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10 ســنوات مــن الجهــد والعمل الشــاق 

عاشــتها دولــة اإلمارات منذ تشــكيل أول 

فريــق حكومي اتحــادي للعمل على إدارة 

ملــف التنافســية.. 10 ســنوات رســمت 

مختلف المؤسسات الحكومية ملحمة من 

العمل الدؤوب، ســخرت فيها كل إمكاناتها 

وخبراتهــا حتى تضــع للدولــة مكانة بين 

الكبار عالمياً في مؤشــرات التنافسية.. 10 

ســنوات تابعت فيها القيادة كل الخطوات 

القصــور  أوجــه  لمعرفــة  واإلجــراءات 

القوة لدعمها وتعزيزها  لمعالجتها، ونقاط 

بالمحفــزات الالزمة حتى تســاير التغيرات 

االقتصادية العالمية المذهلة لتتبوأ المكانة 

التي تســتحقها، ثم جاء عام 2019 لتحصد 

فيــه الدولــة ثمار مــا زرعته برؤيــة ثاقبة 

وخطط ناجعــة وعزيمة ال تلين، نالت فيه 

الدولة الصــدارة في أكثر من 300 مؤشــر 

للتنافســية، وإذا غابت عن الصدارة نجدها 

حاضرة ضمن العشــر األوائل بجانب دول 

يشــار إليها بالبنان في عشــرات المؤشرات 

األخرى، واضعة نصب عينيها أن تكون في 

الصدارة في 1000 مؤشر خالل عقد آخر.

ففي عــام 2009 أطلق صاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب 

رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 

دبــي، رعاه اللــه، أول فريق عمل حكومي 

اتحادي للعمل على إدارة ملف التنافسية، 

وكان منتجــع »بــاب الشــمس« في دبي 

شاهداً على االجتماع، وبعد مرور السنوات 

العشــر اجتمع ســموه مرة أخرى يوم 27 

مايو الماضي فــي نفس المكان مع أعضاء 

مجلــس إدارة الهيئة االتحادية للتنافســية 

واإلحصــاء لتقييــم تلــك المرحلــة، وقال 

وقتها: »نستشــرف المســتقبل لعقد قادم 

مــن التنافســية المبتكرة، نبنــي فيه على 

ما أنجزناه في الســنوات العشــر السابقة. 

اإلمــارات اليوم في المراكــز األولى عالمياً 

فــي أكثر من 300 مؤشــر، في الســنوات 

العشــر القادمة سنكون في المراكز العشرة 

األولــى في أكثر من 1000 مؤشــر، نراهن 

على شبابنا لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا بأن 

نكون األفضل في العالم«.

وأضــاف ســموه: »انطلقنــا في ســباق 

التنافســية منــذ عشــر ســنوات، ودولــة 

اإلمــارات اليوم تعتلي المركز األول إقليمياً 

والخامس عالمياً، فمضمار التنافســية ليس 

له نهاية، والريــادة لمن يعمل ويجتهد وال 

يتوقف عن العطاء، ولن نتوقف عن تطوير 

كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا 

التحتيــة، نريد األفضل في العالم لشــعبنا 

ولكل المقيمين على أرض اإلمارات«.

وتابع ســموه: »قلوبنا يمألها الشــغف 

والتســامح، وعقولنا تفكــر وتبتكر وتبني، 

وبســواعدنا نعمــل معاً، حبنــا للوطن هو 

دافعنا، أبناء وبنات زايد يســتحقون الرقم 

واحــد.. لــن تتوقف اإلمــارات حتى تصل 

للقمة«.

والمتابــع ألداء الدولــة فــي عام 2019 

األوائــل  بيــن  بقــوة  حاضــرة  يجدهــا 

إقليميــاً وعالمياً على مختلف المؤشــرات 

والتصنيفات في كل المجاالت والقطاعات 

الحياتيــة، حيث تبــوأت المكانــة األولى 

فــي كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي، وشــراء 

الحكومــة للمنتجــات التقنيــة المتقدمة، 

وجــودة الطرق، وانخفــاض تأثير الضرائب 

على الحافز لالســتثمار، وانخفاض معدالت 

التضخــم، وانخفــاض مؤشــرات اإلصابــة 

بالدرن، وســهولة توصيل الكهرباء، وانتشار 

اإلنترنــت، وكفاءة األعمال، والممارســات 

اإلداريــة، وتطبيــق القانــون، وديناميكية 

المشــروعات  وكثافــة  التجــاري،  العمــل 

التجارية، واستقطاب أصحاب المواهب.

