويات ميكن ال�سيطرة عليها .ويف هذا الإطار� ،سوف ت�سعى
الإمارة �إىل حتقيق الأهداف التالية:

�أطــر تنظيميــة و�إ�شـرافية فاعلة وم�ؤثرة لقطاعي
امل�صارف والت�أمني

من خالل التعاون مع اجلهات املعنية على امل�ستوى االحتادي،
�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل �إر�ساء �إطار تنظيمي فاعل وم�ستقل.
فثمة حاجة �إىل �إطار تنظيمي و�إ�شرايف يكون على قدر �أف�ضل من
التطور فيما يتعلق ب�صناعة الت�أمني ،وذلك بغية دعم منو هذه
ال�صناعة وتعزيز ت�أثريها الإيجابي يف االقت�صاد .و�سوف تعمل
احلكومة بالقدر ذاته على دعم توفري مزيد من الفر�ص للم�صارف
ويف املرحلة الأوىل� ،سرتكز �أبوظبي على �ضمان االن�ضباط على �صعيد متويل امل�شاريع الر�أ�سمالية وحتقيق الكفاءة يف �سوق
النقدي من خالل ال�سيطرة على خمتلف العوامل التي ميكن القرو�ض ال�شخ�صية.
�أن ت�ؤثر يف امل�ؤ�س�سات وامل�ستثمرين ،وعرب ا�ستهداف ق�ضايا
مثل ال�سيولة املتاحة يف النظام املايل ومدى قدرة هذا النظام ومنذ العام � ،2000شهدت �أ�صول امل�صارف التجارية يف دولة
على الإيفاء بالتزاماته� ،إىل جانب كفاية ر�ؤو�س �أمواله .وعندئذ الإمارات العربية املتحدة منو ًا مبعدل الفت� ،إذ جتاوز هذا املعدل
�سيكون مبقدور احلكومة �أن تطور �أدوات �أخرى للت�أثري يف كمية نظريه يف االقت�صادات النا�شئة الأخرى ،وبات يقف يف الوقت
النقد ،ومدى تدفقه وعمقه وتكلفته ،و�أن ت�ستخدم تلك الأدوات احلا�ضر عند م�ستوى ي�ضاهي معدل النمو امل�سجل يف ال�صني.
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معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي
()2000-2005

الأ�صول
منو الأ�صول

�إجمايل الأ�صول (مليار دوالر)

�إجمايل الأ�صول (النمو ال�سنوي )%

الأ�صول املجمعة للبنوك التجارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ()2005–2001

�إجمايل الأ�صول كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل
امل�صدر :م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،القطاع امل�صريف يف دولة الإمارات ( 2007جي �آي �أت�ش) ،تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة ،2006 - 2005
الكويت ،لبنان ،م�صرف االحتياطي يف �أ�سرتاليا� ،سي بي �آر �سي� ،إيكونومي�ست �إنتيليجين�س يونيت ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ورغم هذا النمو ال�سريع يف قاعدة الأ�صول ،فقد متت املحافظة
على توازن معقول بني الأ�صول واملطلوبات عرب النظام املايل
ب�أكمله .وقد التزم النظام جانب احليطة يف تطلعاته ،مما �آل
�إىل معدالت لكفاية ر�أ�س املال تفوق امل�ستوى املحدد وفق ًا التفاقية
“بازل  .)Basel II( ”2وبحلول العام  ،2005كان معدل كفاية
ر�أ�س املال لدى القطاع امل�صريف يف دولة الإمارات العربية

املتحدة يفوق مبقدار خم�س نقاط مئوية امل�ستوى املطلوب مبوجب
“بازل  ”2والبالغ  ،%8يف حني وقفت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
املُعد ّلة للمخاطر عند م�ستوى �أعلى من ذلك .وقد ظل هذا الو�ضع
القوي  -على مدار �سنوات  -ميثل �سمة من �سمات النظام املايل
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وي�شكل قاعدة متينة لتد�شني
تطويرات جديدة يف القطاع امل�صريف.

متو�سط منو �أ�صول البنوك التجارية – معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي – ()2005–2000
الأ�صول كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل
()2005

ال�صني
الإمارات العربية املتحدة
ماليزيا
الكويت
�سنغافورة
لبنان
الواليات املتحدة
مالحظة :مت احت�ساب معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي لأ�صول البنوك التجارية يف ال�صني خالل الفرتة بني  2002و  2005وذلك ب�سبب عدم توافر بيانات كافية.
امل�صدر :م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،القطاع امل�صريف يف دولة الإمارات ( 2007جي �آي �أت�ش) ،تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة ،2006-2005
الكويت ،لبنان ،م�صرف االحتياطي يف �أ�سرتاليا� ،سي بي �آر �سي� ،إيكونومي�ست �إنتيليجين�س يونيت ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع يف دولة الإمارات العربية املتحدة باملقارنة مع بلدان �أخرى – ن�سبة مئوية – ()2006
معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي
()2001-2006

الإمارات العربية املتحدة
الواليات املتحدة
ال�سعودية
�سنغافورة
ال�صني
هونغ كونغ
لبنان
متو�سط العينة املختارة من البلدان = 69%

امل�صدر :تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة  ،2006-2005الكتاب البحثي ال�سنوي لدولة لإمارات العربية املتحدة � ،2006إي �أف جي هريمي�س ،حكومة هوجن
كوجن� ،شركة كيه بي �أم جي ،م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،بنك �أبوظبي الوطني ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ورغم النمو القوي وجتاوز متطلبات املعايري العاملية ،ف�إنه ثمة
انطباع عام يف الأ�سواق ب�أن القطاع امل�صريف مل يحقق بعد جميع
�إمكاناته .ويتيح النمو ال�سريع للقطاع امل�صريف وحت�سن فر�ص
احل�صول على التمويل ،فر�ص ًا جديد ًة لالرتقاء مب�ستوى تطور هذا
القطاع .وفيما يتعلق بامل�ستقبل ،ف�إنه �سوف يتم �إجراء تعديالت
داخل النظام امل�صريف بغية معاجلة �أوجه الق�صور املحتملة .ففي
م�ستويات
الوقت احلا�ضر ،تعمل امل�صارف يف �أبوظبي يف ظل
ٍ
متدنية ن�سبي ًا ملتطلبات االحتياطي املفرو�ضة عليها ،وذلك مع
وجود حاجة �إىل تعزيز م�ستوى الإ�شراف على ال�صناعة امل�صرفية
مبا يتما�شى مع تلك امل�ستويات.

يف حني متثل عوامل العر�ض والطلب حمركاً رئي�سياً
للت�ضخم يف �إمارة �أبوظبي ،ف�إنه ميكن معاجلة الت�ضخم
النقدي والت�ضخم امل�ستورد من �أجل حت�سني النظرة
امل�ستقبلية حيال الأ�سعار يف الإمارة

وتقف االحتياطيات املخ�ص�صة لتغطية القرو�ض املتعرثة داخل
النظام امل�صريف عند م�ستويات متعافية جد ًا ،يف حني �أن ن�سبة
القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل القرو�ض قد �شهدت اجتاه ًا
هبوطي ًا ،ما يتيح دلي ًال �آخر على متانة النظام.

ومن �ش�أن امل�ستويات الأكرث تطور ًا من الإ�شراف على القطاع
امل�صريف �أن تزيد من �إمكانية التكهن بالتحديات املحتملة
للقطاع ،و�أن ت�ؤمن لديه م�ستويات كافية من ال�سيولة يف
جميع الأوقات .وميكن �أي�ض ًا من خالل �إطالق نظام جديد
يوفر الت�أمني على الودائع� ،أن ي�ؤدي �إىل حت�سني ا�ستقرار
القطاع امل�صريف ،و�أن يتيح م�ستويات �إ�ضافية من الثقة وميكن للتو�سع يف منح االئتمان �إىل القطاعات الإنتاجية  -مثل
املرافق العامة والبنية التحتية وال�صناعات التحويلية وامل�ؤ�س�سات
للم�ستثمر ين .
املالية � -أن يح�سن من تركيبة القرو�ض بوجه عام.
وتظهر تركيبة القرو�ض املمنوحة من قبل القطاع امل�صريف وجود
ن�سبة عالية من القرو�ض ال�شخ�صية التي لها يف الغالب �أثر يف ويتمثل �أحد املجاالت الأخرى التي ينبغي على القطاع امل�صريف �أن
�إذكاء �أمناط الإنفاق اال�ستهالكية .بيد �أن ن�سبة هذا النوع من ي�ستمر يف االهتمام بها ،يف التخفيف من حدة املخاطر املتعلقة
القرو�ض قد بد�أت بالرتاجع مع توجه مزيدٍ من قنوات التمويل برتكز االئتمان .وميكن �أن يتحقق هذا الأمر بت�أمني تخ�صي�ص
مالئم لالئتمان امل�صريف عرب خمتلف املناطق اجلغرافية
نحو جماالت اال�ستثمار والإنفاق الر�أ�سمايل.
وحتتاج امل�صارف �إىل النظر يف �إمكانية احلد من �أنواع القرو�ض
التي عكفت على تقدميها يف املا�ضي ،وذلك من خالل زيادة ن�سبة
ترتيبات القرو�ض طويلة الأمد وامل�ستندة �إىل �ضمانات ،وعرب
التقليل من �إقرا�ض الأن�شطة ق�صرية الأجل واملحفوفة باملخاطر.
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ن�سبة القرو�ض املتعرثة
�إىل �إجمايل القرو�ض

م�ستوى تغطية
القرو�ض املتعرثة

ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل القرو�ض

م�ستوى تغطية القرو�ض املتعرثة

�إجمايل القرو�ض املتعرثة وم�ستوى التغطية املتوافر لها (*) – ن�سبة مئوية – ()2005–2001

( ) القرو�ض املتعرثة هي تلك القرو�ض التي يكاد �أ�صحابها يعجزون عن ال�سداد �أو �أنهم يواجهون بالفعل العجز عن ال�سداد .ويُعادل م�ستوى تغطية القرو�ض املتعرثة ن�سبة االحتياطيات
*
املخ�ص�صة لتغطية خ�سائر القرو�ض �إىل �إجمايل القرو�ض املتعرثة.
امل�صدر :م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،القطاع امل�صريف يف دولة الإمارات ( 2007جي �آي �أت�ش) ،تقارير �صندوق النقد الدويل (الإمارات العربية املتحدة ،الكويت ،اليابان)
� ،2005ساما ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

والزبائن والقطاعات .ويتعني على امل�صارف توظيف م�ستويات
ال�سيولة العالية املتاحة حالي ًا يف متويل امل�شروعات التنموية
ال�صغرية واملتو�سطة بد ًال من متويل الأمناط اال�ستهالكية.

م�ستويات ت�ضخم خا�ضعة لل�سيطرة عرب �سيا�سة
نقدية فاعلة

ومع تنامي م�ستويات التنويع االقت�صادي ،ف�إن فر�ص ًا جديد ًة
�سوف تظهر �أمام القطاع امل�صريف .ويف الوقت ذاته ،يتعني
على هذا القطاع �أن يتطلع �إىل خلق �أذرع ا�ستثمارية �أكرث
تطور ًا للم�ساعدة يف تنمية الرثوات و�إتاحة �سبل جديدة
لالدخار للم�ستقبل �أمام �سكان �إمارة �أبوظبي .وبالقدر ذاته،
يجدر بامل�صارف �أن تتطلع �إىل التو�سع يف خارج �إمارة �أبوظبي
ودولة الإمارات العربية املتحدة ،و�أن تبد�أ بالتحرك يف الأ�سواق
الإقليمية والعاملية.

ثمة حاجة ال�ستحداث مزيد من �أدوات ال�سيا�سة النقدية ذات
الت�أثري الفاعل ،مبا ي�سمح ب�إدارة املعرو�ض النقدي والأ�سعار،
ويحد من م�ستويات الت�ضخم امل�ستورد .و�سوف يتم �إطالق �أدوات
ادخارية جديدة� ،إىل جانب توفري �آليات حملية ،ت�ساعد يف
امت�صا�ص الفائ�ض يف ال�سيولة النقدية وتوجيهه نحو ا�ستخدامات
�أكرث �إنتاجية و�أكرث فاعلية يف توليد النمو االقت�صادي .و�سيتم
ت�شجيع امل�صارف على ا�ستثمار �أموالها عرب قنوات �أجنبية بغية
�إبطال �آثار ال�سيولة الزائدة يف النظام امل�صريف املحلي واحلد
 -على نحو �إ�ضايف  -من ال�ضغوط الت�ضخمية املحلية.

ثمة حاجة �إىل تطوير �أدواتٍ ا�ستثماري ٍة طويلة الأجل
بغر�ض �إعادة توجيه الفائ�ض يف ال�سيولة نحو متويل
امل�شاريع التنموية يف الإمارة

ومع النمو القوي لالقت�صاد ،فقد بد�أ الت�ضخم بالظهور نتيجة
ملع ــدالت التنمي ــة ال�سريعة جد ًا التي ت�شهدها �أبوظبــي .وال يعد
ظهور الت�ضخم يف اقت�صاد �سريع النمو �أمر ًا مقت�صر ًا على دولة

ومع توجه �أبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة نحو حتديث
الأطر الإ�شرافية والتنظيمية ،وت�شجيع القطاع امل�صريف على و�سوف ت�سعى احلكومة �أي�ض ًا �إىل �ضمان التوافر امل�ستمر لأحدث
التو�سع يف نطاق عملياته ،ف�إن الفر�ص �ستن�ش�أ يف الأ�سواق البيانات اخلا�صة بالت�ضخم .و�إ�ضافة �إىل تبني �سيا�سة نقدية
اخلارجية ،و�ستكون امل�صارف املحلية يف موقع ي�سمح لها بالتقاط �أكرث فاعلية ،ف�إنه �سوف يتم �إيالء مزيدٍ من االهتمام �إىل م�س�ألة
التوازن بني العر�ض والطلب على ال�سلع واخلدمات  -وبالذات
تلك الفر�ص.
فيما يتعلق بالوحدات ال�سكنية  -الأكرث ت�أثري ًا يف ت�ضخم م�ؤ�شر
�أ�سعار امل�ستهلك.
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حمددات الت�ضخم يف ُمكم�ش الناجت املحلي الإجمايل لدولة لإمارات ( 2006الت�ضخم النقدي وت�ضخم �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات والت�ضخم امل�ستورد (*))
يتحدد ب�شكل رئي�سي من خالل تفاعالت
العر�ض والطلب على ال�سلع واخلدمات
ميكن احتوا�ؤه من قبل البنك املركزي

الت�ضخم امل�ستورد

الت�ضخم النقدي

ت�ضخم �أ�سعار ال�سلع
واخلدمات

ت�ضخم مُكم�ش الناجت
املحلي الإجمايل

( ) ك�شفت عدة اختبارات عن نتائج من�سجمة حيال م�ستوى الت�أثري الن�سبي لكل حمدد من املحددات الثالثة �أعاله.
*
امل�صدر :تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة  ،2006م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

الإمارات العربية املتحدة �أو �إمارة �أبوظبي .وثمة �سبل وو�سائل
ت�ستطيع من خاللها الإمارة �أن تعالج هذه امل�س�ألة .وتتطلع
حكومة �أبوظبي – بالتن�سيق مع ال�سلطات االحتادية – �إىل �إر�ساء
�سيا�سات �إ�ضافية من �ش�أنها �أن تزيد من �إمكانية ال�سيطرة على
املعرو�ض النقدي ،و�أن ت�ساعد بالتايل يف احلد من م�ستويات
الت�ضخم.وميكن ت�صنيف عوامل الت�ضخم يف �أبوظبي �ضمن
ثالث فئات رئي�سية ،يتطلب كل منها �إجرا ًء حكومي ًا خا�ص ًا بهدف

حت�سني النظرة الكلية حيال الأ�سعار .وهذه الفئات الثالث هي:
ت�ضخم �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،والت�ضخم النقدي ،والت�ضخم
امل�ستورد .وبالرغم من الأهمية التي يحظى بها الت�ضخم امل�ستورد،
�إال �أنه يبدو �أقل ت�أثري ًا يف جممل الت�ضخم باملقارنة مع العاملني
الآخرين .وتعد عوامل العر�ض والطلب املحرك الرئي�سي للت�ضخم
يف االقت�صاد املحلي ،وبالذات فيما يتعلق ب�إيجارات امل�ساكن التي
متثل العامل الأ�سا�سي �ضمن هذه الفئة.

ت�ضخم م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك يف �أبوظبي ح�سب جمموعات ال�سلع واخلدمات
– ن�سبة مئوية – ()2006–2001

�أخرى(*)
الرتفيه والتعليم
املواد الغذائية وامل�شروبات والتبغ
النقل واالت�صاالت
�إيجارات امل�ساكن

( ) تت�ضمن الرعاية الطبية واخلدمات ال�صحية ،والألب�سة واملن�سوجات والأحذية ،والأثاث ،و�سلع وخدمات �أخرى.
*
امل�صدر :وزارة االقت�صاد يف دولة الإمارات ،م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة  ،2006حتليالت فريق الر�ؤية
االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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ثـ ــالثة م�صـ ــادر للت�ضخـ ــم
 - 1الت�ضخم املتعلق بعوامل العر�ض والطلب :الزيادة يف �أ�سعار املنتجني و�أ�سعار ال�سلع واخلدمات اال�ستهالكية ب�سبب ال�ضغوطات الناجمة عن اختالل
العر�ض والطلب.
 - 2الت�ضخم النقدي :ال�ضغوط ال�سعرية التي ميكن �إرجاعها �إىل حجم املعرو�ض النقدي ومدى عمقه وتكلفته وتدفقاته.
 - 3الت�ضخم امل�ستورد :ال�ضغوط الت�ضخمية يف االقت�صاد املحلي الناجمة عن تراجع �سعر �صرف العملة الوطنية مقابل عمالت البلدان التي تعد امل�صادر
الرئي�سية للواردات.

كم ــا �شهــد املع ــرو�ض النق ــدي ه ــو الآخ ــر من ــو ًا �سريع ًا يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وذلك يف ظل ارتفاع �أ�سعار النفط .فقد
�سجل املعرو�ض النقدي  -ممث ًال بالأوراق النقدية وامل�سكوكات
واحل�سابات اجلارية واملعرب عنها بـ “�أم )M1( ”1يف الر�سم
البياين �أدناه  -منو ًا �سنوي ًا بن�سبة بلغ متو�سطها  %23منذ العام
� .2002أما املعرو�ض النقدي “�أم ”2الذي يجمع بني “�أم”1
وح�سابات التوفري والودائع الآجلة ،فقد �شهد منو ًا قوي ًا منذ العام
 2000مبعدل �سنوي مقداره .%17
و ُيعزى هذا النمو يف املعرو�ض النقدي �إىل ال�سيا�سات النقدية
غري املت�شددة القائمة حالي ًا على امل�ستوى االحتادي ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أ ّثره بالنمو الكبري يف الإيرادات النفطية ،وما �صاحب ذلك
من ارتفاع يف حجم ال�سيولة املحلية.

�إىل جانب ذلك ،ف�إن ارتباط العملة الوطنية بالدوالر الأمريكي
مل يبق للحكومة �سوى القليل من �أدوات ال�سيا�سة النقدية التي
ت�ستطيع اللجوء �إليها .وعلى وجه التحديد ،ف�إن القدرة على
ا�ستخدام �أ�سعار الفائدة ك�أداة فاعلة للت�أثري يف املعرو�ض من
النقد ،تعد حمدودة للغاية .وقد �أثرت  -يف الآونة الأخرية -
�أ�سعار الفائدة املنخف�ضة بالواليات املتحدة يف �أمناط االدخار
املحلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام ،ويف
�إمارة �أبوظبي ب�شكل خا�ص� ،إذ اجتهت املدخرات نحو الأ�شكال
الأكرث �سيولة من احل�سابات امل�صرفية  -مثل احل�سابات
اجلارية  -بد ًال من �أن تتجه خلدمة �أغرا�ض اال�ستثمار طويل
الأجل .و�ضمن هذا املجال بالذات ،ت�ستطيع �أبوظبي �أن ت�ساعد
يف التخفيف من مدى ت�أثري املعرو�ض النقدي يف م�ستوى
الت�ضخم.

املعرو�ض النقدي يف دولة الإمارات ح�سب م�ؤ�شرات ال�سيولة �أم 1و �أم 2و �أم – )*( 3مليار دوالر – ()2006–2000
معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي
()2006-2000

ال�سيولة
( ) �أم 1و �أم 2و �أم 3هي م�ؤ�شرات لكمية النقود داخل االقت�صاد� .أم 1ميثل العمالت وامل�سكوكات واحل�سابات اجلارية� ،أم 2يت�ضمن �أم� 1إ�ضافة �إىل ح�سابات التوفري والودائع الآجلة� ،أم 3هو
*
جمموع �أم 1و �أم 2بالإ�ضافة �إىل �شهادات الإيداع وال�سندات.
امل�صدر :م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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العمق املايل يف ال�سوق املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة (*) – ن�سبة مئوية – ()2006–2000
ُتعزى ب�شكل رئي�سي الزيادة
يف العمق املايل التي �شهدها
العام � 2006إىل ارتفاع �أ�سعار
الفائدة الأمريكية و�ضعف
�أداء �سوق الأ�سهم املحلية مما
دفع امل�ستثمرين �إىل �إيداع
الأموال لدى البنوك.

معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي

( ) يتم احت�ساب العمق املايل كن�سبة (�أم� – 3أم� )1إىل �أم3
*
امل�صدر :م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وحتتاج �أبوظبي �إىل ت�شجيع معدالت �أعلى لالدخار ،و�إىل تطوير
�سبل جديدة ميكن من خاللها الإبقاء على الرثوات داخل االقت�صاد
وتوظيفها يف جماالت �إنتاجية طويلة الأمد .فمن �ش�أن نظام مايل
يت�سم بالعمق وبقدر عال من التطور �أن ي�ساعد يف توجيه الفائ�ض
يف ال�سيولة بعيد ًا عن اال�ستهالك غري املنتج ونحو تكوين ر�أ�س
املال .فتوجيه الفائ�ض النقدي بعيد ًا عن النمط اال�ستهالكي،
�سوف ي�ساعد يف احلد من الت�ضخم .و�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل
تقدمي مزيد من �أدوات االدخار للمودعني وامل�ستثمرين ،يف الوقت
الذي تتطلع فيه �أي�ض ًا �إىل �إتاحة �آليات للتوفري على م�ستوى الإمارة
�أمام قوة العمل من مواطنني وغري مواطنني.
�س ــوف ت�سع ــى �إم ــارة �أبوظب ــي �إىل زيـ ــادة مع ــدل االدخـ ــار

ومن �ش�أن وجود �سوق �ضخمة لل�سندات �أن ي�ساهم �أي�ض ًا على
هذا ال�صعيد ،وذلك عرب امت�صا�ص جزء من فائ�ض املعرو�ض
النقدي ال�ستخدامه يف �أغرا�ض �أكرث �إنتاجية ،مع التقليل من
النزعة اال�ستهالكية ومن االهتمام باملكا�سب ق�صرية الأجل.

و�سوف يغذي �إيجاد مزيد من �أدوات االدخار طويل الأجل �أ�سواق
املال ب�شكل مبا�شر ،متيح ًا �أمامها قدر ًا �أعلى من اال�ستقرار يف
املدى الطويل ،كما �أنه �سيمكن �صانعي ال�سيا�سة من الرتكيز بوجه
�أف�ضل على التنمية االقت�صادية.
وثمة عالقة قوية بني املعرو�ض النقدي والت�ضخم .فال�سيولة
الزائدة ومنو االئتمان كالهما ي�صبان يف االقت�صاد ويت�سببان يف
حتول االجتاهات الت�ضخمية �إىل ظواهر مالزمة .وميكن احلد
من هذا النمو املرتادف عرب اتخاذ تدابري مالئمة على �صعيد
ال�سيا�سة النقدية .فالفائ�ض يف ال�سيولة ال يقود بال�ضرورة �إىل
الت�ضخم ،ولكن حدوث زيادات يف املعرو�ض النقدي من دون �أن
يواكب ذلك ن�شاط اقت�صادي منتج ،ميكن �أن يوفر بيئة خ�صبة
ترتعرع فيها جذور الت�ضخم.
جماالت ت�ساعد
ويجدر توجيه املزيد من املعرو�ض النقدي نحو
ٍ
يف توليد الن�شاط االقت�صادي ،وبعيد ًا عن اال�ستخدامات غري
حت�سن مدى تطور القطاع امل�صريف وحتركه
املنتجة .كما �أن ّ
نحو دخول الأ�سواق الأجنبية� ،سي�ساعد يف ا�ستخدام كميات
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منو املعرو�ض النقدي والت�ضخم يف دولة الإمارت العربية املتحدة (*) – ن�سبة مئوية – ()2006–1993
معامل االرتباط

(85% = )2005-1998

منو املعرو�ض النقدي �أم1

الت�ضخم يف الإمارات

منو املعرو�ض النقدي �أم1

معدل الت�ضخم
( ) اعتمد تقدير الت�ضخم لعام  2005على بيانات �صندوق النقد الدويل وامل�صرف املركزي التي �أ�شارت �إىل معدل  %8مقابل معدل  %6.2كانت وزارة االقت�صاد �أعلنت عنه قبل �صدور
*
بيانات ال�صندوق وامل�صرف.
امل�صدر :م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،دائرة التخطيط واالقت�صاد – �أبوظبي ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي ،حتليالت فريق الر�ؤية
االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

�إ�ضافية من ال�سيولة الفائ�ضة يف الأ�سواق اخلارجية ،و�سي�ساهم
بالتايل يف املحافظة على معدالت معقولة لنمو االئتمان على
م�ستوى الإمارة .وخالل ال�سنوات الأخرية ،فاق معدل النمو يف
املعرو�ض النقدي بدولة الإمارات العربية املتحدة معدل النمو
يف الناجت املحلي الإجمايل ،حتى بعد �أخذ التغريات يف �سرعة
تداول النقد يف عني االعتبار.

بالدوالر الأمريكي .وي�أتي نحو  %60من الواردات عرب م�صادر
ت�ساهم يف فئة الت�ضخم امل�ستورد .فمع ارتفاع �أثمان ال�سلع القادمة
�إىل الإمارة ،يجد التجار �أنف�سهم م�ضطرين �إىل زيادة �أ�سعار تلك
ال�سلع بالدرهم ،وهي زيادة يتم متريرها �إىل امل�ستهلكني ،وميكن
بالتايل �أن تعزز من ال�ضغوط الت�ضخمية.
ويتمثل �أحد اجلوانب الأخرى للت�ضخم يف حقيقة �أن امل�ستهلكني
باتوا يتوقعون وجوده يف االقت�صاد .وعندما يبد�أ امل�ستهلكون
بتقبل ارتفاعات الإيجارات والأ�سعار على �أنها حقيقة قائمة،
ف�إن التوقعات الت�ضخمية تبد�أ بتكري�س ذاتها على �أر�ض
الواقع.

ومن �ش�أن تقدمي املزيد من �أدوات االدخار طويلة الأجل ،و�إطالق
�سوق لل�سندات احلكومية� ،أن ي�ساعدا يف حتويل الفوائ�ض النقدية
بعيد ًا عن اال�ستخدامات ق�صرية الأجل ،و�أن يدفعا بها باجتاه
م�شاريع اقت�صادية طويلة الأمد .فمن ال�ضروري �أن يواكب منو
الناجت املحلي الإجمايل � -إىل حدٍ معني  -منو املعرو�ض من
النقد ،و�إال ف�إن الفوائ�ض النقدية املتاحة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ظهور وميكن ت�صحيح وجهات النظر هذه من خالل توفري �إح�صاءات
�ضغوط ت�ضخمية.
ومعلومات ذات جودة �أف�ضل فيما يتعلق بالأداء احلقيقي القت�صاد
�أبوظبي .و�سوف يكون مبقدور مركز �أبوظبي للإح�صاء  -الذي
وقد �أدى انخفا�ض �سعر �صرف الدرهم مقابل عمالت العديد يجري ت�أ�سي�سه حالي ًا � -أن ي�ساعد يف تثقيف الأ�سواق ب�ش�أن
من ال�شركاء التجاريني للإمارة� ،إىل دخول ن�سبة من الت�ضخم ال�صورة الواقعية لالقت�صاد ،مبا ي�ؤول �إىل ال�سيطرة على العوامل
امل�ستورد �إىل االقت�صاد .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل ارتباط الدرهم النف�سية املحفزة للت�ضخم.
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الت�ضخم النقدي ومنو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف �أبوظبي ودولة الإمارات – ن�سبة مئوية – ()2006–2000

منو املعرو�ض النقدي �أم1
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
يف دولة الإمارات
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
يف �أبوظبي

االنحراف (�أم 1والناجت املحلي الإجمايل
يف دولة الإمارات)
االنحراف (�أم 1والناجت املحلي الإجمايل
يف �أبوظبي)

امل�صدر :م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،دائرة التخطيط واالقت�صاد – �أبوظبي ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي ،حتليالت فريق
الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

�أ�سـ ــواق مـ ــالية �أكثـ ــر فــاعلية و�أق ــل نزوعـ ًا �إىل و�ستتمثل الفائدة الرئي�سية من ذلك يف نظرة م�ستقبلية �أكرث
ا�ستقرار ًا حيال ال�سوق والنظام املايل ،و�أقل ت�أثر ًا بردود الفعل
امل�ضاربة
العك�سية لل�سوق .و�سي�ساعد توفري املزيد من الأدوات اال�ستثمارية
�سوف تعمل �إمارة �أبوظبي �أي�ض ًا على �ضمان تنمية �أ�سواقٍ حملية  -وبخا�صة ال�سندات احلكومية  -يف تخفيف حدة تلك الظروف
للدين وتوريق الأ�صول .و�سيتم ت�شجيع اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي ،كما الطارئة� ،إىل جانب ت�شجيع املزيد من اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي .ويف
�ستحظى �آليات  -مثل املحافظ اال�ستثمارية وقطاع الت�أمني  -بقد ٍر الوقت الراهن ،ي�شكل امل�ستثمرون الأفراد  -عو�ض ًا عن امل�ؤ�س�سات
 غالبية امل�ستثمرين يف ال�سوق املايل .وباعتبارهم م�ستثمرين�أكرب من الت�أثري طويل الأمد يف الأ�سواق.
ً
ً
�أفرادا ،ف�إنهم يعتربون �أكرث ميال للم�ضاربة.
ومتا�شي ًا مع ذلك� ،سوف يتم تعزيز الكفاءة التنظيمية ،كما �ستتم
�إعادة النظر يف القيود الت�شريعية املفرو�ضة على حقوق التملك و�ستتحلى الأ�سواق املالية بقدر �أكرب من اال�ستقرار يف حال مت �إطالق
من قبل املحافظ اال�ستثمارية بهدف ت�أمني قدرة تلك املحافظ وا�ستقطاب م�ؤ�س�سات ا�ستثمارية كبرية� ،إذ �أن مثل هذه امل�ؤ�س�سات
على امل�ساهمة يف �إ�شاعة ا�ستقرار طويل الأمد يعود بفوائد تتبنى يف العادة نظرة طويلة الأمد حيال ال�شركات ،وتتخذ قراراتها
عظيمة على الأ�سواق املالية ،وعلى �أبوظبي بوجه عام� .إ�ضافة �إىل اال�ستثمارية بناء على املكا�سب املحتملة يف املدى البعيد.
ذلك ،ف�إن �إر�ساء �آليات �أكرث تطور ًا و�شفافية للإف�صاح �سيعزز
من قدرة الأ�سواق املالية يف �أبوظبي على اجتذاب اال�ستثمار ومن �ش�أن �إن�شاء �صناديق ا�ستثمارية حملية ،واجتذاب نظرياتها
امل�ؤ�س�سي وغريه من �أوجه اال�ستثمار طويلة الأجل .ومن خالل الأجنبية� ،أن يتيح ظهور جمموعة �أكرث ن�ضج ًا من امل�ستثمرين
ت�أمني اال�ستقرار للنظام املايل وحتديث ال�سيا�سة النقدية ،ف�إن الذين ي�ستطيعون امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س ال�شركات الكبرية والنهو�ض
�أبوظبي �ستكون قادرة على حتفيز التنويع والنمو طويل الأجل .مبدى تطور �أ�سواق املال .فالنمو االقت�صادي يتعزز عندما يتبنى
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النمو يف �إجمايل الدخل الأويل ملجموعة خمتارة من بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
– معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي – ()*( )2005–2000
املتو�سط العاملي ملعدل النمو ال�سنوي الرتاكمي = نحو 2.7%

�إجمايل الدخل الأويل
(مليار دوالر – )2005
الإمارات العربية املتحدة
الكويت
اجلزائر
قطر
الأردن
تون�س
البحرين
عمان
ال�سعودية
املغرب
لبنان
م�صر

( ) معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي اخلا�ص بدولة قطر هو للفرتة  2005-2003نظراً لعدم توافر بيانات �سنة .2000
*
امل�صدر� :صناعة الت�أمني يف العامل �( 2005سوي�س ري �سيجما)  ،2006حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

امل�ستثمرون نظرة طويلة الأمد حيال النجاح ،ويكونون بالتايل نظرة طويلة الأمد .وبنمو هذين املجالني ،ف�إنهما �سيرتكان �أثر ًا
م�ستعدين لتقدمي التزامات طويلة الأمد .و�سيكون با�ستطاعة �إيجابي ًا و�سيعززان من قدرة الأ�سواق املالية على توفري عوائد
امل�ستثمرين امل�ؤ�س�ساتيني و�صناديق اال�ستثمار �أن ي�ساعدوا يف جمزية وم�ستقرة.
الت�شجيع على املزيد من املناف�سة يف �أ�سواق املال ،وعلى �إحالل
ً
ً
مزيد من ال�شافية فيها.
وقد �أظهر قطاع الت�أمني يف �أبوظبي منوا قويا خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية .ومل يقت�صر �أثر هذا النمو على م�ساعدة الإمارة
وال يوجد حالي ًا يف ال�سوق �سوى عدد ًا حمدود ًا من �صناديق يف التخطيط مل�ستقبل �آمن فح�سب ،بل �إنه انعك�س �أي�ض ًا ب�شكل
التقاعد و�صناديق التحوط .وبالتايل ف�إن �أبوظبي تتطلع �إىل �إيجابي على �أداء الأ�سواق املالية .و�سوف ت�سعى احلكومة �إىل
ب�شكل ي�ساعد يف الإبقاء
تطوير �صناديق من هذا القبيل على امل�ستوى املحلي ،عالوة على تطوير �آليات الإ�شراف على قطاع الت�أمني ٍ
ت�شجيع قدوم ال�صناديق الأجنبية .كما �أن املحافظ اال�ستثمارية على منو القطاع يف املدى الطويل ،ويحافظ على املكا�سب املتحققة
امل�شرتكة وقطاع الت�أمني تعد جهات ا�ستثمارية فاعلة وذات �ضمن القطاعات االقت�صادية الأخرى.
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�أهـــداف الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

�سوف تعمل �أبوظبي من �أجل حت�سني مدى عمق وا�ستقرار �أ�سواق النقد واملال ،ف�ض ً
ال عن جعلها �أقل
عر�ضة لل�صدمات اخلارجية .كما �أنها �ستتخذ �إجراءات فاعلة للإبقاء على الت�ضخم عند م�ستويات
ميكن ال�سيطرة عليها .ويف هذا الإطار� ،سوف ت�سعى الإمارة �إىل حتقيق الأهداف التالية:

الـهـــدف اخلام�س ع�شر

الـهـــدف ال�ساد�س ع�شر

الـهـــدف ال�سابع ع�شر

�أطر تنظيمية و�إ�شرافية
فاعلة وم�ؤثرة لقطاعي
امل�صارف والت�أمني

م�ستويات ت�ضخم
خا�ضعة لل�سيطرة عرب
�سيا�سة نقدية فاعلة

�أ�سواق مالية �أكرث
فاعلية و�أقل نزوع ًا �إىل
امل�ضاربة

من خالل التعاون مع اجلهات
املعنية على امل�ستوى االحتادي،
�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل �إر�ساء
�إطار تنظيمي فاعل وم�ستقل.
فثمة حاجة �إىل �إطار تنظيمي
و�إ�شرايف يكون على قدر �أف�ضل
من التطور فيما يتعلق ب�صناعة
الت�أمني ،وذلك بغية دعم منو
هذه ال�صناعة وتعزيز ت�أثريها
الإيجابي يف االقت�صاد .و�سوف
تعمل احلكومة بالقدر ذاته على
دعم توفري مزيد من الفر�ص
للم�صارف على �صعيد متويل
امل�شاريع الر�أ�سمالية وحتقيق
الكفاءة يف �سوق القرو�ض
ال�شخ�صية.

