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كيف يمكن زيادة نسبة تدفق 

صل االستثمار األجنبي املباشر لت

بعد خمس سنوات؟% 12الى  سياسة جذب االستثمار 

األجنبي والترويج الخارجي
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اساسيات  عامـــــــة

13

ثماراالستجذبعلىتركزالسياسة
عرفيوالذيفقطاملباشراالجنبي

يةالدولاألموالرؤوستحركاتبانه
ركاتشتطويراوإلنشاءتسعىالتي

فيتجاريةمصالحتحقيقاوجديدة
ركاتشإدارةفيالتأثيراواجنبيبلد

االعتباربعينتأخذوالاجنبية
اسهم)الحافظةفياالستثمار
منشكليعتبرولكنه(وسندات
ليالكاألجنبياالستثماراشكال

االستثمارجذبسياسة✓
الخارجيوالترويجاألجنبي
األنشطةجميعتستدف

وفقاالقتصاديةوالقطاعات
التجاريةالشركاتقانون 
26اتحاديمرسوم/املعدل
2020لسنة

جذبفيالسياسةتساهم✓
العامليةالشركاتكبريات

االمارةفيلالستثمار

أومحفزاتأوامتيازاتأيتحديد
تثماراالسلجذبتمنحقدالتيتسهيالت

لمتكامعملفريقنتاجتكون انيجب
الو ،املعنيةالحكوميةالجهاتكافةمن

هذهبوضعتقومانجهةألييمكن
اتالجهعنبمعزل االمتيازاتأوالحوافز
أوامتيازاتحزمةفأياألخرى ،األخرى 
القطاعاتجميعتشملانيجبحوافز

كلاملعنيةالجهاتجميعمشاركةمع

واختصاصاتهإمكاناتهحسب

2
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ملخص عام 

منشآتمن4%
التحويليةالصناعات
تكنولوجياتستخدم
وعالية،عاليةمتوسطة
من%14حواليوشكلت

التحويليةالصناعات
%7حواليعمالوبعدد

فيالعامليناجماليمن
القطاع

الصناعاتأنشطة
التقليديةالتحويلية
حواليعلىاستحوذت

اجماليمن57%
األجنبيةاالستثمارات

واهم.2019للعامالواردة
صنعكانتالصناعات
اتمنتجصنعواملشروبات

التبغ

عجمانامارةشهدت

اراالستثمنموفيزيادة

و2010بينمااألجنبي

تركزتولكنها،2019

فيرئيس يبشكل

ةاإلنتاجيذاتالقطاعات

منخفضة/املنخفضة

املضافةالقيمة

يصافمساهمةيتجاوز لم
بياألجناالستثمارتدفق

حلياملالناتجفياملباشر
،%0.1لإلمارةاإلجمالي

20قالتدفصافيبلغحيث
2019للعامدرهممليون 
علىاملستهدفبينما

حواليالدولةمستوى 
3.4%
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مساهمة االستثمار في الناتج املحلي/ الحاليبيانات الوضع 

مان اقل من  شكلت مساهمة تدفق االستثمار األجنبي من الناتج املحلي اإلجمالي في إمارة عج
مليون درهم  20نحو قيمة صافي تدفق االستثمار األجنبي لإلمارة بلغت )2019للعام % 0.1

.مقدرة للدولة في نفس العام% 3.4مع نحو مقارنة ( 2019عام 

2021 2020 2019 2018 2017 2016
201

5
2014 املؤشر

5% 4.47% 4.30%
4.15

%
4%

3.92
%

3% 2.90%
النسب 
ةاملستهدف

نسبة صافي 
ار تدفقات االستثم

من األجنبي املباشر 
املحلي الناتج

ر اإلجمالي باألسعا
الجارية على 

مستوى الدولة
%

3.40  %
تقديرات

أولية

2.50
%

2.74
%

2.69
%

2.39
%

2.74%
النسب

املحققة

محدودية مساهمة 
ي االستثمار األجنب
املباشر في النمو 

االقتصادي لإلمارة
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األجنبي في بعض الدول ومناطق العالماالستثمار نمو تذبذب / اتجاهات

