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االفتتاحية
اتحاد اإلمارات ....الحصاد
بقلم رئيس التحرير
ألن رؤى االحتــاد والوحــدة ،تُعــد أرقــى أدبيــات البنــاء احلضــاري والتنمــوي ،وأســمى غايــات التطــ ّور
اإلنســاني يف أجــل معانيــه ،ملــا تتيحــه فلســفة االحتــاد مــن شــحذ القــدرات وتصويــب بوصلتهــا جتــاه البنــاء
والتط ـ ّور والتق ـ ُّدم ومقارعــة التحديــات..
فإننــا مــن دون شــك نــدرك ،ويــدرك العالــم كلــه ،معنــى ومغــزى وعمــق وتفــرد جتربــة اإلمــارات ،التــي
تأسســت وبــرزت ســاطعة بفضــل اهلل تعالــى ،ثــم بفضــل عزميــة وبصيــرة حــكام اإلمــارات املؤسســن،
حينمــا توحــدت النوايــا ،وارتقــت وعلــت الهمــم ،وازدانــت تلــك األرض الطيبــة يف الثانــي مــن ديســمبر
مــن العــام  ،1971وتكللــت اجلهــود املباركــة للمغفــور لهمــا بــإذن اهلل تعالــى ،الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان ،والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم «طيــب اهلل ثراهمــا» ،وإخوانهــم احلــكام ،بإعــان قيــام احتــاد
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،لتعلــو مضامــن وغايــات وحــدة واحتــاد شــامخ ،تزاحمــت معــه فع ـ ً
ا
وواقعـاً مشــرفاً ،مســيرة مــن اإلجنــازات واملؤشــرات الرياديــة يف كافــة حقــول التنميــة بــا اســتثناء ،وعلــى
كافــة ربــوع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف ســياق أبهــر العالــم كلــه ،دِ و ِلــه و ُدويال ِتــه وأقاليمــه يف كافــة
أصقــاع األرض ،حائــزاً بجــدارة لتقديــر وإشــادة املؤسســات التنمويــة الدوليــة.
وليظــل ســائراً محافظـاً علــى ذاك النهــج املبــارك ،مــن أدركــوا أن االحتــاد هــو امليــراث ،واملــآل ،واملصيــر..
فتتابعــت اإلجنــازات تلــو األخــرى لتحلــق خفاقــة يف ســماء وعلــى أرض االحتــاد ،يف عهــد «خيــر خلـ ٍـف
خليــر سـ ٍ
ـلف» ،صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،وصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
«رعــاه اهلل» ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب القائــد
األعلــى للقــوات املســلحة ،وأخوانهــم احلــكام.
لــم تنتظــر اإلمــارات الكثيــر مــن الوقــت ،وبعــد مــرور  45عام ـاً فقــط علــى تأســيس احتادهــا املبــارك،
لتعلــن للعالــم أجمــع ،أن رؤى االحتــاد هــي اخليــار االســتراتيجي الــذي ال منــاص منــه ،وأن تســخير كافــة
املُقــدِّرات والثــروات ،لرفــع شــأن اإلمــارات عاليــاً يف كافــة احملافــل الدوليــة ،تســاير ،وحتولهــا ملركــز
اقتصــادي عاملــي ،مــع حصادهــا للمراتــب الرياديــة األولــى يف العالــم ،يف قطاعــات حيويــة عديــدة ،كالبنيــة
التحتيــة ،وتســهيل ممارســة األعمــال ،واســتخدامات التكنولوجيــا ،وتطـ ّور قطاعــات التقنيــة واالتصــاالت،
فضـ ً
ا علــى تطـ ّور متســارع يف الصناعــات التحويليــة والســياحة واخلدمــات املاليــة ،مــع تعزيــز انفتاحهــا
االقتصــادي العاملــي بــل وترســيخ جتربــة رائــدة يف التطـ ّور احلضــاري واإلنســاني ،يحصــد ثمــاره اليــوم كل
مــن يعيــش علــى تلــك األرض الطيبــة..
فتحيــة إجــال وتقديــر ملــن ســبقوا ببصيرتهــم وعزميتهــم التــي ال تلــن ،وقارعــوا جــل التحديــات،
وحتصنــوا بــروح االحتــاد اخلفاقــة الوثابــة ملســتقبل مشــرق مــن التنميــة والبنــاء يف شــتى احملافــل ..نعــم
هنيئــاً لإلمــارات ..حصــاد االحتــاد.
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أخـــبار

أعرب عــن تقديره للحضور الالفت
للشــركات والمؤسسات الوطنية خالل
زيارة ســموه لـ«سيتي سكيب دبي»

محمد بن راشــد :المشاركات
العالميــة تعكس مكانة اإلمارات
كمركز محــوري لالقتصاد العالمي
أعــرب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم
دبــي «رعــاه اهلل» ،عــن تقديــره للحضــور
الالفــت للشــركات واملؤسســات الوطنيــة
يف معــرض «ســيتي ســكيب جلوبــال» يف
دورتــه الـــ ،15الــذي اســتضافه مركــز دبي
التجــاري العاملــي خــال شــهر ســبتمبر
املاضــي ،حيــث أشــاد ســموه بحجــم
املشــاركات اخلارجيــة للشــركات العامليــة
يف هــذه الــدورة مــن املعــرض ،مؤكــداً
ســموه أن زيــادة املشــاركات مــن كافــة
أنحــاء العالــم تعكــس املكانــة املتناميــة
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التــي تتمتــع بهــا اإلمــارات كمركز محوري
لالقتصــاد العاملــي ،بينمــا ميثــل معــرض
ســيتي ســكيب إحــدى أهــم املنصــات التــي
جتمــع يف دبــي كبــار املطوريــن العقاريــن
يف املنطقــة والعالــم ،مــع اختيــار
الشــركات العامليــة لدبــي كبوابــة رئيســة
للترويــج ملشــاريعها اجلديــدة.
وخــال الزيــارة التــي رافــق ســموه فيهــا،
كل مــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي،
وســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم دبــي،
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد

بــن راشــد آل مكتــوم ،علــى أهميــة تن ـ ّوع
املعــروض يف الســوق العقاريــة مــن قبــل
املطوريــن العقاريــن لتناســب مختلــف
االحتياجــات ،وذلــك مــع االلتــزام
بأرقــى املعاييــر واملمارســات العامليــة،
مبــا تشــمله مــن تصميمــات حديثــة
ومتن ّوعــة ،باإلضافــة إلــى توافــر عوامــل
الراحــة واألمــان ومراعــاة املتطلبــات
البيئيــة التــي أصبحــت تش ـ ّكل أحــد أهــم
املعاييــر التــي يأخذهــا املســتثمرون بعــن
االعتبــار حــول العالــم.
واســتهل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم زيارتــه للمعــرض

بزيــارة منصــة «ميــدان» ،حيــث كان يف
اســتقبال ســموه ،ســعيد حميــد الطايــر،
رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة ميــدان،
والــذي أطلــع ســموه علــى أحــدث
املشــروعات التــي تنفذهــا الشــركة
وأبرزهــا «ميــدان ون مــول» مبســاحة
تزيــد علــى  30ألــف متــر مربــع مــن
املســاحات الداخليــة واخلارجيــة متعـ ّددة
االســتخدامات.
كمــا زار صاحــب الســمو نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي «رعــاه اهلل» ،الركــن اخلــاص
بشــركة «مــراس القابضــة» ،حيــث اطلــع

مــن املهنــدس عبداللـــه أحمــد احلبــاي،
رئيــس الشــركة علــى أحــد مشــاريعها
وهــو الوجهــة الشــاطئية ال ميــر والتــي
جتمــع بــن احملطــات الترفيهيــة ومتاجــر
التجزئــة واملرافــق اخلدميــة وتضــ ّم
منــازل مطلّــة علــى الشــاطئ وفندقــاً،
وميتــ ّد علــى مســاحة تزيــد علــى 9.5
مليــون قــدم مربعــة.
كمــا توقــف ســموه عنــد منصــة «دبــي
القابضــة» واطلــع مــن قياداتهــا علــى
أبــرز مشــاريعها وخططهــا التطويريــة
ومحفظتهــا االســتثمارية ومــا يتــم تنفيــذه
مــن مشــروعات عمالقــة ،ومــن أبرزهــا

مشــروع «جميــرا ســنترال».
كمــا زار ســموه منصــة «دبــي اجلنــوب»،
حيــث اســتمع مــن ســعادة خليفــة الزفــن،
الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة مدينــة
دبــي للطيــران» و»دبــي اجلنــوب» علــى
أبــرز مشــاريعها العقاريــة والفــرص
االســتثمارية الواعــدة التــي توفرهــا
خــال فعاليــات «معــرض ســيتي ســكيب
.2016
كمــا اطلــع ســموه علــى أبــرز املشــاريع
العقاريــة التــي تنفذهــا شــركة» إعمــار
العقاريــة» ومشــروع ناطحــة الســحاب
«البــرج» ،والــذي قــام بتصميمهــا
املعمــاري العاملــي ســانتياغو كاالترافــا،
يف قلــب مشــروع مجتمعــي متكامــل
مبســاحة ســتة كيلومتــرات مربعــة علــى
خــور دبــي.
وزار ســموه منصــة شــركة «نخيــل»
العقاريــة ،حيــث اســتمع مــن علــي راشــد
لوتــاه ،رئيــس مجلــس إدارة الشــركة
لشــرح حــول أحــدث مشــاريعها ،والــذي
أطلقتــه تزامنــاً مــع انعقــاد املعــرض
حتــت اســم «بالــم  »360وهــو عبــارة
عــن بــرج مــزدوج ،فندقــي وســكني علــى
جزيــرة نخلــة جميــرا يحتــوي علــى منــازل
ســطحية فاخــرة علــى مســاحات تبلــغ 12
ألــف قــدم مربعــة.
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أخـــبار

بحضور منصور بن زايد
ورئيس الوزراء الجزائري

اإلمارات والجزائر
توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون
شــهد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء،
وزيــر شــؤون الرئاســة ،ومعالــي عبداملالــك
ســال رئيــس الــوزراء اجلزائــري يف
اجلزائــر توقيــع عــدد مــن مذكــرات
التفاهــم بــن دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة واجلمهوريــة اجلزائريــة
الدميقراطيــة الشــعبية الشــقيقة يف
مختلــف املجــاالت .والتــي تضمنــت توقيــع
مذكــرة تفاهــم بــن املصــرف املركــزي
بالدولــة والبنــك املركــزي اجلزائــري،
ومذكــرة تفاهــم للتعــاون بــن غرفــة جتــارة
وصناعــة أبوظبــي والغرفــة اجلزائريــة
للصناعــة والتجــارة ،ومذكــرة تفاهــم بــن
البلدين لتأســيس شــركة مشــتركة لتصنيع
وصيانــة املركبــات ذات العالمــة التجاريــة
«مرســيدس بنــز» .ومذكــرة تفاهــم بــن
شــركة مــزارع العــن وشــركة اقروديــف
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اجلزائريــة.
كمــا مت توقيــع اتفاقيــة بــن شــركة سيبســا
وشــركة ســوناتراك ،إضافــة إلــى اتفاقيــة
يف مجــاالت قطــاع الطاقــة يف اجلزائــر
بــن شــركة ســيبا وشــركة ســوناتراك .كمــا
مت توقيــع مذكــرة تفاهــم إلنشــاء مصنــع
امليالمــن بــن شــركة بوريالــس وشــركة
ســوناتراك.
وعقــب توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن شــركة
بوريالــس وشــركة سيبســا ،قــال معالــي
ســهيل بــن محمــد فــرج املزروعــي ،وزيــر
الطاقــة العضــو املنتــدب يف شــركة
االســتثمارات البتروليــة الدوليــة «آيبيــك»:
«إنــه بفضــل توجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،وصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد

األعلــى للقــوات املســلحة ،ومتابعــة ســمو
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون
الرئاســة رئيــس مجلــس إدارة شــركة
االســتثمارات البتروليــة الدوليــة «آيبيــك»
تقــوم الشــركة بــدور أساســي يف الدفــع
قدمــاً باالتفاقيــات التــي تبرمهــا شــركتا
«سيبســا» و»بورياليــس» لضمــان جنــاح
هــذه االتفاقيــات ،وذلــك مــن خــال
عضويتهــا يف شــركات مختلفــة ودرايتهــا
العميقــة باملبــادرات احلكوميــة املشــتركة
وكيفيــة االســتفادة منهــا علــى أكمــل
وجــه ،حيــث تقــوم اســتراتيجية «آيبيــك»
علــى توظيــف خبراتهــا وشــبكتها الدوليــة
الواســعة لتعزيــز القيمــة املضافــة يف
اســتثماراتها املختلفــة يف كل مراحــل
سلســلة القيمــة الهيدروكربونيــة».
كمــا شــهد ســمو الشــيخ منصــور بــن

زايــد ال نهيــان ،ومعالــي عبداملالــك ســال ،اتفاقيــة وزارة التغيــر
املناخــي والبيئــة بدولــة االمــارات ،ووزارة الفالحــة والتنميــة
الريفيــة باجلزائــر ،إلنشــاء محميــة طبيعيــة كمــا مت توقيــع مذكــرة
تفاهــم بــن وزارة االقتصــاد ووزارة الصناعــة واملناجــم باجلزائــر.
كمــا شــهد الطرفــان توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون بــن احتــاد
غــرف التجــارة والصناعــة باإلمــارات ومنتــدى رؤســاء املؤسســات
اجلزائريــة ،كمــا مت توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن صنــدوق أبوظبــي
للتنميــة ومستشــفى النعامــة باجلزائــر.
وقــد قــام ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،بزيــارة مصنــع
«مرســيدس بنــز» بواليــة تيــارت اجلزائريــة ،حيــث تضمنــت
جولــة ســموه التعــرف علــى أقســام التصنيــع واإلنتــاج واســتمع
لشــرح مــن القائمــن علــى املصنــع حــول مراحــل إنتــاج الســيارات
والطاقــة االســتيعابية للمصنــع وأنــواع الســيارات التــي ينتجهــا
املصنــع.
وأشــاد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد بــدور القائمــن علــى
املصنــع ممــا كان لــه األثــر يف مســتوى إنتاجيــة املصنــع الكبيــرة
واجلــودة العاليــة للمنتجــات التــي يتــم تصنيعهــا والتــي تعكــس
جــودة املنتجــات اجلزائريــة.
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أخـــبار

موانئ أبوظبي

تســتضيف الدورة الثانية
من مؤتمر تمويل
وتجارة السفن
اســتضافت موانــئ أبوظبــي ،الــدورة
الثانيــة مــن مؤمتــر متويــل وجتــارة
الســفن الــذي نظمتــه مؤسســة «ماريتــامي
ســتاندرد» مؤخــراً ،حيــث تضمــن عــدداً
مــن اجللســات النقاشــية التــي تهــدف
إلــى حتديــد املســار املســتقبلي لقطاعــي
الشــحن والنقــل البحــري.
وناقــش املتحدثــون وضع االســتراتيجيات
واخلطــط املاليــة املناســبة لتلبيــة
احتياجــات الســوق ومواجهــة حتدياتــه،
إضافــة إلــى العديــد مــن اجللســات
النقاشــية والعــروض األخــرى التــي
قدمهــا خبــراء يف كل مــن قطاعــات
َّ

املوانــئ والشــحن وإدارة الســفن والقانــون
واألعمــال املصرفيــة واملاليــة.
وأجمــع املتحدثــون علــى أهميــة تعــاون
القطاعــات املصرفيــة واملاليــة وعملهــا
معـاً بشــكل وثيــق لدعــم القطــاع البحري.
وأعــرب الكابــن محمــد جمعة الشامســي
الرئيــس التنفيــذي ملوانــئ أبوظبــي عــن
ثقتــه بــأن هــذا املؤمتــر مي ّثــل منصــة
وصنّــاع
مالئمــة جمعــت أهــم املؤثريــن ُ
القــرار يف هــذا املجــال.
حضــر املؤمتــر الشــيخ طــال خالــد
الصبــاح رئيــس مجلــس إدارة شــركة
ناقــات النفــط الكويتيــة ،وعلــي شــهاب

نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة ناقــات
النفــط الكويتيــة ،وخميــس جمعــة
بوعميــم العضــو املنتــدب والرئيــس
التنفيــذي ملجموعــة اخلليــج للمالحــة،
واملهنــدس ياســر زغلــول الرئيــس
التنفيــذي لشــركة اجلرافــات البحريــة
الوطنيــة ،واملهنــدس راشــد احلبســي
الرئيــس التنفيــذي لهيئــة اإلمــارات
للتصنيــف «تصنيــف» ،وانــدرو بيــرد
مــن شــركة «واتســون فارلــي ويليامــز»..
وعــدد مــن كبــار الشــخصيات واخلبــراء
احملليــن واإلقليميــن والعامليــن .

 16مليار دوالر
عائــدات «آيبيك» في النصف
األول 2016
ّ

حققــت شــركة االســتثمارات البتروليــة
الدوليــة «آيبيــك» ،أرباحــاً تشــغيلية
بقيمــة  1.43مليــار دوالر يف النصــف
األ ّول مــن  ،2016مــا يعكــس قــوة ومتانــة
أداء اســتثماراتها الرئيســية يف قطــاع
الطاقــة علــى الرغــم مــن البيئــة الســائدة
بســبب انخفــاض أســعار النفــط.
وبلغــت عائــدات «آيبيــك»  16.09مليــار
دوالر يف النصــف األ ّول مــن العــام
احلالــي مقارنــة مــع  18.67مليــار دوالر
خــال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام املاضــي.
وواصلــت املجموعــة حتقيــق تدفقــات
نقديــة إيجابيــة ،إذ بلــغ صــايف التدفــق
النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية 1.65
مليــار دوالر خــال النصــف األ ّول مــن
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العــام  2016مقارنــة مــع  1.73مليــار
دوالر يف النصــف األ ّول مــن العــام .2015
وقــال معالــي ســهيل بــن محمــد فــرج
فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة العضــو
املنتــدب لشــركة االســتثمارات البتروليــة
الدوليــة «آيبيــك»« :إن األداء التشــغيلي
املتــن لـ»آيبيــك» خــال النصــف األ ّول
مــن العــام  2016يعكــس كفــاءة وقــوة
اســتراتيجية املجموعــة املؤسســية يف
ظــل التحديــات الكبيــرة التــي تشــهدها
صناعــة النفــط والغــاز علــى املســتوى
العاملــي ..مشــيراً إلــى أنــه رغــم التراجــع
املتواصــل يف أســعار النفــط متكنــت
«آيبيــك» مــن تســجيل أداء مالــي مبهــر،
حيــث اســتمرت يف حتقيــق تدفقــات

نقديــة إيجابيــة مــن خــال التزامهــا
باســتراتيجية مدروســة يف اإلدارة املاليــة
يف الوقــت الــذي تواصــل فيــه االســتفادة
مــن اســتثماراتها االســتراتيجية بعيــدة
املــدى يف محفظــة عامليــة متن ّوعــة».
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«ديار للتطوير» تطلق باقة استثمارية
مع عائدات مضمونة بنسبة  ٪ 14على
شقق «ذي آتريا» الفاخرة في دبي

«ديار للتطوير» تسجل  168مليون درهم أرباح ًا
صافية خالل األشهر التسعة األولى من 2016
 ٪ 85نمو إيرادات الشركة مقارنة بذات الفترة من العام 2015
حققــت «ديــار للتطويــر» ،شــركة التطويــر
العقــاري واخلدمــات العقاريــة الرائــدة يف
دبــي ،أرباح ـاً صافيــة بقيمــة  168مليــون
درهــم خــال األشــهر التســعة األولــى
مــن عــام  ،2016وذلــك بحســب تقريــر
النتائــج املاليــة والتشــغيلية الــذي أعلنــت
عنــه الشــركة النصــف الثانــي مــن أكتوبــر
املاضــي.
وبحســب التقريــر ،ســجلت الشــركة
ارتفاعــاً ملحوظــاً يف اإليــرادات خــال
األشــهر التســعة املاضيــة لتبلــغ 261
مليــون درهــم إماراتــي ،مــا ميثــل زيــادة
بنســبة  ٪85مقارنــة بإيــرادات الشــركة
خــال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2015
والتــي بلغــت  141مليــون درهــم.
وبدورهــا ،ســجلت إيــرادات العقــارات
التابعــة للشــركة منــواً متزايــداً ،حيــث
بلــغ مجمــوع اإليــرادات  175مليــون درهــم
إماراتــي خــال األشــهر التســعة األولــى
مــن عــام  ،2016مقارنة بـــ 67مليون درهم
خــال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام املاضــي ،يف
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حــن انخفضــت تكاليــف ونفقــات الشــركة
مــن  132مليــون درهــم إماراتــي خــال
األشــهر التســعة األولــى مــن العــام ،2015
إلــى نحــو  114مليــون درهــم إماراتــي يف
الفتــرة ذاتهــا مــن العــام .2016
وتعقيبــاً علــى تلــك النتائــج اإليجابيــة،
قــال ســعيد القطامــي ،الرئيــس التنفيــذي
لشــركة «ديــار للتطويــر»« :واصلــت «ديــار»
حتقيــق أداء متميــز خــال عــام .2016
واضــح
وتتجلــى هــذه النجاحــات بشــكل
ٍ
مــن خــال تســجيل إيــرادات مرتفعــة،
وصــايف أربــاح بقيمــة  168مليــون درهــم
خــال األشــهر التســعة األولــى مــن عــام
 .2016وهــذا مــا يؤكــد مــدى جنــاح
اســتراتيجيتنا طويلــة األمــد والتــي تتمتــع
باملرونــة مــع البيئــة العقاريــة املتط ـ ّورة يف
دبــي ،كمــا أنهــا تأكيــد علــى ثقــة عمالئنــا
وقــوة العالقــة التــي تربطنــا بهــم».
وأضــاف القطامــي :شــهدت «ديــار
للتطويــر» حتقيــق تقــدم كبيــر يف العديــد
مــن املشــاريع البــارزة التــي دشــنتها .كمــا

أن أنشــطة الشــركة األخــرى يف إدارة
العقــارات وإدارة املرافــق وإدارة جمعيــات
املــاك مســتمرة يف النمــو والتوســع ،يف
ّ
حــن تســاهم العقــارات التــي تقدمهــا
الشــركة ،ســوا ًء لألســواق املتوســطة أو
الفاخــرة ،يف تعزيــز املكانــة الرياديــة التــي
تتبوأهــا الشــركة ضمــن القطــاع العقــاري.
وقــد كشــفت «ديــار للتطويــر» يف شــهر
أغســطس املاضــي ،عــن بــدء العمليــات
اإلنشــائية يف مشــروعها الفندقــي يف
منطقــة البرشــاء بالقــرب مــن مــول
اإلمــارات .وســيقدم املشــروع املقــ ّرر
إجنــازه يف الربــع األ ّول مــن  2018مزيــداً
مــن خيــارات اإلقامــة ضمــن فئــة أربعــة
جنــوم واملــز ّودة مبرافــق عاليــة اجلــودة
وذلــك بهــدف تلبيــة الطلــب املتزايــد علــى
هــذه الفئــة مــن الفنــادق .وســيضم الفندق
 408وحــدات تشــمل  299وحــدة فندقيــة
متن ّوعــة إضافــة إلــى  109شــقق فندقيــة،
ويُقــام املشــروع علــى مســاحة 70,800
قــدم مربعــة.

