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اإلمارات..

والشراكة مع العمالق اآلسيوي
بقلم رئيس التحرير
حينمــا تتطلــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لصياغــة درب للشــراكة االقتصاديــة وفقاً حلســابات
اســتراتيجية مســتقبلية تعلــي مصالــح الدولــة ،وتراكــم منجزاتهــا وتســهم يف تعزيــز مضامــن
االزدهــار االقتصــادي والتنمــوي ،فإنهــا حتم ـاً ســتبحث عــن الكبــار يف رقعــة االقتصــاد العاملــي
الــذي يتغيــر بــا هــوادة يومـاً بعــد يــوم ،وتتزايــد فيــه مؤشــرات تبــدل تصنيفــات ومقــدرات الــدول.
وبقــدر تطلــع الكبــار أيضــاً لتعزيــز ونســج عالقــات قويــة مــن الشــراكة االقتصاديــة مــع دولــة
اإلمــارات التــي اســتطاعت يف غضــون عقــود قالئــل ،بفضــل اهلل تعالــى ،ثــم بــرؤى ثاقبــة ونهــج
إبداعــي لقيادتهــا الرشــيدة «حفظهــا اهلل تعالــى» مــن تشــييد صــروح التنميــة يف كافــة أركان
الدولــة لتســطع كبوتقــة ومــاذ لالســتثمارات وممــر للتجــارة العامليــة وكمقــر إقليمــي للشــركات
وكيانــات األعمــال العامليــة.
فإننــا مــن دون شــك ســنجد منوذجـاً اســتثنائياً مــن العالقــات الثنائيــة االقتصاديــة ،وهــو الشــراكة
اإلماراتيــة مــع العمــاق اآلســيوي وحتديــداً الهنــد التــي باتــت تشــذ عــن قاعــدة ورقعــة التباطــؤ
العاملــي ،لتحلــق بنســبة منــو خــال العــام املاضــي هــي األعلــى عامليـاً علــى الرغــم مــن كونــه العــام
األســوأ طيلــة األعــوام القالئــل املاضيــة علــى صعيــد االقتصــاد العاملــي.
مكمــن التفــرد يف تلــك العالقــة ،إنهــا ليســت فقــط مــع دولــة يف حجــم ومكانــة ســادس أكبــر اقتصاد
يف العالــم ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو 1.3مليــار نســمة ويعــد مــن أكبــر منتجــي التقنيــة والبرمجيــات
املتخصصــة ،مــع قســط وافــر مــن الثــروات واملــوارد الطبيعيــة
ومصــدر عاملــي لتلــك العمالــة
ّ
والطاقــات الصناعيــة الهائلــة ،بــل يعــود لوشــائج العالقــات التاريخيــة بــن كل مــن اإلمــارات وهــي
تلــك العالقــات التــي مــا زالــت ســائرة علــى نفــس املنــوال ونســيج القــوة وتبــادل املصالــح املشــتركة.
يتوجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
ومــن هنــا تتفــرد الــرؤى الســديدة لقيــادة اإلمــارات حينمــا ّ
بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة ،علــى رأس وفــد
رفيــع املســتوى لتعزيــز املصالــح االقتصاديــة وعقــد شــراكة اقتصاديــة اســتراتيجية شــاملة.
يف املقابــل علينــا أن نفهــم دالالت مــا أدلــى بــه دولــة رئيــس وزراء الهنــد ،حينمــا قــال« :إن اإلمــارات
شــريك يف قصــة جنــاح الهنــد ،وعلينــا أن نفهــم الــوزن النســبي لدولــة يف حجــم اإلمــارات بطاقاتهــا
وقدراتهــا االقتصاديــة الضخمــة» .حينمــا تشــارك يف قصــة منــو العمــاق اآلســيوي ..إنهــا شــهادة
اعتــراف بفضــل اإلمــارات التــي فتحــت أذرعهــا لكافــة دول العالــم ،فكانــت شــريكة للجميــع يف
قصــص جناحهــم ،وكان اجلميــع حريصــون علــى أن ينســجوا ويتشــاركوا أيض ـاً يف قصــة جنــاح
اإلمــارات املبهــرة.
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أخـــبار

محمد بن راشــد يطلق منظومة
«تصنيف الشــركات الصغيرة والمتوسطة»
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة،
رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي
«رعــاه اهلل» ،أن دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،ســتظل ســباقة يف إطــاق
املبــادرات النوعيــة واخلالقــة وتنفيــذ
االســتراتيجيات الداعمــة لقــدرات ر ّواد
األعمــال مــن أجــل تعزيــز البيئــة الداعمــة
واملشــجعة لتأســيس ومنــو واســتدامة
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة ،مبــا لهــا
مــن أهميــة يف رفــد االقتصــاد احمللــي
ورفــع مســتوى تنافســيته ،عــاوة علــى
تعزيــز التنميــة االقتصاديــة املســتدامة
علــى مســتوى الدولــة.
جــاء ذلــك خــال إطــاق ســموه منظومــة
«تصنيــف الشــركات الصغيرة واملتوســطة»
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بحضــور ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي،
وذلــك خــال احلفــل الــذي أقيــم يف مقــر
املجلــس التنفيــذي يف أبــراج اإلمــارات.
وأوضــح صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن
راشــد آل مكتــوم ،أن التنــ ّوع االقتصــادي
يشــكل ركيــزة مهمــة لبنــاء قاعــدة صلبــة
ملرحلــة مــا بعــد النفــط .
ووصــف ســموه ،املنظومــة اجلديــدة ،بأنهــا
تدعــم زيــادة مســاهمة الشــركات الصغيرة
واملتوســطة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي
لإلمــارة ،وهــي متثــل رافــداً مهم ـاً لتعزيــز
النمــو االقتصــادي غيــر النفطــي ودفــع
عجلــة التحــ ّول إلــى اقتصــاد املعرفــة
املســتند إلــى االبتــكار.
وقــال ســموه« :ســنواصل تقــدمي الدعــم

الــازم ألصحــاب املشــاريع اجلديــدة
ونطلــب منهــم التنــ ّوع واالبتــكار يف
تقــدمي املشــاريع واألفــكار الرياديــة التــي
تخــدم مختلــف القطاعــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،وذلــك ليحظــوا بفرصــة
للدعــم وتطويــر مشــاريعهم بشــكل يعــزّز
مــن تنافســيتهم عامليــاً».
وأعــرب ســموه عــن تقديــره جلهــود
الشــركاء االســتراتيجيني يف تطويــر
اخلطــط واملبــادرات ..موجهــاً ســموه،
قطــاع املصــارف بدعــم املنظومــة التــي
مــن شــأنها أن تســاهم يف تقــدمي الدعــم
الــازم للشــركات الصغيــرة واملتوســطة..
مؤكــداً أهميــة إيجــاد البيئــة املشــجعة
وتضافــر اجلهــود مــن أجــل فتــح املجــال
أمــام جيــل جديــد مــن املؤسســات القــادرة

علــى مواكبــة تطلعــات التنميــة الطموحــة
لدولــة اإلمــارات.
حضــر إطــاق املنظومــة ..ســمو الشــيخ
أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة
دبــي للطيــران الرئيــس األعلــى ملجموعــة
طيــران اإلمــارات ،وســمو الشــيخ منصــور
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ومعالــي
محمــد بــن عبداللـــه القرقــاوي رئيــس
املكتــب التنفيــذي لصاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وعــدد
مــن كبــار املســؤولني ومــدراء الدوائــر
احلكوميــة.
وتشــير التقديــرات إلــى أن منظومــة
التصنيــف اجلديــدة ستســهم يف توفيــر
حوالــي  40ألــف منشــأة جديــدة خــال
الســنوات اخلمــس املقبلــة ،بحيــث تضــخ
املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة مــن خــال
تعزيــز النشــاط االقتصــادي مــا يزيــد علــى
 65مليــار درهــم ليصــل إلــى  220مليــار
درهــم يف اقتصــاد اإلمــارة مــن مســاهمة
هــذه الشــركات ،وتضيــف مــا يقــرب مــن
 370ألــف وظيفــة جديــدة بحلــول عــام
.2021

مــن جانبــه ،قــال ســمو الشــيخ حمــدان
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي
عهــد دبــي ،رئيــس املجلــس التنفيــذي
إلمــارة دبــي« :إن منظومــة «تصنيــف
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة» تعــزّز
موقــع الشــركات الصغيــرة واملتوســطة
علــى خارطــة دبــي االقتصاديــة ،مــن
خــال توفيــر الوظائــف ودعــم التنميــة
االقتصاديــة وتعزيــز االبتــكار ممــا يســاهم
بــدوره يف حتقيــق أهــداف خطــة دبــي
 2021بجعــل دبــي إحــدى أهــم الوجهــات
االقتصاديــة يف العالــم.
وأضــاف ســمو ولــي عهــد دبــي :تلتــزم
حكومــة دبــي بدعــم وتنميــة املشــاريع
الصغيــرة واملتوســطة مــن خــال توفيــر
بيئــة جاذبــة لهــذه املشــاريع ملــا يضيفــه
ر ّواد األعمــال مــن اإلماراتيــن واملقيمــن
مــن تكامــل نســعى مــن خاللــه خدمــة
مختلــف القطاعــات ،األمــر الــذي يعــزّز
الشــراكة املنشــودة لرفــع واســتدامة
كفــاءة هــذا القطــاع ،إضافــة إلــى مســتوى
الكفــاءة التشــغيلية والتنافســية للشــركات
الصغيــرة واملتوســطة.

ومت تطويــر منظومــة «تصنيــف الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة»  -األولــى مــن نوعها
يف املنطقــة ،والتــي تعتمــد مجموعــة مــن
معاييــر قيــاس األداء تتضمــن األداء املالــي
واحلوكمــة واالبتكار واملســؤولية املجتمعية
 كإحــدى املبــادرات االســتراتيجية خلطــةدبــي  2021بالتعــاون بــن األمانــة العامــة
للمجلــس التنفيــذي إلمــارة دبــي ومؤسســة
محمــد بــن راشــد لتنميــة املشــاريع
الصغيــرة واملتوســطة.
وســتحظى الشــركات املصنفــة بالدعــم
الــازم لتطويــر األداء وتعزيــز التنافســية
بهــدف تأهيلهــا للمشــاركة الفعالــة يف
اقتصــاد الدولــة.
وتُعــد منظومــة «تصنيــف» األولــى مــن
نوعهــا إقليميـاً لدعــم تنافســية الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة واســتدامة منوهــا،
وتأتــي امتــداداً لبرنامــج املائــة الــذي
أطلقتــه مؤسســة محمــد بــن راشــد
لتنميــة املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة
خــال عــام  2011وهــي مبــادرة اختياريــة
للشــركات الراغبــة يف االنضمــام ملنظومــة
«تصنيــف».
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محمد بن زايد:
اتفاقيــات الشــراكة نقلة نوعية في حاضرومســتقبل العالقات اإلماراتية الهندية
ـوالت إيجابية كبرى في العالقات المشــتركة
تحـ ّخالل األعوام المقبلة

الصديقــة ،وعلــى رأســهم رئيــس الــوزراء
الصديــق معالــي نارينــدرا مــودي ،مــن
حــرص كبيــر علــى تعزيــز العالقــات مــع
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وتقديــر
لتجربتهــا التنمويــة واإلنســانية الرائــدة،
وتصميــم علــى جعــل هــذه االتفاقيــة
اجلســر الــذي تعبــر عليــه عالقاتنــا نحــو
املســتقبل املشــرق ،بــإذن اهلل تعالــى».

خارطة الشراكة

مــن جانبــه ألقــى رئيــس وزراء الهنــد،
كلمــة قــال فيهــا« :يســرني أن أرحــب
بالصديــق العزيــز صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،كمــا يســرني
أن أعبــر عــن ســعادتي مبشــاركة ســموه
بصفتــه الضيــف الرئيســي الكــرمي يف
احتفــاالت يــوم اجلمهوريــة ،واعتبــر هــذه
الزيــارة ذات أهميــة خاصــة».
وأضــاف :مــن خــال لقاءاتنــا املتكــررة
قمنــا مبناقشــة كافــة القضايــا ذات
االهتمــام املشــترك ،ولقــد اســتفدت
شــخصياً مــن رؤيتكــم فيمــا يتعلــق
بشــراكتنا ،ومــن تقديركــم ألهميــة
منطقتنــا ووجهــات نظرنــا ،كمــا أننــا
قمنــا بقيادتكــم يــا صاحــب الســمو،
بالوصــول إلــى أبعــاد جديــدة للعالقــات
بــن بلدينــا ،باإلضافــة إلــى وضــع خارطــة
طريــق طموحــة ،تهــدف إلــى جعــل اتفــاق
الشــراكة االســتراتيجية الشــامل قابــ ً
ا
للتنفيــذ والتطبيــق».

محمد بن زايد
ورئيس الوزراء الهندي يشــهدان توقيع
اتفاقية الشراكة االســتراتيجية الشاملة
وقعــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
وجمهوريــة الهنــد يف العاصمــة نيودلهــي،
اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية الشــاملة
وعــدداً مــن مذكــرات التفاهــم بــن
البلديــن وجــرى تبــادل وثائــق االتفاقيــات
بــن اجلانبــن.
شــهد مراســم التوقيــع وتبــادل وثائــق
االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم يف حيــدر
آبــاد هــاوس ،مقــر رئاســة الــوزراء يف
نيودلهــي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي،
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نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة
ودولــة نارينــدرا مــودي ،رئيــس وزراء
جمهوريــة الهنــد.
وألقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،كلمــة مبناســبة توقيــع
اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية الشــاملة
قــال فيهــا« :انتهــز هــذه الفرصــة ألجــدد
التعبيــر عــن ســعادتي بزيــارة جمهوريــة
الهنــد ،خاصــة وأنهــا تأتــي يف هــذه األيــام
التــي نشــارك فيهــا الشــعب الهنــدي
الصديــق احتفاالتــه بيــوم اجلمهوريــة».

اإلمارات شريك استراتيجي

آفاق رحبة

وأضــاف ســموه :ال شــك يف أننــا
اليــوم نعيــش حلظــة تاريخيــة مهمــة
يف العالقــات بــن بلدينــا ،حيــث تفتــح
اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية وجملــة
االتفاقيــات األخــرى املوقعــة آفاق ـاً رحبــة
وغيــر مســبوقة للتعــاون والترابــط والعمــل
املشــترك ،ومتثــل نقلــة نوعيــة كبــرى يف
حاضــر هــذه العالقــات ومســتقبلها.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ،أن دولــة اإلمارات العربية

املتحــدة بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة
«حفظــه اهلل» ،تــرى يف تطويــر عالقاتنــا
الثنائيــة علــى صعيــد اســتراتيجي مكســباً
مشــتركاً ومهم ـاً.

تحوالت كبرى
ّ

وقــال ســموه« :أنــا علــى ثقــة تامــة بــأن
العالقــات اإلماراتيــة  -الهنديــة ســوف
تشــهد حتــ ّوالت إيجابيــة كبــرى خــال
الســنوات القادمــة بفضــل اتفاقيــة
َّ
ولعــل مــا يعــزّز
الشــراكة االســتراتيجية،
هــذه الثقــة ويقويهــا مــا ملســته خــال
لقاءاتــي مــع املســوؤلني يف جمهورية الهند

وأشــار دولــة رئيــس الــوزراء الهنــدي ،إلــى
أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،هــي
أحــد أهــم وأقــرب شــركائنا يف منطقــة
ذات أهميــة كبــرى للعالــم .معتبــراً أن
بــاده ،تعتبــر دولــة اإلمــارات ،شــريكاً
رئيس ـاً يف قصــة منــو الهنــد ،مثني ـاً علــى
اهتمــام اإلمــارات باالســتثمار يف الهنــد.

مبادرات مثمرة

وعلــى صعيــد االتفاقــات ومذكــرات
الشــراكة املوقعــة ،فقــد تبــادل ســمو
الشــيخ عبداللـــه بــن زايــد آل نهيــان ،وزيــر
اخلارجيــة والتعــاون الدولــي ،مذكــرة
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الشــراكة مــع معالــي مانوهــار باريــكار،
وزيــر الدفــاع الهنــدي.

رئيس الوزراء الهندي:
 اإلمــارات أحد أهم وأكبر شــركائنا التجاريين عالمي ًا -اإلمارات تُعد شــريك ًا رئيســي ًا في قصة نمو الهند

الصناعات الدفاعية

ومت تبــادل مذكــرة تفاهــم للتعــاون يف
مجــال الصناعــات الدفاعيــة بــن معالــي
محمــد أحمــد البــواردي ،وزيــر الدولــة
لشــؤون الدفــاع ،ومعالــي مانوهــار
باريــكار ،وزيــر الدفــاع الهنــدي.

برئاسة
حمدان بن راشد
«أينوك» تعين مجلس
إدارة جديد ًا لشركة
«دراجون أويل»

النقل

يف حــن تبــادل معالــي الدكتــور أنــور بــن
محمــد قرقــاش ،وزيــر الدولــة للشــؤون
اخلارجيــة ،ثــاث مذكــرات تفاهــم ،مــع
معالــي نتنجــاد كاري ،وزيــر النقــل البــري
واخلطــوط الســريعة ،تضمنــت التعــاون
املؤسســي يف مجــال النقــل البحــري،
والتعــاون يف قطــاع النقــل البــري والطــرق
الســريعة.

قنوات متع ّددة

كمــا تبــادل معالــي الدكتــور أنــور قرقــاش
ثــاث مذكــرات تفاهــم مــع معالــي ا م جــي
أكبــر ،وزيــر الشــؤون اخلارجيــة الهنــدي،
حــول مكافحــة االجتــار بالبشــر وتعزيــز
التعــاون الزراعــي ،واإلعفــاء املتبــادل
مــن تأشــيرة احلصــول املســبقة حلملــة
جــوازات الســفر الدبلوماســية واخلاصــة .

التجارة

وتبــادل معالــي ســلطان بــن ســعيد
املنصــوري ،وزيــر االقتصــاد ،ومعالــي
نيرمــاال ســيتارامن ،وزيــرة الدولــة للتجارة
والصناعــة الهنديــة ،مذكرتــي تفاهــم
األولــى بشــأن تعزيــز التدابيــر العالجيــة
التجاريــة ،والثانيــة تتعلــق مبجــال شــؤون
الشــركات الصغيــر واملتوســطة واالبتــكار.

اإلعالم

كمــا تبــادل معالــي الدكتور ســلطان اجلابر
وزيــر دولــة رئيــس مجلــس إدارة املجلــس
الوطنــي لإلعــام ،ومعالــي ام جــي أكبــر
وزيــر الشــؤون اخلارجيــة الهنــدي مذكــرة
التفاهــم بــن وكالــة أنبــاء اإلمــارات
«وام» باملجلــس الوطنــي لإلعــام ،وهيئــة
خدمــات اإلذاعــة العامــة الهنديــة.
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الطاقة

فيمــا تبــادل معالــي الدكتــور ســلطان
اجلابــر وزيــر دولــة الرئيــس التنفيــذي
لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة «أدنــوك»
ومجموعــة شــركاتها ،ومعالــي دارمينــرا
بــرادان ،وزيــر الدولــة للبتــرول والغــاز
الطبيعــي ،اتفاقيــة بشــأن إدارة وتخزيــن
النفــط اخلــام يف الهنــد.
حضــر مراســم التوقيــع علــى االتفاقيــة،
ومذكــرات التفاهــم ،ســمو الشــيخ منصــور
بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء ،وزيــر شــؤون الرئاســة ،وســمو
الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس
ديــوان ولــي عهــد أبوظبــي ،وســمو الشــيخ
عبداللـــه بــن زايــد آل نهيــان ،وزيــر
اخلارجيــة والتعــاون الدولــي ،وســمو
الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل

نهيــان ،نائــب مستشــار األمــن الوطنــي،
وســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ،ومعالــي ســلطان بــن ســعيد
املنصــوري ،وزيــر االقتصــاد ،ومعالــي
الدكتــور أنــور بــن محمــد قرقــاش ،وزيــر
الدولــة للشــؤون اخلارجيــة ،ومعالــي رمي
بنــت إبراهيــم الهاشــمي ،وزيــرة دولــة
لشــؤون التعــاون الدولــي ،ومعالــي محمــد
بــن أحمــد البــواردي ،وزيــر دولــة لشــؤون
الدفــاع ،ومعالــي الدكتــور ســلطان بــن
أحمــد ســلطان اجلابــر ،وزيــر دولــة،
ومعالــي خلــدون خليفــة املبــارك ،رئيــس
جهــاز الشــؤون التنفيذيــة ،وســعادة محمــد
مبــارك املزروعــي ،وكيــل ديــوان ولــي عهــد
أبوظبــي ،وســعادة الفريــق الركــن حمــد
محمــد ثانــي الرميثــي رئيــس أركان
القــوات املســلحة.