2014 2015 2016 2017 2018 last 5 ys

UAE 13.40% -22.80% 12.30% 7.80% 0.30% 1.20%

GCC -2.80% -33.10% 30.00% -15.90% 0.00% -6.60%

World -5.20% 49.80% -5.70% -22.00% -13.40% -1.90%

Developing economies 3.80% 7.60% -10.00% 5.20% 2.20% 1.60%
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-20.00%

-10.00%
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نمو صافي تدفق االستثمار األجنبي 

UAE GCC World Developing economies

فيواضحتقلبهناك
فقتدصافينمو معدالت

يفاألجنبياالستثمار 
الىميلمعاملنطقة
التاملعدهذهفيالتراجع

األخيرةالسنواتخالل
التحفظمنيجعلمما

النمو تقدير في
مراألإلمارةاملستقبلي

السنواتخاللحتميا
ظلفيخاصةاملقبلة

ةاالقتصاديالتطورات
ةوالجيوسياسالعاملية

.اإلقليمية
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األجنبي في امارة عجماناالستثمار نمو تذبذب  / اتجاهات

2016201720182019نوع االستثمار

املباشراالجنبي االستثمار رصيد 

نسبة النمو 

674,891,221

-

827,141,666

22%

875,575,559

6%

894,095,310

2.1%

الحافظةاالستثمار االجنبي في 

نسبة النمو 

100.557.550105,522,900

5%

123,069,359

17%

124,053,914

0.8%

األخرى االستثمارات االجنبية 

نسبة النمو 

1,681,665

-

2,509,159

49%

3,636,515

44%

3,682,190

1.26%

املجموع

النمونسبة

777,144,436

-

935,173,725

12%

1,002,281,433

7%

1,021,831,414

1.95%

مونفيللتقلباتحقاال
ىعلاالجنبياالستثمار
ينعكسالعالم،مستوى 

امارةمستوى علىذلك
حققحيثعجمان،
االستثمارنمواجمالي
2017للعاماألجنبي
فيما%22حوالي

%6حواليالىانخفضت
%2و2018العامفي

2019للعام

:املصدر
مركز عجمان لإلحصاء 

والتنافسية

تيبالدرهم االمارا/ رصيد االستثمارات األجنبية الواردة حسب النوع
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لإلمارة حسب االنشطة رصيد االستثمار األجنبي الوارد فاصيل توزيع ت

الصناعاتاستحوذت
من%57علىالتحويلية
األجنبياالستثمار 

ةلإلمار الوارداملباشر 

بالدرهم االماراتي/ االقتصاديالنشاط رصيد االستثمار األجنبي املباشر حسب 
2016201720182019نوع االستثمار

نسبة املساهمة من 

2019اإلجمالي

الصناعات التحويلية

نسبة النمو

345,217,919

-

445,916,539

2.8%

496,401,889

11%

506,875,969

2.1%
56.7%

والطعامأنشطة خدمات اإلقامة 

نسبة النمو 

218,236,538

-

272,795,672

25%

269,337,127

(1)%

278,952,112

3.6%
31.2%

التشييد

نسبة النمو

77,698,004

-

63,753,895

(18)%

64,391,434

1%

61,808,694

(4)%
6.9%

والتجزئةتجارة الجملة 

نسبة النمو

33,738,760

-

44,675,560

33%

45,445,109

1.7%

46,458,535

2.2%
5.2%

املجموع

نسبة النمو

674,891,221

-

827,141,666

22%

875,575,559

6%

894,095,310

2.1%
100%

وغيرهاوالكروشيهالتريكومنامللبوساتوصنعالتبغ،منتجاتصنعاملشروبات،صنعفيتتمثلعجمانإمارةفيالتحويليةالصناعةأنشطةأغلب•
%7يتجاوز العمالوبعدد%14مضافةوبقيمةعاليةوتكنولوجياعاليةمتوسطةتكنولوجياتستخدمالتحويليةالصناعاتمنشأتمن%4فقط•
غيارقطعوبيعبالجملةلوازمهاو والتدفئةالسباكةومعداتاملعدنيةاإلنشائيةواملوادالبناءموادوبيعبالجملةألخرى اواملعداتاآلالتبيعأنشطةفيتتركزاملركباتوإصالحوالتجزئةالجملةتجارةأنشطة•

