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איחוד האמירויות – תעודת זהות
איחוד האמירויות היא פדרציה שהוקמה בשנת  1971מהתאחדותן של
 7אמירויות הנמצאות בין המפרץ הפרסי לערב הסעודית ועומאן ,בשטח
שהיה קודם לכן תחת השפעה בריטית ושליטים אזוריים אחרים
▪ בירה :אבו  -דאבי
▪ אוכלוסיה 9.8 :מיליון נפש

▪ מטבע :דירהאם –  1( AEDדירהאם = ) ₪ 0.95
▪ שטח 83,600 :קמ"ר (פי  4מישראל לערך)
 74%מדבר 1,300 ,ק"מ של רצועת חוף
▪ שעון מקומי( GMT+4 :שעה קדימה מישראל)
▪ תוחלת חיים ממוצעת77.8 :
מקור  ,UAE Fact sheet :1קישור
מקור  ,World Bank :2קישור
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האמירויות המובילות :אבו דאבי ודובאי
אבו דאבי

דובאי

בירת האיחוד והאמירות הגדולה
ביותר ( 67,000קמ"ר 87% ,משטח
המדינה).

המרכז הכלכלי החשוב ביותר של
האיחוד .מובילה את כלכלת
האיחוד גם בתחום הפיננסי
וגם בתחום המסחר הבינ"ל

המרכז הפוליטי ,התרבותי ,הדתי
והתעשייתי של האיחוד.
אוכלוסייתה מגיעה ל 3-מיליון
תושבים ואזרחים.
בשטחה נמצא מקדש שייח' זייד
המפורסם ,מוזיאון הלובר המקומי,
ארמון האמירויות ומגדלי אתיח'אד.
מקור  ,Middle East Business Inteligence :1קישור
מקור  ,CIA World Factbook :2קישור

למרות גודלה הקטן 3,885 ,קמ"ר,
אוכלוסייתה מגיעה ל 3.3 -מיליון
תושבים ואזרחים ,הגדולה באיחוד.
בשטחה נמצא בניין בורג' חליפה
(הגבוה בעולם) מלון בורג' אל ערב
( הגבוה בעולם) ואיי הדקלים
המלאכותיים.
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חמשת האמירויות הקטנות
Ras al-Khaimah
גודל 1,684 :קמ"ר
אוכלוסייה416,000 :
שליטSheikh Saud bin Saqr :
Al Qasimi
משהו נוסף :חברת התרופות הגדולה
במפרץ ,Julpha ,פועלת בשטחה
Fujairah
גודל 1,165 :קמ"ר
אוכלוסייה152,000 :
שליטSheikh Hamad bin :
Mohammed Al Sharqi
משהו נוסף :כלכלתה משלבת חקלאות
ומכרות מחד ,ומסחר בינ"ל רחב מנגד
לאור הנמלים האטרקטיביים

מקור  ,The Seven Emirates :1קישור

Umm al-Qaiwain
גודל 777 :קמ"ר
אוכלוסייה72,000 :
שליטSheikh Saud bin Rashid Al :
Mualla
משהו נוסף :כלכלתה מושתת בעיקר על
גידול ימי ותעשיית מזון מוכוונת ייצוא

Ajman
גודל 259 :קמ"ר
אוכלוסייה504,000 :
שליטSheikh Humaid Bin Rashid Al Nuaimi :
משהו נוסף :האמירות הקטנה ביותר ונחשבת גם
ל"מסורתית" ביותר מבחינת הרכב הכלכלה
ואתריה ההיסטוריים
Sharjah
גודל 2590 :קמ"ר
אוכלוסייה2,374,000 :
שליטSheikh Dr. Sultan bin :
Muhammad Al Qasimi
משהו נוסף :ידועה כאמירות עם
המשאבים הטבעיים הרבים
ביותר ,בנוסף ל 19-אזורים
תעשייתיים גדולים וכן מוניטין של
אמירות עם מוסדות הלימודים
הטובים ביותר

6

מבנה שלטוני – פדרציה של  7מונרכיות
▪ איחוד האמירויות היא פדרציה של  7מונרכיות חוקתיות אשר בכל אחת מהן שליט (שייח')
המעביר את השלטון בירושה .המנהיג של כל אמירות מכריע בשאלות פנימיות של מדיניות
בתחומי כלכלה ,חברה ודת ,ואילו מדיניות החוץ וההגנה של האמירויות היא משותפת.
▪ בראש האיחוד פועלת "המועצה העליונה" המורכבת משליטי  7האמירויות .המועצה בוחרת
את הנשיא (המשמש גם כראש הצבא) וראש הממשלה של האיחוד (באופן מסורתי ,הנשיא הוא
שייח' אבו דאבי ואילו ראש הממשלה הוא שייח' דובאי) המנהל את מועצת השרים .במועצה
ניתן למצוא בין היתר ,שר לענייני אושר ,שר לענייני בינה מלאכותית ,שר לענייני פיתוח אנושי
ושר לענייני סובלנות.
▪ תחת המועצה העליונה מכהנת "אסיפה לאומית" ( ,)Federal National Councilבה 40
נציגים ממדינות האיחוד ,המשמשת כרשות מחוקקת .מחצית מהנבחרים ממונים ע"י השליטים
ומחציתם נבחרים בבחירות המתקיימות בכל ארבע שנים בהן מצביעים בעלי זכות הבחירה
באיחוד .בבחירות האחרונות ( )2019נבחרו לאסיפה הלאומית גברים ונשים במספר שווה.
▪ לאיחוד בית משפט עליון וכן בית משפט מקומי בכל אמירות .תקציב האיחוד מבוסס על
תקציב המועבר מכל אחת מהאמירויות.
מקור  ,UAE Egovernment :1קישור
מקור  ,CIA World Factbook :2קישור

מקור UAE Book 2018 :3

המועצה העליונה של שליטי האמירויות,
פועלת תחת הנשיא,שליט אבו-דאבי
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ההנהגה הנוכחית
חליף בן זייד בן סולטאן אל נייהאן

מוחמד בן ראשיד אל מכתום

נשיא איחוד האמירויות,
המפקד העליון של צבא איחוד האמירויות
והשייח' של אבו-דאבי

סגן הנשיא וראש ממשלת איחוד האמירויות
והשייח' של דובאי

נכנס לתפקידו ב 2004-עת ירש את אביו,
שהיה השייח' של אבו דאבי משנת 1966
ונחשב ל"-אבי" איחוד האמירויות והרוח החיה
מאחורי הקמתה.
במשך שנים היה יורש העצר המיועד של אביו
ובתקופה זו שימש במספר תפקידים צבאיים
ושר במספר משרדים.
בניין ה"בורג' חליפה" (הגבוה בעולם) נקרא
על שמו.

נכנס לתפקידו בשנת  ,2006בעקבות מות אחיו
הבכור.
לפני כן שימש במספר תפקידים בכירים כמו
מפקד משטרת דובאי ושר ההגנה של האיחוד.
היה מעורב באופן אישי ברבות מהיוזמות
הכלכליות של האיחוד ודובאי ביניהן הקמת
חברת התעופה "אמירייטס" ,הקמת מיזמי נדל"ן
גדולים ומיזמים לאומיים נוספים.
התחנך בבתי ספר בבריטניה והוכשר כטייס
באיטליה.
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"ממשלת האיחוד – "מועצת השרים
1. His Highness Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime
Minister and Minister of Defence.

9. Dr Anwar Bin Mohammad Gargash, Cabinet
Member and Minister of State for Foreign
Affairs.

2. Lt. General Sheikh Saif Bin Zayed Al
Nahyan, Deputy Prime Minister and
Minister of the Interior.

10. Abdul Rahman Bin Mohammad Bin
Nasser Al Owais, Cabinet Member, Minister of
Health and Prevention and Minister of State
for Federal National Council Affairs.

3. Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum,
Cabinet Member and Minister of Finance
4. Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan,
Deputy Prime Minister and Minister of
Presidential Affairs.
5. Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan,
Cabinet Member and Minister of Foreign
Affairs and International Cooperation.
6. Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan,
Cabinet Member and Minister of Tolerance
and Coexistence.
7. Mohammad Bin Abdullah Al Gergawi,
Cabinet Member and Minister of Cabinet
Affairs and the Future.
8. Ahmed Juma Al Zaabi, Minister of
Federal Supreme Council Affairs.
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11. Dr Sultan Bin Ahmed Al Jaber, Cabinet
Member and Minister of Industry and
Advanced Technology.
12. Reem Bint Ibrahim Al Hashemy, Cabinet
Member and Minister of State for
International Cooperation.
13. Shamma Bint Suhail Al Mazrouei, Minister
of State for Youth Affairs.
14. Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister
of State for Foreign Trade.
15. Noura Bint Mohammed Al Kaabi, Cabinet
Member and Minister of Culture and Youth.

16. Sarah Bint Yousif Al Amiri, Minister of
State for Advanced Technology.
 קישור,Gulf Today : מקור

"ממשלת האיחוד – "מועצת השרים
17. Mariam Bint Mohammed Almheiri, Minister 26. Dr Maitha Bint Salem Al Shamsi, Minister of
of State for Food and Water Security.
State.
18. Abdullah Bin Touq Al Marri, Cabinet
Member and Minister of Economy.
19. Dr Abdullah Belhaif Al Nuaimi, Cabinet
Member and Minister of Climate Change and
the Environment.
20. Suhail Bin Mohammed Al Mazrouei,
Cabinet Member and Minister of Energy
and Infrastructure.
21. Omar Bin Sultan Al Olama, Minister of
State for Artificial Intelligence, Digital
Economy, and Teleworking Applications.
22. Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of
State for Entrepreneurship and SMEs.
23. Ohood Bint Khalfan Al Roumi, Minister of
State for Government Development and The
Future.
24. Zaki Nusseibeh, Minister of State.
25. Ahmed Ali Al Sayegh, Minister of State.
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27. Hessa Bint Essa Buhumaid, Cabinet
Member and Minister of Community
Development.
28. Nasser Bin Thani Al Hamli, Cabinet
Member and Minister of Human Resources
and Emiratisation.
29. Jameela Bint Salem Al Muheiri, Cabinet
Member and Minister of State for Public
Education.

