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قيادة ... رؤية ... إنجازات
بقلم رئيس التحرير 

حينمــا تؤمــن دولــة بضــرورة اللحــاق بســباق التقــدم كقــدر ال منــاص منــه يف عالــم تتغيــر فيــه وتتبــدل معطيــات تصنيــف 
الــدول علــى خارطــة العامليــة االقتصاديــة، فــأن األمــر حتمــاً ال يرتبــط بنطــاق قدراتهــا ومحــددات املوقــع اجلغــرايف، 
والتبايــن يف منظومــة الثــروات التــي تســتحوذ عليهــا. ولكــن بتوافــر قيــادة حكيمــة تســتطيع صياغــة جــل القــدرات يف 

اســتراتيجية ورؤى إبداعيــة تهــدف لتحقيــق التقــدم االقتصــادي مبعاييــره التنافســية.

ــادة إمــارة أبوظبــي  ــم، بصمــات وفلســفة قي ــة أبوظبــي 2030، يــرى العال ــوم وبعــد أعــوام قائــل مــن إطــاق رؤي  والي
واضحــة جليــة ســاطعة واكثــر قــدرة علــى العطــاء علــى صعيــد كامــل أركان دولــة اإلمــارات ويف القلــب منهــا عاصمــة 
ــا االقتصــادي وشــراكتها االســتثمارية تتصــدر املشــهد االقتصــادي  ــت مبشــاريعها وتنوعه ــي بات ــي، الت االحتــاد أبوظب
العاملــي، عبــر صفقــات اســتحواذ هــي اقــرب منهــا إلذكاء روح التعــاون واالنفتــاح االقتصــادي وتعزيــزاً للمصالــح املتبادلة، 

وتوطينــاً ألحــدث التقنيــات واملمارســات.

اليــوم نــرى ثمــار حكمــة ورؤى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، واملتابعــة 
واجلهــود احلثيثــة ألخيــه وولــي عهــده األمــن، صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، تتجلــي يف أدبيــات التنميــة االقتصاديــة واحلضاريــة املعاصــرة كنمــوذج قيــادي 

قــل نظيــره.

 وال شــك انــه حينمــا يلــوح احلديــث عــن أذرع اســتثمارية يف مكانــة جهــاز أبوظبــي لاســتثمار، أو شــركة مبادلــة 
والشــركات التابعــة يف العديــد مــن دول العالــم، ميكننــا القــول آنــذاك أن رؤيــة القيــادة، أتــت ثمارهــا، حينمــا نــرى شــركة 
ســتراتاً التابعــة لـ«مبادلــة« تنــال ثقــة عامليــة يف إنتاجهــا مــن مكونــات هيــاكل الطائــرات، وتعــدوا شــريكاً فاعــًا لشــركة 

يف حجــم بيــوجن، وحينمــا نــرى أبوظبــي تقــود مشــاريع عامليــة يف مجــاالت إنتــاج الطاقــة املتجــددة والنظيفــة

ــا  ــى أن تكــون شــاهداً ونبراســاً إعامي ــا عل ــة اســتثمارات، أمنــا عزمن ــى إطــاق مجل ــا عل ــا حينمــا عزمن وال شــك أنن
يواكــب مســارات ومشــاهد التحــول االقتصــادي لإلمــارة للعامليــة، وال شــك أننــا  نــدرك أنهــا ملســؤولية وقعهــا جســيم 
علينــا كفريــق التحريــر« الن اإلعــام االقتصــادي، هــو أعــام احلقائــق واملؤشــرات واألرقــام الصادقــة التــي ال تتحمــل 
مواربــة أو دعايــة إلجنــازات واهيــة، ولكونهــا تعنــي يف نهايــة املطــاف مســؤولية الرصــد ونقــل واإلحاطــة بإجنــازات قيــادة 

عظيمــة إلمــارة ودولــة عظيمــة. 