أعلنــت «ديــار للتطويــر» ،عــن إطــاق باقــة
اســتثمارية تضمــن للمســتثمرين يف بــرج
الشــقق الفندقيــة يف مشــروع «ذي آتريــا»
احلصــول علــى عائــدات بنســبة  ٪14خالل
أول عامــن باإلضافــة إلــى باقــة مــن املزايــا
الفاخــرة األخــرى.
ويقــع مشــروع «ذي آتريــا» الفريــد يف
منطقــة «اخلليــج التجــاري» .ويتضمــن
برجـاً ســكنياً مؤلفـاً مــن  30طابقـاً ،وبرجـاً
للشــقق الفندقيــة مــن فئــة األربعــة جنــوم،
بــإدارة شــركة الفنــادق العامليــة ملينيــوم آند

كوبثــورن والــذي يتميــز بتصاميــم داخليــة
مــن شــركة «يــو ســتوديو» العامليــة املعروفــة
بلمســاتها اإلبداعيــة املبتكــرة.
كمــا ســتوفر باقــة ديــار االســتثمارية
فــرص اإلقامــة يف مشــروع « ذا أتريــا»
للشــقق الفندقيــة ملــدة تصــل إلــى 20
ليلــة ســنوياً ،وأســعاراً مخفضــة للغــرف
الفندقيــة للعائلــة واألصدقــاء ،وخصومــات
علــى املطاعــم يف مشــروع «ذي آتريــا».
وبهــذه املناســبة ،قــال ســعيد القطامــي،
الرئيــس التنفيــذي لشــركة «ديــار»« :توفــر
الباقــة االســتثمارية يف مشــروع «ذي اتريــا»
للمســتثمرين فرصــة امتــاك إحــدى
الشــقق الفندقيــة يف واحــدة مــن أهــم
مناطــق دبــي العصريــة مــع ضمــان عائدات
بنســبة  ٪14علــى مــدى عامــن ،باإلضافــة
إلــى مجموعــة متنوعة من املزايــا الفاخرة.
ورغــم شــهرتها كمنطقــة جتاريــة بالدرجــة
األولــى ،تشــكل منطقــة «اخلليــج التجــاري»
اليــوم وجهــة نابضــة بأســاليب احليــاة
العصريــة والوجهــات الســياحية ،وهــي مــن
املناطــق الســكنية التــي تشــهد معــدالت
طلــب مرتفعــة يف اإلمــارة».
وأضــاف القطامــي« :يعــ ّد مشــروع «ذي
آتريــا» ،الــذي ســيتم اســتكماله خــال

األشــهر املقبلــة ،واحــداً مــن مشــاريع
الضيافــة والســكن العصريــة التــي تطورها
«ديــار» ،وســيحظى بإطاللــة مميــزة علــى
«قنــاة دبــي املائيــة» بجســورها األنيقــة
واملمشــى الــذي ميتــد بطــول  6كيلومترات.
ويأتــي مشــروع «ذي آتريــا» اســتجاب ًة
للطلــب الكبيــر علــى املشــاريع عاليــة
اجلــودة .كمــا توفــر حزمــة العــروض التــي
أطلقناهــا خصيصــاً ملســتثمرينا قيمــ ًة
مجزيــة ال مثيــل لهــا يف الســوق».
وميتــد مشــروع «ذي اتريــا» ،املقــرر إجنــازه
خــال الربــع األخيــر مــن عــام  ،2017علــى
مســاحة  1،2مليــون قــدم مربعــة .ويضــم
املشــروع  347شــقة فندقيــة مبــا فيهــا
شــقق اســتوديو وشــقق مــن غرفــة نــوم
واحــدة ،وغرفتــي نــوم ،وثــاث غــرف نــوم
إضافــة إلــى شــقق مــن ثــاث غــرف نــوم
ذات طابقــن .أمــا البــرج الســكني املجــاور،
فيتألــف مــن  219شــقة .وســتتاح الفرصــة
أمــام الضيــوف للوصــول إلــى مجموعــة
مــن املرافــق الفاخــرة كاملســبح املفتــوح ذي
اإلطــاالت الســاحرة علــى «بــرج خليفــة»،
ومنتجــع الســبا الصحــي الفاخــر ،والصالــة
الرياضيــة ،واملطاعــم.
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توفير قاعة التداول االفتراضي للطلبة بالجامعة

تمويل  160مزرعة

«أبوظبي المالي» و«العين للعلوم
والتكنولوجيا» يتفقان على تعزيز
الشراكة

«التغير المناخي» و«خليفة لتطوير المشاريع»
يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي

وقــع ســوق أبوظبــي لــأوراق املاليــة،
مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة العــن للعلــوم
والتكنولوجيــا ،وذلــك يف إطــار حــرص
الطرفــن علــى نشــر الوعــي لــدى طلبــة
اجلامعــات يف مجــال املــال واألعمــال،
وأهميــة ربــط مخرجــات التعليــم بســوق
العمــل ،ممــا يســاهم يف رفــده بجيــل
مــن اخلريجــن مــن ذوي الكفــاءات
املتميــزة التــي جتمــع بــن اخلبــرة العلميــة
والعمليــة.
واتفــق الطرفــان مبوجــب املذكــرة التــي
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جــرى توقيعهــا يف مقــر الســوق بحضــور
ســعادة راشــد البلوشــي الرئيــس التنفيذي
لســوق أبوظبــي لــأوراق املاليــة ،والدكتــور
نــور الديــن عطاطــرة الرئيــس املستشــار
جلامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا،
وعــدد مــن مســؤولي اإلدارة العليــا يف
الســوق علــى التعــاون يف تســعة مجــاالت،
ومــن ضمنهــا توفيــر قاعــة للتــداول
االفتراضــي يف اجلامعــة.
ومــن جانبــه ،صــرح الدكتــور نــور الديــن
العطاطــرة ،الرئيــس املستشــار جلامعــة

العــن للعلــوم والتكنولوجيــا ،بــأن توقيــع
مذكــرة التفاهــم بــن جامعــة العــن للعلــوم
والتكنولوجيــا وســوق أبوظبــي لــأوراق
املاليــة مــن شــأنه أن يحقــق تعاونـاً مثمــراً
بــن الطرفــن يف مجــاالت التفاعــل مــع
املجتمــع ورفــع فاعليــة التعليــم األكادميــي
وربطــه مبؤهــات ســوق العمــل ،مؤكــداً
علــى ضــرورة تفعيــل دور املؤسســات
التعليميــة يف إثــراء ســوق العمــل بكفــاءات
وطنيــة مؤهلــة.

االســتفادة مــن خبــرة وزارة التغيــر املناخــي
والبيئــة يف دراســة كافــة خطــط األعمــال
ذات الصلــة باملشــاريع الزراعيــة مــن
الناحيــة الفنيــة ملســاعدته علــى إمتــام
إجــراءات املوافقــة علــى تقــدمي اخلدمــات
التمويليــة ألصحابهــا.

وقعــت وزارة التغييــر املناخــي والبيئــة،
مذكــرة تفاهــم مــع صنــدوق خليفــة لتطويــر
املشــاريع ،بهــدف وضــع إطــار للتعــاون
املشــترك وتنســيق اجلهــود يف مجــال تنمية
القطــاع الزراعــي ،عبــر دعــم املزارعــن
ومشــاريع اســتزراع األحيــاء املائيــة يف
اإلمــارات ،وتوفيــر الدعــم للمؤسســات
الزراعيــة الصغيــرة واملتوســطة العاملــة
يف مجــال إنتــاج احملاصيــل وطــرق

اإلنتــاج واإلنتــاج احليوانــي وأنظمــة الــري
واالقتصــاد والتســويق.
وقــع املذكــرة يف مقــر صنــدوق خليفــة يف
أبوظبــي ،كل مــن معالــي الدكتــور ثانــي
بــن أحمــد الزيــودي وزيــر التغيــر املناخــي
والبيئــة ،وســعادة حســن جاســم النويــس،
رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق خليفــة
لتطويــر املشــاريع.
وتتيــح مذكــرة التفاهــم لصنــدوق خليفــة

وقــال الزيــودي« :إن الهــدف مــن وراء
مذكــرة التفاهــم ،هــو تعزيــز التعــاون بــن
الطرفــن علــى دعــم وتطويــر املؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة يف اإلمــارات ،يف
مجــال اإلنتــاج الزراعــي ملشــاريع البيــوت
احملميــة بنظــام الزراعــة املائيــة (الزراعــة
بــدون تربــة) والزراعــة العضوية واســتزراع
األحيــاء املائيــة واملشــاريع ذات الصلــة
بهمــا ،وزيــادة مســاهمة هــذه املشــاريع
يف تعزيــز األمــن الغذائــي الوطنــي ،الــذي
يشــكل واحــدة مــن القضايــا ذات األولويــة
يف الدولــة».
ومــن جهتــه قــال ســعادة حســن النويــس:
«إن صنــدوق خليفــة أطلــق قبــل نحــو 4
ســنوات برنامجــاً زرعيــاً موجهــاً لدعــم
املزارعــن والهــادف إلــى توفيــر مصــادر
متويــل لــر ّواد األعمــال يف القطاع الزرعي،
حيــث متكــن الصنــدوق مــن متويــل نحــو
 160مزرعــة بقيمــة إجماليــة بلغــت نحــو
 160مليــون درهــم».
وأشــار إلــى أن صنــدوق خليفــة لتطويــر
املشــاريع أســهم بشــكل فاعــل يف حــل
مشــكلة نقص التمويل للمشــاريع الزراعية،
وقــال إنــه علــى الرغــم مــن التحديــات يف
مجــال االســتثمار يف القطــاع الزراعــي
نتيجــة الظــروف املناخيــة ونــدرة ميــاه
األمطــار التــي تعانــي منهــا الدولــة بحكــم
موقعهــا اجلغــرايف ،إال أنــه مت حتقيــق
عــدد مــن اإلجنــازات عبــر متويــل عــدد مــن
املشــاريع الزراعيــة الناجحــة واملميــزة.
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مميزات المعيشة في رأس الخيمة
تجذب نحو مليار درهم من االستثمارات
تعتبــر قريــة احلمــرا مــن أبــرز الوجهــات متع ـ ّددة الثقافــات
يف إمــارة رأس اخليمــة وفــق تقريــر أصدرتــه شــركة احلمــرا
للتطويــر العقــاري يســلط الضــوء علــى جنســيات املســتثمرين
يف مشــاريعها الرائــدة.
وأشــار بــاري إبراهيمــي ،مديــر القســم التجــاري يف الشــركة،
إلــى أن مشــروع قريــة احلمــرا ،رحــب مبســتثمرين مــن 99
دولــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم منــذ إطالقــه يف عــام ،2003
وتصــدر املســتثمرون مــن اململكــة املتحــدة وأملانيــا والهنــد
َّ
وروســيا ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة هــذه القائمــة.
منوهــا ًلبلــوغ مجمــوع االســتثمارات حتــى اآلن مليــار درهــم
تشــمل  400مليــون درهــم مــن االســتثمارات البريطانيــة،
و 106ماليــن درهــم مــن االســتثمارات األملانيــة ،و 115مليــون
درهــم مــن االســتثمارات الهنديــة ،و 150مليــون درهــم مــن
االســتثمارات الروســية .ويعــود الســبب الرئيســي الجتــذاب
هــذه االســتثمارات إلــى األســعار التنافســية للغايــة باملقارنــة

مــع األســواق املجــاورة األخــرى ،والثقــة بجــودة مشــاريع
املجمعــات الســكنية متعــ ّددة االســتخدامات التــي توفــر
أســلوب حيــاة شــاملة ووديــة وآمنــة.
ً
وأشــارت شــركة احلمــرا للتطويــر العقــاري أيضـا يف أحــدث
تقريــر لهــا إلــى التنـ ّوع البــارز لقائمــة املالكــن واملســتأجرين
بوجــود  ٪44مــن الســكان مــن اململكــة املتحــدة وأوروبــا،
و ٪20مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ودول مجلــس
التعــاون اخلليجــي ،و ٪13مــن دول آســيا وأوقيانوســيا ،و٪23
مــن دول الشــرق األوســط واألمريكيتــن وأفريقيــا.
وتضــم قائمــة أكبــر خمســة مســتثمرين حســب اجلنســية
ك ً
ال مــن اململكــة املتحــدة ( ،)٪20.73وروســيا (،)٪7.25
والهنــد ( ،)٪6.19وأملانيــا ( .)٪5.17وبهــذا الســياق قــال
بــاري إبراهيمــي« :تشــمل قائمــة املســتثمرين لدينــا مجموعــة
متن ّوعــة مــن املســتثمرين مــن كل أنحــاء العالــم مبــا يف ذلــك
موزمبيــق وجمهوريــة الدومينيــكان وفيجــي وكوريــا الشــمالية.

«العربية للطيران»
تؤكد شراء  5طائرات
«إيرباص»A320
أكــد بيــان لشــركة العربيــة للطيــران مؤخــراً ،خيــارات الشــركة
لشــراء خمــس طائــرات إضافيــة مــن طــراز «إيربــاص»، A320
اســتكماالً لطلبيــة الطائــرات الســابقة واملؤلفــة مــن  44طائــرة
مؤكــدة وخمــس طائــرات إضافيــة والتــي ســيتم االنتهــاء مــن
تســليمها العــام .2017
وقــد بلغــت القيمــة الدفتريــة لطائــرات «إيربــاص «A320
اخلمــس اجلديــدة  485مليــون دوالر أمريكــي وســيتم إدخالهــا
يف اخلدمــة ابتــدا ًء مــن الربــع الثانــي مــن العــام  ،2017وســتنضم
هــذه الطائــرات إلــى أســطول الشــركة املؤلــف مــن طائــرات يف
رحــات إلــى أكثــر مــن  120وجهــة عامليــة انطالق ـاً مــن مراكــز
عمليــات الشــركة اخلمســة.
وقــال عــادل العلــي الرئيــس التنفيذي ملجموعة العربية للطيران:
«نحــن ســعداء بتأكيــد خيــارات شــراء خمــس طائــرات «إيربــاص
 ،« A320إضافيــة وميثــل نهــج االبتــكار املتعلــق بأســطول
الطائــرات الركيــزة األساســية لكفــاءة العمليــات التشــغيلية
بالنســبة لنــا ،حيــث منتلــك اليــوم واحــداً مــن أحــدث أســاطيل

عادل العلي ،الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران

الطيران يف العالم ،وسيســتمر هذا النهج يف قيادة اســتراتيجية
منــو أســطولنا يف املســتقبل ،وميكــن لعمالئنــا االســتمتاع بدرجــة
الراحــة نفســها التــي نوفرهــا مــع املقاعــد الفســيحة للطائــرات
اخلمــس اجلديــدة.
وقــد حصــدت العربيــة للطيــران ،خالل الســنوات املاضية جائزة
«إدارة العمليــات املتميــزة» مــن شــركة «إيربــاص» حلصولهــا علــى
أعلــى معــدل عاملــي للموثوقيــة التشــغيلية لطائــرات  A320الذي
ـجلت الشــركة رقمـاً قياســياً عاملياً
بلــغ  ٪99,8ويف عــام  2010سـ ّ
جديــداً ،حيــث متكنــت إحــدى طائــرات اإليربــاص  A320التابعة
لهــا مــن إجنــاز  30ألــف ســاعة طيــران خــال ســت ســنوات.
ويعمــل الناقــل االقتصــادي حالي ـاً علــى تشــغيل  46طائــرة مــن
طــراز «إيربــاص « A320إلــى أكثــر مــن  120وجهــة يف  33بلــداً
يف الشــرق األوســط وإفريقيــا وآســيا وأوروبــا .وتُعــد مجموعــة
الطائــرات مــن طــراز  ،A320التــي تشــمل  A318و A319و
A320و A321مقياســاً معياريــاً للطائــرات ذات املمــر الواحــد
يف العالــم.

«قرية الحمرا» تشكل وجهة جذابة الستثمارات
 99جنسية مختلفة من أنحاء العالم
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«الواحة كابيتال» تمدد
التحوط على 18.89
فترة
ّ
مليون سهم من حصتها
في «إيركاب القابضة»
أعلنــت «الواحــة كابيتــال» عــن متديــد فتــرة التح ـ ّوط علــى 18.89
مليــون ســهم متتلكهــا شــركة إيــركاب القابضــة املدرجــة يف بورصــة
نيويــورك ملــدة  43شــهراً ،وذلــك بعــد أن نفــذت عمليــة لبيــع نحــو
أربعــة ماليــن ســهم.
ً
وتأتــي هــذه الصفقــة انســجاما مــع اســتراتيجية الشــركة القائمــة
علــى توفيــر احلمايــة ألصولهــا واســتثماراتها يف ســوق امللكيــة
اخلاصــة مــن جهــة ،وضمــان العائــدات التــي تســمح لهــا باســتكمال
خطــط التوســع االســتثماري والنمــو مــن جهــة أخــرى.
وقــال ســعادة حســن جاســم النويــس ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة
«الواحــة كابيتــال»« :إن هــذه العمليــة تعكــس احلــرص علــى تعزيــز
وحمايــة حقــوق املســاهمني وتقليــل املخاطــر مــن تقلبــات الســوق
علــى االســتثمارات اخلارجيــة ،فضـ ً
ا عــن توفيــر مصــدر مســتدام

 180شركة
مسجلة في
سوق أبوظبي
العالمي
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صفقات بـ 17مليون درهم
حصاد شراكة «محمد بن راشد لتنمية
المشاريع» و«دبي القابضة»
حسين جاسم النويس،
رئيس مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال»

لدخــل الشــركة .مــن خــال الشــراكة االســتراتيجية مــع شــركة
إيــركاب القابضــة وســعينا لتعزيــز االســتثمارات يف هــذه الشــركة
العمالقــة.
وكانــت «الواحــة كابيتــال» قــد أعلنــت يف أغســطس املاضــي عــن
متديــد فتــرة حتـ ّوط لـــ 3.97مليــون ســهم مــن أســهمها يف إيــركاب
ملــدة  25شــهراً .
حصتهــا كاملــة
ونتيجــة لهــذه الصفقــات ضمنــت الشــركة قيمــة ّ
يف شــركة «إيــركاب القابضــة» والبالغــة  26.85مليــون ســهم عنــد
متوســط ســعر  8.36كحــد أدنــى ،وكذلــك االســتفادة مــن االرتفــاع
ّ
يف ســعر ســهم «إيــركاب» والــذي يصــل إلــى احلــد األعلــى مبتوســط
 62.01دوالر للســهم الواحــد .ومــن املق ـ ّرر أن يتــم متديــد فتــرات
التح ـ ّوط هــذه تدريجي ـاً خــال الفتــرة مــن  2018إلــى .2020

أثمــرت شــراكة مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة
املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة إحــدى مؤسســات دائــرة
التنميــة االقتصاديــة بدبــي ،ومجموعــة «دبــي القابضــة»
ُقــدر قيمتهــا بنحــو 17
عــن حتقيــق صفقــات وعقــود ت َّ
مليــون درهــم ألعضــاء املؤسســة يف النصــف األ ّول مــن
العــام .2016
وتأتــي هــذه الشــراكة بــن املؤسســة ،و«دبــي القابضــة»،
حرصـاً علــى دعــم تنافســية ريادة األعمال وســعيهما نحو
تذليــل العقبــات ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة واالســتدامة
باملشــاريع الصغيــرة واملتوســطة علــى مســتوى إمــارة دبــي
ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى وجــه العمــوم.
واســتفاد مــن صفقــات وعقــود «دبــي القابضــة» ،مــا
ال يقــل عــن  46مــن الشــركات الوطنيــة مــن أعضــاء
املؤسســة واملدرجــن ضمــن برنامــج املشــتريات

بلــغ عــدد الشــركات املســجلة يف ســوق أبوظبــي العاملــي 180
شــركة محليــة ودوليــة ،أغلبهــا تعمــل يف القطــاع املالــي ،إضافــة
إلــى  13شــركة قيــد التســجيل مــن قطاعــات ماليــة وغيرهــا..
وذلــك منــذ إطــاق الســوق خدماتــه ملجتمــع األعمــال.
وأكــد ســعادة أحمــد علــي الصايــغ ،رئيــس مجلــس إدارة ســوق
أبوظبــي العاملــي ،أن الســوق يســعى بخطــوات ثابتــة للمســاهمة
يف حتقيــق اخلطــة االقتصاديــة ألبوظبــي والتنميــة املســتدامة
علــى املــدى الطويــل وحتقيــق طموحــات اإلمــارة لتصبــح مركــزاً
ماليـاً عامليـاً.
وقــال الصايــغ خــال نــدوة نظمتهــا املجموعة الهنديــة لألعمال
احملترفــن حتــت عنــوان «ســوق أبوظبــي العاملــي واحــة مــن
الفــرص»« :إن الســوق يشــجع الشــراكات التجاريــة التــي تلهــم

احلكوميــة ،وتوزّعــت بنســبة  48.7يف املائــة علــى قطــاع
اخلدمــات بإجمالــي  8.5مليــون درهــم وبنحــو  6.4يف
املائــة علــى قطــاع األغذيــة مبجمــو ع  1.1مليــون درهــم
وشــملت النســبة املتبقيــة « ٪44.9مــا يعــادل  7.8مليــون
درهــم» قطاعــات عــدة.
وقــال فاضــل العلــي الرئيــس التنفيــذي لـ»دبــي القابضة»:
«إننــا نقــدِّر الــدور احملــوري الــذي تلعبــه الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة يف دعــم النمــو االقتصــادي يف
اإلمــارات واألثــر اإليجابــي الكبيــر الــذي حتدثــه يف بيئــة
األعمــال عموم ـاً ،حيــث تنســجم شــراكتنا مــع «مؤسســة
محمــد بــن راشــد لتنميــة املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة»
مــع اســتراتيجية احلكومــة الراميــة إلــى تطويــر ودعــم
هــذه الفئــة املهمــة التــي تشــكل عصــب احليــاة بالنســبة
لالقتصــاد الوطنــي.

