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 תקציר מנהלים

 

איחוד האמירויות הערביות שוכנת במזרח התיכון, גובלת מצפון לעומאן ומדרום מערב  .1

אוכלוסייתה לערב הסעודית, המפרץ הפרסי מהווה את כל גישתה הימית של המדינה.  

 בגודלה בעולם. 91-, כמדינה ה2019 -מיליון תושבים ובכך מדורגת, נכון ל 9.8 -מונה כ

בת ממהגרים אשר ברובם מגיעים מהודו, פקיסטן מאוכלוסיית המדינה מורכ 85%-כ  .2

 ומדינות נוספות מהמזרח התיכון ואסיה. 

שעות. כינון  3 -זמן הטיסה המשוער בין ישראל לאיחוד האמירויות הערביות הינו כ .3

היחסים יאפשר מגוון רחב יותר של טיסות למזרח, הגברת התחרות וקיצור שעות הטיסה 

מים ילחברות זרות ולא לחברות ישראליות. במדינה קי למזרח עקב נתיבי טיסה הפתוחים

שדות תעופה מרכזיים כאשר הגדולים ביותר ממוקמים באבו דאבי ודובאי. כמו כן,  4 –כ

אשר ממוקם בדובאי  Jebel Aliנמלים ימיים אשר המרכזי ביניהם הינו  5 -קיימים כ

 בעולם(. 9)מדורג מס' 

מיליארד דולר  405.8רויות הערביות עמד על באיחוד האמי 2019התמ"ג הנומינלי לשנת  .4

-2017מיליארד דולר בישראל(, זאת לצד שיעור צמיחה יציב וחיובי בין השנים  387)לעומת 

2019 . 

( 190במדד קלות עשיית עסקים )מתוך  16 -איחוד האמירויות הערביות ממוקמת במקום ה .5

 . 35 –כאשר ישראל מדורגת במקום ה 

יות הינה מדינה מוטת יצוא, כאשר יש דגש על יצוא נפט. היקף יצוא ניכר כי איחוד האמירו .6

מהיצוא  31.3% -מיליארד דולר ובכך היווה למעשה כ 121.5 -עמד על כ 2018הנפט בשנת 

 של איחוד האמירויות לעולם. 

מיליארד דולר, בה  334-עמד על כ 2019-סך יצוא הסחורות מאיחוד האמירויות הערביות ב .7

מיליארד  251 -הסחורות של איחוד האמירויות הערביות מהעולם הסתכם ב בעת, סך יבוא 

( מיצוא הסחורות נובע מיצוא מינרלים, בעוד שמכונות ומיכון 32%דולר. נפח משמעותי )

 (. 26%חשמלי תופסות נפח משמעותי ביבוא )

 ( ותיירות )יצוא20%, יבוא 39%עיקר הסחר בשירותים מתקיים בתחומי התחבורה )יצוא  .8

 (.36%(. כמו כן, קיים יבוא משמעותי של שירותים פיננסיים )20%, יבוא 30%

היקפי ההשקעה הגולמית מתחלקים כמעט באופן שווה בין המגזר הפרטי לבין המגזר  .9

מיליארד דירהם, סכום השווה  320 -עמד על כ 2018הציבורי. היקף סך כל ההשקעות לשנת 

הפרטיות נתון זה כולל השקעות של משקיעים  מיליארד דולר. בהתייחס להשקעות 82 -לכ

מיליארד  10.3 -( עומד על כFDIמקומיים וחיצוניים, כאשר היקף ההשקעות החיצוניות )

 דולר.

תעשיית האנרגיה תופסת נפח משמעותי מהשקעות איחוד האמירויות הערביות עם היקפי  .10

ות, קיים רצון ליצור . עם זאת, בשנים האחרונ2018מיליארד דולר בשנת  12-השקעות של כ
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מקורות הכנסה ולכן ניתן לזהות היקפי השקעה משמעותיים גם בתחומי הנדל"ן, בגיוון 

 ההובלה, האחסון ותעשיות הרכב.

 Sovereign Wealthבאיחוד האמירויות הערביות פועלות מספר קרנות הון ריבוניות ) .11

Fund, SWF הממשלתי. נוסף על כך, ( אשר מהוות את מרכז הכובד בכל הנוגע לניהול ההון

משפחות אשר פועלות  20 -קיימים גם גופי השקעות פרטיים אשר מרוכזים ברובם על ידי כ

 במבנה של חברות החזקה. 

 פוטנציאל עסקי .12

 :מיליארד  13.7 -הוצאות הבריאות של איחוד האמירויות הערביות הגיעו לכ בריאות

. סכום זה כולל הוצאות בגין שירותי הבריאות של כל אחת משבע 2018דולר בשנת 

האמירויות, זאת בנוסף לתקציב הפדרלי. איחוד האמירויות הערביות נמצאת בחיפוש 

 תמידי אחר חדשנות רפואית ואימוץ טכנולוגיות חדשות. 

 :איחוד האמירויות היא בין המדינות המובילות בעולם במחסור במים והיא בעלת  מים

ליטר ליום. תחום המים הוא בבעלות  550 -צריכת המים הגבוהה ביותר בעולם לנפש, כ

מלאה של הממשלה ומוסדר על ידי מספר סוכנויות וארגונים חקלאיים. חוזי עבודה 

ות(. פתרונות טכנולוגיים עבור מתקני ניתנים ברמה הפדרלית וברמה המקומית )אמיר

התפלה, טיהור מי שופכין, חיסכון במים ועוד מהווים הזדמנות עסקית עבור חברות 

 ישראליות. 

 :איחוד האמירויות היא מדינת מדבר המאופיינת בסביבה צחיחה, מעט  חקלאות

גשמים, טמפרטורות גבוהות, אדמה עקרה וגישה מוגבלת למקורות מים מתוקים. 

נים האחרונות, החקלאות הפכה לפעילות כלכלית הנשענת על השימוש בטכנולוגיות בש

החדישות ביותר. באמצעות חקלאות ברת קיימא, איחוד האמירויות הערביות שואפת 

להבטיח מערכות לייצור מזון וליישם פרקטיקות חקלאיות עמידות המגדילות את 

 גיות. התפוקה והייצור ומסייעות לשמור על מערכות אקולו

 :עיקר ההשקעה בתחום הוא בנדל"ן עירוני ותשתיות. פרויקטי הדגל נמצאים  בינוי

כרגע בדובאי והם כוללים את הרחבת הרכבת התחתית, מוזיאונים, איים מלאכותיים 

ופרויקט סולארי. בשנים האחרונות נראים סימנים של יציבות בתחום הבנייה יחד עם 

ות את מערכת היחסים בין יזמים, קבלנים חקיקת תקנות חדשנות בתחום המסדיר

 וקבלני משנה. 

 :יהלומים ממלאים תפקיד מפורסם במורשת דובאי כשער  יהלומים ואבנים יקרות

שנה בלבד, דובאי הפכה למרכז השלישי בגודלו בעולם לסחר  15לסחר עולמי. בתוך 

 ביהלומים. 

 :חשיבותה לכלכלת מיקומה הגיאופוליטי של איחוד האמירויות הערביות ו סייבר

העולם באמצעות סחר, תיירות ומשאבי טבע )נפט וגז( הפכו אותה ליעד אסטרטגי 

לסיכוני אבטחת מידע. כדי להגן על תשתית המידע של איחוד האמירויות הערביות 
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( IASולשפר את אבטחת הסייבר הלאומית, הממשלה הציגה את תקני אבטחת המידע )

לתיים במגזרים קריטיים. התוכנית כוללת יישום המהווים מערך הנחיות לגופים ממש

סייבר )באמצעות מודעות  -של חמישה תחומים עיקריים: הפיכתה לאומה חכמה

ציבורית(, חדשנות באמצעות מחקר, אבטחת סייבר של משתמשים )סודיות ופרטיות(, 

עמידות סייבר ושיתוף פעולה לאומי ובינלאומי. ככל שממשלת איחוד האמירויות 

ה לגוון את כלכלתה, הביקוש לאבטחת סייבר כדי להגן על נכסים בעלי ערך ממשיכ

 גבוה מפני התקפות מורכבות ימשיך לעלות. 

 ( טכנולוגיות פיננסיותFintech )-  בשנתיים האחרונות קיימת עלייה משמעותית

וכתוצאה מכך הממשלה בוחנת בכל עת כיצד לשפר  FinTech -בפעילות הקשורה ל

יבה המשפטית והרגולטורית בכדי שתהיה יותר מסבירת פנים עבור ולטייב את הסב

  אפים.  -סטארט

מהווה גורם משמעותי בסחר הבינלאומי של שש ה GCC-איחוד האמירויות חברה ב .13

 .המדינות החברות בו, שכן דרכו מתבצעות חתימות על הסכמי סחר חופשי

פדרלית לנסח את חוק עם ההצהרה על חתימת הסכם השלום עם ישראל, ניתנה הוראה   .14

, שאסר על ייבוא סחורות 1972לשנת  15, המבטל את חוק מספר 2020לשנת  04מספר 

 מישראל הנושאות סימון או לוגו ישראלי. 

הכריזה בחריין על כוונתה לכונן הסכם שלום )נורמליזציה( עם  2020בחודש ספטמבר  .15

 ות. הסכם שיכול לעזור בהקלת מעבר הסחורות בין המדינ –ישראל 

 פרויקטים ואירועים מיוחדים:  .16

 איחוד האמירויות חותרת לגיוון מקורות ההכנסה  קיימא : -כלכלה ירוקה לפיתוח בר

השיקו רשמית את יוזמת הכלכלה הירוקה  2012שלה על ידי התרחקות מנפט. בשנת 

, 2020אשר במסגרתו היא מבקשת להפוך למוקד עולמי ומודל מצליח. נכון לשנת 

( של מדינות בעלות פליטת פחמן 180)מתוך  30-וד האמירויות במקום הממוקמת איח

דו חמצני. לאור דגשי התוכנית, פועלת המדינה להפוך למרכז ייצוא וייבוא של מוצרים 

וטכנולוגיות ירוקות, פיתוח תכניות ומדיניות בתחומי האנרגיה, החקלאות, תחבורה 

 .בת קיימא בנוסף למדיניות סביבתית ובנייה חדשה

 EXPO 2020: DUBAI UAE :העולמית נערכת אחת לחמש שנים  תערוכת אקספו

ומהווה אירוע דגל עולמי בתחומי החדשנות. התערוכה צפויה להמשך כשישה חודשים 

במילאנו.  2015ולמשוך אליה תיירים מכל העולם. האירוע האחרון התרחש בשנת 

לתערוכה מגיעים נציגים ממרבית מדינות העולם כאשר מדינות רבות מקימות ביתן בו 

החידושים, ההמצאות והיוזמות מתחומים שונים. מטרת האירוע הינה  הן מציגות את

עקב משבר הקורונה, האירוע נדחה בשנה ומתוכנן  לעודד חילופי תרבות וחדשנות.

 . 2021להתקיים החל מאוקטובר 
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 :)שיגרה איחוד האמירויות  2020במהלך יולי  שיגור חללית בלתי מאוישת )גשושית

ה"( לחלל ובכך היא מצטרפת למעצמות נוספות אשר אמל )"התקוו-הערביות את אל

 קידמו משימות חלל לעבר מאדים. זוהי המשימה הערבית הראשונה לחלל העמוק. 

 :1971את חגיגות היובל שלה. בשנת  2021המדינה צפויה לחגוג במהלך  חגיגות היובל 

ניתקה בריטניה את חסותה  1968, זאת לאחר שבשנת 1התאחדו שש אמירויות

אמל למסלולה סביב מאדים  -רית. כחלק מחגיגות היובל תכנס הגשושית אלהאזו

 ה.ותהווה סמל לעצמאותה של המדינ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
קיוין התאחדו והקימו את איחוד -פוג'יירה, שארג'ה, דובאי ואום אל, שש האמירויות; אבו דאבי, עג'מן, 1971בשנת  1

 ח'ימה  לאיחוד.-הצטרפה גם האמירות ראס אל 1972האמירויות הערביות. בשנת 
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 2 כללי

 

 ( 254מתוך  116קמ"ר ) 83,600 :שטח

 3 (254מתוך  315קמ"ר ) 270,22ישראל            

 (2020)יולי  9,992,083 :אוכלוסייה

 אבו דאבי  :עיר בירה

 מונרכיה פדרליתמשטר: 

ד ָאאל ַנְהָיאןיהשנשיא מכהן:  ן ָזאיִּ  יח' ח'ליפה בִּ

 ערבית :שפה רשמית

 ₪  1דירהם ~  1(, AEDדירהם ) :4 מטבע

            1 USD  =3.67 AED  =3.4 NIS 

 איחוד האמירויות הערביות שוכנת במזרח התיכון, גאוגרפיה: 

גובלת מצפון לעומאן ומדרום מערב לערב הסעודית, המפרץ הפרסי מהווה את כל גישתה הימית של 

 המדינה.  

