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إن حكومة إمارة أبوظبي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل وبتوجيهات سديدة من 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، 

تسعى دائما إلى تبني أفضل الممارسات والممكنات التي 
من شأنها أن تعزز من موقع اإلمارة إقليميا ودوليا في مجال 

التنافسية.
وتحرص حكومة إمارة أبوظبي بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ 

هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي على 
تعزيز تنافسية شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص عبر 

قياس كفاءة اإلنتاج وزيادته وتميزه باالبتكار، وهي الركائز الرئيسة 
التي تنتهجها العديد من دول العالم الطامحة إلى احتالل 

الريادة في التنافسية الدولية والرامية إلى تمكين االقتصادات 
الوطنية وتحقيق النمو االقتصادي المستدام واالزدهار على 

المدى الطويل.
إن تحقيق أقصى درجات التنافسية وتحسين مستويات 

اإلنتاجية يعد ضمن األهداف الرئيسة المرتبطة بأولويات السياسة 
االقتصادية لإلمارة والمتمثلة في بناء اقتصاد مستدام وفق 
محددات الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 2030 والرامية إلى 

إطالق الطاقات الكامنة القتصاد اإلمارة وتمكين الجميع من 
المساهمة بفعالية ضمن مسيرة التنمية المستدامة. 

وتعتبر دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي المحرك الرئيس 
المسؤول عن تنفيذ األجندة االقتصادية لإلمارة، حيث تتبع 

سياسة واضحة تهدف إلى تعزيز التنافسية والتنوع االقتصادي 
بشكل أساسي، والتي ترتكز على التوّسع المستمر لتنمية 

القطاعات غير النفطية لتكون المحرك الرئيس القتصاد اإلمارة 
وذلك من خالل تمكين القطاع الخاص، واالرتقاء بقدراته التقنية 

واالبتكارية وخاصة الشركات الوطنية منها.
وفي هذا اإلطار، يشرفنا أن نقدم اإلصدار الثاني من تقرير 

أبوظبي للتنافسية، والذي يشرف على إعداده مكتب أبوظبي 
للتنافسية التابع للدائرة، متضمنا كافة العناصر المحركة 

للتنافسية بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية، حيث واصلت 
إمارة أبوظبي منذ اإلصدار األول للتقرير تقدمها في مسار االزدهار 

والتنوع االقتصادي كما عززت االستثمارات النشطة في البنية 
التحتية والتركيز الدائم على التعليم وااللتزام الراسخ باالبتكارات 

وقدمت بيئة مثالية للنمو االقتصادي وذلك بفضل القرارات 
المالية الحكيمة واالستثمار في قطاع الموارد غير النفطية مما 

مكنها من تخطي أزمة تدهور أسعار النفط العالمية محققة 
نسب جيدة من النمو في مختلف القطاعات.

تتطلع دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي خالل السنوات 
المقبلة، إلى رفع مستوى تنافسية اإلمارة إلى درجات أعلى 

مستغلين في ذلك توجهات قيادة وحكومة إمارة أبوظبي 
الرشيدة الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قائم 

على المعرفة وذلك انطالقا من المرتكزات التالية: 

دعم األجندة الوطنية في تأسيس قوى عاملة تتمتع بمهارات . 1
عالية، لتشغل فرص عمل ذات قيمة مضافة في القطاع 

الخاص.
العمل على نمو سالسل التوريد المحلية بهدف تعزيز التنوع . 2

االقتصادي ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع 
اإلنتاجية.

موازنة نموذج االبتكار ليشمل االبتكارات القائمة على مستوى . 3
العرض، ودفع االبتكارات القائمة على مستوى الطلب 

والمستخدم النهائي.
تحقيق الموائمة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية حول . 4

أهم األولويات.
االستمرار برفع مستوى الوعي في مجال التنافسية في . 5

المحافل والمنتديات المحلية والعالمية.

وختاما نود هنا التأكيد على مدى طموح دائرة التنمية 
االقتصادية في استمرار وتيرة العمل الدؤوب لتحقيق الهدف 

الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد االعلى للقوات المسلحة رئيس 

المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي والذي يركز على تهيئة دولة 
اإلمارات ومواطنيها لتوديع آخر قطرة نفط بكل طمأنينة وذلك 
من خالل المراهنة على االستثمار المستمر في مواردنا البشرية 

باعتبارها عماد التنمية االقتصادية المستدامة.

ويسرنا هنا أن نتقّدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كّل من 
ساهم في اعداد هذا التقرير من فريق العمل بالدائرة وكافة 

الجهات والمؤسسات التي قّدمت لنا ولمجتمعنا الدعم 
والمساندة .

المقدمة
رئيس دائرة التنمية االقتصادية - أبوظبي

معالي علي ماجد المنصوري
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إن اطالق دائرة التنمية االقتصادية - أبوظبي النسخة الثانية 
لتقرير أبوظبي للتنافسية على مستوى إمارة أبوظبي يأتي في 

إطار مبادراتنا الرامية لتعزيز القدرة التنافسية لإلمارة.
ويهدف تقرير أبوظبي للتنافسية إلى قياس القدرة التنافسية 

إلمارة أبوظبي عبر عدد من المقارنات المعيارية العالمية وتسليط 
الضوء على التحديات وعوامل النجاح الرئيسة التي حققتها 
اإلمارة من منظور التنافسية وتقديم التوصيات الرامية إلى 

معالجة هذه التحديات وتحسين الوضع التنافسي الحالي بتبني 
مبادرات حكومية من شأنها أن تحقق كامل طاقاتها اإلنتاجية. 

وأود هنا أن أشيد بالدعم والمساهمة الفاعلة لعدد من 
الشركاء االستراتيجيين ذوي العالقة من الجهات الحكومية في 

إمارة أبوظبي الذين أسهموا مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع 
للدائرة في إخراج النسخة الثانية من تقرير أبوظبي للتنافسية من 

خالل العمل المشترك الذي يستند إلى توحيد االهداف والغايات 
والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات، والقيام بدور رئيس في 

المساهمة في تحسين القدرة التنافسية إلمارة أبوظبي.
إن النسخة الثانية من تقرير أبوظبي للتنافسية ركزت على 

القدرة التنافسية لكل أبعاد االقتصاد المحلي لإلمارة، من 
المستويات الجزئية إلى الكلية ورسم األولويات للتدخل وتصميم 

وتنفيذ السياسات والمبادرات المنشودة للتعامل مع هذه 
األولويات باإلضافة إلى التحكم بالمحركات الرئيسة.

وتحرص دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي على إطالق تقرير 
أبوظبي للتنافسية بما يمكنها مع شركائها االستراتيجيين 

من بناء الوحدات الثالث التي تشكل العناصر االساسية للقدرة 
التنافسية لإلمارة والمتمثلة في المدخالت والمخرجات والنتائج 
والذي من شأنه أن يحدث متغيرات اجتماعية واقتصادية تقيس 

القدرة التنافسية االقليمية إلمارة أبوظبي من خالل توفير األسس 
المنطقية لتحليل أكثر دقة للبيانات االقتصادية، األمر الذي من 
شأنه أن يتيح للحكومة ومؤسسات األعمال واألفراد استهداف 

االستثمارات في اإلمارة وتقديم حلول محددة للتحسين 
والتطوير المستمر.

وقد حددت النسخة الثانية من التقرير إطار تقييم التنافسية 
في إمارة أبوظبي ومناطقها الرئيسة عبر عدد من المعايير 

الرئيسة وهي جودة المعيشة والنمو االقتصادية واإلنتاجية 
والتوظيف والتصدير واالستثمار األجنبي المباشر واالبتكار، واليد 

العاملة، والبنية التحتية ورأس المال والمؤسسات والقطاعات 
االقتصادية.

المقدمة
وكيل دائرة التنمية االقتصادية - 

أبوظبي باإلنابة
سعادة خليفة سالم المنصوري
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شكر وتقدير

لم يكن التقرير ليكتمل من دون المساهمة والدعم الكبيرين من قبل عدد كبير من الجهات 
المعنية. ولذلك، نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان للمنظمات التالية على التزامها وتفانيها:

دائرة التنمية االقتصادية - أبوظبي

غرفة أبوظبي

مجلس أبوظبي للتعليم

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

شركة إيه تي كيرني

بروج

دائرة الشؤون البلدية

هيئة الموارد البشرية

صندوق خليفة لتطوير المشاريع

معهد مصدر

وزارة االقتصاد

مبادلة

هيئة األوراق المالية والسلع

صحة

مركز اإلحصاء - أبوظبي

ستراتا

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
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إن التعريف الدولي للتنافسية هو »المدى الذي بموجبه تنتج 
الدولة وفي ظل شروط السوق الحرة والعادلة، منتجات 

وخدمات قادرة على المنافسة في األسواق العالمية، مع 
تحقيق زيادة وتوسع في الوقت عينه في الدخل الحقيقي 

ألفراد الدولة على المدى البعيد.«1 وعلى صعيد إمارة أبوظبي، 
يرتبط تحسين التنافسية بإنشاء بيئة مستدامة تشجع مشاريع 
اإلمارة ومواطنيها على تحقيق إمكانياتهم اإلنتاجية الكاملة. 

ويستوجب ذلك تهيئة الظروف المناسبة للقوى العاملة 
وشركات األعمال والقطاعات والمناطق في اإلمارة بهدف التميز 

في األسواق المحلية والعالمية. وتتصدر التنافسية بالنسبة إلى 
قيادات أبوظبي سلم األولويات باعتبارها من األهداف الرئيسية 

لبناء اقتصاد مستدام، كما ورد في الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة 
أبوظبي.

لتحقيق هذا الهدف، ُأنشئ مكتب أبوظبي للتنافسية في العام 
2011 تحت إشراف دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي وهي 
المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية التنمية 

االقتصادية المحددة في الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي.

الرؤية والرسالة لمكتب أبوظبي للتنافسية

الرؤية: التعاون مع الشركاء على تطبيق الفكر األفضل في 
مجال التنافسية وذلك لدعم األفراد والمؤسسات في أبوظبي 

للوصول ألقصى إمكانيات اإلنتاجية

الرسالة: تعزيز التنافسية في أبوظبي، وفي شركاتها و القطاع 
الخاص من خالل تطوير السياسات والمبادرات الرائدة، وابتكار 

قاعدة مشتركة للتفاهم والوعي بين الشركاء

1. »رؤية الشيخ محمد بن زايد لمستقبل اإلمارات غير المعتمد على الموارد النفطية« صحيفة ذا ناشيونال، في 10 فبراير 2015 

»إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على األنشطة ذات القيمة المضافة العالية 
ويشجع المشروعات الصغيرة والروح االستثمارية لدى األفراد ويكون على درجة 

عالية من االندماج في االقتصاد العالمي بما يحقق فرصا أفضل للجميع«

 مكتب أبوظبي للتنافسية
ورسالة تعزيز التنافسية

الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي
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يستند تقرير أبوظبي للتنافسية 2016 بصورة أساسية إلى نموذج 
التنافسية اإلقليمي ألبوظبي الذي ينطوي على تحليالت كمية 

مدعومة بمعلومات نوعية تم استخالصها من عدة اجتماعات 
ُعقدت مع مختلف الجهات المعنية في إمارة أبوظبي. وبهدف 
الكشف عن نتائج نموذج التنافسية اإلقليمي وإلقاء الضوء على 

أجندة التنافسية المستقبلية لإلمارة، تمت صياغة تقرير أبوظبي 
للتنافسية 2016 وفقًا للهيكلية التالية:

العناصر التمهيدية: يستهل التقرير بثالثة عناصر تمهيدية وهي 
المقدمة، والشكر والتقدير، ومكتب أبوظبي للتنافسية ورسالة 

تعزيز التنافسية.

الملخص التنفيذي: يوجز الملخص التنفيذي رسائل التقرير 
الرئيسية كما يشكل دلياًل توجيهيًا مقتضبًا ألهم المعلومات 

التي يستعرضها التقرير، والتي يتم التطرق إليها مفصاًل في 
األقسام التالية. 

االتجاهات العالمية والسياق اإلقليمي: يعرف هذا القسم 
القارئ على السياق العالمي لألحداث والديناميكيات التي تؤثر 

على تنافسية إمارة أبوظبي.

ركائز نموذج التنافسية اإلقليمي إلمارة أبوظبي: يقدم 
هذا القسم نموذج التنافسية اإلقليمي إلمارة أبوظبي وركائزه 

األساسية الثالث )المدخالت، والمخرجات، والنتائج(

النتائج – األهداف الرئيسية لسياسات التنافسية: يقدم 
هذا القسم نظرًة عامة عن وضع إمارة أبوظبي من حيث نتائج 

التنافسية، أي النمو االقتصادي وجودة المعيشة، إذ تشكل 
قاعدة االنطالق األساسية. كما أن نتائج التنافسية تعتبر غالبًا 

األهداف المنشودة لسياسات التنافسية المعمول بها.

المدخالت – الدوافع الرئيسية للتنافسية المستقبلية: 
يكشف هذا القسم عن الحالة الراهنة إلمارة أبوظبي وعن 

الفرص التي ستترتب عن المضي قدمًا في مدخالت التنافسية، 
أي رأس المال البشري، والبنية التحتية، ورأس المال، والمؤسسات، 

والقطاعات االقتصادية.
 

المخرجات – المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية: 
يكشف هذا القسم عن الحالة الراهنة إلمارة أبوظبي وعن 

الفرص التي ستترتب عن المضي قدمًا في مخرجات التنافسية، 
أي اإلنتاجية، والتوظيف، والصادرات، واالستثمارات األجنبية 

المباشرة، واالبتكار.

أجندة التنافسية على المدى القريب: تضع هذه األجندة 
خارطة طريق من شأنها تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي. واستنادًا 

إلى الفرص التي تم تحديدها، يحدد التقرير مجاالت التحسين 
الرئيسية والتي تتصدر قائمة األولوية. 

الملحق: يستعرض الملحق تفاصيل حول النقاط الدقيقة 
المتعلقة بنموذج التنافسية اإلقليمي.

منهج تقرير أبوظبي للتنافسية 2016



الملخص التنفيذي

 االتجاهات العالمية والسياق اإلقليمي

عملت إمارة أبوظبي في القرن الواحد والعشرين بكل عزم عبر 
إيرادات نفطية مرتفعة، وقطاعات تصنيعية متنامية، وبنية تحتية 

متينة مرفقة بنمو اقتصادي مستقر. ووضعت حكومة أبوظبي 
سعيًا منها لضمان النجاح المستمر في تنمية اإلمارة، مبادئ 

توجيهية وأولويات تتعلق بالتقدم االجتماعي االقتصادي في 
الرؤية االقتصادية 2030 التي تقوم على أجندة تنمية اقتصادية غير 

مرتكزة بالدرجة األولى على اإليرادات النفطية. وبفضل قيادتها 
الحكيمة، سجلت أبوظبي متوسط معدل نمو حقيقي سنوي 
بنسبة 4.6% في الناتج المحلي اإلجمالي من الفترة الممتدة من 
العام 2012 إلى 2014 باألسعار الجارية للعام 2007، وهو نمو ناجم 

بالدرجة الكبرى عن قطاعات غير النفطية2 . وقد ارتفعت حصة 
القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلمارة أبوظبي 

باألسعار الجارية في العام 2007، من 40.7% في العام 2005 إلى 
49.5% في العام 2014 .3

إال أن العالم ومنه منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كذلك، 
بات متأثرًا بالتغيرات العالمية السريعة. وتلوح في األفق مرحلة 

جديدة من النمو، من المتوقع فيها أن تساهم االقتصادات 
المتقدمة في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة تفوق 

مساهمة االقتصادات في طور النمو للمرة األولى منذ الكساد 
الكبير. ومن المتوقع أن يكون لالتجاهات العالمية المتمحورة 

حول التطورات اإلقليمية وأسعار النفط الدورية والثورة 
التكنولوجية في هذه المرحلة الجديدة، األثر األكبر على دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي. كما يتسبب الركود 
الحالي في أسعار النفط بتداعيات كبيرة على حكومات منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ما تسبب بضغط تنازلي على 
النمو االقتصادي في غالبية الدول. إضافة إلى ذلك، أصبحت 

القوة التكنولوجية أكثر انتشارا وتوسعا على كافة جوانب بيئة 
األعمال وحياة األفراد، وقد أضحت التكنولوجيا اتجاهًا أكثر أهمية 

من أي وقت مضى للتنافسية الوطنية.

ويعتبر المشهد العالمي المتغير حجة رئيسية لطموح إمارة 
أبوظبي في التنوع االقتصادي وكافة الجهود التي باشرت ببذلها 

منذ العام 2008 مباشرًة بعد اإلعالن عن الرؤية االقتصادية 2030 
إلمارة أبوظبي. وقد أصبحت دوافع االنتقال إلى اقتصاد قائم 

على المعرفة واالبتكار مبررًة أكثر من أي وقت مضى. وستلعب 
التنافسية دورًا رئيسيًا في تعزيز الجهود الحالية واستكمال 

2. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 17

3. المصدر عينه

عملية االنتقال وتحقيق تنمية مستدامة لألجيال القادمة في 
إمارة أبوظبي. وفي هذا السياق، يتعين على مكتب أبوظبي 

للتنافسية القيام بمهمته الرامية لـ«تعزيز التنافسية العالمية 
ألبوظبي ومشاريعها وشركاتها الخاصة عبر صياغة السياسات، 

والقيام بالمبادرات، وترسيخ بيئة تفاهم مشتركة ورفع الوعي 
بالتنافسية بين الجهات المعنية«.

نموذج التنافسية اإلقليمي إلمارة أبوظبي

على الرغم من إلقاء دراسات عديدة أجرتها منظمات معروفة 
عالميًا الضوء على تنافسية دولة اإلمارات العربية المتحدة من 

قبل، إال أن مكتب أبوظبي للتنافسية ودائرة التنمية االقتصادية 
في أبوظبي استشعرا الحاجة لتقييم إقليمي يستعرض مزايا 

التنافسية ومجاالت إمكانية التحسن لإلمارة دعمًا لرؤية أبوظبي 
االقتصادية 2030. بناًء على ذلك، ينشر مكتب أبوظبي للتنافسية 

تقرير أبوظبي للتنافسية 2016، الذي يهدف إلى ما يلي:

قياس مستوى تنافسية إمارة أبوظبي ومقارنتها مرجعيًا مع  •
المناطق الدولية الُمقاَرنة.

إلقاء الضوء على تقدم تنافسية أبوظبي وتحديد التحديات  •
التي ستتم مواجهتها عند المضي قدمًا.