روح الريــادة والعوملــة واالبتــكار وتخلــق فــرص العمــل ..الفت ـاً
إلــى أن منطقــة الشــرق األوســط تشــهد منــواً ســريعاً ،حيــث
تبقــى احملــ ِّرك الرئيســي للنمــو خــال العقــود املقبلــة معربــاً
عــن تفاؤلــه جتــاه األوضــاع االقتصاديــة خــال الفتــرة املقبــل».
وأوضــح ســعادته :أن الســوق يُعــد بوابــة مهمــة للمســتثمرين
الباحثــن عــن فــرص يف مناطــق الشــرق األوســط وأفريقيــا
والهنــد وآســيا ..مشــيراً إلــى أن الهنــد ضمــن األصدقــاء
املقربــن وشــركاء األعمــال مــع أبوظبــي ودولــة اإلمــارات بشــكل
عــام.
وأشــار إلــى أن الســوق سيســتمر يف دعــم املؤسســات املاليــة
لتأســيس عملياتهــا يف أبوظبــي ومــد جســور التعــاون مــع آســيا
وإفريقيــا لتحقيــق االزدهــار والنجــاح.
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أخـــبار

«الشارقة اإلسالمي» يفوز بجائزة أفضل
ممارسة مهنية في التدقيق الداخلي
أعلــن املؤمتــر الســادس لرؤســاء التدقيــق التنفيذيــن فــوز
مصــرف الشــارقة اإلســامي بجائــزة أفضــل ممارســة مهنيــة يف
مجــال التدقيــق الداخلــي للقطــاع اخلــاص عــن فئــة «احلوكمــة
واملخاطــر والرقابــة» ،وذلــك خــال احلفــل الــذي أقيــم يف ختــام
فعاليــات املؤمتــر الــذي ُعقــد يف أبوظبــي مؤخــراً.
وجــاء الفــوز بهــذه اجلائــزة تقديــراً للجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا
إدارة التدقيــق الداخلــي يف املصــرف يف مجــال التميــز واالبتــكار
واإلبــداع وااللتــزام بأرقــى املعاييــر العامليــة يف احلوكمــة والتدقيق
الداخلــي واســتكماالً ملســيرة املصــرف احلافلــة باإلجنــازات يف
هــذا املجــال ،والتــي توجــت مؤخــراً بحصــول إدارة التدقيــق
الداخلــي علــى شــهادة تأكيــد اجلــودة وااللتــزام الكامــل بكافــة
معاييــر التدقيــق الداخلــي وقواعــد أخالقيــات التدقيــق وأفضــل

املمارســات مــن معهــد املدققــن الداخليــن األمريكــي  -اجلهــة
املُش ـ ِّرعة لتلــك املعاييــر والقواعــد.
وتُعــد إدارة التدقيــق الداخلــي يف املصــرف مــن اإلدارات القليلــة
علــى املســتوى العاملــي التــي حتصــل علــى مثــل هــذا النــوع مــن
التصنيــف مــن قبــل املعهــد.
وشــهدت اجلائــزة منافســة قويــة يف القطــاع اخلــاص مــع عــدد
مــن املصــارف واملؤسســات شــبه احلكوميــة التــي ترشــحت ثالثــة
منهــا للمرحلــة النهائيــة مــن املنافســة علــى الفــوز باجلائــزة،
حيــث نالــت الفكــرة التــي تقـ َّـدم بهــا مصــرف الشــارقة اإلســامي
واملســتوحاة مــن فكــرة «تبنــي منهجيــة إدارة شــركات الطيــران»
وتطبيقهــا علــى إدارة التدقيــق الداخلــي استحســاناً كبيــراً مــن
قبــل جلنــة التحكيــم.

«طيران اإلمارات»

تطلق خدمة جديدة إلى مطار
فورت لودرديل بجنوب فلوريدا
أطلقــت «طيــران اإلمــارات» ،خدمــة جديــدة إلــى محطتهــا
احلاديــة عشــرة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــع بــدء
تســيير رحــات يوميــة مــن دون توقــف بــن دبــي ومطــار
فــورت لودرديــل -هوليــوود الدولــي.
وســافر علــى الرحلــة االفتتاحيــة وفد من كبار الشــخصيات
ومجموعــة مــن اإلعالميــن برفقــة ركاب مــن أميــركا
الشــمالية والشــرق األقصــى والشــرق األوســط وجنــوب
آســيا وشــبه القــارة الهنديــة وأفريقيــا.
وقــال هيوبــرت فــراخ ،نائــب رئيــس أ ّول طيــران اإلمــارات
لدائــرة العمليــات التجاريــة« :ســوف تســاهم خدمتنــا
اليوميــة اجلديــدة يف تعزيــز الروابــط التجاريــة والثقافيــة
بــن جنــوب فلوريــدا والعالــم» ..مشــيراً إلــى أن «طيــران
اإلمــارات» تفتخــر بدورهــا يف حتقيــق التواصــل بــن النــاس
عبــر العالــم وجتســد رحلــة اليــوم االفتتاحيــة اآلفــاق
املســتقبلية لفــرص تعزيــز التجــارة والســياحة عبــر شــبكة
خطوطنــا العامليــة ،وتتيــح لنــا توفيــر منتجــات طيــران

20

ديسمبر 2016

اإلمــارات الفريــدة احلائــزة جوائــز عامليــة للمســافرين إلــى
جنــوب فلوريــدا ومنهــا ومواصلــة رحالتهــم إلــى أكثــر مــن
 150وجهــة عامليــة عبــر مقرنــا الرئيســي يف دبــي.
وقــال مــارك غيــل ،الرئيــس التنفيــذي للطيــران املدنــي يف
فــورت لودرديــل بـ»طيــران اإلمــارات»« :إن هــذه اخلدمــة
للناقلــة العامليــة إلــى دبــي ومنهــا إلــى بقيــة مناطــق العالــم
ســتفتح أمامنــا فرصــا واســعة للتجــارة والســياحة ..ومــع
آثارهــا اإليجابيــة علــى االقتصــاد احمللــي التــي تقـ َّـدر بأكثــر
مــن  100مليــون دوالر ودعمهــا نحــو ألــف فرصــة عمــل
محليــة جديــدة بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة ،فإننــا علــى
ثقــة بــأن هــذه اخلدمــة اليوميــة اجلديــدة ستشــكل منطلقـاً
للعديــد مــن التط ـ ّورات املســتقبلية».
وأشــارت عمــدة مقاطعــة بــروارد ،باربــرا شــريف ،إلــى
أن مطــار فــورت لودرديــل -هوليــوود الدولــي يُعــد واحــداً
مــن أســرع املطــارات منــواً يف الواليــات املتحــدة وزاد عــدد
مســتخدميه هــذا العــام علــى  29مليــون راكــب.
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شخصية العدد

محمد بن ثعلوب الدرعي
رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة
لـ«استثمارات»:

حينمــا يحــن احلديــث عــن رؤيــة قيــادة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الرشــيدة «حفظهــا اهلل تعالــى» ،لدعــم
مســيرة التمكــن لالرتقــاء بالقــدرات االقتصاديــة ،واالســتثمارية ،للمؤسســات والكيانــات الوطنيــة ،كفلســفة
ورؤى اقتصاديــة وتنمويــة صائبــة ،لتعزيــز قاعــدة التن ـ ّوع االقتصــادي ،ورفدهــا بــكل مقومــات التط ـ ّور وتعزيــز
حصــاد املكتســبات والعوائــد املرجــوة ،فــا بــد مــن احلديــث عــن إحــدى الشــركات الرياديــة والتــي تبــوأت
بجــدارة تلــك املســؤولية ،فكانــت مســيرة احلصــاد واإلجنــاز علــى قــدر الثقــة ،لتترجــم تلــك املســيرة علــى الرغــم
مــن مــرور أعــوام قالئــل ملؤشــرات متناميــة مــن النمــو ومراكمــة مــردودات االســثتمار يف شــتى القطاعــات
مبنهجيــة وقــدرات وخطــط إبداعيــة ،ووفقــاً لــرؤى تتيــح الولــوج يف العديــد مــن املجــاالت والقطاعــات ذات
املــردود املرتفــع .ســوا ًء أكان داخــل اإلمــارات أم خارجهــا ،فالهــدف هــو أن تكــون اإلمــارات بصفــة عامــة وإمــارة
أبوظبــي علــى وجــه اخلصــوص بوتقــة جلــذب االســتثمارات ،وال ســيما الوطنيــة وتعزيــز قــدرات االســتثمارات
الوطنيــة لتضاهــي مثيالتهــا علــى الصعيــد العاملــي .مبــا فيهــا ضــح اســتثمارات ناجحــة ومدروســة يف شــرايني
االقتصــاد العاملــي.
ولعلنــا حينمــا نتحــاور اليــوم ،مــع ســعادة محمــد بــن ثعلــوب الدرعــي ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة القــدرة
القابضــة ،فإننــا ال شــك أمــام شــخصية ثريــة بقائمــة متع ـ ّددة مــن اإلجنــازات يف العديــد مــن احملافــل ،ســوا ًء
الرســمية أو االســتثمارية أو املجتمعيــة أو الرياضيــة ،مــا دام الهــدف األثيــر هــو خدمــة مســيرة التنميــة يف
اإلمــارات ،وأن تكــون كافــة املناصــب التــي تولتهــا تلــك الشــخصية يف محــل ثقــة قيــادة اإلمــارات.
ولعـ َّـل احلديــث مــع ســعادته كشــخصية ُعرفــت بالبســاطة واالنضبــاط يف الوقــت ذاتــه واإلجنــاز يف صمــت ،حــول
مســيرة شــركة القــدرة القابضــة ودورهــا الفاعــل واملؤثــر يف خدمــة االقتصــاد الوطنــي يف ذاك التوقيــت والــذي
يتواكــب مــع احتفــال اإلمــارات قيــادة وشــعباً باليــوم الوطنــي الـــ 45لتأســيس ذلــك الصــرح الشــامخ ،لتتح ـ ّول
«القــدرة القابضــة» يف غضــون أعــوام قالئــل إلحــدى الشــركات الرياديــة التــي تتصـ َّـدر املشــهد االســتثماري
اإلماراتــي ،فإنــه حتم ـاً ســيكون حــواراً يرتبــط بكثيــر مــن مؤشــرات اإلجنــاز ،واألهــم تســليط الضــوء علــى
الفلســفة والغايــات العليــا مــن تأســيس تلــك الشــركة..

حاوره  /محمد شمس الدين

توجيهــات قيــادة اإلمــارات الرشــيدة لبلــوغ العالمية..منهــاج عمــل
لكافــة المؤسســات الحكوميــة والخاصــة
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مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد باحتفال
اإلمارات بتصدير آخر برميل نفط تؤكد أن دولتنا
تعمل وفق خطط ورؤى واستراتيجيات مدروسة
الستشراف المستقبل
وقــد كان لـــ «اســتثمارات» احلــوار التالــي
مــع ســعادته:
يواكــب صــدور العــدد الثانــي مــن
«اســتثمارات» احتفــاالت اإلمــارات باليــوم
الوطنــي الــ ،45لتأســيس احتادهــا
الشــامخ ..مــا الكلمــة التــي يوجههــا
ســعادة محمــد بــن ثعلــوب الدرعــي ،تواكبـ ًا
مــع تلــك املناســبة التاريخيــة العظيمــة
لقيــادة اإلمــارات الرشــيدة ،والتــي تعبــر
وتتســق مــع رؤيــة وفلســفة شــركة القــدرة
القابضــة؟
بدايــة أتوجــه بأســمى آيــات التهانــي
والتبريــكات إلــى مقــام صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس
الدولــة «حفظــه اهلل» ،وإلــى صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي «رعــاه
اهلل» ،وإلــى صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد
أبوظبــي ،نائــب القائــد األعلــى للقــوات
املســلحة ،وإلــى إخوانهــم أصحــاب الســمو
الشــيوخ أعضــاء املجلــس األعلــى لالحتــاد
حــكام اإلمــارات ،وإلــى شــعب اإلمــارات،
مبناســبة الذكــرى الـــ 45لقيــام احتــاد
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
يف الثانــي مــن ديســمبر مــن كل عــام تعــود
بنــا الذاكــرة إلــى حلظــة تاريخيــة وقفــت
فيهــا ســبع إمــارات وقف ـ ًة واحــد ًة تنبــض
ِعــزاً وشــموخاً لترســم مالمــح دولــة فتيـ ٍـة
انتقلــت بفضــل اجلهــود املخلصــة آلبائنــا
املؤسســن بقيــادة املغفــور لــه بــإذن اهلل
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان« ،طيب
اهلل ثــراه» ،إلــى مصــاف الــدول املتقدِّمــة
واملتطــ ّورة ،والتــي أصبحــت ُقبلــ ًة عامليــ ًة
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يُشــار إليهــا بِالبَنَــانِ والرِ فعــة.
ُ
تعــرف
إن توجهــات قيادتنــا الرشــيدة ال
حــداً تقــف عنــده ،فالعامليــة هدفهــا وعلــى
املراتــب األولــى أعينهــا ،وهــذا الطمــوح
انتقــل بــدوره إلــى معظــم اجلهــات
واملؤسســات احلكوميــة واخلاصــة التــي
تعمــل علــى ثــرى هــذه األرض املعطــاءة،
ونحــن يف «القــدرة القابضــة» وضعنــا
خططنــا االســتراتيجية وأهدافنا لنســاهم
مــن خاللهــا يف حتقيــق توجهــات قيادتنــا
الرشــيدة.
اســتطاعت اإلمــارات التعامــل بحرفيــة
ـواء التقليديــة
مــع سلســلة مــن األزمــات سـ ً
التــي ُيعانــي منهــا االقتصــاد العاملــي،
أو حتــى املتغيــرات السياســية كحــرب
اخلليــج األولــى والثانيــة ،أو األزمــات
النفطيــة كانخفــاض أســعار النفــط أواخر
التســعينات ..هــل اإلمــارات محصنــة يف
هــذه املرحلــة جتــاه أزمــة انخفــاض النفــط
املســتمرة منــذ أكثــر مــن عامــن؟ علم ـ ًا
بأنهــا جنحــت بفضــل توجيهــات قيادتهــا
الرشــيدة «حفظهــا اهلل تعالــى» يف تنويــع
القاعــدة االقتصاديــة وتعزيــز مكانتهــا
علــى اخلارطــة االقتصاديــة العامليــة؟
كلنــا يتذكــر العبــارة الشــهيرة لصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب القائــد
األعلــى للقــوات املســلحة ،يف القمــة
احلكوميــة عــام  2015حينمــا قــال:
«ســنحتفل بتصديــر آخــر برميــل نفــط»،
فهــذه العبــارة كانــت محــوراً خللــوة
وزاريــة ناقشــت اقتصــاد اإلمــارات مــا
بعــد النفــط ،ومت خاللهــا رســم تصــورات
مختلفــة ومناقشــة ســيناريوهات محتملــة
يف قطاعــات جديــدة ،ومت أيض ـاً حتديــد

تذبذبات أسعار النفط ..ليست بوصلة استثماراتنا
ولكن العائد االستثماري والجدوى
محــاور وأجنــدة ملناقشــة آليــات وســبل
تطويــر االقتصــاد الوطنــي مبختلــف
قطاعاتــه ،وذلــك مبشــاركة مســؤولني مــن
احلكومــة االحتاديــة واحلكومــات احملليــة،
وهــذا إن َّ
دل علــى شــيء فإمنــا يــد ُّل
علــى أن اإلمــارات وقيادتهــا تعمــل وفــق
خطــط ورؤى واســتراتيجيات مدروســة
ومعــدة مســبقاً تستشــرف مــن خاللهــا
َّ
املســتقبل وتطمــح إلــى تخطــي عقباتــه
وصعوباتــه احملتملــة ،فاإلمــارات وبفضــل
اهلل محصنــة بتوجهــات قيادتهــا الرشــيدة
وعزميــة وإرادة شــعبها.

التنويع االقتصادي أحد المكونات األساسية
لألولويات المعلنة لحكومة أبوظبي

مــا الفلســفة احلاكمــة لتوجهــات «القــدرة
القابضــة» ،وهــل تتســاير مــع رؤيــة
وتوجيهــات القيــادة الرشــيدة لإلمــارات
«حفظهــا اهلل» ورؤيــة أبوظبــي 2030م؟
يعتبــر التنويــع االقتصــادي أحــد املكونــات
األساســية لألولويــات املعلنــة حلكومــة
أبوظبــي وألجنــدة السياســة العامــة
ككل ،وإننــا يف شــركة القــدرة القابضــة
نســعى ومنــذ التأســيس إلــى املســاهمة يف
عمليــة التطويــر والتنميــة بإمــارة أبوظبــي
مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجية ف ّعالــة،
عبــر الدخــول مبشــروعات اســتثمارية
تطويريــة مهمــة مبجــاالت متعــ ّددة مــن
بينهــا التطويــر العقــاري ،واالســتثمارات
املاليــة ،والضيافــة ،وإدارة املشــاريع
واالســتثمارات املتن ّوعــة ،والتــي مــن
شــأنها زيــادة العوائــد علــى اســتثمارات
املســاهمني ،وإن رؤيتنــا ترتكــز علــى
وضــع شــركة القــدرة القابضــة يف مقدِّمــة
الشــركات االســتثمارية مــن خــال تنفيــذ
اســتراتيجيات ف ّعالــة ،إذ نهــدف إلــى
تقــدمي أعمالنــا وخدماتنــا بجــودة عاليــة،
ونتطلــع قدمــاً نحــو اســتثمارات جديــدة

27

ديسمبر 2016

شخصية العدد

مــن شــأنها توســيع محفظتنــا االســتثمارية
ممــا يعــود بالنفــع علــى مســاهمينا.
كيــف نــرى بصمــات «القــدرة القابضــة»
علــى خارطــة اقتصــاد أبوظبــي واإلمــارات؟
وباألخــص كونهــا مــن أولــى الشــركات التــي
واكبــت بدايــة فتــرة التمكــن والطفــرة
التــي حققتهــا إمــارة أبوظبــي منــذ
تأســيس الشــركة عــام  ،2005هــل تقـ ِّـدم لنــا
نبــذة حــول أبــرز أنشــطة وشــركات القــدرة
القابضــة داخــل وخــارج الدولــة؟
إن اقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ارتقــى إلــى العامليــة بفضــل
اجلهــود احلثيثــة لقيادتنــا الرشــيدة والتــي
لــم تــأ ُل جهداً يف توفير املناخ االســتثماري
املناســب لذلــك ،وإن ملشــاريع القــدرة
القابضــة واســتثماراتها بصمــة واضحــة
علــى اقتصــاد اإلمارات بشــكل عام وإمارة

«النسيم» مشروع يجمع بين التطور وعراقة
التراث العالمي المتوسطي وقيمه الحضارية

مشروع أبراج السدو

أبوظبــي علــى وجــه اخلصــوص ،ومنتلــك
محفظــة أعمــال تتميــز بتن ّوعهــا ومتيزهــا،
ففــي مجــال االســتثمارات العامــة لدينــا
اســتثمارات بنســب متفاوتــة يف شــركات
عديــدة مثــل شــركة أبوظبــي الوطنيــة
للمشــاريع الصناعيــة ،وشــركة ســواعد
للتوظيــف ،وشــركة القــدرة لــإدارة
الرياضيــة ،وشــركة فيــوال كوميونيكشــنز
لالتصــاالت التســويقية ،وشــركة مدائــن
العقاريــة ،وغيرهــا مــن الشــركات،
ويف مجــال االســتثمارات املاليــة لدينــا
اســتثمارات عديــدة يف محافــظ ماليــة
مــع مجموعــة أبــراج كابيتال ،واســتثمارات

نسخر كافة قدراتنا
في «القدرة القابضة»
لإلسهام الفاعل في
تطوير وتنمية إمارة
أبوظبي
مشروع دانة أبوظبي
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«أبراج السدو»
مشروع ًا
سكني ًا وتجاري ًا
فاخراً يتضمن
مرافق متطورة
عالمية
المستوى

مباشــرة مــع جروثجيــت كابيتــال،
والصفــوة للخدمــات املاليــة اإلســامية،
وتــرس بريــدج لالســتثمارات احملــدودة،
ويف مجــال إدارة املشــاريع لدينــا شــركة
القــدرة العقاريــة وغيرهــا مــن الشــركات
ومــن أهــم مشــاريعنا فلــل إســكان
املواطنــن ،وبحيــرات عــن الفايضــة،
والنســيم ،ودانــة أبوظبــي ،وأبــراج الســدو،
باإلضافــة إلــى شــركة كيو ســكيب كومتك،
وشــركة القــدرة خلدمــات إدارة املنشــآت،
ويف مجــال الضيافــة لدينــا شــركة دانــة
للضيافــة والتــي متلــك فنــدق هوليــداي إن
أبوظبــي ،وخارجي ـاً لدينــا شــركة القــدرة
القابضــة ـ املغــرب ،ومــن أهــم مشــاريعها
فنــدق قصــر البحــر ،وفنــدق ســمارت.

التشريعات االستثمارية
في اإلمارات تصون
حقوق المستثمرين
مشروع بحيرات عين الفايضة
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إذا حتدثنــا بلغــة األرقــام ،مــا إجمالــي
قيمــة اســتثمارات شــركة القــدرة
القابضــة داخــل وخــارج اإلمــارات؟
بلغــت اســتثمارات «القــدرة القابضــة»
داخــل الدولــة  1.77مليــار درهــم
إماراتــي ،مقســمة إلــى اســتثمارات يف
مشــاريع عقاريــة بقيمــة مليــار درهــم
إماراتــي واســتثمارات يف شــركات
ومحافــظ ماليــة بقيمــة  770مليــون
درهــم .أمــا اســتثماراتنا خــارج الدولــة
فبلغــت قيمتهــا  264مليــون درهــم
إماراتــي.
احلنكــة االقتصاديــة لشــركة يف
مكانــة «القــدرة القابضــة» ،توحــي
بأهميــة التــوازن علــى صعيــد توزيــع
االســتثمارات بــن القطاعــات ،فض ـ ًا
عمــا ُيعــرف بالتــوازن االســتثماري علــى
الصعيــد اجلغــرايف مــا بــن االســتثمارات
احملليــة والعامليــة ،هــل حققتــم ذلــك
التــوازن ،وهــل هنــاك مــن مؤشــرات
نســبية قطاعي ـ ًا وجغرافي ـ ًا؟
تعتبــر الســوق االقتصاديــة لإلمــارات
أرض خصبــ ٌة تنبــض بالفــرص،
ٌ
ويتوافــر فيهــا منــاخ اســتثماري مالئــم
غنــي بــكل مقومــات النجــاح والقوانــن
ٌّ
والتشــريعات التــي حتمــي االســتثمار
واملســتثمرين ،وهــذا بحــد ذاتــه عامــ ٌل
مهــم يجــذب ويدفــع كبــرى الشــركات
العامليــة إلــى التواجــد علــى أرض
اإلمــارات ،ويف احلقيقــة فــإن التركيــز
الرئيســي لشــركة القــدرة القابضــة
يتبلــور أساســاً حــول االســتثمار يف
اإلمــارات ،ومــن ثــ َّم التوجــه إلــى
االســتثمار اخلارجــي ،ولكننــا قبــل أن
نتوجــه إلــى أي ســوق خارجــي نــدرس
خطواتنــا ونســتهدف األســواق التــي
توفــر لنــا املنــاخ والقوانــن املالئمــة
لالســتثمار ،والتــي تســاهم يف الوقــت
ذاتــه بتحقيــق أهدافنــا وخططنــا
ا ال ســتر ا تيجية .
تباطــؤ مؤشــرات االقتصــاد العاملــي التــي
تواكبــت مــع انخفــاض أســعار النفــط،

30

ديسمبر 2016

هــل اســتدعت دق أجــراس احلــذر لــدى
اإلدارة العليــا لـ»القــدرة القابضــة» ،وهــل
مت رفــض قيامكــم مبشــاريع جديــدة؟ أم
أن هنــاك ثبات ـ ًا وتط ـ ّور ًا يف منــو أعمــال
الشــركة ،هــل لنــا مــن أمثلــة؟
إن الكفــاءة اإلداريــة واالســتثمارية
التــي تتمتــع بهــا اإلمــارات جتعلهــا
قــادرة علــى التصــدي ألي أزمــة كانــت،
وخيــر مثــال علــى ذلــك القــوة التــي
أظهرتهــا الدولــة يف مواجهــة األزمــة
املاليــة عــام  ،2008فخرجــت علــى
إثرهــا أقــوى ممــا كانــت عليــه ،وفيمــا
يتعلــق بانخفــاض أســعار النفــط فهــذا
االنخفــاض قــد يكــون ســبباً يف تباطــؤ
بعــض القطاعــات ولكــن يف الوقــت ذاتــه
ســيكون ســبباً يف تق ـ ُّدم بعضهــا اآلخــر،
فهــو ســلبي وإيجابــي يف ٍآن معــاً .أمــا
بالنســبة لـ«القــدرة القابضــة» ،فإننــا ال
نقــوم برفــض أو قبــول القيــام مبشــاريع
جديــدة بســبب انخفــاض أو ارتفــاع
أســعار النفــط وإمنــا ننظــر إلــى العائــد

واملــردود االقتصــادي للمشــروع بنــا ًء
علــى متطلبــات الســوق ومعطياتــه.
ُتعــد «القــدرة القابضــة» شــركة إماراتيــة
بامتيــاز ،أيــن تقــع سياســة التوطــن يف
أجنــدة اهتمامــات الشــركة؟ وكــم نســبة
التوطــن احملققــة يف مختلــف إداراتهــا؟
يف إطــار التزامنــا بتطويــر مواردنــا
البشــرية قامــت شــركة القــدرة القابضــة
بتبنــي اســتراتيجية واضحــة لتوظيــف
وتدريــب وتطويــر مواطنــي اإلمــارات
مــن أجــل إعدادهــم لتو ّلــي مناصــب
قياديــة بالشــركة ومجتمــع األعمــال،
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن الشــركة
يقودهــا مديــرون متمرســون مــن ذوي
اخلبــرة ملتابعــة األمــور التشــغيلية
اليوميــة ودعــم محفظــة أعمــال الشــركة
املتناميــة .والتزامنــا بتطويــر الكــوادر
الوطنيــة كجــزء مــن سياســة الشــركة يف
مســاهمتها املجتمعيــة ،فإننــا نســاهم يف
رعايــة البعثــات الدراســية للمواطنــن

 1.77مليار درهم استثمارات القدرة القابضة في اإلمارات
مليار درهم قيمة استثماراتنا في القطاع العقاري بالدولة
770مليون درهم استثمارات «القدرة القابضة» في شركات ومحافظ مالية

مشروع بحيرات عين الفايضة
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نمتلك محفظة
أعمال تتميز
بتنوعها وتميزها

إلــى منــوذج اقتصــاد معــريف بقيــادة
إماراتيــن يتميــزون باملعرفــة واإلبــداع،
وهــذا التوجــه ســيتطلب االنتقــال مــن
توظيــف املواطنــن يف القطــاع احلكومــي
إلــى توظيفهــم يف القطــاع اخلــاص،
وهــذا سيســاهم يف تعزيــز اإلنتاجيــة
بالقطــاع احلكومــي ،إضافــة إلــى زيــادة
مشــاركة املواطنــن بالقطــاع اخلــاص،
وهــذه اخلطــوات تُشــكل بدايــة امله ّمــة
للوصــول إلــى األهــداف املبتغــاة.
فاإلمــارات متتلــك مــوارد بشــرية
مبدعــة ومبتكــرة قــادرة علــى حت ّمــل
مســؤولياتها بــكل صــدق وإيجابيــة
لتســتكمل مســيرة النجــاح التــي بدأهــا
اآلبــاء املؤسســن.