ثمة حاجة ال�ستحداث مزيد من
�أدوات ال�سيا�سة النقدية ذات
الت�أثري الفاعل ،مبا ي�سمح ب�إدارة
املعرو�ض النقدي والأ�سعار ،ويحد
من م�ستويات الت�ضخم امل�ستورد.
و�سوف يتم �إطالق �أدوات ادخارية
جديدة� ،إىل جانب توفري �آليات
حملية ،ت�ساعد على امت�صا�ص
الفائ�ض يف ال�سيولة النقدية
وتوجيهه نحو ا�ستخدامات �أكرث
�إنتاجية و�أ�شد فاعلية يف توليد
النمو االقت�صادي .و�سيتم ت�شجيع
امل�صارف على ا�ستثمار �أموالها
عرب قنوات �أجنبية بغية �إبطال
�آثار ال�سيولة الزائدة يف النظام
امل�صريف املحلي واحلد  -على نحو
�إ�ضايف  -من ال�ضغوط الت�ضخمية
املحلية.

�سوف تعمل �إمارة �أبوظبي �أي�ض ًا
على �ضمان تنمية �أ�سواق حملية
للدين وتوريق الأ�صول .و�سيتم
ت�شجيع اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي ،كما
�ستحظى �آليات  -مثل املحافظ
اال�ستثمارية وقطاع الت�أمني -
بقدر �أكرب من الت�أثري طويل الأمد
يف الأ�سواق.

و�سوف ت�سعى احلكومة �أي�ض ًا �إىل
�ضمان التوافر امل�ستمر لأحدث
البيانات اخلا�صة بالت�ضخم.
و�إ�ضافة �إىل تبني �سيا�سة نقدية
�أكرث فاعلية ،ف�إنه �سوف يتم �إيالء
مزيد من االهتمام �إىل م�س�ألة
التوازن بني العر�ض والطلب على
ال�سلع واخلدمات  -وبالذات فيما
يتعلق بالوحدات ال�سكنية  -الأكرث
ت�أثريا يف ت�ضخم م�ؤ�شر �أ�سعار
امل�ستهلك.

ومتا�شي ًا مع ذلك� ،سوف يتم
تعزيز الكفاءة التنظيمية ،كما
�ستتم �إعادة النظر يف القيود
الت�شريعية املفرو�ضة على
حقوق التملك من قبل املحافظ
اال�ستثمارية بهدف ت�أمني قدرة
تلك املحافظ على امل�ساهمة
يف �إ�شاعة ا�ستقرار طويل
الأمد يعود بفوائد عظيمة على
الأ�سواق املالية ،وعلى �أبوظبي
بوجه عام� .إ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن �إر�ساء �آليات �أكرث تطور ًا
و�شفافية للإف�صاح �سيعزز من
قدرة الأ�سواق املالية يف �أبوظبي
على اجتذاب اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي
وغريه من �أوجه اال�ستثمار
طويل الأجل.
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تت�سم �سوق العمل يف �إمارة �أبوظبي بدرجة عالية من االنفتاح واملرونة ،الأمر الذي
مي ّكن الإمارة من ا�ستقطاب وتطوير قوة عمل ماهرة وفاعلة ،ي�شارك فيها املواطنون
على نحو ن�شط.
فيما يتعلق بت�شغيل من�ش�آت الأعمال ،ف�إن �أ�سواق العمل املنفتحة
واملرنة يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�أبوظبي ،تعد �إحدى
امليزات التناف�سية الرئي�سية للبالد .وت�ستهدف �سيا�سات العمل
احلالية يف �أبوظبي رفع م�شاركة املواطنني يف قوة العمل،
وا�ستقطاب الأيدي العاملة املاهرة ،ف� ً
ضال عن احلد من تدفق
الأيدي العاملة غري املاهرة .وتطلع ًا نحو امل�ستقبل ،ف�إن فحوى هذه

ال�سيا�سات لن يتغري ،ولكن �أبوظبي �ست�ضمن  -خالل �سعيها �إىل
حتقيق تلك الأهداف  -عدم �إغفال �أهمية املحافظة على مرونة
�سوق العمل التي تقود الإنتاجية يف االقت�صادات الناجحة .ومن
خالل الت�شريعات املالئمة� ،سوف حتافظ �أبوظبي على م�ستويات
مرتفعة للتوظيف ،وعلى كفاء �سوق العمل ،وذلك يف الوقت الذي
�ست�ؤمن فيه �إدارة �أخالقية و�آمنة للموارد العمالية.

تقييم �سوق العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ()2006

�سهولة التعاقد

الرنويج
مرونة احلد الأدنى من الأجور

الإمارات/
�أبوظبي
مرونة الت�سريح من العمل

�إيرلندا

مرونة �ساعات العمل

مرونة حتديد الأجور

تتمتع �سوق العمل يف دولة الإمارات مبيزة رئي�سية تتمثل يف �أنها تن�شط يف ظل قواعد توظيف مرنة ،بيد �أن البريوقراطية املفرطة تبقى عقبة �أ�سا�سية
يعالج القانون االحتادي �أغلب اجلوانب املتعلقة بق�ضايا العمل (مثل �ساعات العمل والإجازات) لكنه ي�سمح لق�ضايا �أخرى مثل احلد الأدنى للأجور ب�أن تتحدد عرب قوى ال�سوق
يكمن التحدي الذي تواجهه �أبوظبي يف املزيج احلقيقي لرتكيبة قوة العمل بدال من الإطار التنظيمي
امل�صدر :القانون االحتادي رقم  8ل�سنة  ،1980احلرية االقت�صادية يف العامل ( 2006معهد فريزر) ،مزاولة الأعمال ( 2007البنك الدويل) ،تقارير التناف�سية العاملية (،)2007-2006
املنتدى االقت�صادي العاملي ،م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية  2007ال�صادر عن �صحيفة وول �سرتيت جورنال وم�ؤ�س�سة هرييتيج ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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� .4إحداث حت�سينات ملمو�سة يف كفاءة �سوق العمل
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تهدف �سيا�سات العمل يف الإمارة �إىل ا�ستقطاب �أعداد
متزايدة من الأيدي العاملة املاهرة وت�شجيع املواطنني
على االنخراط يف القطاع اخلا�ص

�أهداف الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي

وبينما ت�ستقبل �أبوظبي الأيدي العاملة الأجنبية وتتيح لها
الفر�صة للم�شاركة يف بناء اقت�صادها وامل�شاركة يف جناحاتها،
تدرك الإمارة وجود حاجة ل�ضمان امتالك املواطنني للم�ؤهالت
التي متكنهم من �شغل الوظائف املتاحة ،وبخا�صة يف القطاع
اخلا�ص .و�سوف تزداد حدة ال�ضغوط الناجمة عن هذه امل�س�ألة
مع النمو ال�سريع لأعداد املواطنني الذي ي�صاحب التو�سع
والرخاء االقت�صادي.

�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل �إجراء حت�سينات جادة يف كفاءة �سوق
العمل بهدف �إتاحة �أف�ضل الأدوات لقطاع خا�ص مزدهر ،ولزيادة وتقليدي ًا ،ظلت قوة العمل املواطنة تنظر �إىل القطاع احلكومي
�إنتاجية االقت�صاد بوجه عام .وبغية حتقيق ذلك� ،سيتم توجيه على �أنه يوفر �أف�ضل فر�ص التوظيف .ولكن يف ظل �سعيها
�سيا�سة العمل نحو ثالثة �أهداف رئي�سية:
للو�صول �إىل قطاع عام �أكرث كفاءة ،ف�إنه لي�س با�ستطاعة
احلكومة �أن ت�ستمر يف توفري الوظائف للأعداد املتزايدة من
زيادة م�شاركة املواطنني يف قوة العمل ،وخ�صو�ص ًا الباحثني عن العمل .وعليه ،ف�إن من ال�ضروري �أن يتم جتهيز قوة
العمل املواطنة باملهارات الالزمة ،وامل�ؤهالت والروح الثقافية،
يف القطاع اخلا�ص
التي جتعلها �أكرث قدرة على املناف�سة يف �سوق الوظائف بالقطاع
تعتمد �أبوظبي حالي ًا  -وب�شكل كبري  -على الأيدي العاملة اخلا�ص .ولكي يت�سنى حتقيق ذلك ،قامت ال�سلطات االحتادية
الأجنبية ،املاهرة منها وغري املاهرة .وي�شكل الأجانب ن�سبة واملحلية بتطوير �سيا�سة ذات حمورين جتمع بني الربامج
تبلغ  %89من �إجمايل قوة العمل ،وهي تعد من الن�سب الأعلى التدريبية وبني احلوافز امل�صاحبة لاللتزام مبتطلبات احلد
يف العامل من حيث م�شاركة قوة العمل الأجنبية .ويف �ضوء العدد الأدنى للتوطني .و ُيذكر �أن ا�سرتاتيجية توطني �سوق العمل هي
القليل ن�سبي ًا لل�سكان املواطنني ،ف�إنه من غري املتوقع �أن يطر�أ  -يف من م�س�ؤوليات “جمل�س �أبوظبي للتوطني” الذي ت�أ�س�س يف العام
 2005بهدف بناء الإمكانات والقدرات العملية للأيدي العاملة
امل�ستقبل القريب  -تغري ملحوظ يف هذا املجال.
قوة العمل الأجنبية ( )1يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ن�سبة مئوية من �إجمايل قوة العمل – ()2005
الإمارات العربية املتحدة
�أبوظبي
الكويت
قطر

()2

ال�سعودية
�أ�سرتاليا
كندا
�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

�إيرلندا

()3

اململكة املتحدة

( )1بيانات قوة العمل الأجنبية تغطي ال�سنوات من � 2003إىل .2005
(� )2أرقام غري املواطنني �أو الأجانب كن�سبة �إىل �إجمايل العاملني.
( )3بلغت ن�سبة قوة العمل الأجنبية يف �إيرلندا نحو  %15يف العام .2007
امل�صدر :وزارة االقت�صاد يف الإمارات العربية املتحدة ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005جمل�س التخطيط – قطر� ،ساما ،الهيئة العامة للمعلومات املدنية – الكويت ،حتليالت
فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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وقد مت �أي�ض ًا �إقرار ن�سب لتوطني قوة العمل �ضمن بع�ض
القطاعات االقت�صادية ،يتعني على ال�شركات العاملة يف تلك
القطاعات �أن تعمل من �أجل الو�صول �إليها .ويتوجب على
القطاع امل�صريف �أن يحقق ن�سبة توطني مقدارها  ،%4يف حني
ينبغي على �شركات الت�أمني وال�شركات التجارية �أن حتقق ن�سبة
توطني تبلغ  %5و  %2على التوايل .ولقد مت حتديد هذه الن�سب �إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه غالب ًا ما تتيح الوظائف للكوادر الأجنبية
املعقولة من قبل احلكومة ل�ضمان عدم �إحلاق موظفني بوظائف عالوات تكميلية تغطي تكاليف ال�سكن وتذاكر ال�سفر وتعليم
تفوق خرباتهم �أو ال تن�سجم مع م�ؤهالتهم.
الأبناء .وقد �أ�صبح م�ؤخر ًا لزام ًا على �أرباب العمل �أن يقوموا
بتوفري الت�أمني ال�صحي ملوظفيهم ،ف� ً
ضال عن تغطية التكاليف
وب�أية حال ،ف�إنه رغم تلك اجلهود ،ما تزال بع�ض �شرائح القطاع املتعلقة بر�سوم �إقامات العمل وت�صديق ال�شهادات.
اخلا�ص ترتدد يف ت�شغيل املواطنني على �أ�سا�س اعتبارات تتعلق
بالتكلفة وم�ستوى اخلربات �أو املهارات .وبناء على ذلك ،ف�إن ومن املتوقع �أن ي�ستمر االقت�صاد يف االعتماد على الأيدي العاملة
املفتاح �إىل توطني �سوق العمل يتمثل يف �ضمان جتهيز قوة العمل الأجنبية يف امل�ستقبل املنظور ،ما يعني �أن جهود ًا �ستبذل من �أجل
املواطنة بامل�ؤهالت املالئمة من خالل التدريب والتعليم.
اجتذاب املواهب واملهارات ،مبا يف ذلك �إعادة تقييم �إجراءات
منح ت�صاريح العمل.
ولتحقيق هذا الهدف ،فقد مت ا�ستحداث العديد من املبادرات
والربامج التدريبية �ضمن القطاعني العام واخلا�ص ،كما �أنه من
تعمل احلكومة  -التي ظلت على مدى �سنوات عديدة
املنتظر �أن يتم ا�ستحداث املزيد منها .وتعمل حالي ًا اجلامعات
ت�شكل الوجهة التوظيفية املف�ضلة لدى املواطنني  -على
والكليات عن قرب مع القطاع اخلا�ص من �أجل �إعداد مناهج
تطوير قوة العمل �ضمن القطاع اخلا�ص عرب برامج
درا�سية تتيح الفر�صة ملالئمة املهارات لدى قوة العمل املواطنة مع
التدريب واحلوافز ون�سب التوطني
احتياجات �سوق العمل.

عمليات ُمعزَّزة يف �سوق العمل

باخت�صار� ،ستعمل �أبوظي من �أجل �ضمان توافر كوادر مواطنة
ل�شغل الوظائف ال�شاغرة ،وذلك من خالل اال�ستثمار يف التعليم
والتدريب املنا�سبني عرب كافة القطاعات االقت�صادية .وعالوة من �ش�أن التوجه نحو زيادة الإنتاجية وتطوير اقت�صاد قائم
على ذلك� ،سوف يتم  -على نحو م�ستمر  -تقييم ومراجعة على املعرفة والتقنيات املتقدمة� ،أن يقود يف نهاية املطاف �إىل
�سيا�سات التوطني بهدف �ضمان عملها ب�شكل فاعل.
تقلي�ص ن�سبة الأيدي العاملة الأجنبية غري املاهرة يف الإمارة.
وقد مت فر�ض �ضوابط �صارمة على منح ت�أ�شريات العمل للأيدي
قوة عمل ماهرة ومتنامية ،واعتماد �أقل على العاملة غري املاهرة ،يف حني �أن ال�ضوابط على ت�أ�شريات ال�سياحة
والرتانزيت ت�أخذ طابع ًا �أكرث �صرامة بغية احلد من الإقامة غري
الأيدي العاملة غري املاهرة
ال�شرعية .وقد �أثبتت �سيا�سة منح فرتات عفو ملخالفي قانون
تعد الأيدي العاملة الأجنبية املاهرة عام ًال �أ�سا�سي ًا ال�ستمرار الإقامة �أنها �أداة فاعلة يف ت�شجيع الراغبني على املغادرة لتفادي
جناح اقت�صاد �أبوظبي .فاحل�صة املرتفعة ن�سبي ًا للأيدي العاملة التعر�ض للمالحقة الق�ضائية .فعلى �سبيل املثال ،انتهز  -خالل
الأجنبية �ضمن االقت�صاد ،ت�سمح للإمارة ب�أن حتافظ على قوة �إحدى فرتات العفو هذه يف العام  - 2003نحو � 100ألف �شخ�ص
ب�شكل قانوين.
الفر�صة للعودة �إىل بلدانهم ٍ
عمل عالية املرونة ميكن توظيفها وفق ًا للحاجة.
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املواطنة مبا يجعلها اخليار الأول للتوظيف .ويقوم املجل�س
بتن�سيق �أن�شطته مع “هيئة تنمية املوارد الب�شرية” االحتادية
(تنمية) التي ت�أ�س�ست بغر�ض م�ساعدة املواطنني الباحثني عن
عمل يف احل�صول على وظائف مالئمة.

وبالن�سبة �إىل ال�سكان الأجانب ،ف�إنهم يجدون يف �أبوظبي مكان ًا
مثالي ًا للعي�ش والعمل .وتتيح �إجراءات الإقامة للكوادر الأجنبية
املاهرة� ،أو ذات التعليم العايل ،احل�صول على ت�صاريح العمل
ب�سهولة وي�سر .كما يجد العديد من الأجانب عن�صر جذب يف
م�ستويات الأجور والرواتب التناف�سية ال�سائدة يف الإمارة،
والتي يعززها غياب ال�ضرائب على الدخل واملمتلكات و�ضرائب
القيمة امل�ضافة .ونتيجة لذلك ،ف�إن امل�ستويات احلقيقية
للأجور يف �أبوظبي تفوق �إىل حد كبري ما هي عليه يف العديد
من البلدان الأخرى.
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�أثار �أرا ًء تزعم بحاجة الدولة �إىل �أن تويل اهتمام ًا �أكرب بهذا
املجال .ويف نهاية املطاف ،ف�إن الهدف يكمن يف املحافظة على
مرونة �سوق العمل ،مع االلتزام يف الوقت ذاته بتوفري كافة �سبل
احلماية ال�ضرورية للأيدي العاملة.

وللحد من �إمكانية جتنب ال�ضوابط املتعلقة بالإقامة ،مت �إدخال
تعديالت على نظام الكفالة .بيد �أن �أبوظبي تعتزم العمل على
النهو�ض مب�ستوى التن�سيق القائم بني احلكومة االحتادية
واحلكومات املحلية فيما يتعلق بالإقامة و�سيا�سة �سوق العمل.
فرغم �أن �سيا�سات الإقامة والتوطني تتم �صياغتها على امل�ستوى
االحتادي� ،إال �أن هناك جما ًال لالرتقاء بجهود التن�سيق على وبهدف زيادة جاذبيتها للأيدي العاملة املاهرة ،تعكف �أبوظبي
م�ستوى الإمارة ذاتها مبا ي�ضمن عدم �إمكانية االلتفاف على حالي ًا على تقوية وتعزيز قدراتها املحلية فيما يتعلق مبعاجلة
ق�ضايا العمل ،وذلك من خالل دائرة العمل واخلدمات
�ضوابط �إ�صدار الت�أ�شريات.
الإجتماعية التي مت ا�ستحداثها يف الآونة الأخرية ،وعرب �إر�ساء
ويف غ�ضون ذلك ،تقوم دولة الإمارات العربية املتحدة بالت�شاور قدر �أكرب من التعاون بني اجلهات االحتادية واملحلية يف تطبيق
مع منظمات دولية  -مثل منظمة التجارة العاملية ومنظمة العمل �أنظمة العمل والإقامة.
الدولية  -بخ�صو�ص �سبل االرتقاء ب�أو�ضاع املعي�شة والعمل ل�سكان
ولعل الأهم من ذلك �أن �سيا�سات العمل والإقامة �سوف يتم ربطها
الدولة من الأيدي العاملة الأجنبية غري املاهرة.
بتقييم دوري لالحتياجات الفعلية ل�سوق العمل ،وذلك بالت�شاور
وقد حظيت دولة الإمارات العربية املتحدة يف املا�ضي بت�صنيفات الوثيق مع القطاع اخلا�ص .وعلى وجه اخل�صو�ص ،مع تطلع
متقدمة فيما يخ�ص العالقات بني �أرباب العمل والأيدي العاملة� .أبوظبي لأن ت�صبح مركز ًا دولي ًا للخدمات ،ف�إن �سوق العمل �سوف
�إال �أن الفرتة الق�صرية املا�ضية �شهدت بع�ض االحتكاكات مما تخ�ضع لعملية �إعادة هيكلة مدرو�سة.
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�أهـــداف الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل �إجراء حت�سينات جادة يف كفاءة �سوق العمل بهدف �إتاحة �أف�ضل
الأدوات لقطاع خا�ص مزدهر ،ولزيادة �إنتاجية االقت�صاد بوجه عام .وبغية حتقيق ذلك،
�سيتم توجيه �سيا�سة العمل نحو ثالثة �أهداف رئي�سية:

الـهـدف الثامن ع�شر

الـهدف التا�سع ع�شر

الـهدف الع�شرون

زيادة م�شاركة
املواطنني يف قوة
العمل ،وخ�صو� ًصا يف
القطاع اخلا�ص

قوة عمل ماهرة
ومتنامية ،واعتماد
�أقل على الأيدي
العاملة غري املاهرة

عمليات ُمعزَّزة يف
�سوق العمل

�سوف تعمل �أبوظي ل�ضمان
توافر كوادر مواطنة ل�شغل
الوظائف ال�شاغرة ،وذلك من
خالل اال�ستثمار يف التعليم
والتدريب املنا�سبني عرب
كافة القطاعات االقت�صادية.
وعالوة على ذلك� ،سوف يتم
 على نحو م�ستمر  -تقييمومراجعة �سيا�سات التوطني من
�أجل �ضمان عملها ب�شكل فاعل.

�سوف ي�ستمر اقت�صاد �أبوظبي
يف االعتماد على الأيدي
العاملة الأجنبية يف امل�ستقبل
القريب ،ما يعني �أن جهود ًا
�ستبذل من �أجل اجتذاب
املواهب واملهارات ،مبا يف ذلك
�إعادة تقييم �إجراءات منح
ت�صاريح العمل.

�سوف يتم ربط �سيا�سات
العمل والإقامة بتقييم دوري
لالحتياجات الفعلية ل�سوق
العمل ،وذلك بالت�شاور الوثيق
مع القطاع اخلا�ص .وعلى
وجه اخل�صو�ص ،مع تطلع
�أبوظبي لأن ت�صبح مركز ًا
دولي ًا للخدمات ،ف�إن �سوق
العمل �سوف تخ�ضع لعملية
�إعادة هيكلة مدرو�سة.
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 .5تطوير بنية حتتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو
االقت�صادي املتوقع
يحتاج �أي اقت�صاد مبوا�صفات عاملية �إىل بنية حتتية مالئمة �إ�ضافة �إىل اخلدمات ذات
ال�صلة ملواكبة تلك البنية واملحافظة عليها .و�سوف تعمل �أبوظبي على �ضمان �أمن وقوة
منوها االقت�صادي عرب البناء على الأ�صول املتاحة لديها يف جماالت الطاقة والنقل
واالت�صاالت والتقنية.
لقد ا�ستثمرت �أبوظبي الكثري يف تطوير البنية التحتية التي ا�ستند
�إليها النمو االقت�صادي يف الإمارة على مدار العقود الثالثة
املا�ضية .فمرافق الكهرباء واملاء التي مت تطويرها يف �ستينات
القرن املا�ضي لتقدمي خدماتها �إىل �سكان مل يتجاوزوا ع�شرات
الآالف ،قد منت  -حمققة قدر ًا �أعلى من التطور  -لتخدم نحو
 1.7مليون ن�سمة .وقد �سهلت �شبكات النقل واالت�صاالت احلديثة
�إمكانية ممار�سة التجارة والأعمال مع جمموعة وا�سعة من
ال�شركاء الإقليميني والدوليني.
بيد �أن الطاقة احلالية للبنية التحتية يف الإمارة لن تكون كافية
ملواكبة النمو االقت�صادي املتوقع ،وما �سيرتتب عليه من منو

�سكاين ،خالل العقدين املقبلني .وقد �شرعت �أبوظبي بالفعل يف
تنفيذ برنامج ا�ستثمار وحتديث �ضخم �ضمن قطاعات املرافق
العامة والنقل ،وذلك بغية �ضمان عدم ت�أثر النمو االقت�صادي
على نحو �سلبي بعوامل مرتبطة ب�ضعف طاقة البنية التحتية.
وتركز الإمارة حالي ًا على ت�شييد واحدة من �أكرث �شبكات البنية
التحتية تطور ًا وكفاء ًة وفاعلي ًة يف العامل ،وذلك يف الوقت الذي
تتخذ فيه خطوات �ضرورية حلماية البيئة الطبيعية يف �أبوظبي.
كما �أن هناك تركيز ًا على تبني تقنيات املعلومات واالت�صاالت
من �أجل الإبقاء على املرتبة املتقدمة لأبوظبي يف جمال ا�ستخدام
هذه التقنيات ،ف� ً
ضال عن ت�أمني االرتباط التام ل�سكان الإمارة
باالقت�صاد العاملي.

اال�ستهالك املحلي من الغاز الطبيعي يف دولة الإمارات ح�سب الن�شاط االقت�صادي
– مليار مرت مكعب يف ال�سنة – ()2006
النقل
الكهرباء
وحتلية املياه

املجموع =  42.1مليار مرت مكعب

امل�صدر� :إح�صاءات الطاقة �( 2006إنرداتا) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ال�صناعة
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�سوف تقوم �إمارة �أبوظبي بتطوير بنية حتتية مبوا�صفات عاملية.
ولن يقت�صر �أثر تلك البنية على دعم م�ستويات النمو االقت�صادي
املتوقعة واملحافظة عليها فح�سب ،بل �إنها �ست�ؤدي �أي�ض ًا دور املحفز
لهذا النمو ،من خالل ت�شجيع امل�ستثمرين على اال�ستفادة مما
هو متوافر لدى الإمارة من مرافق عامة و�شبكات نقل وتقنيات
للمعلومات واالت�صاالت.

�ضمان �أمن الطاقة لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية
مت م�ؤخر ًا �إعداد خطة �شاملة تهدف �إىل �ضمان توافر �إمدادات
قوية ومتنوعة للطاقة يف �أبوظبي .وال تقت�صر موارد الطاقة
ال�ضخمة املتاحة للإمارة على النفط فقط ،بل �إنها ت�شتمل على
احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي ،الذي يعد معظمه من “الغاز
امل�صاحب”.

ومتتلك �إمارة �أبوظبي حالي ًا واحدة من �أكرث البنى التحتية تطور ًا
باملنطقة يف جمال خدمات املاء والكهرباء .ويف حني تغطي �شبكة
الكهرباء كافة �سكان الإمارة ،ف�إن الغالبية العظمى منهم يقيمون
يف مناطق ت�صلها املياه ال�صاحلة لل�شرب وتغطيها �شبكات ال�صرف
ال�صحي .وحتظى �أبوظبي  -على �صعيد هذين امل�ؤ�شرين -
بت�صنيف يتجاوز املتو�سط العام لبلدان منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،كما �أنها ت�سعى �إىل حتقيق مرتبة ت�ضاهي تلك
اخلا�صة بالبلدان الأكرث تقدما يف العامل.