وملحقاتهااملحركاتذاتاملركبات
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تفاصيل االستثمار األجنبي املباشر في دولة االمارات العربية املتحدة 

Foreign Direct Investment
األجنبي املباشراالستثمار 

201720182019

(مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنبي 
FDI Inward Flow (million USD)

10,35410,38513,788
32%

(مليون دوالر)االستثمار االجنبيرصيد
FDI Stock (million USD)

129,934140,319154,107
10%

(التأسيسية) املشاريع الجديدةعدد
Number of Greenfield Investments

333382445
16%

(مليون دوالر( )التأسيسية)قيمة املشاريع الجديدة
Value of Greenfield Investments (million USD)

8,79111,89513,557
13%

country Comparison For the 
Protection of Investors

UAE
Middle East & 
North Africa

United States Germany

Index of Transaction Transparency 10.0 6.0 7.4 5.0

Index of Manager’s Responsibility** 9.0 5.0 8.6 5.0

Source: Doing Business, Latest available data

Source: UNCTAD, Latest available data

Note: *The Greater the Index, the More Transparent the Conditions of Transactions. **The Greater the Index, the 
More the Manager is Personally Responsible

قويةفرصةعجمانامارةلدى
الدولةمكانةمنلالستفادة

االستثماريةالخارطةعلى
ةاستثماريحزمووضعالدولية

تجذبنوعيةوخدمات
القيمةذاتاالستثمارات

الشركاتوكبرى املضافة
العاملية
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االستثمارات األجنبية الواردة في دبي والشارقةرصيد تفاصيل توزيع 

Source : Dubai FDI Monitor https://www.dubaifdimonitor.ae/fdi-dashboard/ source: : shurouq sharjah ذكرته شروق للنمو في كل قطاع حسب ما (  ويفتك)تمثل هذه النسب توقعات 

شروق 

سجلت استثمارات التكنولوجيا 
2020املتوسطة واملتقدمة في دبي للعام 

من إجمالي االستثمارات % 53ما نسبته 
األجنبية املباشرة  

https://www.dubaifdimonitor.ae/fdi-dashboard/
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ارنات األهداف املطلوبة من املق/ مالحظات على توزيع االستثمارات الواردة لإلمارات األخرى 

األجنبيةاالستثماراتجذبفيحيويةقطاعاتعلىاألخرى االماراتتركيز1.

االستثماريةللمشاريعاألكبربالكماألخرى االماراتتستأثر2.

الصناعاتفيالتكنولوجيااستخداموضعفعجمانامارةفيالحيويةالقطاعاتفياالستثماراتضعف3.

التقليديةالتحويليةالصناعاتفيهيعجمانإلمارةاألجنبيةاالستثماراتمن456%.

والتنافسيةحصاءلإل عجمانمركزتقريرعلىبناءعجمانامارةفيالتحويليةالصناعاتفياملتطورةالتكنولوجيااستخداميبينالتاليالجدول 5.

املضافةالقيمةذاتالقطاعاتفياالستثماراتواستقطابالنوعيةوالصناعاتالحيويةالقطاعاتعلىالتركيزيتطلب6.
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حسب الجنسية / االستثمارات األجنبية املباشرة في امارة عجمان 

اتيدرهم امار / رصيد االستثمار األجنبي املباشر الوارد حسب الدول في إمارة عجمان



www.ajmanded.aeajmanded

األمالك العقارية في امارة عجمانبيانات االستثمار في 

درهم اماراتي/ 2019-2018األمالك العقارية في إمارة عجمان حسب جنسية املالك في إمارة عجمان خالل عامي 

سيةمركز عجمان لإلحصاء والتناف: املصدر

النسبيالتوزيع
العقاريةلألمالك

عددحيثمن
موجنسياتهاملالك

األمالكتعتبر
اململوكةالعقارية

مؤسساتاو ألفراد
ةدولفيمقيمينغير 

بمثابةاإلمارات
أجنبيةاستثمارات

إلىواردةمباشر 
هيفوبالتاليالدولة،

منمهممكون 
االستثمار مكونات
لواردااملباشر األجنبي

وعليهاإلمارة،إلى
الضرورةمنفانه

عليهااالطالع

2019عدد املالك2018عدد املالك 2019قيمة األمالك 2018قيمة األمالكالجنسية

11,560,492,885االمارات العربية املتحدة
15,051,025,461

17%
5,9186,933

4,049,309,275دول مجلس التعاون الخليجي
4,362,096,620

5%
4,6924,802

اخرى 
66,947,043,107

80%
68,529,309,017

78%
9,44410,047

82,556,845,26787,942,431,09820,05421,782املجموع
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في امارة عجمانتوزيع  االستثمار في األمالك العقارية حسب الجنسية 