30. Mohammed Bin Ahmed Al Bowardi,
Cabinet Member and Minister of State for
Defence Affairs.
31. Sultan Bin Saeed Al Badi, Cabinet Member
and Minister of Justice.
32. Obaid Humaid Al Tayer, Cabinet Member
and Minister of State for Financial Affairs.
33. Hussain Bin Ibrahim Al Hammadi, Cabinet
Member and Minister of Education.

 קישור,Gulf Today : מקור

השינוי במשרד הכלכלה המקומי

כחלק מהשינויים במבנה הממשלה שביצע ראש הממשלה ביולי האחרון ,התווספו  2שרים לצד שר הכלכלה.

בעוד מטרת משרד הכלכלה היא לתכלל את הפרויקטים הכלכליים המקומיים למען פיתוח הכלכלה האמירתית בכללותה,
השר למסחר בינ"ל ,ד"ר אל זיודי (כיהן לפני כן כשר לסביבה ושינוי אקלים) מופקד על קידום שיתופי הפעולה של החברות
האמירתיות בעולם ,הגדלת פעילות החברות הזרות והמקצוענים הבינ"ל הפועלים במדינה ע"י טיפוח האקוסיסטם המקומי.
השר ליזמות ועסקים קטנים ובינוניים ,ד"ר אל פאלאסי (כיהן לפני כן כשר להשכלה גבוהה) מופקד על תוכניות לאומיות
לעידוד העסקים הקטנים ,קידום היזמות במגוון תחומים כלכליים וכן על המדיניות הלאומית בנושא קידום התיירות.
מקור  :משרד הכלכלה האמירתי ,קישור ,קישור ,קישור
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מדיניות החוץ
▪ את מדיניות החוץ יורש העצר של אבו-דאבי וסגן מפקד הצבא של האיחוד– מוחמד בין
זאיד אל נהיאן ( .)MBZהוא מעורב רבות בקבלת ההחלטות של המדינה מתוקף מעמדו
ומצבו הבריאותי הרעוע של הנשיא .הוא מוביל את הקו הפרו-דמוקרטי של המדינה,
המתנגד לאיסלאם הקיצוני .שר החוץ בפועל הוא עבדאללה בין זאיד אל ניהאן (.)ABZ

▪ לאיחוד מדיניות חוץ אקטיבית השואפת ליחסים ושיתופי פעולה נרחבים עם כל מדינה
באשר היא .במקור היא חלק מגוש המדינות ה"-לא מזוהות" באו"ם.
▪ איחוד האמירויות היא חברה מרכזית בקרטל הנפט אופ"ק וכן כבמועצת מדינות המפרץ
–  ,)Gulf Countries Council( GCCכמו גם ב"ליגה הערבית" וב ,OIC-ארגון שיתוף
הפעולה האסלאמי.
▪ לפי משרד החוץ של האיחוד ,סיוע החוץ של האיחוד עמד על כ 7.8 -מיליארד דולר ב-
 2018והתחלק בין  42מדינות שונות בדגש על יעדי הפיתוח בר קיימא של האו"ם.
▪ לאיחוד קשרים חזקים עם ארה"ב (המחזיקה בשטחה  5,000חיילים ב 3 -בסיסים צבאיים
בנוסף לפעילות אזרחיות רבות) וסין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר שלה היות והיא
שותפה לחזון "דרך המשי החדשה" שמנהיג נשיא סין.
מקור  ,UAE Ministry of Foreign Affairs :1קישור
מקור UAE MOE Annual Economic Report, 2019 :2
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אוכלוסיית איחוד האמירויות
דובאי ואבו-דאבי מהוות כ 70%-מאוכלוסיית האיחוד

כ –  89%מאוכלוסיית האיחוד הם זרים שאינם אזרחים

כוח העבודה המקומי מורכב מכ 5.5-מיליון עובדים לערך (לעומת כ 4.5-מיליון לערך בישראל לשם השוואה)
מקור  :1ניתוח  ,GMIקישור
מקור  ,CIA World Factbook :2קישור
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סקירה מאקרו – כלכלית

14

כלכלת האיחוד
▪ מאז גילוי הנפט בפדרציה במחצית המאה ה ,20-ולאחר שנים של התבססות על
כלכלת נפט  ,עוברת המדינה בשנים האחרונות שינויים נרחבים בחזון הכלכלי,
בהרכב הכלכלה ,בחלוקת התפקידים בין המגזר הפרטי והממשלה וכן בשוק
העבודה המקומי.
▪ עד היום השיגה המדינה את מעמדה הכלכלי משילוב של עושר עצום במשאבים
טבעיים (בייחוד ביחס לגודל האוכלוסייה) עם מיצוב כאטרקטיבית לקיום מסחר
בינ"ל מגוון בשטחה .שילוב זה פיתח את המגזר הפיננסי המקומי והתבטא
בתנופת בנייה מרשימה לצד מנגנונים כלכליים ,מסחריים ומערכים לוגיסטיים
מתקדמים מהמובילים בעולם.
▪ הצעד הבא שמובילה ההנהגה המקומית הוא להפיכת הכלכלה ליצרנית ,בעלת
יכולות בתחומים בעלי ערך מוסף גבוה (טכנולוגיה) בדגש על פיתוח ההון האנושי
של התושבים ורתימתם לתחומי פעילות חדשים.
▪ לשם כך מצהירה המדינה על השקעות עתק ותוכניות ארוכות טווח בסכומים
גבוהים מאוד.
מקור  ,Middle East Business Inteligence :1קישור
מקור  ,CIA World Factbook :2קישור
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תמונת מצב מאקרו  -כלכלית
)Total GDP 2019 ($ Millions
3,845,630

1,642,383

792,967
421,142

395,099

183,466

United Arab Emirates

Qatar

38,574
Saudi Arabia

Bahrain

Korea, Rep.

Israel

Germany

כלכלת האיחוד דומה בגודלה לישראל והיא השניה בגודלה בעולם הערבי
מקור :נתוני הבנק העולמי
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תמונת מצב מאקרו  -כלכלית
)GDP Growth (YoY, %
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Emirates ARE
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Bahrain BHR
Qatar QAT

1.2

2018

Saudi Arabia SAU

2.9
3.1
2.1

2.4
1.6

5.1
4.1

Israel ISR

2017

2016

2015

-0.7

התזוזות המשמעותיות בשוק הנפט בשנים האחרונות השפיעו רבות על התמ"ג במדינות ערב וגרמו
לירידות גדולות ,בעוד ישראל חוותה צמיחה קבועה בשנים אלה.
מקור :נתוני הבנק העולמי
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תמונת מצב מאקרו  -כלכלית
)GDP Per Capita, PPP ($
64,782

68,794
61,264

63,039
57,163

Israel ISR
Saudi Arabia SAU

43,103
43,641

23,140
23,504

2019

43,839

40,645

38,142

38,663

41,720

40,542

23,339

20,804

19,879

23,991

23,709

22,619

22,689

2018

2017

2016

2015

37,322

35,777
20,628

Bahrain BHR
Qatar QAT
United Arab
Emirates ARE

בהשוואה אבסולוטית של התוצר לנפש ,איחוד האמירויות מציגה נתונים נמוכים בכ –  30%לאלה של ישראל.
עם זאת ,הרכב התוצר שונה דרמטית כפי שניתן לראות בשקף הבא.
מקור :נתוני הבנק העולמי

18

תמונת מצב מאקרו  -כלכלית
דירוג אשראי

תמ"ג ,התפלגות
חקלאות

תעשייה

שירותים

איחוד
האמירויות

0.9%

49.8%

49.2%

איחוד
האמירויות

קטאר

0.2%

50.3%

49.5%

קטאר

AA-

בחריין

0.3%

39.3%

60.4%

בחריין

B+

B2

ערב הסעודית

2.6%

44.2%

53.2%

ערב הסעודית

A

A1

A-

ישראל

2.4%

26.5%

69.5%

ישראל

A+

A1

AA-

משקל התעשייה במדינות המפרץ גבוה עקב תעשיית האנרגיה,
והכלכלה המקומית טרם עברה לכלכלת ידע מבוססת שירותים
מקור  ,CIA World Factbook :1קישור
מקור  ,CIA World Factbook :2קישור

מקור  ,Trading Economics :3קישור

Fitch

Moody’s

S&P

AA

Aa2

AA

Aa3

AAB+

לאיחוד דירוג האשראי הגבוה ביותר באזור ,בשלושת חברות
הדירוג הבינלאומיות
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תמונת מצב מאקרו  -כלכלית

▪
▪

תעשיית האנרגיה (נפט וגז) מהווה כיום כ 30% -מהתוצר (בעבר הייתה מעל )50%
ענף הקמעונאות (הכולל את תחום הרכב והמזון) הוא השני בגודלו והמהווה  11.6%מהתוצר

מקורUAE Macro Economic Model 2020 :
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תנאי פתיחה גאו-פוליטיים להתפתחות הכלכלית של המדינה
”“Dubai is a politically neutral business-friendly global hub
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

מיקום גאוגרפי אסטרטגי
צומת תעופה ומסחר ימי ויבשתי בעל
מקום מרכזי על המפה העולמית

מעמד פוליטי אזורי

שמירה על מערכות יחסים ושת"פ
מדיני-כלכלי עם רוב מדינות האזור
(ביניהן איראן) בפרויקטים משותפים
ובהשקעות הדדיות

מקור ,About the UAE Economy :קישור

כוח כלכלי בינלאומי

מעמד פוליטי – כלכלי איתן בעיני
המעצמות והגופים הבינ"ל שהתבסס
בשנים האחרונות לאור ההתחזקות
וההשקעות שבוצעו ברחבי העולם
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מיקום גאוגרפי אסטרטגי
מרכז מסחר ,תעופה ותעבורה ימית מרכזי
▪ דובאי מיצבה את עצמה כצומת מסחר מרכזי שניה רק להונג קונג
וסינגפור (באיחוד מעל  10נמלים ימיים ו 12-נמלי תעופה).