 

איחוד האמירויות  אינדיקאטור

 (2019) הערביות

 ישראל

(2019) 

 תמ"ג נומינלי
GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

405.8 387 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 
Purchasing power parity; international dollars per capita 

69,435 39,121 

 שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth 

2019- 1.3% 

2018- 1.7% 

2017- 0.5% 

2019 – 3.5% 

2018 – 3.4% 

2017 – %3.6 

 שיעור האינפלציה
Inflation rate, average consumer prices 

-1.9% 0.8% 

 3.8% 2.6% שיעור האבטלה

 קלות עשיית עסקים
 כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה 1-190דירוג בין 

16 35 

 מדד התחרותיות
 0-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100
75.0 76.7 

 -S&P AA AAדירוג אשראי 

                                                           
2 CIA The World Factbook ,The World Bank 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )כולל מזרח ירושלים ורמת הגולן( 3
 Bloomberg, 2020מעודכן לספטמבר  4

https://www.bloomberg.com/quote/USDAED:CUR
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 רנתוני סח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נפט הניכר כי איחוד האמירויות הינה מדינה מוטת יצוא, כאשר יש דגש על יצוא נפט. היקף יצוא 

מהיצוא של איחוד  31.3% -מיליארד דולר ובכך היווה למעשה כ 121.5 -עמד על כ 2018בשנת 

 האמירויות לעולם. 

 

 

 

 

 האמירויות הערביות לעולם מושפע באופן ישיר ממחיר הנפט. איחודמהסחורות ניכר כי יצוא 
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התפתחות יצוא איחוד האמירויות לעולם ביחס 
למחיר הנפט

(דולרים)מחיר חבית נפט  (מיליארדי דולרים)יצוא איחוד האמירויות הערביות 

77%66%
76%

67%77%67%77%69%73%66%

16%15%15%13%17%
23%

18%

24%

18%

23%

18%

23%

18%

27%
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יצואיבואיצואיבואיצואיבואיצואיבואיצואיבוא

20192018201720162015

מיליארדי דולריםאיחוד האמירויות , היקף סחר

סחורות ללא נפט נפט שירותים

 IMFמקור: 

 UNComtrade ,IMF, S&P Global Platts  מקור:
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 ניכר כי קיימת מגמה לגוון את היצוא, כך שהתלות בנפט תפחת. 

 

 

 מיליארדי דולרים סחר בסחורות

  

ון , נתמיליארד דולר 334-עמד על כ 2019-ב הסחורות מאיחוד האמירויות הערביותיצוא סך 

בהתייחס ליבוא, סך יבוא הסחורות של . 2018-ב הסחורות יצואמסך  4%-המצביע על עלייה של כ

-כמיליארד דולר, נתון המצביע על עלייה של  251 –איחוד האמירויות הערביות מהעולם הסתכם ב 

6%. 
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מיליארד דולריםהתפתחות היצוא 

יצוא ללא נפט יצוא כולל נפט
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יצוא יבוא מאזן סחר היקף סחר

  UNComtrade  מקור:

  IMF  מקור:
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 5 תמהיל סחר בסחורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12%לעולם הינו מינרלים;  של איחוד האמירויות הערביות הסחורות יצואמ 32%-באופן כללי, כ

ועוד קבוצות אחרות של מוצרים  מכונות ומיכון חשמלי 11%פנינים, אבנים ומתכות יקרות; 

 ועוד.   מוצרי תחבורה, גומי ופלסטיקבאחוזים קטנים, כגון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לעולם הינו מכונות ומיכון  של איחוד האמירויות הערביות מיבוא הסחורות 26%-באופן כללי, כ

ועוד קבוצות אחרות של מוצרים  מוצרי תחבורה 11%פנינים, אבנים ומתכות יקרות;  22%חשמלי; 

 ועוד.   ופלסטיקכימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות, תוצרת חקלאית, גומי באחוזים קטנים, כגון: 

                                                           
 2018תמהיל היצוא והיבוא מעודכנים לשנת  5

 יצוא

 יבוא

 UNComtrade מקור:

 UNComtrade מקור:

רפואי  , מכשור אופטי
ואחר
1%

גומי ופלסטיק
2%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

2%
תוצרת חקלאית  

טרייה ומוצרי מזון
3% מתכות בסיס

מוצרי תחבורה4%
5%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
11%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

12%
מינרלים

32%

אחר
28%

רפואי ואחר, מכשור אופטי
2%

גומי ופלסטיק
3% כימיקלים ומוצרי תעשיות  

כימיות
6%

מינרלים
7%

מתכות בסיס
7%

תוצרת חקלאית טרייה  
ומוצרי מזון

7%

מוצרי תחבורה
11%

אבנים ומתכות יקרות, פנינים
22%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
26%

אחר
9%
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  מיליארדי דולרים סחר בשירותים

 
 

ון , נתמיליארד דולר 73.4-עמד על כ 2019-ב השירותים מאיחוד האמירויות הערביותיצוא סך 

בהתייחס ליבוא, סך יבוא השירותים של . 2018-ב השירותים יצואמסך  2%-המצביע על עלייה של כ

מיליארד דולר, נתון המצביע על עלייה של  74.06 –איחוד האמירויות הערביות מהעולם הסתכם ב 

 .2%-כ

 

 

 

 

( ותיירות )יצוא 20%, יבוא 39%התחבורה )יצוא יקר הסחר בשירותים מתקיים בתחומי ניכר כי ע

 שירותים פיננסיים. 36%(. כמו כן, קיים יבוא של 20%, יבוא 30%
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יצוא יבוא מאזן סחר היקף סחר

שירותים  
ממשלתיים

2%

שירותי בנייה
4%

קניין רוחני
מערכות 4%

,  תקשורת
מידע  

ושירותים  
טכנולוגיים  

5%

תחבורה
20%

תיירות
25%

שירותים  
פיננסיים  

36%

אחר
4%

שירותים  
ממשלתיים

1%

שירותי  
בנייה
4%

קניין רוחני
5%

מערכות 
,  תקשורת
מידע  

ושירותים  
טכנולוגיים  

10%

תיירות
30%

תחבורה
39%

אחר
11%

 יבוא יצוא

 ITC מקור:

 ITC מקור:
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 6 השקעות

 

 רקע

 Post oilהעידן שלאחר הנפט ), ניכר כי 2018לפי דוח משרד הכלכלה של איחוד האמירויות לשנת 

eraמושקעים משאבים רבים בגיוון  ,לשם כך .( עומד במרכז תכניות העבודה של איחוד האמירויות

קיים מיקוד רב  2021הבסיס הכלכלי של המדינה ומקורות ההכנסה שלה. במרכז החזון לשנת 

 קיימא.  תבחדשנות, מחקר ויצירתיות לטובת בניית סביבה חברתית וכלכלית בר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היקפי ההשקעה הגולמית מתחלקים כמעט באופן שווה בין המגזר הפרטי לבין המגזר הציבורי. 

מיליארד  82 -מיליארד דירהם, סכום השווה לכ 320 -עמד על כ 2018לשנת היקף סך כל ההשקעות 

, מקומיים וחיצונייםנתון זה כולל השקעות של משקיעים  להשקעות הפרטיות בהתייחס דולר.

  .מיליארד דולר 10.3 -מד על כו( עFDIההשקעות החיצוניות )כאשר היקף 

 

לפי דיווחי  מבוצעות על ידי תושבים מקומיים. מרבית ההשקעות הפרטיות באיחוד האמירויות

משרד הכלכלה של האיחוד, הממשל המרכזי מעודד את התושבים להשקיע את הונם בכלכלת 

 לאיחוד האמירויות הערביות השקעותהיקף ההאיחוד וזאת באמצעות תמריצים ייחודיים. 

מהיקפי ההשקעות לעולם הערבי ובכך ממקם את איחוד  36%-חיצוניים מהווה כממשקיעים 

 משקיעים זרים. יהאמירויות כאטרקטיבית ביותר על יד

 

                                                           
6 THE ANNUAL ECONOMIC REPORT 2018: UAE MINISTRY OF ECONOMY  
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2017 2018

 משרד הכלכלה, איחוד האמירויות הערביות  מקור:

https://www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/Annual%20Economic%20Report%202018.pdf?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=aab9c75904938dba&application_server_address=tie3.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
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 הושקע הכסף?  במה

  יליוני דולריםבמ  2018ת מבנה ההשקעות לשנ

 חלק יחסי היקף השקעה סקטור

 19% 15,678 נדל"ן

 15% 12,309 תעשיות אנרגיה )מכרות נפט וגז(

מנהל ציבורי, ביטחון לאומי 

 14% 11,288 והגנה

 11% 8,704 הובלה ואחסון

 10% 8,530 ייצור תעשייתי 

 7% 5,961 תעשיות רכב

 7% 5,509 ניהול חשמל, גז, פסולת ומים

 3% 2,749 אחר

 3% 2,508 בינוי

 3% 2,148 מערכות תקשורת

 2% 1,756 אירוח )כולל מסעדות(

 2% 1,309 בריאות הציבור

 1% 1,135 חינוך

 1% 1,068 השקעות פיננסיות וביטוחים

 1% 1,037 אמנויות ותרבות

 0% 370 חקלאות

 100% 82,058 סה"כ

 

 

 

עם היקפי השקעות  מהשקעות איחוד האמירויותתעשיית האנרגיה תופסת נפח משמעותי ניכר כי 

. תעשייה זו נמצאת במגמת ירידה, איטית אך עקבית, בשנים 2018בשנת  ולרמיליארד ד 12-של כ

 האחרונות, דבר המתכתב עם הצהרות האיחוד בדבר גיוון מקורות ההכנסה שלה. 

 

ענפים נוספים בהם ניתן לזהות היקפי השקעה משמעותיים הינם נדל"ן, הובלה, אחסון ותעשיות 

הרכב. באשר להיקפים הגבוהים בתחומי ההובלה והאחסון, ניתן להניח כי הדבר נובע ממקומה 

האסטרטגי של המדינה בקו התפר שבין המזרח הרחוק לאירופה. בנוסף, ברחבי המדינה נמלים 

תעופה בעלי טכנולוגיות ושירותים מהמתקדמים בעולם המאפשרים הובלה יעילה, ימיים ושדות 

 בטוחה ומהירה. 

 

 

 

 משרד הכלכלה, איחוד האמירויות הערביות  מקור:
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 השקעות אמירתיות מחוץ לאיחוד האמירויות הערביות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איחוד האמירויות הינה שחקנית עולה בכל הקשור להשקעות בזירה הבינלאומית. בשנת ניכר כי 

מיליארד דולר  15 -כהשקעה של השקיעה איחוד האמירויות )השקעה ציבורית ופרטית(  2018

בממוצע עלייה  8.5% -וכ 2017מהשקעתה בשנת  7.5% -ובכך הציגה קצב עליה של כ מחוצה לה

. על פי מידע זה עולה כי איחוד האמירויות הינה המשקיעה הזרה הדומיננטית 2014בהשקעות מאז 

 י. ביותר בעולם הערב

 

, כאשר 7במדרוג המדינות המשקיעות כלפי חוץ 22-דורגה איחוד האמירויות במקום ה 2017בשנת 

. איחוד האמירויות מציע תנאים נוחים ליזמים המעוניינים 17% -שלה עומד על כ FDI -היקף ה

לקבל השקעה מהאיחוד ולא פעם נמצא כי גופים בוחרים להעתיק את מקום משכנם לאחד מאזורי 

(  הפזורים ברחבי המדינה. בצורה זו הם נהנים מתנאי סחר Free zonesלה החופשית  )הכלכ

 ורגולציה פשוטים ומטיבים לצד שהייה קרובה למשקיעים נוספים. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 unctad 2018 :דו"ח ההשקעות העולמי 

2.5

8.8

11.7

16.7

12.7

14 15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

כ השקעה של איחוד האמירויות הערביות "סה
מיליארדי דולרבחברות מחוץ לאיחוד 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
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 8גופי השקעות מקומיים: ציבורי 

 

היא קרן השקעות בבעלות המדינה המשקיעה  (Sovereign Wealth Fund, SWFקרן הון ריבונית )

בנכסים ריאליים ופיננסיים כמו מניות, אג"ח, נדל"ן, מתכות יקרות, או בהשקעות אלטרנטיביות 

קרנות גידור. קרנות הון ריבוניות משקיעות ברחבי העולם. מרבית קרנות וקרנות  ,כמו הון פרטי

  .על ידי הכנסות מיצוא סחורות או מיתרות מטבע חוץ המוחזקות על ידי הבנק המרכזי ממומנות

 

וחובותיהן הבינלאומיים מועטים כאשר לממשלות יש עודפים תקציביים ות, לרוב, נוצר קרנות אלו

טבעיים, כמו נפט למשל, קיימת תלות גבוהה . כאשר מדינה תלויה בייצוא חומרי גלם או לא קיימים

 במחירי השוק של משאבים אלו וקרנות אלו מאפשרות ייצוב של הכנסות הממשלה. 