الثقة بالحكومة
ففي ينايــر 2019، احتلت اإلمارات المركز 

الثاني عالمياً في ثقة الشــعوب بالحكومة، 

وفقاً لنتائج »مؤشــر إيدلمان للثقة«، حيث 

ارتفعت نســبة ثقة اإلماراتيين بحكومتهم 

إلى 82% في 2019، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 

5% عن 2018. ورصد المؤشــر ارتفاع الثقة 

بيــن كل اإلماراتيين علــى اختالف فئاتهم 

في كل قطاعات الســلطة، والتي تضمنت: 

األعمال،  والشــركات، وأصحاب  الحكومة، 

والمنظمات غير الحكومية واإلعالم.

كما تصــدرت اإلمــارات عالمياً مؤشــر 

انتشــار اإلنترنت بين السكان، حيث بلغت 

نسبة انتشــاره بين ســكانها 98%، ويجري 

بث الشبكة العنكبوتية في الدولة باللغتين 

العربيــة واإلنجليزيــة، متفوقــة على عدد 

مــن دول العالــم وفقاً للمؤشــر. وتفوقت 

اإلمــارات علــى ألمانيــا وهولنــدا اللتين 

تقاسمتا المركز الثاني بنفس نسبة االنتشار، 

والتــي بلغت 96%. وجــاءت بريطانيا التي 

تبــث خدمة اإلنترنت باإلنجليزية فقط في 

المركز الثالث بنســبة انتشــار بلغت %95. 

واشــتركت كل من إســبانيا وفرنسا وكوريا 

الجنوبية في المركز الرابع، بنســبة االنتشار 

نفسها، وهي %93.

»جلوبــال  مؤسســة  ذكــرت  كذلــك 

اإلمــارات  أن  مونيتــور«  إنتربرنيورشــيب 

احتلــت المركز الســادس عالميــاً في فئة 

دعم الحكومة للمشــاريع، حســب مؤشــر 

ريادة األعمال العالمي لعام 2019، وجاءت 

الدولــة فــي المركــز الســابع عالميــاً في 

الترتيب العام على المؤشــر، وفي الترتيب 

نفســه في فئة السياســات الحكومية التي 

تشــمل الضرائب والبيروقراطيــة، وتبوأت 

المركــز العاشــر من حيث جــودة البرامج 

الحكومية لخدمة رواد األعمال، بينما حلت 

فــي المرتبة 31 في فئة تمويل المشــاريع 

الجديدة.

تنافسية المواهب
وفي فبراير 2019، حققت اإلمارات المركز 

األول إقليميــاً والتاســع عشــر عالمياً في 

»مؤشــر تنافســية المواهــب« العالمــي، 

اســتناداً إلى ما كشــف عنه أحدث إصدار 

للتقريــر لعــام 2019، والصــادر عــن كلية 

»إنســياد« في فرنســا، حيث تــم تصنيف 

الدولة ضمــن أفضل 20 دولة عالمياً كأكثر 

الــدول جاذبــة بشــكل كبيــر للمواهب، 

متصــدرة منطقــة دول الخليــج العربــي 

والشــرق األوســط وشــمال أفريقيا للسنة 

الرابعة على التوالي.

وفــي مــارس 2019، تبــوأت اإلمــارات 

المركز األول عربياً للســنة الخامســة على 

التوالــي، وحقــق مواطنو اإلمــارات درجة 

عاليــة في مؤشــر تقييم الحيــاة، وفق ما 

أعلنه بيان صحفي بتاريخ الـ 19 من مارس 

لشــبكة حلول التنمية المستدامة، التابعة 

لألمم المتحدة، التي تصدر ســنوياً التقرير 

العالمي للسعادة.

وجهة شركات األغذية
وفــي أبريل 2019، احتلت اإلمارات المركز 

األول إقليميــاً والثامنــة عالمياً على قائمة 

أكثــر األســواق الجاذبــة لشــركات إنتاج 

األغذية والمشروبات، وفقاً ألحدث إصدار 

من مؤشر »جاذبية األغذية والمشروبات« 

المعنــي بتقييــم أفضــل وجهــات تجارة 

األغذيــة والمشــروبات وأكثرهــا جاذبية 

لــدى كبريــات الشــركات المتخصصة في 

إنتاجهــا وتصديرها على مســتوى العالم. 

ويصــدر المؤشــر عــن كليــة »آي ئي إس 

ئي« اإلسبانية لألعمال، وشركة »ديلويت« 

البريطانيــة. وتقدمــت اإلمــارات مركزين 

بالمقارنــة مــع تصنيفها على المؤشــر في 

نسخته السابقة »2017«.

