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كيف يمكن زيادة نسبة تدفق
االستثمار األجنبي املباشر لتصل
الى  %12بعد خمس سنوات؟
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اساسيات عام ـ ــة
1

✓ سياسة جذب االستثمار
األجنبي والترويج الخارجي
تستدف جميع األنشطة
والقطاعات االقتصادية وفق
قانون الشركات التجارية
املعدل  /مرسوم اتحادي 26
لسنة 2020
✓ تساهم السياسة في جذب
كبريات الشركات العاملية
لالستثمار في االمارة

www.ajmanded.ae

2

السياسة تركز على جذب االستثمار
االجنبي املباشر فقط والذي يعرف
بانه تحركات رؤوس األموال الدولية
التي تسعى إلنشاء او تطوير شركات
جديدة او تحقيق مصالح تجارية في
بلد اجنبي او التأثير في إدارة شركات
اجنبية وال تأخذ بعين االعتبار
االستثمار في الحافظة (اسهم
وسندات) ولكنه يعتبر شكل من
اشكال االستثمار األجنبي الكلي

3

تحديد أي امتيازات أو محفزات أو
تسهيالت التي قد تمنح لجذب االستثمار
يجب ان تكون نتاج فريق عمل متكامل
من كافة الجهات الحكومية املعنية ،وال
يمكن ألي جهة ان تقوم بوضع هذه
الحوافز أو االمتيازات بمعزل عن الجهات
األخرى ،األخرى فأي حزمة امتيازات أو
حوافز يجب ان تشمل جميع القطاعات
مع مشاركة جميع الجهات املعنية كل
حسب إمكاناته واختصاصاته
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ملخص عام

شهدت امارة عجمان
زيادة في نمو االستثمار
األجنبي ما بين  2010و
 ،2019ولكنها تركزت
في
رئيس ي
بشكل
القطاعات ذات اإلنتاجية
املنخفضة  /منخفضة
القيمة املضافة
www.ajmanded.ae

الصناعات
أنشطة
التقليدية
التحويلية
استحوذت على حوالي
اجمالي
من
%57
األجنبية
االستثمارات
الواردة للعام  .2019واهم
الصناعات كانت صنع
املشروبات و صنع منتجات
التبغ

منشآت
من
%4
التحويلية
الصناعات
تكنولوجيا
تستخدم
متوسطة عالية وعالية،
وشكلت حوالي  %14من
التحويلية
الصناعات
وبعدد عمال حوالي %7
من اجمالي العاملين في
القطاع

لم يتجاوز مساهمة صافي
تدفق االستثمار األجنبي
املباشر في الناتج املحلي
اإلجمالي لإلمارة ،%0.1
حيث بلغ صافي التدفق 20
مليون درهم للعام 2019
بينما املستهدف على
مستوى الدولة حوالي
%3.4
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بيانات الوضع الحالي /مساهمة االستثمارفي الناتج املحلي
شكلت مساهمة تدفق االستثماراألجنبي من الناتج املحلي اإلجمالي في إمارة عجمان اقل من
 %0.1للعام ( 2019بلغت قيمة صافي تدفق االستثماراألجنبي لإلمارة نحو  20مليون درهم
عام  ) 2019مقارنة مع نحو  %3.4مقدرة للدولة في نفس العام.

املؤشر
نسبة صافي
تدفقات االستثمار
األجنبي املباشر من
الناتج املحلي
اإلجمالي باألسعار
الجارية على
مستوى الدولة
%

www.ajmanded.ae

2014

201
5

2018

2019

2016

2017

النسب
املستهدفة

%2.90

%3

3.92
%

%4

4.15
%

%4.30

النسب
املحققة

%2.74

2.39
%

2.69
%

2.74
%

2.50
%

%3.40
تقديرات
أولية

2020

%4.47

2021

%5

محدودية مساهمة
االستثماراألجنبي
املباشر في النمو
االقتصادي لإلمارة
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اتجاهات /تذبذب نمو االستثمار األجنبي في بعض الدول ومناطق العالم
هناك تقلب واضح في
معدالت نمو صافي تدفق
االستثمار األجنبي في
املنطقة مع ميل الى
التراجع في هذه املعدالت
خالل السنوات األخيرة
مما يجعل من التحفظ
تقدير النمو
في
املستقبلي لإلمارة أمرا
حتميا خالل السنوات
املقبلة خاصة في ظل
التطورات االقتصادية
العاملية والجيوسياسة
اإلقليمية.

