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 :ملخص
، هشاشرة اققصارادتا  الرع معصمرد هذر  هر ا 2312لقد أظهرر  أممرة ااضراس أررعان الرعضم لعرا  

املوند الوحيد يف بعاء وصياغة اررتاميجياهتا اققصاادتة، وهد  اقهصماد هذ  آليا  وريارا  أخرى لصعوتع 
أمهية مبين رياررة الصعوترع اققصارادا خاصرة بالعلربة لذردو   هتدف ه ه الدنارة إىل إبراماقصاادها، حيث 

ا ومررررعلر هذرررر  مرررروامت  صذررررد الارررردما  اتانجيررررة الررررع   رررر  أ  مصعرررررس  ررررالعضطيررررة، وللررررن لذ ررررد مرررر  خ
حيث معصرب اإلمانا  العربية املص دة م  بني الدو  الع ارصطاهت أ  مصبىن إررتاميجية الصعوترع  اقصاادتاهتا،

 .العضم إىل اقصااد معريف معافلي اققصاادا، وللن م  خال  اقنصقا  م  اقصااد
جتلرررد  يف ادجعررردة الورعيرررة لراترررة اإلمرررانا  اإلرررررتاميجية  إىل أ  هررر ه موصرررذت الدناررررة  حيرررث

مبرررين اإلرررررتاميجية  ؛الوصرررو  إىل ن رررا  معذيمررري نفيرررع امللرررصوى: الرررع مترررمعت هررردة حمررراون أمههررراو ، 2321
اهصمررراد اللياررررة العذيرررا يف مرررا  العذرررو  والص عولوجيرررا  ؛م ررروت  الذجعرررة الورعيرررة لالبص ررران ؛الورعيرررة لالبص ررران

  .وإنشاء وكالة اإلمانا  لذضتاء ؛قبص انوا
ادجعرردة الورعيررة لراتررة الصعوتررع اققصاررادا، اقصارراد اإلمررانا  العربيررة املص رردة،  ريارررة :يــةكلمــات مفتا 
 .2321املص دة ها  اإلمانا  العربية 

 .JEL: O20, O53, O21  تصنيف
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Abstract: 

The oil price crisis of 2014 has shown the fragility of economies, that 

rely on this single resource to build and formulate their economic strategies, 

And not to rely on other mechanisms and policies to diversify its economy, 

This study aims to highlight the importance of adopting the policy of 

economic diversification, especially for the oil countries , In order to reduce 

the various external shocks that could be exposed and affect the balance of 

their economies, Where the United Arab Emirates is among the countries 

that have been able to adopt the strategy of economic diversification, By 

transferring from the oil economy to a competitive knowledge economy. 

The study concluded that this strategy was embodied in the national 

agenda for the vision of the UAE 2021, which included several axes: access 

to a high-level educational system, adoption of the National Innovation 

Strategy, formation of the National Commission for Innovation, adoption of 

the Higher Policy in Science, Technology and Innovation, and the 

establishment of the Emirates Space Agency. 

keywords: policy of Economic diversification, Economy of United Arab 

Emirates, the National Agenda for the vision of the United Arab Emirates in 

2021. 

Jel classification codes: O20, O53, O21. 

 :مقدمة.6
 الرئيلي القطاع تش ل ما غالبا وال ا مهم، ربيعي موند هذ  بصوفرها العامل دو  م  العدتد مصميز

 ه ه م  ال ثري جعل الوحيد ه ا املوند هذ  الصشغيل، حيث أ  اقهصماد أو الصادتر أو اإلنصاج ناحية م 
 مرمضعة العاملية اللوق يف وأرعانها ب ثرة، مصوفرة الثروة ه ه كانت نتعية، فطاملا اقصاادتا  مابح الدو 
 مهمة مالية مواند هذ  احلاو  م  الدولة مت   فهي كبري، اخصال  أو اضطراب أا ه  معأى ويف

 .واقجصماهية اققصاادتة املشانتع وإجنام متوتل يف ملاهدها
 يف ادرعان ه ه انص ا  وهد  الطاقة،   ه العاملية ادرعان شهدمه ال ا ال بري اقاضاس مع ل  

 بعد خاصة العامة، العضقا  وانمضاع جهة، م  ،)اقصاادتة وغري اقصاادتة( خصذضة ودرباب هدتدة فرتا 
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 مت أخرى، جهة م  ،)العريب الربيع( العربية الدو  بعض هرفصها الع واقجصماهية الليارية اقضطرابا 
 ولصموتل لذثروة نئيلي كمادن واحد قطاع هذ  الدو  اهصماد يف اقرصمران بعد  واققصعاع اقرصعصاج
 الصقذيل أجل م  أخرى قطاها  هذ  واقهصماد اققصاادا الصعوتع حنو الصوجه ضرونة وبالصايل اققصااد،

 البذدا  يف اققصاادتة ادمما  أو ادرارية اللذع أرعان يف لذصقذبا  احملصمذة اللذبية الصألريا  م 
 (2312، املعهد العريب لذصخطيم). الشرت ة

حيث معصرب اإلمانا  العربية املص دة، م  بني الدو  الع ارصطاهت أ  مصبىن إررتاميجية الصعوتع  
اققصاادا، م  خال  اقنصقا  م  اقصااد العضم إىل اقصااد معريف معافلي، حيث تصجلد ه ا يف 

 يمي لذقطاها  مشجيع اقبص ان، ومعزتز اإلران الصع ، م  خال 2321ادجعدة الورعية لراتة اإلمانا  
 .الرئيلية، ومشجيع القطاها  لا  القيمة املتافة العالية

 : إشكالية الدراسة .6.6
 :بعاء هذ  ما ربق حناو  م  خال  ه ه الونقة الب ثية اإلجابة هذ  اإلش الية الصالية

ما هي األسس التي من خاللها استطاعت اإلمارات العربية المتحدة أن تتبنى إستراتيجية التنويع 
 قتصادي  اال

  :أهداف الدراسة .1.6
 :هندف م  خال  ه ه الدنارة إىل

 حتذيل أبعاد مضهو  ريارة الصعوتع اققصاادا؛  -
 ؛لعربية املص دة ومركزها الصعافليحتذيل املعشرا  اققصاادتة لإلمانا  ا -
 .واتاصة بصبين إررتاميجية الصعوتع اققصاادا  ،2321حماون ادجعدة الورعية لراتة اإلمانا  إبرام  -

 : أهمية الدراسة .3.6
م م  أمهية الدنارة يف أمهية اقنصقا  م  اقصاادتا  العضم إىل اقصاادتا  املعرفة، ودون للن يف 
حتقيق الصعمية امللصدامة لألجيا  امللصقبذية، حيث معصرب اإلمانا  العربية املص دة م  بني الدو  الع 
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، وبالصايل معصرب كعمولج نائد لذدو  ادخرى 2321ارصطاهت أ  مصبىن إررتاميجية الصعوتع اققصاادا ناتة 
 .ا ادفة إىل حتلني اقصاادتاهتا واتروج م  مبعية العضم

 :سياسة التنويع االقتصادي.1
 :تعريف التنويع االقتصادي.6.1 

الوحيد، واقنصقا  إىل مرحذة متصني القاهدة الصعوتع بش ل ها  هو مقذيل اقهصماد هذ  املوند  -
الاعاهية والزناهية وخذق قاهدة إنصاجية، وهو ما تعين بعاء اقصااد ورين رذيم تصجه حنو اقكصضاء ال ايت يف 