أعلنــت مجموعــة بتــرول اإلمــارات الوطنيــة «أينــوك» ـ اململوكة
مــن حكومــة دبــي ـ أنهــا شــكلت مجلــس إدارة جديــداً لشــركة
«دراجــون أويــل» اململوكــة لهــا بالكامــل برئاســة ســمو الشــيخ
حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم دبــي وزيــر املاليــة،
ورئيــس مجلــس إدارة املجموعــة.
وقــال بيــان صحــايف صــدر عــن «أينــوك» :إن مجلــس إدارة
«دراجــون أويــل» يضــم يف عضويتــه ســعادة ســعيد محمــد
الطايــر العضــو املنتــدب ،والرئيــس التنفيــذي لهيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي «ديــوا» نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة «دراجــون
أويــل ،وســعادة عبدالرحمــن آل صالــح مديــر عام دائــرة املالية
يف دبــي ،وســعادة حســن حســن ميــرزا الصايــغ ،نائــب رئيــس
مجلــس إدارة مركــز جتهيــز حقــول النفــط احملــدود ،وســعادة
الدكتــور عبدالرحمــن العــور ،مديــر عــام الهيئــة االحتاديــة
للمــوارد البشــرية احلكوميــة ،وســعادة أحمــد شــرف ،ورئيــس
مجلــس إدارة «بورصــة دبــي للطاقــة» ،وســعادة أحمــد بطــي

احمليربــي أمــن عــام للمجلــس األعلــى للطاقــة يف دبــي.
كمــا مت تكليــف ســعادة ســيف حميــد الفالســي ،للقيــام
مبهــام الرئيــس التنفيــذي لشــركة «دراجــون اويــل» يف الفتــرة
احلاليــة ،باإلضافــة إلــى مهــام عملــه رئيسـاً تنفيذيـاً ملجموعــة
«أينــوك».
وأوضــح البيــان ،أن مجلــس اإلدارة اجلديــد ســيتولى قيــادة
توجهــات «دراجــون أويــل» يف املرحلــة احلاليــة التــي تتطلــع
خاللهــا إلــى استكشــاف مزيــد مــن الفــرص يف مجــال التنقيب
واإلنتــاج لتثــري بهــا عقودهــا احلاليــة.
ً
وأكــد أن «أينــوك» أصبحــت لديهــا حالي ـا إمكانــات متكاملــة
تشــمل كل مراحــل سلســلة القيمــة يف قطــاع الطاقــة ،ومــن
خــال اســتثمارها يف «دراجــون أويــل» ،وتقــدم «أينــوك»
إلمــارة دبــي أصــوالً جديــدة لتعزيــز قطــاع التكريــر واإلنتــاج
لتســاهم بــدور فعــال يف حتقيــق أهــداف أمــن الطاقــة يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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 55مليار درهم اســتثمارات
اســتقطبتها «خليفة الصناعية»

«حديد اإلمارات»
تستحوذ على  %70من
حجم السـوق المحــلي
اســتحوذت شــركة حديــد اإلمــارات علــى
 70باملائــة مــن حجــم الســوق احمللــي
نتيجــة انتهــاج سياســة ترمــي إلــى تطويــر
عالقــات اســتراتيجية طويلــة األمــد مــع
عمالئهــا قائمــة علــى الدقــة يف مواعيــد
التســليم وخدمــة العمــاء ،إضافــة إلــى
جهودهــا يف توســيع دائــرة صادراتهــا
خصوصــاً ملنتجاتهــا ذات القيمــة
املضافــة.
وحققــت حديــد اإلمــارات خــال العــام
 ،2016رقمــاً قياســياً جديــداً لإلنتــاج

اســتقطبت مدينــة خليفــة الصناعيــة
التابعــة ملوانــئ أبوظبــي اســتثمارات
تتجــاوز قيمتهــا  55مليــار درهــم ،منــذ
إطالقهــا يف نوفمبــر  ،2010ركــزت علــى
عــدد متنــ ّوع مــن القطاعــات الصناعيــة،
حيــث بلغــت مســاهمتها يف النــاجت احمللــي
اإلجمالــي غيــر النفطــي إلمــارة أبوظبــي
نحــو  3.2يف املائــة.
وتع ـزّز هــذه األرقــام مســاهمة املدينــة يف
التنــ ّوع االقتصــادي ألبوظبــي وترســيخ
مكانتهــا كمركــز جتــاري وصناعــي
ولوجســتي ،فضــ ً
ا عــن كونهــا بوابــة
جتاريــة حيويــة ألحــد أســرع االقتصــادات
منــواً يف العالــم.
وتتماشــى أهــداف مدينــة خليفــة
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الصناعيــة مــع الرؤيــة االقتصاديــة 2030
إلمــارة أبوظبــي الهادفــة إلــى تنويــع
مصــادر الدخــل يف اإلمــارة لتتخطــى
املــوارد النفطيــة.
ً
وشــهدت املدينــة أدا ًء قويــا خــال العــام
املاضــي ،والعديــد مــن اإلجنــازات وتوقيــع
املزيــد مــن االتفاقيات ،مما انعكس إيجاباً
علــى مجمــل األنشــطة التجاريــة فيهــا..
حيــث مت توقيــع  20اتفاقيــة مســاطحة
جديــدة مــع عــدد مــن املســتثمرين
احملليــن واإلقليميــن والعامليــن ،مــا زاد
العــدد الكلــي للمســتثمرين إلــى أكثــر مــن
 130مســتثمراً ،كمــا أجــرت مدينــة خليفــة
الصناعيــة أكثــر مــن مليونــي متــر مربــع
مــن األراضــي الصناعيــة خــال العــام

جتــاوز إنتاجهــا الســابق يف وحــدة صهــر
احلديــد الثانيــة لتصــل إلــى  40صبــة
حديــد يف اليــوم ،مبــا يعــادل 6024
طنــاً مــن احلــزم احلديديــة للتشــكيل
ومحققــة بذلــك رقمــاً قياســياً جديــداً
علــى مســتوى عاملــي بالنســبة لفــرن
القــوس الكهربائــي ســعة  150طن ـاً ،كمــا
ســجلت زيــادة يف إنتــاج وحــدة الدرفلــة
اخلامســة حلديــد التســليح لتزيــد علــي
 500ألــف طــن خــال العــام املاضــي،
وذلــك ضمــن اســتراتيجيتها الراميــة إلــى

املســاهمة بشــكل فعــال يف جهــود التن ـ ّوع
االقتصــادي وتعزيــز أداء القطاعــات
االقتصاديــة غيــر النفطيــة حتقيقــاً
لرؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة . 2030
وقفــز إنتــاج مصانــع االختــزال املباشــر
بزيــادة  9يف املائــة مقارنــة بالعــام ،2015
بينمــا شــهدت مصانــع الدرفلــة زيــادة
بلغــت  6.2يف املائــة لوحــدة الدرفلــة
الثانيــة حلديــد التســليح و 7.7يف املائــة
لوحــدة الدرفلــة اخلامســة حلديــد
التســليح.

املاضــي مبتوســط  70ألــف متــر مربــع
لــكل مســتثمر جديــد ممــا رفــع إجمالــي
املســاحة التــي مت تأجيرهــا حتــى اآلن
منــذ  2010إلــى  14.5مليــون متــر مربــع.
وقــال الكابــن محمــد جمعــة الشامســي
الرئيــس التنفيــذي لـ»موانــئ أبوظبــي»:
«إن النمــو املشــهود الــذي حققتــه مدينــة
خليفــة الصناعيــة خــال  2016والــذي
يرجــع الفضــل فيــه إلــى بنــاء شــراكات
جديــدة واالســتثمار املســتمر يف أحــدث
التقنيــات واإلجــراءات يهــدف إلــى تعزيــز
امليــزات التنافســية ،إضافــة إلــى عمليــات
التوســع التي يشــهدها ميناء خليفة ،والتي
اســتقطبت اهتمــام املســتثمرين ،وعــزّزت
فــرص النمــو يف املدينــة الصناعيــة.

13

مارس 2017

أخـــبار

«دبــى الجنــوب» توقــع مذكــرة تفاهــم مــع
«ديــار للتطويــر» إلنشــاء مشــروع عقــاري جديــد

سلطة دبي للخدمات المالية تع ّزز
عالقاتها مع هونغ كونغ وآسيا
قــال صائــب أيغنــر ،رئيــس مجلــس إدارة
ســلطة دبــي للخدمــات املاليــة« :إن
التح ـ ّول باجتــاه آســيا كمركــز لالقتصــاد
يف العالــم ،بــات ظاهــراً وبقــوة يف
الشــرق األوســط ،حيــث تشــغل املصــارف
الصينيــة ،واليابانيــة ،والهنديــة ،احلجــم
األكبــر مــن األصــول يف مركــز دبــي املالــي
العاملــي ،باإلضافــة إلــى أن التجــارة بــن
الصــن والشــرق األوســط ،وجــزء كبيــر
مــن أفريقيــا متـ ّول اآلن عــن طريــق إمــارة
دبــي».
وأوضــح أيغنــر يف كلمــة لــه يف افتتــاح
املؤمتــر املالــي اآلســيوي العاشــر الــذي
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عقــد يف هونــغ كونــغ مؤخــراً ،أن األســواق
املاليــة عبــر القــارة اآلســيوية تــزداد
اندماجــاً ،حيــث يســاهم ازديــاد دور
الرمنينبــي الصينــي يف تســوية املعامــات
التجاريــة ،كمــا تشــهد دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة منــواً يف دورهــا كمركــز
لتبــادل الرمنينبــي.
وبــن أن العوامــل التــي جتعــل أي
مركــز مالــي دولــي ناجحــاً ،تتضمــن
نوعيــة احليــاة واملواصــات وفعاليــة
االتصــاالت ،باإلضافــة إلــى ســيادة
القانــون وجهــاز قضائــي محتــرم وبيئــة
ضريبيــة منخفضــة ،ونظــام تنظيمــي

فعــال وموثــوق بــه ،وهــي جميعهــا
خصائــص راســخة يف هونــغ كونــغ،
وميكننــا أن نقــول إننــا متكنا يف الســنوات
املاضيــة منــذ تأســيس مركــز دبــي املالــي
العاملــي مــن إنشــاء نظــام شــبيه لهــذا
النظــام اإليكولوجــي يف هــذا اجلــزء مــن
العالــم.
وذكــر أيغنــر ،أن ســلطة دبــي للخدمــات
املاليــة تعمــل جاهــدة للحصــول علــى
التــوازن الصحيــح الــذي يتوجــب
علــى املنظمــن حتقيقــه بــن حمايــة
االســتقرار املالــي والســماح لتطــ ّور
الســوق واالبتــكار.

وقعــت «دبــي اجلنــوب» ،و»ديــار للتطويــر»
مذكــرة تفاهــم إلنشــاء مشــروع عقــاري
جديــد متع ـ ّدد االســتخدامات ،وذلــك يف
املنطقــة الســكنية يف دبــي اجلنــوب علــى
مســاحة  1.27مليــون قــدم مربعــة.
وقــع مذكــرة التفاهــم عــن دبــي اجلنــوب
أحمــد األنصــاري املديــر التنفيــذي
باإلنابــة ،وعــن «ديــار للتطويــر» ســعيد
القطامــي ،الرئيــس التنفيــذي للشــركة
بحضــور عــدد مــن مديــري اإلدارات مــن
اجلانبــن.
وســيكون املشــروع مناصفــة بنســبة %50
لــكال الطرفــن ويشــمل وحــدات ســكنية
وجتاريــة متن ّوعــة ومحــال بيــع التجزئــة،
ومرافــق ضيافــة ،وســيتم تطويــر املشــروع
علــى عــدة مراحــل وفقــاً خلطــة زمنيــة
محــددة.

بــدوره رحــب أحمــد األنصــاري بـ»ديــار
للتطويــر» كجــزء مــن مجتمــع دبــي
اجلنــوب املزدهــر وشــريك جنــاح جديــد
فيهــا ..وقــال« :إن توقيــع مذكــرة التفاهــم
يعبــر عــن عمــق التزامنــا ببنــاء وجهــة
اســتثنائية ،ومــكان مالئــم للعمــل والعيــش
واالســتثمار ،مشــيراً إلــى أن دبــي اجلنوب
ليســت مجــرد مدينــة عصريــة وإمنــا
تقــدم أســلوب حيــاة جديــداً ومتميــزاً
يتيــح ملئــات اآلالف مــن املقيمــن وآالف
الشــركات اجلديــدة آفاق ـاً غيــر محــدودة
للنمــو واالزدهــار».
وأكــد األنصــاري ،أهميــة العمــل علــى
تطويــر مشــاريع اســتراتيجية قــادرة علــى
تلبيــة الطلــب املتنامــي علــى الوحــدات
الســكنية يف ظــل الزيــادة املتســارعة يف
عــدد املســتثمرين والعاملــن يف دبــي

اجلنــوب.
مــن جانبــه أعــرب ســعيد القطامــي عــن
ســعادته بتوقيــع مذكــرة التفاهــم مــع
«دبــي اجلنــوب» ،والتــي تشــكل بدورهــا
امتــداداً للخطــط االســتراتيجية التــي
تنتهجهــا «ديــار للتطويــر» لتوســيع نطــاق
أعمالهــا.
وقــال ســعيد القطامــي« :إن «دبــي
اجلنــوب» ،متثــل جــزءاً مهمــاً مــن
االمتــداد احليــوي إلمــارة دبــي ..وبدورنــا
فــإن توقيــع هــذه املذكــرة يجســد مــدى
متاشــي خططنــا االســتراتيجية مــع
األجنــدة احلكوميــة الهادفــة إلــى إيجــاد
مجتمــع عمرانــي حيــوي يعكــس مــدى
التطـ ّور واإللهــام الــذي يتحلــى بــه املجتمع
احمللــي ،إلــى جانــب النمــو االقتصــادي
القــوي الــذي تشــهده إمــارة دبــي.
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 80مليون دوالر
قيمة العقود البحثية
لمعهد مصدر

«موانئ أبوظبي»
تستهدف توطين  ٪٥٥من كوادرها العام 2017

قــال حمــزة كاظــم ،نائــب الرئيــس
للعمليــات والشــؤون املاليــة يف معهــد
مصــدر« :إن املعهــد لديــه عقــود بحثيــة
وشــراكات مــع أكثــر مــن  50شــركة محليــة
وعامليــة جتــاوزت قيمتهــا  80مليــون
دوالر.
وأكــد يف تصريحــات صحفيــة لــه ،علــى
هامــش أســبوع أبوظبــي لإلســتدامة -
أن الشــراكات التــي وقعهــا املعهــد العــام
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املاضــي كانــت نوعيــة وشــملت العديــد مــن
املجــاالت .موضحــاً بلــوغ عــدد بــراءات
االختــراع املســجلة خــال العــام املاضــي
 14بــراءة ،بنســبة منــو  %40مقارنــة
بعــام  ،2015مشــيراً إلــى أن إجمالــي
عــدد طلبــات بــراءات االختــراع وصــل
إلــى أكثــر مــن  70طلبــاً قيــد التســجيل
العــام املاضــي.
وقــال نائــب الرئيــس للعمليــات والشــؤون

املاليــة يف معهــد مصــدر« :إن املعهــد
يتصــدر الــدول العربيــة يف مجــال البحــث
العلمــي مــن حيــث كونــه األعلــى يف
االقتباســات العلميــة التــي بلغــت أكثــر مــن
 5آالف اقتبــاس ،كمــا نشــر أكثــر من 1200
ورقــة بحثيــة يف مجــات علميــة محكمــة.
ولفــت إلــى أن املعهــد يضــم حاليــاً نحــو
 91باحثــاً وخبيــراً وأســتاذاً و 456طالبــاً
وطالبــة  %52منهــم مواطنــون..

كشــفت شــركة «موانــئ أبوظبــي»
اســتهدافها توطــن  55يف املائــة مــن
الوظائــف لديهــا خــال العــام احلالــي،
حيــث يشــكل املواطنــون  327موظفـاً مــن
العاملــن يف الشــركة ،منهــم  144موظفــة
تشــكلن  80يف املائــة مــن إجمالــي
العنصــر النســائي العامــل يف الشــركة.
حيــث صــدر بيــان الشــركة علــى هامــش
مشــاركتها نهايــة ينايــر املاضــي يف
معــرض توظيــف  - 2017الــذي مت
تنظيمــه يف مركــز أبوظبــي الوطنــي
للمعــارض جلــذب الكفــاءات اإلماراتيــة
التأهــل لقيــادة العمليــات
الراغبــة يف
ّ
احليويــة يف املوانــئ واملناطــق الصناعيــة
التابعــة لهــا وعــرض برامــج تشــغيل
وتدريــب الشــباب الطمــوح ،حيــث كشــفت
الشــركة خــال املعــرض عــن عشــرات
الفــرص الوظيفيــة اجلديــدة للمواطنــن
يف القطاعــات الفنيــة واإلداريــة ،مــن
أجــل تفعيــل دور الكفــاءات املواطنــة يف
إدارة وتشــغيل موانئهــا.

وقــال عبداللـــه الهاملــي ،نائــب الرئيــس
التنفيــذي للدعــم املؤسســي يف موانــئ
«إن الشــركة تســعى إلــى حتقيــق
أبوظبــيّ :
رؤيــة القيــادة الرشــيدة مــن خــال متكــن
الكــوادر الوطنيــة وتدريبهــم وتأهيلهــم
للقيــام باألعمــال احليويــة يف قطــاع
املوانــئ واخلدمــات البحريــة متاشــياً
مــع خطــة التنميــة االقتصاديــة إلمــارة
أبوظبــي.
أن الشــركة
ولفــت الهاملــي إلــى ّ
تســتعرض خــال أيــام املعــرض الثالثــة
برامجهــا التدريبيــة التــي ص ّممــت لـــ
«تلبيــة متطلبــات أعمالهــا واســتقطاب
الكــوادر الوطنيــة وتأهيلهــا» ،وكشــف
أن هنــاك عشــرات الوظائــف
عــن ّ
املتاحــة للمواطنــن يف قطاعــات:
(العمليــات يف املوانــئ ،مدينــة خليفــة
الصناعيــة ،والقطاعــات اإلداريــة
واملاليــة واخلدمــات).
وأكــد عبداللـــه الهاملــي ،التــزام موانــئ

أبوظبــي باســتقطاب الكــوادر الوطنيــة
ولهــذا حتــرص علــى املشــاركة الســنوية
يف معــرض الوظائــف.
ودعــا الهاملــي الشــباب املواطــن لإلقبــال
علــى الوظائــف التــي تعرضهــا موانــئ
أن
أبوظبــي يف املعــرض ،ويــرى الهاملــي ّ
املنطقــة مقبلــة علــى نهضــة كبيــرة يف
قطــاع املوانــئ ممــا يرفــع الطلــب علــى
املتخصصــة يف قطــاع املوانــئ
الوظائــف
ّ
البحريــة.
وتركــز موانــئ أبوظبــي علــى الوظائــف
الفنيــة وتلــك املرتبطــة بالعمليــات
البحريــة .وتوفــر موانــئ أبوظبــي
العديــد مــن البرامــج جلــذب املواهــب
اإلماراتيــة ،وتدريــب وتطويــر مهــارات
العاملــن لديهــا ،ليكونــوا مثــاالً يسترشــد
بهــم املوظفــون اجلــدد ..وتقــ ِّدم موانــئ
أبوظبــي برنامــج «نــورس» يهــدف إلــى
تأهيــل الكــوادر املواطنــة لتولــي العمليــات
التشــغيلية يف املوانــئ التابعــة لهــا.
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«دبي للسياحة»
تستضيف ممثلي شركات السياحة الخليجية
اســتضافت دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري بدبــي «دبــي
للســياحة» 50 ،ممثــ ً
ا ،ألبــرز اجلهــات املعنيــة بقطاعــي
الســياحة والســفر يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي يف
إطــار جولتــن تعريفيتــن.
وذكــرت حــور اخلاجــة ،مديــر الترويــج اخلارجــي يف «دبــي
للســياحة» ،يف تصريــح صحــايف لهــا ،أن االهتمــام مبنطقــة
اخلليــج يأتــي ملــا تشــكله مــن أهميــة يف رفــد دبــي بالســياح،
إذ بلغــت نســبة الســائحني مــن هــذه املنطقــة نحــو  24يف
املائــة ،مــن إجمالــي عــدد الســياح الذيــن زاروا دبــي خــال
الفتــرة املمتــدة مــن ينايــر إلــى نوفمبــر مــن العــام املاضــي
.2016
وأوضحــت أن هــذه اجلــوالت التعريفيــة تعكــس أهميــة
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التدفــق الســياحي والســفر مــن دول املنطقــة إلــى دبــي ،وهــي
مــن اجلهــود املســتمرة التــي تقــوم بهــا الدائــرة إلطالعهــم
علــى جديــد مــا تقدمــه دبــي لــكل ســوق مــن تلــك األســواق.
وأكــدت اخلاجــة ،أن الســوق اخلليجــي تُعــد مــن األســواق
الرئيســة لدبــي ،حيــث حتــرص الدائــرة علــى الترويــج
للوجهــات اجلديــدة التــي تزيــد مــن جاذبيــة دبــي الســياحية
مثــل «آي إم جــي عالــم مــن املغامــرات» ،و»دبــي باركــس
آنــد ريزورتــس» ،وهمــا تقدمــان جتــارب مشــوقة وجديــدة
للســياح ،وهــذا بــدوره يعـزّز مــن ســمعة دبــي كوجهــة مفضلــة
للعائــات واألفــراد ،ويســاهم أيضــاً يف تشــجيع الســياح
علــى قضــاء مــدة أطــول يف دبــي لالســتمتاع بتلــك التجــارب
الترفيهيــة املميــزة.

انطالق ًامن استراتيجة
النمو المتســارعة للشركة
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة تطلق «فيرجين موبيل»
اطلقــت شــركة اإلمــارات لالتصــاالت املتكاملــة عــن إطالقهــا
عالمــة جتاريــة ثانيــة باســم «فيرجــن موبايــل» .حيــث يأتــي
اطــاق تلــك العالمــة والتــي متثــل سياســة التطويــر املتناميــة
بالشــركة بعــد عشــر ســنوات علــى إطالقهــا عالمــة «دو».
وأكــد عثمــان ســلطان ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة اإلمــارات
ال ثالث ـاً
لالتصــاالت املتكاملــة أن العالمــة اجلديــدة ليســت مشــغ ً
لالتصــاالت أو شــركة منفصلــة بــل هــي عالمــة جتاريــة مملوكــة
بالكامــل لشــركة اإلمــارات لالتصــاالت املتكاملــة.