نمو صافي تدفق االستثماراألجنبي
60.00%
50.00%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
last 5 ys

2018

2017

2016

2015

2014

1.20%

0.30%

7.80%

12.30%

-22.80%

13.40%

UAE

-6.60%

0.00%

-15.90%

30.00%
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-13.40%

-22.00%
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World

1.60%

2.20%
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-10.00%

7.60%

3.80%

Developing economies

Developing economies
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اتجاهات /تذبذب نمو االستثمار األجنبي في امارة عجمان
الحقا للتقلبات في نمو
االستثمار االجنبي على
مستوى العالم ،ينعكس
ذلك على مستوى امارة
عجمان ،حيث حقق
اجمالي نمو االستثمار
األجنبي للعام 2017
حوالي  %22فيما
انخفضت الى حوالي %6
في العام  2018و %2
للعام 2019

املصدر:
مركز عجمان لإلحصاء
والتنافسية
www.ajmanded.ae

رصيد االستثمارات األجنبية الواردة حسب النوع /بالدرهم االماراتي
نوع االستثمار

2016

2017

2018

2019

رصيد االستثماراالجنبي املباشر

827,141,666 674,891,221
%22
-

875,575,559
%6

894,095,310
%2.1

االستثماراالجنبي في الحافظة

105,522,900 100.557.550

123,069,359

124,053,914

%5

%17

%0.8

2,509,159

3,636,515

3,682,190

%49

%44

%1.26

نسبة النمو
نسبة النمو

االستثمارات االجنبية األخرى
نسبة النمو
املجموع
نسبة النمو

1,681,665
-

1,002,281,433 935,173,725 777,144,436
%12
%7

1,021,831,414
%1.95
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تفاصيل توزيع رصيد االستثمار األجنبي الوارد لإلمارة حسب االنشطة
نوع االستثمار

رصيد االستثماراألجنبي املباشرحسب النشاط االقتصادي /بالدرهم االماراتي
نسبة املساهمة من
2019
2018
2017
2016
اإلجمالي 2019

الصناعات التحويلية

345,217,919

445,916,539

496,401,889

506,875,969

نسبة النمو
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

218,236,538

%2.8

%11

%2.1

272,795,672

269,337,127

278,952,112

نسبة النمو
التشييد

77,698,004

%25
63,753,895

()%1

%3.6

64,391,434

61,808,694

نسبة النمو
تجارة الجملة والتجزئة

33,738,760

()%18

%1

()%4

44,675,560

45,445,109

46,458,535

نسبة النمو

-

املجموع

674,891,221

%33
827,141,666

%1.7
875,575,559

%2.2
894,095,310
%2.1

•
•
•

%56.7
%31.2

%6.9
%5.2

استحوذت الصناعات
التحويلية على  %57من
األجنبي
االستثمار
املباشرالوارد لإلمارة

%100

%6
%22
نسبة النمو
أغلب أنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان تتمثل في صنع املشروبات ،صنع منتجات التبغ ،وصنع امللبوسات من التريكو والكروشيه وغيرها
فقط  %4من منشأت الصناعات التحويلية تستخدم تكنولوجيا متوسطة عالية وتكنولوجيا عالية وبقيمة مضافة  %14وبعدد عمال ال يتجاوز %7
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات تتركز في أنشطة بيع اآلالت واملعدات ا ألخرى بالجملة وبيع مواد البناء واملواد اإلنشائية املعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة وبيع قطع غيار
املركبات ذات املحركات وملحقاتها
www.ajmanded.ae
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تفاصيل االستثمار األجنبي املباشر في دولة االمارات العربية املتحدة
لدى امارة عجمان فرصة قوية
لالستفادة من مكانة الدولة
على الخارطة االستثمارية
الدولية ووضع حزم استثمارية
وخدمات نوعية تجذب
االستثمارات ذات القيمة
املضافة وكبرى الشركات
العاملية