 (2312، هباس م ي و مرموك ) .أكثر م  قطاع
 هادة ما تشريتعرف الصعوتع بطرق خصذضة مبعا جملا  الصطبيق، فعذ  صعيد اققصااد اللياري  -
، ق ريما بالعلبة لليارا  احلد م  اقهصماد هذ  هدد حمدود م  املعصجا  "الاادنا " إىل   الصعوتع

مور  باهي،  ) .الصادترتة الع قد م و  هرضة لصقذبا  ادرعان، احلجم أو ااضاس الطذب ال ريف هذيها
 (2316كما  نواتعية، 

هتدف إىل الصقذيل م  نلبة املخارر اققصاادتة، ونفع الصعوتع اققصاادا هو ريارة معموتة  -
القيمة املتافة، وحتلني ملصوى الدخل، وللن ه  ررتق موجيه اققصااد حنو قطاها  أو أرواق مصعوهة 

 (2312املعهد العريب لذصخطيم،  ( .أو جدتدة، هوس اقهصماد هذ  روق أو قطاع أو معصج واحد
كأحد الليارا  إلدانة املخارر، وتعين معوتع ادموا  امللصثمرة يف شقه املايل، تقاد بالصعوتع   -

يف حمض ة ارصثمانتة هذ  أكثر م  أداة ارصثمانتة وحيدة، كادرهم واللعدا ، وصعادتق اقرصثمان، وحىت 
 (2316مور  باهي، كما  نواتعية، ) .العقد واملعاد  واللذع ادرارية

 :أهداف التنويع االقتصادي.1.1 
 (2316مور  باهي، كما  نواتعية، )  :مصمثل ادهداف الرئيلية لذصعوتع اققصاادا فيما تذي 
الصقذيل م  نلبة املخارر اققصاادتة، واملقدنة هذ  الصعامل مع ادمما  والادما  اتانجية، مثل  -

العشاط اققصاادا يف مقذبا  أرعان البرتو ، أو اجلضاف بالعلبة لذمواند الزناهية والغ ائية، أو مدهون 
 ادرواق العاملية؛
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حتلني وضما  ارصمران ومرية الصعمية، م  خال  مطوتر قطاها  مصعددة ومصعوهة كمادن لذدخل،  -
ولذعقد ادجعيب ولعائدا  امليزانية العامة، ونفع قيمصها املتافة يف العامج احملذي اإلمجايل، ومشجيع 

 اقرصثمان فيها؛
ايت م  اللذع واتدما ، ومتادة الاادنا ، والصقذيل م  اقهصماد هذ  اتانج يف حتقيق اقكصضاء ال  -

 ارصرياد اللذع اقرصهالكية وموفري فرص الشغل، وبالصايل حتلني ملصوى معيشة ادفراد؛
مت ني القطاع اتاص م  لعب دون مهم وأكرب يف العمذية اققصاادتة، ومقذيص دون الدولة واللذطا   -

 .العمومية
 :كما     الصمييز بني نوهني م  الصعوتع اققصاادا

وتطذق هذ  مومتع اقرصثمان هذ  أدوا  م  نضس الضئة، أا هذ  ربيل املثا  قطاع  :التنويع األفقي
 البرتو ؛

وتطذق هذ  مومتع اقرصثمان هذ  قطاها  مصعوهة كالزناهة والاعاهة  (:العمودي)التنويع الرأسي 
 .واتدما ، أو فئا  خصذضة م  اددوا  اقرصثمانتة كادرهم واللعدا 

م صلي ريارة الصعوتع اققصاادا أمهية كبرية : أهمية التنويع االقتصادي بالنسبة للدول النفطية .3.1
 (2312بذذعما ، ب  هبد الضصاح ، ) : بالعلبة لذدو  العضطية، وللن م  خال

بعاء اقصااد ملصدا  لألجيا  احلالية وامللصقبذية، بعيدا ه  العضم مع مشجيع القطاع اتاص واقرصثمان  -
 ادجعيب؛

 معمية اقصاادتة مصوامنة إقذيميا واجصماهيا؛ -
 اإلنصاجية ادخرى؛حتقيق اقرصقران لذموامنة العامة، وللن م  خال  مضعيل القطاها   -
مشجيع معضي  اتطم امللصقبذية، بصوفري ما حيصاجه الصخطيم م  خربا  حمذية وأجعبية ومعرلا   -

 .إدانتة، وبيئة اجصماهية ه  ررتق موفري ادموا  املطذوبة
تذعب الصعوتع اققصاادا دونا مهما يف منو ومطون اققصااد، ل عه : محددات التنويع االقتصادي .4.1
  مرمبطا ومرهونا مبجموهة م  املصغريا ، والع مذعب دونا مهما يف نلبة جناحه أو فشذه، ويف ه ا تبق
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فئا  م  ( 30)مخس ( 2336)اإلران حيدد مقرتر الذجعة اققصاادتة إلفرتقيا بادمم املص دة حو  الصعوتع 
 (مرجع ربق لكرهاملعهد العريب لذصخطيم، ) :املصغريا  الع معلر هذ  همذية الصعوتع، وهي

 اقرصثمان ونأس املا  البشرا؛: العوامل املادتة -
م  خال  مألريها هذ  معزتز القاهدة )الليارا  املالية والصجانتة والاعاهية : الليارا  العمومية -

 ؛(الاعاهية
 رعر الارف، الصتخم، والصوامنا  اتانجية؛: مصغريا  اققصااد ال ذي -
 حلوكمة، البيئة اقرصثمانتة والوضع ادمين؛ا: املصغريا  املعرلية -
القتاء هذ  )الوصو  إىل ادرواق، ودنجة اقنضصاح هذ  الصجانة يف اللذع واتدما  ونأس املا   -

 .، واحلاو  هذ  الصموتل(احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية
مثل الصعذيم والصدنتب كما أ  جناح الصعوتع اققصاادا تصطذب موفر اتدما  امللاندة وادرارية، 

 .واتدما  الا ية، كما تصطذب أتتا موفر بعية حتصية مصطونة م  خدما  املواصال  واقمااق  وغريها
مصميز دولة اإلمانا  العربية املص دة ببيئة  :مميزات البيئة االقتصادية لإلمارات العربية المتحدة .3

ارصثمانتة، واقصاادتة، وريارية ملصقرة، قادنة هذ  مواصذة العمو اققصاادا نغم حاق  الركود الع 
  :تشهدها اققصااد العاملي هرب فرتا  خصذضة، والرتاجعا  يف أرعان العضم، وتعود للن لعدة أرباب معها

 (2312اإلمانا  العربية املص دة،  البوابة الرمسية حل ومة)
مصمصع دولة اإلمانا  مبوقع اررتاميجي ها  بني مراكز ادهما  الرئيلية يف  :موقع استراتيجي .6.3 

أونوبا، وآريا، واحمليم ا ادا، وإفرتقيا، وأمرت ا الشمالية، كما حتوم دولة اإلمانا  هذ  شب ة مواصال  
 .برتة وجوتة ممصامة ملاهدها هذ  اقماا  مع خصذد دو  العامل

ة الع ملصخد  ديب كم ون لذصجانة يف أفرتقيا، كما تلصخدمها نجا  توجد آقف م  الشركا  الايعي
ادهما  ا عود لذوصو  إىل العامل، بيعما تعصربها الصجان م  أمرت ا الالميعية معاة حيوتة لالنطالق إىل آريا 