ويعد م�ستوى الطلب على الطاقة الكهربائية يف �أبوظبي �أحد �أعلى
امل�ستويات يف املنطقة .كما �أن تكاليف الكهرباء تعترب منخف�ض ًة
ن�سبي ًا باملقارنة مع البلدان املجاورة .وعلى �ضوء امل�ستوى املرتفع
لدخل الفرد يف الإمارة ،ف�إن هذه التكاليف تقع �ضمن متناول
اجلميع .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ا�ستهالك املياه يف الإمارة يقف
ورغم �أن كمية �ضئيلة ن�سبي ًا من �إنتاج الغاز يتم ت�صديرها (غاز هو الآخر عند م�ستويات مرتفعة.
طبيعي م�سال)� ،إال �أن اجلزء الأعظم يجري ا�ستهالكه حملي ًا يف
حمطات توليد الطاقة وحتلية املياه ،ويف قطاع ال�صناعة .وعلى �إن النمو ال�سكاين والتو�سع العمراين ال�سريعني  -عالوة على
وجه اخل�صو�ص ،ف�إن قطاع املاء والكهرباء يف الإمارة يعتمد ب�شكل انت�شار ال�صناعات ذات اال�ستخدام الكثيف للماء والكهرباء -
كثيف على الغاز الطبيعي كم�صدر للطاقة .فعلى �سبيل املثال ،يتم كلها عوامل �أدت �إىل زيادة الطلب من قبل امل�ستهلكني يف قطاعي
توليد ما يقرب من  %100من �إنتاج الكهرباء عرب حمطات تعمل املنازل والأعمال .وهكذا فقد وقفت النجاحات االقت�صادية
تغطية �شبكة املياه ال�صاحلة لل�شرب يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ن�سبة من ال�سكان امل�شمولني باخلدمة – ()2005

امل�صدر� :سوق املياه يف ال�شرق الأو�سط ،منظمة ال�صحة العاملية ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ازدياد يف م�ستوى التغطية

معايري �أمريكا ال�شمالية

املتو�سط يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا

البحرين
الأردن
�إيران
تركيا
املغرب
فل�سطني
ال�سعودية
�أبوظبي
اجلزائر
م�صر
الكويت
لبنان
قطر
عمان
تون�س
�سوريا
ليبيا
اليمن
العراق
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�أهداف الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي

بالغاز الطبيعي ،كما �أن كميات كبرية من املياه ال�صاحلة لل�شرب
يتم �إنتاجها يف حمطات حتلية تعمل بالغاز.
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تغطية �شبكة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ن�سبة من ال�سكان امل�شمولني باخلدمة – ()*2005

ازدياد يف م�ستوى التغطية

معايري �أمريكا ال�شمالية

املتو�سط يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا

�أبوظبي
اجلزائر
تركيا
البحرين
املغرب
الكويت
الأردن
قطر
تون�س
م�صر
ال�سعودية
�سوريا
فل�سطني
لبنان
ليبيا
�إيران
عمان
اليمن
العراق

( ) بيانات �أبوظبي هي للعام .2006
*
امل�صدر� :سوق املياه يف ال�شرق الأو�سط ،منظمة ال�صحة العاملية ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

الكبرية وراء النمو القوي يف الطلب على املياه بالإمارة .كما وتقوم هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي يف الوقت احلا�ضر بدرا�سة �سبل
�ساهمت الأ�سعار املنخف�ضة للمياه يف ت�سهيل احل�صول عليها �إىل زيادة احلد الأدنى من الطاقة الإنتاجية� ،إىل جانب �إمكانية تنويع
�أق�صى حد ممكن ،يف حني باتت اجلهود الرامية �إىل تخفي�ض موارد الطاقة بعيد ًا عن الغاز الطبيعي الذي يعد م�صدر ًا نا�ضب ًا.
معدالت اال�ستهالك حتظى باهتمام متزايد.
وقد بد�أت الهيئة بالفعل عملية ا�ستدراج العرو�ض من قبل �شركات
ً
دولية لبناء من�ش�آت جديدة يبد�أ ت�شغيلها اعتبارا من العام .2011
ومتتلك �أبوظبي حالي ًا طاقة فائ�ضة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء
وحتلية املياه ،ولكن تتعني زيادة الإمدادات خالل ال�سنوات املقبلة وقد ن�شرت وزارة اخلارجية يف �أبريل من العام  2008تقريراً
مبا ي�سمح بتلبية الطلب املتزايد نتيجة للنمو ال�سكاين .وت�شري بعنوان “ال�سيا�سة العامة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف
توقعات هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي �إىل �أن الطلب على الكهرباء تقييم �إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية ال�سلمية” حددت
�سريتفع ب�أكرث من ثالثة �أ�ضعاف مع حلول العام  .2020ويعود هذا فيه املبادئ التي ارتكزت عليها احلكومة االحتادية يف ا�ستك�شاف
االرتفاع بالدرجة الأوىل �إىل امل�شاريع العقارية ال�ضخمة التي يجري اجلدوى والقيمة الكامنة وراء تطوير برنامج للطاقة النووية يف
ت�شييدها يف الإمارة  -كتلك اجلارية يف جزيرة الرمي وجزيرة امل�ستقبل .وقد مت تب ّني البيان ال�سيا�سي بالت�شاور مع عدد من
ال�سعديات و�شاطئ الراحة � -إ�ضافة �إىل املدن ال�صناعية.
احلكومات الأجنبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية .وت�سعى هذه
ال�سيا�سة �إىل تر�سيخ منوذج للممار�سات املثلى يتيح للدول التي
وهناك العديد من امل�شاريع اجلديدة للماء والكهرباء يف طور ال متتلك برامج نووية ا�ستك�شاف فر�ص و�إمكانيات تطوير طاقة
التخطيط �أو التنفيذ يف الإمارة .ومن �ش�أن تلك امل�شاريع �أن حتدث نووية .و�سيكون لنتيجة هذا التقييم و�أي قرار م�ستقبلي بتطوير
�إ�ضافات ملحوظة يف الطاقة الإنتاجية .بيد �أن توقعات هيئة مياه طاقة نووية �سلمية �أثر ًا يف تنويع م�صادر الطاقة لدولة الإمارات
وكهرباء �أبوظبي ت�شري �إىل �إمكانية حدوث نق�ص طفيف  -ولكنه العربية املتحدة ،و�سي�سهم ب�شكل فاعل يف �أي خطط م�ستقبلية
ذو طبيعة متزايدة  -بحلول نهاية العقد احلايل ،الأمر الذي للطاقة يف �أبوظبي.
ي�ستدعي ا�ستثمارات كبرية لإقامة من�ش�آت جديدة.
ويف معر�ض �سعيها لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية� ،سوف ت�ستفيد
�أبوظبي من حترير بع�ض جوانب قطاع املاء والكهرباء (ب�صفة
يعد تنويع م�صادر الطاقة ا�سرتاتيجية رئي�سية ل�ضمان
خا�صة عمليات توليد الكهرباء) ،الأمر الذي يعد عام ًال �أ�سا�سياً
�أمن الطاقة يف امل�ستقبل
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توقعات هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي لطاقة �إنتاج الكهرباء املطلوبة يف �أبوظبي (*)
– غيغاواط – ()2020– 2005
تقديرات
الهيئة
معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي
()2020-2008

احتياجات امل�شاريع العمالقة
– ن�سبة مئوية من الإجمايل –
(توقعات )2011-2008

املجموع

الطلب من
امل�شاريع العمالقة

الدار – موقع املطار
الدار – الفالح
م�شاريع الدار الأخرى
جزيرة الرمي
املدينة ال�صناعية يف �أبوظبي
جزيرة ال�سعديات
�أخرى
املجموع:

7%
6%
44%
17%
9%
6%
11%

 2.9غيغاواط

الطلب من
جهات �أخرى

التغري الرتاكمي
()2005-2002

التغري ال�سنوي
�إجمايل الطلب
الطلب من
امل�شاريع العمالقة
الطلب من
جهات �أخرى

( ) جميع الأرقام ت�أخذ بعني االعتبار �أن �إجمايل الطاقة الإنتاجية القائمة يجب �أن يزيد بن�سبة  %20على الطلب الفعلي بهدف اال�ستجابة �إىل التذبذبات الدورية.
*
امل�صدر :هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي.

ل�ضمان توافر �إمدادت كافية من املاء والكهرباء ذات قدرة على
اال�ستجابة للتغريات التي تطر�أ على �صعيد الطلب.

يف البلدان الأخرى باملنطقة ،وذلك لأن خمتلف اجلوانب املتعلقة
بالإنتاج والتوزيع ،وجتميع مياه ال�صرف ال�صحي ومعاجلتها،
تعد مفتوحة �أمام القطاع اخلا�ص .كما �أن �أن�شطة توليد الطاقة
الكهربائية مفتوحة هي الأخرى �أمام م�شاركة القطاع اخلا�ص،
�إذ يجري ت�شغيل العديد من من�ش�آت توليد الكهرباء يف الإمارة
بوا�سطة كيانات مملوكة من قبل م�ستثمرين من القطاع اخلا�ص.

كما �أن حترير القطاع يعد الإجراء الأكرث فاعلية يف ا�ستقطاب
ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة واخلربات الدولية .وقد مت ت�أ�سي�س هيئة
مياه وكهرباء �أبوظبي يف العام  - 1998كجهة �شبه حكومية
تقوم على تنظيم قطاع املاء والكهرباء  -حيث �أ�شرفت خالل
العقد املا�ضي على خ�صخ�صة الأ�صول احلكومية يف هذا القطاع ،ويف الوقت الذي �ستعمل فيه �أبوظبي على ت�أمني �إمدادات فاعلة،
و�أوجدت بذلك �أكرث قطاعات املاء والكهرباء حترر ًا يف املنطقة .ف�إنها �ستقوم �أي�ض ًا ب�إجراء ترتيبات فيما يتعلق ب�إدارة الطلب،
وذلك بغر�ض النهو�ض مب�ستوى كفاءة ا�ستخدام الكهرباء
ويتميز قطاع املاء يف �أبوظبي بكونه �أكرث حترر ًا مقارنة مع نظرائه واملحافظة على املوارد املائية .و�سوف تكت�سب هذه الرتتيبات
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و�ضع �أ�صول الطاقة الكهربائية اململوكة للدولة يف بلدان عربية خمتارة ()2006
خم�صخ�صة
جزئياً

حمررة بالكامل

�شركات توليد
�شركة �إمداد
�شركة جتارة
�شركة توزيع

3
1
1
2

�شركة توليد
�شركة �إمداد
�شركة توزيع

غري جممعة تخ�ضع ل�سيطرة منف�صلة عن
�ضمن �إطار واحد �شركات حكومية الوزارة “الأم”

جزء من
احلكومة

هيئة مياه وكهرباء
�أبوظبي

دائرة املاء
والكهرباء
�شركة الكهرباء
ال�سعودية

�أبوظبي
ال�سعودية

وزارة الطاقة

1
1
1

امل�سار نحو حترير
قطاع الطاقة

الكويت
لبنان

كهرباء لبنان

الأردن

نيبكو

م�صر
�شركات توليد
�شركة �إمداد
�شركات توزيع

5
1
9

�سونيل جاز

اجلزائر

�ستيج

تون�س
هيئة كهرباء ومياه
دبي

دبي

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي لل�سنوات  1985و  1995و  ،2000حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

توليد الطاقة الكهربائية ح�سب نوع الوقود امل�ستخدم يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى (*) – ن�سبة مئوية – ()2004
�أبوظبي
البحرين
الغاز الطبيعي
النفط
الفحم
الطاقة النووية
الطاقة املائية
غريها من م�صادر الطاقة املتجددة

قطر
عمان
الكويت
ال�سعودية
الرنويج
�أملانيا

( ) �شرعت الرنويج يف تنويع قطاع الطاقة الكهربائية من خالل �إقامة حمطات لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة النووية ،كما تتم درا�سة ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للطاقة املائية.
*
امل�صدر :هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي ،وكالة الطاقة الدولية ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

�أهمية خا�صة �ضمن قطاع املاء بالذات ،حيث ميكن ل�سيا�سات
تر�شيد ا�ستهالك املياه وحت�سني �إدارة نظام ال�صرف ال�صحي،
�أن ترتك �أثر ًا مهم ًا على جممل ا�ستهالك الفرد الواحد .و�سوف
تعمد �أبوظبي �إىل التخطيط امل�سبق ل�ضمان كفاية �إمدادات
املاء والكهرباء يف املدى الطويل .ويعد تنويع م�صادر الطاقة
ا�سرتاتيجية رئي�سية ل�ضمان �أمن الطاقة يف امل�ستقبل ،و�سوف

تعمل �أبوظبي على �إر�ساء �أ�سا�س قوي للتنويع ،من خالل
ا�ستك�شاف م�صادر بديلة للطاقة بغية التقليل من االعتماد على
الغاز الطبيعي .ولعل من الأكرث �أهمية �أن الإمارة قد �شرعت
منذ فرتة يف درا�سة فر�ص اال�ستفادة من االحتياطيات املتوافرة
لديها من الغاز الكربيتي (الثقيل).
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عمليات ال�شحن يف مطار �أبوظبي باملقارنة مع مطارات �أخرى (*)
– ن�سبة مئوية من �إجمايل ال�شحنات اجلوية يف منطقة ال�شرق الأو�سط – ()2004
مطارات اخرى 2%

مطارات امل�شرق العربي 4%
مطار م�سقط 2%

مطار الدوحة 3%
مطار الكويت 4%

مطار دبي 27%

مطار الريا�ض 5%
مطار جدة 5%
مطار العني 5%

مطار القاهرة

مطار ال�شارقة 12%

7%

مطار البحرين 7%
مطار �أبوظبي 10%

مطار مريهاباد 8%

�إجمايل ال�شحنات اجلوية =  3,900طن
( ) تت�ضمن مطارات امل�شرق العربي مطارات بريوت والأردن و�سوريا ،وتت�ضمن املطارات الأخرى مطارات �صنعاء وامللك فهد و�شرم ال�شيخ والغردقة والأق�صر.
*
امل�صدر :جملة “�إيري تران�سبورت �إنتيليجين�س” ،وزارة ال�سياحة امل�صرية ،كامبا�س ،زاوية دوت كوم ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

بنيــة تـحتيــة كفـ�ؤة و�آمنــة يف جمـال النقـل

ثمة توجه على م�ستوى الإمارة نحو زيادة عدد ال�سياح �إىل
 2.7مليون �سائح خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة

بف�ضل ارتباطها القوي باملنطقة والعامل  -عرب الرب والبحر
واجلو  -فقد تبو�أت �أبوظبي مكانة بني البلدان الن�شطة على
�صعيد التجارة الدولية .ومن �أجل ت�أمني طاقة ا�ستيعابية
كافية يف مطاراتها وموانئها متكنها من تعزيز مكانتها
كمركز جتاري دويل ،تعكف �أبوظبي على �إعداد خطة رئي�سية
و�شاملة للنقل يف الإمارة ،كما �أنها �ستخ�ص�ص مزيد ًا من
اال�ستثمارات لقطاع النقل .و�سيتم �أي�ض ًا ا�ستحداث �أنظمة
ضال عن بنية حتتية حديثة للطرق ،من وتتوقع �شركة طريان االحتاد  -الناقل الوطني لدولة الإمارات
كف�ؤة للنقل العام ،ف� ً
�أجل �ضمان التدفق ال�سل�س لل�سلع وامل�سافرين بني خمتلف العربية املتحدة  -التي تتخذ من �أبوظبي مقر ًا لها� ،أن تنمو �أعداد
امل�سافرين على منت رحالتها مبعدل �سنوي يبلغ  ،%4.7وذلك
املدن الرئي�سية يف الإمارة.
خالل ال�سنوات الـ  25املقبلة.
ويعد مطار �أبوظبي الدويل حالي ًا وجهة رئي�سية لعمليات ال�شحن
ونقل امل�سافرين .وت�شهد تلك العمليات حالة من النمو املطرد .وتتطلع خطط تو�سعة مطار �أبوظبي الدويل �إىل رفع الطاقة
ويف ظل النمو احلا�صل يف االقت�صادي املحلي � -إىل جانب �سهولة اال�ستيعابية للمطار  -على ثالث مراحل � -إىل  30مليون م�سافر
الو�صول �إىل �أبوظبي من مدن متنامية �أخرى  -ف�إن العمل جا ٍر �سنوي ًا بحلول العام  .2030ويتوقع �أن تكتمل املرحلة الأوىل يف
الآن على �إدخال تو�سعات مهمة يف بنية مطار �أبوظبي بهدف تلبية العام  ،2010لرتتفع بذلك الطاقة اال�ستيعابية للمطار �إىل 12
مليون م�سافر.
الطلب امل�ستقبلي.

كما �أنه من املتوقع �أن ي�ضيف قطاع ال�سياحة الكثري �إىل �أعداد
امل�سافرين الذين ي�ستخدمون املطار .ففي العام  ،2006زار �إمارة
�أبوظبي نحو  1.34مليون �سائح ،علم ًا ب�أن الهدف يتمثل الآن يف رفع
هذا العدد �إىل  2.7مليون �سائح خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة،
وذلك بالتزامن مع دخول فنادق جديدة يف اخلدمة بالإمارة.
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الطاقة اال�ستيعابية للم�سافرين املخطط لها �ضمن م�شروع تو�سعة مطار �أبوظبي (*)
– مليون م�سافر – ()2030–2005
املرحلة  3من التو�سعة

الطاقة
اال�ستيعابية يف
2030

املرحلة  2من التو�سعة

تو�سعة الطاقة
اال�ستيعابية
(املرحلة )3

الطاقة
اال�ستيعابية يف
2020

تو�سعة الطاقة
اال�ستيعابية
(املرحلة )2

املرحلة  1من التو�سعة

الطاقة
اال�ستيعابية يف
2010

تو�سعة الطاقة
اال�ستيعابية
(املرحلة )1

الوقت الراهن

الطاقة
اال�ستيعابية يف
2005

( ) مل تتم امل�صادقة بعد على امل�ضي يف املرحلة  2و  3من خطط التو�سعة.
*
امل�صدر :دائرة النقل يف �أبوظبي ،جلنة الإ�شراف على م�شروع تو�سعة مطار �أبوظبي ،املخطط الأ�سا�سي ملطار �أبوظبي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

توقعات �أعداد ال�سياح والزوار يف �أبوظبي
– �ألف حالة و�صول �إىل املطارات (*) – ()2012–2006

معدل النمو ال�سنوي
الرتاكمي
()2012-2006
املجموع
الزائرون
واملقيمون
ال�سياح

التغري الرتاكمي
()2005-2002

التغري ال�سنوي
الإجمايل
القادمون من الزائرين واملقيمني
القادمون من ال�سياح

( ) ال تت�ضمن الأرقام حركات املرور الأخرى عرب املطار� ،أي املغادرة والرتانزيت وحركة امل�سافرين من الع�سكريني.
*
امل�صدر :منظمة التجارة العاملية ،دائرة النقل يف �أبوظبي ،االحتاد الدويل للنقل اجلوي ،دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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مقارنة بني ميناء زايد ومرافق املنطقة ال�صناعية مبيناء خليفة اجلديد يف الطويلة (*)
التدفق املتوقع للحاويات يف ميناء زايد – مليون حاوية (من فئة
الع�شرين قدم) يف ال�سنة – ()2015-2006

الطاقة اال�ستيعابية اجلاري تطويرها
حالياً يف ميناء الطويلة

التدفق املتوقع لل�سلع عرب ميناء زايد
– مليون طن يف ال�سنة – ()2015-2006

الطاقة اال�ستيعابية اجلاري تطويرها
حالياً يف ميناء الطويلة

( ) اعتمادا على �أحجام ال�صادرات والواردات مل�صهر �أملنيوم بطاقة �إنتاجية تبلغ  2.5مليون طن وم�صنع حديد بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل  3.3مليون طن ،ف�ض ً
ال عن افرتا�ض منو بن�سبة
*
 %10ا�ستناداً �إىل تقديرات عن م�ؤ�س�سة دروري حيال منو حركة احلاويات يف �أبوظبي من م�ستواها احلايل يف ميناء زايد.
امل�صدر :قاعدة معلومات �سي �آي ،هيئة موانئ دبي العاملية ،تقرير م�ؤ�س�سة دروري.

ورغم �إمكانية ظهور فائ�ض يف الطاقة اال�ستيعابية ملطارات كافية لإدارة النمو املتوقع يف ال�صادرات والواردات .كما �أنه
املنطقة على املدى املتو�سط ،ف�إن �أبوظبي �ستكون مهي�أة على نحو ب�إمكان قطاع الأعمال يف �أبوظبي الو�صول بي�سر �إىل امليناء واملطار
املوجودين يف منطقة جبل علي القريبة من الإمارة.
جيد ملواجهة ما قد ينجم عن ذلك من احتدام يف املناف�سة.
ويف حني توجد خطط لتو�سعات �ضخمة لدى عدد من املطارات
يف دولة الإمارات العربية املتحدة والبلدان الأخرى املجاورة� ،إال
�أن امليزات التي يتمتع بها مطار �أبوظبي الدويل  -من حيث املوقع
اجلغرايف والطلب املحلي املتنامي واملرافق الرتفيهية والتجارية
الراقية � -سوف ت�ؤمن له �أن يبقى مق�صد ًا مف� ً
ضال للم�سافرين
ول�شركات الطريان .وت�سعى �أبوظبي بقوة �إىل ا�ستقطاب املزيد
من �شركات الطريان �إىل مطارها بهدف الو�صول �إىل م�ستويات
متقدمة من التوا�صل والربط بني الإمارة والعامل.

و�سوف يتحلى امليناء اجلديد بعدد من امليزات التناف�سية املهمة،
�إذ �أنه �سيكون مت� ً
صال مبنطقة �صناعية حرة ،ما �سي�سهل عمليات
اال�سترياد والت�صدير (للمواد الأولية وال�سلع) من املنطقة
احلرة و�إليها .كما �أن امليناء �سوف يكون مربوطا بعدد من املدن
الرئي�سية واملناطق ال�صناعية الأخرى يف الإمارة ،عرب �شبكات
عالية الكفاءة من الطرق الربية وال�سكك احلديدية .وحتظى
معظم �أرجاء �إمارة �أبوظبي بتغطية �شبكة من الطرق املعبدة،
وهي �شبكة تخ�ضع با�ستمرار لعمليات تو�سعة وحتديث بغية �ضمان
عدم افتقار �أية منطقة للطرق املعبدة.

ومع حتقق مزيد من النمو االقت�صادي وقدر �أكرب من التنويع نحو
ال�صناعات املوجهة للت�صدير وقطاع ال�صناعات التحويلية ،ف�إنه وعليه ،ف�إنه من ال�سهولة مبكان الو�صول �إىل املدن واملوانئ
من املتوقع �أن تطر�أ زيادات كبرية على عمليات ال�شحن من امليناء واملطارات واملناطق ال�صناعية بالإمارة عرب طرق مبا�شرة ،الأمر
الذي يجعل تكلفة النقل ،والزمن الذي ي�ستلزمه داخل الإمارة،
الرئي�سي (ميناء زايد) يف الإمارة ،و�إليه.
ً
�أقل بكثري من املتو�سط .ويجري حاليا �إجراء حت�سينات على
�إن القرار القا�ضي بنقل امليناء من موقعه احلايل يف طرف الطرق التي تربط املنطقة الغربية ومدينة العني اجلنوبية ببقية
مدينة �أبوظبي �إىل موقع جديد بالطويلة (ميناء ومنطقة خليفة الإمارة ،وذلك من �أجل دعم التنمية يف خمتلف مناطق الإمارة،
ال�صناعية)� ،سوف يوفر بنية حتتية ممتازة وطاقة ا�ستيعابية وتعزيز االندماج بينها.
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الطاقة اال�ستيعابية للم�سافرين وحركة امل�سافرين املتوقعة عرب مطار �أبوظبي باملقارنة مع مطارات �إقليمية �أخرى (*)
– مليون م�سافر – ()2012
قـ ـ ــد يـ ـ�ؤدي الفـ ـ ــائ�ض
املتوقع �إل ــى تخفي ــ�ض
م�ستـ ـ ـ ـ ــوى الربح ـي ـ ـ ــة

الطلب

الفائ�ض الإجمايل ال�شارقة

م�سقط

البحرين

الكويت

القاهرة

�أبوظبي

الدوحة

دبي

جبل علي

( ) يتوقع �أن ت�صل الطاقة اال�ستيعابية للم�سافرين يف �أبوظبي �إىل  30مليون بحلول  2012غري �أن الأكرث احتماال هو الو�صول �إىل هذا الرقم بحلول العام  2030ح�سب املراحل املعلنة
*
مل�شروع التو�سعة.
امل�صدر :زاوية دوت كوم ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ا�ستخدام تقنية املعلومات يف دولة الإمارات باملقارنة مع بلدان �أخرى ()2005–2004
ال�سكان (مليون)

النمو ال�سنوي يف م�ؤ�شر ا�ستخدام
تقنية املعلومات واالت�صاالت

النمو ال�سنوي  -ن�سبة مئوية -

البحرين
الإمارات العربية املتحدة
قطر
الكويت
ال�سعودية
الأردن
عمان
لبنان
املتو�سط = 1.27
(م�ؤ�شر ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت)

امل�صدر :مركز درا�سات االقت�صاد الرقمي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

(مقدار النمو)
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بنية عالية الكفاءة لتقنية االت�صاالت واملعلومات
ومعدالت ا�ستخدام مرتفعة
من املعروف �أن االقت�صاد العاملي بات معتمد ًا على تقنيات عالية
الكفاءة يف جمال املعلومات واالت�صاالت .وتقوم �أبوظبي الآن
بتطوير قدراتها يف هذا املجال ،بهدف االرتقاء باقت�صادها على
�سل�سلة القيمة .وتت�سم دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�أبوظبي
على وجه التحديد ،مب�ستويات ا�ستخدام عالية لأجهزة الهاتف
واحلا�سوب و�شبكة الإنرتنت ،باملقارنة مع بقية �أنحاء املنطقة.

ت�سعى �أبوظبي �إىل ت�شجيع املزيد من الإنفاق على تقنية
املعلومات واالت�صاالت بهدف الو�صول �إىل م�ستويات
م�شابهة لتلك املوجودة يف �أف�ضل اقت�صادات العامل

كما تعترب ن�سبة م�ستخدمي احلا�سوب ال�شخ�صي من ال�سكان
مرتفعة هي الأخرى� ،إذ تقف عند م�ستوى يبلغ  .%26وهذا ال
يعك�س فقط اهتمام ال�سكان بالتقنيات احلديثة ،و�إمنا ي�شري
�أي�ض ًا �إىل القدرة ال�شرائية العالية التي يتمتعون بها .فتكلفة
جهاز احلا�سوب ال�شخ�صي ال تتجاوز  %2.3من متو�سط دخل
الفرد يف الإمارة ،وهو م�ستوى يقل بكثري عما هو �سائد يف
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى .ونتيجة لذلك ،ف�إن
معدالت تبني التقنية يف �أبوظبي قادرة على ت�سجيل مزيد من
النمو.

انت�شار �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صي يف دولة الإمارات باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ن�سبة مئوية من �إجمايل ال�سكان – ()*2006
الإمارات العربية املتحدة
�أبوظبي

قطر
الكويت
ال�سعودية
عمان
�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

املتو�سط

انت�شار �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صي

البحرين

الأردن
م�صر

( ) البيانات اخلا�صة بدولة الإمارات تعود ل�سنة  ،2007والبيانات اخلا�صة بالأردن و�سوريا وم�صر هي ل�سنة  ،2003وجميع البيانات الأخرى تعود ل�سنة  .2004كما �أن البيانات
*
اخلا�صة بدولة الإمارات متثل املتو�سط احل�سابي لبيانات �إمارتي �أبوظبي ودبي.
امل�صدر :تيلي جيوجرايف� ،أوك�سفورد بيزن�س جروب ،بنك �ساردار ،مركز درا�سات االقت�صاد الرقمي ،مايكرو�سوفت ،جمموعة املر�شدين العرب ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية 2030
لإمارة �أبوظبي.

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

وم�ستقب ًال� ،سوف تقوم �أبوظبي ب�إطالق نظام متطور للنقل العام
يف الإمارة ،وذلك بغية الت�أكد من �أن ال�سكان يحظون بخيارات
متنوعة للتنقل بني املدن الرئي�سية (مثل العني و�أبوظبي) وبني
املواقع الرئي�سية لل�سياحة والأعمال وال�سكن .ويتم العمل �أي�ض ًا
على حت�سني و�سائل النقل العام التقليدية يف الإمارة ،ف� ً
ضال
عن الت�شجيع على ا�ستخدامها .كما جتري مراجعة خطط تتعلق
ب�إقامة نظام للمرتو يف مدينة �أبوظبي� ،إىل جانب خطط لإن�شاء
�شبكة لل�سكك احلديدية عرب الإمارة ب�أكملها ،و�شبكات نقل �إىل
اجلزر التي يتم تطويرها لتكون منتجعات �سياحية.

ولدى �أبوظبي بوجه خا�ص �أعلى معدل ا�ستخدام للهاتف
النقال ،ما يعك�س انفتاح �سكان الإمارة على ا�ستخدام التقنيات
احلديثة ،والنمط ال�سريع للحياة التي يعي�شونها ،عالوة على
جودة �شبكة االت�صاالت املتاحة.
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انت�شار �أجهزة الهاتف النقال يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ن�سبة عدد امل�شرتكني �إىل �إجمايل ال�سكان – ()*2006
الإمارات العربية املتحدة
�أبوظبي
البحرين
ا�ستخدام �أجهزة الهاتف النقال

قطر
الكويت
ال�سعودية
الأردن
عمان
�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

لبنان
املتو�سط

م�صر

( ) تعود بيانات دبي و�أبوظبي للعام .2005
*
امل�صدر� :شركة الإمارات لالت�صاالت ،مركز درا�سات االقت�صاد الرقمي ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ويعترب عدد امل�شرتكني يف �شبكة الإنرتنت مرتفع ًا بالن�سبة �إىل
املنطقة� ،إال �أن الإمارة ت�سعى �إىل زيادة معدالت انت�شار الإنرتنت
لت�صل �إىل امل�ستويات امل�سجلة يف البلدان املقارنة؛ �أي من %11
�إىل  .%60وتعتزم �أبوظبي بوجه خا�ص �إيالء مزيد من االهتمام
لرفع معدالت انت�شار و�سرعة اخلطوط “وا�سعة النطاق” للإنرتنت
(.)Broad Band

و�سوف يتم ت�شجيع املزيد من الإنفاق على تقنيات املعلومات
واالت�صاالت لي�صل �إىل م�ستويات مماثلة لتلك ال�سائدة يف كل
من نيوزيلندا و�سنغافورة ،ما �سي�ضمن ل�سكان الإمارة ومن�ش�آت
الأعمال فيها ارتباط ًا فاع ًال بال�شبكة العاملية للإنرتنت ،وي�ؤمن
لهم القدرة على التوا�صل ومزاولة الأعمال مع العامل اخلارجي
على نحو حر وفاعل .وال يخفى على �أحد �أن التطورات يف جمال

الإنفاق على تقنية املعلومات واالت�صاالت يف دولة الإمارات باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل – ()2005

�سنغافورة
الرنويج
�إيرلندا
الإمارات العربية املتحدة
ال�سعودية
الكويت
امل�صدر :م�ؤ�شرات التنمية العاملية ( 2006البنك الدويل)� ،شركة جلوبال �إن�سايت ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

الدعم احلكومي لتقنية املعلومات واالت�صاالت

نيوزيلندا
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ومن هنا ،ف�إن املكانة التي ت�سعى �أبوظبي �إىل حتقيقها م�ستقب ًال على
خارطة هذا االقت�صاد املبني على املعرفة ،ت�ستدعي �أن يتوافر لدى
الإمارة بنية حتتية متقدمة جد ًا يف جمال االت�صاالت ،و�أن يكون
�سكانها متمر�سني يف ا�ستخدام تقنيات املعلومات واالت�صاالت.

و�سوف ت�سعى �أبوظبي  -عرب �إر�ساء نظام فاعل للتخطيط
العمراين ي�ستند �إىل عمليات تخطيط �شاملة � -إىل اال�ستمرار
اال�ستدامة البيئية
يف الت�أكد من �أن منوها ال�صناعي واالقت�صادي يحدث من دون
تدرك �أبوظبي �أهمية احلاجة �إىل املحافظة على توازن بني النمو الت�سبب ب�آثار �سلبية على البيئة التي يعي�ش فيها �سكان الإمارة.
االقت�صادي واال�ستدامة البيئية ،وذلك لت�أمني ا�ستقرار طويل وتويل الإمارة حماية البيئة الطبيعية احلد الأق�صى من االهتمام،
وذلك بالتوازي مع النمو االقت�صادي.
الأمد ،وللمحافظة على جودة احلياة ل�سكان الإمارة.
لذلك تعمل الإمارة على تطبيق جملة من الت�شريعات البيئية ،ويف ه ـ ــذا ال�سي ــاق ،ت ــم ت�أ�سيـ�س هيئة البيئ ــة يف العام
كما �أنها تقدم حوافز للأفراد والأعمال لت�شجيعهم على احرتام  -باعتب ــارها كيان ًا م�ستقـ ـ ًال متوله احلكومة  -لتقوم مب�ساعدة
البيئة الطبيعية .وخالل ثالث �سنوات و�صو ًال �إىل العام  ،2005احلكومة على �إعداد الت�شريعات البيئية والوقوف على تنفيذها.

