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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

استهلت العاصمة اإلماراتية أبوظبي مع انطالقة العام
الجديد ،أعمالها باستضافة أسبوع أبوظبي لالستدامة
الذي أصبح وجهة لرواد االستدامة من مختلف أنحاء العالم
منذ تدشينه للمرة األولى ،والذي شهد تطورات عدة خالل
حفز وتستشرف
السنوات القليلة الماضية ليشكل منصة تُ ّ
التنمية المستدامة.
ً
ً
كاسحا
حريقا
ورغم أن الطرف اآلخر من العالم يشهد
لألراضي والمسطحات الخضراء في أستراليا ،فإن هذه الكارثة
التي تعد األسوأ خالل العقود السابقة ،دفعت بالجهود
العالمية الرامية إلى مواجهة متغيرات المناخ.
ً
ً
باهرا انعكس
نجاحا
وقد شهد أسبوع أبوظبي لالستدامة
في األرقام المذهلة التي حققها ،حيث استقطب المعرض
الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ،قادة
ً
كبارا وصانعي سياسات
ورؤساء دول ومسؤولين حكوميين
فضال عن الجيل القادم من
ورواد تكنولوجيا ومستثمرين،
ً
ممثال لعالمات
المعنيين باالستدامة ،من  125دولة و840
ً
ً
ً
غفيرا لما يقرب من  34ألف زائر.
وحضورا
تجارية عالمية
كما تخلله عدد من الفعاليات والندوات وورش العمل
ً
فوفقا الستبيان تم
الناجحة ،مثل قمة مستقبل الطاقة.
تبنيه خالل الحدث ،فإن المستثمرين المشاركين في الحدث
سيعمدون إلى تقديم طلبات تصل قيمتها إلى مليارات
ً
أخبارا
الدوالرات خالل السنة المالية الحالية ،األمر الذي يحمل
رائعة لقطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة وكوكب
ً
األرض بشكل عام.
ً
بارزا ،حيث
أداء
من ناحية أخرى ،حققت الشركات الناشئة
ً
دعم عدد من الشركات المشاركة في الحدث األفكار الجديدة

خالل ملتقى تبادل االبتكارات في مجال المناخ الذي جمع
رواد األعمال والمستثمرين تحت مظلة واحدة والتعرف إلى
نماذج العمل المبتكرة .وتم تسليط الضوء خالل الحدث في
ً
ابتكارا من بين  1400طلب من
نسخته لعام  ،2020على 42
حول العالم.
وأظهر استبيان تم تبنيه خالل فعاليات الحدث ،أن %62
من المستثمرين في ملتقى تبادل االبتكارات بمجال المناخ
يعتزمون االستثمار في فرص جديدة تقدر قيمتها بنحو
 62مليون درهم .ومن شأن هذا األمر أن يرفع حصيلة حجم
االستثمارات منذ انطالق ملتقى تبادل االبتكارات بمجال
المناخ عام  2018إلى  310ماليين درهم.
عالوة على ذلك ،فمن شأن تحقيق أهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة أن يسهم في توفير فرص تجارية بقيمة
 12تريليون دوالر أميركي على مستوى العالم ،و 380مليون
وظيفة ،منها  12٫4مليون وظيفة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
من البديهي ،أن مكافحة التغير المناخي ال تقتصر فقط
على كونها الطريقة الصحيحة لسالمة كوكبنا ،األرض ،بل
ً
أيضا فرصة لفتح األبواب أمام استثمارات جديدة وتمهد
تعد
الطريق أمام سبل واعدة تصب جميعها في صالح مستقبل
العالم على حد سواء.

محمد هالل المهيري

مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

مجلة صوت األعمال  ،مجلة اقتصادية شهرية متخصصة تصدرها موتيڤيت ميديا جروب بالنيابة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
اإلدارة والتحرير ،هاتف+971 2 617 7419 :
اإلعالن والتسويق ،هاتف+971 2 617 7406 :؛ +971 4 427 3414؛ ص.ب ،662 :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكترونيahmeds@motivate.ae | m.haj@adcci.gov.ae :
الموقع الشبكيwww.adcci.gov.ae :
لالشتراك السنوي في أبوظبي والخارج 100 :درهم إماراتي أو ما يعادله ،إضافة إلى رسوم البريد.

أحد إصدارات موتيڤيت كونكت

مبنى ميديا ون ،مدينة دبي لإلعالم ،ص.ب  ،2331دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف +971 4 427 3000 :فاكس+971 4 428 2261 :
motivatemedia.com ;connect@motivate.ae

إن وجهات النظر الواردة في هذه المجلة ال تعكس بمجملها وجهة نظر غرفة أبوظبي أو الناشر.

فبراير 2020
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ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
وﻟــﻲ ﻋﻬــﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ ا�ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴــﻠﺤﺔ

اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺸــﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز
اﻟـــﺪورة اﻟـﺜـﺎﻣـﻨـﺔ ﻋـﺸــﺮة
 26ﻓـﺒــﺮاﻳــــﺮ 2020

رﺣﻠــﺔ ﻧﺤــﻮ
اﻟﺘﻤـــ �ﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘـﺪام
www.skea.ae
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ﻣﻨﺎرة اﻣﺎرات
أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ أﺻﺒﺢ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع ،إﺣﺪى أﺑﺮز اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
وﻣﻨﺼﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻨﺎول ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ.
 . 6صوت األعمال
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اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

منذ

ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﻟﻠﻤﺮة اوﻟﻰ ﻋﺎم  ،2008أﺻﺒﺢ أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻨﺼﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .واﻟﻴﻮم ،ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﺒﺎرز
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة )آﻳﺮﻳﻨﺎ( ،وﻣﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻃﻠﺴﻲ ،وﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﻣﻌﺮض وﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻣﻠﺘﻘﻰ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام وﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة
زاﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻄﻮر ًا ﻛﺒﻴﺮ ًا ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻀﻮر واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  2008ﺣﻀﺮ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  11أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺜﻠﻮن  84دوﻟﺔ ،أﻣﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻀﺎف اﻟﺤﺪث ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  38أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺜﻠﻮن  175دوﻟﺔ،
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ واﺣﺪ ًا ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻻ واﺳﻌ ًﺎ أﻣﺎم
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﺘﻴﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺠﺎ ً
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺸﺎﺑﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ  2020اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻣﺆﺧﺮاً ،واﻟﺬي ﺣﻘﻖ
ﻧﺠﺎﺣ ًﺎ ﺑﺎرزاً ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﻄﺐ ﻋﺪد ًا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ واﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار،
ورواد اﻋﻤﺎل واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮاﻓﺪوا إﻟﻰ رﺑﻮع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اÁﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼع وﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺟﻤﻌﺖ ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ،ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﻮد و 90ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ 45
دوﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أرﺑﻌﺔ رؤﺳﺎء دول وﺣﻜﻮﻣﺎت .واﻧﻌﻘﺪت اﻟﻘﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »إﻋﺎدة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك واÁﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ،وﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن
رﺋﻴﺴﺔ؛ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻧﻤﺎذج اÁﻧﺘﺎج اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻧﻤﺎذج اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻧﻤﺎذج
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ً
آفاقا جديدة
«بلغت قمة مستقبل االستدامة
في مستوى المتحدثين والموفدين وأعدادهم،
ً
مشيرا إلى أنها تجمع قادة عالميين من جهات

حكومية وشركات ومؤسسات مالية وجهات ابتكار،
للنظر في فرص تسريع التنمية المستدامة».

محمد جميل الرمحي
الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر
فبراير 2020
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وﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر  7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻞ ﻋﺎم ،وﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2030
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ذاﺗﻪ ،ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻧﻤﺎذج أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ
ﺻﻴﺤﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻋﺎدات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة.
وﻛﺎﻧﺖ اﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ أﻗــﺮت  17ﻫﺪﻓ ًﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،2030
وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ .ودﻋﺖ
اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻫﻮ »اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻄﻤﻮح« ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻫﺪاف
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2030وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮد ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد إﻟﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ 12
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ،وإﻳﺠﺎد  380ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ،ﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ  12,4ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2030
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻳﻘﻮل ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺎﺑﺮ ،وزﻳﺮ دوﻟــﺔ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »ﻣﺼﺪر«» :ﺑﻔﻀﻞ
رؤﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ،ﺗﻘﻮم دوﻟﺔ اﻣﺎرات ﺑﺪور
ﻓﻌﺎل وإﻳﺠﺎﺑﻲ وﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ أﺳﺒﻮع
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ«.

ً
جميعا،
«إن مصادر الطاقة التقليدية ،كما نعلم
محدودة .وهناك حاجة ملحة إلحداث تغيير في ملف
التغير المناخي الذي أصبح مشكلة تهدد مستقبل
ً
أيضا ،أن تكون هناك آلية
العالم .وأصبح من الضروري
واضحة يسهم من خاللها الالعبون الرئيسيون في
قطاع الطاقة ووضع خطة عمل للسنوات المقبلة».
المهندس عويضة مرشد المرر،
رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﻓﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺮﻣﺤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺼﺪر ،ﺑﺄن ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ آﻓﺎﻗ ًﺎ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻤﻮﻓﺪﻳﻦ وأﻋﺪادﻫﻢ ،ﻣﺸﻴﺮ ًا
إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﺎدة ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت
وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺟﻬﺎت اﺑﺘﻜﺎر ،ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻓﺮص ﺗﺴﺮﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺧﻼل ﺗﻮﺟﻬﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺷﻜﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎء أﺳﺒﻮع
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ )داﺋــﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺳﻮق
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( ،أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ
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اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة،
في صورة تذكارية
تجمع بينه ورؤساء
الدول والمسؤولين
المحليين ورواد األعمال
خالل أسبوع أبوظبي
لالستدامة .2020

إمارة أبوظبي من
المدن الرائدة في
مجال التحول إلى
الطاقة الخضراء.

ودور اﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺷﻤﻞ ﻣﺤﺎور ﺗﺘﻨﺎول إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺤﻮار وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﻮﻳﻀﺔ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻤﺮر،
رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﺒﺮ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ
ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ» :إن ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻣﺤﺪودة .وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ §ﺣﺪاث
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻬﺪد
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أﻳﻀﺎً ،أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ا§ﻗﺒﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ،
ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺟﺪ ًا اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻮﻇﺒﻲ راﺋﺪةً ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ،ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻮع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟ»ﻣﺎرة.
وﺗﻄﺮق اﻟﻤﺮر ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ إﻟﻰ إﻃﻼق اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ا§ﻣﺎرات
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  2050اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺰﻳﺠ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻫــﺪاف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ا§ﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻣﺤﻔﻈﺔ أﻋﻤﺎل دوﻟﺔ ا§ﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %400ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻣﻦ
اﻟﻤﺰﻣﻊ أن ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2030
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺧﻼل ﻗﻤﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،دور اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻀﺨﻤﺔ وإﻧﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎء ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻓﻮﻓﻘ ًﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻲ دﺑﻠﻴﻮ ﺳﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات،
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ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻮﺳﻌﻪ اﺳﻬﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  5,2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﺑﻨﺴﺒﺔ أرﺑﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻟﻜﺴﻨﺪر رﻳﺘﺸﻞ ،رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺼﺪر» :ﺑﻤﻘﺪور اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻄﺮق ﻋﺪة« ،ﻣﺸﻴﺮ ًا إﻟﻰ أن ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ دﻣﺠ ًﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه ﻓﺈن اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺪر اﻟﻤﻴﺎه ﻋﻨﺪ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه آﻧﻔﺎً ،ﻓﺈن أﺣﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﻻ واﺳﻌ ًﺎ ﺧﻼل ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وأﺳﺒﻮع
ﺷﻬﺪت ﺗﺪاو ً
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺟﻬﻮد دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
واﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻳُﺬﻛﺮ أن اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ
ﻋﺎم  2016ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﺖ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻧ ًﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻌﺎم  ،2020واﻟﺘﻲ
ﺗُ ّ
ﻤﻜﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ،دﻋﺎ وزراء
ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
وﻗﺎدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ،إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن
ﻋﺎم  2020ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ وﺗﻀﺎﻓﺮ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اÆﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

«بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ،تقوم
دولة اإلمارات العربية المتحدة بدور فعال وإيجابي
ومؤثر في دعم تحقيق أهداف االستدامة العالمية
من خالل إطالق مبادرات وبرامج مهمة ،مثل
أسبوع أبوظبي لالستدامة».
معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،
وزير دولة ،رئيس مجلس إدارة «مصدر»
وﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮارﻫﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ  2021واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺨﻀﺮاء ،ﺗﻌﻤﻞ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﺪ اÆﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮر ًا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪد
ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ ﺑﻘﺪرة  800ﻣﻴﺠﺎواط )ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اÆﻟﻮاح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ(.
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ Æﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ،أﺷﺎر
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ،وزﻳﺮ دوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )أدﻧﻮك( ،إﻟﻰ أن
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ،
أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺨﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %25ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2030
وأﺿﺎف ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ» :إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،ﺳﻨﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 %0.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه .ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻀﺎﻋﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﺎط ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﻟﻰ  ،%500وﺻﻮ ً
إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎط  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎً،
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اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ً
معا لمواجهة تداعيات التغير
«علينا العمل
المناخي وإيجاد مصادر طاقة بديلة لتلبية
االحتياجات العالمية المتزايدة».
فخامة جوكو ويدودو،
رئيس جمهورية إندونيسيا

واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﺟﺎءت اﻟﻤﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ وزارة
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﺳﻮق
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﻨﺼﺔ ».«Hub71
وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اÂﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة ،أﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي ،وزﻳﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،أن
ﻣﺒﺎدرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﺗﻌﺪ أول ﻣﻨﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻻﺳﺘﺸﺮاف وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻤﻴﺎه ودﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺪام.
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺟﻬﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻧﻼﺣﻆ أن دوﻟﺔ اÂﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺪول اﺧﺮى .ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ
ﻓﻴﻪ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻀﻊ ﻧﻬﺞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ
أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺠﺎﺑﺮ» :ﺗﻌﺪ اÂﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﺜﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ«.

أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻘﻄﻬﺎ
ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﺪان ﻣﻦ اﺷﺠﺎر .ﻛﻤﺎ ﻧﺨﻄﻂ أﻳﻀﺎً،
ﻟﺰرع  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺘﻠﺔ ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﻘﺮم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة
ﺑﺈﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2022ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ«.
وأﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ 105
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ دول .وﻣﻨﺬ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﻋﺎم  ،2014واﻓﻖ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ  32ﻣﺸﺮوﻋ ًﺎ ﻓﻲ  26دوﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  350ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺴﻮﻳﺪي ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺻﻨﺪوق أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ» :ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮده اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف اﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻗﺎم ﺻﻨﺪوق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﺒﻊ دورات أدت إﻟﻰ
ﻗﻴﺎم ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺪة ذات ﻃﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺧﻀﺮاء وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ
 26دوﻟﺔ«.
وﻣﻦ أﺑﺮز اﺣﺪاث اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ،إﻃﻼق »ﻣﺒﺎدرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أول
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﺪراﺳﺎت

تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة سيسهم في:

توفير فرص سوقية بقيمة

توفير

دوالر أميركي

وظيفة حول العالم

 12تريليون
ً
عالميا

 380مليون

إتاحة

 12٫4مليون
وظيفة في منطقة
الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
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اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻧﻤﻮ ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

تستثمر

ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟــﺔ اﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .وﻣﻦ ﺷﺄن أﺑﺮز اﻟﻤﺒﺎدرات ،ﻣﺜﻞ إﻃﻼق
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻏﺪ ًا  ،«21واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق
ﻓﻴﺠﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ »ﺳﻮﻓﺖ ﺑﻨﻚ« ﺑﻘﻴﻤﺔ  100ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﻀ ً
اﻟﻔﻀﺎء واﻟﻄﻴﺮان واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت ،أن ﺗﺨﻠﻖ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺔً ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ.
ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻳﺴﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4.3ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻨﻤﻮ أﺿﻌﺎف ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا±ﺧﺮى
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ،
إذ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻃﻠﺒ ًﺎ ﻛﺒﻴﺮ ًا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻼ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺪﻳ ً
ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ذات اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ
وأﺗﻤﺘﺘﻬﺎ .وﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻓﻘﺪ أﻓﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻴﻨﻜﺪ إن اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ا±ﻋﻤﺎل واﻟﺨﺒﺮاء ،ﺑﺄن
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻫﻲ ا±ﻛﺜﺮ ﻃﻠﺒ ًﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن وﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎ ِﻟﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻬﻨﺪس
ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻧﻈﻢ واﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ رﻗﻤﻲ واﺧﺘﺼﺎﺻﻲ أﻣﻦ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﻄﻮر أﻧﻈﻤﺔ أﻧﺪروﻳﺪ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺑﺮز  10وﻇﺎﺋﻒ

ّ
ﺣﻞ ﻛﻞ
ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ  14و15
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ«.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﻄﺮ ،رﺋﻴﺲ »ﻟﻴﻨﻜﺪ إن«
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا±وﺳﻂ وا±ﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ:
»ﺗﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ ًا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻋﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ«.
ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ روﺑﺮت ﻫﺎف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دوﻟــﺔ اﻣــﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺤﺘﺪﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﻄﺎب أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ،
وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ا±ﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺪوره ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮاء
ا±ﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻫﻤﺎ
ﺗﺨﺼﺼﺎن أﻇﻬﺮا ﻧﻤﻮ ًا ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﺧﻼل ا±ﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﺗﻘﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ» :ﺳﻴﻜﻮن أﺛﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎرزاً ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮﻇﻒ
أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ دﺧﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻓﺈن ﻗﺪرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺳﺘﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ذاﺗﻪ«.

ُأسس راسخة

أدرﻛﺖ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣُﺒﻜﺮ ًا أﻫﻤﻴﺔ ودور
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ا±ﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ
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ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ،ﺑﻬﺪف ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴﻴﺮة
ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت .ووﻓﻘ ًﺎ
ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻮرﺗﻮﻻﻧﺲ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت دوﻟﺔ
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ،
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اول ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ واﻟﻤﺮﻛﺰ  19ﻣﻦ أﺻﻞ  121ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أداء ﻣﺒﻬﺮ ًا ﻓﻲ ﺗﻮاﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﺪارس
ﻗﺪﻣﺖ ً
وﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ  4Gﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻮأت اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اول ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة.
ﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﺣﻠّﺖ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻓﻀ ً
 12ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ادارﻳﺔ
اﻟﺬي ﺷﻤﻞ  62دوﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات
ﺑــﺎرزة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮاﻛﺰ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎم  .2018وﻛﺎن اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر
اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻄﻮر ًا ﻓﻲ اﻃــﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﺒﺪء اﻋﻤﺎل ،إذ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ  29ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ  15ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻮأت اﻟﻤﺮﻛﺰ  7ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ  .12إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻮل إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻗﺪ ﺻﻌﺪت ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ  14إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ  ،8وذﻟﻚ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،إذ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ  21ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ .28
ﻋــﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة،
ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻣــﺎرات ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﻄﺐ اﻟﺠﻴﻨﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺮوﺑﻮﺗﻴﺔ.
ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ،ﺗﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أوﻟﻮﻳﺎت
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟÀﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ واﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻮم اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،وﺗﺒﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ( ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟÀﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ،
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺒﺎدرات ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪن اﻋﻼﻣﻴﺔ
وﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ) 2021ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ( ،أن ﺗﺪﻋﻢ ﻃﻔﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد

ً
مؤشرا على الجهود النوعية
«تعد نتائج التقرير
والناجحة التي تبذلها دولة اإلمارات العربية
المتحدة لالرتقاء بالقوى العاملة لديها نحو عصر
الرقمنة والذكاء االصطناعي».

علي مطر،
رئيس «لينكد إن» بمنطقة الشرق األوسط واألسواق الناشئة
في أوروبا وأفريقيا

تفوقت دولة اإلمارات العربية المتحدة على
اقتصادات بارزة ،مثل الصين وأستراليا والمملكة
المتحدة ،ضمن تقرير التنافسية الرقمية العالمي
الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد
الدولي للتنمية اإلدارية.

اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ) 2021ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ(
إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ  %50ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2021
اﻻﺗﺤﺎدي إﻟﻰ
ّ
وذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ روﺑﺮت ﻫﺎف» :ﻳﺘﺮك ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺼﻤﺔً
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ .وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  %31ﻋﺎم  2018ﻧﻈﺮ ًا إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺪﻓﻮﻋ ًﺎ
ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻧﻤﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﻄﻮري اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت،
ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت«.
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻃﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻣﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ  2031اﻟﺘﻲ رﻛﺰت
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اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

أهم  15وظيفة ناشئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
1
المصدر :لينكد إن

 6اختصاصي تسويق رقمي

 11اختصاصي تحليل بيانات

 3اختصاصي نجاح العمالء

 8اختصاصي أمن إلكتروني

 13رئيس تنفيذي للتسويق

 5مساعد دعم التعلم

 10مطور أندرويد

 15اختصاصي فني

عالِ م بيانات

 2مهندس بيانات ونظم
 4اختصاصي ضرائب

 7اختصاصي محتوى

 9اختصاصي شؤون رقمية

ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻬﺎدﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأوﺿـــﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻣــــﺎرات أن
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻬﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،وزﻳﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اوﻟﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ،
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،واﻋﺘﻤﺎده
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
وأداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻨﺼﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻣﺜﻞ.
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎء 2030
أن ﺗﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق
ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻀﺎء ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻀﺎء واﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
دﺧﻮل أﺳﻤﺎء ﺟﺪﻳﺪة وﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ،ﻣﺜﻞ رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن
وإﻳﻠﻮن ﻣﺎﺳﻚ.
وﻓﻲ ﺻﺪد إﻃﻼق اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،أﻓﺎدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن دوﻟﺔ
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ًا
ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ راﺋﺪ ًا ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻔﻀﺎء واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻮﻛﻤﺔ
وﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺗﺤﻔﺰ وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﻀﺎء«.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺎﻣﺔ واﻟﻬﺠﺮة ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺄﺷﻴﺮة إﻗﺎﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ

درهم

يسهم االقتصاد
الرقمي بنسبة

%4.3

في إجمالي الناتج
المحلي لدولة
اإلمارات العربية
المتحدة

تستهدف استراتيجية
اإلمارات للتعامالت
الرقمية تحويل

%50

من التعامالت
الحكومية على
المستوى االتحادي
منصة
إلى
ّ
بلوك تشين بحلول
عام 2021

 12مدير تجاري

 14اختصاصي تقني

ﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮات واﻳﺪي اﻟﻤﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﺜﻞ
رﻳﺎدة اﻋﻤﺎل ،ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ وإدارة أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .ﻳُﺬﻛﺮ أن  6800ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة
ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ »اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ« )إﻗﺎﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ(،
إذ إﻧﻬﻢ ﺳﻴﻌﻤﺪون إﻟﻰ ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ
وﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻌﺰز
ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻳﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗ ًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺴﺒﻘﺎً .وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ ،ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻟﻴﻨﻜﺪ
إن« أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺸﻤﻞ ﺧﺒﺮاء ﺗﻘﻨﻴﻴﻦ
وﻓﻨﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮة.
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،إﻻ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات
ﻤﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات وﺧﺒﺮات
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟ ُ
أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺗﻤﺘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪ اﻧﺘﺸﺎر ًا واﺳﻌﺎً .وﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﺎون ،واﻟﺘﻲ
ﻳﺼﻌﺐ أﺗﻤﺘﺘﻬﺎ ،ذات ﻗﻴﻤﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ادوار اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ
إدارة ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت واﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺆﺗﻤﺘﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺘﺔ«.
وﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺮﻛﺔ روﺑﺮت ﻫﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ،
وﺗﻀﻴﻒ أن ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ
أﺻﺤﺎب اﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺑﻴﺌﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
وأﻇﻬﺮ ﺑﺤﺚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺳﺘﺼﺒﺢ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل وﺗﻄﻮر اﻋﻤﺎل
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
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اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺎل اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ،ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺠﻠﺔ ﺻﻮت
اﻋﻤﺎل اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

حقق

ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺎل اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ،أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻘﻄﺎع
اﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﻌﺎﺷﺮة ،ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ واﺳﺘﻘﻄﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  23أﻟﻒ زاﺋﺮ ،ﺑﺰﻳﺎدة %13
ﻋﻠﻰ اﻟﺪورة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻌﺮض ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%5ﺣﻴﺚ ﺷﺎرﻛﺖ 1143
ﺟﻬﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ،و 31دوﻟﺔ وﺟﻨﺎﺣ ًﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
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اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
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وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرض )أدﻧﻴﻚ( وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﻮﻣﻴﻜﺴﺒﻮزﻳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،وﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »إﻋﺎدة
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ا©ﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ«،
زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ا¯ﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻳﻘﻮل ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮري ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ آﻳﺪﻛﺲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرض
)أدﻧﻴﻚ(» :ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺎل اﻟﺸﺮق
ا©وﺳﻂ إﻧﺠﺎز ًا ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ا©ﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت .ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺎل اﻟﺸﺮق ا©وﺳﻂ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻨﺼﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻔﺰ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ﻳﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ا¯ﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة«.
إن ﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ا¯ﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ .ﻓﻮﻓﻘ ًﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
»ﻧﺎﻳﺖ ﻓﺮاﻧﻚ« ،ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %138ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة

يعد معرض سيال
الشرق األوسط أحد
أبرز المنصات اإلقليمية
المتخصصة بقطاع
األغذية والمشروبات
والضيافة.