 

 

 

Investment AuthorityAbu Dhabi  

משקיעה כספים מטעם ממשלת אמירות ו 1976בשנת הוקמה  (ADIAרשות ההשקעות באבו דאבי )

הוא ה הגדולה ביותר במזרח התיכון. מקור המימון העיקרי של נה קרן ההון הריבוניתאבו דאבי והי

ל הקרן ואחריו ארה"ב היא מוקד ההשקעות הדומיננטי ביותר שהכנסות יצוא הנפט של אבו דאבי. 

 אירופה, אסיה ושווקים מתפתחים. 

  מיליארד דולר  700)מוערך(:  נכסיםשווי 

  :ועוד.  תשתיות, נדל"ן אשראי,  ,שוק ההוןערוצי השקעה עיקריים 

 

 

 

Investment Corporation of Dubai 

-ומאז השקעותיה מפוזרת על פני כ 2006הקרן הוקמה בשנת רשות ההשקעות של ממשלת דובאי. 

 מדינות.    54

 מיליארד דולר  240)מוערך(:  נכסים שווי 

  .ערוצי השקעה עיקריים: שוק ההון, תחבורה, אנרגיה, נדל"ן, תיירות, קמעונאות 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Al- Arabiya   

https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2019/08/28/Here-are-the-top-10-sovereign-wealth-funds-in-the-Arab-world
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Mubadala Investment Company, UAE 

 Mubadalaכתוצאה ממיזוג בין חברת פיתוח  2017הוקמה בשנת  Mubadalaחברת ההשקעות 

החברה פועלת מלמעלה על ידי ממשלת אבו דאבי.  ולחברת השקעות נפט בינלאומית, שתיהן הוקמ

 מדינות. בניגוד לקרנות אחרות, קרן זו שמה דגש על חדשנות טכנולוגית.  50-מ

  מיליארד דולר 225: נכסיםשווי 

 בריאות, תקשורת, אנרגיה ומחצבים, נדל"ן כדור הארץ : מדעיערוצי השקעה עיקריים ,

 ועוד. 

 

 

 

Emirates Investment Authority 

( היא קרן העושר הריבונית היחידה של הממשלה הפדרלית EIAרשות ההשקעות של האמירויות )

ש הזדמנויות השקעה וחיפלטובת  2007בשנת  מההוק EIA -של איחוד האמירויות הערביות. ה

 ות. ובינלאומי ותמקומי, ייחודיות

  מיליארד דולר  45)מוערך(:  נכסיםשווי 

 ,)קרנות גידור, נדל"ן ותשתיות ערוצי השקעה עיקריים: שוק ההון )מניות וחוב. 

 

 

 

Abu Dhabi Investment Council 

 בי. מועצת ההשקעות באבו דאבי )המועצה( היא זרוע השקעות של ממשלת אבו דא

 מיליארד דולר 110)מוערך(:  נכסים שווי 

 

 

 קרנות נוספות:

Ras Al Khaimah Investment Authority 

Sharjah Asset Management 
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 9 גופי השקעות מקומיים: פרטי

פועלות במבנה של חברת  אשר משפחות 20 -מרבית העסקים באיחוד האמירויות נשלטים על ידי כ

נדל"ן, קמעונאות ורכב. . הנכסים המוחזקים על ידם מאפיינים את הכלכלה הישנה וכוללים חזקהה

מרבית קבוצות האחזקה נמצאות בבעלות פרטית, על אף שמרבית מן הפעילויות שלהן מפוזרות 

 בחו"ל. 

 

 ניהול חברות אלו מרוכז ברובו על ידי בני הדור השלישי של המייסדים ולא מעט מהם על ידי נשים.

ההנהלה הראשית מורכבת מאזרחי האמירויות ולרוב האחראים על הצד הפיננסי והשיווק יהיו 

 תושבי חוץ מאירופה.  

 

 
 הערות תחומי פעילות שנת הקמה קבוצה

Majid Al Futtaim 1995  קניונים, בתי קולנוע
 וקמעונאות

 

Al Ghurair 1960  תעשייה, כימיקלים, מתכות
 וקניונים

 

Al Futtaim 1930  זכייניתIKEA ,
ToysRus  , 

Orient Insurance 

 

Lulu Group 2000  פעילות בינלאומית נרחבת
 במלונאות וקמעונאות

 

Landmark Group 1973 מרכזי  2300 -מחזיקה בכ
Outlet 

 החלה את פעילותה בבחריין

Seed & 
Mohammed Al 

Naboodah Group 

הגדולה ביותר חברת הבניה  בניה, תשתיות ותחבורה 1958
 באיחוד האמירויות הערביות.
משמשת כנציגה של מרבית 

 חברות התעופה הבינ"ל.
Juma Al Majid 1950 אחד מיבואני המזון הגדולים  תעשייה כבדה, בניה ותחבורה

 באמירויות
S.S.Lootah 1956 בנקאות, רפואה וטכנולוגיה  

Khalifa Juma Al 
Nabooda 

  תחבורה )רכבים( 1963

Al Habtoor 1970  מלונאות, חינוך, תקשורת
 ורכבים

 

Al Tayer 1981 עובאייד חומיר אל טייר יו"ר  לייף סטייל
 הקבוצה מכהן כשר בממשלה

A.W.Rostmani 
Group 

  נדל"ן ורכבים 1959

 

 

 

 

 

                                                           
 שולמן סופי, 2020. כלכליסט 9

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3847592,00.html
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 10פוטנציאל עסקי 

 

בחינת הסקטורים בעלי הפוטנציאל העסקי התבצעה באמצעות בחינה כמותית של נתוני הסחר, 

ההשקעות ומרכיבי התמ"ג. לצד נתונים אלו נבחנו באופן איכותי אילו סקטורים נמצאים כבעלי 

נתון לשינויים בהתאם ערך מוסף מצד התעשייה הישראלית. יש לציין כי חלק זה הינו דינאמי ו

 על כן יש להתייחס אליו בגמישות.  , למגמות בשוק

 )%( 2018  פירוק לסקטורים לפי תוצר מקומי גולמי

 
 

 30%-כפי שניתן לראות מנתוני הגרף, מרכיבי התרומה לתוצר המקומי הגולמי עומדים על כ

ניתן לראות  בד בבד,אין עוד סקטור אשר תופס נפח פעילות כה רחב. כי  ניכרשענות על נפט וגז. יה

הלימה בין ניתן לראות כי קיימת  מנתונים אלוכמו כן, פיזור מגוון על פני מספר רב של סקטורים. 

 הסקטורים הבולטים בנתוני הסחר )סחורות ושירותים( לבין רכיבי התמ"ג הדומיננטיים.

 

 

 

                                                           
  וד האמירויות הערביותמשרד הכלכלה של איח -2019סקירה כלכלית לשנת  10
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https://www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/MOE_Annual%20Economic%20Report_2019_.pdf
https://www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/MOE_Annual%20Economic%20Report_2019_.pdf
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 11 בריאות

 רקע

זה כולל  סכום .2018בשנת  מיליארד דולר 13.7 -לכהוצאות הבריאות של איחוד האמירויות הגיעו 

זאת בנוסף לתקציב הפדרלי. לפי  ,של כל אחת משבע האמירויות בריאותהשירותי  בגין הוצאות

 26-מיליארד דולר ול 18 -לכ 2023ולהגיע בשנת  בשנים הבאותתחזיות, סכום זה צפוי להתרחב 

ום מהווה את מקור מחויבות המדינה לתח מהתמ"ג. 3.5%ובכך יהווה כ  2028מיליארד דולר בשנת 

 . מההוצאה הכוללת בתחום הבריאות 2/3הצמיחה העיקרי שלה וזאת כאשר המדינה מכסה יותר מ 

 

איחוד האמירויות הינה מדינה עם שירותי בריאות מן השורה הראשונה והאזרחים בה זכאים 

ס לביטוח בריאות ממשלתי. היקף תקציב הבריאות הממשלתי דומה לזה הניתן בישראל, אך יח

 ההשקעה בין התקציב לבין היקף הזכאים גבוה מאוד. 

 

 

 הזדמנויות

 מכשור רפואי

במקביל להתרחבות צומח במהירות ר שאיבוא  מבוססשוק  ינהאיחוד האמירויות הערביות ה

רבות בכדי לספק פתרונות רפואיים  יםמגזר הממשלתי והפרטי משקיעה. תשתיות הבריאות במדינה

 .ותיירים רפואיים מהגריםאזרחים, בפריסה ארצית ל

ידי המדינה והגדלת התקציבים, שצפויים אף הם להתרחב עקב -התרחבות השירותים הניתנים על

 בכל המוצרים והשירותים בתחום הבריאות הדיגיטלית.  גפת הקורונה, יובילו לביקוש גבוהמ

 

 

 רגולציה 

על רישוי ותקינה מוצרים המחלקה לרישום ובקרת תרופות של משרד הבריאות הינה הגוף האמון 

למנות נציג מקומי שיפעל מטעמה כל חברה יבואנית לאיחוד נדרשת רפואיים )מכשור ותרופות(. 

 שלמורשה נציג הנציג המקומי להיות  על. על פי כללי הרגולציה המקומיים לרישום המכשירים

של גורמי  מיםמקבלת חוות דעת ורישוהמחלקה לרישום ובקרת תרופות . בנוסף, משרד הבריאות

 האיחוד האירופי, אוסטרליה, קנדה, ארצות הברית, יפן וסינגפור.הערכת איכות יצור מקבילים: 

קבלת חוות הדעת אינה מאפשרת רישוי מידי לשיווק אך מאפשרת, במרבית המקרים, מסלול 

 אישור מקוצר. 

 

 

 

                                                           
11 ITA  

https://www.export.gov/apex/article2?id=United-Arab-Emirates-Healthcare-Services
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 גופים מובילים בתחום

 

 בתי חולים

 Saudi German Hospital Group 

 Zulekha Hospital 

 

 

 ארגונים

 פרטיות, ממשלתיות וגופים עסקיים. קופות חוליםארגונים אלו בעליי פעילות במספר זרועות: 

 NMC Healthcare  

 Al-Noor Medical Company 

 VPS Healthcare 

 Tumbay group 

 Al-Zahra Group 

 Belhoul Lifecare 

 Emirates Healthcare 

 Gulf Healthcare International 

 Gulf Medical Projects Company 

 GE Healthcare and Aster DM Healthcare 

 

 

 תערוכות

1. Arab Health 12 

זוהי תערוכת הדגל בתחום הבריאות באזור המפרץ הפרסי. התערוכה צפויה להתקיים 

 מדינות.  159 -אלף מבקרים מכ 100-בדובאי. לתערוכה מגיעים יותר מכ 2021ביוני 

2. Med Lab 13 

בדובאי. לתערוכה מגיעים מדי שנה  2021התערוכה צפויה להתקיים במהלך חודש ינואר 

מדינות. התערוכה מתמקדת בטכנולוגיות ומכשור רפואי  40 -אלף מבקרים מכ 23 -יותר מ

 המיועד למעבדות. 

 

                                                           
12 Arab health 
13 Med Lab 

https://www.arabhealthonline.com/en/Home.html
https://www.medlabme.com/en/overview/show-information.html
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 14משאבי טבע: מים 

 רקע

והיא בעלת צריכת המים ם במחסור במי בעולם א בין המדינות המובילותהיאיחוד האמירויות 

תחום המים הוא בבעלות מלאה של הממשלה ליטר ליום.  550 -לנפש, כ בעולם הגבוהה ביותר

חוזי עבודה ניתנים ברמה הפדרלית וברמה מוסדר על ידי מספר סוכנויות וארגונים חקלאיים. ו

 המקומית )אמירות(. 

 

 ים: צריכת המים במדינה מחולקת בעיקרה לשלושה מרכיבים עיקרי 

 ( 68%חקלאות :) ,שגרם ללחץ על  דברגידול מהיר באוכלוסייה הביא לגידול בביקוש המזון

אחד הגורמים העיקריים לבזבוז מים הוא חוסר ביעילות ההשקיה. המדינה מקורות המים. 