1996

اال�ستدامة البيئية يف دولة الإمارات العربية املتحدة باملقارنة مع بلدان �أخرى
– على مقيا�س من �صفر �إىل )2005( – 100
الرتتيب
من بني  146بلداً
فنلندا
الرنويج
ال�سويد
�سوي�سرا
اليابان
فرن�سا
الواليات املتحدة
اململكة املتحدة
الأردن
تقدمت  32مرتبة منذ عام
 .) (2002ويف عام ،2005
منح *
برنامج البيئة التابع للأمم
املتحدة املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان جائزة “بطل
الأر�ض” تقديرا لدور �سموه يف
املحافظة على البيئة.

الإمارات العربية املتحدة 2005

م�صر
كوريا اجلنوبية
ال�سعودية
الكويت
الإمارات العربية املتحدة 2002

الأف�ضل

الأ�سو�أ

( ) حازت دولة الإمارات يف عام  2002على املرتبة قبل الأخرية ح�سب ت�صنيف م�ؤ�شر اال�ستدامة البيئية ،الأمر الذي حدا بال�سلطات �إىل تد�شني مراجعة داخلية وا�سعة النطاق ملعرفة �أ�سباب
*
احل�صول على مرتبة متدنية (حظي  144بلداً بتغطية م�ؤ�شر اال�ستدامة البيئية لعام .)2002
امل�صدر :م�ؤ�شر اال�ستدامة البيئية لعام .2005

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

االت�صاالت ت�ؤدي دور ًا مهم ًا على �صعيد دعم امل�ساهمة املتنامية
للتجارة الدولية للخدمات يف جممل �أن�شطة االقت�صاد العاملي.

تقدمت دولة الإمارات العربية املتحدة بنحو  32مرتبة وفق
ت�صنيفات امل�ؤ�شر العاملي لال�ستدامة البيئية ( ،)ESIوذلك يف
�أعقاب جهود مركزة قامت بها الدولة على �صعيد حماية البيئة.
وت�ستند عملية احت�ساب هذا امل�ؤ�شر �إىل عوامل ت�شمل املوارد
الطبيعية ،وم�ستويات التلوث ،وجهود حماية البيئة ،ومدى فاعلية
تلك اجلهود.
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�أهـــداف الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

�سوف تقوم �إمارة �أبوظبي بتطوير بنية حتتية مبوا�صفات عاملية .ولن يقت�صر �أثر تلك
البنية على دعم م�ستويات النمو االقت�صادي املتوقعة واملحافظة عليها فح�سب ،بل �إنها
�ست�ؤدي �أي�ضاً دور املحفز لهذا النمو.

الـهــدف احلادي
والع�شرون

الـهـــدف الثاين
والع�شرون

الـهـــدف الثالث
والع�شرون

الـهـــدف الرابع
والع�شرون

�ضمان �أمن الطاقة
لتلبية االحتياجات
امل�ستقبلية

بنيــة حتتيــة
كفــ�ؤة و�آمنة يف
جمال النقل

بنية عالية الكفاءة
لتقنية االت�صاالت
واملعلومات ومعدالت
ا�ستخدام مرتفعة

اال�ستــدامة
البيئيــة

يف معر�ض �سعيها لتلبية
االحتياجات امل�ستقبلية� ،سوف
ت�ستفيد �أبوظبي من حترير بع�ض
جوانب قطاع املاء والكهرباء
(ب�صفة خا�صة عمليات توليد
الكهرباء) ،الأمر الذي يعد عام ًال
�أ�سا�سيا ل�ضمان توافر �إمدادت
كافية من املاء والكهرباء ذات
قدرة على اال�ستجابة للتغريات
التي تطر�أ على �صعيد الطلب.
كما �أن حترير القطاع يعد الإجراء
الأكرث فاعلية يف ا�ستقطاب
ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة واخلربات
الدولية .وقد مت ت�أ�سي�س هيئة مياه
وكهرباء �أبوظبي يف العام 1998
 كجهة �شبه حكومية تقوم علىتنظيم قطاع املاء والكهرباء -
حيث �أ�شرفت خالل العقد املا�ضي
على خ�صخ�صة الأ�صول احلكومية
يف هذا القطاع ،و�أوجدت بذلك
�أكرث قطاعات املاء والكهرباء
حترر ًا يف املنطقة.

�سوف تقوم �أبوظبي ب�إطالق
نظام متطور للنقل العام يف
الإمارة ،وذلك بغية الت�أكد من
�أن ال�سكان يحظون بخيارات
متنوعة للتنقل بني املدن
الرئي�سية (مثل العني و�أبوظبي)
وبني املواقع الرئي�سية لل�سياحة
والأعمال وال�سكن .ويتم العمل
�أي�ض ًا على حت�سني و�سائل النقل
العام يف الإمارة ،ف�ضال عن
الت�شجيع على ا�ستخدامها.
كما جتري مراجعة خطط
تتعلق ب�إقامة نظام للمرتو يف
مدينة �أبوظبي� ،إىل جانب
خطط لإن�شاء �شبكة لل�سكك
احلديدية عرب الإمارة ب�أكملها،
و�شبكات نقل �إىل اجلزر التي
يتم تطويرها لتكون منتجعات
�سياحية.

�سوف يتم ت�شجيع املزيد
من الإنفاق على تقنيات
املعلومات واالت�صاالت لي�صل
�إىل م�ستويات مماثلة لتلك
ال�سائدة يف كل من نيوزيلندا
و�سنغافورة ،ما �سي�ضمن
ل�سكان الإمارة ومن�ش�آت
الأعمال فيها ارتباط ًا فاع ًال
بال�شبكة العاملية للإنرتنت،
وي�ؤمن لهم القدرة على
التوا�صل ومزاولة الأعمال مع
العامل اخلارجي على نحو حر
وفاعل.

تدرك �أبوظبي �أهمية
احلاجة �إىل املحافظة على
توازن بني النمو االقت�صادي
واال�ستدامة البيئية ،وذلك
لت�أمني ا�ستقرار طويل الأمد،
وللمحافظة على جودة
احلياة ل�سكان الإمارة.
لذلك تعمل الإمارة على
تطبيق جملة من الت�شريعات
البيئية ،كما �أنها تقدم
حوافز للأفراد والأعمال
لت�شجيعهم على احرتام
البيئة الطبيعية.
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تعترب القوى الب�شرية �أحد �أهم املوارد التي حترك عجلة النمو االقت�صادي .ومن خالل
التعليم والتدريب وتنمية املهارات� ،سوف تعمل �أبوظبي ب�شكل م�ستمر على تطوير واجتذاب
قوة عمل منتجة وذات مهارات متقدمة ،وذلك بغية تعزيز �أدائها االقت�صادي.
رغم حمافظة �أبوظبي على معدالت بطالة منخف�ضة� ،إال �أن
با�ستطاعتها �أن ت�ستفيد من عدد من الفر�ص لزيادة فاعلية
و�إنتاجية قوة العمل لديها خالل ال�سنوات املقبلة .ومع دخول
�أعداد متزايدة من املواطنني �إىل قوة العمل ،ف�إنه ثمة جمال
�أكرب لتوظيف الإناث والطالب .وعالوة على ذلك ،ف�إن تعزيز
الروابط بني �أرباب العمل وامل�ؤ�س�سات التعليمية �سوف ي�ضمن
امتالك املواطنني للمهارات الالزمة لتلبية احتياجات اقت�صاد
متنام .ويف حني �سيتم ت�شجيع �أرباب العمل على اال�ستثمار يف
تدريب املوظفني ،ف�إنهم �سي�ستفيدون من درا�سات تركز على
�صناعات بعينها بغية معاجلة ق�ضايا الإنتاجية عرب عدد من
القطاعات االقت�صادية.

�أهداف الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل تطوير قوة عمل تت�سم بقدر عال من
املهارات والإنتاجية ،وذلك بوا�سطة �إحداث تغيريات جذرية يف
اخل�صائ�ص احلالية ل�سوق العمل.

قـدر �أعلى من امل�ش ــاركة لقـ ــوة العمــل املواطن ــة
نظر ًا ل�صغر حجم �سكانها ،ا�ستقبلت �أبوظبي الأيدي العاملة
الأجنبية للم�شاركة يف اقت�صاد الإمارة املتنامي ب�سرعة .ويف
حني ت�ؤدي قوة العمل املواطنة دور ًا مهم ًا �ضمن بع�ض القطاعات
 مثل قطاع اخلدمات احلكومية  -ف�إن هذه القوة ال ت�شكل يفالوقت الراهن �سوى  %11من �إجمايل قوة العمل يف الإمارة.
لذا ف�إن �أبوظبي تدرك �أهمية زيادة فاعلية قوة العمل املواطنة
من خالل اجتذاب مزيد من املواطنني �إىل �سوق الوظائف ،وهي
عملية تعد يف غاية الأهمية �أي�ض ًا بالن�سبة �إىل الأمن االقت�صادي
للإمارة يف امل�ستقبل.

ولقد مت حتديد قطاعات رئي�سية  -كالطاقة والتمويل والتجارة
وال�صناعة التحويلية  -باعتبارها ذات �أهمية ا�سرتاتيجية.
جيل جديدٍ من املواطنني ال�شباب مرحلة الن�ضج ،ف�إن
ومع بلوغ ٍ
الهدف �سوف يتمثل يف تعزيز م�شاركتهم يف تلك القطاعات
خالل �سنوات مقبلة.
وثمة م�ؤ�شرات مهمة تدل على حدوث تطور �إيجابي .فقد انخف�ض
عدد الأفراد الذين يعيلهم املوظف املواطن الواحد من  4.4يف
العام � 1985إىل  3.6يف العام  ،2006مما ي�شري �إىل ازدياد
يف معدالت انخراط املواطنني يف �سوق العمل من �أجل توفري
الدخل لأنف�سهم ولأ�سرهم .ويجري الآن تنفيذ عدد من املبادرات
احلكومية التي ت�ستهدف الطلبة والعاطلني عن العمل والإناث،
وذلك بغية املحافظة على ا�ستمرار هذا االجتاه.
وال ت�شكل الإناث حالي ًا �سوى  %14من �إجمايل قوة العمل ،الأمر
الذي ي�شري �إىل وجود قوة ب�شرية كبرية غري م�ستغلة .ولكن الإناث
املواطنات يتمتعن مب�ستويات عالية من التعليم� ،إذ تتجاوز �أعداد
الإناث امللتحقات مب�ؤ�س�سات التعليم العايل �أعداد الذكور امللتحقني
بتلك امل�ؤ�س�سات ،ما يعني �أن ت�شجيعهن على دخول �سوق العمل
�سينطوي على فوائد جمة .و�ستحظى اجلهود الهادفة �إىل تعزيز
م�شاركة املواطنني يف قوة العمل بدفعة قوية من جانب امل�ساعي
الرامية �إىل ت�شجيع الإناث على تويل دور اقت�صادي �أكرب� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن التو�سع يف تنمية مناطق الإمارة �سيتيح فر�ص ًا
متزايدة �أمام الإناث يف املناطق النائية.
�سوف تعمل �أبوظبي على �ضمان امتالك قوة العمل
املواطنة للمهارات الالزمة للمناف�سة �ضمن اق�صاد متنام
ومنفتح
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معدل ال�سكان الن�شطني اقت�صادي ًا (*) يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– ن�سبة مئوية من �إجمايل ال�سكان – ()2005
�أبوظبي (غري املواطنني)
الإمارات العربية املتحدة
�أبوظبي
الرنويج
�سنغافورة
�أ�سرتاليا
�إيرلندا
فرن�سا
لبنان
ال�سعودية
�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

م�صر
�أبوظبي (املواطنون)

( ) معدل ال�سكان الن�شطني اقت�صاديا = قوة العمل�/إجمايل ال�سكان.
*
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005م�ؤ�شرات التنمية العاملية (البنك الدويل) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وحيث �أن معدل البطالة الكلي يف الإمارة ال يتجاوز  ،%3.5ف�إن
بالإمكان القول �أن �أعداد العاطلني عن العمل يف �أبوظبي ما
تزال متدنية .بيد �أن معدل البطالة يف �أو�ساط املواطنني يعد
مرتفع ًا ن�سبي ًا ،وبالتايل ف�إن �أبوظبي ت�ستهدف تخفي�ضه من
�أجل �ضمان ا�ستفادة جميع املواطنني من التطور االقت�صادي
احلا�صل يف الإمارة.

وميكن � -إىل حد كبري � -إرجاع البطالة يف �أو�ساط قوة العمل
املواطنة �إىل وجود حالة من عدم التوافق بني التعليم ،من جهة،
والفر�ص الوظيفية املتاحة يف �سوق العمل ،من جهة �أخرى .ويعترب
حل هذه الإ�شكالية �أمر ًا جوهري ًا لنجاح االقت�صاد م�ستقب ًال .وقد
مت �إطالق �سل�سلة من الإ�صالحات التعليمية واملبادرات التدريبية،
بغية معاجلة النق�ص يف املهارات وت�أمني �أعداد متزايدة من

معدل الإعالة (*) يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– عدد الأفراد الذين ُيعيلهم املوظف الواحد – ()2005

�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

�أبوظبي (غري املواطنني)
لبنان
�إيرلندا
�سنغافورة
كندا
الرنويج
�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة
�أبوظبي (املواطنون)
دبي

( ) تتفاوت قيم معدالت الإعالة بني عامي  2003و  2005وهي حمت�سبة عن طريق ق�سمة �إجمايل عدد غري العاملني على �إجمايل عدد العاملني.
*
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لدبي  ،2005وزارة االقت�صاد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين يف �أبوظبي  1995و ،2005
م�ؤ�شرات التنمية العاملية (البنك الدويل) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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توزيع الن�شطني وغري الن�شطني اقت�صادي ًا يف �أبوظبي ح�سب احلالة والن�شاط
– �ألف ن�سمة – ()2005
فئتان ميكن ا�ستهدافهما
لأغرا�ض التوظيف

املواطـ ــنون

غري حمدد

ذوو
االحتياجات
اخلا�صة

غري
الراغبني
بالعمل

امللتزمون
منازلهم

الطلبة
امل�سجلون

فوق � 65سنة
(املتقاعدون)

غري
الن�شطني

العاطلون

العاملون

ال�سكان
فوق عمر
� 15سنة

ال�سكان
حتت عمر
� 15سنة

�إجمايل
ال�سكان

غري املواطن ــني

غري حمدد

ذوو
االحتياجات
اخلا�صة

غري
الراغبني
بالعمل

امللتزمون
منازلهم

الطلبة
امل�سجلون

فوق � 65سنة
(املتقاعدون)

غري
الن�شطني

العاطلون

العاملون

ال�سكان
فوق عمر
� 15سنة

ال�سكان
حتت عمر
� 15سنة

�إجمايل
ال�سكان

امل�صدر :الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

املوظفني امل�ؤهلني ب�شكل منا�سب ،وذلك لتلبية االحتياجات فقد �صادق جمل�س �أبوظبي للتعليم على متويل �إن�شاء حرم جديد
لكليات التقنية العليا التي حققت جناح ًا باهر ًا .كما �أ�شرف
املتغرية للقطاع اخلا�ص.
املجل�س على �إطالق �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص بغر�ض
وعلى م�ستوى �آخر ،تقوم عدد من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات النهو�ض بالتعليم العام �ضمن املرحلتني الأ�سا�سية والثانوية.
الأكادميية الأجنبية املعروفة بت�أ�سي�س ح�ضور لها يف الإمارة.
ومن �ش�أن ال�شراكات مع هذه امل�ؤ�س�سات  -عالوة على االلتزام ويكمن الهدف من حتديث قطاع التعليم يف �ضمان �أن يكون
املحلي القوي باال�ستثمار يف التعليم � -أن يف�ضي �إىل قطاع تعليم لدى اخلريجني املهارات وامل�ؤهالت الالزمة لدفع عجلة النمو
�أكرث تطور ًا .ولن يقت�صر دور هذا القطاع على تلبية االحتياجات االقت�صادي .ومن �أجل ذلك� ،سوف يتم توجيه التعليم املتخ�ص�ص
التعليمية املحلية فح�سب ،بل �إنه �سي�ستقطب �أي�ض ًا الطلبة من نحو تلبية الطلب املتوقع من قبل قطاعات النمو امل�ستقبلي،
عموم املنطقة .كما �أن ت�أ�سي�س قطاع تعليم �أكرث تطور ًا �سيقود خ�صو�ص ًا يف جماالت الهند�سة والف�ضاء وتقنية املعلومات والطب
تدريجي ًا �إىل �إر�ساء بيئة ن�شطة للبحث والتطوير ،تدفع يف نهاية والعلوم التطبيقية وال�سياحة والأعمال.
املطاف باجتاه �إر�ساء دعائم االقت�صاد املبني على املعرفة الذي
وقد حققت املبادرات احلكومية بالفعل جناح ًا ملحوظ ًا يف توجيه
ت�سعى الإمارة للو�صول �إليه.
الإناث نحو التعليم العايل؛ وبن�سبة التحاق تبلغ  ،%53ف�إن
وبالتوازي مع اجلهود الرامية �إىل بناء قاعدة �أمنت للتعليم العايل ال�شابات من املواطنات يتطلعن ب�صورة متزايدة �إىل احل�صول
يف الإمارة  -من خالل التعاون مع جامعات ذات �سمعة دولية  -على درجات تعليمية عليا .وباملقابل ،ف�إن ن�سبة �أقل من الذكور
تقوم �أبوظبي �أي�ض ًا بتطوير قاعدة للتدريب املهني والتقني لديها .توا�صل تعليمها اجلامعي� ،سواء يف �أبوظبي �أو يف دولة الإمارات
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معدل البطالة يف �أبوظبي ح�سب اجلن�سية ()2005–1995

غري املواطنني

املواطنون

الإجمايل

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

املعرو�ض من املتخ�ص�صني احلا�صلني على تعليم عالٍ باملقارنة مع الطلب ب�سوق العمل يف �أبوظبي ()2005( – )1

الفائ�ض

الأعمال
العجز

الإدارة

التعليم
الهند�سة

القانون
تقنية املعلومات
واالت�صاالت

()2

ن�سبة ت�سجيل الطلبة ح�سب التخ�ص�ص

خط التوازن بني
العر�ض والطلب

العلوم الطبيعية
والإن�سانية

الطب

ن�سبة التوظيف ح�سب التخ�ص�ص
( )1مت التو�صل �إىل نتائج م�شابهة من خالل �إعادة التحليالت ذاتها با�ستخدام بيانات تخ�ص دولة الإمارات العربية املتحدة.
( )2تت�ضمن الإدارة من بني تخ�ص�صات �أخرى الإدارة العامة ،والرتجمة ،وال�سكرتاريا العامة� ،إلخ.
امل�صدر :الإح�صاء ال�سكاين يف �أبوظبي  1995و  ،2005الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005التقرير ال�سنوي جلامعة الإمارات  ،2006-2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية 2030
لإمارة �أبوظبي.

تطــوير قط ــاع التعـليـ ــم
�أر�ست املبادرات التعليمية الأخرية الأر�ضية الالزمة لإجراء حتديث �شامل للنظام التعليمي يف �أبوظبي .وقد �أقدم عدد من اجلامعات ذات ال�سمعة

الدولية  -مبا يف ذلك جامعة ال�سوربون  -على اختيار �أبوظبي كموقع لت�أ�سي�س فروع فيها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد مت الإعالن عن ت�أ�سي�س مركز “ان�سياد”
( )INSEADللتعليم التنفيذي وبحوث الأعمال ،من خالل اتفاق مع جمل�س �أبوظبي للتعليم .كما �أن كلية “فليت�شر” ( )Flectcherللقانون والدبلوما�سية التابعة
جلامعة “تفت�س” ( )Tuftsالأمريكية تخطط لتقدمي برامج تعليمية يف الإمارة .و�سوف تعمل كلية ميونخ للتقنية وجامعة بون ب�شكل م�شرتك على ت�أ�سي�س كلية للطب

والعلوم �ضمن حرم جامعة �أبوظبي .وقد وقعت الإمارة اتفاقية مع جامعة نيويورك لتطوير حرم جامعي �شامل للعلوم الإن�سانية يف �أبوظبي ،بهدف البدء يف ا�ستقبال
الطلبة يف العام  .2010وعلى م�ستوى التعليم الثانوي ،جرى �إطالق عدد من املدار�س النموذجية التي �ستدار فيها امل�شاريع التعليمية من قبل جامعة زايد ومعهد
العلوم التطبيقية .وقد �أ�س�س جمل�س �أبوظبي للتعليم برناجما رياديا �سيتم من خالله �إدارة  30رو�ضة ومدر�سة ابتدائية حكومية من قبل م�شغلني دوليني يف جمال
التعليم� ،سيعملون �إىل جانب الطواقم التعليمية املوجودة يف تلك املدار�س .ويقوم جمل�س �أبوظبي للتعليم يف الوقت احلايل ب�إجراء حتليالت دميوغرافية وتطوير خطة
ا�سرتاتيجية ،بهدف توفري �أ�سا�س متني لبنية حتتية مدر�سية متطورة على مدى الـ  12عام ًا املقبلة .وقد مت ت�أ�سي�س كلية الإمارات لإتاحة فر�ص التطوير املهني امل�ستمر
ملعلمي ومديري املدار�س.
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العاملون يف القطاع اخلا�ص باملقارنة مع العاملني يف القطاع العام يف �أبوظبي – عدد العاملني – ()2005–1995
غري املواطنني

معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي
()2005-1995

معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي
()2005-1995

الإجمايل
القطاع اخلا�ص

الإجمايل
القطاع اخلا�ص

القطاع العام

القطاع العام

املواطنون

امل�صدر :الإح�صاء ال�سكاين يف �أبوظبي  1995و � ،2005صندوق النقد الدويل ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

العربية املتحدة بوجه عام .وتدرك احلكومة وجود حاجة �إىل املنوال ذاته ،ف�إن لدى �أبوظبي الفر�صة لإعادة توجيه التوظيف
حتفيز الذكور من املواطنني لاللتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،بعيد ًا عن القطاعات ذات الإنتاجية املنخف�ضة �إىل قطاعات
ما �سيوفر دفعة �إ�ضافية �إىل ثروة الإمارة من ر�أ�س املال الب�شري� .أكرث �إنتاجية  -مثل ال�صناعات الأ�سا�سية والتحويلية  -لتخلق
بذلك قوة عمل �أكرث كفاءة ،وتزيد من ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل.
ا�ستخــدام �أمثــل لقــوة العمــل
�سوف تعمد �أبوظبي �إىل �إحلاق ر�أ�سمالها الب�شري بالقطاعات
الأكرث �إنتاجية من االقت�صاد .وي�ستوعب القطاع العام ب�أبوظبي
حاليا ن�سبة من �إجمايل التوظيف تفوق الن�سب ال�سائدة يف
االقت�صادات املقارنة ،ما يدل على وجود حاجة لرفع م�ستوى
ا�ستخدام القطاع اخلا�ص لر�أ�س املال الب�شري بغية حتقيق
الأهداف االقت�صادية الكلية.
وعليه� ،سيتم تخفي�ض معدالت التوظيف يف القطاع العام مع
ت�شجيع عمليات التوظيف يف القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي �سيقود
�إىل منو قوة العمل داخل القطاع اخلا�ص و�إىل ا�ستقطاب مزيد
من الأيدي العاملة املاهرة .وقد مت بالفعل اتخاذ �إجراءات
تهدف �إىل تعزيز كفاءة التوظيف يف القطاع العام ،وذلك كجزء
من الربنامج ال�شامل لإعادة هيكلة اجلهاز احلكومي .وتعكف
احلكومة الآن على خ�صخ�صة وتعهيد العديد من اخلدمات غري
الأ�سا�سية التي كان يتوالها �سابق ًا القطاع العام ،وذلك لكي
تتمكن احلكومة من الرتكيز على وظائفها التنظيمية والإدارية.
فقد �شهد م�ستوى التوظيف يف القطاع العام تخفي�ضات كبرية يف
العامني  2006و  ،2007وهو يقف حالي ًا عند م�ستوى 16,000
موظف (باملقارنة مع  60,000موظف يف العام  .)2005وعلى

م�ستــويات �أف�ضــل لإنتــاجية قـوة العمــل
لقد منت الإنتاجية الكلية لقوة العمل يف �أبوظبي ب�شكل ملحوظ
خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية .بيد �أن هذه املكا�سب حتققت  -يف
معظمها � -ضمن قطاعي النفط وال�صناعات التحويلية .ويرجع
اجلزء الأكرب من املكا�سب املتحققة يف قطاع النفط �إىل ارتفاع
�أ�سعار اخلام ،التي رفعت ب�شكل كبري من م�ستوى الدخل املتولد
من قبل املوظف الواحد .ومن املهم ت�شجيع القطاعات االقت�صادية
الأخرى  -التي �شهدت انخفا�ضات فعلية يف �إنتاجيتها  -على
ا�ستخدام قوة العمل املتاحة لها على نحو �أكرث كفاءة ،والنهو�ض
ب�إنتاجيتها من دون احلاجة �إىل دعم حكومي.
وتعتزم �أبوظبي تعزيز �إنتاجية قوة العمل للو�صول بها �إىل
امل�ستويات ال�سائدة يف البلدان املقارنة .ومن �ش�أن ذلك �أن يتيح
للإمارة زيادة �إنتاجها االقت�صادي من دون احلاجة �إىل جلب
موجات �ضخمة جديدة من الأيدي العاملة الأجنبية .و�سرتكز
اال�سرتاتيجية على حتفيز الن�شاط االقت�صادي والقطاعات التي
ي�ستطيع ر�أ�س املال الب�شري �أن ي�ساهم فيها ب�إنتاج قدر �أكرب من
القيمة امل�ضافة.
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�إنتاجية العمل ح�سب القطاعات االقت�صادية يف �أبوظبي ()2005–1995( )1

حيز الإنتاجية
املتزايدة
ال�صناعات التحويلية

حيز
الإنتاجية
املرتاجعة

امل�صارف والت�أمني
والعقارات

النقل واالت�صاالت
الت�شييد اخلدمات احلكومية
الزراعة
التجارة واملطاعم
والفنادق
خدمات �أخرى

النمو احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل

النفط والغاز
الناجت املحلي
الإجمايل

()2

منو التوظيف
حجم الفقاعة = احلجم الن�سبي للقطاع كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل يف 2005
( )1تت�ضمن اخل ــدمات الأخــرى اخلدمات الإجتمـاعية وال�شخ�صيــة ،و�أن�شطة الأ�س ــر اخلــا�صة باعتبــارها �أرباب عمل ،ف�ضـ ـ ً
ال عن �أن�شطة غيـر حمددة للأ�سر �إىل جانب �أن�شطــة املنظمـات والهيئات
الأجنبية.
( )2الزيادة يف الناجت املحلي الإجمايل لقطاع النفط تعود جزئياً �إىل االرتفاعات التي �شهدتها �أ�سعار النفط خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين يف �أبوظبي  ،2005م�ؤ�شرات التنمية العاملية (البنك الدويل) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

تباين �إنتاجية العمل ح�سب القطاع يف �أبوظبي – الن�سبة املئوية للتغري – ()2005–1995

النفط والغاز
ال�صناعات التحويلية
الزراعة
النقل وتقنية املعلومات واالت�صاالت
اخلدمات احلكومية
الت�شييد
التجارة
خدمات �أخرى
اخلدمات املالية

تظهر �إنتاجية الزراعة مرتفعة على نحو م�صطنع نتيجة للدعم احلكومي القوي لهذا القطاع
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين يف �أبوظبي  ،2005م�ؤ�شرات التنمية العاملية (البنك الدويل) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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�إنتاجية العمل ح�سب القطاعات املكونة للناجت املحلي الإجمايل يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– �ألف دوالر/موظف – ()2005

ميكن �إرجاع الإنتاجية املنخف�ضة
يف كندا �إىل وجود �أن�شطة تعدين
�أخرى غري نفطية

الإجمايل

الزراعة

الت�شييد والكهرباء
واملاء والغاز
كندا

التجارة والفنادق

الرنويج

اخلدمات
احلكومية

النقل واالت�صاالت

ال�سعودية

اخلدمات املالية

ال�صناعات
التحويلية

التعدين واملحاجر
والطاقة

�أبوظبي

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي ،الإح�صاء ال�سكاين يف �أبوظبي � ،2005ساما ،مركز الإح�صاء الكندي ،مركز الإح�صاء الرنويجي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

و�سوف ي�شكل التعليم املتطور والتدريب الأكرث فاعلية� ،أي�ض ًا ،ف�سكان الإمارة ي�ستفيدون حالي ًا من العدد املتنامي للفر�ص
�أداة مهمة على �صعيد رفع م�ستويات الإنتاجية الإجمالية .وبغية التعليمية التي تر�سي �أر�ضية �صلبة لقيام �سوق عمل �أكرث فاعلية.
ال�سري على خطى االقت�صادات املقارنة فيما يتعلق بتطوير
الإنتاجية� ،سوف تطلق �أبوظبي نهج ًا جديد ًا من التعليم املوجه
تربط خطط التحديث يف الإمارة بني �إنتاجية قوة العمل
لأغرا�ض التوظيف .وتقف الإمارة �أ� ً
صال عند م�ستويات قريبة
والتعليم املوجه لأغرا�ض التوظيف
من تلك ال�سائدة يف البلدان املقارنة.
قوة العمل يف �أبوظبي ح�سب م�ستوى التعليم واجلن�سية
– ن�سبة مئوية من �إجمايل قوة العمل – ()2005
امل�ستوى التعليمي

قوة العمل =
اخلريجون
حملة �شهادة البكالوريو�س
حملة �شهادة الدبلوم
احلا�صلون على التعليم الثانوي
احلا�صلون على التعليم الأ�سا�سي
الأميون

غري مواطنني
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين يف �أبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

مواطنون
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�إجمايل قوة العمل ح�سب م�ستوى التح�صيل التعليمي
– ن�سبة مئوية من �إجمايل قوة العمل –
االقت�صادات النا�شئة

�سنغافورة
عايل

�إيرلندا
ثانوي

()2

�أبوظبي
ابتدائي

()1

�أبوظبي
ال يوجد

( )1مبا يف ذلك قوة العمل القادرة على القراءة والكتابة.
( )2مبا يف ذلك حملة الدبلوم.
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين يف �أبوظبي  ،2005منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وقد متكنت قوة العمل  -خالل العقد املا�ضي  -من الو�صول �إىل
م�ستويات �أعلى من املهارات والتعليم ،كما �أن ن�سبة املتعلمني �إىل
غري املتعلمني يف قوة العمل قد حت�سنت على نحو ملحوظ.
ومع م�ضي الإمارة قدم ًا على هذا ال�صعيد� ،سوف يتم ت�شجيع
�أرباب العمل على اال�ستثمار يف تدريب املوظفني من �أجل
�إحداث حت�سينات �إ�ضافية يف �إنتاجية قوة العمل .وعالوة على

ذلك� ،ستتم �إتاحة حوافز لأرباب العمل لتوظيف الأيدي العاملة
املاهرة ،و�سيجري �إعداد درا�سات تركز على �صناعات بعينها
بغية الت�صدي لق�ضية تدين الإنتاجية يف بع�ض القطاعات.
و�سوف ي�ؤدي التدريب املهني  -بوجه خا�ص  -دور ًا مهم ًا
يف املديني الق�صري واملتو�سط باعتباره �أداة فاعلة للنهو�ض
مبهارات قوة العمل ودعم �إنتاجيتها.

99
الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

�أهـــداف الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

�سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل تطوير قوة عمل تت�سم بقدر عال من املهارات والإنتاجية،
وذلك بوا�سطة �إحداث تغيريات جذرية يف اخل�صائ�ص احلالية ل�سوق العمل.

الـهـــدف اخلام�س
والع�شرون

الـهـــدف ال�ساد�س
والع�شرون

الـهـــدف ال�سابع
والع�شرون

قدر �أعلى من امل�شاركة
لقوة العمل املواطنة

ا�ستخــدام �أمثــل
لقــوة العمــل

م�ستويات �أف�ضل
لإنتاجية قوة العمل

يكمن الهدف من حتديث قطاع
التعليم يف �ضمان �أن يكون لدى
اخلريجني املهارات وامل�ؤهالت
الالزمة لدفع عجلة النمو
االقت�صادي .ومن �أجل ذلك� ،سوف
يتم توجيه التعليم املتخ�ص�ص
نحو تلبية الطلب املتوقع من قبل
قطاعات النمو امل�ستقبلي ،خ�صو�ص ًا
يف جماالت الهند�سة والف�ضاء
وتقنية املعلومات والطب والعلوم
التطبيقية وال�سياحة والأعمال.

