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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 
السنوات القليلة الماضية ليشكل منصة ُتحّفز وتستشرف 

التنمية المستدامة.
ورغم أن الطرف اآلخر من العالم يشهد حريقًا كاسحًا 

لألراضي والمسطحات الخضراء في أستراليا، فإن هذه الكارثة 
التي تعد األسوأ خالل العقود السابقة، دفعت بالجهود 

العالمية الرامية إلى مواجهة متغيرات المناخ.
وقد شهد أسبوع أبوظبي لالستدامة نجاحًا باهرًا انعكس 
في األرقام المذهلة التي حققها، حيث استقطب المعرض 

الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض )أدنيك(، قادة 
ورؤساء دول ومسؤولين حكوميين كبارًا وصانعي سياسات 

ورواد تكنولوجيا ومستثمرين، فضاًل عن الجيل القادم من 
المعنيين باالستدامة، من 125 دولة و840 ممثاًل لعالمات 

تجارية عالمية وحضورًا غفيرًا لما يقرب من 34 ألف زائر.
كما تخلله عدد من الفعاليات والندوات وورش العمل 
الناجحة، مثل قمة مستقبل الطاقة. فوفقًا الستبيان تم 

تبنيه خالل الحدث، فإن المستثمرين المشاركين في الحدث 
سيعمدون إلى تقديم طلبات تصل قيمتها إلى مليارات 

الدوالرات خالل السنة المالية الحالية، األمر الذي يحمل أخبارًا 
رائعًة لقطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة وكوكب 

األرض بشكل عام.
من ناحية أخرى، حققت الشركات الناشئة أداًء بارزًا، حيث 
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 
نسخته لعام 2020، على 42 ابتكارًا من بين 1400 طلب من 

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 
62 مليون درهم. ومن شأن هذا األمر أن يرفع حصيلة حجم 

االستثمارات منذ انطالق ملتقى تبادل االبتكارات بمجال 
المناخ عام 2018 إلى 310 ماليين درهم.

عالوة على ذلك، فمن شأن تحقيق أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة أن يسهم في توفير فرص تجارية بقيمة 
12 تريليون دوالر أميركي على مستوى العالم، و380 مليون 

وظيفة، منها 12٫4 مليون وظيفة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا.

من البديهي، أن مكافحة التغير المناخي ال تقتصر فقط 
على كونها الطريقة الصحيحة لسالمة كوكبنا، األرض، بل 

تعد أيضًا فرصة لفتح األبواب أمام استثمارات جديدة وتمهد 
الطريق أمام سبل واعدة تصب جميعها في صالح مستقبل 

العالم على حد سواء.

محمد هالل المهيري
مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
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أسبوع أبوظبي لالستدامة أصبح، وبشكل متسارع، إحدى أبرز الفعاليات 
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لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  أصبح   ،2008 عام  ا�ولى  للمرة  تدشينه 
البارز  الحدث  هذا  يتبنى  واليوم،  المستدامة.  للتنمية  دولية  منصة 
مجموعة من الفعاليات التي تستهدف فئات مختلفة وجهات متعددة، مثل الجمعية 
العالمي  الطاقة  ومنتدى  (آيرينا)،  المتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  العمومية 
العالمية  القمة  ومنتديات  ومعرض  االستدامة،  مستقبل  وقمة  ا�طلسي،  للمجلس 
جائزة  جوائز  توزيع  وحفل  المستدام  للتمويل  أبوظبي  وملتقى  المستقبل،   لطاقة 

زايد لالستدامة.
والتمثيل.  الحضور  مستوى  في  كبيرًا  تطورًا  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  شهد  كما 
ففي عام 2008  حضر هذه الفعالية ما يصل إلى 11 ألف شخص يمثلون 84 دولة، أما 
175 دولة،  38 ألف شخص يمثلون  2019 فقد استضاف الحدث ما يقرب من  في عام 

ليصبح بذلك واحدًا من أكبر منابر االستدامة في العالم.
أمام  واسعًا  مجاًال  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  فعاليات  تتيح  متصل،  سياق  في 
مشاركة الطلبة من الشبان والشابات والباحثين، للمشاركة في التنمية المستدامة، 
حقق  والذي  مؤخرًا،  أقيم  الذي   2020 لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  في  حدث  ما  وهو 
نجاحًا بارزًا، حيث استقطب عددًا من المشرعين والرؤساء التنفيذيين وصانعي القرار، 
العاصمة  ربوع  إلى  توافدوا  الذين  والمبتكرين  وا�كاديميين  والعلماء  ا�عمال  ورواد 

اÁماراتية لالطالع وبحث مستجدات التنمية المستدامة.
ما  ليومين،  استمرت  التي  أعمالها  مظلة  تحت  االستدامة  مستقبل  قمة  وجمعت 
 45 العالميين من  الفكر والمبدعين  الوفود و90 من قادة  يزيد على ألف من أعضاء 
«إعادة  شعار  تحت  القمة  وانعقدت  وحكومات.  دول  رؤساء  أربعة  بينهم  من  دولة، 
التفكير عالميًا في االستهالك واÁنتاج واالستثمار»، وتم تشكيلها من خالل أربعة أركان 
رئيسة؛ مراكز الثقل الجديدة، نماذج اÁنتاج الجديدة، نماذج االستهالك الجديدة ونماذج 

االستثمار الجديدة.

منذ

 »بلغت قمة مستقبل االستدامة آفاقًا جديدة 
في مستوى المتحدثين والموفدين وأعدادهم، 

مشيرًا 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  . 7
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في  ا�ماراتية  العاصمة  تتبناه  الذي  الحدث  هذا  ويسهم 
للتنمية  المتحدة  ا�مم  أهداف  بتحقيق  عام،  كل  مطلع 
تريليونات   7 استثمار  إلى  الحاجة  أظهرت  التي  المستدامة 
 .2030 عام  وحتى  عام،  كل  العالم  حول  أميركي  دوالر 
والقطاع  الحكومات  على  يستوجب  ذاته،  النحو  وعلى 
مع  للتماشي  جديدة  أعمال  ونماذج  سياسات  تبني  الخاص 

صيحات التكنولوجيا الجديدة وعادات االستهالك المتغيرة.
للتنمية  هدفًا   17 ــرت  أق قد  المتحدة  ــم  ا�م وكانت 
 ،2030 المستدامة  التنمية  أجندة  إطار  في  المستدامة 
ووافقت عليها الدول المنضوية تحت مظلتها كافة. ودعت 
«العقد  هو  المقبل  العقد  يكون  أن  إلى  المتحدة  ا�مم 
ا�هداف  هذه  تحقيق  أجل  من  الطموح»  للعمل  الدولي 
2030. ومن المتوقع أن تقود هذه الجهود إلى  بحلول عام 
 12 إلى  قيمتها  تصل  العالمية  ا�سواق  في  فرص  توفير 
من  عمل،  فرصة  مليون   380 وإيجاد  أميركي،  دوالر  تريليون 
الشرق  منطقة  في  عمل  فرصة  مليون   12,4 نحو  ضمنها 

ا�وسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.
أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  يقول  الشأن،  هذا  في 
«بفضل  «مصدر»:  إدارة  مجلس  رئيس  دولــة،  وزير  الجابر، 
بدور  ا�مارات  دولة  تقوم  الرشيدة،  القيادة  وتوجيهات   رؤية 
االستدامة  أهداف  تحقيق  دعم  في  ومؤثر  وإيجابي  فعال 
العالمية من خالل إطالق مبادرات وبرامج مهمة، مثل أسبوع 

أبوظبي لالستدامة».

التنفيذي  الرئيس  الرمحي  جميل  محمد  أفاد  ناحيته،  من 
آفاقًا  بلغت  االستدامة  مستقبل  قمة  بأن  مصدر،  لمدينة 
جديدة في مستوى المتحدثين والموفدين وأعدادهم، مشيرًا 
وشركات  حكومية  جهات  من  عالميين  قادة  تجمع  أنها  إلى 
تسريع  فرص  في  للنظر  ابتكار،  وجهات  مالية  ومؤسسات 

التنمية المستدامة.
أسبوع  شركاء  جميع  إلى  شكر  برسالة  توجهه  وخالل 
وسوق  أبوظبي   - الطاقة  ــرة  (دائ لالستدامة  أبوظبي 
مكانة  تنامي  على  الرمحي  محمد  أكد  العالمي)،  أبوظبي 

»إن مصادر الطاقة التقليدية، كما نعلم جميعًا، 
محدودة. وهناك حاجة ملحة إلحداث تغيير في ملف 

التغير المناخي الذي أصبح مشكلة تهدد مستقبل 
العالم. وأصبح من الضروري أيضًا، أن تكون هناك آلية 

واضحة يسهم من خاللها الالعبون الرئيسيون في 
قطاع الطاقة ووضع خطة عمل للسنوات المقبلة«.

المهندس عويضة مرشد المرر،
رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي

8 . صوت األعمال
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الطاقة  جانب  إلى  تتناول  محاور  شمل  الذي  ا�سبوع  ودور 
يسهم  ما  المستدامة،  التنمية  مجاالت  مختلف   المتجددة، 
تحديات  لمواجهة  الجهود  وتكثيف  الحوار  تحفيز  في 

االستدامة العالمية.
المرر،  مرشد  عويضة  المهندس  يقول  متصل،  نحو  على 
ألقاها  التي  كلمته  عبر  أبوظبي  في  الطاقة  دائرة  رئيس 
التقليدية،  الطاقة  في قمة مستقبل االستدامة: «إن مصادر 
§حداث  ملحة  حاجة  وهناك  محدودة.  جميعًا،  نعلم  كما 
تهدد  مشكلة  أصبح  الذي  المناخي  التغير  ملف  في  تغيير 
مستقبل العالم. وأصبح من الضروري أيضًا، أن تكون هناك 
آلية واضحة يسهم من خاللها الالعبون الرئيسيون في قطاع 

الطاقة ووضع خطة عمل للسنوات المقبلة».
الطاقة،  على  المتزايد  العالمي  ا§قبال  إلى  وبالنظر 
النظيفة،  الطاقة  مصادر  على  التركيز  جدًا  الضروري  فمن 
وعلى صعيد ذلك كانت أبوظبي رائدًة في تبني التغييرات 
تنويع  أن  فيه  شك  ال  فمما  الخضراء،  الطاقة  على  لالعتماد 
التنوع  جهود  في  كبير  بشكل  سيسهم  الطاقة  مصادر 

االقتصادي ل«مارة.
وتطرق المرر خالل كلمته إلى إطالق استراتيجية ا§مارات 
يجمع  الطاقة  من  مزيجًا  تستهدف  التي   2050 للطاقة 
لتلبية  والنظيفة  والنووية  المتجددة  الطاقة  مصادر  بين 
ا§مارات  لدولة  البيئية  وا�هــداف  االقتصادية  المتطلبات 
ارتفعت  العربية المتحدة، واستشراف مستقبل الطاقة. وقد 
المعنية  المتحدة  العربية  ا§مــارات  دولة  أعمال  محفظة 
بالطاقة المتجددة بنسبة 400% خالل العقد الماضي، ومن 

المزمع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030.
قمة  خالل  بحثها  تم  التي  ــرى  ا�خ الموضوعات  من 
والبيانات  االصطناعي  الذكاء  دور  االستدامة،  مستقبل 
الضخمة وإنترنت ا�شياء في استشراف التنمية المستدامة. 
فوفقًا لتوقعات شركة بي دبليو سي العالمية لالستشارات، 

 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.
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االستخدامات  في  االصطناعي  الذكاء  إلى  اللجوء  فإن 
دوالر  تريليون   5,2 إلى  يصل  بما  ا�سهام  بوسعه  البيئية 
أميركي في االقتصاد العالمي بحلول نهاية العقد المقبل 
مع خفض االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري بنسبة أربعة 

في المائة.
التقنية في  رئيس قسم  ريتشل،  الدكتور ألكسندر  يقول 
التنمية  تسريع  االصطناعي  الذكاء  «بمقدور  مصدر:  مدينة 
أن  يمكن  تقنياته  أن  إلى  مشيرًا  عدة»،  بطرق  المستدامة 
يساعد  الذي  الطاقة  تخزين  مثل  مختلفة،  تطبيقات  تدعم 
والطاقة  الرياح  مثل  المتجددة،  الطاقة  مصادر  دمج  على 

الشمسية دمجًا أكثر فعالية في شبكات الكهرباء.
أما فيما يتعلق باستخدام المياه فإن الذكاء االصطناعي 
من شأنه أن يسهم في تحسين البنية التحتية والتعامل مع 
مشكلة هدر المياه عند مصادرها. كما يمكن أن يساعد على 

ترشيد االستهالك، مثل تمكين الزراعة الذكية.
إلى جانب ما سبق ذكره آنفًا، فإن أحد الموضوعات التي 
وأسبوع  االستدامة  مستقبل  قمة  خالل  واسعًا  تداوًال  شهدت 
أبوظبي لالستدامة بشكل عام، جهود دولة ا�مارات العربية 
لتحفيز  والدولي  وا�قليمي  المحلي  الصعيد  على  المتحدة 

واستشراف التنمية المستدامة.
أبريل  شهر  في  وقعت  المتحدة  العربية  ا�مارات  أن  يُذكر 
التي  المناخ  تغير  بشأن  باريس  اتفاقية  على   2016 عام 
والتي   ،2020 لعام  الالحقة  للفترة  مرنًا  عمل  إطار  وضعت 

تُمّكن الدول من تحديد معاييرها ومقاييسها الخاصة.
وقبل سبعة أيام من أسبوع أبوظبي لالستدامة، دعا وزراء 
من دولة ا�مارات العربية المتحدة ومجموعة من السياسيين 
يكون  أن  إلى  البارزين،  القرار  وصانعي  القطاعات   وقادة 
وتضافر  تكريس  من  عقد  نحو  انطالق  نقطة   2020 عام 
المتحدة  اÆمم  أهداف  تحقيق  يدعم  بما  العالمية  الجهود 

للتنمية المستدامة.

التنمية  واستراتيجية   2021 لرؤية  إقرارها  خالل  ومن 
استراتيجيات  وفق  المتحدة  العربية  ا�مارات  تعمل  الخضراء، 
المنطقة،  مستوى  على  تطورًا  اÆكثر  تعد  مستدامة  تنمية 
عدد  تحقيق  مع  موعد  على  العام  هذا  الدولة  ستكون  حيث 
استكمال  تشمل  التي  االستدامة  مجال  في  أهدافها  من 
المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة 
اÆلواح  (بتقنية  ميجاواط   800 بقدرة  دبي  في  الشمسية 

الشمسية الكهروضوئية).
وفي كلمته االفتتاحية Æسبوع أبوظبي لالستدامة، أشار 
الرئيس  دولة  وزير  الجابر،  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي 
أن  إلى  (أدنوك)،  الوطنية  أبوظبي  بترول  لشركة  التنفيذي 
من ضمن جهود الدولة لتحقيق أهدافها في مجال االستدامة، 
الحراري  لالحتباس  المسببة  االنبعاثات  لخفض  تخطط  أنها 

بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030. 
من  بالحد  سنلتزم  ذلك،  جانب  «إلى  معاليه:  وأضاف 
من  أقل  إلى  عملياتنا  في  العذبة  المياه  استهالك  نسبة 
0.5% من إجمالي استخدام المياه. كما سنضاعف عمليات 
برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 500%، وصوًال 
5 ماليين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا،  إلى التقاط 

»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«
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تلتقطها  التي  الكربون  أكسيد  ثاني  كمية  يعادل  ما  أي 
سنويًا أكثر من 5 ماليين فدان من ا�شجار. كما نخطط أيضًا، 
الظفرة  منطقة  في  القرم  أشجار  من  شتلة  ماليين   10 لزرع 
التنوع  حماية  بهدف   2022 عام  نهاية  في  أبوظبي  بإمارة 

البيولوجي في النظم البيئية البرية والبحرية».
الوطنية  المؤسسة  للتنمية،  أبوظبي  صندوق  وأعلن 
 105 تخصيص  عن  االقتصادية،  التنمية  في  المتخصصة 
المتجددة  الطاقة  مشروعات  لتمويل  أميركي  دوالر  ماليين 
الصندوق  وافق   ،2014 عام  تدشينه  ومنذ  دول.  ثماني  في 
مليون   350 بقيمة  دولة   26 في  مشروعًا   32 تمويل  على 

دوالر أميركي.
يقول محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي 
ا�مم  أهــداف  لتحقيق  الحثيثة  جهوده  «ضمن  للتنمية: 
للتنمية  أبوظبي  صندوق  قام  المستدامة،  للتنمية  المتحدة 
إلى  أدت  دورات  سبع  مدار  على  مختلفة  مشروعات  بتمويل 
قيام مشروعات عدة ذات طاقة بديلة خضراء ومستدامة في 

26 دولة».
أبوظبي  أسبوع  شهدها  التي  ا�خرى  ا�حداث  أبرز  ومن 
أول  تعد  التي  للمناخ»  أبوظبي  «مبادرة  إطالق  لالستدامة، 
منظومة بحثية وتطويرية عالمية توفر المؤشرات والدراسات 

في  والمياه  المناخ  تكنولوجيا  لتعزيز  الالزمة  واالقتراحات 
وزارة  بين  شراكة  إطار  ضمن  المبادرة  وجاءت  المنطقة. 
وسوق  أبوظبي،   - البيئة  وهيئة  والبيئة  المناخي  التغير 

.«Hub71» أبوظبي العالمي ومنصة
الدكتور  معالي  أكد  المبادرة،  عن  اÂعالن  ضوء  وعلى 
أن  والبيئة،  المناخي  التغير  وزير  الزيودي،  أحمد  بن  ثاني 
مخصصة  إقليمية  منصة  أول  تعد  للمناخ  أبوظبي  مبادرة 
الستشراف وتسريع عمليات البحث والتطوير في تكنولوجيا 

المناخ والمياه ودعم مسيرة التحول نحو اقتصاد مستدام.
واالتفاقيات  الضخمة  االستثمارات  إلى  النظر  عند 
وعالمية  محلية  وجهات  مؤسسات  مع  والشراكات  الموقعة 
العربية  ــارات  اÂم دولة  أن  نالحظ  الحالي،  العام  مطلع 
شك  ال  فمما  ا�خرى.  الدول  أمام  الطريق  مهدت  قد  المتحدة 
طليعة  في  االستدامة  نهج  تضع  الدولة  حكومة  أن  فيه 

أولوياتها المستقبلية.
العربية  اÂمارات  «تعد  الجابر:  سلطان  معالي  قال  وكما 
بالطاقة  ا�مر  يتعلق  عندما  الدول  مقدمة  في  المتحدة 
ذلك،  على  العمل  نواصل  ونحن  المستدامة،  الخضراء 
ا�مثل  واالستثمار  االقتصاد  تنويع  في  القيادة  رؤية  لتحقيق 

في المستقبل وضمان االستدامة». 

تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة سيسهم في:

توفير فرص سوقية بقيمة

 12 تريليون
دوالر أميركي

عالميًا

توفير

380 مليون
وظيفة حول العالم

إتاحة

12٫4 مليون
وظيفة في منطقة 

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

»علينا العمل معًا لمواجهة تداعيات التغير 
المناخي وإيجاد مصادر طاقة بديلة لتلبية 

االحتياجات العالمية المتزايدة«.
فخامة جوكو ويدودو،

رئيس جمهورية إندونيسيا
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العربية  ا�مــارات  دولــة  حكومة 
في  مكثف  بشكل  المتحدة 
إطالق  مثل  المبادرات،  أبرز  شأن  ومن  الحديثة.  االقتصادات 
صندوق  في  مبادلة  شركة  واستثمارات   ،«21 «غدًا  برنامج 
فيجين التابع لـ «سوفت بنك» بقيمة 100 مليار دوالر أميركي، 
تكنولوجيا  قطاع  في  المستمرة  االستثمارات  عن  فضًال 
الفضاء والطيران والذكاء االصطناعي والروبوتات، أن تخلق 
تحول  في  تسهم  المتطورة  التكنولوجيا  خبرات  من  ترسانًة 

اقتصاد الدولة.
المتحدة،  العربية  ا�مـــارات  حكومة  لموقع  ووفقًا 
الناتج  إجمالي  في   %4.3 بنسبة  الرقمي  االقتصاد  يسهم 
خالل  المعدل  هذا  بارتفاع  توقعات  وجود  مع  للبالد،   المحلي 

الفترة المقبلة.
إن االقتصاد الرقمي ينمو أضعاف نمو القطاعات ا±خرى 
إيجابي،  بشكل  العمل  سوق  على  ينعكس  ما  التقليدية، 
من  جديدة  مجموعة  على  كبيرًا  طلبًا  يشهد  أن  شأنه  من  إذ 
الوظائف الرقمية في مختلف القطاعات التي ستكون بديًال 
تحديثها  يتم  والتي  المتواضعة،  المهارات  ذات  للوظائف 

وأتمتتها. ويتضح هذا في ا�قبال على الوظائف الرقمية. 
التي  إن  لينكد  منصة  عن  صادر  حديث  تقرير  أفاد  فقد 
بأن  والخبراء،  ا±عمال  في  متخصصة  بيانات  قاعدة  أكبر  تعد 

الوظائف الرقمية هي ا±كثر طلبًا بين شركات الدولة.
ومهندس  بيانات  عاِلم  وظائف  أن  إلى  التقرير  وأشار 
أمن  واختصاصي  رقمي  تسويق  واختصاصي  ونظم  بيانات 
إلكتروني ومطور أنظمة أندرويد تعد من بين أبرز 10 وظائف 

تستثمر

نمو فرص 
العمل

الطلب على وظائف قطاع التكنولوجيا المتطورة يعكس حقيقة نمو االقتصاد 
الرقمي لدولة ا�مارات العربية المتحدة.

كل  حّل  حين  في  المتحدة،  العربية  ــارات  ا�م في   ناشئة 
و15   14 المركز  في  وتقنيات  تكنولوجيا  اختصاصي   من 

على التوالي».
إن»  «لينكد  رئيس  مطر،  علي  يقول  السياق،  هذا  في 
بمنطقة الشرق ا±وسط وا±سواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا: 
والناجحة  النوعية  الجهود  على  مؤشرًا  التقرير  نتائج  «تعد 
بالقوى  لالرتقاء  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  تبذلها  التي 

العاملة لديها نحو عصر الرقمنة والذكاء االصطناعي».
استشارات  في  المتخصصة  هاف  روبرت  لشركة  ووفقًا 
ــارات  ا�م دولــة  في  العمل  سوق  فإن  البشرية،  الموارد 
العربية المتحدة يشهد منافسة محتدمة بين الشركات على 
الفائقة،  المهنية  والقدرات  المواهب  أصحاب  استقطاب 
الشركات  وعمليات  الرقمية  الخدمات  توسع  نتيجة  وذلك 
خبراء  على  الطلب  عجلة  بدوره  يدفع  الذي  ا±مر  الناشئة، 
وهما  المعلومات،  تكنولوجيا  وخدمات  التقنية  ا±نظمة 
تخصصان أظهرا نموًا ملحوظًا خالل ا±شهر القليلة الماضية.

التكنولوجيا  أثر  «سيكون  تقريرها:  في  الشركة  وتقول 
على المستقبل الوظيفي بارزًا، سواء على صعيد الموظف 
الحديثة  التكنولوجيا  دخول  إلى  وبالنظر  العمل.  صاحب  أو 
المستقبل  قدرات  فإن  والشركات،  المؤسسات  أعمال  في 

ستسير في المنحنى التصاعدي ذاته».

ُأسس راسخة
ودور  أهمية  ُمبكرًا  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  أدركت 
إلى  دفعها  الذي  ا±مر  المحلي،  االقتصاد  في  التكنولوجيا 
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مسيرة  خدمة  بهدف  متطورة،  تحتية  تكنولوجية  بنية  تطوير 
ووفقًا  المشروعات.  وإقامة  والناشئة  الجديدة  الشركات  نمو 
دولة  جاءت  فقد  واشنطن،  في  بورتوالنس  معهد  لتقرير 
الشبكية،  الجاهزية  مؤشر  ضمن  المتحدة  العربية  ا�مارات 
بالمركز ا�ول عربيًا والمركز 19 من أصل 121 عالميًا. في حين 
قدمت أداًء مبهرًا في توافر خدمة ا�نترنت بالمنازل والمدارس 
الدولة  تبوأت  كما  المتحركة.  للهواتف   4G خدمة  وتغطية 
للمنتجات  الحكومية  المشتريات  مؤشر  ضمن  ا�ول  المركز 

التقنية المتطورة.
بالمركز  المتحدة  العربية  ا�مارات  حلّت  ذلك،  عن  فضًال 
مركز  عن  الصادر  العالمي  الرقمية  التنافسية  تقرير  في   12
ا�دارية  للتنمية  الدولي  للمعهد  التابع  العالمي  التنافسية 
اقتصادات  على  الدولة  تفوقت  حيث  دولة،   62 شمل  الذي 
بفضل  المتحدة  والمملكة  وأستراليا  الصين  مثل  بــارزة، 
مراكز،  خمسة  التقدم  إلى  دفعها  الذي  المستمر  التطور 
مقارنًة بتقرير عام 2018. وكان التحسن ملحوظًا في المحور 

الفرعي الخاص بالتدريب والتعليم. 
التنظيمي  ــار  ا�ط في  تطورًا  الدولة  أظهرت  كما 
 2018 عام  في   29 المركز  من  تقدمت  إذ  ا�عمال،  لبدء 
لكفاءة  بالنسبة  أما   .2019 عام  في   15 المركز  إلى 
7 بعد أن كانت في   التشريعات العلمية، فقد تبوأت المركز 
12. إضافة إلى تحول إيجابي في تكامل تكنولوجيا  المركز 
المعلومات، وقد صعدت من المركز 14 إلى المركز 8، وذلك 
بسبب التحسن في أساليب تقديم الخدمات الحكومية عبر 
21 بعدما كانت في  القنوات ا�لكترونية، إذ جاءت بالمركز 

المركز 28.
من  عدد  بإطالق  الحكومة  قامت  ذلــك،  على  ــالوًة  ع
االستثمارات  من  حديثة  بموجة  دفعت  التي  المبادرات 
جديدة،  عمل  فرص  وتوفير  الرقمي  باالقتصاد   واالهتمام 
الرابعة  الصناعية  للثورة  ا�مــارات  استراتيجية  أبرزها   من 
االبتكارية  المجاالت  من  مجموعة  بدورها  تتناول  التي 
المعنية، مثل الذكاء االصطناعي والطب الجيني والرعاية 

الصحية الروبوتية.
أولويات  لتحقيق  االستراتيجية  تهدف  عــام،  بشكل 
تطوير  مثل  المتحدة،  العربية  ا�مارات  حكومة  لدى  أساسية 
والغذائي  المائي  لÀمن  ومستدامة  متكاملة  منظومة 
والتكنولوجيا  الحيوية  الهندسة  علوم  توظيف  خالل  من 
االقتصاد  وتبني  المتجددة،  الطاقة  وتكنولوجيا  المتقدمة 
الرقمي وتكنولوجيا التعامالت الرقمية (بلوك تشين) لتعزيز 
وتوظيف  والخدمات،  التمويل  مجاالت  في  الدولة  اقتصاد 
القرارات  اتخاذ  في  الصناعية  لÀقمار  الفضائية  البيانات 
االستراتيجية في الدولة من خالل منصات بيانات متخصصة، 
وتطوير الصناعات الوطنية في مجال الروبوتات وتكنولوجيا 

المركبات المؤتمتة.
ا�عالمية  المدن  مثل  المبادرات،  مختلف  شأن  من  كما 
للتعامالت  ا�مارات  واستراتيجية  العالمي  أبوظبي  وسوق 
االقتصاد  طفرة  تدعم  أن  تشين)،  (بلوك   2021 الرقمية 

تهدف  المثال  سبيل  فعلى  الدولة.  تشهده  الذي  الرقمي 
2021 (بلوك تشين)  استراتيجية ا�مارات للتعامالت الرقمية 
المستوى  على  الحكومية  التعامالت  من   %50 تحويل  إلى 

االتحادي إلى منّصة بلوك تشين بحلول عام 2021.
مشروعات  تمويل  «يترك  هاف:  روبرت  شركة  تقرير  وذكر 
الشركات الناشئة في دولة ا�مارات العربية المتحدة بصمًة 
بلغت  وقد  مؤهلة.  تكنولوجية  مواهب  على  الطلب  في 
ا�وسط  الشرق  منطقة  في  الناشئة  الشركات  تمويل  نسبة 
وشمال أفريقيا 31% عام 2018 نظرًا إلى تدفق المستثمرين 
مدفوعًا  المتحدة،  العربية  ــارات  ا�م سوق  إلى  الدوليين 
بالدعم الحكومي، ما نتج عنه نمو طلب مطوري البرمجيات، 

مع سعي ا�عمال إلى مواكبة احتياجات تطوير المنتجات».
استراتيجية  الوزراء  مجلس  أطلق  الماضي  العام  وفي 
ركزت  التي   2031 االصطناعي  للذكاء  الوطنية  ا�مارات 

»تعد نتائج التقرير مؤشرًا على الجهود النوعية 
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.
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الهادفة  المبادرات  من  وعدد  استراتيجية،  أهداف  ثالثة  على 
التعليم  مجاالت  في  االصطناعي  الذكاء  تمكين  إلى 

والخدمات الحكومة ورفاهية المجتمع.
أن  ا�مــــارات  لحكومة  الرسمي  الموقع  ـــح  وأوض
ترسيخ  هي  استراتيجية،  أهداف  ثمانية  تضم  االستراتيجية 
تنافسيتها  وزيادة  االصطناعي،  للذكاء  وجهة  الدولة  مكانة 
في القطاعات ذات ا�ولوية عبر تطوير الذكاء االصطناعي، 
واعتماده  االصطناعي،  للذكاء  خصبة  منظومة  وتطوير 
المعيشة  مستوى  وتحسين  المتعاملين  خدمات  مجال  في 
وأداء الحكومة. إلى جانب استقطاب وتدريب الكوادر على 
االصطناعي  الذكاء  سيمكنها  التي  المستقبلية  الوظائف 
في  للعمل  عالميًا  الرائدة  البحثية  القدرات  واستقطاب 
التحتية  والبنية  البيانات  وتوفير  المستهدفة،  القطاعات 
للذكاء  اختبار  منصة  بمثابة  لتصبح  الداعمة  ا�ساسية 

االصطناعي، وضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم ا�مثل.
 2030 للفضاء  الوطنية  االستراتيجية  شأن  من  أن   كما 
السباق  في  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  مكانة  تعزز   أن 
في  الجديدة  المجاالت  تطلعات  ومواكبة  الفضاء،  نحو 
التي  العلمية  وا�بحاث  الفضاء  سياحة  مثل  القطاع، 
تستقطب يومًا بعد يوم اهتمام القطاع الخاص، خاصة مع 
دخول أسماء جديدة وبارزة في المجال، مثل ريتشارد برانسون 

وإيلون ماسك.
وفي صدد إطالق االستراتيجية، أفادت الحكومة بأن دولة 
مركزًا  مكانتها  تعزيز  إلى  تسعى  المتحدة  العربية  ا�مارات 
من  وذلك  والتكنولوجيا،  الفضاء  علوم  في  رائدًا  عالميًا 
خالل االستثمار في بناء القدرات وتوفير بيئة علمية محوكمة 

ومدعومة ماليًا تحفز وتستقطب مشروعات الفضاء».
في  إصالحات  عن  الحكومة  أعلنت  ذلك،  إلى  إضافة 
إقامة طويلة ا�مد  سياسة ا�قامة والهجرة مع توفير تأشيرة 

�صحاب الخبرات وا�يدي الماهرة في مجاالت متعددة، مثل 
أعمالهم  وإدارة  العيش  من  تمكينهم  بهدف  ا�عمال،  ريادة 
المبادرة  هذه  ضمن  مستثمر   6800 أن  يُذكر  البالد.   في 
ا�مد)،  طويلة  (إقامة  الذهبية»  «البطاقة  على   حصلوا 
إذ إنهم سيعمدون إلى ضخ استثماراتهم وتكريس مواهبهم 

وقدراتهم لتطوير منتجات وخدمات جديدة في الدولة.
يعزز  جديدة  رقمية  بقطاعات  االرتقاء  أن  فيه  شك  ال  مما 
توافر فرص العمل في البالد ويفتح آفاقًا جديدة لوظائف لم 
«لينكد  تقرير  ذكر  ذلك،  سياق  وفي  مسبقًا.  موجودة  تكن 
إن» أن الطلب على الوظائف الجديدة يشمل خبراء تقنيين 

وفنيين مهرة.
المهارات  على  الضوء  يسلط  التقرير  أن  إال  ذلك،  ورغم 
وخبرات  مهارات  إلى  الُملحة  الحاجة  جانب  إلى  الناشئة، 
التي  ا�تمتة  توجهات  تطلعات  محاكاة  شأنها  من  أخرى 
تتطلب  التي  الوظائف  وستصبح  واسعًا.  انتشارًا  تشهد 
والتي  والتعاون،  واالبتكار  التواصل  مثل  خاصة،  مهارات 
يصعب أتمتتها، ذات قيمة أكبر للمؤسسات في المستقبل 
وكانت  الرقمية.  ا�دوار  في  محوري  بدور  لتقوم  وستستمر 
من  االبتكارية  والمهارات  والمفاوضات  العمل  فرق  إدارة 
المؤتمتة  الوظائف  من  لكل  والمهمة  المميزة   المحاور 

وغير المؤتمتة».
التقرير،  في  جاء  ما  على  هاف  روبرت  شركة  وتوافق 
تركيز  مع  مختلفة  باتت  التوظيف  توجهات  أن  وتضيف 
احتياجات  لتلبية  البرمجية  المهارات  على  ا�عمال  أصحاب 

بيئة ا�عمال الرقمية.
وأظهر بحث للشركة أن التواصل والتفكير االستراتيجي 
القليلة  السنوات  خالل  كبيرة  قيمة  ذات  ستصبح  والتكييف 
ا�عمال  وتطور  تحول  في  تسهم  أن  شأنها  ومن  المقبلة، 

لمواكبة التحديات التي تفرضها التكنوجيا الحديثة. 

أهم 15 وظيفة ناشئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

إن
د 

نك
 لي

در:
ص

لم
ا

عاِلم بيانات  1
مهندس بيانات ونظم  2

اختصاصي نجاح العمالء  3
اختصاصي ضرائب  4
مساعد دعم التعلم  5

اختصاصي تسويق رقمي  6
اختصاصي محتوى  7

اختصاصي أمن إلكتروني  8
اختصاصي شؤون رقمية  9

مطور أندرويد  10

اختصاصي تحليل بيانات  11
مدير تجاري  12

رئيس تنفيذي للتسويق  13
اختصاصي تقني  14
اختصاصي فني  15

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 
 إلى منّصة 

 بلوك تشين بحلول
عام 2021

درهم

فبراير 2020  . 15
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12-15 Arabic Employment.indd   15 1/29/20   5:07 PM



بقطاع  المتخصصة  ا�قليمية  المنصات  أبرز  أحد  ا�وسط،  الشرق  سيال  معرض 
واستثنائية،  قياسية  نتائج  العاشرة،  نسخته  في  والضيافة،  والمشروبات  ا�غذية 
 %13 23 ألف زائر، بزيادة  من أبرزها إبرام صفقات بنحو ملياري دوالر أميركي واستقطاب أكثر من 
على الدورة الماضية. كما سجل المعرض ارتفاع عدد المشاركين بنسبة 5%، حيث شاركت 1143 

جهة عارضة، و31 دولة وجناحًا متخصصًا، مقارنة بالدورة الماضية.

حقق

الضيافة ا�ماراتية
بعد النجاح المميز الذي حققته النسخة العاشرة من معرض سيال الشرق ا�وسط، تسلط مجلة صوت 

ا�عمال الضوء على مشروعات قطاع الضيافة المزمع تدشينها في أبوظبي خالل العام الحالي.
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الضيافة
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بين  مشترك  تنظيم  من  جاء  الذي  الحدث  سجل  وقد 
ومجموعة  (أدنيك)  للمعارض  الوطنية  أبوظبي  شركة 
كوميكسبوزيوم التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال 
تنظيم المعارض والمؤتمرات، وشراكة استراتيجية مع هيئة 
«إعادة  شعار  وتحت  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي 
والضيافة»،  والمشروبات  ا©غذية  قطاع  في  االبتكار  صياغة 
10% في الشركات العارضة من دولة ا¯مارات  زيادة بنسبة 

العربية المتحدة.
في هذا الشأن، يقول سعيد المنصوري، المدير التنفيذي 
لشركة آيدكس التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض 
الشرق  سيال  معرض  من  العاشرة  النسخة  «كانت  (أدنيك): 
في  البارزة  الفعاليات  استضافة  مسيرة  في  إنجازًا  ا©وسط 
مكانة  ترسيخ  في  نجحنا  فقد  والمشروبات.  ا©غذية  قطاع 
تحفز  دولية  منصة  بوصفه  ا©وسط  الشرق  سيال  معرض 
االبتكار في قطاعات الغذاء والمشروبات والضيافة، وتوفير 
فرص استثمارية مؤاتية للمؤسسات والشركات العاملة في 
ا¯مارات  بدولة  االقتصادية  القطاعات  أكبر  ثاني  يعد  قطاع 

العربية المتحدة».
إن قطاع الضيافة من أهم القطاعات البارزة التي تسهم 
توفير  جانب  إلى  المتحدة،  العربية  ا¯مــارات  اقتصاد  في 
الدولية،  العقارية  االستشارات  لشركة  فوفقًا  العمل.  فرص 
إجمالي  في  مباشر  بشكل  القطاع  يسهم  فرانك»،  «نايت 
138% خالل الفترة  الناتج المحلي للدولة، وقد ارتفع بنسبة 

معدالت  نمت  حين  في  و2017،   2007 عامي  بين  الممتدة 
التوظيف بنسبة 119% خالل الفترة نفسها. ومن المتوقع أن 
659 ألف وظيفة  يسهم قطاع الضيافة بتوفير ما يزيد على 

بحلول عام 2026. 
مع  المقبلة،  السنوات  خالل  النمو  هذا  يستمر  أن  يتوقع 
افتتاح عدد من المشروعات التطويرية والمطاعم والفنادق 

 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
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 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.