 .ت ا الشماليةاجلعوبية، كما معصرب حموناً اقصاادتاً جململ معطقة الشرق ادورم بالعلبة لرجا  ادهما  م  أمر 
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وقطاع ماريف قوا،  باحصيارا  مالية قوتة حتصضظ دولة اإلمانا : ا تياطيات مالية قوية .1.3 
الصموتل الالم  ل افة تلاهدها هذ  موفري بيئة ارصثمانتة آمعة، م ضي احل ومة لالرصمران يف موفري 

 .مشانتعها، والوفاء بالصزاماهتا املالية، واإلنضاق يف موامناهتا العامة دو  معثرا  مالية
ونقاًل ه  مقرتر وند يف اتذيج ما ز، تصوقع صعدوق العقد الدويل متادة منو إمجايل الاعادتق اقحصيارية 

 .5151مذيان دوقن ها   008.4ليال إىل  ،5102مذيان دوقن يف  67.8الرمسية لدولة اإلمانا  م  
 & Standard)* صعضت شركة اتدما  املالية )The National (ونقاًل أتتًا ه  مقرتر وند يف جرتدة

Poor's) أبوظيب بضئة AA ،كما مت  ، مشرية إىل مقدنهتا هذ  اإلتضاء بالصزاماهتا املالية هذ  املدى الطوتل
مشرية إىل قدنة كل معهما هذ  اإلتضاء  A/A-1 ونأس اتيمة بضئةماعيد كل م  إمانيت الشانقة 

 .بالصزاماهتما هذ  املدى القاري
املصخااة يف دنارة  (SWFI)** وفقًا لصاعيضا  معرلة الاعادتق الليادتة: صناديق سيادية .3.3

م   جهام أبوظيب لالرصثمان ارصثمانا  احل وما ، وإحااءا  أكرب الاعادتق الليادتة يف العامل، تعصرب
 122أكرب الاعادتق الليادتة يف معطقة الشرق ادورم، وأكرب خامس صعدوق يف العامل مببذغ تقدن بر 

 .مذيان دوقن أمرت ي
***اقرصثمان العاملي  وفقًا لصقرتر: بيئة اقتصادية واعدة .4.3

(UNCTAD)   مصبوأ دولة 2312لعا ،
 :كبيئة واهدة وحمضزة لالرصثمان وللن لألرباب الصالية  11اإلمانا  املركز 

 مرنة، ورهولة يف ممانرة ادهما ؛مصمصع الدولة بقوانني اقصاادتة  -
 ارصقران همذة اإلمانا  مقابل الدوقن ادمرت ي ورهولة حتوتذها؛ -
 هد  فرس أا قيود هذ  إهادة مادتر ادنباح، أو نأس املا ؛ -
 الصشرتعا  الترتبية املوامية؛ -
 يف الدولة؛ واملعارق اققصاادتة املصخااة ،املعارق احلرة مزاتا -
 .عافلة لذعمالةال ذضة امل -

http://www.alittihad.ae/details.php?id=109596&y=2015
http://www.adia.ae/En/Investment/Portfolio.aspx
http://www.economy.gov.ae/Publications/World%20Investment%20Report%202014.pdf
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
https://www.adced.ae/sites/ar/MediaCenter/Pages/Special-Economic-Zones.aspx
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يف خصذد أنجاء  مشروها  البعية الص صية تصواصل اإلنضاق احل ومي هذ : إنفاق  كومي مستمر .5.3 
، واملبادنا  ومشروع القطان اقحتاداالبالد، ومشمل شب ا  الطرق، وادنضاق، واملباين اقحتادتة، 

اقحتادتة ادخرى يف إمانا  هجما ، وأ  القيوت ، ونأس اتيمة، والضجرية والع ُصممت لتما  متصع مذن 
 .اإلمانا  باملزاتا لاهتا املصوفرة يف إمانيت أبوظيب وديب

مصبىن دولة اإلمانا  اررتاميجيا  اقصاادتة حُمضزة : اقتصادية للتنويع االقتصادي استراتيجيات .1.3 
يف اققصااد الورين  متادة ملامهة القطاها  غري العضطية هذ  الصعوتع اققصاادا، والع حققت جناحًا يف

الاعاها  الص وتذية، والطريا ، واللياحة، واملاانف، والصجانة والعقانا ، واتدما ، : طاها مثل ق
باملائة م  إمجايل العامج احملذي مقاننة بر  01والطاقة البدتذة، كما بذغ إرها  الاعاها  العضطية حالياً حوايل 

وملري ح ومة دولة اإلمانا  يف خطوا  لابصة لزتادة ملامهة ه ه القطاها  يف  ،0781باملائة ها   67
 .5150يف العا   %81اققصااد الورين لصال إىل 

، الع واملعارق اققصاادتة املصخااة ملعارق احلرةا توجد يف دولة اإلمانا  العدتد م  :مناطق  رة .2.3 
اإلهضاء الترتيب لذشركا  ونرو  اقرصرياد والصادتر، وارصعادة  :مطرح حوافز ومزاتا اقصاادتة هدة مثل

معطقة حرة، ووفقًا لصقرتر يف موقع جرتدة  00لألنباح، حيث توجد يف دولة اإلمانا  حوايل % 133
باملائة م  الصجانة غري العضطية  00جذد نيوم اإلجنذيزتة يف دولة اإلمانا ، كا  إرها  املعارق احلرة مبعد  

 .2312لدولة اإلمانا  ها  
 :لعربية المتحدةا تداعيات انخفاض أسعار النفط على اإلمارات .4

 الصعاو  مذس دو  جانب م  الصض ري تلصذز  العاملية، بادرواق العضم أرعان ااضاس إ  
 هذ  ال ذي شبه اقهصماد وهد  اققصااد، قاهدة لصعوتع موحدة إررتاميجية ناتة مبين يف اتذيجي
 .العضطية اإلترادا 

 م  2014 نوفمرب يف صدن  ا مقرتر يف اقئصماين لذصاعيد ”بونم آند رصاندند“ معرلة ح ن 
اتذيج  دو  اقصاادتا  مبارع إىل ادنجح هذ  ريعدا روتذة، لضرتة العضم أرعان ااضاس ارصمران أ 

http://www.uaeinteract.com/arabic/economy.html
http://www.etihadrail.ae/ar
http://www.alittihad.ae/details.php?id=1757&y=2016
http://www.alittihad.ae/details.php?id=1757&y=2016
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
https://www.adced.ae/sites/ar/MediaCenter/Pages/Special-Economic-Zones.aspx
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 دو  يف العائدا  م   46 %املصورم يف العضطية العائدا  مش ل إل الص صية؛ البعية ما  يف ومشانتعها
 .الاادنا  أنباع لاللة العضطية الاادنا  مش ل حني يف اتذيجي، الصعاو  مذس

 ااضاس ملخارر هرضة ادكثر هما  مها ورذطعة أ  الب رت   ”بونم آند رصاندند“ واهصرب 
 .هرضة ادقل مها وقطر اإلمانا  أ  حني يف العضم، أرعان

 املايل الوضع وقوة اققصاادتة مواندها معوع فبضتل اإلمانا  العربية املص دة، يف لذوضع وبالعلبة
العضم،  أرعان ااضاس مداهيا  لصجاوم اتذيج اقصاادتا  مع م م  أفتل وضع يف فإهنا لذ  ومة
 م   5.8% الدولة متصذن اقاضاس، حيث هب ا اجملذس دو  بني مألراً  ادقل اإلمانا  اقصااد أ  حيث