▪ שדה התעופה של דובאי הוא ה 5 -בעולם בכמות הנוסעים וה6 -
בעולם בכמות הסחורה שעוברת דרכו.
▪ הנמל הימי  Jebel Aliבדובאי הוא נמל המכולות ה 9-בגודלו מבחינת
נפח תעבורה שנתי (מעליו רק הנמלים של סין ,סינגפור וקוריאה)
וכולל רציף פריקת מכולות ממוכן לגמרי.
▪ דובאי אומנם מושכת אליה את מירב הפעילות הכלכלית ,אך
השלטונות עושים מאמצים רבים לפתח את שאר האמירויות ולהרחיב
את האקוסיסטם ככל האפשר ע"י תכניות לאומיות ,פיזור מרכזי
הסחר ושדרוג התשתיות.
מקור  ,About the UAE Economy :1קישור
מקור  :2ניתוח  ,BROOKINGSמקור

מקור  ,Loyd’s List :3קישור
מקור  ,RAK Free Trade Zone :4קישור

מקור  ,The UAE Book 2018 :5קישור
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כלי העבודה הכלכליים המרכזיים
קרנות עושר ריבוניות

אזורי סחר חופשי

 3מ 15-קרנות העושר הריבוניות הגדולות בעולם שייכות לאיחוד
האמירויות .סך קרנות העושר של האיחוד חוצות את רף ה 1.3-טריליון .$
▪  $700 :ADIAמיליארד
▪  $240 :ICDמיליארד
▪  $230 :Mubadalaמיליארד

ברחבי האיחוד פרוסים מעל  37אזורי סחר חופשי ,בעלי
התמחויות בסקטורים שונים .אלה מציעים תנאים
משפטיים ומסחריים מקלים ואטרקטיביים לקידום
פעילות כלכלית עבור גופים בינ"ל המעוניינים לפעול
באיחוד ובאזור המפרץ.

מקור  ,Al Arabiya :1קישור
מקור  ,Finnacial Times :2קישור

מקור  ,About the UAE Economy :3קישור
מקור  ,TBA :4קישור
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מקרי בוחן להשקעות ממשלתיות נרחבות בשנים האחרונות
תחבורה
▪ פרויקט  Etihad Railהמחבר במסילות את כל  7האמירויות להעברת
סחורות ,מטען ונוסעים (כ 40-מיליארד .)AED

▪ פרוייקטי המטרו ,הרכבת הקלה ,וה Hyperloop-בדובאי ( $22מיליארד)
▪ הרחבת נמל התעופה של אבו דאבי ושל אל-מקטום.

תשתיות
▪

שדרוג הדרגתי של תשתיות באמירויות ע"מ להשוותן לרמה של דובאי
ואבו דאבי הממשיכות להתפתח (פרוייקט .)Smart Dubai 2021

▪

השקעות משמעותיות בתשתית של כורים גרעיניים ואנרגיות ירוקות.

▪

הממשלה תכננה להשקיע  30מיליארד  AEDבאקספו של 2020
שהתבטל /נדחה בגלל הקורונה.

מקור  ,About the UAE Economy :1קישור
מקור  ,Rail Technology :2קישור

מקור  ,Architect Magazine :3קישור
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איחוד האמירויות כמרכז ( (Hubפיננסי
▪ איחוד האמירויות רואה עצמה כמרכז הפיננסי המרכזי של כל איזור ה ,MENA-וממשיכה לפעול
כדי לבסס את מעמדה .דובאי היא הלב הפיננסי של המדינה.

▪ דובאי מדורגת במקום ה 15-במדד הGlobal Financial Centers Index -
(דורגה במקום ה 25-בשנת .)2007
▪ באיחוד פועלים  59בנקים ,מהם  38זרים (לעומת  4זרים בלבד בישראל)
במדינה פועלות  3בורסות לניירות ערך:

)Dubai Financial Market (DFM
Nasdaq Dubai
Abu Dhabi Securities Exchange

1.
2.
3.

▪ ב –  ,DIFCיוזמה המקדמת את דובאי כמרכז פיננסי ,רשומות כיום מעל  2,000חברות רב
לאומיות בתחום הפיננסי (כ 250-מהם נוספו רק ב )2019-המנהלות סכום מקביל ל30%-
מהתמ"ג של כל מדינות המפרץ הפרסי.
▪ דובאי מעודדת טכנולוגיות פיננסיות חדשות דרך אקסלרטורים מקומיים בתחומי הפינטק,
מעניקה מימון לסטארטאפים ומעודדת הצטרפות של עובדים מקומיים לתחום.
מקור  ,Fortunly :1קישור
מקור  ,GFCI :2קישור
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איחוד האמירויות במדדים הבינלאומיים
Quality of Life
(The Economist)

מדד התחרותיות

)World Economic Forum(

Doing Business
)(הבנק העולמי

2020

2020

2019

 במדד העולמי18

 בעולם הערבי1
 במדד העולמי16

Global Innovation
Index (GII)

מדד השחיתות העולמי

)Transparency International(

מדד התיירות העולמי
)World Economic Forum(

2020

2019

2020

 במדד העולמי21

 במדד העולמי33

 במדד העולמי34
 בתשתיות17
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 במדד העולמי9
 בתחרותיות דיגיטלית12

 קישור,The Economist :7 מקור
 קישור,Transparency Int’ :8 מקור

 קישור,US Department of State :5 מקור
 קישור,Global Innovation Index :6 מקור

 קישור,WEF Travel and Tourism report :3 מקור
UAE MOE Annual Economic Report, 2019 :4 מקור

 קישור,About the UAE Economy :1 מקור
 קישור,The UAE Rankings :2 מקור

 FDIבאיחוד האמירויות
▪ איחוד האמירויות זכתה להכניס כשליש מכלל ההשקעות הזרות
שהגיעו לעולם הערבי ב $10.3( 2018-מיליארד מתוך $31
מיליארד).
▪ איחוד האמירויות אחראית על כ 16%-מכלל ההשקעות הזרות
שבוצעו במדינות המפרץ ( )GCCבאותה שנה.
▪ דובאי היא גולת הכותרת של ההשקעות הזרות הנכנסות,
ממוצבת כעיר מס  3בעולם בכמות ההשקעות הזרות הנכנסות
יחד עם סינגפור ולונדון ,עם  523פרויקטים 37% ,מהם מארה"ב.
▪ דובאי ממוקמת ראשונה בעולם במספר ההשקעות באנרגיות
מתחדשות.

▪ הקטגוריות המרכזיות להשקעות הנכנסות הן קמעונאות ,תיירות
ומזון  43% .מהפרויקטים הם בתחומי טכנולוגיה גבוהה ובינונית.
מקור  ,Dubai FDI :1קישור
מקור  ,FDI Magazine :2קישור

מקור UAE MOE Annual Economic Report, 2019 :3
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עושים עסקים עם האמיר
▪ הכלכלה האמירתית ,על הישגיה וגודלה מבוססת על קבוצה
אתנית מקומית קטנה יחסית ומנגנון פוליטי שאינו דמוקרטי.

האמיר ומשפחתו

▪ הכוח הדוחף מאחורי הפיתוח שעברה הכלכלה בעשורים
האחרונים הוא מנהיגי האמירויות עצמם שהשכילו למנף את
משאבי המדינה לפעילות כלכלית מרשימה ובתוך כך לבנות
מנגנוני שלטון מתקדמים ,שוק מקומי חזק ואטרקטיביות
בינ"ל ייחודית.
▪ עם זאת ,משפחות השלטון הרחבות ומקורביהם עדיין מהווים
את המנוע המרכזי של הפעילות הכלכלית במדינה :חלק גדול
מההון מרוכז בחברות וקרנות בשליטתם וכלל הגופים
הפוליטיים והכלכליים של המדינה פועלים בהתאם לחזונם
ותחת ניהולם.
▪ רבים מגדירים את הכלכלה האמירתית כמונעת ע"י מספר
משפחות חזקות החולשות על תחומי פעילות רבים.

מנגנוני השלטון ומשרדי הממשלה

בנקים

קרנות
העושר

קרנות
פרטיות
והון
סיכון

סוכנויות
השקעות
מקומיות

תאגידים
בבעלות
משותפת

חברות
ממשלתיות

חברות מקומיות ובינ"ל בשוק הפרטי
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 8המשפחות שמניעות את כלכלת איחוד האמירויות
Al-Futtaim
דמויות בולטות:
עומר אל פוטיים
עסקים עיקריים:
קונצרן מאג'יד אל פוטיים המחזיק
במרכזי קניות ענקיים ומבצע
השקעות נדל:ן מסחרי; וקונצרן שני
המחזיק בזכיינות של מותגים בינ"ל
דוגמת איקאה וחברות ביטוח

A.W. Rostmani
דמויות בולטות:
אמינה והודא
אל רוסטמאני
עסקים עיקריים:
יבואנית מותגי הרכב ניסן ורנו;
בעלת חברות דלק; בעלת עסקי
קמעונאות והשקעות נדל"ן.
מקור  :1גלובס מהדורה מודפסת ,אוקטובר 2020

Juma Al Majid
דמויות בולטות:
ג'ומעה אל מאג'יד
עסקים עיקריים:
יבואני קיה ויונדאי ,יבוא מוצרי מזון
וזכיינות של מותגים כמו יוניליוור,
נסטלה וג'נרל מילס ורשתות מזון
בריא (היבואנית הגדולה באמירויות
בתחום) .המשפחה מחזיקה גם
במפעלי תעשיה ובחברות בנייה.