وضع أسس فرص التحسين استنادًا إلى التحديات المحددة  •
وتقديم التوصيات الالزمة لتشجيع التنافسية

ُوضع نموذج التنافسية اإلقليمي ألبوظبي في العام 2013 
وتم تحديثه في العام 2016 لمقارنة اإلمارة مرجعيًا مع الدول 
والمناطق الُمقاَرنة على أساس ثالث ركائز أساسية: المدخالت 

األساسية للتنافسية، ومخرجات متوسطة المستوى تم 
الحصول عليها من هذه المدخالت، ونتائج طويلة األمد على 

صعيد االقتصاد وجودة المعيشة. يلقي التقرير نظرًة متعمقة 
على عناصر التنافسية االثني عشر عبر الركائز األساسية الثالث 

كما هو وارد في الشكل 1. ُأجريت تحليالت كمية مفصلة تستند 
إلى بيانات مركز اإلحصاء - أبوظبي وإلى المعلومات النوعية 

المتعمقة المستخلصة من المقابالت مع الجهات المعنية 
لرسم صورة عن وضع القدرة التنافسية الحالي لإلمارة، مع إلقاء 

الضوء على نقاط القوة والتحديات عبر كل من العناصر االثني 
عشر.

تقرير أبوظبي للتنافسية 2016 12
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 الشكل 1 

نموذج التنافسية اإلقليمي إلمارة أبوظبي

 الملخص التنفيذي

المخرجات—المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية

االستثمارات 
اجنبية 
المباشرة

مستوى جاذبية 
المنطقة 

للتدفق 
االستثماري

المدخالت—الدوافع الرئيسية للتنافسية المستقبلية

النتائج—ا�هداف الرئيسية لسياسات التنافسية

جودة المعيشة
مستوى المعيشة 

ومؤشر السعادة

النمو االقتصادي
نمو اقتصادي 

مستقر وقابل للتنبؤ

القطاعات 
االقتصادية

قوة الموردين 
المحليين وعمق 

سالسل القيمة

سة
سيا

ل ال
عي

تف
ة ل

سي
سا

ا�
ت 

اال
ج

لم
ا

المصدر: نموذج التنافسية ا�قليمي لتقرير أبوظبي للتنافسية 2016

المؤسسات
الشفافية 
والكفاءة 

وترسيخ البيئة 
التنظيمية 

وا�دارية 
لممارسة 

أنشطة ا�عمال

رأس المال
جودة الخدمات 

المالية و توافر 
رأس المال

البنية التحتية
توفر وكفاءة 
وسائل النقل 

وتكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت

اليد العاملة
توّفر القوى 

العاملة الماهرة 
والمتعّلمة

االبتكار
توليد المعرفة 

في المجال 
التقني وغيره 
من المجاالت

التصدير
مدى االشتراك 

في االقتصاد 
العالمي

التوظيف
مدى استخدام 

الموارد المتوّفرة 
من ا�يدي 

العاملة

ا�نتاجية 
كفـاءة القوى 
العاملة �نتاج 

السلع 
والخدمات
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4. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 18

5. أبوظبي 2015، مؤسسة ذا بيزنس يير، صفحة 9

على صعيد المدخالت استثمرت أبوظبي في التعليم إلى  •
جانب مواردها الطبيعية واستثماراتها الذكية في البنية 

التحتية واستقراراها السياسي، كما تحتل مرتبًة جيدة من 
حيث المقاييس الرئيسية في التحصيل العلمي. ُتعد البنية 

التحتية الحائزة على جوائز في اإلمارة ذات جودة عالية 
وفي نمو مستمر. وقد بادرت حكومة أبوظبي حرصًا على 

استباق االتجاهات التكنولوجية السريعة الحركة، إلى وضع 
استراتيجية شاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مدعومة باستثمارات كبيرة في نظم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت وأمن الفضاء اإللكتروني، كما اعتمدت سياسات 

واستراتيجيات تتطلع إلى المستقبل وتتيح المجال للتنافسية 
التكنولوجية.

على صعيد المخرجات، تشهد الصادرات واالستثمارات  •
األجنبية المباشرة في أبوظبي ارتفاعًا ثابتًا، مما يظهر الثقة 

المستمرة ألصحاب األعمال والمستثمرين في اإلمارة. كذلك، 
تم إعالن عام 2015 على أنه عام االبتكار في دولة اإلمارات، 

وعليه وضعت سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار على 
رأس األجندة والميزانية الوطنية، مع دعم أكثر من 100 مبادرة 

بأكثر من 300 مليار درهم إماراتي من االستثمارات الضخمة في 
التعليم والطاقة والتنقل والفضاء والمياه.

على صعيد النتائج، أمنت أبوظبي مكانًة لها ضمن أغنى  •
اقتصادات العالم عبر احتاللها بصورة مستمرة مرتبًة ضمن 
المراتب الخمس األولى في العالم من حيث الناتج المحلي 
اإلجمالي للفرد )بلغ الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي للفرد 

في العام 2014 باألسعار الجارية 96,800 دوالر أميركي( كما 
أنها تدفع بشكل متزايد إلى التنوع.4 وبفضل سنوات من 

الحكمة المالية واالستثمار في قطاع الموارد غير النفطية، 
يستطيع االقتصاد التصدي لخسائر اإليرادات النفطية، وقد 

توقعت مؤسسة موديز نموًا في الناتج المحلي اإلجمالي 
بنسبة 3% للعام 2015، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي 

نموًا بنسبة 3.5% للعام 5.2016 كما عملت أبوظبي بصفتها 
واحًة لالستقرار، على توسيع نطاق تأثيرها إقليميًا وعالميًا من 

خالل الديبلوماسية المتعددة األطراف والكرم في المساعدة 
التنموية حرصًا على حفظ السالم واالستقرار.

 الملخص التنفيذي
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 تحديد أجندة التنافسية
على المدى القريب

يحدد تقرير أبوظبي للتنافسية 2016، مدعومًا بمعلومات قيمة 
من الجهات المعنية، أهم المجاالت التي تنطوي على إمكانية 
تحسين تنافسية اإلمارة. قام مكتب أبوظبي للتنافسية، عقب 
إجراء تحليل تشخيصي للتنافسية، بمقارنة مرجعية للمبادرات 

والحلول المعتمدة من قبل دول أخرى للتعامل مع مجاالت 
مشابهة للتحسين، وساندت هذا التحليل بمقابالت مع أهم 
الجهات المعنية في أبوظبي. وقد أشارت تحليالت المناطق 

الُمقاَرنة والمقابالت مع الجهات المعنية إلى أن التعزيز بدرجة 
أكبر لتنافسية أبوظبي يستوجب عماًل مركزًا على مجموعة 

واسعة من العوامل، كما يتطلب مواظبة جهود رفع مستوى 
التوعية حول التنافسية وطموحات إمارة أبوظبي على هذا 

الصعيد.

وقد أشارت قائمة المبادرات التي تم تحديدها وفقًا ألوجه 
الشبه أو الترابط، إلى خمسة مجاالت أولوية عالية المستوى 

للتنافسية تنبعث من نقاط قوة تنافسية اإلمارة، كما هو مبين 
في الشكل2.

وبالمضي قدمًا، يلتزم مكتب أبوظبي للتنافسية بالعمل على 
إشراك الجهات المعنية الرئيسية في مجاالت األولوية التنافسية 

اآلنفة الذكر، وجمع المعلومات واالتفاق على خطة عمل 
مفصلة لكل مبادرة بهدف دعم تقدم إمارة أبوظبي المستمر 

في رسالتها لتعزيز التنافسية.

 الملخص التنفيذي

 الشكل 2 

أجندة التنافسية على المدى القريب إلمارة أبوظبي 

المصدر: مكتب أبوظبي للتنافسية

سرعة التطّور 
المؤسسي 

للجيل القادم

نموذج ابتكار 
متوازن ومنتج

التنوع االقتصادي 
وتنمية 

المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة

رأس مال بشري 
يتمّتع بمهارات 

عالية يشغل 
فرص عمل ذات 

قيمة

»تحقيق الموائمة والتنسيق 
بين المؤسسات الحكومية 

حول أهم األولويات«

»موازنة نموذج االبتكار 
ليشمل االبتكارات القائمة 

على مستوى العرض، 
ودفع االبتكارات القائمة 

على مستوى الطلب 
والمستخدم النهائي«

»العمل على نمو سالسل 
التوريد المحلية بهدف 

تعزيز التنوع االقتصادي 
ونمو المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة ورفع اإلنتاجية«

»دعم األجندة الوطنية في 
تأسيس قوى عاملة تتمّتع 

بمهارات عالية، لتشغل فرص 
عمل ذات قيمة مضافة في 

القطاع الخاص«

تعزيز التوعية حول التنافسية

»االستمرار برفع مستوى الوعي في مجال التنافسية في المحافل والمنتديات المحلية والعالمية«



في عام 2016، يدخل العالم مرحلًة جديدًة من النمو االقتصادي 
يشهد فيها عدد من االقتصادات حالة »المتوسط الجديد« يؤدي 

بها إلى معدالت نمو دون المستوى، بحسب وصف كريستين 
الغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي.6 توقع صندوق 
النقد الدولي نموًا عالميًا بنسبة 3.1% فقط للعام 2015 بالمقارنة 

مع متوسط النمو السنوي البالغ 4.0% الذي شهده العالم من 
العام 2010 إلى 7.2014 إال أن التعافي القوي في األميركيتين 

والتعافي المعتدل في منطقة اليورو يدفع باألسواق إلى األمام. 
ويتأثر نمو األسواق النامية سلبًا بالنمو البطيء الذي تشهده 

أسواق كل من البرازيل وروسيا والهند والصين. وقد أدت أسعار 
السلع العالمية األكثر انخفاضًا وتراجع أداء البرازيل وروسيا 

والهند والصين االقتصادي، إلى تداعيات أكبر من المتوقع على 
االقتصادات القائمة على الموارد.

تشكل التطورات اإلقليمية 
وأسعار النفط الدورية والثورة 
التكنولوجية، االتجاهات ذات 

التأثير األكبر على إمارة أبوظبي 
من حيث التنافسية

االتجاهات العالمية والسياق اإلقليمي

6. التوقعات االقتصادية العالمية 2015-2020: ما بعد المتوسط الجديد؟، مجلس سياسات األعمال العالمية في شركة إيه تي كيرني

7. التوقعات االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي كما في أكتوبر 2015، الصفحة 2؛ بيانات من قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي أكتوبر 2015

 8. المصدر عينه

وتؤثر هذه الديناميكيات العالمية على منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يتغير معدل النمو بدرجة 
كبيرة على مدى السنوات الخمس القادمة. وبحسب التقديرات 

الحالية، يبلغ متوسط النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون 
الخليجي 3.4% مع احتمال تدنيه إلى 3.3% في العام 2016، فيما 

ُيتوقع أن يتحسن معدل النمو في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ككل من 2.3% في العام 20158 إلى 3.8% في العام 

2016. وفي هذا السياق، نجد منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا عمومًا وأبوظبي خصوصًا عند تقاطع دوافع استراتيجية 

متعددة. وتشكل التطورات اإلقليمية وأسعار النفط الدورية 
والثورة التكنولوجية، االتجاهات العالمية الثالثة التي من المتوقع 

أن يكون لها األثر األكبر على إمارة أبوظبي من حيث التنافسية.
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9. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 65

10. التقدير للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 5

11. كتاب األعمال إلمارة أبوظبي لعام 2015، صفحة 21
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المصدر: تقرير االستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية للعام 2015

التطورات اإلقليمية

يشهد عالمنا حركًة ديناميكية متزايدة، مع وجود مخاطر 
مختلفة تؤثر على كفاءة أسواقنا، وارتفاعًا في نسبة النزاعات 

على مدى السنوات األخيرة. كما أن النزاعات في دول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في طور االرتفاع مما يؤدي إلى انخفاض 

تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة في هذه المنطقة. 
وفي الواقع، هذا االنخفاض أكثر خطورة بالمقارنة مع باقي 

متوسطات العالم كما هو موضح في الشكل 3.

إال أن دولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي ما تزاالن 
وجهة استثمارية مستقرة. وتستمر دولة اإلمارات في تصدر 

قائمة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سهولة 
ممارسة أنشطة األعمال )المرتبة األولى في المنطقة والواحدة 
والثالثين عالميًا من بين 189 دولة(.9 كما ارتفع تدفق االستثمارات 

األجنبية المباشرة الواردة في أبوظبي في العامين 2013 و2014 
)متوسط سنوي للتدفق الوارد يبلغ 2.9 مليار دوالر أميركي( 

بالمقارنة مع العامين 2011 و2012 )متوسط سنوي للتدفق الوارد 
يبلغ 1.7 مليار دوالر أميركي(10,11 مما يظهر الثقة المستمرة ألصحاب 

األعمال والمستثمرين في اإلمارة.

أسعار النفط الدورية

إن دورة الموارد الممتازة التي شهدتها أولى سنوات األلفية الثانية 
والتي سجلت فيها األسعار العالمية للطاقة والمعادن أرقامًا 

قياسية منذ أكثر من 50 عامًا، قد انتهت. أما اآلن فيشهد العالم 
ركودًا في الموارد منذ العام 2014، يتسم بانخفاض دراماتيكي 

ألسعار النفط تخطى النصف منذ منتصف يونيو حتى نهاية 
العام، ليصل سعر البرميل إلى حوالى 50 دوالر أميركي. وقد 

استمر انخفاض أسعار النفط منذ ذلك الحين، وقد سجل سعر 
البرميل في يناير 2016 سعرًا دون 30 دوالر أميركي.

تشكل القوة االستثنائية ألوضاع 
صافي األصول في أبوظبي درعًا 

لمواجهة التأثيرات السلبية 
لتقلب أسعار النفط على النمو 
االقتصادي، واإليرادات الحكومية.

ساهمت عوامل العرض والطلب مجتمعًة بهذا االنخفاض. 
فعلى صعيد العرض، ساهم االرتفاع غير التقليدي في إنتاج 

النفط بفضل التكنولوجيات الحديثة إضافًة إلى زيادة إنتاج 
الوقود الحيوي، في وجود فائض في الموارد. كما أدى قرار 

منظمة أوبك في العام 2014 الذي يقضي بعدم حفظ األسعار 
عبر خفض إنتاجها، لمزيد من التدهور في أسعار النفط. أما من 
ناحية الطلب، فقد أدى النمو االقتصادي المتباطئ للصين إلى 

انخفاض بعدد من رقمين في نمو استيرادها للسلع. وتشير 
هذه الديناميكيات األساسية إلى أرجحية استمرار الركود في 

المستقبل المنظور، كما هو مبين في الشكل 4. ومن المتوقع 
أن تواجه أسعار النفط تحديات إضافية في المدى القريب بسبب 

العرض المتزايد الناجم عن التكسير والقدرة اإلنتاجية الجديدة، 
وفي المدى البعيد نتيجًة لالعتماد على تكنولوجيا الطاقة 

الشمسية والبطاريات.

 الشكل 3

 تدّفق االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة

)مليار دوالر أميركي(

 الملخص التنفيذي
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االتجاهات العالمية والسياق اإلقليمي

سوف تتسبب أسعار النفط المنخفضة بتيارات معاكسة 
لمصالح دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إضافًة إلى المسائل 

السياسية والبنيوية األخرى. وقد ارتفع سعر التعادل المالي 
لكافة الدول المصدرة للنفط من منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. ولكن تبين المؤشرات على سبيل توازن ميزانية 
الحكومة، ومديونية الحكومة، واحتياطات التبادل بالعمالت 

األجنبية أن اإلمارات العربية المتحدة هي األقل عرضًة للمخاطر 
من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق باالستقرار 

االقتصادي. وقد أفادت مؤخرًا مؤسسة ستاندارد أند بورز 
للتصنيف االئتماني في بيان لها إلى أن »تصنيف إمارة أبوظبي 

يعود لمواقفها المالية والخارجية المتينة التي تمنحها السياسة 
المالية المرنة. وتشكل القوة االستثنائية ألوضاع صافي األصول 

في أبوظبي درعًا لمواجهة التأثيرات السلبية لتقلب أسعار النفط 
على النمو االقتصادي، واإليرادات الحكومية، فضاًل عن الحساب 

الخارجي.«12 

12. أبوظبي 2015، مؤسسة ذا بيزنس يير، صفحة 21

13. االنحراف، واإلخالل واالبتكار: االتجاهات العالمية 2015-2025، مجلس سياسات األعمال العالمية في شركة إيه تي كيرني، صفحة 20

 14. االنحراف، واإلخالل واالبتكار: االتجاهات العالمية 2015-2025، مجلس سياسات األعمال العالمية في شركة إيه تي كيرني، صفحة 21
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المصدر: المراجعة ا�حصائية للطاقة العالمية من بريتيش بتروليوم، أسعار السلع الرئيسية 
من صندوق النقد الدولي

أسعار النفط الدورية

الثورة التكنولوجية

أضحى للتكنولوجيا أثر غير مسبوق على االقتصاد العالمي. تصبح 
الهيمنة التكنولوجية في الفترة الممتدة من العام 2014 إلى 2020 

أكثر انتشارًا على كافة جوانب مجاالت األعمال وحياة األفراد. 
وليس فقط من المتوقع أن يزيد عدد األجهزة المتصلة بشبكة 

اإلنترنت بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 38% حتى العام 2020، 
بل سيرتفع عدد »وحدات تخزين البيانات« البشرية كذلك بشكل 

دراماتيكي كذلك نظرًا لتوسع سوق التكنولوجيا الملبوسة.13 

تضمن البنية التحتية المتينة 
لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت مدعومًة بمزيد من 
االستثمارات وااللتزام الراسخ 

بالسياسات، أن تخوض أبوظبي 
غمار المستقبل بكل ثقة وسط 

التغير التكنولوجي السريع.

وفي المقابل، فإن »سباق التسلح« العالمي بالحوسبة الفائقة 
سيدفع بالقوة الحوسبية نحو أفق سرعة إكساسكيل مما 

سيزيد من تقدم الذكاء االصطناعي. كما أن نسبة اآلالت الذاتية 
التحكم سترتفع، إذ من المتوقع أن تبلغ قيمة السيارات الذاتية 
القيادة 87 مليار دوالر أميركي، إضافًة إلى نمو كبير متوقع في 

أسواق الطائرات بدون طيار والروبوتات الصناعية.14 

 الشكل 4 

تفاوت أسعار النفط والركود الحالي
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 15. »الحكومة االتحادية تعتمد استراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حتى العام 2021«، وام - وكالة انباء اإلمارات في يوليو 2014

االتجاهات العالمية والسياق اإلقليمي

طورت الشركات والحكومات، بفضل هذه الثورة التكنولوجية، 
طرقًا جديدة لتحليل هذا التكاثر للبيانات بطريقة مفيدة. ولجأت 
الشركات إلى التحليالت التنبؤية بهدف توقع سلوك المستهلك 

وتحسين استراتيجياتها المعتمدة لممارسة أنشطة األعمال، كما 
أن الحكومات حول العالم قد لجأت كذلك إلى طرق مشابهة 

لتحسين سياساتها وحوكمتها. سوف يصبح وجود قدرة تحليلية 
تنبؤية من متطلبات التنافسية الرئيسية.