االفتتاحية 



مايــــو 2016مايــــو 2016

أخـــبار

 تنويه: ماكيت مبدئي غير مخصص للنشر

45

إقرأ في
هذا العدد 

 مجلة فصلية تصدر عن شركة تالل الدولية للنشر واإلعالم

رئيس التحرير: 
محمد شمس الدين 

سكرتيرة التحرير:
رقية فهمي 

هيئة التحرير :
شيماء المنصوري 

على الناجي 
 هالة عطوة

فايزة أبوعالونة
محمد الشنواني

التصوير :
 جاك أنطوان 

لؤى أبو نافعلة

تصميم :
فيصل الشحف

 أريفا جروب  
www.arevagroup.ae

الناشر:
شركة تالل الدولية للنشر واالعالم 

منطقة ابوظبي الحرة لالعالم 
بناية نورث بارك - الطابق الثالث -

 مكتب  301 الطريق الشرق الدائري

التحرير :
هاتف/0097124441186 

فاكس / 0097124441187
Email : info@telalint.com

اإلعالنات:
ماريا الصباغ

0097124441186
009710526010144

التوزيع 
شركة ابوظبي للتوزيع 

تحذير : 
جميع حقوق النشر محفوظة لشركة 

تالل الدولية للنشر واإلعالم
 بموجب القوانين الصادر والمنظمة 

لألعالم في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

09

18

26

35

54

38

اإلمارات تقود قطار الحكومات 
الذكية في منطقة الشرق 

األوسط 

»مبادلة« حققت نتائج إيجابية خالل 
2015 على الرغم من التقلبات 
االقتصادية التي شهدها العالم

مليارا درهم أجمالي أرباح »صناعات« 2015

بحث التعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق 
االجتماعي للتنمية بمصر

»االتحاد للطيران« تشارك في معرض الهند للطيران 2016 
 

»اتصاالت« تطلق أول خدمة بنظام العرض فائق الدقة في 
منطقة الشرق األوسط

القطاع الصحي ...فرص واعدة للمستثمرين وركيزة لرؤية 
أبوظبي 2030

سوق أبوظبي يعرض تجربته في تطبيق لغة البرمجة المرنة 
للتقارير المالية

»مصدر« تدعم منظومة 
األمن المائي بمساهمات 

مستدامة

مليار درهم الناتج المحلي اإلجمالي 
إلمارة أبوظبي مع نهاية الربع الثالث 
من 2015

أبوظبي تتربع على 
عرش سياسات التنوع 
االقتصادي إقليميا 

101650

88 42



مايــــو 2016مايــــو 2016

 تنويه: ماكيت مبدئي غير مخصص للنشر

67

أخـــبار

والكفــاءة والتميــز، وال يســعنا يف هــذا 
جهودهــم  علــى  نثنــي  أن  إال  املقــام 
ــة  ــق رؤي ــة يف حتقي ومســاهماتهم اجلليل
القــادة املؤسســن ومــا وصلنــا إليــه مــن 

اليــوم. مرموقــة  مكانــة 
وأشــار ســموه إلــى أنــه ال شــك يف أن 
مــا مييــز اجلهــاز عــن غيــره هــو ثقافتــه 
تنــوع  بــن  جتمــع  والتــي  املؤسســية 
أكثــر  الذيــن ميثلــون  البشــرية  كــوادره 
مــن  تعمــل  مختلفــة  جنســية   60 مــن 
مقــره الرئيــس يف أبوظبــي، واملســؤولية 
املشــتركة امللقــاة علــى عاتقنــا جميعــا 
إمــارة  ازدهــار  علــى  احملافظــة  جتــاه 
أبوظبــي واملســاهمة يف تأمــن الرخــاء 

املســتقبل. ألجيــال 
علــى  العمــل  اجلهــاز  مهمــة  وتتضمــن 
تنميــة متزنــة لــرأس املــال عبــر منهجيــة 
بشــرية  وكــوادر  محكمــة  اســتثمارية 
الســمات  مــن  يعتبــر  والــذي  ملتزمــة، 
األساســية جلميــع أعمالنــا ونشــاطاتنا 

- ابتــداًء مــن طريقــة تخطيــط وتنظيــم 
اتخــاذ  آليــة  إلــى  وصــوالً  األعمــال 

القــرارات.
عزمية وطموح

وأشــار رئيــس ديــوان ولــي عهــد أبوظبي، 
أبوظبــي  جلهــاز  املنتــدب  العضــو 
لاســتثمار، إذا مــا عدنــا بالذاكــرة إلــى 
املاضــي ســنلمس اليــوم العزميــة والثقــة 
والطمــوح نفســه الــذي متيــزت بــه تلــك 
الفرقــة الصغيــرة املنتقــاة مــن الكــوادر 