أبرزها  ومن  الحالي.  العام  أبوظبي  ا�ماراتية  العاصمة  في 
بقيمة  وهو  ياس،  جزيرة  جنوب  التطويري  باي  ياس  مشروع 
اكتماله،  عند  المشروع  وسيشمل  أميركي.  دوالر  مليار   3,3
االستخدامات  متعددة  داخلية  قاعة  أول  أرينا»،  باي  «ياس 
القابل  بتصميمها  شخص  ألف   18 إلى  يصل  ما  تستوعب 
جزيرة  أبوظبي  هيلتون  فندق  أحدهما  وفندقين  للتعديل، 
ياس، وناديًا شاطئيًا ورصيفًا بحريًا يضم 37 مقهى ومطعمًا، 

فضًال عن 19 منفذًا للبيع بالتجزئة.
درهم  مليارات   4 نحو  «ميرال»  ستضخ  متصل،  نحو  على 
البنية  أعمال  من  كل  في  المشروع  استثمارات  إجمالي  من 
و«ياس  «هيلتون»  فندق  وتشييد  العامة  والمرافق  التحتية 
باي أرينا»، ويُطلق على اµخير اسم «اتحاد أرينا» عقب توقيع 
اتفاقية تسمية حصرية مع االتحاد للطيران، الناقل الوطني، 
أعمال  من  االنتهاء  المتوقع  ومن  الماضي.  يناير  شهر  في 
تطوير هذا المشروع بحلول موعد انطالق سباق جائزة االتحاد 

للطيران الكبرى للفورموال 1.

لشركة  التنفيذي  الرئيس  الزعابي،  عبدا¼  محمد  يقول 
جزيرة  إلى  حيوية  إضافة  باي  ياس  مشروع  «سيشكل  ميرال: 

ياس، ووجهة جديدة في أبوظبي». 
المستثمرين  مع  للتعاون  نتطلع  «إننا  الزعابي:  وأضاف 
والشركاء من جميع أنحاء العالم لتعزيز مكانة هذه الوجهة 
إلى  الرامية  أبوظبي  إمارة  رؤية  تحقيق  في  ستسهم  التي 
تنويع اقتصادها، وتعزيز مكانة جزيرة ياس لكونها واحدة من 

أبرز الوجهات على مستوى العالم».
تدشينها  على  ستشهد  التي  اµخرى  المشروعات  ومن 
الذي  المقطع  خور  منطقة  في  القناة  مشروع  أبوظبي، 
سيوفر وجهات مرموقة لتناول اµطعمة والمشروبات، وأخرى 
رئيسة  مناطق  سبع  لتطوير  القناة  مشروع  ويهدف  ترفيهية. 
من  المشروع  تطوير  ويتم  كيلومتر،   2,4 من  أكثر  إلى  تمتد 

ِقبَل بلدية أبوظبي وشركة البركة الدولية لالستثمار. 
إطاللة  يوفر  أن  شأنه  من  فإن  المشروع،  اكتمال  عند 
مميزة على جامع الشيخ زايد الكبير، وسيشمل أيضًا مرسى 
كما  للتنزه.  وأماكن  الطلق،  الهواء  في  للتزلج  ومجمعًا 
سيتضمن المشروع مجمع «سينما سيتي»، اµول في العالم 
ضمن  التركيز  ينصب  حين  في  ماكس»،  «سيتي  عالمة  من 
المشروع على حوض اµحياء المائية الوطني الذي سيكون 
سيضم  حيث  اµوسط،  الشرق  منطقة  في  نوعه  من   اµكبر 
33 ألفًا من الكائنات المائية، مع توقعات باستقبال مليون 

زائر سنويًا عند انتهاء أعمال التطوير.

شهد معرض سيال الشرق 
األوسط إبرام صفقات بقيمة 

تزيد على ملياري دوالر أميركي.
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في هذا السياق، يقول معتز مشعل، المدير العام لشركة 
البركة الدولية لالستثمار: «انسجامًا مع رؤية أبوظبي 2030، 
ستقوم هذه الوجهة بدور محوري في دعم حكومة أبوظبي 
لتحقيق رؤيتها �رساء وتعزيز مكانة ا�مارة بوصفها إحدى أبرز 
الوجهات العالمية ا�كثر تفضيًال لممارسة ا�عمال والترفيه 

وأنماط الحياة العصرية». 
للسكان.  جديدًا  حياة  نمط  القناة  مشروع  «سيوفر  وأضاف: 
كما سيشكل في الوقت ذاته، وجهة جذابًة تستقطب السياح».
مشروع  اكتمال  أيضًا،  الريم  جزيرة  ستشهد  ذلك،  إلى 
ريم مول الذي تقوم على تطويره شركتا الوطنية العقارية 
المشروع  وسيضم  الجوية.  للخدمات  المتحدة  والمشروعات 
متجرًا   450 أميركي،  دوالر  مليار   1,2 إلى  قيمته  تصل  الذي 
من  متنوعة  وباقة  والعالمية  المحلية  التجارية  للعالمات 
الثلجية»،  أبوظبي  «حديقة  مثل  والترفيه،  التسلية  خيارات 

وجهة  و85  الحديثة  السينمائي  العرض  مسارح  جانب  إلى 
من  المأكوالت  أنواع  جميع  تقدم  التي  الطعام  لتناول 
«نودلز  مطاعم  سلسلة  وتعد  العالمية.  المطابخ  مختلف 
هاوس» الشهيرة ضمن منافذ المأكوالت والمشروبات التي 
توسيع  بهدف  أبوظبي  العاصمة  في  أبوابها  افتتاح  تعتزم 

شبكة خدماتها وتوفير خيارات أوسع للمجتمع المحلي.
كما ذكر آنفًا، سيضم المشروع التطويري حديقة أبوظبي 
الثلجية التي ستصبح ا�كبر من نوعها في العالم، حيث من 
الخيارات  أحد  لتصبح  الحالي  العام  نهاية  افتتاحها  المقرر 
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 
لشركة الفروانية للتطوير العقاري: «من خالل ْسنو أبوظبي 
جميع  مع  تتناسب  مميزة  ترفيهية  تجربة  توفير  على  نحرص 

 تبلغ القيمة 
االستثمارية لمشروع 

ياس باي التطويري 
جنوب جزيرة ياس، نحو 

3,3 مليار دوالر أميركي.
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ومعالم  متنوعة  ألعابًا  تتضمن  أنها  ّسيما  ال  العائلة،  أفراد 
بصرية خالبة، فلقد قمنا بتوظيف جميع ا�نشطة والفعاليات 
في الحديقة لتعمل بتناغم مع بعضها بعضًا، ما يتيح لزوارها 

فرصة خوض واستكشاف تجارب ال تنسى».
وأضاف: «إن القصة الكامنة وراء الحديقة الثلجية - «سنو 
حول  الثلجية  الحدائق  من  غيرها  عن  تميزها   - أبوظبي» 
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».
أبوظبي  ستشهدها  التي  الفندقية  المشروعات  ومن 
نجوم  الخمسة  ذو  أبوظبي  مارينا  فيرمونت  فندق  قريبًا، 
مارس  شهر  افتتاحه  والمزمع  الكاسر  جزيرة  على  الكائن 
 39 الـ  ذو  السكني  والمجمع  الفندق  سيوفر  حيث   ،2020

ومنشآت  سباحة  أحــواض  وخمسة  خاصًا  شاطئًا  طابقًا، 
للرياضات البحرية.

اللوفر  متحف  سيشهد  والمأكوالت،  الطعام  ولعشاق 
الضيافة  شركة  مع  بالشراكة  الحالي  العام  أبوظبي 
الذي  فوكيتس  مطعم  افتتاح  جــروب»،  «باريير  الشهيرة 
من  لمسة  مع  الممزوجة  الباريسية  المأكوالت  سيقدم 
بالتعاون  الطعام  قائمة  ابتكار  وسيتم  المحلية.  النكهات 
مع كبير الطهاة الفرنسي الحاصل على نجوم ميشالن، بيير 

غانيير، صاحب مطعم «بيير غانيير» ورئيس الطهاة فيه.
التنفيذي  والرئيس  الرئيس  ديزينيه،  دومنيك  يقول 
متحف  في  فوكيتس  مطعم  افتتاح  «يعد  باريير:  لمجموعة 
وبفضل  باريير.  لمجموعة  بارزًا  دوليًا  إنجازًا  أبوظبي  اللوفر 
وجهة  في  التواجد  من  سنتمكن  النموذجي  ونهجنا  خبراتنا 

تتسم بالثقافة وتدرك قيمة الفن». 

معرض سيال الشرق األوسط
حقائق وأرقام

مساحات العرض

22 ألف
متر مربع

23 ألف
خبير

أكثر من 50
دولة مشاركة

16
عارضًا جديدًا

76
عارضًا إماراتيًا

م(
وا

ت )
ارا

إلم
ء ا

نبا
ة أ

كال
 و

در:
ص

لم
ا

 تتسع قاعة 
»ياس باي أرينا« 
الداخلية متعددة 
االستخدامات لنحو

18 ألف
شخص
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قطاع ا�لمنيوم في دولة ا	مارات العربية المتحدة نقلة نوعية نحو 
عن  ل�لمنيوم  العالمية  ا	مارات  شركة  إعالن  مع  خاصة  العالمية، 

زيادة حجم ا	نتاج في مصفاة الطويلة ل�لومينا.
في  جاءت  المتحدة  العربية  ا	مارات  دولة  فإن  مؤخرًا،  نُشرت  التي  البيانات  وبحسب 
 %4 المركز الخامس ضمن قائمة أكبر منتجي ا�لمنيوم في العالم، حيث تبلغ حصتها 
من حجم إنتاج ا�لمنيوم العالمي، ووصل إنتاجها في عام 2018 إلى 2,64 مليون طن، 
لتأتي بعد الصين (35,8 مليون طن) وروسيا (3,6 مليون طن) والهند (2,9 مليون طن) 

وكندا (2,9 مليون طن).
العالمية  ا	مارات  شركة  إعالن  مع  ا�لمنيوم  من  الدولة  إنتاج  يرتفع  أن  المرجح  ومن 
مليار   3,3 تكلفتها  تبلغ  التي  ل�لومينا  الطويلة  مصفاة  بلوغ  توقعات  عن  ل�لمنيوم 
2020، والتي تبلغ  دوالر أميركي، طاقتها ا	نتاجية القصوى خالل النصف ا�ول من عام 

مليوني طن سنويًا.
جاسم  عبدا·  أفاد  الرسمي،  موقعها  عبر  الشركة  نشرته  الذي  ا	عالن  معرض  وفي 
العالمية ل�لمنيوم، بأن  التنفيذي لشركة ا	مارات  المنتدب والرئيس  بن كلبان، العضو 
مصفاة الطويلة ل�لومينا أحرزت تقدمًا ملحوظًا حتى اÀن، ويقول: «نحن سعداء بوتيرة 

نمّوها الحالية ونسعى للوصول إلى حيّز التشغيل الكامل». 
بدأت  وكفاءة  بأمان  ل�لومينا  الطويلة  مصفاة  لتشغيل  استعداداتنا  «إن  وأضاف: 
قبل البدء في عمليات البناء، حيث يتم وضع هذه الخطط من ِقبَل فريق العمليات في 
المصفاة المكّون من خبراء الصناعة والمواطنين المدربين خصيصًا لتولّي مهامهم في 

هذا النشاط الصناعي ا�ول من نوعه في دولة ا	مارات العربية المتحدة».
دبي  شركتي  بين  دمج  وليدة  جاءت  ل�لمنيوم  العالمية  ا	مارات  شركة  أن  يُذكر 
2014، وتعود ملكيتها بالتساوي إلى شركة مبادلة  ل�لمنيوم وا	مارات ل�لمنيوم عام 
من  تعد  بذلك،  وهي  الحكومية.  لالستثمارات  دبي  ومؤسسة  بأبوظبي  لالستثمار 
ثاني  أنها  كما  إماراتيتين.  شركتين  ِقبَل  من  مشترك  بشكل  المملوكة  الشركات  أضخم 
ا	ماراتية  الشركات  أكبر  وإحدى  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  بين  صناعية  شركة  أكبر 
المتحدة أصبح  العربية  المصدرة. ومما ال شك فيه أن قطاع ا�لمنيوم في دولة ا	مارات 
اقتصاد  في  مساهمته  تبلغ  حيث  المحلي،  االقتصاد  في  المساهمة  القطاعات  أبرز  أحد 

ا	مارات 1.4% ويقوم بدعم 60 ألف وظيفة منها 7 آالف وظيفة مباشرة.
نفطي  غير  منتج  أكثر  ثالث  ا�لمنيوم  كان  أبوظبي،   - ا	حصاء  مركز  لبيانات  ووفقًا 
بلغت  حيث  الثمينة،  والمجوهرات  البالستيكية  المنتجات  بعد  بتصديره  أبوظبي  تقوم 
صادرات ا�لمنيوم خالل الفترة الممتدة من شهر يناير ولغاية أكتوبر 2019، نحو 4,8 مليار 

دوالر أميركي.

يشهد

 نقلة
نوعية
شركة ا	مارات العالمية ل�لمنيوم تسعى للوصول إلى حيز التشغيل 

الكامل في مصفاة الطويلة ل�لومينا.
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الخام  البوكسيت  بتحويل  ا�لمنيوم  معامل  تقوم 
ا�لمنيوم.  صناعة  في  أساسية  تعد  التي  ألومينا  مادة  إلى 
النفطية،  غير  االقتصادات  وتعزيز  ا�نتاج  حجم  رفع  ولضمان 
دولة  في  البوكسيت  من  احتياطات  بشراء  الدولة  قامت 
غينيا الواقعة بمنطقة غرب أفريقيا، حيث استثمرت ا�مارات 
السنوات  خالل  أميركي  دوالر  مليار   1,4 المتحدة  العربية 
من  الهائل  غينيا  احتياطي  من  لالستفادة  الماضية  القليلة 
البوكسيت وتطوير مصفاة ا�لومينا. ويسهم المشروع بما 
كل  غينيا  اقتصاد  في  أميركي  دوالر  مليون   700 إلى  يصل 
المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  يدعم  أن  المتوقع  ومن  عام. 

بنسبة %5.5. 
ا�مــارات  شركة  فإن  باالعتبار،  ــام  ا�رق هذه  أخذ  وعند 
من  الثانية  المرحلة  لتطوير  تخطط  ل²لمنيوم  العالمية 

مصفاة ا�لومينا.
العالمية  ا�مــارات  شركة  أعلنت  الماضي  العام  في 
العمالء  أحد  إلى  بوكسيت  شحنة  أول  إبحار  عن  ل²لمنيوم 
في الهند، إذ تم شحن نحو 173 ألف طن من خام البوكسيت، 
تعد  التي   Capesize نوع  من  عمالقة  سفينة  متن   على 
المواد لشحن  المخصصة  العالم  سفن  كبرى  ــدى   إح

 والبضائع السائبة.
في هذا الصدد، يقول عبدا¸ جاسم بن كلبان: «يسهم 
غينيا  من  البوكسيت  لنقل  العمالقة  السفن  استخدام 
إضافة  الشحن،  تكاليف  خفض  في  كوربوريشن  ألومينا 
 إلى تعزيز التنافسية العالمية لخام البوكسيت الذي ننتجه. 
في  مهمة  خطوة  اليوم،  ــى  ا�ول السفينة  إبحار  ويعد 
السفن  من  المزيد  استقبال  ونتوقع  المشروع.  تقدم   مسيرة 
الشركة،  نمو  مع  المقبلة  العقود  مدار  على  العمالقة 
بخام  العالم  أنحاء  جميع  في  عمالئها  إمــداد  ومواصلة 

البوكسيت بشكل موثوق».

بتصدير  ل²لمنيوم  العالمية  ــارات  ا�م شركة  تقوم 
50 بلدًا  350 عميًال في مجال الصناعة ضمن  منتجاتها إلى 
تخدم  صناعية  شركة  أكبر  يجعلها  الذي  ا�مر  العالم،  حول 

ا�سواق العالمية في دولة ا�مارات العربية المتحدة.
وأضاف عبدا¸ جاسم بن كلبان: «لقد تمكنت الشركة 
منذ  ا�لمنيوم  من  طن  مليون   30 على  يزيد  ما  إنتاج  من 
بدءًا  الصناعات،  من  الكثير  في  إنتاجنا  ويدخل   تأسيسها. 
من  متمكنين  السحاب،  ناطحات  إلى  وصوًال  السيارات  من 
ممكنة  العصرية  الحياة  جعل  في  الحيوي  دورنا   تحقيق 
ا�ربعة  العقود  خالل  العالم.  أنحاء  في  الناس  لجميع 
المتحدة من كونها دولة  العربية  انتقلنا با�مارات  الماضية، 
 غير منتجة ل²لمنيوم، لتصبح اÆن خامس أكبر منتج ل²لمنيوم 

في العالم». 
عمالق  بناء  في  بنجاحنا  «نفخر  كلبان:  بن  عبدا¸  يقول 
صناعي متكامل، وإسهاماتنا الكبيرة في القطاع الصناعي 
بالدولة، إلى جانب تحويل رؤية مؤسس الشركة، المغفور له 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وترجمتها واقعًا ملموسًا».

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

 تبوأت دولة اإلمارات 
 العربية المتحدة 

المركز الخامس ضمن 
قائمة أكبر منتجي 

 األلمنيوم في 
العالم. وقد وصل 

إنتاجها من األلمنيوم 
في عام 2018 إلى 

2,64 مليون طن.