טכניקות השקיה  והציגה בשנים האחרונות לטובת מאבק במשבר זה לנקוט צעדים החלה

והחלה להמעיט בגידולים עתירי מים. בנוסף, היא מתנסה וף השקיה בטפט דוגמתחדשות 

  בהשקיה באמצעות מי שפכים. 

 ( 23%צריכה פרטית :) השימוש במזגנים ואמצעי קירור מהווה את אחת הסיבות הגדולות

לצריכה פרטית של מים. כמו כן, חרף העובדה שתשתיות המים במדינה לקויות ולא פעם 

הברז עומדים בתקן הנדרש לשתייה. על אף האמור, המדינה נמצאו עדויות לזיהומים, מי 

הינה המובילה בעולם לצריכת בקבוקי מים לשימוש אישי )תהליך ייצור בקבוק מים 

 ליטרים של מים(.  3ליטר מצריך  1מפלסטיק בגודל 

 ( 9%צריכה תעשייתית:)  מרבית המים משמשים לקירור וניקוי זיהומים ממכונות. מי

 ם אינם אבודים וניתן להשתמש בהם להשקיה.השפכים המיוצרי

 

 

 הזדמנויות

  חברות בעלות פתרונות טכנולוגיים לצרכים הבאים:

 מתקני התפלה  .1

 טיהור מי שופכין  .2

 טכנולוגיות לחיסכון מים במערכות למיזוג אוויר .3

 טכנולוגיות לניהול וחסכון של מים ומערכות השקיה  .4

 סון והובלהחתשתיות: אגירה א .5

  ר בעיות הנדסיותותיבעלות יכולת לא יעוץדרישה לחברות יעוץ: קיימת  .6

 

 

                                                           
14 Water Management in UAE- Ecomena  

https://www.ecomena.org/water-management-uae/
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 גופים מובילים בתחום

לצריכה פרטית ותעשייתית הינם גופים בבעלות ניהול המים כל הגופים המורשים לפעול בתחום 

 .פדרלית או מקומית )אמירות(

 Dubai Electricity and Water Authority  

 Federal Electricity and Water Authority  

 Sharjah Electricity and Water Authority  

 Masdar  

 

 

 תערוכות

 

 15 Water Energy Technology Environment Exhibition 

(. תערוכה 26-28.10.2020התערוכה מתקיימת מדי שנה והשנה תתקיים לראשונה באופן וירטואלי )

 אלף משתתפים.  35-ביתנים ויותר מ 2000מדינות,  50-בסדר גודל גדול עם נציגים מיותר מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Water Energy Technology Environment Exhibition 

https://www.wetex.ae/
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 חקלאות 

 רקע

איחוד האמירויות היא מדינת מדבר המאופיינת בסביבה צחיחה, מעט גשמים, טמפרטורות גבוהות, 

למאפיינים אלו ישנה השפעה כבירה על תחום אדמה עקרה וגישה מוגבלת למקורות מים מתוקים. 

, תחום החקלאות מונה 2016נכון לדוח של ארגון הסחר העולמי האחרון משנת  16החקלאות במדינה.

של המדינה, ולמרות שניכרת עלייה במספר העובדים בחקלאות לאורך  GDP-מה 1%-פחות מ

   17 דול אינם אזרחים.מכלל עובדי המדינה כאשר רובם הג 0.8%-השנים, עדיין מדובר בכ

 

עמדה התוצרת החקלאית של האיחוד על תפוקה של  2018לפי נתונים של איחוד האמירויות, בשנת 

טון תוצרת מאבו  522,979בנוסף, באבו דאבי מיוצרת רב התוצרת מן הצומח ) 18 טון. 1,366,939

טון תוצרת בכלל המדינה(. הסיבה לכך היא שאבו דאבי היא האמירות  1,090,774דאבי, מתוך 

דונם באבו  335,795הגדולה ביותר מבחינת שטח ולכן נמצאים בה רב שטחי הגידול החקלאיים )

, הגידולים החקלאיים המניבים ביותר 2018כלל האיחוד(. נכון לשנת דונם ב 524,735דאבי, מתוך 

  19 הם עשב רודוס, אלפלפא, עגבניות, מלפפונים ותמרים.

 

, חמש המדינות אליהן ייצאה האיחוד את התוצרת החקלאית הרבה ביותר הן ערב 2018נכון לשנת 

 2018המשמעותי ביותר לשנת , הייצוא UN Comtradeהסעודית, הודו, עיראק, עומאן ואיראן. לפי 

לחמש המדינות שהוזכרו הוא סיגריות המכילות טבק, אורז, מוצרי חלב ושמנת ותמרים טריים או 

מיליארד דולר והיווה  12.5-עמד ייצוא הסחורות החקלאיות על כ 2018מיובשים. כמו כן, בשנת 

 20מסך הייצוא באותה השנה. %3.2

 

יבאה האיחוד את התוצרת החקלאית הרבה ביותר הן סין, , חמש המדינות מהן י2018נכון לשנת 

, הייבוא המשמעותי ביותר לאיחוד מחמש המדינות UN Comtradeהודו, ארה"ב, יפן וגרמניה. לפי 

שהוזכרו הוא אורז, שקדים, פירות ים, קשיו ומוצרי טבק. ככלל, נראה כי את רב הפירות והירקות 

מהודו ומסין )פרט לאגוזים מסוגים שונים, אותם היא  הטריים מייבאת איחוד האמירויות בעיקר

מייבאת בעיקר מארה"ב(. את מוצרי החלב שלה מייבאת האיחוד בעיקר מארה"ב וגרמניה, כאשר 

הבולטים ביניהם הם חלב ושמנות, חמאה וגבינה שאינה מעובדת, מגוררת או אבקה. כמו כן, בשנת 

מסך הייצוא באותה  7.4%מיליארד דולר והיווה  18.1-עמד ייבוא הסחורות החקלאיות על כ 2018

 21 השנה.

 

                                                           
16 UAE Ministry of Climate Change and Environment  
17 Trade Policy Review Report by the Secretariat – United Arab Emirates, World Trade Organization, 26 April, 2016 
 נכלל בחישוב – תוצרת חקלאית, חלב ופתם. לא נכלל בחישוב – תוצרת ביצים, שכן הן נספרו ביחידות ולא במשקל; ובשר.  18
19 Federal Competitiveness and Statistics Authority, Crops and Land Use, 2018   
20 UN Comtrade Database 
21 UN Comtrade Database 

https://www.moccae.gov.ae/en/knowledge-and-statistics/agricultural-development.aspx
https://fcsa.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics-by-Subject.aspx#/%3Ffolder=Economy/International%20Trade/Commodities%20Trade&subject=Economy
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בשנים האחרונות, החקלאות הפכה לפעילות כלכלית הנשענת על השימוש בטכנולוגיות החדישות 

להבטיח מערכות  פתמא, איחוד האמירויות הערביות שואת קיירבאמצעות חקלאות ב ביותר.

מסייעות לשמור וחקלאיות עמידות המגדילות את התפוקה והייצור  וליישם פרקטיקות לייצור מזון

מיליון דולר  100דאבי השקיע -השנה, למשל, משרד ההשקעות של אבו 22על מערכות אקולוגיות.

 23 טק למדינה, על מנת לייעל ולקדם את ענף החקלאות.-אמריקאי בכדי להביא ארבע חברות אגרי

 

 

 יוזמות

כנית המאיצים בשיתוף ת ,למזון תבטיחולמשרד הכדי להאיץ את אימוץ הטכנולוגיה בחקלאות, 

 :בתתי סקטורים שונים יוזמות 10הממשלתית השיקו 

1. stainable Agriculture LabelEmirates Su 

2. Framework of Agriculture Finance 

3. Ag-Tech Loan Guarantee & Supply Chain Financing 

4. Tech Building Code-Ag 

5. Unified Agriculture License 

6. Food Security Data Framework 

7. Security Data PlatformFood  

8. Aquaculture Standards 

9. FacilityFish Feed  

10. .Aquaculture Atlas 

 

 

 תערוכות

Global forum for innovations in agriculture (JFIA) 31.8-1.03.2020, Abi- Dhabi 
http://innovationsinagriculture.com/  

Agra-me 21-22.06.2021, Dubai  
https://www.agramiddleeast.com/en/Home.html  

 

 

 

                                                           
  https://u.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/agriculture-sector נדלה מ:  22
23 Kamel, D. & Warner, K. (April 9th, 2020) Abu Dahbi Attracts four Agri-Tech Companies with $100m Investment. NBusiness, 
https://www.thenational.ae/business/abu-dhabi-attracts-four-agri-tech-companies-with-100m-investment-1.1003740  

https://www.foodsecurity.gov.ae/en/sub-initiative/emirates-sustainable-agriculture-label-1
https://www.foodsecurity.gov.ae/en/sub-initiative/ag-tech-building-code
https://www.foodsecurity.gov.ae/en/sub-initiative/unified-agriculture-license-1
https://www.foodsecurity.gov.ae/en/sub-initiative/food-security-data-platform
https://www.foodsecurity.gov.ae/en/sub-initiative/aquaculture-standards
https://www.foodsecurity.gov.ae/en/sub-initiative/fish-feed-facility
https://www.foodsecurity.gov.ae/en/map
http://innovationsinagriculture.com/
https://www.agramiddleeast.com/en/Home.html
https://u.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/agriculture-sector
https://u.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/agriculture-sector
https://www.thenational.ae/business/abu-dhabi-attracts-four-agri-tech-companies-with-100m-investment-1.1003740
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 24בינוי 

 רקע

נוכח האטה בקצב קבלת התשלומים, לו קבלנים הפועלים באזור להתרעם בשנים האחרונות הח

הציבורי והפרטי כאחד. חוסר הרגולציה בתחום התשלומים לספקים יצר וואקום שבו מהמגזר 

ציבות קבלנים אולצו לשאת למשך תקופה בעלויות הריבית והבניה. לאחרונה נראים סימנים של י

תקנות חדשנות בתחום המסדירות את מערכת היחסים בין יזמים,  בתחום הבנייה יחד עם חקיקת

מוטל  2018קושי נוסף שהחל להופיע בתחום הינו המע"מ אשר החל משנת קבלנים וקבלני משנה. 

 (. 5%על פרויקטים בתחום הבנייה )

 

 791 -פרויקטים בשווי של כ 15,000 -, למעלה מBNC Projects Journalב על פי נתונים שפורסמו 

 א בנדל"ן עירוני ותשתיות. עיקר ההשקעה בתחום הומיליארד דולר נמצאים בשלבי השלמה שונים. 

הרכבת התחתית, מלון ומגדל מגורים ת פרויקטי הדגל נמצאים כרגע בדובאי והם כוללים את הרחב

 שם אטלנטיס, מוזיאונים, איים מלאכותיים ופרויקט סולארי. ב

 

 

 הזדמנויות

 ם. צפויות למצוא באזור הזדמנויות רבות מצד שוק שצמא לחידושי Prop-techחברות בתחום ה 

 נדל"ן למגורים

שוק הבנייה למגורים נשלט על ידי שתי הערים הגדולות של איחוד האמירויות, דובאי ואבו דאבי. 

היקפי הפרויקטים בתחום הם עצומים ובהתחשב בכך שמרבית האוכלוסייה הם מהגרי עבודה 

 ת בתחום. זמניים, פרויקטים לשכירות לזמן בינוני עתידים לתפוס נפח משמעותי מהיקפי הפעילו

 נדל"ן משרדי

מיליון  3.7 -ועומד כיום על כ מהירשוק זה, באופן דומה מאוד לזה המיועד למגורים, מתרחב בקצב 

מיליון מטר בדובאי. גם פה קיים ביקוש רב למוצרי טכנולוגיה אשר יסייעו  8.5 -מטר באבו דאבי וכ

 בניהול, ייעול והוזלת עלויות התפעול. 

 נדל"ן מסחרי

. האמירויות מדורגות במקום החמישי מבין עשרת היעדים הקמעונאיים המובילים בעולםאיחוד 

 . כום הכסף הגבוה ביותר במהלך שהייתודובאי נחשבת לעיר שבא תייר מוציא את ס

 תיירות

איחוד האמירויות הינה אחת מיעדי התיירות המובילים בעולם עם מלונות פאר אשר מושכים 

קים, זאת לצד רשתות זולות המאפשרות ביקורים לאוכלוסיות צעירות תיירים מבוססים ואנשי עס

 מיליון תיירים.  307-שהו באבו דאבי למעלה מ 2018יותר. בשנת 

 

                                                           
24 Export.gov - United Arab Emirates - Construction 

https://www.export.gov/apex/article2?id=United-Arab-Emirates-Construction
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 25 חברות בניה גדולות בדובאי

1 .Al Naboodah Construction Group 

2 .Arabian Construction Company Dubai 

3 .Six Construct 

4 .Al Jaber LEGT Engineering and Contracting (ALEC) 

5 .Arabtec Construction LLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 10 Best Construction Companies in Dubai | 2020 

https://top10.ae/construction-companies-in-dubai/
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 יהלומים ואבנים יקרות
 

 רקע

שנה בלבד, דובאי  15יהלומים ממלאים תפקיד מפורסם במורשת דובאי כשער לסחר עולמי. בתוך 

הפכה למרכז השלישי בגודלו בעולם לסחר ביהלומים. מדיניות הסחר החופשי עודדה סוחרים מכל 

המיקום ככלל, רחבי העולם להקים בסיס בדובאי, כולל מרבית חברות היהלומים הגדולות בהודו. 