االســتثمارين  واخلبــراء  اإلماراتيــة 
لوضــع  تكليفهــم  مت  الذيــن  الدوليــن 
أســس اجلهــاز وإرســاء قواعــده يف عــام 

.1976
وقــال ســموه لقــد عمــل موظفــو اجلهــاز 
مــن  بكثيــر  أبســط  بيئــة  يف  األوائــل 
ــاز اليــوم  ــل فيهــا اجله ــة التــي يعم البيئ
وبينمــا تفصــل موقــع مقــر اجلهــاز األول 
احلالــي  املقــر  عــن  قصيــرة  مســافة 
أبوظبــي.. كورنيــش  الكائــن يف شــارع 

إال أن املقــر األول كان أصغــر مســاحة 
وعبــارة عــن مجموعــة مكاتــب مشــتركة 
تقــع بالقــرب مــن املقــر الرئيــس احلالــي 
لبنــك أبوظبــي الوطنــي بــل ولــم تكــن 
باملدينــة  شــبيهة  نفســها  أبوظبــي 
املزدهــرة التــي نراهــا اليــوم فلــم يكــن 
يتجــاوز  آنــذاك  الســكاني  تعدادهــا 

ألــف نســمة. املئتــي 
كانــت  الواقــع  يف  ســموه:  وأضــاف 
تعكــس  للجهــاز  األولــى  االســتراتيجية 

زايــد  بــن  حامــد  الشــيخ  ســمو  أكــد 
عهــد  ولــي  ديــوان  رئيــس  نهيــان،  آل 
جلهــاز  املنتــدب  العضــو  أبوظبــي، 
يعــد  اجلهــاز  أن  لاســتثمار،  أبوظبــي 
الســيادية  املؤسســات  أفضــل  أحــد 
خــال  مــن  العالــم  يف  لاســتثمار 
مســيرته الزاخــرة باإلجنــازات الكبيــرة 

املتواصلــة. والنجاحــات 
وقــال ســموه يف كلمتــه مبناســبة احتفــال 
جهــاز أبوظبــي لاســتثمار مبــرور أربعــة 
إطــار  يف  »إنــه  تأسيســه  علــى  عقــود 
التخطيــط  علــى  الشــديد  احلــرص 
أهدافــا  دائمــا  نضــع  للمســتقبل 
مســيرتنا  نواصــل  فيمــا  املــدى  بعيــدة 
األنظمــة  كفــاءة  وتعزيــز  تطويــر  نحــو 

والعمليــات«.
ــد  ــن زاي وأضــاف ســمو الشــيخ حامــد ب
العقــود  مــدار  علــى  أنــه  نهيــان  آل 
ــي  ــاز أبوظب ــة مضــى جه ــة املاضي األربع
لاســتثمار بخطــى واثقــة منــذ تأسيســه 

أكبــر  أحــد  ويصبــح  لينمــو،  كمكتــب 
املؤسســات االســتثمارية وأكثرهــا تطــورا 
يف العالــم وحتقــق هــذا بفضــل نهجــه 
املتفــرد يف العمــل والــذي يلخص مســيرة 
40 عامــا توجتهــا إجنــازات ملموســة.

عهــد  ولــي  ديــوان  رئيــس  وأوضــح 
جلهــاز  املنتــدب  العضــو  أبوظبــي، 
أبوظبــي لاســتثمار، أن مهمــة اجلهــاز 
تتضمــن العمــل علــى تنميــة متزنــة لرأس 
املــال عبــر منهجيــة اســتثمارية محكمــة 
وكــوادر بشــرية ملتزمــة والــذي يعتبــر 
مــن الســمات األساســية جلميــع أعمــال 
اجلهــاز ونشــاطاته ابتــداء مــن طريقــة 
تخطيــط وتنظيــم األعمــال وصــوالً إلــى 

آليــة اتخــاذ القــرارات.
تنوع استثماري

وأكــد ســموه أن املكانــة املتميــزة التــي 
يتمتــع بهــا جهــاز أبوظبــي لاســتثمار 
هــي خاصــة القيــم التــي تبناهــا وثمــرة 
التــي  والصغيــرة  الكبيــرة  اإلجــراءات 

اتخذهــا خــال مســيرته الناجحــة علــى 
مــدى العقــود األربعــة املاضيــة، مضيفــاً 
»نحــن اليــوم لدينــا اســتثمارات عــدة مــن 