Foreign Direct Investment
االستثماراألجنبي املباشر

2019

2018

2017

13,788
%32
154,107
%10
445
%16
13,557
%13

10,385

10,354

140,319

129,934

382

333

11,895

8,791

)تدفق االستثمار األجنبي (مليون دوالر
FDI Inward Flow (million USD)
)رصيد االستثمار االجنبي(مليون دوالر
FDI Stock (million USD)
)عدد املشاريع الجديدة( التأسيسية
Number of Greenfield Investments
)قيمة املشاريع الجديدة( التأسيسية) (مليون دوالر
Value of Greenfield Investments (million USD)

Source: UNCTAD, Latest available data
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
Note: *The Greater the Index, the More Transparent the Conditions of Transactions. **The Greater the Index, the
More the Manager is Personally Responsible
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تفاصيل توزيع رصيد االستثمارات األجنبية الواردة في دبي والشارقة

سجلت استثمارات التكنولوجيا
املتوسطة واملتقدمة في دبي للعام 2020
ما نسبته  %53من إجمالي االستثمارات
األجنبية املباشرة

تمثل هذه النسب توقعات (ويفتك) للنمو في كل قطاع حسب ما ذكرته شروق

www.ajmanded.ae

sharjah

source: : shurouq

https://www.dubaifdimonitor.ae/fdi-dashboard/
شروق

Source : Dubai FDI Monitor
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مالحظات على توزيع االستثمارات الواردة لإلمارات األخرى /األهداف املطلوبة من املقارنات
.1

تركيز االمارات األخرى على قطاعات حيوية في جذب االستثمارات األجنبية

.2

تستأثر االمارات األخرى بالكم األكبر للمشاريع االستثمارية

.3

ضعف االستثمارات في القطاعات الحيوية في امارة عجمان وضعف استخدام التكنولوجيا في الصناعات

.4

 %56من االستثمارات األجنبية إلمارة عجمان هي في الصناعات التحويلية التقليدية

.5

الجدول التالي يبين استخدام التكنولوجيا املتطورة في الصناعات التحويلية في امارة عجمان بناء على تقرير مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 .6يتطلب التركيز على القطاعات الحيوية والصناعات النوعية واستقطاب االستثمارات في القطاعات ذات القيمة املضافة
www.ajmanded.ae

ajmanded

االستثمارات األجنبية املباشرة في امارة عجمان  /حسب الجنسية
رصيد االستثماراألجنبي املباشرالوارد حسب الدول في إمارة عجمان /درهم اماراتي

www.ajmanded.ae
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بيانات االستثمار في األمالك العقارية في امارة عجمان
األمالك
تعتبر
العقارية اململوكة
ألفراد او مؤسسات
غير مقيمين في دولة
بمثابة
اإلمارات
استثمارات أجنبية
مباشر واردة إلى
الدولة ،وبالتالي فهي
مكون مهم من
مكونات االستثمار
األجنبي املباشر الوارد
إلى اإلمارة ،وعليه
فانه من الضرورة
االطالع عليها