مليونا طن
حجم اإلنتاج المتوقع 

 من األلمنيوم 
خالل النصف األول 

من عام 2020
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 عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم.

ا�خف  السيارات  مثل  لها،  حصر  ال  صناعات  في  ا�لمنيوم 
العبوات  وصناعة  الوقود،  استهالك  في  كفاءة  وا�كثر  وزنًا 
ا�مارات  في  ندرك  فإننا  ذلك،  ومع  التدوير.  �عادة  القابلة 
في  تساعد  التي  المنتجات  تصنيع  أن  ل�لمنيوم  العالمية 
فمن  كافيًا؛  يعد  لم  والبيئية  المجتمعية  التحديات  مواجهة 

ا�همية بمكان االلتزام البيئي عند تصنيع هذه المنتجات».
وذكر التقرير أيضًا، أن الشركة أنتجت ما يزيد على 24127 
في   ،2017 بعام  مقارنًة   ،2018 عام  العنصر  هذا  من  طنًا 
حين بلغ ا�رشاد في استهالك الطاقة 8298764 جيجا جول 
من  وقلّصت  النفايات  من  طنًا   41323 تدوير  بإعادة  وقامت 
مقارنًة   ،2018 عام   %5.7 بنسبة  النيتروجين  أكسيد  كثافة 

بعام 2017.
في سياق ما ذكر آنفًا، فإن جهود شركة ا�مارات العالمية 
ل�لمنيوم الخضراء تسهم في مساعدتها على إيجاد أسواق 
ذكرت  وقد  المرموقين.  عمالئها  مع  عالقاتها  وترسيخ  جديدة 
من  إنتاجها  ستزيد  أنها  الماضي  نوفمبر  شهر  في  الشركة 
ا�لمنيوم الذي تورده لشركة بي إم دبليو، االسم الرائد في 

تصنيع السيارات بألمانيا.
بأن  الرسمي،  بيانها  في  دبليو  إم  بي  شركة  وأفادت 
موردي  أكبر  من  واحدة  ل�لمنيوم  العالمية  ا�مارات  شركة 
سبائك إعادة الصهر التي تستخدم بشكل رئيس في صناعة 
فرقة  معيار  بشهادة  والمعتمدة  العالم،  حول  السيارات 
العمل الدولية للسيارات 2016:16949، وهو أحدث المعايير 
العالمية لصناعة السيارات، ويهدف إلى ضمان إدارة الجودة 

في سلسلة توريد السيارات العالمية.
«ا�مارات  تأسيس  فمنذ  الحد،  هذا  عند  ا�مر  يتوقف  لم 
إلى  الشركة  عمدت   ،1979 عام  ل�لمنيوم»  العالمية 
بمرور  مكنها  ما  عملياتها،  في  المستخدمة  التقنيات  تطوير 
تقنياتها  وترخيص  التقنية  خبراتها  تقديم  من  السنوات، 

الصناعية على الصعيد الدولي.

شركة  استكملت  الماضي،  العام  ديسمبر  شهر  ففي 
تقنية  أول  تصدير  مشروع  ل�لمنيوم،  العالمية  ــارات  ا�م
اجتياز  إثر  وذلك  الدولة،  تاريخ  في  محليًا  مطورة  صناعية 
البحرين.  ألمنيوم  شركة  في  ا�داء  ضمان  اختبارات  تقنيتها 
ومنحت الشركة، «ألمنيوم البحرين»، ترخيصًا الستخدام تقنية 
«DX + Ultra» لالستعانة بها في مشروعها في توسعة خط 
العاشر وأحدث  الجيل  التقنية من  ا�نتاج السادس. وتعد هذه 
بين  من  وهي  ل�لمنيوم،  العالمية  ا�مارات  شركة  تقنيات 
أكثر التقنيات كفاءًة على صعيد صناعة ا�لمنيوم العالمية.

ل�لمنيوم  العالمية  ا�مــارات  «أرسلت  الشركة:  تقول 
خبراءها من فريق تطوير ونقل التكنولوجيا وفريق العمليات 
بموجب  وذلك  السادس،  ا�نتاج  خط  إنشاء  على  للعمل 
اتفاقية ترخيص التقنية المبرمة مع شركة ألمنيوم البحرين، 
العالمية  ــارات  ا�م من  تقنيًا  خبيرًا   20 قرابة  شارك  حيث 

ل�لمنيوم في المشروع».
العالمية ل�لمنيوم  من جهة أخرى، قامت شركة ا�مارات 
شركة  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  الحالي،  العام  مطلع  في 
(إينالوم)، بهدف منح  ا�ندونيسية  القابضة  الوطنية  التعدين 
ا�مارات  شركة  تقنية  الستخدام  ترخيصًا  ا�ندونيسية  الشركة 
العالمية ل�لمنيوم المطورة محليًا في الدولة وإبداء التعاون 
وأفادت  إندونيسيا.  في  ل�لمنيوم  جديد  مصهر  تطوير  على 
وبموجب  الشركتين،  بأن  ل�لمنيوم»  العالمية  «ا�مــارات 
تنفيذ  إمكانية  تقييم  على  تعمالن  سوف  التفاهم،  مذكرة 
شمال  في  الجديد  ا�لمنيوم  مصهر  لتطوير  مشترك  مشروع 
متعلقة  عدة  بخدمات  تسهم  أن  يمكنها  حيث  كاليمانتان، 
عمليات  في  والمساعدة  الخام  المواد  وتزويد  الصهر  بتقنية 

تسويق المعدن.
يُذكر أن شركة ا�مارات العالمية ل�لمنيوم وشركة إينالوم 
قد أبدتا تعاونًا من قبل، وذلك وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها 
الممكنة  التحديثات  تقييم  على  تنص   ،2018 عام  في 
مصهر  لتطوير  ل�لمنيوم  العالمية  ا�مارات  تقنية  باستخدام 

شركة إينالوم المتواجد في شمال سومطرة. 

مصفاة 
الطويلة 
لأللومينا

حقائق وأرقام

 من المتوقع أن تبلغ مصفاة الطويلة لأللمنيوم طاقتها 
اإلنتاجية القصوى البالغة مليوني طن سنويًا بحلول النصف 

األول من عام 2020.

9500
من اآلالت واألجهزة

222
خزانًا

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

عدد األنابيب 
يكفي لوصل
أبوظبي 
بمسقط
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االرتقاء بالخدمات 
اللوجستية إلى 

آفاق جديدة
تطوير مركز عمليات «دي إتش إل إكسبريس» بقيمة 365 مليون درهم، سيسهم في تعزيز 

سمعة أبوظبي بوصفها مركزًا عالميًا متطورًا للخدمات اللوجستية.
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الستراتيجية  ا�ساسية  الركائز  من  التجارة 
دفع  الذي  ا�مر  االقتصاد،  تنويع  في  أبوظبي 
البنية  في  مكثف  بشكل  االستثمار  إلى  المحلية  الحكومة 
والتطور،  النمو  مسيرة  تقود  رئيسًا  محورًا  باعتبارها  التحتية، 
وخلق  ا�جنبي،  االستثمار  وتدفق  تعزيز  في  تسهم  والتي 
ا�مارات  بين  االتصال  حيث  من  وفاعلية  كفاءة  أكثر  سوق 

العربية المتحدة ودول العالم.
لمطارات  الحرة  المنطقة  قامت  ــك،  ذل سياق  في 
بتوقيع  أبوظبي،  مطارات  لشركة  كليًا  المملوكة  أبوظبي، 
اتفاقية مساطحة لمدة 27 عامًا مع شركة ميدل إيست جنرال 
عمليات  مركز  تطوير  مسؤولية  بموجبها  تتولى  إنتربرايز، 

شركة دي إتش إل إكسبريس في المنطقة الحرة.
للمحاماة  ومــشــاركــوه  التميمي  لشركة  ــًا  ــق ووف
تمّكن  المساطحة  اتفاقيات  فإن  القانونية،  واالستشارات 
المستفيد من تشييد المنشآت، أو االستثمار، 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 
مركزًا  بوصفها  أبوظبي  إمارة  مكانة  االتفاقية  هذه  توقيع 
وكذلك  ا�وسط،  الشرق  منطقة  عبر  للتجارة  وبوابة  عالميًا 
جذب  في  الدولي  أبوظبي  لمطار  المتطورة  البنية  أهمية 
الشحن  قطاع  أعمال  تنامي  في  تسهم  دولية  شراكات 
وشركة  أبوظبي  مطارات  بين  ما  بالشراكة  مرحبين  الجوي، 

دي إتش إل».

بي تعد إم  جي  إنترناشونال  إل  إتش  «دي  منشأة  وستُمكن 
العالمية  المؤسسات  كبرى  إحدى  تعد  التي  الجديدة  إتش» 
تقديم  من  البضائع،  وشحن  نقل  مجال  في  المتخصصة 
خدماتها إلى 220 سوقًا بكفاءة أعلى. وبموجب االتفاقية، 
المنشأة  بتشغيل  إكسبريس  إل  إتش  دي  شركة  ستقوم 
اللوجستية  الخدمات  مركز  ضمن  رئيسًا  متعامًال  بوصفها 
أبوظبي،  لمطارات  الحرة  للمنطقة  التابع   المتكامل 
إيست  ميدل  شركة  استثمارات  قيمة  تصل  أن  يتوقع  حيث 
الذي  المركز  لتطوير  درهم  مليون   365 إلى  إنتربرايز  جنرال 
تحديد  يتم  أن  على  مربع،  متر  ألف   30 إلى  مساحته  تصل 
من  ا�خير  الربع  خالل  ما  وقت  في  المركز  الفتتاح   موعد 

عام 2021 المقبل.
التنفيذي  الرئيس  تومبسون،  برايان  يقول  جهته،  من 
مركزًا  الدولي  أبوظبي  مطار  يعد  «ال  أبوظبي:  لمطارات 
بل  فحسب،  والسياحة  ا�عمال  لمسافري  متناميًا  إقليميًا 
مصممة  اللوجستية  والخدمات  للشحن  تحتية  بنية   يضم 
نتعاون  أن  يسرنا  لذا،  ا�لكترونية.  والتجارة  التجارة  لتسهيل 
لتعزيز  المتواصل  سعينا  إطار  في  إل  إتش  دي  شركة  مع 
التي  رؤيتنا  ولتحقيق  للنقل،  عالميًا  مركزًا  أبوظبي  مكانة 
نطمح من خاللها للوصول إلى موقع الصدارة بين مجموعات 

المطارات حول العالم».
في حين أفاد نور سليمان، الرئيس التنفيذي لـ «دي إتش 
هذا  بأن  أفريقيا،  وشمال  ا�وسط  الشرق  في  إكسبريس»  إل 
االستراتيجية،  إل  إتش  دي  شركة  توجهات  يجسد  التعاون 
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ا�مارات  دولة  في  وموقعنا  منشآتنا  تعزيز  في  المتمثلة 
تحقيق  عن  فضًال  اوسط،  الشرق  ومنطقة  المتحدة  العربية 
أهدافها طويلة اجل، وأضاف: «هذه المنشأة الجديدة بمطار 
دعم  إلى  الرامية  استثماراتنا  أحدث  تعد  الدولي  أبوظبي 

التجارة العالمية عبر أبوظبي».
إلى ذلك، تبرز المنطقة الحرة لمطارات اْبوظبي بوصفها 
اللوجستية في المنطقة، مع ما يزيد  مركزًا متطورًا للخدمات 
الحرة  المنطقة  وتقدم  للعمل.  مرخصة  شركة   200 على 
للشركات العاملة فيها إعفاءات ضريبية على عوائد الشركات 
عالوًة  التصدير.  وإعادة  االستيراد  ورسوم  الشخصية  والعوائد 
المال  رأس  تحرير  من  االستفادة  للشركات  يمكن  ذلك  على 
أو استرداد العمالت، إضافة إلى مجموعة واسعة من تراخيص 

مزاولة اعمال وملكية كاملة بنسبة %100.
العام  أبوظبي  لمطارات  الحرّة  المنطقة  وأعلنت 
تزيد  بنسبة  الشركات  تأسيس  رسوم  خفض  عن  الماضي، 
على 65% وخفض جميع رسوم ترخيص الشركات الجديدة، 
في  محددة،  مناطق  في  المضافة  القيمة  ضريبة  واستبعاد 
في  يسهم  ما  العمالء،  رضا  وتحسين  لتعزيز  تهدف  خطوة 
على  التنافسية  قدرتها  وتعزيز  أبوظبي  حكومة  جهود  دعم 

المستوى ا�قليمي واستقطاب االستثمار اجنبي المباشر.
الرئيس  نائب  كيلي،  مايكل  روان  يقول  الصدد،  هذا  في 
خفض  «جاء  أبوظبي:  لمطارات  الحرة  للمنطقة  اول 
العقاري  التسجيل  من  وا�عفاء  الشركات  تأسيس  تكاليف 
الحاليين  المستثمرين  واحتياجات  متطلبات  تلبيتنا  لضمان 
الحرة  المنطقة  في  متنافس  بشكل  الجدد  والمستثمرين 

لمطارات أبوظبي».

مميزة  خدمات  الحرة  المنطقة  «توفر  كيلي:  وأضاف 
أكثر  بطرق  العمالء  لتزود  االقتصادي،  المناخ  باالعتبار  تأخذ 
أعمالهم  نمو  تحسين  بهدف  فيها،  حضور  لتأسيس   سهولة 
وا�سهام في ازدهار إمارة أبوظبي في الوقت نفسه، وذلك 
االستثمار  استدامة  ودعم  المحلي  االقتصادي  النمو  لتعزيز 
الناتج  إجمالي  في  إسهاماته  زيادة  مع  المباشر  اجنبي 

المحلي بوظبي».
لمطارات  الحرة  المنطقة  أطلقت  متصل،  نحو  على 
توفر  شاملة،  إلكترونية  بوابة  الماضي،  العام  أبوظبي 
للعمالء مجموعة من الخدمات والميزات التي تُسهل عليهم 
إتمام المعامالت بشكل إلكتروني. وتقدم المنصة الشاملة 
مجموعة واسعة من الخدمات ا�لكترونية، مثل لوحة تحكم 
المتعلقة  الطلبات  إلى  الوصول  تتيح  بالشركة،  خاصة 
العمل  وبطاقات  والشهادات  والمراسالت  العمل  بتأشيرات 

وتصاريح الدخول وخدمات التسجيل والترخيص التجاري.

سمعة مرموقة يتردد صداها في األجواء
في  الجديدة  إل  إتش  دي  شركة  منشأة  أن  فيه  شك  ال  مما 
مطار أبوظبي الدولي ستسهم في تعزيز مكانته وسمعته 

مركزًا إقليميًا رائدًا للخدمات اللوجستية.
لتطوير  وساق  قدم  على  أبوظبي  مطارات  شركة  وتسير 
مساحة  على  يمتد  الذي  الجديد  المطار  مبنى  مشروع  وإنجاز 
700 ألف متر مربع، والذي يعد أحد أهم المشروعات الرئيسة 

والمهمة التي تتبناها العاصمة ا�ماراتية أبوظبي. 
قامت   ،2019 عام  يوليو  شهر  خالل  الشركة  أن  يُذكر 
وذلك  الجديد،  المطار  مبنى  في  التشغيلية  التجارب  بتنفيذ 

 تطوير مركز عمليات 
»دي إتش إل إكسبريس« 

سيسهم في تعزيز 
سمعة أبوظبي بوصفها 

مركزًا عالميًا متطورًا 
للخدمات اللوجستية.

 365
مليون

درهم
 حجم االستثمار

في مركز عمليات 
»دي إتش إل 

إكسبريس« الجديد.
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 قامت شركة االتحاد 
للشحن بتعزيز خدمات 

النقل الجوي التابعة لها.

وتعزيزًا  المبنى،  إنجاز  مراحل  صعيد  على  مهمة  خطوة  في 
ل�جراءات ضمن برنامج الجاهزية التشغيلية.