وتفوقــت اإلمارات على سويســرا التي 

احتلت المركز التاســع والمملكة المتحدة 

التــي احتلــت المركــز العاشــر. وجاء في 

التقريــر المصاحــب لإلصــدار أن اإلمارات 

احتلت المركز الثامن عالمياً بفضل مكانتها 

بوصفها وجهــة عالمية تزخر بأعداد هائلة 

من المســتهلكين، ســواًء من المقيمين أو 

الوافدين لغرض العمل أو الزيارة.

وجهة التقنيين
وفي مايو 2019، أظهر استطالع للرأي 

أجرته مؤسسة »بوسطن كونسالتينغ 

للدراســات  األمريكيــة  جــروب« 

اإلداريــة  واالستشــارات 

وأبوظبــي  دبــي  أن 

وجهــات   10 بيــن 

مفضلة فــي العالم 

والعمــل  للعيــش 

الخبــراء  لــدى 

المتخصصين 

التقنيات  في 

الرقمية. وجاءت دبي في المركز السادس، 

حيث نالت 13% من نسبة أصوات الخبراء 

الرقميين المشــاركين في اســتطالع الرأي، 

لتتفوق بذلــك على لوس أنجلوس وباريس 

وســيدني. وجــاءت أبوظبــي فــي المركز 

العاشــر، بنســبة 9% من أصــوات الخبراء 

المشــاركين. وتفوقت دبي وأبوظبي على 

طوكيــو، وتورنتــو، وســان فرانسيســكو، 

وزيوريخ، وسنغافورة.

وحققت اإلمــارات المركز األول إقليمياً 

والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية 

فــي العالم، متقدمًة على دول مثل هولندا 

اإلمارات  والســويد. وتقدمــت  والدنمارك 

بواقــع 23 قفزة منــذ إدراجها ضمن تقرير 

»الكتاب السنوي للتنافسية العالمية« لعام 

2019 الصادر عن مركز التنافســية العالمي 

التابــع للمعهــد الدولي للتنميــة اإلدارية 

بمدينة لــوزان السويســرية الذي يعد من 

أهم المؤسســات المتخصصة على مستوى 

العالم في هذا المجال.

واحتلت اإلمارات المراتب األولى عالمياً 

في عدد كبير من المحاور الرئيسة والمحاور 

التي يرصدها  الفرعية  الفرعية والمؤشرات 

التقرير، فقــد صعدت الدولــة إلى المركز 

األول عالمياً في محــور »كفاءة األعمال«، 

والمركز الثانــي عالمياً في 

محور »الكفاءة الحكومية«.

المراكــز  وحققــت 

األولــى  الخمســة 

عالمياً في عدد من 

الفرعية،  المحــاور 

األول  المركــز  مثل 

فــي »الممارســات 

اإلدارية«، 

والمركز 

الثاني عالمياً في كل من »التجارة الدولية« 

التحتية«  و»البنية  واإلنتاجيــة«  و»الكفاءة 

و»السلوكيات والقيم« و»أسواق العمالة«، 

والمركــز الثالــث عالميــاً فــي »التمويــل 

الحكومي« و»السياسات الضريبية«.

استثمارات
وفي يونيو 2019، ذكر تقرير لمؤتمر األمم 

المتحــدة للتجارة والتنميــة »أونكتاد« أن 

اإلمارات تعد من أهم 10 دول مســتثمرة 

فــي العالــم من العــام الجــاري حتى عام 

2021. وأشــار تقريــر »االســتثمار العالمي 

2019« إلى أن اإلمارات استقبلت ما قيمته 

10.358 مليــارات دوالر من االســتثمارات 

الخارجية المباشــرة في 2018، واستثمرت 

فــي الخارج ما قيمتــه 15.079 مليار دوالر 

العام الماضي.

االســتثمارية  المشــاريع  حيــث  ومــن 

الخضــراء احتلت اإلمــارات المركز الثالث 

عالميــاً بعــد كل مــن الواليــات المتحدة 

وفرنســا. وبلغت اســتثمارات اإلمارات في 

هذه المشــاريع 179 مليــون دوالر، مقابل 

569 مليون دوالر، و208 ماليين دوالر لكل 

من أمريكا وفرنسا على الترتيب.

المركــز األول  وُصّنفــت اإلمــارات في 

إقليمياً والـ 16 عالمياً على مؤشــر جاذبية 

الــدول، والــذي ُيَقّيم العالمــات التجارية 

بتاريــخ  وصــدر  العالــم،  دول  لمختلــف 

الـــ 25 مــن يونيو عن شــركة »فيوتشــر 

براند« البريطانية للدراســات واالستشارات 

المتعلقة بالعالمات التجارية.