«نتطلع للتعاون مع المستثمرين
والشركاء من جميع أنحاء العالم
لتعزيز مكانة هذه الوجهة التي
ستسهم في تحقيق رؤية إمارة
أبوظبي الرامية إلى تنويع
اقتصادها ،وتعزيز مكانة جزيرة ياس
لكونها واحدة من أبرز الوجهات
على مستوى العالم».
محمد عبدالله الزعابي،
الرئيس التنفيذي لشركة ميرال

يمتد مشروع القناة
على أكثر من

2,4

كيلومتر

اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2007و ،2017ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻤﺖ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %119ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺴﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  659أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2026
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻊ
اﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق
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اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ .وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ
ﻣﺸﺮوع ﻳﺎس ﺑﺎي اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮة ﻳﺎس ،وﻫﻮ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 3,3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ .وﺳﻴﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎﻟﻪ،
»ﻳﺎس ﺑﺎي أرﻳﻨﺎ« ،أول ﻗﺎﻋﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  18أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ،وﻓﻨﺪﻗﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻨﺪق ﻫﻴﻠﺘﻮن أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺟﺰﻳﺮة
ﻳﺎس ،وﻧﺎدﻳ ًﺎ ﺷﺎﻃﺌﻴ ًﺎ ورﺻﻴﻔ ًﺎ ﺑﺤﺮﻳ ًﺎ ﻳﻀﻢ  37ﻣﻘﻬﻰ وﻣﻄﻌﻤﺎً،
ﻼ ﻋﻦ  19ﻣﻨﻔﺬ ًا ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
ﻓﻀ ً
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺼﻞ ،ﺳﺘﻀﺦ »ﻣﻴﺮال« ﻧﺤﻮ  4ﻣﻠﻴﺎرات درﻫﻢ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺸﻴﻴﺪ ﻓﻨﺪق »ﻫﻴﻠﺘﻮن« و»ﻳﺎس
ﺑﺎي أرﻳﻨﺎ« ،وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اµﺧﻴﺮ اﺳﻢ »اﺗﺤﺎد أرﻳﻨﺎ« ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﻴﺮان ،اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻄﻼق ﺳﺒﺎق ﺟﺎﺋﺰة اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻔﻮرﻣﻮﻻ .1

من المتوقع االنتهاء
من األعمال التطويرية
لمشروع القناة في
منطقة خور المقطع
الذي سيوفر وجهات
مرموقة لتناول
األطعمة والمشروبات
وأخرى ترفيهية ،نهاية
عام .2020
سعيد المنصوري،
المدير التنفيذي
لشركة آيدكس.

شهد معرض سيال الشرق
األوسط إبرام صفقات بقيمة
تزيد على ملياري دوالر أميركي.

ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪا¼ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻴﺮال» :ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻳﺎس ﺑﺎي إﺿﺎﻓﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة
ﻳﺎس ،ووﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ«.
وأﺿﺎف اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ» :إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺟﺰﻳﺮة ﻳﺎس ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ
أﺑﺮز اﻟﻮﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اµﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻨﺎة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻮر اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي
ﺳﻴﻮﻓﺮ وﺟﻬﺎت ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﺘﻨﺎول اµﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،وأﺧﺮى
ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ .وﻳﻬﺪف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻨﺎة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﺒﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺋﻴﺴﺔ
ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2,4ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،وﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ
ِﻗﺒَﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮﻓﺮ إﻃﻼﻟﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وﺳﻴﺸﻤﻞ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺮﺳﻰ
وﻣﺠﻤﻌ ًﺎ ﻟﻠﺘﺰﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ،وأﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﻨﺰه .ﻛﻤﺎ
ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺠﻤﻊ »ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﻲ« ،اµول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ »ﺳﻴﺘﻲ ﻣﺎﻛﺲ« ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﺼﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺣﻮض اµﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن
اµﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اµوﺳﻂ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻀﻢ
 33أﻟﻔ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻠﻴﻮن
زاﺋﺮ ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
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ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﻘﻮل ﻣﻌﺘﺰ ﻣﺸﻌﻞ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر» :اﻧﺴﺠﺎﻣ ًﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،2030
ﺳﺘﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻬﺔ ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺘﻬﺎ رﺳﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻣﺎرة ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ إﺣﺪى أﺑﺮز
ﻼ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻋﻤﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴ ً
وأﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ«.
وأﺿﺎف» :ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻨﺎة ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪ ًا ﻟﻠﺴﻜﺎن.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،وﺟﻬﺔ ﺟﺬاﺑﺔً ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎح«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻢ أﻳﻀﺎً ،اﻛﺘﻤﺎل ﻣﺸﺮوع
رﻳﻢ ﻣﻮل اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺷﺮﻛﺘﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ .وﺳﻴﻀﻢ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺬي ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟﻰ  1,2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ 450 ،ﻣﺘﺠﺮ ًا
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﻣﺜﻞ »ﺣﺪﻳﻘﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺜﻠﺠﻴﺔ«،

تبلغ القيمة
االستثمارية لمشروع
ياس باي التطويري
جنوب جزيرة ياس ،نحو
 3,3مليار دوالر أميركي.

إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎرح اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و 85وﺟﻬﺔ
ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .وﺗﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻄﺎﻋﻢ »ﻧﻮدﻟﺰ
ﻫﺎوس« اﻟﺸﻬﻴﺮة ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺰم اﻓﺘﺘﺎح أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺷﺒﻜﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴﺎرات أوﺳﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ آﻧﻔﺎً ،ﺳﻴﻀﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﺣﺪﻳﻘﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﺜﻠﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎرات
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ »اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ »ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻔﻄﻴﻢ« و»ﺛﻴﻨﻚ وﻳﻞ« ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع رﻳﻢ ﻣﻮل.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻳﻘﻮل ﺷﺎﻳﻦ إﻟﺪﺳﺘﺮوم ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﺳﻨﻮ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري» :ﻣﻦ ﺧﻼل ْ
ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
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اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

معرض سيال الشرق األوسط

حقائق وأرقام

أكثر من 50

دولة مشاركة

 23ألف
خبير

مساحات العرض

 22ألف
متر مربع

المصدر :وكالة أنباء اإلمارات (وام)

76

ً
ً
إماراتيا
عارضا

16

ً
ً
جديدا
عارضا

ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻟﻌﺎﺑ ًﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻌﺎﻟﻢ
أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻻ ّ
ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼﺑﺔ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ،ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﺰوارﻫﺎ
ﻓﺮﺻﺔ ﺧﻮض واﺳﺘﻜﺸﺎف ﺗﺠﺎرب ﻻ ﺗﻨﺴﻰ«.
وأﺿﺎف» :إن اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﺜﻠﺠﻴﺔ » -ﺳﻨﻮ
أﺑﻮﻇﺒﻲ«  -ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﺜﻠﺠﻴﺔ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ وﺟﻬﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺮﺗﺎدﻳﻬﺎ ﻳﻜﺮرون زﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺑﺸﻐﻒ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺬﻟﻚ«.
وﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪﻫﺎ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻗﺮﻳﺒﺎً ،ﻓﻨﺪق ﻓﻴﺮﻣﻮﻧﺖ ﻣﺎرﻳﻨﺎ أﺑﻮﻇﺒﻲ ذو اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻧﺠﻮم
اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻜﺎﺳﺮ واﻟﻤﺰﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس
 ،2020ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮﻓﺮ اﻟﻔﻨﺪق واﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ ذو اﻟـ 39

تتسع قاعة
«ياس باي أرينا»
الداخلية متعددة
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ﻃﺎﺑﻘ ًﺎ ،ﺷﺎﻃﺌ ًﺎ ﺧﺎﺻ ًﺎ وﺧﻤﺴﺔ أﺣــﻮاض ﺳﺒﺎﺣﺔ وﻣﻨﺸﺂت
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
وﻟﻌﺸﺎق اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ،ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺮة »ﺑﺎرﻳﻴﺮ ﺟــﺮوب« ،اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻄﻌﻢ ﻓﻮﻛﻴﺘﺲ اﻟﺬي
ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺒﺎرﻳﺴﻴﺔ اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ ﻣﻊ ﻟﻤﺴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻜﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .وﺳﻴﺘﻢ اﺑﺘﻜﺎر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻄﻬﺎة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻮم ﻣﻴﺸﻼن ،ﺑﻴﻴﺮ
ﻏﺎﻧﻴﻴﺮ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻄﻌﻢ »ﺑﻴﻴﺮ ﻏﺎﻧﻴﻴﺮ« ورﺋﻴﺲ اﻟﻄﻬﺎة ﻓﻴﻪ.
ﻳﻘﻮل دوﻣﻨﻴﻚ دﻳﺰﻳﻨﻴﻪ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎرﻳﻴﺮ» :ﻳﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻄﻌﻢ ﻓﻮﻛﻴﺘﺲ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ
اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ إﻧﺠﺎز ًا دوﻟﻴ ًﺎ ﺑﺎرز ًا ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎرﻳﻴﺮ .وﺑﻔﻀﻞ
ﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ وﻧﻬﺠﻨﺎ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ وﺟﻬﺔ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﺪرك ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﻦ«.
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ﻧﻘﻠﺔ

ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻟﻮﻣﻴﻨﺎ.

يشهد

ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻋﻼن ﺷﺮﻛﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ﻋﻦ
زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ا ﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻟﻮﻣﻴﻨﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻧُﺸﺮت ﻣﺆﺧﺮاً ،ﻓﺈن دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﺎءت ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺘﻬﺎ %4
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ووﺻﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018إﻟﻰ  2,64ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ،
ﻟﺘﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻴﻦ ) 35,8ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ( وروﺳﻴﺎ ) 3,6ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ( واﻟﻬﻨﺪ ) 2,9ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ(
وﻛﻨﺪا ) 2,9ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ(.
وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻴﻮم ﻣﻊ إﻋﻼن ﺷﺮﻛﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻠﻮغ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻟﻮﻣﻴﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ  3,3ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ا ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً.
وﻓﻲ ﻣﻌﺮض ا ﻋﻼن اﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،أﻓﺎد ﻋﺒﺪا· ﺟﺎﺳﻢ
ﺑﻦ ﻛﻠﺒﺎن ،اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ،ﺑﺄن
ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻟﻮﻣﻴﻨﺎ أﺣﺮزت ﺗﻘﺪﻣ ًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﺣﺘﻰ اÀن ،وﻳﻘﻮل» :ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء ﺑﻮﺗﻴﺮة
ﻧﻤﻮّﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ«.
وأﺿﺎف» :إن اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻨﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﺑﺄﻣﺎن وﻛﻔﺎءة ﺑﺪأت
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﻔﺎة اﻟﻤﻜﻮّن ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﺧﺼﻴﺼ ًﺎ ﻟﺘﻮﻟّﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة«.
ﻳُﺬﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ﺟﺎءت وﻟﻴﺪة دﻣﺞ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ دﺑﻲ
ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم وا ﻣﺎرات ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ﻋﺎم  ،2014وﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
أﺿﺨﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ إﻣﺎراﺗﻴﺘﻴﻦ .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﺣﺪى أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺪرة .وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺻﺒﺢ
أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد
ا ﻣﺎرات  %1.4وﻳﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ  60أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ  7آﻻف وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰ ا ﺣﺼﺎء  -أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻛﺎن اﻟﻤﻨﻴﻮم ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻲ
ﺗﻘﻮم أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮه ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﺻﺎدرات اﻟﻤﻨﻴﻮم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻟﻐﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2019ﻧﺤﻮ  4,8ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.
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ﺗﻘﻮم ﻣﻌﺎﻣﻞ ا ﻟﻤﻨﻴﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﺖ اﻟﺨﺎم
إﻟﻰ ﻣﺎدة أﻟﻮﻣﻴﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ا ﻟﻤﻨﻴﻮم.
وﻟﻀﻤﺎن رﻓﻊ ﺣﺠﻢ اﻧﺘﺎج وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺮاء اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﺖ ﻓﻲ دوﻟﺔ
ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺜﻤﺮت اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  1,4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ
اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﺖ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﻔﺎة ا ﻟﻮﻣﻴﻨﺎ .وﻳﺴﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  700ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﻨﻴﺎ ﻛﻞ
ﻋﺎم .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺪﻋﻢ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5.5
وﻋﻨﺪ أﺧﺬ ﻫﺬه ا رﻗــﺎم ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ اﻣــﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟ²ﻟﻤﻨﻴﻮم ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﻔﺎة ا ﻟﻮﻣﻴﻨﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻣــﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟ²ﻟﻤﻨﻴﻮم ﻋﻦ إﺑﺤﺎر أول ﺷﺤﻨﺔ ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء
ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،إذ ﺗﻢ ﺷﺤﻦ ﻧﺤﻮ  173أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﺎم اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﺖ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع  Capesizeاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
إﺣــﺪى ﻛﺒﺮى ﺳﻔﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﻮاد
واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪا¸ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻛﻠﺒﺎن» :ﻳﺴﻬﻢ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﻨﻴﺎ
أﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﺖ اﻟﺬي ﻧﻨﺘﺠﻪ.
وﻳﻌﺪ إﺑﺤﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ا وﻟــﻰ اﻟﻴﻮم ،ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺸﺮوع .وﻧﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ
اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
وﻣﻮاﺻﻠﺔ إﻣــﺪاد ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺨﺎم
اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق«.

تبوأت دولة اإلمارات
العربية المتحدة
المركز الخامس ضمن
قائمة أكبر منتجي
األلمنيوم في
العالم .وقد وصل
إنتاجها من األلمنيوم
في عام  2018إلى
 2,64مليون طن.

ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﻣــﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟ²ﻟﻤﻨﻴﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺿﻤﻦ  50ﺑﻠﺪ ًا
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ  350ﻋﻤﻴ ً
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ا ﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺨﺪم
ا ﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأﺿﺎف ﻋﺒﺪا¸ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻛﻠﺒﺎن» :ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  30ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ ا ﻟﻤﻨﻴﻮم ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ .وﻳﺪﺧﻞ إﻧﺘﺎﺟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،ﺑﺪء ًا
ﻻ إﻟﻰ ﻧﺎﻃﺤﺎت اﻟﺴﺤﺎب ،ﻣﺘﻤﻜﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات وﺻﻮ ً
ﺗﺤﻘﻴﻖ دورﻧﺎ اﻟﺤﻴﻮي ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد ا رﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺑﺎﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟ²ﻟﻤﻨﻴﻮم ،ﻟﺘﺼﺒﺢ اÆن ﺧﺎﻣﺲ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟ²ﻟﻤﻨﻴﻮم
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪا¸ ﺑﻦ ﻛﻠﺒﺎن» :ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻨﺠﺎﺣﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻤﻼق
ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ رؤﻳﺔ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ
اﻟﺸﻴﺦ راﺷﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ،وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ واﻗﻌ ًﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً«.

نمو الطلب على األلمنيوم

مليونا طن
حجم اإلنتاج المتوقع
من األلمنيوم
خالل النصف األول
من عام 2020

ﺗﺪرك ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟ²ﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤﻨﻴﻮم ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن .ﻓﺎ ﻟﻤﻨﻴﻮم ﻣﻌﺪن ﺧﻔﻴﻒ اﻟﻮزن ،وﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻋﺪة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻟﺒﻨﺎء
واﻟﻨﻘﻞ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟ²ﻟﻤﻨﻴﻮم ﺗﺴﺎﻋﺪه
ﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﺤﺎس ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺪﻳ ً
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺪ .وﻗﺪ أوﺿﺢ
ﻋﺒﺪا¸ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻛﻠﺒﺎن ذﻟﻚ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ »اﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟ²ﻟﻤﻨﻴﻮم« ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ» :ﻳﺪﺧﻞ
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اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎرات اﺧﻒ
وزﻧ ًﺎ واﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ،وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺒﻮات
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرك ﻓﻲ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم أن ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎً؛ ﻓﻤﻦ
اﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت«.
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎً ،أن اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﺘﺠﺖ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 24127
ﻃﻨ ًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻌﺎم  ،2017ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ارﺷﺎد ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ  8298764ﺟﻴﺠﺎ ﺟﻮل
وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ  41323ﻃﻨ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻗﻠّﺼﺖ ﻣﻦ
ﻛﺜﺎﻓﺔ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5.7ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔً
ﺑﻌﺎم .2017
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ذﻛﺮ آﻧﻔﺎً ،ﻓﺈن ﺟﻬﻮد ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﺨﻀﺮاء ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد أﺳﻮاق
ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﻴﻦ .وﻗﺪ ذﻛﺮت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﻮرده ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻲ إم دﺑﻠﻴﻮ ،اﻻﺳﻢ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
وأﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻲ إم دﺑﻠﻴﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﺑﺄن
ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻮردي
ﺳﺒﺎﺋﻚ إﻋﺎدة اﻟﺼﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮﻗﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات  ،2016:16949وﻫﻮ أﺣﺪث اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ،وﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن إدارة اﻟﺠﻮدة
ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ »اﻣﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم« ﻋﺎم  ،1979ﻋﻤﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﺑﻤﺮور
اﻟﺴﻨﻮات ،ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

مصفاة
الطويلة
لأللومينا

حقائق وأرقام

9500

من اآلالت واألجهزة

222
ً
خزانا

لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم.

تمتد المصفاة على
مساحة تكافئ

200

ملعب كرة قدم

كمية الفوالذ
المستخدمة
تكفي إلنشاء

7

أبراج مثل إيفل

طول الكابالت
يعادل المسافة

من أبوظبي
إلى القاهرة

من المتوقع أن تبلغ مصفاة الطويلة لأللمنيوم طاقتها

ً
سنويا بحلول النصف
اإلنتاجية القصوى البالغة مليوني طن
األول من عام .2020

عبدالله جاسم بن كلبان ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عدد األنابيب
يكفي لوصل

أبوظبي
بمسقط

ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ
اﻣــﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ،ﻣﺸﺮوع ﺗﺼﺪﻳﺮ أول ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻄﻮرة ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وذﻟﻚ إﺛﺮ اﺟﺘﻴﺎز
ﺗﻘﻨﻴﺘﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎرات ﺿﻤﺎن اداء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﻣﻨﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ» ،أﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ« ،ﺗﺮﺧﻴﺼ ًﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ
» «DX + Ultraﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺧﻂ
اﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎدس .وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ وأﺣﺪث
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻛﻔﺎءةً ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺗﻘﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ» :أرﺳﻠﺖ اﻣــﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم
ﺧﺒﺮاءﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺧﻂ اﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎدس ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﺣﻴﺚ ﺷﺎرك ﻗﺮاﺑﺔ  20ﺧﺒﻴﺮ ًا ﺗﻘﻨﻴ ًﺎ ﻣﻦ اﻣــﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ )إﻳﻨﺎﻟﻮم( ،ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺮﺧﻴﺼ ًﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﻤﻄﻮرة ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺘﻌﺎون
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ .وأﻓﺎدت
»اﻣــﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم« ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ،ﺳﻮف ﺗﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﻬﺮ اﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
ﻛﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺘﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻋﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻬﺮ وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺪن.
ﻳُﺬﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم وﺷﺮﻛﺔ إﻳﻨﺎﻟﻮم
ﻗﺪ أﺑﺪﺗﺎ ﺗﻌﺎوﻧ ًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﻴﻮم ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻨﺎﻟﻮم اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮﻣﻄﺮة.
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اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ إﻟﻰ
آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت »دي إﺗﺶ إل إﻛﺴﺒﺮﻳﺲ« ﺑﻘﻴﻤﺔ  365ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺳﻤﻌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ًا ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﻣﺘﻄﻮر ًا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ.
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

تعد

اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،اﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺤﻮر ًا رﺋﻴﺴ ًﺎ ﺗﻘﻮد ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر،
واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﺟﻨﺒﻲ ،وﺧﻠﻖ
ﺳﻮق أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟــﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻤﻄﺎرات
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﻠﻴ ًﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎرات أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺎﻃﺤﺔ ﻟﻤﺪة  27ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ ﺟﻨﺮال
إﻧﺘﺮﺑﺮاﻳﺰ ،ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺷﺮﻛﺔ دي إﺗﺶ إل إﻛﺴﺒﺮﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة.
ووﻓــﻘ ـ ًﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ وﻣــﺸــﺎرﻛــﻮه ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة
ّ
ﺗﻤﻜﻦ
واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻃﺤﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت ،أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،أو رﻫﻦ ،أو ﺗﺄﺟﻴﺮ،
أو ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ.
ﻳﻘﻮل ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺤﻨﻮن آل ﻧﻬﻴﺎن،
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻄﺎرات أﺑﻮﻇﺒﻲ  -ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن» :ﻳﺆﻛﺪ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ًا
ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ وﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ،وﻛﺬﻟﻚ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﻤﻄﺎر أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺬب
ﺷﺮاﻛﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﺠﻮي ،ﻣﺮﺣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎرات أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺷﺮﻛﺔ
دي إﺗﺶ إل«.

وﺳﺘُﻤﻜﻦ ﻣﻨﺸﺄة »دي إﺗﺶ إل إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل ﺟﻲ إم ﺑﻲ
إﺗﺶ« اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ إﺣﺪى ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﻘﻞ وﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ  220ﺳﻮﻗ ًﺎ ﺑﻜﻔﺎءة أﻋﻠﻰ .وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
ﺳﺘﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ دي إﺗﺶ إل إﻛﺴﺒﺮﻳﺲ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة
ﻼ رﺋﻴﺴ ًﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣ ً
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻤﻄﺎرات أﺑﻮﻇﺒﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ
ﺟﻨﺮال إﻧﺘﺮﺑﺮاﻳﺰ إﻟﻰ  365ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺬي
ﺗﺼﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ إﻟﻰ  30أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻮﻋﺪ ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﺧﻴﺮ ﻣﻦ
ﻋﺎم  2021اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻳﻘﻮل ﺑﺮاﻳﺎن ﺗﻮﻣﺒﺴﻮن ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﻄﺎرات أﺑﻮﻇﺒﻲ» :ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻄﺎر أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ًا
إﻗﻠﻴﻤﻴ ًﺎ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴ ًﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺮي اﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ
ﻳﻀﻢ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻟﺬا ،ﻳﺴﺮﻧﺎ أن ﻧﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ دي إﺗﺶ إل ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻨﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻜﺎﻧﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰ ًا ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﻟﻠﻨﻘﻞ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ
ﻧﻄﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﺪارة ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﻄﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻓﺎد ﻧﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ »دي إﺗﺶ
إل إﻛﺴﺒﺮﻳﺲ« ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﺄن ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺠﺴﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺷﺮﻛﺔ دي إﺗﺶ إل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
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اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ وﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات
ﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ،ﻓﻀ ً
أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺟﻞ ،وأﺿﺎف» :ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﻄﺎر
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﺪ أﺣﺪث اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺒﺮز اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻤﻄﺎرات اْﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ًا ﻣﺘﻄﻮر ًا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  200ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ .وﺗﻘﺪم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ورﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .ﻋﻼوةً
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ رأس اﻟﻤﺎل
أو اﺳﺘﺮداد اﻟﻌﻤﻼت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺧﻴﺺ
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻋﻤﺎل وﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%100
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮّة ﻟﻤﻄﺎرات أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻦ ﺧﻔﺾ رﺳﻮم ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  %65وﺧﻔﺾ ﺟﻤﻴﻊ رﺳﻮم ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة،
واﺳﺘﺒﻌﺎد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة ،ﻓﻲ
ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﺤﺴﻴﻦ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
دﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻗﻠﻴﻤﻲ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻳﻘﻮل روان ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﻴﻠﻲ ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اول ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻤﻄﺎرات أﺑﻮﻇﺒﻲ» :ﺟﺎء ﺧﻔﺾ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
ﻟﻤﻄﺎرات أﺑﻮﻇﺒﻲ«.