www.ajmanded.ae

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

قيمة األمالك 2018

قيمة األمالك 2019

عدد املالك 2018

عدد املالك 2019

االمارات العربية املتحدة

11,560,492,885

15,051,025,461
%17

5,918

6,933

دول مجلس التعاون الخليجي

4,049,309,275

4,362,096,620
%5

4,692

4,802

اخرى

66,947,043,107
%80

68,529,309,017
%78

9,444

10,047

املجموع

82,556,845,267

87,942,431,098

20,054

21,782

املصدر :مركزعجمان لإلحصاء والتنافسية

النسبي
التوزيع
لألمالك العقارية
من حيث عدد
املالك وجنسياتهم
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توزيع االستثمار في األمالك العقارية حسب الجنسية في امارة عجمان
يوضح أرصدة ملكية األصول العقارية التراكمي حسب الجنسية  2017ألعلى عشردول لديها أصول عقارية في إمارة عجمان /بالدرهم.

تركزات االستثمارات
األجنبية العقارية في
جنسيات معينة حيث
الهند
شكلت
وباكستان حوالي 804
مليون درهم و بنسبة
 %58من اكبر عشر
جنسيات

مركزعجمان لإلحصاء والتنافسية
www.ajmanded.ae
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أهم التحديات التي تواجه بيئة االستثمارفي االمارة
#
1

طريقة التصدي
التحديات
تعدد وتداخل اإلجراءات املصاحبة ملمارسة األعمال في اإلمارة .حيث يجب استحداث النافذة االستثمارية الواحدة على مستوى اإلمارة حيث يمكن من خاللها املستثمر من إنهاء كافة اإلجراءات
املتعلقة بأعماله من مكان واحد دون الحاجة ملراجعة عدة دوائر على أن تشمل جميع الجهات دون استثناء
املتابعة مع عدة جهات قبل الحصول على ترخيص

2

تعدد وارتفاع رسوم الخدمات الخاصة بالترخيص وخاصة املحلية منها

✓ إجراء تقييم دوري للرسوم املصاحبة لترخيص األنشطة االقتصادية من حيث تنافسيتها مع الرسوم املفروضة في
بقية إمارات الدولة ووضع آلية معتمدة وواضحة للمستثمر
✓ أسعار الكهرباء ال تعتبر تنافسية ،فقد تشكل أحيانا عامال رئيسيا لخروج املستثمرين من االمارة الى إمارات أخرى
تكون فيها أسعار الكهرباء تنافسية وخاصة في القطاع الصناعي

3

عدم توحيد اإلمكانات الترويجية وعدم االستغالل األمثل للموارد املالية التنسيق على مستوى اإلمارة بين كافة الجهات املحلية للترويج املشترك ملقومات وامكانيات اإلمارة االقتصادية في كافة
املجاالت على مستوى جميع الدوائر وبالتالي تصبح عملية الترويج الخارجي أكثر كفاءة وأقل كلفة
املحلية للترويج الخارجي لإلمارة
التنسيق الكامل مع جميع املبادرات االتحادية الخاصة بترويج االستثمار في الخارج سواء من خالل الوفود واملعارض
واملكاتب والسفارات الخارجية
محدودية و/أو عدم االطالع على األراض ي املتوفرة في اإلمارة لغايات البناء ✓ التوسع الرأس ي
التجاري و/أو االستثماري باإلضافة الى عدم وضوح تخطيط حضري لهيكل ✓ استهداف االنشطة املكثفة لرأس املال (ذات التقنية والقيمة املضافة العالية)
✓ وضع خطط بنية تحتية وتخطيط حضري لتحقيق االستغالل األمثل للمساحات في املجال االقتصادي
البنية التحتية للمستثمرين

5

ضعف املعلومات املتاحة أمام املستثمر األجنبي حول متطلبات وآليات ✓ ايجاد منصة موحدة على مستوى اإلمارة لنشر املعلومات حول كافة ما يتعلق باالستثمار األجنبي من حيث
البيانات االقتصادية واإلجراءات واملتطلبات والرسوم وغيرها
االستثمار في اإلمارة