وتقدمت اإلمارات 3 مراكز عن تصنيفها 

علــى آخر إصدار لهذا المؤشــر، الذي صدر 

فــي 2014، حيث احتلــت اإلمارات آنذاك 

المركــز الـ 19 عالمياً. وجاءت اإلمارات في 

إصدار هذا العام في المركز الـ 16، لتتفوق 

على فرنسا وسنغافورة والمملكة المتحدة 

وكوريا الجنوبية التي احتلت المراكز من الـ 

17 حتى الـــ 20، على التوالي، وبلجيكا الـ 

»21«، وإسبانيا الـ »23«، وروسيا الـ »27«، 

والصين الـــ »29«، كما احتلــت اإلمارات 

المركــز األول على مســتوى دول المنطقة 

المدرجة على المؤشر هذا العام.

واحتلــت دبي المركــز األول إقليمياً 

علــى  والـــ 11 عالميــاً 

أقــوى مدن  تصنيف 

العالم وأكثرها تأثيراً 

الصادر   ،2019 فــي 

المؤشــر  ضمــن 

نفسه. 
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دبي ضمن أقوى المدن تأثيرًا
Ⅶ دبي - البيان

احتلت دبي المركز األول إقليمياً والـ 11 

عالمياً على تصنيــف أقوى مدن العالم 

وأكثرهــا تأثيراً في 2019، الصادر ضمن 

مؤشر »فيوتشر براند كانتري إنديكس«.

وتفوقت دبي في تصنيف هذا العام 

علــى كٍلّ مــن ســنغافورة؛ ونيودلهي؛ 

وبروكســل؛ ولــوس أنجلوس؛ وســول؛ 

وروما،  وتورنتو؛  وســيدني؛  وإسطنبول؛ 

التــي احتلت المراكز مــن الــ 12 حتى 

الــ 20، على التوالي، فيما كانت المراكز 

العشــرة األولــى من نصيــب نيويورك؛ 

ولنــدن؛ وبكيــن؛ وواشــنطن؛ وباريس؛ 

وموســكو؛ وطوكيــو؛ وهونــغ كونــغ؛ 

وشنغهاي؛ وبرلين، على التوالي.

مركز مالي
وحّلت دبي في الترتيب الثامن بين أهم 

المراكز المالية على مستوى العالم، وفقاً 

لمؤشــر المراكز المالية العالمية، حيث 

أحــرز مركز دبي المالــي العالمي قفزة 

في المؤشــر الذي يضم أكثــر من 100 

مركز حول العالم، متقدماً أربع مراتب، 

من ترتيبه الثاني عشــر ضمن المؤشــر 

السابق، وصوالً إلى هذا التصنيف الذي 

ُيعدُّ األفضل منذ تأسيسه.

تقييمات
وجــاء ذلك ضمن تقرير مؤشــر المراكز 

الماليــة العالمية، والذي يصدر بشــكل 

نصف ســنوي عــن مؤسســة »زد ين« 

الصيني،  التنميــة  لنــدن، ومعهــد  في 

التنافســية،  للقــدرة  تقييمــاً  ويوفــر 

العالميــة  الماليــة  للمراكــز  وتصنيفــاً 

الرئيســة. وشــهدت النســخة السادسة 

والعشــرون من تصنيف مؤشــر المراكز 

الماليــة العالمية، تقييــم أكثر من 114 

مركــزاً ماليــاً، باالســتناد إلــى أكثر من 

133 عاماًل. وحافظت دبي على مكانتها 

كأول مدينة فــي العالم في بناء المدن 

العمالقة، وبلغ إجمالي حجم المشاريع 

مــن مراحل اإلعــالن إلــى التنفيذ في 

اإلمارة نحو 611.2 مليار دوالر، بحسب 

مؤشر بناء المدن الضخمة 2019 الصادر 

عن مؤسســة »جلوبال داتــا«، متقدمة 

علــى لنــدن التي جــاءت فــي المرتبة 

الثانيــة )342.9 مليــار دوالر( ونيويورك 

في المرتبة الثالثة )285.2 مليار دوالر(، 

في حين تراجعت موســكو إلى المركز 

بـــ201.4 مليــار دوالر مقارنة  الخامس 

بتصنيفات 2018. 
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احتلت اإلمــارات المركــز األول إقليميــاً و28 عالمياً، بعد 

أن تقدمــت 5 مراكز على مؤشــر التجــارة اإللكترونية من 

الشــركات إلى المســتهلك لعام 2019، الصــادر عن مؤتمر 

األمــم المتحدة للتجارة والتنميــة »األونكتاد«. وبلغ الوزن 

النسبي لإلمارات على المؤشر 83.8 درجة من 100 درجة. 