Saeed & Mohammed
Al Naboodah
דמויות בולטות:
האחים סעיד
ומוחמד אל נאבודה
עסקים עיקריים:
שני קונצרנים השולטים על חברות
בנייה ,יבואני פז'ו ,פורד ,אאודי
ופולקסווגן ומייצג חברות תיירות
ותעופה בינ"ל.

Al Tayer
דמויות בולטות:
עובייד אל טאייר ,שר
לענייני פיננסים
עסקים עיקריים:
יבוא מותגים ,רכב (פרארי) ומוצרי
צריכה .בעלים של חברות ביטוח,
בנקים ,מרכז קניות (בלומינגדיילז
המקומי) ,חנויות מותגים ,רשתות
בתי קפה ומסעדות

Al Habtoor

Al Ghurair
דמויות בולטות:
עבדול רחמן סייף
אל גורייאר,
מאג'ד סייף
אל גורייאר
עסקים עיקריים:
מפעלי תעשייה כבדה ,מלט,
מתכות וכימיקלים ,בנוסף מחזיקה
במספר מרכזי קניות גדולים

S.S. Lootah

דמויות בולטות:
חלף אל הבטור

דמויות בולטות:
יחיא אל לוטה

עסקים עיקריים:
יבוא מכוניות יוקרה ובהן בנטלי
ובוגאטי ,רשתות בתי מלון באירופה
וארה"ב .בבעלותם חברות האחזות
הגדולה באמירויות

עסקים עיקריים:
הבנק האיסלאמי ששוויו 7-9
מיליארד דולר ,פעילות בגז טבעי,
השקעות בטכנולוגיה ובעיקר מרכזי
מחקר ומפעלים רפואיים.
29

חזון איחוד האמירויות
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התווית חזון כצורת העבודה של השלטון
▪ איחוד האמירויות נמצאת בצומת פוליטית-כלכלית ייחודית :מחד ,עושר כלכלי מפליג ,מנגד התובנה שעל מנת
להמשיך את צמיחת המדינה והכלכלה בדורות הבאים יש לבצע רפורמות משמעותיות עבור ה.Post-Oil Era -
▪ מנהיגי האמירויות מנצלים את הסמכויות הרבות שניתנו להם במסגרת צורת השלטון הנהוגה על מנת לרתום את כל
הכלים והמשאבים שבידיהם על לבצע את השינוי בצורה נכונה.
▪ ניתן לזהות אופן פעולה שבה המנהיגים מתווים "חזון" כללי למדינה או חזון ספציפי לתחום מסויים .לאחר מכן מקצים
סכום משמעותי לקידומו לאורך מספר שנים ,מגדירים מטרות ברורות ומטילים על משרדי ממשלה שונים ,רשויות
משנה וגופים פרטיים לפעול לקידומו.
▪ אופן עבודה זו חוזר על עצמו במספר תכניות שהמדינה הציגה ,וכן באינספור תכניות לתחומים ייעודיים .הדבר
מתאפשר כאמור ,לאור מאפייניה הייחודיים של המדינה כיום.
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“ UAE Vision 2021” – #1
The UAE will benefit from a sustainable and diversified economy,
flexible in adopting new economic models, and capitalizing on
global economic partnerships to guarantee long-term prosperity
for current and future generations of Emiratis.
:עיקרי התוכנית
 בניית חברת מאוחדת ושימור הזהות הייחודית.1
 חברה בטוחה ומערכת משפט צודקת.2
 כלכלה מקומית תחרותית מבוססת על כלכלת מידע.3
 מערכת חינוך איכותית.4
 מערכת חינוך ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר.5
 סביבה מקיימת ותשתיות ירוקות.6
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 קישור,National Agenda :3 מקור

 קישור,About the UAE Economy :1 מקור
 קישור,UAE Strategy for the 4 IR :2 מקור

"UAE Centennial 2071" – #2
עיקרי התוכנית:
.1

"הממשלה הטובה בעולם" :ממשלה ממוקדת עתיד –
להיות הממשלה הטובה בעולם

.2

"החינוך הטוב בעולם" :חינוך מצוין – בייחוד בתחומי
המדע וטכנולוגיה ,חלל ,הנדסה ,רפואה וחדשנות

.3

"הכלכלה הטובה בעולם" :כלכלת מידע מגוונת –
קידום התעשייה המקומית בתחומי הטכנולוגיה ,עידוד
חדשנות ומו"פ.

.4

"החברה המאושרת בעולם" :חברה יציבה ומאוחדת –
קידום קהילה בטוחה ,סבלנית ,אתית בעלת רמת חיים
גבוהה (כולל גם את קידום מעמד האישה)

מקור  ,UAE Centennial 2071 :1קישור
מקור  ,UAE Strategy for the 4 IR :2קישור
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"Abu – Dhabi Economic Vision 2030" – #3
עיקרי התוכנית:
.1

בניית מערכת כלכלית פתוחה ,יעילה ,אפקטיבית ומוטמעת
בקהילת העסקים הבינ"ל

.2

אימוץ מדיניות פיסקאלית אחראית שתאפשר את השאיפות
הכלכליות של המדינה

.3

בניית מערכת מוניטארית ושווקים פיננסיים עמידים ויציבים

.4

חתירה לשיפורים משמעותיים ביעילות שוק העבודה המקומי

.5

פיתוח תשתיות מתקדמות שיתמכו בצמיחה הכלכלית הצפויה

מקור  ,Abu-Dhabi Economic Vision 2030 :1קישור
מקור  ,Abu-Dhabi Economic Vision 2030 – ongoing journey of Economic Development :2קישור

יעדי התוכנית

34

דוגמאות נוספות לתוכניות חזון משמעותיות בתחומים שונים

35

 קישור,Federal Governments’ Strategies and Plans :3 מקור

 קישור,Local Governments Strategies and Plans :1 מקור
 קישור,UAE Book 2017 :2 מקור

מגמות מרכזיות החוזרות בכל התוכניות

Diversification

גיוון הכלכלה המקומית כך שתורכב מתחומי ליבה משמעותיים ומשגשגים נוספים ,לצד
תעשיית הנפט המסורתית

Localization

הפיכת חלק משמעותי יותר מהפעילות הבינ"ל הענפה בתחומי האיחוד למושתת על
חברות מקומיות ,עובדים מקומיים ואופרציה מקומית

Emiratization

קפיצת מדרגה של ההון האנושי המקומי בהשכלה ,ביכולות ובמוטיבציה על מנת לתפוס
תפקידי מפתח בפעילות השוק הפרטי ולהוביל את הכלכלה המקומית לתחומים חדשים
36

Diversification & Localization
▪

הנהגת איחוד האמירויות פועלת לאור ההנחה שאין להמשיך את ההתבססות הדומיננטית של כלכלת המדינה על
נפט ואנרגיה בלבד.

▪

היותה של המדינה צומת מרכזית למסחר בינ"ל כיום ,דבר המקיים מערכות מסחר ושירותים ענפות ברמה המקומית
אינו מספק את קברניטי המדינה .לתפיסתם ,רק קיומה של כלכלה מגוונת מקומית תבטיח את המשך הצמיחה
והשגשוג של המדינה .לשם כך הושקו בשנים האחרונות אינספור מהלכים ותוכניות לגיוון הכלכלה לתחומים נוספים
ולשילוב בין הצמיחה של תעשיות מקומיות ל"יבוא" של תעשיות בינ"ל לתוך האיחוד.

▪

בשלב הראשון  -פיתוח תעשיית התיירות המקומית.

▪

בשלב השני – הגדלת התעשיות המקומיות ,בדגש על תעופה ,חלל ואנרגיה ירוקה.

▪

בשלבים הבאים – תחומי התחבורה ,החינוך ,הבריאות והמים.

המדינה משקיעה בימים אלה לא פחות מ 300-מיליארד  AEDב 100-פרוייקטים להשגת מטרות אלה
מקורUAE MOE Annual Economic Report, 2019 :
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Emiratization
▪

בעיני מנהיגי האיחוד ,המהפכה בהון האנושי של שוק העבודה המקומי היא קריטית ליציבות המדינה ,המשך השיפור ברמת
החיים ,והמשך הצמיחה.

▪

המפתח למיצוי הפוטנציאל של ההון האנושי האמירתי ע"פ החזון של המנהיגים ,הוא פיתוח תרבות של יזמות מקומית
המבוססת על חדשנות ,מחקר ופיתוח .הצמחת דור יצירתי ושאפתן שיוביל את כוח העבודה המקומי להיות תחרותי בתחומי
כלכלת המידע והטכנולוגיה.

▪

כלי מרכזי בו נעשה שימוש הוא עידוד של האוכלוסייה המקומית לעבור למגזר הפרטי על חשבון המשרות במשרדים
והחברות הממשלתיות ה-נוחות ( 94%מהאמירתים מועסקים במשרות במגזר הציבורי) .לשם כך פותחו תוכניות הכשרה,
פיתוח והשמה מקצועית .הממשלה מטילה על גופים וחברות זרות "מכסות" של העסקת מקומיים בתפקידים הרלוונטיים
ומחייבת אותם להשתתף בהכשרות מקצועיות בתמורה להשתתפות של המדינה בשכרם ,תמריצים כלכליים משמעותיים
והקלות אדמיניסטרטיביות נוספות.

▪

בבתי הספר התיכונים הושקו תוכניות לימודים רבות המכווינות את האמירתים להבין את חשיבות בחירת המקצוע ,בייחוד
מקצועות הרפואה וההנדסה ,ומנגד תכניות "ניקוד" עבור בנקים ומוסדות פינניסים עבור העסקה של מקומיים בתפקידי
ניהול זוטרים ובכירים .הושקו יוזמות לעידוד נשים להשתתפות משמעותית דרך בחירת אפשרויות עבודה מותאמות להן.