.بالدرهم/ عجمانأصول عقارية في إمارة ألعلى عشر دول لديها2017يوضح أرصدة ملكية األصول العقارية التراكمي حسب الجنسية 

مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

اتاالستثمار تركزات
يفالعقاريةاألجنبية
حيثمعينةجنسيات

الهندشكلت
804حواليوباكستان

ةبنسبودرهممليون 
عشراكبرمن58%

جنسيات
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بيئة االستثمار في االمارةأهم التحديات التي تواجه 

طريقة التصديحدياتتال#
يجبحيث.اإلمارةفياألعمالملمارسةاملصاحبةاإلجراءاتوتداخلتعدد1

ترخيصعلىالحصول قبلجهاتعدةمعاملتابعة

اإلجراءاتةكافإنهاءمناملستثمرخاللهامنيمكنحيثاإلمارةمستوى علىالواحدةاالستثماريةالنافذةاستحداث

استثناءدون الجهاتجميعتشملأنعلىدوائرعدةملراجعةالحاجةدون واحدمكانمنبأعمالهاملتعلقة

فياملفروضةومالرسمعتنافسيتهاحيثمناالقتصاديةاألنشطةلترخيصاملصاحبةللرسومدوريتقييمإجراء✓نهاماملحليةوخاصةبالترخيصالخاصةالخدماترسوموارتفاعتعدد2

للمستثمروواضحةمعتمدةآليةووضعالدولةإماراتبقية

 تشكلفقدتنافسية،تعتبرالالكهرباءأسعار✓
 
 أحيانا

 
 عامال

 
أخرى إماراتالىاالمارةمناملستثمرينلخروجرئيسيا

الصناعيالقطاعفيوخاصةتنافسيةالكهرباءأسعارفيهاتكون 

ملاليةاللموارداألمثلاالستغاللوعدمالترويجيةاإلمكاناتتوحيدعدم3

لإلمارةالخارجيللترويجاملحلية

كافةفياالقتصاديةةاإلمار وامكانياتملقوماتاملشتركللترويجاملحليةالجهاتكافةبيناإلمارةمستوى علىالتنسيق

كلفةوأقلكفاءةأكثرالخارجيالترويجعمليةتصبحوبالتاليالدوائرجميعمستوى علىاملجاالت

واملعارضفودالو خاللمنسواءالخارجفياالستثماربترويجالخاصةاالتحاديةاملبادراتجميعمعالكاملالتنسيق

الخارجيةوالسفاراتواملكاتب

البناءلغاياتاإلمارةفياملتوفرةاألراض يعلىاالطالععدمأو/ومحدودية4

لهيكلي حضر تخطيطوضوحعدمالىباإلضافةاالستثماري أو/والتجاري 

للمستثمرينالتحتيةالبنية

الرأس يالتوسع✓

(العاليةاملضافةوالقيمةالتقنيةذات)املاللرأساملكثفةاالنشطةاستهداف✓

ادياالقتصاملجالفيللمساحاتاألمثلاالستغالللتحقيقحضري وتخطيطتحتيةبنيةخططوضع✓

وآلياتمتطلباتحول األجنبياملستثمرأماماملتاحةاملعلوماتضعف5

اإلمارةفياالستثمار

حيثنماألجنبيباالستثماريتعلقماكافةحول املعلوماتلنشراإلمارةمستوى علىموحدةمنصةايجاد✓

وغيرهاوالرسومواملتطلباتواإلجراءاتاالقتصاديةالبيانات
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لرأي املستثمرين في االمارةاستطالعات 