4

www.ajmanded.ae
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استطالعات لرأي املستثمرين في االمارة
قامت دائرة التنمية االقتصادية باستطالع آراء املستثمرين وشملت العينة  720صاحب رخصة ،وكانت النتائج كما يلي  /كما في النصف الثاني للعام 2020
عدم االستقرارفي األوضاع االقتصادية

19%

تراجع الطلب على املنتجات

18%

ارتفاع الرسوم الحكومية

12%

ارتفاع قيمة اإليجارات

11%

ارتفاع تكلفة الخدمات

11%

ضريبة القيمة املضافة

9%

ارتفاع أسعارمدخالت اإلنتاج

8%

عدم تو افرالتمويل املصرفي

7%

صعوبة اإلجراءات و املتطلبات الحكومية

7%

املنافسة غيرالعادلة

6%

قوانين العمالة
أخرى
عدم تو افرالعمالة املاهرة

www.ajmanded.ae

ما زال نمط التحديات الذي يواجه
املنشآت االقتصادية في عجمان مستقرا
من حيث تصدر تراجع الطلب وما يؤديه
ذلك الى ترجع السيولة مسيطرا على أهم
التحديات التي تواجه قطاع األعمال

5%
4%

ويحتل ارتفاع الرسوم الحكومية
والصعوبات اإلجرائية املرتبة الثانية كأهم
التحديات التي تواجه مجتمع األعمال في
اإلمارة

3%
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اساسيات لجذب االستثمارات األجنبية املباشرة لكبرى الشركات العاملية لإلمارة
.1

التركيز على القطاعات ذات األولوية لإلمارة وتخصيص اشخاص معنيين ملتابعة املستثمرين الكبار.

.2

التعاون الكامل بين الجهات املحلية من خالل املكتب لوضع حزم تحفيزية موحدة وتقديم خدمات نوعية والترويج لها لجذب االستثمارات النوعية
وكبرى الشركات العاملية

.3

منح مزايا تفضيلية على مستوى اإلمارة وبالتنسيق الكامل والتعاون الالمحدود مع الجهات الحكومية املحلية لتعزيز التنافسية واملحافظة على كبار
املستثمرين الحاليين

.4

تذليل كافة التحديات التي تواجه املستثمرين بالتعاون مع كافة الدوائر املحلية

.5

الشراكة بين القطاعين العام والخاص (حيث يشهد الوضع الحالي ضعف في تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص)

.6

وجود مبادرات استراتيجية تضمن ما ورد أعاله بموجب برامج تساهم بشكل فعلي في جذب االستثمارات األجنبية املباشرة

www.ajmanded.ae
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املبادرات االستراتيجية املتاحة لسياسة جذب االستثمار والترويج الخارجي
املبادرة

الوصف

اهميتها

مجموعة االستثماراملتميز

تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين دائرة التنمية
االقتصادية وعدد من الجهات املعنية املشتركة
لتقديم مجموعة من الخدمات الخاصة واملتميزة
للمستثمرين الحاليين في اإلمارة واملستثمرين الجدد
في القطاعات واألنشطة املستهدفة.

املساهمة في استقطاب استثمارات نوعية لإلمارة
وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

استحداث كيان /جهازلالستثمار و الترويج الخارجي
أو
تطويرقسم تنمية الصادرات واالستثمارفي دائرة
التنمية االقتصادية

انشاء وحدة تنظيمية مستقلة (مؤسسة /جهاز /
هيئة /مكتب )...على مستوى االمارة تتبع رئاسة دائرة
التنمية االقتصادية تضم فيها مختصين بشؤون
االستثمار
تتولى املؤسسة عملية تنسيق جهود كافة الجهات
املحلية في جذب االستثمار في كافة القطاعات خاصة
املستهدفة منها ،باإلضافة الى تنمية صادرات االمارة
يمكن تطوير قيم تنمية الصادرات واالستثمار في
دائرة التنمية االقتصادية لتحقيق األهداف ،حيث
يوجد الكادروالخيرة املطلوبة لذلك