�سوف تعمد �أبوظبي �إىل �إحلاق ر�أ�س
مالها الب�شري بالقطاعات الأكرث
�إنتاجية من االقت�صاد .وي�ستوعب
القطاع العام ب�أبوظبي حالي ًا ن�سب ًة
من �إجمايل التوظيف تفوق الن�سب
ال�سائدة يف االقت�صادات املقارنة ،مما
يدل على وجود حاجة �إىل رفع م�ستوى
ا�ستخدام القطاع اخلا�ص لر�أ�س
املال الب�شري بغية حتقيق الأهداف
االقت�صادية الكلية .و�سيتم بالتايل
تخفي�ض معدالت التوظيف يف القطاع
العام مع ت�شجيع عمليات التوظيف يف
القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي �سيقود
�إىل منو قوة العمل داخل القطاع
اخلا�ص ،و�إىل ا�ستقطاب مزيد من
الأيدي العاملة املاهرة.

تعتزم �أبوظبي تعزيز �إنتاجية قوة
العمل للو�صول بها �إىل امل�ستويات
ال�سائدة يف البلدان املقارنة .ومن
�ش�أن ذلك �أن يتيح للإمارة زيادة
�إنتاجها االقت�صادي من دون
احلاجة �إىل جلب موجات �ضخمة
جديدة من الأيدي العاملة
الأجنبية .و�سرتكز اال�سرتاتيجية
على حتفيز الن�شاط االقت�صادي
والقطاعات التي ي�ستطيع ر�أ�س
املال الب�شري �أن ي�ساهم فيها
ب�إنتاج قدر �أكرب من القيمة
امل�ضافة.
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 .7متكني الأ�سواق املالية من �أن ت�صبح املمول الرئي�سي للم�شاريع
والقطاعات االقت�صادية
متتلك �أبوظبي موارد مالية �ضخمة ،وتعد الإدارة الفاعلة لهذه املوارد م�س�ألة حيوية خالل
املرحلة املقبلة من التو�سع االقت�صادي.
لقد متت �آنف ًا مناق�شة النواحي التنظيمية للأ�سواق املالية
والنقدية يف �أبوظبي ،واجلوانب املتعلقة با�ستقرارها .وعليه ،ف�إن
هذا اجلزء �سوف يركز على حتليل مواطن القوة يف ر�أ�س املال يعد تطوير �أ�سواق املال يف الإمارة م�س�ألة حيوية فيما يتعلق بالتمويل
املرتاكم ،ف� ً
ضال عن الفر�ص املتاحة �أمامه.
امل�ستقبلي مل�شاريع التو�سع والنمو االقت�صادي يف �أبوظبي.

�أهداف الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي

�إن الن�شاط املايل يف �أبوظبي يخ�ضع يف معظم جوانبه �إىل الأطر
التنظيمية ال�سائدة على امل�ستوى االحتادي يف دولة الإمارات
العربية املتحدة .وبالتايل ف�إن الإ�صالحات الرامية �إىل زيادة
فاعلية املوارد املالية للإمارة� ،سوف يتم حتقيقها � -إىل حد بعيد -
من خالل الت�شاور والتن�سيق بني ال�سلطات االحتادية واملحلية .بيد
�أن ذلك �سوف يتم �إىل جانب مبادرات حملية تهدف �إىل �إحداث
مزيد من التطور يف �سوقي الأ�سهم والدين اللذين �سيقودان النمو
االقت�صادي بالإمارة .فثمة فر�صة هائلة للتو�سع يف �سوق �أدوات
الدين وتطويرها ،مبا يف ذلك ال�سندات وال�صكوك التي ما تزال يف
مرحلة مبكرة من مراحل التطور .وت�شهد القرو�ض والودائع حالة
من النمو ال�سريع ،ولكن اجلزء الأكرب من املدخرات يتم توليدها
من قبل القطاع العام ويجري ا�ستخدامها لتمويل االئتمان للقطاع
اخلا�ص .ويذهب اجلزء الأكرب من هذا االئتمان �إىل قطاعات غري
منتجة �أو �أنه ي�ستخدم لأغرا�ض منح القرو�ض ال�شخ�صية ،ما ميثل
اجتاه ًا �سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل معاجلته.

قدر �أعلى من املدخرات وم�ستويات �أعمق للودائع
حتظى املدخرات طويلة الأجل بالأهمية نظر ًا لأنها تتيح
للم�ؤ�س�سات املالية الثقة والو�سائل الالزمة لال�ستثمار يف م�شاريع
م�ستقبلية .وبالتايل ف�إن �إر�ساء ثقافة ت�شجع على االدخار
طويل الأجل من قبل القطاع اخلا�ص ،يعد عام ًال حموري ًا يف
ا�سرتاتيجية �أبوظبي.

و ُيذكر �أن الإطار الالزم لثقافة من هذا القبيل قائم بالفعل
يف �أبوظبي� ،إذ �أن الإمارة تعمل من موقع قوة داخل القطاع
امل�صريف بدولة الإمارات العربية املتحدة يف ظل ا�ستحواذ ثالثة
من امل�صارف العاملة فيها على  %50.7من �إجمايل الأ�صول
امل�صرفية يف الدولة .وب�أية حال ،رغم جتاوز م�صارف �أبوظبي
ملناف�سيها يف الإمارات الأخرى من حيث �إجمايل الأ�صول والقيمة
ال�سوقية� ،إال �أنه يتعني عليها �أن ت�ستمر يف التطور لكي تبقى
قادرة على املناف�سة يف وجه عمليات االندماج فيما بني الالعبني
�أما بالن�سبة ل�سوق الأ�سهم ،ف�إن �أبوظبي جتتذب بالفعل ن�سبة الإقليميني داخل القطاع امل�صريف.
كبرية من ا�ستثمارات الأ�صول اخلا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا� ،إال �أن هناك جما ًال �أكرب لتطوير عمليات الإ�صدار وقد �شهدت امل�صارف الإ�سالمية معدالت منو الفتة يف دولة
الأويل للأ�سهم� ،إىل جانب حتديث الإطار التنظيمي ل�سوق الأ�سهم الإمارات العربية املتحدة ،متجاوزة منو امل�صارف التقليدية ،فيما
والنهو�ض مبدى تطور عملياته الداخلية .وعليه ،ف�إن ال�سنوات ميثل انعكا�س ًا للتوجه امل�ستمر على �صعيد املنطقة نحو م�صادر
املقبلة �سوف ت�شهد حتوالت مهمة يف كيفية ا�ستخدام املوارد التمويل الإ�سالمي .ومن �ش�أن تعزيز ر�ؤو�س �أموال امل�صارف
املالية يف �أبوظبي ،وذلك يف ظل م�ستويات جديدة من الكفاءة الإ�سالمية وتطوير تلك امل�صارف يف �أبوظبي �أن يتيح م�صدر ًا �آخر
و�إطار تنظيمي �أكرث تطور ًا ،مبا ي�سمح لتلك املوارد ب�أن تقوم مقام لتمويل امل�شاريع التنموية يف امل�ستقبل.
املحرك الرئي�سي للنمو يف الإمارة.
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�إجمايل الأ�صول والقيمة ال�سوقية (*) لأكرب ع�شرة بنوك حملية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
– مليار دوالر – ()2005

بنوك �أخرى يف دولة الإمارات
بنوك �أبوظبي

القيمة ال�سوقية

�إجمايل الأ�صول

( ) تعود البيانات اخلا�صة بالقيمة ال�سوقية لتاريخ  16يناير .2007
*
امل�صدر :القطاع امل�صريف يف دولة الإمارات العربية املتحدة ( 2007جي �آي �أت�ش) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

�أكرث املواقع مالئمة يف العامل للح�صول على القرو�ض .ويزيد من
جاذبيتها يف هذا املجال �أ�سعار تناف�سية للإقرا�ض ،و�سيا�سة نقدية
حمافظة و�آمنة ،ونظام مايل ال ينطوي على خماطر ملمو�سة،
ومركز مايل متعاف ومتحرر من هواج�س الدين العام .وعليه ،ف�إن
�أبوظبي �سوف ت�ستمر يف تعميق معرو�ضاتها املالية من خالل هياكل
و�أمناط متويلية وت�شغيلية مبتكرة (مثل ال�شراكات بني القطاعني
العام واخلا�ص ،و�صناديق متويل البنى التحتية ،وال�صناديق
ال�صناعية) ،والتي بد�أ بالفعل ا�ستخدام العديد منها.

وقد منت الودائع لدى امل�صارف التقليدية هي الأخرى على نحو
ملحوظ� ،إذ ازدادت على مدار الأعوام اخلم�س املا�ضية مبعدل
جتاوز � %20سنوي ًا .ولكن من زاوية احل�سابات القومية ،ف�إن
غالبية املدخرات ت�أتي من طرف القطاع العام (الذي �سجل
على نحو منتظم فوائ�ض مالية قيا�سية) ويجري ا�ستخدامها
لتمويل االئتمان املقدم �إىل القطاع اخلا�ص .و�سوف يتمثل �أحد
العنا�صر الرئي�سية لتوجه �أبوظبي نحو تعزيز نظامها املايل
يف ت�شجيع القطاع اخلا�ص على زيادة ما يخ�ص�صه لالدخار.
و�سيتم حتقيق ذلك من خالل حت�سني مدى توافر �أدوات
االدخار و�آلياته ،مبا ي�شجع الإقبال على الودائع طويلة الأجل ومن �ش�أن ابتكارات من هذا القبيل �أن متنح دفعة قوية لتوافر
التي �ستعتربها امل�ؤ�س�سات املالية على درجة كافية من العمق فر�ص التمويل �أمام امل�شاريع التنموية ،ما �سيقلل من ن�سبة
القرو�ض ال�شخ�صية الأقل �إنتاجية من الناحية االقت�صادية �إىل
لتغطية الأن�شطة اال�ستثمارية من خاللها.
�إجمايل االئتمان املتاح ،ويغري بالتايل على نحو تام من جمرى
متويل متزايد للقطاعات االقت�صادية وامل�شاريع تنامي التمويل املوجه نحو القطاعات غري املنتجة.

مع ا�ستمرار تطور االقت�صاد والبنية التحتية يف �أبوظبي� ،سوف كما �أن املمار�سات امل�صرفية املبتكرة �سوف ت�ؤدي دور ًا مهم ًا على
حتظى �أ�سواق املال بدور حيوي على �صعيد متويل مدى متنوع من �صعيد زيادة م�شاركة امل�صارف اخلليجية يف جماالت جديدة
القطاعات االقت�صادية وامل�شاريع .وقد باتت الإمارة بالفعل �أحد مثل متويل عمليات االندماج واال�ستحواذ التي تهيمن عليها
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�سهولة احل�صول على القرو�ض يف دولة الإمارات العربية املتحدة باملقارنة مع بلدان �أخرى
– على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 7
الرتتيب

اململكة املتحدة

من بني
 125بلداً
()2006

من بني
 104بلدان
()2004

الرنويج
الإمارات العربية املتحدة
�إيرلندا
قطر
الكويت
�أ�سرتاليا
كندا
م�صر
غري ممكن

ممكن

امل�صدر :تقارير التناف�سية العاملية ( 2005-2004و  ،)2007-2006املنتدى االقت�صادي العاملي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

العالقة بني منو االئتمان امل�صريف املوجه للقطاعات االقت�صادية والنمو القطاعي للناجت املحلي الإجمايل يف
دولة الإمارات و�إمارة �أبوظبي ()2005–2001

منو الناجت املحلي الإجمايل للقطاعات االقت�صادية

ال�صناعات التحويلية
حيز تراجع العائد تبعاً
للحجم
النقل
احلكومة

�أخرى التجارة

الت�شييد
اخلدمات املالية

ثبات يف العائد

حيز تراجع العائد تبعاً
للحجم
الكهرباء واملاء والغاز

الزراعة

منو االئتمان املوجه للقطاع

منو االئتمان املوجه للقطاع
�أبوظبي

دولة الإمارات

امل�صدر :م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

منو الناجت املحلي الإجمايل للقطاعات االقت�صادية

ثبات يف العائد

حيز ازدياد العائد تبعاً
للحجم

التعدين
واملحاجر
والطاقة

حيز ازدياد العائد
تبعاً للحجم
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�إنتاجية الإئتمان امل�صريف – �ألف دوالر
من الناجت املحلي الإجمايل/االئتمان –
()2005

تقديرات االئتمان املقدم للقطاعات االقت�صادية
يف �أبوظبي – ن�سبة مئوية من �إجمايل االئتمان
امل�صريف املعدل يف �أبوظبي – ()2005

الناجت املحلي الإجمايل لأبوظبي ح�سب القطاع
– ن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل
بالأ�سعار اجلارية – ()2005
خدمات �أخرى
الزراعة ( )

*

احلكومة
الت�شييد
الكهرباء واملاء والغاز
ال�صناعات التحويلية
التعدين واملحاجر والطاقة
النقل واالت�صاالت
التجارة
اخلدمات املالية
الناجت املحلي الإجمايل =  77.8مليار دوالر

االئتمان امل�صريف =  56.6مليار دوالر

( ) ب�سبب االعتماد الكبري للزراعة على الدعم ،ف�إنها ال حتظى بتمويل يُذكر من قبل البنوك .وهذا يف�ضي �إىل ن�سبة مرتفعة  -على نحو م�صطنع  -للناجت املحلي الإجمايل �إىل االئتمان،
*
وبالتايل ف�إنه لي�س من ال�صحيح �أن تتم مقارنتها بالن�سب اخلا�صة بقطاعات �أخرى.
امل�صدر :م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

حالي ًا امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية ال�ضخمة من خارج املنطقة.
وقد جتاوز عدد عمليات االندماج واال�ستحواذ النا�شئة من بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي خالل الن�صف الأول من العام 2007
عدد تلك العمليات للعام  2006ب�أكمله ،مما ي�شري �إىل وجود
جمال لفر�ص جديدة م�ستقب ًال �أمام امل�صارف التي تتخذ من
�أبوظبي مقر ًا لها .و�سوف ت�ؤدي زيادة م�صارف �أبوظبي لإجمايل
�إ�صدارات ال�سندات وال�صكوك والأذونات ذات العوائد غري
الثابتة لأغرا�ض متويل امل�شاريع يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي – ن�سبة مئوية – ()2005

الكويت
الإمارات العربية
املتحدة

التمويل الر�أ�سمايل املقدم من قبلها  -حاملا يواكب تلك الزيادات
مكا�سب كافية يف الأن�شطة االقت�صادية احلقيقية � -إىل ترك �أثر
�إيجابي على القطاعات االقت�صادية يف الإمارة من حيث العالقة
بني م�ستوى الإنتاج وحجم االئتمان ،والتي تت�سم حالي ًا بال�ضعف
الن�سبي مقارنة مع الو�ضع ال�سائد على امل�ستوى الكلي لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
الأموال املقرت�ضة من قبل امل�ؤ�س�سات املالية لأغرا�ض متويل
امل�شاريع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
– ن�سبة مئوية – ()2005

الإمارات العربية
املتحدة

البحرين

البحرين

ال�سعودية
ال�سندات =  7.3مليار دوالر
امل�صدر :جملة ميد ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

عمان
ال�سعودية
القرو�ض =  4.6مليار دوالر
امل�صدر :جملة ميد ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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العر�ض والطلب على متويل امل�شاريع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ()2005
لتو
طا
خ
ازن

جهات التمويل/
املقر�ضون (*)

ال�سعودية

البحرين

جهات الطلب/
املقرت�ضون

الكويت
عمان

قطر

الن�سبة املئوية من �إجمايل ال�سندات والقرو�ض املخ�ص�صة
لتمويل امل�شاريع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

الإمارات العربية
املتحدة

الن�سبة املئوية من �إجمايل �صفقات متويل امل�شاريع يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي
( ) لو�ضع الأمور يف �سياقها ال�صحيح ف�إن لفظ املقر�ض ال ينبغي �أن ي�ؤخذ باملعنى احلريف� ،إذ �أنه ميكن �أن ي�شري �إىل جممل نظام مايل معني قام ب�إ�صدار �أدوات دين لأغرا�ض متويل امل�شاريع.
*
امل�صدر :جملة ميد ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ورغم �أهمية زيادة عمليات متويل ر�أ�س املال� ،إال �أن من الأكرث
�أهمية �أن يتم االنتباه �إىل كيفية ا�ستخدامه .ففي الوقت
احلايل ،ت�ستحوذ قطاعات مثل البناء والتجارة على ن�سبة
كبرية من �إجمايل االئتمان املمنوح ،ولكنها تقدم م�ساهمات
�ضئيلة ن�سبي ًا �إىل جممل الإنتاج االقت�صادي .وعليه ،ف�إن
�أبوظبي �سوف ت�سعى �إىل الت�أكد من �أن القطاعات التي يعول

عليها يف املحافظة على ا�ستدامة التنمية االقت�صادية بالإمارة،
حتظى مبوارد متويلية كافية .لقد دفع الطلب املتوقع على
متويل امل�شاريع ال�ضخمة بامل�ؤ�س�سات املالية يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي �إىل البحث عن م�صادر خارجية لل�سيولة،
مع جناح دولة الإمارات العربية املتحدة يف ا�ستقطاب جزء
كبري من تلك ال�سيولة .و�سوف يتمثل �أحد العنا�صر الرئي�سية

توافر ر�أ�س املال للم�شاريع اجلديدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة باملقارنة مع بلدان �أخرى – على مقيا�س من � 1إىل )2006( – 7
من بني
 125بلد ًا
()2006

الرتتيب

من بني
 104بلدان
()2004

الواليات املتحدة
اململكة املتحدة
الرنويج
�إيرلندا
�أ�سرتاليا
الإمارات العربية املتحدة
كندا
الكويت
قطر
البحرين
�صحيح

غري �صحيح

امل�صدر� :أن�شطة اال�ستثمار اخلا�صة ور�ؤو�س الأموال للم�شاريع اجلديدة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (التقرير ال�سنوي  2006ال�صادر عن �شركتي كيه بي �أم جي وجي يف �سي �إيه)،
تقارير التناف�سية العاملية ( 2005-2004و  ،)2007-2006املنتدى االقت�صادي العاملي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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ا�ستثمارات الأ�صول اخلا�صة ح�سب بلد املن�ش�أ يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
– مليون دوالر – (�–1998إبريل )2006

�إجمايل
املنطقة

الأردن

م�صر

لبنان

الكويت

ال�سعودية

البحرين

الإمارات
العربية
املتحدة

امل�صدر� :أن�شطة اال�ستثمار اخلا�صة ور�ؤو�س الأموال للم�شاريع اجلديدة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (التقرير ال�سنوي  2006ال�صادر عن �شركتي كيه بي �أم جي وجي يف �سي �إيه)،
حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

ال�سرتاتيجية �أبوظبي امل�ستقبلية يف الت�أكد من �أن اجلزء
الأكرب من الأموال القادمة من اخلارج يتم توجيهها لتمويل
م�شاريع �ضخمة داخل الإمارة (من �أجل تقوية االقت�صاد
املحلي) �أو يجري ا�ستثمارها يف جماالت خارج نطاق بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي املعتمدة على النفط (كجزء من
ا�سرتاتيجية �أو�سع للتنويع).

بينما يتم ا�ستهداف �سوق الدين لأغرا�ض التو�سع
امل�ستقبلي ،ف�إن اال�ستثمارات يف ر�ؤو�س �أموال ال�شركات
قد منت بالفعل ب�شكل ملحوظ يف دولة الإمارات العربية
املتحدة .ويعود ال�سبب يف ذلك بالدرجة الأوىل �إىل منو
الطلب يف ال�سوق املحلية حيال م�شاركة ر�ؤو�س الأموال يف
متويل امل�شاريع ال�ضخمة.

التوزيع اجلغرايف لال�ستثمارات املعلنة للأ�صول اخلا�صة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
– مليار دوالر – (�–1998إبريل )2006
�أخرى
الإمارات العربية
املتحدة

عينة من ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

عينة على م�ستوى العامل

�أخرى

لبنان
تركيا

ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

اململكة املتحدة

ال�سعودية

م�صر

الأردن

ا�ستثمارات ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا =  2.3مليار دوالر

الواليات املتحدة
اال�ستثمارات العاملية =  6.5مليار دوالر

امل�صدر� :أن�شطة اال�ستثمار اخلا�صة ور�ؤو�س الأموال للم�شاريع اجلديدة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (التقرير ال�سنوي  2006ال�صادر عن �شركتي كيه بي �أم جي وجي يف �سي �إيه) ،تقارير
التناف�سية العاملية ( 2005-2004و  ،)2007-2006املنتدى االقت�صادي العاملي ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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وحتظى دولة الإمارات العربية املتحدة مبوقع ي�ضاهي
مواقع البلدان الأخرى من حيث مدى توافر ر�ؤو�س الأموال
اال�ستثمارية� ،إذ �أنها تت�شابه مع االقت�صادات املقارنة  -مثل
�إيرلندا  -يف هذا املجال ،وتتفوق على عدد من مناف�سيها
يف املنطقة .ويف واقع الأمر ،تهيمن دولة الإمارات العربية
املتحدة على �أ�سواق ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة يف املنطقة� ،إذ
تراكم لديها خالل العقد املا�ضي نحو  %80من ال�سيولة �أداء ُمع ـ ـزّز لأ�س ــواق املـ ــال
املعب�أة على �شكل ر�ؤو�س �أموال خا�صة .وت�ستمر ر�ؤو�س الأموال
اخلا�صة بالنمو من حيث عدد و�أحجام ال�صناديق املتعلقة لقد �شهدت �سوق �أبوظبي للأوراق املالية تطورات ملحوظة
بها ،كما يتوقع �أن يكون لها دور حيوي يف تطوير م�ؤ�س�سات خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،إذ متكنت من ا�ستقطاب
الأعمال واالقت�صاد ككل.
عدد متزايد من ال�شركات لأغرا�ض الإدراج .وب�أية حال ،ف�إن
هذه ال�سوق  -باعتبارها من�صة رئي�سية للن�شاط املايل يف
�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتمتع دولة الإمارات العربية املتحدة مبكانة الإمارة  -ما تزال يف املرحلة الأوىل من عمرها .فعلى �سبيل
متميزة بني بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا املثال ،تت�سم �سوق �أبوظبي للأوراق املالية بدرجة عالية من
باعتبارها وجهة مف�ضلة ال�ستثمارات ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة ،وهو الرتكز� ،إذ �أن معظم تداوالتها  -ف� ً
ضال عن القيمة ال�سوقية
ما ميثل موقع ًا قوي ًا ميكن ا�ستغالله لتحقيق مزيدٍ من النمو يف للأ�سهم املدرجة فيها  -ترتبط بعدد �صغري من ال�شركات.
ال�سنوات املقبلة .و�ضمن هذا النوع من اال�ستثمارات ،يك�شف �أداء �إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �شهدت ال�سوق منذ �أواخر العام 2005
املحافظ عن توازن �صحي فيما يتعلق باال�سرتاتيجية اال�ستثمارية ،حركة ت�صحيح حادة وتعرث ًا يف منو حجم تداوالتها.
القيمة ال�سوقية لل�شركات املدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ( )1ومعدل التداول ())3( 2006–2001( )2
القيمة ال�سوقية
(كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية)

معدل التداول (عدد املرات)
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مع نزوع قوي نحو قطاع اخلدمات املالية .وتتوزع اال�ستثمارات
من قبل �صناديق ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة ب�شكل جيد عرب خمتلف
القطاعات االقت�صادية الرئي�سية املنتجة ،التي يتوقع لها �أن ت�ساهم
م�ستقب ًال يف املحافظة على منو م�ستدام بدولة الإمارات العربية
املتحدة و�إمارة �أبوظبي.

القيمة ال�سوقية
(مليار دوالر)
التغري ال�سنوي يف معدل التداول
(ن�سبة مئوية)
( )1مت ا�ستخدام بيانات الناجت املحلي الإجمايل لأبوظبي لأغرا�ض احت�ساب م�ؤ�شر يتيح �إمكانية مقارنة حجم �سوق الأوراق املالية يف الإمارة عرب عدد من ال�سنوات .وقد كان بالإمكان ا�ستخدام
طريقة بديلة ت�أخذ يف احل�سبان الناجت املحلي الإجمايل لإمارات �أخرى (عدا دبي) نظراً �إىل �أن بع�ض من ال�شركات املدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية تتخذ من �إمارات �أخرى مقرات لها.
( )2يُعرب معدل التداول عن م�ستوى الن�شاط الذي ت�شهده ال�سوق ويتم احت�ساب قيمته عن طريق ق�سمة �إجمايل حجم التداوالت خالل فرتة زمنية معينة على متو�سط �إجمايل القيمة ال�سوقية
خالل تلك الفرتة.
( )3مت ا�ستقراء البيانات اخلا�صة ب�سوق �أبوظبي للأوراق املالية خالل الفرتة الالحقة ل�شهر �سبتمرب  2006وذلك ب�سبب عدم توافر معلومات كافية.
امل�صدر� :سوق �أبوظبي للأرواق املالية ،تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة �( 2006صندوق النقد الدويل) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

107
الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

القيمــــــة ال�سـوقيـــــة

معــــــــدل التــــــداول
�أبوظبي باملقارنة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي – عدد املرات –
()2006–2005
االنحراف

ال�سعودية

ال�سعودية

الكويت
الإمارات العربية
املتحدة
قطر

قطر
الإمارات العربية
املتحدة
�أبوظبي

عمان

الكويت

�أبوظبي

البحرين

البحرين

عمان

�أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى – عدد املرات –
() 2006

*

�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

�أبوظبي باملقارنة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي – ن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل –
()2006–2005
االنحراف

�أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى – ن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل –
() 2006

�أملانيا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
اليابان
الإمارات العربية
املتحدة
�سنغافورة
�إيرلندا
�أبوظبي

*

�أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة

�سنغافورة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
الإمارات العربية
املتحدة
�أبوظبي
اليابان
�إيرلندا
�أملانيا

(*) البيانات اخلا�صة بالدول املقارنة هي للعامني  2005و  2006وذلك ح�سب توافر البيانات .واعتماداً على �أداء الأ�سواق ،يتوقع �أن تكون بيانات خمتلف الدول املقارنة قد حت�سنت بني عامي
 2005و .2006
امل�صدر� :سوق �أبوظبي للأرواق املالية ،تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة �( 2006صندوق النقد الدويل) ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

وبالنتيجة ،ف�إن �سوق �أبوظبي للأوراق املالية �سوف حتتاج
�إىل حتقيق مزيد من التطور قبل �أن تتمكن من تبوئ
مكانة باعتبارها قطاع ًا مالي ًا رئي�سي ًا وحمرك ًا مهم ًا للنمو
االقت�صادي يف الإمارة.

تت�سم �سوق �أبوظبي للأوراق املالية بدرجة عالية من
الرتكز� ،إذ �أن معظم تدوالتها ،ف�ض ً
ال عن القيمة ال�سوقية
للأ�سهم املدرجة فيها ،ترتبط بعدد �صغري من ال�شركات

ومع تو�سع �سوق الأوراق املالية ب�أبوظبي وتطور عملياتها ،ف�إن
ذلك �سي�ؤدي �إىل ظهور عدد من الفر�ص �أمامها للنهو�ض
مب�ستوى كفاءتها .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن تطور �سوق �أدوات
الدين  -التي تت�سم حالي ًا ب�صغر حجمها � -سوف يعطي دفعة
ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية من خالل ما �سيرتتب على
ذلك من ظهور هياكل دعم جديدة ،مثل وكاالت الت�صنيف
االئتماين والأ�سواق الثانوية لل�سيولة .و�سوف جتلب مثل هذه
املبادرات �إىل ال�سوق م�ستويات عمق جديدة من �ش�أنها �أن وبغية ت�أمني ا�ستمرار النمو لدى ال�شركات املحلية � -إىل
ت�شجع النمو امل�ستقبلي ،و�أن ترفع من درجة الكفاءة.
جانب اقت�صاد الإمارة ب�شكل عام � -سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل
حتديث قواعد و�إجراءات عمليات الإ�صدار الأويل للأ�سهم.
وقد قاد العدد املتزايد لعمليات الإ�صدار الأويل للأ�سهم يف و�سيتم تقلي�ص الفرتة الزمنية الالزمة للإدراج الفعلي
الإمارة هو الآخر �إىل �إ�صالحات تنظيمية يف هذا املجال .وما للأ�سهم التي متتد حالي ًا من � 3إىل � 4أ�شهر يف املتو�سط.
تزال عمليات الإ�صدار الأويل للأ�سهم تعد �أ�سلوب ًا فاع ًال يف و�سوف حتتاج عملية تقييم �إ�صدارات الأ�سهم  -التي ت�شرف

تعبئة ر�ؤو�س الأموال لأغرا�ض التو�سع من قبل ال�شركات ،كما
�أنها قد �ساهمت يف تطوير الأ�سواق� ،إذ ارتفع عدد ال�شركات
املدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية من � 15شركة يف العام
� 2001إىل  64بحلول يونيو من العام  .2007وت�ستمر �أبوظبي
يف كونها مركز ًا نا�شئ ًا لعمليات الإ�صدار الأويل للأ�سهم ،وهي
متتلك فر�ص ًا �أكرب للتو�سع يف هذا املجال.
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�إجمايل عدد االكتتابات العامة يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– �إجمايل عدد االكتتابات – ()2005
اململكة املتحدة ( )

*

الرنويج
�سوي�سرا
�أملانيا
�إيطاليا

الإمارات العربية املتحدة
�أبوظبي
ال�سعودية
�إيرلندا
قطر
عمان
�أبوظبي

البحرين

الإمارات العربية املتحدة

الكويت

( ) ت�شكل �أ�سواق املال يف اململكة املتحدة مركزاً مالياً رئي�سياً على م�ستوى العامل ،ولذلك فهي ت�صنف �ضمن فئة تختلف عن الفئة التي تقع فيها �أ�سواق دولة الإمارات العربية املتحدة
*
وغريها من �أ�سواق البلدان املقارنة.
امل�صدر :زاوية مونيتور ،تقرير �آي بي �أو يوروب  2006ال�صادر عن �شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

حجم العرو�ض الأولية لالكتتابات العامة يف �أبوظبي باملقارنة مع بلدان �أخرى
– مليون دوالر – ()2005
اململكة املتحدة ( )
ال�سعودية

*

�أملانيا
�إيطاليا
�سوي�سرا
الإمارات العربية املتحدة
الرنويج
�أبوظبي
قطر
عمان
الكويت
�أبوظبي

البحرين

الإمارات العربية املتحدة

�إيرلندا

( ) ت�شكل �أ�سواق املال يف اململكة املتحدة مركزا ماليا عامليا مهما لذلك فهي ت�صنف �ضمن فئة تختلف عن الفئة التي تقع فيها �أ�سواق الإمارات العربية املتحدة وغريها من �أ�سواق البلدان املقارنة
*
امل�صدر :زاوية مونيتور ،تقرير �آي بي �أو يوروب  2006ال�صادر عن �شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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عليها ال�سلطات االحتادية � -إىل �إعادة النظر فيها ،من �أجل
احلد من �إمكانية ت�سعري الأ�سهم ب�أقل من قيمتها الفعلية ،ما
يعترب م�شكلة متكررة احلدوث ب�سبب التقييمات غري امل�ستندة
�إىل عوامل ال�سوق .فمن �ش�أن التقليل من القيمة الفعلية للأ�سهم
�أن يف�ضي �إىل زيادات غري مرغوبة يف ر�ؤو�س الأموال ،الأمر
الذي يعيق اخلطط التو�سعية لل�شركات وي�صرفها عن ال�سعي
لإدراج �أ�سهمها يف ال�سوق.
كما �سيتم التطرق �إىل ق�ضية الإفراط يف امل�شاركة باالكتتابات
العامة للأ�سهم .وي�شار �إىل �أن بع�ض العوامل التي ت�ساهم يف
تكرار حدوث هذه الق�ضية يف الإمارة  -مثل ال�سيولة الفائ�ضة

و�سوف يتم ت�صحيح هذه الآثار يف املدى الطويل ،وذلك مع
اكت�ساب �أ�سواق املال ملزيد من العمق والتطور .وعلى املدى
الأق�صر� ،ستتم معاجلة العوامل التي ت�ساهم يف الإفراط
بامل�شاركة يف االكتتابات العامة ،وذلك بغية �ضمان فاعلية
عمليات الإ�صدار الأويل للأ�سهم باعتبارها �أداة من �أدوات
التو�سع .و�سوف يتم تعديل نظام تقييم ال�شركات وفق ًا
لقيمها الدفرتية الذي ي�ؤدي �إىل حتديد �أ�سعار للإ�صدارات
الأولية للأ�سهم تقل عن �أ�سعارها الفعلية ،وذلك من خالل
تبني �إ�صالحات ت�شريعية .كما �ستتم �إعادة النظر يف �آليات
التخ�صي�ص غري الكف�ؤة لأ�سهم الإ�صدارات الأولية التي
تدفع بامل�ستثمرين �إىل تعبئة كميات �ضخمة من الأموال
ل�ضمان احل�صول على �أكرب ح�صة ممكنة يف �أ�سهم ال�شركات
املطروحة لالكتتاب.
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على �صعيد الإ�صدارات الأولية للأ�سهم� ،سوف يتم تقلي�ص
الفرتة الزمنية الالزمة للإدراج الفعلي التي متتد حالياً
من � 3إىل � 4أ�شهر

والعدد املحدود من الفر�ص اال�ستثمارية و�ضعف تطور �سوق
الدين و�أدوات االدخار  -هي �أثار جانبية لل�سوق املالية الفتية
والن�شطة ب�أبوظبي.
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�أهـــداف الـــر�ؤيــــة االقت�صـــــادية  2030لإمــــارة �أبـوظــبـــــي

يعد تطوير �أ�سواق املال يف الإمارة م�س�ألة حيوية فيما يتعلق بالتمويل امل�ستقبلي
مل�شاريع التو�سع والنمو االقت�صادي يف �أبوظبي.