وبإمــارة أبوظبــي علــى وجــه اخلصــوص
مــن خــال اعتمادنــا الســتراتيجية
ف ّعالــة للشــركة ،وعبــر الدخــول يف
مشــروعات اســتثمارية تطويريــة مهمــة،
فمــن املشــاريع العقاريــة املهمــة التــي
قمنــا بإطالقهــا خــال مشــاركتنا يف
معــرض «ســيتي ســكيب  »2016ومــن
منصــة بلديــة أبوظبــي مشــروع «الســوق
الشــعبي» ،الــذي يعتبــر وجهــة ســياحية
اقتصاديــة مســتقبلية مهمــة ،نســعى
مــن خاللــه إلــى احملافظــة علــى التــراث

اإلماراتــي األصيــل الــذي ورثنــاه مــن
آبائنــا وأجدادنــا ،كمــا أطلقنــا مشــروع
أبــراج الســدو ،الــذي يعتبــر مشــروعاً
ســكنياً وجتاريــاً فاخــراً يضــم خمســة
أبــراج تُعتبــر انعكاسـاً حقيقيـاً للرفاهيــة
وجــودة العيــش مبــا حتتويــه مــن مرافــق
متطــ ّورة عامليــة املســتوى ،إضافــة
إلــى إطالقنــا مشــروع بحيــرات عــن
الفايضــة ،الــذي يعتبــر بــدوره مشــروعاً
ســكنياً متميــزاً بواجهتــه املائيــة ويقــع
يف منطقــة عــن الفايضــة ،التــي تُعــ ُّد

مــن أجمــل املناطــق الطبيعيــة يف مدينــة
العــن ،باإلضافــة إلــى إطالقنــا ملشــروع
النســيم ،الــذي يجمــع يف تصميمــه
بــن التطــ ّور وعراقــة التــراث العاملــي
املتوســطي وقيمــه احلضاريــة التــي
نتطلــع إلــى االحتفــاء بهــا.
مــا أهــم مبــادرات «القــدرة القابضــة»
علــى صعيــد املســؤولية االجتماعيــة؟
وهــل تؤمنــون بأهميــة دور الشــركات
اخلاصــة يف دعــم املســؤولية املجتمعيــة
ومبــادرات التنميــة املســتدامة؟

مــا أهــم املشــاريع املقبلــة ل ـ «القــدرة
القابضــة» ،ومــا العائــد املتوقــع علــى
اقتصــاد إمــارة أبوظبــي واإلمــارات ككل؟
نحــرص علــى املســاهمة بعمليــة التطويــر
والتنميــة يف اإلمــارات بصفــة عامــ ًة
إميانـاً منــا مبــا لهــذه اخلطــوة مــن دعــم
سياســة التوطــن.
ارتباط ـ ًا مبــا ســبق ،هــل تــرون أن توطــن
القطــاع اخلــاص يســير بخطــى ناجحــة
أم أن هنــاك عقبــات تســتدعي مزيــد ًا
مــن اجلهــود واخلطــط؟ أم أننــا مــا زلنــا
نــدور يف حلقــة مفرغــة؟
وفقــاً لرؤيــة اإلمــارات  ،2021فــإن
الدولــة تســتهدف زيــادة عــدد املواطنــن
العاملــن يف القطــاع اخلــاص ،حيــث
مــن املقــ ّرر أن ينتقــل االقتصــاد

اطلقنا في سيتي سكيب
 2016مشروع «السوق
الشعبي» كوجهة سياحية
اقتصادية تبرز جماليات
الموروث اإلماراتي
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ال شــك يف أن املســؤولية االجتماعيــة
مســؤولية اجلميــع ،فــكل املؤسســات
واجلهــات ســوا ًء أكانــت حكوميــة أم
خاصــة عليهــا واجــب جتــاه أفــراد
املجتمــع ،وهــذا الواجــب ينبــع مــن
أهميــة الترابــط والتكاتــف بــن
مختلــف فئــات املجتمــع ،إذ أنهــا تعكــس
التزاماتنــا خــارج نطــاق معادلــة األربــاح
التــي نحققهــا ملســاهمينا وموظفينــا
والشــركات التابعــة لنــا وعمالئنــا
واملجتمعــات التــي نعمــل فيهــا .ومــن
أهــم هــذه املبــادرات متحــف صــور
الشــيخ زايــد وقريــة العــن التراثيــة
ومعــرض الســيارات الكالســيكية
ورعايــة احتــاد اإلمــارات للمصارعــة
واجلــودو والكيــك بوكســينج ورعايــة
بطولــة املبــارزة اآلســيوية كمــا ندعــم
الســائقني اإلماراتيــن املوهوبــن .كمــا
قامــت شــركة القــدرة خلدمــات إدارة
املنشــآت مبناســبة اليــوم العاملــي للبيئــة،
بتنظيــف أحــد شــواطئ إمــارة أبوظبــي،
انطالقــاً مــن مســؤوليتنا املجتمعيــة،
ومســاهم ًة منّــا باحلفــاظ علــى البيئــة.
وختامــاً ،فإننــا نســعى إلــى مواصلــة
دورنــا واالطــاع مبهامنــا كشــركة وطنيــة
رائــدة تســهم يف خلــق أفــق اســتثماري
أوســع مبجــاالت متعــ ّددة.

استراتيجيتنا تهدف لالستثمار في مشاريع تطويرية تتضمن
التطوير العقاري واالستثمارات المالية والضيافة وإدارة
المتنوعة
المشاريع واالستثمارات
ّ

فندق قصر البحر

فندق هوليداي إن

 264مليون درهم ..استثمارات «القدرة القابضة» خارج اإلمارات
نسعى لزيادة العوائد على استثمارات المساهمين
فندق سمارتس
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اإلمارات..

حصاد  45عام ًا من اإلنجازات
إعداد /مي عابد  -أحمد ربيع  -تسنيم خطاب:

اإلمارات األولى
إقليمي ًا والـ16
عالمي ًا على صعيد
التنافسية العالمية

سواء في حاضرها أو في
ألن لدولة اإلمارات العربية المتحدة قيادة استثنائية تنظر دوم ًا للمستقبل،
ً
ماضيها منذ  45عام ًا ،حينما شهدت تلك األرض الطيبة المباركة ،تأسيس وتثبيت أركان ودعائم اتحاد شامخ،
فكان حتم ًا لإلنجاز أن يرسم درب اإلمارات ،وأن تخطو بثبات وريادة منقطعة النظير في ظل الرؤى الثاقبة
لقيادتها الرشيدة ،إلى المراتب األولى ،وأن ما سبق يؤكد أن تصنيف الدول ،ليس حتم ًا بمساحتها وال
الصعد على الخارطة
بمواردها الطبيعية وعدد سكانها ،بل حينما تستطيع أن تضيف بصمتها في كافة ُّ
العالمية التي تشهد تنافسية محمومة على السبق وتبوأ المراكز األولى.
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مؤشرات السبق

لــم يكــن يتخيــل خبــراء التنميــة يف العــام  ،1971أن دولــة ناشــئة
مثــل اإلمــارات ال متلــك مــن ثــروات ،ســوى ثــروات نفطيــة
مكتشــفة حديثــة ،تواكبــاً مــع حتديــات بيئيــة ومناخيــة صعبــة
وشــح كبيــر يف املــوارد املائيــة ،بــل مجمــل املــوارد الطبيعيــة،
أن حتقــق وحتصــد عــن جــدارة املركــز األ ّول إقليميــاً واملركــز
 16عامليــاً ،ضمــن أفضــل  20اقتصــاداً تنافســياً يف العالــم،
وفق ـاً لتقريــر التنافســية العامليــة  2016والصــادر عــن املنتــدى
االقتصــادي العاملــي «دافــوس» يف سويســرا ،الــذي يُعــد مــن
أهــم تقاريــر التنافســية العامليــة التــي ترصــد بشــكل ســنوي
أداء وتنافســية اقتصــادات دول العالــم ،مــن حيــث نقــاط
القــوة والضعــف وانعكاســاتها علــى مســتوى املعيشــة واالزدهــار
والرفاهيــة لشــعوبها..

اإلمارات تمتلك
قيادة استثنائية
تنظر دوم ًا
للمستقبل

مراتب متقدمة

باختصار ،أدركت قيادة اإلمارات الرشــيدة ،أن
الــدرب األثيــر لتحقيق تلــك املكانة الالئقة ،هو
أن يكــون اإلجنــاز تلــو اآلخــر .منذ أن غرس بذور
شــجرة االحتاد ،املغفور له بإذن اهلل تعالى ،الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،وأخيه املغفور له بإذن
اهلل تعالى الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم «طيب
اهلل ثراهمــا» ،وأخوانهــم احلــكام ،وصار على ذاك
النهــج القــومي ،نهج االحتــاد املتأصل ،خير خلف
خلير ســلف صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد
آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظه اهلل» ،وصاحب
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم ،نائب
رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلس الوزراء ،حاكم دبي
«رعاه اهلل» ،وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد
آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،نائب القائد األعلى
للقوات املسلحة.
ولعـ َّـل احلديــث عن إجنــازات تُضاهي ما حققته
اإلمــارات يف غضــون أربعــة عقــود ونصف العقد ،منذ
مت تأســيس احتادهــا املبــارك ،قــد يبدو حديثاً غير
قابــل للتصديــق ،حينمــا نضــع تاريخ بناء احلضارات
ونهضــة الــدول وتفوقهــا وريادتها ،حتت مجهر
التنميــة واحلداثــة والتقـ ُّدم ،ولكــن حينما يقترن مع
غــرس بــذور االحتــاد إرادة قيادة صلبة لذاك االحتاد
املبارك ،لنجد اإلمارات ســباقة دوماً على درب
اإلجنازات ،حاصدة العديد من أهم املؤشــرات
الريادية عاملياً ،ال لشــيء ســوى اقتناع قيادتها بأن
التنافســية يف مضمــار التقـ ُّدم العاملي هي خير
برهــان علــى قــوة وصالبة أركان ذاك االحتاد.
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 ٪27.5نصيب
اإلمارات من
االستثمارات
الواردة للمنطقة
العربية

ورصــد تقريــر دافــوس خــال العــام  ،2016والــذي شــهد يف
األ ّول مــن ديســمبر اجلــاري ،مــرور  45عامــاً علــى تأســيس
احتادهــا املبــارك هــذا العــام ،اقتصــاد  138دولــة مت تصنيفهــا
عبــر أداء  114مؤشــراً مدرج ـاً ضمــن  12محــوراً أساســياً منهــا
محــاور املؤسســات والبنيــة التحتيــة والتعليــم والصحــة واالبتــكار
وكفــاءة ســوق العمــل وغيرهــا ،حيــث حصلــت اإلمــارات يف تقريــر
هــذا العــام علــى مراتــب متق ِّدمــة ،تبلــورت يف إدراجهــا ضمــن
العشــرة مراكــز األولــى عاملي ـاً يف ثالثــة مــن احملــاور األساســية
يف التقريــر ،ومــن األفضــل  20دولــة عامليــة يف نصــف هــذه
احملــاور .كمــا جــاءت اإلمــارات يف املركــز الثالــث عامليــاً يف
محــور كفــاءة ســوق الســلع والــذي يُعــد داللــة عامليــة علــى جنــاح
سياســة التنـ ّوع االقتصــادي يف الدولــة ،ووضــوح الــرؤى واخلطــط
االســتراتيجية حــول أداء وكفــاءة ســوق األعمــال.

بنيــة تحتية عالمية

أمــا يف محــور البنيــة التحتيــة ،فقــد حــازت اإلمــارات علــى
املركــز األ ّول عامليــاً يف مؤشــر «جــودة الطــرق» واملركــز الثانــي
عامليــاً يف مؤشــر «جــودة البنيــة التحتيــة للمطــارات ووســائل
النقــل اجلــوي» ..كمــا جــاءت يف املركــز الثالــث عامليـاً يف كل مــن
مؤشــر «جــودة البنيــة التحتيــة للموانــئ البحريــة».

سوق عالمي

حققــت اإلمــارات العديــد مــن املراتــب األولــى يف كل مــن محــوري
«كفــاءة ســوق الســلع» و«كفــاءة ســوق العمــل» ،حيــث جــاءت
ً
عامليــا يف مؤشــر «قلــة تأثيــر الضرائــب علــى
يف املركــز األ ّول
ً
االســتثمار» واملركــز الثانــي عاملي ـا يف كل مــن مؤشــر «قلــة تأثيــر
الضرائــب علــى ســوق العمــل» ،ومؤشــر «مقــدرة الدولــة علــى
اســتقطاب املهــارات العامليــة» ،واملركــز الثالــث عامليــاً يف مؤشــر
«قلــة العوائــق اجلمركيــة».

ريادة تقنية

لــم تكــن اإلمــارات غائبــة عــن تط ـ ّورات التقنيــة ألنهــا تــدرك أن
قطــاع التكنولوجيــا هــو عمــاد التط ـ ّور االقتصــادي واحلضــاري.
وقــد احتلــت اإلمــارات بجــدارة املركــز األ ّول عامليــاً يف مؤشــر
«اإلنفــاق احلكومــي علــى التقنيــات احلديثــة» ،واملركــز الثانــي
عامليـاً يف مؤشــر «توفــر املناطــق التجاريــة املتخصصــة /املناطــق
احلــرة /واملركــز الثالــث عاملي ـاً يف مؤشــر «االســتثمار األجنبــي
املباشــر ونقــل التكنولوجيــا إلــى الدولــة» ،كمــا حققــت الدولــة
املركــز الرابــع عامليـاً يف مؤشــر «توصيــل اإلنترنــت إلــى املــدارس»
واملركــز اخلامــس عامليـاً يف مؤشــر «توافــر العلمــاء واملهندســن»
يف الدولــة.

اإلمارات ضمن أفضل  20اقتصاد ًا في العالم
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سلطان المنصوري:
 126.6مليار دوالر حجم
االستثمارات األجنبية
التراكمية في اإلمارات
العام 2015
وكان معالــي ســلطان بــن ســعيد املنصــوري ،وزيــر االقتصــاد،
قــد أكــد يف تصريحــات ســابقة لــه مبناســبة مــرور  45عامــاً
علــى تأســيس احتــاد اإلمــارات ،أن سياســة التنويــع االقتصــادي
التــي تبنتهــا احلكومــة مبكــراً كانــت إحــدى الدعائــم اجلوهريــة
لتعزيــز املرونــة االقتصاديــة للدولــة ،وزيــادة قدرتهــا علــى
مواجهــة الصعوبــات والتحديــات االقتصاديــة واحتوائهــا ،حيــث
بــات التن ـ ّوع أمــراً راســخاً اليــوم يف خارطــة االقتصــاد الوطنــي،

 ٪70ارتفاع مساهمة القطاعات
غير النفطية في الناتج المحلي
اإلجمالي لإلمارات العام 2015
معالي ســلطان بن ســعيد المنصوري ،وزير االقتصاد

مــع ارتفــاع مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة يف النــاجت احمللــي
اإلجمالــي يف عــام  2015إلــى نحــو  77يف املائــة باألســعار
اجلاريــة ،وإلــى نحــو  70يف املائــة باألســعار الثابتــة ،موضحـاً أن
قطاعــات الصناعــات التحويليــة واإلنشــاءات وجتــارة التجزئــة
والعقــارات والنقــل والتخزيــن واملواصــات واالتصــاالت
والســياحة وغيرهــا مــن القطاعــات غيــر النفطيــة ،باتــت حتجــز
حصــة مهمــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

تحفيز النمو

وأضــاف املنصــوري :علــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط
العامليــة ،اســتمرت اإلمــارات يف اإلنفــاق علــى املشــروعات
االســتثمارية التــي مــن شــأنها حفــز النمــو وزيــادة مســتويات
التنويــع االقتصــادي وتنميــة رأس املــال البشــري ،ودعــم األنشــطة
االقتصاديــة املعرفيــة القائمــة علــى االبتــكار والبحــث العلمــي
والتطويــر والتكنولوجيــا احلديثــة ،ومنهــا علــى ســبيل املثــال
البنــى التحتيــة الســتضافة إكســبو  ،2020وتوســعة املطــارات،
وشــبكة قطــار االحتــاد ،ووســائل النقــل اجلــوي والبحــري ومرافق
الشــحن والتخزيــن ،إضافــة إلــى الطــرق واملوصــات وشــبكات
الطاقــة واالتصــاالت والبنيــة التحتيــة اإللكترونيــة ،والتطويــر
الكبيــر يف البنــى الســياحية والصناعيــة ،ومواصلــة النهضــة
العمرانيــة واملشــروعات العقاريــة ،والتقــ ُّدم يف مجــال املــدن
الذكيــة ،واخلدمــات املاليــة ،واســتحداث قطاعــات اقتصاديــة
جديــدة كاالقتصــاد اإلســامي مبحــاوره املتعــ ّددة.

إنجازات وتحديات

اإلمارات أكبر مستثمر
عربي في الخارج
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وقــال معالــي وزيــر االقتصــاد« :إن ثمــار هــذه اجلهــود أبرزتهــا
اإلحصــاءات واألرقــام التــي تعبــر عــن إجنــاز مهــم لالقتصــاد
الوطنــي يف ظــل املشــهد االقتصــادي العاملــي الراهــن الــذي تكثــر
فيــه التحديــات والصعوبــات يف دول عديــدة يف املنطقــة والعالــم،
موضحـاً معاليــه أن النــاجت احمللــي اإلجمالــي للدولــة تضاعــف مبــا
يزيــد علــى ثالثــة أمثــال خــال الســنوات العشــر املاضيــة ،مرتفعـاً
مــن نحــو  511مليــار درهــم يف  2006إلــى  1.58تريليــون درهــم
عــام  ،2015مــع توقعــات بوصولــه إلــى نحــو  1.8تريليــون درهــم يف
نهايــة  ،2016وأن نســبة النمــو باألســعار الثابتــة وصلــت إلــى 3.8
يف املئــة العــام املاضــي ،مقارنــة بنحــو  3.1يف املئــة عــام .2014

االستثمار األجنبي

وأضــاف معالــي وزيــر االقتصــاد ،أن االســتثمار األجنبي املباشــر
ميثــل مرتكــزاً آخــر مــن مرتكــزات حقبــة مــا بعــد النفــط ،لــدوره
الكبيــر يف ضــخ الســيولة املاليــة يف االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز
تن ّوعــه ومرونتــه ،فضـ ً
ا عــن أهميتــه يف نقــل التكنولوجيــا وتبــادل
املعــارف واخلبــرات ،واالرتقــاء بالكفــاءات الوطنيــة ،وحتســن
اجلــودة وطــرق اإلنتــاج ،مبــا يعــزّز تنافســية اقتصــاد الدولــة
وتوجههــا لبنــاء اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة واالبتــكار .مشــيراً
لبلــوغ إجمالــي تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر الــواردة
إلــى الدولــة نحــو  11مليــار دوالر يف  2015مبعـ َّـدل منــو ســنوي
بلــغ  9.3يف املئــة خــال الفتــرة  ،2015 - 2011فيمــا بلــغ حجــم
االســتثمارات األجنبيــة التراكميــة يف الدولــة يف عــام  2015نحــو
 126.6مليــار دوالر عــام  ،2015ومبعـ َّـدل منــو بلــغ  10.3يف املئــة
خــال الفتــرة نفســها.
وبذلــك تكــون اإلمــارات أكبــر وجهــة للتدفقــات االســتثمارية يف
املنطقــة العربيــة بنســبة تصــل إلــى  27.5يف املئــة مــن إجمالــي
االســتثمارات الــواردة إلــى املنطقــة العربيــة ،يف حــن بلغــت
االســتثمارات اإلماراتيــة يف اخلــارج  9.3مليــار دوالر يف عــام
 2015مرتفعــة مــن  9مليــارات يف العــام الســابق لــه ،ليرتفــع
الرصيــد التراكمــي لتلــك االســتثمارات إلــى  87.4مليــار دوالر
يف عــام  ،2015وتتبــوأ الدولــة كذلــك موقعهــا كأكبــر مســتثمر
عربــي يف اخلــارج.