3%

4%

5%

6%

7%

7%

8%

9%

11%

11%

12%

18%

19%

افر العمالة املاهرة عدم تو

أخرى 

قوانين العمالة

املنافسة غير العادلة

صعوبة اإلجراءات و املتطلبات الحكومية 

افر التمويل املصرفي عدم تو

ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج

ضريبة القيمة املضافة 

ارتفاع تكلفة الخدمات 

ارتفاع قيمة اإليجارات

ارتفاع الرسوم الحكومية

تراجع الطلب على املنتجات

عدم االستقرار في األوضاع االقتصادية 

2020كما في النصف الثاني للعام / صاحب رخصة، وكانت النتائج كما يلي720قامت دائرة التنمية االقتصادية باستطالع آراء املستثمرين وشملت العينة 

يواجهالذيالتحدياتنمطزالما
تقرامسعجمانفياالقتصاديةاملنشآت

يهيؤدوماالطلبتراجعتصدرحيثمن
أهمعلىمسيطراالسيولةترجعالىذلك

األعمالقطاعتواجهالتيالتحديات

الحكوميةالرسومارتفاعويحتل
كأهمنيةالثااملرتبةاإلجرائيةوالصعوبات
فياألعمالمجتمعتواجهالتيالتحديات

اإلمارة
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اساسيات لجذب االستثمارات األجنبية املباشرة لكبرى الشركات العاملية لإلمارة

.الكباراملستثمرينملتابعةمعنييناشخاصوتخصيصلإلمارةاألولويةذاتالقطاعاتعلىالتركيز1.

النوعيةتثماراتاالسلجذبلهاوالترويجنوعيةخدماتوتقديمموحدةتحفيزيةحزملوضعاملكتبخاللمناملحليةالجهاتبينالكاملالتعاون 2.
العامليةالشركاتوكبرى 

كبارعلىواملحافظةسيةالتنافلتعزيزاملحليةالحكوميةالجهاتمعالالمحدودوالتعاون الكاملوبالتنسيقاإلمارةمستوى علىتفضيليةمزايامنح3.
الحالييناملستثمرين

املحليةالدوائركافةمعبالتعاون املستثمرينتواجهالتيالتحدياتكافةتذليل4.

(والخاصالعامالقطاعينبينالشراكةمشاريعتنظيمفيضعفالحاليالوضعيشهدحيث)والخاصالعامالقطاعينبينالشراكة5.

املباشرةاألجنبيةاالستثماراتجذبفيفعليبشكلتساهمبرامجبموجبأعالهوردماتضمناستراتيجيةمبادراتوجود6.
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املبادرات االستراتيجية املتاحة لسياسة جذب االستثمار والترويج الخارجي 
الكلفة  

(  جدوى تفصيليةدراسةتحتاج الى )
اهميتها  الوصف املبادرة

الجهاتوتعاون بشريةملواردبحاجةكلفة،بدون 
املحلية

رةلإلمانوعيةاستثماراتاستقطابفياملساهمة
الخاصالقطاعمعالشراكةوتعزيز

يةالتنمدائرةبينمشتركةعملمجموعةتشكيل
ةاملشتركاملعنيةالجهاتمنوعدداالقتصادية

واملتميزةالخاصةالخدماتمنمجموعةلتقديم
الجددرينواملستثماإلمارةفيالحاليينللمستثمرين

.املستهدفةواألنشطةالقطاعاتفي

مجموعة االستثمار املتميز 

املبنىاستئجارحالفيدرهممليون 1.7حوالي

تثمار واالسالصادراتتنميةقسمتطوير تمحالفي
تكون سالجهاز انشاءتكاليففانمكتب،او كيانالى

بعيتاملؤهل،والكادر الخيرةلوجودنظرامنخفضة
االقتصاديةتنميةدائرةرئاسة

وتوحيدلإلمارةاملتاحةللموارداالمثلاالستغالل1.
الترويجمجالفياالمارةمستوى علىالجهود

ديلتعحول املحليةالجهاتمقترحاتكافةتقييم2.
علىتؤثرجديدةإجراءاتوأيرسوماستحداثأو/و

بشأنهاالتوصياتورفعاالعمالبيئة

/جهاز/مؤسسة)مستقلةتنظيميةوحدةانشاء
دائرةةرئاستتبعاالمارةمستوى على(...مكتب/هيئة

ؤونبشمختصينفيهاتضماالقتصاديةالتنمية
االستثمار

جهاتالكافةجهودتنسيقعمليةاملؤسسةتتولى
خاصةتالقطاعاكافةفياالستثمارجذبفياملحلية

االمارةاتصادر تنميةالىباإلضافةمنها،املستهدفة
فيمار واالستثالصادراتتنميةقيمتطوير يمكن
حيثاألهداف،لتحقيقاالقتصاديةالتنميةدائرة
لذلكاملطلوبةوالخيرةالكادر يوجد