الـهـــدف الثامن
والع�شرون

الـهـــدف التا�سع
والع�شرون

الـهـــدف الثالثون

قدر �أعلى من املدخرات
وم�ستويات �أعمق للودائع

متويل متزايد
للقطاعات
االقت�صادية وامل�شاريع

�أداء ُمعــزّ ز
لأ�ســواق املــال

�سوف يتمثل �أحد العنا�صر
الرئي�سية لتوجه �أبوظبي نحو
تعزيز نظامها املايل يف ت�شجيع
القطاع اخلا�ص على زيادة ما
يخ�ص�صه لالدخار .و�سيتم
حتقيق ذلك من خالل حت�سني
مدى توافر �أدوات االدخار
و�آلياته ،مبا ي�شجع الإقبال
على الودائع طويلة الأجل التي
�ستعتربها امل�ؤ�س�سات املالية على
درجة كافية من العمق لتغطية
الأن�شطة اال�ستثمارية من خاللها.

�سوف ت�ستمر �أبوظبي يف
تعميق معرو�ضاتها املالية
من خالل هياكل و�أمناط
متويلية وت�شغيلية مبتكرة (مثل
ال�شراكات بني القطاعني العام
واخلا�ص ،و�صناديق متويل
البنى التحتية وال�صناديق
ال�صناعية) ،والتي بد�أ بالفعل
ا�ستخدام العديد منها.

�سوف يتم تعديل نظام تقييم
ال�شركات وفق ًا لقيمها الدفرتية
الذي ي�ؤدي �إىل حتديد �أ�سعار
للإ�صدارات الأولية للأ�سهم تقل
عن �أ�سعارها الفعلية ،وذلك من
خالل تبني �إ�صالحات ت�شريعية.
كما �ستتم �إعادة النظر يف �آليات
التخ�صي�ص غري الكف�ؤة لأ�سهم
الإ�صدارات الأولية التي تدفع
امل�ستثمرين �إىل تعبئة كميات
�ضخمة من الأموال ل�ضمان
احل�صول على �أكرب ح�صة
ممكنة يف �أ�سهم ال�شركات
املطروحة لالكتتاب.

الق�سم الثالث

حمركات النمو االقت�صادي امل�ستقبلي لأبوظبي
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من �أجل حتقيق ر�ؤيتها للعام � ،2030سوف ت�ستمر �أبوظبي يف تنويع اقت�صادها ،وذلك
عرب اال�ستثمار يف القطاعات ذات اال�ستخدام الكثيف لر�أ�س املال واملوجهة نحو الت�صدير،
التي متتلك �أبوظبي فيها ميزات تناف�سية قائمة �أو ممكنة.
من الناحية التاريخية ،لقد �شكل قطاع النفط والعمليات
املرتبطة به اجلزء الأكرب من الن�شاط االقت�صادي يف �أبوظبي.
وبينما تتمتع �أبوظبي بفائ�ض مريح يف ميزانها التجاري ،ف�إنها
تعاين من عجز كبري يف امليزان التجاري غري النفطي الذي
و�صل �إىل  21مليار دوالر يف العام  .2006ويف حني يعد التنويع
االقت�صادي مرتكز ًا رئي�سي ًا للر�ؤية االقت�صادية  ،2030ف�إن
الإمارة تعكف على �صياغة �أهداف طموحة لأداء القطاع غري
النفطي .و�سيوا�صل القطاع النفطي منوه لتلبية الطلب العاملي،
كما �سي�شكل عن�صر ًا رئي�سي ًا يف اقت�صاد الإمارة .وبالتوازي
مع ذلك� ،سرتكز �أبوظبي على تطوير قطاعات �أخرى ُي َخطط
لها �أن تنمو جمتمعة مبعدل �سنوي يفوق  .%7.5ومن �ش�أن
�سوف تركز �أبوظبي على تطوير عدد من القطاعات التي
هذا النمو �أن ي�ساعد الإمارة يف حتقيق التوازن يف امليزان
يَ
ُخطط لها �أن تنمو جمتمعة مبعدل �سنوي يفوق %7.5
التجاري غري النفطي .و�ستقوم �أبوظبي بتوفري بيئة منا�سبة
تتيح للأعمال والقطاعات �أن تتطور .ويف نهاية املطاف� ،سوف
تنتع�ش القطاعات التي متتلك فيها �أبوظبي ميزات تناف�سية
على امل�ستوى العاملي .وهناك بالفعل عدد من القطاعات الطاقة – النفط والغاز
النا�شئة التي تعتمد على عنا�صر القوة احلالية لالقت�صاد،
وتتمتع ب�إمكانيات جيدة للنمو ،عالوة على ان�سجامها مع جممل تعترب �أبوظبي �أحد �أهم موردي املواد الهيدروكربونية يف العامل� ،إذ
حتتل مرتبة من بني �أكرب خم�سة م�صدرين للنفط اخلام ومن بني
الأجندة التنموية للإمارة.
�أكرب خم�سة وع�شرين م�صدر ًا للغاز الطبيعي .وت�شتمل م�ساهمة
وعلى وجه التحديد ،يتوقع �أن تنجح القطاعات التالية يف الإمارة يف قطاع النفط والغاز على مدى ي�ضم خمتلف �أنواع
ا�ستهداف الأ�سواق الإقليمية والعاملية ،و�أن تتمكن بالتايل من الأن�شطة ،مبا يف ذلك عمليات التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير
وت�سويق النفط والغاز .كما تغطي تلك امل�ساهمة ت�صنيع معدات
حتقيق �أهداف الإمارة يف جمال التنويع االقت�صادي:
مرتفعة القيمة تت�صل ب�صناعة الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
اخلدمات ذات ال�صلة .ويت�سم قطاع النفط العاملي ب�ضخامة
الطاقة – النفط والغاز
�إيراداته  -التي يتوقع �أن تكون قد بلغت يف العام  2007نحو 2,150
البرتوكيماويات
مليار دوالر  -ومبعدل ربحية مرتفع ن�سبي ًا ي�صل �إىل  ،%15وهو
املعادن
معدل تتجاوزه �أبوظبي ب�سهولة بف�ضل ما يتوافر لديها من تكاليف
�صناعات الطريان والف�ضاء والدفاع
�إنتاج منخف�ضة ب�شكل ا�ستثنائي ووفورات حجم هائلة.
ال�صناعات الدوائية والتقنية احليوية وعلوم احلياة
ال�سياحة
�أجهزة وخدمات الرعاية الطبية
النقل والتجارة واخلدمات اللوج�ستية
التعليم
الإعالم
اخلدمات املالية
خدمات االت�صاالت

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

حمركات النمو االقت�صادي امل�ستقبلي لأبوظبي

114
الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي
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النقل والتجارة واخلدمات اللوج�ستية
التعليم
الإعالم
اخلدمات املالية
خدمات االت�صاالت

القطاعات امل�ستهدفة لأغرا�ض ال�سوق العاملية

الطاقة – النفط والغاز
الكيماويات
املعادن والتعدين
�صناعات الطريان والف�ضاء والدفاع
ال�صناعات الدوائية والتقنيات احليوية
وعلوم احلياة
الفنادق واملطاعم واخلدمات
�أجهزة وخدمات الرعاية الطبية

ويف الوقت ذاته ،تعمل �أدنوك على زيادة �إنتاج الغاز الطبيعي عرب
عمليات معقدة تهدف �إىل تطوير احتياطيات الغاز الكربيتي� ،إىل
جانب �إمكانية ا�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون والنيرتوجني بد ًال
من الكميات الكبرية من الغاز الطبيعي التي جتري حالي ًا �إعادة
حقنها يف احلقول النفطية للإمارة بهدف املحافظة على م�ستوى
ال�ضغط ال�ضروري للإنتاج .ومن �ش�أن مثل هذه احللول ،وبالذات
حقن ثاين �أك�سيد الكربون يف احلقول النفطية� ،أن ت�ؤدي �إىل خلق
فر�ص تن�سجم مع امل�شاريع الأخرى املرتبطة بالطاقة يف الإمارة،
مثل م�شروع �إن�شاء مرافق لتجميع الكربون الذي يعد جز ًء من
مبادرة “م�صدر” التي تقودها �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل.

لقد �شكلت املوارد الهيدروكربونية العمود الفقري القت�صاد
�أبوظبي خالل فرتة تزيد على ثالثة عقود .وقد كانت �صادرات
النفط اخلام  -و�ستبقى  -امل�صدر الأكرب للدخل ،والقاعدة
التي ا�ستند �إليها التطور واالزدهار اللذين حتققا خالل الفرتة
القريبة املا�ضية .كما �شكلت �صادرات الغاز الطبيعي  -وبخا�صة
�إىل الأ�سواق الآ�سيوية  -م�ساهمة اقت�صادية مهمة ،يف حني مت
ا�ستخدام �إمدادات الغاز الطبيعي املحلية لتغذية العديد من
الأن�شطة ال�صناعية ف� ً
ضال عن املرافق العامة التي يتعني عليها
تزويد الأعداد املتنامية من �سكان �أبوظبي بالكهرباء واملاء.
وبف�ضل احتياطياتها الهائلة من النفط والغاز ،ف�إن �أبوظبي متتلك
 و�ستحافظ على  -ميزة تناف�سية قوية جد ًا يف هذا القطاع.وعلى الرغم من �سمة الن�ضوج التي يتحلى بها ،ف�إن هناك فر�ص ًا كما تتوىل جهات �أخرى يف �أبوظبي ،من بينها �شركة مبادلة
ممتازة للنمو �أمام قطاع النفط والغاز يف �أبوظبي ،مبا يف ذلك يف للتنمية و�شركة اال�ستثمارات البرتولية الدولية و�شركة �أبوظبي
الوطنية للطاقة ،تطوير فر�ص للتنقيب والإنتاج خارج حدود دولة
جماالت التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل.
الإمارات العربية املتحدة ،ويف مناطق تت�ضمن �شمال �أفريقيا
و�آ�سيا الو�سطى وبحر ال�شمال.
التنقيب والإنتاج
تعكف �شركة برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك) على �إر�ساء عدد من
املبادرات الرامية �إىل زيادة الإنتاج ،وذلك بهدف رفع �إنتاج النفط التك ــرير
اخلام �إىل �أكرث من  3.5مليون برميل يومي ًا خالل العقد املقبل .تتوىل �شركة �أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)� ،إىل جانب �شركة
وتت�ضمن تلك املبادرات �إعادة تطوير بع�ض احلقول املنتجة حالي ًا اال�ستثمارات البرتولية الدولية ،امل�شاركة يف م�شاريع جديدة يف
بالإ�ضافة �إىل تطوير حقول �أ�صغر مل تخ�ضع لعمليات �إنتاج يف جمال التكرير �ست�ؤدي �إىل م�ضاعفة طاقة التكرير يف الإمارة
ال�سابق .و�ستتطلب عمليات التطوير هذه ا�ستثمارات مالية �ضخمة ،والبالغة � 485ألف برميل يومي ًا بنحو ي�صل �إىل ثالث مرات
تقريب ًا .ومتثل تلك امل�شاريع  -التي تت�ضمن تو�سيع م�صفاة
لكنها تعد مبعدالت مرتفعة للعوائد على تلك اال�ستثمارات.
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ال�صناعات البرتوكيماوية
من املتوقع �أن يكون قطاع الكيماويات العاملي  -الذي ي�شهد منو ًا
بن�سبة � %4سنوي ًا ومعدل ربحية يبلغ  - %17قد �سجل يف العام
� 2007إيرادات بحجم  1,350مليار دوالر .وبف�ضل احتياطياتها
الكبرية من الغاز الطبيعي واملواد ال�سائلة امل�صاحبة ،ف�إن �أبوظبي
تتمتع مبوقع ي�ؤهلها لزيادة م�ساهمتها يف هذا القطاع ،وخ�صو�ص ًا
يف جمال البرتوكيماويات.
وعلى الرغم من �أن عمليات �إنتاج البرتوكيماويات وت�سويقها
وت�صديرها تعد �أن�شطة متطورة للغاية يف �أبوظبي ،كما يظهر
من خالل امل�شاريع الناجحة جد ًا يف جماالت الأ�سمدة والإيثلني
والبويل �إيثلني ،ف�إن لدى الإمارة الفر�صة للبناء على هذا الإجناز،
لتتو�سع بقاعدتها ال�صناعية نحو �صناعة عاملية رئي�سية تتمتع فيها
مبيزات ن�سبية ممتازة.

وكما هو احلال بالن�سبة �إىل التو�سع يف عمليات التكرير يف
�أبوظبي ،ميثل التو�سع يف �صناعة البرتوكيماويات �أ�سلوب ًا �آخر ًا
ميكن للإمارة من خالله �أن ت�ستحوذ على جزء �أكرب من �سل�سلة
القيمة ل�صناعة الهيدروكربون .و�سي�ساعد مثل هذا التو�سع �أي�ض ًا
الإمارة على تطوير مدخالت الإنتاج ال�ضرورية لل�صناعات املحلية
املتمددة التي ت�ستخدم املواد البال�ستيكية الأولية واملواد الكيماوية
ال�صناعية ،مما �سي�ساهم يف حتقيق الهدف العام املتمثل يف
التنويع االقت�صادي.

املع ــادن

يت�ضمن اهتمام �أبوظبي بهذا القطاع �إنتاج احلديد والفوالذ
والأملنيوم ومعادن �أ�سا�سية �أخرى� ،إ�ضافة �إىل املواد الأولية
املتطورة .وت�صل قيمة �إيرادات هذا القطاع على م�ستوى العامل
�إىل  1,470مليار دوالر �سنوي ًا ،ويتوقع له �أن ينمو يف املدى الق�صري
مبعدل �سنوي يبلغ � .%19أما معدل الربحية يف قطاع املعادن
وا�ستناد ًا �إىل هذه احلقيقة ،فقد �صادقت الإمارة على م�شروعات العاملي ،فيقدر بنحو .%27
تو�سعة مهمة للمرافق البرتوكيماوية التي متتلكها وت�شغلها �شركة
“بروج” .ومن املنتظر �أن ت�ستكمل �شركة “بروج”  -التي تنتج ورغم �أن الإمارة ال متتلك احتياطيات �ضخمة من املعادن اخلام� ،إال
حالي ًا � 600ألف طن �سنوي ًا من الإيثيلني و � 580ألف طن �سنوي ًا �أنها تتمتع بالعديد من امليزات الطبيعية التي تعزز �إمكانية تطوير
من البويل �إيثلني  -م�شروع “بروج  ”2يف �أواخر العام  .2010عمليات �إنتاج املعادن كن�شاط مربح وداعم للنمو .و�سوف ت�ساهم
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الروي�س القائمة داخل �إمارة �أبوظبي �إىل جانب بناء م�صفاة ت�ضمن م�شروع “بروج :”2
جديدة يف �إمارة الفجرية  -مثاال ملمو�س ًا على تنفيذ اال�سرتاتيجية
امل�ستقبلية لأبوظبي واملتمثلة يف التو�سع عرب جممل �سل�سلة القيمة
واحد ًا من �أكرب مرافق �إنتاج مادة الإيثلني على م�ستوى العامل
ب�سعة �إنتاجية تبلغ  1.4مليون طن �سنوياَ.
ل�صناعة الهيدروكربون.
�أكرب وحدة يف العامل لتحويل مادة الأوليفني.
وف� ً
ضال عن ا�ستثماراتها يف عمليات ال�شق العلوي لقطاع النفط
مرفق ًا لإنتاج � 540ألف طن �سنوي ًا من مادة البويل �إيثلني.
والغاز خارج الإمارة ،تقوم �أبوظبي – ب�شكل رئي�سي من خالل
مرفقني ينتج كل منهما � 400ألف طن �سنوي ًا من مادة البويل
�شركة اال�ستثمارات البرتولية الدولية  -با�ستثمارات كبرية يف
بروبلني.
مرافق التكرير �ضمن مناطق متعددة حول العامل ،مبا يف ذلك يف
�آ�سيا و�شمال �أفريقيا و�أوروبا.
وكجزء من ا�سرتاتيجية الت�سويق التي تبنتها �شركة “بروج”،
بد�أت ال�شركة �أي�ض ًا ببناء مرفق لوج�ستي رئي�سي للوحدات
النق ــل
تقوم �أبوظبي �أي�ض ًا با�ستثمارات كبرية يف البنية التحتية املتعلقة ال�صناعية يف مدينة �شنغهاي بال�صني .و�سي�سمح هذا املرفق
بعمليات نقل النفط والغاز ،وذلك من خالل تدعيم �أ�سطولها لأبوظبي ب�أن ت�سوق  -ب�شكل �أكرث كفاءة  -منتجاتها البرتوكيماوية
القائم من ناقالت النفط والغاز الطبيعي امل�سال بخط �أنابيب يف الأ�سواق الآ�سيوية التي ت�شهد تو�سع ًا �سريع ًا .ويف الوقت ذاته،
�سعته  1.5مليون برميل يومي ًا ميتد �إىل �إمارة الفجرية ،وهو تعمل �شركة الروي�س ل�صناعات الأ�سمدة التابعة لأبوظبي على
ما �سيتيح �إمكانية ت�صدير كميات كبرية من النفط من خارج زيادة �إنتاجها من اليوريا من  1,800طن يومي ًا �إىل �أكرث من
 2,700طن يومي ًا.
م�ضيق هرمز.
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عدة عوامل  -مثل التكلفة املنخف�ضة للطاقة ،وتوافر البنى التحتية �إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ظهور التقنيات اجلديدة يزيد من جاذبية
املتكاملة باملدن ال�صناعية ،و�شبكة النقل ذات املوا�صفات العاملية ،املناف�سة يف هذا القطاع بالن�سبة لأبوظبي ،وبخا�صة �ضمن �أ�سواق
وتوافر الأيدي العاملة امل�ؤهلة وذات التكلفة املنخف�ضة ن�سبي ًا  -يف حمددة كتلك املتعلقة بالأمرا�ض ال�شائعة يف املنطقة.
الإبقاء على تكاليف الإنتاج عند م�ستويات غاية يف التناف�سية.
ولكي تتمكن �أبوظبي من تنمية هذا القطاع  -الذي ما يزال يعترب
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف ي�ؤدي وجود الفر�ص لظهور جممعات من القطاعات النا�شئة يف الإمارة  -ف�إنها حتتاج �إىل موارد
لل�صناعات التحويلية حول مراكز �إنتاج املعادن الأولية �إىل �ضمان �ضخمة لتمويل البحث والتطوير ،كما �ستحتاج �إىل اال�ستفادة من
قيام قطاع املعادن بتبوئ دور رائد على �صعيد دعم التنويع عالقاتها الدولية القوية واملتنوعة ال�ستقطاب �أف�ضل ال�شركاء يف
العامل .وعالوة على ذلك ،فقد ي�ستفيد القطاع من حركة التطوير
االقت�صادي يف الإمارة.
والتحديث التي ي�شهدها قطاع التعليم ،ومن وجود العديد من
امل�ؤ�س�سات العاملية .بيد �أن الإمارة ما تزال حتتاج �إىل تطوير
�صناعات الطريان والف�ضاء والدفاع
ً
قدراتها يف بع�ض املجاالت الرئي�سية ،وخ�صو�صا عرب تعزيز
تعترب الأ�سواق العاملية املرتبطة بالطريان والف�ضاء من �أ�سرع اجلوانب املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية ،ومراجعة اتفاقيات
الأ�سواق منو ًا وقوة من حيث العائدات التي قدرت قيمتها الإجمالية التجارة الدولية ،و�إر�ساء نظام موثوق فيه لفح�ص واعتماد
العقاقري الطبية ،وتطوير �آليات ال�ستقطاب اال�ستثمارات ،ف� ً
ضال
يف العام  2005مبا يزيد على  500مليار دوالر.
عن تعزيز قدرات الت�سويق والتوزيع.
تنوي الإمارة اال�ستفادة من �إمكاناتها القائمة يف �أعمال
�صيانة الطائرات لكي تتحول �إىل العب عاملي

و�سوف يتكامل تطوير قطاع ناجح ون�شط لل�صناعات الدوائية
وعلوم احلياة مع جهود تطوير قطاع التعليم ،الذي �سيوفر العديد
من اخلريجني امل�ؤهلني واجلزء الأكرب من البحوث الالزمة
الزدهار ال�شركات الدوائية .ويف املقابل ،ميكن لهذه ال�شركات �أن
تدعم اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية الأخرى عرب التمويل ،ومن
خالل توفري املعدات واخلربات .وعلى النحو ذاته� ،سوف ي�سري
منو قطاع ال�صناعات الدوائية جنب ًا �إىل جنب مع تطوير نظام
للرعاية ال�صحية مبوا�صفات عاملية وبحيث ي�صب تطور كل قطاع
منهما يف م�صلحة القطاع الآخر.

وحتظى �أبوظبي �أ� ً
صال مبقومات البنية التحتية الالزمة لتطوير
قطاع ناجح ل�صناعات الطريان .و�سوف تركز الإمارة على تطوير
قدراتها يف ت�صنيع و�صيانة معدات الطائرات املدنية والع�سكرية
وقطع الغيار اخلا�صة بها� ،إىل جانب الأجهزة الإلكرتونية
للطائرات الع�سكرية و�أجهزة ومعدات الطريان الأخرى .وتنوي
الإمارة اال�ستفادة من �إمكاناتها املتوافرة �سلف ًا يف �أعمال �صيانة
الطائرات ،لكي تتحول �إىل العب عاملي يف جماالت ال�صيانة
واخلدمات والإ�صالح والتحديث وت�صنيع قطع الغيار .كما �أنه يتم ال�سيـ ــاحة
النظر باهتمام �إىل الفر�ص العديدة املتاحة يف جماالت اخلدمات
الفنية والتعليم واخلدمات املالية املرتبطة بقطاع الطريان.
ً
يتم حاليا يف الإمارة تطوير الأن�شطة ال�سياحية املرتبطة بالأعمال
والثقافة والرتفيه والريا�ضة ،وهو ما �سيلقى الدعم من قبل قطاع
ال�صـ ــناعات الـدوائي ـ ـ ــة والتقني ـ ـ ــة احلي ــويــة فندقي �سريع النمو ي�سعى �إىل خدمة �أعداد متزايدة من ال�سياح
والزوار ،ف� ً
ضال عن خدمة ال�سكان من مواطنني ومقيمني .وحتظى
وع ـ ــلوم احلي ـ ــاة
الإمارة بجاذبية قوية لل�سياح والزوار بف�ضل امتالكها لعدد كبري
يقدر الناجت العاملي لهذا القطاع يف العام  2006بنحو  700من اجلزر الطبيعية وال�شواطئ اجلميلة� ،إ�ضافة �إىل الأ�صول
مليار دوالر ،وقد �سجل القطاع يف ذلك العام منو ًا قوي ًا و�أرباح ًا الثقافية والرتاثية ،والطق�س املالئم خالل معظم �أيام ال�سنة،
عالي ًة جعال منه قطاع ًا جدير ًا باالهتمام .و�سوف ت�شكل التغريات واملناظر الطبيعية املتنوعة.
الدميوغرافية التي جتتاح العامل  -مثل ارتفاع �أعداد امل�سنني يف
�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية وتنامي قوة الإنفاق بالأ�سواق النا�شئة  -كما �أن الإمارة تت�سم ب�سهولة الو�صول �إليها .ومع تنامي هذه
حمفزات مهمة للطلب على هذا القطاع خالل العقود املقبلة .ال�سمة وازدياد القدرة على ا�ستيعاب مزيد من ال�سياح ،ف�إن
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لقد �أدى الطلب العاملي املتزايد على املنتجات واخلدمات الطبية
�إىل قيام �سوق �سريعة النمو لتلك املنتجات واخلدمات؛ ويقدر حجم
الإنتاج العاملي لهذا القطاع يف العام  2007مبا يزيد على 3,000
مليار دوالر .كما تعترب ال�سياحة العالجية هي الأخرى ظاهرة
متنامية� ،إذ �أن املر�ضى من �أ�صحاب الرثوات �أو الدخول املرتفعة
من خمتلف �أنحاء العامل ،م�ستعدون لل�سفر من �أجل الو�صول �إىل
�أف�ضل امل�ست�شفيات واحل�صول على �أف�ضل خدمات الرعاية الطبية.
وتعتزم �أبوظبي املناف�سة بنجاح يف هذه ال�سوق عرب تطوير مرافق
للرعاية الطبية تلتزم ب�أف�ضل املعايري واملوا�صفات العاملية.

لها� ،أو تنفيذها ،منتجعات ومتاحف و�صاالت عر�ض دولية
ويعتمد منو القطاع الطبي على تخ�صي�ص ا�ستثمارات �ضخمة
و�أ�سواق جتارية وغري ذلك من املرافق الرتفيهية
يف جمال التقنية ،وهو ما تعد �أبوظبي مهي�أة للقيام به .و�سوف
ي�ضمن االرتباط اجليد للإمارة ببقية بلدان العامل  -عرب
مطاراتها وخطوط الطريان التابعة لها � -أن يتمكن امل�سافرون
وت�ستثمر �أبوظبي بقوة يف تو�سعة وتطوير �أ�صولها ال�سياحية لأغرا�ض العالج من الو�صول �إىل �أبوظبي على وجه ال�سرعة .بيد
والثقافية ،وذلك ب�إقامة م�شاريع �ضخمة مثل املنطقة الثقافية �أنه يتعني على �أبوظبي �أن ت�ستقطب الأطباء امل�ؤهلني واخلرباء يف
بجزيرة ال�سعديات ،التي �ست�ضم منظومة متكاملة من املتاحف جمال الرعاية الطبية ،جنب ًا �إىل جنب مع تدريب الكوادر الطبية
العاملية امل�شهورة وامل�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية.
املحلية ،من �أجل تطوير هذا القطاع ب�صورة كافية.

و�سوف ي�ساهم تطوير الأن�شطة ال�سياحية املرتبطة بالرتفيه
والأعمال يف تنويع الناجت املحلي الإجمايل وزيادة فر�ص
التوظيف .وتندرج العديد من ال�شركات العاملة يف هذا القطاع
�ضمن فئة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وهي الفئة التي
تدعم الهدف املعلن من قبل �أبوظبي واملتمثل يف تنويع قاعدة
م�ؤ�س�سات الأعمال يف الإمارة .كما �ست�ساهم ال�سياحة يف تنمية
�إيرادات الإمارة من العمالت الأجنبية ،ف� ً
ضال عن تعزيز �سمعة
�أبوظبي دولي ًا.

النقل والتجارة واخلدمات اللوج�ستية

يتمتع اقت�صاد �أبوظبي بتاريخ طويل يف جمال التجارة .وعلى
�ضوء املوقع اال�سرتاتيجي املتميز الذي حتظى به الإمارة ،ف�إنها
�سوف تعمل على اال�ستمرار يف هذا التقليد لت�صبح مركز ًا رئي�سي ًا
للخدمات اللوج�ستية املوجهة للأعمال وال�صناعات يف املنطقة.
وتقع الإمارة يف قلب منطقة ال�شرق الأو�سط وبالقرب من �أفريقيا
وجنوب �آ�سيا ،وترتبط على نحو جيد مبنطقتي ال�شرق الأق�صى
و�أوروبا .وخالل الأربعني عام ًا املا�ضية ،قامت �أبوظبي بتطوير
ويف حني �أن ال�سياحة تعترب واحدة من �أكرب القطاعات البنية التحتية ملوانئها و�شبكات الطرق فيها .كما قامت م�ؤخر ًا
ً
االقت�صادية يف العامل و�أ�سرعها منوا ،ف�إن ما تتيحه �أبوظبي بتطوير مطاراتها ل�ضمان �أن ترتبط على نحو �أف�ضل ب�شركائها
من منتجات عرب خمتلف �أن�شطة هذا القطاع � -إ�ضافة �إىل التجاريني يف املنطقة ويف بقية بلدان العامل.
اخلدمات عالية اجلودة واملن�ش�آت ذات املوا�صفات العاملية -
�سي�ساعد الإمارة يف �أن ت�صبح وجهة �سياحية مهمة .ولذلك ،و�سوف ت�ستمر �أبوظبي يف اال�ستفادة من موقعها اجلغرايف املتميز،
ف�إن �أبوظبي ت�ستثمر موارد مالية وجهود �ضخمة يف هذا ومن البنية التحتية املمتازة للنقل املتاحة لديها .وما يزال هناك
القطاع لكي ت�ضمن حتولها �إىل واحدة من �أكرث الوجهات يف حيز كبري للتطوير ،حيث يتم حالي ًا ت�شييد ميناء جديد ومتطور
العامل جذب ًا لل�سياح الذين يتمتعون بقدرات �إنفاقية عالية ،للغاية ،ف� ً
ضال عن تو�سعة املطار الدويل ،و�إن�شاء �شبكة متطورة
وذلك يف الوقت الذي توفر فيه مرافق و�أن�شطة ترفيهية جديدة للطرق وال�سكك احلديدية .و�سوف ي�ساهم قطاع النقل  -بو�صفه
للمقيمني واملواطنني يف الإمارة.
قطاع ًا مربح ًا وم�ستدام ًا  -يف تعزيز التنويع االقت�صادي بالإمارة.
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�سمعة �أبوظبي كوجهة �سياحية �سوف تتعزز على نحو ملحوظ.
وعلى ال�صعيد الداخلي يف الإمارة ،ف�إن املنتجعات ال�سياحية
والفنادق ومالعب الغولف واملعامل الأخرى ترتبط جميع ًا
باملطار ،وكذلك ببع�ضها الآخر ،مع �إمكانية �إجراء حت�سينات
�إ�ضافية على م�ستوى الربط القائم بني املواقع ال�سياحية .وبغية
تعزيز عملية ترويج وت�سويق �أبوظبي كوجهة وعالمة مميزة
�سياحي ًا� ،أقدمت هيئة ال�سياحة يف �أبوظبي على افتتاح عدد من
املكاتب الدولية يف بلدان �أوروبية ،مثل اململكة املتحدة و�أملانيا
وفرن�سا .وهي تخطط الفتتاح املزيد من هذه املكاتب خالل
الأعوام القليلة املقبلة.