التجارة الخارجية

وعلــى صعيــد التجــارة اخلارجيــة أشــار معاليــه ،لبلــوغ حجــم
التجــارة اخلارجيــة غيــر النفطيــة للدولــة يف عــام  2015نحــو
 1.75تريليــون درهــم ،مرتفعــاً بنســبة  10يف املئــة عــن جتــارة
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تعالــى» هــو عــدم االعتمــاد علــى النفــط واالعتمــاد علــى سياســة
التنويــع االقتصــادي ،حيــث كان النفــط ميثــل عنــد تأســيس احتــاد
الدولــة  99باملائــة مــن النــاجت احمللــي لإلمــارات ،واليــوم بــات ميثــل
 30باملائــة ،فيمــا تســتحوذ القطاعــات غيــر النفطيــة علــى 70
باملائــة ،وهــذا يأتــي ضمــن خطــة واضحــة للتركيــز علــى قطاعــات
حيويــة كالصناعــة واخلدمــات والســياحة».

خبراء ومســؤولون لـ«استثمارات»:
اإلمارات ..معجزة تنموية
عــام  ،2014وهــي نســبة منــو بالغــة األهميــة يف ظــل انخفــاض
أســعار النفــط وتباطــؤ االقتصــاد العاملــي.
مــن جهــة أخــرى أكــد عــدد مــن اخلبــراء وقــادة األعمــال حتقيــق
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ملعجــزات تنمويــة غيــر مســبوقة
قياسـاً للفتــرة الزمنيــة التــي حتققــت فيهــا ،فضـ ً
ا علــى الصعيــد
النوعــي الطفــرة التنمويــة يف حتديــات متتاليــة طيلــة الفتــرة
املاضيــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعاملــي.

مجابهة التحديات

الشحي ٪70 :مساهمة القطاعات غير
النفطية في الناتج المحلي لإلمارات

رؤية ثاقبة

يف البدايــة ،يؤكــد معالــي حميــد محمــد عبيــد القطامــي
وزيــر الصحــة ،والتربيــة والتعليــم األســبق ،لـ»اســتثمارات»،
أن اإلجنــازات احملققــة خــال  45عامــاً مــن عمــر اإلمــارات،
حتققــت بفضــل اهلل تعالــى ،نتاج ـاً للرؤيــة الثاقبــة للمغفــور لــه
بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،وأخيــه
املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم
«طيــب اهلل ثراهمــا» ،ومــا صــار عليــه خيــر خلــف خليــر ســلف
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة
«حفظــه اهلل» ،وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم
دبــي «رعــاه اهلل» ،حيــث جعلــت تلــك الرؤيــة التنميــة البشــرية
وبنــاء اإلنســان اإلماراتــي محــور كل تنميــة وتطــ ّور وتقــ ُّدم،
حيــث انعكســت تلــك الرؤيــة اخلالقــة علــى التطويــر وبنــاء قــوي
لكافــة املجــاالت والقطاعــات التنمويــة واالقتصاديــة والصحيــة
وأصبحــت اليــوم اإلمــارات منوذج ـاً عاملي ـاً يف أغلــب املؤشــرات،
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القطامي :بناء اإلنسان ركيزة
التنمية التي حققتها اإلمارات
ذات الصلــة بالتنميــة ،كمــا تضاعفــت االســتثمارات يف شــتى
تلــك املجــاالت».
وأكــد معاليــه :أن الطفــرة التــي حققتهــا اإلمــارات يف إرســاء
بنيــة حتتيــة لالســتثمارات يف القطــاع الصحــي باتــت مفخــرة
تباهــي بهــا الدولــة ،مــن جهــة تشــريع أفضــل األنظمــة العامليــة
املنظمــة لذلــك القطــاع واســتقطاب أفضــل املؤسســات الصحيــة
العامليــة ومــا يُعــد ترجمــة صادقــة لرؤيــة قيــادة دولتنــا الرشــيدة

«حفظهــا اهلل تعالــي» بأهميــة االســتثمار يف التنميــة البشــرية
وتوفيــر لإلنســان اإلماراتــي ولــكل مقيــم علــى أرض الدولــة
أفضــل خدمــات الرعايــة الصحيــة.

القطاعــات غير النفطية

ويقــول ســعادة املهنــدس محمــد أحمــد بــن عبــد العزيــز الشــحي،
وكيــل وزارة االقتصــاد ،للشــؤون االقتصاديــة« :إن أكبــر إجنــاز
حققتــه اإلمــارات بفضــل رؤيــة قيادتهــا الرشــيدة «حفظهــا اهلل

وأكــد الشــحي ،أن الكثيــر مــن األزمــات املتعـ ّددة علــى الصعيديــن
اإلقليمــي والعاملــي ،جابهتهــا اإلمــارات بحنكــة ومرونــة كبيــرة،
بــل ح ّولــت العديــد مــن تداعيــات تلــك األزمــات لفــرص ،والتــي
منهــا األزمــة العامليــة املاضيــة.
وأوضــح ســعادته :أن الشــيء اجلوهــري ،هــو أن االقتصــاد
اإلماراتــي بــات قائم ـاً بصفــة أساســية علــى االبتــكار واملعرفــة،
حيــث إن رؤيــة  2021ارتكــزت علــى أن يكــون  5باملائــة مــن النــاجت
القومــي لإلمــارات قائمـاً علــى االبتــكار ،وباألخــص عبــر التركيــز
علــى قطاعــات جوهريــة كامليــاه ،والتكنولوجيــا ،والفضــاء،
والطاقــة املتجــ ّددة ،وتقنيــة املعلومــات.

تشريعات اقتصادية

وأكــد وكيــل وزارة االقتصــاد ،أن اإلمــارات تــدرك أهميــة
التشــريعات االقتصاديــة لكونهــا حجــز األســاس يف جــذب
االســتثمارات األجنبيــة ،حيــث مت إصــدار مؤخــراً يف إطــار
حتديــث التشــريعات القائمــة أو تشــريعات جديــدة حزمــة مــن
القوانــن ،كقانــون الشــركات اجلديــد ،وقانــون املنافســة ،وتعديــل
قانــون حمايــة املســتهلك ،حيــث إن اإلمــارات لهــا دور ومكانــة
رياديــة يف تشــريعات حمايــة املســتهلك.
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إنجازات
مشرفة
المــا :تمكين المرأة اإلماراتية من
أبــرز إنجازات اتحاد اإلمارات
تمكين المرأة

وتقــول ســعادة بدريــة املــا ،رئيســة املجموعــة العامليــة اإلماراتيــة
لألعمــال ،واحلائــزة علــى جائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي يف
العالــم العــام « :2013إن أعظــم إجنــاز حققتــه اإلمــارات يف
ظــل احتادهــا املبــارك هــو تعزيــز قــدرات أبنــاء الدولــة ،ســوا ًء
أكانــوا ذكــوراً أم إناثـاً ،وتأهيلهــم وتســخير كافــة املقــدرات لبنــاء
اإلنســان اإلماراتــي».
وأكــدت املــا :أن مــا مت حتقيقــه مــن متكــن املــرأة اإلماراتية يُعد
داللــة بالغــة الصــدق ،علــى تســخير القيــادة الرشــيدة لإلمــارات
«حفظهــا اهلل تعالــى» كل اإلمكانيــات واملقــدرات ،لبنــاء اإلنســان
اإلماراتــي ،وتفعيــل قــدرات املجتمــع بشــقيه لتحقيــق الطفــرة
واملكانــة التــي حققتهــا الدولــة حاليـاً.
كمــا أوضحــت :أن تبــوء اإلمــارات املراكــز الرياديــة عامليــاً
علــى صعيــد تعزيــز مشــاركة املــرأة واالحتــرام الــذي حتظــى
بــه يف املجتمــع ،ورفــع درجــة مهاراتهــا وقدراتهــا ملمارســة كافــة
األعمــال ،إمنــا يُعــد حصــاداً للرؤيــة والفلســفة الثاقبــة يف ظــل
احتــاد اإلمــارات ،والــذي أفــرد عنــد صــدور دســتور الدولــة،
تشــريعات تصــون حقــوق املــرأة اإلماراتيــة وترتقــي بقدراتهــا
خلدمــة بلدهــا ومشــاركة أشــقائها الرجــال .حتــى باتــت املــرأة
اإلماراتيــة تتبــوأ العديــد مــن املناصــب القياديــة احلكوميــة،
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الشامســي :اإلمارات األولى عربي ًا
في مضمار التنافســية
وكذلــك حققــت إجنــازات يف مضمــار ممارســة األعمــال
واالســتثمارات اخلاصــة.

قفزة تاريخية

ويقــول ســعادة الدكتــور عبداللـــه جنيــب الشامســي ،املديــر العــام
للهيئــة االستشــارية للمجلــس األعلــى لــدول مجلــس التعــاون
اخلليجــي« :إن البيانــات واإلحصائيــات املتداولــة علــى الصعيــد
العاملــي ،تؤكــد أن اإلمــارات حققــت قفــزة جوهريــة وتاريخيــة
علــى الصعيــد التنمــوي نتاجــاً لعــدد مــن األســباب والتــي مــن
أولهــا رؤيــة وفكــر وفلســفة القيــادة الرشــيدة للدولــة ،وكذلــك
السياســات االنفتاحيــة علــى العالــم اخلارجــي واملرونــة التــي
تتمتــع بهــا اإلمــارات قياســاً بالعديــد مــن الــدول األخــرى،
وكذلــك السياســات الداخليــة علــى صعيــد التطويــر االقتصــادي
والتنمــوي ،كتشــييد بنيــة حتتيــة متطـ ّورة ،وتشــريعات اســتثمارية
مشــجعة علــى جــذب االســتثمارات اإلقليميــة واإلجنبيــة ،وإبــرام
العديــد مــن اتفاقيــات الشــراكة مــع مختلــف دول العالــم ،وكذلــك
األمــان واالســتقرار االقتصــادي واملجتمعــي يف الدولــة ،والنجــاح
يف سياســات التنويــع االقتصــادي».
مضيفــاً ،أن كل تلــك العوامــل جعلــت اإلمــارات األولــى عربيــاً
يف مضمــار التنافســية االقتصاديــة ،كمــا حققــت طفــرة يف أداء
العديــد مــن القطاعــات.

سامح مهتدى :اإلمارات مقر إقليمي
للعديد من الشركات العالمية
عبقرية االتحاد

ويقــول املهنــدس ســامح مهتــدى ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة
«بلــووم القابضــة» بإمــارة أبوظبــي« :إن اإلجنــازات التــي حتققــت
حتــت شــجرة احتــاد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،منــذ أن
غــرس بذرتهــا املباركــة ،املغفــور لهمــا بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،وأخيــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل
مكتــوم «طيــب اهلل ثراهمــا» ،لهــي إجنــازات تعيــد زرى الفخــر
لألمــة العربيــة جمعــاء ،ألنهــا أسســت علــى كيــان وحــدوي عربــي
ســاطع مبدلوالتــه ومعانيــه الســامية يف ســماء التق ـ ُّدم والريــادة
إقليمي ـاً وعاملي ـاً».
إن معانــي االحتــاد وقوتــه ،والتــي اســتلهم روحهــا القويــة وســار
علــى خطاهــا خيــر خلــف خليــر ســلف ،صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،وصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة،
رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،وصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب
القائــد األعلــى للقــوات املســلحة ،لهــي راســخة ومتجــذرة يف
وجــدان كل مــن يقيــم علــى تلــك األرض الطيبــة ،أرض دولــة
اإلمــارات ،دولــة احملبــة والســام والعيــش املشــترك ،والتــي
تضــم أبنائهــا البــررة املخلصــن ملعانــي االحتــاد الســامية ،وأكثــر
مــن  200جنســية يفــدون للعمــل بكرامــة ،أو ملمارســة األعمــال
والتجــارة ،أو مشــاهدة مالمــح تلــك املعجــزة التنمويــة والتــي باتــت
تضاهــي يف مؤشــرات ومســارات تط ّورهــا وتيرتهــا يف الــدول
املتقدِّمــة.
وممــا ال شــك فيــه ،أن روح االحتــاد حينمــا نحتفــل مبــرور 45
عامـاً علــى تأســيس ذلــك الصــرح الشــامخ ،أمنــا تســطع بجــاء
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ملف العدد

تواكبــاً مــع املؤشــرات واملراتــب الرياديــة التــي حصدتهــا
دولــة اإلمــارات وتفــردت بهــا عاملي ـاً يف العديــد مــن املجــاالت
التنمويــة والتــي مــن أهمهــا جاهزيــة وتطــ ّور البنيــة التحتيــة
يف مجــاالت االتصــاالت والتكنولوجيــات واملعلوماتيــة ،والتــي
هــي عصــب التطــ ّور االقتصــادي والتنمــوي ،فضــ ً
ا علــى
العديــد مــن املؤشــرات األخــرى كتحـ ّو ل اإلمــارات حتــت ظــال
االحتــاد الشــامخ وجعلهــا مركــز اً اقتصاديــاً ماليــاً وجتاريــاً

شركات ريادية

عاملي ـاً ومــاذ اً ومقــر اً إقليمي ـاً للعديــد مــن الشــركات العامليــة.
ليــس علينــا يف ذكــرى ذاك اليــوم إال أن نســتلهم روح االحتــاد
ونحــن نســعد بالعيــش علــى تلــك األرض ،أن نعاهــد قيــادة
دولــة اإلمــارات الرشــيدة «حفظهــا اهلل تعالــى» للمضــي علــى
درب اإلجنــاز واحلفــاظ علــى املؤشــرات واملكانــة الرياديــة
احملققــة لدولــة اإلمــارات أدام اهلل خيرهــا وازدهارهــا
ومنائهــا.

أحمد بن حسن الشيخ،
رئيس مجلس إدارة «دوكاب»
لـ«استثمارات»:

المناخ االستثماري
في أبوظبي ودبي
يساهم في دفع
«دوكاب» نحو العالمية

حاوره  /محمد الشبراوي:

تطــور اإلمــارات يتمثــل
كلمــة الســر فــي
ّ
فــي ســعي قيادتنــا لبنــاء اإلنســان وتعزيز
الطاقــات البشــرية
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شركات ريادية

تتحــدث إليــه ،تشــعر بأريحيــة
حينمــا
َّ
كبيــرة تنــم عــن ذكاء واضــح وخبــرة
مبعتــرك احليــاة ،يفتخــر بكونــه مــن
اجليــل الثانــي الــذي عاصــر نشــأة احتــاد
شــامخ ،وهــو احتــاد دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،ال تفــارق االبتســامة
محيــاه ،يــرى أن تواصلــه املجتمعــي
هــو جــزء يرتبــط مبكونــات شــخصيته
التــي تترجــم لــكل ميــدان تولــى فيــه
املســؤولية لتحقيــق إجنــاز لوطنــه ورفعــة
شــأنه ،تــرأس الكثيــر مــن املناصــب،
ليتولــى مؤخــراً منصــب ،مجلــس إدارة
شــركة دوكاب لصناعــة الكابــات ،التــي
حققــت إجنـ ٍ
ـازات ،يعزوهــا ضيفنــا لرؤيــة
مؤسســها ،ســمو الشــيخ راشــد بــن ســعيد
آل مكتــوم «رحمــه اهلل» ،حينمــا قــ ّرر
أهميــة اســتحداث كيــان صناعــي وطنــي
بعــد أعــوام قالئــل مــن نشــأة االحتــاد ،يف
ظــروف بالغــة الصعوبــة جتابــه الصناعــة
الوطنيــة ،ليكــون كيانــاً وطنيــاً خالصــاً
تقــوده للعامليــة الحقــاً ،ك ٌل مــن حكومتــي
دبــي وأبوظبــي ،يف داللــة بالغــة علــى قــوة
ومغــزى احتــاد اإلمــارات.
يفخــر ضيفنــا بجــودة املنتــج الوطنــي مــن

رؤية الشيخ راشد بن
سعيد آل مكتوم
«طيب اهلل ثراه»
أنشأت كيان ًا صناعي ًا
عالمي ًا في ظروف
صناعية مليئة
بالتحديات
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الكابــات ،وحــق لــه الفخــر ،حينمــا يؤكــد
أن شــركة دوكاب ،اســتطاعت يف وقــت
قياســي ،حتقيــق معـ َّـدالت منــو عامليــة غير
مســبوقة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بالعمــر
االفتراضــي للكابــات املســتخدمة لتناهــز
 60عامــاً ،وتفــوز بجــدارة بثقــة الشــركة
الكوريــة املنفــذة ملشــروع براكــة للطاقــة
النوويــة يف إمــارة أبوظبــي ،متربعــة
علــى صــدارة املشــهد العاملــي يف العمــر
االفتراضــي للكابــات ،ومبــا ميثــل إجنــازاً
وقيمــة مضافــة لالقتصــاد الوطنــي لدولــة
اإلمــارات.
يف ســعينا إلجــراء حــوار مــع ســعادة
الدكتــور أحمــد بــن حســن الشــيخ ،رئيــس
مجلــس إدارة شــركة دوكاب للكابــات
الصناعيــة ،اكتشــفنا أننــا أمــام شــخصية
اعتــادت عــدم التصنــع يف احلديــث ،ال
يتــردد يف تقــدمي النصــح لــكل مــن حولــه،
فهــو يــرى أن زكاة العلــم تعليمــه لآلخريــن.
كمــا يــرى أن املســتقبل لترتيــب الــدول
علــى ســلم التقدميــة والتط ـ ّور احلضــاري
حينمــا جتيــد قيادتهــا احلديــث بلغــة
واحــدة فقــط ،هــي لغــة االبتــكار ملقارعــة
املســتقبل ،مؤكــداً أن ذلــك درب ونهــج
قيــادة اإلمــارات الرشــيدة «حفظهــا اهلل
تعالــى» ..وفيمــا يلــي نــص احلــوار:
أيــن يكمــن ســر اإلجنــاز الــذي حققتــه
اإلمــارات ،وهــل مــن كلمــة توجهونهــا
يف تلــك املناســبة الغاليــة علــى قلوبنــا
جميعـاً مقيمــن ووافديــن ،أال وهــي اليــوم
الوطنــي الـــ.45
ينبــع التطــ ّور الــذي حققتــه دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة بفضــل
اهلل تعالــى مــن فلســفة صائبــة ،ورؤى
حكيمــة لقادتنــا املؤسســن ،حيــث كان
الهــدف منــذ اإلعــان عــن تأســيس دولــة
اإلمــارات ،هــو أن ترتقــي دولتنــا ملصــاف
الــدول املتقدِّمــة ،وإذا رجعنــا لفكــر كل
مــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
وأخيــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم
«طيــب اهلل ثراهمــا» ،فإننــا ســنجد أن
جــل همهمــا ،يف ذاك الوقــت ومعهمــا
أخوانهــم حــكام اإلمــارات املؤسســن،

ينصــب علــى أهميــة بنــاء اإلنســان الــذي
يكــون هدفــه الحقــاً بنــاء دولتــه ،فقــد
كانــت أكثــر اجلمــل تكــراراً يف حديثهمــا،
هــو أن اإلنســان يجــب أن يتعلــم ليكــون
قــدوة وقائــداً ،وعــن نفســي كأحــد مــن
عاصــروا بدايــات االحتــاد ،كنــت يومئــذ
صغيــراً ولكــن تدرجــت يف ظــل تلــك
الــرؤى احلكيمــة لقيادتنــا الرشــيدة لكــي
أتولــى بعــد ذلــك منصــب قيــادي.
ولقــد اســتمر علــى ذلــك النهــج األصيــل
والــرؤى الثاقبــة ،يف عهــد خير خلف خلير
ســلف ،صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة،
رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي «رعــاه
اهلل» ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي،
نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة،
فنحــن جميعــاً كمواطنــن نســير علــى
ذات الــدرب الــذي تخطــه لنــا قيادتنــا
الرشــيدة ،وهــو مــا يجعلنــا نرفــع أســمى
آيــات التهانــي والتبريــكات لقيادتنــا
الرشــيدة «حفظهــا اهلل تعالــى» مبناســبة
حلــول اليــوم الوطنــي اخلامــس واألربعــن
لدولتنــا حماهــا اهلل وزاد منائهــا وعزهــا
وتط ّورهــا احلضــاري بــن األمم.
هــل تبنــت «دوكاب» سياســات االنكمــاش
يف إنشــاء مصانــع أو خطــوط إنتــاج
جديــدة يف ظــل انخفــاض أســعار النفــط
املســتمرة زهــاء العامــن والنصــف؟ وكيــف
تــرون الوضــع نتاجــاً لتلــك األزمــة علــى
صعيــد االقتصــاد اإلماراتــي والــدول
اخلليجيــة؟
بالنســبة لـــ»دوكاب» ،فــإن سياســتنا بــدأت
تشــهد يف الســنوات األخيرة حت ّوالً هيكلياً
كبيــراً ،يرتبــط مبناحــي متعــ ّددة تشــمل
التوســع جغرافيـاً علــى صعيــد السياســات
أو الوجهــات التصديريــة ،ومحاولــة خلــق
أســواق جديــدة فضـ ً
ا علــى احلفــاظ على
املكانــة التــي حققتهــا الشــركة ،ســوا ًء علــى
الصعيــد احمللــي ،حيــث تتــراوح حصتنــا

«دوكاب» األولى
عالمي ًا في بلوغ العمر
االفتراضي للكابالت
لـ 60عام ًا
مــن إجمالــي الســوق احمللــي مــا بــن ٪35
و ٪50حســب املنتجــات واملوقــع اجلغــرايف
داخــل الدولــة .كمــا أن حصــة الســوق
احمللــي مــن إجمالــي املبيعــات مــا يعــادل
 ،٪65فيمــا أن نســبة  ٪35مــن إنتاجنــا
يتــم تصديــره للخــارج ،وتتمثــل وجهاتنــا
الدوليــة ،يف أوروبــا ،وشــرق آســيا ،ودول
مجلــس التعــاون اخلليجــي ،وأفريقيــا.
وذلــك التواجــد والتوســع اخلارجــي
وتع ـ ّدد الوجهــات التصديريــة لـــ«دوكاب»،
أســهم يف تــايف تداعيــات االنكمــاش
الــذي أحدثــه انخفــاض أســعار النفــط يف
مشــاريع الــدول النفطيــة.
وبالتبعيــة نحــن إزاء تلــك الوضعيــة لــم
نخفــض العمالــة فقــط ،مــا حــدث هــو

تنظيــم ملجريــات العمــل داخــل الشــركة
وتغييــر نظــم العمــل لكــي تتماشــى مــع
سياســات دمــج بعــض اإلدارات.

أننــا حاليــاً يف وضــع قريــب مــن أســعار
النفــط العامليــة لتواكــب ذات املســتوى
األساســي مليزانيــات الــدول اخلليجيــة.