تطوير مركز عمليات
«دي إتش إل إكسبريس»
سيسهم في تعزيز
سمعة أبوظبي بوصفها
ً
ً
ً
متطورا
عالميا
مركزا
للخدمات اللوجستية.

365
مليون
درهم

حجم االستثمار
في مركز عمليات
«دي إتش إل
إكسبريس» الجديد.

وأﺿﺎف ﻛﻴﻠﻲ» :ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﺘﺰود اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻄﺮق أﻛﺜﺮ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﻀﻮر ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
واﺳﻬﺎم ﻓﻲ ازدﻫﺎر إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،وذﻟﻚ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﻠﻲ ودﻋﻢ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ زﻳﺎدة إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻮﻇﺒﻲ«.
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺼﻞ ،أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻤﻄﺎرات
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ
إﺗﻤﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .وﺗﻘﺪم اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺤﻜﻢ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﺄﺷﻴﺮات اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻟﺸﻬﺎدات وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﺧﻮل وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎري.

سمعة مرموقة يتردد صداها في األجواء

ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻣﻨﺸﺄة ﺷﺮﻛﺔ دي إﺗﺶ إل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﻄﺎر أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ وﺳﻤﻌﺘﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ًا إﻗﻠﻴﻤﻴ ًﺎ راﺋﺪ ًا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ.
وﺗﺴﻴﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎرات أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وإﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ
 700أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،واﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
واﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
ﻳُﺬﻛﺮ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎم  ،2019ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وذﻟﻚ
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺒﻨﻰ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ًا
ﻟﺟﺮاءات ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل ﺑﺮاﻳﺎن ﺗﻮﻣﺒﺴﻮن ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻄﺎرات
أﺑﻮﻇﺒﻲ» :ﻳﻌﺪ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺤﻔﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ راﺋﻌﺔ
ﺑﻄﺮاز ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺘﻤﻴﺰ ،وﺳﻴﻨﻀﻢ ﻗﺮﻳﺒ ًﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺑﺮز اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﻳﺼﺒﺢ وﺟﻬﺔ رﺋﻴﺴﺔ وﻣﺮﻛﺰ ًا ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وأﺿــﺎف ﺗﻮﻣﺒﺴﻮن» :ﻧﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﻀﻤﺎن أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻤﻴّﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﻟﻨﻨﻀﻢ إﻟﻰ
ﻣﺼﺎف ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﺴﻌﻰ أﺑﻮﻇﺒﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ا¬ﻋﻤﺎل .ﻓﻮﻓﻘ ًﺎ
ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰ ا³ﺣﺼﺎء  -أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ارﺗﻔﻌﺖ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.7ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻤﺖ ﺣﺮﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%35.5ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﻗﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ا¬ﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺤﻮ  21,7ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺒﺬل ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﺸﺤﻦ ،ذراع ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻠﻄﻴﺮان ،ﺟﻬﻮد ًا ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ًا ﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﺠﺎرة ا¬ﻛﺜﺮ ازدﺣﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﺰزت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا¬ﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺳــﻮاق اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﺠﻮي اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم »اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﺸﺤﻦ« ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻣﺮور ًا
ﻻ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر رﻳﻜﻨﺒﺎﻛﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄوﻫﺎﻳﻮ ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ
ﺑﺄوروﺑﺎ ،ووﺻﻮ ً
ﺑﺸﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﺗﺼﻞ ﺑﻴﻦ
ﻣﻄﺎر رﻳﻜﻨﺒﺎﻛﺮ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﺗﻼﻧﺘﺎ وﺷﻴﻜﺎﻏﻮ وداﻻس وﻫﻴﻮﺳﺘﻦ وﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ .ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﻐﺎدرة إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎر ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت،
ﻟﺘﻌﻮد ﻣﺠﺪد ًا ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎر أﻣﺴﺘﺮدام  -ﺷﻴﺒﻮل.
وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ رﺣﻼت اﻟﺸﺤﻦ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر رﻳﻜﻨﺒﺎﻛﺮ ﻣﻊ ﺳﻌﺎت
اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﻴﺮان ذات اﻟﺒﺪن

«يؤكد توقيع هذه االتفاقية مكانة إمارة أبوظبي
ً
ً
عالميا وبوابة للتجارة عبر منطقة
مركزا
بوصفها
الشرق األوسط ،مرحبين بالشراكة ما بين مطارات
أبوظبي وشركة دي إتش إل».
سعادة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان،
رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي

قامت شركة االتحاد
للشحن بتعزيز خدمات
النقل الجوي التابعة لها.

اﻟﻮاﺳﻊ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ أﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﻮﺟﻬﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺜﻞ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ وﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس
وﻧﻴﻮﻳﻮرك واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﺎﻗﻼت اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﻤﺤ ّﺪﺛﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺤﻦ ﺑﻮﻳﻨﺞ  777أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر ﺗﺎﻣﺒﻮ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﺮغ ،ﻣﺎ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻟﺘﻜﻮن وﺟﻬﺔ ﺷﺤﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻧﻈﺮ ًا ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ًا ﻟﺘﺪﻓﻖ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت،
ﻣﻦ وإﻟﻰ أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ.
وﺗﻢ أﻳﻀ ًﺎ دﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺤﻦ ا³ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات واﺳﻌﺔ
اﻟﺒﺪن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﺑﻴﻦ أﺑﻮﻇﺒﻲ
وﻣﻄﺎر ﻫﻴﺜﺮو ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮع اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﻤﺪ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻠﻄﻴﺮان إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮاز إﻳﺮﺑﺎص  330اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻠﻚ ﻣﺴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر ﺳﻮﻛﺎرﻧﻮ ﻫﺎﺗﺎ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ وﻣﻄﺎر ﻛﻴﻤﺒﻲ ﺟــﻮدا اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ
ﺑﻴﻨﺠﺎﻟﻮرو وﻣﻄﺎر ﺗﺎﻣﺒﻮ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﺮغ ،واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻄﺎﺋﺮات
ﺑﻮﻳﻨﺞ  787ﺑﻐﺮض زﻳﺎدة ﺳﻌﺔ اﻟﺸﺤﻦ.
ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪا Òﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ ا³داري ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺤﻦ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﻴﺮان» :ﻟﻘﺪ
ﺑﺮزت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪوﻟﺔ ا³ﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺮﻛﺰ ًا ﺗﺠﺎرﻳ ًﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴ ًﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﻳﺮﺑﻂ أوروﺑــﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺂﺳﻴﺎ
وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺮﺣﻼت اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺬي
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻼت ﻣﻦ وإﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،أﺛﺮ
ﻃﻮﻳﻞ ا¬ﻣﺪ ﻓﻲ رﺑﻂ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺒﻘﻴﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
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ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﻔﺮص
اﻟﻮاﻋﺪة
أﻇﻬﺮ ﻣﻨﺘﺪى أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ -
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،أن اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻬﻢ ﺟﺪ ًا ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

شهد

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم  ،2019إﻧﺠﺎزات وﻧﺠﺎﺣﺎت
ﻣﺒﻬﺮة .ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻣﺎرات )وام( ،اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  21ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﻣﻨﻬﻢ 15
ﻣﻠﻴﻮﻧ ًﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اول ﻓﻘﻂ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺎوزت إﺳﻬﺎﻣﺎت
ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟـ  161ﻣﻠﻴﺎر
درﻫﻢ ،وﻫﻮ رﻗﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف »رؤﻳﺔ اﻣﺎرات
 «2021وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺎم  2027اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف  234ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.
وﺟــﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ »وام« ،أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺟﺮى ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﻌﺎم  ،2019وﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ  52ﻣﺆﺷﺮ ًا ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎً.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻗﺪم ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ أداء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴ ًﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019أﻳﻀﺎً .ﻓﻔﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺪى أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ،أﻓﺎد ﺳﻌﺎدة ﺳﻴﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﻏﺒﺎش،
وﻛﻴﻞ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺑﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻨﺰﻻء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺷﻬﺪ زﻳﺎدةً ﺑﻨﺴﺒﺔ %2.9
ﺧﻼل اﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔً
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم  .2018وﺳﺠﻠّﺖ أﺑﻮﻇﺒﻲ أﺣﺪ أﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻳﺮادات اﻟﻐﺮف اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  ،%8ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ.
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ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺎزت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  2019اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﻘﻂ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﺪت أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ا¥وﺳﻂ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺟﻮاﺋﺰ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮّاء ﻣﺠﻠﺔ
 Travel Weekly Asiaﻟﻌﺎم  ،2019وﺟﺎﺋﺰة اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ا¥ﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ا¥وﺳﻂ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  -ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺸﺮق ا¥وﺳﻂ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ اﺧﺘﻴﺎر
وﻛﻼء اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﺗﻤﺖ اªﺷﺎدة
أﻳﻀﺎً ،ﺑﺪور داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻓﺎزت ﺑﺠﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
ا¥وﺳﻂ ﺧﻼل ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم .2019
وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺟﻬﻮد داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﻨﺪ
ﻫﺬا وﺣﺴﺐ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺪى أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي ﺟﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 100ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻂ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح.

حازت العاصمة
أبوظبي جائزة الوجهة
الرائدة للسياحة الرياضية
على مستوى العالم،
خالل النسخة السادسة
والعشرين من حفل
توزيع جوائز السفر
العالمية  2019الذي
أقيم في العاصمة
العمانية مسقط.
ُ

إجمالي عدد النزالء
في أبوظبي شهد
زيادة بنسبة %2.9
خالل األشهر التسعة
األولى من عام .2019

وﻗﺪ اﺳﺘﻘﻄﺐ اﻟﺤﺪث ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺟﻮﺟﻞ ،وﺳﻜﻔﺖ ،واﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ،
واﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرض ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺐ أدﻓﺎﻳﺰر ،وﻓﺮح إﻛﺴﺒﻴﺮﻳﻨﺴﺰ ،وإﻛﺴﺒﻮ
 2020دﺑﻲ ،وﻃﻴﺮان اﻻﺗﺤﺎد ،وﻃﻴﺮان اªﻣــﺎرات ،وروﺗﺎﻧﺎ،
وإﻛﺴﺒﻴﺮﻳﻨﺲ ﻫﺐ ،وأﻧﺎﻧﺘﺎرا ،ودﻧﺎﺗﺎ ،وﻫﻼ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﺷﺮﻛﺔ
دارك ﻣﺎﺗﺮ ،وﺷﺮﻛﺔ أﻛﻮر ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﻴﺮا ،وﺷﺮﻛﺔ إس ﺗﻲ آر.
وأﺿﺎف ﺳﻌﺎدة ﺳﻴﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﻏﺒﺎش ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ» :ﻧﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ أن
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت رﻛﻴﺰة ﻣﺤﻮرﻳﺔ وأداة ﻗﻮﻳﺔ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،إذ ﻧﺆﻛﺪ
أن اﻣﺘﻼك ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺗﺮﻓ ًﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وإﻧﻤﺎ ﺿﺮورةً ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺧﻄﻄﻨﺎ وﺑﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻨﺎ
ﱠ
اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ«.
وﻳﻘﻮل ﺳﻌﺎدﺗﻪ» :ﺻﻤﻤﻨﺎ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟﻴﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ وﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﻟﻴﺸﺎرﻛﻮا أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وإﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻌ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺰوار ،ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻣﻊ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺰﻳﺎرة إﻣﺎرﺗﻨﺎ
واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻤﺰاﻳﺎﻫﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ«.
وأﺷﺎر ﺳﻌﺎدة ﺳﻴﻒ ﻏﺒﺎش أﻳﻀﺎً ،إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎوز
ﺣﺎﺟﺰي اﻟﻤﻠﻴﺎر زاﺋﺮ وا»ﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻛﻤﺎ أن ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﻣﺤﺘﺪﻣﺔ.
إن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻔﺮ ،ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا
ﻻ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎح ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ اﻟﻴﻮم ﻳﺸﻬﺪ إﻗﺒﺎ ً

«نعتبر في دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي
أن البيانات والتحليالت ركيزة محورية وأداة قوية
نحتاج إليها للمنافسة وتحقيق الريادة في القطاع
السياحي ،إذ نؤكد أن امتالك هذه القدرة التحليلية
ً
ترفا كما كان في السابق ،وإنما ضرورةً
لم يعد
الطموحة».
حقيقية لدعم خططنا وبلوغ أهدافنا َّ
سعادة سيف سعيد غباش،
وكيل دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي

عززت إمارة أبوظبي
من مكانتها بوصفها
وجهة رياضية سياحية
حائزة جوائز عدة.