ُصّنفــت اإلمارات فــي المركز الـــ 19 عالميــاً في حجم 

االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة خــارج الدولــة، وفقاً 

للبيانــات الــواردة في »كتيب اإلحصائيــات لعام 2019« 

الصادر أمس عن مؤتمــر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

»أونكتاد«. وتضمن الكتيب مجموعة من أحدث البيانات 

عــن أداء مختلــف دول العالــم في قطاعات االســتثمار 

والتجــارة الخارجية. وكان مــن بين البيانات إحصائية عن 

حجم االســتثمارات األجنبية المباشرة لكل دولة من دول 

العالم خارج حدودها حتى نهاية العام الماضي. 

بلغــت قيمة االســتثمارات اإلماراتية األجنبية المباشــرة 

15.079 مليــار دوالر فــي 2018، فيما بلغت نســبة هذه 

االســتثمارات إلى الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارات خالل 

العام نفســه 3.6%، كما بلغت نســبة أســهم الشــركات 

اإلماراتيــة بالخارج إلى الناتج المحلــي اإلجمالي للدولة 

في العام نفســه 33%. وتفوقت اإلمــارات على الواليات 

المتحــدة، وأســتراليا، والدنمــارك، وسويســرا، وفنلندا، 

وإيرلندا، والهند. 

ُصّنَفــت اإلمارات في المركز الـ 11 علــى قائمة أقوى دول 

العالــم في 2019، والتي نشــرتها أمس مجلة »ســي ئي أو 

وورلد« األمريكية. ورصدت القائمة أقوى دول العالم استناداً 

إلــى عدٍد من العوامل والمعايير، ومنها المكانة السياســية، 

والقوة العســكرية، والهيمنة االقتصاديــة، والنفوذ المالي، 

والتأثير الثقافي.

وينقســم كل معيــار مــن هــذه المعايير بــدوره إلى عدة 

معايير فرعية، فيتضمن معيار المكانة السياســية التحالفات 

الدوليــة التــي تنضــوي تحتها الدولــة وتأثيرها فــي تغيير 

مجريــات األمور علــى الســاحة العالمية. ويتضمــن معيار 

الهيمنــة االقتصادية دور الدولة ومــدى تأثيرها في صياغة 

األنماط االقتصادية العالمية الســائدة. ويشمل معيار النفوذ 

المالي عدة مؤشرات، منها الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، 

ونصيــب الفرد الواحد منه. ويتضمن معيــار التأثير الثقافي 

مدى تكرار تصدر الدولة لعناوين األخبار في وســائل اإلعالم 

العالمية على مدار السنة. 

أبوظبي تنتهج أفضل الممارسات العالمية
Ⅶ دبي - البيان

تمكنت حكومة أبوظبي من تعزيز التعاون 

المشــترك والتواصل البّنــاء بين مختلف 

األطــراف والجهات الداعمة فــي اإلمارة 

لتعزيز التنافسية إقليمياً ودولياً. وحرصت 

حكومــة أبوظبي على االطالع على أفضل 

التجارب والممارسات العالمية على صعيد 

تطوير وتحديث إجراءات وقوانين ممارسة 

أنشــطة األعمــال على مســتوى اإلمارة، 

وعملــت على تبــادل األفكار والتنســيق 

المشــترك بيــن المؤسســات الحكوميــة 

لتطوير بيئة االســتثمار وتســهيل ممارسة 

األعمال، إضافة إلى تشــجيع االبتكار في 

تقديــم الخدمات الحكوميــة، وهو األمر 

الذي أســهم في رفع تنافســية اإلمارة في 

التقارير والمؤشرات الدولية.

واحتلت اإلمــارة وفق تقرير ممارســة 

أنشطة األعمال المحلي الصادر عن البنك 

الدولــي لعــام 2019 المركز الثاني عشــر 

على مســتوى العالم في ممارسة أنشطة 

األعمــال، متقدمــًة بذلــك 23 مركزاً في 

التصنيف العالمي، مقارنة بالتقرير الصادر 

عام 2016 في إنجاز غير مسبوق لإلمارة.

كمــا أن المراكز المتقدمة للتنافســية 

اإلقليميــة والدوليــة التــي تحققتها تباعاً 

إمارة أبوظبي هي ثمرة للرؤى الســديدة 

التــي تتمتــع بهــا القيــادة الحكيمة، إذ 

الــذي اعتمدت  الركيزة واألســاس  كانت 

المحليــة  الحكوميــة  الجهــات  عليــه 

واالتحادية، مما مّكنها من تحقيق الخطط 

واالســتراتيجيات الوطنية، وتعزيز مستوى 

التنافسية والتنويع االقتصادي.