�أجهزة وخدمات الرعاية الطبية
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وت�شكل املحافظة على نظام فاعل يف جمال النقل ،ف� ً
ضال عن
االرتباطات القوية بالأ�سواق العاملية ،عن�صر ًا مهم ًا يف �إطالق
قطاعات �أخرى داخل االقت�صاد ،وبخا�صة القطاعات الرئي�سية
املوجهة للت�صدير ،مثل ال�صناعات الأ�سا�سية والتحويلية التي
ت�ستثمر فيها �أبوظبي ب�صورة مكثفة.

االقت�صادي املت�صل ب�أن�شطة الن�شر والبث الإذاعي والتلفزيوين
والأفالم والدعاية والإعالن بن�سبة � %25سنوي ًا يف منطقة ال�شرق
الأو�سط .و�سوف تتمكن �أبوظبي  -بف�ضل ما تتمتع به من م�ستويات
معي�شية مرتفعة وجودة حياة متميزة  -من ا�ستقطاب الكوادر
الإعالمية املوهوبة .ويف الوقت ذاته ،ف�إن �أبوظبي تعد قادرة على
اال�ستثمار يف �أف�ضل التقنيات املتاحة على م�ستوى العامل من �أجل
�ضمان ازدهار قطاع الإعالم مبا يحقق له مكانة متقدمة على
�صعيد االبتكار.

ورغم �أن �أبوظبي تزخر بواحد من �أحدث الأنظمة التعليمية يف
املنطقة� ،إال �أن قطاع التعليم يف الإمارة ما يزال يف مرحلة النمو
املبكر وفق ًا للمعايري الدولية ،وتنتظره فر�ص كبرية للنمو .وتتطلع
الإمارة �إىل �أن ت�صبح مركز ًا �إقليمي ًا للعلم والثقافة ،يتوافر فيه
م�ؤ�س�سات للتعليم العايل ومدار�س ذات موا�صفات عاملية ،وذلك
من �أجل ا�ستقطاب �أف�ضل املعلمني والطلبة على حد �سواء.

يوفر قطاع اخلدمات املالية فر�ص ًا جديدة لأبوظبي من �أجل تنويع
ن�شاطها االقت�صادي نحو جماالت ال تعتمد على املواد اخلام.
و�سوف تعمل �أبوظبي على تعزيز دورها كمركز للخدمات املالية يف
املنطقة .وتتطلب اخلدمات املالية وجود موظفني �أكفاء ومتعلمني،
ما �سي�ؤدي �إىل �إيجاد وظائف ذات مردود عال �أمام املواطنني
امل�ؤهلني ،و�إىل ا�ستقطاب الكفاءات الأجنبية املتخ�ص�صة.

كما يجري حالي ًا اال�ستفادة من جتربة �أبوظبي يف جمال الأعمال
الإلكرتونية واحلكومة الإلكرتونية �ضمن جمال التعليم .فمن
خالل �أمناط التعليم عن بعد ،والتعليم االفرتا�ضي ،التي تتيحها
التقنيات احلديثة ،مل يعد من ال�ضروري �أن حتد اجلغرافيا من
نطاق تغطية قطاع التعليم.

ويف ظل النمو الذي ي�شهده االقت�صاد املحلي ،بات هناك طلب
متزايد على اخلدمات املالية املتطورة بد ًء بالأعمال امل�صرفية
التجارية ومرور ًا ب�أعمال ال�صريفة اال�ستثمارية والت�أمني ومتويل
ال�شركات وامل�شاريع ال�ضخمة.

التع ــليم

تزخر �أبوظبي ببع�ض من �أف�ضل مرافق التعليم العايل يف املنطقة.
ً
ويجري حالي ًا تدعيم قطاع التعليم التقليدي  -الذي ي�ضم وانطالقا من موقعها املتميز ،ف�إنه �سوف يكون با�ستطاعة �أبوظبي
اجلامعات اخلا�صة واملواد التعليمية والتعليم الفني  -مب�صادر �أن تقدم اخلدمات الإعالمية للأ�سواق النا�ضجة يف �أوروبا
جديدة من الدخل امل�ستمد من �أن�شطة تعليمية حديثة ت�شمل التعليم  -التي يتزايد فيها الطلب على املنتجات املتطورة وذات الهوام�ش
عن بعد ،والتعليم االفرتا�ضي ،والندوات التعليمية املتخ�ص�صة.
الربحية املرتفعة � -إىل جانب الأ�سواق �سريعة النمو يف جنوب
�آ�سيا ،ويف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط.
وت�سعى �أبوظبي �إىل ا�ستقطاب �أف�ضل و�أبرز اخلرباء الأكادمييني
يف العامل � -إ�ضافة �إىل الكوادر املتخ�ص�صة يف العملية التعليمية  -و�سوف ت�شهد ال�سنوات املقبلة تخ�صي�ص ا�ستثمارات �ضخمة
وذلك من خالل تهيئة البيئة املعي�شية املالئمة ،و�إن�شاء مرافق لتطوير الإعالم  -مبا يف ذلك الإعالم الإلكرتوين  -وهو ما
بحثية مبوا�صفات عاملية ،عالوة على تقدمي املنح البحثية .ومن �سيقود �إىل حتقيق جمموعة من املكا�سب على م�ستوى االقت�صاد
الطبيعي �أن يغذي منو قطاع التعليم بالإمارة االقت�صاد ب�أكمله ،ككل ،تت�ضمن توفري فر�ص العمل للكوادر الإعالمية امل�ؤهلة ،وتنويع
عرب توفري اخلريجني من �أ�صحاب املهارات العالية يف خمتلف م�صادر الدخل نحو قطاع ال يعتمد على املوارد الطبيعية.
التخ�ص�صات ،وتعزيز ثقافة التميز يف جماالت مهارات العمل
والبحث والتطور الثقايف.
اخلـ ــدمات امل ــالية

ومتتلك �أبوظبي بالفعل قطاع ًا مزدهر ًا وكبري ًا من امل�صارف
الإعـ ــالم
التقليدية والإ�سالمية ،يعمل على خدمة �سكان الإمارة الذين
يتمتعون بواحد من �أعلى معدالت دخل الفرد يف العامل .ويف
متثل الأن�شطة الإبداعية ب�ؤرة منو قوي على م�ستوى العامل ،ظل هذا القدر من ال�سيولة ،ف�إن �أبوظبي م�ؤهلة متام ًا لتويل
وخ�صو�ص ًا يف منطقة ال�شرق الأو�سط .ويتوقع �أن ينمو الإنتاج موقع قيادي �ضمن قطاع اخلدمات املالية يف املنطقة.
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خ ــدمات االت�صــاالت
�سوف تطور الإمارة �أي�ض ًا قدراتها لكي ت�صبح مركز ًا خلدمات
االت�صاالت يف ال�شرق الأو�سط .وي�شمل هذا القطاع خدمات
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،مبا يف ذلك البث املكثف
للبيانات الذي ميثل يف الوقت احلا�ضر ب�ؤرة منو قوي .ومثلما هو
احلال بالن�سبة �إىل القطاعات الأخرى التي حددتها �أبوظبي،
ف�إن القوة املالية للإمارة �سوف ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف �ضمان
م�ستقبل قطاع االت�صاالت.
ويت�سم قطاع االت�صاالت بكونه جمال �أعمال �سريع النمو ي�ستند
�إىل التقنيات املتقدمة واال�ستخدام الكثيف لر�أ�س املال ،ما يعني
�أن حتقيق الريادة يف هذا القطاع يتطلب ا�ستثمارات دائمة ل�ضمان
مواكبة بنيته التحتية لأحدث امل�ستجدات التقنية.
كما يعترب املوقع اجلغرايف للإمارة يف ال�شرق الأو�سط ،عالوة على
�شبكة االت�صاالت املتطورة فيها ،من امليزات التناف�سية املهمة التي
�ستدعم املرحلة الالحقة من النمو يف هذا القطاع .وعلى امل�ستوى
الإقليمي ،ف�إن قطاع االت�صاالت يعد �أحد قطاعات النمو القوي،
وذلك من منطلق الزيادة املتنامية ملعدالت انت�شار الهواتف النقالة
واحلوا�سيب ال�شخ�صية� ،إىل جانب االرتفاع ال�سريع وامل�ستمر يف
عدد م�ستخدمي الإنرتنت.

القطــاعات التمكينيـة
يف �إطار م�ساعيها لتطوير هذه القطاعات امل�ستهدفة ،تقوم
�أبوظبي �أي�ض ًا بتعزيز �صناعات حملية �أخرى �ستمثل عوامل
متكينية ،مبا يف ذلك قطاعات الت�شييد والهند�سة والآليات
واملعدات الكهربائية ومواد البناء والأطعمة وامل�شروبات .ويحتاج
كل قطاع من القطاعات الرئي�سية “املحركة” �إىل الإمداد �أو
الدعم من واحد على الأقل من هذه ال�صناعات التمكينية.
وعلى �سبيل املثال ،ف�إن بناء فنادق ومنتجعات جديدة يتطلب
وجود قطاع قوي للبناء ،بينما يحتاج ت�شغيل تلك الفنادق
واملنتجعات �إىل توافر �إمدادات موثوقة وذات جودة عالية من
الأطعمة وامل�شروبات.
�أما القطاعات املتفرعة عن ال�صناعات التحويلية
 مثل املعادن والكيماويات والطاقة والطريان  -فت�ستدعياال�ستعانة ب�أف�ضل و�أحدث الآليات لكي تتمكن من املناف�سة
عاملي ًا .وفيما يتعلق بالإعالم واالت�صاالت ومعدات الرعاية
الطبية والقطاعات اخلدمية الأخرى ،فهي تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على املعدات الكهربائية.
كما �أن هناك قدر ًا كبري ًا من التكامل فيما بني القطاعات
االقت�صادية الرئي�سية التي مت حتديدها لأغرا�ض اال�ستثمار والنمو.
فعلى �سبيل املثال� ،سوف ت�ؤتي اال�ستثمارات يف التعليم والرعاية
الطبية ثمارها �ضمن كافة القطاعات عرب النهو�ض بجودة ر�أ�س
املال الب�شري .و�سوف ي�ساهم التعليم ب�شكل خا�ص يف تفعيل
القطاعات التي تتطلب خربات بحثية وفنية ،بد ًء من ال�صناعات
الدوائية ومرور ًا بالرعاية الطبية واالت�صاالت و�صناعات الطريان
والدفاع .ومن ناحية �أخرى� ،سوف يتيح تطوير نظام الرعاية
ال�صحية  -بحيث ي�صبح الأف�ضل يف املنطقة  -منو ًا يف الطلب على
املنتجات الدوائية واملعدات الطبية.

وبقدر ما �سيحتاج �إليه القطاع من كوادر م�ؤهلة ،ف�إنه �سوف
ي�ساهم يف تطوير قوة عمل تتمتع مبهارات تقنية عالية ،الأمر
الذي �سي�ساعد يف تنويع الناجت املحلي الإجمايل وقاعدة �سوق
العمل� ،إىل جانب ا�ستقطاب �أف�ضل الكوادر الأجنبية املاهرة.
كما �سيتكامل هذا القطاع مع التعليم الفني الذي يجري
تطويره حالي ًا يف املدار�س واجلامعات ،وذلك من خالل �إتاحة
فر�ص العمل �أمام اخلريجني وتقدمي اال�ست�شارات والدعم �أما قطاع ال�سياحة والرتفيه ،فهو يحتاج �إىل دعم من قطاع رئي�سي
�آخر ،وهو قطاع النقل الذي ُيفيد �أي�ض ًا ال�صناعات املوجهة نحو
الفني للم�ؤ�س�سات التعليمية.
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ويت�سم النظام املايل يف الإمارة بكونه مفتوح ًا �أمام الالعبني
الأجانب ،ما ي�ؤدي �إىل جلب املزيد من ر�ؤو�س الأموال واخلربات
واملناف�سة �إىل �أبوظبي .ونتيجة لذلك ،ف�إن امل�صارف املحلية
تتحلى بقدر عال من املرونة والكفاءة والرتكيز على خدمة
الزبائن .وعالوة على ما �سبق ،ف�إن الإمارة ت�شتهر  -على
م�ستوى املنطقة  -بقوتها املالية ومنعة وح�صافة م�ؤ�س�ساتها
املالية ،كما �أن قطاعها املايل يحظى مب�ستويات ثقة عالية.
وت�ساهم كل هذه العوامل جمتمعة يف بناء قاعدة تنطلق منها
جهود تطوير هذا القطاع.

وي�شري االرتباط املتزايد بني الإعالم واالت�صاالت ،مبا ي�صحابه
من منو م�ستمر يف حجم الأخبار والربامج التلفزيونية واملعلومات
الأخرى التي يتم بثها عرب الأجهزة املحمولة� ،إىل �أن امل�ستقبل
�سوف ي�شهد جماالت �أكرب من التعاون بني هذين القطاعني.
وبنا ًء على ذلك� ،سوف ت�صبح �أبوظبي مركز ًا رئي�سي ًا لالت�صاالت
ومزود ًا عاملي ًا للخدمات الال�سلكية وخدمات البيانات.
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القطــــاعات امل�ستهــدفة والقطـــــاعات التمكينيـــة
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الت�صدير .وقد اختارت �أبوظبي تلك القطاعات امل�ستهدفة نظر ًا
لقدرتها على توفري النمو امل�ستدام والتنويع يف املدى الطويل.
ونتيجة لذلك ،ف�إن �أبوظبي �سوف ت�سخر مواردها املالية
والب�شرية لتطوير تلك القطاعات خالل العقدين املقبلني ،وما
يليهما من عقود.
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مع ــاييـ ــر النج ــاح
من �أجل حتقيق غاياتها ،تعتزم �أبوظبي الو�صول �إىل جمموعة من الأهداف الطموحة.
و�سوف تكون هذه الأهداف مبنزلة �إ�شارات على الطريق ت�سرت�شد بها الإمارة حيال مدى
التزامها بامل�سار ال�صحيح نحو وجهتها املعلنة.
ت�أمل �أبوظبي يف دفع م�سرية التنمية بالتزامن مع ت�أمني اال�ستقرار ومن خالل التناغم التام بني تلك العوامل ،ف�إنه �سيكون
االقت�صادي .وبغية حتقيق ذلك� ،سوف ت�سعى �إىل �إحداث تغيريات بالإمكان حتقيق الهدف املزدوج املتمثل يف التنمية االقت�صادية
يف البنية العامة لالقت�صاد .و�سينطوي التنويع على ا�ستمرار واال�ستقرار.
قطاع النفط يف امل�ساهمة باالقت�صاد على نحو قوي ،ولكن مع
موازنة تلك امل�ساهمة ب�شكل �أف�ضل من قبل قطاعات �أخرى ،مبا حتقيق الأهداف الطموحة
يف ذلك �أن�شطة ال�شق ال�سفلي لعمليات النفط والغاز.
�إن االهداف التي تتطلع �إليها �أبوظبي� ،سوف تتحقق  -بل ي�صار
وعرباجلمع بني العوامل املتمثلة يف ر�أ�س املال الب�شري واملادي �إىل جتاوزها  -فقط يف حال ت�ضافرت جهود جميع اجلهات
واملايل� ،ستكون �أبوظبي قادرة على توفري م�ستويات الإنتاجية املعنية من �أجل حتقيقها .وقد مت مبدئي ًا حتديد الأهداف
والتناف�سية التي حتتاج �إليها من �أجل امل�ضي قدم ًا مب�سرية الرئي�سية بغر�ض توجيه الإمارة يف امل�سار الذي ميك ّنها من حتقيق
النمو االقت�صادي.
قدراتها االقت�صادية.
�إطار حتديد الأهداف االقت�صادية
اال�ستقرار االقت�صادي

التنمية االقت�صادية

ا

•النمو االقت�صادي الكلي
 النمو احلقيقي امل�ستدام التنويع االقت�صادي ق�ضايا �أخرى•الرثوات ال�شخ�صية وم�ستويات املعي�شة
 الأجور احلقيقية متو�سط الأجور ق�ضايا �أخرى•ق�ضايا �أخرى

•اال�ستقرار املايل
 العجز املايل تقلب الإيرادات املالية الإنفاق الر�أ�سمايل ق�ضايا �أخرى•اال�ستقرار النقدي
 معدل الت�ضخم �سعر ال�صرف ق�ضايا �أخرى•العالقات التجارية
 مراجعات ال�سيا�سة التجارية -ق�ضايا �أخرى

ملخر
جات
اال
قت�ص
ا د ية

التنمية
االقت�صادية

اال�ستقرار
االقت�صادي

ا
ملدخ
الت

•معامل الإنتاجية الكلي
•�إنتاجية قوة العمل
•�إنتاجية ر�أ�س املال
•التناف�سية
•ق�ضايا �أخرى

قت�ص
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الإنتاجية والتناف�سية

ادية

•تكوين الأ�صول الوطنية
 اال�ستثمارات املحلية•احل�ساب اجلاري
 �صايف ال�صادرات �صايف ال�صادرات غري النفطية•�إجمايل املدخرات
 املدخرات العامة املدخرات اخلا�صة خمزون ر�أ�س املال•ق�ضايا �أخرى

اال

ر�أ�س املال املادي واملايل

ر�أ�س املال
املادي واملايل

الإنتاجية
والتناف�سية

ر�أ�س املال
الب�شري

ر�أ�س املال الب�شري
•تنمية قوة العمل
 �إجمايل قوة العمل معدل البطالة خلق الوظائف معدل الإعالة ن�صيب العامل من الناجت املحلي الإجمايل ق�ضايا �أخرى•تنمية املهارات
 التح�صيل التعليمي•م�ؤ�شر التنمية الب�شرية
•ق�ضايا �أخرى
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�سوف تنطوي التنمية االقت�صادية على حتقيق ن�سبة منو يبلغ
متو�سطها  %7حتى العام  ،2015و  %6يف ما بعد ذلك.
وتعني مثل هذه املعدالت القابلة للتحقيق �أن �أبوظبي �سوف
تنمو على نحو �أ�سرع  -ولكن م�ستدام  -من االقت�صادات
املقارنة ،مثل الرنويج.

عرب هذه الأهداف امل�ستقرة والواقعية للنمو ،ف�إن احلكومة
تهدف �إىل زيادة الناجت املحلي الإجمايل ب�أكرث من خم�سة
�أ�ضعاف بحلول العام  .2030وحتى يف ظل النمو ال�سكاين
املتوقع ،ف�إن هذا �سوف يف�ضي �إىل منو متعاف للدخل يف
�أبوظبي.

وعلى امل�ستوى العام للنمو� ،سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل ت�سريع
معدل منو الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي ليتجاوز معدل
منو قطاع النفط ،وذلك كجزء من جهودها الرامية �إىل
التنويع .ويتمثل الهدف هنا يف الو�صول �إىل التوازن على �صعيد
امليزان التجاري غري النفطي بحلول العام  ،2028وب�شكل
يربز القدرة على �إحداث عمق �إ�ضايف يف بنية االقت�صاد.

ويف حني �ستنمو �صناعة النفط على نحو متعاف بالتوازي مع
القطاعات االقت�صادية الأخرى ،ف�إن �أبوظبي �سوف ت�شهد ازدهار
خمتلف ال�صناعات املوجهة نحو الت�صدير .وخالل ال�سنوات
الع�شرين املقبلة� ،سوف تعمل �أبوظبي على تخفي�ض العجز يف
امليزان التجاري غري النفطي ،وذلك من خالل ت�شجيع االبتكار
وم�ؤ�س�سات الأعمال املحلية .وبتحقيق مثل هذا التخفي�ض ،ف�إن
اعتماد االقت�صاد على الإيرادات النفطية �سوف يرتاجع.

�سوف يحظى اال�ستقرار االقت�صادي �أي�ض ًا باهتمام كبري ،مع
ال�سعي �إىل تخفي�ض العجز املايل غري النفطي ب�شكل ملحوظ
خالل الفرتة امل�ستهدفة ،وذلك يف الوقت الذي يتم فيه تبني
�سيا�سات تفر�ض ال�سيطرة على الت�ضخم للت�أكد من عدم
�إبطاله ملكا�سب النمو.

كما �أن م�ستوى هيمنة ال�صناعة النفطية �ستتم موازنته عرب
تطوير خمتلف القطاعات الأخرى .و�سي�ستمر منو ال�صناعة
النفطية� ،إال �أن قدر ًا �أكرب من الرتكيز �سوف ين�صب على دعم
ال�صادرات وال�صناعات غري النفطية ،وذلك لإتاحة توليفة
قطاعية �أكرث توازن ًا �ضمن اقت�صاد �أبوظبي.

فيما يتعلق بر�أ�س املال الب�شري� ،سوف تعمل �أبوظبي على
تخفي�ض معدل البطالة يف �أو�ساط قوة العمل املواطنة �إىل ما �إن دعم اال�ستقرار االقت�صادي من خالل ا�ستحداث اقت�صاد حملي
ال يزيد على  ،%5الأمر الذي يعني الو�صول �إىل م�ستويات �أكرث توازن ًا وتطور ًا  -يتكامل على نحو �أف�ضل مع االقت�صاد العاملي -
التوظيف الكامل.
�سوف يتطلب من �أبوظبي �أن تحُ دث حتو ًال يف �أمناط الإنفاق
ملخ�ص لأهداف اقت�صادية خمتارة للر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
التنميـ ـ ـ ـ ــة االقت�ص ـ ـ ــادية
الو�ضع الراهن
معدل النمو ال�سنوي للناجت املحلي
احلقيقي ( ) – ن�سبة مئوية –

*

معدل النمو ال�سنوي للناجت املحلي
احلقيقي غري النفطي – ن�سبة مئوية –
�إجمايل الناجت املحلي – مليار دوالر
ب�أ�سعار عام – 2005
ن�سبة الناجت املحلي غري النفطي �إىل
�إجمايل الناجت املحلي – ن�سبة مئوية –
ن�سبة �صايف ال�صادرات غري النفطية �إىل
�إجمايل الناجت املحلي – ن�سبة مئوية –
الرتكز االقت�صادي – ن�سبة مئوية من
�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي لعام – 2005

( ) ت�ستند معدالت النمو احلقيقي امل�ستهدفة للناجت املحلي الإجمايل �إىل افرتا�ض �ضمني ينطوي على ا�ستمرار الناجت املحلي الإجمايل النفطي بالنمو وفق املعدالت التاريخية .وبالتايل،
يف*حال كان هذا االفرتا�ض �صحيحاً ،ومت �أي�ضاً حتقيق معدالت النمو احلقيقي امل�ستهدفة للقطاع غري النفطي ،ف�إن ن�صيب كل من القطاع النفطي والقطاع غري النفطي من الناجت املحلي
الإجمايل �سيقف بحلول العام  2030عند م�ستوى  %36و  %64على التوايل.
امل�صدر :حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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ملخ�ص لأهداف اقت�صادية خمتارة للر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي (تابع)
اال�ستقـ ـ ــرار االقت�ص ـ ــادي
الو�ضع الراهن
ن�سبة الإنفاق الر�أ�سمايل �إىل �إجمايل الإنفاق
– ن�سبة مئوية –
ن�سبة الإيرادات غري النفطية امل�ستقرة �إىل
�إجمايل الإيرادات – ن�سبة مئوية –
ن�سبة امليزان املايل غري النفطي �إىل الناجت
املحلي الإجمايل – ن�سبة مئوية –
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واال�ستثمار املتبعة لديها .ويف حني �أن امليزانية املخ�ص�صة
لتنمية االقت�صاد املحلي �سوف تزداد ب�أكرث من خم�سة �أ�ضعاف
خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة ،ف�إن مثل هذا الإنفاق ينبغي �أن
يتحقق يف ظل متابعة دقيقة للميزان املايل غري النفطي .فعرب
النهو�ض باجلانب غري النفطي لالقت�صاد باعتباره م�صدر ًا
للدخل  -ومن دون الت�أثري �سلبي ًا يف مكانة الإمارة كوجهة
ا�ستثمارية ومالذ ًا �ضريبي ًا  -ف�إنه �سيكون بالإمكان �إ�شاعة قدر
�أكرب من اال�ستقرار يف االقت�صاد.

وحتى فيما يتعلق بتحقيق هذه الأهداف االقت�صادية الكلية ،ف�إن
القوة الدافعة لالقت�صاد �سوف تتمثل يف ال�سكان القاطنني يف
�أبوظبي �أنف�سهم .فعرب االرتقاء مب�ستويات الإنتاجية ،وحتقيق
التوظيف الكامل لقوة العمل املواطنة ،ف�إن احلكومة ت�سعى �إىل
زيادة ن�صيب الفرد من الناجت املحلي ب�أكرث من  %50بحلول
العام  .2030ومن خالل الرتكيز على حت�سني م�ستوى التنويع،
وعلى �إيجاد اقت�صاد �أكرث توازن ًا ،ف�إن ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل غري النفطي �سوف يزداد ب�أكرث من ال�ضعف.

ملخ�ص لأهداف اقت�صادية خمتارة للر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي (تابع)
تنميـ ـ ـ ــة ر�أ�س امل ـ ـ ــال الب�ش ـ ـ ــري
الو�ضع الراهن
ن�صيب املوظف من الناجت املحلي
الإجمايل – �ألف دوالر/موظف –
معدل البطالة – ن�سبة مئوية –
ن�سبة ال�سكان الن�شطني اقت�صادياً
– ن�سبة مئوية –
معدل الإعالة – عدد الأ�شخا�ص املعالني
من قبل كل موظف –
ن�سبة حاملي ال�شهادات اجلامعية �إىل
�إجمايل قوة العمل – ن�سبة مئوية –
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
– �ألف دوالر ب�أ�سعار عام – 2005
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
غري النفطي – �ألف دوالر ب�أ�سعار – 2005
م�ؤ�ش ــر التنمي ــة الب�ش ــرية

امل�صدر :حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

126
الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي
ملخ�ص لأهداف اقت�صادية خمتارة للر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي (تابع)
ر�أ�س امل ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ــادي واملـ ــال ـ ـ ـ ــي
الو�ضع الراهن
تكوين الأ�صول  -مليار دوالر -
ن�سبة اال�ستثمارات املحلية �إىل الناجت املحلي
الإجمايل  -ن�سبة مئوية -
ن�سبة املدخرات اخلا�صة �إىل �إجمايل املدخرات
 -ن�سبة مئوية -
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و�سوف يتم حتقيق هذا كله عرب النهو�ض مب�ستوى التعليم ،و�أي�ض ًا ت�ستحوذ على اجلزء الأكرب من �إجمايل املدخرات خالل ال�سنوات
عرب �إتاحة قوة عمل مواطنة و�أجنبية حتظى مبكانة مرموقة على القليلة املقبلة.
امل�ستوى الدويل من حيث معايري التطور والتعليم .واهتداء مبا
حققته جتارب جمموعة من االقت�صادات املقارنة ،ف�إن �أبوظبي ويعترب هذا النهو�ض با�ستثمارات القطاع اخلا�ص واملدخرات
ت�ستطيع �أن تنه�ض ب�أدائها االقت�صادي من خالل �إجراء حتول املحلية هو الآخر هدف ًا رئي�سي ًا على �صعيد حتفيز النمو االقت�صادي
اقت�صادي يعود بالفائدة على جميع �سكان الإمارة.
لي�صل �إىل جميع �شرائح املجتمع ،مبا يجعلها ت�شارك بفاعلية �أكرب
يف منو �أبوظبي وجناحها .وبالقدر ذاته ،ف�إن �أبوظبي ت�سعى  -من
ويتعني �أن ي�شهد تكوين الأ�صول الوطنية  -التي تنطوي على خالل التنويع االقت�صادي وت�شجيع اال�ستثمارات وال�صادرات � -إىل
ال�صادرات واال�ستثمارات  -منو ًا ب�أكرث من خم�سة �أ�ضعاف خالل حتقيق مكانة باعتبارها مدينة عاملية .وبف�ضل ثروتها ومواردها
الفرتة امل�ستهدفة ،بينما �سيت�ضاعف تقريب ًا حجم اال�ستثمار الطبيعية ،ف�إن بالإمكان القول �إن �أبوظبي �أ�صبحت حتظى بالفعل
املحلي يف اقت�صاد �أبوظبي يف الفرتة ذاتها .و�سوف تنعك�س هذه مبثل هذه املكانة .وب�أية حال ،ف�إن بالإمكان تعزيز هذه املكانة
امل�ؤ�شرات �أي�ض ًا على املدخرات اخلا�صة يف الإمارة التي ينبغي �أن على نحو �أف�ضل عرب االرتقاء ب�أ�ساليب مزاولة الأعمال يف الإمارة
ملخ�ص لأهداف اقت�صادية خمتارة للر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي (تابع)
الإنت ـ ـ ــاجية والتن ـ ــاف�سية
الو�ضع الراهن
ت�صنيف البنك الدويل وفق م�ؤ�شر مزاولة
الأعمال  -من بني  175بلداً -
ت�صنيف املنتدى االقت�صادي العاملي وفق م�ؤ�شر
التناف�سية  -من بني  125بلداً -
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الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي امل�ستهدف لأبوظبي – مليار دوالر ب�أ�سعار ) 2030–2005( – 2005
معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

املرحلة 2
)(2014-2019

املرحلة 3
)(2020-2030

معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

املرحلة 1
)(2008-2013

ما قبل الر�ؤية

يف العام  ،2006بل ــغ ن�صيب القطـ ــاع
غيـ ـ ــر النفطـ ـ ــي من الن ــاجت املحلـ ـ ــي
الإجم ـ ـ ـ ـ ــايل للنـ ــرويج نحــو %82

معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي
معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي

الناجت املحلي الإجمايل النفطي

معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

معدل التغري يف ُمكم�ش
الناجت املحلي الإجمايل
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وتطوير القدرات التناف�سية القت�صادها .ومن �ش�أن الإنتاجية الطويل .وبحلول نهاية العام  ،2030ف�إن ن�سبة ت�صل �إىل نحو
العالية واملعايري املتقدمة للأعمال �أن تعزز �سمعة �أبوظبي .و�إىل  %64من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف �أبوظبي �سوف ت�أتي
جانب الأهداف الأخرى التي مت حتديدها للإمارة بوجه عام ،ف�إن من م�صادر غري نفطية.
العا�صمة �أبوظبي ينبغي �أن ت�صبح ذات �صيت ذائع على امل�سرح
الدويل للأعمال.
ولكي ي�صبح التنويع االقت�صادي �أمر ًا واقع ًا ،تعتزم �أبوظبي
حتقيق التوازن التام يف امليزان التجاري غري النفطي بحلول العام
 .2028و�سوف يتحقق قدر �أمثل من التنويع االقت�صادي حاملا
تطــوير اقت�صــاد �أبوظـب ــي
ت�صبح م�صادر الناجت املحلي الإجمايل يف �أبوظبي �أقل تركيز ًا على
ومن خالل هذا كله ،ف�إن اقت�صاد �أبوظبي  -والناجت املحلي ال�سوق املحلية ،وي�صار �إىل تعزيز قطاع ال�صادرات غري النفطية.
الإجمايل على وجه التحديد � -سوف يتحول بعيد ًا عن اعتماده وعندما يتم حتقيق ذلك ،ف�إن �أبوظبي �سوف حتتاج �إىل دعم قطاع
املفرط على النفط يف الوقت احلايل ،كما �أنه �سي�شهد حت�سن ًا ال�صادرات غري النفطية ب�شكل �أكرب ،و�إىل ا�ستخدام الإيرادات
على �صعيد اال�ستقرار االقت�صادي .وخالل ال�سنوات املقبلة� ،سيتم املكت�سبة من النفط باعتبارها عن�صر ًا مهم ًا يف االقت�صاد ،ميكن
دعم القطاعات غري النفطية لالقت�صاد وحتفيزها لكي ت�صبح �أن يتيح املحفزات املطلوبة عند ال�ضرورة.
حمركات رئي�سية للن�شاط االقت�صادي يف الإمارة .و�سيوا�صل
قطاع النفط منوه القوي خالل الفرتة امل�ستهدفة ،حمافظ ًا على وخالل العقدين املقبلني� ،سوف يتم تعميق التنويع االقت�صادي،
دوره املهم باعتباره م�صدر ًا حيوي ًا للإيرادات يف �أبوظبي .ولكن كما �سيتم تخفي�ض الهيمنة االقت�صادية لقطاع النفط والغاز.
من خالل الرتكيز على منو االقت�صاد غري النفطي ،ف�إن م�صادر فمن �ش�أن هذا التخفي�ض يف الرتكز االقت�صادي �أن يقل�ص
الإيرادات �سوف تكت�سب قدر ًا �أكرب من التوازن ،ما �سيف�ضي �إىل م�ستوى التقلب لالقت�صاد ،و�أن يوفر منط منو �أكرث ا�ستقرارا
�إتاحة اقت�صاد ي�ستطيع املحافظة على اجتاهات النمو يف املدى للإمارة .وتبقى هناك حاجة �إىل تقليل مدى تعر�ض �أبوظبي
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الرتكز والتنويع االقت�صادي يف �أبوظبي – ( 2030–2005م)
الرتكز االقت�صادي  -ن�سبة مئوية من الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي لعام - 2005

التنويع االقت�صادي
 -ح�سب معامل التنويع -

التنويع االقت�صادي

يف عام  ،2005بلغت
قيمة معامل التنويع
يف �سنغافورة 5.14

الهدف :تقليــ�ص مـ ــا ن�سبت ـ ــه
 %50من الفجوة مع
م�ستوى الرتكز االقت�صادي
يف الرنويج وال ــذي بل ـ ــغ
 %15يف عـ ـ ــام 2005

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

العجز املايل غري النفطي لأبوظبي – ن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل –
( 2030–2005م)

الهدف :تقلي�ص ما ن�سبته  %90من الفجوة مع ن�سبة
العجز املايل غري النفطي �إىل الناجت املحلي الإجمايل يف
الرنويج والتي بلغ متو�سطها خالل الفرتة بني 2000
و  2005نحو %3.1
امل�صدر :دائرة املالية يف �أبوظبي ،تقرير �صندوق النقد الدويل عن دولة الإمارات العربية املتحدة �( 2006صندوق النقد الدويل) ،وزارة املالية يف الرنويج ،حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية
 2030لإمارة �أبوظبي.