لمطارات  التنفيذي  الرئيس  تومبسون،  برايان  يقول 
رائعة  هندسية  تحفة  الجديد  المطار  مبنى  «يعد  أبوظبي: 
بطراز معماري متميز، وسينضم قريبًا إلى قائمة أبرز المعالم 
في إمارة أبوظبي، ويصبح وجهة رئيسة ومركزًا مهمًا للنقل 

في المنطقة والعالم». 
أعلى  بضمان  التزامنا  «نؤكد  تومبسون:  ــاف  وأض
مستويات التميّز التشغيلي، ومواصلة مسيرتنا لننضم إلى 

مصاف مجموعات المطارات الرائدة على مستوى العالم».
التجارة  تعزيز  إلى  أبوظبي  تسعى  متصل،  نحو  على 
النفطية كجزء من استراتيجيتها لتنويع ا¬عمال. فوفقًا  غير 
لبيانات مركز ا³حصاء - أبوظبي، ارتفعت صادرات العاصمة 
3.7% في شهر أكتوبر العام الماضي،  غير النفطية بنسبة 
مقارنة   ،%35.5 بنسبة  التصدير  إعادة  حركة  نمت  حين  في 

بالفترة نفسها من عام 2018.
ومما ال شك فيه أن شهر أكتوبر شهد تحقيق أرقام قياسية 
في حركة التجارة، حيث بلغت قيمة تجارة السلع ا¬جنبية غير 

النفطية نحو 21,7 مليار درهم.
من ناحية أخرى، تبذل شركة االتحاد للشحن، ذراع عمليات 
االتحاد  لمجموعة  التابعة  اللوجستية  والخدمات  الشحن 
للعاصمة  التجاري  االتصال  لتعزيز  حثيثة  جهودًا  للطيران، 
لخطوط  مركزًا  بوصفها  االستراتيجية  ومكانتها  أبوظبي 
الماضي  العام  ففي  العالم.  في  ازدحامًا  ا¬كثر  التجارة 
في  وحضورها  وخدماتها  مكانتها  الشحن  شركة  عززت 
الشحن  أســواق  من  وغيرها  ا¬ميركية  المتحدة  الواليات 
في  للشحن»  «االتحاد  تقدم  حيث  االستراتيجية،  الجوي 
مرورًا  أبوظبي،  من  جديدة  أسبوعية  خدمات  الراهن،  الوقت 
بأوروبا، ووصوًال إلى مطار ريكنباكر الدولي بأوهايو، مدعومة 
بين  تصل  بالشاحنات  النقل  مسارات  من  واسعة  بشبكة 
المتحدة،  الواليات  في  الوجهات  من  وغيره  ريكنباكر  مطار 
بما فيها أتالنتا وشيكاغو وداالس وهيوستن وفيالدلفيا. كما 
فرانكفورت،  مطار  عبر  الخارج  إلى  المغادرة  الرحالت  تعمل 

لتعود مجددًا عبر مطار أمستردام - شيبول.
سعات  مع  ريكنباكر  مطار  إلى  الشحن  رحالت  وتتكامل 
البدن  ذات  للطيران  االتحاد  طائرات  تقدمها  التي  الشحن 

والوجهات  أبوظبي  بين  مباشرة  تربط  والتي  الواسع، 
الرئيسة في الواليات المتحدة، مثل شيكاغو ولوس أنجلوس 

ونيويورك والعاصمة واشنطن.
المحّدثة  للشحن  االتحاد  ناقالت  شبكة  تتضمن  كما 
الدولي  تامبو  مطار  إلى  أسبوعية   777 بوينج  شحن  خدمة 
في جوهانسبرغ، ما يمهد الطريق أمام هذه المدينة المهمة 
لكونها  نظرًا  أفريقيا،  قارة  في  أساسية  شحن  وجهة  لتكون 
مركزًا لتدفق تجارة السلع سريعة التلف وغيرها من المنتجات، 

من وإلى أوروبا وآسيا.
وتم أيضًا دعم خدمات الشحن ا³ضافية بطائرات واسعة 
أبوظبي  بين  المتزايدة  الجوية  الرحالت  طريق  عن  البدن 
تكتيكية  تغييرات  إجراء  جانب  إلى  لندن،  في  هيثرو  ومطار 
االتحاد  ستعمد  حيث  المستخدمة،  الطائرات  نوع  حيث  من 
التي   330 إيرباص  طراز  من  طائراتها  تغيير  إلى  للطيران 
هاتا  سوكارنو  مطار  إلى  المتجهة  النقل  مسارات  تسلك 
في  الدولي  جــودا  كيمبي  ومطار  جاكرتا  في  الدولي 
بينجالورو ومطار تامبو في جوهانسبرغ، واستبدالها بطائرات 

بوينج 787 بغرض زيادة سعة الشحن.
يقول عبداÒ محمد شديد، المدير ا³داري لشؤون الشحن 
«لقد  للطيران:  االتحاد  مجموعة  في  اللوجستية  والعمليات 
العربية  ا³مــارات  لدولة  االستراتيجي  الموقع  أهمية  برزت 
تجاريًا  مركزًا  بوصفه  الجديد  الحرير  طريق  على  المتحدة 
بآسيا  الشمالية  وأميركا  أوروبــا  يربط  عالميًا  استراتيجيًا 
الذي  الشحن  لرحالت  الجديد  للبرنامج  وسيكون  وأفريقيا. 
أثر  الشمالية،  أميركا  وإلى  من  الرحالت  تعزيز  إلى  يهدف 

طويل ا¬مد في ربط أبوظبي ببقية أنحاء العالم». 

»يؤكد توقيع هذه االتفاقية مكانة إمارة أبوظبي 
بوصفها مركزًا عالميًا وبوابة للتجارة عبر منطقة 

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
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قطاع السياحة في دولة ا�مارات العربية 
ونجاحات  إنجازات   ،2019 عام  المتحدة 
الدولة  استقبلت  (وام)،  ا�مارات  أنباء  لوكالة  ووفقًا  مبهرة. 
 15 منهم  الفائت،  العام  خالل  سائح  مليون   21 يناهز  ما 
إسهامات  تجاوزت  حين  في  فقط.  ا�ول  النصف  خالل  مليونًا 
161 مليار  هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي للدولة الـ 
درهم، وهو رقم كبير في مسيرة تحقيق أهداف «رؤية ا�مارات 
2021» وتوقعات عام 2027 التي تستهدف 234 مليار درهم.

أكتوبر  من  الثامن  في  أنه  «وام»،  تقرير  في  وجــاء 
مستوى  على  ا�ول  بالمركز  الدولة  تتويج  جرى  الماضي، 
المنطقة في مجال السياحة والسفر لعام 2019، وبالمرتبة 

الثالثة والثالثين عالميًا، وذلك بموجب 52 مؤشرًا تنافسيًا.

شهد

تحديات البيانات 
الضخمة والفرص 

الواعدة
أظهر منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - 

أبوظبي، أن التخصيص مهم جدًا في نجاح مستقبل قطاع السياحة العالمي.

العاصمة  في  السياحة  قطاع  قدم  متصل،  سياق  في 
أبوظبي أداء استثنائيًا خالل عام 2019 أيضًا. ففي كلمته 
البيانات  وتحليل  للسياحة  أبوظبي  منتدى  خالل  االفتتاحية 
أفاد سعادة سيف سعيد غباش،  الذي يعد ا�ول من نوعه، 
وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بأن إجمالي عدد 
 %2.9 بنسبة  زيادًة  شهد  ا�ماراتية  العاصمة  في  النزالء 
مقارنًة  الماضي،  العام  من  ا�ولى  التسعة  ا�شهر  خالل 
بالفترة نفسها من عام 2018. وسجلّت أبوظبي أحد أعلى 
أفريقيا  وشمال  ا�وسط  الشرق  منطقة  في  النمو  نسب 
8%، ما ينعكس  من ناحية إيرادات الغرف التي بلغت نحو 
في نجاح قطاع السياحة بأبوظبي والحصول على عدد من 

الجوائز المرموقة. 
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أبوظبي  العاصمة  حازت  الماضي  ديسمبر  شهر  ففي 
مستوى  على  الرياضية  للسياحة  الرائدة  الوجهة  جائزة 
السادسة والعشرين  الختامي للنسخة  الحفل  العالم، خالل 
في  أقيم  الذي   2019 العالمية  السفر  جوائز  توزيع  حفل  من 

العاصمة الُعمانية مسقط. 
السياحية  الوجهات  أفضل  جائزة  أبوظبي  حصدت  كما 
مجلة  قرّاء  اختيار  جوائز  ضمن  وذلك  ا¥وسط،  الشرق  في 
الرائدة  الوجهة  2019، وجائزة  Travel Weekly Asia لعام 
جوائز  توزيع  حفل  خالل  ا¥وسط  الشرق  في  ا¥عمال  لسياحة 
جائزة  إلى  إضافة  ا¥وسط،  الشرق  نسخة   - العالمية  السفر 
اختيار  جوائز  حفل  في  الترفيهية  لالستراحة  مدينة  أفضل 
اªشادة  وتمت  المتحدة.  بالمملكة  السنوية  السفر  وكالء 
بجائزة  وفازت  أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائرة  بدور  أيضًا، 
الشرق  منطقة  في  السياحة  بقطاع  تُعنى  مؤسسة  أفضل 

ا¥وسط خالل جوائز السفر العالمية لعام 2019.
أبوظبي عند  الثقافة والسياحة -  وال تتوقف جهود دائرة 
هذا وحسب، وهو ما ينعكس في استضافة منتدى أبوظبي 
للسياحة وتحليل البيانات الذي جمع تحت سقفه ما يزيد على 
العالم لمناقشة  أنحاء  المجال من جميع  100 خبير في هذا 
المتعلقة  والتحليالت  السياحة  صناعة  في  االتجاهات  أحدث 
بتعزيز  الدائرة  التزام  على  الضوء  المنتدى  سلط  كما  بها. 

مكانة العاصمة وجهة سياحية عالمية تتسم باالنفتاح.

التكنولوجيا  عمالقة  عن  ممثلين  الحدث  استقطب  وقد 
العالمية، في مقدمتهم جوجل، وسكفت، واللوفر أبوظبي، 
إلى  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  ومركز  العقارية،  والدار 
جانب مشاركين من تريب أدفايزر، وفرح إكسبيرينسز، وإكسبو 
وروتانا،  ــارات،  اªم وطيران  االتحاد،  وطيران  دبي،   2020
وشركة  أبوظبي،  وهال  ودناتا،  وأنانتارا،  هب،  وإكسبيرينس 

دارك ماتر، وشركة أكور، ومجموعة سييرا، وشركة إس تي آر.
وأضاف سعادة سيف سعيد غباش، في كلمته االفتتاحية 
أن  أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائرة  في  «نعتبر  بالمؤتمر: 

 حازت العاصمة 
أبوظبي جائزة الوجهة 

الرائدة للسياحة الرياضية 
على مستوى العالم، 

خالل النسخة السادسة 
والعشرين من حفل 

توزيع جوائز السفر 
العالمية 2019 الذي 
أقيم في العاصمة 

الُعمانية مسقط. 

 إجمالي عدد النزالء 
في أبوظبي شهد 
زيادة بنسبة %2.9 

خالل األشهر التسعة 
األولى من عام 2019.
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إليها  نحتاج  قوية  وأداة  محورية  ركيزة  والتحليالت  البيانات 
نؤكد  إذ  السياحي،  القطاع  في  الريادة  وتحقيق  للمنافسة 
في  كان  كما  ترفًا  يعد  لم  التحليلية  القدرة  هذه  امتالك  أن 
أهدافنا  وبلوغ  خططنا  لدعم  حقيقية  ضرورًة  وإنما  السابق، 

موحة». الطَّ
مبتكرة  صيغة  في  المؤتمر  «صممنا  سعادته:  ويقول 
وعلماء  والمحللين  والباحثين  الخبراء  من  نخبة  ليجمع 
السياحة  مجالي  في  التطورات  أحدث  ليشاركوا  البيانات، 
سنتمكن  بأننا  تامة  ثقة  على  وإنني  المعلومات،  وتحليل 
حركة  تسهيل  يخدم  بما  للبيانات  استخدامنا  تعزيز  من  معًا 
إمارتنا  لزيارة  منهم  المزيد  لجذب  سعينا  مع  سيّما  ال  الزوار، 

واالستمتاع بمزاياها االستثنائية».
تجاوز  العالم  أن  إلى  أيضًا،  غباش  سيف  سعادة  وأشار 
زائر وا«نفاقات البالغة تريليون دوالر أميركي.  حاجزي المليار 
عالية  تنافسية  يشهد  العالمي  السياحة  سوق  أن  كما 

ومحتدمة.
مختلف  في  الحال  هي  كما  البيانات،  تحليل  إن 
هذا  إن  حيث  السفر،  قطاع  على  بالفائدة  يعود  القطاعات، 
إقباًال  يشهد  اليوم  أنه  غير  طويل،  وقت  منذ  متاح  العامل 

الحوسبة  من  الحديثة  التقنيات  توافر  شأن  ومن  واسعًا. 
تقنية  حقبة  في  اÃشياء  وإنترنت  البيانات  وبنوك  السحابية 
من  القطاع  مالمح  من  يغير  أن  الخامس،  الجيل  من  االتصال 

خالل القدرة على تخصيص تجارب المسافرين.
عليها  يقوم  رئيسة  عوامل  خمسة  ننسى  أال  ويجب 
وتحسين  المستخدم  تجربة  تخصيص  وهي  التوجه،  هذا 

»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 

لم يعد ترفًا كما كان في السابق، وإنما ضرورًة 
موحة«. حقيقية لدعم خططنا وبلوغ أهدافنا الطَّ

سعادة سيف سعيد غباش،
وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

 عززت إمارة أبوظبي 
من مكانتها بوصفها 

وجهة رياضية سياحية 
حائزة جوائز عدة.
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استراتيجية التسعير واالضطالع باحتياجات العامة والتفاضل 
التنافسي وتحسين االستراتيجية التسويقية.

المراكز  وتحقيق  التنافسية  ركب  مواكبة  وبغرض 
خالل  أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائــرة  فإن  الريادية، 
بتوفير  أكبر  اهتمامًا  ستولي  المقبلة  القليلة  السنوات 
نة في المطارات،  مسارات مخصصة وشخصية، وتجارب محسَّ
زائر  كل  احتياجات  بحسب  مصممة  رحالت  مع  زمنية  وجداول 

على حدة.

المجلس  عن  الصادرة  التقارير  مختلف  أظهرت  لقد 
االقتصادي  التعاون  ومنظمة  والسياحة،  للسفر  العالمي 
والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية التابعة ل¬مم المتحدة، 
ا¯شياء  وإنترنت  الضخمة  البيانات  عن  الناجمة  الفوائد 
تشين  بلوك  وتقنية  االصطناعي  والذكاء  ا¸لي  والتعلم 
المنافسين  مع  المعايير  وتحديد  المثالية  التسويق  وحمالت 
الوجهات  مديري  أن  كما  الوجهات.  في  التدفقات  ومتابعة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  من  خاصة  بيانات  يمتلكون 
وأجهزة الهاتف الذكية وبطاقات االئتمان وشركات الطيران 

والمطارات وغيرها العديد.
التقنيات  فإن  العالمي  االقتصادي  للمنتدى  ووفقًا 
إلى  وعمدت  السياحة،  حركة  نمو  وتيرة  من  رفعت  الحديثة 
وسهلت  والمستهلكين  الموردين  بين  المسافات  تقليص 
عمليات السفر والحجوزات وتحول عمليات التسويق ونماذج 
شركات  أسهمت  الماضيين  العقدين  فخالل  العمليات. 
السياحة ووكاالت السفر الرقمية وتطبيقات مواقع التواصل 
وسائل  من  وغيرها  الرقمية  البحث  ومحركات  االجتماعي 
له  كان  ما  والسفر،  السياحة  أعمال  تحول  في  التكنولوجيا، 

أثر بالغ على تغيير التوجهات والسلوكيات.
من ا¯مثلة على ذلك، الحاجة لوقت أقل بكثير للتخطيط 
إلى  نظرًا  الساعات،  آخر  في  الحجز  عمليات  ورواج  للسفر 
توافر  مثل  السفر،  قرار  على  تؤثر  حقيقية  معلومات  توافر 
مقاعد السفر، الفنادق وأسعارها، أحوال الطقس ومحتويات 
لشركة  تقرير  وذكر  السفر.  وجهة  عن  وافية  ومعلومات 
و%60   40 بين  أن  السفر  تكنولوجيا  لخدمات  إكسبيديا 
نصف  ونحو  الذكية،  الهواتف  عبر  تأتي  لديها  الحجوزات  من 
الحجوزات على بعض العالمات تكون عبر هواتف ذكية أيضًا.

 يشتهر جامع الشيخ 
زايد الكبير بكونه أحد أبرز 
الوجهات السياحية في 

إمارة أبوظبي.

 باتت حجوزات السفر 
في آخر لحظة تشهد 
رواجًا بين المسافرين.
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ا�فق،  في  يلوح  متوقعة  أخرى  عوامل  دخول  أن  كما 
فعلى سبيل المثال يشكل السفر بهدف ا�عمال في الوقت 
الراهن ما نسبته 10% من حجوزات شركة «Airbnb»، غير أن 
هذه ا�رقام من شأنها أن تشهد نموًا مطردًا، بفضل استخدام 

المؤسسات منصات بعض شركات إدارة السفر والحجوزات.
الديناميكي،  التسعير  مثل  مبادرات،  مظلة  وتحت 
توقعات  على  تقوم  أسعار  اعتماد  من  الفنادق  ستتمكن 
ا�فراد  من  المسافرين  لحاجات  أكبر  تفهم  على  تعتمد 
شك  ال  ومما  الغرف.  وتوافر  السوق  في  الطلب   ووضــع 
أساسيات  من  بل  مبتكرًا،  أمرًا  يعد  لم  التخصيص  أن  فيه 

توقعات العمالء.
ومن شأن جمع المعلومات، أن يساعد الفنادق في توفير 
غير  الذكية،  الهواتف  تطبيقات  باستخدام  للزوار  العروض 
البيانات  تحليالت  أن  إلى  ا¼شارة  تجدر  نفسه  الوقت  في  أنه 
متداول.  هو  وما  التوقعات  ستفوق  االصطناعي  والذكاء 
ففي وقت ما سيتمكن المبتكرون في القطاع من استخدام 
البيانات لتحسين كفاءة العمليات وتقديم أفضل الخدمات.
بمخطط  الــزوار  تزويد  «إن  غباش:  سيف  سعادة  يقول 
ضرورة  إنما  اختياريًا،  أمرًا  يعد  لم  لتطلعاتهم  وفقًا  خاص 
التنافسية».  ركب  بريادة  االستمرار  في  الراغبة  للمدن  ملحة 
وأضاف سعادته: «تخصيص الخيارات لم يعد أمرًا مبتكرًا، بل 

أصبح أحد أهم توقعات العمالء».
واستطرد سعادته قائًال: «هذا ليس مجرد خيال علمي، إذ 
يقدم تجار التجزئة بالفعل هذه الميزات في الوقت الحاضر، 
رغم أن ذلك يقتصر على رحالت محدودة جدًا، لذا فإن التحدي 

والتخصيصات  المزايا  هذه  جميع  تطبيق  كيفية  في  يكمن 
في كامل الوجهة السياحية، ويساعد في فهم رحلة كل زائر 
وما تفضيالته. وعلى الالعبين في القطاع تحسين التجارب 

السياحية وجعلها مثالية وفق ذلك».
ا�عمال  ذكاء  مدير  محمد،  علي  زياد  تحدث  ناحيته،  من 
في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حول بعض اتجاهات 
الخاص  البيانات  لتحليل  وفقًا  أبوظبي  في  السياحة  قطاع 
بالدائرة، كان أحدها يفيد بأن زوار أبوظبي خالل فصل الصيف 
فيما  الشتاء  فصل  خالل  العاصمة  زوار  عن  كليًا  يختلفون 

يتعلق بقدرات ا¼نفاق والجنسيات والفئات العمرية.
ستدوم،  والتحليل  البيانات  حقبة  أن  فيه  شك  ال  مما 
وسينتج عن ذلك فائزون وخاسرون. ومن خالل تنظيم منتدى 
السياحة  دائرة  أظهرت  البيانات  وتحليل  للسياحة  أبوظبي 
تعد  حيث  الركب،  قيادة  في  التزامها  أبوظبي   - والسفر 
ا¼مارات  دولة  في  السفر  قطاع  نمو  أساسيات  من  البيانات 

العربية المتحدة وعاصمتها أبوظبي وركيزة مهمة لنجاحه. 

 ُتعرف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بكونها جنة 

ومالذًا لعشاق التسوق 
من جميع أنحاء العالم.