 על הובלת היהלומים מדרום אפריקה והודו. האסטרטגי של איחוד האמירויות מקל

 

  .יקרותהמתכות הזהב, היהלומים והשוק על ית אברמה הסיטונלא חל  5%חוק המע"מ של 

 

 

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) 

גוון רחב של למ, ממוקם בלב דובאי. זהו מרכז מסחר 2002שהוקם בשנת  ,DMCCמרכז הסחורות 

 סחר ביהלומים, זהב ושאר מתכות יקרות הם אחד העסקים העיקריים שיש בו. סחורות, אך

 

 .אין מס חברות או מיסים אישים -

החברה יכולה להיות בבעלות מלאה של משקיעים ויזמים  - בעלות על החברה 100% -

ל אף היעדר חיצוניים ללא שותפים מקומיים, קרי הם עדיין ייהנו מהטבות רגולטוריות ע

 שותפות עסקית עם אזרחים או רשויות אמירתים.

 .24/7סביבה עסקית מאובטחת  -

 .ומחוץ לאיחוד האמירויות ללא מגבלות זהסחר באזור חופשי  -

 

 

 (Dubai Gold & Diamond Park) פארק הזהב והיהלומים של דובאי

הפך  פארק זהומתמקד בעסקי התכשיטים.  2011פארק הזהב והיהלומים של דובאי הוקם בשנת 

לאחד המקומות האטרקטיביים עבור תושבים מקומיים ותיירים זרים. המטרה היא לספק אוסף 

 הפארקשל כל התכשיטים היקרים בעולם תחת קורת גג אחת וסביבה נוחה לסחר בזהב ויהלומים. 

 ר ומרכז קמעונאות.ייצו ממרכזמורכב 

 

-  One-stop shop ייצור תכשיטים, מסחרלכל ההיבטים הרגולטוריים הנדרשים לצד ,

 .קנייה
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 סייבר
 

 26 רקע

הגיאופוליטי של איחוד האמירויות הערביות וחשיבותה לכלכלת העולם באמצעות סחר,  הקומימ

כדי להגן על מידע.  אבטחת אסטרטגי לסיכוני ליעדהפכו אותה  (נפט וגז) טבע תיירות ומשאבי

תשתית המידע של איחוד האמירויות הערביות ולשפר את אבטחת הסייבר הלאומית, הממשלה 

המהווים מערך הנחיות לגופים ממשלתיים במגזרים ( IAS)בטחת המידע אהציגה את תקני 

  ותארגוני הממשלה והעסקים המזוהים כתשתית קריטית באיחוד האמירויות הערבי כלקריטיים. 

 מחויבים בעמידה בתקנות אבטחת מידע אלו. 

 

 לצד ביקוש הגוברל ספק מענהמפתחים יכולות אבטחה כדי להגורמים מקומיים  קיימים מספר

מרחיבות את נוכחותן במדינה. ממשלת דובאי הציגה את אסטרטגיית אבטחת החברות בינלאומיות 

סייבר  -הים: הפיכתה לאומה חכמהסייבר של דובאי, הכוללת יישום של חמישה תחומים עיקרי

)באמצעות מודעות ציבורית(, חדשנות באמצעות מחקר, אבטחת סייבר של משתמשים )סודיות 

. ככל שממשלת איחוד האמירויות לאומי ובינלאומי ופרטיות(, עמידות סייבר ושיתוף פעולה

ערך גבוה מפני ממשיכה לגוון את כלכלתה, הביקוש לאבטחת סייבר כדי להגן על נכסים בעלי 

 .התקפות מורכבות ימשיך לעלות

 

 

 שחקנים מרכזיים

 

Telecommunication Regulatory Authority (TRA) 

על פי  2003של איחוד האמירויות הערביות הוקמה בשנת  (TRA) הרשות הרגולטורית לתקשורת

  TRA שלחוק פדרלי לטובת הסדרת תחום הטלקומוניקציה של כלל השותפות לאיחוד. תפקידה 

מתמקד בשני תחומים: הסדרת תחום הטלקומוניקציה, והנגשה של טרנספורמציה דיגיטלית 

 27לגופים ממשלתיים. 

Spire  

והינה מחזיקה בזכויות הפצה  חברה מובילה בתחום פתרונות ושירותי אבטחת מידע באזור

 28בלעדיות לפתרונות האבטחה הידועים בעולם. 

 

Dubai Electronic Security Center 

זוהי רשות מרכזית בדובאי האמונה על הסדרת תחומי האלקטרוניקה תוך התייחסות להגנת סייבר, 

 29רגולציה וחקיקה. 

                                                           
26 https://www.export.gov/apex/article2?id=United-Arab-Emirates-Construction   
27 Telecommunication Regulatory Authority (TRA)    
28 https://www.gisec.ae/about-the-show/advisory-board 
29 https://desc.dubai.ae/ 

https://www.export.gov/apex/article2?id=United-Arab-Emirates-Construction
https://www.export.gov/apex/article2?id=United-Arab-Emirates-Construction
https://www.tra.gov.ae/en/about-tra/about-tra-vision-mission-and-values.aspx
https://www.tra.gov.ae/en/about-tra/about-tra-vision-mission-and-values.aspx
https://www.gisec.ae/about-the-show/advisory-board
https://www.gisec.ae/about-the-show/advisory-board
https://desc.dubai.ae/
https://desc.dubai.ae/
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Smart Dubai  

דובאי כמשרד האמון על  בשיתוף פעולה בין שותפים ממשלתיים למגזר הפרטי, פועלת סמארט

השינויים ברחבי העיר דובאי והפיכתה לעיר חכמה. מטרת המשרד היא לספק ולקדם חווית עיר 

 יעילה, חלקה ובטוחה לתושבים ולמבקרים בה. 

 

Dubai Police 

 

 

 תערוכות ואירועים 

 

International Exhibition of National Security and Resilience 

מתקיימת באבו דאבי ומספקת תוכן בעולמות הביטחון הלאומי, סייבר, הגנה התערוכה השנתית 

חברות  600דוברים,  50-אלף אורחים, כ 25על תשתיות ורגולציה. בתערוכה משתתפים יותר מ

שותפים. בנוסף, לתערוכה מגיעים נציגים ממשלתיים של ארגונים ומשרדים  200-מציגות וכ

 ממשלתיים ממדינות אזור המפרץ.

 

GITEX 2020: Middle East, North Africa & South Asia’s biggest tech event (December 

2020)30 

סדר היום של האירוע נקבע על ידי מועצה מייעצת של בכירים ממרכז האבטחה האלקטרוני של 

דובאי, משטרת דובאי, הרשות הרגולטורית לתקשורת, סמארט דובאי, תאגיד ההשקעות של דובאי 

 17%מהמציגים בתערוכה חוזרים להציג בה מדי שנה ומועצת המנהלים מדווחת כי כ  95% -כועוד. 

 אלף דולר בגין ההזדמנויות שנוצרו להם בתערוכה.  500 -מהמציגים ירוויחו יותר מכ

 

Intersec 2021 

תערוכה בינלאומית בתחומי הביטחון, בטיחות, הגנה מאש. האירוע צפוי, נכון לשעה זו, להתקיים 

 . מדינות 135-אלף מבקרים מיותר מ 35 -בעבר נכחו באירוע זה כ .2021במהלך ינואר 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 https://www.gisec.ae/who-exhibitswhy  

https://www.gisec.ae/who-exhibitswhy
https://www.gisec.ae/who-exhibitswhy
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 31( echTFinטכנולוגיות פיננסיות )

 

וכתוצאה מכך  FinTech -פעילות הקשורה לבשנתיים האחרונות קיימת עלייה משמעותית ב

הממשלה בוחנת בכל עת כיצד לשפר ולטייב את הסביבה המשפטית והרגולטורית בכדי שתהיה 

איחוד . עיקר ההתעסקות של FinTechבתעשיית ה  אפ -סטארטיותר מסבירת פנים עבור חברות 

"אזורים  40-על ידי הצגת יותר מ  FinTech -גישתה ל רוביז הינה באמצעות האמירויות הערביות

 .חופשיים"

 

ככאלה, ובלתי תלוי ברשויות המדינה.  נפרד תירגולטורי וממשל על פי מתווהכל אזור חופשי פועל 

על חברות הפועלות  יםתקנות החלהו באופן דרסטי מהכללים יםיכול להיות שונ החוקים והתקנות

מוקד אטרקטיבי עבור כ. המאמצים של איחוד האמירויות לפתח את עצמה שאר המדינהב

FinTech  נעשים באמצעות כספים שמוזרמים מצד הרשות הרגולטורית לשירותים(FSRA)  ורשות

(. ארגונים אלו הינם המרכזיים ביותר בתחום הובלת DIFCהשירותים הרגולטוריים של דובאי )

 החדשנות בעולמות הפיננסים. 

 

 שני האזורים הפיננסיים המרכזיים הינם: 

1. Abu Dhabi Global Market 

2. International Financial CentreDubai  

 

 

 ואירועים  תערוכות

 

FinTech Abu Dhabi 2020 32 

 .2020לנובמבר  24-26התערוכה עתידה להתקיים באבו דאבי בין התאריכים 

 

Digital Banks and Innovators Conference UAE 

 והחדשנות יוצגו פתרונות טכנולוגיים עבור בנקים. ועידת הבנקים הדיגיטליים במסדרת 

לספטמבר בדובאי, אך בשל מגפת הקורונה נדחתה למועד  21 -התערוכה הייתה עתידה להתקיים ב

 לא ידוע. 

 

 

 

                                                           
31 https://milkeninstitute.org/sites/default/files/reports-pdf/FinTech%20in%20the%20Middle%20East-FINAL-
121119.pdf?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=ae7d1f637b9548ee&application_server_address=tie2.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_po
pup=false&start_with_session_counter=1  
32 https://www.fintechabudhabi.com/  

https://milkeninstitute.org/sites/default/files/reports-pdf/FinTech%20in%20the%20Middle%20East-FINAL-121119.pdf?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=ae7d1f637b9548ee&application_server_address=tie2.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://milkeninstitute.org/sites/default/files/reports-pdf/FinTech%20in%20the%20Middle%20East-FINAL-121119.pdf?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=ae7d1f637b9548ee&application_server_address=tie2.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://milkeninstitute.org/sites/default/files/reports-pdf/FinTech%20in%20the%20Middle%20East-FINAL-121119.pdf?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=ae7d1f637b9548ee&application_server_address=tie2.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://www.fintechabudhabi.com/
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 33 קלות עשיית עסקים

 

 אדמיניסטרציה עסקית 

זמן נדרש  

 1לפתיחת עסק 

זמן נדרש 

 לרישום נכס

זמן נדרש על 

מנת למלא 

 דרישות מס

זמן נדרש 

לפתרון חדלות 

 2פרעון 

איחוד 

 האמירויות
 שנים 3.2 שעות 116 ימים 1.5 ימים 3.8

 שנים 2.9 שעות 159.5 ימים 21.6 ימים 19.1 מערב אסיה

 

 שילוח בינ"ל

יעילות שחרור  3זמן נדרש ליבוא  3זמן נדרש ליצוא  

 4סחורה במכס 

 3.6 שעות 12 שעות 4.5 איחוד האמירויות

 2.6 שעות 67.9 שעות 64.8 אסיהמערב 

 

 מספר הימים הקלנדריים הדרושים להשלמת ההליכים להפעלת עסק כחוק  1
 להחלטה על פשיטת רגלמספר השנים מההגשה לחדלות פירעון בבית המשפט ועד  2
 זמן הקשור לעמידה בדרישות התיעודיות של כל הגופים הממשלתיים ממדינת המקור , מדינת היעד וצדדים שלישיים 3
 = יעילות נמוכה(;  1= יעילות גבוהה,  5החישוב כלל נתונים על מהירות, פשטות וחיזוי שחרור מהמכס ) 2018בשנת  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 The World Bank, Statista 2020 
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 מדיניות סחר והסכמים של איחוד האמירויות