رجيالخالالستثمار  و الترويج جهاز / استحداث كيان
أو 

رة تطوير قسم تنمية الصادرات واالستثمار في دائ
التنمية االقتصادية 

اتهامحتويحيثمفصلةدراسةتتطلبشاملةمنصة
هائيةالنكلفتهاكبيربشكلتحددتقنيتهاومدى

ئيةاالجرااملعلوماتتوفيرواملعرفةالتوعيةنشر
لاألعماممارسةوإجراءاتمتطلباتحول والقانونية
جانبالبهذااملتعلقةاملعلوماتكافةعلىوالحصول 

االطرحيثمن

علىشاملموحدافتراض يمكانأوإطاروجود
االستثمارإجراءاتكافةإلنهاءاالمارةمستوى 

فيماراالستثبيئةتخصمعلوماتأيعنواالستعالم
االمارة

النافذة االستثمارية الواحدة
One Stop Shop
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املعيارية الخاصة باملبادرات االستراتيجية املقترحة املقارنات 

الهدف آلية التنفيذ
/ الدولة 

االمارة

دعم االستثمار والترويج له

ي مكتب أبوظب"تأسيس هيئة تسمى 

لسنة 1بموجب قانون رقم " لالستثمار

2019

امارة 

ابوظبي

الترويج لالستثمار تثمارتم تأسيس مؤسسة دبي لتنمية االس
امارة دبي

ترخيص وترويج االستثمار 

األجنبي
الهيئة العامة لالستثمار السعودية

إدارة االستثمارات الحكومية 

ة عامةوالترويج لالستثمار بصف

في االمارة

شروق الشارقة

عمدت معظم إمارات الدولة كغيرها من دول املنطقة الى استحداث أطر مؤسسية 
لجذب االستثمار  والترويج له ودعم  املستثمرين الحاليين والجدد

تقدم خدمات نوعية للمستثمرينمجموعة االستثمار املتميزالخارجيتأسيس هيئة لالستثمار والترويج

األهداف

الجهة املكلفة  

باإلشراف على 

التنفيذ

آلية التنفيذ
/ الدولة 

املنطقة

ن التنسيق مع املستثمري

األجانب وتقديم خدمات 

متميزة

غرفة عمان انبلجنة املستثمرين األج سلطنة عمان

التنسيق مع املستثمرين

األجانب وتقديم خدمات 

متميزة

مجلس الوزراء
لجنة وزارية الستقبال

املستثمرين االجانب
مصر

التنسيق مع املستثمرين

األجانب وتقديم خدمات 

متميزة

غرفة دبي
مجموعة أعمال الشركات 

متعددة الجنسيات
دبي

تسمح مثل هذه املجموعات بالتركيز على استهداف مجموعات من القطاعات 
واألنشطة االستثمارية املتميزة



www.ajmanded.aeajmanded

/ DIGDistinguished Investment Groupاملتميز مجموعة االستثمار 

مجالفياألعمالرجالملجتمعالكبيرةالتطلعات▪

ملقدمةااالمتيازاتمعباملقارنةاملطلوبةالحوافز

.األخرى االماراتمن

.العامالقطاعينبينالشراكةمشاريعضعف▪

.والخاص

افةاملضالقيمةذاتاالستثماراتجذبصعوبة▪

.لإلمارة

المجفياملعنيةالجهاتمعالتنسيقصعوبة▪

ءألعضااملقترحةاالمتيازاتتقديماستمرار

املجموعة

عيةنو استثماراتاستقطابفياملساهمة1.

املستهدفةاالنشطةمجالفي

داخلمناالمارةفياالستثمارتشجيع2.