מנהיגי האיחוד שואפים לבנות כוח עבודה מקומי שאפתן ,בעל יכולות ותחרותי בשוק הבינ"ל
מקור UAE MOE Annual Economic Report, 2019 :1
מקור  ,Tech Entrepreneurship ecosystem in the UAE, 2018 :2קישור

38

גופים ממשלתיים וכלכליים מרכזיים
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גופי השקעות ממשלתיים
רשויות השקעה
רשויות ההשקעה מתכננות ומסדירות השקעות ברמה הפדרלית והמקומית .חלקן מתפקדות גם כקרנות עושר המנהלות הון והשקעות.

קרנות עושר נוספות
קרנות העושר הריבוניות הפועלות באיחוד האמירויות מנהלות ,לפי ההערכות ,כ $1.3 -טריליון.
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ADIA
The Abu Dhabi Investment Authority
רשות ההשקעות באבו דאבי ( )ADIAהיא קרן העושר הריבונית הגדולה בעולם וגודלה מוערך בכ $875 -מיליארד.
הקרן מתפקדת כמוסד השקעות עצמאי ומנהלת את יתרות הנפט של האמירות.
מעמד :על פי חוקת איחוד האמירויות הערביות ,משאבי הטבע של אבו דאבי הם רכושה הציבורי של האמירות .ממשלת אבו דאבי מספקת ל ADIA -כספים

המוקצים להשקעה ,לדרישות התקציביות שלה ולהתחייבויות האחרות שלה ADIA .נדרשת להשקיע (ולהשקיע מחדש) כספים אלה ולהעמיד לרשות ממשלת
אמירות אבו דאבי את המשאבים הכספיים על מנת להבטיח ולשמור על שגשוגה העתידי של האמירות .בפועל ,משיכות כאלה התרחשו לעיתים רחוקות ,והקרן
מבצעת את פעילויות ההשקעה שלה באופן עצמאי וללא ניהול צמוד מצד לממשלת אבו דאבי.
מדיניות השקעה :כיום  ADIAמשקיעה בכל השווקים הבינלאומיים – מניות ,הכנסה קבועה ,תשתיות ,נדל"ן ,הון פרטי ואלטרנטיבות (קרנות גידור ויועצי סחר
בסחורות –  .)CTAהתיק הגלובלי של הרשות מחולק לתתי קרנות המכסות סוג נכס ספציפי ,ולכל סוג נכסים יש מנהלי קרנות משלו ואנליסטים.
כמעט כל סוג נכסים מנוהל באופן פנימי וחיצוני .בסך הכל בין  70%ל  80%-מנכסי הארגון מנוהלים חיצונית  ADIA .יא רוכשת גדולה של נדל"ן מוסדי בארה"ב

באמצעות גופי משנה שונים .לעתים קרובות היא מחזיק בבעלות חלקית עם שותפי נדל"ן מובילים ומשקיעה גם בפרויקטי פיתוח.

מקור ,ADIA :קישור
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ADIA
הקרן מורכבת ממספר ועדות מרכזיות:
ועדת הביקורת :ממונה על ידי הדירקטוריון ומפקחת על מינוי רואי חשבון חיצוניים ,דיווח כספי
בהתאם לתקנים פיננסים בינלאומיים ,מערכות של בקרה פנימית וביקורת פנימית.
ועדת ההשקעות :אחראית על ניהול ופיקוח כל נושאי ההשקעות .המנכ"ל יושב בראש ועדת
ההשקעות ,בסיוע שני סגני יו"ר ,בהשתתפות המנהלים הכלליים של כל מחלקות ההשקעה
ונציגי בקרה ,כנדרש.
הוועדה לניהול סיכונים :ואחראית על פיקוח ויישום מסגרת ניהול הסיכונים של  .ADIAמורכבת
מחברי ועדת ההשקעות.

ועדת הנחיות ההשקעה :מסייעת לוועדת ההשקעות בעקביות ובהירות בהנחיות ההשקעה.
ועדת הניהול :אחראית לבחון ולהעניק המלצות בנושאים שאינם השקעה וארגוניים ,לרבות
תכנון ותקצוב.
מקור ,ADIA :קישור
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ADIA
מועצת המנהלים

חאמד בן זייד אל נהיאן  ,מנכ"ל

מנצור בן זייד אל נהיאן
סגן ראש הממשלה ושר לענייני נשיא (איחוד
האמירויות הערביות)

ח'ליפה בן זייד אל נהיאן  ,יו"ר

מוחמד בן זייד אל נהיאן

(נשיא איחוד האמירויות ושליט אבו דאבי)

(נסיך הכתר של אבו דאבי וסגן המפקד העליון)

מוחמד הברוש אל סווידי

מוחמד בן ח'ליפה בן זייד אל נהיאן

ראש מחלקת האוצר (אבו דאבי)

חבר המועצה המבצעת (אבו דאבי)

חליל מוחמד פולטתי
מקור ,ADIA :קישור
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ADIA
מדיניות השקעה

מקור ,ADIA :קישור
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ADIA
השקעות אחרונות
▪ השקעות גדולות בהודו ,אפריקה
▪ השקעות בנדל״ן ותחבורה
▪ תזוזה לכיוון ההשקעות
הטכנולוגיות

מקור ,ADIA :קישור
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ICD

Investment Corporation of Dubai
תאגיד ההשקעות של דובאי ( )ICDהוא חברת אחזקות ממשלתית המתפקדת כקרן
עושר ריבונית בבעלות ממשלת דובאי .החברה הוקמה במאי  2006עם העברת תיק
ההשקעות הממשלתי מאגף ההשקעות במשרד האוצר ,ותפקידה לפקח על תיק
ההשקעות הממשלתי תוך הוספת ערך .בראש החברה עומד המנכ"ל מוחמד איברהים
אל שייבאני .הקרן מוערכת בכ $300-מליארד.

מקור ,ICD :קישור
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ICD
מועצת המנהלים

מקור ,ICD :קישור
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ICD
מדיניות השקעה

מקור ,ICD :קישור
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ICD
השקעות אחרונות
▪ התאגיד משקיע בחברות בעלות

חשיבות לתוכניות הכלכליות של דובאי
(לא רק חברות מצליחות).
▪ התאגיד מקפיד על השקעה משמעותית
במגוון חברות אמירתיות מקומיות,
לצד חברות בינ"ל

מקור ,ICD :קישור
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MUBADALA

▪ מובאדלה היא חברת השקעות עולמית עם מנדט ליצור
תשואות כספיות בנות קיימא עבור אבו דאבי .החברה
שואפת למלא תפקיד קריטי בחברה הפנימית באבו-דאבי
ומחוצה לה ,על ידי הנעת שינוי חיובי באמצעות השקעות
אשר מובילות לצמיחה ותשואה.
▪ החברה קיימת מתוקף החוק ליצירת חברת ההשקעות
מובאדלה ,והיא נמצאת בבעלותה המלאה של ממשלת
אבו דאבי .החברה היא מיזוג של שתי קרנות העושר
הריבוניות של אבו דאבי ,חברת ההשקעות הבינלאומית
לנפט ( )IPICוהחברה לפיתוח מובאדלה (מובאדלה),
ונכסיהן.

מקור ,Mubadala :קישור
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MUBADALA
פריסת השקעות גלובאלית

מקור ,Mubadala :קישור

51

MUBADALA

52

52

 קישור,Mubadala :מקור

MUBADALA
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 קישור,Mubadala :מקור

ADIC
The Abu Dhabi Investment Council

מועצת ההשקעות באבו דאבי היא זרוע השקעות של ממשלת אבו דאבי.
המועצה אחראית על השקעת חלק מהעודפים הכספיים של הממשלה
באמצעות אסטרטגיית השקעות מגוונת בעולם ,באמצעות תיק רחב של
נכסים מגוונים ואסטרטגיות ניהול השקעות אקטיביות.
היא גוף בעל מעמד מיוחד שמתפקד הן כקרן פיננסית והן כגוף אקטיבי
בקידום השקעות ופעילות כלכלית של המדינה.
החברה הוקמה ב,2007-
בשנת  2019הפכה להיות חלק פעיל מ.Mubadalla

הוועדות המרכזיות בהנהלת הקרן
מקור ,ADIC :קישור
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ADIC
גופים מרכזיים בהם המועצה מעורבת
במסגרת פעילותה

מקור ,ADIC :קישור

חלק מאסטרטגיית ההשקעות
של המועצה
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גופי השקעות ממשלתיים נוספים
)Emirates Investment Authority (EIA
כאחראית על הנכסים הפדרליים של איחוד האמירויות הערביות ,ה EIA-מחויבת להשקיע כספים שהוקצו על ידי הממשלה הפדרלית באופן
אסטרטגי כדי ליצור ערך לטווח ארוך עבור איחוד האמירויות הערביות ולתרום לשגשוגה העתידי של המדינה.