 

 פרופיל מכס

 GCC (Gulf Cooperation-כבר משנת הקמתו וחברה ב WTO-איחוד האמירויות חברה ב

Council) על פי ה2003כווית, בחריין ועומאן מאז שנת  ,יחד עם סעודיה, קטאר .-TPR  של איחוד

מחייב כי מרבית המכסים במדינות החברות יעמדו  GCC-האמירויות, תעריף המכס של איחוד ה

. שיעור 4.8%. כתוצאה מכך, שיעור המכס הממוצע של איחוד האמירויות עומד על 5%-0%על 

משורות המכס שלה פטורות ממכס  11%-10%; 14.6%הכבילות הממוצע של האיחוד עומד על 

(Free-Dutyועל ;) בדו"ח ה  34.15%משורות המכס של האיחוד קיים שיעור מכס גבוה מ  0.2%-

TPR פריטי מכס אשר  29נות שתי רשימות חריגים, האחת רשימה של כ של איחוד האמירויות מצוי

אסורים בייבוא, בכללם חזירים חיים, סוגי צמחים אשר מהם ניתן להפיק סמים כמו אופיום, מוצרי 

אזבסט, צמיגים וסיגריות אלקטרוניות. הרשימה השנייה כוללת מוצרים עליהם קיים מכס גבוה 

רך הכנסתם למדינה, בין מוצרים אלו נכללים: בשר ושומן חזיר, במיוחד או שדרוש רישיון יבוא לצו

 מכס( וכן עורות מעובדים שמקורם מחזיר. 200%משקאות ומוצרי מזון המכילים אלכוהול )

 

 

 UAE-הסכמי הסחר הקיימים של ה

איחוד האמירויות חברה במספר הסכמים מולטילטרליים ובילטרליים. נכון להיום, המדינה חתומה 

(, 2012(, הודו )2011(, אזרבייג'ן )2007(, אלג'יריה )2006הסכמים בילטרליים עם פקיסטן ) 11על 

(, 2015קוריאה )(, דרום 2014(, המלדיביים )2013(, ארגנטינה )2013(, ארמניה )2012קזחסטאן )

  (. 2015הולנד )ו( 2015מרוקו )

 

כי כל תהליכי המו"מ והחתימה על הסכמי סחר חופשי  GCCהודיעו מנהיגי מדינות ה  2005בדצמבר 

איחוד האמירויות חתומה על  ,GCC-מאותו מועד ואילך ינוהלו כאיחוד בלבד. כחלק מחברותה ב

 GAFTA (Greater Arab Free Trade -(; וכן חברה בEFTAהסכם אזור סחר חופשי עם אפט"א )

Agreementשהוא הסכם אזור סחר חופשי בין מדינות ה ,)-GCC  מצרים, עיראק, ירדן, לבנון,  לבין

 לוב, מרוקו, הרשות הפלסטינית, סוריה, טוניסיה ותימן.  

וניו זילנד  35( עם סינגפורFTAחתמה איחוד האמירויות הסכמי אס"ח ) GCC-בנוסף, דרך ה

וכיום נמצאת במו"מ להסכמי אס"ח גם עם ארגנטינה, ברזיל,  36)שנחתם אך טרם נכנס לתוקף(

אורוגוואי, פרגוואי )מדינות מרקוסור(, אוסטרליה, סין, האיחוד האירופי, הודו, יפן, פקיסטן, דרום 

 קוריאה וטורקיה. 

 

                                                           
34 WTO ITC UNCTAD World Tariff Profiles 2019, United Arab Emirates Tariff Profile. 
35 Singapore-GCC FTA in English  
36 United Arab Emirates Ministry of Economy, Free Trade Agreements  

https://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Documents/Singapore%20-GCC%20FTA-en.pdf
https://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/Trade-Agreements/Pages/default.aspx
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-( של הInformation Technology Agreement) ITA-איחוד האמירויות גם חתומה על הסכם ה

WTO מדינות ומטרתו להוריד לגמרי תעריפים על מוצרי  82. על הסכם זה חתומותIT.37 

 

 

 איחוד האמירויות וישראל

על הסכמי אס"ח  חותמותמו"מ ו מנהלות ,בכללן איחוד האמירויותו GCC-כאמור לעיל, מדינות ה

ישראל, ניתנה הוראה פדרלית לנסח את עם ההצהרה על חתימת הסכם השלום עם  38.רק כאיחוד

, שאסר על ייבוא סחורות מישראל 1972לשנת  15, המבטל את חוק מספר 2020לשנת  04חוק מספר 

הנושאות סימון או לוגו ישראלי. יש לציין כי נכון להיום עדיין לא ניתן להעביר סחורות שאסורות 

פשרת ייבוא סחורות אלו. למרות שאסרו את כניסתן למדינה המא GCC-בייבוא דרך מדינות ה

זאת, לאחר ההצהרה על ההסכם אישרו בחריין וערב הסעודית מעבר אווירי של סחורות מישראל 

חתמה בחריין על הצהרת שלום  2020בחודש ספטמבר לאיחוד האמירויות דרך שטחן. נוסף על כך, 

ות וכל מהלך נוסף אשר הצהרה זו, כמו גם ההסכם עם איחוד האמירוי –)נורמליזציה( עם ישראל 

 תורם לכינון יחסים נורמליים בין הצדדים, יכולים להקל מאוד על מעבר הסחורות בין המדינות.

 

 

 תקינה

 ESMA (The Emirates Authority forהרשות האחראית על התקנים באיחוד האמירויות היא 

Standardization and Metrology( הנמצאת תחת משרד הסביבה והמים )MOEW – Ministry 

of Environment and Water .)ESMA  מורכבת מנציגים מקבוצות הסטנדרטיזציה של איחוד

והיא  ,האמירויות, דוגמת הממשל הפדרלי, נציגים מתחום התעשייה וגופי מסחר, מעבדות וכיול

 אחראית על יצירת תקנים ברמה הפדרלית. 

 

 good-ביחס ל WTO-של ה TBT-את קוד ה , הודיעה איחוד האמירויות על קבלתה2006בשנת 

practice  עבור הכנה, אימוץ ויישום תקינה, כאשרESMA  מהווה את נקודת הבירור בנושא. כל

רגולציות התקינה של איחוד האמירויות מוחלות באופן שווה על ייצור מקומי ועל מוצרים 

 מיובאים. 

 

מים לתקן בינלאומי ובהיעדר תקן מהתקנים באיחוד האמירויות תוא TPR ,77%-עפ"י דו"ח ה

 NTE-בינלאומי ניתן להשתמש בתקן של מדינה אחרת כמו ארה"ב או האיחוד האירופי. לפי דו"ח ה

 ECAS (Emiratesהכניסה תכנית רגולציה מחייבת בשם  ESMA 2004האמריקאי, בשנת 

Conformity Assessment Scheme הן מיובאות והן  -( כמפקחת על התאמת סחורות תעשייתיות

לתקינה של האיחוד. בראשיתה, התכנית יושמה רק על מוצרי טקסטיל ובניין, אך  -תוצרת פנים 

                                                           
37 Export.gov, United Arab Emirates – Trade Agreements  
38 Trade Policy Review Report by the Secretariat – United Arab Emirates, World Trade Organization, 26 April 2016, pp. 24 and 39.  

https://www.export.gov/apex/article2?id=United-Arab-Emirates-trade-agreements
https://www.export.gov/apex/article2?id=United-Arab-Emirates-trade-agreements
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וללא התרעה מוקדמת, איחוד האמירויות הרחיבה את הפיקוח גם למוצרים  2018החל משנת 

ת על חקלאיים, דוגמת משקאות אנרגיה, מוצרי חלב, מיצים, דבש ומוצרים אורגנים. יישום התכני

מוצרים אלו מהווה חסם סחר משמעותי עבור יצואנים מארה"ב, וכן המצב יוצר כפילות רגולציה 

 . MCCE-במוצרים שכבר נמצאים באחריות ה

 

 ESMA  חברה במספר ארגוני תקינה בינלאומיים, דוגמתISO ,IEC ,ILAC ,OIML ,AIDMO ו-

SMIICתקנים ב . כמו כן, איחוד האמירויות חברה בארגון האחראי על-GCC  הנקראGSO (Gulf 

Standardization Organizationהארגון תורם ומקדם הרמוניזציה ואחדות בין חברי ה .)-GCC 

 -בהתחשב בעניינים הקשורים לתקינה, כמו גם מכין, מאשר ומפרסם תקינה על מוצרי מדינות ה

GCCים, הגנה על הצרכנים, . זאת מתוך רצון לפתח את תחומי הייצור והשירותים, קידום סחר פנ

 .GCC-הסביבה ועל בריאות הציבור, ועידוד תעשייה וייצור חקלאי בקרב מדינות ה

 

נכון לשלב זה, נראה שאין אחידות בין התקינה באיחוד האמירויות לתקינה אירופאית או 

. לכן נראה כי בייצוא לאיחוד האמירויות יהיה צורך GSO-ל השתייכותהאמריקאית, בעיקר לאור 

לפי סוג המוצר או הסחורה, כמו גם בקבלת  GCC-בהתאמת התקינה לזו של האיחוד ושל ה

אישורים ספציפיים. המשמעות היא כי גם חברות ישראליות המשווקות כיום מוצרים כמו ציוד 

רפואי באירופה או ארה"ב לא בהכרח יוכלו לשווק את מוצריהן באופן אוטומטי באיחוד האמירויות 

 39שו להנפקת אישורים ייעודיים.ונראה כי יידר

 

SPS 

ברמה הפדרלית נמצאת תחת המשרד  SPS, האחריות על 2016לפי דוח ארגון הסחר העולמי לשנת 

(. בנוסף, לכל אמירות יש סוכנות משלה האחראית על אימוץ החוקים MOEWלסביבה ומים )

באיחוד האמירויות מבוססת על  SPS-. בכלל, הרגולציה הפדרלית של הMOEWשקיבל 

, המונגשת באתר של SPS. למרות זאת, לאיחוד חקיקה נרחבת בנושא GCC-הסטנדרטים של ה

MOEW.40   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
40 Trade Policy Review Report by the Secretariat – United Arab Emirates, World Trade Organization, 26 April, 2016 
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 נספחים

 43 42 41 היסטוריתסקירה 

 19 -לאחר שבמהלך המאה ה 1968האמירויות הערביות קיבלו את עצמאותן חזרה מבריטניה בשנת 

, אשר שאפו להגן על נתיב העניקו את השליטה על יחסי החוץ והביטחון שלהם לידי הבריטים הן

 הסחר להודו מפני פיראטים. 

 

של שדה הנפט  מציאתועם  60-נקודת המפנה ביחס לריבונותן של האמירויות החלה בשנות ה

נחשבה שאפשר את התפתחותן המהירה של האמירויות. עד אותה עת,  דבר ,הראשון באבו דאבי

 -כלכלת האמירויות לכלכלה נחשלת, דלת אמצעים ומשאבים, והתבססה בעיקר על פעילות ימית 

דיג, שליית פנינים, בניית סירות וסחר ימי. אולם מאז גילוי הנפט בתחומה חלה מהפכה כלכלית, 

 גבוהות בעולם. המאפשרת מאז ואילך רמת חיים מן ה

 

קיוין התאחדו -אבו דאבי, עג'מן, פוג'יירה, שארג'ה, דובאי ואום אל ;, שש האמירויות1971בשנת 

ח'ימה  -הצטרפה גם האמירות ראס אל 1972והקימו את איחוד האמירויות הערביות. בשנת 

הן יים הכלכליים והתרבות ןלאיחוד. קטאר וכווית בחרו שלא לחבור לאיחוד שכן בשל מאפייניה

 מסוגלות לקיים סדר יום מדיני עצמאי. היו ועודן 

 

בראש כל אמירות  האמירויות הערביות היא פדרציה של שבע אמירויות שלכל אחת חוקים משלה.