وهنــا أريــد أن أشــير ملعطيــات تاريخيــة
تؤكــد أن مــا يحــدث هــو دورة اقتصاديــة
حتــدث كثيــراً ،وهــذا بالضــرورة وضــع
تك َّيفــت معــه اإلمــارات ،فقــد كان ســعر
برميــل البتــرول  30دوالراً وملــا ناهــز
 120دوالراً كان يتــم حتديــد ميزانيــات
اإلمــارات مــن قبــل حكومتنــا الرشــيدة
علــى أســاس مســتوى  50إلــى  60دوالراً
للبرميــل ،وهــذا شــأن العديــد مــن دول
مجلــس التعــاون أيضـاً فقــط ســنة واحــدة
مت اعتمــاد امليزانيــة ألغلــب الــدول
اخلليجيــة علــى أســاس يتــراوح مــا بــن
 80و 90دوالراً للبرميــل ،والالفــت لألمــر

لــكل شــركة صناعيــة ،رؤيــة أو باألحــرى
فلســفة اســتثمارية وغايــات اســتراتيجية،
مــا الفلســفة االســتثمارية لـــ«دوكاب»؟
كان الهــدف منــذ تأســيس الشــركة العــام
 1978ويف تلــك الفتــرة التــي كانــت فيهــا
الصناعــة يف اإلمــارات الناشــئة أمــراً
يرتبــط مبجازفــة كبيــرة ،وال تقــوى
الصناعــة احملليــة علــى منافســة املنتــج
األجنبــي بــأي طريقــة ســوا ًء أكان يف
الســعر أم يف اجلــودة ،فض ـ ً
ا علــى نــدرة
اخلبــرات الفنيــة ،حيــث كان االســتيراد
لكافــة املخرجــات الصناعيــة أمــراً ســه ً
ال
يف ذلــك الوقــت ،ولكــن كانــت رؤيــة املغفــور
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لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ راشــد بــن
ســعيد آل مكتــوم ،يف ذلــك الوقــت أن يتــم
بنــاء قاعــدة صناعيــة تخــدم احتياجــات
الدولــة ،وأهميــة وجــود بديــل محلــي لتلــك
الصناعــة.
وبنا ًء عليه مت التعاقد مع شركة بريطانية
وهــي أكبــر شــركة يف العالــم يف ذلــك
الوقــت إلنشــاء مصنــع للكابــات حتــت
اســم «دوكاب» ،علــى أرض الدولــة لتكــون
نســبة  30باملائــة حلكومــة إمــارة دبــي،
ونســبة  ٪70للشــركة البريطانيــة واســتمر
ذلــك األمــر ملنتصــف التســعينات ،حتــى
متلكــت حكومــة إمــارة أبوظبــي حصــة مــن
الشــركة البريطانيــة ،ليتــم الحقــاً شــراء
كل مــن حكومتــي أبوظبــي ودبــي ،كامــل
حصــة الشــركة البريطانيــة والهــدف مــن
تلــك اخلطــوة أن تكــون شــركة دوكاب

توسعنا عالمي ًا يع ّزز
قدراتنا على مجابهة
األزمات
كشــركة إماراتيــة مــن أوائــل الشــركات يف
العالــم يف صناعــة الكابــات؟
مــا أهــم إجنــاز حققتــه «دوكاب» وفقــاً
لتلــك الفلســفة الصائبــة ،ومبــا يعكــس
مكانتهــا علــى الصعيــد العاملــي؟
لقــد حققــت «دوكاب» بعــد أن حت ّولــت
لشــركة وطنيــة بالكامــل تقودهــا خبــرات
وطنيــة ملســيرة مــن اإلجنــازات املشــرفة
يف خدمــة االقتصــاد الوطنــي واالرتقــاء
بســمعة املنتــج اإلماراتــي يف صناعــة
حيويــة ولنستشــهد مبثــال علــى ذلــك
حينمــا وضعــت الشــركة الكوريــة املنفــذة
ملشــروع إنشــاء املفاعــات النوويــة
للدولــة يف منطقــة براكــة الواقعــة يف
املنطقــة الغربيــة بأبوظبــي شــروطاً
قاســية لكــي يكــون العمــر االفتراضــي
للكابــات املســتخدمة يف ذلــك املشــروع
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االســتراتيجي  60عامــاً ،وذلــك حتــى
تضيــع الفرصــة علــى دوكاب كشــركة
وطنيــة ،ولكــن شــركتنا اختــارت الطريــق
الصعــب ،فــكان تطويرهــا لكابــات يبلــغ
عمرهــا االفتراضــي  60عامــاً لتكــون
الشــركة األولــى يف العالــم التــي حتقــق
ذلــك اإلجنــاز ليتــم اعتمــاد منتجــات
دوكاب مــن الشــركة الكوريــة بعــد ذلــك.
مــا أهــم املشــاريع املرتقبــة للشــركة ،وهــل
مــن مفاوضــات جاريــة لتوســيع خطــوط
إنتــاج؟
تتضمــن قائمــة املشــاريع التــي تعمــل
«دوكاب» عليهــا حاليــاً مشــروع «جزيــرة
بلــو ووتــرز» املم ّيــز يف دبــي؛ ومشــروع
«دبــي باركــس آنــد ريزورتــس» ،الــذي
ســيتم افتتاحــه قريبــاً وميتــد علــى
مســاحة  25مليــون قــدم مربعــة؛ وعــدداً
مــن املشــاريع يف قطــاع النفــط والغــاز
والبتروكيماويــات مــع «أدنــوك» و«دلهــي

متــرو» و«متــرو الريــاض» و«مستشــفى
العــن» وغيرهــا.
وتفتخــر «دوكاب» بتزويــد نحــو 10
كيلومتــرات مــن الكابــات واألســاك
ملشــروع «مكتــب املســتقبل» ،أ ّول مكتــب
مطبــوع بتقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد
يف اإلمــارات .وتقـدِّم «دوكاب» مجموعتهــا
الواســعة مــن الكابــات التــي متتــاز
بأعلــى معاييــر اجلــودة املتبعــة عامليــاً،
والتــي تشــمل كابــات ()FlamBICC
املثبطــة للهــب ،واملعتمــدة مــن قبــل
مجلــس الترخيــص للوقايــة مــن اخلســائر
( ،)LPCBوكابــات ()TUFF DuFlex
املرنــة واملقاومــة للحــرارة ،إضافــة
إلــى مجموعــة ( )Connectمللحقــات
الكابــات التــي توفــر حلــوالً متكاملــة
ألحــدث التقنيــات املســتخدمة يف بنــاء
هــذا املشــروع.
وباإلضافــة إلــى ذلك ،وقع اختيار الشــركة

دولتنا لم تتأثر بأزمة النفط ألن حكومتنا كانت ال
تنساق لتقديرات مرتفعة لسعر برميل النفط خالل
دورات ارتفاعه

 ٪65من إنتاجنا للسوق المحلي و ٪35للسوق
العالمي
الكوريــة للطاقــة الكهرومائيــة النوويــة
(Korean Hydro-Nuclear Power
 )Coعلــى مجموعــة «دوكاب» مــن كابــات
املخصصــة خلدمــة
()NuBICC60++
ّ
محطــات الطاقــة النوويــة ،الســتخدامها
يف مصنعــي «شــاين هانــول للطاقــة النووية
 1و)Shin Hanul Nuclear 1 & 2( »2
اللذيــن تقــوم الشــركة بإنشــائهما حاليــاً.
وهــو أ ّول مشــروع يف الطاقــة النوويــة
لـــ«دوكاب» علــى املســتوى العاملــي ،وفــازت
بــه الشــركة بعــد العديــد مــن إجــراءات
االختبــار والتأهيــل الصارمــة.
احلضــور الالفــت ســمة مشــتركة
لســعادتكم ،يف كافــة احملافــل يقتــرن
بنجاحــات متالحقــة يف العديــد مــن
املؤسســات واملناصــب التــي توليتهــا
بهــدوء ،يتجســد يف حديثــك وابتســامتك
دائمــاً ،مــا هــي فلســفة الدكتــور أحمــد
بــن حســن الشــيخ يف حياتــه املهنيــة؟
وأيــن يكمــن ســر اإلجنــاز والبصمــة التــي
تتركهــا يف كل مؤسســة توليــت مســؤوليتها
بنجــاح حتســد عليــه؟
ال أرى لــي بصمــة أو إجنــاز محـ ّدد ،فــإذا
كان اآلخــرون ينظــرون لــي بتلــك الصفــة

فهــذا أمــر أشــكر اهلل تعالــى عليــه ،ولكــن
أرى أن أهــم شــيء يف حياتــي العمليــة هــو
قدرتــي علــى تنظيــم الوقــت ،ألنــك مهمــا
تزايــدت مشــاغلك ومســؤولياتك فأنــك
بتنظيــم وقتــك تســتطيع أن جتعــل مــن
ـدي
 24ســاعة يف اليــوم  48ســاعة ،وأنــا لـ َّ
مبــدأ أؤمــن بــه يف حياتــي ،وذلــك املبــدأ
كمــا يطلقــون عليــه يف الغــرب أن «ضريبــة
العلــم ..تعليمــه» ،وأنــا أقــول «زكاة العلــم..
تعليمــه» ،ألنــه إذا أنعــم اهلل عليــك بنعمــة
العلــم ،فيجــب عليــك نقلــه لآلخريــن،
ويومــي علــى الرغــم مــن قدرتــي علــى
تنظيــم وقتــي ال يتك ـ ّرر ،فــا يوجــد منــط
متك ـ ّرر يف حياتــي.
هــل قــدرات اإلمــارات اإلبداعيــة علــى
الصعيــد االقتصــادي ،تعنــي رســم واقــع
مغايــر للعديــد مــن دول منطقــة الشــرق
األوســط ،وباألخــص علــى صعيــد حتقيــق
الرفــاه والتنميــة لشــعوبها؟ وكيــف تــرون
الروشــتة االقتصاديــة املثلــى للعديــد مــن
دول املنطقــة لبلــوغ مؤشــرات متقدِّمــة مــن
التنميــة وجتــاوز عثراتهــا؟
أعتقــد أن أهــم ركيــزة تنطلــق منهــا
اإلمــارات يف حتقيــق تق ُّدمهــا املطــرد

وحصادهــا للعديــد مــن املؤشــرات
الرياديــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي
والعاملــي ،هــو قــدرة حكومتهــا وبتوجيهــات
مــن القيــادة الرشــيدة «حفظهــا اهلل
تعالــى» لدولتنــا ،علــى ترســيخ معاييــر
االبتــكار واإلبــداع فهــذا يخلــق مســيرة
تراكميــة مــن التطــ ّور ،وإذا لــم تكــن يف
الصــف األ ّول فحتمــاً ســتكون كفــرد أو
دولــة أو شــركة يف الصــف األخيــر.
ومــا يدعمنــا أن نكــون دائمــاً يف طليعــة
الصــف األ ّول هــو املبــادرات اإلبداعيــة
بشــكل يخالــف توقعــات وتفكيــر العمــوم
وكل مــن حولــك ،ألن هــذا الــذي يجعــل
أي دولــة تصــل للمســتقبل ،وأبســط
منــوذج أراه ماثــ ً
ا أمامــي هــو يف العــام
 ،2006حينمــا مت طــرح يف األســواق مــا
يُعــرف بالهواتــف الذكيــة ،وكانــت حدثــاً
باألمــس القريــب كبيــراً ونــال دهشــة
وإقبــال النــاس ،ولكــن جهــاز اآليفــون غيــر
كثيــراً مــن طريقــة اســتخدامنا ملــا كان
يُعــرف بالهواتــف الذكيــة ،بحيــث إن بتنــا
يف كل أحوالنــا نســتغني عــن الــاب تــوب
واآلي بــاد ،فضـ ً
ا علــى ســهولة التواصــل
مــع املواقــع االجتماعيــة التــي نقلتنــا
لعالــم آخــر فالقــادم ســيتغير حتمـاً ويجــب
أن نســتعد جيــداً وهنــا فــإن الشــيء
اجلوهــري أمامنــا جميعـاً كمســؤولني عــن
مؤسســات حكوميــة إماراتيــة فضـ ً
ا علــى
الشــركات اخلاصــة هــو كلمــة صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم «رعــاه اهلل» ،حينمــا قــال «يجــب
علينــا أن ننافــس مــن يســبقنا ،وإن لــم
جنــد مــن يســبقنا فلننافــس أنفســنا»،
ويف كتــاب ســموه «رؤيتــي» قــال «إن
رؤيتنــا لــم تســتهدف منافســة التنميــة يف
أي مــكان ،بــل منافســة مراكــز االمتيــاز
الدوليــة»« ،وأرى أن اإلمــارات وتق ُّدمهــا
ال يعــود ملوقعهــا اجلغــرايف بــل يف قيــادة
دولتنــا الرشــيدة والتــي ســعت بــكل مــا
أوتيــت مــن جهــد ومقــدرات جلعــل دولتنــا
يف مســار تق ُّدمــي وأن يحظــى كل مــن
املواطنــن واملقيمــن علــى أرضهــا بحيــاة
مــن الرفاهيــة والعيــش الكــرمي.
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عاصفة ترامب..

مسارات الشراكة
االقتصادية
للمارد األمريكي
إعداد /تســنيم خطاب:

أفــرزت املتغيــرات احلــادة علــى خارطــة االقتصــاد العاملي،
تواكبـ ًا مــع انهيــار مرتكــزات الفكــر االشــتراكي وتفكك
االحتــاد الســوفيتي ،مــع تهــاوي جــدار برلــن ،يف العام
 1989طغيــان فلســفة االنفتــاح والعوملــة االقتصاديــة.
وهيمنــة القطــب األوحــد ،وتصـ َّـدر الواليــات املتحدة
األمريكيــة املشــهد االقتصــادي العاملــي ،ودعاويهــا
املســتمرة ،لــدول العالــم ودويالتــه ال ســيما الناميــة،
ألهميــة إزالــة احلواجــز التجاريــة بــن دول العالــم ،وتعزيــز
الطــرح بــأن العالــم قريــة صغيــرة ،وأهميــة تطويــر التعاون
االقتصــادي وحتريــر االقتصــاد العاملــي .ومــا أعقبها
مــن متغيــرات أطاحــت دعــاوى املــارد األمريكــي لالنفتاح
العاملــي ،مــع بــروز قــوى وتكتــات اقتصاديــة ،ال ســيما يف
دول جنوب شــرق آســيا ،كمجموعة النمور اآلســيوية،
والتــي أقلــق منوهــا املتســارع ،عــراب العوملــة االقتصادية
العاملــي (املــارد األمريكــي) ،فكانــت تلــك الصدمــة وكبح
جمــاع منــو تلــك الــدول بأصابــع أمريكيــة من بوابة أســواق
املال اآلســيوية .مبا ُعرف آنذاك باألزمة اآلســيوية
العــام  ،1998فإنــه ال ميكــن إغفــال أن مســيرة تلــك
الــدول الصاعــدة اســتمرت يف النمــو ،بــل وغــزو عقــر دار
الصناعــات واملؤسســات األمريكيــة مــع تصاعد مؤشــرات
منــو هينــة العمــاق الصينــي ،وكذلــك حتقيق مؤشــرات
وقفــزات تنمويــة لــدول صاعــدة كالبرازيــل والهنــد ،مبا
أصــاب البنيــان والهيمنــة االقتصاديــة للواليــات املتحــدة
علــى خارطــة االقتصــاد العاملــي وباألخــص شــق الصادرات.

قــد ميكــن القــول باملقابــل ،إن تلك الرؤى
واألحــام الورديــة للمــارد األمريكــي،
الــذي مــا زال يتربــع علــى عــرش أكبــر
اقتصــاد عاملــي ،قــد اصطدمــت أيضــاً
مبتغيــرات متعــ ّددة ،أكثرهــا مأســوية
طوفــان األزمــة املاليــة العامليــة يف العــام
 ،2008والتــي أعــادت تشــكيل ثوابــت
ومســلمات اقتصاديــة ،المســت أيدلوجيــا
رأس املــال احلــر الــذي يُعــد مــن الثوابــت
األمريكيــة ،وســاهمت يف رفــع وتيــرة
احلمائيــة ،وإعــادة النظــر يف جســور
الشــراكة االقتصاديــة ،وقوانــن حتريــر

التجــارة ،علــى قاعــدة التمحيــص يف
املكاســب واملغــرم لــكل دولــة.
وفيمــا يودعنــا العــام  ،2016ويف صــدارة
أحداثــه علــى صعيــد االقتصــاد العاملــي،
اخلــروج البريطانــي غيــر املتوقــع مــن
مظلــة االحتــاد األوروبــي ،والــذي بقــدر
مــا يثيــر حتــى اآلن عالمــات الدهشــة
واالســتغراب ،بقــدر عــدم املقــدرة
علــى استشــراف تبعــات ذلــك اخلــروج
ســوا ًء مــن قبــل األوروبيــن أنفســهم ،أو
حتــى للداخــل البريطانــي ومــن اتخــذوا
القــرار.

فــإن العالــم ومــن دون شــك لــن ينســى أن
شــهر نوفمبــر مــن العــام احلالــي ،2016
قــد حمــل يف طياتــه ،وصــول الرئيــس
األمريكــي دونالــد ترامــب ،لرئاســة
أقــوى اقتصــاد علــى وجــه األرض،
مكمــن االندهــاش هــو شــخصية الرئيــس
املرتقــب الــذي بــات فــك طالســمها ،أو
توقــع مســاراتها املســتقبلية علــى صعيــد
السياســة األمريكيــة اخلارجيــة ،مــن
أهــم مــا يشــغل احملللــن واخلبــراء بــل
صنــاع القــرار حــول العالــم.
مــا يهمنــا هنــا يف ذلــك الطــرح ،هــو
تأثيــر وصــول رئيــس لعــرش أقــوى دولــة
يف العالــم ،جــل تصرفاتــه وتصريحاتــه
ال تخفــي ،أنــه رجــل «البيزنــس» يف
املقــام األ ّول ،مبــا يُعنــي أن املصالــح أوالً
لبلــده ،ســتأتي علــى قائمــة اهتماماتــه،

توقع تغييرات
عميقــة في منظومة
التحالفات االقتصادية
األمريكية مع دول
وتكتالت عديدة
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تغييــرات هيكلية في
العقيدة االقتصادية
األمريكيــة تالمس التزامها
باقتصــاد عالمي مزدهر
وال شــيء غيــر مصلحــة بلــده .وال عــزاء
لطروحــات ودعــاوى أن الواليــات املتحــدة
حاميــة حمــى االقتصــاد العوملــي ،وتعزيــز
الرفاهيــة االقتصاديــة جلــل بلــدان
العالــم .فيمــا ســتكون خارطــة التحالفــات
ومتوضــع التكتــات االقتصاديــة حتــت
مجهــر قــرارات وتوجهــات الرئيــس
دونالــد ترامــب.
يُضــاف :فــإن مــا حــدث مــن فــوز الرئيــس
دونالــد ترامــب ،باالنتخابــات األمريكيــة،
كان يصعــب توقعــه مــن قبــل أكبــر
رجــاالت وخبــراء االقتصــاد الدولــي،
ال لشــيء ســوى أن مــا حــدث ال ميكــن
وصفــه ســوى بكلمــة واحــدة فقــط..
«العاصفــة».

تحفيز االقتصاد

يف البدايــة يؤكــد الدكتــور علــى توفيــق

تبني سياســة حمائية
للمنتجات األمريكية
يدفع لتبني الدول
األخرى ذات النهج
الصــادق ،مديــر وحــدة الدراســات
االقتصاديــة الســابق ،بصنــدوق النقــد
العربــي ،أن مــا سيشــغل الرئيــس
األمريكــي دونالــد ترامــب ،علــى صعيــد
السياســة االقتصاديــة للواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،هــو إصــاح االقتصــاد
األمريكــي مــن الداخــل ،وإطــاق برنامــج
حتفيــزي يرتكــز بصفــة أساســية علــى
تطويــر البنيــة التحتيــة التــي تُعــد يف
أســوأ مســتوياتها.

السياسة النقدية

كمــا ســيتضمن األمــر أيضــاً ،تدخــات
متوقعــة إلصــاح السياســة النقديــة
مــع ارتفــاع الفائــدة املصرفيــة مؤخــراً
نحــو ربــع نقطــة مئويــة ،حيــث يتوقــع
أن تشــهد رفــع ســعر الفائــدة يف العــام
 ،2017والــذي ســيكون العــام األ ّول مــن

واليتــه ،مبــا يتــراوح بــن  3و 4مــرات،
كمــا ســيعمل أيضــاً علــى تقليــل نســبة
البطالــة يف املجتمــع األمريكــي ،وعلــى
الرغــم مــن أن النســبة احلاليــة والتــي
تقــدر بـــ 4.6تٌعــد مقبولــة بالنســبة حلجــم
االقتصــاد األمريكــي وعــدد الســكان،
فضــ ً
ا علــى خفــض الضرائــب.

توقعات وتفاصيل

وأضــاف الصــادق :أن مالمــح البرنامــج
التحفيــزي الــذي يعتــزم إطالقــه الرئيــس
األمريكــي دونالــد ترامــب ،ســيبقى غيــر
محــدد إلــى أن يتس ـلّم مهامــه رســمياً يف
ينايــر املقبــل ،بالقيــاس أيضــاً لنوعيــة
وخلفيــة فريقــه إلدارة امللــف االقتصــادي،
فيمــا يصعــب تصديــق حاليــاً أي مــن
توقعــات اخلبــراء االقتصاديــن بشــأن
تفاصيــل ذلــك البرنامــج.

الصادق:
إصــاح االقتصاد الداخلــي ..من أهم األولويات والتحديات
 اتفاقيــات الشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي ودول الباســفيكعلــى المحــك
 الرئيــس األمريكي ســيطلق برنامــج تحفيز اقتصادي ًا داخلي ًا مصالــح الشــركات األمريكيــة فــي قائمــة اهتمامــاتالرئيــس الجديــد
 -توقعات برفع ســعر الفائدة  4مرات في 2017
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نهج الحمائية

ويــرى الصــادق :علــى الرغــم مــن كــون
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،تُعــد قلعــة
االقتصــاد الرأســمالي الداعيــة بقــوة
لالنفتــاح االقتصــادي وحتريــر التجــارة
العامليــة ،فــإن قاعــدة املصالــح األمريكيــة
أوالً ،ســتعد طاغيــة بقــوة علــى السياســة
االقتصاديــة اخلارجيــة للواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،يتضــح ذلــك يف تصريحاتــه
أو باألحــرى تهديداتــه املبطنــة لرؤســاء
مجالــس إدارات واملــدراء التنفيذيــن
للشــركات اإلمريكيــة التــي تصنــع
منتجاتهــا يف خطــوط إنتــاج آســيوية أو
صينيــة خــارج الواليــات املتحــدة ،وتعيــد
بيعهــا يف الســوق األمريكــي ،حيــث
هــدد بفــرض رســوم وقيــود علــى دخــول
تلــك املنتجــات لألســواق األمريكيــة،
داعمــاً لتوجــه مفــاده أن كامــل مراحــل

اإلنتــاج ينبغــي أن تكــون علــى األراضــي
األمريكيــة.

العالقات االقتصادية

وأضــاف الصــادق :أن ذلــك األمــر
يوضــح بداهــ ًة  ،أن قاعــدة املصالــح
املتحــدة
للواليــات
االقتصاديــة
األمريكيــة ســتحدد أولويــات الرئيــس
األمريكــي دونالــد ترامــب ،وذلــك
خالفــاً للمصطلحــات والطروحــات
التــي كانــت تروجهــا اإلدارات احلاكمــة
الســابقة ،ال ســيما بعــد انهيــار
املنظومــة االشــتراكية كدعاويهــا
للعوملــة االقتصاديــة واحلريــة التجاريــة
بــن الــدول ،ومبــا ســينعكس أيضــاً
علــى مســارات الشــراكة االقتصاديــة
أو العالقــات االقتصاديــة مــع دول
أخــرى يف العالــم ،ذات صلــة بالســوق

وباملقابــل
وبالتبعيــة
األمريكــي،
فــإن تلــك الــدول لــن تقــف مكتوفــة
األيــدي أمــام تدخــات أو متغيــرات
تطــال مصالــح مؤسســاتها وكياناتهــا
االقتصاديــة .ممــا قــد يغيــر مــن نســيج
العالقــات والتحالفــات االقتصاديــة.