RAK Investment Authority
רשות ההשקעות ראס אל-חיימה ( )RAKIAהוקמה במטרה לחזק את אקלים ההשקעה של ראש אל-חיימה וקידום מגזרים כלכליים שונים.
הסקטורים הנמצאים בפיתוח כוללים פארקים תעשייתיים ,חינוך וטכנולוגיה ,נדל"ן ,תחבורה ,ייצור ואנרגיה ,כמו גם פעילויות חוץ והשקעות
אחרות RAKIA .אינה קרן עושר ריבונית רגילה המסתמכת על הכנסה קבועה מנפט או מגז .במקום זאת היא סוכנות רישוי וקידום תעשייתי
שמושכת השקעות לראס אל-חיימה .ממשלת ראס אל-חיימה כבעלים או  RAKIAבעצמה מגייסת כספים משווקים פיננסיים ומעבירה את
הכספים ל .RAKIA-

)Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq
רשות ההשקעות והפיתוח של שרג'ה ,הידועה גם בשם שורוק ,אחראית על התפתחות אמירות שרג'ה ,כיעד להשקעה ,תיירות ועסקים .הרשות
מסייעת ביצירת השקעות זרות באמירות ,אך מעורבת בעצמה בהשקעות ,בניהול הכספים ובשותפויות עם משקיעים אסטרטגיים.
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גופי קידום השקעות מרכזיים
)Abu-Dhabi Investment Office (ADIO
האב ממשלתי לקידום השקעות שמטרתו לגוון את הכלכלה של אבו-דאבי ולהפוך את תושביה לעובדים מוכשרים בתחומי הטכנולוגיה.
הסקטורים המרכזיים אותם המשרד מעוניין לקדם הם ייצור ,תיירות ,חינוך ,רפואה ,תקשורת ולוגיסטיקה .המשרד מציע ליווי
למשקיעים וכן תכניות השקעה מגוונות.

Dubai FDI
גוף מרכזי הכפוף למשרד לפיתוח כלכלי של דובאי ומטרתו לקדם את דובאי כצומת מרכזית לפעילות כלכלית בינ"ל .הגוף מסייע
לחברות ומשקיעים בינ"ל המעוניינים לפעול בדובאי ,מלווה אותם בכל שלבי התהליך בצד המשפטי והעסקי וכן עוסק בתמרוץ
הגופים.

Invest in Sharjah
זהו מותג המקדם השקעות באמירות  Sharjahהחל מ 2016-והוא פועל תחת רשות ההשקעות והפיתוח של האמירות. Shurooq ,
מטרתו לספק מעטפת של מידע ,ליווי וסיוע פרקטי לחברות ומשקיעים בינ"ל המעוניינים לפעול באמירות .לאמירות  6אזורי סחר
מיוחדים והדגש העיקרי הוא קידום השקעות בתחום התיירות ,הרפואה ,התחבורה והלוגיסיסטיקה.
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סיכום :הגופים הכלכליים באיחוד האמירויות
▪ לגופים הכלכליים המוצגים בפרק זה מקום ייחודי בכלכלת איחוד האמירויות ,הם מנוע מרכזי בפעילות המקומית ויוצרים
דינמיקה בין המגזר הפרטי לציבורי במדינה שאיננו מכירים ממדינות אחרות.
▪ היקף הנכסים וההשקעות של הגופים שנסקרו מאפשר למקבלי ההחלטות בהם לפעול תחת מערכת שיקולים שונה ממה
שאנחנו רגילים לראות ולנהל משאבים כמעט בלתי מוגבלים להשגת מטרות שאפתניות בצורה יוצאת דופן .מכאן:
-

הפעילות נפרסת על פני עושר רב של תחומי השקעה (כמספר התוכניות האסטרטגיות שמציג השלטון)
סכום גבוה מאוד לכל השקעה ( Cheque sizeהתחלתי גבוה)
אופק ההשקעה צופה  30 , 20ואף  50שנה לעתיד
שילוב של שיקולים פיננסיים ,פוליטיים אזוריים וחזון כלכלי עתידי של המדינה.

לגופים אלה אפשרויות השקעה רחבות מסך אפשרויות ההשקעה שיש לישראל להציע.
גופים אלה יהיו מעוניינים בקידום מיזמי השקעות בהיקפים נרחבים (מאות מיליוני דולרים) המשיגים מטרות פוליטיות וכלכליות.
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איחוד האמירויות כבסיס להשקעות
בינ"ל משמעותיות
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איחוד האמירויות – בסיס להשקעות בינ"ל משמעותיות
Distribution of Inter-Arab Greenfield FDI projects (# of
)projects) between 2003-2018 (by source

איחוד האמירויות היא אחת מ 20-המדינות המובילות בעולם בהשקעות זרות במדינות אחרות ).(FDI Outflows
היא אחראית על כמעט מחצית מההשקעות הזרות בתוך העולם הערב ב 15-השנים האחרונות.
מקור UNCTAD, World Investment Report, 2020 :1
מקור  ,CNBC, 2019 :2קישור

מקור  ,MenaBytes :3קישור
מקור  ,Mubadala :4קישור

מקור  ,Investment Climate for Arab Countries :5קישור
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איחוד האמירויות – בסיס להשקעות בינ"ל משמעותיות
▪ לאור המבנה השלטוני – כלכלי הייחודי שנוצר באיחוד האמירויות ,הממשלה היא גוף "בעל אג'נדת השקעה" בפני עצמה,
נוסף על הגופים הפיננסים הפרטיים והחברות המקומיות הגדולות .הממשלה פועלת עם כספים השייכים לה ישירות או
בעקיפין ובנוסף מתווה דרך לגופים פרטיים וחצי-ממשלתיים לממש דרך השקעותיהם (דמיון מסויים לשוק הסיני).
▪ ההשקעה בטכנולוגיה ,על ייחודה הרב ,היא דבר חדש וקטן היקף יחסית במדינה .דרכי ההשקעה המסורתיות במדינה שונות
מההשקעות שאנו מכירים בטכנולוגיה ( ,VC,PEסבבי גיוס הדרגתיים וכו') שכן התמחותם היא לרוב בתחום האנרגיה והנדל"ן.
לראייה  -אין כיום באיחוד גופי  VCטכנולוגיים רבים ,ביחס לכמויות העושר במדינה .לכן ,הצהרות הממשלה על עניין באימוץ
טכנולוגיות ופעילות של חברות טכנולוגיות צריכות לעבור דרך מנגנונים ושיטות חדשות יחסית.
▪ הזירה הטבעית להשקעות עבור הגופים האמירתים הגדולים לאורך השנים היא מדינות ערב ,דבר שמחזק את ההבנה על
תחומי ההשקעה העיקריים ומנגנוני ההשקעה בהם נעשה שימוש.
▪ ההזדמנות המיוחדת שבנירמול היחסים עם ישראל והעניין ההדדי לחזק את הקשרים הכלכליים ביניהן מהווה הזדמנות
להשקעות גם בתחומים הטכנולוגיים בהם ישראל מתמחה.
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מבט אל השוק המקומי
 10החברות המובילות  -הכנסות שנתיות

 50החברות הגדולות באיחוד לפי תחום
19

$2.7B

$2.5B

$1.7B

$2.7B

$8.7B

9
7

7

4

1

1

תקשורת בנקאות

נדל"ן

שירותים השקעות ביטוח

2

תעשייה אנרגיה

$1.4B

$0.7B

$0.9B

$2.2B

$6.6B

השוק המקומי מבוסס בחלקו הגדול על חברות פיננסיות (בנקאות ,ביטוח) לצד חברות אנרגיה גדולות.
יש מעט מאוד חברות מקומיות בתחומים אחרים (כמו טכנולוגיה) שנחשבות גדולות בקנה מידה בינ"ל.
מקור  ,Forbes Middle East :1קישור
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החברות הגדולות במדינה (שלא בתחום הפיננסי)

אחת מקבוצות התעופה הגדולות בעולם
(הכוללת את חברת התעופה EMIRATES
וחברות מטען ולוגיסטיקה נוספות).
הקבוצה גובשה בתצורתה הנוכחית בשנות ה-
 '80על ידי משפחת המלוכה ונמצאת בשליטה
מלאה של ממשלת דובאי.
לקבוצה מאות מטוסים ,היא טסה למעל 150
יעדים בעולם ומעסיק כ 100,000-עובדים.
המחזור השנתי של הקבוצה ב 2019-עמד על
 $28.3מיליארד והיא נכללת ברשימת ה-
.)474( Fortune 500

מקור  ,Forbes Middle East :1קישור

חברת לוגיסטיקה ,אחזקות וניהול בינ"ל
המתמחה בניהול נמלים ואזורי מסחר.
החברה הוקמה ב 2006-ממיזוג מקומי.
החברה מפעילה כ 80-נמלים בכ 40-מדינות
ברחבי העולם ,ואחראית על כ 10%-מנפח
המסחר הימי העולמי.
החברה דוגלת בתהליכים לוגיסטיים חדשניים
ושימוש נרחב בטכנולוגיות בתחום .מנכ"ל
הקבוצה ,הסולטן אחמד בן סוליים התגורר בת"א
מספר חודשים.
החברה מעסיקה כ 50,000-עובדים והמחזור
השנתי שלה עמד ב 2018-על  $8.5מיליארד.