ذاتواالنشطةالقطاعاتفيالدولة

االولوية

داملوار حيثمناملبادرةتطبيقسهولة3.

املطلوبةالزمنيةوالفترة

ول حاملشتركوالوعيالتفاهممننوعخلق4.

اداقتصتواجهالتيالهيكليةالتحديات

االمارة

جهاتالمنوعدداالقتصاديةالتنميةدائرةبينمشتركةعملمجموعةتشكيل•
لكبارميزةواملتوالخاصةالنوعيةالخدماتمنمجموعةلتقديماملشتركةاملعنية

القطاعاتفياالمارةخارجمنالجددواملستثمريناإلمارةفيالحالييناملستثمرين

.املستهدفةواألنشطة
الدولةلداخمناالستثماراتوبالذاتلإلمارةنوعيةاستثماراتاستقطابفياملساهمة•

.تجاريةودووفومنتدياتمعارضمنالحكوميةالفعالياتفياملشاركةفياألولويةاعطاء•
واالتحاديةاملحليةالحكوميةاملشترياتفياألولويةعطائهمافياملساعدة•
حكوميةالالجهاتتزمعماكلفيأراءهمواستطالعاالقتصاديةاملعلوماتكافةتوفير•

األعمالبممارسةتتعلقواجراءاتتشريعاتمناصداره
الخاصالقطاعمعالشراكةتعزيز•

أو التحديات/السلبيات و االيجابيات وصف الخيار

قصيرة

املدة الزمنية

التيو الضمنيةالكلففقطمادية،كلفةبدون 
قبلمناملمنوحةاالمتيازاتعنعبارةهي

املحليةالجهات

التكلفة

4/5عالية

درجة التاثير
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الخارجيلالستثمار و الترويج كيان  / مكتب/ استحداث أو تطوير جهاز

للفرصومتكاملةواضحةمقوماتوجودعدم•

فيلهاالترويجيمكنالتياالستثماريةواالمكانيات

.واملتوسطالقصيراملدى

بعضمعالترويجمجالفيقويةمنافسةوجود•

.الدولةمستوى وعلىاملجاورةاالمارات

بالترويجاملعنيةالجهاتبيناملصالحوتضاربتعارض•

املعنيةالجهاتبيناملحتملالتنسيقضعف•

فعةاملرتوالتقنيةوالبشريةاملاليةاملتطلبات•

لمبادرةلالفعليللتطبيقالطويلةالزمنيةالفترة•

.واإلجراءاتالرسوممجالفياإلمارةتنافسيةضمان1.

.ارةلإلماملتاحةواإلداريةاملاليةللموارداألمثلاالستغالل2.

لمجافياملحليةالجهاتبينوالتناغمالتناسقتحقيق3.

االستثماراستقطاب

فيليةاملحالجهاتكافةجهودتنسيقعمليةاملؤسسةتتولى4.

هدفةاملستخاصةالقطاعاتكافةفياالستثماروترويججذب

فسيةالتنامؤشراتبينلإلمارةالتنافسيةمؤشراتتحسين5.

العاملية

حالفيالكيانهذاإلدارةالكافيةوالخبرةاملؤهلالكادروجود6.

لتنميةادائرةفيواالستثمارالصادراتتنميةقسمتطويرتم

االقتصادية

تمحالفيللتطبيقالزمنيةواملدةالتشغيليةالكلفانخفاض7.

التنميةئرةدافيواالستثمارالصادراتتنميةقسموتطيرتوسيع

االقتصادية

االمارةمستوى على(...مكتب/هيئة/جهاز/مؤسسة)مستقلةتنظيميةوحدةانشاء1.
كافةمنتثماراالسبشؤونمختصينفيهاتضماالقتصاديةالتنميةدائرةرئاسةتتبع

يئةه–الحرةاملنطقة–االقتصاديةالتنميةكدائرةاملعنيةاملحليةالجهات
.التجاريةالغرفة–السياحة

صاديةاالقتالتنميةدائرةفيواالستثمار الصادراتتنميةقسمتطوير يمكن2.
االقتصاديةالتنميةدائرةرئاسةويتبعالجهاز هذانواةليكون 