مــن جانبــه ذكــر كــرمي بنكيــران ،املديــر العام لـ «فيرجــن موبايل»،
إن العالمــة اجلديــدة تركــز علــى دعــم التحــول الرقمــي للشــريحة
األكثــر اســتخداماً للخدمــات الذكيــة يف اإلمــارات .منوهـاً لكشــف
شــركة اإلمــارات لالتصــاالت املتكاملــة «دو» ،خــال األســابيع
املقبلــة عــن كافــة املنتجــات واحللــول املبتكــرة التــي ســيتم
تقدميهــا حتــت مظلــة العالمــة اجلديــدة ،بعــد االنتهــاء مــن
املرحلــة التجريبيــة خلدمــات العالمــة.
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إلنشاء  17قاعدة لمنصات نفطية

«أرامكو السعودية» تبرم عقدين
مع «اإلنشاءات البترولية»
عــزّزت شــركة «أرامكــو الســعودية» ،أكبــر شــركة نفــط يف العالــم
ثقتهــا بشــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة مــن خــال منحهــا
عقديــن جديديــن لتنفيــذ  17قاعــدة ملنصــات نفطيــة تابعــة لهــا يف
حقلــي بــري ومرجــان.
وقــال املهنــدس عقيــل عبداللـــه ماضــي ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة
اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة« :إن العقــد يشــمل أعمــال الهندســة
وشــراء املــواد والتوريــد والتصنيــع والنقــل وتوريــد  9قواعــد منصات
نفطيــة يف حقــل بــري و 8قواعــد منصــات نفطيــة يف حقــل مرجــان
الســعوديني».
وأوضــح ماضــي :أن العقديــن اجلديديــن يأتيــان يف إطــار اتفاقيــة
الشــراكة طويلــة األمــد التــي وقعتهــا كال الشــركتني يف أكتوبــر
املاضــي لتنفيــذ برامــج «أرامكــو الســعودية» لتطويــر حقــول النفــط
والغــاز املغمــورة يف املنطقــة الســعودية باخلليــج العربــي.
وكانــت شــركة «أرامكــو الســعودية» قــد وقعــت اتفاقيــة شــراكة
اســتراتيجية ملــدة ســت ســنوات مــع شــركة اإلنشــاءات البتروليــة
الوطنيــة وأربــع شــركات عامليــة أخــرى تعمــل يف نفــس املجــال
ومبوجــب هــذه االتفاقيــات طويلــة األجــل ،ســيضطلع املقاولــون
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مبســؤولية تســليم عــدد كبيــر مــن منصــات إنتــاج النفــط والغــاز
يف املناطــق املغمــورة ،ومنصــات التجميــع ،والكابــات ،وجميــع
املرافــق والتجهيــزات التــي تتطلبهــا خطــط اإلنتــاج احلاليــة
للحقــول املغمــورة لـــ «أرامكــو الســعودية».
وأكــد املهنــدس عقيــل ماضــي ،أن الدخــول يف مثــل هــذه
االتفاقيــة االســتراتيجية مــع عمــاق النفــط العاملــي «أرامكــو
الســعودية» ،يعكــس املســتوى الفنــي املتقــدِّم الــذي تتمتــع بــه
شــركة اإلنشــاءات البتروليــة معتبــراً هــذه االتفاقيــة مبثابــة
شــهادة عامليــة علــى نوعيــة ومســتوى خدمــات الشــركة املتميــزة
وذات املواصفــات العامليــة.
وأشــار إلــى أن تنفيــذ العقديــن اجلديديــن ســيكون علــى مــدى
 11شــهراً ،معربــاً عــن ثقتــه التامــة بكــوادر الشــركة اإلداريــة
والفنيــة وقدرتهــا علــى تنفيــذ األعمــال املطلوبــة وفق ـاً للجــدول
الزمنــي احملــدد.
وقــال« :لدينــا كــوادر مؤهلــة ومدربــة وذات خبــرات فنيــة
متقدِّمــة ميكنهــا مــن اإليفــاء بالتزامــات الشــركة مهمــا كان
حجــم األعمــال املطلوبــة.

«أبوظبي المالي»
يبحث التعاون مع «أبوظبي لألنظمة اإللكترونية» و»ستراتا»
اســتقبل ســعادة راشــد البلوشــي ،الرئيــس
التنفيــذي لســوق أبوظبــي لــأوراق املاليــة،
مؤخــراً ســعادة املهنــدس بــدر ســلطان
العلمــاء ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة
ســتراتا ،ووفــداً مــن مركــز أبوظبــي
لألنظمــة اإللكترونيــة واملعلومــات برئاســة
ســعيد محمــد املنصوري ،املديــر التنفيذي
لقطــاع اخلدمــات احلكوميــة املشــتركة،
وعبداللـــه طالــب العامــري ،مديــر مكتــب
مديــر عــام املركــز ،وذلــك يف إطــار حــرص
الســوق علــى تعزيــز عالقــات التعــاون مــع
جميــع املؤسســات احلكوميــة يف إمــارة
أبوظبــي .
وجــرى خــال الزيــارة بحــث ســبل تطويــر
التعــاون القائــم بــن «أبوظبــي املالــي»
ومركــز أبوظبــي لألنظمــة اإللكترونيــة
واملعلومــات ،وشــركة ســتراتا ،خــال

املرحلــة القادمــة ،مبــا يســاهم يف حتقيــق
األهــداف املشــتركة التــي يســعى الطرفــان
لتنفيذهــا يف مجــال تطبيــق رؤيــة أبوظبــي
 2030وفقــاً لتخصــص كل جهــة.
كمــا مت خــال الزيــارة تقــدمي شــرح
مفصــل عــن التطــ ّورات التــي شــهدها
ســوق أبوظبــي لــأوراق املاليــة يف مجــال
التح ـ ّول الرقمــي واملبــادرات التــي نفذهــا
خــال الفتــرة املاضيــة ويســعى ملواصلتهــا
يف إطــار خطــة عمــل االســتراتيجية ويف
إطــار التزامــه ببرامــج خطــة أبوظبــي
لتعزيــز البيئــة التنافســية ملمارســة
األعمــال وجــذب االســتثمارات يف اإلمــارة
مــن خــال االرتقــاء بجــودة اخلدمــات
احلكوميــة وتســهيل الوصــول إليهــا مــن
خــال اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات
لتوفيــر حلــول ذكيــة تتســم بالســرعة

والكفــاءة.
وثمــن الرئيــس التنفيــذي لســوق أبوظبــي
لــأوراق املاليــة ،زيــارة كل مــن الرئيــس
التنفيــذي لشــركة ســتراتا ووفــد مركــز
أبوظبــي لألنظمــة اإللكترونية واملعلومات،
مؤكــداً أنهــا تأتــي يف إطــار احلــرص
علــى إدامــة الشــراكة والتعــاون مــع هــذه
املؤسســات املهمــة يف إمــارة أبوظبــي.
مــن جانبهــم أكــد الرئيــس التنفيــذي
لشــركة ســتراتا ووفــد مركــز أبوظبــي
لألنظمــة اإللكترونيــة واملعلومــات
حرصهمــا علــى تعزيــز عالقــات التعــاون
مــع ســوق أبوظبــي لــأوراق املاليــة،
مشــيدين بالتطــ ّور الــذي حققــه الســوق
خــال الســنوات املاضيــة واملكانــة املتميزة
التــي وصلهــا علــى املســتويني اخلليجــي
واإلقليمــي.
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أرباح «أغذية» خالل 2016
حققــت مجموعــة أغذيــة أرباحــاً صافيــة خــال عــام
 2016بلغــت  254,3مليــون درهــم بنمــو  10يف املائــة
مقارنــة بالعــام .2015
كمــا ارتفــع صــايف اإليــرادات بنســبة  8يف املائــة لتتخطــى
حاجــز  2,01مليــار درهــم مدفوعــة بشــكل أساســي
بــاألداء اجليــد لوحــدة امليــاه.
وقــال املهنــدس ظافــر عايــض األحبابــي ،رئيــس مجلــس
إدارة مجموعــة «أغذيــة»« :إن الشــركة ســجلت أدا ًء قويـاً
خالل العام  2016بفضل اســتراتيجية أعمالها الناجحة،
والتــي مكنــت املجموعــة مــن حتقيــق منــو يف األربــاح
مدفوعـاً بارتفــاع املبيعــات ،وذلــك يف الوقــت الــذي تؤكــد
فيــه املؤشــرات اســتمرار الصعوبــات االقتصاديــة خــال
العــام  ،2017حيــث تواجــه حتديــات خارجيــة تؤثــر علــى
التكلفــة ،إال أن وحــدات أعمــال الشــركة الرئيســية ال
تــزال حتافــظ علــى قــوة أدائهــا».
مــن جانبــه أوضــح طــارق أحمــد ســعيد الواحــدي،

الرئيــس التنفيــذي باإلنابــة ملجموعــة «أغذيــة» :أن
املجموعــة جنحــت خــال العــام املاضــي يف مواصلــة
أدائهــا املتميــز محققــة منــواً قويـاً يف األربــاح واإليــرادات
والــذي يعــزى إلــى متانــة أداء وحــدات أعمالهــا علــى
الرغــم مــن التحديــات التــي تشــهدها الســوق.
وقــال تتجســد اســتراتيجية الشــركة  -التــي ترمــي
مــن خاللهــا إلــى تســجيل منــو مســتدام ملســاهميها
عبــر التوســع نحــو أســواق خارجيــة جديــدة وإجــراء
اســتحواذات نوعيــة  -يف التط ـ ّور الكبيــر الــذي شــهدته
وحــدة امليــاه التــي ال تــزال أحــد محركات النمو الرئيســية
للمجموعــة.
وأضــاف الواحــدي :علــى الرغــم مــن أن «أغذيــة» تتبــع
اســتراتيجية ومبــادرات فعالــة للحفــاظ علــى اســتمرار
زخــم منوهــا؛ إال أنهــا تــدرك متامـاً الظــروف االقتصادية
الراهنــة وتضــع يف اعتبارهــا التحديــات التــي قد تعترض
طريقهــا.

 407ماليين درهم
أرباح «الواحة كابيتال» خالل 2016

حققــت «الواحــة كابيتــال» أرباحـاً صافيــة أوليــة بقيمــة  407,2مليــون درهــم خــال العــام  ..2016فيمــا بلــغ صــايف أرباحهــا خــال الربــع
الرابــع مــن العــام املاضــي نحــو  19,5مليــون درهــم.
وأوصــى مجلــس اإلدارة يف أبوظبــي ،برئاســة ســعادة حســن جاســم النويــس ،رئيــس املجلــس  -ويف ضــوء هــذه النتائــج  -بتوزيــع أربــاح
نقديــة علــى املســاهمني بواقــع  0,20درهــم للســهم الواحــد ..متثــل النتائــج األوليــة عائــداً علــى متوســط حقــوق املســاهمني بنســبة 10.5
يف املائــة خــال الســنة املاليــة . 2016
املتخصصــة بأســواق
وســجلت وحــدة أســواق رأس املــال التابعــة للشــركة منــواً قوي ـاً يف الدخــل ،حيــث واصلــت صناديقهــا االســتثمارية
ّ
االئتمــان واألســهم حتقيــق نتائــج أعلــى مــن متوســط الســوق ،يف حــن ســجلت بعــض األصــول التــي تديرهــا وحــدة االســتثمارات الرئيســية
مخصصــات ملــرة واحــدة بشــكل حكيــم علــى بعــض األصــول.
تراجعـاً يف حجــم مســاهماتها يف إجمالــي دخــل الشــركة نتيجــة لتســجيل
ّ
وارتفــع إجمالــي دخــل وحــدة أســواق رأس املــال بنســبة  76يف املائــة ليصــل إلــى  345.8مليــون درهــم خــال العــام  ..2016فيمــا حقــق
صنــدوق الواحــة لالســتثمار يف أدوات الدخــل الثابــت بأســواق وســط وشــرق أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا ،عائــداً إجماليـاً بنســبة
 20يف املائــة خــال العــام  ،2016علــى الرغــم مــن التقلبــات احلــادة يف أســواق االئتمــان العامليــة بالتزامــن مــع بــدء االحتياطــي الفيدرالــي
األمريكــي برفــع معـ َّـدالت الفائــدة املعياريــة.

أخـــبار

«صناعات»
تستهدف
توظيف
 2.168مواطن ًا
بحلول 2020
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أفــادت شــركة «صناعــات» أنهــا تســتهدف توظيــف 2168
مواطنـاً يف شــركات املجموعــة بحلــول عــام  2020بنســبة منــو
 32باملائــة مــن فريــق الكــوادر احلاليــن ،حيــث ناهــز عــدد
مــن مت توظيفهــا مــن املواطنــن خــال العامــن املاضيــن 467
مواطنـاً ومواطنــة مــن أصــل  1247موظفـاً إماراتيـاً يعملــون يف
مختلــف شــركاتها التابعــة.
وتشــارك «صناعــات» للســنة اخلامســة علــى التوالــي يف
معــرض «توظيــف  ،»2017إلــى جانــب شــركاتها التابعــة
مبــا فيهــا «حديــد اإلمــارات» و»شــركة اإلنشــاءات البتروليــة
الوطنيــة» و«دوكاب» و«أغذيــة» و«أركان» و«الفوعــة» ،حيــث
ترعــى الــدورة احلاليــة كشــريك صناعــي للحــدث التزامـاً منهــا
بتطويــر املواهــب اإلماراتيــة وتزويدهــا باملهــارات الالزمــة
لقيــادة القطــاع الصناعــي.
ويوفــر املعــرض للطــاب واملهنيــن الشــباب علــى حــد ســواء
فرصــة قيمــة الستكشــاف واغتنــام فــرص العمــل املتوافــرة يف
التخصصــات والقطاعــات االقتصاديــة.
مختلــف
ّ
وأفــاد محمــود الهاملــي ،نائــب رئيــس أ ّول لألعمــال املســاندة
يف «صناعــات» ،أن برامــج التنميــة البشــرية التــي تطرحهــا
الشــركة تؤكــد التــزام املجموعــة بإعــداد كــوادر ذات كفــاءة
عاليــة ،ودعــم الشــباب اإلماراتــي باملهــارات الالزمــة كــي
ميارســوا دوراً قياديــاً متميــزاً يف القطــاع الصناعــي.
منوهــاً إلــى أن جنــاح «صناعــات» يف حتقيــق منــو يف أعــداد
الكــوادر الوطنيــة واحلفــاظ علــى  1247موظفـاً إماراتيـاً يقـدِّم
دليــ ً
ا ســاطعاً علــى التــزام املجموعــة بالنهــوض باملســؤولية
االجتماعيــة التــي تبنتهــا مــع توفيــر الفــرص املناســبة للمواهــب
الوطنيــة ومتكينهــا مــن املســاهمة يف االرتقــاء بكفــاءة القطــاع
الصناعــي يف دولــة اإلمــارات.

مستشفى «كينجز كوليدج لندن»

يضع حجر األساس لفرعه في دبي
بــدأت مؤخــراً أعمــال بنــاء فــرع مستشــفى «كينجــز كوليــدج لنــدن» يف منطقــة دبــي هيلــز الراقيــة يف دبــي ،وســوف يســتمر إنشــاء املبنــى
الــذي يتســع لـــمئة ســرير ،حتــى الربــع األخيــر مــن العــام .2018
وخــال حفــل التدشــن ،كشــف نيــل بكلــي ،املديــر التنفيــذي للمستشــفى التعليمــي الرائــد ،عــن عــزم املستشــفى اســتقدام أفضــل خبــراء
التخصصيــة.
زراعــة الكبــد يف العالــم إلــى الدولــة وإجــراء العديــد مــن العمليــات اجلراحيــة
ّ
حضــر حفــل التدشــن ســعادة أحمــد الطايــر رئيــس مجلــس إدارة مستشــفى كينجــز كوليــدج لنــدن يف دبــي ،والبروفيســور نايجــل هيتــون
استشــاري زراعــة الكبــد يف املستشــفى ،والدكتــورة بدريــة الشــحي استشــارية األمــراض اجللديــة يف مركــز مستشــفى كينجــز كوليــدج
لنــدن الطبــي للجراحــة يف أبوظبــي ،إضافــة إلــى ســائر أعضــاء مجلــس اإلدارة.
املتخصصــة أيض ـاً يف تلبيــة احتياجــات كافــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،وســوف تســاعد علــى
وقريب ـاً ،ستســهم هــذه اجلراحــة
ّ
مــلء هــذه الفجــوة املهمــة الناجمــة عــن محدوديــة توافــر هــذا النــوع مــن العمليــات اجلراحيــة يف املنطقــة ،حيــث تشــير التقاريــر إلــى أن
%6مــن مرضــى دول اخلليــج يف العــام  2013ســافروا إلــى اخلــارج بحث ـاً عــن عمليــات زراعــة لألعضــاء.
ويف كلمتــه للحضــور ،قــال البروفيســور نايجــل هيتــون رئيــس وحــدة الكبــد باملستشــفى يف لنــدن التــي تضــم أكبــر برنامــج لزراعــة الكبــد
يف أوروبــا ،والــذي يجــري هــذه اجلراحــة يف بريطانيــا منــذ  30عامـاً ،إضافــة إلــى أكثــر مــن  200زراعــة كبــد ســنوياً« :أنــه منــذ  37عامـاً،
وحتديــداً يف العــام  ،1979قـ ّرر رجــل معطــاء وذو نظــرة ثاقبــة إعطــاء آالف املرضــى فرصــة جديــدة للحيــاة مــن خــال تبرعــه بتأســيس
مركــز ألبحــاث الكبــد يف لنــدن .هــذا الرجــل هــو املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» ،الرئيــس
األســبق لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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أخـــبار

إعالن الشركات الفائزة
بجوائــز المنطقة الحرة برأس
الخيمــة لتميز األعمال 2016

«الدار العقارية»
تستضيف «قمة المستثمرين
في قطاع الفنادق»

اســتضافت شــركة الــدار العقاريــة ،مطلــع فبرايــر املاضــي قمــة املســتثمرين يف قطــاع
الفنــادق يف دول اخلليــج والــدول املطلــة علــى احمليــط الهنــدي ،بحضــور  3500ممثـ ًـا
للقطــاع يف فنــدق فايســروي يف جزيــرة يــاس.
ً
وناقشــت القمــة ،التــي جمعــت أكثــر مــن  80متحدثــا يف املناصــب القياديــة يف هــذا
القطــاع دور االبتــكار والتحديــات والفــرص يف قطــاع االســتثمار الفندقــي والصفقــات
والتقييمــات الفندقيــة يف جميــع أنحــاء املنطقــة ودور الفنــادق يف ســياق أوســع  -وضعها
ضمن مشــاريع متعددة االســتخدامات تشــمل مجمعات التجزئة أو احلدائق الترفيهية.
وتطــرق محمــد خليفــة املبــارك الرئيــس التنفيــذي لشــركة «الــدار العقاريــة» يف كلمتــه
االفتتاحيــة علــى منــو أبوظبــي كوجهــة عامليــة واألســس التجاريــة القويــة لإلمــارة.
ونــوه املبــارك ،كونــه يتــأس مجلــس إدارة هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة ـ للتطــورات
اجلاريــة يف مطــار أبوظبــي الدولــي والنمــو املســتمر جلزيــرة يــاس واملراكــز الثقافيــة
التــي يتــم تطويرهــا يف اإلمــارة والتــي ســترتقي باملكانــة الدوليــة للعاصمــة أبوظبــي.
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أعلنــت هيئــة املنطقــة احلــرة بــرأس
اخليمــة ،وهيئــة رأس اخليمــة لالســتثمار
عــن أســماء الفائزيــن بجوائــز املنطقــة
احلــرة بــرأس اخليمــة لتميــز األعمــال
لعــام .2016
والشــركات الفائــزة هــي :أفضــل شــركة
املتخصصــة
ناشــئة ،شــركة ســاالتي
ّ
يف توفيــر مســتلزمات الصــاة للنســاء
واألطفــال فيمــا احتلــت شــركة بوركــت
املتخصصــة يف التجــارة
ميــدل إيســت
ّ
مبعــدات مكائــن الــورش وقطــع غيارهــا
وأجهــزة آبــار النفــط واملضخــات
واحملــركات وغيرهــا .جائــزة أفضــل
شــركة تقنيــة جديــدة ،وجائــزة أفضــل
منشــأة صغيــرة للعــام لشــركة ســتافورد
املتخصصــة يف توفيــر التعليم
أسوســيتس
ّ
عــن بعــد.
وجائــزة ..أســرع املنشــآت الصغيــرة
منــواً ،لشــركة ســينرجي إنترناشــونال
املتخصصــة يف التجــارة العامــة .
ّ
وجائــزة أســرع املنشــآت املتوســطة
والكبيــرة منــواً لشــركة إنترناشــونال
املتخصصــة يف جتميــع
أرمــورد جــروب
ّ
الســيارات اخلصوصيــة.
وجائــزة أفضــل الشــركات الصناعيــة
الصغيــرة للعــام لشــركة ســباتيال
املتخصصــة
كومبوســيات سوليوشــنز
ّ
يف صناعــة هيــاكل التدريــب اخلاصــة
بالطائــرات ،وجائــزة أفضــل الشــركات
الصناعيــة املتوســطة للعــام ،لشــركة
ناتشــورال إلنتــاج املســتحضرات الطبيعية
واملنتجــات النباتيــة لالســتخدامات
الصيدالنيــة.
وجائــزة أفضــل الشــركات الصناعيــة
الكبيــرة للعــام ،لشــركة أرك إنترناشــيونال
ميــدل إيســت لصناعــة األوانــي املنزليــة
الزجاجيــة.