بغرض مواكبة ركب التنافسية وتحقيق المراكز الريادية، فإن 
دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خالل السنوات القليلة 
المقبلة ستولي اهتمامًا أكبر بتوفير مسارات مخصصة 

نة في المطارات، وجداول زمنية  وشخصية، وتجارب محسَّ
مع رحالت مصممة بحسب احتياجات كل زائر على حدة.
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استراتيجيتها  ضمن  المتحدة  العربية  ا�مــارات  دولــة 
وأولوياتها االقتصادية، على تنمية ودعم ا�عمال بعيدًا عن 
قطاع النفط، ويتجسد ذلك في االستثمار بتدشين حاضنات ا�عمال وسّن 
الصغيرة  الشركات  نمو  أمام  الطريق  لتمهيد  جديدة  وتشريعات  قوانين 
والمتوسطة، فضًال عن بذل جهود حثيثة وتوفير مصادر وغيرها من الموارد 
لالرتقاء بالبالد مركزًا رائدًا للشركات والمشاريع الناشئة، وهو ما أظهرته 

النتائج في الوقت الراهن.
ففي العام الماضي، ووفقًا لما جاء في تقرير «المشاريع الناشئة في 
الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا لعام 2019» من إصدار مؤسسة ماغنيت 
دولة  في  الصغيرة  المؤسسات  استحوذت  الناشئة،  الشركات  لبيانات 
ا�مارات العربية المتحدة على ما يقرب من 422 مليون دوالر أميركي (ما 
يعادل 60% من إجمالي تمويل المشروعات في المنطقة) التي توزعت 

على نحو 130 شركة إماراتية.
عالوًة على ذلك، فإن ستة من عقود التمويل الضخمة في المنطقة 
عام 2019 تمت ترسيتها على شركات في دولة ا�مارات العربية المتحدة، 
على  للحصول  سعت  التي  بروبرتي  ماركيتس  إميرجينغ  مجموعة  منها 
العقارية،  منصاتها  لتوسعة  أميركي  دوالر  مليون   100 بقيمة  تمويل 
وحدات  تملك  بهدف  التأجير  في  المتخصصة  إينيرجي  دور  يالو  وشركة 

تركز

قطاف الشركات 
الناشئة في 

بساتين أعمال 
دولة ا�مارات

البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، يعد إضافة إلى مبادرات الدولة الواسعة 

والمتنوعة التي تهدف لتنمية وتعزيز ثقافة ريادة 
ا�عمال في السوق المحلية.
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حصلت  حيث  الطاقة،  كفاءة  وحلول  الشمسية   الطاقة 
أميركي،  دوالر  مليون   65 بقيمة  المال  لرأس  دعم  على 
وصفقة تمويل كانت من نصيب موقع التسوق ا�لكتروني 

awok.com  بقيمة 30 مليون دوالر أميركي.
وضعت  التي  المتحدة  العربية  ا�مارات  تسعى  وهكذا، 
ومنافسة  القطاع  هذا  في  مكانتها  لتعزيز  بناءة  خطط 
غير  الخدمات  قطاع  وتحفيز  بالمنطقة  الناشئة  ا¥سواق 

النفطية فيها.
والمنشآت  للمشاريع  الوطني  البرنامج  أعلن  وقد 
الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة االقتصاد، الذراع التنفيذية 
في  والمتوسطة،  الصغيرة  والمنشآت  المشاريع  لمجلس 

وتحفيز  لدعم  خطته  عن  الماضي،  العام  ديسمبر  شهر 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة ا¥عمال في الدولة، 
لرواد  متخصصة  تدريبية  ودورات  برامج  على  اشتملت 
خالل  ل²عمال  ا¥وروبية  الشبكة  مع  الربط  وإنجاز  ا¥عمال، 

العام الحالي.
اتحادية  حكومية  جهة   15 مع  بالتعاون  البرنامج  أطلق 
للقطاع  ممثلة  وجهات  أكاديمية  ومؤسسات  ومحلية 
الصغيرة  المشروعات  أمــام  الفرصة  وستتاح  الخاص. 
والمشاركة  الكبرى  المعارض  في  للمشاركة  والمتوسطة 
ومدها  والتجارية  ا�دارية  قدراتها  لتحسين  تدريب  ندوات  في 

بالثقة الالزمة لتبني الحلول المبتكرة وتذليل التحديات.
الوطني  البرنامج  مدير  العفيفي،  أديب  الدكتور  يقول 
«تتضمن  والمتوسطة:  الصغيرة  والمنشآت  للمشاريع 
خطة البرنامج لعام 2020 مجموعة من البرامج والمبادرات 
أبناء  من  ا¥عمال  رواد  تمكين  في  تصب  التي  وا¥نشطة 
والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  أصحاب  وتشجيع  الدولة 
في  االتجاهات  وأحدث  الممارسات  أفضل  على  وإطالعهم 

تنمية ريادة ا¥عمال».
وأشار الدكتور العفيفي إلى أنه خالل عام 2019، ارتفع 
المفّعلة  والمتوسطة  الصغيرة  ا�ماراتية  الشركات  عدد 
للمشاريع  الوطني  للبرنامج  ا�لكتروني  النظام  خالل  من 
إلى  ليصل   ،%33 بنسبة  والمتوسطة  الصغيرة  والمنشآت 
 ،2018 1500 مشروع خالل عام  ألفي رائد عمل، مقارنة مع 

وتوقع أن تصل إلى 5 آالف رائد عمل في نهاية 2020. 
جديدة  خطة  االقتصاد  وزارة  أطلقت  أخرى،  ناحية  من 
الحديثة  الناشئة  الشركات  لدعم  الوطني  البرنامج  لتطوير 
والمبتكرة لدعم الشباب وشركات االبتكار واالرتقاء بها إلى 
الخطة  أن  العفيفي  أديب  الدكتور  وذكر  جديدة.  مستويات 
تتضمن مرحلتين أساسيتين لتطوير البرنامج، ا¥ولى تُعنى 
لتفعيل  البرنامج  عن  المنبثقة  االبتكار  إدارة  لجنة  بتشكيل 
الناشئة  المشروعات  لدعم  المقدمة  والمبادرات  الخدمات 
الحديثة والمبتكرة، في حين تشمل المرحلة الثانية تأسيس 
متقدمة  آلية  توفر  لالبتكار  موحدة  إلكترونية  منصة  وإطالق 
لقبول عضوية المشروعات المبتكرة وتكوين قاعدة بيانات 
الناشئة  الشركات  تعريف  معايير  تحديد  تم  كما  ابتكارية. 
ملكية  تقل  وأال  سنوات،   5 عمرها  يتجاوز  ال  بحيث  والحديثة 
ا¥فراد فيها عن 50% من رأسمال الشركة، وأن ينطبق عليها 
وفقًا  والمتوسطة  الصغيرة  والمنشآت  المشروعات  تعريف 
تكون  وأن  الوزراء،  مجلس  اعتمده  الذي  الموحد  للتعريف 
التجارية  الشركات  قانون  ¥حكام  وفقًا  مسجلة   الشركة 

في الدولة.

تنمية الشركات الناشئة
من المبادرات ا¥خرى الرائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة 
تقنيًا  مركزًا  تعد  التي   Hub71 منصة  زخمًا،  تكتسب  التي 
رواد  تُمّكن  والتي  العالمي،  أبوظبي  سوق  في  عالميًا 
العربية  ا�مارات  دولة  في  أعمالهم  تأسيس  من  ا¥عمال 
من  االستفادة  ل²عمال  ويمكن  تنافسية.  بأسعار  المتحدة 
تحت  ا¥عمال  وممثلي  والشركاء  المؤسسين  مجتمع 
 مظلة منصة أعمال تتميز با¥طر القانونية والتجارية معترف 

بها دوليًا.
عن   Hub71 منصة  أعلنت  الماضي،  ديسمبر  شهر  في 
خلوًة  خالل  من  ا�مارات  إنديفور  مؤسسة  مع  شراكة  إبرام 
في  المتنامية  الشركات  من  عددًا  سقفها  تحت  جمعت 

»ارتفع عدد الشركات اإلماراتية الصغيرة 
 والمتوسطة المفّعلة من خالل النظام 

اإللكتروني للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة بنسبة 33%، ليصل إلى 
 ألفي رائد عمل، مقارنة مع 1500 مشروع خالل 

عام 2018، وتوقع أن تصل إلى 5 آالف رائد عمل 
في نهاية 2020«. 
الدكتور أديب العفيفي،

مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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المعرفة  لتبادل  أفريقيا  وشمال  ا
وسط  الشرق  منطقة 
الشركات  استفادت  وقد  العالقات.  وتوطيد  والخبرات 
وتشهد  معتمدة  ومنتجات  خدمات  تقدم  التي  المتنامية 
نموًا سنويًا بنسبة 20% خالل السنوات الثالث الماضية من 
ا
عمال  مجالي  في  خبراء  طرحها  التي  العملية،  ا�رشادات 
موضوعات  تناولت  التي  المناقشات  خالل  والتكنولوجيا 
تعزيز  الشخصية/  الصحة  على  «المحافظة  مثل  مختلفة، 
صحة لرواد ا
عمال» و«سبل التعامل مع الثقافة التنظيمية 

في الشركات سريعة النمو»، وغيرها. 
عام  مدير  الشوا،  نور  أفاد  الشراكة،  هذه  عن  حديثه  وفي 
مؤسسة إنديفور ا�مارات، بأنها لرواد ا
عمال المسجلين في 
كل  في  الدعم  من  االستفادة  ويمكنهم   ،Hub71 منصة 

مرحلة من مراحل نمو أعمالهم. 
الدعم  ا�مارات  إنديفور  مؤسسة  «تقدم  الشوا:  يقول 
عن  فضًال  لمجتمعاتهم،  التحول  لتحقيق  ا
عمال  لرواد 
أجيال المستقبل  توفر فرص عمل متميزة وتسهم في حفز 
تتيحه  ما  بفضل  وذلك  الناشئة،  الشركات  مؤسسي  من 
مثيل  ال  عالمية  شبكة  من  لالستفادة  فرصة  من  المؤسسة 

لها من المدربين والموجهين».
وأضاف الشوا: «نحن متفائلون بهذه الشراكة مع منصة 
أبوظبي  مسيرة  دعم  في  إيجابي  أثر  من  لها  لما   ،Hub71
للشركات  إقليميًا  مركزا  تصبح  وأن  هدفها،  تحقيق  نحو 

التكنولوجية الناشئة».
المالية،  لالستثمارات  مبادلة  أعلنت  ذاته،  السياق  في 
عام  أكتوبر  شهر  في  لالستثمار،  مبادلة  لشركة  التابعة 
شركات  في  استثماريين  صندوقين  أول  إطالق  عن   ،2019
أفريقيا،  وشمال  ا
وســط  الشرق  بمنطقة  التكنولوجيا 
بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دوالر أميركي بهدف تمكين 

المواهب التكنولوجية في ا�مارة ومختلف أنحاء المنطقة.
في  االستثمار  وحــدة  رئيس  عجمي،  إبراهيم  يقول 
«بعد  المالية:  لالستثمارات  مبادلة  لدى  الناشئة  الشركات 
حول  التكنولوجيا  شركات  في  االستثمار  من  سنوات  عشر 
وتطوير  لخدمة  توظيفها  يُمِكنُنا  تجربة  نمتلك  بتنا  العالم، 

في  االستثمارية  صناديقنا  تسهم  وسوف  المحلية؛  سوقنا 
وشمال  ا
وسط  الشرق  منطقة  في  التكنولوجيا  شركات 
عن  بأبوظبي  االقتصادية  التنمية  عجلة  دفع  في  أفريقيا 

طريق حفز المزيد من االستثمارات في مجال التكنولوجيا». 
غير  وفــرص  هائلة  إمكانات  «توجد  عجمي:  ــاف  وأض
مستغلة في دولة ا�مارات العربية المتحدة، وعلى مستوى 
على  خطوة  الصندوق  هذا  إطالق  يُعتبر  لذا  المنطقة، 
المحلية،  االبتكارات  من  المزيد  لتشجيع  الصحيح  الطريق 
القطاع  تطور  وتيرة  وتسريع  االستثنائية،  المواهب  وجذب 

التكنولوجي في أبوظبي».
بقيمة  صناديق  شكل  على  ا
ول  الصندوق  وسيكون 
الصناديق  في  سيستثمر  والذي  أميركي،  دوالر  مليون   150
التي   Hub71 العالمية  التكنولوجيا  الملتزمة بدعم منصة 
صندوق  تخصيص  جانب  إلى  لها،  مقرًا  أبوظبي  من  تتخذ 
في  المباشر  لالستثمار  أميركي  دوالر  مليون   100 بقيمة 
وملتزمة  مؤسسيها  قبل  من  تدار  ناشئة  تكنولوجيا  شركات 

.Hub71 بالعمل من خالل منصة التكنولوجيا العالمية
المشاريع  لتطوير  خليفة  صندوق  أعلن  ناحيته،  ومن 
الذي يتخذ من العاصمة ا�ماراتية مقرًا له، عن إطالق دراسة 
الصغيرة  والمشاريع  ا
عمال  ريادة  مستقبل  الستشراف 
بهدف  المتحدة،  العربية  ا�مــارات  دولة  في  والمتوسطة 
بما  المواطنين،  ا
عمال  لرواد  أفضل  مستقبل  استشراف 
يعزز مكانة المشروعات الوطنية في دولة ا�مارات ويسهم 

في تحديد توجهات الشباب.
المؤثرة  المحركات  أهم  تحديد  في  الدراسة  وستسهم 
علمي  بشكل  التنبؤ  إلى  إضافة  ا
عمال.  ريادة  مجال  في 
تحديد  طريق  عن  المجال  هذا  في  المستقبلية  باالتجاهات 
حلول  وابتكار  المدى  بعيدة  مستقبلية  سيناريوهات 
ا�ماراتيين  ا
عمال  رواد  تواجه  أن  يمكن  التي  للتحديات 
وتعزيز  المستقبل  بناء  في  الفاعلة  للمشاركة  وتوجيههم 
من  يعزز  بما  المحلي،  االقتصاد  تنمية  في  مشاركتهم  دور 

تنافسية الدولة ومكانتها الريادية ا�قليمية والعالمية.
كما أعلن صندوق توازن لتنمية القطاعات االستراتيجية، 
طرح  عن  االقتصادي،  التوازن  لمجلس  االستثمارية  الذراع 
بنك  مع  بالتعاون  المشروعات  �سناد  التمويلي  البرنامج 

أبوظبي ا
ول وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني.
700 مليون درهم لهذا  وذكر الصندوق أنه تم تخصيص 
الشركات  وتطوير  دعم  بهدف  مبدئي،  بشكل  البرنامج 

ا�ماراتية العاملة في قطاع الدفاع وا
من.
يقول عبداÑ ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق 
البرنامج  «سيسهم  االستراتيجية:  القطاعات  لتنمية  توازن 
في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة 
وتوفير  االستراتيجية  القطاعات  في  التوريد  سالسل  في 
الشركات  أمام  ا�نتاج  مدخالت  من  محلية  إضافية  خيارات 
يضمن  بما  الدولة  في  العاملة  والرائدة  الكبرى  الوطنية 
الذاتي  االكتفاء  تعزيز  جانب  إلى  التصنيعية،  البيئة  تعزيز 
الراهنة  التحديات  تذليل  بهدف  للقطاع  االقتصادي  للنظام 
ا�مارات  لدولة  االستراتيجية  المتطلبات  في  والمستقبلية 

العربية المتحدة».
الخاص  والقطاع  الحكومة  مبادرات  أن  فيه  شك  ال  مما 
ا�مارات  دولة  في  ا
عمال  ريادة  ثقافة  تحفيز  إلى  تهدف 
المؤسسات  هذه  أن  راسخ  إيمان  ضمن  المتحدة  العربية 
الجديدة والناشئة ستعمل على قيادة االقتصاد المحلي في 

المستقبل القريب. 

استحوذت 
المؤسسات 

الصغيرة في دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة على ما 

يقارب 422 مليون 
 دوالر أميركي 

توزعت على نحو

130
شركة إماراتية 
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زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا�على للقوات 
المسلحة، إلى جمهورية باكستان، تعكس متانة وقوة العالقات بين البلدين.

ُبعد جديد في 
العالقات الستراتيجية 
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المتحدة  العربية  ـــارات  ام من  كل 
طويل  بتاريخ  باكستان  وجمهورية 
والمصالح  القيم  تعززها  والودية،  الوثيقة  العالقات  من 
مليون   200 مبلغ  تخصيص  أن  فيه  شك  ال  ومما  المشتركة. 
في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  لدعم  أميركي  دوالر 
باكستان عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يجسد اهتمام 

الدولة المستمر باالستثمار فيها.
عدد  حيث  من  العالم  دول  أكبر  خامس  باكستان  تعد 
مليون   200 يناهز  ما  سمائها  تحت  تحتضن  فهي  السكان، 
مع  التعاون  لتعزيز  كبيرة  استثمارية  بفرص  وتتمتع  نسمة، 
مثل  المجاالت،  مختلف  في  المتحدة  العربية  امارات  دولة 
والمالية  المصرفية  والخدمات  التحتية  والبنية  االتصاالت 

والطاقة وغيرها.
تهدف  المبادرة  فإن  (وام)،  امارات  أنباء  وكالة  وحسب 
إلى تعزيز االبتكار في مختلف المجاالت ودعم ريادة ا¹عمال، 
الريادية  المشروعات  من  سلسلة  تمكين  إلى  إضافة 
توفير  إلى  تهدف  التي  الباكستانية  الحكومة  جهود  وتعزيز 
التنمية  في  يسهم  ومتوازن  مستقر  وطني  اقتصاد  بيئة 

المستدامة للبالد بمختلف مجاالتها.
السمو  صاحب  بتوجيهات  المبادرة  هذه  عن  اعالن  تم 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
جمهورية  إلى  زيارته  ُعقب  المسلحة،  للقوات  ا¹على  القائد 

بعقد تتمتع تكللت  التي  الحالي  العام  مطلع  في  باكستان 
اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني ُعمران خان.