חברת תקשורת הפועלת ומחזיקה חברות בת
ב 15-מדינות ברחבי המזרח התיכון ,אסיה
ואפריקה( .הודו ,איראן ,גבון ,ניגריה ואחרות).
היא ה 12-בגודלה בעולם בכמות הטראפיק
שהיא מעבירה.
החברה פועלת בעיקר בעולמות הסלולר
והאינטרנט אך גם פעילה בתחום הGaming-
והשקיעה בטכנולוגיות  Cloudשונות.
החברה נמצאת בבעלות חלקית של הממשלה
( ,)60%מעסיקה כ 10,000-עובדים באיחוד
האמירויות והציגה מחזור של  $52מיליארד ב-
.2018
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סצינת הטכנולוגיה המקומית עדיין בשלבים מוקדמים
השקעות בסטארט-אפים מקומיים
איחוד האמירויות

ישראל

סצינת הסטארט-אפים האמירתית מרשימה יחסית לעולם הערבי ,אך הינה עדיין קטנה משמעותית,
הן בכמות החברות והן בסכומי הגיוס ביחס לאקוסיסטם הישראלי (ב 2018-גויסו בישראל  $6.3Bלעומת  $0.3Bבאיחוד)
מקור  ,CBI Insights :1קישור
מקור  ,Israeli Tech Funding Report 2020, IVC :2קישור
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סצינת הטכנולוגיה המקומית עדיין בשלבים מוקדמים
עשרת הסטארט-אפים האמירתים עם סבבי הגיוס הגבוהים ביותר ב2019 -
פתרונות בתחום
האנרגיה הסולארית

אפליקציית נסיעות פופולארית
במדינות המפרץ .נרכשה ע"י
 UBERב $3.1Bב2019-

אפליקציית travel-tech
פופולארית באיזור האמירויות

חברת ,E-commerce
נרכשה ע"י AMAZON
ב $580M-ב2018-

פלטפורמת מסחר
פופולארית לביגוד,
הלבשה והנעלה

פורטל נדל"ן גדול באזור
המפרץ ומדינות ערב

לצד מספר עסקאות מרשימות ,סכומי הגיוס שאנו רואים נמוכים ביחס לסטארט אפים הישראלים
מקור  ,Magnitt :1קישור
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זרקור על תחומי עניין מרכזיים של איחוד האמירויות
המשתלבים עם תחומי מצויינות בישראל
▪
▪
▪
▪

רפואה
חלל
קלינטק
פודטק ואגטק
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רפואה באיחוד האמירויות  -מערכת הבריאות המקומית
▪ רמת הרפואה באיחוד האמירויות נחשבת גבוהה ומתקדמת ,בעיקר לאור ההשקעות הממשלתיות המשמעותיות ב20-
השנים האחרונות .דובאי ואבו-דאבי נחשבות כבר היום ליעדים אטרקטיביים לתיירות רפואית.
▪ התקציב הפדרלי לבריאות באיחוד הוא כ 7.2%-מהתוצר (בישראל כ .)8%-כל אזרח אמירתי זכאי לכיסוי רפואי חינם
מהממשלה בדומה לסל השירותים בישראל .עם זאת ,לאור הרכב האוכלוסייה ומספרם של האזרחים הזרים ,מתוך כ104-
בתי חולים במדינה 77 ,הם פרטיים והמערכת הפרטית והציבורית עוברות תהליכי שיפור מאסיביים.

▪ מתן שירותי רפואה ברמה העולמית הגבוהה ביותר לתושבי המדינה היא אחת מ 6-המטרות המוצהרות של האיחוד לחזון
.2021
▪ תחום הבריאות הוא גם אחד מתחומי החדשנות שהגדירה המדינה ובהתאם מוקצים אליו תקציבי פיתוח רבים בתוכניות
מגוונות .כחלק מהשינוי מאפשרת המדינה ,תחת חוק ה FDI-החדש ,בעלות מלאה על מיזמי רפואה לדוגמת בתי חולים,
חברות לייצור תרופות ומכשור רפואי.
▪ אבו דאבי ודובאי הציגו כל אחת בנפרד בשנים האחרונות תכנית אסטרטגית לשיפור שירותי הבריאות (הכוללות תוכניות
משנה רבות ,עשרות יוזמות רלוונטיות ,חוקים ותקנות מקומיות) דוגמה ליוזמות המשנה היא רתימת המעסיקים ברחבי
המדינה למטרות התכנית (אוכל בריא לעובדים ,מנויים לחד"כ) וחברות התרופות למאמצי חינוך הציבור בתחום התזונה.
מקור  ,KPMG :1קישור
מקור  ,Naseba :2קישור

מקור  ,Healthcare in the UAE :3קישור
מקור  ,Vision 2021 and Health :4קישור

מקור  ,UAE FDI Law Positive List :5קישור
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אתגרים ותחומי עניין מרכזיים בתחום הרפואה במדינה
▪ תחומי מצוינות עליהם הצהירה הממשלה:
 מחקר ופיתוח מתקדמים חדשנות טכנולוגית -תשתיות רפואה וטיפול מתקדמות

▪ תחומים בהם מבקשת הממשלה להשתפר:
 שירותי הרפואה הדיגיטלית והרפואה מרחוק תוך בניית מאגרי נתונים ממשלתיים שיפור רפואת החירום שיפור רמת השירות ורמת המקצוענות של בעלי התפקידים הסמכה ושדרוג כל בתי החולים בשטחן לעמידה בסטנדרטים העולמיים הגבוהים ביותר▪ החזון מתמקד בתחומי הרפואה המונעת ומחלות הנגרמות מאורח החיים המודרני כמו סרטן ,סכרת ,מחלות לב ונזקי
עישון למיניהם וכמו כן בהכנה והתמודדות עם מגיפות .לחזון מוצמדים יעדים מספריים מוגדרים (מספר נפטרים ממחלות
לב/סכרת ל 10,000-איש לדוגמה).

מקור  ,Emirates 24/7 :1קישור ,קישור
מקור  ,UAE healthcare Vision 2021 :2קישור

מקור  ,Healthcare in the UAE :3קישור
מקור  ,Vision 2021 and Health :2קישור
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השקעות בולטות בתחום הרפואה
Cleveland Clinic, Abu- Dahbi

מרכז רפואי חדשני וגדול שהוקם בשת"פ ע"י מובאדאללה וקליבלנד קליניק
האמריקאית ב .2015-משקף הלכה למעשה את החזון של המדינה לתשתיות
רפואה ברמה עולמית יחד עם רמת טיפול ומחקר מהגבוהות ביותר –
כשהמיקוד הוא טיפול באזרחי המדינה המקומיים ב 30 -תחומי מצויינות בהם
הוא פועל (קרדיו ,נוירו ,חירום ,עיניים וכו') .בית החולים כבר זכה למספר
פרסים בינ"ל על פעילותו.
מקור  ,Business Exellence :1קישורר
מקור  ,Cleveland Clinic :2קישור

מקור  ,DHCR :3קישור
מקור  ,UAE Free Trade Zones :4קישור

Dubai Healthcare City

 Healthcare Free Zoneשהוקם ב .2002-מהווה עיר קטנה המורכבת מ-
 2חלקים .הראשון מציע שירותי רפואה ( 120מרפאות ומעבדות עם מעל
 4,000מומחים) ולימודי רפואה (אונ' בה מספר בתי ספר מתקדמים
לרפואה) .השני מציע אקוסיסטם כלכלי לתחומי ה Wellness-והרפואה
(מאות משרדי חברות ,מרכזי פיתוח ,אקלסרטורים ומשקיעים)
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השקעות בולטות בתחום הרפואה
Mubadala Covid-19 Healthcare Fund

כבר עם התפרצות המגיפה באפריל השנה הודיעה החברה שהיא פותחת
קרן חדשה להשקעות בתחומים הרפואיים ,שתצטרף לשאר הקרנות
הרפואיות בבעלות החברה .הערכות מדברות על מעל  $500מיליון שהוקצו
לקרן להשקעות בחברות וטכנולוגיות בתחום הרפואה הדיגיטלית,
ביוטכנולוגיה ופתרונות ישירים להתמודדות עם וירוס הקורונה.

מקור  ,International Finance :1קישור
מקור  ,UAE Business Council :2קישור

National EHR and HIE projects

תחת הסיסמה של " "One Patient, One Recordהשיק משרד הבריאות
של האיחוד מספר יוזמות לאיחוד כל התיקים הרפואיים ופרטי המידע
( )Electronic Health Records, Health Information Exchangeעל
המטופלים במדינה תחת מערכות מרכזיות שיקלו על הטיפול וניהול
הרפואה במדינה .המשרד ממשיך להקדיש משאבים רבים לביסוס ושיפור
התשתיות הרלוונטיות.
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תחום החלל כיעד לאומי
▪ מאז משנת  2000שיגרה איחוד האמירויות לחלל מעל  20לוויינים.

▪ בשנת  2014הוקמה סוכנות החלל של האיחוד שאחראית לארגן ,לפקח ולנהל את כל
הפעילויות בתחום במדינה ולפעול לתרומת התחום לכלכלת המדינה .הסוכנות משקיעה
מאות מיליוני  AEDבבניית מרכז חקר חלל חדש (בנוסף למרכז הקיים בו נבנו חלק
מהלוויינים האמירתים ששוגרו עד כה)"Mohamad Bin Rashid Space Center" ,
▪ הסוכנות הצהירה שבכוונתה לשלוח חללית לא מאוישת למאדים במהלך  ,2021לציון
שנת ה 50-למדינה .החללית היא רק הסנונית הראשונה בתכנית סדורה ( Mars 2117
 )Strategyלבניית יישוב אנושי מאוייש על מאדים תוך  100שנים .בתוך כך הקצתה
הסוכנות כ 500-מיליון  AEDלבניית ה .“Mars Science City” -בתוכה יפעלו מיזמים
מדעיים רבים בתחומי המזון ,החקלאות והביולוגיה – עד לשליחת המשלחת המאוישת
הראשונה למאדים.