«حرة الحمرية» تحصل على جائزة أفضل
العالمات التجارية في الشرق األوسط 2017

فــازت هيئــة املنطقــة احلــرة باحلمريــة ،بجائــزة أفضــل عالمــة
جتاريــة « »Superbrandيف الشــرق األوســط لعــام  2017مــن
قبــل «مجلــس ســوبر برانــدز» اإلمــارات الــذي يُعــد منظمــة عامليــة
متخصصــة ،يف تقييــم متيــز العالمــات التجاريــة.
مســتقلة
ّ
وقــال ســعادة ســعود ســالم املزروعــي ،مديــر هيئــة املنطقــة احلــرة
باحلمريــة ،وهيئــة املنطقــة احلــرة ملطــار الشــارقة الدولــي« :نحــن
فخــورون بأننــا اســتطعنا ترســيخ مكانــة املنطقــة احلــرة باحلمريــة،
كأفضــل العالمــات التجاريــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
والشــرق األوســط ،حيــث تشــهد تلــك اجلائــزة علــى قــوة عالمتنــا
التجاريــة ،يدعمهــا متيزنــا يف اإلدارة واالســتراتيجية والتســويق
وخدمــة العمــاء وأود أن أشــكر فريــق عمــل حــرة احلمريــة ممثـ ً
ا

والتخصصات الذين ســاهموا يف حتقيق
بكافة األقســام واإلدارات
ّ
هــذا النجــاح املســتدام علــى مــدار  21عام ـاً».
وأضــاف :أن فــوز املنطقــة احلــرة باحلمريــة كأفضــل عالمة جتارية
ملنطقــة حــرة وكواحــدة مــن ضمــن مجموعــة مــن ر ّواد العالمــات
التجاريــة العامليــة مــن قبــل مؤسســة /ســوبر برانــدز /يعتبــر أفضــل
دليــل علــى قــوة وأهميــة املنطقــة احلــرة باإلمــارات ويف الشــرق
األوســط بشــكل عــام ،وتأتــي هــذه اجلائــزة لتؤكــد ريادتنــا العامليــة
يف إدارة املناطــق احلــرة وتؤكــد جنــاح اســتراتيجية الهيئــة يف
اســتقطاب االســتثمارات العامليــة ،حيــث تشــهد حــرة احلمريــة منــواً
ملحوظ ـاً وتعتبــر وجهــة مثاليــة للمســتثمرين مــن مختلــف أرجــاء
العالــم.
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وجهتنا االستثمارية
األولى واألخيرة ..اإلمارات

الدكتور فيصل علي موسى ،رئيس مجلس
إدارة مجموعة فام القابضة  :لــ«استثمارات»:
حاوره  /محمد شمس الدين

حينمــا يحــن احلديــث عــن رجــل
األعمــال ،فــإن األنظــار تتطلــع لســبر
أغــوار شــخصيته ومعرفــة أســرار النجاح،
فهنــا يكمــن اإلجنــاز الشــخصي ،وهنــا
بصمــة النجــاح يف احليــاة ،فمســارات
ودروب النجــاح ال شــك يف أنهــا متعــ ّددة
ومتن ّوعــة ،ولكــن يبقــى النجــاح يف عالــم
األعمــال ،هــو احملــ ّدد األبــرز للنجــاح
يف حيــاة اإلنســان ،ال لشــيء ســوى أن
عالــم األعمــال ،هــو عالــم معقــد وملــيء
بالتحديــات واملخاطــر واحلســابات غيــر
املتوقعــة التــي تأتــي كل يــوم ،بــل كل
دقيقــة ،فقــرارات خاطئــة قــد تــؤدي
لتحقيــق خســائر كبيــرة والعكــس صحيــح.
خــال حوارنــا معــه ،الــذي أمتــد ألكثــر
مــن ســاعتني مبقــر مجموعتــه بإمــارة
دبــي ،المســنا شــفافية وبســاطة وتواضــع
الفــت يف احلديــث ،يكــره التصنــع حينمــا
يســتقبل ضيفـاً ،هكــذا شــأنه مــع اجلميــع
بــا اســتثناء ،التفــاؤل هــو ســمته ودربــه،
يــرى أن األزمــات زائلــة مهمــا اشــتدت ،بل
يــرى أن كل أزمــة يعقبهــا فرصــة وجنــاح
مــدوي ،بســاطته ويقينــه بــأن كل جنــاح يف
عملــه ،مــرده لتوفيــق اهلل عــز وجــل ،ثــم
تأتــي الحقـاً الدراســة الدقيقــة واملشــورة.
أخبرنــا بــا جتميــل لواقــع ،أن إميانــه
وتقديــره لفريــق عملــه ،الــذي يناهــز
أكثــر مــن  300موظــف يف مجموعــة
شــركاته هــو ركيــزة جوهريــة ،يراهــن بهــم
علــى صنــع املعجــزات والكثيــر الكثيــر
مــن اإلجنــازات ،فاجلميــع كمــا المســنا
ورأينــا ،يحبونــه ويســعون لترجمــة رؤيتــه
لواقــع مشــرف.
حينمــا ســألناه بشــغف عــن ســر النجــاح

يف حياتــه العمليــة ،قــال« :إن االســتغالل
األمثــل للوقــت يُعــد عامـ ً
ا مهمـاً لتحقيــق
جنــاح رجــل األعمــال يف إدارة وتســيير
اســتثماراته» ،وال يخفــي قولــه« :إن
البدايــات البســيطة تصنــع جناحــات
الحقــاً مدويــة» ..يعشــق دولتــه وبلــده
اإلمــارات ،يــرى أنهــا كنــز ال ينضــب
لــكل املســتثمرين ،فالتشــريعات جاذبــة،
واالســتقرار االجتماعــي والسياســي ميــزة
جعلــت اإلمــارات بوتقــة للعيــش اآلمــن
والكــرمي لكافــة جنســيات األرض ،يهــوى
الســفر فمنــه ،يتعلــم كل جديــد.
ســلك دربــه متفــرداً يف العــام ،2005
بدايــات الطفــرة التــي شــهدتها اإلمــارات،
فحــق لــه باجتهــاده مــن خــال دراســته
لألمــور وبرؤيــة عميقــة ،أن يشــ ِّيد
صرحــاً وكيانــاً اســتثمارياً يســهم يف
الدعــم واالرتقــاء مبســيرة التنميــة
االقتصاديــة واملجتمعيــة لدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،ســائراً بأجنــدة أعمالــه
واســتثماراته املتع ـ ّددة يف فلــك توجيهــات
ورؤيــة وفلســفة القيــادة الرشــيدة لدولــة
اإلمــارات «حفظهــا اهلل تعالــى» ،ال
ســيما علــى صعيــد التنميــة املســتدامة،
واحلفــاظ علــى البيئــة ،بــل وحتقيــق نقلــة
نوعيــة يف إدارة وتطويــر القطــاع العقــاري
لإلمــارات ،حيــث شـ َّيدت مجموعتــه بنــا ًء
فريــداً مــن نوعــه يُعــد األ ّول يف اإلمــارات
ومنطقــة الشــرق األوســط ،وهــو بــرج
ســكني ،يتيــح لقاطنيــه إدارة كافــة
مرافقــه عبــر الضغــط باألنامــل علــى
الهاتــف املتحــرك.
إذاً هــو اإلبــداع املســتمر الــذي يــراه
ضيفنــا ضمانــة لتحقيــق النجــاح

واالزدهــار .ولكــن مــا ملســناه مــن مفارقــة
جوهريــة يف احلديــث معــه ،ومــن واقــع
قــراءة خارطــة أعمالــه واســتثماراته
املتناميــة ،هــو قناعتــه وإميانــه املطلــق
بــأن الوجهــة االســتثمارية األولــى والثانيــة
والثالثــة ،ملجموعــة فــام القابضــة هــي
اإلمــارات.
هــو الدكتــور فيصــل علــى موســى،
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة فــام
القابضــة ،حيــث تضمــن احلديــث معــه
اســتعراض أبــرز إجنــازات مجموعتــه،
وخارطــة املشــاريع ،وفلســفته يف إدارة
االســتثمارات ،وال ســيما العقاريــة منهــا،
حيــث كشــف النقــاب علــى تخطــي قيمــة
مشــاريع التطويــر العقــاري ملجموعتــه
خــال األعــوام الثالثــة املاضيــة ،حاجــز
املليــار ونصــف املليــار درهــم ،وهــي
ذات الفتــرة التــي شــهدت مؤشــرات
تشــاؤمية مــن بعــض املســتثمرين نتاجــاً
ألزمــة انخفــاض أســعار النفــط ،وهيمنــة
التداعيــات العميقــة لألزمــة العامليــة،
ألــم نقــل لكــم ،إن ضيفنــا هــو مــن طــراز
خــاص مــن رجــال األعمــال ..وقــد كان
احلــوار التالــي:
يتســاءل الكثيــر مــن الطامحــن
للســير علــى خطــى إجنازاتكــم علــى
درب االســتثمار وريــادة األعمــال ممــن
يعتبرونكــم قــدوة لهــم ،كيــف حققتــم تلــك
اإلجنــازات ،هــل لنــا مــن نبــذة عــن بدايــات
شــخصية ناجحــة يف عالــم «البيزنــس»
املعقــد؟
بــدأت حياتــي العمليــة عقــب حصولــي
علــى بكالوريــوس هندســة مــن كليــة

مجموعة فام القابضة نظمت مؤتمر أيرينا في أبوظبي العام ٢٠١١
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اتصــاالت للهندســة يف العــام ،1998
حيــث عملــت يف مؤسســة اإلمــارات
لالتصــاالت لفتــرة عــام ،ســعيت لتحصيــل
خبــرة كبيــرة يف مجــال اإلدارة ،وبعــد
مضــي عــام ،ق ـ ّررت أن أتــرك املؤسســة،
واالنضمــام إلــى مجموعــة الوالــد ،وهــي
مجموعــة «علــي موســى وأوالده» الرائــدة،
التــي تأسســت عــام  ،1976وتُعــد مــن
أكبــر املجموعــات الوطنيــة العائليــة
املوجــودة يف اإلمــارات ،وتشــمل عــدداً
مــن الشــركات حتــت الشــركة األم ،وهــي
كل مــن شــركة علــي موســى للمقــاوالت،
ومصانــع علــي موســى وأوالده لألخشــاب،
ومصانــع علــي موســى للزجــاج ،ومصانــع
علــى موســى وأوالده واحلديــد واملعــادن،
وكســارات علــي موســى ،وأيضــاً شــركة
علــى موســى للعقــارات.
وجــدت خــال فتــرة عملــي ،والتــي امتدت
مــن األعــوام  1999إلــى  ،2005فرصــة
كبيــرة لالقتــراب عــن قــرب ،واالحتــكاك
بعالــم األعمــال واالســتفادة مــن خبــرات
والــدي «حفظــه اهلل تعالــى» ،والــذي
علــي بــأي خبــرات ونصائــح،
لــم يبخــل
َّ
حيــث توليــت أعمــال ومهــام عديــدة،
وبعــد تلــك الفتــرة قــ ّررت إنشــاء شــركة
فــام القابضــة ،وهــي اختصــار لألحــرف
الثالثــة األولــى مــن أســمي ،حيــث مت
إنشــاء املجموعــة عــام  2005لتتخصــص
بدايــ ًة يف التطويــر العقــاري ،وتضمنــت
أعمالنــا يف تلــك الفتــرة شــراء األراضــي
والبنايــات وكافــة الوحــدات الســكنية.
وكان تعاملنــا يف تلــك الفتــرة مــع كبــار
املط ّوريــن العقاريــن يف دبــي واإلمــارات،
وال ســيما شــركتي نخيــل ،وإعمــار ،حيــث
أجنزنــا بفضــل اهلل تعالــى ،صفقــات
كبيــرة ،رســخت مكانــة الشــركة يف
الســوق العقــاري يف اإلمــارات ،ومنطقــة
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،حيــث
ناهــزت قيمــة صفقاتنــا وتعامالتنــا مــع
شــركة نخيــل العقاريــة ،يف ذلــك الوقــت
أكثــر مــن  3مليــارات درهــم ،والســيما
مشــروع جميــرا فيليجــز.
ويف العــام  ،2008حدثــت األزمــة
العامليــة التــي أثــرت كثيــراً علــى مختلــف

القطاعــات يف أغلــب دول العالــم بــا
اســتثناء ،ويف صدارتهــا القطــاع العقــاري،
حيــث كان االســتثمار العقــاري هــو
النشــاط الرئيســي لنــا.
التوجــه لالســتثمار
لــذا كان قرارنــا
ّ
يف قطاعــات أخــرى ،تســايراً مــع
اســتثماراتنا العقاريــة ،ليتــم إنشــاء شــركة
متخصصــة يف إدارة وتنظيــم الفاعليــات
ّ
علــى الصعيــد العاملــي ،والتــي كان مــن
أبــرز وأكبــر الفاعليــات التــي نظمتهــا
الشــركة مؤمتــر أيرينــا يف أبوظبــي العــام
 2011إضافــة لذلــك فقــد توســعت أعمــال
املجموعــة ،لتشــمل االســتثمار يف أنشــطة
متخصصة
إضافية أخرى كإنشــاء شــركة
ّ
يف مجــال صناعــة وجتــارة املــواد
البالســتيكية حتــت مســمى (،)SBF
يف إمــارة الشــارقة مبنطقــة احلمريــة
إلنتــاج أكــواب البولســترين ،حيــث ناهــز
إنتاجنــا أكثــر مــن  400ألــف كــوب يف
اليــوم ،فضـ ً
ا علــى إنتــاج كافــة املنتجــات
االســتهالكية األخــرى كالصحــون وكذلــك
احملــارم الورقيــة .ســوا ًء منتجــات ورق أو
أملنيــوم أو بالســتيكية.
كمــا توســعت أعمــال املجموعــة لتتوســع
يف مجــاالت تقنيــة املعلومــات مــن
خــال إنشــاء شــركة «فــام تيــك» ،كمــا
دخلنــا أيضــاً يف مجــال املنظفــات ،عبــر
االســتحواذ علــى حصــة تناهــز  %40مــن
مصنــع وماركــة عامليــة للمنظفــات مقــره
يف إســبانيا ،اســمه «ديــزارب» ،حيــث
أصبحنــا املوزعــون ملنتجــات ذلــك املصنــع
بصفــة حصريــة عاملي ـاً باســتثنا إســبانيا.
ويف العــام  2013المســنا مؤشــرات
تفاؤليــة للســوق العقــاري ،تشــير لعــودة
نشــاط التطويــر العقــاري مــرة ثانيــة
للســوق ،فقمنــا علــى الفــور ،بإعــداد
دراســة للمجريــات الســائدة آنــذاك يف
الســوق العقــاري ،ولــم نتدخــل بقــوة بــل
ســعينا لقيــاس نبــض للســوق ومعرفــة
النتائــج ،حيــث قمنــا بتجربــة بســيطة
تضمنــت شــراء أرض يف إمــارة الشــارقة
وتشــييد بنــاء ســكني يتضمــن دوراً أرضيـاً
وأربعــة أدوار ،ومواقــف ســفلية ،حيــث
مت بيعهــا لشــخص واحــد خــال فتــرة

قصيــرة جــداً .وحققنــا أرباحـاً تناهــز مــن
 3 - 2ماليــن درهــم .وكان هــذا جنــاح
كبيــراً لنــا يف ذلــك الوقــت ،ألن النــاس
كانــت تعتبــر ذلــك الوقــت مــن الصعــب
بيــع عقــار ،كمــا كان أغلــب املط ّوريــن
واملســتثمرين يتخوفــون مــن العــودة
للســوق العقــاري مــرة ثانيــة يف أعقــاب
األزمــة .وهــذا النجــاح أســهم يف حتولنــا
مــرة ثانيــة بقــوة للتطويــر العقــاري .
وقــد بلغــت قيمــة اســتثمارتنا العقاريــة
خــال الفتــرة املاضيــة والتــي متتــد خــال
الفتــرة مــن  2014إلــى  ،2016أكثــر مــن
 1.5مليــار درهــم .بخــاف االســتثمارات
التــي ســتعلن عنهــا املجموعــة خــال
العــام اجلــاري  ،2017والتــي تُقــدر بنحــو
 800مليــون درهــم .ليناهــز إجمالــي
اســتثمارتنا حتــى نهايــة ذلــك العــام نحــو
 2.3مليــار درهــم.
وال شــك يف أن تلــك الفتــرة كانــت صعبــة،
فباإلضافــة للتداعيــات الكامنــة لإلزمــة
العامليــة ،ترافقــت تلــك الفتــرة وأزمــة
تهــاوي أســعار النفــط العامليــة ،وعلــى
الرغــم مــن ذلــك وفقنــا اهلل تعالــى يف
حتقيــق النجــاح.
مــا الصفــات التــي يجــب أن تتوافــر يف
رجــل األعمــال ،والتــي تســهم يف حتقيــق
النجــاح وجتنــب اتخــاذ القرارات اخلاطئة
يف حياتــه؟
يجــب أن تتوافــر صفــات معينــة يف
رجــل األعمــال مــن وجهــة نظــري ،أوالً
التــوكل علــى اهلل ســبحانه وتعالــى ،فهــذا
أســاس حتقيــق كل إجنــاز لرجــل األعمــال
الناجــح ،ثــم يأتــي يف املرتبــة الثانيــة
دراســة اجلــدوى املعمقــة ،ومجموعتــي ال
تتخــذ أي مــن شــركاتها أي قــرار ،إال بعــد
إعــداد دراســة جــدوى ســوا ًء مــن داخــل
فريــق عملنــا أو مــن خــال مستشــارين
خارجيــن.
كمــا يتطلــب األمــر أيضــاً االبتعــاد عــن
املغامــرات أو القــرارات االســتثمارية
احملفوفــة باملخاطــر ،لقــد توافــرت
أمامنــا الفرصــة للدخــول يف مشــاريع
تناهــز قيمتهــا املليــارات ،ورفضناهــا
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ألنهــا تضمنــت مخاطــرة وكان الوقــت
غيــر مناســب ،فالبعــد عــن التهــور وأخــذ
القــرارات الصحيحيــة هــو ســبب مــن
أســباب النجــاح.
وتكمــن الصفــة الرابعــة التــي يجــب أن
يتحلــى بهــا رجــل األعمــال يف الصبــر
وعــدم االســتعجال ،والصفــة اخلامســة
هــي االحتــرام واالســتغالل األمثــل
للوقــت ،فيجــب أن حتتــرم ذلــك الوقــت
مثــل الصيــام واحلــج والصــاة ودوامنــا
مــن الســاعة  9حتــى  6مســا ًء ،وأنــا
أ ّول واحــد أحضــر للمكتــب األخيــر يف
الذهــاب منــه.
والعامــل والصفــة األخيــرة هــي طريقــة
التعامــل مــع فريــق العمــل املوجــود معــك،
فــإذا تعاملــت مــع ذلــك الفريــق باحترافيــة
وتشــجيع وخطــط منهجيــة ،فهــذا يضمــن
لــك الوصــول لألهــداف التــي تبغيهــا
منهــم ،ألن كل مديــر قســم أو إدارة ،لديــه
أهــداف يجــب أن يحققهــا ســوا ًء ربــع
ســنوية أو شــهرية مثــ ً
ا قســم املبيعــات،
يعــرف كــم يبيــع كل فتــرة مح ـ ّددة ســوا ًء

يومية أو شهرية أو ربع سنوية ،أو سنوية،
فاجلميــع لديــه أهــداف والتزامــات،
يســعى لتحقيقهــا أمــام الشــركة وأنــا
أعامــل موظفــي املجموعــة كفريــق وأســرة
واحــدة وأكرمهــم مبــا يجــب أن يكــون ،ألن
املوظــف إذا كان مرتاحــاً فهــو ســيعطي
أكثــر مــا يســتطيع ،وســيكون والءه
للشــركة وأنــا أؤكــد أن شــركة إعمــار أو
نخيــل إذا أعطــت موظفــي مجموعتــي
امتيــازات أكثــر ،فأنــا متأكــد أنهــم لــن
ـدي
يتركــون العمــل معــي .وفريــق العمــل لـ َّ
يناهــز عــدده  300موظــف.
اجلــرأة والــرؤى الثاقبــة للخارطــة
االســتثمارية هــي عنــوان لشــخصية
ســعادة الدكتــور فيصــل علــي موســى،
فمســيرتكم احلافلــة يف عالــم األعمــال
تأسســت علــى املغامــرة ولكنهــا كمــا
يتضــح مــن ســجل اســتثماراتكم نســتطيع
أن نصفهــا ب ـ «املغامــرة املدروســة» ..كيــف
اســتطعتم التحلــي بتلــك الصفــة التــي
يعتبرهــا البعــض تهــور ًا ومخاطــرة؟

إذا بحثــت عــن رجــل أعمــال مغامــر يف
قراراتــه أكثــر مــن فيصــل علــي موســى،
قبــل العــام  ،2008بالقطــع لــن جتــد،
فقــد كنــت أكثــر رجــال األعمــال مغامــرة،
وكانــت لــي بالفعــل اســتثمارات يف
العــراق ،ويف جمهوريــة اجلبــل األســود
ويف إيــران ،ويف كردســتان والعديــد
مــن الــدول كذلــك كانــت لنــا مغامــرات
اســتثمارية يف اإلمــارات ،ولكــن بعــد
 ،2008بدأنــا التأنــي والتريــث ألن
الســوق كان قوي ـاً ،يســاعد يف تبنــي تلــك
الوتيــرة مــن قــرارات االســتثمارات ،ولكــن
األزمــة علمتنــا ،وهــي فــرص اســتثمارية
مدروســة.
هــل تضعــون املتغيــرات التــي ميــر بهــا
االقتصــاد العاملــي يف قائمــة حســاباتكم
االســتثمارية ،وحتديــد ًا نريــد الوقــوف
علــى تأثيــرات األزمــة العامليــة وأزمــة
النفــط علــى بوصلــة توجهاتكــم
ا ال ســتثما ر ية ؟
مــا يحــدث يف العالــم مــن أزمــات يكون له

األول والوحيد من نوعه في اإلمارات
 ٪٢٥نسبة اإلنجاز في البرج الذكي ّ
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القابضــة ،وبالنظــر الســتثمارتنا املتزايــدة
يف القطــاع العقــاري ،فإننــا نعمــل بقــوة
علــى جــذب االســثتمارات األجنبيــة،
قياس ـاً للفروقــات بــن املط ـ ّور االعتيــادي
واملطــ ّور احلديــث ،فاملطــ ّور االعتيــادي
يشــيد البنــاء ،ويؤجــر الوحــدات الســكنية،
للمقيمــن ،ولكــن املطـ ّور احلديــث هــو من
يبيــع علــى اخلارطــة ،ويطــرح الوحــدات
للتملــك احلــر بغــرض االســتثمار ،لــذا
فإننــا نأتــي مبســتثمرين مــن الــدول
اخلارجيــة وهــذا يجلــب اســتثمارات
للدولــة ،وبالتبعيــة نســاهم يف مســيرة
التنميــة مــن خــال ذلــك الــدور ،فضــ ً
ا
علــى ذلــك فإننــا نســعى لتعزيــز رؤى
االبتــكار يف كافــة مشــاريعنا العقاريــة.