ومن المرجح أن تقوم الدول التي تتمتع ببنية تحتية متكاملة 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باالستفادة من كل الفرص. 
وقد وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف المحافظة 

على تنافسيتها في الساحة السريعة التغير، استراتيجية وطنية 
شاملة تهدف إلى االستمرار بتطوير بنية تحتية من الطراز العالمي 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنفيذ ذلك بأفضل طريقة 
ممكنة. وفي هذا اإلطار قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي أن »قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدولة ُيعد 

ركيزًة اقتصادية ومحركًا للنمو ومصدرًا للدخل الوطني، وتطويره 
سيكون مسؤولية كوادرنا من المواطنين خالل الفترة القادمة«15 

، وذلك في العام الماضي لدى اعتماد الحكومة االتحادية 
الستراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتدرك 

دولة اإلمارات وإمارة أبوظبي أهمية أمن الفضاء اإللكتروني 
وقد اتخذتا لذلك خطوات لتبقيا دومًا في الطليعة. وتضمن 

إجمااًل البنية التحتية المتينة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
مدعومًة باالستثمارات وااللتزام الراسخ بالسياسات، أن تخوض 

إمارة أبوظبي غمار المستقبل بكل ثقة وسط التغير التكنولوجي 
السريع.



على الرغم من صدور دراسات عديدة حول تنافسية دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من قبل منظمات معروفة عالميًا، 

إال أن مكتب أبوظبي للتنافسية ودائرة التنمية االقتصادية في 
أبوظبي استشعرا الحاجة لتقييم إقليمي يلقي الضوء على 

مزايا التنافسية ومجاالت إمكانية التحسن إلمارة أبوظبي. لهذا 
الغرض، ُوضع نموذج التنافسية اإلقليمي ألبوظبي لمقارنة اإلمارة 

مرجعيًا مع الدول والمناطق الُمقاَرنة على أساس ثالث ركائز 
أساسية، كما هو مبين في الشكل 5.

بهدف تقييم مستوى تنافسية اإلمارة على نطاق دولي، تمت 
مقارنة أبوظبي بمناطق ُمقارنة دولية رئيسية في إطار أكثر من 
40 مؤشر للتنافسية. وقد تم تقييم الئحة من الدول المرشحة 

لتحديد أهم الدول الُمقاَرنة التي يتعين مقارنة أبوظبي بها، 
وذلك وفق المعايير المبينة في الجدول 1.

 الجدول 1

المعايير المستخدمة لتحديد أهم المناطق الُمقاَرنة من حيث 

التنافسية التي يتعين مقارنة أبوظبي بها 

وفرة النفط

تسجيل مراكز عالية في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية

تنمية الصناعات التحويلية

اقتصاد متنوع قائم على المعرفة

مستوى عالي للمعيشة

نسبة مرتفعة من األيدي العاملة األجنبية

نسبة مرتفعة من االستثمارات الحكومية

جذب نسبة عالية من االستثمارات األجنبية

قاعدة لرأس المال البشري الماهر

بناًء عليه، تمت مقارنة أبوظبي بمناطق ُمقاَرنة دولية مثل النرويج 
وكوريا الجنوبية وهولندا وسنغافورة. وتم تقييم كل من 

المناطق المقاَرنة على أساس االثني عشر عنصرًا المذكورين أدناه.

ركائز نموذج التنافسية 
اإلقليمي إلمارة أبوظبي

يقارن نموذج التنافسية اإلقليمي 
إمارة أبوظبي مرجعيًا مع الدول 

الُمقاَرنة على أساس عناصر 
التنافسية االثني عشر

 الترابط ما بين المدخالت
 والمخرجات والنتائج

على الرغم من ورود مدخالت ومخرجات ونتائج التنافسية بشكل 
منفصل في هذا التقرير إال أنها ليست مستقلة عن بعضها، 

فهي في الواقع تدعم بعضها وغالبًا ما يكون لنقاط القوة أو 
الضعف في واحدة منها تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا على األخرى. على 

سبيل المثال، قد يكون تحقيق قدرة ابتكار قوية مسألة في 
غاية الصعوبة من دون توفر القوى العاملة الماهرة والمتعلمة 

القادرة على استيعاب التكنولوجيات الحديثة أو من دون التمويل 
الكافي. لذلك، يتم التطرق إلى المقاييس بصورة منفصلة 

لغرض إلقاء الضوء على المجاالت المحددة التي يتعين على إمارة 
أبوظبي العمل على تحسينها، إال أنه ُيشار إلى الترابطات ما بين 

العناصر في األقسام ذات الصلة.

ترد مدخالت ومخرجات ونتائج 
التنافسية بشكل منفصل في 

التقرير إال أنها مترابطة

ومن ناحية أخرى، ال تقتصر العناصر على مجموعة محددة إذ إنها 
تمثل دوافع التنافسية األساسية على صعيد كافة المجموعات 

بما يشمل الهيئات العامة، وشركات القطاع الخاص )بغض النظر 
عن الحجم(، إضافة إلى مجتمع اإلمارة بحد ذاته. على سبيل 

المثال، ال ينطوي نموذج التنافسية اإلقليمي على عنصر مقتصر 
على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ألن العناصر االثني عشر 

في النموذج الحالي تغطي دوافع التنافسية األساسية لهذه 
المؤسسات كذلك. وفي هذا السياق، عندما يكون لمجموعة 

خاصة إمكانية تحسن كبيرة على صعيد أي من دوافع التنافسية 
األساسية، يتم التشديد على ذلك في القسم المعني.
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ركائز نموذج التنافسية اإلقليمي إلمارة أبوظبي

 الشكل 5 

عناصر نموذج التنافسية اإلقليمي إلمارة أبوظبي

المخرجات—المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية

االستثمارات 
اجنبية 
المباشرة

مستوى جاذبية 
المنطقة 

للتدفق 
االستثماري

المدخالت—الدوافع الرئيسية للتنافسية المستقبلية

النتائج—ا�هداف الرئيسية لسياسات التنافسية

جودة المعيشة
مستوى المعيشة 

ومؤشر السعادة

النمو االقتصادي
نمو اقتصادي 

مستقر وقابل للتنبؤ

القطاعات 
االقتصادية

قوة الموردين 
المحليين وعمق 
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المصدر: نموذج التنافسية ا�قليمي لتقرير أبوظبي للتنافسية 2016

المؤسسات
الشفافية 
والكفاءة 

وترسيخ البيئة 
التنظيمية 

وا�دارية 
لممارسة 

أنشطة ا�عمال

رأس المال
جودة الخدمات 

المالية و توافر 
رأس المال

البنية التحتية
توفر وكفاءة 
وسائل النقل 

وتكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت

اليد العاملة
توّفر القوى 

العاملة الماهرة 
والمتعّلمة

االبتكار
توليد المعرفة 

في المجال 
التقني وغيره 
من المجاالت

التصدير
مدى االشتراك 

في االقتصاد 
العالمي

التوظيف
مدى استخدام 

الموارد المتوّفرة 
من ا�يدي 

العاملة

ا�نتاجية 
كفـاءة القوى 
العاملة �نتاج 

السلع 
والخدمات



النتائج: األهداف الرئيسية لسياسات التنافسية

نظرًا ألهمية النتائج باعتبارها األهداف النهائية للسياسة عوضًا عن مجاالت عمل 
السياسة، يلقي تقرير أبوظبي للتنافسية 2016 الضوء على موقف أبوظبي من حيث 

عناصر نتائج التنافسية، وتحديدًا على النمو االقتصادي وجودة المعيشة.

بدأت نتائج رؤية اإلمارة القائمة 
على التنويع االقتصادي بالظهور 
من خالل النمو االقتصادي األخير 
الُمحقق والتوقعات المستقبلية 

المبشرة.

استطاعت إمارة أبوظبي أن تومن مكانة لها ضمن أغنى 
اقتصادات العالم. وبناًء على التقديرات األخيرة لمركز اإلحصاء 

- أبوظبي، احتلت اإلمارة المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الناتج 
المحلي اإلجمالي اإلسمي للفرد باألسعار الجارية، والمرتبة 

األولى لدى تعديل القوة الشرائية بحسب المعدل الذي حدده 
البنك الدولي لدولة اإلمارات العربية المتحدة كما هو مبين في 

الشكل 6. 16

عندما قررت منظمة أوبك االستمرار بإنتاج النفط في العام 2015، 
تركز االنتباه العالمي على أحدث التطورات والتوقعات الخاصة 
بالنمو االقتصادي وغيرها من المؤشرات على المستوى الكلي 

لالقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية. وتبين أن لبعض الدول 

النمو االقتصادي

16. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 18؛ وقاعدة بيانات البنك الدولي الخاصة بمؤشرات التنمية في العالم للناتج المحلي اإلجمالي للفرد على صعيد المناطق 

المقاَرنة
 17. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 17

 18. المصدر عينه

 19. المصدر عينه

حظوظ أقل من نظيراتها، إذ تواجه تحديات جمة في شق 
التمويل الحكومي. ولكن في المقابل، ما تزال أبوظبي قادرة 
على تصدير النفط الخام مسجلة ربحًا ال بأس به، واألهم من 

أرباح أبوظبي من قطاع النفط هو رؤية اإلمارة القائمة على التنوع 
والتي بدأت نتائجها بالظهور من خالل النمو االقتصادي األخير 

الُمحقق والتوقعات المستقبلية المبشرة.

بفضل جهود التنوع المبذولة، ارتفعت حصة القطاعات غير 
النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلمارة أبوظبي باألسعار 

الجارية في العام 2007، من 40.7% في العام 2005 إلى 49.5% في 
العام 2014، كما هو مبين في ا لشكل 17.7 وقد سجلت إمارة 

أبوظبي نموًا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %4.6 
منذ العام 2005، كما نما االقتصاد بنسبة 4.7% منذ العام 2014 

على الرغم من انخفاض بنسبة 10% في متوسط سعر النفط في 
العام نفسه18. وقد شكلت قطاعات الموارد غير النفطية القوة 
المحركة للنمو االقتصادي الذي حققته إمارة أبوظبي، مسجلًة 

متوسط نمو سنوي بنسبة 6.9% في الفترة الممتدة من العام 2005 
إلى العام 19.2014
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المصدر: مركز ا�حصاء - أبوظبي، والبنك الدولي
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ومع انخفاض أسعار النفط بشكل دراماتيكي منذ العام 2014، 
يبدو أن االنخفاض في توقعات النمو االقتصادي لإلمارة مسألة 

ال مفر منها. إال أنه من المتوقع أن تقلص قطاعات الموارد غير 
النفطية هذا االنخفاض وتخفف من أثر تراجع القطاع النفطي. 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي 
ألبوظبي 3.5% للعامين 2015 و 2016، فيما ُيتوقع أن يسجل اقتصاد 

القطاعات غير النفطية في اإلمارة نموًا بنسبة 5.5% خالل الفترة 
عينها.20 

وخالل مسيرة التنوع، فيما تزول غالبية العوامل التي تشكل 
حاجزًا أمام اإليرادات اإلضافية، سوف تضطلع اإلصالحات 

المستهدفة بدور أكثر أهمية. ومع استمرار ابتعاد مسيرة التنوع 
عن اإلنتاجات النفطية المعهودة، يصبح االستمرار بالتقدم 

في قطاعات أخرى عالية اإلنتاجية وقائمة على المعرفة أمرًا 
ضروريًا لتسجيل معدل مرتفع من الناتج المحلي اإلجمالي 

للفرد، ولزيادة متوسط األجور الشهرية وبالطبع لتحقيق الهدف 
األسمى وهو تحسين جودة المعيشة في اإلمارة. 

 20. أبوظبي 2015، مؤسسة ذا بيزنس يير، صفحة 21

 الشكل 6 

الدول العشر األولى من حيث الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

 الشكل 7 

الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي باألسعار 

الجارية للعام 2007



تقرير أبوظبي للتنافسية 2016 24

ُيعد الناتج المحلي اإلجمالي المؤشر األكثر اعتمادًا لقياس نتائج 
التنافسية، وتحديدًا النمو االقتصادي. وعلى الرغم من اعتماد 

مؤشرات أخرى متممة للناتج المحلي اإلجمالي وترتبط بتساوي 
الدخل، إال أنها تعاني أوجه قصور من ناحية عكس الصورة 

الدقيقة لجودة معيشة الدولة المعنية. إلى ذلك، ُتعتبر بيانات 
استطالع الرأي وبيانات التصنيفات المتعلقة بالعوامل المحركة 

لجودة المعيشة، مفيدة الستخالص التداعيات في هذا اإلطار 
على دولة اإلمارات وإمارة أبوظبي.

يشكل مؤشر قابلية المعيشة الصادر عن وحدة »إيكونوميست 
إنتلجنس« االقتصادية، دراسًة مرموقة يمكن اعتبارها مقياسا 

لجودة المعيشة في مختلف مدن العالم. ويصنف هذا المؤشر 
إمارة أبوظبي ضمن أولى مدن العالم من حيث االستقرار والبنية 

التحتية.21 كما ُيظهر المؤشر أنه يمكن ألبوظبي أن تحسن 
مستوى إنجازاتها المبهرة بصورة أكبر من خالل تقوية مجاالت 

محددة مثل الرعاية الصحية والتعليم. وفي هذا اإلطار، تجدر 
اإلشارة إلى أن قيادات أبوظبي قد أخذت بالفعل خطوات هامة 

للتقدم في المجاالت اآلنفة الذكر. على سبيل المثال، نشرت 
هيئة الصحة في أبوظبي مخططًا استراتيجيًا في العام 2014 

لقطاع الرعاية الصحية يمتد حتى العام 2019. وقد أشارت هيئة 
الصحة في أبوظبي في العام 2014 في منشور آخر لها أنه »بناًء 
على التجربة اإليجابية على الصعيدين المحلي واإلقليمي، تود 
هيئة الصحة في أبوظبي أن يقدم المشغلون الخاصون أعلى 

مستوى ممكن من الرعاية الصحية وأن يستمروا بإضافة كافة 
القدرات الجديدة الالزمة«.22 تتمم مساهمة القطاع الخاص في 

مجال الرعاية الصحية القدرات الحالية لمرافق الرعاية الصحية 
الحكومية كما تساعد على إضافة القدرات الالزمة. تتماشى هذه 

البيانات التطلعية مع حقيقة أن القطاع الخاص في اإلمارة في 
الفترة الممتدة من العام 2012 إلى 2013، كان مسؤواًل عن نسبة 

74% من النمو في عدد األطباء وعن النسبة الكبرى من النمو 
في مرافق الرعاية الصحية.23 وُتعد شفافية هيئة الصحة في 
أبوظبي من حيث المجاالت التي تستدعي التحسن في نظام 
الرعاية الصحية والتي تشجع المستثمرين من القطاع الخاص 

على المشاركة في هذه المجاالت، مسألًة جديرة باإلعجاب. كما 
تباشر أبوظبي ببذل جهود في المجاالت األخرى، ومن المتوقع 

أن تساعد هذه الجهود اإلمارة على احتالل مراتب أعلى في 
مؤشرات جودة المعيشة في المستقبل القريب.

النتائج: األهداف الرئيسية لسياسات التنافسية

جودة المعيشة

21. مؤشر قابلية المعيشة الصادر عن وحدة »إيكونوميست إنتلجنس« االقتصادية، أغسطس 2015

 22. اإلحصاءات الصحية للعام 2013: التفوق في خدمات الرعاية الصحية, هيئة الصحة في أبوظبي، الصفحة 3، نوفمبر 2014

 23. المصدر عينه



قصة نجاح

استدامة
بلوغ معايير معيشية مستدامة مع الحفاظ على 

الهوية العمرانية والثقافية إلمارة أبوظبي

طور مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خطة إطار 
الهيكل العمراني ألبوظبي 2030 سعيًا منه لتحسين 

تنمية المدينة إلى أقصى حد ممكن. وقد دعت الخطة 
إلى استحداث برنامج يعمل على تطوير وسائل تجعل 

من العمران والمدن أكثر استدامًة بهدف معالجة 
مسألة االنبعاث الحراري وجعل المدينة أكثر راحة 

ومالئمة للعيش.

وقد تم إطالق مبادرة استدامة لمعالجة ذلك عبر 
صياغة أنظمة خاصة باالستدامة للمباني والمجمعات 
العمرانية الجديدة مع الحفاظ على الهوية العمرانية 

والثقافية إلمارة أبوظبي وإثرائها إضافة إلى توفير 
مستوى عاٍل من جودة الحياة لجميع سكانها بناًء 

على أربعة ركائز لالستدامة وهي: البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. وقد استطاع برنامج استدامة 

من خالل العمل الوثيق مع الجهات المعنية أن يحسن 
اإلجراءات والممارسات التنفيذية المعتمدة في قطاع 

البناء، كما سيواظب على تشجيع التحسن ليطال كافة 
شرائح المجتمع. وقد استدعت هذه المبادرة تنسيقًا 

واسعًا بين مجلس التخطيط العمراني والمجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي وكافة الهيئات الحكومية 

والخاصة المعنية، وتعمل هذه الجهات بشكل مستمر 
على تطوير البرنامج والحرص على التنفيذ بشكل 

مسؤول. وتتمتع استدامة بعالقات دولية وثيقة مع 
األطراف األخرى الملتزمة بمبدأ االستدامة بما في ذلك 

مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء على صعيد منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمجلس العالمي 

لألبنية الخضراء.

وتطورت استدامة على مدى السنوات الخمس الماضية 
من رؤية إلى إطار عمل معتمد لالستدامة. كما يقدم 

نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التوجيهات التنظيمية 
الخاصة بالتصميم والبناء واألداء التشغيلي، إال أن مبادئ 
االستدامة مدرجة كذلك في وثائق التخطيط الجديدة 

بفضل التحسن المستمر لبرنامج استدامة ومشاركته 
في صياغة السياسات. إن مباني برنامج استدامة 

مصممة لتخفف استهالك الطاقة بنسبة 31% واستهالك 
المياه بنسبة 37%. والجدير باإلعجاب أن 65% من نفايات 

البناء تم تحويلها من المكبات. ومن مزايا البرنامج 
األخرى تحسن استدامة المباني ونوعية حياة القاطنين 

بفضل الخفض اإللزامي لمستوى المواد غير الصحية 
وتشجيع التصاميم التي تستند إلى الكفاءة. وقد بدأ 
برنامج استدامة بحصد شهرة واسعة إذ يتم تطبيقه 
في إمارات أخرى وفي بعض الدول مثل البحرين وجزر 

السيشل.
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 المدخالت: الدوافع الرئيسية
للتنافسية المستقبلية

تشكل المدخالت الدوافع األولية األساسية لتنافسية الدولة. وهي فائقة األهمية إذ 
تمثل المستوى الذي يمكن للسياسات فيه أن يكون لها األثر المباشر األكبر. ُتقسم 

مدخالت التنافسية إلى خمسة عناصر: رأس المال البشري، والبنية التحتية، ورأس المال، 
والمؤسسات، والقطاعات االقتصادية

رأس المال البشري

شهدت السنوات الماضية األخيرة مشهدًا ديناميكيًا لرأس المال 
البشري في أبوظبي، وتحسينات هامة على مختلف األصعدة. 