 م   20% و لذبالد اإلمجايل احملذي العامج م 25% العضطية  هائداهتا ومتثل العاملية، العضم احصياريا 
 . هائدا  الصادتر إمجايل

 خال  م  واض ة مبدو العضم أرعان ااضاس ورأة وختضيد اققصااد لصعوتع احل ومية اجلهود إ 
 م  مجذة ه ا ادهما  جدو  وتطرح الطوتل، املدى هذ  لإلمانا  اققصاادتة اتطة وهي ، 2021ناتة

 .العمو ومرية وملرتع املباشرة ادجعبية اقرصثمانا  م  املزتد وارصقطاب الصجانة، بصشجيع ال ضيذة الصدابري

 (2316إدانة الصخطيم ودهم القران، )
مصمثل أهم املعشرا  اققصاادتة لإلمانا   :تحليل المؤشرات االقتصادية لإلمارات العربية المتحدة .5

  (2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ) :العربية املص دة فيما تذي
 احملذي العامج أ  واإلحااء لذصعافلية اقحتادتة ا يئة مقانتر أظهر  :الناتج المحلي اإلجمالي .6.5

 مقاننة 2016 هناتة 3% بعلبة انمضع الثابصة )احلقيقية) بادرعان املص دة العربية اإلمانا  لدولة اإلمجايل
 حافظ الدولة اقصااد أ  أكد  اققصاادتة،الع لإلحااءا  ادولية الصقدترا  حبلب ، 2015 بعا 
 وموريع اققصاادا الصعوتع لليارا  الدولة انصهاج جناح نصيجة الثابصة بادرعان موجبة منو معدق  هذ 
 غري القطاها  هذ  اقهصماد متادة شأهنا م  الع وادنشطة املبادنا  ومضعيل اققصاادتة، اإلنصاجية قاهدة

 شهدهتا الع امللصقرة غري ال روف برغم وللن لذدولة، اإلمجايل احملذي العامج يف ملامهصها ومعزتز العضطية،
 .ادرواق خصذد يف اإلنصاج أرعان شهدمه ال ا والرتاجع العاملية، العضم أرواق
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رعة ادراس )احلقيقية بادرعان 2016 لعا  اإلمجايل احملذ  العامج مقدترا  أ  إىل البيانا  ومشري
 احملذي العامج مقدترا  بذغت حني يف الدولة، ملصوى هذ  مقرتباً  دنهم مذيان 1021.1بذغت( 2313
 .2316 ها  هناتة مقرتباً  دنهم مذيان 0581.8حنو اجلانتة بادرعان اإلمجايل
 /دوقن 41.8حنو إىل 2016 العا  خال  لذعضم العاملية ادرعان مراجع إ :االستهالكي اإلنفاق .1.5

 بعلبة2015 العا  خال  امللجذة املصورم يف لذربميل /دوقن49.5 بع و باملقاننة املصورم يف لذربميل
 ادكرب باجلزء همامل الع العضطية اإلترادا  حجم مراجع هذ  مألري له كا  ،-18%  حنو بذغت مراجع
 العضطية باإلترادا  مقاننة 2016 ها  -14.7%بع و املص دة العربية اإلمانا  لدولة العامة اإلترادا  م 

 ضبم ريارة انصهاج يف اقرصمران إىل 2016 ها  خال  الدولة دفع ما وهو ، 2015 بالعا  امللجذة
 الع اقرصثمانتة املشروها  معضي  هذ  اقرصثمانا اإلنضاق ارصمران مع اجلانا احل ومي اإلنضاق ومرشيد

 البشرتة الصعمية ودهم اققصاادا الصعوتع ملصوتا  ومتادة الصعمية حركة ومعزتز العمو حضز شأهنا م 
 اقرصهالكي اإلنضاق حجم مراجع مث وم  لدتها، املصاحة املرتاكمة املالية الضوائض م  للن يف ملصضيدة
 مراجع بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 161.7 إىل 2015 ها  دنهم مذيان 163.7 م  احل ومي
 753 إىل 2015 ها  دنهم مذيان 612.2م  اتاص اقرصهالكي اإلنضاق مزاتد حني يف ،-1.2%بذغت
 %.11.1بذغت  منو بعلبة 2316ها  دنهم مذيان

 ها  دنهم مذيان 838 م  احلقيقي العهائي اقرصهالكي اإلنضاق حجم مزاتد ل لن وكم اذة
 اإلنضاق نلبة ومزاتد  ، 9.1% قدنها متادة بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 914.7 إىل 2015
 2015 ها   62.1% م  العامني بني احلقيقي اإلمجايل احملذي العامج إىل العهائي ياقرصهالك

 :يف اجلدو  الصايل  املبني الع و هذ  وللن، 2016 ها   65.7% إىل
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 (مليار درهم) 1061و 1065اإلنفاق االستهالكي النهائي لعامي  :1الجدول 
 %نسبة النمو  0222 0222 البيان

 %2.0- 070.6 070.6 اإلنضاق اقرصهالكي احل ومي

 %22.1 620 764.5 اإلنضاق اقرصهالكي اتاص

 %1.2 704.6 808 اإلنضاق اقرصهالكي العهائي

  %72.6 %75.0 العامج اإلمجايل احلقيقي/ اإلنضاق اقرصهالكي العهائي
، 20، اإلصدان 2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ومانة اققصااد، الصقرتر اققصاادا اللعوا : المصدر

 .00 اإلمانا  العربية املص دة، ص
 رعوا ، 3 يف ومرية بأدىن 2016 ها  خال  اإلمانا  يف الصتخم معد  منا لقد: التضخم. 3.5

 ا يئة ه  الاادن 2016 اإلمانا  يف امللصهذن درعان القياري الرقمي مقرتر حبلب  1.6% ملجالً 
 2015 ها  خال  4% بعلبة اإلمانا  يف انمضع قد الصتخم وكا  واإلحااء، لذصعافلية اقحتادتة
 2014.ها  خال  2% وبعلبة

 أرعان وانمضاع ،4% الصعذيم أرعان متادة إىل ، 2016 ها   1.6% مبعد  الصتخم انمضاع وترجع
 خال  2% مبعد  والضعادق املطاهمو 3% وادح تة واملالبس 4% بعلبة والغام واملياه وال هرباء الل  
 والصبغ 1% بعلبة واملشروبا  ادغ تة وأرعان  1.7% بعلبة الا ة خدما  أرعان انمضعت كما العا ،
 0,3 بعلبة املعزلية وادجهزة والثقافة  1%بعلبة مصعوهة وخدما  رذع أرعان ماد  بيعما ، 1.5% بعلبة
  بعلبة اقمااق  أرعان ومراجعت  4.5% العقل أرعان ااضتت اآلخر، اجلانب وهذ  .معهما ل ل

3.21 %. 
 العامة اإلترادا  م  ادكرب الشق مش ل الع العضطية اإلترادا  لرتاجع ن را :االستثمارات المحلية .4.5
 مقاننة 2016 ها  -14.7   % حنو بعلبة الصعمية أغراس هذ  اإلنضاق يف هذيها تعصمد الع لذدولة