متأكد من والء فريق العمل
لي حتى إذا عرضت عليهم
شركتي نخيل وإعمار
امتيازات أكثر

منــط اســتثنائي يف اإلمــارات ،فاإلمــارات
تســتطيع التــواؤم وامتصــاص األزمــات،
ولننظــر لإلضرابــات السياســية األخيــرة
يف بعــض الــدول العربيــة ،حيــث أدت
تلــك االضطرابــات إلــى تدفــق أصحــاب
االســتثمارات ،والعديــد مــن مواطنــي
تلــك الــدول لالســتثمار واإلقامــة يف
اإلمــارات ،نتاجــاً لالســتقرار الكبيــر
الــذي تتمتــع بــه دولتنــا بفضــل اهلل
تعالــى ،ثــم بفضــل توجيهــات القيــادة
احلكيمــة لقيادتنــا الرشــيدة «حفظهــا
اهلل تعالــى» ،ومبــوازاة تنــ ّوع محفــزات
واالزدهــار
االقتصــادي
التطــ ّور
املجتمعــي ،فاإلمــارات ،باتــت بيئــة
حاضنــة لكافــة االســتثمارات وراغبــي
العيــش الكــرمي ،واإلمــارات حــازت
مؤشــرات رياديــة عامليــة يف العديــد مــن
مناحــي االقتصــاد واملجتمــع والتقــ ُّدم

احلضــاري ،وهــذا انعكــس علــى القطــاع
العقــاري.
ولكــن بالنســبة ألزمــة النفــط؛ فهــي أثــرت
علــى الكثيــر مــن القطاعــات ،ولكــن
لــم ثؤثــر كثيــراً علــى جاذبيــة القطــاع
العقــاري ،فالعائــدات النفطيــة ترتبــط
بشــكل أكثــر بالقطــاع احلكومــي ،كمــا
ترتبــط بالصناعــات املرتبطــة بإنتــاج
النفــط كصناعــة البتروكيماويــات .حتــى
األزمــات التــي تتعــرض لهــا أســواق
األســهم ،تنعكــس علــى زيــادة إقبــال
املســتثمرين علــى القطــاع العقــاري.
ألن االســتثمار يف القطــاع العقــاري هــو
االســتثمار اآلمــن.
مــا فلســفة مجموعــة فــام القابضــة يف
دعــم مســيرة التنميــة يف اإلمــارات ،خاصــة
أن األنشــطة االســتثمارية للمجموعــة
ذات صلــة حيويــة باالقتصــاد الوطنــي؟

نســاهم وعبــر كافــة األنشــطة التــي
تســتثمر فيهــا مجموعــة فــام القابضــة،
يف مســيرة التنميــة يف اإلمــارات ،ونســعى
للســير يف ركاب توجيهــات القيــادة
الرشــيدة لدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،ممثلــة يف 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»،
بــأن تســاهم كافــة املؤسســات وتســخر
قدراتهــا لدعــم نهضــة دولتنــا الفتيــة.
ومــن جهــة أخــرى فــإن القطــاع العقــاري،
مــن أهــم القطاعــات االســتثمارية يف
اإلمــارات ،وإذا كان القطــاع النفطــي هــو
القطــاع األ ّول ،فــإن القطــاع العقــاري هــو
القطــاع الثانــي ونحــن كمجموعــة فــام

التنميــة املســتدامة باتــت املوجــة
األساســية لــكل القطاعــات االقتصاديــة
يف ظــل توجيهــات القيــادة الرشــيدة
لإلمــارات «حفظهــا اهلل تعالــى» ال ســيما
يف ظــل التحديــات البيئيــة التــي جتابــه
اإلمــارات» والســؤال هــل بــدأمت ال ســيما
يف مجــاالت التطويــر العقــاري بشــركتكم
تبنــي خطــط للتنميــة املســتدامة كتشــييد
أبنيــة ووحــدات ســكنية صديقــة للبيئــة أو
خضــراء؟
توجهاتنــا يف أغلــب املشــاريع التابعــة،
أو التــي تشــيدها املجموعــة أن تكــون
صديقــة للبيئــة متاشــياً مــع توجيهــات
قيادتنــا الرشــيدة ،وتســايراً مــع
التحديــات البيئيــة التــي جتابــه اإلمــارات،
ويتضــح ذلــك يف العديــد مــن املشــاريع،
حيــث نحــرص علــى اســتخدام مــواد
صديقــة للبيئــة ،أو موفــرة للطاقــة،
حيــث نســتخدم الســخانات الشمســية
وليــس الكهربائيــة ،وهــذا يزيــد الكلفــة
علينــا كمطوريــن ،ولكننــا نحــرص علــى
االهتمــام بالبيئــة واالســتدامة ،باإلضافــة
لذلــك فنحــن نحــرص علــى تضمــن
أفضــل اســتخدامات التكنولوجيــا عامليـاً،
ومبــا يتماشــى مــع ذلــك الهــدف ،حيــث
شــيدنا أ ّول بــرج ذكــي يف اإلمــارات،
ومنطقــة الشــرق األوســط.

مــا الثقــل النســبي ملجموعــة فــام القابضــة
خــارج اإلمــارات مقارنــة مبشــاريعها يف
الداخــل؟ وهــل تســعون لالســتفادة مــن
فــرص إعــادة التعميــر يف الــدول العربيــة
املجاورة التي تعرضت لتوترات سياســية؟
بعــد العــام  ،2008وقفنــا كل اســتثماراتنا
اخلارجيــة ،وق ّررنــا فقــط االســتثمار يف
اإلمــارات ،ألننــي أرى اليــوم أفضــل مــكان
ووجهــة اســتثمارية يف الشــرق األوســط
هــي اإلمــارات ،نتاجــاً لعوامــل متعــ ّددة
كالتشــريعات املتحــ ّررة ،والبنيــة التحتيــة
املوجــودة ،وثقــة املســتثمرين ،ودعــم
احلكومــة وغيرهــا مــن عوامــل جــذب
تنافســية .وبالتبعيــة أخذنــا قرارنــا بعــدم
اخلــروج مــن اإلمــارات.
أمــا فيمــا يتعلــق باملســاهمة يف بنــاء الدول
التــي تضــ ّررت فهــذا شــأن احلكومــات
والصناديــق الســيادية ،واحملافــظ
الضخمــة ولــن نخــرج باســتثمارتنا
شــبر خــارج اإلمــارات ،ألن اإلمــارات
لديهــا كل املقومــات لنجــاح اســتثمارتنا،
ووجهتنــا االســتثمارية األولــى واألخيــرة..
اإلمــارات.
ويكفــي أننــي كمواطــن إماراتــي أســتطيع
بــكل ســهولة الذهــاب لشــيوخنا أعزهــم
وأطــال اهلل يف عمرهــم وأعرض مشــكلتي
عليهــم ومــن ثــم يتــم حلهــا ،ولكــن يف دولــة
أخــرى قــد يســتطيع أن يوقــف لــك أصغــر
موظــف يف أصغــر بلديــة ،مشــروع مبليــار
دوالر .وهــذا يعــود أيضـاً للبيئــة اجلاذبــة
لألعمــال والبعيــدة عــن التعقيــدات
والروتــن يف اإلمــارات.
يف املرحلــة الراهنــة وبعــد التعلــم مــن
الــدروس املؤملــة ،وتفشــي ســابق ًا ظاهــرة
البيــع علــى اخلارطــة التــي كانــت تعتبــر
مــن العوامــل األساســية يف األزمــة التــي
تعــرض لهــا القطــاع العقــاري يف اإلمــارات
كمــا الــدول األخــرى ،هــل تعتقــدون أن
ظاهــرة البيــع علــى اخلارطــة حالي ـ ًا
ظاهــرة صحيــة؟
قبــل األزمــة كانــت ال توجــد ضوابــط علــى
صفقــات البيــع علــى اخلارطــة ،ولكــن

حاليــاً باتــت هنــاك منظومــة متكاملــة
مــن الضوابــط املتشــددة التــي بــادرت
األجهــزة املختصــة بإمــارات الدولــة،
لتبنيهــا مبــا يجعــل عمليــات البيــع علــى
اخلارطــة أكثــر مصداقيــة وثقــة يف جديــة
املطــ ّور.
ونحــن يف «فــام للتطويــر العقــاري» ،نبيــع
كل مشــاريعنا بفضــل اهلل تعالــى ،علــى
اخلارطــة واحلمــد هلل تعالــى ،كلهــا حتقــق
جناحــات كبيــرة ،فأنــت كمطــ ّور عقــاري
يجــب أن متــر بإجــراءات حكوميــة كبيــرة،
لكــي يتــاح لــك البيــع علــى اخلارطــة،
كدفــع رســوم وأخــذ رخصــة بنــاء ،ودفــع
كامــل قيمــة األرض بنســبة ،%100
واعتمــاد املقــاول ،واشــتراط فتــح حســاب
ضمــان أو ضمانــات بنكيــة ،وعلــى ســبيل
املثــال وضعــت شــركتنا ضمانــات بنكيــة
يف الشــارقة أكثــر مــن  50مليــون درهــم.
واليــوم النــاس يعلمــون أنــك عندمــا تعلــن
علــى البيــع علــى اخلارطــة معناهــا أنــك
إنســان صــادق واحلكومــة علــى علم بذلك
األمــر .واليــوم ثقــة املســتثمرين فينــا وبيــع
املشــروع بالكامــل علــى اخلارطــة دليــل
علــى أن املســتثمر واثــق أن فــام القابضــة
شــركة جــادة وذات ســمعة مرموقــة؟
هــل تعتمــد شــركة فــام للتطويــر العقــاري
علــى دراســات الشــركات العقاريــة
االستشــارية ،وباألخــص استشــرافها
ملؤشــرات الطلــب املســتقبلي؟ ألي نســبة
تعتمــدون علــى مخرجــات وتقاريــر تلــك
الشــركات؟ ومــا هــي نســبة التقديــر
الشــخصي مــن واقــع ســجل خبراتكــم
العميقــة بالســوق العقــاري يف اإلمــارات؟
الدراســات يف فــام القابضــة ،علــى صعيد
التطويــر العقــاري تعتمــد علــى ثالثــة
مصــادر ،املصــدر األ ّول ،يأتــي مــن دراســة
داخليــة يجريهــا فريــق اإلدارة املختــص
بالدراســة يف فــام القابضــة ،واملصــدر
الثانــي دراســة يعدهــا مستشــارون
خارجيــون ،واملصــدر أو الدراســة الثالثــة
يعدهــا لنــا خصيصــاً شــركات التدقيــق
العامليــة ،فنحــن لإلحاطــة الكافيــة
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والوافيــة بكافــة جوانــب املشــروع وبغيــة
حتقيــق دراســة متوازنــة نعتمــد علــى أكثــر
مــن دراســة.
ويف أحيــان كثيــرة يوجــد منــط مــن
التضــارب بــن تلــك الدراســات ،باألخــص
الدراســات الــواردة مــن بيــوت اخلبــرة
العامليــة ،حيــث نلمــس يف تلــك الدراســات
رؤيــة يف الغالــب تشــاؤمية أو حتفظيــة
جتــاه املضــي قدمــاً يف مشــروع معــن،
وأنــا مــن جهتــي ويف نهايــة املطــاف ال
أعتمــد دراســات املكاتــب العامليــة ،ألننــي
شــخص أكــره التشــاؤم بطبعــي وأميــل
للتفــاؤل ،إذ يتيــح التفــاؤل رؤيــة للمضــي
لألمــام وإذا خضــع األنســان لرؤيــة ســلبية
فلــن يفعــل شــيئاً ،ولــن ينجــز مشــروعاً.
كمســتثمر يف القطــاع العقــاري هــل أنتــم
راضــون عــن التشــريعات العقاريــة املطبقة
يف اإلمــارات؟
مــن وجهــة نظــري أعتقــد أنهــا وصلــت
حلجــم مــن النضــوح واجلمــال لنحــو 70
باملائــة ،ونســبة الثالثــن باملائــة الباقيــة
ترتبــط ببعــض أمــور ،أثــق أنهــا ســتخضع
للمعاجلــة والتطويــر ،ألن دولتنــا بفضــل
اهلل تعالــى ،تســعى لتذليــل كافــة العقبــات
أمــام املســتثمرين ،ولتعزيــز جاذبيــة
االســتثمار يف كافــة القطاعــات وليــس
القطــاع العقــاري فقــط.
وقبــل  2008لــم يكــن هنــاك تنظيــم
عقــاري ،ولكــن اليــوم لدينــا تشــريعات
قويــة ،وعلــى ســبيل املثــال قبــل األزمــة
بـــ 500ألــف دوالر ،تســتطيع أن تكــون
مطــ ّوراً عقاريــاً وتبيــع علــى اخلارطــة،
ولكــن نتاجــاً للتشــريعات التــي وضعتهــا
حكومتنــا ،بــات مــن الصعــب أن تعلــن
عــن نفســك كشــركة مطــ ّورة ،وتســتطيع
أن تبيــع علــى اخلارطــة ،بــل يجــب املــرور
بإجــراءات ومراعــاة ضوابــط كثيــرة
للحفــاظ علــى ثقــة املســتثمرين وراغبــي
اقتنــاء الوحــدات الســكنية يف القطــاع
العقــاري يف اإلمــارات.
هــل لنــا مــن خارطــة مشــاريع الشــركة يف

القطــاع العقــاري يف اإلمــارات وخارجهــا
وكذلــك املشــاريع الراهنــة قيــد التنفيــذ
ونســب اإلجنــاز؟ وأيض ـ ًا خارطــة املشــاريع
املقبلــة املتوقعــة حتــى العــام 2025؟
أ ّول مشــروع أطلقنــاه خــال الثالثــة
أعــوام املاضيــة كان مشــروع «أفاميــا وان»
بإمــارة الشــارقة ،يف منطقــة القاســمية
عبــارة عــن قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها
 10آالف قــدم ،وتتكــ ّون مــن  15طابقــاً
متك ـ ّرراً ،و 90شــقة ومحــات و 3طوابــق
مواقــف ســيارات ،ومت بيعهــا خــال
 3أشــهر علــى اخلارطــة ،ملســتثمرين
مواطنــن وخليجيــن وعــرب ،ونســبة
اإلجنــاز  90باملائــة ،وتســليم املشــروع يف
شــهر أبريــل املقبــل ،وأغلــب فتــرة تنفيــذ
مشــاريعنا  3أعــوام.
أمــا املشــروع الثانــي فــكان يف إمــارة
عجمــان ،وأطلقنــا عليــه اســم «ســمارت
تــاور» ،أو البــرج الذكــي ،ألنــه فكــرة
مبتكــرة جديــدة يتــم اإلعــان عنهــا أ ّول
مــرة يف اإلمــارات.
وهــو عبــارة عــن تطبيــق تقنــي نعطيــه
لقاطــن الوحــدة الســكنية يف ذلــك البــرج،
يســتطيع أن يضعــه علــى هاتفــه املتحــرك،
يتيــح لــه اســتخدام مــن خــال هاتفــه كافة
أنظمــة اإلضــاءة وأنظمــة الصوتيــات،
واألغانــي واملوســيقى وتغييرهــا وكذلــك
ســماع أذان الصــاة ،يف كافــة أرجــاء
الوحــدة الســكنية ،وكذلــك التحكــم يف
جهــاز التلفزيــون وقنواتــه ،والتحكــم يف
الســتائر مــن الرفــع واإلغــاق وكذلــك
التكييــف ،وهــذه اخلاصيــة ميكــن لقاطــن
الوحــدة الســكنية اســتخدامها عبــر
هاتفــه مــن أي مــكان يف العالــم ،وكذلــك
إذا ضــرب أحــد اجلــرس تســتطيع أن
تــرد عليــه حتــى لــو أنــت علــى بعــد آالف
الكيلــو متــرات منــه ،وكذلــك يعمــل فريــق
التطويــر بالشــركة علــى تطويــر أنظمــة
ذكيــة لإلنــذار إلعطــاء رســائل هاتفيــة يف
حــاالت حــدوث حرائــق أو ســرقة من أحد
اللصــوص ،حيــث ترصــده الكاميــرات،
وتخبــر قاطــن الوحــدة بذلــك.
واليــوم نســبة اإلجنــاز  25باملائــة ،وســيتم

تســليمه نهاية العــام .2018
واملشــروع الثالــث بــرج ثالــث يف إمــارة
الشــارقة ،أطلقنــا عليــه بــرج ســاركوه،
وهــو االســم القــدمي إلمــارة الشــارقة
وأقيــم علــى قطعــة أرض ،يف شــارع
جمــال عبــد الناصــر ،وتبلــغ مســاحاتها
 40ألــف قــدم عبــارة عــن أرضــي محــات
و 6طوابــق مواقــف ســيارات و 27طابق ـاً
متكــ ّرراً ،واليــوم نســبة املبيعــات وصلــت
يف هــذا املشــروع  %90ونســبة اإلجنــاز
يف املشــروع .%10
املشــروع الرابــع هــو بــرج العامــرة يقــع يف
امــارة عجمــان ايضــا و يليــه اول بــرج ذكي
يف الشــارقة اطلقنــا عليــه بــرج «ســمارت
 »2و الــذي ميتــد علــى مســاحة  20الــف
قــدم و مــن ثــم بــرج افاميــا 2علــى 10
االف قــدم.
اخلطــوة االهــم التــي نقــوم بهــا االن هــي
منتجــع «املهــرة» و الــذي يقــع يف جزيــرة
املرجــان يف امــارة راس اخليمــة حيــث
يتمتــع املنتجــع مبرافــق فندقيــة متكاملــة
و العديــد مــن امليــزات اجلديــدة التــي لــم
يســبق ان توفــرت يف راس اخليمــة.
كثيــر مــا تتعــرض أي شــركة ال ســيما
يف القطــاع العقــاري الــذي يرتبــط
مبعطيــات عديــدة ومتشــابكة لتأخــر يف
تنفيــذ مشــاريعها أو تســليمها للعمــاء،
هــل شــركة فــام للتطويــر العقــاري جابهــت
تلــك املشــكلة مــن قبــل ،ومــا اســتراتيجية
الشــركة يف التعامــل مــع تلــك التحديــات؟
احلمــد هلل تعالــى لــم يحــدث يف أي
مشــروع مــن مشــاريع فــام العقاريــة أي
تأخيــر عــن نســب التســليم احملــددة،
بــل إننــا نســعى للتســليم قبــل الفتــرة
املتفــق عليهــا ،كمــا أن كافــة مشــاريعنا
تبــاع علــى اخلريطــة يف خــال فتــرة 3
أشــهر وهــذا يدفعنــا للحفــاظ علــى ثقــة
مشــتري الوحــدة ،علــى اجلانــب اآلخــر
فإننــا نراعــي حــاالت التعثــر عــن الســداد
لــدى بعــض قاطنــي أو املتعاقديــن معنــا،
فــإذا تأخــر قســط أو قســطني نســعى
ملســاعدته وتفهــم ظروفــه.

يجب النظر للمستقبل بتفاؤل والبعد عن التشاؤم
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تكريم فام القابضة من صاحب السمو الشيخ

عامر بن حميد النعيمي
عىل انجازاتها يف امارة عجامن

شخصية العدد

أول برج ذكي في االمارات العربية المتحدة

تحكم بكل منزلك
عبر هاتفك الذكي

تــمتــع بـمزايــا امـان
وفق اعلى التقنيات

مزايا فندقية متكاملة
تحت الطلب

شخصية العدد

أول و أعلى مضمار
تنس في الشارقة ،
على إرتفاع  35متر
SARKOA

Tower

مرافق رياضية متكاملة
متوفرة على مدار
الساعة

نظام تحكم ذكي
بالشقق

SARKOA

Tower

شخصية العدد

نبني للمستقبل
إن فام القابضة رائدة في اإلمارات العربية المتحدة ال تعمل فقط علي بناء
المستقبل من خالل تطوير المشاريع العمرانية إنما أيضا من خالل تشجيع المشاريع
العصرية المواكبة للحاضر والمستقبل من هنا جاء إعالن فام القابضة رعاية وتطوير
عائلة مشاريع العمران الذكي
منذ بدايتها ركزت فام القابضة على ان تكون في الريادة ليس في مجال البناء و
االنشاءات فقط بل في تدعيم هذا القطاع بمشاريع ابداعيه تنقل سوق العقار الى
مستويات جديدة و تضع معايير اعلى للمنافسة في كل مشروع من مشاريعها.
الموقع
يتميز موقع سمارت تاور  2بموقعة الفريد الذي يقع بين إمارتي الشارقة وإمارة
دبي حيث يقع المشروع مباشرة علي شارع النهدة الفاصل بين إمارتي الشارقة
وإمارة دبي
ليجمع بين مميزات االمارتين في ان واحد ،و ذلك بسهولة الوصول الى المراكز
الحيوية في االمارتين خالل وقت قياسي.