فعلى صعيد التعليم االبتدائي، بدأت إمارة أبوظبي قطف 
ثمار الجهود التي بذلتها على مدى السنوات الماضية، مسجلًة 

معدالت مرتفعة في مجال الرعاية الصحية والتحصيل العلمي 
األساسي مثل معدل مرتفع لمحو األمية )92.8%(24 وااللتحاق 

بالتعليم االبتدائي )81%(.25 ومن الجدير باإلعجاب كذلك، أن 
معدل الطالب لكل معلم يبلغ قرابة 14.6 متساويًا بذلك مع 

أهم المناطق الدولية الُمقاَرنة مثل هولندا، وسنغافورة، وكوريا 
الجنوبية، وهي دول تشتهر بأنظمتها التعليمية السليمة.26 

إن تركيز اإلمارة الحقيقي هو توفير نوعية أعلى من التعليم 
العالي الذي سيتمم بالنوعية العالية من البحث والتطوير. إلى 
ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن التقدم الذي شهده التعليم العالي 

كان ملحوظًا: فقد استمرت المعاهد بالتوسع عبر إنشاء 
جامعات محلية من الطراز العالمي، جاذبة بذلك أهم الجامعات 

حول العالم الفتتاح فروع لها في اإلمارة، إضافة إلى القيام 
بشراكات دولية على قدر من األهمية. وتشمل قصص النجاح 
جامعة خليفة )التي أضحت تقدم اآلن مجموعًة واسعة من 

الشهادات الهندسية في مجال الهندسة الفضائية، والهندسة 
الطبية الحيوية والصناعية، كما أنها تعمل جاهدًة للتركيز على 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإنشاء الشراكات مع 

القطاع الصناعي، فيما تتعاون مع شركة اتصاالت، ومبادلة، 
وستراتا، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة(، ومعهد مصدر 

)الذي أنشأ بتعاون وثيق مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
أول معهد أبحاث على مستوى الدراسات العليا في العالم ُيعنى 

بالطاقة البديلة واالستدامة(، وجامعة نيويورك أبوظبي )وهي 

مشروع مشترك بين جامعة نيويورك وإمارة أبوظبي، لتقديم 
التخصصات في الفنون الحرة والعلوم(، وجامعة السوربون 

أبوظبي تقدم تعليم فرنسي والدرجات العلمية.  هذا وارتفع 
معدل سكان اإلمارة من الحائزين على شهادات جامعية، نظرًا 

الستمرار تدفق الوافدين ونتيجًة للجهود المبذولة في توفير 
نوعية أعلى من التعليم العالي، من نسبة 14.2% في العام 201127 

إلى 21.9% في العام 2014، وفقًا لمركز اإلحصاء - أبوظبي.28 

من المتوقع مستقباًل، أن يؤدي التحسين في ثالثة مجاالت 
محددة، إلى االرتقاء باإلمارة إلى مستويات عليا في ما يتعلق 

بتنافسية عنصر رأس المال البشري، كما هو مبين في الشكل 8.

تعزيز مدى توافق النظام التعليمي مع متطلبات سوق 
العمل: ما يزال حقل العلوم االجتماعية الخيار األول ضمن 

االختصاصات المتوفرة، ويختار غالبية طالب أبوظبي االختصاصات 
األدبية. ولكن كي تستطيع إمارة أبوظبي بلوغ طموحاتها 

العالمية في االبتكار، يتعين توفر نسبة قوية من الطالب الذين 
يتلقون تعليما عالي الجودة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات )ورفع نسبتهم التي بلغت 34%29 من إجمالي عدد 
الخريجين في العام 2014(، وهي اختصاصات تعليمية أساسية 

في بناء الجيل الجديد من عمال العلوم والتكنولوجيا. وفي هذا 
اإلطار، بادرت جهات معنية رئيسية في اإلمارة باتخاذ الخطوات 

الالزمة. طور مجلس أبوظبي للتعليم، بهدف توجيه الطالب 
الشباب، منهجا تعليميًا جديدًا يتمحور حول بناء المهارات الالزمة 

في القرن الواحد والعشرين - بما يشمل بناء التفكير النقدي، 
وإطالق الطاقات اإلبداعية، والتواصل والتعاون - لترسيخ قدرات 

االبتكار.

24. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 188

 25. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 182

 26. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 164

 27. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 190

28. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 191

29. تقديرات مجلس أبوظبي للتعليم للعام 2014
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من المتوقع أن يؤدي تعزيز 
التوافق بين مخرجات التعليم 

ومتطلبات سوق العمل 
وتحسين مهارات القوى 

العاملة، إلى رفع مستوى 
تنافسية اإلمارة لمراتب عليا 

في ما يختص برأس المال 
البشري.

تعزيز مهارات القوى العاملة لتحاكي المستويات 
العالمية: يعكس عدد المدراء ضمن األيدي العاملة مستوى 

المهارات في اقتصاد ما. وتمتاز القطاعات المبتكرة أو 
التي تستوجب مستوًى مرتفع من المهارات مثل تقديم 

الخدمات المهنية بنسب أقوى، فيما تميل القطاعات ذات 
القيمة المضافة المنخفضة مثل البناء إلى تسجيل نسب 
أقل. ارتفع عدد المدراء لكل ألف موظف في أبوظبي من 

36 في العام 302011 إلى 52 في العام 31.2014 وهناك إمكانية 
كبيرة في المستقبل، أن يزداد هذا الرقم فيما تمضي 

إمارة أبوظبي قدمًا بالرؤية االقتصادية 2030 سعيًا ألن يصبح 
اقتصادها قائم على المعرفة. أما من ناحية المهارات، 

فقد جذبت أبوظبي عددًا كبيرًا من العمال األجانب، إال أن 
غالبيتهم )قرابة 60%( يعملون في القطاعات التي تتطلب 
مستوًى متدنيًا من المهارات مثل البناء والتجارة.32 يتطلب 

التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة جذب العقول 
الماهرة. 

تنويع فرص العمل للمواطنين اإلماراتيين: كما أن اليد 
العاملة الوطنية تعتمد أكثر من المطلوب على القطاع 

العام كخيار التوظيف األول، إذ يعمل أكثر من 80% من 
مواطني أبوظبي في القطاع الحكومي.33 تركز اإلمارة 

جهودها على مساعدة اإلماراتيين في تولي وظائف عالية 
الجودة في القطاع الخاص، عبر برامج خاصة بالقطاعات 

االقتصادية واالبتكار. ويتم التطرق بصورة مفصلة إلى هذه 
البرامج في أقسام الحقة من التقرير.

المدخالت: الدوافع الرئيسية للتنافسية المستقبلية
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35%
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16%

15%

14%

الطّلاب المتخصصون في العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات 

(٪من مجموع خريجي الجامعات، 2014)
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كوريا الجنوبية
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عدد المدراء
(لكّل ألف عامل، 2014)

سنغافورة
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هولندا 
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كوريا الجنوبية

80%

20%

نسب توظيف المواطني
(بحسب القطاع)

القطاع العام

أخرى

اليد العاملة 
الوطنية تعتمد 

أكثر من المطلوب 
على القطاع العام

1. يجمع طالب العلوم، والحساب، والهندسة، والتكنولوجيا. 2. عدد الطالب لسنة 2013 فقط. 
3. حسب تقرير المنتدى االقتصادي العالمي لسنة 2015-2016

المصدر: كتاب وقائع التعليم العالي في دولة ا�مارات العربية المتحدة 13/14 الصادر عن وزارة 
التعليم العالي، ومركز ا�حصاء - أبوظبي، مراكز ا�حصاءات الوطنية الخاصة بالمناطق 

المرجعية الُمقارنة، زيادة عدد خّريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

30. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2012 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 231

 31. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 225

 32. المصدر عينه

 33. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 230
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مجاالت التحسين التي سترتقي بإمارة أبوظبي إلى مستويات 

عليا في التنافسية من حيث رأس المال البشري



قصة نجاح

مجلس أبوظبي للتعليم
جهود مجلس أبوظبي للتعليم في تنمية رأس المال البشري

عماًل بأهداف الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي 
المتعلقة ببناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على 

المعرفة، يسعى مجلس أبوظبي للتعليم لتدريب 
الطالب على المنافسة في سوق العمل العالمي 

عبر تزويدهم بالمهارات الالزمة لإلبداع واالبتكار في 
العلوم والتكنولوجيا.

أعاد مجلس أبوظبي للتعليم هيكلة التعليم 
الثانوي )الدورة الثالثة( بهدف ربط العلوم باالبتكار 

والمبادرات ومهارات ريادة األعمال وبالقطاعات 
الصناعية والتكنولوجية كذلك، من خالل التركيز 

على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات. ويتم تطبيق مشروع تجريبي في 

مدرستين رسميتين من مدارس اإلمارة بهدف تطوير 
مناهج تعليمية تنسجم مع النظام المدرسي 

المعتمد في أبوظبي. وتستند المناهج التعليمية 
على أحدث الطرق العلمية وقد تم تطويرها 

بالتعاون مع أعرق الجامعات المتخصصة في هذا 

المجال.
إلى ذلك، أطلق مجلس أبوظبي للتعليم ثمان 

مبادرات بهدف دعم األنشطة المتعلقة باالبتكار في 
مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات:

مراكز االبتكار: موزعة على المراحل التعليمية  •
الثالث وتتضمن مختبرات متخصصة بالتعاون مع 

أهم الشركات الصناعية والتكنولوجية
البرمجة من أجل الحياة: استخدام التكنولوجيات  •

العصرية لتطوير مهارات ترميزية، وإدخال هذه 
المهارات في كافة الدورات العلمية

مسابقة »علماؤنا«: تشجيع روح المنافسة ما بين  •
المدارس والطالب في مجال االبتكار العلمي 

والتكنولوجي، وربط االبتكار باحتياجات المجتمع
أبوظبي تبتكر: حملة تتضمن عددا من الفعاليات  •

المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات

أندية االبتكار: ُأنشئت في كافة مدارس أبوظبي  •
لمنح الطالب فرصة المشاركة في المشاريع 

والبحوث والتجارب العلمية
سفراء االبتكار: منح العاملين في حقل العلوم  •

والتكنولوجيا فرصة المشاركة في رفع مستوى 
التوعية حول أهمية العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات في حياتنا اليومية
معايير االبتكار: وضع معايير يتعين اعتمادها في  •

كافة المدارس
قادة االبتكار: تحديد نقطة تواصل لتنسيق جهود  •

دعم االبتكار، وتنفيذ المبادرات مع المدارس 
وتنسيق مبادرات االبتكار الوطنية

تقرير أبوظبي للتنافسية 2016 28



29تقرير أبوظبي للتنافسية 2016

البنية التحتية

المدخالت: الدوافع الرئيسية للتنافسية المستقبلية

عززت أبوظبي مكانتها كمركز 
إقليمي لخدمات النقل واإلمدادات 

وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بفضل االستثمارات 

الهامة التي قامت بها

عندما يتعلق األمر بالبنية التحتية، تتصدر دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وإمارة أبوظبي قوائم التنافسية العالمية. عززت أبوظبي 

مكانتها كمركز إقليمي لخدمات النقل واإلمدادات وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت بفضل االستثمارات الهامة التي قامت بها.

تمتاز أبوظبي من حيث بنية التنقل التحتية، بمجموعة من أهم 
المرافق عالية الجودة في العالم. على صعيد شحن البضائع، 
احتل ميناء خليفة المرتبة الخامسة عالميًا في اإلنتاجية وفقًا 

لمجلة التجارة »جورنال أوف كوميرس«.34 وتوج ميناء خليفة 
نجاحاته بإحرازه لقب ميناء العام في حفل جوائز ستاندرد 
البحرية للعام 35.2015 كما يتمتع ميناء خليفة بأول محطة 

حاويات شبه آلية في المنطقة، وجاري العمل للتوسع على أربع 
مراحل بهدف استيعاب 15 مليون حاوية و35 مليون طنًا من 

البضائع المشحونة بحلول العام 36.2030 

أما على صعيد النقل الجوي، تبدل مطار أبوظبي الدولي منذ 
تأسيسه في العام 1969 عندما كان ينطوي على منصة واحد 
للمسافرين. فقد رحب المطار، مقر االتحاد للطيران، بعشرين 

مليون مسافر في العام 37.2014 ومن المتوقع أن يبلغ هذا الرقم 
30 مليونًا في العام 2017، لدى بدء تشغيل مجمع المطار الجديد 
الذي تبلغ مساحته 700,000 مترًا مربعًا.38 ويقر العالم أجمع بنجاح 
هذا المطار، فقد حاز على لقب أفضل مطار في الشرق األوسط 

من قبل سكاي تراكس في العام 2014، للعام الثالث على 
التوالي.39 

وعلى صعيد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
استثمرت أبوظبي مبلغ 1.9 مليار درهم إماراتي في العام 

2013 فقط40، كي تبقى سباقة دومًا في ما يتعلق باالتجاهات 
التكنولوجية السريعة التغير. وتنعكس هذه االستثمارات الهائلة 

على مؤشرات استخدام سكان إمارة أبوظبي لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت. فقد بلغ على سبيل المثال عدد 

مشتركي األجهزة المحمولة )بما يشمل الحواسيب اللوحية 
وغيرها من األجهزة( لكل ألف من السكان 1,990 وهو عدد 

يتخطى بدرجة كبيرة األرقام التي سجلتها المناطق الُمقاَرنة 
كما هو مبين في ا لشكل 41.9 كما بلغت نسبة السكان الذين 

تغطيهم شبكات الهاتف المحمول )تم القياس بناًء على 
استخدام شرائح الهاتف الجوال( 100% في العام 42.2013 وعلى 

الرغم من أن عدد مستخدمي النطاق العريض لكل ألف 
من السكان يبلغ حاليًا 43120، إال أن هذا الرقم من المتوقع أن 

يرتفع بقوة نظرًا ألن إمارة أبوظبي تملك بنية تحتية جعلت 
منها العاصمة األولى في العالم المرتبطة بنسبة 100% باأللياف 

الضوئية.44

إلى جانب نسبة االستثمار الكبيرة لدولة اإلمارات في البنى 
التحتية، فقد وضعت الدولة استراتيجية وطنية شاملة للتحكم 

بالبنية التحتية بأفضل طريقة ممكنة. إن الهيئة الوطنية لألمن 
اإللكتروني هي الهيئة االتحادية الرئيسية لتطوير السياسات 

واالستراتيجيات وخارطة طرق أمن الفضاء اإللكتروني ولإلشراف 
عليها ورصدها وتنفيذها. ساهمت الهيئة الوطنية لألمن 

اإللكتروني بدرجة كبيرة بتجهيز دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ألمن الفضاء اإللكتروني، وذلك عبر وضع االستراتيجية الوطنية 

ألمن الفضاء اإللكتروني، وسياسة البنية التحتية الخاصة 
بالمعلومات األساسية، إضافًة إلى وضع معايير أمن المعلومات 

لدولة اإلمارات على مدى العامين الماضيين.

34. أبوظبي 2015، مؤسسة ذا بيزنس يير، صفحة 112

 35. حفل جوائز ستاندرد البحرية للعام 2015 

 36. موانئ أبوظبي

 37. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2012 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 74

 38. مطار أبوظبي

 39. أفضل 100 مطار في العالم, سكاي تراكس

 40. مركز اإلحصاء - أبوظبي 

 41. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2012 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 102

 42. المصدر عينه

 43. المصدر عينه

 44. بوابة مجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

1,990

1,581

1,165

1,164

1,155

أبوظبي

سنغافورة

النرويج

هولندا

كوريا الجنوبية

المصدر: مركز ا�حصاء - ابوظبي
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مشتركو األجهزة المحمولة )بما يشمل الحواسيب اللوحية 

وغيرها من األجهزة( لكل ألف من السكان
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رأس المال

تحتل خمسة مصارف إماراتية 
مراتب في قائمة المصارف 

الخمسين األكثر أمانًا في األسواق 
الناشئة

تعتبر سهولة الحصول على رؤوس األموال المحرك الرئيسي 
لنمو األعمال حول العالم، وينطبق ذلك على إمارة أبوظبي التي 

تسعى جاهدة لتقديم الخيارات الكافية والسهلة لمشاريع 
األعمال كي تحصل على رؤوس األموال الالزمة لمسار نموها 

الكامل.

واظبت دولة اإلمارات العربية المتحدة على جمع رؤوس األموال 
االتحادية والسيادية على مدى السنوات الماضية. وقد سجلت 

دولة اإلمارات في العام 2015 احتياطيًا ماليًا بقيمة 76.8 مليار دوالر 
أميركي45، وهو ارتفاع يفوق نسبة 60% عن العام 2013 حيث بلغ 

االحتياطي 48 مليار دوالر أميركي46 مع اإلشارة إلى أن األصول التي 
يديرها جهاز أبوظبي لالستثمار بلغ أكثر من 10 أضعاف االحتياطي 

المسجل، متخطيًا قيمة 773 مليار دوالر أميركي.47 

تمنح هذه االحتياطات المالية الضخمة إلى جانب النظام 
المصرفي المتين الشركات في أبوظبي خيارات متعددة 

للحصول على رؤوس أموال على مدى مسيرتهم العملية 
في النمو. يتمتع الشق المصرفي من النظام المالي بقاعدة 

تمويلية متينة كما هو مبين في ا لشكل 10، كما أن مكانته 
تخوله االستفادة من تنمية إضافية للخدمات المالية )مثل 

خدمات التأمين، وتوسع السوق المالي(. وفي هذا اإلطار، رفعت 
مؤسسة موديز في العام 2013 تصنيف النظام المصرفي في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة من سالب إلى مستقر، كما أن 
التحديثات في العام 2015 اتسمت بالتفاؤل الحِذر على الرغم 

من تدهور أسعار النفط.48 إلى ذلك، تحتل 5 مصارف إماراتية 
مراتب في قائمة المصارف الخمسين األكثر أمانًا في األسواق 

الناشئة الصادرة عن مجلة جلوبال فاينانس. ويتصدر بنك أبوظبي 

الوطني في الواقع المرتبة األولى.49 يشكل ما سبق دالالت على 
نظام مصرفي فائق القوة، يعد بوفرة من خيارات الحصول على 

التمويل للشركات الكبيرة.

أما في ما يتعلق بإمكانية التحسين، تبذل حكومة أبوظبي 
جهودًا لجعل النظام المالي أكثر شمولية بالنسبة إلى 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولزيادة قدرة الحصول على 
تمويل قائم على إصدار األسهم.

على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنشأت إمارة 
أبوظبي صندوق خليفة للمساعدة على تمويل الشركات 

الجديدة والمتوسطة. وقد وافق الصندوق من العام 2007 إلى 
العام 2014 على 1,008 مشروعًا بقيمة تتخطى 1.2 مليار درهم 

إماراتي.50 كما أجرى صندوق خليفة دراسات لتحديد مجاالت 
التحسن في إطار قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 

الحصول على التمويل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وعليه، 
تبين أن القدرات المحدودة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
على صعيد المحاسبة وإعداد التقارير المالية تؤدي إلى رفض 

المصارف لخمسين بالمئة من طلبات الحصول على قروض 
المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.51 وبالنتيجة، 

شكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 4.0% فقط من 
نسبة القروض المصرفية الممنوحة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، مقارنًة مع متوسط 9.3%52 في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، و40% في النرويج53 . على الرغم من بذل جهود 

لتوفير التمويل مثل الصناديق الصناعية المتخصصة، ورؤوس 
أموال المساهمة األولى واستثمارات تأسيس العمل، وتداول 

أسهم الشركات ذات الرأسمال الصغير أو غيرها من أنواع أسهم 
الملكية، إال أنها ما تزال في مراحل مبكرة وتشير لوجود إمكانية 

تحسن إلمارة أبوظبي.