 ودهم الدخل ماادن معوتع ريارة لصضعيل اللعي إران ويف ، 2015 بالعا  امللجذة العضطية باإلترادا 
 خال  الدولة ارصمر  واقبص انا ، الب وث هذ  القائم املعريف اققصااد حنو الص و  يف الدولة موجه
 هذ  الرتكيز قوامها كا  والع ، 2015 بالعا  امبعصها الع الرشيدة املالية ريارصها إمباع يف  2016 العا 
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 اتاصة املشروها  معضي  هذ  اقرصثمانا اإلنضاق وارصمران اجلانا اإلنضاق ملصوتا  ومرشيد ضبم
 شأهنا م  الع اإلررتاميجية واملشروها  الص صية البعية ومشروها  2020 اكلبو العاملي لذ دث بالصجهيز

 واللياحة والاعاهة الطاقة مثل البشرتة الصعمية ودهم اققصاادا الصعوتع ملصوتا  ومتادة العمو حضز
 ق الع املشروها  بعض مأجيل مع املالية واتدما  والذوجلصية واإلل رتونية املادتة الص صية والبعية والصعذيم
 القطاع مشانكة ومعزتز لدتها املصاحة املالية والضوائض اقحصياريا  م  باقرصضادة وللن أولوتة، متثل

 .ماادنها ومعوتع العامة اإلترادا  معمية مع املشروها ، معضي  يف اتاص
 م  اجلانتة بادرعان الدولة ارصثمانا  إمجايل مطون إىل( 15)نقم  باجلدو  املوض ة البيانا  ومشري

 بعلبة دنهم مذيان 257.9 معها العضطية غري اقرصثمانا  نايب كا ) 2310ها   دنهم مذيان 307.9 حنو

 مذيان 266.4 معها العضطية غري اقرصثمانا  نايب كا ) 2016 ها  دنهم مذيان 302.8 إىل  %83.8)
 يف العا  القطاع ارصثمانا  لصزاتد كم اذة وللن ، %1.1-بذغت   مراجع بعلبة88%) حنو بعلبة دنهم
 منو بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 146.4 إىل 2015 ها  دنهم مذيان145.8 م  املشروها  معضي 
 2015 ها  دنهم مذيان 162.1 م  املشروها  معضي  يف اتاص القطاع ملامهة ومراجع ، 0.4% بذغت
 .%0.2- حنو بذغت مراجع بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 156.4 إىل

 0222و 0222إجمالي تكوين رأس المال  سب القطاعات االقتصادية باألسعار الجارية لعامي : 1الجدول 
 (.مليار درهم)

 البيان
0222 0222 

 %المساهمة  القيمة %المساهمة  القيمة %نسبة النمو
 %0.6- %011 015.8 %011 016.7 إمجايل م وت  نأس املا 

 %1.4 %48.0 047.4 %46.0 042.8 القطاع العا 

 %0.2- %20.6 027.4 %25.6 075.0 القطاع اتاص

، 20، اإلصدان 2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ومانة اققصااد، الصقرتر اققصاادا اللعوا  :المصدر
  .00اإلمانا  العربية املص دة، ص 
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 اإلمانا  دولة حققت ”ادون صاد“ ه  الاادنة لإلحاائيا  ربقا: االستثمار األجنبي المباشر .5.5
 9 حنو بذغت حيث 2016 ها  اللعوتة املباشر اقرصثمان ادجعيب مدفقا  صايف يف منوا املص دة العربية
 معد  مبصورمو  2.3 %بذغت العامني بني منو بعلبة 2015 ها  دوقن مذيان 8.8 مع مقاننة دوقن مذيان
 الواندة الرتاكمية ادجعبية اقرصثمانا  نصيد مطونلن وب  ، 4.9% بذغ  -23162011الضرتة خال  منو
 ومبصورم ، 2015 ها  دوقن مذيان 108.9 كا  أ  بعد 2016 ها دوقن  مذيان 117.9 وبذغ الدولة إىل

 املصزاتدة باقرصثمانا  نئيلية باونة مدهوما ، 10.7%حنو بذغ 2011 -2016  الضرتة خال  منو معد 
 إىل إضافة والبرت وكيماوتا  ادملعيو  مثل ادخرى الثقيذة والاعاها  الص وتذية الاعاها  قطاها  يف

 حيث ال بري، بالصعوع دولةلذ املباشر ادجعيب اقرصثمان هي ل وتصميز والطريا ، كاللياحة أخرى قطاها 
 العقانا  قطاها  املباشرة، ادجعبية اقرصثمانا  هذ  امللص ولة اققصاادتة القطاها  مبقدمة تأيت

 ومعصجا  الص وتذية والاعاها  والصأمني املالية واملعرلا  والصجزئة اجلمذة وجتانة ادهما  وخدما 
 .العضم م رتر

-1066تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة إلى اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة :  6 الشكل
 (.مليار دوالر) 1061

 
 
 
 
 
 
 
 

، 20، اإلصدان 2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ومانة اققصااد، الصقرتر اققصاادا اللعوا  :المصدر 
 . 23اإلمانا  العربية املص دة، ص 
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 ها  خال  العمو ملرية اإلمانا ، لدولة العضطية غري اتانجية الصجانة واصذت: التجارة الخارجية .1.5
 الصجانة حركة مبارع هذ  مرمبت الع لذص دتا  اللذبية اآللان مصخطية ، 2015 ها  مع مقاننة  2016
 شهدهتا الع ادمعية لالضطرابا  اللذبية اآللان ه  فتالً  العاملي، اققصاادا العمو معدق  ومراجع العاملية،
 العضطية غري اتانجية الصجانة حجم انمضاع لذجمانك، اقحتادتة لذهيئة اإلحاائية البيانا  وكشضت ،املعطقة
 1.556 مع مقاننة دنهم، مرتذيو  1.564 لصلجل ، 2016 ها  خال  )حرة ومعارق مباشرة جتانة( لذدولة
 حدود يف منت اتانج م  اإلمانا  دولة واندا  قيمة أ  البيانا  وأظهر  2015 ها  يف دنهم مرتذيو 
 مذيان 952.3 مقابل دنهم مذيان 969 بذغت إل ، 2016 ها  خال  2 %نلبة جاومصم ، حبيث ملضيقة
 مقابل دنهم، مذيان 120 قيمصها لصبذغ  5 %إىل مال بعلبة الاادنا  منت بيعما ، 2310ها  يف دنهم

  .دنهم مذيان 400.4 الصادتر إهادة قيمة وبذغت ،2015  ها  يف مذياناً  185.4
 ناجته يف كبرية متادة وحقق اقجيايب منوه والعقدا املايل القطاع واصل: القطاع المالي والنقدي .2.5

 2015 ها  دنهم مذيان 125.3 مقابل دنهم مذيان 057.1بذغ 2016 ها  اجلانتة بادرعان اإلمجايل
  من )اجلانتة بادرعان(  اإلمجايل احملذي العامج يف القطاع ملامهة نلبة وانمضعت ، 3% بذغت منو بعلبة

   .2016 ها   10.1% إىل 2015 ها %9.5 
 الرتكيز يف باقرصمران 2016 ها  خال  لذدولة املالية الليارة مالمح املمتلقد  :المالية العامة .8.5
 البعية مشروها  معضي  هذ  اقرصثمانا اإلنضاق وارصمران اجلانا اإلنضاق ملصوتا  ومرشيد ضبم هذ 

 ودهم اققصاادا الصعوتع ملصوتا  ومتادة العمو حضز شأهنا م  الع اإلررتاميجية واملشروها  الص صية
 القطاع وملامهة مشانكة ومعزتز لدتها املصاحة املرتاكمة املالية الضوائض م  للن يف ملصضيدة البشرتة الصعمية
 حنو م  العا  اإلنضاق مراجع وقد ماادنها، ومعوتع العامة اإلترادا  دهم مع املشروها  معضي  يف اتاص