كما جاءت هذه النتائج بفضل الجهود 

المشــتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية 

التابع للدائرة وعدد من الجهات الحكومية 

ذات العالقة، مــن أهمها دائرة التخطيط 

العمرانــي والبلديــات وبلديــة أبوظبــي 

واإلدارة العامة للجمارك أبوظبي وشــركة 

موانــئ أبوظبي وشــركة أبوظبي للتوزيع 

ودائرة القضــاء أبوظبي، إضافة إلى مركز 

أبوظبي لألعمال التابع للدائرة.

وتحرص مؤسســات أبوظبي المختلفة 

علــى تطويــر وتحســين موقــع اإلمارة، 

بوصفهــا مركــزاً مهمــاً واســتراتيجياً في 

المنطقــة في قطاع المــال واألعمال، بما 

يعزز تنافســيتها بين مختلف مدن العالم، 

ترجمًة ألهــداف ومحــددات ومرتكزات 

رؤية أبوظبي االقتصادية لعام 2030.

وتســير أبوظبــي بثبات نحــو تحقيق 

أهدافها االستراتيجية، انطالقاً من إيمانها 

الراسخ بأن المواطن هو محور التنمية. 

وتفوقــت دبي في تصنيف هذا العام على كٍلّ 

من ســنغافورة، ونيودلهي، وبروكســل، ولوس 

أنجلــوس، وســيؤول، وإســطنبول، وســيدني، 

وتورنتو، وروما، التي احتلت المراكز من الـ 12 

حتى الـ 20، علــى التوالي، فيما كانت المراكز 

العشــرة األولى من نصيب نيويــورك، ولندن، 

وبكين، وواشنطن، وباريس، وموسكو، وطوكيو، 

وهونغ كونغ، وشنغهاي، وبرلين، على التوالي.

األفضل للعيش
وفــي يوليو 2019، ُصّنَفت اإلمارات في المركز 

األول إقليمياً والتاســع عالمياً على قائمة أفضل 

البلدان للعيش والعمل للمغتربين، وفقاً للتقرير 

الصادر من بنك »إتش إس بي ســي«. وتفوقت 

اإلمــارات في هــذه القائمــة علــى الواليات 

المتحدة األمريكية؛ وبريطانيا؛ وفرنسا؛ وإيطاليا؛ 

وهولنــدا؛ وبلجيــكا؛ ولوكســمبورغ؛ والــدول 

اإلسكندنافية، فيما كانت المراكز الثمانية األولى 

على القائمة من نصيب سويســرا؛ وسنغافورة؛ 

وكندا؛ وإســبانيا؛ ونيوزيلندا؛ وأستراليا؛ وتركيا، 

وألمانيا، على التوالي. 

وفــي أغســطس 2019، أكــدت اإلمــارات 

صدارتهــا للتنافســية على مســتوى المنطقة، 

بينما احتلت المركــز الـ 17 عالمياً، وفق تقرير 

مجموعة البنك الدولي، باالشتراك 

المنتدى  مع 

االقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية. 

وأكــد التقريــر أن اإلمــارات شــهدت تحســناً 

هائــاًل على مدى العقــد الماضي في كل أبعاد 

التنافســية، وتمكنــت خالل نفــس الفترة من 

ردم الفجــوة بينهــا وبيــن متوســط الدرجات 

التي حصلــت عليها الدول األعضاء في منظمة 

التعــاون االقتصــادي والتنمية، فــي كل هذه 

األبعاد.

وأَضــاف التقريــر أن من أهــم األبعاد التي 

منحــت ثقاًل لمكانــة اإلمارات التنافســية قوة 

مؤسســاتها الحكومية، وجودة مســتوى بنيتها 

التحتيــة، وكذلــك ارتفــاع مســتوى الخدمات 

الصحيــة والتعليــم األساســي لديهــا. وكانت 

المراكز التي حصلت عليها اإلمارات في مختلف 

أبعاد معايير ومؤشرات التنافسية، وفقاً للتقرير 

كالتالــي: حصلت اإلمارات علــى المركز األول 

عالمياً في ستة مؤشــرات، هي: كفاءة اإلنفاق 

الحكومي، وشــراء الحكومة للمنتجات التقنية 

المتقدمــة، وجــودة الطرق، وانخفــاض تأثير 

الضرائــب على الحافــز لالســتثمار، وانخفاض 

معدالت التضخم، وانخفاض مؤشــرات اإلصابة 

بداء الدرن »السل«.