تتمتع الشركات الكبرى في أبوظبي من الناحية األخرى، بعالقة 
وطيدة مع المصارف التجارية وتتمتع بخيار الحصول على التمويل 

بفوائد منخفضة. إال أنه بوسع إمارة أبوظبي تسهيل حصول 
الشركات الكبرى على التمويل القائم على إصدار األسهم بدرجة 

أكبر، من خالل تبسيط األنظمة عبر األسواق المالية.

45. أصول المصرف المركزي األجنبية، مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، نوفمبر 2015، صفحة 2 

 46. المصدر عينه 

 47. تصنيف صندوق الثروة السيادي للمؤسسات

 48. تتوقع موديز أفقًا مستقبليًا مستقرًا في ما يتعلق بنظام دولة األمارات المصرفي, خدمة موديز للمستثمرين، 2013 

 49. قائمة المصارف الخمسين األكثر أمانًا في األسواق الناشئة من مجلة جلوبال فاينانس, مجلة جلوبال فاينانس, 9 سبتمبر 2015

 50. دراسة صندوق خليفة لتقييم األثر، ملخص تقرير العام 2015، صفحة 4

 51. تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، صندوق خليفة، 2013

 52. المصدر عينه

 53. تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال 2013: قائمة نتائج من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية, منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2013، صفحة 161
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تبذل حكومة أبوظبي جهودًا 
لجعل النظام المالي أكثر 

شمولية بالنسبة إلى المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة ولزيادة 

قدرة الحصول على تمويل قائم 
على إصدار األسهم

متطورة

ال يوجد سجل الضمانات / المسار شروط التمويل
المطلوب

سجل الضمانات / المسار المطلوب
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البرامج الحكومية

ا�سهم الخاصة

الفجوة

الفجوة

صناديق رؤوس أموال
المساهمة ا�ولى

١. من الدراسة التي أجراها صندوق خليفة بعنوان "بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ريادة ا�عمال في أبوظبي" والفصل السادس من مؤشر االبتكار العالمي في ما يتعّلق با�مارات العربية المتحدة

المصدر: صندوق خليفة، مؤشر االبتكار العالمي ٢٠١٤

ويجري حاليًا بالفعل اتخاذ خطوات منسقة في إطار مجاالت 
التحسن الواردة أعاله. وقد بدأ سوق أبوظبي العالمي، المنطقة 
المالية الحرة الجديدة التي تهدف إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى 
مركز مالي عالمي الستقطاب االستثمارات، يتخذ شكله. يهدف 

سوق أبوظبي العالمي إلى جذب المزيد من الالعبين العالميين 
إلى اقتصاد اإلمارة من خالل المحفزات المالية والنظام الشفاف 

للقواعد واألنظمة. وقد قرر سوق أبوظبي العالمي أن يعتمد 
القانون اإلنجليزي ليكون النظام القانوني الساري في المنطقة 

المالية الحرة، كما هو متبع في سنغافورة وهونغ كونغ. 
وسيمنح ذلك المستثمرين المحتملين ميزة توفر إطار قانوني 

أكثر شفافية يقلل بالتالي نسبة المخاطر.

 الشكل 10 

خيارات الحصول على رؤوس األموال المقدمة في أبوظبي ومستويات استحقاقها

المدخالت: الدوافع الرئيسية للتنافسية المستقبلية
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احتلت دولة اإلمارات المرتبة 
األولى في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا للسنة الثالثة 
على التوالي في تقرير سهولة 
ممارسة أنشطة األعمال الصادر 

عن البنك الدولي.

تمتاز دولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي بمؤسسات 
قوية وهادفة لدعم تنفيذ الرؤى واالستراتيجيات والسياسات 

الوطنية على مستوى اإلمارة. وتؤكد عدد من المؤشرات 
والدراسات العالمية قوة مؤسسات دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. يصنف تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى 
االقتصادي العالمي 2015-2016 دولة اإلمارات في المرتبة التاسعة 
من ضمن 140 دولة من حيث عنصر المؤسسات، كما يشدد على 

البيئة المؤسسية الموثوقة والسليمة والعادلة في الدولة.54 
احتلت دولة اإلمارات المرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي في تقرير سهولة 
ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي.55 يصنف 

التقرير الذي يقيس أداء 189 دولة من حيث تأمين بيئة مؤسسية 

وتنظيمية ميسرة إلنشاء األعمال ومزاولتها، واحتلت دولة اإلمارات 
المرتبة 31 حول العالم في التقرير وهي مرتبة أعلى من بعض 

الدول اإلقليمية النظيرة مثل البحرين )المرتبة 65(، وقطر )المرتبة 
68(، والمملكة العربية السعودية )المرتبة 82(56، كما هو مبين 

في الشكل 11.

أثبتت مؤسسات أبوظبي قوتها في تسهيل نمو األعمال وإجراء 
االستثمارات على صعيد التنمية االقتصادية. وقد خفض مركز 

أبوظبي لألعمال عدد اإلجراءات الخاصة ببدء النشاط التجاري 
وبسطها بصورة كبيرة، كما وضع مخططًا شاماًل مرفقا 

بخطوات عملية تهدف إلى تحسين إجراءات العمل واألطر الزمنية 
ذات الصلة.

كما تعمل المؤسسات جنبًا إلى جنب لتعزيز نسبة الشفافية 
ومشاركة البيانات، ولتحقيق الحد األقصى من التنسيق خصوصًا 

لدى تولي مهام مشابهة، ولدعم بعضها البعض خالل مراحل 
التنفيذ. وتعتبر مجاالت التعاون هذه مرتبطة بدرجة كبيرة 

)يساعد مثاًل تحقيق مستوى أعلى من الشفافية على تحقيق 
المزيد من التنسيق مما يمنح المؤسسات بالتالي وقتًا فعليًا 

لوضع المخططات(، كما تولد ردود فعل إيجابية على صعيد 
عنصر المؤسسات، كما هو مبين في الشكل 12.

المؤسسات

31

65

68

70

82

101

113

-

75.1

نتيجة ا�عمال الترتيب العالمى

66.8

66.0

65.4

63.2

60.2

57.8

53.3

المصدر: تقرير ممارسة أنشطة ا	عمال 2016، الصادر عن البنك الدولي 

االمارات

البحرين

قطر

سلطنة عمان

المملكة العربية السعودية

الكويت

االردن

الشرق االوسط

 الشكل 11 

مرتبة دولة اإلمارات العربية المتحدة في تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2016 ومقارنتها مع الدول 

النظيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 54. مؤشر التنافسية العالمي 2015-2016، المنتدى االقتصادي العالمي، صفحة 356 

 55. ممارسة أنشطة األعمال 2016، البنك الدولي، صفحة 5 

 56. المصدر عينه

المدخالت: الدوافع الرئيسية للتنافسية المستقبلية
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مستوى أفضل من الشفافية: تتم مشاركة البيانات بين  •
المؤسسات بصورة شفافة عند الطلب. وقد ازدادت نسبة 

التنسيق بين المؤسسات لمشاركة المعلومات المتوفرة وغير 
األساسية بوقت أقصر، ولرفع مستوى الكفاءة بصورة كبيرة 
للتواصل بين مؤسسات القطاع العام من ناحية ومؤسسات 

القطاعين العام والخاص من ناحية أخرى. باإلضافة إلى ذلك، 
تعمل المؤسسات خصوصًا في ما يتعلق بالبيانات المرتبطة 

بالتنافسية، على تحقيق انتظام كامل لتحديد البيانات 
اإلضافية التي يتعين جمعها وتتبعها وإعداد التقارير حولها 

بهدف مساعدة اإلمارة على تحقيق أهداف التنافسية التي 
تطمح إليها. لطالما دعم مركز اإلحصاء - أبوظبي منذ نشأته 

في العام 2008 المؤسسات وصانعي السياسات عبر مذكرات 
التفاهم واتفاقيات مستويات الخدمة التي تقدم إحصائيات 

رسمية وبيانات رئيسية لصنع القرارات.

التنسيق اإلضافي على صعيد المؤسسات: يتطلب تحقيق  •
رؤية اإلمارات 2021 والرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي بيئة 

مؤسسية فائقة القوة. وفي هذا اإلطار تحقق المؤسسات 
الحكومية، ذات المهام المترابطة على وجه الخصوص، 

مستوى أفضل من النتائج بنسبة أقل من الموارد جراء التعاون 

المصدر: أصحاب المصلحة

يساعد تحقيق مستوى أفضل من الشفافية على تقليص 
الوقت الُمستهلك في الحصول على الموافقات ومتابعة 

وتتّبع البيانات ا�ساسية �جراءات ا�عمال الرئيسية
مستوى أفضل من الشفافية

التنسيق ا�ضافي على صعيد المؤسسات

تعزيز قدرة التنفيذ

يمكن للمؤسسات بمستوى أعلى بعد من الشفافية أن تحز 
تقّدم� على صعيد التنسيق مما يزيد من احتماليات نجاح 

استراتيجيات وخارطة طرق هذه المؤسسات

يساعد المستوى ا�كبر من القدرة (مدعوم� بانخفاض ضغط 
العمل نتيجًة للشفافية والتنسيق) على تنفيذ المخططات 

مع بعضها البعض. وينسق صندوق خليفة وغرفة أبوظبي 
جهودهما لدعم نمو المشاريع. )ُيرجى مراجعة غرفة 

أبوظبي: قصة نجاح.(. ويعمل مجلس أبوظبي للتعليم على 
صعيد مؤسسات التعليم العالي لترسيخ ثقافة االبتكار في 

مناهج اإلمارة التعليمية. كما تتعاون لجنة أبوظبي لتطوير 
التكنولوجيا مع المؤسسات الخاصة والجامعات واألفراد 

اإلماراتيين لحماية أفكارهم وتسويقها، وذلك من خالل 
مبادرة تكامل الخاصة.

تعزيز قدرة التنفيذ: تركز مؤسسات أبوظبي بصورة متنامية  •
على زيادة قدراتها كي تتمكن من تنفيذ كافة مشاريعها 

وبلوغ أهدافها الطموحة. لهذه الغاية، أصبحت المؤسسات 
أكثر انفتاحًا على إجراء الشراكات وتشكيل لجاٍن مشتركة 
وفرق عمل لتحقيق أهداف محددة تحاكي االستراتيجيات 

وخارطة الطرق المعتمدة من قبلها. ويعتبر التعليم العالي 
من أبرز المجاالت التي تشهد مثل هذه الشراكات، حيث قامت 
مؤسسات تعليمية مثل جامعة خليفة بتشكيل شراكات مع 

القطاع الصناعي وتتعاون مع شركة اتصاالت ومبادلة وستراتا 
وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة.

 الشكل 12 

حلقة ردود الفعل اإليجابية الصادرة عن مجاالت التحسين في المؤسسات النظيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المدخالت: الدوافع الرئيسية للتنافسية المستقبلية
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القطاعات االقتصادية

تعتبر القطاعات االقتصادية في السياق الصناعي، ميزة هامة من 
ميزات التنافسية. من الممكن وجود وجهتي نظر مختلفين حول 

القطاعات االقتصادية بمعناها التقليدي:

القطاعات االقتصادية بالمعنى الذي يعكس عدد القطاعات . 1
التي تولد الدول من خاللها مخرجات هامة، أي أنها دليل على 

مدى تنوع الهيكل االقتصادي لدولة ما.
القطاعات االقتصادية لدولة ما بالمقارنة مع المنطقة . 2

المحيطة، بمعنى قياس مدى اختالف أو تشابه الهيكل 
االقتصادي لدولة ما عن هيكل باقي دول المنطقة.

تشير وجهة النظر األولى للقطاعات االقتصادية في 
إمارة أبوظبي بالفعل إلى مدى التقدم في طموحات التنويع 

االقتصادي. ففي هذا السياق، انخفضت حصة قطاع النفط من 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام 2007 من %59.3 

في العام 2005 إلى 50.5% في العام 2014، ما يشير إلى أن اإلمارة 
على طريق التنوع الصحيح.57 ووفقًا لما تم التطرق إليه في 

قسم اإلنتاجية، يتعين على أبوظبي التخصص في القطاعات 
االقتصادية األكثر إنتاجية بخالف قطاع النفط مثل القطاعات 

القائمة على المعرفة والخدمات المالية، كي تحافظ إمارة 
أبوظبي على مستويات اإلنتاجية المرتفعة وتساعد على تعزيز 
جودة المعيشة من خالل األجور األكثر ارتفاعًا. وفي هذا اإلطار، 

تستمر أبوظبي بتطوير مجموعات للتخصص في مجاالت معينة 
مثل البتروكيماويات، والفضاء والصناعات الدفاعية والخدمات 

المالية وغيرها.

انخفضت حصة قطاع النفط من 
الناتج المحلي اإلجمالي من %59.3 

في العام 2005 إلى 50.5% في 
العام 2014، ما يشير إلى أن اإلمارة 

على طريق التنوع الصحيح.

أما وجهة النظر الثانية فيرسم صورًة مثيرة لالهتمام حول 
مدى اختالف هيكلية القيمة االقتصادية المضافة لدولة ما 

عن نظيراتها في المنطقة المحيطة. وإذا كانت الدولة تمتاز 
بعدد أكبر من القطاعات االقتصادية فهذا يعني أنها تتميز في 

قطاعات معينة أكثر من منافسيها الجغرافيين، أي أنها نجحت 
في تركيز هذه القطاعات ضمن حدودها واالنتفاع من مزايا 

التكتل االقتصادي. ويؤدي توافر القطاعات االقتصادية المناسبة 
في اقتصاد يتسم بهيكلية صحيحة، مثل انطوائه على صناعات 

ذات قيمة مضافة يترتب عنها مزايا التكتل، إلى منح الدولة 
أفضلية تنافسية. وعلى الرغم من أن عدم توفر بيانات مفصلة 
على مستوى القطاعات الفرعية لمنطقة دول مجلس التعاون 

الخليجي يمنع إجراء المزيد من التحليالت المفصلة حول أبوظبي، 
إال أن الدراسات األخيرة تتيح لنا معرفة التأثيرات مما يساعد على 
اعتماد القطاعات االقتصادية األنسب.58 فقد أظهرت الدراسات 

أن قطاعات البناء والتصنيع المتوسط تكنولوجيًا على سبيل 
المثال، التي ركزت عليها إمارة أبوظبي في السنوات الماضية ال 

تولد مزايا تكتلية هامة قائمة على الموقع.59 وعلى الرغم من 
انتشار غالبية الخدمات على مختلف المناطق، إال أن هناك استنتاج 
غير بديهي يتبين لنا، وهو أن الخدمات المالية مركزة بدرجة كبرى 

)أي أنه مجال يمكن لبعض الدول أن تتخصص فيه(.60 ويعود 
ذلك على األرجح إلى أن غالبية شركات الخدمات المالية تطلب 

لمقراتها الرئيسية ومكاتبها اإلقليمية رأسمال بشري يتمتع 
بمهارات عالية، مما يتسبب بارتفاع المزايا التكتلية القائمة على 

الموقع. وفي هذا اإلطار، يعتبر التقدم األخير الذي حققته إمارة 
أبوظبي في نمو الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الخدمات المالية 

وارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة في هذا القطاع، خطوة 
رئيسية كي تركز اإلمارة على القطاعات االقتصادية المناسبة 
لها. كما أظهرت الدراسات أن الصناعات المتقدمة تكنولوجيًا 

تولد المزايا األكبر على صعيد التركيز الجغرافي من ضمن كافة 
قطاعات التصنيع، ولكنها منفتحة كذلك على التجارة الدولية 

لتلقي المدخالت الالزمة.61 وفي هذا السياق، تعتبر مبادرة مدينة 
مصدر التي أطلقتها إمارة أبوظبي، خطوة تطلعية من شأنها أن 

تولد مزايا تكتلية في مجال الطاقة المتجددة.

57. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 17

 58. التنافسية اإلقليمية والقطاعات االقتصادية الذكية في أوروبا، وكالة التقييم البيئي الهولندية، 2013

 59. المصدر عينه، صفحة 14

 60. المصدر عينه، صفحة 73

 61. التنافسية اإلقليمية والقطاعات االقتصادية الذكية في أوروبا، وكالة التقييم البيئي الهولندية، 2013، من صفحة 80-73
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المدخالت: الدوافع الرئيسية للتنافسية المستقبلية



 المخرجات ‐ المؤشرات التمهيدية
للتنافسية المستقبلية

تعتبر المخرجات مؤشرات متوسطة لألداء كما أنها تضطلع بدور مؤشرات مبكرة 
للتنافسية ويمكن اعتبارها كذلك العالمات الحيوية للحالة االقتصادية. ُتقسم المخرجات 

إلى خمسة عناصر: اإلنتاجية، والتوظيف، والصادرات، واالستثمارات األجنبية المباشرة، واالبتكار

اإلنتاجية

تقيس اإلنتاجية مدى قدرة الدولة على ترجمة المدخالت مثل 
رؤوس األموال واأليدي العاملة والتكنولوجيا بمستوى جيد إلى 

مخرجات. في ما يتعلق بإنتاجية األيدي العاملة، تتصدر إمارة 
أبوظبي من حيث الناتج المحلي اإلجمالي للموظف، قائمة 

المناطق الدولية الُمقاَرنة كما هو مبين في ا لشكل 13، ويعود 
ذلك إلى الطبيعة اإلنتاجية المرتفعة لقطاع النفط.

تتصدر إمارة أبوظبي من حيث 
الناتج المحلي اإلجمالي للموظف 
قائمة المناطق الدولية الُمقاَرنة 

في ما يتعلق بإنتاجية األيدي 
العاملة، ويعود ذلك إلى 

الطبيعة اإلنتاجية المرتفعة 
لقطاع النفط

يعتبر نمو إنتاجية األيدي العاملة غالبًا مقياسًا أهم من القيمة 
اإلسمية إلنتاجية األيدي العاملة، إذ يمثل التقدم الفعلي الذي 

تحرزه الدول. على الرغم من تنافسية إنتاجية األيدي العاملة 
بالمقارنة مع المناطق الدولية الُمقاَرنة، إال أن الناتج المحلي 

اإلجمالي للموظف في أبوظبي انخفض بمتوسط نسبة 4% في 

الفترة الممتدة ما بين العام 2005 و62.2014 وقد شكل االنخفاض 
بنسبة 4.6% كمتوسط سنوي إلنتاجية األيدي العاملة في قطاع 

النفط63 السبب الرئيسي لالنخفاض الذي سجلته اإلنتاجية العامة 
لأليدي العاملة، في حين انخفضت إنتاجية األيدي العاملة في 

قطاع الموارد غير النفطية بمعدل 2%64، مما يوضح األثر الكبير 
ألسعار النفط على اإلنتاجية العامة. ويحاكي هذا االنخفاض 

مستويات نمو اإلنتاجية العالمية التي تسجل اتجاهًا غير سالب 
ولكن انحداري منذ العام 2005.