  1.4- بذغ رضيضة مراجع بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 387.5 إىل 2015 ها  دنهم مذيان  389.2

 واملشانتع الص صية والبعية اقجصماهية والرهاتة والصعذيم الا ة قطاها  هذ  اقرصثمانا اإلنضاق ومركز% 
 املعريف اققصااد ومضعيل اققصاادا الصعوتع ملصوتا  متادة شأهنا م  الع والاعاهة باللياحة اإلررتاميجية

 .2323اكلبو  العاملي لذ دث بالصجهيز اتاصة واملشروها  واقبص ان اإلبداع هذ  القائم
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 دنهم مذيان 288.2 إىل 2015 ها  دنهم مذيان 304.8 م  لذدولة العامة اإلترادا  مراجعت كما
 مذيان 006.9 م  العضطية اإلترادا  قاضاس كم اذة ، 5.4% - بذغت مراجع بعلبة 2016 ها 
 مذيان 166.8 م  ادخرى اإلترادا  ومزاتد  2316 ها  دنهم مذيان 117.5 إىل 2015 ها  دنهم
 لذدولة اجملمع املايل احللاب حقق فقد مث وم  ، 2016 ها  دنهم مذيان 170.7 إىل 2310 ها  دنهم
 متادة بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان -99.3  إىل 2015 ها  دنهم مذيان -84.4  م  مزاتد هجزا
 . 17.6 %بذغت

 (.مليار درهم) 1061و 1065اإليرادات والنفقات العامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة   لعامي : 3الجدول 
 %نسبة التغير  5107 5102 البيان

 %2.4- 588.5 014.8 إمجايل اإلترادا  العامة

 %1.4- 086.2 087.5 إمجايل العضقا  العامة

 %06.7 77.0- 84.4- العهائيالضائض / العجز

، 20، اإلصدان 2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ومانة اققصااد، الصقرتر اققصاادا اللعوا   المصدر 
 .00اإلمانا  العربية املص دة، ص 

لقد حققت دولة اإلمانا  العربية املص دة  :1062اإلمارات العربية المتحدة والتنافسية العالمية  .1
ال صاب اللعوا " املركز ادو  إقذيميا والعاشر هامليا ضم  أكثر الدو  معافلية يف العامل وللن وفقا لصقرتر

، والاادن ه  مركز الصعافلية العاملي الصابع لذمعهد الدويل لذصعمية اإلدانتة 2311لعا  " لذصعافلية العاملية
 .اللوتلرتةمبدتعة لوما  

، حيث مت 2316خبمس مرامب ه  ماعيد ها   2311فذقد مقدمت دولة اإلمانا  يف مقرتر ها  
ماعيضها يف املرمبة العاشرة هامليا وادوىل إقذيميا، وب لن م و  اإلمانا  مقدمت هذ  دو  اتذيج العريب 

 .ومعطقة الشرق ادورم وإفرتقيا
، جند أ  اإلمانا  مقدمت يف حمون كضاءة قطاع 2316بعا   2311وبص ذيل الصقرتر ومقاننة نصائج ها  

إىل املرمبة اتاملة  12إىل املرمبة الثانية هامليا، ويف حمون ادداء اققصاادا م  املرمبة  11ادهما  م  املرمبة 
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ا امشي، نضني حلني، ندى ) .إىل املرمبة الرابعة هامليا 1هامليا، ويف حمون ال ضاءة احل ومية م  املرمبة 
2311) 

أرذق صاحب اللمو الشيخ حممد : 1016األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات العربية المتحدة عام  .2
 ،لدولة اإلمانا " ادجعدة الورعية"ب  ناشد آ  م صو ، نائب نئيس الدولة نئيس مذس الومناء حاكم ديب 

متمعت ه ه ادجعدة الع همل هذيها  حيث، 2321لراتة اإلمانا   خال  ادهوا  اللبعة القادمة وصوقً 
جهة ح ومية احتادتة وحمذية، خال  الضرتة املاضية  23ملعو  م  أبعاء وبعا  الور  م   033أكثر م  

هذ  معشرا  ورعية يف القطاها  الصعذيمية والا ية واققصاادتة ويف ما  اإلر ا  والبعية الص صية 
 .واتدما  احل ومية

ا  الورعية ب وهنا بعيدة املدى ومقيس العصائج الرئيلية دداء ادولوتا  الورعية،  متصام ه ه املعشر 
كما معمل يف مع مها هذ  مقاننة مرمبة دولة اإلمانا  يف املعشرا  الدولية بدو  العامل املخصذضة، وحت   

حبذو  ها  ه ه املعشرا  مبصابعة دونتة م  قبل القيادة يف احل ومة هبدف ضما  حتقيق ملصهدفاهتا 
 (اققصااد -البوابة الرمسية حل ومة اإلمانا  العربية املص دة) .2321

 م  بص ذيد اققصااد ومانة شرفت الع ،2021 اإلمانا  لراتة الورعية أهداف ادجعدة حتقيق إ 
 ،2014 ها  هلل حض ة ديب حاكم الومناء مذس نئيس الدولة، نئيس نائب ناشد ب  حممد الشيخ مسو

 : الصايل اجلدو  تذخاها الع حتقيق أهدافها يف الورين امللصوى اجلها  هذ  كافة مع بالصعليق
 2021 اإلمارات لرؤية الوطنية أهداف األجندة :4الجدول 

 1016المستهدف  المؤشر الوطني
 %0 نلبة منو العامج احملذي اإلمجايل غري العضطي
 دو  13م  أفتل  نايب الضرد م  الدخل احملذي اإلمجايل

 %0 نلبة صايف مدفقا  اقرصثمان ادجعيب املباشر م  العامج احملذي اإلمجايل
 %13 نلبة ملامهة الشركا  الاغرية واملصورطة يف العامج احملذي اإلمجايل غري العضطي

 دو  13م  أفتل  املعشر العاملي لرتادة ادهما  والصعمية
 دولة 23م  أفتل  معشر اقبص ان العاملي

أمحد ماجد، ندى ا امشي، دنارة اقصااد اإلمانا  معشرا  إجيابية ونتادة هاملية، ومانة اققصااد، اإلمانا  : المصدر
 .02، ص 2316العربية املص دة، أغلطس 
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 ومصورم العضطي، غري اإلمجايل احملذي العامج منو نلبة ملصوى هذ  واجيابية هامة نصائج الدولة حققت وقد
 هذ  القائم املعرفة اقصااد حنو والص و  امللصهدفا  مذن حتقيق ربيل يف أنه كما الدخل، م  الضرد نايب
 الدولة ريارة ،اجتهت الدخل ماادن معوتع ريارة مضعيل يف العجاح م  املزتد وحتقيق واقبص ان، واإلبداع الب ث
 نكائز أهم م  باهصبانمها معرفياً، احل ومية املعرلا  ومطوتر واملعرفة وملذي ها بالعذم البشرتة الععاصر وبعاء لصأهيل
 متمان يف ومرميبها ماعيضها ، ونفع لذدولة الورعية ادجعدة ملصهدفا  وحتقيق أفتل ملصقبل لبذوغ الصعمية
 (2316، أمحد ماجد، ندى ا امشي)  :الصالية الععاصر هذ  الدولة مركيز اجته هعا وم  العاملية، املعافلة
 بعيدا ودفعه الورين اققصااد معادق  مغيري هبدف :الوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى .6.2
 خال  اإلمانا ، لدولة مصقدمة ومعرفية ومقعية هذمية نقذة وحتقيق العضطية، املواند هذ  اقهصماد ه 