עומד שייח' ששלטונו עובר בירושה. המנהיג של כל אמירות מכריע בשאלות פנימיות של מדיניות 

 החוץ וההגנה של האמירויות היא משותפת.  בתחומי כלכלה, חברה ודת, ואילו מדיניות

 

"המועצה העליונה" מורכבת מהמנהיגים של שבע האמירויות. בראש המדינה ובראש "המועצה 

העליונה" עומד הנשיא, בעל סמכויות פוליטיות נרחבות, ונבחר לתקופת כהונה בת חמש שנים מבין 

"המועצה העליונה" של מנהיגי . כנשיאכהן יאמיר אבו דאבי תמיד  ,אמירי המדינות, אם כי בפועל

האמירויות בוחרת גם את "מועצת השרים" )הקבינט(, שבראשה עומד ראש הממשלה, ואילו 

 שרים שנבחרים מכל האמירויות, בוחנת חוקים שמוצעים. 40"האספה הלאומית", שבה יושבים 

הצטרפו אליה. לכל  ח'ימה-קיימת מערכת משפט פדרלית, וכל האמירויות מלבד אבו דאבי וראס אל

 .וחוקים אסלאמיים לאזרחיםלתושבים האמירויות יש חוקים חילוניים 

 

                                                           
  איחוד האמירויות הערביות: אתר רשמי 41

  מומחה לכלכלת המזרח התיכון -דורון פסקין  42
43 CIA Factbook -UAE 

https://u.ae/en/about-the-uae
https://u.ae/en/about-the-uae
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3845152,00.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html


 

 

 חיבור חכם לשווקים בעולם 

 , מינהל סחר חוץמשרד הכלכלה והתעשייה

 

35 
 

 074-7502649, פקס 074-7502611טל'  | 9103101, ירושלים 3166קריית הממשלה, ת"ד  ,7, רחוב בנק ישראל 1 בניין ג'נרי

 

(, אשר 86הלך לעולמו נשיא האמירויות השייח' זאיד בן סולטאן אאל נהיאן )בגיל  2004בנובמבר 

(. זמן קצר לאחר מותו בחרו נציגי שבע האמירויות 1971הנהיג את המדינה למן ראשית עצמאותה )

אולם בשל מצבו הבריאותי הרעוע, מי  ו השייח' ח'ליפה בן זאיד אאל נהיאן כיורשו בתפקיד.את בנ

 .זאיד-שמקבל את ההחלטות בפועל הוא נסיך הכתר מוחמד בין

 

הפדרציה חברה בארגון אופ"ק, ארגון המדינות המייצאות נפט אשר מטרתו לקבוע  1974החל משנת 

מחיריו, וזיכיונות עתידיים. בעזרת החברות בארגון יחד עם חברות הנפט את קצב הפקת הנפט, 

האמירויות משפיעות על ויסות קצב הפקת הנפט בעולם ושולטות יחד עם חברי הארגון במחיר הנפט 

 בעיקר על ידי קביעת מכסות הפקה לכל אחת מהמדינות החברות. -העולמי 

 

הענף מפתחות האמירויות כלכלת המדינה מושתתת בעיקר על ענף הנפט והגז הטבעי אולם לצד 

עיבוד מזון. תנאי ו קסטיל, חומרי בניין, הפקת אמוניהענפי כלכלה נוספים כגון ייצור אלומיניום, ט

האקלים אינם מאפשרים את התפתחותה של חקלאות ענפה. אחד ממאפייניה הייחודיים של כלכלת 

את מרבית ר שמהווה האמירויות הערביות המאוחדות הוא הסתמכותה הבלעדית על כוח עבודה ז

 כוח העבודה במדינה.

 

תופסת מרכזיות ברלית ותחרותית. בשנים האחרונות כלכלת איחוד האמירויות הינה כלכלה לי

הטענה  כי יש להסתמך פחות על הפקת נפט ולגוון את מקורות ההכנסה. לשם כך, פועלת המערכת 

זמינה, נוחה ובטוחה. כל אלו השלטונית למזעור הקשיים העסקיים ולקידום כלכלת שוק חופשי 

מערכת תמריצים נדיבה. אזור הסחר ו בירוקרטיה מינימלית, מסים נמוכיםמבוצעים באמצעות 

בעלות זרה ואפס מסים, מהווה מגנט משיכה  100%-החופשי באמירויות, המציע אפשרות ל

 למשקיעים זרים.

 

ם המחפשים חורף מתון וקל. מספר התיירים גדל באופן דרמטי, ועיקרם אירופי 80-מאז שנות ה

המגמה התחזקה לאחר שהוחלט לשנות את מדיניות הטיסות למדיניות "שמיים פתוחים" שגרם 

ושימוש  Etihad Airways -ו  Emiratesלהורדת מחירי הטיסות מאירופה, חיזוק חברות התעופה 

 בנמלי התעופה של אבו דאבי ודובאי כנקודת ביניים בין אירופה למזרח הרחוק.

 

במשך יותר משלושה עשורים, הנפט והמימון העולמי הניעו את כלכלת איחוד האמירויות. בשנים 

 ה, ירידת מחירי הנפט לצד התמוטטות מחירי הנדל"ן ומשבר הבנקאות הבינלאומי פגע2008-09

 באופן ניכר באיחוד האמירויות. 

 

את התסיסה של "האביב הערבי" שנראתה במקומות אחרים  ותהאיחוד האמירויות הערביות לא חו

 1.6שנתית של -כנית ההשקעה התשתיתית הרב, בין היתר בגלל ת2010-11בשנים  במזרח התיכון

 מיליארד דולר עבור אמירות הצפון העניות יותר, ורדיפה אגרסיבית של תומכי הרפורמה פוליטית. 
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לך וגובר בענייני האזור. בנוסף לתרומת מיליארדי תפקיד הו תאיחוד האמירויות הערביות ממלא

דולרים בסיוע כלכלי לייצוב כלכלת מצרים, איחוד האמירויות הערביות הינה אחת המדינות 

 דאע"ש.-הראשונות שהצטרפו לקואליציית נגד
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 44 דמוגרפיה

-, כמדינה ה2019 -תושבים ובכך מדורגת, נכון למיליון  9.8 -אוכלוסיית איחוד האמירויות מונה כ

מאוכלוסיית המדינה מורכבת ממהגרים אשר ברובם מגיעים מהודו,  85%-. כבעולם בגודלה 91

 פקיסטן ומדינות נוספות מהמזרח התיכון ואסיה. 

 

רבית מאזרחי האמירויות מעדיפים לעבוד מנובעת מהעובדה שהסיבה לכמות המהגרים הגדולה 

, זאת בנוסף לתנאי מיסוי נוחים המאפשרים רמת חיים נאותה לצד חיסכון בורי ובצבאבמגזר הצי

 משמעותי.

 

מתוך  35 -( מדורגת איחוד האמירויות כמדינה ה2019על פי דו"ח מדד הפיתוח האנושי של האו"ם )

 . מדד זה מתייחס להון האנושי המרכיב(באותו מדד 22 -כאשר ישראל דורגה במקום ה)מדינות  189

את המדינה מתוך הנחה כי הפיתוח האזורי לא יכול להתבסס על אינדיקטורים כלכליים בלבד ועל 

 תן ביטוי גם למאפיינים נוספים דוגמת השכלה, בריאות ורמת מחייה.וכן הוא נ

 

  )2019 (9,770,529 אוכלוסייה:

 גברים 69.3%נשים  30.7% חלוקה מגדרית:

  (2018. )רכבת ממהגריםמאוכלוסיית המדינה מו 85.9% מהגרים:

 

 

                                                           
44 World Bank 
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 גברים.  ממנה הם 70%כאשר כ  (64עד  20מאוכלוסיית המדינה הינם בטווח גיל העבודה ) 80%

 

)המספר המצוין בצדדים מתייחס לחלק היחסי של , אחוזים 2019 התפלגות האוכלוסייה לשנת

 גיל העבודה על פי חלוקה מגדרית(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנייה

…אופנועים ומוצרים אישיים  , תיקון כלי רכב, סחר סיטוני וקמעוני

השכרה ועסקים, ן"פעילויות נדל

ייצור

תחבורה ותקשורת

מלונאות והסעדה

פעילויות קהילתיות

חינוך

בריאות

תיווך פיננסי

אחר

כרייה וחציבה

ציד ויערות, חקלאות

דייג

גז ומים, חשמל

התפלגות כוח עבודה באיחוד האמירויות הערביות  
(באלפים)לפי סקטור , 2019לשנת 

 UN DESA 2019, Statista 2020מקור: 

 UN DESA 2019, Statista 2020מקור: 
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 רנתוני סח

 45 2018שותפות הסחר הגדולות לשנת 
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 יבוא
 

 יבוא

במיליארדי 

 דולרים

אחוז מסך 

 היבוא של

 גירעון מסחרי

 במיליארדי דולרים

 33- 15.5% 38 סין

 8.6- 9.4% 23 הודו

 14.6- 8.6% 20.9 ארה"ב

 12.9- 5.6% 13.8 יפן

 8.5- 4.5% 10.9 גרמניה
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קונג, סינגפור, שוויץ, ישראל ואיחוד האמירויות -בתרשים לעיל נערכה השוואה בין בלגיה, הונג

הערביות. המדינות נבחרו לאור זיהוי מאפיינים דומים )שטח, אוכלוסייה, אינדיקטורים כלכליים 

דולרים בין השנים  יבוא( במיליארדי-ועוד(. בתרשים ניתן לראות את התפתחות מאזן הסחר )יצוא

(, עם זאת, ניתן להבחין ביכולת 2020. משבר הקורונה אינו בא לידי ביטוי בתרשים )2018 – 2000

 09-2008.46היציאה מהמשבר הכלכלי שחווה העולם בשנת 
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 ורהבתח

. זמן הטיסה 2020-2021במהלך  צפויים להיפתח האמירויות קווי תעופה ישירים בין ישראל לאיחוד

שעות. כינון היחסים יאפשר מגוון רחב יותר של טיסות למזרח,  3 -המשוער לאזור צפוי להיות כ

הגברת התחרות וקיצור שעות הטיסה למזרח עקב נתיבי טיסה הפתוחים לחברות זרות ולא לחברות 

תכן והדבר יאפשר בטווח ישראליות. מעבר להוזלת העלויות האפשרית במחיר כרטיסי הטיסה, יי

הזמנים הבינוני שינוי במוסכמות עבר באשר לחברותן של חברות ישראליות בבריתות של חברות 

  Sky Team. ו Star Alliance תעופה דוגמת

 

 

 47גישה אווירית

 

 חברות תעופה מובילות

 

Emirates 48 

הגדולה ביותר במזרח חברת התעופה הרשמית של איחוד האמירויות, בנוסף זוהי חברת התעופה 

התיכון. החברה נמצאת בבעלות מלאה של המדינה ובסיס האם שלה נמצא בדובאי. החברה פועלת 

ומדורגת באופן עקבי כאחת מחברות התעופה הטובות והיוקרתיות ביותר בעולם.  1984החל משנת 

קף הכנסות הי יעדים ברחבי העולם. 150 -מטוסים הטסים ליותר מ 260 -לחברה צי מטוסים של כ

  .מיליארד דולר 25 -עמד על כ 2019החברה לשנת 

 

Etihad 49 

על ידי נשיא אמירות אבו דאבי באמצעות צו מלכותי.  בסיס האם שלה  2003החברה הוקמה בשנת 

הטסים  ,מטוסים בהזמנה 150 -מטוסים ויותר מ 115-נמצא בנמל התעופה באבו דאבי וברשותה כ

 . יעדים ברחבי העולם 80-ליותר מ

Air Arabia 50 

לחברה צי של  Sharjah. קוסט אשר בסיס האם שלה נמצא בנמל התעופה של אמירות -אווחברת ל

 בעולם. יעדים 123 -מטוסים המגיעים לכ 40-כ

 

Fly Dubai 

חברה נמצאת בעולם. ה יעדים 95 -מטוסים הטסים לכ 50 -בעלת צי של יותר מ קוסט -אווחברת ל

 בבעלות אמירות דובאי. 

                                                           
47 world data  
48 Emirates   
49 Etihad  
50 Air Arabia   

https://www.worlddata.info/asia/arab-emirates/airports.php
https://www.emirates.com/english/book/book-a-flight.aspx
https://www.etihad.com/en/
https://www.airarabia.com/en


 

 

 חיבור חכם לשווקים בעולם 

 , מינהל סחר חוץמשרד הכלכלה והתעשייה

 

42 
 

 074-7502649, פקס 074-7502611טל'  | 9103101, ירושלים 3166קריית הממשלה, ת"ד  ,7, רחוב בנק ישראל 1 בניין ג'נרי

 

 

Wizz Air Abu Dhabi 51 

המחזיקות  WIZZ AIR חברת לואו קוסט בבעלות משותפת של קרן הפיתוח של אבו דאבי וחברת

מטוסים צרי גוף הפועלים משדה התעופה באבו  2בהתאמה. החברה מחזיקה בבעלותה  70% -ו 30%

 .רח אירופהדאבי למספר יעדים מצומצם במזרח התיכון ומז

 

 

 52 שדות תעופה מרכזיים

 

Dubai International Airport 

נמצא בבעלות אמירות דובאי והוא השדה תעופה הגדול ביותר במדינה. בנוסף, הוא אחד משדות 

מבחינת מיליון נוסעים מדי שנה.  80-עם יותר מ (TOP 5) התעופה הגדולים והעמוסים ביותר בעולם

הובלת סחורות ומטענים, שדה התעופה בדובאי מהווה אחד מזרועות היצוא/יבוא המרכזיים 

  במדינה.