تتغير إنتاجية األيدي العاملة من قطاع إلى آخر، استنادًا إلى 
طبيعة العمل. إجمااًل، تتركز نسبة 90% تقريبًا من مجموع نسبة 

التوظيف في أبوظبي في قطاعات تقل إنتاجياتها نسبيًا 
عن متوسط مستوى إنتاجية اإلمارة.65 وفيما تالحق أبوظبي 

طموحها بتنمية قطاعات بديلة عن قطاع النفط، قد تشهد 
إنتاجية األيدي العاملة اإلجمالية اتجاهًا يتسم بالركود. إال أن 

التنوع باتجاه أفضل الصناعات األخرى، يساعد على الحفاظ 
على مستويات إنتاجية مرتفعة للمنطقة. وفي هذا السياق، 

يمكن للحضور المتزايد في القطاعات القائمة على المعرفة أن 
يساعد على حجز مكانة ثابتة بين الدول األكثر إنتاجية. وتعتبر 
قطاعات المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية خير مثال 

على مثل هذه القطاعات، ليس فقط ألنها تمتاز بمستوى مرتفع 
من اإلنتاجية بل ألنها توفر أجورًا أعلى، مما يساهم في االرتقاء 

بجودة المعيشة كذلك.

62. مركز اإلحصاء - أبوظبي، كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصفحتين 14 و213؛ ومركز اإلحصاء - أبوظبي، كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2014 الصفحتين 14 و215

 63. مركز اإلحصاء - أبوظبي، كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصفحتين 14 و239؛ ومركز اإلحصاء - أبوظبي، كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2014 الصفحتين 14 و231

 64. المصدر عينه

 65. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، الصفحتين 21 و229
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المصدر: مركز ا�حصاء - أبوظبي

معدل النمو السنوي المركب في الناتج 
المحلي ا�جمالي في

با�سعار الثابتة (٪ )

يمّثل حجم الدائرة الناتج المحّلي ا�جمالي للقطاع في العام 2014 معدل النمو السنوي المركب في العمل (٪)
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المصدر: مركز ا�حصاء - ابوظبي، بيانات مؤتمر مجلس االقتصاد الكلي

أبوظبي سنغافورة الدنمارك; الواليات المتحدة كوريا الجنوبية
االمريكية

النرويج

 الشكل 14 

نمو نسبة التوظيف مقابل نمو الناتج المحلي اإلجمالي على صعيد قطاعات 

محددة في أبوظبي، معدل النمو السنوي المركب من العام 2005 إلى 2014

 الشكل 13 

الناتج المحلي اإلجمالي للموظف باألسعار الجارية للعام 2014، تم اعتماد المؤشر بالنسبة إلى مستوى الواليات المتحدة البالغ %100

المخرجات ‐ المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية

باإلضافة إلى التغير القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي في مسار 
التنوع االقتصادي وآثاره المترتبة على اإلنتاجية، هناك ُبعد آخر 

وهو كيفية تطور إنتاجية األيدي العاملة لكل قطاع. وعلى هذا 
الصعيد، تخطت نسبة نمو التوظيف نسبة نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي )باألسعار الجارية( في الفترة الممتدة من العام 2005 
إلى العام 2014 في إطار عدد من األصعدة كما هو مبين في 

الشكل 14. وتعود هذه الظاهرة بالنسبة إلى قطاع التنقيب إلى 
انخفاض في أسعار النفط. ومن ناحية إيجابية، سجلت قطاعات 

اإلدارة العامة والدفاع والرعاية الصحية والعمل االجتماعي 
صافي نمو إيجابي في إنتاجية األيدي العاملة. أما قطاعات 

التصنيع والنقل والتخزين واالتصاالت التي يمكن أن تكون 
ضمن القطاعات التي تنطوي على فرص أكبر من التنويع، فقد 

شهدت انخفاضًا بدرجات متفاوتة في معدل إنتاجية األيدي 
العاملة. تبرهن هذه االستنتاجات مرة أخرى دقة توقيت واختيار 

مخططات تنويع القطاعات االقتصادية والمجموعات إضافة 
إلى الزيادة في مستوى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

منذ تأسيسها وحتى تشغيلها، لناحية تعزيز اإلنتاجية في خضم 
عملية التنويع.



قصة نجاح

غرفة أبوظبي
 اللجوء لمشاريع حقوق االمتياز التجاري كأداة

لزيادة مستوى تنافسية القطاع الخاص

شرعت غرفة أبوظبي في العام 2013، في مهمة 
تقضي بإنشاء الجمعية اإلماراتية لتنمية مشاريع 

حقوق االمتياز التجاري، بهدف تنظيم فرص الحصول 
على حقوق االمتياز التجاري في دولة اإلمارات، مع 

التركيز على إمارة أبوظبي. وقد اتخذت هذه المبادرة 
استجابة لحاجة رواد األعمال للدخول بصورة سريعة 

وبأقل نسبة ممكنة من المخاطر في أنشطة 
جديدة وذلك في إطار عملية أو منتج أو خدمة تم 

اختباره بنجاح في بقاع أخرى من العالم. 

وقد نظمت الغرفة ثالثة معارض ومؤتمرات في 2013 
و2014 و2015، بمشاركة أكثر من 1,000 من المستفيدين 
من حقوق االمتياز التجاري واألطراف المانحة لهذه 

الحقوق. تم خالل هذه الفعاليات تدريب رواد األعمال 
وتوجيههم ودعمهم لشراء أو البدء بمشروع امتياز 

أو عمل تجاري جديد، كما تم تزويدهم بفرص 
إلنشاء شبكات العالقات، وإلقاء الضوء على أفضل 

الممارسات دوليا على صعيد مشاريع حقوق االمتياز 
التجاري، كما استخدمت هذه الفعالية كمنصة 

للمناقشات والمناظرات البناءة من قبل أهم الخبراء 
والمستثمرين والممارسين حول العالم، إضافًة إلى 
الالعبين الرئيسيين من القطاع الخاص، والمنظمات 

الحكومية المعنية كذلك. 

تعاونت غرفة أبوظبي خالل تنظيم هذه الفعاليات، 
مع جمعية حقوق االمتياز التجاري الدولية، 

والمجلس العالمي لالمتياز التجاري، والخبراء 
القانونيين، والمصارف المحلية والدولية، وغيرها 

من الهيئات الحكومية المحلية وخصوصًا صندوق 
خليفة. وتمكنت هذه الفعاليات من استقطاب 

أرقى شركات حقوق االمتياز التجاري حول العالم 
ومن شتى الدول مثل الواليات المتحدة وفرنسا 

والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وجنوب أفريقيا، 
وغيرها من الدول. كما قدمت هذه الفعاليات 

منصة إلنشاء الشبكات بالنسبة إلى المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة مع جمعيات دولية لحقوق 

االمتياز التجاري، وسهلت عقد اجتماعات العمل، 
ودعمت العالمات المحلية والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة على التوسع في األسواق اإلقليمية 
)دول مجلس التعاون الخليجي تحديدًا( والدولية. 
وبعد هذه الفعالية، تمكنت المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة المحلية من المشاركة في الفعاليات 
الدولية لمشاريع حقوق االمتياز التجاري، كما تمكنت 

من المشاركة في فعالية ومؤتمر حقوق االمتياز 
التجاري في نيويورك المنعقد في شهر يونيو من 

العام 2015. 
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المخرجات ‐ المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية

التوظيف
شهدت نسبة سكان إمارة أبوظبي من العاملين نموًا مستقرًا، 

يعود إلى ارتفاع األنشطة االقتصادية ومستوى الطلب في 
السوق. قامت أبوظبي في العام 2014 بتوظيف ما يفوق مليوني 

عامل66، وهو ارتفاع بنسبة 5% عن المستويات المسجلة في العام 
2013، وقد ولدت 90،000 فرصة عمل تقريبًا.67 وقد بلغ معدل البطالة 

3.4%68، مقارنًة مع اقتصادات المنطقة األخرى. ويعتبر معدل 
البطالة العام )3.4%69( ومعدل البطالة في صفوف الشباب )70%12( 

في أبوظبي أفضل بكثير من متوسط معدالت العالم )71%5.9 
و13%72( ومتوسط معدالت االقتصادات النامية )7.8%73و74%16.7(.

غير إن فئة الشباب وفئة اإلناث 
تشكالن أهم مجالي األولوية 
على صعيد التوظيف لدعم 

تحقيق الرؤية االقتصادية 2030 

تشكل فئة الشباب 16% من إجمالي سكان أبوظبي75 و37% من 
إجمالي السكان العاطلين عن العمل.76 يعتبر عدم توافق 

االختصاصات التعليمية للخريجين مع مطالب السوق، المسبب 
الرئيسي لهذا النوع من البطالة. وُتعد مشكلة عدم توافق 
المهارات، مشكلًة تواجه كافة الدول المتقدمة تقريبًا. هذا 

وقد أدرجت قمة العشرين وقمة مجموعة األعمال أي األذرع 
الحكومية والتجارية ألكبر 20 اقتصاد في العالم، مشكلة عدم 

توافق المهارات على أجندتها في نوفمبر 77.2015 وتعتبر دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي رائدتين في معالجة 

هذه المشكلة، وذلك بفضل عدد من المبادرات التي إما اكتملت 
أو في طور االكتمال. من الرئيسي دعم ما سبق ببذل جهود 
تتعلق بتوفير نوعية أفضل من التعليم العالي وتطوير برامج 

ابتكار مستهدفة وقابلة للقياس بهدف زيادة نسبة التوظيف 
في صفوف الشباب، كي تتمكن إمارة أبوظبي من االستفادة من 

إمكانيات الشباب.

تشكل اإلناث 60% تقريبًا من مجموع السكان الملتحقين بالتعليم 
الجامعي،78 إال أنهن يشكلن 14% فقط تقريبًا من مجموع القوى 

العاملة ككل.79 ويعود ذلك جزئيًا إلى وفود العمال الذكور 

66. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 213

 67. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، الصفحتين 213 و215

 68. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 213

 69. المصدر عينه

 70. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، الصفحتين 216 و240

 71. التوظيف العالمي واآلفاق االجتماعية: اتجاهات العام 2015, منظمة العمل الدولية، صفحة 16

 72. المصدر عينه، صفحة 21

 73. المصدر عينه، صفحة 19

 74. المصدر عينه، صفحة 34

 75. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 118

 76. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 240

 77.  الوثيقة السياسية للتوظيف الصادرة عن مجموعة العشرين، مجموعة العشرين في تركيا، 

سبتمبر 2015 الصفحة 15
78. كتاب وقائع التعليم العالي 2014/2013، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صفحة 39

 79. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 212

 80. نسبة اإلناث الناشطات اقتصاديًا فوق عمر 15 عامًا

 81. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 217

 82. اإلناث العربيات رائدات األعمال: خيار غير تقليدي, صحيفة ذي إيكونوميست، 13 يوليو 2013 

في قطاعات البناء والقطاعات ذات الصلة بالبنية التحتية، حيث 
ال يتبقى سوى فرص عمل قليلة لإلناث. إال أن صافي معدل 

مشاركة اإلناث في القوى العاملة80 يبلغ 45% كما هو مبين في 
الشكل 81،15 ما يشير إلى احتمالية تحسن عند مقارنتها بالمناطق 

الُمقاَرنة مثل النرويج وسنغافورة وهولندا. يعتبر إدخال اإلناث 
اإلماراتيات المتعلمات في األيدي العاملة وربطهن بفرص عمل 

عالية الجودة، عاماًل أساسيًا في دفع النمو االقتصادي. وقد تم 
بالفعل إطالق مبادرات في هذا اإلطار لتعزيز ريادة اإلناث في 

قطاع األعمال. على سبيل المثال، يسعى ملتقى أبوظبي لجماعة 
المشكلين العالمية الذي أطلقه المنتدى االقتصادي العالمي 

في العام 2013، إلى دعم اإلناث عبر مسابقة فكرتي التي تهدف 
إلى ترسيخ ثقافة ريادة األعمال ضمن اإلناث اإلماراتيات. وفي هذا 
اإلطار، تشكل اإلناث الرائدات في أعمال التكنولوجيا في منطقة 

الشرق األوسط نسبًة أعلى من أي منطقة أخرى في العالم: 
تشكل اإلناث 35% من رواد أعمال التكنولوجيا في المنطقة، 

مقارنًة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 10%.82 إلى ذلك، سوف 
يشكل عنصر االبتكار المطلوب دافعًا هامًا الضطالع اإلناث بدور 

أكبر في القوى العاملة في أبوظبي.

 الشكل 15 

صافي معدالت مشاركة اإلناث في القوى العاملة، 2014

61%

59%

58%

50%

45%

النرويج

سنغافورة

هولندا

كوريا الجنوبية

أبوظبي
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المخرجات ‐ المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية

الصادرات

ُتعتبر قدرة التصدير مخرجًا هامًا من مخرجات التنافسية. وذلك 
نظرًا لطبيعتها الواقعية إذ يمكن لمس ارتباطها وعالقتها 

بالمخرجات األخرى. على سبيل المثال، يدل عادًة تخصص دولة 
في قطاع اقتصادي ما على ريادة هذه الدولة في تصدير 

منتجات القطاع المذكور، كما تعكس قدرة دولة على نشر 
المعرفة وإدارة االبتكار إلى صادرات الدولة المتقدمة تكنولوجيًا.

تنعم إمارة أبوظبي بوفرة من الموارد الطبيعية، ولذلك لم 
تعاني أي مشكلة عجز تجاري ومن المرجح أن تسجل مركز 

تجاري قوي وإيجابي لفترة طويلة. عالوًة على ذلك، يرسم تطور 
صادرات الموارد غير النفطية على مدى السنوات الماضية، صورًة 
إيجابية عن إمارة أبوظبي. وعلى الرغم من تقلب أسعار صادرات 
قطاع النفط نتيجًة لتغير أسعار النفط، ارتفعت صادرات الموارد 
غير النفطية بشكل ثابت من 9.5 مليار درهم إماراتي في العام 

832009  إلى 19 مليار درهم إماراتي في العام 2014، كما هو مبين 
في الشكل 16.

ارتفعت صادرات الموارد غير 
النفطية ألبوظبي بشكل ثابت 
من 9.5 مليار درهم إماراتي في 
العام 2009 إلى 19 مليار درهم 

إماراتي في العام 2014.

أما من ناحية التحسين، تركز صادرات أبوظبي من الموارد غير 
النفطية بشكل مرتفع على التكنولوجيا المتوسطة، كما هو 

مبين في الشكل 17، وتحديدًا على قطاعات المعادن والبالستيك. 
وعلى صعيد وجهات التصدير، تشكل المملكة العربية 

السعودية، والصين، والهند، وقطر أكثر من 60% من مجموع 
صادرات الموارد غير النفطية.84 هناك حاجة واضحة لوضع 

استراتيجية تتمحور حول التنوع من حيث الصناعات والمناطق 
 الجغرافية القائمة على الصادرات. 

 83. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2012 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 31

 84. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 34

85. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر أهمية مما تظنون: التحديات والفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في االتحاد األوروبي، المفوضية األوروبية، الصفحة 5

 86. بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ريادة األعمال في أبوظبي، صندوق خليفة، 2014، صفحة 11

87. تقرير االستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية للعام 2015، الجدول الملحق 1

88. كتاب اإلحصاءات السنوية للعام 2015 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 65

يمكن لبرامج االبتكار المتمحورة حول الصادرات أن تساعد 
على زيادة المحتوى التكنولوجي للصادرات كما أن الشركات 

الوطنية الكبرى في قطاعات محددة تسعى الختراق عدد أكبر 
من األسواق بعدد أكبر من الصادرات. نتيجة على ذلك، يمكن 

لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توسيع 
قاعدة صادراتها، أن تشكل خطوًة هامة إلمارة أبوظبي. تكون 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غالبية االقتصادات 
المتقدمة، مسؤولًة عن نسبة 30 إلى 50% من الصادرات كما 

تشكل من 80 إلى 90% من إجمالي المؤسسات.85 إن للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وفقًا لدراسات أجرتها 

الجهات المعنية الرئيسية، حصة محدودة من نسبة الصادرات 
ومن القروض االئتمانية.86 تساعد الصادرات المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة على أن تكون أقل تأثرًا بالتقلبات في أسواقها 
المحلية، وتصل إلى عدد أكبر من المستهلكين، إضافًة إلى 

تحقيق مكاسب واالستفادة من المعرفة الجديدة التي تتعرض 
لها لدى احتكاكها مع األسواق األجنبية. في حين أن الجهود 
المماثلة لمجموعة األدوات المقدمة من صندوق خليفة إلى 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة لدعم أكثر شمولية 
يبدأ منذ تأسيسها، مما يمكنها من تسويق منتجاتها. كما أن 

المبادرات المتعلقة بالقطاعات االقتصادية واالبتكار تعتبر مكملة 
لهذه الجهود إذ إنها تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

على االبتكار في المجاالت الصحيحة.
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المخرجات ‐ المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية
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1.  تصنيف مستويات التكنولوجيا وفق
 لمنهجية منظمة ا�مم المتحدة للتنمية الصناعية

المصدر: مركز ا�حصاء - ابوظبي

المملكة العربية 
السعودية

فئات الصادرات
(مليار درهم إماراتي)

وجهات التصدير
 (2014, مليار درهم إماراتي)
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الصين الهند قطر أخرى

تكنولوجيا عالية
أعلى وجهات التصدير البلدان ا�خرى

تكنولوجيا منخفضةتكنولوجيا متوسطة

 الشكل 16 

التطور التجاري اإلجمالي والتطور في قطاعات الموارد غير النفطية في أبوظبي

 الشكل 17 

شرح مفصل لصادرات إمارة أبوظبي بحسب التكنولوجيا والمنطقة الجغرافية

15
6 126 9

1611

25

9.1
3.7

6.7
2.5

0.40.2

0.40.2

0.30.3

451
490

310

197
270

360
278

422

6
15 16 19

6
111210

63 90 94 87
116 119 100 108

423
329

121
218

363
283

214 246

47%

130%

5%

4%

21%

2009 2010 2011 2012 2013 20142007 2008

المصدر: تريد ماب، مركز ا�حصاء - ابوظبي

تطّور الصادرات في قطاعات الموارد غير النفطية
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المخرجات ‐ المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية

االستثمارات األجنبية المباشرة

تعتبر االستثمارات األجنبية عاماًل أساسيًا في تطور دولة ما، فهي 
ال تضخ رؤوس األموال في االقتصاد المحلي فقط، بل تساهم 

في توليد فرص العمل والتجارة ونقل المعرفة كذلك. تتنافس 
أبوظبي مع دول أخرى لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، في 

وقٍت تنخفض فيه تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إقليميًا 
وعالميًا. شهدت منطقة الشرق األوسط انخفاضًا على مدى ست 

سنوات في االستثمارات األجنبية المباشرة بلغ نسبة 4% لتصبح 
قيمة التدفقات 43 مليار دوالر اميركي في العام 87.2014 إال أن 

إمارة أبوظبي تمكنت بفضل عرضها الراسخ للقيمة واستقرارها 
المستمر من زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة 

في العامين 2013 و2014 )متوسط سنوي بقيمة 2.88 مليار دوالر 
أميركي88( مقارنًة مع العامين 2011 و2012 )متوسط سنوي بقيمة 

1.6 مليار دوالر89(.