.1االستغالل االمثل للموارد املتاحة لإلمارة وتوحيد
الجهود على مستوى االمارة في مجال الترويج
.2تقييم كافة مقترحات الجهات املحلية حول تعديل
و/أو استحداث رسوم وأي إجراءات جديدة تؤثر على
بيئة االعمال ورفع التوصيات بشأنها

النافذة االستثمارية الواحدة
One Stop Shop

وجود إطار أو مكان افتراض ي موحد شامل على
مستوى االمارة إلنهاء كافة إجراءات االستثمار
واالستعالم عن أي معلومات تخص بيئة االستثمار في
االمارة

نشر التوعية واملعرفة توفير املعلومات االجرائية
والقانونية حول متطلبات وإجراءات ممارسة األعمال
والحصول على كافة املعلومات املتعلقة بهذا الجانب
من حيث االطر
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الكلفة
(تحتاج الى دراسة جدوى تفصيلية)
بدون كلفة ،بحاجة ملوارد بشرية وتعاون الجهات
املحلية

حوالي  1.7مليون درهم في حال استئجار املبنى
في حال تم تطوير قسم تنمية الصادرات واالستثمار
الى كيان او مكتب ،فان تكاليف انشاء الجهاز ستكون
منخفضة نظرا لوجود الخيرة والكادر املؤهل ،يتبع
رئاسة دائرة تنمية االقتصادية

منصة شاملة تتطلب دراسة مفصلة حيث محتوياتها
ومدى تقنيتها تحدد بشكل كبير كلفتها النهائية
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املقارنات املعيارية الخاصة باملبادرات االستراتيجية املقترحة
مجموعة االستثماراملتميز تقدم خدمات نوعية للمستثمرين

تأسيس هيئة لالستثماروالترويج الخارجي
الدولة /
االمارة

آلية التنفيذ

الهدف

امارة
ابوظبي

تأسيس هيئة تسمى "مكتب أبوظبي
لالستثمار" بموجب قانون رقم  1لسنة
2019

دعم االستثمار والترويج له

امارة دبي

تم تأسيس مؤسسة دبي لتنمية االستثمار

آلية التنفيذ

األهداف

غرفة عمان

التنسيق مع املستثمرين
األجانب وتقديم خدمات
متميزة

مصر

لجنة وزارية الستقبال
املستثمرين االجانب

مجلس الوزراء

التنسيق مع املستثمرين
األجانب وتقديم خدمات
متميزة

دبي

مجموعة أعمال الشركات
متعددة الجنسيات

غرفة دبي

التنسيق مع املستثمرين
األجانب وتقديم خدمات
متميزة

سلطنة عمان لجنة املستثمرين األجانب

الترويج لالستثمار

ترخيص وترويج االستثمار
الهيئة العامة لالستثمار
السعودية
األجنبي
إدارة االستثمارات الحكومية
شروق
والترويج لالستثمار بصفة عامة
الشارقة
في االمارة
عمدت معظم إمارات الدولة كغيرها من دول املنطقة الى استحداث أطر مؤسسية
لجذب االستثمار والترويج له ودعم املستثمرين الحاليين والجدد
www.ajmanded.ae

الدولة /
املنطقة

الجهة املكلفة
باإلشراف على
التنفيذ

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

مجموعة االستثمار املتميز Distinguished Investment Group / DIG
وصف الخيار
• تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين دائرة التنمية االقتصادية وعدد من الجهات
املعنية املشتركة لتقديم مجموعة من الخدمات النوعية والخاصة واملتميزة لكبار
املستثمرين الحاليين في اإلمارة واملستثمرين الجدد من خارج االمارة في القطاعات
واألنشطة املستهدفة.
•
•
•
•
•