وحصلــت الدولة على المركــز الثاني عالمياً 

في ســتة مؤشــرات أيضــاً، هــي: قدرتها على 

اســتقطاب أصحــاب المواهــب، وقدرتها على 

تعيينهم في وظائف مناســبة 

لهم، وعدد اشتراكات األفراد 

في شــبكة الهاتــف الجوال 

وثقة  العريض،  النطاق  ذات 

الساســة  فــي  المواطنيــن 

وأصحــاب القرار في الدولــة، وانخفاض حجم 

المحابــاة والمحســوبية عند اتخــاذ القرارات 

الحكومية، وانخفاض عــبء اللوائح الحكومية 

على المواطنين.

األكثر أناقة
وفــي ســبتمبر 2019، ُصّنفــت اإلمــارات في 

المركــز األول إقليميــاً والتاســع عالميــاً على 

قائمــة أكثر دول العالم أناقــة، والتي أصدرتها 

مجلة »ســي إي أو وورلد« األمريكية. ورصدت 

القائمــة الـ 20 دولــة األكثر أناقة فــي العالم 

اســتناداً إلى مجموعة مــن المعايير، منها عدد 

المــدارس المتخصصــة في األزيــاء والموضة، 

وعدد األشــخاص المؤثرين عبر وسائل التواصل 

االجتماعــي المهتميــن بالموضــة والمرّوجين 

لها، ومســتوى إدراك الموضة لدى اإلعالميين، 

وتوافر الموضة لعدد كبير من الســكان، وحجم 

سوق األزياء في كل دولة.

وتفّوقت اإلمــارات على كٍلّ مــن: البرازيل، 

وهولنــدا،  وســنغافورة،  والســويد،  وتركيــا، 

وأســتراليا، وكوريا الجنوبية، والنمسا، وألمانيا، 

والنرويج، والدنمارك، والتي ُصّنفت في المراكز 

من العاشر حتى الـ 20، على التوالي. وأوضحت 

»سي إي أو وورلد« أن وجود اإلمارات ضمن الـ 

10 دول األكثر أناقة في العالم ُيعَزى باألســاس 

إلى دبي.

وُصنفت اإلمارات في المركز الثامن 

عالميــاً على مؤشــر تنظيــم األعمال 

التجاريــة، وهــو أحــد المؤشــرات 

التــي تضمنهــا تقريــر الحرية 

مســتوى  علــى  االقتصاديــة 

الصــادر  العالــم 

»معهد  عن 

فريزر« الكندي المتخصص في السياسة العامة. 

ويهتم مؤشــر تنظيم األعمــال التجارية بمدى 

ســهولة اللوائح واإلجراءات الرسمية ومختلف 

الجوانــب اإلدارية المتعلقــة بتنظيم األعمال، 

والشركات والمشروعات التجارية في كل دولة 

من دول العالم.

ويرصد المؤشــر مستوى تنظيم األعمال في 

كل دولة في تقييم نهايته العظمى 10 درجات. 

وحصلت اإلمــارات علــى 8.31 نقاط حصلت 

بهــا على المركز األول إقليميــاً والثامن عالمياً 

متفوقــة علــى كل دول أوروبــا عــدا فنلندا، 

وإســتونيا، وهولنــدا، ومتفوقــة كذلــك على 

الواليات المتحدة التي حصلت على المركز الـ 

12 برصيــد 8.10 نقاط، وأســتراليا التي جاءت 

في المركز الـــ 16 برصيد 8.05 نقاط؛ واليابان 

الـــ» 22 برصيــد 7.93 نقاط«؛ وكنــدا »7.74 

نقــاط«. وكان المركز األول على المؤشــر من 

نصيب سنغافورة برصيد 9.27 نقاط.

سمعة عالمية
وفي أكتوبر 2019، صنفت مؤسسة »ريبيوتيشن 

إنســتيتيوت« األمريكية، اإلمــارات في المركز 

األول إقليميــاً والـــ 32 عالميــاً على »مؤشــر 

الســمعة العالمي«. وارتقت اإلمارات 4 مراكز 

على مؤشــر هذا العــام، بالمقارنة مع مؤشــر 

العام الماضي.