 

Abu Dhabi International Airport 

זהו שדה התעופה השני בגודלו במדינה ונחשב אף הוא לאחד הגדולים והמפוארים ביותר בעולם. 

ה"ב ובכך מתאפשר מעבר זריז לנוסעים בשדה התעופה פועלות עמדות של משטרת ההגירה של אר

בין המדינות. מתקנים דומים למתקן זה קיימים רק בשדות תעופה בהם זוהה אינטרס אמריקאי  

דוגמת קנדה, אירלנד והקריביים. בשדה תעופה זה קיימת הובלה אווירית אשר נשלטת ברובה על 

 נוסעים.מיליון  26 -שירת נמל התעופה כ 2016בשנת  . Etihadידי חברת

 

Fujairah International Airport 

 .שדה תעופה זה מפעיל אך ורק טיסות מטען

 

Ras Al Khaimah International Airport 

 לטיסה.בשדה תעופה זה מופעלים טיסות מסחריות, מטען ובית ספר 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Wizz Air Abu Dhabi   
52 Civil-Airports  

https://wizzair.com/en-gb/flights/abu-dhabi
https://u.ae/en/information-and-services/infrastructure/civic-facilities/civil-airports
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  גישה ימית

 

 53נמלים מרכזיים

 

Jebel Ali, Dubai 

Jebel Ali  (. והינו נקודת מעבר 9הינו אחד הנמלים הגדולים והפעילים ביותר בעולם )מדורג

 .הסחורות בין סינגפור לרוטרדם

אשר פטור ממיסוי ובכך  (Free Zone) נמל זה, הממוקם בדובאי, הינו חלק מאזור כלכלה חופשי

נמצאת נוכחות  מאפשר לחברות להקים בו מטות וליהנות מתנאי מיסוי ורגולציה נוחים. בנמל זה

בולטת של ספינות מחיל הים האמריקאי כחלק מהפעילות השוטפת שלהם באזור. עיקר הפעילות 

 .בנמל זה סביב ספינות מטען

 

Mina Rashid, Dubai 

נמל זה משרת בעיקר עוגן לספינות לתיירים )קרוזים( ואזור עגינה פרטי אך קיימת בו גם פעילות 

  ה.מטען רחב

 

DhabiMina Zayed, Abu  

נמל זה, הממוקם באבו דאבי, הינו בעל שני אזורי פעילות: למטען ולתיירות. אזור הפעילות לצרכי 

  ן.תיירות קטן ביחס לזה המופעל לצרכי מטע

 

Mina Khalid, Sharjah 

  ם.זהו נמל בגודל בינוני המאפשר עגינה ואחסון של מכולות בקירור ומכולות נושאות נוזלי

 

SharjahKhor Fakkan,  

בנמל זה פועלים מנופים מסיביים וחדשניים אשר ביכולתם לשאת מטענים חריגים. לנמל זה יכולת 

 .מכולות בו זמנית 1000 -אחסון של כ

 

 

 

 

 

                                                           
53 Civic-Facilities  

https://u.ae/en/information-and-services/infrastructure/civic-facilities
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 פרויקטים ואירועים מיוחדים

 

 קיימא -כלכלה ירוקה לפיתוח בר

השיקו  2012איחוד האמירויות חותרת לגיוון מקורות ההכנסה שלה על ידי התרחקות מנפט. בשנת 

רשמית את יוזמת הכלכלה הירוקה אשר במסגרתו היא מבקשת להפוך למוקד עולמי ומודל מצליח. 

( של מדינות בעלות פליטת 180)מתוך  30-, ממוקמת איחוד האמירויות במקום ה2020נכון לשנת 

, פועלת המדינה להפוך למרכז ייצוא וייבוא של מוצרים דגשי התוכנית לאורחמצני.  פחמן דו

וטכנולוגיות ירוקות, פיתוח תכניות ומדיניות בתחומי האנרגיה, החקלאות, תחבורה בת קיימא 

 .בנוסף למדיניות סביבתית ובנייה חדשה

תחנת  -כור גרעיני חשמליפרויקט הדגל שלה בשנים האחרונות בתחום האנרגיה הירוקה הינו הקמת 

הכור נבנה על ידי דרום קוריאה ונמצא בפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה בראכה". "הכח 

אטומית. הכור צפוי לספק כרבע מצריכת החשמל שלה ובעלות גבוהה מעלות השימוש בדלק שהיא 

  א.לנושאיחוד האמירויות עצמה מפיקה, דבר המעיד על המחויבות העמוקה של 

 AFP   ור: סוכנות ידיעותמק

 

 

EXPO 2020: DUBAI UAE 

אקספו העולמית נערכת אחת לחמש שנים ומהווה אירוע דגל עולמי בתחומי החדשנות.  תתערוכ

התערוכה צפויה להמשך כשישה חודשים ולמשוך אליה תיירים מכל העולם. האירוע האחרון 

ממרבית מדינות העולם כאשר מדינות רבות נו. לתערוכה מגיעים נציגים אבמיל 2015התרחש בשנת 

מקימות ביתן בו הן מציגות את החידושים, ההמצאות והיוזמות מתחומים שונים. מטרת האירוע 

  ת.הינה לעודד חילופי תרבות וחדשנו

 כמו כן, ניכר כי  .2021עקב משבר הקורונה, האירוע נדחה בשנה ומתוכנן להתקיים החל מאוקטובר 

על ידי מתן דגש לטכנולוגיות חדשניות  ערכים להגיב לשינויים הגלובלייםמתכנני התערוכה נ

עוד בטרם נרמול היחסים בין ישראל לבין איחוד האמירויות הודיעה המדינה כי  כמו כן, בבריאות.

 .תפתח את שעריה לתיירים ישראלים המעוניינים לבקר בתערוכה זו

 

 

 שיגור חללית בלתי מאוישת )גשושית(

אמל )"התקווה"( לחלל ובכך היא -שיגרה איחוד האמירויות הערביות את אל 2020 במהלך יולי

מצטרפת למעצמות נוספות אשר קידמו משימות חלל לעבר מאדים. זוהי המשימה הערבית 

חקור את האטמוספרה על פני מאדים. . נוסף לכך עתידה הגשושית גם להראשונה לחלל העמוק

ר חדש על התנאים ששררו במאדים הקדום ועל הסיבות באיחוד האמירויות מקווים לשפוך או

מכוני מחקר  200-לאובדן האטמוספרה של מאדים וכוונתם לשתף את ממצאיהם בזמן אמת עם כ

  ברחבי העולם. הגשושית שוגרה ממרכז החלל טנגשימה שביפן.

  מקור: סוכנות החלל הישראלית
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 חגיגות היובל

, 54אמירויות ששהתאחדו  1971גות היובל שלה. בשנת את חגי 2021המדינה צפויה לחגוג במהלך 

ניתקה בריטניה את חסותה האזורית. כחלק מחגיגות היובל תכנס  1968זאת לאחר שבשנת 

 אמל למסלולה סביב מאדים ותהווה סמל לעצמאותה של המדינה. -הגשושית אל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
והקימו את  קיוין התאחדו-, שש האמירויות; אבו דאבי, עג'מן, פוג'יירה, שארג'ה, דובאי ואום אל1971בשנת   54

   ח'ימה  לאיחוד.-הצטרפה גם האמירות ראס אל 1972איחוד האמירויות הערביות. בשנת 
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 55 תרבות עסקית

 

 תקשורת

מרבית התאגידים הגדולים הם בבעלות משפחתית ותקשורת עסקית עם בתי עסק  -

דרגות ביניים. מכיוון שהאמירתי מעניק חשיבות רבה  3עד  2מקומיים עוברת לפחות 

לפרטים הקטנים, התקשורת העסקית מכילה בדרך כלל את כל הנקודות החיוניות 

 הקשורות לעסקה הספציפית.

תיות, כמו הימנעות מלחיצת יד עם נשים אמירתיות וכיבוד יש להקפיד על נורמות תרבו -

בהייה באדם נחשבת פעולה לא מכבדת באיחוד  – מהקודי הלבוש המקומיים. לדוג

 האמירויות.

אזרחים ותושבים באיחוד האמיריות בקיאים היטב באנגלית. )מרבית האזרחים למדו  -

 56 בחו"ל(

יחוד האמירויות ותהליך קבלת ההיררכיה חשובה מאוד בהקשר של עשיית עסקים בא -

 ההחלטות נוקט בגישה קפדנית מלמעלה למטה.

 מיקוח הוא דבר נפוץ וחלק מהתרבות בשוק האמירתי.  -

 

 

 פגישות עסקיות

לדייקנות יש חשיבות גבוהה. ישיבות עסקיות רשמיות יקבעו מראש )לפחות יום אחד לפני(,  -

 של שעתיים.לעומת זאת, ישיבות חירום ניתן לתאם בהתראה קצרה 

 פגישות נוטות לעבור כמתוכנן. -

 בתום הפגישה, פרוטוקולים משותפים עם כל הצדדים הנוגעים בדבר. -

במהלך קשר ראשוני, שני הצדדים מחליפים כרטיסי ביקור, כאשר  -כרטיסי ביקור  -

הכרטיס מוחזק ביד ימין )היד המועדפת לפי האיסלאם(. נהוג שצד אחד של הכרטיס יהיה 

 אחר בערבית. זה מפגין כבוד, ולכן עשוי לסייע ביצירת רושם ראשוני מצוין. בעברית וצד

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Statista, UAE– Country Report, June 2020 
56 EF English Proficiency Index 

https://www.ef.co.uk/epi/compare/regions/ae/asia/
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 ניהול סכסוכים

 סכסוכים עסקיים נפתרים בדרך כלל באמצעות דיונים כאשר המטרה להגיע לעמק השווה. -

 אם דיונים אלו נכשלים, העניין ייפתר בבית המשפט.  -

ירתיים, שכן לחלק קיימים חסינות צריך להיזהר במיוחד מקונפליקטים עם אזרחים אמ -

 מפני הליכים משפטיים. 

 

 

 רשת קשרים עסקית

שמירה על רשת עסקית חזקה באמצעות אישי וקשרים מקצועיים נחשבים חשובים לביצוע  -

 עסקים בתחום איחוד האמירויות.

 ".Wastaהעסקים כאן מונעים לרוב על ידי מערכות יחסים חזקות. זה נקרא באופן מקומי " -

 

 

 חודשים "חלשים" מבחינה עסקית

 אוגוסט(, בשל חופשות רבות.-העסקים איטיים מהרגיל במהלך חודשי הקיץ )יוני -

 תקופה הרמדאן )משתנה משנה לשנה(. -

 

 

 שוויון מגדרי

 בניגוד לרוב מדינות ערב, אין אפליה מגדרית מורגשת באיחוד האמירויות. -

 ניתן למצוא נשים בכירות בתפקידים בכירים, בהם מנהלות חטיבות עסקיות ומנכ"ליות.  -

  57.איחוד האמירויות מדורגת כמדינה מובילה בשוויון בין המינים באזור -

 מסך המגזר הפרטי באיחוד האמירויות הערביות. 10%נשים בעלות עסקים מהוות  -

מיליארד דולר,  50 -מנהלות פרויקטים בשווי של יותר מ אמירתיותנשות עסקים  23,000 -

 מהתפקידים בדירקטוריוני לשכות המסחר והתעשייה בפריסה ארצית. 15%ותופסות 
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 עבודה –איזון בית 

אמירתי מעדיף לשמור על איזון טוב בין חיי בית לעבודה, רמת הלחץ בעבודה נמוכה יחסית  -

 במעגל התאגידי.

מעדיפים שלא לעבוד  יםיתוגלים לבלות עם חברים ובני משפחה, אמירעל מנת להיות מס -

 שעות נוספות

סופי שבוע וחגים מועברים לרוב עם בני משפחה. עם זאת, אנשים ינצלו את סופי השבוע  -

 על מנת לחזק קשרים שעשויים להיות מועילים להם מבחינה עסקית.

 וסוף השבוע הוא שישי ושבת. באיחוד האמירויות, שבוע העבודה הוא ראשון עד חמישי, -

 בבוקר ונמשך 07:30-09:00חברות פרטיות יכולות לבחור בין יום עבודה מלא המתחיל בין 

 . קותד 30שעות עם הפסקת צהריים של  8

 20:00-21:00בבוקר ומסתיים בין  09:00-10:00לחילופין, יום עבודה מפוצל, המתחיל בין 

 .שעות 3-4עם הפסקה של 

 

 

 

 