فئــات وأنــواع األصــول االســتثمارية..
ــم نكتــف باإلجنــازات التــي حققناهــا  ول
بــل نواصــل مســيرة النمــو والتطــور علــى 
الصعيديــن االســتثماري والتنظيمــي مبــا 
واقتنــاص  اغتنــام  علــى  قدرتنــا  يعــزز 
الفــرص بالشــكل األمثــل.. لقــد قطــع 
أشــواطاً  لاســتثمار  أبوظبــي  جهــاز 
إمكاناتــه  تطويــر  ســبيل  يف  كبيــرة 
الداخليــة وتعزيــز مرونتــه وقدرتــه علــى 
التكيــف مــع ظــروف الســوق املتغيــرة«.

كوادر مؤهلة
للجهــاز  كان  مــا  أنــه  ســموه  وأضــاف 
أن يحقــق النمــو والنجــاح دون كــوادره 
عددهــم  بلــغ  والذيــن  البشــرية، 
اإلجمالــي حوالــي 5.000 موظــف منــذ 
عقــود  مــدى  علــى  وضعــوا  تأسيســه 
مضــت منوذجــاً يحتــذى بــه يف الــوالء 

مسيرة زاخرة 
باإلنجازات

على مدار 4 
عقود

جهاز أبوظبي لإلستثمار

5.000 موظف 
يمثلون أكثر من 60 

جنسية مختلفة 
يمثلون نموذجًا 

يحتذى به في الوالء 
والكفاءة والتميز

سمعتنا المؤسسية تعتلي سلم 
أولوياتنا ألن االستثمار المربح قد 
ينسى سريعا.. ولكن ارتكاب خطأ 
واحد عند اتخاذ قرار قد يبقى في 

الذاكرة ألعوام.
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بســاطة العالــم آنــذاك.. إذ انحصــرت 
األســهم  محافــظ  يف  االســتثمار  علــى 
عــدد  يديرهــا  كان  التــي  والســندات 
االســتثمارين  املديريــن  مــن  قليــل 
إشــراف  املرموقــن حتــت  اخلارجيــن 
فشــيئاً  شــيئاً  ولكــن  الداخلــي  فريقنــا 
ــة حــول  ــر الظــروف االقتصادي ومــع تغي
العالــم تطــورت ثقافــة جهــاز أبوظبــي 
لاســتثمار لتركــز علــى التعــاون وتبــادل 

اآلراء..
بالتــوازي مــع النظــر إلــى كل مــا يقــوم 
بــه مــن خــال رؤيــة بعيــدة املــدى. فعلــى 
صعيــد االســتثمارات اعتمدنــا سلســلة 
اتخــاذ  تضمــن  التــي  اإلجــراءات  مــن 
ــة  قــرارات تســتند إلــى حتليــات مفصل

ومســؤوليات محــددة ..
مبــدأ  علــى  تقــوم  فاســتراتيجيتنا 
صريــح وواضــح يتلخــص يف يقيننــا بــأن 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  متثــل  املخاطــرة 
ســمعتنا  أن  إال  االســتثمارية  العمليــة 
ــاً  ــا دائم ــي ســلم أولوياتن املؤسســية تعتل
فاالســتثمار املربــح قــد ينســى ســريعا.. 
ولكــن ارتــكاب خطــأ واحــد عنــد اتخــاذ 

قــرار قــد يبقــى يف الذاكــرة ألعــوام.

الشــركة  أربــاح  إجمالــي  معــدل  بلــغ 
خــال  »صناعــات«  العامــة  القابضــة 
العــام 2015 قبــل احتســاب الضرائــب 
والرســوم واإلهــاك واالســتهاك نحــو 

. مليــاري درهــم 
و قفــزت إيــرادات » صناعــات » الكليــة 
إلــى 14.04 مليــار درهــم بنمــو نســبته 5 
باملائــة مقارنــة بالعــام 2014 التــي بلغــت 