وبفضل التدفقات المتزايدة، شهدت حصة االستثمارات األجنبية 
المباشرة الواردة في أبوظبي متوسط نمو سنوي يبلغ 14% منذ 

العام 2009، ليبلغ ما مجموعه 82 مليار درهم إماراتي في العام 
2014، كما هو مبين في الشكل  90.18 وقد نجم هذا النمو بشكل 

رئيسي عن االستثمارات في البناء والتصنيع والتنقيب والحفر 
والبترول والخدمات المالية. وعليه، انتقلت حصة العقارات في 

االستثمارات األجنبية المباشرة لصالح هذه القطاعات.

في حين أن منطقة الشرق 
األوسط شهدت انخفاضًا على 
مدى ست سنوات في تدفق 

االستثمارات األجنبية المباشرة، إال 
أن إمارة أبوظبي تمكنت من زيادة 

تدفقات االستثمارات األجنبية 
المباشرة.

اللتزام إمارة أبوظبي بالتنوع، هناك احتمالية للتحسن بطريقتين:
زيادة إجمالي تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة، وهو ما  •

تعتمده المناطق الُمقاَرنة كذلك، كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، كما هو مبين في الشكل 19

زيادة التدفق في الصناعات ذات القيمة المضافة األكثر  •
ارتفاعًا، بخالف العقارات والنفط

ولكن نتيجًة لالتجاهات العالمية واإلقليمية غير المشجعة، فإن 
اعتماد مقاربة واحدة لكافة القطاعات كما تفعل العديد من 

الدول، ال يكفي لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة ذات الجودة. 
وفي هذا السياق، يمكن ألبوظبي أن تحقق اختالفًا كبيرًا من 

خالل استراتيجية قائمة على قطاع مستهدف ونوع محدد من 
االستثمارات األجنبية المباشرة كذلك )مثل االستثمارات األجنبية 

المباشرة األفقية حيث تقوم الشركة المستثمرة بمضاعفة 
أنشطة مشابهة في دول مختلفة مقابل االستثمارات األجنبية 

المباشرة العمودية حيث تقوم الشركة المستثمرة بإجراء مراحل 
مختلفة من سلسلة القيمة الخاصة بها في دول مختلفة(، من 

ضمن جهودها لزيادة حجم تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة 
وجودته. تظهر البحوث االختبارية أن دوافع القرارات الخاصة 

بالمواقع لالستثمارات األجنبية المباشرة تتغير بناًء على القطاع 
الصناعي والحافز والنوع المنتمية إليه االستثمارات األجنبية 

المباشرة.91 إن امتالك عرض للقيمة مصمم خصيصًا الستهداف 
القطاعات مسألة أساسية ال يمكن استبدالها بالحوافز المالية 

أو التنظيمية فقط، إذ تكون عادًة منافع استراتيجيات جذب 
االستثمارات األجنبية المباشرة القائمة حصريًا على الحوافز، أقل 

من تكلفة الحوافز.

إضافًة إلى استراتيجية االستثمارات األجنبية المباشرة 
المستهدفة، يمكن للمحفزات التنظيمية والتمويلية والمالية 

المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين مساعدة 
أبوظبي على تحقيق تغيير على صعيد تدفق االستثمارات األجنبية 
المباشرة. وعلى أساس تقييم الوضع الحالي الستراتيجية مرتكزة 

على قطاع مستهدف، يمكن أن تساهم حوافز من هذا القبيل 
في تسريع حصول التغييرات بإدخال كبار المستثمرين ولدعم 

ثقة المستثمرين أكثر في المقابل.

87. تقديرات حصة االستثمارات األجنبية المباشرة للعام 2014 الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، صفحة 5

 88. مركز اإلحصاء - أبوظبي، تقرير تقديرات حصة االستثمارات األجنبية المباشرة للعام 2014، صفحة 5؛ ومركز اإلحصاء - أبوظبي، كتاب اإلحصاءات السنوية للفترة الممتدة من 2015-2010

89. والش، جيمس بي؛ يو، جيانجيان، محددات االستثمارات األجنبية المباشرة: مقاربة قطاعية ومؤسسية، ورقة عمل صندوق النقد الدولي رقم 187/10، 2010

90. مركز بيانات إحصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية

91. تحليل تكامل الصادر عن لجنة تطوير التكنولوجيا، التصنيف النوعي )1-7(، تمت مشاركة المواد مع مكتب أبوظبي للتنافسية بتاريخ 25 نوفمبر، 2015



43تقرير أبوظبي للتنافسية 2016

المخرجات ‐ المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية
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1. بما في ذلك التجارة بالجملة والتجزئة وخدمات ا�صالح والخدمات االجتماعية والشخصية والرعاية الصحية والتعليم والمطاعم والفنادق
المصدر: مركز ا�حصاء - أبوظبي

العقارات

 معّدل النمّو السنوي
 المرّكب للقطاع
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 الشكل 18 

 تطور معدل االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى أبوظبي

)مليار درهم(

 الشكل 19 

 مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة

)%الناتج المحلي اإلجمالي عبر مناطق مقارنة مختارة(
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االبتكار

تقف دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في مرحلة تحول من 

شأنها أن تجعلها واحدة من أكثر 
االقتصادات ابتكارًا في العالم.

تقف دولة اإلمارات العربية على حافة تحول من شأنه أن يجعلها 
واحدة من أكثر االقتصادات ابتكارًا في العالم. تم إعالن عام 

2015 على أنه عام االبتكار في دولة اإلمارات، وقد جعلت سياسة 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار المعتمدة من االبتكار عنصرًا 

أساسيًا على مستوى األجندة والميزانية الوطنية. وتشمل هذه 
السياسة أكثر من 100 مبادرة كما أنها مدعومة بأكثر من 300 مليار 

درهم إماراتي من االستثمارات الضخمة في التعليم والطاقة 
والتنقل والفضاء والمياه.92 ُتظهر المقارنات الدولية الحاجة إلى 

اتخاذ دولة اإلمارات عدد كبير من الخطوات لتبلغ هدفها، إال أنها 
ال تبدأ من الصفر.

لطالما كان مستوى اإلنفاق على البحث والتطوير منخفضًا 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأبوظبي، كما هو مبين في 

الشكل 20. ولكن من المرجح أن تتغير هذه الصورة في المستقبل 
القريب، مع اإلعالن عن سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

والدعم الذي يفوق 300 مليار درهم إماراتي.

إن مجال التحسن األكبر في دولة اإلمارات على صعيد االبتكار 
يتمحور حول دورة تنمية المعرفة وتسويقها. وتنطوي هذه 

الدورة على ثالثة عمليات رئيسية. توليد المعرفة وهي عملية 
تشير إلى مدى نجاح مؤسسات البحوث على صعيد الجامعات 

والشركات من حيث توليد المعرفة على شكل براءات اختراع 
ونماذج نفعية وأوراق علمية معتمدة. امتصاص المعرفة وهي 

عملية تقيس مدى قيام دولة بنقل المعرفة وامتصاصها من 
وإلى دول أخرى على شكل رسوم ُتدفع للتراخيص وصافي 

تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة. وأخيرًا، نشر المعرفة وهي 
عملية تقيس حسن أداء دولة ما من حيث تحويل عمليات البحث 

والتطوير الخاصة بها إلى حقوق ملكية ورسوم ُتدفع مقابل 
براءات االختراع والتراخيص، وإلى صادرات تكنولوجية متقدمة.

ُتظهر دولة اإلمارات في إحدى مؤشرات توليد المعرفة، 
احتمالية تحسن كبيرة في عدد براءات االختراع للفرد. ووفقًا 

إلحصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تم منح 110 براءة 
اختراع فقط لدولة اإلمارات في العام 932014، مما يؤدي إلى عدد 

أقل من براءات االختراع الممنوحة للفرد مقارنًة مع المناطق 
الُمقاَرنة كما هو مبين في ا لشكل 21. وقد أظهر استطالع 

أجرته لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا مؤخرًا حول االبتكار أن 
نوعية مؤسسات البحث مجال تحسن إضافي في إطار عملية 

توليد المعرفة.94 وتعتبر المبادرات التي يتم إطالقها على صعيد 
مؤسسات البحث )مثل تحويل المعهد البترولي إلى مركز بحوث 

المعهد البترولي في أبوظبي(، إضافًة إلى تسهيل إجراءات 
الحصول على الملكية الفكرية، خطوات في االتجاه الصحيح 

للمساعدة على ازدهار توليد المعرفة في أبوظبي.

يعتبر امتصاص المعرفة مجااًل تسجل فيه دولة اإلمارات وإمارة 
أبوظبي أداًء حسنًا. وفي الواقع، يصنف مؤشر االبتكار العالمي 
للعام 2015 إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية على صعيد الترابط 

االبتكاري، وهو قياس لمدى حسن التعاون ما بين الجامعات 
والقطاع الصناعي وقياس لمدى تطور المجموعات كذلك.95 

ويبين استطالع أجرته لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا مؤخرا 
حول االبتكار أن درجة التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي 

تعتبر أفضل بكثير من عناصر االبتكار األخرى.96 

أما في ما يتعلق بنشر المعرفة وأثرها، فهناك إجماع حول 
الحضور القوي لريادة األعمال في أبوظبي. كما أن أنشطة ريادة 

األعمال استطاعت جذب جمهور أكبر من سكان المنطقة.

إال أنه وفق دراسة أجرتها دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي، 
فإن العوائق األساسية لالبتكار في أبوظبي هي التكلفة 

المرتفعة لالبتكار، وهيمنة المؤسسات غير الُمنشأة حديثًا على 
السوق، والطلب غير المؤكد على السلع والخدمات في قطاع 

االبتكار.97 توضح هذه العوائق الثالثة أنه يمكن إلمارة أبوظبي 
االستفادة من مشهد أكثر توازنًا على صعيد االبتكار يجتمع فيه 

الدفع القائم على العرض )مثل تحفيز البحث والتطوير، وتقليص 
المخاطر، وتوفير التوجيه للسوق، الخ( مع الجذب القائم على 

الطلب، بداًل من اعتماد مقاربة طولية.

92.  رئيس دولة اإلمارات يعتمد السياسة اإلماراتية العليا ببعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وام - وكالة انباء اإلمارات، 21 نوفمبر 2015

93. مركز بيانات إحصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية

94. تحليل تكامل الصادر عن لجنة تطوير التكنولوجيا، التصنيف النوعي )1-7(، تمت مشاركة المواد مع مكتب أبوظبي للتنافسية بتاريخ 25 نوفمبر، 2015

 95.   مؤشر االبتكار العالمي 2015، صفحة 293

96. تحليل تكامل الصادر عن لجنة تطوير التكنولوجيا، التصنيف النوعي )1-7(، تمت مشاركة المواد مع مكتب أبوظبي للتنافسية بتاريخ 25 نوفمبر، 2015  مؤشر أبوظبي لالبتكار، اإلمارات تبتكر، 2014

97. مؤشر أبوظبي لالبتكار، اإلمارات تبتكر، 2014
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 المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية وا	حصاء، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

سنغافورة

هولندا

النرويج

الجنوبية

ا�مارات العربية
المتحدة

4.1%

2.0%

2.0%

1.7%

0.5%

المصدر: المنظمة العالمية للملكية الفكرية

سنغافورة

هولندا

النرويج

كوريا الجنوبيه

ا�مارات العربية
المتحدة

2.574

1.012

275

102

12

 الشكل 20 

 نفقات البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

)2013، بيانات دولة اإلمارات من العام 2011(

 الشكل 21 

 براءات االختراع الممنوحة

)لكل مليون من السكان، 2014(

المخرجات ‐ المؤشرات التمهيدية للتنافسية المستقبلية



قصة نجاح

دائرة التنمية االقتصادية - أبوظبي
تسويق االبتكار

تقوم دائرة التنمية االقتصادية - أبوظبي بإدارة برنامج تكامل، 

وهو برنامج لدعم االبتكار يهدف إلى تيسير التكامل بين المراحل 

المختلفة لالبتكار انطالقًا من عملية توليد األفكار، وصواًل إلى 

التطبيق العملي والتجاري لهذه األفكار من خالل منتجات 

وحلول وخدمات مبتكرة. ويدعم برنامج تكامل منذ العام 2013 ، 

المواطنين اإلماراتيين والجامعات والمؤسسات في إمارة أبوظبي 

تحديدًا ودولة اإلمارات عمومًا، في حماية األفكار المبتكرة 

وتسويقها.

الحالة 1: شركة بترول أبوظبي الوطنية - الحفر خالل 
التنقيب عن النفط والغاز

يشكل االنسداد خالل عملية الحفر للتنقيب عن النفط والغاز، 

مشكلًة مكلفة وتستهلك الوقت. وغالبًا ما يكون هذا االنسداد 

نتيجًة لتكوينات صخرية، حيث تتعاقب طبقات الصخور الصلبة 

والرقيقة تحت األرض. وتقع المشكلة أثناء حفر الطبقات الرقيقة 

حيث تزداد إمكانية تراكم الحطام خلف مثقاب الحفر. بعد 

ارتفاع نسبة االنسداد ال يمكن استخراج مثقاب الحفر من موقع 

الحفر، وعليه يجب التخلي عنه. والبديل الوحيد هو حفر موقع 

جديد بمثقاب حفر جديد كذلك. والضرر المترتب عن ذلك يكلف 

ماليين. ويقوم هذا االختراع الجديد، الُمدار من قبل الشراكة 

القائمة ما بين شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ودائرة التنمية 

االقتصادية بحل هذه المشكلة بطريقة تحول دون االنسداد. 

وقد ساعد فريق برنامج تكامل بحماية الملكية الفكرية عبر براءة 

اختراع. وإضافًة إلى استخدام الشركة الداخلي، استطاع االختراع 

جذب اهتمام الشركات المقدمة لخدمات الحفر والتي ترغب 

بترخيص هذه التكنولوجيا الجديدة. هناك حاليًا صفقة ترخيص 

في المرحلة النهائية من المفاوضات.

الحالة 2: جامعة اإلمارات العربية المتحدة - الكشف 
عن مرض الشلل الرعاش »باركنسون«

يعتبر مرض الشلل الرعاش »باركنسون« اضطرابا ناجما 
عن التنكس العصبي وهو الثاني األكثر شيوعًا بعد مرض 

الزهايمر. ويتم التعرف على عوارض المرض المبكرة بشكل 
رجعي بعد تطور المرض، وهي عوارض غير محصورة بمرض 

الباركنسون فقط. اكتشف الباحثون في جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة طريقًة لتحديد ما إذا كان الفرد مصابًا 

بالباركنسون في مرحلة المرض السابقة إلظهار العوارض 
أو للكشف عن اإلصابة بالباركنسون من خالل اضطراب 

عصبي آخر. يمكن استخدام هذا االختراع التجارب السريرية 
لقياس أثر األدوية في النماذج الحيوانية المصابة في 

الباركنسون وعلى صعيد مرضى الباركنسون كذلك. وتعتبر 

هذه الطريقة خطوة كبيرة نحو الكشف المبكر والوقاية 
من المرض. وقد أبدت شركات أدوية كبيرة اهتمامها 

باالختراع مما أدى إلى ترخيص هذه الطريقة التي تساعد 
على تطوير التطبيقات الالزمة لعالج مرضى الباركنسون 
في مرحلة مبكرة حيث يكون العالج أكثر فعالية. قدم 

برنامج تكامل خدمات الدعم على صعيد الملكية الفكرية 
لهذه التكنولوجيا الجديدة، وإبرام صفقة الترخيص في 

مراحلها األولى، وتقديم مرشحين للحصول على الترخيص 
وتسهيل المفاوضات األولية.

 

الحالة 3: جامعة اإلمارات العربية المتحدة - إنتاج 
أنابيب النانو الكربونية من المخلفات

ُتستخدم أنابيب النانو الكربونية منذ اكتشافها في العام 
1991، بفضل خصائصها الميكانيكية والكهربائية والحرارية 

الفائقة، في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات 
والمواد.

وقد طور الباحثون في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
عمليًة لتوليف أنابيب النانو الكربونية من مصادر مثل 

المخلفات الغنية بالكربون أو الطحالب وهي منتج ثانوي 
إلنتاج الوقود الحيوي. تصبح عملية اإلنتاج والتكرير من 

خالل هذه العملية الجديدة، أقل كلفة وأكثر نظافة: أقل 
كلفة ألن المواد الخام وهي بشكل رئيسي المخلفات أو 
المنتجات الثانوية للعمليات اإلنتاجية، سوف تقلص نسبة 

االعتماد على الكربون العالي النقاء أو األكثر نظافة، إذ 
يمكن إنتاج أنابيب الكربون بطريقة أقل استهالك للطاقة.

دعم برنامــج تكامل هذه التكنولوجيا الحديثة منذ البداية، 
وكانــت المرحلة األولى تقديم الدعم القانوني والمالي 

لحمايــة الملكية الفكرية. كما دعمها في مراحل الحقة 
لــدى إجراء »إثبات صحة المفهوم « عندما تبينت الجدوى 

الفنية لهذه التكنولوجيا.
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أجندة التنافسية على المدى القريب

يضع تقرير أبوظبي للتنافسية 2016 الخطوط العريضة إلنجازات 
أبوظبي التنافسية التي ساهمت جميعها في التقدم الهائل 

واالزدهار االقتصادي على مر العقود السابقة في اإلمارة. 
ستعمل الحكومة على مدى السنوات القادمة، على االرتقاء 

بمستوى تنافسية اإلمارة، فيما تساهم في تحقيق الهدف الذي 
أعلن عنه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، 
وهو إعداد دولة اإلمارات ومواطنيها وتهيئتهم بفضل استدامة 

الموارد، لوداع آخر قطرة نفط بكل طمأنينة.

 أهم مجاالت العمل التي من شأنها
تعزيز مستوى التنافسية

يحدد تقرير أبوظبي للتنافسية 2016، مدعومًا بمعلومات قيمة 
من الجهات المعنية، أهم المجاالت التي تنطوي على إمكانية 
تحسين تنافسية اإلمارة. قام مكتب أبوظبي للتنافسية، عقب 
إجراء تحليل تشخيصي للتنافسية، بمقارنة مرجعية للمبادرات 

والحلول المعتمدة من قبل دول أخرى للتعامل مع مجاالت 
مشابهة للتحسين، وساند هذا التحليل بمقابالت مع أهم 

الجهات المعنية في أبوظبي. وقد أشارت تحليالت المناطق 
الُمقاَرنة والمقابالت مع الجهات المعنية إلى أن تعزيز تنافسية 

أبوظبي بدرجة أكبر يستوجب عماًل مركزًا على مجموعة واسعة 
من العوامل، كما يتطلب مواظبة جهود رفع مستوى التوعية 

حول التنافسية وطموحات إمارة أبوظبي على هذا الصعيد.
وقد أشارت قائمة المبادرات التي تم تحديدها وفقًا ألوجه 

الشبه أو الترابط، إلى 5 مجاالت أولوية عالية المستوى من حيث 
التنافسية تنبعث من نقاط قوة تنافسية اإلمارة، كما هو مبين 

في الشكل 22.