الباكستاني، تعد امارات  الخارجية  ووفقًا لوزير الشؤون 
في  باكستان  لجمهورية  تجاري  شريك  أكبر  المتحدة  العربية 
إلى  إضافًة  بارزة.  استثمارية  ووجهة  ا¹وسط  الشرق  منطقة 
ذلك، تعد الدولة أبرز شريك تنموي للجمهورية في قطاعات 
التعليم والصحة والطاقة، ما ينعكس على اهتمام العديد 
الباكستانية،  بالسوق  اماراتية  والمؤسسات  الشركات  من 
خاصة مؤسسة امارات لالتصاالت (اتصاالت) التي تعد أكبر 
مقدم لخدمات االتصاالت في دولة امارات العربية المتحدة، 
شركة  أسهم  من   %26 على  المؤسسة  تستحوذ  حيث 
االتصاالت الباكستانية المحدودة التي تعد بدورها أكبر مزود 

لخدمات االتصاالت في باكستان.
الثريا  شركة  وقعت   ،2019 عام  ديسمبر  شهر  ففي 
لشركة  التابعة  المتحركة  الفضائية  االتصاالت  لخدمات 
الياه سات، شراكة استراتيجية مع شركة روكفيل لالتصاالت 
ا¹شياء  إنترنت  حلول  ومقدم  ا¹نظمة  تطبيق  في  الرائدة 
وخدمات اËالت في باكستان لدعم تغطية االتصال مع بداية 
الذي  الباكستاني  الصيني  االقتصادي  الممر  مشروع  انتهاء 

تبلغ كلفته اجمالية نحو 60 مليار دوالر أميركي.
التنفيذي  والرئيس  المؤسس  خان،  علي  أبــرار  يقول 
لخدمات  ملحة  حاجة  «هناك  لالتصاالت:  روكفيل  لشركة 
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المراقبة  على  القائمة  والحلول  االصطناعية  ا�قمار 
لالتصاالت  العالمي  (النظام  الهجينة  للخدمات  والمتابعة 
نظرًا  المنطقة،  في  االصطناعية)  ا�قمار   - المحمولة 
االقتصاد  ممر  مثل  الضخمة،  المشروعات  من  عدد  لتدشين 
سنتمكن  الثريا  شركة  مع  وبالتعاون  الباكستاني.  الصيني 
لتوفير  رائدة  وجهة  نصبح  وأن  القطاع  احتياجات  تلبية  من 
حلول متقدمة ل¦سواق، خاصة فيما يتعلق بمجاالت المراقبة 

والمتابعة عبر ا�قمار االصطناعية».
والخطوط  للطيران  االتحاد  أعلنت  ذلك،  إلى  إضافة 
عن  الماضي  نوفمبر  شهر  في  الباكستانية  الدولية  الجوية 
عبر  المسافرين  لمنح  بينهما،  فيما  بالرمز  الشراكة  استئناف 
دولة  بين  الخيارات  من  المزيد  الشركتين  طائرات  أسطول 

ا³مارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان.
يناهز  ما  الستثمار  ا³سالمية  باكستان  جمهورية  وتتطلع 
50 مليار دوالر أميركي خالل السنوات الخمس المقبلة، ضمن 

بشكل  واالستثمار  التحتية  البنية  لتطوير  الجادة  مساعيها 
المتنامية.  احتياجاته  لتلبية  المحلي  االقتصاد  في  مكثف 
من  االستفادة  إلى  خاص  بشكل  باكستان  تسعى  كما 
التحتية،  والبنية  البترول  قطاع  في  ا³ماراتية  االستثمارات 
خاصًة في ميناء جوادر الكائن عند الساحل الجنوبي الغربي 

لمحافظة بلوشستان.
دستغير  غالم  سعادة  أشار  الحالي،  العام  مطلع  في 
الحكومة  أن  إلى  الدولة  لدى  باكستان  جمهورية  سفير 
ا³ماراتية لديها عدد من المشروعات التنموية في باكستان، 
يتركز معظمها في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية، 
لباكستان،  ا³ماراتي  المساعدات  برنامج  إطار  ضمن  وذلك 
مؤكدًا أن بالده مستعدة لمزيد من الشراكات. يُذكر أن دولة 
ا³مارات العربية المتحدة تبذل جهودًا هائلة من أجل القضاء 

على شلل ا�طفال في باكستان.
تستقطب  التي  ا�خرى  القطاعات  من  السياحة  وتعد 
لجمهورية  الشمالي  الشريط  الحتضان  نظرًا  ا�نظار، 

باكستان خمسة من أعلى 14 جبًال في العالم.
االقتصادي،   التعقيد  مرصد  عن  صادرة  لبيانات  ووفقًا 
سوق  أكبر  ثاني  تعد  المتحدة  العربية  ا³مــارات  دولة  فإن 
ا³ماراتية  الصادرات  حجم  بلغ  حيث  الباكستانية،  للصادرات 

إلى باكستان نحو 6,9 مليار دوالر أميركي عام 2017.
قطاع  على  الباكستانية  ا³ماراتية  العالقات  تتوقف  وال 
التجارة والتبادل التجاري فحسب، حيث تحتضن دولة ا³مارات 
باكستاني،  مليون   1,6 نحو  سمائها  تحت  المتحدة  العربية 

وتوفر لهم نحو 200 ألف وظيفة سنويًا. 
العربية  ا³مارات  مصرف  عن  الصادرة  البيانات  وحسب 
الباكستانية  الجنسية  أصحاب  قام  المركزي  المتحدة 
دوالر  مليار   16 إلى  يصل  ما  بتحويل  البالد  في  المقيمون 
أكبر  ثاني  وهي   ،2018 عام  في  ا�م  وطنهم  إلى  أميركي 

قيمة تحويالت بعد الهند.

 صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات 
المسلحة، خالل زيارته 

لجمهورية باكستان 
مؤخرًا، لمناقشة سبل 

التعاون مع رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان.

 يتركز معظم المشروعات 
التنموية لحكومة دولة 

اإلمارات في باكستان، 
في قطاعات الرعاية 

الصحية والبنية التحتية.
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 السياحة من القطاعات 
المهمة في باكستان 

التي تستقطب األنظار، 
فالشريط الشمالي 
للجمهورية يحتضن 

خمسة من أعلى 14 
جباًل في العالم.

جمهورية  طلب  على  الدولي  النقد  صندوق  موافقة  بعد 
باكستان قرضًا بقيمة 6 مليارات دوالر أميركي، تحسن ا�قبال 
بمراجعة  الصندوق  ويقوم  ملحوظ.  بشكل  االستثمار  على 
أداء باكستان كل ثالثة أشهر على مدار 39 شهرًا، مع ا�فراج 
في  أولها  كان  التي  ا�ضافية  المساعدات  عن  التدريجي 
أميركي.  دوالر  مليون   452,4 بقيمة  الماضي  ديسمبر  شهر 
العربية المتحدة  وفي العام الماضي أودعت دولة ا�مارات 
ملياري دوالر أميركي في البنك المركزي الباكستاني لدعم 
بقيمة  مالي  التزام  من  كجزء  للدولة  ا¥جنبي   االحتياط 

3 مليارات دوالر أميركي من صندوق أبوظبي للتنمية.
الحكومة  بتركيز  الدولي  النقد  صندوق  أشــاد  وقد 
والمجتمعية،  االقتصادية  ا�صالحات  على  الباكستانية 
ديسمبر  شهر  في  الصادر  الجمهورية  حول  تقريره  في  وجاء 

الطريق  على  يسير  ا�صالح  في  باكستان  «برنامج  الماضي: 
الصحيح وبدأ يؤتي ثماره، حيث تعد الملكية القوية وتطبيق 
االقتصادي  االستقرار  لتحقيق  ضرورة  الراسخة  ا�صالحات 

الكلي ودعم النمو المتزن والمستمر».
وأضاف التقرير: «تستمر الجهود لتعزيز تحسن بيئة العمل 
وتمكين الحوكمة وتنمية استثمارات القطاع الخاص. ومن 
ِقبَل  من  المملوكة  الشركات  قطاع  في  ا�صالحات  شأن 
في  العام  الباكستاني  المالي  الوضع  تُبقي  أن  الحكومة 
وضع مستقر، وتحقيق أثر غير مباشر إيجابي من خالل االرتقاء 

بمجال ا¥عمال وتحسين عدد من الخدمات».
وبفضل االئتمانات من بنوك التنمية متعددة الجنسيات، 
والبنك  اÆسيوي  التنمية  وبنك  الدولي  البنك  ذلك  في  بما 
لتمديد  بالسماح  اتفاقيات  إلى  إضافًة  للتنمية،  ا�سالمي 
العربية  والمملكة  الصين  من  كل  مع  المشتركة  القروض 
السعودية وقطر وا�مارات العربية المتحدة، فإنه سيتم دعم 
السياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان ا�سالمية 

وسيتم تغطية احتياجاتها للعام المالي الحالي.
المحلي  الناتج  يشهد  أن  الدولي  النقد  صندوق  ويتوقع 
 %2.4 ا�جمالي لجمهورية باكستان نموًا بنسبة تصل إلى 
خالل العام الحالي، وذلك وفقًا لعامل التكلفة. غير أنه من 
المتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3% للعام المالي 
االستثمار،  وقوة  ثقة  وتنامي  السياسات  تمكين  مع   2021
وبنسبة تراوح بين 4.5% و5% على المدى المتوسط مع سد 

فجوة المخرجات خالل الفترة المتوقعة.
ا�صالحات  من  مجموعة  تبعث  متصل،  سياق  في 
نفوس  في  الثقة  المحسنة،  الحوكمة  وأنظمة  االقتصادية 
الخاص  القطاع  في  االستثمار  ِحراك  وتحث  المستثمرين 
اقتصاد  من  التحسين  يمكن  أنه  المحللين  أغلبية  ويتوقع 
ِقبَل  المملوكة من  إذا تمت خصخصة الشركات  الجمهورية 
شأن  من  أن  كما  هيكلتها.  أو  إصالحها  إعادة  أو  الحكومة، 
قلب  في  القابعة  المؤسسات  حوكمة  لتعزيز  ا�صالحات 
االقتصاد أن تكون مهمة في تحسين المخرجات االقتصادية 

وتحفيز االستثمارات في القطاع الخاص. 

»هناك حاجة ملحة لخدمات األقمار 
االصطناعية والحلول القائمة على 

المراقبة والمتابعة للخدمات الهجينة 
 )النظام العالمي لالتصاالت 

المحمولة - األقمار االصطناعية( 
في المنطقة، نظرًا لتدشين عدد 

من المشروعات الضخمة، مثل ممر 
االقتصاد الصيني الباكستاني«. 

أبرار علي خان،
 المؤسس والرئيس التنفيذي

لشركة روكفيل لالتصاالت
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الفرصة سانحة!
الطلب العالمي على الطاقة في ا�ونة ا�خيرة يشهد نموًا منقطع النظير، في الوقت الذي تزداد رغبة العالم أجمع 

في تقليص وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على كوكب ا�رض.
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الوقت الذي تتركز فيه الجهود على االستفادة 
في  ُقدمًا  للمضي  المتاحة  ا�مكانات  من 
الحديثة  التقنيات  واستخدام  وا�نتاج  التنقيب  مشروعات 
لرفع كفاءة العمليات ذات الصلة وتقليل االنبعاثات، بشكل 
للنهوض  مؤاتية  الفرصة  فإن  الصناعي،  القطاع  في  خاص 
باالقتصادات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، ال سيّما في 
مجاالت النقل والصناعة والبتروكيماويات التي من شأنها أن 

تقود نمو الطلب على النفط والغاز خالل المرحلة المقبلة. 
الطاقة  مصادر  على  العالم  دول  غالبية  اعتماد  ورغم 
أن  إال  الرياح،  وطاقة  الشمسية  الطاقة  مثل  المتجددة، 
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على 
وبمعدل  يوميًا  برميل  مليون   100 من  مطرد  بشكل  النفط 
بحلول  يوميًا  برميل  ماليين   106 إلى  ليصل  سنويًا   %1.3
انتباه منتجي ومستهلكي  الذي يسترعي  ا¹مر   ،2040 عام 
الطاقة كافة واالستمرار في هذا المنوال، أو إيجاد خطط أخرى 

بديلة والنمو لكن بوتيرة أبطأ.
ما  أن  باالعتبار  ا¹خذ  عند  مناسبًا،  ا¹خير  الخيار  يكون  ال  قد 
الكهرباء،  إلى  العالم يفتقرون  يقرب من مليار شخص في 
ملوثًا  وقودًا  الطهي  في  يستخدمون  شخص  مليارات  وثالثة 
حول  الطاقة  وشركات  لمؤسسات  يمكن  كيف  إذًا،  للبيئة. 
العالم أن تخلق توازنًا بين زيادة ا�نتاج والتنمية المستدامة؟ 

بمجال  التعاون  إبداء  في  تكمن  السؤال  هذا  عن  ا�جابة 
وتخزينه  واستخدامه  الكربون  أكسيد  ثاني  التقاط  تقنية 

.(CCSU) ومواصلة البحث والتطوير

(أدنوك) في الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  أعلنت  مؤخرًا، 
للطاقة،  ا�يطالية  الشركة  «إيني»  مع  إطارية  اتفاقية  عن 
بهدف استكشاف الفرص الجديدة والتعاون في مجال تقنية 
التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون وخزنه وطرق االستفادة من 

جهة، وتعزيز ريادة «أدنوك» في هذا المجال من جهة أخرى.
وفي خبر لوكالة أنباء ا�مارات (وام)، أفاد معالي الدكتور 
¹دنوك  التنفيذي  الرئيس  دولة  وزير  الجابر،  أحمد  سلطان 
الدورة  افتتاح  خالل  الرئيسة  كلمته  في  شركاتها،  ومجموعة 
ا¹طلسي  للمجلس  العالمي  الطاقة  منتدى  من  الرابعة 
فعاليات  ضمن  أبوظبي،  ا�ماراتية  العاصمة  في  ُعقد  الذي 
في  تمضي  «أدنــوك»  بأن  لالستدامة»،  أبوظبي  «أسبوع 
العام  نهاية  في  الخام  النفط  من  إنتاجها  لزيادة  خططها 

الحالي إلى ما يناهز 4 ماليين برميل يوميًا.
وأضاف معاليه: «تؤكد هذه االتفاقية تواصل نهج أدنوك 
وذلك  إضافية،  قيمة  تحقق  استراتيجية  شراكات  لبناء 
من  قيمة  أقصى  لتحقيق  الرامية  جهودنا  وتمكين  لدعم 
أدنوك  استراتيجية  لتنفيذ  سعينا  في  الغنية  أبوظبي  موارد 
هذه  تطوير  إلى  ونتطلع  الذكي.  للنمو   2030 المتكاملة 
إيني،  شركة  مع  متبادلة  منافع  لتحقيق  ا�طارية  االتفاقية 
خاصة أنها تتيح العديد من فرص النمو الواعدة والمستدامة».
أهدافها  عن  «أدنوك»  إعالن  أعقاب  في  االتفاقية  جاءت 
لخفض  خططًا  تشمل  التي  االستدامة  مجال  في  الشاملة 
إلى  تصل  بنسبة  الحراري،  لالحتباس  المسببة  االنبعاثات 
نجاح  من  االستفادة  خالل  من   ،2030 عام  بحلول   %25
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واستخدامه  الكربون  أكسيد  ثاني  اللتقاط  الرائد  برنامجها 
لمنتجي  الدولي  لالتحاد  البيئي  اداء  تقرير  ووفق  وتخزينه. 
اقل  الخمس  الشركات  من  أدنــوك  تعد  والغاز،  النفط 
أنها  كما  الحراري.  لالحتباس  المسببة  لالنبعاثات  إطالقًا 
من أقل شركات النفط والغاز في كثافة إطالق غاز الميثان 
وذلك بنسبة تبلغ 0.01%. وكانت هذه الرسالة التي قامت 
الذي  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  خالل  بنشرها  «أدنــوك» 

احتضنته العاصمة اµماراتية مؤخرًا.
وتخزينه،  الكربون  اللتقاط  العالمي  المعهد  وبحسب 
تعمل  العالمي  الصعيد  على  كبرى  منشأة   23 توجد  فإنه 
وجميعها  وتخزينه،  الكربون  أكسيد  ثاني  التقاط  بتقنية 
مليون   40 إلى  يصل  ما  وتخزين  التقاط  على  القدرة  لديها 

طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
الشرق  منطقة  في  منشأة  أول  يعد  «الريادة»  أن  يُذكر 
بترول  شركة  ِقبَل  من  تطويره  تم  أفريقيا  وشمال  اوسط 
لطاقة  أبوظبي  وشركة  (أدنـــوك)  الوطنية  أبوظبي 
2016. ويستخدم هذا المشروع  المستقبل (مصدر) في عام 
غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه من مصنع حديد 
حقلي  في  وحقنه  بالسوائل  المشبع  للغاز  بديًال  اµمارات، 

«رميثة» و«باب» بأبوظبي لتعزيز إنتاجها.
لقد أثبتت هذه المنشأة جدواها، إذ يمكنها التقاط 800 
وتخطط  سنويًا،  الكربون  أكسيد  ثاني  من  متري  طن  ألف 
ماليين   5 إلى  وصوًال  مرات   6 الرقم  هذا  لمضاعفة  «أدنوك» 
عام  بحلول  سنويًا  الكربون  أكسيد  ثاني  من  متري  طن 
التي  الكربون  أكسيد  ثاني  كمية  يعادل  ما  وهو   ،2030

تمتصها ما يزيد على 5 ماليين فدان من اشجار سنويًا.