 : تذي مبا الدولة قامت امللصوا نفيع معذيمي ن ا  إىل والوصو  القادمة اللعوا 
 أهداف 10 متمعت الع ،2020 العا  حىت والصعذيم الرتبية أجعدة 2011 ها  الومناء مذس اهصمد  -

 ما بني وم  إلجنامها، ممعية ومدة مبادنة ل ل مطبيقية لص قيقها، وخطم املبادنا  م  ومموهة نئيلية
 . الدولة ملصوى هذ  واتاصة احل ومية املدانس يف الصعذيمية ا يئا  مرخيص مشروع املبادنا ، مشذصه

 الشيخ اللمو صاحب أرذق حيث العمل، روق واحصياجا  املعرفة باقصااد وخرجامه الصعذيم نبم -
 مجيع مشمل والع "ال كي لذصعذم ناشد ب  حممد مبادنة" ،2012  ها  يف م صو  آ  ناشد ب  حممد

 ؛ دنهم مذيان بص ذضة الدولة مدانس
 إل رتونية؛ معاهج وإنصاج إل رتوين، حمصوى آقف ربعة ه  تزتد ما ونشر اإلل رتونية، الدنوس معميم -
 مص امذة خطة املصميز، الصعذيمي لألداء ناشد ب  محدا  جائزة مع بالصعليق والصعذيم الرتبية ومانة أهد  -

 خاصة ميزانية  ا واهصمد الرتبوا احلقل يف واملصميزت  املوهوبني لرهاتة رعوا ، مخس مدى هذ  معض 
 دنهم؛ مذيو  100 بقيمة

  ا معصمدة فروع لضصح ، وأونوبا ادمرت ية املص دة بالوقتا  العاملية اجلامعا  أنق  الدولة ارصقطبت -
 باملعطقة الطذبة آلقف أكاد ي ج ب مركز إىل حو ا مما ، شراكا  امضاقيا  خال  م  بالدولة
 ؛ والعامل
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 ؛"ادكاد ي اقهصماد هيئة " إنشاء -
 واقبص انا  لذب وث خطم ووضع العذمي الب ث لصشجيع العذمي، لذب ث الورعية ا يئة إنشاء -

 . اجملصمع باحصياجا  ونبطها
 احل ومي لذصطوتر نئيلي كم رك اقبص ان لدون ومعزتزا: إطالق اإلستراتيجية الوطنية لالبتكار .1.2
 نئيس نائب م صو  آ  ناشد ب  حممد الشيخ اللمو صاحب أرذق اققصاادا، لذعمو أراري ونافد
 لص قيق نئيلية كأداة لالبص ان الورعية اإلررتاميجية ،2014 ها  يف ديب حاكم الومناء مذس نئيس الدولة
 القادمة، اللبع اللعوا  خال  هامليا ابص اناً  ادكثر الدو  ضم  اإلمانا  جلعل ،2021 الدولة ناتة

 اللعوا  خال  لذصعضي  ورعية مبادنة 30 مصوامتة، ملانا  أنبعة ضم  معمل الع اإلررتاميجية ومصتم 
 وبعاء اقبص ان، ودهم حاضعا  اجلدتدة، الصشرتعا  م  مموهة مشمل أوىل ، كمرحذة القادمة الثالث
 ومغيري الب ثية، العاملية الشراكا  وبعاء اتاص، لذقطاع حمضزا  ومموهة املصخااة، الورعية القدنا 
 الطاقة هي نئيلية ورعية قطاها  7 يف اقبص ان وحتضيز اقبص ان، م  زتدامل حنو احل ومي العمل مع ومة
 .والضتاء واملياه والص عولوجيا والصعذيم والا ة والعقل املصجددة

 ملصابعة "لالبص ان الورعية الذجعة" إنشاء 2014 العا  يف أتتا مت: تكوين اللجنة الوطنية لالبتكار .3.2
 مذس شعو  ومتر معايل برئارة هعها، املعبثقة واملبادنا  والليارا  لالبص ان الورعية اإلررتاميجية معضي 

 ، والصعذيم والرتبية ، واققصااد العذمي، والب ث العايل الصعذيم ومناء اللادة معايل م  كل وهتوتة الومناء،
 أمانة دون الومناء مذس نئارة م صب وتصوىل ، الدولة ومتر اجلابر أمحد رذطا  الدكصون ومعايل ، والطاقة
 اقحتادتة اجلها  بني اتربا  ومباد  والصعليق الصعاو  معزتز الذجعة مها  بني م  تأيت كما الذجعة،
 القطاع دون مضعيل إىل إضافة الدولة، ملصوى هذ  ومعشرامه اقبص ان ما  يف الصقد  ومصابعة واحملذية،
 .اقبص ان دهم يف واققصاادتة اقجصماهية ملامهصه ما  يف اتاص
 اقصااد حنو الص و  رياق ويف: اعتماد السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .4.2
 اهصمد ، حياة ومعهج همل كأرذوب اقبص ان لدون ومعزتزا واقبص انا  الب وث هذ  القائم املعرفة

 العذيا الليارة 2015 العا  يف " هلل حض ه " الدولة نئيس هنيا  آ  ماتد ب  خذيضة الشيخ اللمو صاحب
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 الصعذيمية القطاها  يف ورعية مبادنة 100 مصتمعة واقبص ان ، والص عولوجيا العذو  ما  يف لذدولة
 مموهة م  ومص و  ، دنهم مذيان 300 تصجاوم ارصثمانا  حبجم واملياه والضتاء والعقل والطاقة والا ية

 . واملالية والصعذيمية والص عولوجية واقرصثمانتة الصشرتعية اجملاق  يف اجلدتدة الورعية الليارا  م 
 وادحباث لذعذو  متوتل صعادتق إنشاء هذ  العمل اجلدتدة، الليارا  هذيه مشصمل ما بني وم 
 الص عولوجيا نقل هذ  لذصشجيع الصشرتعا  اقرصثمانتة كافة يف الع ر إلهادة باإلضافة بالدولة، واقبص ان
 كعلبة والصطوتر الب ث هذ  اإلنضاق ومتاهضة ، هاملية ماعيعية معاقدتة شراكا  وإنشاء اقبص ان ودهم
 %.41إىل  املعرفة هامل نلبة ومتادة 2021 حبذو  أضعاف لاللة مبقدان القومي العامج م 
 معوتع يف وامللامهة املعرفة هذ  املبين امللصدا  اققصااد لدهم: إنشاء وكالة اإلمارات للفضاء .5.2

 الضتاء قطاع أ  ، باهصبان لذضتاء اإلمانا  وكالة إنشاء ه  2014 توليو يف الدولة أهذعت اققصااد،
 أتتا اإلهال  مت ه ا مع وبالصزام  الص عولوجي، واقبص ان اققصاادا لذعمو ادرارية احملركا  أحد تعد
 إمانايت همل فرتق بقيادة املرتخ ل وكب " وإرالمي هريب ملبان" أو  إنرا  مشروع هذ  العمل بدء ه 
 وقد ، 2021 العا  يف لذ وكب مال هذمية ارص شافية نحذة يف لذضتاء اإلمانا  وكالة إشراف حتت
 . دنهم مذيان 20 حنو الضتاء بص عولوجيا املرمبطة واملشانتع بالاعاها  اقرصثمانا  بذغت