مجال العمل 1: رأسمال بشري يتمّتع بمهارات عالية يشغل 
فرص عمل ذات قيمة مضافة - دعم األجندة الوطنية في 

تأسيس قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية، لتشغل فرص 
عمل ذات قيمة مضافة في القطاع الخاص

تعتبر األيدي العاملة المتعلمة والماهرة والمحفزة، عنصرًا 
أساسيًا القتصاد متنوع قائم على المعرفة. وبوسع إمارة 

أبوظبي االستفادة من إمكانيات رأس المال البشري عبر العمل 
على توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، 

وتوليد فرص عمل للشباب، وتعزيز مشاركة اإلناث في القوى 
العاملة، والعمل على توافق المحفزات لغرض تعزيز نسبة 

التوظيف في القطاع الخاص. ومن الضروري دعم البرامج التي 
تشجع التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وتشمل هذه 

البرامج المحتملة، على سبيل المثال ال الحصر، بناء أداة قياس 
ذكية لسوق العمل بهدف تحديد متطلبات االقتصاد على صعيد 

رأس المال البشري على المدى البعيد، وتطوير برنامج توظيف 
للشباب، وجذب الوافدين ذوي المهارات العالية إلى اإلمارة.

مجال العمل 2: التنوع االقتصادي وتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة- العمل على نمو سالسل التوريد 

المحلية بهدف تعزيز التنوع االقتصادي ونمو المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة ورفع اإلنتاجية

سيكون التركيز، بموازاة التوسع المستمر للقطاعات االقتصادية 
الرئيسية في اإلمارة أي النفط والغاز، على تطوير سالسل توريد 

وطنية في قطاعات أخرى مما سيعزز التنوع ونمو المشاريع 
واإلنتاجية. سوف تتركز الجهود في دعم المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة والشركات الوطنية الكبرى على تخصيص أجزاء 
من سلسلة التوريد في قطاعات يمكن ألبوظبي التمتع بميزة 

تنافسية فيها والعمل على استدامتها في المستقبل القريب. 
ويتعين على هذا الدعم أن يغطي كافة المجاالت ذات الصلة 

على صعيد تنمية دورة الحياة وسلسلة القيمة، وذلك بهدف 
رعاية المشاريع والعمل على نموها، بما يشمل الدعم في 

الحصول على التمويل، وتشجيع الصادرات والعروض االستثمارية 
المستهدفة.

مجال العمل 3: نموذج ابتكار متوازن ومنتج - موازنة نموذج 
االبتكار ليشمل االبتكارات القائمة على مستوى العرض، 

ودفع االبتكارات القائمة على مستوى الطلب و المستخدم 
النهائي

تم إعالن عام 2015 على أنه عام االبتكار في دولة اإلمارات، وقد 
أصبح االبتكار بفضل استراتيجية االبتكار الوطنية وسياسة العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار المعتمدة، عنصرًا أساسيًا على مستوى 
األجندة الوطنية. وتشمل سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

أكثر من 100 مبادرة كما أنها مدعومة بأكثر من 300 مليار درهم 
إماراتي من االستثمارات الضخمة في التعليم والطاقة والنقل 

والفضاء والمياه. ُتظهر المقارنات الدولية الحاجة إلى اتخاذ 
دولة اإلمارات عددا كبيرا من الخطوات لتبلغ الدولة مكانتها 

المنشودة ضمن أهم الدول المبتكرة في العالم، إال أنها ال تبدأ 
من الصفر. من الضروري أن تقيم الجهات المعنية الشراكات مع 

بعضها لتقوية نموذج االبتكار الحالي بسياسات وأنظمة خاصة 
بالطلب وذلك للحرص على تركيز الحوافز الحالية والصناديق 

الجديدة الخاصة باالبتكار، على القطاعات التي تتصدر األولوية 
وترجمة ذلك بصيغة مخرجات تعود بالفائدة على األهداف 

االقتصادية الكبرى لإلمارة.
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مجال العمل 4: سرعة التطور المؤسسي للجيل القادم - 
تحقيق الموائمة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية حول 

أهم األولويات

يعتبر تنسيق عمل المؤسسات العامة من أجل حكومة أكثر 
كفاءة تتمحور حول المواطنين والمستثمرين، أولوية عالمية. 
وبوسع المؤسسات، في عصر العولمة الذي نشهده، القادرة 

على تبسيط نماذج التسليم وإعادة تركيزها أن تحقق أكبر 
المكاسب. ويمكن لمؤسسات حكومة إمارة أبوظبي أن تستفيد 

بدرجة كبيرة من ارتفاع مستوى الشفافية وسرعة التكيف، ما 
يخولها االستجابة الحتياجات الجهات المعنية. حدد مكتب 

أبوظبي للتنافسية مبادرات استراتيجية وتكتيكية لتعزيز 
العالقات بين الحكومات، بهدف ضمان وجود بيئة عمل شفافة 

وسريعة التطور تشجع على االستثمار والنمو، ومنح أبوظبي 
مكانة اقتصادية تنافسية رائدة. 

مجال العمل 5: تعزيز التوعية حول التنافسية - االستمرار 
برفع مستوى الوعي في مجال التنافسية في المحافل 

والمنتديات المحلية والعالمية

تم ترسيخ أجندة التنافسية ضمن األولويات الحكومية منذ 
إنشاء مكتب أبوظبي للتنافسية في العام 2009. وتشمل خطة 

أبوظبي هدفا اقتصاديا محددا لتعزيز تنافسية اإلمارة. ونظرًا 
لطبيعة هذا المفهوم الشاملة، من األساسي أن يستمر مكتب 

أبوظبي للتنافسية بالتوعية حول نقاط القوة والفرص والتحديات 
الرئيسية للتنافسية، بتيسير االنسجام ما بين القطاع الحكومي 

والخاص واألكاديمي كذلك. 
وبالمضي قدمًا، يلتزم مكتب أبوظبي للتنافسية بالعمل على 

إشراك الجهات المعنية الرئيسية في مجاالت األولوية التنافسية 
اآلنفة الذكر، وجمع المعلومات واالتفاق على خطة عمل 

مفصلة لكل مبادرة بهدف دعم تقدم إمارة أبوظبي المستمر 
في رسالتها لتعزيز التنافسية.

أجندة التنافسية على المدى القريب

 الشكل 22 

أجندة التنافسية على المدى القريب إلمارة أبوظبي

سرعة التطّور 
المؤسسي 

للجيل القادم

نموذج ابتكار 
متوازن ومنتج

التنوع االقتصادي 
وتنمية 

المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة

رأس مال بشري 
يتمّتع بمهارات 

عالية يشغل 
فرص عمل ذات 

قيمة

»تحقيق الموائمة والتنسيق 
بين المؤسسات الحكومية 

حول أهم األولويات«

»موازنة نموذج االبتكار 
ليشمل االبتكارات القائمة 

على مستوى العرض، 
ودفع االبتكارات القائمة 

على مستوى الطلب 
والمستخدم النهائي«

»العمل على نمو سالسل 
التوريد المحلية بهدف 

تعزيز التنوع االقتصادي 
ونمو المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة ورفع اإلنتاجية«

»دعم األجندة الوطنية في 
تأسيس قوى عاملة تتمّتع 

بمهارات عالية، لتشغل فرص 
عمل ذات قيمة مضافة في 

القطاع الخاص«

تعزيز التوعية حول التنافسية

»االستمرار برفع مستوى الوعي في مجال التنافسية في المحافل والمنتديات المحلية والعالمية«

المصدر: مكتب ابوظبي للتنافسية



ملحق

مالحظات فنية

تستند المصادر المستخدمة لغرض 
التحليل بشكل رئيسي على بيانات الكتب 

السنوية الصادرة عن مركز اإلحصاء - 
أبوظبي، وعلى قواعد البيانات الدولية، 

ومراكز اإلحصاءات الوطنية الخاصة 
بالمناطق الُمقارنة، كما في الفترة 
السابقة لشهر يناير من العام 2016. 

يشكل الدرهم اإلماراتي العملة الرئيسية 
المستخدمة في هذا التقرير لألرقام 

الخاصة بإمارة أبوظبي. في حين شكل 
الدوالر األميركي العملة الرئيسية 

المستخدمة لألرقام الخاصة بالمناطق 
الُمقاَرنة.

تعريف عناصر نموذج 
التنافسية اإلقليمي

مدخالت التنافسية
تشكل المدخالت الدوافع الرئيسية 
للتنافسيةالمستقبلية. وهي فائقة 

األهمية إذ تمثل المستوى الذي يمكن 
للسياسات فيه أن يكون لها األثر المباشر 

األكبر. ُتقسم مدخالت التنافسية إلى 
خمسة عناصر: رأس المال البشري، 

والبنية التحتية، ورأس المال، 
والمؤسسات، والقطاعات االقتصادية.

رأس المال البشري
يمكن لثروة رأس المال البشري في دولة 

ما، أي المهارات والقدرات التي يمتلكها 
األفراد والتي ُتستغل إنتاجيًا، أن تضطلع 

بدور العامل المحدد لتنافسية الدولة 
االقتصادية على المدى البعيد أكثر من 

أي مورد آخر. حيث يستوجب تحويل 
االقتصاد مجموعًة من القوى العاملة 

المتعلمة التي تملك المهارات والقدرات 
الالزمة لالبتكار.

البنية التحتية 
تعتبر البنية التحتية الموسعة والعالية 
الجودة دافعًا رئيسيًا للتنافسية. فهي 

ضرورية لضمان عمل االقتصاد بصورة 
فعالة وإلدخال السوق الوطني في 

المناطق والدول األخرى. وتمكن وسائل 
النقل ذات الجودة، كالطرق والسكك 

الحديدية والموانئ والنقل الجوي 
العالي الجودة، الحركة الميسرة للبضائع 

والعمال. كما تسمح شبكة االتصاالت 
القوية والموسعة بتدفق سريع وحر 

للمعلومات، مما يزيد من الكفاءة 
االقتصادية اإلجمالية من خالل الحرص 

على أن تأخذ القرارات الصادرة عن الجهات 
االقتصادية كافة المعلومات ذات الصلة 

في االعتبار.

رأس المال 
يخصص القطاع المالي المجدي الموارد 

المالية بالطريقة األكثر إنتاجية، أي 
بتخصيص هذه الموارد إلى األعمال أو 

المشاريع االستثمارية التي تنطوي على 
أعلى معدالت متوقعة من العائدات. 

وتستوجب األنظمة االقتصادية الناجحة 
وجود أسواق مالية متقدمة قادرة 

على توفير رؤوس األموال لالستثمار في 
القطاع الخاص، وذلك عبر موارد مثل 

القروض من القطاع المصرفي السليم، 
وعمليات تداول األوراق المالية المنظمة، 

ورؤوس أموال المساهمة األولى، وغيرها 
من الخدمات المالية.

المؤسسات
تشكل المؤسسات إطار العمل القانوني 

واإلداري الذي يمكن من خالله لألفراد 
والشركات والحكومات أن تتفاعل. 

وتنعكس نوعية المؤسسات بدرجة 
كبيرة على التنافسية والنمو إذ تؤثر على 

القرارات االستثمارية وتنظيم اإلنتاج. 
ويتخطى دور المؤسسات إطار العمل 

القانوني. إلى ذلك، ُتعد مقاربة القطاع 
العام تجاه األسواق وفعالية عملياتها 

أمرًا فائق األهمية: إذ تفرض اإلجراءات 
البيروقراطية والروتينية المفرطة وكثرة 

التنظيم وانعدام الشفافية وعدم 

القدرة على تقديم الخدمات المناسبة 
لقطاع األعمال والتبعية السياسية 

للنظام القضائي، تكاليف اقتصادية 
كبيرة على شركات األعمال كما ُتبطئ 

وتيرة عملية التنمية االقتصادية.

القطاعات االقتصادية
ترتبط تنافسية الدولة بقدرتها على 
تطوير شبكات قطاعات اقتصادية 

متخصصة مدعومة بالصناعات ذات 
الصلة، وذلك عبر شبكات عالية الجودة 

وبحجم مناسب من الموردين المحليين. 
يولد الترابط بين شركات وموردي قطاع 

معين في تجمعات جغرافية متقاربة 
ُتدعى مجموعات، فرصًا أكبر لالبتكار في 

اإلجراءات والمنتجات كما تتقلص عوائق 
دخول شركات جديدة. وتعتبر القطاعات 

االقتصادية على درجة خاصة من األهمية 
بالنسبة إلى الدول التي تكون في مرحلة 

تنموية متقدمة، إذ تكون عندها قد 
استنفدت غالبية العوامل التي تشكل 

حاجزًا أمام تحسن مستوى اإلنتاجية.

مخرجات التنافسية
تعتبر المخرجات المؤشرات التمهيدية 

للتنافسية المستقبلية للنمو واألداء 
االقتصادي. وقد ال تشكل المخرجات 

األهداف المباشرة لصنع القرارات، إال أنها 
توفر معلومات حول اآلليات األساسية 

لتنافسية منطقة ما، وغالبًا ما تعتبر 
العالمات الحيوية للحالة االقتصادية. 

ُتقسم المخرجات إلى خمسة عناصر: 
اإلنتاجية، والتوظيف، والصادرات، 
واالستثمارات األجنبية المباشرة، 

واالبتكار.
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اإلنتاجية
تعتمد قدرة الدولة على تحسين معايير 

العيش فيها مع مرور الزمن على قدرتها 
على رفع معدل المخرجات لكل عامل. 
تقيس اإلنتاجية مدى كفاءة استخدام 

مدخالت اإلنتاج، مثل األيدي العاملة 
ورؤوس األموال، في االقتصاد لغرض إنتاج 

مستوى محدد من المخرجات. وتعتبر 
اإلنتاجية مصدرًا رئيسيًا للنمو االقتصادي 
والتنافسية وعليه، فهي مؤشر إحصائي 

حيوي للعديد من تقييمات الدولة التي 
تركز على قياس معدل النمو.

التوظيف
تعتبر كفاءة األيدي العاملة ومرونتها 

مسألة أساسية للحرص على شغل 
العمال الوظائف التي يكونون فيها على 
أعلى مستوى من الفعالية في االقتصاد، 
وعلى منحهم المحفزات الالزمة ليبذلوا 

أقصى جهودهم أثناء العمل. تتسم 
أسواق األيدي العاملة السليمة بمرونة 

استخدام القوى العاملة بطريقة تستفيد 
بالحد األقصى من مهاراتهم وفي 

الوقت المناسب على مدى دورة الحياة 
االقتصادية للدولة. أما أسواق العمل 

غير المرنة، في الناحية األخرى، فعادًة ما 
تعني مشاكل أساسية في الموافقة بين 

النظام التعليمي والمهارات المطلوبة 
في السوق، مما يؤدي بالتالي إلى 

ارتفاع مستمر في البطالة في صفوف 
الشباب وتدني نسبة مشاركة اإلناث في 

االقتصاد.

الصادرات
يعكس مستوى صادرات الدولة مدى 
ترابط اقتصادها مع العالم الخارجي، 

إضافًة إلى قدرة االقتصاد على منافسة 
السلع والخدمات المنتجة خارج حدود 
دولته. وتشدد دراسة تطبيقية شاملة 

على العالقة اإليجابية المتينة بين تنوع 
الصادرات والنمو. وبالمثل، برز مؤخرًا 

إجماع حول أن بنية الصادرات أو تنوعها 
أمر أساسي بالنسبة إلى اإلنتاجية 

وتخصيص الموارد لغرض تحقيق النمو 
االقتصادي.

االستثمارات األجنبية المباشرة
تعتبر االستثمارات األجنبية عاماًل أساسيًا 

في تطور دولة ما، فهي ال تضخ رؤوس 
األموال في االقتصاد المحلي فقط، 

بل تساهم في توليد فرص العمل 
والتجارة والمنافسة ونقل المعرفة 

كذلك. ويعكس معدل االستثمارات 
األجنبية المباشرة وتوزعها على مختلف 

القطاعات إضافًة إلى هوية المستثمر، 
مستوى ثقة المستثمرين في رؤية الدولة 

المستقبلية كما يشير إلى إمكانية النمو 
المستقبلي. وعلى الرغم من جاذبية 

الدولة االقتصادية للمستثمرين، إال أنه 
يمكن لتنافسية االستثمارات األجنبية 

المباشرة أن تعرقل بالضرائب المرهقة 
والكبيرة وبالقواعد المقيدة والتمييزية 

التي تحد من حقوق ملكية األجانب.

االبتكار
يمكن لإلنتاجية أن تشهد توسعا على 

المدى البعيد فقط من خالل االبتكار 
التكنولوجي. يعتبر االبتكار عنصرًا بالغ 

األهمية عندما يصبح االقتصاد مبني 
على المعرفة. ويتعين على الشركات 

تصميم وتطوير منتجات وإجراءات 
تواكب التطور والحداثة كي تحافظ على 

مستوى تنافسيتها. ويتطلب تحقيق هذه 
الغاية بيئًة مشجعة لألنشطة االبتكارية 

ومدعومة من القطاعين العام والخاص. 
ويستدعي ذلك تحديدًا، نسبة استثمار 

كافية في البحث والتطوير من القطاع 
الخاص على وجه الخصوص، وتوفر 

معاهد البحث العلمي، وتعاونًا مكثفًا 
في إجراء البحث بين الجامعات والقطاع 

الصناعي، إضافًة إلى حماية الملكية 
الفكرية لضمان الرغبة في االستثمار في 

االبتكار.

نتائج التنافسية

تمثل النتائج األهداف الرئيسية لسياسات 
التنافسية والتي تتضمن األهداف 

اإلجمالية التي يتوجب تحقيقها في إطار 
جودة معيشة المواطنين. ُتقسم النتائج 

 إلى عنصرين:
 النمو االقتصادي وجودة المعيشة

النمو االقتصادي
يعتبر النمو االقتصادي من عناصر 

التنافسية األساسية، ويتم قياسه عادًة 
عبر مؤشرات متعددة مثل نمو الناتج 

المحلي اإلجمالي، ومتوسط الناتج 
المحلي اإلجمالي للفرد، ومتوسط الدخل 
الشهري. وتوفر هذه المؤشرات رؤيًة كلية 

لمستوى االزدهار االقتصادي الذي يتمتع 
به سكان دولة ما.

تمثل النتائج األهداف النهائية لصنع 
سياسات التنافسية والتي تتضمن 

األهداف اإلجمالية التي يتوجب تحقيقها 
في إطار جودة معيشة المواطنين

رفاهية المجتمع
تغطي جودة المعيشة المقاييس 

النوعية، بخالف الدخل، للمعايير 
المعيشية مثل مؤشر السعادة وجودة 

البيئة. وتقدم هذه المقاييس معلومات 
إضافية حول قدرة اقتصاد الدولة الفعلية 

على دعم مستوى عالي للمعيشة.

ملحق
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