نجاح  من  المتحدة  العربية  ــارات  اµم دولــة  وتستفيد 
واستخدامه  الكربون  أكسيد  ثاني  اللتقاط  الرائد  برنامجها 
االتفاقية  «تعكس  ديسكالزي:  كالوديو  يقول  وتخزينه، 
التي تم توقيعها، التزام شركة إيني القوي بتعزيز شراكتنا 
المهمة مع أدنوك بما يحقق تأثيرًا إيجابيًا في مختلف مجاالت 

وجوانب أعمالنا».
تطوير  على  الشركتان  «ستتعاون  ديسكالزي:  وأضاف 
عملية  قيادة  إلى  تهدف  المدى  متوسطة  جديدة  حلول 
تماشيًا  وذلك  الطاقة،  قطاع  يشهدها  التي  الحالية  التحول 
مع استراتيجيتنا التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون 
عنها  أعلنت  التي  االستدامة  وأهداف   ،2030 عام  بحلول 

أدنوك مؤخرًا».
االستدامة  على  «أدنوك»  تركيز  يأتي  متصل،  نحو  على 
االبتكار  وتحفيز  للنمو،  استراتيجيتها  ضمن  رئيسًا  محركًا 
خفض  من  لتمكنها  متطورة  جديدة  تقنيات  عن  والبحث 
التكاليف وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط 
وقد  للدولة.  االقتصادي  العائد  زيادة  في  يسهم  بما  تنتجه 
وضعت الشركة نصب عينيها الحد من نسبة استهالك المياه 
العذبة في عملياتها إلى أقل من 0.5% من إجمالي المياه 
المستخدمة، إذ تستهلك حاليًا ما يصل إلى 99% من المياه 
إلى  وإعادتها  تصريفها  على  تعمل  والتي  التبريد،  غراض 
بأفضل  التام  والتقيد  االمتثال  لضمان  معالجتها  بعد  البحر 
المعايير والشروط، وهو ما أكدت عليه «أدنوك» في أسبوع 
التنوع  المستمر بدعم وحماية  التزامها  أبوظبي لالستدامة، 
البيولوجي في النظم البيئية البرية والبحرية في العاصمة 
حماية  وضمان  فيها،  تعمل  التي  المناطق  وجميع  اµماراتية 

 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.
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تخطط  االلتزام،  هذا  ضمن  كافة.  المجاالت  في  البيئة 
«أدنوك» لزرع 10 ماليين شتلة من أشجار القرم في منطقة 

الظفرة بإمارة أبوظبي بحلول عام 2022. 
وتخزينه،  الكربون  اللتقاط  العالمي  للمعهد  ووفقًا 
بارزًا  نجاحًا  المتحدة  العربية  ا¡مــارات  دولة  حققت  فقد 
واستخدامه  الكربون  أكسيد  ثاني  التقاط  تكنولوجيا  في 
انبعاثات  من  الحد  قيمة  بلغت   2017 عام  ففي  وتخزينه. 
(دوالر  ا¡سمنت  إنتاج  قطاع  في  الكربون  أكسيد  ثاني 
أميركي لكل طن من ثاني أكسيد الكربون) نحو 140 دوالرًا 
والتعدين  الطبيعي  الغاز  قطاعي  صعيد  وعلى  أميركيًا. 
الفضل  ويرجع  التوالي.  على  أميركيًا  دوالرًا  و90   97 نحو 
في تحقيق هذه ا´رقام إلى تبني تكنولوجيا التقاط ثاني 
المنشآت  مختلف  في  وتخزينه  واستخدامه  الكربون  أكسيد 

الصناعية بما يشمل قطاع النقل والتخزين.
العام  أعلنت  قد  ــوك»  «أدن كانت  متصل،  سياق  في 
متطورة  برية  حفارات  أربع  على  استحواذها  عن  الماضي 
الحد  بهدف  المتحدة  العربية  ا¡مــارات  دولة  في  مصنعة 
في  لها  التابعة  الحفر  عمليات  خالل  الكربون  انبعاثات  من 

قطاع النفط والغاز.
وأكد مصبّح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول 
الشركات  على  أن  «مبادلة»،  شركة  في  والبتروكيماويات 
إلى  التحول  حيثيات  تبني  الطاقة  قطاع  في  العاملة 
لفرض  التكنولوجيا  وسائل  وتكريس  النظيفة  الطاقة 
التوازن بين تقديم خدمات الطاقة التي تشهد طلبًا متزايدًا 

في االقتصادات العالمية واالستدامة.
وأوضح الكعبي خالل منتدى الطاقة للمجلس ا´طلسي 
لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  فعاليات  إحــدى  كان  الــذي 
الحوار  أهمية  نقّدر  عالمية،  استثمار  شركة  «بوصفنا  قائًال: 
والشراكات في تطوير وتطبيق حلول استراتيجية لعدد من 
تلبية  بينها  من  القطاع،  يواجهها  التي  الملحة  التحديات 
في  االنبعاثات  من  الحد  مع  للطاقة  المتنامية  االحتياجات 

ذات الوقت».
مبادرة  بإطالق  أبوظبي  حكومة  قامت  أخرى،  جهة  من 
شهدت  حيث  الماضي،  يناير  شهر  في  للمناخ  أبوظبي 
مراسم إطالق المبادرة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير 

أبوظبي  وسوق  أبوظبي،  البيئة  وهيئة  والبيئة،  المناخي 
.«Hub71»العالمي و

تعد  المبادرة  أن  (وام)  ــارات  ا¡م أنباء  وكالة  وذكــرت 
منظومة بحثية وتطويرية عالمية توفر المؤشرات والدراسات 
واالقتراحات الالزمة لتعزيز تكنولوجيا المناخ والمياه وترسيخ 
في  رائدًا  العالمية  المتحدة  العربية  ا¡مارات  دولة  مكانة 

جهود االستدامة ومكافحة التغير المناخي».
الكربون  أكسيد  ثاني  التقاط  برامج  تعد  ذلك،  إلى 
المتحدة  العربية  ـــارات  ا¡م ــة  دول سعي  في   ضــروريــة 
والغاز  النفط  إنتاج  لدعم  ا´مد  طويلة  أهدافها  لتحقيق 
واالستفادة من خبراتها للعب دور محوري في تلبية احتياجات 

العالم للطاقة.
مبادلة  شركة  أعلنت  أيضًا،  الماضي  يناير  شهر  وفي 
للبترول، التابعة لشركة مبادلة لالستثمار (مبادلة) عن إتمام 
ا¡نتاج  حصة  في  أويل  بريميير  لشركة  ا¡سناد  عقد  اتفاقية 
حقل  مشروع  من  بكل   %20 نسبتها  البالغة  المشترك 
«جنوب أندامان» وحقل «أندامان 1»، بعد الحصول على جميع 
الحكومية  في  المعنية  الجهات  من  الرسمية  الموافقات 
ا¡ندونيسية. وتعد «مبادلة للبترول» شريكًا في حصة ا¡نتاج 
تتولى  الذي   ،«2 «أندامان  حقل  في   %30 بنحو  المشترك 

«بريميير أويل» تشغيله.
في  العقود  لهذه  للبترول»  «مبادلة  امتالك  ظّل  في 
الحقول الثالثة المتجاورة، فقد أصبحت الجهة المالكة ´كبر 
مساحة امتياز في تلك المنطقة، ما يمنحها قدرة الولوج إلى 
حقول منطقة أِسيه الواقعة في حوض سومطرة الشمالية 
البحري، ا´مر الذي يسهم بدوره في تعزيز ودعم استراتيجية 

توسع الشركة وتطوير أعمالها في إندونيسيا.
بكونها  إندونيسيا  جمهورية  تستمر  نفسه،  السياق  في 
مطلع  ففي  ا¡ماراتية،  الطاقة  شركات  لنمو  جوهرية  سوقًا 
شركة  مع  تفاهم  مذكرة  «أدنــوك»  وقعت  الحالي  العام 
منشأة  تشييد  فرص  الستكشاف  ا¡ندونيسية  بيرتامينا 
بالونغان  في  بتروكيماويات  إلى  الخام  النفط  لتحويل 
«أدنوك»  تقوم  مبيعات  اتفاقية  إلى  إضافة  ا¡ندونيسية، 
528 ألف طن متري من غاز البترول المسال  بموجبها بتوريد 

إلى شركة «بيرتامينا» بحلول نهاية العام 2020. 

 »أدنوك« تركز على 
االستدامة بوصفها 
محركًا رئيسًا ضمن 

استراتيجيتها للنمو، 
وتحفيز االبتكار والبحث 

عن تقنيات جديدة 
متطورة والمحافظة 

على البيئة.
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رئيسة وزراء دولة باربادوس تحظى باستقبال مميز 
في غرفة أبوظبي

معالي  مع  أبوظبي،  غرفة  عام  مدير  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  بحث 
تعزيز  سبل  لها،  المرافق  والوفد  بربادوس،  دولة  وزراء  رئيسة  موتلي،  ميا 
كل  في  ا�عمال  مجتمعي  بين  التواصل  وآليات  المتبادل،  االستثمار 
التجاري  التعاون  عالقات  تحفيز  في  يسهم  بما  وباربادوس  أبوظبي  من 
مقر  في  وذلك،  المهمة  االقتصادية  القطاعات  بمختلف  واالستثماري 
مدير  نائب  القبيسي،  غرير  عبدا¤  السيد  بحضور  أبوظبي،  غرفة  مبنى 

عام الغرفة.
عالقات  تطوير  على  الغرفة  حرص  المهيري  هالل  محمد  سعادة  وأكد 
ضمن  االقتصادية  الفعاليات  مختلف  مع  واستثماري  تجاري  تعاون 
قطاع  أمام  جديدة  استثمارية  آفاق  لفتح  المستمر  وسعيها  استراتيجيتها 

ا�عمال والمستثمرين في شتى أرجاء العالم.
أبوظبي،  إمارة  في  المتاحة  االستثمار  فرص  سعادته  استعرض  كما 
مسلطًا الضوء على ما توفره ا·مارة ومؤسساتها من حوافز ومزايا جاذبة 

لرجال ا�عمال والمستثمرين ا�جانب.
عالوة على ذلك، قدم سعادته شرحًا وافيًا عن الخدمات التي توفرها 
غرفة أبوظبي، بوصفها ممثل القطاع الخاص والمعنية بشؤونه، مشيرًا 
المشاركة  على  المحلي  ا�عمال  مجتمع  بتشجيع  ستبادر  الغرفة  أن  إلى 
فرص  يُعزز  ما  باربادوس،  في  ستنظم  التي  االقتصادية  ا�حداث  في 

االستثمار والعالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
لدولة  زيارتها  أن  إلى  موتلي  ميا  معالي  ــارت  أش ناحيتها،   من 
ا·مارات العربية المتحدة هي ا�ولى لها، وقد أشادت بالنهضة الحضارية 
سعيها  مواصلة  في  بالدها  رغبة  على  وأكدت  البالد،  بها  تتسم  التي 
تشمل  التي  البلدين  بين  الثنائي  التعاون  أطر  تنمية  في  الحثيث 

التجاري  التعاون  آفاق  فتح  أهمية  وعلى  االقتصادية،  القطاعات  مختلف 
واالستثماري وتشجيع العمل المشترك، واالطالع عن كثب على مجاالت 

االستثمار وعقد لقاءات موسعة بين المسؤولين في البلدين.
وأكدت معالي موتلي أن بالدها تعد إحدى الوجهات السياحية الرائدة 
البحر الكاريبي وأكثر جزر المنطقة تطورًا وأمنًا، داعية غرفة  في منطقة 
ا·ماراتيين  والمستثمرين  ا�عمال  رجال  من  أعضائها  وجميع  أبوظبي 
إلى زيارتها والتعرف إلى إمكاناتها االقتصادية المتوافرة لديها، والنظم 
العديد  في  اقتصادية  مشروعات  إقامة  تكفل  التي  الميسرة  التشريعية 

من المجاالت.
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صناعة  تجارة  غرفة  عام  مدير  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  استقبل 
ماجينثا  سعادة  أبوظبي،  بإمارة  الغرفة  مبنى  مقر  في  أبوظبي، 
جاييسنها، سفير جمهورية سريالنكا لدى دولة ا�مارات العربية المتحدة، 

والوفد الدبلوماسي المرافق له.
بيئة  بين  التجاري  والتبادل  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء،  خالل  تم 
فتح  على  والعمل  سريالنكا،  في  ونظيرتها  أبوظبي  إمارة  في  ا£عمال 
آفاق العالقات االقتصادية بين الجانبين وتطويرها بما يسهم في تقوية 
من  تعزز  مبادرات  طرح  وأهمية  واالستثماري،  التجاري  التعاون  مجاالت 
زيادة اللقاءات بين الوفود التجارية التي من شأنها تسريع أداء قطاعات 

ا£عمال في مختلف أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية.
وقدم سعادة محمد هالل المهيري شرحًا تعريفيًا عن استراتيجية غرفة 
أبوظبي في دعمها لبيئة ا£عمال بأبوظبي، وقد استعرض حزمة متنوعة 
من الخدمات التي توفرها الغرفة £عضائها من شركات القطاع الخاص، 
بالمبادرات  الضيف  تعريف  عن  فضًال  والمستثمرين،  ا£عمال  وأصحاب 
االقتصادي  العمل  مجاالت  لدعم  أبوظبي  غرفة  تنفذها  التي  المبتكرة 

واالبتكار فيه. 
من جانبه أعرب سعادة ماجينثا جاييسنها عن سروره بالزيارة الرسمية 
والحفاوة.  االستقبال  حسن  من  وجده  وما  أبوظبي،  غرفة  إلى  له  ا£ولى 
وأشار سعادته إلى أن العالقات الثنائية الطيبة بين دولة ا�مارات العربية 
المجال  في  سيّما  ال  بعيد،  زمن  إلى  تعود  سريالنكا  وجمهورية  المتحدة 
المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  تعد  حيث  التجاري،  والتبادل  االقتصادي 
ضمن أهم 10 دول في حجم التجارة مع سريالنكا في مختلف القطاعات 
االقتصادية، مثل العقارات والبنية التحتية والقطاع الغذائي والسياحي، 
معربًا عن تقديره لما تنفذه دولة ا�مارات العربية المتحدة من مشروعات 

غرفة أبوظبي تبحث فرص التعاون االقتصادي 
مع السفير السريالنكي 

بهما  تحظى  اللذان  واالهتمام  الرعاية  وكذلك  سريالنكا،  في  متنوعة 
أن  إلى  مشيرًا  المتحدة،  العربية  ا�مارات  دولة  في  السريالنكية  الجالية 

نحو 300 ألف من الجالية السريالنكية يعملون فيها.
اقتصاديًا  شريكًا  تعد  أبوظبي  إمارة  أن  جاييسنها  سعادة  أضاف  كما 
مثاليًا لمجتمع ا£عمال السريالنكي ويمكن االستفادة من هذه الشراكة 

في تعزيز أواصر العالقات التجارية واالستثمارية بشكل أوسع.
للمشاركة  أبوظبي  غرفة  السريالنكي  السفير  دعا  زيارته،  ختام  في 
في فعاليات يوم االستقالل الثاني والسبعين لسريالنكا واالحتفال بمرور 
40 عامًا من العالقات الدبلوماسية بين سريالنكا ودولة ا�مارات العربية 
وسيشمل  بأبوظبي،  الحالي  فبراير  شهر  خالل  عقده  المقرر  المتحدة 
ا£عمال  بيئة  وتخدم  الخاص  القطاع  تهم  عديدة  اقتصادية  فعاليات 

بشكل عام.
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وصناعة  تجارة  غرفة  عام  مدير  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  استقبل 
الجمهورية  سفير  لينير  نيقوال  سعادة  الغرفة  مبنى  مقر  في  أبوظبي، 
ا�يطالية المعين لدى دولة ا�مارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، 
وذلك بحضور السيد عبدا� غرير القبيسي، نائب مدير عام الغرفة. وعبّر 
المهيري في بداية اللقاء عن أمنياته بالتوفيق للسفير ا�يطالي الجديد، 
في أداء مهام عمله، بما يعزز عالقات التعاون الوثيقة بين دولة ا�مارات 

العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا.
من جانبه أعرب سفير الجمهورية ا�يطالية عن سعادته بتمثيل بالده 
إقليمية  بمكانة  تحظى  أنها  مؤكدًا  المتحدة،  العربية  ا�مارات  دولة  لدى 
إلى  ومشيرًا  للقيادة،  الحكيمة  السياسة  بفضل  ومرموقة  عالية  ودولية 
البلدين  بين  التعاون  عالقات  لتوثيق  العملية  الجهود  مواصلة  أهمية 

الصديقين في المجاالت كافة، ال سيّما المجال االقتصادي والتجاري.
تمتلك  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  أن  لينير،  نيقوال  سعادة  وأكد   
كل المقومات التي تدعم استدامة النمو االقتصادي، في ظل ما تتمتع 

به من مزايا وإمكانات اقتصادية جاذبة ل³عمال.
من جهته، قدم سعادة المهيري شرحًا وافيًا عن خدمات غرفة أبوظبي 
المتحدة  العربية  ا�مارات  بدولة  ا·عمال  قطاع  دعم  في  الرائد  ودورها 
على  ومؤثرًا  فاعًال  ليكون  خاص،  بشكل  أبوظبي  وإمارة  عام،  بشكل 

المستويات المحلية وا�قليمية والعالمية. 

غرفة أبوظبي تستقبل السفير ا�يطالي 
لدى الدولة

إلى  مشيرًا  للغرفة،  ا�يطالي  السفير  زيارة  المهيري  سعادة  وثّمن 
لتعزيز  المتبادل  التعاون  لتكثيف  االستعداد  أتم  على  أبوظبي  غرفة  أن 
والمستثمرين  ا·عمال  بيئة  يخدم  بما  واالستثمارية،  التجارية   العالقات 

لدى الجانبين.

مقر  في  أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  عقدت 
عمل  اجتماع  بأبوظبي،  الرئيس  الغرفة  مبنى 
الصينية  شينما  بينجمي  مجموعة  من  وفد  مع 
التي  والصناعة  الطاقة  بقطاعات  المتخصصة 
الواعدة  التجارية  المجموعات  أهم  إحدى  تعد 
غرفة  الوفد  زار  حيث  الصين،  في  والحيوية 
الوفد  وطرح  خدماتها.  إلى  للتعرف  أبوظبي 
المتعلقة  استشاراتها  على  بالحصول  اهتمامه 
إمارة  في  ا·عمال  سوق  إلى  الدخول  بكيفية 
أبوظبي، واستكشاف أهم الفرص االستثمارية 
تعود  تجارية  شراكات  عقد  وإمكانية  المتاحة 

بالنفع والفائدة على الجانبين.
هالل  محمد  سعادة  رحب  ذلك،  سياق  في 
بالوفد  أبوظبي  غرفة  عام  مدير  المهيري، 
الصيني، بحضور السيد عبدا� غرير القبيسي، 
كل  ممثلي  من  وعدد  الغرفة،  عام  مدير  نائب 
موانئ  وشركة  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  من 

أبوظبي.
العالقات  دور  على  المهيري  سعادة  وأكد 
بيئة  بين  تجمع  التي  المتينة  االقتصادية 
السعي  وأهمية  والصين،  ا�مارات  في  ا·عمال 
إلى تطويرها في مختلف المجاالت االستثمارية 

يوازي  وبما  البلدين،  مصلحة  فيه  لما  والتجارية، 
ا�مكانات الكبيرة المتوافرة لديهما. 

الشركات  مجموعة  سعادته  دعــا  كما 
الفرص  من  لالستفادة  ــرة  ــزائ ال الصينية 
الصناعية  المشروعات  �قامة  والتسهيالت 
ا·عمال  ــال  رج مع  بالمشاركة  المختلفة 
أبوظبي،  إمارة  في  والشركات  والمستثمرين 
في  التجاري  والتوسع  االرتقاء  في  يسهم  ما 

عالقات التعاون االقتصادي واالستثماري.

الصيني  للوفد  المجال  أتيح  أخرى،  جهة  من 
للتعرف إلى العديد من فرص ا·عمال المتوافرة 
والواعدة في إمارة أبوظبي من خالل العروض 
من  االجتماع  خالل  عرضها  تم  التي  التقديمية 
وموانئ  لالستثمار،  أبوظبي  مكتب  جانب 
وحجم  بكّم  الصيني  الوفد  أشاد  وقد  أبوظبي. 
الفرص التجارية المتوافرة، ما يمكنها من جذب 
ا·جنبية  االستثمارات  من  العديد  واستقطاب 

إلى العاصمة أبوظبي. 

غرفة أبوظبي تعقد اجتماع عمل مع وفد صيني تجاري

50 . صوت األعمال

ا�خبار

48-50 Arabic NEWS.indd   50 1/29/20   5:05 PM