الحناوي:
الشــراكة بيــن دول مجلس التعــاون الخليجي والواليات المتحدة
ستشهد طفرة
..والمبررات:
 32.4مليــار دوالر واردات الواليــات المتحدة من دول المجلسالعــام من دول الخليج عام 2015
 دول المجلــس أهــم قاعدة عمالء لـ»بوينغ» وعدد من الشــركاتاألميركية
 مئــات المليارات من الدوالرات اســتثمارات صناديق الثروةالســيادية الخليجية في الواليات المتحدة مؤشــر قوة العالقات
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اقتصاد عالمي

نسيج التحالفات

ويضيــف مديــر إدارة السياســات
االقتصاديــة بصنــدوق النقــد العربــي،
أنــه علــى صعيــد التحالفــات الراهنــة
أو اجلــاري التفــاوض حولهــا ،والتــي
تُعــد الواليــات املتحــدة أحــد أطرافهــا،
وباألخــص الشــراكة األمريكيــة مــع
دول االحتــاد األوروبــي ،فضــ ً
ا علــى
دول منطقــة حــوض الباســفيك ،فــإن
الرئيــس املنتخــب دونالــد ترامــب،
أملــح إلعــادة النظــر يف إبــرام تلــك
الشــراكات بــل هــدد صراحــ ًة
بتجميدهــا ،مؤكــداً أن تنفيــذ تلــك
التهديــدات ســيفرز مشــهداً معقــداً
يصعــب توقــع تداعياتــه علــى صعيــد
الشــراكة العامليــة ،نظــراً ألهميــة
ومحوريــة االقتصــاد األمريكــي.

اإلزدهار والمصالح

ويــرى الصــادق ،أمكانيــة نشــوء صــراع
بــن الواليــات املتحــدة واالقطــاب
االقتصاديــة احملوريــة يف العالــم مــع
تغييــر العقيــدة االقتصاديــة للواليــات
املتحــدة ،لتركــز فقــط علــى املصالــح
القطريــة أو الذاتيــة ،مؤكــداً أن اإلغــراق
يف تأمــن املصالــح الذاتيــة لــكل دولــة،

قــد يشــكل ســمة أساســية خــال
املرحلــة املقبلــة ،مستشــهداً بقــراءة
تاريخيــة ملعطيــات وتداعيــات االنهيــار
االقتصــادي العظيــم يف الثالثينــات مــن
القــرن املاضــي ،حينمــا بــدأت بعــض
الــدول ،مبواربــة ونهــج غيــر معلــن ،يف
تبنــي شــعار (أفقــر جــارك) ،حيــث أدى
ذلــك ملســارعة كل دولــة لتقييــد املنتجــات
الــواردة إليهــا مــن الــدول األخــرى ،مقابل
الســعي لفتــح مجــال لصادراتهــا الوطنيــة
يف تلــك الــدول ،ملح ـاً أن مــن نــذر تلــك
السياســة قــد تكــون خيــاراً علــى مائــدة
متخــذي القــرار االقتصــادي يف أكبــر
اقتصــاد عاملــي.

الشــراكة الخليجية األمريكية

وحــول تأثــر العالقــات االقتصاديــة
األمريكيــة مــع دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي ،اســتبعد احمللــل واخلبيــر
االقتصــادي ،أمــن احلنــاوي ،أن يؤثــر
ســلباً وصــول الرئيــس األمريكــي
املنتخــب دونالــد ترامــب إلــى ســدة
احلكــم يف أمريــكا علــى حجــم التبــادل
التجــاري بــن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ودول مجلــس التعــاون،
قياســاً لوجــود قاعــدة متســعة مــن

العالقــات االقتصاديــة
التجــاري القــوي.
متوقعــاً حــدوث تقــ ُّدم يف حجــم
العالقــت الثنائيــة يف عصــر ترامــب،
نظــراً لرغبــة الرئيــس األمريكــي
حتقيــق طفــرة اقتصاديــة كمــا وعــد
أثنــاء حملتــه االنتخابيــة ،كمــا أن
ترامــب رجــل أعمــال يفهــم جيــداً يف
حســابات املكســب واخلســارة .ويــدرك
أهميــة ومكانــة دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي علــى أجنــدة احلســابات
واملصالــح االقتصاديــة األمريكيــة.

المصالح االســتراتيجية مع دول التعاون
الخليجي ..خط أحمر.

والتبــادل

التبادل التجاري

وأشــار احلنــاوي ،لوجــود روابــط
جتاريــة قويــة بــن دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي ،والعديــد مــن الشــركات
األميركيــة ،إذ اســتوردت الواليــات
املتحــدة ســلعاً بقيمــة  32.4مليــار دوالر
مــن دول اخلليــج عــام  2015مــن بينهــا
النفــط ،كمــا تعتبــر منطقــة اخلليــج أهــم
قاعــدة عمــاء لشــركة بوينــغ وعــدد مــن
الشــركات األميركيــة .ومتلــك صناديــق
الثــروة الســيادية اخلليجيــة اســتثمارات
مبئــات املليــارات مــن الــدوالرات يف
الواليــات املتحــدة.

مسلم:
تقليــل اإلنفــاق علــى أبحــاث التســلح وإعــادة هيكلــةقطا عــا ت
دعــم الصــادرات األمريكيــة ســيخلق صراعــ ًا تنافســي ًا مــعتكتــات اقتصاديــة
ويقــول اخلبيــر االقتصــادي ،رضا مســلم:
«أنــه ال ميكــن صياغــة أي توقعــات
عــن مالمــح املرحلــة املقبلــة بعــد تولــي
الرئيــس اجلديــد دونالــد ترامــب ،مقاليــد
الســلطة اســتناداً لســياقات املرحلــة
االنتخابيــة ،مســتبعداً إمكانيــة تأثيــر
شــمولي للرئيــس األمريكــي علــى كافــة
املؤسســات ،لتجــذر البعــد املؤسســي يف
إدارة شــؤون الواليــات املتحــدة األمريكيــة
السياســية واالقتصاديــة ،ومتتــع العديــد
مــن تلــك املؤسســات باالســتقاللية
التامــة.

أن أصــاح االقتصــاد والبنيــة الداخليــة
لالقتصــاد األمريكــي ستشــكل أهــم
األولويــات علــى قائمــة الرئيــس املنتخــب،
حيــث وعــد بخفــض الضرائــب علــى
الطبقــة املتوســطة وزيادتهــا تدريجيــاً
ا ،فضــ ً
علــى الشــرائح األكثــر دخــ ً
ا
علــى إعــادة هيكلــة لبعــض أوجــه
اإلنفــاق كتخفيــض اإلنفــاق علــى
أبحــات التســلح العســكري ،مقابــل
زيــادة الســلع التصديريــة وهــذا
مــا ســيخلق منافســة شرســة مــع
التكتــات االقتصاديــة األخــرى ،أو
الوجهــات التصديريــة يف العالــم.

وأكــد مســلم ،أنــه عنــد احلديــث عــن
إمكانيــة تغييــر مســارات الشــراكة أو
جتميــد مفاوضــات الشــراكة التجاريــة
احلــرة الراهنــة للواليــات املتحــدة مــع
بعــض األطــراف ،وفقــاً للدعــاوى التــي
رددهــا الرئيــس املنتخــب خــال الفتــرة
املاضيــة ،ســتبقى يف نهايــة املطــاف،
دعــاوى انتخابيــة فقــط وباألخــص
الشــراكة التجاريــة بــن ضفتــي األطلســي
(الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبــي)،
لكــون االحتــاد األوروبــي يُعــد مــن ثوابــت
االســتراتيجية األمريكيــة.

دول المجلس

التحالفات االقتصادية

إعادة هيكلة

وأكــد اخلبيــر االقتصــادي رضــا مســلم،
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للواليــات
الهائلــة
واالســتثمارية
املتحــدة األمريكيــة يف بلــدان املجلــس،
فضــ ً
ا علــى أن دول املجلــس وأســواقه
املتناميــة متثــل ســوقاً ووجهــة تصديريــة
اســتراتيجية للشــركات واملؤسســات
األمريكيــة.
الصناعيــة

وأكــد مســلم :أن الواليــات املتحــدة
يف عهــد الرئيــس األمريكــي
القــادم ،بــل ويف
كافــة
عهــد
ا إل د ا ر ا ت
ا أل مر يكيــة
ا لســا بقة ،
تــدرك األهميــة
ا ال قتصا د يــة
ا ال ســتر ا تيجية
لــدول مجلــس
التعــاون اخلليجــي،
نظــراً
حلجــم
املصالــح االقتصاديــة
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اختتام فاعليات المنتدى الرابع
لصاحبات األعمال الخليجيات

«البركة المصرفية»
تحقق  116مليون دوالر
أرباح ًا صافية لحقوق
مساهمي الشركة
أعلنــت مجموعــة البركــة املصرفيــة ،التــي تتخــذ مــن مملكــة
البحريــن مقــراً لهــا ،عــن حتقيــق صــايف دخــل عائــد ملســاهمي
الشــركة األم بلــغ  116مليــون دوالر أمريكــي خــال األشــهر التســعة
األولــى مــن العــام  ،2016حيــث حققــت املجموعــة ،منــواً ملحوظ ـاً
يف إجمالــي الدخــل التشــغيلي قــدره  7يف املئــة ،مــع منــو صــايف
الدخــل التشــغيلي بنســبة  ٪8خــال األشــهر التســعة األولــى مــن
العــام اجلــاري  2016مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام املاضــي.
وقــد بلــغ إجمالــي الدخــل التشــغيلي  789مليــون دوالر خــال
األشــهر التســعة األولــى مــن العــام  2016باملقارنــة مــع  738مليــون
دوالر خــال نفــس الفتــرة مــن العــام  ،2015بزيــادة قدرهــا  7يف
املئــة .كمــا ارتفــع صــايف الدخــل التشــغيلي بنســبة  8يف املئــة مــن

حتــت رعايــة وحضــور صاحــب الســمو
الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي ،عضــو
املجلــس األعلــى لالحتــاد حاكــم إمــارة
عجمــــان ،عقــد املنتــدى الرابــع لصاحبات
األعمــال اخلليجيــات حتــت شــعار
(الريــادة ،املعرفــة ،املســتقبل) ،وبحضــور
ســمو الشــيخ عمــار بــن راشــد النعيمــي،
ولــي عهــد إمــارة عجمــان رئيــس املجلــس
التنفيــذي ،معالــي الدكتــور عبداللطيــف
بــن راشــد الزيانــي ،األمــن العــام ملجلــس
التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة.
وســلط املنتــدى خــال جلســاته وورش
عملــه الضــوء علــى سياســات متكــن
رائــدات األعمــال اخلليجيــات يف التنميــة
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االقتصاديــة والوقــوف علــى التحديــات
التــي تواجههــن يف دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي ،وشــملت أوراق العمــل ثالثــة
محــاور ،وهــي محــور املعرفــة (الطاقــات
الكامنــة لــرأس املــال البشــري ،االقتصــاد
املعــريف ،أدوات متكــن ســيدات األعمال)،
محــور الريــادة (صناعــة الفــرص يف
دول مجلــس التعــاون ،االقتصــاد املتن ـ ّوع،
دعــم املؤسســات التعليميــة واملهنيــة
لصاحبــات األعمــال) .احملــور الثانــي:
الريــادة (صناعــة الفــرص يف دول
مجلــس التعــاون ،االقتصــاد املتنـ ّوع ،دعــم
املؤسســات التعليميــة واملهنيــة لصاحبــات
األعمــال) .احملــور الثالــث :استشــراف

املســتقبل.
وتوصل املشــاركون يف املنتدى إلى العديد
مــن التوصيــات منهــا ،التركيــز علــى
السياســات الداعمــة لرائــدات األعمــال،
إعــداد قاعــدة بيانــات ودراســات وتقاريــر
دوريــة علــى مســتوى دول املجلــس حــول
رائــدات وصاحبــات األعمــال ،واعتمــاد
مؤشــر أداء اقتصــادي لقطــاع ســيدات
األعمــال لقيــاس مــدى مســاهمة القطــاع
يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف دول
املجلــس ،ووضــع وتبنــي خطــط التحفيــز
لتبنــي حقــوق االمتيــاز التجــاري وتعزيــز
التجــارة البينيــة بــدول املجلــس ،وغيرهــا
مــن التوصيــات.

 333مليــون دوالر أمريكــي إلــى  362مليــون دوالر أمريكــي خــال
نفــس الفتــرة.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة البركــة املصرفيــة الشــيخ
صالــح كامــل« :تواصلــت خــال األشــهر التســعة األولــى مــن العــام
 2016التحديــات املاليــة واالقتصاديــة اإلقليميــة والعامليــة مما خلق
أجــواء التحــدي أمــام املجموعــة ووحداتهــا املصرفيــة .وبفضــل مــن
اهلل ســبحانه ،ثــم بفضــل أداء هــذه الوحــدات املتميــز ،اســتطاعت
معــدالت منــو ربحيــة جيــدة وبنفــس الوقــت
املجموعــة حتقيــق
َّ
حافظــت علــى جــودة أصولهــا ومتانــة األرصــدة الســائلة إلــى جانــب
حتســن العوائــد املاليــة مــن كافــة األنشــطة الرئيســية وذلــك كلــه يف
إطــار نهــج الصيرفــة اإلســامية املســؤول اجتماعي ـاً».

«فولكسفاغن» تؤسس
مشروع ًا مشترك ًا مع
«سوفاك» الجزائرية
أعلنــت شــركة «فولكســفاغن» األملانيــة ،عــن تأســيس مشــروع
مشــترك مــع شــريكتها يف مجــال املبيعــات ،شــركة «ســوفاك»
اجلزائريــة ،بهــدف جتميــع الســيارات يف اجلزائــر ،حيــث
سيســاهم ذلــك يف حتقيــق طاقــة إنتاجيــة تبلــغ أكثــر مــن 100
ســيارة يوميـاً اعتبــاراً مــن الربــع الثانــي مــن العــام املقبــل .2017
ونوهــت الشــركة األملانيــة لعزمهــا امتــاك حصــة أقليــة يف
املشــروع املشــترك «ســوفاك برودكشــن أس بــي آي» الــذي
ســينتج ســيارات حتمــل العالمــات التجاريــة مــن إنتــاج
«فولكســفاغن» و»فولكســفاغن للســيارات التجاريــة» و»ســيات»
و«ســكودا».

وأوضــح جوزيــف باومــرت الرئيــس التنفيــذي لـ»فولكســفاغن»،
عــن اختيــار مجموعــة فولكســفاغن ،مشــاركة ســوفاك
برودكشــن أس بــي آي ،جلــدار التعــاون الوثيــق خــال األعــوام
الطويلــة املاضيــة ،مشــيراً لترجمــة تلــك العالقــة يف إطــار
تشــاركي يتحقــق بشــكل ناجــح ألعــوام طويلــة ،حيــث تُعــد تلــك
اخلطــوة بالنســبة لشــركته ،نتيجــة منطقيــة لتحقيــق زيــادة
مبيعــات الســيارات يف اجلزائــر علــى املــدى الطويــل».
وأشــار بيــان «فولكســفاغن» الســتمرار شــاركتها مــع «ســوفاك»
يف مجــال املبيعــات منــذ العــام  ،2001حيــث مت بيــع  30ألــف
ســيارة جديــدة عــن طريــق الشــركة اجلزائريــة يف .2015
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«المراعي» تفوز بجائزة «أفضل جهة توظيف»

 8.500موظف ..كوادر
سعودية تعمل بالشركة
حصلــت شــركة املراعــي الســعودية علــى جائــزة «أفضــل جهــة
توظيــف –  ،»Best Employerضمــن فئــة القطــاع اخلــاص
بجوائــز لينكــدإن مبنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
جــاء ذلــك خــال حفــل أقيــم مؤخــراً مبدينــة دبــي حتــت رعايــة
معالــي وزيــرة الدولــة لشــؤون الشــباب يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،معالــي شــمة املزروعــي وبحضــور أكثــر مــن
 200رئيــس تنفيــذي يف املنطقــة.
وقــد عبــر فيصــل الفهــادي ،مديــر عــام املــوارد البشــرية
واخلدمــات املســاندة ،والــذي م ّثــل الشــركة يف هــذا احلفــل عــن
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ســروره بحصــول املراعــي علــى هــذه اجلائــزة للســنة الثانيــة
علــى التوالــي ،مبين ـاً أن ذلــك يأتــي نتيجــة اجلهــود واخلبــرات
التــي متتلكهــا شــركة املراعــي الســتقطاب وتدريــب وتأهيــل
وتطويــر القــوى البشــرية لديهــا بالتعــاون مــع مختلــف اجلهــات،
واملشــاركة يف فعاليــات التوظيــف املختلفــة ،واســتخدام كافــة
الوســائل املتاحــة عبــر فريــق مــدرب ومؤهــل.
جديــر بالذكــر أن أكثــر مــن  8500موظــف ســعودي وســعودية
يعملــون حاليــاً باملراعــي.

«سابك» تنجز 200
مليون ســاعة عمل دون إصابة
احتفلــت «ســابك» الســعودية بإكمــال  200مليــون ســاعة عمــل
آمنــة دون وقــوع إصابــة مضيعــة للوقــت ،عنــد إنشــاء مشــاريعها
الهندســية الكبــرى .حيــث جــرى االحتفــال مبدينــة اجلبيــل
الصناعيــة ،بحضــور صاحــب الســمو األميــر ســعود بــن عبداللـــه
بــن ثنيــان آل ســعود ،رئيــس الهيئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع رئيــس
مجلــس إدارة «ســابك».
وقــال يوســف بــن عبداللـــه البنيــان ،الرئيــس التنفيــذي للشــركة:
«إن الســامة إحــدى القيــم األساســية التــي تلتــزم بهــا «ســابك»،
يجســد بوضــوح فلســفة الشــركة القائمــة علــى جعــل صحــة
مــا
ّ
ً
وســامة موظفيهــا أولويــة لعملياتهــا ،مؤكــدا علــى التــزام
الشــركة بتوفيــر بيئــة صحيــة وســليمة ملوظفيهــا واملجتمعــات
التــي تخدمهــا».

وأضــاف البنيــان :إن ســامة موظفينــا وبيئتنــا واملجتمعــات التــي
نعيــش ونعمــل فيهــا ليســت مجــرد أولويــة لشــركة «ســابك» ،بــل
إن الســامة تعتبــر قيمــة أساســية لنــا؛ ومبــدأً نؤمــن بــه بشــدة،
توجــه تصرفاتنــا وســلوكياتنا».
وميثــل قــوة دافعــة رئيســة ّ
وقــد ســاهم  20مشــروعاً مــن املشــاريع املنفــذة يف أكثــر مــن
 15موقعــاً وشــركة تصنيعيــة تابعــة يف حتقيــق هــذا اإلجنــاز.
وتشــمل تلــك الشــركات التابعــة :شــركة اجلبيــل للبتروكيماويــات
«كيميــا» ،والشــركة العربيــة لألليــاف الصناعيــة «ابــن رشــد»،
وشــركة األســمدة العربية الســعودية «ســافكو» ،والشــركة العربية
للبتروكيماويــات «بتروكيميــا» ،والشــركة الســعودية للميثاكريليــت
«ســاماك» ،والشــركة الوطنيــة للميثانــول «ابــن ســينا» ،إضافــة
إلــى مشــاريع إســكان موظفــي «ســابك» يف الريــاض واجلبيــل.
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عربي

وفق ًا لتقرير البنك الدولي حول ممارسة األعمال للعام 2017

إنجاز قياسي لالقتصاد المصري
على الصعيد االستثماري
سلطان بن سليم يبحث مع رئيس الوزراء
المصري تعزيز استثمارات موانئ دبي
العالمية في مصر
بحــث ســلطان أحمــد بــن ســليم ،رئيــس مجلــس اإلدارة الرئيــس
التنفيــذي ،ملجموعــة موانــئ دبــي العامليــة ،رئيــس مؤسســة املوانــئ
واجلمــارك واملنطقــة احلــرة ،ومعالــي شــريف إســماعيل ،رئيــس
مجلــس الــوزراء املصــري ،آفــاق التعــاون املســتقبلي ،انطالقــاً
مــن جهــود «موانــئ دبــي العامليــة» ،لتعزيــز تواجدهــا يف الســوق
املصــري ،وترســيخ العالقــات االقتصاديــة لدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة مــع جمهوريــة مصــر العربيــة.
وتطــ َّرق معالــي رئيــس الــوزراء املصــري ،خــال اجتمــاع بــن
اجلانبــن مؤخــراً إلــى أهميــة دور االســتثمارات اإلماراتيــة يف
مصــر ..معربـاً عــن تقديــر مصــر حكومــة وشــعباً لــدور اإلمــارات
الداعــم ملصــر ،الفتـاً إلــى أن املنــاخ االســتثماري الراهــن يف مصــر
يتيــح العديــد مــن الفــرص اجلاذبــة ملزيــد مــن االســتثمارات
خاصــة بعــد التعديــات الكبيــرة التــي أجريــت مؤخــراً علــى قانــون
االســتثمار املصــري.
وأكــد إســماعيل حــرص مصــر ،علــى تطويــر عالقاتهــا االقتصادية
والتجاريــة مــع اإلمــارات ..مشــدداً علــى متانــة العالقــات بــن
البلديــن الشــقيقني ،مشــيداً مبســتوى التطــ ّور الــذي حققتــه
اإلمــارات يف كافــة املجــاالت ودورهــا يف دعــم حركــة التجــارة
الدوليــة ،وتطويــر صناعــة املوانــئ العامليــة.
ومــن جانبــه قــال ســلطان أحمــد بــن ســليم« :إن اإلمــارات ومصــر
ترتبطــان بعالقــات تاريخيــة وثيقــة ،حيــث يتطــ ّور التعــاون بــن
البلديــن وتتســع مجاالتــه وآفاقــه مبــا يحقــق مصالــح الشــعبني
الشــقيقني ويســهم يف تعزيــز االســتقرار يف املنطقــة ..مؤكــداً أن
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موانــئ دبــي العامليــة مهتمــة باملشــاركة يف مشــروعات املوانــئ
املصريــة ويف مقدِّمتهــا مشــروع تنميــة قنــاة الســويس اجلديــدة».
ولفــت بــن ســليم إلــى أن مصــر تشــكل ســوقاً واعــداً للمســتثمرين
مــن كافــة دول العالــم نظــراً حلجــم الســوق املصــري واحتياجاتــه
املتناميــة لالســتثمار يف قطاعــات عديــدة ،منهــا قطــاع النقــل
واللوجســتيات واملوانــئ ،وحتــرص دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
علــى القيــام بدورهــا جتــاه االقتصــاد املصــري وتعزيــز قدراتــه
لدفــع التنميــة االقتصاديــة فيــه انطالق ـاً مــن توجيهــات صاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد ال نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» ،وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه
اهلل» ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة بالعمــل علــى
دعــم االقتصــاد املصــري وتعزيــز منــوه.
وثمــن ســلطان أحمــد بــن ســليم خــال اللقــاء جهــود القيــادة
املصريــة يف تطويــر اقتصادهــا مــن خــال دعــوة االســتثمارات
العامليــة للمشــاركة يف تطويــر االقتصــاد املصــري ،مشــيراً إلدارة
موانــئ دبــي لـــ 77مينــا ًء ومحطــة بحريــة وبريــة يف مختلــف
القــارات.