ــار درهــم. خالهــا 13.42 ملي
ــس،  ــال ســعادة حســن جاســم النوي و ق
إن  »صناعــات«  إدارة  مجلــس  رئيــس 
النتائــج املاليــة التــي حققتهــا الشــركة 
اجليــد  التشــغيلي  األداء  تعكــس 
العاملــة  التابعــة  للشــركات  واملتــوازن 
ــي تشــمل  ــن القطاعــات والت يف عــدد م
»شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة« 
و«دوكاب« و«حديــد اإلمــارات« و«أركان« 
إلــى  مشــيرا  و«الفوعــة«  و«أغذيــة« 
ثــاث  تضــم  »صناعــات«  محفظــة  أن 

وهــي  اإلنشــاء  قيــد  أخــرى  شــركات 
األملنيــوم  لســحب  الطويلــة  شــركة 
ــة  ــوم« و«الغربي تالكــس« و«دوكاب لألملني
لألنابيــب« والتــي ســتضيف إلى إيرادات 

عملياتهــا. بــدأت  متــى  املجموعــة 
مــن  بالرغــم  إنــه  النويــس،  وأضــاف 
التحديــات االقتصاديــة التــي تشــهدها 
األســواق اخلليجيــة يف الوقــت الراهــن 
متكنــت »صناعــات« مــن املضــي قدمــا 
يف  واملســاهمة  اإلجنــازات  حتقيــق  يف 
غيــر  الصناعيــة  القطاعــات  تعزيــز 
وذلــك  أبوظبــي  إمــارة  يف  النفطيــة 
املتناغمــة  الســتراتيجيتنا  كنتيجــة 
واملنســجمة مــع خطــة أبوظبــي 2030 
الراميــة لتنويــع اقتصــاد اإلمــارة وتقليــل 
االعتمــاد علــى النفــط كمصــدر رئيســي 
للدخــل وتعزيــز القطــاع الصناعــي يف 

الدولــة.
تطويــر  يف  »صناعــات«  جنــاح  وأكــد 

قيمــة  وذات  رائــدة  صناعيــة  كيانــات 
يف  عاليــة  تنافســية  وقــدرة  مضافــة 
تصنيــع  مثــل  القطاعــات  مــن  العديــد 
النفــط والغــاز  البنــاء وخدمــات  مــواد 
واملشــروبات  واألطعمــة  واملعــادن 

. وغيرهــا
اســتمرارية  علــى  النويــس،  وشــدد 
الشــركة يف تأســيس كيانــات صناعيــة 
»صناعــات«  أن  إلــى  مشــيرا  مميــزة. 
دخلــت خــال العــام املاضــي يف مشــروع 
مشــترك مــع حتالــف مكــون مــن رواد 
صناعــة احلديــد اليابانيتــن »جــي أف 
و«ماروبينــي- كوربوريشــن«  ســتيل  إي 

إيتوشــو ســتيل إنكوربوريتــد« لتأســيس 
لألنابيــب«. الغربيــة  »شــركة 

حامد بن زايد : 
جهاز أبوظبي 
لالستثمار أحد 

أكبر المؤسسات 
االستثمارية وأكثرها 

تطوراً في العالم

مليارا درهم
 أجمالي أرباح 

»صناعات« 2015
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»مبادلة« حققت نتائج إيجابية 
خالل 2015 على الرغم من 

التقلبات االقتصادية التي
شهدها العالم

ــى الرغــم مــن خلدون المبارك ــة خــال 2015 عل ــة » حققــت نتائــج إيجابي إن » مبادل
ــث حققــت إجنــازات  ــم حي ــي شــهدها العال ــة الت ــات االقتصادي التقلب
بتســليم  متثلــت  االجتماعيــة  التحتيــة  البنيــة  صعيــد  علــى  مهمــة 
مشــاريع حيويــة يف أبوظبــي توجــت بافتتــاح مستشــفى »كليفانــد 
كلينــك أبوظبــي« ومواصلــة أعمــال التطويــر يف جزيــرة املاريــه وتعزيــز 
قاعــدة العمليــات يف قطاعــات أساســية بالنســبة للشــركة مثــل صناعــة 
الطيــران وتكنولوجيــا املعلومــات األمــر الــذي ميكنهــا مــن اإليفــاء 
باملهمــة املوكلــة إليهــا واملســاهمة يف تنفيــذ أولويــات حكومــة أبوظبــي 