إلجراءاتاروتينعناألجنبيةاالستثماراتوفصلملزمة،قراراتصالحياتيمتلك3.
املعتادة

التيافةاملضالقيمةذاتاملستهدفةالقطاعاتفيلالستثمارالترويجعلىالعمل4.
عجمانامارةوطبيعةالجغرافيةاملساحةمحدوديةمعتتالءم

تقاريرعةومتاب.ومستمردوريبشكلاألجنبيةلالستثماراتتحفيزيةحزمتقديم5.
.املختصةالدوليةاملنظماتمنتصدرالتياالمارةعنالصلةذات

راءاتوإجرسوماستحداثأو/وتعديلحول املحليةالجهاتمقترحاتكافةتقييم6.
القرارصناعالىبشأنهاالتوصياتورفعاالعمالبيئةعلىتؤثرجديدة

االمارةيةتنافسعلىللمحافظةومستمردوريبشكلواملحفزاتاإلجراءاتتحديث7.
الصادراتوتنميةللمصدرينحوافزتقديماملكتبمهامضمنيدخل8.
الواحدةاالستثماريةالنافذةتأسيسعلىاالشراف9.

والخاصالعامالقطاعبينالشراكةمشاريعفيوالبتاالشراف10.

أو التحديات/السلبيات و االيجابيات وصف الخيار

جهازانشاءفيالتنفيذياملجلسرئيسسموتوجهحسب
حوالاأل وبجميعجديدة،بمهامالقائمعلىاالعتماداوجديد
سنةمناقل

املدة الزمنية

عتمادواال جديدكيانانشاءحالفيالتوجه،علىتعتمدالتكلفة
مقسعملياتوتطويرتوسيعاوالدائرةفيالقسمكادرعلى

ةاالقتصاديالتنميةدائرةفيالصادراتوتنميةاالستثمار

التكلفة

5/5عالية

درجة التاثير
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- One Stop Shopالنافذة االستثمارية الواحد ة

دائرةمستوى علىاستثماريةنافذةوجود•
.االقتصاديةالتنمية

املرتفعةةوالتقنيوالبشريةاملاليةاملتطلبات•
عليالفللتطبيقالطويلةالزمنيةالفترة•

للمبادرة
اتالجهعناالستقاللالىالجهاتبعضميل•

لاملجاهذافياألخرى 

لمجافيوالوضوحالشفافيةتحقيق•
األعمالممارسة

تخفيضثمومناالجراءاتاختصار•
.ثمريناملستعلىاملباشرةغيرالتكاليف

علىواعدةمشتركةاستثماريةبيئةخلق•
االمارةمستوى 

نكمكابشكللإلمارةالترويجسهولة•

واالقامةللعملمفضل

:يليماعلىالعملخاللهمنيمكناالمارةمستوى علىموحدافتراض يمكانأوإطاروجود
اطقمنكافةفياملستحقةالرسومودفعاألعمالوتجديدتأسيساجراءاتاستكمال1.

.(لحرةاواملناطقالسياحةتنميةوهيئةاالقتصاديةالتنميةدائرة)االمارةومؤسسات
الجوازاتو املدنيوالدفاعكالبلديةاملحليةاالخرى املسبقةاملوافقةجهاتعنفضال
.وغيرها

وإجراءاتمتطلباتحول والقانونيةاالجرائيةاملعلوماتتوفيرواملعرفةالتوعيةنشر2.
طراال حيثمنالجانببهذااملتعلقةاملعلوماتكافةعلىوالحصول األعمالممارسة

ملسبقةاواملوافقاتواالشتراطاتواإلجراءاتوالرسومالساريةوالتنظيمةالتشريعية
..وغيرها

اإلمارةوى مستعلىاملتاحةاالستثماريةالفرصخاصةاالعمالبيئةعناملعلوماتنشر3.
املستهدفةاتالقطاعفيمنهااالستثماراتلجذباملستهدفةالعامليةوالشركاتواالسواق

أو التحديات/السلبيات و االيجابيات وصف الخيار

سنتينالىسنةمن

املدة الزمنية

للمنصةاملواصفاتحسب

التكلفة

4/5

درجة التاثير



 لحسن استماعكم
ً
شكرا