 : خاتمة.8
 م  خال  ه ه الدنارة املصعذقة بررليارة الصعوتع اققصاادا يف دو  مذس الصعاو  اتذيجي

 :أمنولجا، موصذعا إىل العصائرررررررررررررررررررررج الصالية 2321ادجعدة الورعية لراتة اإلمانا  العربية املص دة 
خارر اققصاادتة، ونفع القيمة الصعوتع اققصاادا هو ريارة معموتة هتدف إىل الصقذيل م  نلبة امل −

املتافة، وحتلني ملصوى الدخل، وللن ه  ررتق موجيه اققصااد حنو قطاها  أو أرواق مصعوهة أو 
 جدتدة، هوس اقهصماد هذ  روق أو قطاع أو معصج واحد؛

مما  تهدف الصعوتع اققصاادا إىل الصقذيل م  نلبة املخارر اققصاادتة، واملقدنة هذ  الصعامل مع اد −
 والادما  اتانجية، حتلني وضما  ارصمران ومرية الصعمية، حتقيق اقكصضاء ال ايت م  اللذع واتدما ؛
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تذعب الصعوتع اققصاادا دونا مهما يف منو ومطون اققصااد، ل عه تبق  مرمبطا ومرهونا مبجموهة م   −
يف العوامل املادتة، الليارا   املصغريا ، والع مذعب دونا مهما يف نلبة جناحه أو فشذه، واملصمثذة

 العمومية، مصغريا  اققصااد ال ذي، واملصغريا  املعرلية؛
مصميز دولة اإلمانا  العربية املص دة ببيئة ارصثمانتة، واقصاادتة، وريارية ملصقرة، قادنة هذ  مواصذة العمو  −

قوتة، امصالكها دهم  اققصاادا، وللن لعدة هوامل أمهها، موقعها اقررتاميجي، احصيارا  مالية
الاعادتق الليادتة يف العامل، لا  بيئة اقصاادتة واهدة لالرصثمان، اررتاميجيا  اقصاادتة لذصعوتع 

 اققصاادا؛
وضعها  وقوة اققصاادتة مواندها لصعوع ن را إ  اإلمانا  العربية املص دة مل مصألر بااضاس أرعان العضم، −

 العضم؛ أرعان ااضاس مداهيا  لصجاوم اتذيج اقصاادتا  مع م م  أفتل وضع يف املايل، وبالصايل فإهنا
لقد ارصطاهت اإلمانا  العربية املص دة أ  مصبىن إررتاميجية الصعوتع اققصاادا، وللن م  خال   −

اقنصقا  م  اقصااد العضم إىل اقصااد معريف معافلي، ولقد جتلد ه ا يف ادجعدة الورعية لراتة 
، الع متمعت هدة حماون أمهها، الوصو  إىل ن ا  معذيمي نفيع امللصوى، مبين 2321اإلمانا  

اهصماد الليارة العذيا يف ما  العذو  اإلررتاميجية الورعية لالبص ان، م وت  الذجعة الورعية لالبص ان، 
 .، وإنشاء وكالة اإلمانا  لذضتاءوالص عولوجيا واقبص ان

 :قائمة المراجع.9
ومانة  .دنارة اقصااد اإلمانا  معشرا  إجيابية ونتادة هاملية (.2316.)ندى ا امشيو أمحد ماجد  

 .22-02اققصااد، اإلمانا  العربية املص دة، 
، ومانة اققصااد، اإلمانا  2316الصقرتر اققصاادا اللعوا  (.2316.)إدانة الصخطيم ودهم القران 

 .22-22، 22العربية املص دة، اإلصدان 
، ومانة اققصااد،  2311الصقرتر اققصاادا اللعوا  (.2311.)الدنارا  والليارا  اققصاادتةإدانة 

  .02-26، 20اإلمانا  العربية املص دة، اإلصدان 
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إررتاميجية الصعوتع اققصاادا يف اجلزائر هذ  ضوء بعض  (.2312.)ب  هبد الضصاح دمحا و بذذعما أمساء 
  (.1)1 مذة اقجصهاد لذدنارا  القانونية واققصاادتة، .الصجانب الدولية
، مضهومه وأبعاده يف بذدا  اتذيج (.2312.)هباس م ي محزة، الصعوتع اققصااداو هارد قيف مرموك 

 (.01)2 مذة الغرا لذعذو  اققصاادتة واإلدانتة، .ومم عا  حتقيقه يف العراق
ع اققصاادا كخيان اررتاميجي لص قيق الصعمية امللصدامة يف الصعوت (.2316.)كما  نواتعيةو مور  باهي  

 (.0)اجملذة اجلزائرتة لذصعمية اققصاادتة،  .البذدا  العضطية، حالة البذدا  العربية املادنة لذعضم
ومانة اققصااد، اإلمانا   .2311اإلمانا  والصعافلية العاملية  (.2311.)ندى ا امشيو نضني حلني 

 .العربية املص دة
 م  31،  2018 30، مانتخ اقررتداد اققصااد -البوابة الرمسية حل ومة اإلمانا  العربية املص دة

   https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/economy 

  https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas 

 م  36،  2018 30، مانتخ اقررتداد املعهد العريب لذصخطيم، الصعوتع اققصاادا
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2014/221_P14017-

1.pdf, consulté le 06/03/2018. 

 :اإل االت. 60
*- standard & Poor’s 

حيث مقو  بص ذيل ونشر البيانا  املالية لألرهم ، "Henry Poor" م  ررف 1263مأرلت ها   (Mc Graw-Hill) هي فرع م  شركة
 .S&P 500 واللعدا ، وهي واحدة م  أكرب لالث شركا  لذصاعيد املايل، وهي معروفة هذ  ملصوى روق املا  ادمرت ي مبعشرها

**- SWFI: sovereign wealth fund institute 

، حيث مقو  بص ذيل مالك "مات ل ما دوتل وكان  ليعابونغ" م  ررف  2331هو شركة هاملية خاصة مأرلت يف ها   السياديةمعهد صندوق الثروة 
 ملالية الع تقو  ببيعهاادصو  العمومية، مثل صعادتق الثروة الليادتة وغريها م  امللصثمرت  احل وميني هذ  املدى الطوتل، حيث تعصرب املعهد مادن لذبيانا  ا

 .ملدترا ادصو ، البعوك، الباحثني، اجلامعا ، احل وما  وغريها م  ال يانا 
***- UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 

دمانة العامة  يئة ادمم ، وهو ا يئة الرئيلية الصابعة جلهام ا1262لقد مت إنشااه كهيئة ح ومية دائمة يف ها   :مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

ربصمرب  1معاب ادمني العا    ا املعمتر مع  " موكيلا كيصوى"دولة، كما تصوىل الليد  122املص دة يف ما  الصجانة والصعمية، تبذغ هدد أهتائه حاليا 

والصعمية لذبذدا  العامية، إضافة إىل ملاهدهتا هذ  ، حيث مصمثل أهداف ه ا املعمتر يف حتقيق أقا  ما     حتقيقه م  الزتادة يف فرص الصجانة 2310
 .اقندماج يف اققصااد العاملي

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/economy
https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2014/221_P14017-1.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2014/221_P14017-1.pdf