املتمثلــة يف حتقيــق نهــج التطويــر والتنويــع االقتصــادي.
وأضــاف املبــارك أنــه علــى الرغــم مــن التوقعــات بــأن التحديــات 
ــام 2016 ومــا  ــى مســتوى االقتصــاد العاملــي ســتتواصل خــال الع عل
بعــده فــإن الشــركة ســتبقى ملتزمــة مبواصلــة التركيــز علــى اإلدارة 
املتأنيــة وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية بجانــب اإلدارة املباشــرة لألصــول 
والشــركات التابعــة لهــا وهــي أمــور أساســية لتجــاوز الصعوبــات التــي 

ــي. يشــهدها االقتصــاد العامل
وتضمنــت أهــم اإلجنــازات التشــغيلية ملجموعــة »مبادلــة« يف العــام 
2015 مــا يلــي.. بــدأ مستشــفى »كليفانــد كلينــك أبوظبــي« اســتقبال 
مرضــاه خــال شــهر مــارس اجلــاري وشــهد منــذ ذلــك احلــن تســجيل 
أكثــر مــن 58 ألــف موعــد للكشــف الطبــي 50  ألــف منهــا ملرضــى مــن 

مواطنــي الدولــة.
ويوفــر املستشــفى حاليــا رعايــة متخصصــة للمرضــى الذيــن كانــوا 

ــاج. ــة لتلقــي الع ــى خــارج الدول يضطــرون ســابقا للســفر إل
كمــا اســتقبل املستشــفى منــذ افتتاحــه نحــو / 800/ مريــض اختــاروا 
احلضــور مــن / 35 / دولــة خصيصــا إلــى دولــة اإلمارات لتلقي الرعاية 

ارتفعــت إيــرادات شــركة املبادلــة للتنميــة 
 2015 املاضــي  العــام  خــال  »مبادلــة« 
ملــا يربــو فــوق 34 مليــار درهــم مقارنــة 
بـــ32.7 مليــار درهــم خــال 2014 وذلــك 
بفضــل ارتفــاع اإليــرادات املتأتيــة مــن 
قطاعــات أشــباه املوصــات وتكنولوجيــا 
والرعايــة  واالتصــاالت  املعلومــات 

الصحيــة والعقــارات والبنيــة التحتيــة.
ــاري  ــغ حجــم الدخــل التشــغيلي »ملي وبل
مليــار  بـــ4.3  مقارنــة  إماراتــي«  درهــم 
درهــم إماراتــي خــال 2014  فيمــا بلــغ 
حجــم األربــاح 1.2 مليــار درهــم إماراتــي 
ــي عــام  ــار درهــم إمارات ــع ملي ــة م مقارن
 « إلعــان شــركة  2014. وذلــك وفقــاً 

مبادلــة«  - شــركة االســتثمار والتطويــر 
التــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقــرا لهــا - 
مؤخــراً عــن نتائجهــا وبياناتهــا املاليــة 
التشــغيلية  إجنازاتهــا  وأبــرز  املدققــة 

.2015 للعــام 
وقــال خلــدون خليفــة املبــارك الرئيــس 
التنفيــذي للمجموعــة والعضــو املنتــدب 

34.1 مليار درهم أيرادات مبادلة
 العام  2015

تحقيق إنجازات مهمة 
على صعيد البنية التحتية 
االجتماعية بإمارة أبوظبي 
تتضمن أفتتاح مستشفى 

»كليفالند كلينك أبوظبي« 
ومواصلة أعمال التطوير 

في جزيرة الماريه 



مايــــو 2016مايــــو 2016

أخـــبار

 تنويه: ماكيت مبدئي غير مخصص للنشر

1213

ويســاهم النمــو الــذي تشــهده »ســتراتا« 
يف توفيــر مجموعــة واســعة مــن فــرص 
عاليــة  ملهــارات  حتتــاج  التــي  العمــل 
أعلنــت  وقــد  العــن..  مدينــة  ملجتمــع 
»ســتراتا« أن اإلماراتيــات شــكلن نســبة 
العاملــة  اإلماراتيــة  الكــوادر  مــن   86٪

فيهــا خــال العــام 2015.
ويف مجمــع »نبــراس لصناعــة الطيــران« 

يف مدينــة العــن املشــروع املشــترك مــع 
ازداد  للمطــارات«  »أبوظبــي  شــركة 
املجمــع  يف  العاملــة  الشــركات  عــدد 
مــع إجنــاز أكثــر مــن ٪85 مــن خطــط 
مت  كمــا  األولــى  املرحلــة  يف  التطويــر 
مــن قطــع  يزيــد عــن 60٪  مــا  حجــز 