عربي

 ٪٨٩نمو أرباح «بالم هيلز « المصرية الربع األخير 2016
فيمــا بلــغ إجمالــي املبيعــات اجلديــدة نحــو
 8,2مليــار جنيــه ،بزيــادة .%29
وعــزت الشــركة زيــادة املبيعــات إلــى
تزايــد الطلــب علــى الوحــدات العقاريــة يف
مشــروعاتها ،وارتفــا الزيــادة الســنوية يف
متوســط أســعار بيــع املســاحات البنائيــة
للوحــدات املســتقلة والشــقق الســكنية،
والزيــادة الســنوية يف متوســط أســعار
األراضــي.
وتطــور بالــم هيلــز نحــو  18مشــروعاً
عقاريـاً مــن بينها مشــروعات يف القطامية
والســادس من أكتوبر والســاحل الشــمالي.
يف حوارنــا مــع ســعادة عبداللـــه آل صالــح،
وكيــل وزارة االقتصــاد لشــؤون

حققــت شــركة بالــم هيلــز للتعميــر ،ثانــي
أكبــر شــركة عقاريــة مدرجــة بالبورصــة
املصريــة ،منــواً يف صــايف أرباحهــا خــال
الربــع الرابــع مــن العــام املاضــي بنســبة
 %89إلــى  381مليــون جنيــه ،مقابــل
 201,6مليــون جنيــه يف الربــع األخيــر مــن
.2015
وأعلنــت الشــركة يف بيــان للبورصــة، ،
أن األربــاح املجمعــة خــال عــام 2016
ارتفعــت بنســبة  %17,2لتصــل إلــى
 785,2مليــون جنيــه ،مقابــل 948,5
مليــون جنيــه يف عــام .2016
وأوضــح البيــان أن االيــرادات ســجلت منــو
بنســبة  %55لتصــل إلــى  5,6مليــار جنيــه،

التخصيص يوفر  165مليار دوالر لدول التعاون حتى عام 2021
اكــد «مركــز الفكــر» ـ يف شــركة بــوز آنــد
كومبانــي يف الشــرق األوســط التــي تتخــذ
مــن دبــي مقــراً إقليمـاً لهــا ـ أن دول مجلس
التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة تســتطيع
توفيــر  165مليــار دوالر يف النفقــات
الرأســمالية حتــى عــام  2021يف املرافــق
واملطــارات والرعايــة الصحيــة والتعليــم،
وذلــك يف حــال اســتطاعت زيــادة مشــاركة
القطــاع اخلــاص يف اقتصاداتهــا ،إضافــة
إلــى جمــع حوالــي  287مليــار دوالر مــن
بيع أســهم يف الشــركات املســاهمة العامة.
وأكــد املركــز يف دراســة حديثــة أصدرهــا،
أنــه ميكــن لــدول مجلــس التعــاون
اخلليجــي حتقيــق  114مليــار دوالر علــى

«بروة القطرية»
تحقق أرباح 1.6
مليار ريال في 2016
مجموعــة بــروة العقاريــة
حققــت
القطريــة ،أربــاح صافيــة عائــدة علــى
مســاهمي الشــركة األم قدرهــا 1,605
مليــون ريــال ،وعائــد علــى الســهم مببلــغ
 4,13وذلــك بنمــو قــدره  1,251مليــون
ريــال ونســبة منــو  %353مقارنــة بـــالسنة

«كوفبيك» الكويتية تستحوذ
على حصص في تايلند والنرويج
الكويتيــة
الشــركة
ســتحوذت
لالستكشــافات البتروليــة اخلارجيــة
«كوفبيــك» علــى حصــص يف تايلنــد وعــدد
مــن احلقــول يف النرويــج لترفــع إنتاجهــا
إلــى أكثــر مــن  100ألــف برميــل نفــط
مــكايفء يوميــاً.
وقــال الشــيخ نــواف ســعود ناصــر
الصبــاح الرئيــس التنفيــذي لـــ «كوفبيــك»:
«إن الشــركة وقعــت اتفاقيــات اســتحوذت
مبوجبهــا علــى هــذه احلصــص يف تايلنــد
وعــدد مــن احلقــول يف النرويــج ،مشــيراً
إلــى أن هــذا االســتحواذ الــذي مت خــال
الشــهر املاضــي يرفــع اإلنتــاج اإلجمالــي
لـ»كوفبــك» إلــى حوالــي  100ألــف برميــل
نفــط مكافــئ يومي ـاً ،وذلــك أل ّول مــرة يف
تاريــخ الشــركة.
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وأوضــح أن «كوفبيــك تايلنــد هولدينجــز
بــي تــي إي احملــدودة» التابعــة لـ»كوفبيــك»
وقعــت اتفاقيــات نهائيــة لالســتحواذ
علــى حصــص استكشــافية لشــركة
«شــل انتجريتــد غــاز تايلنــد بــي تــي
إي احملــدودة» التــي متتلــك حصصــاً
استكشــافية وإنتاجيــة تقــع يف املنطقــة
البحريــة قبالــة خليــج تايلنــد ..وذلــك
مــن شــركة «بــي جــي آســيا باســيفيك
هولدينجــز بــي تــي إي احملــدودة» وهــي
تابعــة ومملوكــة بالكامــل لشــركة «رويــال
دتــش شــل».
وبــن أنــه مت توقيــع االتفاقيــة بقيمــة 900
مليــون دوالر أميركــي بتاريــخ نفــاذ اعتبــاراً
مــن األ ّول مــن شــهر ينايــر عــام ،2016
موضحــاً أن األطــراف اتفقــت مبوجــب

االتفاقيــة علــى توزيــع مناســب لتكاليــف
عمليــة تفكيــك مرافــق اإلنتــاج املســاندة.
وأوضــح :أن احلصــص املســتحوذ عليهــا
تشــتمل علــى حصــة غير تشــغيلية بحوالي
 22.22يف املائــة يف االمتيــازات العائــدة
حلقــل «بوجنكــوت» للغــاز واملكثفــات
ومنطقــة بوجنكــوت الكبــرى.
وقــال الشــيخ نــواف« :إن اســتحواذ
«كوفبيــك» يوفــر  68مليــون برميــل
نفــط مكافــئ مــن االحتياطيــات املؤكــدة
واحملتملــة ،فيمــا يبلــغ معــدل اإلنتــاج
حوالــي  39ألــف برميــل نفــط مكافــئ
يف اليــوم اعتبــاراً مــن مطلــع عــام 2016
األمــر الــذي يســهم إلــى حــد كبيــر يف
حتقيــق «كوفبــك» أهدافهــا االســتراتيجية
لعــام .2020

شــكل إيــرادات مــن مبيعــات األصــول
املرافــق العامــة واملطــارات ومــا يصــل
إلــى  287مليــار دوالر مــن بيــع أســهم يف
شــركات مســاهمة عامــة ،كمــا تســتطيع
أيضـاً تضييــق فجــوة االبتــكار مــع البلــدان
األخــرى وتعزيــز تقــدمي اخلدمــات العامــة
إلــى جانــب حتســن بنيتهــا التحتيــة.
وأوضحــت الدراســة أنــه يف حــال رفــع
مســتوى مشــاركة القطــاع اخلــاص ميكــن
لهــذه الــدول حتقيــق الكفــاءة التشــغيلية
مــن  10يف املائــة إلــى  20يف املائــة،
وخفــض العجــز يف امليزانيــة احلكوميــة،
وميكــن للمشــاركة األعلــى أن تســاعد
أيضــاً دول مجلــس التعــاون اخلليجــي

علــى تقليــل فجــوة االبتــكار مــع البلــدان
األخــرى.
ورأت أن زيــادة مشــاركة القطــاع اخلــاص
مــن خــال إقامــة شــراكات بــن القطاعــن
العــام واخلــاص وخصخصــة األصــول
احلكوميــة متثــل احلــل األمثــل لهــذه
التحديــات.
واقترحــت الدراســة ثالثــة عناصــر
أساســية لضمــان جنــاح هــذه املشــاركة
وهــي أوالً وضــع سياســة عامــة حتكــم
مشــاركة القطــاع اخلــاص ،وثانيــاً دعــم
ذلــك مــن خــال إطــار قانونــي ،وثالثــاً
مخصصــة لقيــادة
تطويــر بنيــة مؤسســية
ّ
مشــاركة القطــاع اخلــاص يف البــاد.

املنتهيــة يف  31ديســمبر .2015
جــاء ذلــك خــال اإلعــان عــن نتائجهــا
للســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر
 .2016وجنحــت املجموعــة يف تعزيــز
إيراداتهــا التشــغيلية مــن خــال زيــادة
صــايف إيــرادات اإليجــارات بقيمــة 48
مليــون ريــال وبنســبة زيــادة قدرهــا %6
مقارنــة بـــ  ،2015كمــا زاد صــايف إيــرادات
اخلدمــات اإلستشــارية واخلدمــات
األخــرى بنســبة .%5
أمــا علــى جانــب املصروفــات فقــد

جنحــت املجموعــة يف
تخفيــض املصروفــات
العموميــة واإلداريــة
مبــا يعــادل  %8مقارنــة
بالســنة املاليــة  2015وأيضــاً تخفيــض
صــايف تكلفــة التمويــل مبــا يعــادل .%8
كمــا حتســن إجمالــي حقــوق ملكيــة
مســاهمي الشــركة األم بإجمالــي قيمــة
 658مليــون ريــال ليبلــغ  18,229مليــون
ريــال كمــا يف  31ديســمبر  .2016نقــ ً
ا
عــن صحيفــة «لوســيل» القطريــة.

مشروع سعودي  -جزائري إلنتاج أدوية العيون
مت التوقيــع علــى عقــد شــراكة بــن
مجمــع صيدالنــي جزائــري وشــركة
ســعودية إلنشــاء مؤسســة مشــتركة إلنتــاج
ادويــة امــراض العيــون باجلزائــر يكــون
مقرهــا بواليــة قســنطينة يــوم أمــس يف
ا لعا صمة ا جلز ا ئر يــة .
وجــرى التوقيــع علــى الشــراكة اجلديــدة ببــن
املخبر اجلزائري إلنتاج األدوية «هوب فارما»
واملؤسســة الصناعيــة الســعودية «جمجــوم
فارمــا» بحضــور ســفير اململكــة يف اجلزائــر
الدكتــور ســامي بــن عبــداهلل صالــح ووزيــر
الصحــة والســكان وإصــاح املستشــفيات

عبداملالــك بوضيــاف مبقــر وزارتــه بحســب ما
ورد يف صحيفــة «الريــاض».
ومــن املنتظــر أن تنتــج الوحــدة الصناعيــة
اجلديــدة املرتقــب اســتالمها خــال ،2018
مــا يعــادل  250مليــون قــارورة حمللــول غســل
العيــون ســنويا ،باســتثمار قــدره  50مليــون
دوالر يف مرحلــة أولــى ثــم  80مليــون دوالر
يف مرحلــة الحقــة .ويعتــزم الشــركاء إنتــاج
 15نوعــا مــن محلــول غســل العيــون ،فضــا
عــن منتوجــات صيدالنيــة أخــرى يف مرحلــة
ثانيــة ســيجري تصديرهــا خصوصــا للبلــدان
العربيــة
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اإلمارات شيدت جسوراً
تجارية مع  198دولة
في العالم
اإلمارات األولى عربي ًا
في سهولة ممارسة
األعمال 2016

عبداللـه آل صالح
وكيل وزارة االقتصاد اإلماراتية
لشؤون التجارة الخارجية لـ«استثمارات»:

 4,4تريليون درهم قيمة
استثمارات الشركات
اإلماراتية في العالم
حاوره /محمد شمس الدين:

إنجازات اإلمارات على الخارطة االقتصادية والعالمية نتاج لرؤية قيادتنا
الرشيدة «حفظها اهلل تعالى»
«االقتصاد» بالشراكة مع مختلف األطراف ،تسعى إلعداد مشروع قانون
اتحادي بشأن مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية
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نتحــدث عــن حتــ ّوالت جوهريــة
حينمــا
َّ
يف اخلارطــة التجاريــة يف منطقــة الشــرق
األوســط والعالــم ،فــإن األنظــار ســتتطلع
بــكل تقديــر وإعجــاب حتمــاً
وســتتحدث
َّ
ســيتحدث العالــم أجمــع مبختلــف
بــل
َّ
مؤسســاته االقتصاديــة والتجاريــة
الدوليــة عــن اإلجنــازات املشــ ِّرفة التــي
حققتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
يف غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة لتتبــوأ
مراكــز رياديــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي
والعاملــي كشــريان للتجــارة العامليــة،
ولتمتــد قنواتهــا وأذرعهــا التجاريــة مــع
 198دولــة حــول العالــم ،نتاجــاً للموقــع
اجلغــرايف االســتراتيجي كشــريان عاملــي
للتجــارة بــن الشــرق والغــرب ،واألهــم
الفلســفة املهيمنــة علــى املجريــات
االقتصاديــة ،وهــي فلســفة االنفتــاح
والتعــاون وتبــادل املصالــح مــع كافــة دول
العالــم لدولــة اإلمــارات ،مــع تقدميهــا
لتشــريعات اقتصاديــة واســتثمارية
وجتاريــة ،قلمــا تتواجــد يف أي دولــة ممــا
جعلهــا وجهــة وقاعــدة عامليــة للتصديــر
وإعــادة الصــادرات ،وبوابــة لتجــارة العالــم
مــع منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا،
فضــ ً
ا علــى تقدميهــا أيضــاً خلدمــات
لوجســتية تنافســية وتطــ ّور بنيتهــا
التحتيــة ومتتعهــا بشــبكة متطــ ّورة مــن
املنافــذ البحريــة واجلويــة والبريــة.
يف حوارنــا مــع ســعادة عبداللـــه آل
صالــح ،وكيــل وزارة االقتصــاد لشــؤون

التجــارة اخلارجيــة ،المســنا مــع هدوئــه
املعتــاد يف احلديــث وترحيبــه وابتســامته
البشوشــة مــع ضيفــه ،حجــم اإلجنــازات
واملكانــة احملوريــة التــي حازتهــا اإلمــارات
علــى صعيــد التجــارة اخلارجيــة ،تأسس ـاً
علــى لغــة املؤشــرات واألرقــام الصــادرة
مــن املؤسســات واملنظمــات الدوليــة،
ليؤكــد ســعادته أن اإلمــارات مســتمرة يف
حتقيــق مؤشــرات مــن النمــو علــى صعيــد
عالقاتهــا التجاريــة مــع العالــم ،فيمــا
تســعى عبــر أجنــدة وخطــة مدروســة
لــوزارة االقتصــاد لفتــح املزيــد مــن
األســواق أمــام الصــادرات اإلماراتيــة
وأيضــاً منــو مســتمر يف اســتراتيجياتها
لالســتثمار يف اخلــارج وجــذب مزيــد مــن
االســتثمارات األجنبيــة.
وقد كان احلوار التالي:
ال نســتطيع أن نتحـ َّـدث عــن املكانــة
التجاريــة لإلمــارات علــى الصعيديــن
اإلقليمــي والعاملــي ســوى احلديــث
باإلشــادة عــن املراتــب الرياديــة واملؤشــرات
املتقدمــة التــي تســتمر يف حصادهــا
ِّ
اإلمــارات يف ضــوء اإلجنــازات واجلهــود
الهائلة التي قادتها خالل العقود املاضية
لتتح ـ ّول لوجهــة جتاريــة عامليــة ومــاذ
اســتثماري يســتقطب املقــار اإلقليميــة
للشــركات العامليــة ،لــذا فإننــا نرغــب يف
معرفــة مــن ســعادتكم باإلحصائيــات
واألرقــام واملؤشــرات واملكانــة التــي حققتهــا

اإلمــارات علــى خارطــة العالــم التجاريــة؟
عــزّزت اإلمــارات مكانتهــا اإلقليميــة
والدوليــة علــى خارطــة التجــارة العامليــة،
مــن خــال تعاملهــا وانتشــارها يف 198
ســوقاً عبــر العالــم .وصنّــف البنــك
الدولــي اإلمــارات يف تقريــر ممارســة
األعمــال للعــام  2016يف املرتبــة األولــى
عربي ـاً والـــ 31عاملي ـاً يف ســهولة ممارســة
األعمــال.
وتصــدرت اإلمــارات قائمــة دول الشــرق
َّ
األوســط وشــمال أفريقيــا ،حيــث حلــت
يف املرتبــة األولــى عربيــاً والـــ 16عامليــاً
يف تقريــر متكــن التجــارة العامليــة للعــام
 2014الــذي أصــدره املنتــدى االقتصادي
العاملــي.
وأثبتــت اإلمــارات مكانتهــا علــى اخلارطــة
العامليــة للتجــارة ،وأصبحــت أحــد
األقطــاب البارزيــن ليــس فقــط علــى
مســتوى املنطقــة بــل عاملي ـاً ،حيــث بلغــت
نســبة منــو التجــارة اخلارجيــة غيــر
النفطيــة للدولــة إلــى ضعــف منــو التجــارة
العاملــي.
كمــا حافظــت اإلمــارات ،علــى مكانتهــا
املتقدِّمــة علــى خارطــة التجــارة العامليــة،
إذ حلــت يف املركــز الـــ 20عامليــاً لقائمــة
الــدول املص ـدِّرة للســلع ،مكرســة مكانتهــا
كأهــم ســوق للصــادرات الســلعية علــى
مســتوى دول الشــرق األوســط وأفريقيــا.
ويف جانــب الــواردات الســلعية حلــت يف
املركــز الـــ 19لقائمــة الــدول املســتوردة

49

مارس 2017

حوار

نمــو التجــارة الخارجيــة غير
النفطيــة لإلمــارات ضعــف
نمــو التجــارة العالميــة
للســلع وبقيــت محافظــة علــى مكانتهــا
كأهــم ســوق للصــادرات والــواردات
الســلعية علــى مســتوى دول املنطقــة.
وبلغــت قيمــة صادراتهــا  973,8مليــار
درهــم ،وأســهمت بنســبة  %1.6مــن
إجمالــي صــادرات العالــم الســلعية
خــال عــام  ،2015وذلــك بحســب تقريــر
التجــارة العاملــي  ،2016الصــادر حديثــاً
عــن منظمــة التجــارة العامليــة .وعلــى
صعيــد جتــارة اإلمــارات علــى مســتوى
دول الشــرق األوســط ،فقــد اســتحوذت
علــى  %31.5مــن إجمالــي صــادرات
املنطقــة خــال  2015مقارنــة مــع %28
خــال  ،2014ومــا نســبته  %30.8مــن
إجمالــي وارداتهــا خــال .2015
ويف جتــارة اخلدمــات جــاءت اإلمــارات
يف املرتبــة  20عامليــاً واألولــى عربيــاً
كمســتورد للخدمــات بقيمــة بلغــت 250
مليــار درهــم وبنســبة مســاهمة  %1.9مــن
إجمالــي واردات العالــم مــن اخلدمــات
خــال  ،2015حيــث منــت مســاهمة
اإلمــارات مــن إجمالــي واردات العالــم مــن
اخلدمــات مقارنــة مــع نســبة مســاهمتها
 %1.5مــن إجمالــي واردات العالــم مــن
اخلدمــات خــال عــام  ،2014ويف حــال
التعامــل مــع دول االحتــاد األوروبــي
كمجموعــة فــإن اإلمــارات تأتــي يف املرتبــة
 13عامليــاً.
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أمــا يف جانــب صــادرات اإلمــارات مــن
اخلدمــات فقــد بلغــت القيمــة 69,8
مليــار درهــم ،وتأتــي يف املركــز  24عامليـاً
واألولــى خليجيــاً يف حــال التعامــل مــع
االحتــاد األوروبــي كمجموعــة متقدِّمــة
مرتبــة واحــدة مقارنــة مــع .2014
ال شــك يف أن االنتعاش املتواصل للتجارة
اخلارجيــة للدولــة خــال الســنوات
يجســد املكانــة التــي حتظــى
املاضيــة
ّ
بهــا اإلمــارات علــى الســاحة التجاريــة
العامليــة ،كونهــا تشــكل أحــد أبــرز احملــاور
الرئيســية للتجــارة يف املنطقــة والعالــم،
فضــ ً
ا عــن اســتفادتها مــن سياســة
االنفتــاح االقتصــادي والتجــاري التــي
تنتهجهــا الدولــة مــع كافــة دول العالــم.
وتســتحوذ الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة
علــى نصيــب األســد مــن جتــارة اإلمــارات
غيــر النفطيــة خــال عــام  ،2015بقيمــة
إجماليــة مقدارهــا  449,2مليــار درهــم،
وبنســبة  %42.4مــن إجمالــي قيمــة
جتــارة الدولــة مــع العالــم اخلارجــي،
وتعتبــر الهنــد والصــن وإيــران وهــوجن
كــوجن واليابــان وكوريــا اجلنوبيــة مــن أهــم
الــدول يف قائمــة الشــركاء التجاريــن
للدولــة وتســتحوذ الــدول الســت علــى
ثلثــي إجمالــي جتــارة الدولــة مــع مجموعــة
الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة.
وتشــير اإلحصائيــات الصــادرة عــن

الهيئــة االحتاديــة للتنافســية واإلحصــاء
خــال الثالثــة أشــهر األولــى مــن عــام
 2016إلــى أن التجــارة اخلارجيــة للدولــة
بلغــت مــا مقــداره  269,5مليــار درهــم،
شــكلت الــواردات منهــا  166,1مليــار
درهــم مقارنــة بـــ 171,5مليــار درهــم خــال
ذات الفتــرة مــن عــام  2015وبنســبة
انخفــاض مقدارهــا  ،%3.1يف حــن بلغــت
الصــادرات غيــر النفطيــة  46,8مليــار
درهــم ،مقارنــة بـــ 40,6مليــار درهــم خالل
نفــس الفتــرة مــن عــام  ،2015بارتفــاع
مقــداره  6,2مليــار درهــم ،مــا نســبته
.%15.3
مــع كل اإلجنــازات الســابقة واملشــرفة يف
تاريــخ بنــاء وحتقيــق التط ـ ّور االقتصــادي
للــدول ،أيــن يكمــن ســر ذلــك اإلجنــاز؟
إن مــا شــهدته اإلمــارات مــن إجنــازات
عظيمــة يف املجــال االقتصــادي
واالســتثماري يعــود بفضــل اهلل تعالــى
إلــى مــا أرســاه كل مــن الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان ،وأخيــه الشــيخ
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم «طيــب اهلل
ثراهمــا» ،مــن نهــج ســديد ورؤى حكيمــة
ثاقبــة ترتبــط بتعزيــز مكانــة دولــة
اإلمــارات يف مختلــف احملافــل الدوليــة
وتنويــع القاعــدة االقتصاديــة واالســتغالل
األمثــل لكافــة مــوارد وطاقــات الدولــة

اإلمــارات األولى عربي ًا في ســهولة ممارســة
األعمال 2016
وترســيخ فلســفة الشــراكة واالنفتــاح
مــع كافــة دول العالــم ،وهــو ذات النهــج
الــذي 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 كانــت توجيهــات
قيادتنــا الرشــيدة دائمــاً ،هــي أهميــة
تعزيــز فلســفة االنفتــاح االقتصــادي
مــع كل دول العالــم واالرتقــاء بقنــوات
الشــراكة يف كافــة املجــاالت التجاريــة
واالقتصاديــة واالســتثمارية ،والنهــوض
مبكانــة ودور الدولــة علــى خارطــة
التجــارة العامليــة ،وتنويــع االســتثمارات يف
الداخــل واخلــارج ،فضــ ً
ا علــى ضــرورة
دعــم االســتثمارات اإلماراتيــة يف اخلــارج
لتكــون منوذجــاً يحتــذى يف نقــل اإلبــداع
اإلماراتــي إلــى اخلــارج وتعزيــز الســمعة
الدوليــة لدولــة اإلمــارات .
علــى الرغــم مــن التشــريعات املتح ـ ّررة
والداعمــة ملفاهيــم االنفتــاح وتعزيــز

آليــات التبــادل التجــاري يف اإلمــارات مــع
دول العالــم ،إال أن هنــاك دور ًا محوري ـ ًا
للمناطــق احلــرة يف الدولــة ،هــل لنــا مــن
نبــذة عــن أهــم مؤشــرات األداء لتلــك
املناطــق وأهميتهــا يف دعــم فلســفة
التجــارة احلــرة للدولــة؟
بلــغ عــدد املناطــق احلرة يف دولة اإلمارات
العربيــة املتحــدة ( )36منطقــة ،حــرة مت
إنشــاؤها لقطاعــات وصناعــات مح ـ ّددة،
مــن ضمنهــا الطاقــة النظيفــة واملتج ـ ّددة،
والصناعــة ،وقطــاع تقنيــة املعلومــات
واالتصــاالت ،واإلعــام ،واملاليــة ،والذهب
واملجوهــرات ،والرعايــة الصحيــة ،وتتــوزع
املناطــق احلــرة يف إمــارات الدولــة
املختلفــة ،وتشــهد تدفقــات اســتثمارية يف
عــدد مــن املجــاالت الصناعيــة والتجاريــة
واخلدميــة.
وتنقســم املناطــق احلــرة مــن حيــث
األنشــطة الرئيســة لالســتثمار فيهــا،
وتختلــف يف اجتاهاتهــا االســتثمارية
األساســية ،وذلــك خلدمــة القطاعــات
املختلفــة يف الدولــة ،حيــث إن منهــا مــا
يتجــه إلــى القطــاع اخلدمــي ،وأخــرى
للقطــاع الصناعــي ،وأخــرى للقطــاع