للمخاطر االقت�صادية القادمة من اخلارج ،وميكن حتقيق ذلك
فقط من خالل تطوير اقت�صاد �أكرث حيوية ،يت�سم بالقدرة
على امتطاء �أمواج التغري االقت�صادي وعلى التحوط للأحداث
الناجمة عن امل�ضاربة .ومع �إزالة �سمة التقلب عن االقت�صاد،
ف�إن �أبوظبي �سوف تتمكن من البدء يف االحتفاظ بجزء �أكرب
من النمو والرثوة داخل اقت�صادها املحلي.

وبناء على ذلك� ،سوف ت�ستثمر احلكومة يف القطاعات غري
النفطية من االقت�صاد ،وذلك من �أجل امل�ساعدة يف �إتاحة
بنية اقت�صادية �أكرث تنوع ًا .بيد �أن هذه اال�ستثمارات �سيتم
توجيهها ب�شكل مالئم لكي ت�سمح ب�إحداث منو حقيقي يف حجم
اال�ستثمارات املحلية والأجنبية داخل االقت�صاد ،وبتويل القطاع
اخلا�ص لدور �أكرب .و�سيت�سم اال�ستثمار احلكومي الإ�ضايف بطبيعة
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و�سوف يتم الرتكيز �أي�ض ًا على ال�سيا�سة التجارية على امل�ستويني
املحلي واالحتادي ،بهدف النهو�ض مبكانة الإمارة باعتبارها
مركز ًا عاملي ًا للأعمال والتجارة .ومن �أجل تنويع االقت�صاد،
يتعني على الإمارة �أن تكون قادرة على حماية نف�سها �أمام
التحركات وال�سيا�سات التجارية العاملية غري املرغوبة ،مبا
يف ذلك عمليات الإغراق ،والإعانات غري املن�صفة ،والأنظمة
القائمة على احل�ص�ص التجارية .ويف هذا ال�سياق ،ينبغي على
دولة الإمارات العربية املتحدة �أن ت�سعى �إىل تبني موقف �أكرث
فاعلية عرب ع�ضويتها يف امل�ؤ�س�سات الدولية  -مثل منظمة التجارة
العاملية  -لكي ت�ضمن �أن م�صالح جميع القوى الفاعلة يف اقت�صاد
الدولة م�سموعة يف ال�ساحة التجارية الدولية .ويعد تعزيز ح�ضور
دولة الإمارات العربية املتحدة يف �أروقة منظمة التجارة العاملية
 من خالل زيادة عدد املندوبني الدائمني وعرب تر�أ�س اللجان يفاملنظمة  -خطوة مهمة على �صعيد تكري�س مكانة الدولة كالعب
جتاري عاملي .و�سوف تربز احلاجة �إىل �إجراء املراجعات التجارية

ويتمثل الهدف بالن�سبة �إىل �أبوظبي ،ودولة الإمارات العربية
املتحدة ب�شكل عام يف �أن حتظى مب�ستوى متثيل ُي�ضاهي امل�ستويات
اخلا�صة باالقت�صادات املقارنة  -مثل �سنغافورة  -ويتيح �إمكانية
ممار�سة التحرك الن�شط من �أجل حماية ال�صناعات الت�صديرية
اجلديدة وامل�صالح التجارية للإمارة.

االرتقاء بر�أ�س املال الب�شري يف �أبوظبي
رغم هذه االفرتا�ضات املتعلقة بالإطار الكلي لالقت�صاد  -التي
�سيكون لها �آثار ًا مهمة على م�ؤ�س�سات الأعمال يف الإمارة  -ف�إنه
من ال�ضروري �أال يتم �إغفال العن�صر الب�شري .ولذلك �سوف يتم
العمل على رفع معدالت �إنتاجية �أفراد قوة العمل من خالل تبني
�أف�ضل معايري التعليم والتقنيات احلديثة .و�سوف تكون قوة العمل
املواطنة يف قلب هذا التحول على �صعيد الإنتاجية ،وذلك بهدف
حتقيق التوظيف الكامل من �أجل �ضمان م�شاركة جميع ال�سكان
من املواطنني يف فوائد النمو والتنويع االقت�صادي .والأهم من
ذلك �أن ن�سبة املواطنني امل�شاركني بفاعلية يف قوة العمل� ،سوف
تزداد هي الأخرى خالل الفرتة امل�ستهدفة .و�ستعمد �أبوظبي
�إىل م�ضاعفة ن�سبة ال�سكان الن�شطني اقت�صادي ًا بحلول العام
 ،2030وذلك يف الوقت الذي �ست�ضمن فيه التوظيف الكامل

معدل البطالة يف �أبوظبي – ن�سبة مئوية – ( 2030–2005م)

الهدف :حتقيق الت�شغيل الكامل لقوة
العمل مبا ين�سجم مع معدل بطالة ال
يزيد على %5

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

منتجة ،ولن يتم ا�ستخدامه بب�ساطة من �أجل دعم االقت�صاد
�أو زيادة حجمه بطرق غري مفيدة �أو غري م�ستدامة .و�ست�ستمر
احلكومة يف االلتزام باالن�ضباط املايل بغية الت�أكد من �أن الفارق
بني الإيرادات غري النفطية امل�ستقرة وبني �إجمايل النفقات
احلكومية يتحرك على نحو متزايد باجتاه حالة �أقوى من التوازن.
ومن �ش�أن التقليل من اعتماد املوازنة احلكومية على الإيرادات
النفطية �أن يعني �أن احلكومة �سوف تكون قادرة على ا�ستخدام
الإيرادات النفطية يف �أغرا�ض ا�ستثمارية م�ستقبلية ،وك�أموال
تنموية القت�صاد �أبوظبي.

ب�شكل دوري وعلى نحو �أكرث كثافة  -مت �إجراء �آخر مراجعة يف
العام  - 2006وذلك من �أجل م�ساعدة الدولة يف حتديد مواطن
ال�ضعف والإ�شكاليات فيما يتعلق مبحركات التجارة ،ومن ثم
توفري املقرتحات واحللول الت�صحيحية.
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الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي
الن�سبة امل�ستهدفة لل�سكان الن�شطني يف �أبوظبي – ن�سبة مئوية – ( 2030–2005م)

بلغت ن�سبة ال�سكان الن�شطني
يف الرنويج نحو  55%يف عام
2005

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

قـــوة العمــل املواطنــة يف �أبـوظـبـــي – �ألف �شخ�ص – ( 2030–2005م)

الهدف :تقلي�ص  %100من الفجوة مع الرنويج من حيث ن�سبة �إجمايل قوة
العمل الوطنية �إىل �إجمايل ال�سكان �ضمن الفئات العمرية القادرة على العمل؛
بلغت هذه الن�سبة يف الرنويج يف عام  2005نحو .%77.3

6.2%

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

قوة العمل ح�سب التح�صيل التعليمي يف �أبوظبي ( 2030–2005م) – ن�سبة مئوية من �إجمايل قوة العمل –
الهدف :تقلي�ص  %65من الفجوة مع ن�سبة الأميني ون�سبة ذوي
التعليم االبتدائي يف �سنغافورة اللتني بلغتا يف عام  2002نحو %0
و  %39على التوايل.

بلغت قيمة م�ؤ�شر
التح�صيل التعليمي لقوة
العمل يف �سنغافورة يف عام
 2002نحو 0.73

م�ؤ�شر التح�صيل التعليمي
لقوة العمل (*)
�أميون

االبتدائي

الثانوي

اجلامعي

( ) يتم التو�صل �إىل قيمة م�ؤ�شر التح�صيل التعليمي لقوة العمل عن طريق احت�ساب متو�سط مرجح لتوزيع م�ستوى التح�صيل العلمي لقوة العمل ،وذلك على النحو الآتي *)1( :ن�سبة التعليم
*
اجلامعي  *)2/3( +ن�سبة التعليم الثانوي  *)1/3( +ن�سبة التعليم االبتدائي  *)0( +ن�سبة الأميني
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

لقوة العمل املواطنة .و�ستنخف�ض ن�سبة ال�سكان الن�شطني من
غري املواطنني خالل الفرتة امل�ستهدفة �إىل نحو  %62من
�إجمايل ال�سكان ،ما �سيعك�س حدوث حتول يف حجم قوة العمل
الأجنبية يف �أبوظبي ،وتزايد انخراط املواطنني يف �إدارة
االقت�صاد �إىل احلد الأق�صى.
ومع �سعي �أبوظبي لالرتقاء على �سل�سلة القيمة وحت�سني م�ستوى
التنويع االقت�صادي ،ف�إنها �سوف حتتاج �إىل اجتذاب مزيد من
الأيدي العاملة املاهرة التي �ستميل  -بف�ضل م�ستويات �أجورها -
�إىل جلب �أ�سرها معها �إىل الإمارة .و�سي�ساعد هذا الأمر يف
ت�صحيح االختالل الدميغرايف الذي قد يرتتب على وجود �أعداد
كبرية من الأيدي العاملة غري املاهرة.
ويظهر التوزيع امل�ستهدف لقوة العمل �أن منو الوظائف املتاحة
�أمام املواطنني وغري املواطنني �سوف يبقى قوي ًا ،ولكن الوظائف
املتاحة �أمام املواطنني �ستنمو مبعدل �أعلى .ومن �ش�أن ذلك �أن
ي�ؤمن حتقيق الهدف املزدوج املتمثل يف زيادة م�شاركة املواطنني
يف قوة العمل والو�صول �إىل التوظيف الكامل .و�سوف يتم ت�شغيل
الأيدي العاملة الأجنبية لكي تتكامل مع العن�صر املواطن يف قوة
العمل .وعرب برامج متكينية  -مثل ت�أ�سي�س نظام تعليمي متطور،

وحتقيق �أق�صى درجات امل�شاركة للإناث يف قوة العمل  -ت�ستهدف
�أبوظبي تخفي�ض �أعداد املعتمدين يف �إعالتهم على �أفراد قوة
العمل ،الأمر الذي �سينه�ض مب�ستوى اال�ستقالل االقت�صادي
لل�سكان من املواطنني.
ولكي ت�أخذ قوة العمل املواطنة مكانها ال�صحيح يف االقت�صاد ،ف�إنه
من ال�ضروري العمل على تطوير معايري التعليم يف الإمارة .وخالل
الفرتة املقبلة� ،سوف ت�سعى �أبوظبي �إىل م�ضاعفة �أعداد احلاملني
ل�شهادات جامعية� ،أو ما يعادلها ،يف قوة العمل املواطنة ،وذلك
من �أجل توفري املهارات الالزمة لتحقيق التنويع االقت�صادي.
وعندما يكون هناك نق�ص ،ف�إنه �سوف يتم االعتماد على الأيدي
العاملة الأجنبية للم�ساعدة يف املحافظة على حيوية االقت�صاد.
و�سيعتمد م�ستوى النمو يف �أعداد الأيدي العاملة الأجنبية على
متطلبات اقت�صاد �أبوظبي واحتياجات النمو .ومع بدء االقت�صاد
يف التحول نحو القطاع اخلا�ص ،وباجتاه املزيد من ال�صناعات
املوجهة للت�صدير� ،ستكون هناك زيادة يف مهارات قوة العمل
الأجنبية وجودتها ،ما �سي�ساعد �أبوظبي على حتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي والنمو اللذين ت�صبو �إليهما.
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الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي
الن�صيب امل�ستهدف للفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف �أبوظبي – �ألف دوالر ب�أ�سعار عام  2030–2005( – 2005م)
معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

املرحلة 3
)(2020-2030
معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

بلغ ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل غري النفطي يف الرنويج
� 49ألف دوالر يف عام  ،2005وهو
امل�ستوى امل�ستهدف حتقيقه يف
�أبوظبي بحلول عام .2028

املرحلة 2
)(2014-2019

معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

املرحلة 1
)(2008-2013

ما قبل
الر�ؤية

معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

الناجت املحلي
الإجمايل النفطي
الناجت املحلي
الإجمايل غري النفطي

ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل النفطي
ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل غري
النفطي

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،WDI ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

توزيع التكوين احلقيقي للأ�صول يف �أبوظبي – مليار دوالر ب�أ�سعار عام  2030–2005( – 2005م)
معد النمو ال�سنوي
الرتاكمي

اال�ستثمارات املحلية
�صايف ال�صادرات

اال�ستثمارات املحلية
�صايف ال�صادرات
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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من خالل رفع م�ستويات الإنتاجية والتناف�سية الذي �سيتم بالتزامن
مع حت�سينات يف ر�أ�س املال الب�شري بالإمارة ،ف�إن العنا�صر املادية
واملالية �ست�ؤدي هي الأخرى دور ًا مهم ًا على �صعيد تكري�س التنمية
واال�ستقرار االقت�صادي يف �أبوظبي .وبينما ت�ستهدف الإمارة
زيادة �صايف �صادراتها  -مبا يف ذلك النفط  -بنحو �أربعة �أ�ضعاف
مع حلول العام  ،2030ف�إن ن�سبة متعاظمة من تكوين الأ�صول
الوطنية �سوف يتم حتقيقها عرب ا�ستثمارات حملية.

و�ضمن هذا الإطار ،ف�إن املدخرات اخلا�صة �ستنمو مبعدل �أعلى
من املعدل الذي �ستنمو به املدخرات العامة ،و�سي�ساهم هذا الأمر
يف �إ�ضفاء مزيد من العمق على �أ�سواق املال و�أدوات اال�ستثمار يف
الإمارة بوجه عام.

حتديث العنا�صر املادية واملالية

حتقيق �أق�صى درجات الإنتاجية والتناف�سية

ت�سعى �أبوظبي  -بحلول العام � - 2020إىل اللحاق بالت�صنيفات
وكن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ،ف�إن من امل�ستهدف التي حتظى بها اقت�صادات البلدان املقارنة وفق ًا مل�ؤ�شرات
�أن تت�ضاعف اال�ستثمارات املحلية يف اقت�صاد �أبوظبي �إىل  ،%23التناف�سية ومعايري مزاولة الأعمال ،مبا يف ذلك امل�ؤ�شرين
ن�سبة اال�ستثمارات املحلية �إىل الناجت املحلي الإجمايل – ن�سبة مئوية –
( 2030–2005م)
معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

اال�ستثمارات املحلية مبليارات الدوالرات
ح�سب �أ�سعار عام 2005
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005الإح�صاء ال�سكاين لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.
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و�ست�ؤول جميع �أوجه التطوير التي ت�سعى �إليها �أبوظبي �إىل �إحداث
حت�سينات مهمة خالل الأعوام الع�شرين املقبلة فيما يتعلق بجودة
و�آفاق احلياة التي ينعم بها كافة �سكان الإمارة ،ما �سريتقي بها
�إىل م�ستويات مماثلة لتلك ال�سائدة يف االقت�صادات النا�شئة
للبلدان املقارنة.

وهو ما يعني زيادة بنحو  9مرات عن م�ستواها احلايل .و�سوف
ي�ستفيد تكوين الأ�صول ذاته من ميزان جتاري �أكرث تنوع ًا،
وذلك مع بدء تدفق مزيد من الأموال �إىل االقت�صاد على �شكل
ا�ستثمارات ر�أ�سمالية طويلة الأمد ،عو�ض ًا عن ا�ستهالك ق�صري
الأجل .ومن �ش�أن دعم ال�صادرات �أن ي�ساعد يف دفع عجلة تكوين
الأ�صول ،الأمر الذي �سيوفر لالقت�صاد مزيد ًا من املنعة يف وجه
الآثار االقت�صادية اخلارجية ال�سلبية.
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التوزيع امل�ستهدف للناجت املحلي الإجمايل احلقيقي لأبوظبي ح�سب الإنفاق – مليار دوالر ب�أ�سعار عام – 2005
( 2030–2005م)
معدل النمو
ال�سنوي الرتاكمي

املرحلة 2

املرحلة 3

املرحلة 1

ما قبل
الر�ؤية

اله ــدف :تقلي ــ�ص مــا ن�سبت ــه  %40م ــن الفجوة
بني ن�سبة اال�ستهالك املحلي �إىل الناجت املحلي
الإجمايل لأبوظبي مع الن�سبة اخلا�صة بالرنويج
والتي بلغ متو�سطها نحو  %49خالل الفرتة
من � 1960إىل 2005

�صايف ال�صادرات

اال�ستثمارات املحلية

اال�ستهالك احلكومي

اال�ستهالك املحلي

امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لأبوظبي  ،2005حتليالت فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي.

التحقق من �أهداف الر�ؤية االقت�صادية 2030

العائدين للمنتدى االقت�صادي العاملي والبنك الدويل .ومن خالل
كل هذه املقايي�س والأهداف ،ف�إن �أبوظبي �سوف ت�شهد منو الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي �إىل خم�سة �أ�ضعاف م�ستواه احلايل .رغم تعدد العوامل التي ينبغي �أخذها يف عني االعتبار خالل
ال�سعي لإعداد ا�سرتاتيجية للتنمية االقت�صادية ،فقد مت تنفيذ
والأهم من ذلك �أن انخفا�ض ًا �سيطر�أ على الإنفاق احلكومي� ،سل�سلة من االختبارات املتنوعة من �أجل التثبت من �أهداف
وعلى هيمنة النفط على الناجت املحلي الإجمايل ،يف حني �سي�شكل الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي .ويف حال حدوث
اال�ستثمار واال�ستهالك املحلي اخلا�ص اجلزء الأعظم من الناجت تغريات اقت�صادية �أو تقنية� ،أو تغريات تتعلق باملوارد ،ف�إن
املحلي الإجمايل احلقيقي ،الأمر الذي �سيعك�س مزيد ًا من العمق بالإمكان �إدخال �إح�صاءات وعوامل جديدة لتعديل ال�صورة
والتنويع يف االقت�صاد.
املقدمة يف املدى الق�صري .وب�أية حال ،ف�إن الأهداف طويلة
الأمد التي حتددها الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
هي �أهداف قابلة للتحقيق وفق ًا للمعطيات الراهنة .ومن �ش�أن
تلك الأهداف �أن تتيح لأبوظبي تبو�أ مكانة عاملية تن�سجم مع
تطلعات �أهلها وطموحاتهم.

الق�سم اخلام�س

حتقيق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي

الر�ؤية االقت�صادية 2030

لإمـ ــارة �أبــوظـبـ ـ ــي
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بعد �أن مت حتديد معايري النجاح االقت�صادي يف املدى الطويل ،ف�إن اخلطوة الالحقة تتمثل
يف �صياغة �أهداف النمو يف املدى املتو�سط .وا�ستناد ًا �إىل الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة
�أبوظبي� ،سوف تقوم الإمارة ب�إعداد وتطبيق ا�سرتاتيجيات خم�سية للتنمية االقت�صادية
بغية �ضمان تقدمها نحو حتقيق هذه الر�ؤية.
�سوف تنطوي اال�سرتاتيجيات اخلم�سية للتنمية االقت�صادية
على خطط و�أهداف حمددة للنمو يف كل قطاع من القطاعات
االقت�صادية ،كما �ستت�ضمن خطط عمل دورية متتد الواحدة
منها لفرتة � 12شهر ًا .و�سيتم �أي�ض ًا �إعداد ا�سرتاتيجيات لدعم
الإ�صالحات  -يف جمايل ال�سيا�سة العامة وتنمية املوارد  -الالزمة
لنمو القطاعات التي ت�ستهدفها هذه املبادرات.
و�سوف تقوم دائرة التخطيط واالقت�صاد  -بالتعاون مع جمل�س
�أبوظبي للتطوير االقت�صادي والأمانة العامة للمجل�س التنفيذي -
ب�إطالق وتن�سيق اال�سرتاتيجيات اخلم�سية للتنمية االقت�صادية،
و�إعداد خطط اقت�صادية معمقة .و�سوف تركز تلك اال�سرتاتيجيات
على املجاالت ذات الأولوية يف التنمية االقت�صادية ،كما �ستقود
عملية تطويرها اجلهات املعنية �ضمن القطاعني العام واخلا�ص.
و�سوف تتوىل الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي دورا مهما على
�صعيد الت�أكد من �أن الأولويات االقت�صادية جتد انعكا�س ًا لها يف
اخلطط اال�سرتاتيجية للحكومة ،بوجه عام ،والدوائر والهيئات
املعنية ،بوجه خا�ص.
وعلى نحو م�شابه للر�ؤية االقت�صادية للإمارة ،ف�إن اال�سرتاتيجيات
اخلم�سية للتنمية االقت�صادية يف �أبوظبي �سوف ت�ستفيد ب�شكل
مبا�شر من م�ساهمة ومراجعة خرباء وم�ؤ�س�سات يف اقت�صادات
نا�شئة رئي�سية من خمتلف �أنحاء العامل� ،إ�ضافة �إىل نخبة من
االقت�صاديني الذين ميتلكون معرفة وا�سعة بجوانب اقت�صاد
الإمارة وثقافتها املحلية.
وت�سعى الر�ؤية االقت�صادية املبينة يف هذه الوثيقة �إىل �ضمان
م�ستقبل �آمن وم�ستقر ل�سكان �أبوظبي .وتتمثل الغاية النهائية
يف الو�صول �إىل جمتمع واثق من الدور املتنامي للإمارة كمركز

اقت�صادي عاملي ،وجمتمع لديه القدرة على التطور للإيفاء
باحتياجات الغد .وبف�ضل العمل ال�شاق الذي بذلته الأجيال
ال�سابقة ،فقد باتت �أبوظبي الآن يف موقع قوي يتيح لها امل�ضي
قدم ًا نحو حتقيق �أهدافها االقت�صادية والإجتماعية .وبحلول العام
� ،2030ستكون �أبوظبي مكان ًا خمتلف ًا ،بل مكان ًا �أكرث جناح ًا.
و�سوف يتحقق هذا التحول ب�إ�شراف قيادة حكيمة ،وبجهود جميع
مواطني الإمارة ،وبدعم من �أ�صدقائها.
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حتقيق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي
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�ش ـ ــكر وتق ـ ــديـر
يود فريق الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي �أن يتقدم بال�شكر والتقدير
لل�شخ�صيات االقت�صادية الواردة �أ�سما�ؤها يف القائمة التالية ،وذلك مل�ساهمتها الفاعلة
يف �إعداد هذه الوثيقة:
�سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان
رئي�س ديوان �سمو ويل عهد �أبوظبي ونائب رئي�س جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
معايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان
رئي�س هيئة �أبوظبي لل�سياحة وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
معايل حممد �أحمد البواردي
الأمني العام للمجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي
معايل خلدون خليفة املبارك
رئي�س جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية والرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب ل�شركة مبادلة للتنمية وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي
للتطوير االقت�صادي
معايل الدكتور جوعان �سامل الظاهري
رئي�س دائرة �ش�ؤون البلديات وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
معايل حمد احلر ال�سويدي
وكيل دائرة املالية
معايل نا�صر �أحمد خليفة ال�سويدي
رئي�س دائرة التخطيط واالقت�صاد وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
معايل عبد اهلل را�شد العتيبة
رئي�س دائرة النقل
معايل الدكتور مغري اخلييلي
مدير عام جمل�س �أبوظبي للتعليم
�سعادة ح�سني جا�سم النوي�س
ع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي ورئي�س جلنة التجارة واالقت�صاد باملجل�س
�سعادة حمد عبد اهلل ال�شام�سي
ع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي ورئي�س جلنة بيئة الأعمال باملجل�س
�سعادة عبد اهلل حممد املزروعي
ع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي ورئي�س جلنة التنمية الإجتماعية باملجل�س
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�سعادة عبد اهلل نا�صر املن�صوري
ع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي ورئي�س جلنة الت�شييد والبنية التحتية باملجل�س
�سعادة املهند�س �صالح �سامل بن عمري ال�شام�سي
رئي�س غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
�سعادة خليل حممد فوالذي
النائب الأول لرئي�س غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
�سعادة الدكتورة رو�ضة املطوع
النائب الثاين لرئي�س غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
�سعادة �أحمد علي خلفان الظاهري
ع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
�سعادة ظافر عاي�ض الأحبابي
ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
�سعادة �سعيد علي �أحمد الظاهري
ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
�سعادة حمد �سامل النعيمي
املدير التنفيذي لقطاع ال�ش�ؤون التجارية  -دائرة التخطيط واالقت�صاد
�سعادة �أحمد ال�صايغ
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الدار العقارية
�سعادة في�صل ال�سويدي
مدير تنفيذي  -دائرة النقل
�سعادة جابر حارب اخلييلي
الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�صادية املتخ�ص�صة
�سعادة جمعة مبارك اجلنيبي
مدير عام بلدية �أبوظبي
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�سعادة حممد مبارك املزروعي
وكيل ديوان �سمو ويل عهد �أبوظبي
�سعادة مبارك �سعيد الظاهري
مدير مكتب الأمني العام للمجل�س التنفيذي
�سعادة حممد حمد عزان املزروعي
املدير العام ملجل�س تنمية املنطقة الغربية
�سعادة حممد �سلطان الهاملي
الوكيل امل�ساعد لدائرة املالية
�سعادة مبارك حمد املهريي
املدير العام لهيئة �أبوظبي لل�سياحة
�سعادة را�شد البلو�شي
نائب الرئي�س التنفيذي ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية
�سعادة را�شد املن�صوري
رئي�س جلنة �أبوظبي للنظم واملعلومات
ال�سيد �ألبري متى
رئي�س جمل�س العمل اللبناين وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
ال�سيد روربت �شوارز
رئي�س جمل�س العمل الربيطاين وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
ال�سيد جون فيليكيت
رئي�س جمل�س العمل الأمريكي وع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
ال�سيد �أبجيت ت�شودري
مدير عام  -بنك �أبوظبي الوطني
ال�سيد كارلو�س بوردي
املدير التنفيذي للتخطيط اال�سرتاتيجي والتطوير التجاري � -شركة �أبوظبي للموانئ
ال�سيد �إيرفني نوك�س
الرئي�س التنفيذي لبنك �أبوظبي التجاري
ال�سيد �ساميون بري�س
مدير ا�سرتاتيجي لل�ش�ؤون الإعالمية  -جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية
ال�سيد ديفيد �سكوت
مدير ال�ش�ؤون االقت�صادية  -جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية
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�أنوفي�شن نورواي Innovation Norway

ال�سيد نت �سين�سيث ،م�ست�شار �أول �سيا�سات االبتكار
ال�سيد بال هنغين�س ،مدير التطوير اال�سرتاتيجي
ال�سيد رور توبرو ،نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية والعالقات اخلارجية
ال�سيد فين�سنت فليت�شر ،م�ست�شار �أول �سيا�سات االبتكار
�إنرتنا�شيونال ديفيلومبنت �آيرلند International Development Ireland
ال�سيد براين كوغن ،املدير التنفيذيForfas ،
ال�سيد �إميون �شيهي ،مدير م�شاريعIDA Ireland ،
ال�سيد جون دينهي ،مدير التعليمIDI ،
ال�سيد كيفن مكارثي ،مدير م�شاريعIDA Ireland ،
ال�سيد رونان ديغنان ،املدير العامIDI ،

نيوزيالند تريد �آند �إنرتبرايز New Zealand Trade and Enterprise

ال�سيد تيموثي غيب�سون ،الرئي�س التنفيذي
ال�سيد جوناثان كينجز ،مدير عام اال�ستثمارات ملنطقة �أوروبا وال�شرق الأو�سط
ال�سيد كليف فولر ،م�ست�شار اال�سرتاتيجيات
ال�سيد غوانغ يانغ ،م�ست�شار اال�سرتاتيجيات
ال�سيدة �أولغا �سبريان�سكايا ،م�ست�شار اال�سرتاتيجيات

بوز �ألن هاملتون

Booz Allen Hamilton

ال�سيد ريت�شارد �شدياق ،نائب الرئي�س
ال�سيد ربيع �أبو �شقرة ،مدير
ال�سيد �شادي جماع�ص ،مدير
الآن�سة �أمرية العدوي ،باحث �أول
د .مازن جنار ،باحث
الآن�سة كارال خوري ،حملل بحوث

الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي
�سعادة عبد اهلل الأحبابي ،املدير التنفيذي للأداء احلكومي
ال�سيد خليفة املن�صوري ،مدير التطوير اال�سرتاتيجي وال�سيا�سة العامة
ال�سيد حامد علي ال�صايف الها�شمي ،مدير مراقبة الأداء والتقييم

الـ ـ ــر�ؤيــة االقت�ص ــاديـة  2030لإمـــارة �أبوظبــي

كما يود فريق العمل �أن يتقدم بال�شكر للجهات التالية والعاملني فيها مل�ساهماتهم القيمة
يف �إعداد هذه الوثيقة:
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دائرة التخطيط واالقت�صاد
�سعادة حممد عمر عبد اهلل ،وكيل الدائرة
�سعادة بطي القبي�سي ،الوكيل امل�ساعد لقطاع التخطيط والإح�صاء
ال�سيد را�شد علي الزعابي ،مدير التخطيط االقت�صادي
ال�سيد �أبوبكر عبداهلل العمودي ،مدير �إدارة الإح�صاء

جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي
�سعادة وليد �أحمد املقرب املهريي ،املدير العام
ال�سيد حممد را�شد الهاملي ،نائب املدير العام
ال�سيد �أحمد �أبو غيدا ،املدير التنفيذي لتخطيط ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
د .عبد املجيد الهيتي ،م�ست�شار اقت�صادي
ال�سيدة جنيفر غرين ،باحث �أول  -تخطيط ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
ال�سيدة �أبية خمتار ،م�ساعد باحث  -تخطيط ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
ال�سيد �سعيد حا�ضر املهريي ،حملل  -تخطيط ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
الآن�سة �سلوى ف�ؤاد فا�ضل ،حملل  -تخطيط ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
الآن�سة منى �سلطان املحريبي ،حملل  -تخطيط ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
الآن�سة خولة �أحمد القمزي ،حملل -تخطيط ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
الآن�سة فاطمة عبداهلل العو�ضي ،حملل  -تخطيط ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
ويتوجه جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي باالمتنان �إىل كبار امل�ست�شارين يف �إنوفي�شن نورواي و�إنرتنا�شيونال ديفيلومبنت �آيرلند
ونيوزيالند تريد �آند انرتبرايز على م�ساهماتهم يف تطوير الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي ،حيث كان لتوجيهاتهم ال�سديدة
ومراجعاتهم املتوا�صلة دور ًا بارز ًا يف �إجناز هذه الوثيقة.
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