املساهمة في استقطاب استثمارات نوعية لإلمارة وبالذات االستثمارات من داخل الدولة
اعطاء األولوية في املشاركة في الفعاليات الحكومية من معارض ومنتديات ووفود تجارية.
املساعدة في اعطائهم األولوية في املشتريات الحكومية املحلية واالتحادية
توفير كافة املعلومات االقتصادية واستطالع أراءهم في كل ما تزمع الجهات الحكومية
اصداره من تشريعات واجراءات تتعلق بممارسة األعمال
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

االيجابيات

السلبيات و/أو التحديات
▪

.1
.2

املساهمة في استقطاب استثمارات نوعية

الحوافز املطلوبة باملقارنة مع االمتيازات املقدمة

في مجال االنشطة املستهدفة

من االمارات األخرى.

تشجيع االستثمار في االمارة من داخل
الدولة

ضعف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام.
والخاص.

▪

سهولة تطبيق املبادرة من حيث املوارد
والفترة الزمنية املطلوبة

.4

▪

في القطاعات واالنشطة ذات

االولوية
.3

التطلعات الكبيرة ملجتمع رجال األعمال في مجال

صعوبة جذب االستثمارات ذات القيمة املضافة
لإلمارة.

▪

صعوبة التنسيق مع الجهات املعنية في مجال

خلق نوع من التفاهم والوعي املشترك حول

استمرار تقديم االمتيازات املقترحة ألعضاء

التحديات الهيكلية التي تواجه اقتصاد

املجموعة

االمارة

درجة التاثير
عالية 4/5
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املدة الزمنية

التكلفة
بدون كلفة مادية ،فقط الكلف الضمنية والتي
هي عبارة عن االمتيازات املمنوحة من قبل
الجهات املحلية

قصيرة
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استحداث أو تطوير جهاز /مكتب /كيان لالستثمار و الترويج الخارجي
وصف الخيار
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

انشاء وحدة تنظيمية مستقلة (مؤسسة /جهاز  /هيئة /مكتب )...على مستوى االمارة
تتبع رئاسة دائرة التنمية االقتصادية تضم فيها مختصين بشؤون االستثمار من كافة
الجهات املحلية املعنية كدائرة التنمية االقتصادية – املنطقة الحرة – هيئة
السياحة – الغرفة التجارية.
يمكن تطوير قسم تنمية الصادرات واالستثمار في دائرة التنمية االقتصادية
ليكون نواة هذا الجهاز ويتبع رئاسة دائرة التنمية االقتصادية
يمتلك صالحيات قرارات ملزمة ،وفصل االستثمارات األجنبية عن روتين اإلجراءات
املعتادة
العمل على الترويج لالستثمار في القطاعات املستهدفة ذات القيمة املضافة التي
تتالءم مع محدودية املساحة الجغرافية وطبيعة امارة عجمان
تقديم حزم تحفيزية لالستثمارات األجنبية بشكل دوري ومستمر .ومتابعة تقارير
ذات الصلة عن االمارة التي تصدر من املنظمات الدولية املختصة.
تقييم كافة مقترحات الجهات املحلية حول تعديل و/أو استحداث رسوم وإجراءات
جديدة تؤثر على بيئة االعمال ورفع التوصيات بشأنها الى صناع القرار
تحديث اإلجراءات واملحفزات بشكل دوري ومستمر للمحافظة على تنافسية االمارة

.8
.9

يدخل ضمن مهام املكتب تقديم حوافز للمصدرين وتنمية الصادرات
االشراف على تأسيس النافذة االستثمارية الواحدة

.10

االشراف والبت في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص

درجة التاثير
عالية 5/5
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السلبيات و/أو التحديات

االيجابيات
•

عدم وجود مقومات واضحة ومتكاملة للفرص

.1

ضمان تنافسية اإلمارة في مجال الرسوم واإلجراءات.

.2

االستغالل األمثل للموارد املالية واإلدارية املتاحة لإلمارة.