التجــاري ،وهنــاك مناطــق حــرة ليــس
الســتثماراتها اجتــاه معــن ،وإمنــا
شــاملة لعــدة قطاعــات لتوافــر اخلدمــات
الصناعيــة والتجاريــة يف ٍآن واحــد.
تســهم املناطــق احلــرة بشــكل فعــال يف
جــذب االســتثمارات مــن كافــة أنحــاء
العالــم ،خاصــة أن التكامــل بــن املناطــق
احلــرة يف الدولــة جعلهــا قــادرة علــى
تخصصهــا،
االســتقطاب كل يف مجــال
ّ
فهنــاك املنطقــة احلــرة الطبيــة واملنطقــة
احلــرة العلميــة ،ودور النشــر والتعديــن
واملعــادن الثمينــة والذهــب ،وال يوجــد
شــك يف وجــود نظــرة شــاملة تكامليــة
غيــر تنافســية ،فــكل منطقــة تختــص
باجتــاه معــن وال يوجــد منافســة حقيقيــة
للتخصــص الــذي تســعى
بينهــا نتيجــة
ّ
إلــى توفيــره كل منهــا علــى حــد ســواء.
وتتوافــق املناطــق احلــرة باإلمــارات مــع
املواصفــات العامليــة وأصبحــت وجهــة
اســتثمارية مرغوبــة بفضــل قدرتهــا
علــى تلبيــة كافــة املتطلبــات ،وتشــجيع
االســتثمار األجنبــي ،مــن خــال إتاحــة
امللكيــة األجنبيــة بنســبة  ،%100وجعلهــا
معفــاة مــن الضرائب والرســوم اجلمركية.
وتعتبــر دبــي أ ّول إمــارة تطبــق منــوذج
املناطــق احلــرة التــي تقــدِّم للشــركات
األجنبيــة امتيــازات جذابــة والعديــد مــن
حوافــز االســتثمار ،مبــا يف ذلــك حــق
التملــك  %100لألجانــب ،باإلضافــة إلــى
اإلعفــاء الكلــي مــن الضرائــب.
هــل لنــا مــن نبــذة عــن منطقــة جبــل علــي
كونهــا أكبــر املناطــق احلــرة وأقدمهــا يف
اإلمــارات؟
تعتبــر املنطقــة احلــرة بجبــل علــي حالي ـاً
واحــدة مــن أكبــر املناطــق احلــرة يف
العالــم ،وليــس علــى مســتوى اإلمــارات
أو منطقــة الشــرق األوســط فقــط،
حيــث تتيــح حــق التملــك  %100لــرؤوس
األمــوال األجنبيــة مــع عــدم وجــود قيــود
للتوظيــف أو الكفالــة .باإلضافــة إلــى
اســتفادتها مــن إعفــاء كامــل للرســوم
اجلمركيــة علــى املــواد اخلــام واملعــدات
املســتوردة ،مــع عــدم وجــود ضريبــة
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اإلمــارات فــي المركــز الـــ 20عالمي ـ ًا
المصــدرة
للــدول
ِّ
 ٪٣١.٥حصــة اإلمــارات مــن صــادرات
الشــرق األوســط 2015
 69,8مليــار درهــم صــادرات اإلمــارات
للعالــم مــن الخدمات

علــى الصــادرات والــواردات .كمــا تعتبــر
املنطقــة احلــرة بجبــل علــي واحــدة
مــن أســرع املناطــق احلــرة منــواً علــى
املســتوى العاملــي ،اســتطاعت «جافــزا»
حتقيــق جناحــات عديــدة خــال الســنوات
املاضية ،حيــث ســجلت منــواً يف قاعــدة
العمــاء وصــل إلــى  %60خــال األعــوام
األربعــة املاضيــة ،كمــا ســجلت متوســط
منــو  %34ســنوياً يف العائــدات ،ويصــل
إســهام «جافــزا» يف نــاجت دبــي احمللــي
إلــى  %25ســنوياً ،إضافــة لتوفيرهــا
مــا يفــوق  160ألــف وظيفــة القتصــاد
اإلمــارات ،كمــا متثــل «جافــزا» %50
مــن صــادرات دبــي ،و %25مــن مناولــة
احلاويــات عبــر مينــاء جبــل علــي ،و%12
مــن جميــع رحــات الشــحن اجلــوي عبــر
مطــار دبــي الدولــي ،و %20مــن تدفقــات
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االســتثمارات اخلارجيــة املباشــرة إلــى
اإلمــارات.
وتشــكل جتــارة املناطــق احلــرة اإلماراتيــة
مــا نســبته  %32مــن إجمالــي التجــارة
اخلارجيــة لعــام  ،2015حيــث بلغــت مــا
قيمتــه  497مليــار درهــم.
ال شــك يف أن العــام  2016كان صعبـ ًا بــكل
املقاييــس علــى االقتصــاد العاملــي مــا بــن
أزمــة تهــاوي أســعار النفــط ملســتويات
قياســية واســتمرار التداعيــات أو فيــروس
األزمــة العامليــة ،ولكــن دائم ـ ًا اإلمــارات
تتطلــع لألمــام ،مــن خــال توســيع رقعــة
شــركائها التجاريــن ،والســؤال مــا هــي
الوجهــات التجاريــة اجلديــدة للدولــة يف
2017؟
ُتــرص حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة

املتحــدة ممثلــة بوزارة االقتصاد ومشــاركة
اجلهــات االحتاديــة واحملليــة علــى فتــح
آفــاق اســتثمارية أوســع أمــام رجــال
األعمــال واملســتثمرين ومجتمــع األعمــال
يف الدولــة ومســاعدتهم للدخــول إلــى
األســواق اخلارجيــة ،وتشــجيعهم علــى
إقامــة شــراكات اســتثمارية واقتصاديــة
مجزيــة وناجحــة مــع نظرائهــم فتعمــل
علــى تنظيــم الزيــارات والوفــود التجاريــة
وتنظيــم املعــارض الداخليــة ومنهــا
ملتقــى االســتثمار الســنوي واملشــاركة
يف املعــارض الدوليــة .وتهتــم اإلمــارات
بالعديــد مــن القطاعــات احليويــة ،ومــن
ضمنهــا قطاعــات التجــارة واخلدمــات
اللوجســتية والعقاريــة والســياحة
والفنــادق واخلدمــات املصرفيــة والزراعــة
والصناعــة مبــا فيهــا الصناعــات

الغذائيــة .كمــا أنهــا تؤكــد علــى أن هنالــك
فرصــاً للشــركات الصغيــرة واملتوســطة
بــأن يكــون لهــا دور يف هــذا اجلانــب.
فقــد وقعــت وزارة االقتصــاد العديــد
مــن االتفاقيــات الثنائيــة واجلماعيــة
ومتعــ ّددة األطــراف منهــا االتفاقيــات
الثنائيــة للتعــاون االقتصــادي والتبــادل
التجــاري مــع أكثــر مــن  60دولــة،
وقامــت بتنظيــم العديــد مــن اجلــوالت
واملشــاركات اخلارجيــة يف املعــارض
واملؤمتــرات وحمــات الترويــج املدروســة
للمنتجــات والشــركات اإلماراتيــة ،كمــا
تنظــم الــوزارة ملتقــى االســتثمار الســنوي
والــذي يهــدف إلــى متكــن املســتثمرين
يف اإلمــارات واملنطقــة مــن االطــاع
علــى فــرص واســتراتيجيات االســتثمار
يف األســواق الناشــئة والناميــة والعمــل
علــى مبــادرات جديــدة تهــدف إلــى دعــم
الشــركات اإلماراتيــة يف اخلــارج وحمايــة
اســتثماراتها وفتــح أســواق جديــدة
يف إفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة وآســيا
الناشــئة ورابطــة الــدول املســتقلة .
إن تبنــي الدبلوماســية اإلماراتيــة
اســتراتيجية تعزيــز الــدور االســتثماري
والتجــاري للدولــة يف اخلــارج وحمايــة
مصالــح الدولــة ،والــذي يُعــد هدفــاً
اســتراتيجياً رئيســاً للحكومــة أســهم
بشــكل كبيــر يف وصــول شــركات الدولــة
الوطنيــة إلــى أســواق جديــدة كأمريــكا
اجلنوبيــة وجمهوريــات وســط آســيا
و ا لبا ســيفيك .
ولتســهيل وصــول الشــركات الوطنيــة
ذات الطابــع العاملــي ،فقــد مت إنشــاء
مجلــس الشــركات اإلماراتيــة املســتثمرة
يف اخلــارج ،والــذي يهــدف إلــى إيجــاد
آليــة تنســيق بــن هــذه الشــركات يف
األســواق املختلفــة وتذليــل ومســاندة هــذه
الشــركات فيمــا يعترضهــا مــن عقبــات.
وبحســب مجلــس اإلمــارات للمســتثمرين
باخلــارج ،والتــي تشــير إلــى أن القيمــة

اإلجماليــة الســتثمارات الشــركات
اإلماراتيــة يف األســواق اخلارجيــة
جتــاوزت  1,2تريليــون دوالر ( 4,4تريليون
درهــم).
ً
وتســعى وزارة االقتصــاد حاليــا ممثلــة
بــإدارة الترويــج إلــى فتــح أســواق جديــدة
وجــذب االســتثمارات إلــى اإلمــارات يف
عــدد مــن الــدول ضمــن خطــة عــام ،2017
والتــي تتمثــل بــكل مــن الــدول التاليــة:
الكاميــرون ،نيجيريــا ،كازان الروســية،
فرنســا ،البرتغــال وكولومبيــا.
قضايــا اإلغــراق دائمــة ،وهــي قدميــة
متجـ ّـددة ،حيــث تعانــي الشــركات
الصناعيــة احملليــة مــن تعــرض أســواق
الدولــة للعديــد مــن موجــات اإلغــراق،
فهــل مت وضــع حلــول جذريــة لتحقيــق
املنافســة العادلــة تقــع علــى اهتمامــات
وزارة االقتصــاد يف املرحلــة الراهنــة؟
إن اســتراتيجية دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة يف تعزيــز تنافســية الصناعــات
الوطنيــة ترتكــز علــى إرســاء قواعــد
املنافســة العادلــة مــا بــن املنتــج الوطنــي
واملنتــج األجنبــي ومبــا ينســجم مــع مبــادئ
اتفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة

ملكافحــة اإلغــراق والدعــم والوقايــة مــن
أجــل احملافظــة علــى تطويــر وتنويــع
الصناعــات الوطنيــة ،مــع ضمــان
انســيابية ونفــاذ الصــادرات اإلماراتيــة
إلــى األســواق اخلارجيــة دون عوائــق .إن
أولويــات اســتراتيجية وزارة االقتصــاد يف
مجــال مكافحــة اإلغراق والدعــم والوقاية
تتركــ ّز علــى تطويــر اإلطــار التشــريعي
واملؤسســاتي لعمــل إدارة اإلغــراق التابعــة
للــوزارة مــن جهــة ،وعلــى تدعيــم مختلــف
آليــات التح ـ ُّرك يف الدفــاع عــن املصانــع
الوطنيــة ،ســوا ًء مــن خــال التصــ ّدي
للتحقيقــات املرفوعــة عليهــا مــن قبــل
الــدول املســتوردة للمنتجــات اإلماراتيــة،
أو مــن خــال حمايــة الصناعــات الوطنيــة
مــن الــواردات املغرقــة واملدعومــة
والتزايــد غيــر املبــ ّرر يف الــواردات يف
الســوق الوطنيــة مــن ناحيــة أخــرى.
إن اســتراتيجية دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة يف مجــال مكافحــة اإلغــراق
تســتند علــى األهــداف االســتراتيجية
لــوزارة االقتصــاد وباألخــص الهــدف
االســتراتيجي الثانــي املعنــي بتطويــر
وتنويــع الصناعــات الوطنيــة ،والهــدف
االســتراتيجي الســادس املتعلــق بتعزيــز

 449,2مليار درهم تجارة اإلمارات غير النفطية مع الدول اآلسيوية 2015
األول من 2016
 269,5مليار درهم تجارة اإلمارات الربع ّ
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تنافســية الدولــة يف األســواق اخلارجيــة.
وتتصــدر قائمــة الصناعــات احملليــة
َّ
املســتهدفة بتحقيقــات مكافحــة اإلغــراق
والدعــم والوقايــة :منتجــات الصناعــات
البتروكيماويــة ،وباألخــص منتجــات
البولــي بوبيلــن والبولــي إيثيلــن
تريفتــاالت وأشــرطة ولفائــف وألــواح
بوليميــرات اإليثيلــن .وجــاءت يف املرتبــة
الثانيــة ضمــن قائمــة الصناعــات الوطنيــة
املســتهدفة مــن قضايــا الدعــم واإلغــراق،
صناعــات مــواد البنــاء باألخــص
الســيراميك واإلســمنت األبيــض وألــواح
اجلبــس ،تالهــا املنتجــات احلديديــة
وعلــى وجــه التحديــد حديــد التســليح
واألنابيــب احلديديــة واملســامير ،إلــى
جانــب ذلــك فقــد مت اســتهداف صــادرات
الصناعــة الوطنيــة للبلــور بعــدد مــن
حتقيقــات اإلغــراق والدعــم والوقايــة
وباألخــص األدوات املصنوعــة مــن الزجاج
واملســتعملة للمائــدة والزجــاج املســلح
وألــواح الزجــاج املســطح ،ومؤخــراً فقــد
مت أيضــاً اســتهداف صــادرات الصناعــة
الوطنيــة لألملنيــوم ،وباألخــص خالئــط
األملنيــوم وبروفيــات األملنيــوم.
ووزارة االقتصــاد ممثلّــة يف قطــاع
الصناعــة تعمــل علــى تدعيــم مشــاركتها
يف احملافــل الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة
اإلغــراق والدعــم والوقايــة ،وذلــك ســوا ًء
علــى املســتوى اإلقليمــي أو الدولــي.
وبالنســبة للتواجــد اإلقليمــي ،تقــوم وزارة

االقتصــاد ممثلــة يف قطــاع الصناعــة
باملشــاركة يف أعمــال اللجنــة الدائمــة
ملكافحــة املمارســات الضــارة يف التجــارة
الدوليــة مبجلــس التعــاون ،وهــي اللجنــة
املكلفــة مبتابعــة كل مــا يتعلــق بالعمــل
اخلليجــي املشــترك يف مجــال مكافحــة
اإلغــراق ،حيــث يتــم خــال اجتماعاتهــا
مناقشــة مختلــف اجلوانــب القانونيــة
التــي تتعلــق مبكافحــة
والتنظيميــة
ّ
اإلغــراق علــى املســتوى اخلليجــي أو
الدولــي ،ويتــم أخــذ القــرارات املناســبة
ورفــع توصياتهــا إلــى جلنــة التعــاون
الصناعــي مبجلــس التعــاون.
هــل مــن قنــوات شــراكة وتعزيــز التعــاون
بــن اإلمــارات واملؤسســات الدوليــة للحــد
مــن قضايــا اإلغــراق؟
مــا يتعلــق باملشــاركة الدوليــة ،فــإن
اإلمــارات ترتبــط باألخــص مبنظمــة
التجــارة العامليــة لكونهــا اجلهــة الدوليــة
املختصــة مبتابعــة اتفاقيــات منظمــة
التجــارة العامليــة ذات الصلــة مبكافحــة
اإلغــراق والدعــم والتدابيــر التعويضيــة
والتدابيــر الوقائيــة .فقــد بــادرت وزارة
االقتصــاد بتفعيــل مشــاركتها يف أعمــال
اللجــان املختصــة مبنظمــة التجــارة
العامليــة ،وذلــك مــن خــال قيــام إدارة
مكافحــة اإلغــراق باإلخطــارات الدوريــة
التــي تتطلبهــا هــذه االتفاقيــات مــن
الــدول األعضــاء بشــأن اإلغــراق والدعــم

والوقايــة .ويف إطــار الســعي الســتغالل
الوســائل القانونيــة التــي تتيحهــا اتفاقيات
منظمــة التجــارة العامليــة للــدول األعضــاء
باملنظمــة مــن أجــل الدفــاع عــن مصاحلهــا
االقتصاديــة يف حتقيقــات مكافحــة
اإلغــراق والدعــم والوقايــة.
كمــا عملــت إدارة مكافحــة اإلغــراق
بــوزارة االقتصــاد ،وللمــرة األولــى علــى
تفعيــل آليــة األســئلة املكتوبــة على مســتوى
منظمــة التجــارة العامليــة ،وذلــك من خالل
توجيــه العديــد مــن األســئلة املكتوبــة إلــى
عــدد مــن الــدول التــي تســتهدف صــادرات
الدولــة بتحقيقــات مكافحــة إغــراق ودعــم
ووقايــة ،وذلــك مــن أجــل احلصــول
علــى إجابــات دقيقــة علــى العديــد مــن
اجلوانــب اإلجرائيــة املرتبطــة بهــذه
التحقيقــات ،إلــى جانــب حتفيــز هــذه
الــدول علــى التعامــل مــع وزارة االقتصــاد
واملصانــع الوطنيــة خــال مختلــف مراحــل
التحقيــق بــكل شــفافية وموضوعيــة ومبــا
ينســجم مــع حقــوق الدفــاع التــي تنــص
عليهــا اتفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة.
كمــا قامــت وزارة االقتصــاد وللمــرة
األولــى بتفعيــل آليــة تســوية النزاعــات
ملنظمــة التجــارة العامليــة وذلــك مــن
خــال االنضمــام كطــرف ثالــث يف النــزاع
املرفــوع جلهــاز تســوية النزاعــات مــن قبــل
تايــوان ضــد كنــدا بشــأن رســوم مكافحــة
إغــراق مفروضــة علــى صــادرات األنابيــب
احلديديــة.

 36منطقة حرة في اإلمارات
 ٪٢٥إســهام «جافــزا» فــي ناتــج دبــي المحلــي
مــع توفيرهــا  160ألف وظيفة القتصــاد اإلمارات
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منطقــة جبــل علــي الحــرة مــن أكبــر المناطــق الحــرة فــي العالــم
وتتيــح التملــك ٪١٠٠لــرأس المــال األجنبــي
ما دور التشريعات يف مكافحة اإلغراق ،وهل
من تشريعات مرتقبة يف املرحلة املقبلة؟
تعكــف وزارة االقتصــاد حالي ـاً وبالتعــاون
مــع اجلهــات احلكوميــة االحتاديــة
واحملليــة ذات العالقــة علــى إعــداد
مشــروع قانــون احتــادي بشــأن مكافحــة
اإلغــراق والتدابيــر التعويضيــة والوقائيــة
ليكون الســند التشــريعي إلرســاء املنافســة
العادلــة مــا بــن املنتجــات املســتوردة
واملنتجــات احملليــة ومبــا يضمــن اتخــاذ
التدابيــر التــي جتيزهــا اتفاقيــات منظمــة
التجــارة العامليــة للتصــدي للــواردات
املغرقــة واملدعومــة والزيــادة غيــر املبــررة
يف الــواردات ملــا فيــه مصلحــة اقتصــاد
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وجنحــت اإلمــارات يف إغــاق 24
حتقيقــاً ورســم إغــراق ودعــم حتــى
نهايــة شــهر مــارس  ،2015مــن أصــل 46
حتقيق ـاً اســتهدفت صــادرات الدولــة مــن
املنتجــات الصناعيــة ،بعــد حتــ ُّرك وزارة
االقتصــاد ملواجهــة التحقيقــات باحلجــج

وامللفــات والوثائــق املتكاملــة ممــا أدى
إلــى إغــاق هــذه التحقيقــات دون فــرض
رســوم واســتبعاد الصــادرات الوطنيــة مــن
التدابيــر الوقائيــة املفروضــة يف حتقيقات
الزيــادة يف الــواردات.
عــدا عــن تبنــي وزارة االقتصاد ومبشــاركة
جهــات احتاديــة ومحليــة املبــادرة الوطنيــة
لتنميــة الصــادرات ،وذلــك مــن خــال
تنفيــذ اآلليــات والبرامــج الداعمــة
ملواصلــة العمــل علــى زيــادة القــدرات
التصديريــة وصــوالً للتنميــة االقتصاديــة
الشــاملة واملســتدامة .والتــي تعمــل علــى
املســاهمة يف تخفيــض العجــز التجــاري
غيــر النفطــي عبــر هيــكل تصديــري ذي
منــو مســتدام ومتــوازن ســلعياً وجغرافي ـاً
يتســم بالتنافســية إقليميــاً ودوليــاً.
إن املبــادرة الوطنيــة لتنميــة الصــادرات
غيــر النفطيــة تعنــى بتنميــة القطاعــن
التصديــري والصناعــي ،وتهيئــة البيئــة
املناســبة للنهــوض بالصناعــات الوطنيــة
املوجهــة للتصديــر ،فض ـ ً
ا عــن اتفاقيــات

التعــاون التجــاري واالقتصــادي والتقنــي
بــن اإلمــارات والــدول األخــرى ،إضافــة
إلــى اتفاقيــات التجــارة احلــرة ضمــن إطار
مجلــس التعــاون اخلليجــي ،حيــث ستســهم
املبــادرة يف دعــم منــو االقتصــاد الوطنــي
ورفــع نســبة مســاهمة التجــارة اخلارجيــة
عامــة والصــادرات خاصــة يف قيمــة النــاجت
احمللــي اإلجمالــي للدولــة ،وكذلــك تعزيــز
حجــم وقيمــة امليــزان التجــاري للدولــة
مــع مختلــف دول العالــم ،التــي ترتبــط
بعالقــات اقتصاديــة وجتارية مــع اإلمارات
ومســاندة اآلليــات املطبقــة على املســتويني
احمللــي واالحتــادي لرفــع معـ َّـدالت تصديــر
املنتجــات الوطنيــة التــي باتــت تتمتــع
بســمعة مرموقــة خاصــة يف ظــل التزامهــا
بأفضــل املعاييــر واملواصفــات الدوليــة.
إن املبــادرة تســتند إلـــى رؤيـــة وزارة
االقتصــاد ،التـــي تنــص علـــى «اقتصــاد
تنافســي عاملــي ومتن ـ ّوع وبقيــادة كفــاءات
وطنيــة تتميــز باملعرفــة» ،ورؤيــة اإلمــارات
 2021يف اجلانــب االقتصــادي».
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كعكة الشرق
األوسط االقتصادية..
هل تنهي الربيع