واﺳﻌﺎً .وﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ
اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ وﺑﻨﻮك اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﻧﺘﺮﻧﺖ اÃﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،أن ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
وﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﻴﺴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ،وﻫﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﺗﺤﺴﻴﻦ
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اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻔﺎﺿﻞ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.
وﺑﻐﺮض ﻣﻮاﻛﺒﺔ رﻛﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ،ﻓﺈن داﺋــﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣ ًﺎ أﻛﺒﺮ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات،
ﻣﺴﺎرات ﻣﺨﺼﺼﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ،وﺗﺠﺎرب
ﱠ
وﺟﺪاول زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ رﺣﻼت ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ زاﺋﺮ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

يشتهر جامع الشيخ
زايد الكبير بكونه أحد أبرز
الوجهات السياحية في
إمارة أبوظبي.
باتت حجوزات السفر
في آخر لحظة تشهد

ً
رواجا بين المسافرين.

ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟ¬ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وإﻧﺘﺮﻧﺖ ا¯ﺷﻴﺎء
واﻟﺘﻌﻠﻢ ا¸ﻟﻲ واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ
وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻬﺎت .ﻛﻤﺎ أن ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻮﺟﻬﺎت
ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وأﺟﻬﺰة اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
واﻟﻤﻄﺎرات وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ.
ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ رﻓﻌﺖ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،وﻋﻤﺪت إﻟﻰ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﺳﻬﻠﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺤﺠﻮزات وﺗﺤﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻧﻤﺎذج
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .ﻓﺨﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ أﺳﻬﻤﺖ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ووﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺤﻮل أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ
أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت.
ﻣﻦ ا¯ﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﻗﺖ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﻠﺴﻔﺮ ورواج ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺴﺎﻋﺎت ،ﻧﻈﺮ ًا إﻟﻰ
ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺴﻔﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﻓﺮ
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﻔﺮ ،اﻟﻔﻨﺎدق وأﺳﻌﺎرﻫﺎ ،أﺣﻮال اﻟﻄﻘﺲ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﻴﺔ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﺴﻔﺮ .وذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻛﺴﺒﻴﺪﻳﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻔﺮ أن ﺑﻴﻦ  40و%60
ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻮزات ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،وﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ
اﻟﺤﺠﻮزات ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺮ ﻫﻮاﺗﻒ ذﻛﻴﺔ أﻳﻀﺎً.
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اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻛﻤﺎ أن دﺧﻮل ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﻠﻮح ﻓﻲ اﻓﻖ،
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻬﺪف اﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %10ﻣﻦ ﺣﺠﻮزات ﺷﺮﻛﺔ » ،«Airbnbﻏﻴﺮ أن
ﻫﺬه ارﻗﺎم ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮ ًا ﻣﻄﺮداً ،ﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺼﺎت ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت إدارة اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺤﺠﻮزات.
وﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺒﺎدرات ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ،
ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﻌﺎر ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ أﻛﺒﺮ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻓﺮاد
ووﺿــﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻐﺮف .وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ
ﻓﻴﻪ أن اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﻣﺮ ًا ﻣﺒﺘﻜﺮاً ،ﺑﻞ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻴﺎت
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
وﻣﻦ ﺷﺄن ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻌﺮوض ﻟﻠﺰوار ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ
أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺠﺪر ا¼ﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺳﺘﻔﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺪاول.
ﻓﻔﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮون ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﻳﻘﻮل ﺳﻌﺎدة ﺳﻴﻒ ﻏﺒﺎش» :إن ﺗﺰوﻳﺪ اﻟــﺰوار ﺑﻤﺨﻄﻂ
ﺧﺎص وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﻣﺮ ًا اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎً ،إﻧﻤﺎ ﺿﺮورة
ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﻳﺎدة رﻛﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ«.
وأﺿﺎف ﺳﻌﺎدﺗﻪ» :ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺨﻴﺎرات ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﻣﺮ ًا ﻣﺒﺘﻜﺮاً ،ﺑﻞ
أﺻﺒﺢ أﺣﺪ أﻫﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء«.
واﺳﺘﻄﺮد ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻗﺎﺋﻼً» :ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺧﻴﺎل ﻋﻠﻤﻲ ،إذ
ﻳﻘﺪم ﺗﺠﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺰات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ،
رﻏﻢ أن ذﻟﻚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ رﺣﻼت ﻣﺤﺪودة ﺟﺪاً ،ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪي

بغرض مواكبة ركب التنافسية وتحقيق المراكز الريادية ،فإن
دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي خالل السنوات القليلة
ً
اهتماما أكبر بتوفير مسارات مخصصة
المقبلة ستولي
محسنة في المطارات ،وجداول زمنية
وتجارب
وشخصية،
َّ
مع رحالت مصممة بحسب احتياجات كل زائر على حدة.
ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت
ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ رﺣﻠﺔ ﻛﻞ زاﺋﺮ
وﻣﺎ ﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻪ .وﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ ذﻟﻚ«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﺗﺤﺪث زﻳﺎد ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺪﻳﺮ ذﻛﺎء اﻋﻤﺎل
ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﺗﺠﺎﻫﺎت
ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة ،ﻛﺎن أﺣﺪﻫﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن زوار أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ
ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻛﻠﻴ ًﺎ ﻋﻦ زوار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرات ا¼ﻧﻔﺎق واﻟﺠﻨﺴﻴﺎت واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﺘﺪوم،
وﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﺋﺰون وﺧﺎﺳﺮون .وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺘﺪى
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻇﻬﺮت داﺋﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
تُ عرف دولة اإلمارات
العربية المتحدة بكونها جنة واﻟﺴﻔﺮ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺮﻛﺐ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ
ً
ومالذا لعشاق التسوق
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ دوﻟﺔ ا¼ﻣﺎرات
من جميع أنحاء العالم.
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ أﺑﻮﻇﺒﻲ ورﻛﻴﺰة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ.
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ﻗﻄﺎف اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ
ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ أﻋﻤﺎل
دوﻟﺔ اﻣﺎرات
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻳﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ رﻳﺎدة
اﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

تركز

دوﻟــﺔ اﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ودﻋﻢ اﻋﻤﺎل ﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋﻦ
وﺳﻦ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ،وﻳﺘﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻋﻤﺎل
ّ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻼ ﻋﻦ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎدر وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻓﻀ ً
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻣﺮﻛﺰ ًا راﺋﺪ ًا ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻌﺎم  «2019ﻣﻦ إﺻﺪار ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻏﻨﻴﺖ
ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﺳﺘﺤﻮذت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  422ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ )ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدل  %60ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻮزﻋﺖ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  130ﺷﺮﻛﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ.
ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎم  2019ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻣﻴﺮﺟﻴﻨﻎ ﻣﺎرﻛﻴﺘﺲ ﺑﺮوﺑﺮﺗﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﺼﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،
وﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﻟﻮ دور إﻳﻨﻴﺮﺟﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻠﻚ وﺣﺪات
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«ارتفع عدد الشركات اإلماراتية الصغيرة
المفعلة من خالل النظام
والمتوسطة
ّ
اإللكتروني للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة بنسبة  ،%33ليصل إلى
ألفي رائد عمل ،مقارنة مع  1500مشروع خالل
عام  ،2018وتوقع أن تصل إلى  5آالف رائد عمل
في نهاية .»2020
الدكتور أديب العفيفي،
مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﺣﻠﻮل ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﺑﻘﻴﻤﺔ  65ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ،
وﺻﻔﻘﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺴﻮق اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 awok.comﺑﻘﻴﻤﺔ  30ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻫﻜﺬا ،ﺗﺴﻌﻰ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ
ﺧﻄﻂ ﺑﻨﺎءة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ا¥ﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ،اﻟﺬراع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻓﻲ

ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻪ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ورﻳﺎدة ا¥ﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ،
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ودورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺮواد
ا¥ﻋﻤﺎل ،وإﻧﺠﺎز اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ ا¥وروﺑﻴﺔ ﻟ²ﻋﻤﺎل ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
أﻃﻠﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  15ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ
وﻣﺤﻠﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺟﻬﺎت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص .وﺳﺘﺘﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣــﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻧﺪوات ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ادارﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺪﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر أدﻳﺐ اﻟﻌﻔﻴﻔﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ» :ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻌﺎم  2020ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدرات
وا¥ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ رواد ا¥ﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
وإﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وأﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ
ﺗﻨﻤﻴﺔ رﻳﺎدة ا¥ﻋﻤﺎل«.
وأﺷﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﻔﻴﻔﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ارﺗﻔﻊ
ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻔﻌّ ﻠﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%33ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
أﻟﻔﻲ راﺋﺪ ﻋﻤﻞ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  1500ﻣﺸﺮوع ﺧﻼل ﻋﺎم ،2018
وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  5آﻻف راﺋﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2020
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﻃﻠﻘﺖ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة .وذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر أدﻳﺐ اﻟﻌﻔﻴﻔﻲ أن اﻟﺨﻄﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ا¥وﻟﻰ ﺗُﻌﻨﻰ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ
وإﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﺗﻮﻓﺮ آﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻫﺎ  5ﺳﻨﻮات ،وأﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ا¥ﻓﺮاد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ  %50ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وأن ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻓﻘ ًﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وأن ﺗﻜﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ وﻓﻘ ًﺎ ¥ﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

تنمية الشركات الناشئة

ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ا¥ﺧﺮى اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ زﺧﻤﺎً ،ﻣﻨﺼﺔ  Hub71اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ًا ﺗﻘﻨﻴ ًﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗ ُ ّ
ﻤﻜﻦ رواد
ا¥ﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ ﻟ²ﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎء وﻣﻤﺜﻠﻲ ا¥ﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ ﻣﻨﺼﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎ¥ﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﺘﺮف
ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎً.
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﺼﺔ  Hub71ﻋﻦ
إﺑﺮام ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺪﻳﻔﻮر اﻣﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻮةً
ﺟﻤﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﻋﺪد ًا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ
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ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
واﻟﺨﺒﺮات وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت .وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة وﺗﺸﻬﺪ
ﻧﻤﻮ ًا ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %20ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ
ارﺷﺎدات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ا ﻋﻤﺎل
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ »اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ /ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺻﺤﺔ ﻟﺮواد ا ﻋﻤﺎل« و»ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ« ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،أﻓﺎد ﻧﻮر اﻟﺸﻮا ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺪﻳﻔﻮر اﻣﺎرات ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﺮواد ا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺔ  ،Hub71وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮا» :ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺪﻳﻔﻮر اﻣﺎرات اﻟﺪﻋﻢ
ﻼ ﻋﻦ
ﻟﺮواد ا ﻋﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﻀ ً
ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﺰ أﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ واﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ«.
وأﺿﺎف اﻟﺸﻮا» :ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺼﺔ
 ،Hub71ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮة أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ،وأن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰا إﻗﻠﻴﻤﻴ ًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم
 ،2019ﻋﻦ إﻃﻼق أول ﺻﻨﺪوﻗﻴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا وﺳــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  250ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻣﺎرة وﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻳﻘﻮل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺠﻤﻲ ،رﺋﻴﺲ وﺣــﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺪى ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ» :ﺑﻌﺪ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﻮل
ﻤﻜﻨُﻨﺎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺘﻨﺎ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻳ ُ ِ
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ﺳﻮﻗﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ وﺳﻮف ﺗﺴﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻘﻨﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ وﺷﻤﺎل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ«.
وأﺿــﺎف ﻋﺠﻤﻲ» :ﺗﻮﺟﺪ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ وﻓــﺮص ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﺬا ﻳُﻌﺘﺒﺮ إﻃﻼق ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
وﺟﺬب اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ«.
وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺼﻨﺪوق ا ول ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 150ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ،واﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  Hub71اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﻘﺮ ًا ﻟﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺻﻨﺪوق
ﺑﻘﻴﻤﺔ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺗﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .Hub71
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﻘﺮ ًا ﻟﻪ ،ﻋﻦ إﻃﻼق دراﺳﺔ
ﻻﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ رﻳﺎدة ا ﻋﻤﺎل واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻬﺪف
اﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﺮواد ا ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات وﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺸﺒﺎب.
وﺳﺘﺴﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻳﺎدة ا ﻋﻤﺎل .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى واﺑﺘﻜﺎر ﺣﻠﻮل
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻪ رواد ا ﻋﻤﺎل اﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ
وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ
دور ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮازن ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻋﻦ ﻃﺮح
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺳﻨﺎد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻨﻚ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ا ول وﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري وﺑﻨﻚ اﻟﻔﺠﻴﺮة اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وذﻛﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ  700ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻟﻬﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ،ﺑﻬﺪف دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع وا ﻣﻦ.
ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪا Ñﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﻌﺒﺮي ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺼﻨﺪوق
ﺗﻮازن ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ» :ﺳﻴﺴﻬﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺧﻴﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت اﻧﺘﺎج أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺮاﺋﺪة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺑﻬﺪف ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة«.
ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻣﺒﺎدرات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ رﻳﺎدة ا ﻋﻤﺎل ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﻤﻦ إﻳﻤﺎن راﺳﺦ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
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ُﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
زﻳﺎرة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺘﺎﻧﺔ وﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪد

تتمتع

ﻛﻞ ﻣﻦ ا ﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﻟﻮدﻳﺔ ،ﺗﻌﺰزﻫﺎ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ  200ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺪوق ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻳﺠﺴﺪ اﻫﺘﻤﺎم
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ.
ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺧﺎﻣﺲ أﻛﺒﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد
اﻟﺴﻜﺎن ،ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻤﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  200ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴﻤﺔ ،وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻣﺜﻞ
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺣﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء ا ﻣﺎرات )وام( ،ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ودﻋﻢ رﻳﺎدة ا¹ﻋﻤﺎل،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎد وﻃﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻣﺘﻮازن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ.
ﺗﻢ ا ﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ
ﻋﻘﺐ زﻳﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺋﺪ ا¹ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔُ ،

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﻌﻘﺪ
ﻋﻤﺮان ﺧﺎن.
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ُ
ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺗﻌﺪ ا ﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا¹وﺳﻂ ووﺟﻬﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎرزة .إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ
ذﻟﻚ ،ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أﺑﺮز ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻨﻤﻮي ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ا ﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت )اﺗﺼﺎﻻت( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ
ﻣﻘﺪم ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ  %26ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﺪورﻫﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﺰود
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم  ،2019وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺜﺮﻳﺎ
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻴﺎه ﺳﺎت ،ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ روﻛﻔﻴﻞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ا¹ﻧﻈﻤﺔ وﻣﻘﺪم ﺣﻠﻮل إﻧﺘﺮﻧﺖ ا¹ﺷﻴﺎء
وﺧﺪﻣﺎت اËﻻت ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻠﻔﺘﻪ ا ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ  60ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻳﻘﻮل أﺑــﺮار ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ،اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ روﻛﻔﻴﻞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت» :ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت
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اﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ )اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ  -اﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ( ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻧﻈﺮ ًا
ﻟﺘﺪﺷﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ .وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺜﺮﻳﺎ ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع وأن ﻧﺼﺒﺢ وﺟﻬﺔ راﺋﺪة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﺣﻠﻮل ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟ¦ﺳﻮاق ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺒﺮ اﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ«.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﻴﺮان واﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ
أﺳﻄﻮل ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ
ا³ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
وﺗﺘﻄﻠﻊ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ا³ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ
 50ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺿﻤﻦ

ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ا³ﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻮادر اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن.
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أﺷﺎر ﺳﻌﺎدة ﻏﻼم دﺳﺘﻐﻴﺮ
ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ا³ﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا³ﻣﺎراﺗﻲ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن،
ﻣﺆﻛﺪ ًا أن ﺑﻼده ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت .ﻳُﺬﻛﺮ أن دوﻟﺔ
ا³ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮد ًا ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﺷﻠﻞ اﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
وﺗﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ
اﻧﻈﺎر ،ﻧﻈﺮ ًا ﻻﺣﺘﻀﺎن اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
صاحب السمو الشيخ
ﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
محمد بن زايد آل نهيان،
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ  14ﺟﺒ ً
ولي عهد أبوظبي نائب
ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
القائد األعلى للقوات
ﻓﺈن دوﻟﺔ ا³ﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺳﻮق
المسلحة ،خالل زيارته
ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ا³ﻣﺎراﺗﻴﺔ
لجمهورية باكستان
إﻟﻰ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﺤﻮ  6,9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﺎم .2017
ً
مؤخرا ،لمناقشة سبل
وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا³ﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
التعاون مع رئيس الوزراء اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺤﺴﺐ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻀﻦ دوﻟﺔ ا³ﻣﺎرات
الباكستاني عمران خان.
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺤﺖ ﺳﻤﺎﺋﻬﺎ ﻧﺤﻮ  1,6ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ،
وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻧﺤﻮ  200أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً.
يتركز معظم المشروعات
وﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺼﺮف ا³ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻗﺎم أﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ
التنموية لحكومة دولة
اإلمارات في باكستان،
اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  16ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
في قطاعات الرعاية
أﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ وﻃﻨﻬﻢ ام ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ
الصحية والبنية التحتية.
ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﻌﺪ اﻟﻬﻨﺪ.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪد

«هناك حاجة ملحة لخدمات األقمار
االصطناعية والحلول القائمة على
المراقبة والمتابعة للخدمات الهجينة
(النظام العالمي لالتصاالت
المحمولة  -األقمار االصطناعية)
ً
نظرا لتدشين عدد
في المنطقة،
من المشروعات الضخمة ،مثل ممر
االقتصاد الصيني الباكستاني».
أبرار علي خان،
المؤسس والرئيس التنفيذي
لشركة روكفيل لالتصاالت

ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻗﺮﺿ ًﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  6ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺗﺤﺴﻦ اﻗﺒﺎل
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ .وﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
أداء ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  39ﺷﻬﺮاً ،ﻣﻊ اﻓﺮاج
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  452,4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أودﻋﺖ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺣﺘﻴﺎط ا¥ﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 3ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻗﺪ أﺷــﺎد ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺣﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ

السياحة من القطاعات
المهمة في باكستان
التي تستقطب األنظار،
فالشريط الشمالي
للجمهورية يحتضن
خمسة من أعلى 14
جبال في العالم.
ً

اﻟﻤﺎﺿﻲ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻲ اﺻﻼح ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺑﺪأ ﻳﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎره ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺻﻼﺣﺎت اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﺿﺮورة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻜﻠﻲ ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺰن واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ«.
وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ» :ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺤﺴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .وﻣﻦ
ﺷﺄن اﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗُﺒﻘﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ أﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﻤﺠﺎل ا¥ﻋﻤﺎل وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت«.
وﺑﻔﻀﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اÆﺳﻴﻮي واﻟﺒﻨﻚ
اﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ واﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ دﻋﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻴﺔ
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮ ًا ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ %2.4
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وذﻟﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  %3ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 2021ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﺎﻣﻲ ﺛﻘﺔ وﻗﻮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ  %4.5و %5ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻊ ﺳﺪ
ﻓﺠﻮة اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﺒﻌﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺻﻼﺣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ،اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺤﺚ ِﺣﺮاك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
وﻳﺘﻮﻗﻊ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إذا ﺗﻤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،أو إﻋﺎدة إﺻﻼﺣﻬﺎ أو ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ .ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﺷﺄن
اﺻﻼﺣﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
اﻻﻗﺘﺼﺎد أن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
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اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ!
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اوﻧﺔ اﺧﻴﺮة ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮ ًا ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﻴﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺰداد رﻏﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ

ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ وﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ ارض.
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اﻟﻄﺎﻗﺔ

في

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ُﻗﺪﻣ ًﺎ ﻓﻲ

ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻧﺘﺎج واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ،ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ﺗﻘﻮد ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ورﻏﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ،إﻻ أن
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد ﻣﻦ  100ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ وﺑﻤﻌﺪل
 %1.3ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  106ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم  ،2040ا¹ﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺮﻋﻲ اﻧﺘﺒﺎه ﻣﻨﺘﺠﻲ وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻮال ،أو إﻳﺠﺎد ﺧﻄﻂ أﺧﺮى
ﺑﺪﻳﻠﺔ واﻟﻨﻤﻮ ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ.
ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎر ا¹ﺧﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﻋﻨﺪ ا¹ﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،
وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﻄﻬﻲ وﻗﻮد ًا ﻣﻠﻮﺛ ًﺎ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ .إذاً ،ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﺗﺨﻠﻖ ﺗﻮازﻧ ًﺎ ﺑﻴﻦ زﻳﺎدة اﻧﺘﺎج واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ؟
اﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﺑﺪاء اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻤﺠﺎل
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎط ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ
وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ).(CCSU

ﻣﺆﺧﺮاً ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )أدﻧﻮك(
ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻃﺎرﻳﺔ ﻣﻊ »إﻳﻨﻲ« اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ،
ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺎط ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺧﺰﻧﻪ وﻃﺮق اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ رﻳﺎدة »أدﻧﻮك« ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻣﺎرات )وام( ،أﻓﺎد ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺳﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ،وزﻳﺮ دوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ¹دﻧﻮك
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ا¹ﻃﻠﺴﻲ
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺬي ُ
»أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ« ،ﺑﺄن »أدﻧــﻮك« ﺗﻤﻀﻲ ﻓﻲ
ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً.
وأﺿﺎف ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ» :ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻧﻬﺞ أدﻧﻮك
ﻟﺒﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ ﺟﻬﻮدﻧﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮارد أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أدﻧﻮك
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  2030ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺬﻛﻲ .وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻃﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻨﻲ،
ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮاﻋﺪة واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ«.
ﺟﺎءت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻋﻼن »أدﻧﻮك« ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﻄ ًﺎ ﻟﺨﻔﺾ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 %25ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2030ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺠﺎح
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪ ﻻﻟﺘﻘﺎط ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ .ووﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،ﺗﻌﺪ أدﻧــﻮك ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻗﻞ
إﻃﻼﻗ ًﺎ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﻣﻦ أﻗﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻛﺜﺎﻓﺔ إﻃﻼق ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن
وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ  .%0.01وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
»أدﻧــﻮك« ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺬي
اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اµﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮاً.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ،
ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ  23ﻣﻨﺸﺄة ﻛﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎط ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ،وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط وﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  40ﻣﻠﻴﻮن
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎً.
ﻳُﺬﻛﺮ أن »اﻟﺮﻳﺎدة« ﻳﻌﺪ أول ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )أدﻧـــﻮك( وﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻣﺼﺪر( ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻊ ﺣﺪﻳﺪ
ﻼ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻤﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﺴﻮاﺋﻞ وﺣﻘﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻲ
اµﻣﺎرات ،ﺑﺪﻳ ً
»رﻣﻴﺜﺔ« و»ﺑﺎب« ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺟﺪواﻫﺎ ،إذ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎط 800
أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎً ،وﺗﺨﻄﻂ
ﻻ إﻟﻰ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ
»أدﻧﻮك« ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ  6ﻣﺮات وﺻﻮ ً
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 ،2030وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﺼﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﺪان ﻣﻦ اﺷﺠﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎً.

وقعت كل من
«أدنوك» و«إيني»
على اتفاقية إطارية
بهدف استكشاف
الفرص الجديدة والتعاون
في مجال تقنية
التقاط غاز ثاني أكسيد
الكربون وخزنه وطرق
االستفادة منه.

وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ دوﻟــﺔ اµﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻧﺠﺎح
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪ ﻻﻟﺘﻘﺎط ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ،ﻳﻘﻮل ﻛﻼودﻳﻮ دﻳﺴﻜﺎﻟﺰي» :ﺗﻌﻜﺲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ،اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻨﻲ اﻟﻘﻮي ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻊ أدﻧﻮك ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ًا إﻳﺠﺎﺑﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت
وﺟﻮاﻧﺐ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ«.
وأﺿﺎف دﻳﺴﻜﺎﻟﺰي» :ﺳﺘﺘﻌﺎون اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺣﻠﻮل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴ ًﺎ
ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2030وأﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ
أدﻧﻮك ﻣﺆﺧﺮاً«.
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ »أدﻧﻮك« ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺤﺮﻛ ًﺎ رﺋﻴﺴ ًﺎ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ،وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ
ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ .وﻗﺪ
وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  %0.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،إذ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  %99ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه
ﻏﺮاض اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺘﺎم ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺸﺮوط ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﻴﻪ »أدﻧﻮك« ﻓﻲ أﺳﺒﻮع
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ،اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اµﻣﺎراﺗﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ
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اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ .ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ،ﺗﺨﻄﻂ
»أدﻧﻮك« ﻟﺰرع  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺘﻠﺔ ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﻘﺮم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻈﻔﺮة ﺑﺈﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2022
ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ،
ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ دوﻟﺔ ا¡ﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺠﺎﺣ ًﺎ ﺑﺎرز ًا
ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻘﺎط ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  2017ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎج ا¡ﺳﻤﻨﺖ )دوﻻر
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن( ﻧﺤﻮ  140دوﻻر ًا
أﻣﻴﺮﻛﻴﺎً .وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻧﺤﻮ  97و 90دوﻻر ًا أﻣﻴﺮﻛﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه ا´رﻗﺎم إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻘﺎط ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ »أدﻧــﻮك« ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺣﻔﺎرات ﺑﺮﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة
ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ا¡ﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
وأﻛﺪ ﻣﺼﺒّﺢ اﻟﻜﻌﺒﻲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول
واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺒﺎدﻟﺔ« ،أن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ وﺗﻜﺮﻳﺲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻔﺮض
اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻃﻠﺒ ًﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ًا
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻜﻌﺒﻲ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ا´ﻃﻠﺴﻲ
اﻟــﺬي ﻛﺎن إﺣــﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻗﺎﺋﻼً» :ﺑﻮﺻﻔﻨﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻧﻘ ّﺪر أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻮار
واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻠﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻓﻲ
ذات اﻟﻮﻗﺖ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺒﺎدرة
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت
ﻣﺮاﺳﻢ إﻃﻼق اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺘﻐﻴﺮ

«أدنوك» تركز على
االستدامة بوصفها
ً
ً
رئيسا ضمن
محركا
استراتيجيتها للنمو،
وتحفيز االبتكار والبحث
عن تقنيات جديدة
متطورة والمحافظة
على البيئة.

اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و».«Hub71
وذﻛــﺮت وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء ا¡ﻣــﺎرات )وام( أن اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻌﺪ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﺪراﺳﺎت
واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻤﻴﺎه وﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﺔ ا¡ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ راﺋﺪ ًا ﻓﻲ
ﺟﻬﻮد اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻌﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﺎط ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻲ دوﻟــﺔ ا¡ﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ا´ﻣﺪ ﻟﺪﻋﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺐ دور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻳﻀﺎً ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﺒﺘﺮول ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻣﺒﺎدﻟﺔ( ﻋﻦ إﺗﻤﺎم
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻘﺪ ا¡ﺳﻨﺎد ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﻤﻴﻴﺮ أوﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ا¡ﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  %20ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺣﻘﻞ
»ﺟﻨﻮب أﻧﺪاﻣﺎن« وﺣﻘﻞ »أﻧﺪاﻣﺎن  ،«1ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ا¡ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ .وﺗﻌﺪ »ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول« ﺷﺮﻳﻜ ًﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ا¡ﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻨﺤﻮ  %30ﻓﻲ ﺣﻘﻞ »أﻧﺪاﻣﺎن  ،«2اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻟﻰ
»ﺑﺮﻳﻤﻴﻴﺮ أوﻳﻞ« ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
ّ
ﻇﻞ اﻣﺘﻼك »ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول« ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ
ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺘﺠﺎورة ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ´ﻛﺒﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﺪرة اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ
أﺳﻴﻪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻘﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ ِ
اﻟﺒﺤﺮي ،ا´ﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺪوره ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ
ﺳﻮﻗ ًﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ا¡ﻣﺎراﺗﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻗﻌﺖ »أدﻧــﻮك« ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻴﺮﺗﺎﻣﻴﻨﺎ ا¡ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﺮص ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻨﺸﺄة
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ ﺑﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻮﻧﻐﺎن
ا¡ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﻘﻮم »أدﻧﻮك«
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺘﻮرﻳﺪ  528أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل
إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻴﺮﺗﺎﻣﻴﻨﺎ« ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم .2020
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رﺋﻴﺴﺔ وزراء دوﻟﺔ ﺑﺎرﺑﺎدوس ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻤﻴﺰ
ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺑﺤﺚ ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼل اﻟﻤﻬﻴﺮي ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﻣﻴﺎ ﻣﻮﺗﻠﻲ ،رﺋﻴﺴﺔ وزراء دوﻟﺔ ﺑﺮﺑﺎدوس ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ ،ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺒﺎدل ،وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ اﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺑﺎرﺑﺎدوس ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ وذﻟﻚ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
ﻣﺒﻨﻰ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪا ¤ﻏﺮﻳﺮ اﻟﻘﺒﻴﺴﻲ ،ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎم اﻟﻐﺮﻓﺔ.
وأﻛﺪ ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼل اﻟﻤﻬﻴﺮي ﺣﺮص اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت
ﺗﻌﺎون ﺗﺠﺎري واﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ وﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺢ آﻓﺎق اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم ﻗﻄﺎع
اﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮض ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ،
ﻣﺴﻠﻄ ًﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ا·ﻣﺎرة وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ وﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺎذﺑﺔ
ﻟﺮﺟﺎل اﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﺟﺎﻧﺐ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺪم ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺷﺮﺣ ًﺎ واﻓﻴ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆوﻧﻪ ،ﻣﺸﻴﺮ ًا
إﻟﻰ أن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺳﺘﺒﺎدر ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﺑﺎرﺑﺎدوس ،ﻣﺎ ﻳُﻌﺰز ﻓﺮص
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،أﺷــﺎرت ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎ ﻣﻮﺗﻠﻲ إﻟﻰ أن زﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻟﺪوﻟﺔ
ا·ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﻲ اوﻟﻰ ﻟﻬﺎ ،وﻗﺪ أﺷﺎدت ﺑﺎﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ،وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ ﺑﻼدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻌﻴﻬﺎ
اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ،واﻻﻃﻼع ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻮﺳﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وأﻛﺪت ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﻮﺗﻠﻲ أن ﺑﻼدﻫﺎ ﺗﻌﺪ إﺣﺪى اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ وأﻛﺜﺮ ﺟﺰر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﻮر ًا وأﻣﻨﺎً ،داﻋﻴﺔ ﻏﺮﻓﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ا·ﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ
إﻟﻰ زﻳﺎرﺗﻬﺎ واﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ ،واﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
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اﺧﺒﺎر

ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼل اﻟﻤﻬﻴﺮي ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة ﺻﻨﺎﻋﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺈﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺳﻌﺎدة ﻣﺎﺟﻴﻨﺜﺎ
ﺟﺎﻳﻴﺴﻨﻬﺎ ،ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻟﺪى دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ،ﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ
ا£ﻋﻤﺎل ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ
آﻓﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،وأﻫﻤﻴﺔ ﻃﺮح ﻣﺒﺎدرات ﺗﻌﺰز ﻣﻦ
زﻳﺎدة اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت
ا£ﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ.
وﻗﺪم ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼل اﻟﻤﻬﻴﺮي ﺷﺮﺣ ًﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴ ًﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺮﻓﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺒﻴﺌﺔ ا£ﻋﻤﺎل ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮض ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ £ﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
ﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات
وأﺻﺤﺎب ا£ﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﻓﻀ ً
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻴﻪ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻋﺮب ﺳﻌﺎدة ﻣﺎﺟﻴﻨﺜﺎ ﺟﺎﻳﻴﺴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺮوره ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ا£وﻟﻰ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﻣﺎ وﺟﺪه ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺤﻔﺎوة.
وأﺷﺎر ﺳﻌﺎدﺗﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺿﻤﻦ أﻫﻢ  10دول ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ،
ﻣﻌﺮﺑ ًﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻤﺎ ﺗﻨﻔﺬه دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت

ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻠﺬان ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﻤﺎ
اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺸﻴﺮ ًا إﻟﻰ أن
ﻧﺤﻮ  300أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ أﺿﺎف ﺳﻌﺎدة ﺟﺎﻳﻴﺴﻨﻬﺎ أن إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻳﻜ ًﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳ ًﺎ
ﻣﺜﺎﻟﻴ ًﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا£ﻋﻤﺎل اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻲ وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أواﺻﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ.
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرﺗﻪ ،دﻋﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻲ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻳﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﺮور
 40ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ودوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﺳﻴﺸﻤﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻬﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﺨﺪم ﺑﻴﺌﺔ ا£ﻋﻤﺎل
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
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اﺧﺒﺎر

ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼل اﻟﻤﻬﻴﺮي ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺳﻌﺎدة ﻧﻴﻘﻮﻻ ﻟﻴﻨﻴﺮ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﺪى دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ،
وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪا ﻏﺮﻳﺮ اﻟﻘﺒﻴﺴﻲ ،ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻐﺮﻓﺔ .وﻋﺒّﺮ
اﻟﻤﻬﻴﺮي ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻦ أﻣﻨﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ اﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻋﺮب ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﻼده
ﻟﺪى دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺆﻛﺪ ًا أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ودوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ،وﻣﺸﻴﺮ ًا إﻟﻰ
أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ،ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري.
وأﻛﺪ ﺳﻌﺎدة ﻧﻴﻘﻮﻻ ﻟﻴﻨﻴﺮ ،أن دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻤﺘﻠﻚ
ﻛﻞ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟ³ﻋﻤﺎل.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺪم ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻬﻴﺮي ﺷﺮﺣ ًﺎ واﻓﻴ ًﺎ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ودورﻫﺎ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع ا·ﻋﻤﺎل ﺑﺪوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻼ وﻣﺆﺛﺮ ًا ﻋﻠﻰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وإﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻟﻴﻜﻮن ﻓﺎﻋ ً
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

وﺛﻤﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻬﻴﺮي زﻳﺎرة اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ،ﻣﺸﻴﺮ ًا إﻟﻰ
ّ
أن ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺑﻴﺌﺔ ا·ﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.

ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻞ ﻣﻊ وﻓﺪ ﺻﻴﻨﻲ ﺗﺠﺎري
ﻋﻘﺪت ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻞ
ﻣﻊ وﻓﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﻨﺠﻤﻲ ﺷﻴﻨﻤﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ إﺣﺪى أﻫﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻮاﻋﺪة
واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ زار اﻟﻮﻓﺪ ﻏﺮﻓﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ .وﻃﺮح اﻟﻮﻓﺪ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺳﻮق ا·ﻋﻤﺎل ﻓﻲ إﻣﺎرة
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،واﺳﺘﻜﺸﺎف أﻫﻢ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ ،رﺣﺐ ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼل
اﻟﻤﻬﻴﺮي ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪا ﻏﺮﻳﺮ اﻟﻘﺒﻴﺴﻲ،
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻐﺮﻓﺔ ،وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮاﻧﺊ
أﺑﻮﻇﺒﻲ.
وأﻛﺪ ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻬﻴﺮي ﻋﻠﻰ دور اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ
ا·ﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻣﺎرات واﻟﺼﻴﻦ ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻲ
إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺑﻤﺎ ﻳﻮازي
اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ.
ﻛﻤﺎ دﻋــﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟــﺰاﺋــﺮة ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص
واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ رﺟــﺎل ا·ﻋﻤﺎل
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ،
ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﺗﻴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻮﻓﺪ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ا·ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة
واﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮوض
اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﺘﺐ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻣﻮاﻧﺊ
أﺑﻮﻇﺒﻲ .وﻗﺪ أﺷﺎد اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﻜﻢّ وﺣﺠﻢ
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ،ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺬب
واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ا·ﺟﻨﺒﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
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