أعلــن البنــك الدولــي عــن تق ـ ُّدم مصــر لتحتــل املركــز الـــ 122مــن
بــن  190دولــة يف تقريــر ممارســة األعمــال لعــام  ،2017متقدِّمــة
يف ذلــك  9مراكــز  -مقارنــة بعــام  ،2016والــذي كانــت يف املركــز
 131أل ّول مــره منــذ عــام  ،2010ممــا يُعــد رســالة إيجابيــة بــأنمنــاخ االســتثمار يف مصــر يف حتســن ملحــوظ عاملي ـاً.
وقالــت وزيــرة االســتثمار داليــا خورشــيد تعقيبــاً علــى التقريــر
بالقــول« :إن «نتائــج تقريــر البنــك الدولــي لهــذا العــام تعتبــر
شــهادة أخــرى علــى حتســن منــاخ االســتثمار يف مصــر وفــق أســس
علميــة».
وأشــادت خورشــيد بعمــل اللجنــة الوزاريــة التنســيقية التــي
شــكلها رئيــس الــوزراء منــذ  6أشــهر والتعــاون الــذي أبدتــه
مختلــف الــوزارات واجلهــد املبــذول لتحليــل محتويــات تقريــر
البنــك الدولــي ملمارســة أنشــطة األعمــال وبحــث ســبل حتســن
مرتبــة مصــر يف هــذا التقريــر الــذي تعتمــده مجتمعــات األعمــال
العامليــة لقيــاس ســهولة االســتثمار يف أي بلــد.
وقــام فريــق عمــل اللجنــة الوزاريــة التنســيقية التــي شــكلها رئيــس
الــوزراء برئاســة وزيــرة االســتثمار داليــا خورشــيد بالتنســيق
بــن الــوزارات واجلهــات املعنيــة وبــن اللجــان النوعيــة املعنيــة
مبؤشــرات التقريــر يف البنــك الدولــي لدراســة كل مؤشــر مــن
املؤشــرات العشــرة علــى حــدة لتحقيــق تقــ ُّدم ملمــوس فيــه.

التقدم في المؤشرات الرئيسية لتقرير
ُّ
ممارسة أنشطة األعمال في مصر الصادر
عن البنك الدولي للعام :2017
مؤشر تأسيس الشركات،
قفز  34مركزاً ليحتل املركز  39عاملياً.
مؤشر استخراج تراخيص البناء،
قفز  49مركزاً ليحتل املركز .64
مؤشر الحصول على الكهرباء،
قفز  56مركزاً ليحتل املركز .88
مؤشر تسجيل الملكية،
قفز مركزين ليحقق املركز .109
مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين،
قفز  8مراكز ليحتل املركز .114
مؤشر تسوية حاالت اإلعسار
قفز  10مراكز ليحتل املركز .109
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استطالع

المطورون:
القطاع العقاري في
اإلمارات محصن ضد
األزمات
تحــت وقع أزمة انخفاض أســعار النفط عالمي ًا

اســتطالع ـ محمد الشــبراوي :

واملســتثمرين علــى الوحــدات املعروضــة
واملشــاريع املنفــذة نتاج ـاً ألزمــة النفــط،
نفــى عامــر أي تخوفــات ولكنــه منــط
مــن احلــرص وتقييــم التخــاذ القــرارات
مــن املســتثمرين وعــدم وجــود حالــة مــن
الهرولــة أو اإلفــراط غيــر املــدروس يف
الطلــب علــى الســوق العقاريــة كمــا كان
يحــدث ســابقاً قبــل األزمــة العامليــة.
وقــال« :إن شــركة ديــار للتطويــر كإحــدى
الشــركات الرئيســية يف إمــارة دبــي
تعطــي مؤشــرات قويــة للســوق ومبــا
يؤكــد علــى جناحــات الشــركة والثقــة
التــي تســتحوذ عليهــا ،مؤكــداً أن ذلــك
شــأن باقــي شــركات التطويــر الرئيســية
األخــرى يف دبــي .مضيفـاً ألهميــة ســعي
الشــركات املطــ ّورة يف تلــك املرحلــة

«ســيتي سكيب» دبي يرفع شعار
«ال تخوفات من المســتقبل»
أكــد مســؤولون يف شــركات التطويــر
العقــاري ،خــال معــرض ســيتي ســكيب
دبــي جلوبــال ،الــذي عقــدت دورتــه
اخلامســة عشــرة يف مركــز دبــي العاملــي
للمعــارض ســبتمبر املاضــي ،علــى أن
الســوق العقــاري يف اإلمــارات ،بــات
ميثــل قبلــة املســتثمرين مــن مختلــف
دول العالــم ،وباتــت املشــاريع العمرانيــة
الفرديــة والســبق الــذي حققتــه
اإلمــارات يف مشــاريع البنيــة التحتيــة
وتطــ ّور عاملــي لقطاعــات التســ ّوق
والســياحة واالتصــاالت ،واخلدمــات
والتجــارة ،مبثابــة داعــم وركيــزة جاذبــة
الســتمرار انتعــاش القطــاع العقــاري
عبــر تدفــق االســتثمارات بشــقيها
األجنبــي واحمللــي.
كمــا اســتبعدوا يف اســتطالع أجرتــه
«اســتثمارات» ،حــدوث أي تأثيــرات
كبيــرة علــى مســيرة القطــاع العقــاري
يف دبــي ،أو تضــاؤل الطلــب بشــكل كبيــر
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نتاجـاً النخفــاض أزمــة النفــط ،مؤكديــن
أن إمــارة دبــي واإلمــارات باتــت بوتقــة
لالســثتمارات العامليــة مبــا فيهــا فتــرات
األزمــات نظــراً لعوامــل القــوة والتفــرد
يف القطــاع العقــاري.

ال تخوفــات وال إفراط

يف البدايــة؛ التقــت «اســتثمارات»
ناصــر عامــر ،نائــب الرئيــس للمبيعــات
وعالقــات العمــاء يف شــركة ديــار
للتطويــر ،حيــث قــال« :إنــه ال يوجــد
تخوفــات يف مســيرة القطــاع العقــاري
يف إمــارة دبــي نتاجــاً ألزمــة النفــط،
مؤكــداً أن حــدوث انكمــاش محــدود يف
القطــاع العقــاري يُعــد أمــراً طبيعي ـاً ألن
االنخفــاض يف أســعار البتــرول كان لــه
انعكاســات يف العالــم يف كافــة املجــاالت،
ولكــن يف اإلمــارات ويف دبــي بصفــة
خاصــة هنــاك مؤشــرات هامشــية مــن
التأثــر لقــوة أســس ومرتكــزات ذلــك
القطــاع ،حيــث أكــد أن أزمــة انخفــاض

النفــط لــم متــس كثيــراً القطــاع العقــاري
يف دبــي واإلمــارات لقــوة وجاذبيــة ذلــك
القطــاع وترادفــه مــع كثيــر مــن عوامــل
اجلــذب األخــرى املوجــودة بالدولــة
وتنــ ّوع القاعــدة االقتصاديــة وتفــرد
املشــاريع العقاريــة».
ونــوه عامــر أن تداعيــات األزمــة
العامليــة يف العــام  2008والــدروس
املســتفادة منهــا ســاهمت إيجابــاً يف
خلــق مؤشــرات مرتفعــة مــن التأنــي
واحلــرص مــن جانــب مســثتمرين أو
الراغبــن يف اقتنــاء الوحــدات العقاريــة
يف دبــي واإلمــارات ،وهــذا أمــر لــه
مــردود جيــد بحيــث مينــع االندفــاع
والهرولــة غيــر احملســوبة جتــاه قــرارات
متلــك أو اســتثمارات غيــر مســحوبة.

شركة ديار

وعــن شــركة «ديــار للتطويــر» ،ومــدى
مالمســة أي تأثيــرات أو انكمــاش
يف مشــاريع أو الطلــب مــن املشــترين

لتحقيــق التــوازن بــن املطــروح مــن
الوحــدات وحاجــة الســوق ،مؤكــداً
علــى أن مبيعــات شــركته صحيحــة
وتســير يف اجتــاه تصاعــدي مــع عــدم
تأخيــر عمليــات اإلنشــاء أو تأجيــل أي
مــن الوحــدات كاشــفاً النقــاب علــى أن
العــام اجلديــد سيشــهد إعــان شــركة
ديــار عــن مشــاريع تطويريــة جديــدة
تعكــس قــوة ومتانــة أوضــاع الشــركة
واســتمرارية مؤشــرات النمــو.

ريــادة إقليمية

بــدوره أكــد كــرمي بــارودي ،مديــر
التســويق يف شــركة مزايــا القابضــة،
والتــي تُعــد شــركة تطويــر عقــاري بقيمــة
مشــاريع تناهــز  400مليــون دوالر،
فيمــا يقــع املقــر الرئيســي يف دبــي،

بارودي:
ســلمنا  95٪من مشــاريعنا لقوة الطلب علىعقارات دبي
عوائد االســتثمار فــي دبي ال يوجد لها مثيلعالمي ًا

حضور الفت للشــركات التركية

أوغلو:
 3مليارات دوالر قيمة مشــاريع تطرحها
الشركة في 2017

جوسيوال:
أنجزنــا برجيــن في دبي ونتفاوض حالياً
مع شــركات تطوير إماراتية

65

ديسمبر 2016

استطالع

وتســتثمر انطالقــاً مــن اإلمــارات يف
العديــد مــن األســواق اخلارجيــة كـ»قطــر
وعمــان والكويــت وتركيــا والســعودية»،
مــع وجــود شــركة تابعــة تتخصــص يف
مجــاالت دراســات وأبحــاث الســوق
العقــاري ،أن الســوق العقــاري يف دبــي
يتصــدر أســواق املنطقــة مبــا فيهــا
َّ
أوقــات األزمــات العامليــة ،مدلــ ً
ا علــى
أن شــركته قامــت بتســليم نحــو 95
باملائــة مــن مشــاريعها يف دبــي ،ملمحــاً
لوجــود تخوفــات مــع بدايــة األزمــة
النفطيــة ولكــن املســتثمرين اآلن تعلمــوا
مــن األزمــة النفطيــة ،حيــث باتــوا
يدركــون أن الفرصــة وباألخــص يف
أوقــات األزمــات تكــون نــادرة والفرصــة
الصحيحــة لالســتثمار يف دبــي تكــون يف
تلــك املرحلــة وليــس يف مرحلــة الطفــرة،
ألنــه يف تلــك احلالــة يحقــق املســتثمر
أرباحــاً جيــدة.
كمــا أكــد أن «مزايــا القابضــة»،
توجهــت بشــكل جوهــري منــذ البدايــة
لالســتثمار يف تشــييد عقــارات تناســب
متوســطي الدخــول ،الرتفــاع مســتمر يف
مؤشــرات الطلــب علــى تلــك النوعيــة،
ألن املســتثمر النهائــي يفضــل أن يتملــك
بيت ـاً بــدالً مــن اإليجــار الــذي يســتنزف
دخلــه .مشــيراً إلــى أن العوائــد
االســتثمارية يف دبــي ال يوجــد لهــا مثيــل
يف العالــم.
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الخارطة االســتثمارية

وقــال إن أغلــب شــركات التطويــر
العقــاري يف دبــي توجــه احليــز األكبــر
مــن اســتثماراتها داخــل اإلمــارات
لتنــ ّوع وارتفــاع العوائــد االســتثمارية
وقــوة الســوق ،حيــث إن شــركته
تســتثمر جغرافيــاً نحــو  65باملائــة مــن
اســتثمارتها داخــل اإلمــارات ونســبة 35
باملائــة يف اخلــارج.

الشــركات التركية

ويقــول علــى أوغلــوا مؤســس شــركة
أوغلــو ،والتــي تُعــد مــن كبريــات
شــركات التطويــر العقــاري يف تركيــا
وتأسســت العــام  ،1981وأجنــزت أكثــر
مــن  35ألــف وحــدة ســكنية ،وتتشــعب
اســتثماراتها يف مجــاالت الســياحة
والطاقــة واملقــاوالت إنهــا اســتثماراتها
يف العديــد مــن دول العالــم ،ولكــن
يتركــز اهتمــام الشــركة يف مجــاالت
التطويــر العقــاري علــى دبــي ،ودولــة
اإلمــارات بصفــة عامــة ،ألنهــا األكثــر
ثــرا ًء مبقومــات وتســهيالت مزاولــة
األعمــال ،وهنــاك فــرص كبيــرة وهــي
مركــز يف الشــرق األوســط مواصــات
منتجعــات وتبلــغ حجــم وقيمــة املشــاريع
أكثــر مــن  5مليــارات دوالر مشــاريع
تبنيهــا للشــركة ،ويف  2017ســيتم ضــخ
 3مليــارات جديــدة يف مشــاريع جديــدة.

كمــا نفــى تأثيــر األزمــة النفطيــة علــى
مشــاريع الشــركة يف دبــي ألن أســعار
النفــط لــم تتهــاوى حتــت مســتويات دنيــا
ســوى فتــرة قليلــة وتــدور حاليــاً حــول
ســعر  50دوالراً للبرميــل.

تسليم وحدات

وتقــول مايكــن جوســيوال ،املديــر
الشــريك لشــركة طابانــوال لالستشــارات
اإلنشــائية وإدارة املشــاريع الهندســية
واإلنشــائية وهــي شــركة تركيــة يقــع
مركزهــا الرئيســي يف اســطنبول،
فيمــا تتبعهــا مكاتــب خارجيــة يف
دبــي والدوحــة ،ونيويــورك ولنــدن ،أن
الشــركة قامــت بتســليم برجــن يف دبــي
مؤخــراً واملســتقبل يف دبــي كل الفــرص
مهيــأة لتحقيــق النجــاح.
وأوضحــت :هنــاك بعــض األزمــات
يف كل مــكان ،ولكــن نــرى أن اإلدارة
االقتصاديــة ألي مشــروع عقــاري هــو
وضــع الســعر اجليــد للمشــروع ومعرفــة
قــدرات املســتثمرين أو مــن يقبــل
علــى شــراء الوحــدات ،منوهــة لوجــود
مناقشــات حاليــاً مــع شــركة إعمــار
للولــوج يف تقــدمي خبارتنــا االستشــارية
لبعــض املشــاريع وذات األمــر مــع شــركة
الفطيــم للمقــاوالت.

عامر:
 «ديــار للتطويــر» تحقق نجاحات مســتمرة وال تخوفات منالمستقبل
 مشــاريع جديدة ســتطرحها «ديار للتطوير» 2017 تداعيات األزمة العالمية أكســبت الســوق العقارية فياإلمارات قوة
 -أهميــة التوازن بين الوحدات المطروحة وحاجة الســوق
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دولي

انعكاسات
سلبية للخروج
البريطاني ...
وال مخاطر
قــال اللــورد أنــدرو بارملــي ،رئيــس بلديــة مركــز لنــدن« :إن
التصويــت لصالــح خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي
أنعكــس ســلباً علــى مدينــة األعمــال يف وســط لنــدن ،ولكنــه
اســتبعد انهيارهــا ،حيــث أرســل رســالة طمأنينــة قائـ ً
ا «تواجهنــا
عواصــف ،لكننــا نتغلــب عليهــا يف كل مــرة ومــن الطبيعــي أنــه
هنــاك بعــض الشــركات تفكــر يف نقــل عــدد مــن أنشــطتها بــا
شــك ،ولكــن حتــى اآلن ال يوجــد إعــان مــن جانــب أي شــركة
مبغــادرة لنــدن».
ويف إشــارة إلــى رفــض حكومــة تيريــزا مــاي الكشــف عــن أي
تفاصيــل تتعلــق مبــا ســتؤول إليــه العالقــة مــع االحتــاد األوروبــي،

قــال بارملــي« :كنــا نــود تســريع األمــور بعــض الشــيء وأن يكــون
هنــاك وضــوح أكبــر ومعرفــة أوســع وأكثــر شــفافية ملــا ســتقدمه
احلكومــة».
وتعمــل أجهــزة املركــز املالــي علــى قــدم وســاق مــع احلكومــة
لتقييــم الوضــع والدفــاع عــن مصالــح  17ألــف شــركة يف لنــدن
ســيتي ويف املراكــز املاليــة األخــرى يف البــاد التــي ميثلهــا املركــز
أيض ـاً.
ويبــدي مركــز األعمــال كذلــك قلق ـاً كبيــراً مــن فقــدان أنشــطة
التعويضــات باليــورو ،أي دور الوســيط بــن باعــة ومشــتري
املنتجــات املاليــة املســعرة باليــورو والتــي تعتمــد عليهــا  83ألــف
وظيفــة يف اململكــة املتحــدة

«إيرباص»
تؤكد تســليم  50طائرة «آي
 »350العام 2016

أكــد فابريــس بريجيــه ،رئيــس وحــدة صناعــة الطائــرات
يف مجموعــة «إيربــاص» ،أن شــركته متفائلــة بتســليم 50
طائــرة مــن طــراز «آي  »350خــال العــام احلالــي ،2016
كمــا تطمــح «إيربــاص» ،يف تســليم أ ّول طائــرة كبيــرة مــن
طــراز «آي  »1000 - 350قبــل مــرور عــام مــن اآلن.
جــاءت تصريحــات بريجيــه ،علــى هامــش تدشــن أ ّول
رحلــة لطائــرات «آي  »1000 - 350الكبيــرة أواخــر
نوفمبــر املاضــي.
وســلمت الشــركة الطائــرة اخلامســة والثالثــن لهــذا
العــام ،يف وقــت تهــدف إلــى حتقيــق زيــادة ســريعة يف
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تســليم طائــرات  A320neoاألصغــر حجمــاً ،والتــي
تعطلــت بســبب تأخيــر يف إمــدادات احملــركات مــن شــركة
«بــرات أنــد ويتنــي» األميركيــة.
وتتطلــع شــركة «إربــاص» إلــى تســليم مــا يصــل إلــى 80
طائــرة مــن طــراز «آي  »350خــال  ،2017ومبــا ميثــل
مرحلــة جديــدة وفقــاً لبرنامــج طمــوح لزيــادة إنتــاج
الشــركة مــن أحــدث طائراتهــا للمســافات الطويلــة ،إلــى
 10طائــرات شــهرياً يف  ،2018وهــو مــا يتوافــق بشــكل
جوهــري مــع مــدى اســتيفاء املورديــن لتوريــد معــدات
املقصــورة دومنــا تأخيــر.
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سوالف اقتصادية
االقتصاد العالمي ..أمواج متالطمة
نتحــدث عــن االقتصــاد العاملــي ،فــا مفــر مــن التحــدث عــن العــام  ،2016كونــه عامــاً تاريخيــاً
حينمــا
َّ
ّ
بامتيــاز ،شــكل عالمــات فارقــة يف وجــدان أصحــاب العقــول وكل ذي لــب يف االقتصــاد حصيــف.
فبعــد انقضــاء ومــرور  8أعــوام علــى انــدالع األزمــة العامليــة التــي مــا زالــت تعشــش يف اقتصــادات العديــد
مــن دول العالــم رافضــة الرحيــل بهــدوء وســام ،متذرعــة بالبقــاء حتــت هاجــس عــدم مقــدرة الــدول علــى
وضــع خطــط للتعــايف وإصــاح االختــاالت الهيكليــة ،فــإن العــام  2016لــم يشــأ الرحيــل دومنــا أن يتــرك
يف جعبــة دول العالــم ومؤسســاته االقتصاديــة القاريــة واألمميــة ،وخبــراء ورجــاالت االقتصــاد العظــام،
هواجــس ال يعلــم أحــد مســاراتها وتداعياتهــا املســتقبلية.
إذ لــم يكــن متصــوراً أن يشــهد ذاك العــام متزيــق عــرى العالقــة الوثيقــة بــن بريطانيــا ومظلــة االحتــاد
األوروبــي ،ليفاجــىء العالــم وحتــى البريطانيــن أنفســهم أن اخلــروج ،أو باألحــرى «الطــاق بالثــاث» ،أمــراً
واقع ـاً ،وأن كان لــم يتحقــق بشــكل عملــي حتــى اآلن ،فقــط اإلعــان واإلخطــار ،وال شــك يف أن القــادم
أصعــب علــى كال الطرفــن.
باملقابــل؛ فــإن االقتصــاد األمريكــي باعتبــاره القائــد لالقتصــاد العاملــي ،ســيعزف ســيمفونية مــن املتغيــرات
التــي يصعــب توقعهــا ،وبلغــة شــعبية دارجــة ســيجعل (دول تصطــدم يف احلائــط) ،يف ضــوء مــا يبديــه
الرئيــس األمريكــي املنتخــب دونالــد ترامــب ،مــن وعيــد وتهديــد لــكل مــن القريــب والبعيــد ،فهــو جــاء لتغييــر
كل املســلمات ،والهــدف حصــاد املصالــح وال شــيء غيــر املصالــح.
دعونــا ننظــر لنصــف الكــوب املمتلــئ ،وهــو ســعر النفــط الــذي فاجــأ اجلميــع بانخفاضــه بــل باألحــرى
تهــاوي قالعــه منــذ العــام  ،2014ومــا أصــاب ميزانيــات الــدول املنتجــة مــن ضــرر بالــغ لــم تفلــح معــه
روشــتات وتعهــدات «أوبــك» ،ومحــاوالت الكــر والفــر مــن بعــض الــدول املنتجــة مــن خــارج املنظمــة ،ولكــن
إجمــاالً ميكــن القــول :إن نهايــات العــام  2016شــهدت وضــع الــدول املنتجــة قدمهــا علــى بدايــة طريــق
حتقيــق االســتقرار ،ألن اجلميــع أدركــوا أن امليزانيــات ال تتحمــل مزيــداً مــن العجــز.
إجمــاالً وخالف ـاً للمتغيــرات الســابقة أســجل إعجابــي بالتط ـ ّورات التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،فعلــى الرغــم مــن حالــة الضبابيــة التــي تلــف االقتصــاد العاملــي يف العــام  ،2016تســتمر اإلمــارات
يف حتقيــق إجنــازات محوريــة ،وتتطلــع بعمــل دؤوب الســتقبال «أكســبو  »2020ســائرة علــى درب حتقيــق
مشــاريعها القوميــة مــع حتقيــق مؤشــرات مرتفعــة يف معـ َّـدالت تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي وباألخــص
تعزيــز قدراتهــا واســتثماراتها يف بنــاء العنصــر املواطــن والثــورة البشــرية.
وختام ـاً ،أســجل أيض ـاً إعجابــي بــدول جنــوب شــرق آســيا التــي تواصــل مســيرتها يف التط ـ ّور االقتصــادي
بهــدوء وثبــات ،ألنهــا مســتمرة يف التصنيــع وال شــيء غيــر التصنيــع وهــو لــب االقتصــاد احلقيقــي.

منى عبد العزيز