واالمكانيات االستثمارية التي يمكن الترويج لها في

.3

تحقيق التناسق والتناغم بين الجهات املحلية في مجال

املدى القصير واملتوسط.

استقطاب االستثمار
.4

.5

•

تتولى املؤسسة عملية تنسيق جهود كافة الجهات املحلية في
جذب وترويج االستثمار في كافة القطاعات خاصة املستهدفة

•

تحسين مؤشرات التنافسية لإلمارة بين مؤشرات التنافسية

تعارض وتضارب املصالح بين الجهات املعنية بالترويج

•

ضعف التنسيق املحتمل بين الجهات املعنية

•

املتطلبات املالية والبشرية والتقنية املرتفعة

•

الفترة الزمنية الطويلة للتطبيق الفعلي للمبادرة

العاملية
.6

وجود منافسة قوية في مجال الترويج مع بعض
االمارات املجاورة وعلى مستوى الدولة.

وجود الكادر املؤهل والخبرة الكافية إلدارة هذا الكيان في حال
تم تطوير قسم تنمية الصادرات واالستثمار في دائرة التنمية
االقتصادية

.7

انخفاض الكلف التشغيلية واملدة الزمنية للتطبيق في حال تم

توسيع وتطير قسم تنمية الصادرات واالستثمار في دائرة التنمية
االقتصادية

التكلفة

التكلفة تعتمد على التوجه ،في حال انشاء كيان جديد واالعتماد
على كادر القسم في الدائرة او توسيع وتطوير عمليات قسم
االستثمار وتنمية الصادرات في دائرة التنمية االقتصادية

املدة الزمنية
حسب توجه سمو رئيس املجلس التنفيذي في انشاء جهاز
جديد او االعتماد على القائم بمهام جديدة ،وبجميع األحوال
اقل من سنة
ajmanded

النافذة االستثمارية الواحد ة One Stop Shop -
االيجابيات

وصف الخيار
وجود إطار أو مكان افتراض ي موحد على مستوى االمارة يمكن من خالله العمل على ما يلي:
 .1استكمال اجراءات تأسيس وتجديد األعمال ودفع الرسوم املستحقة في كافة مناطق
ومؤسسات االمارة (دائرة التنمية االقتصادية وهيئة تنمية السياحة واملناطق الحرة).
فضال عن جهات املوافقة املسبقة االخرى املحلية كالبلدية والدفاع املدني والجوازات
وغيرها.
 .2نشر التوعية واملعرفة توفير املعلومات االجرائية والقانونية حول متطلبات وإجراءات
ممارسة األعمال والحصول على كافة املعلومات املتعلقة بهذا الجانب من حيث االطر
التشريعية والتنظيمة السارية والرسوم واإلجراءات واالشتراطات واملوافقات املسبقة
وغيرها..
 .3نشر املعلومات عن بيئة االعمال خاصة الفرص االستثمارية املتاحة على مستوى اإلمارة
واالسواق والشركات العاملية املستهدفة لجذب االستثمارات منها في القطاعات املستهدفة

درجة التاثير

•
•
•

•

تحقيق الشفافية والوضوح في مجال
ممارسة األعمال
اختصار االجراءات ومن ثم تخفيض
التكاليف غير املباشرة على املستثمرين.
خلق بيئة استثمارية مشتركة واعدة على
مستوى االمارة
سهولة الترويج لإلمارة بشكل كمكان
مفضل للعمل واالقامة

التكلفة
حسب املواصفات للمنصة
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السلبيات و/أو التحديات
•
•
•
•

وجود نافذة استثمارية على مستوى دائرة
التنمية االقتصادية.
املتطلبات املالية والبشرية والتقنية املرتفعة
الفترة الزمنية الطويلة للتطبيق الفعلي
للمبادرة
ميل بعض الجهات الى االستقالل عن الجهات
األخرى في هذا املجا ل

املدة الزمنية
من سنة الى سنتين

ajmanded

ً
شكرا لحسن استماعكم