▪ הסוכנות הושקעו עד היום מעל  5מיליארד  AEDבמצטבר ,ב 2017-היא אף השיקה את
תכנית הכשרת האסטרונאוטים שלה במהלכה מתקיים שיתוף פעולה עם סוכנות החלל
הרוסית לביצועמשימות בחלל
מקור  ,UAE Space, Science and Technology :1קישור
מקור  ,UAE Astronauts Program :2קישור
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אסטרטגיית החלל 2030
מטרות התוכנית האסטרטגית שהושקה בתחילת :2019
.1

בניית יכולות למתן שירותי חלל תחרותיים ומתקדמים

.2

פיתוח יכולות בתחום מו"פ חלל וייצור טכנולוגיות חלל

.3
.4

בניית שיתופי פעולה בינ"ל רחבים ואפקטיביים להשקעות בתחום
ביסוס תשתית חוקית ,ואדמיניסטרטיבית וכלכלית שתתמוך
בהשקעות בתחום וקידומו

.5

תוכניות חלל מעוררות השראה

את האסטרטגיה מובילה סוכנות החלל המקומית ,UAESA ,וממטרותיה
נגזרות  21תוכניות משנה ו 79-יוזמות שונות עליהן עמלים מעל  85גופים
שונים במדינה ,על מנת לעמוד ביעדי התוכנית עד שנת .2030

מקור  ,SpaceWatch :1קישור
מקור  ,UAE national Space Strategy :2קישור
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קלינטק
אסטרטגיית האנרגיה הלאומית 2050 -
▪ בשנת  2017פרסם האיחוד את אסטרטגיית האנרגיה שלו לשלושת העשורים הקרובים
כאשר מטרתה המוצהרת היא להעלות את השימוש באנרגיות נקיות מ 25%-כיום ל50%-
בתום התקופה ולהוריד את הזיהום מייצור האנרגיה ב .70%-זאת ,תוך ייעול הצריכה
הפרטית ב 40%-וחיסכון כולל מצטבר של  700מיליארד .AED
▪ תמהיל האנרגיה המתוכנן לשנת  2050הוא:
 - 44%אנרגיה נקייה - 6% ,אנרגיה גרעינית - 38% ,אנרגיית גז - 12% ,פחם נקי
▪ הממשלה מתכננת להשקיע סכום של  600מיליארד  AEDלאורך שנות התכנית.
▪ שלבי התכנית הם תחילה פיתוח מקורות האנרגיה הנקיים ,לאחר מכן חיבור התשתיות
המרכזיות ואמצעי התחבורה השונים למערכת הנקייה ובמקביל השקעה בחדשנות ומו"פ
בתחום האנרגיה על מנת לייצר ולצרוך בצורה המקיימת ביותר.
▪ דגש מיוחד ניתן לשיתוף פעולה אזורי לייעול צריכת האנרגיה במדינות השכנות
▪

במסגרת היוזמה הוקם ב 2019-באבו דאבי השדה הסולארי הגדול בעולם ”“Noor Abu-Dhabi

מקור  ,UAE Energy Strategy 2020 :1קישור
מקור  ,Ministry of Energy & Infrastructure :2קישור

מקור  ,Gulf News :3קישור
מקור  ,Techspot :4קישור
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הבחירה בכורים גרעיניים לייצור אנרגיה ירוקה
▪ בשנת  2008פירסמה ממשלת האיחוד את מדיניות האנרגיה הגרעינית שלה
(בדגש על שת"פ עם אומות אחראיות וסטנדרט אי-הפצה הגבוה ביותר) כמענה
לצרכי האנרגיה המקומיים הגדלים באופן קבוע.
▪ בשנת  2009הוקמה הEmirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) -
בהשקעה של  $100Mעל מנת לבחון ולהוביל את פיתוח התחום במדינה.
▪ דרום קוריאה זכתה במכרז על סך  20.4מיליארד דולר לבניית  4הכורים
המתוכננים ,חברות היונדאי וסמסונג לקחו חלק בהקמה.
▪ הכור הראשון (  )Barkah 1חובר באוגוסט  2020לרשת החשמל הארצית.

מקור  ,ENEC :1קישור
מקור  ,World Nuclear Association :2קישור
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העיר  HUB – MASDARלחדשנות בקלינטק
▪ בשנת  2008הודיעה חברת מסד'ר שבבעלות מובאדלאה ,על החזון להקים
בסמוך לאבו-דאבי את העיר הקיימותית ביותר בעולם ,עם פליטת פחמן
מינימאלית .ההשקעה הראשונית הוערכה בכ $22 -מיליארד דולר
▪ כיום ,העיר היא אקוסיסטם המשלב שכונות שלמות המתכוננות ופועלות לפי
עקרונות קיימותיים חדשניים ,מרכז תעשייה ואזור סחר חופשי לחברות וסטארט-
אפים בתחום הקלינטק (מעל  450כיום) וכן מרכזי מחקר וחדשנות בתחום .העיר
מבקשת להיות "אזור ניסוי" פורה לפיילוטים מגוונים בתחום.
▪ ברחבי העיר אזורי מגורים ועבודה העושים שימוש בטכנולוגיות המתקדמות
ביותר ומציגים בין היתר – מגוון רחב של מקורות אנרגיה נקיים ,מערכת עירונית
לניהול יעיל של האנרגיה ,הפסולת והמים ,בנייני משרדים הצורכים  40%פחות
חשמל ומים מבניינים מקבילים ומערכת תחבורה חכמה וחסכונית עם דגש על
הולכי רגל ורוכבי אופניים.

מקור  ,Masdar city Fact Sheet :1קישור
מקור  ,UAE national Space Strategy :2קישור
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הגופים המרכזיים באקוסיסטם הקלינטק המקומי

החברה ביצעה מעל  15פרוייקטים מקומיים
ו 22-בינ"ל בתחום האנרגיות המתחדשות
בסך של מעל  8מיליארד דולר .לחברה
אינקובטור התומך בסטארטאפים בתחום
בשיתוף עם  BPבמקביל לקרן הייעודית
לאנרגיה נקייה של מובאדאלה

חברת הנפט הלאומית של אבו-דאבי
התחייבה להשקיע סכומי ענק בתחומי
האנרגיות הנקיות והמתחדשות בשנים
הקרובות

חברת פרוייקטי אנרגיה בתחום הרוח והמים
ברחבי המזה"ת ואפריקה היושבת בדובאי.
התחייבה לאחרונה להקצות  $500מיליון לקרן
שתשקיע במיזמי אנרגיות מתחדשות ברחבי
המזה"ת

“We Will increase our carbon
capture utilization and storage
program by 500%.. To capture the
same amount of CO2 as 5 million
”acres of forest
מקור  ,Masdar Clean Energy Fact Sheet :1קישור
מקור  ,The National :2קישור

מקור  ,Oil & Gas 360 :3קישור
מקור  ,Asharq Al-Awsat :4קישור

מקור  ,Bloomberg :5קישור

76

פודטק ואגטק
אסטרטגיית ה2051 -Food Security -
▪ בשנת  2018פרסמה ממשלת האיחוד את האסטרטגיה שלה בתחום הכוללת
יעדים קצרי מועד ל 2021-ויעדים ארוכי טווח ל.2051-
▪ האסטרטגיה מקיפה את הנושא באופן הוליסטי ובין היתר מציבה מטרות מגוונת כמו
 להיות מדורגת  #1בעולם במדד הביטחון התזונתי עד  2051ו #10-עד 2021 לפתח תעשיית ייצור מזון מבוססת טכנולוגיה מתקדמת לכל אורך שרשת הערך לחזק את יכולות המחקר והפיתוח בתחום לשפר את איכות והרגלי צריכת המזון של תושבי המדינה לצמצם את בזבוז המזון לכל אורך שרשרת הערך ע"י מערכות מתקדמות לפתח יכולות חקלאיות מתקדמות ,כולל חקלאות ימית▪ האסטרטגיה מבקשת לחזק את יכולות המדינה בתחום על מנת להוביל את המאבק
העולמי לביטחון תזונתי ולבנות קשרי מסחר מגוונים ככל האפשר בתחום

▪ תחת האסטרטגיה הושקו  38יוזמות שונות בתחום ,ביניהן הקצאת מיליארד  AEDלמשיכת
חברות רב לאומית בתחום האג-טק כך שיפעלו במדינה
מקור  ,Emirates News Agency :1קישור
מקור  ,UAE Book 2018 :2קישור
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השקעות בולטות בתחום
הרשות לחקלאות וביטחון תזונתי של אבו-דאבי ) (ADAFSAהשקיעה השנה כ75-
מיליון  AEDב 5-פרויקטים מרכזיים ,כחלק מהשקעה צפויה של  1מיליארד AED
בשנים הקרובות:
-

הקמת חווה ומעבדה לפיתוח תזונה מתקדמת לעופות ובעלי חיים

-

הקמת מפעל מתקדם לפיתוח וייצור גבינות עיזים וכבשים

-

הקמת חווה חדשנית לחקלאות אנכית

-

הקמת מרכז מחקר ושירות חדשני לפיתוח שיטות גידול בע"ח מתקדמות

-

הקמת מרכז משולב לייצור מזון ומכירה קמעונאית בשיטות חדשניות

מקור  ,ADIO :1קישור
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הזדמנויות בתחומי האגטק והפודטק באיחוד האמירויות
 10יוזמות האגטק באקסלרטור
של המשרד לביטחון תזונתי

מענקים ממשלתיים
בתחום האגטק

תחרות הסטארטאפים השנתית
בתחום הפודטק בחסות הממשלה

יוזמות שהושקו בשנה האחרונה ע"י
המשרד על מנת לאפשר לטכנולוגיות
חדשות וקיימות בצדדים הטכנולוגיים-
פיננסיים ובתחום ניהול שרשראות
האספקה לפתח את פעילותן באיחוד.

)Abu-Dhabi Investment Office( ADIO
הכריזה בשנה שעברה כי היא תחלק מענקים
שונים לחברות בינ"ל כחלק מהקמת "המרכז
הבינ"ל לחדשנות בחקלאות בתנאי מדבר" .תינתן
עדיפות לחברות שיעבירו את פעילות המחקר
שלהן לאבו דאבי ואשר עוסקות ברובוטיקה
חקלאית ,חקלאות מדויקת ,חקלאות במרחבים
סגורים ותחליפי דלקים מבוססי אצות 4 .חברות
כבר זכו להשקעה כוללת של  $100Mב.2020-

התחרות פונה לסטארטפים בתחומים
הרלוונטיים בשלב מוקדם ומזמינה
אותם להגיש הצעות למימון ראשוני של
מליון דולר .התחרות מתקיימת זו
השנה השלישית.

מקור  ,Emirates Food Security :1קישור
מקור  ,The FoodTech Challenge :2קישור

מקור  ,AgriInvestor :3קישור
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