تقديم
يســر اقتصاديــة دبي أن تقــدم “التقريــر االقتصــادي إلمارة
دبــي  ،”2018الــذي يســتعرض أهــم التطــورات فــي اقتصاد
دبــي علــى مــدار عامــي   2017و  2018علــى المســتويين
الكلــي والقطاعــي .ويحتــوي التقريــر على تحليــات رصينة
ألهــم تلــك التطــورات باســتخدام المؤشــرات االقتصاديــة
والمعلومــات الموثوقــة .ويقــارن التقريــر بيــن األداء
االقتصــادي فــي دبــي وبعــض الــدول ذات االقتصــادات
يتطــرق إلــى إحــدى أهــم  الموضوعــات
المشــابهة ،كمــا
ّ
الحيويــة فــي اقتصــاد دبــي ،وهــو الســياحة المســتدامة
والتنميــة االقتصاديــة بهــدف تنويــع االقتصــاد المحلــي
وتحقيــق النمــو  المســتهدف.
وقــد خلــص التقريــر إلــى أن اقتصــاد دبــي قــد اســتمر
فــي مســيرته التنمويــة الطموحــة نحــو التميــز وترســيخ
مكانتــه كمركــز للمــال واألعمــال علــى مســتوى المنطقــة
والعالــم .وتعــود قــدرة اقتصــاد دبــي علــى تحقيــق هــذا
االنجــاز الــى متانــة األســس التــي يقــوم عليهــا وقــدرة
الحكومــة علــى تبنــي سياســات اقتصادية ناجحــة لتحفيز
األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة .كمــا ســاعد فــي ذلــك
كــون دبــي قــد عــززت انفتاحهــا علــى العالــم ،وطــورت
شــبكة عالقاتهــا وشــراكاتها مع العديــد مــن دول المنطقة
والعالــم ،فتدفقــت االســتثمارات اليهــا ونشــطت التجــارة
الخارجيــة وزاد عــدد الزائريــن الدولييــن القادميــن إليهــا.
ولــم تكــن النجاحــات الملحوظــة التــي ســجلتها دبــي
فــي الميــدان االقتصــادي لتتحقــق لــوال الرؤيــة الثاقبــة
لصاحب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه
اللــه ،والتــي تصبــو إلــى االرتقــاء بمعــدالت الرفــاه ألفــراد
المجتمــع ،وتعزيــز مكانــة اإلمارة علــى خريطة التنافســية
العالميــة .وقــد تُرجمــت تلــك الرؤيــة عمليـاً إلــى توجيهات
من ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم،
ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة دبــي،
الــى مختلــف الفعاليــات االقتصاديــة فــي اإلمــارة للعمــل
علــى تحويــل تلــك األهــداف إلــى برامــج عمــل واضحــة
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المعالــم ممثلــة بخطــة دبــي  ،2021والتــي تهــدف إلــى
حشــد كافــة الطاقــات والمــوارد واإلمكانــات لتأميــن
التنميــة المســتدامة لدبــي.
وفــي ضــوء األوضــاع اإلقتصاديــة والسياســية القائمة في
منطقتنــا وتأثيراتهــا علــى آداء اقتصــاد دبــي واإلمــارات
ككل ،فــإن المؤشــرات الــواردة فــي هــذا التقريــر تشــير فــي
غالبيتهــا إلــى قــدرة دبــي علــى مواصلــة مســيرة النمــو،
تدعمهــا سلســلة المبــادرات االســتراتيجية التــي أطلقتهــا
حكومــة دبــي خــال العاميــن الماضيــن ،كدبــي المدينــة
الذكيــة ،اســتراتيجية االبتــكار ،دبــي عاصمــة االقتصــاد
اإلســامي وغيرهــا ،إلــى جانــب تنفيــذ المشــاريع الضخمــة
فــي البنيــة التحتيــة فــي إطــار التحضيــرات الســتضافة
المعــرض الدولــي “إكســبو .”2020
وأخيــراً ،ال تفوتنــا االشــارة إلــى أن هــذا التقريــر يمثــل ثمرة
التعــاون المؤسســي بيــن اقتصاديــة دبــي وشــركاءها
االســتراتيجيين مــن الدوائــر الحكوميــة فــي إمــارة دبــي
ويأتــي فــي مقدمتهــا مركــز دبــي لإلحصــاء ،جمــارك دبــي،
دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري ،الدائرة الماليــة بدبي،
دائــرة األراضــي واألمــاك ،وغيرهــا مــن الدوائــر المحليــة،
حيــث يجســد هــذا التعــاون رؤيــة القيــادة الرشــيدة
لحكومــة دبــي فــي تعزيــز التكامــل المؤسســي بيــن
مختلــف الدوائــر الحكوميــة.
ونأمــل أن يشــكل هــذا التقريــر مرجعــاً مهمــاً لشــركائنا
ولمتخــذي القــرار فــي القطاعيــن العــام والخــاص لدعــم
ورســم الخطــط واالســتراتيجيات بمــا يحقق أهــداف النمو
االقتصــادي والتنميــة المســتدامة فــي دبــي.
سامي ضاعن القمزي،
المدير العام
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