؟
تباين مقدرات دول الشرق األوسط االقتصادية يلقي بتداعياته على المصالح
الروسية األمريكية
االضطرابات السياسية في الدول العربية مهدت للتدخل السياسي
واالقتصادي
تدفق الالجئين ألقى بتداعياته على االقتصاديات األوروبية وأبرزها الخروج
البريطاني
إعداد /محمد الشبراوي ـ أحمد ربيع :
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الدكتور أحمد البنا:
تنافس اقتصادي ال تصارع
النفط خارج أجندة الصراعات والممارسات
الخاطئة لن تتكرر
المكانة االقتصادية لدول المجلس
ساهمت في معاملة مختلف األطراف
في إطار الند بالند

الدكتور على صادق:
فاتورة إعادة اإلعمار في سوريا لن
تتحملها الشركات الروسية
الضمانات األمريكية لقروض
الحكومة التونسية تعطي انطباعات
مستقبلية عن مسارات العالقات
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يبــدو تسلســل األحــداث األخيــرة علــى
ســاحة تشــكيل التحالفــات والتقاربــات
السياســية ،ذا صلــة قويــة مبــا ســيؤول
إليــه حــال االقتصــاد العاملــي خــال الفترة
املقبلــة ،والــذي مــا زال يترنــح بعــد تبعــات
األزمــات العامليــة املدويــة ،وتهــاوي أســعار
النفــط منــذ منتصــف العــام .2014
وبالنظــر للتداعيــات التــي رافقــت
العواصــف السياســية التــي احتاجــت
منــذ  6أعــوام دوالً يف الشــرق األوســط،
وانعكاســاتها أيضــاً علــى االقتصــاد
العاملــي ،حيــث أســهمت إشــكاليات تدفــق
طوفــان الالجئــن يف ســيناريو اخلــروج
البريطانــي مــن حتــت مظلــة االحتــاد
األوروبــي ،فضــ ً
ا علــى أملانيــا التــي

شــرعت أبوابهــا بــكل كــرم الســتقبال
الالجئــن الســوريني مــن منطلــق
إنســاني بحــت ،حيــث أشــارت أحــدث
اإلحصائيــات إلــى أمكانية تأثــر االقتصاد
األملانــي علــى املــدى الطويــل وحتديــداً
بحلــول العــام  ،2020مــع تزايــد أعــداد
الالجئــن ،وهــذه الوضعيــة يف أكثــر مــن
دولــة أوروبيــة بــل حتــى عــدد مــن الــدول
العربيــة األكثــر اســتقراراً ،والتــي حتملــت
نصيبهــا مــن قضيــة الالجئــن كـ»قنــوات
متويــل واســتيعاب» ،حيــث باتــت قضيــة
اقتصاديــة أكثــر منهــا قضيــة سياســية.
سيناريوهات مفاجئة
وفيمــا يبــدو الطــرح مناســباً لوضــع

ترتيبــات جديــدة حســب ظــروف كل دولــة،
فإننــا ســنجد أن أكثــر الســيناريوهات
خروجــاً عــن املألــوف علــى صعيــد
العالقــات السياســية ،وتبعاتهــا علــى
املســتوى االقتصــادي العاملي ،وحتديداً يف
منطقــة الشــرق األوســط التــي اســتقطبت
علــى مــدار قــرون حســابات ورهانــات
مختلــف الــدول الكبــرى ،ومــا جنــم عنهــا
مــن عقبــات وتبــادالت أثــرت كثيــراً علــى
مواردهــا ومقدراتهــا االقتصاديــة .هــو
ذاك التقــارب الروســي األمريكــي.
نتحــدث هنــا بــكل جــاء عــن الســيناريو
غيــر املتوقــع ،يف إطــار رؤيــة تقاربيــة بــن
كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
وروســيا التــي مــا زالــت وفقــاً لفلســفة
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وجســور الشــراكة االقتصاديــة لــكل مــن
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وروســيا،
فإننــا ســنعود هنــا حتم ـاً ألمــر جوهــري،
وهــو التحالــف أو التقــارب علــى مضــض
بــن كال الدولتــن ،فمــاذا يعنــي ذلــك
التحالــف علــى صعيــد تطلعــات كل طــرف
للتموضــع واالســتفادة مــن احلصــص
االقتصاديــة املتاحــة يف الشــرق األوســط،
وحتديــداً يف الــدول التــي شــهدت طيلــة
األعــوام الســتة املاضية تبــدالت مدوية يف
بنيتهــا واســتقرارها السياســي مــع انــدالع
ثــورات متعـ ّددة يف أكثــر مــن دولــة الســيما
اليمــن ،ومصــر ،وســوريا ،وتونــس ،فضـ ً
ا
علــى الوضــع غيــر املســتقر يف العــراق،
الــذي يســتحوذ علــى ثالــث أكبــر احتياطــي
نفطــي يف العالــم ،وااللتــزام األمريكــي
املكلــف حتــى اآلن بإعــادة اإلعمــار والــذي
يبــدو هدف ـاً لــم يتحقــق بعــد.

قيادتهــا السياســية ،تتمســلك بتالبيــب
ذات النهــج التوســعي الــذي اتبعــه يومــاً
االحتــاد الســوفيتي.
التداعيات االقتصادية
وفيمــا تبــزغ مضامــن االندهــاش مــن
ذلــك التقــارب الــذي بــرز علــى الســاحة
الدوليــة ،وفاجــأ اجلميــع وأعــاد علــى
عجــل بــا هــوادة ،ترتيــب أوراق كثيــرة
علــى الســاحة السياســية ،فــإن هنــاك
تطلعــاً ملعرفــة تداعيــات ذلــك التقــارب
علــى الصعيــد االقتصــادي ،مبعنــى هــل
يتيــح ذلــك التقــارب ترتيبــات متوقعــة
للشــراكة االقتصاديــة وتبــادل مصالــح
متوازنــة بــن كال القطبــن العامليــن ،أو
علــى أســوأ الفــروض رمبــا تصــارع علــى
احلصــص؟ وهــل يتحمــل االقتصــاد
العاملــي إعــادة ترتيبــات وصياغــة خطــط
ومصالــح ومســارات شــراكة جديــدة.
فيمــا لــم تشــهد أركانــه يف أعقــاب األزمــة
العامليــة وحتــى اللحظــة ،هــدوء وعــودة
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لالســتقرار واالزدهــار بعــد؟
حصص اقتصادية
ال شــك يف أن األمــر يطــول حتمــاً،
فهنــاك ترتيبــات متعـ ّددة ومعقــدة حاكمــة
لالقتصــاد العاملــي ،يُضــاف علــى ذلك فإن
ك ً
ال مــن الطرفــن لــه حتالفــات محوريــة،
بــل وقســط وافــر ال ميكــن تهميشــه مــن
املصالــح االقتصاديــة واجليواســتراتيجية
يف كافــة بقــاع العالــم ،فـ»روســيا» ،تعتبــر
البلقــان حديقتهــا اخللفيــة ،فيمــا تتطلــع
لالســتفادة مــن موقــع تركيــا كبوابــة
اللولــوج ألســواق أوروبــا ،املتعطشــة للغــاز
الروســي .وتســعى يف املرحلــة الراهنــة
الســتعادة حضورهــا املتألــق «القــدمي
املتجــدد» ،يف منطقــة الشــرق األوســط،
كونهــا كانــت راعيــة للعديــد مــن املبــادرات
التنمويــة ،واالقتصاديــة ،واالســتثمارية،
لعــدد مــن الــدول العربيــة.
األيدلوجيا واالقتصاد

باملقابــل فـــ «للواليــات املتحــدة األمريكية»،
نفــوذ وعالقــات اقتصاديــة متشــابكة مــع
العديــد مــن بلــدان العالم ،ســوا ًء يف أوروبا
«القــارة العجــوز» ،مــن خــال االحتــاد
األوروبــي «حلــف األطلســي» ،وكذلــك
آســيا ،عبــر دول كـــ «كوريــا اجلنوبيــة،
وســنغافورة ،يف أطــار أيدلوجيــا اقتصادية
مشــتركة ،وهــي أيدلوجيــا االنفتــاح
االقتصــادي والعوملــة وحتريــر األســواق،
أو حتــى الصــن ،العــدو اللــدود ،للواليــات
املتحــدة ،والتــي غــزت عقــر دارهــا،
بصــادرات رخيصــة الثمــن نالــت إعجــاب
املســتهلك األمريكــي .كل ذلــك حتــت
مظلــة أيدلوجيــا «العوملــة االقتصاديــة»
ودعــاوى أن العالــم قريــة صغيــرة .وال
ننســى أيضـاً ،تواجدهــا املؤثــر منــذ حقبــة
الصــراع العربــي الصهيونــي يف منطقــة
الشــرق األوســط.
حتالفات ومفارقات
مــع حتديــد خارطــة املصالــح والعالقــات

ربيع وصراعات
مــا نريــد أن نالمســه يف ذلــك الطــرح ،هــل
ستســتمر بــوادر الشــراكة والربيــع املفاجئ
يف العالقــات الروســية األمريكيــة ،إذا
تبــادرت يف األفــق بــوادر التصــارع حــول
املصالــح االقتصاديــة يف منطقــة الشــرق
األوســط؟
وبعيــداً عــن دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي ،التــي اســتطاعت بفضــل رؤيــة
قيادتهــا احلكيمــة بنــاء اقتصاديــات قويــة
مزدهــرة ،وتبنــت نهــج شــراكات اقتصاديــة
واســتثمارية مــع كافــة التكتــات ومختلــف
األطــراف ،وحققــت مؤشــرات مطــردة
مــن النمــو ،وبــات يحســب لقدراتهــا
االقتصاديــة ومكانتهــا السياســية
والســيادية ألــف حســاب ،فضــ ً
ا علــى
مصــر التــي اســتطاعت التعــايف ســريعاً
مــن تبعــات التبــدالت السياســية ،ولــم
تغــرق يف حســابات هدميــة وعدميــة،
فــإن ذلــك يعنــي أن انحســار املنافســة
والتصــارع ،أو حتــى تقاســم احلصــص بني
الكبــار ســيكون علــى رقعــة الــدول العربيــة
التــي حتتــاج إلعــادة إعمــار .والتــي تتبايــن
أيضــاً يف قدراتهــا ومواردهــا املاديــة مــا
بــن الفقــر املدقــع أو الثــراء النفطــي

الهائــل كالعــراق.
اســتطلعت «اســتثمارات» آراء عينــة مــن
اخلبــراء يف ذلــك الصــدد.
دول التعاون
حــول مــدى تعــرض دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي ألي حســابات مــن املصالــح أو
حتــى تعزيــز لشــراكات مــع أحــد القطبــن
الدوليــن «الواليــات املتحــدة األمريكيــة
أو روســيا» ،يقــول الدكتــور أحمــد البنــا،
اخلبيــر والباحــث االقتصــادي« :إن بلــدان
املجلــس باتــت يف معــزل عــن أي تدخــات

خارجيــة ،بفضــل جنــاح وصــواب
سياســاتها االقتصاديــة وحضورهــا
السياســي القــوي يف احملافــل واخلارطــة
العامليــة ،بــل تبنيهــا لنهــج مــن التحالفــات
يف إطــار عالقــة «النــد بالنــد» ،مــع عــدد
مــن التكتــات االقتصاديــة حتــت مظلــة
املجلــس ،كتكتــل اقتصــادي وسياســي
عربــي أثبــت جناحــه وفاعليتــه».
تبدالت التنافسية
واستشــهد الدكتــور أحمــد البنــا بنمــوذج
اإلمــارات ،حيــث حتــرص علــى إقامــة
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اقتصاد عالمي

وتبنــي نهــج مــن العالقــات االقتصاديــة
املتوازنــة مــع كل مــن روســيا والواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،فض ـ ً
ا علــى مختلــف
دول العالــم والتكتــات االقتصاديــة
املتعـ ّددة ،وهــذا األمــر ينســحب أيضاً على
باقــي دول مجلــس التعــاون ،وبالتبعيــة فــا
يوجــد فــراغ اقتصــادي تســتفيد منــه دولــة
علــى حســاب أخــرى.
كمــا أكــد أن مفاهيــم التنافســية  -حتــى
لــو بــن أقطــاب دوليــة  -قــد تبدلــت عــن
الســابق ،فبعــد صراعــات االســتحواذ
واحلقبــة االســتعمارية التليــدة ،ولتنامــي
قــدرات العديــد مــن الــدول يف العالــم،
وتفشــي معاييــر العوملــة ،باتــت تلــك
املفاهيــم تنحصــر يف ميــدان املعامــات
التجاريــة وطــرق التعامــل التجــاري،
واالتفاقيــات املوقعــة ،ســوا ًء الثنائيــة
أو الدوليــة كمنظمــة التجــارة العامليــة
وغيرهــا ،ممــا يعنــي حتــ ّول األمــر إلــى
تنافــس وليــس صراعــاً.
النفط
وحــول الصراعــات عــن نفــط منطقــة
الشــرق األوســط ،قــال الدكتــور أحمــد
البنــا« :إن النفــط ســلعة دوليــة وبالتالــي
حتكمهــا العديــد مــن االعتبــارات
كاالتفاقيــات ويف الســوق الدوليــة ومــا
نســميه اتفاقيــات البيــع التعاقــدات
اآلجلــة وعامــل الطلــب والعــرض
ومؤشــرات التباطــؤ االقتصــادي أو
التباطــؤ يف النــاجت الصناعــي يف أي دولــة
وهــذا ينقــص الطلــب وبالتالــي يؤثــر علــى
الطلــب والعكــس صحيــح وهــذه العوامــل
التــي تتحكــم يف العالقــات االقتصاديــة
بــن دولــة وأخــرى ولــن يوجــد صــراع
رئيســي علــى عمليــة االســتحواذ علــى
ثــروات النفــط علــى مــر التاريــخ ولكــن
قــد توجــد بعــض املمارســات االتفــاق ال
االختــاف حــول إدارة امللــف النفطــي يف
املنطقــة وحســب كل دولــة.
الشراكات االقتصادية
مــن جانــب آخــر يــرى الدكتــور علــي
توفيــق الصــادق ،مديــر معهــد السياســات
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االقتصاديــة بصنــدوق النقــد العربــي،
ســابقاً ،أن اإلدارة اجلديــدة يف الواليــات
املتحــدة مــع تولــي الرئيــس دونالــد ترامــب
عالقتهــا مريحــة مــع روســيا بقيــادة
الرئيــس بوتــن.
وقــال الصــادق« :إنــه يف ضــوء ذلــك
التقــارب ســيكون هنــاك تنســيق واقتســام
للحصــص حــول الصفقــات التــي تبــزغ مــع
إعــادة اإلعمــار يف الــدول التــي تهدمــت،
ولكــن ســيبدو جانــب التكلفــة هــو األكثــر
أهميــة أو القــدرات التمويليــة ،حيــث

تتواجــد الواليــات املتحــدة بــكل ثقلهــا يف
العــراق منــذ تدخــل قيادتهــا عبــر القيــادة
لتحالــف عاملــي لتحريــره ممــا يهــيء
الفرصــة ،وميهــد الســتفادة الشــركات
األمريكيــة الســيما يف عمليــات إعــادة
اإلعمــار ،فيمــا يبــدو األمــر غيــر مشــجع
بالنســبة آلليــة متويــل التنميــة يف دول
كاليمــن أو ســوريا».
تباين القدرات
ولكــن الصــادق ،يلمــح إلــى أن تواجــد

وتدخــل روســيا يف األزمــة الســورية ،يعطي
لهــا األحقيــة أو الســبق يف فــوز الشــركات
الروســية بعقــود إعــادة اإلعمــار ،فيمــا
يختلــف الوضــع قليــ ً
ا بالنســبة للحالــة
الســورية ،نظــراً لعــدم توافــر ذات املــوارد
النفطيــة يف بلــد كالعــراق يف ســوريا،
ولكنــه يلمــح إلــى أن أي حكومــة ســورية
تســتطيع الحقــاً متويــل وإســناد مهــام
إعــادة اإلعمــار لســوريا ،لكــون ســوريا
بلــد غنــي باملــوارد الطبيعيــة ،فيمــا أبــرزت
االكتشــافات اجليولوجيــة مؤخــراً وجــود

احتياطــات جيــدة مــن الغــاز قبالة ســواحل
الالذقيــة يف البحــر األبيــض املتوســط.
فاتورة إعادة اإلعمار
وأكــد ،أنــه مهمــا بلغــت القــدرات التمويلية
لروســيا فهــي لــن تدفــع تكاليــف إعــادة
ا ســورياً
إعمــار ســوريا بــل ســيكون متويـ ً
ذاتيــاً ،فيمــا تقــوم الشــركات الروســية
باإلعمــار.
كمــا أملــح الصــادق ،للتعاقــدات التــي
حازتهــا روســيا بالنســبة لدولــة مهمــة

يف الشــرق األوســط لــم تتأثــر كثيــراً
باألحــداث املاضيــة ،وهــي مصــر ،وال
ســيما تعاقــدات توريــد احلبــوب وتشــييد
الشــركات الروســية ملشــاريع إقامــة
مفاعــات نوويــة وغيرهــا مــن مشــاريع.
وفيمــا تختلــف حالــة تونــس وفقـاً لطبيعــة
وحجــم االقتصــاد التونســي ،فــإن التدخــل
األمريكــي منــذ عــودة االســتقرار واضــح
ويتضــح ذلــك بجــاء عبــر ترتيبــات
ضمانــات أمريكيــة لقــروض دوليــة متنــح
تونــس فرصــة لدعــم االقتصــاد التونســي.

65

مارس 2017

سوالف اقتصادية

(مــا في تعب ..إنها دبي)
كان النهــار علــى وشــك الــزوال ،فيمــا الليــل يســدل أســتاره علــى قاهــرة املعــز ،حيــث اصطحبــت ابنتــي
العزيــزة ذات الثمانيــة أعــوام «لشــراء مالبــس لهــا مــن محــات مصــر اجلديــدة ،وحتديــداً يف حــي روكســي،
حيــث تتواجــد مــاركات عامليــة ،وأيض ـاً أســعار مشــجعة مقارنــة بأســعار دول أخــرى ،بالنظــر النخفــاض
عملــة بلــدي مصــر مقابــل الــدوالر املبجــل.
لــم أتأخــر كثيــراً كعادتــي ـ حيــث هوايتــي األثيــرة الشــراء ـ بــل صادفــت عينــي محــل أبهرنــي باملوديــات
واألذواق املعروضــة لألطفــال وللكبــار علــى حــد ســواء.
ً
لــم متــض دقائــق حتــى اســتقريت بعــد مشــاورة ابنتــي العزيــزة ومعرفــة ذوقهــا  -كمــا عودتهــا دومـا  -حتــى
تبادلــت أطــراف احلديــث مــع أحــد الشــباب خريجــي اجلامعــة ،حيــث يعمــل بائع ـاً ،ليأتــي احلديــث عــن
اإلمــارات ،ليخبرنــي أنــه ذهــب منــذ أعــوام انقضــت لوالــده الــذي كان يعمــل يف دبــي يوم ـاً ،ســألته عــن
انطباعــه عنهــا؟ فقــال لــي« :إنهــا جميلــة جــداً ،وأنــه يرغــب يف العمــل يف دبــي» ،ولكنــي اســتدركت مــن بــاب
أن عليــه تنميــة مهاراتــه وباألخــص يف «اللغــة» ،حيــث اللغــة اإلجنليزيــة باتــت ضروريــة،
النصيحــة احملضــة َّ
فض ـ ً
ا علــى ضــرورة اكتســابه مهــارات عديــدة وتطويــر ذاتــه ،فاملؤهــل اجلامعــي ال يكفــي كل ذلــك لكــي
يتحمــل العمــل والتعــب يف مهــن بدائيــة
يحظــى بفرصــة مناســبة يف تلــك املدينــة العامليــة ،وإال البديــل أن
َّ
حتــى يحصــل علــى فرصــة ج ّيــدة.
ً
مــا اســتوقفني كلمــة مــا زلــت اتذكرهــا حتــى اآلن ،أعطتنــي انطباعــا عــن اإلجنــاز الــذي حققتــه دولــة
كاإلمــارات ،وهــي دومــاً بفضــل شــيوخها ورؤيتهــم الثاقبــة عامــرة بإجنــازات غيــر مســبوقة يف كل مــن
أبوظبــي ودبــي وباقــي اإلمــارات األخــرى ،حيــث جــاءت إجابتــه مفاجئــة لــي قائ ـ ً
ا« :ال يهــم التعــب ..إنهــا
دبــي».
ً
تركــت احملــل بعــد أن أشــتريت مــا تريــده ابنتــي العزيــزة ،وال أريــده أنــا ،فدائم ـا هــي التــي تختــار ،وتلــك
الكلمــة يف بالــي وعقلــي« ..ال يهــم التعــب ..إنهــا دبــي» ..لقــد حت ّولــت اإلمــارات ملــاذ للشــباب العربــي
للعمــل واحليــاة الكرميــة ،إذاً هنــاك أمــل وشــعاع مــن نــور بــل شــمس مشــرقة اســمها اإلمــارات بــكل
إماراتهــا الســبع.
ً
أســعدتني تلــك الكلمــة ،بأننــا كعــرب يحــق لنــا أن نرفــع رؤســنا عاليـا ،ألننــا نــرى جتربــة بــل إجنــاز ســاطع
ســطوع الشــمس ،وأن بلــداً عربي ـاً بــات محــط أنظــار ليــس الشــباب العــرب وحســب ،بــل اجلنســيات مــن
كافــة دول العالــم ..أليــس يعيــش يف اإلمــارات أكثــر مــن  210جنســيات مــن كافــة أصقــاع األرض ،مــا الــذي
جذبهــم للحضــور واإلقامــة يف اإلمــارات أو العمــل أو الســياحة ..إنهــا مــن دون شــك معجــزة تنمويــة دولــة
ناجحــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً واألهــم ازدهارهــا احلضــاري ،فاإلمــارات تخاطــب العالــم بلغــة التحضــر
واحتــرام اجلميــع.
ً
ويف نهايــة كلمتــي ال أجــد ســوى كلمــة واحــدة فقــط يف أذني ..حقا إنها اإلمارات!
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