وتفوقــت اإلمــارات بذلــك علــى الواليات 

المتحدة التي جاءت في المركز الـ 36؛ والصين 

الـ »45«؛ وروسيا الـ »51«. واحتفظت اإلمارات 

هذا العــام بصدارتها عربيــاً وإقليمياً، كما هو 

الحــال العــام الماضي. ويرصد المؤشــر بصفة 

سنوية سمعة كل دولة في العالم وحجم التغير 

الــذي طرأ عليها، اســتناداً إلى نتائج اســتبيان 

ســنوي تجريه المؤسســة على عينــة ضخمة 

يتجاوز قوامها 58 ألف شخص من سكان الدول 

الثماني الصناعية الكبرى في العالم.

وأظهــر أحــدث تقريــر لممارســة أنشــطة 

األعمال لسنة 2020، والصادر عن البنك الدولي 

أن اإلمــارات ما زالت مــن أهم مراكز اجتذاب 

المبتكريــن ورواد األعمال والمســتثمرين في 

المنطقــة وجميــع أنحــاء العالــم، من خالل 

محافظتهــا علــى مركــز الطليعة فــي منطقة 

الشــرق األوســط وضمــن أفضــل 20 اقتصاداً 

عالمياً، وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب 

التقرير الســنوي الذي يرصــد 190 دولة حول 

العالــم. وأظهــرت التصنيفــات العالمية تقدم 

اإلمارات على كل الدول العربية التي يشــملها 

التقرير لتحتل المركز األول عربياً للعام الســابع 

على التوالي، كما أظهر التقرير تحقيق اإلمارات 

مركــزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 

أربعة من المحاور العشرة الرئيسة في التقرير، 

وهي: المركــز األول عالمياً في محور ســهولة 

توصيــل الكهربــاء، والثالث عالميــاً في محور 

سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع 

عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشــر 

عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.

تطبيق القانون
وفــي نوفمبر 2019، احتلــت اإلمارات المركز 

الثالــث عالميــاً على مؤشــر الشــعور باألمن 

واألمان، بحســب مؤشــر »غالــوب« للقانون 

والنظــام الذي يصنــف دول العالم من حيث 

مســتويات األمن واألمان السائدة فيها، ومدى 

فعاليــة تطبيــق القانون ومســتويات انتشــار 

الجرائم. وجاءت اإلمــارات ضمن صدارة دول 

العالم فــي تطبيــق القانــون وتحقيق األمن 

واألمــان لمواطنيها والمقيميــن على أراضيها، 

حيث حصلت وفقاً للمؤشــر علــى 93 نقطة، 

لتتفــوق بذلك على الغالبيــة العظمى للدول 

المتطورة في العالم.

وتصدرت اإلمارات المرتبة األولى عالمياً، في 

ديناميكية العمل التجاري، وذلك ضمن مؤشــر 

االزدهــار العالمــي لعــام 2019، الذي يصدره 

معهــد »ليغاتــوم« البريطاني، بصفة ســنوية، 

ليرصد مســتويات االزدهار والرخاء االقتصادي 

واالجتماعي في مختلف دول العالم.

ووفقاً للمؤشر، جاءت اإلمارات في الصدارة، 

لكونهــا تمتلك أعلى المعــدالت العالمية في 

كثافة المشروعات واألعمال التجارية، فضاًل عن 

امتالكها أعلى قدرة عالمياً على اســتقطاب 

أصحاب المواهب مــن كل بلدان العالم. 

وُصنَفت اإلمارات فــي المركز األول عربياً 

والـــ 40 عالميــاً علــى »مؤشــر االزدهار 

العالمي«. وتفوقت اإلمارات على ماليزيا، 

التي ُصنَفت في المركــز الـ 41 عالميا، 

والصين الـ »57«، وروسيا الـ »74«. 
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احتلــت اإلمارات المركز األول إقليمياً والســادس عالمياً 

في مؤشــر أقوى العالمات التجاريــة الوطنية 2019 وفقاً 

للتصنيــف الصــادر أخيراً عن شــركة »برانــد فاينينس« 

البريطانيــة المتخصصــة في تصنيف وتقييــم العالمات 

التجاريــة. وأفــاد التقرير بصدارة اإلمارات على مســتوى 

 .AAA الشرق األوسط وشمال أفريقيا محققة تصنيف

20
احتلــت اإلمارات وفق مؤشــر االزدهــار العالمي المرتبة 

األولــى إقليميــاً والعشــرين عالمياً في قطــاع »الجودة 

االقتصاديــة«، وتفوقــت اإلمارات في هذا المؤشــر على 

فنلنــدا، التي حلت في المركز الـــ 21 عالمياً، واليابان الـ 

»26«، وأســتراليا الـ»31«، وفرنســا الـــ »37«، وكندا الـ 

»38«، وإسبانيا الـ »47«، وإيطاليا الـ »52«. 