املجمــع. ضمــن  األراضــي 
لصناعــة  »نبــراس  مجمــع  وميثــل 

الطيــران« يف العــن احملــور الرئيســي 
إلنشــاء مركــز عاملــي لصناعــة الطيــران 

اإلمــارات. دولــة  يف 
املعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  ويف 
»مبادلــة«  أطلقــت   .. واالتصــاالت 
إم«  بــي  »آي  شــركة  مــع  بالشــراكة 
مشــروع  وهــي  »كوغنيــت«  شــركة 
احلوســبة  نظــام  لتوفيــر  مشــترك 

الطبيــة فيهــا وحتديــدا يف مستشــفى 
»كليفانــد كلينــك أبوظبــي« ممــا يــدل 
ــة  ــة الصحي ــة الرعاي ــى جــودة ونوعي عل

املتاحــة يف أبوظبــي.
وجنــح مستشــفى »هيلــث بوينــت« التابــع 
الصحيــة«  للرعايــة  »مبادلــة  لشــبكة 
مدينــة  يف  والواقــع  املســتوى  عامليــة 
العــاج  توفيــر  يف  الرياضيــة  زايــد 
ألكثــر مــن  185 ألــف مريــض يف العــام 
2015 منهــم مــا يقــرب مــن 150 ألفــا 
مــن مواطنــي اإلمــارات .. وقــد أصبــح 
الرعايــة  مرافــق  أحــد  املستشــفى 
يف  تســاهم  التــي  الرئيســية  الصحيــة 
امللحــة  الصحيــة  االحتياجــات  تلبيــة 

أبوظبــي. إمــارة  يف  للســكان 
والبنيــة  العقــارات  صعيــد  وعلــى 
التحتيــة.. شــهدت جزيــرة املاريــه وهــي 
مشــروع التطويــر العقــاري الــذي تتولــى 
والبنيــة  للعقــارات  »مبادلــة  وحــدة 
رئيســية  تطــورات  تطويــره  التحتيــة« 

إلــى جانــب افتتــاح مستشــفى »كليفانــد 
كلينــك أبوظبــي« الواقــع فيهــا وكانــت 
أبــرز تلــك التطــورات .. اتخــذ »ســوق 
ــه مقــرا  ــرة املاري ــي العاملــي« جزي أبوظب
مبثابــة  اجلزيــرة  وباتــت  لــه  رئيســيا 
ــي وتضــم  ــي ألبوظب ــي العامل ــز املال املرك
لعــدد  واإلقليميــة  الرئيســية  املقــرات 
والشــركات  واملؤسســات  البنــوك  مــن 

العامليــة. املاليــة 
اإلنشــاءات  أعمــال  مــن  االنتهــاء  ومت 
»فورســيزونز  فنــدق  يف  الرئيســية 
يبــدأ  أن  املقــرر  ومــن  أبوظبــي« 
اســتقبال ضيوفــه خــال مايــو القــادم 
»املاريــه  يف  اإلنشــاءات  أعمــال  وبــدء 
ســينترال« وهــو مشــروع تطويــر عقــاري 
مســاحته  تبلــغ  االســتخدامات  متعــدد 
3.1 مليــون قــدم مربــع وســيضم عنــد 
افتتاحــه مجمعــا ســكنيا ومرافــق عامليــة 
املســتوى للتســوق والضيافــة والترفيــه.

الطيــران  صناعــة  صعيــد  علــى  أمــا 
ــرز  ــت أب ــات الهندســية .. فكان واخلدم
 2015 العــام  يف  »مبادلــة«  إجنــازات 
مــا يلــي.. حصلــت »ســتراتا« الشــركة 
الطائــرات  هيــاكل  ملكونــات  املصنعــة 
التــي تتخــذ مــن مدينــة العــن مقــرا لهــا 
علــى عقــد لتصنيــع األســطح اخلارجيــة 
»إيربــاص  طائــرات  أجنحــة  لرفــارف 
ــى  ــد العقــد حت ــه »350-1000« وميت إي

.2023 العــام 
وقامــت شــركة »بوينــج« بتســليم أولــى 
»درمياينــر  طــراز  مــن  طائراتهــا 
تصنيعهــا  مت  مبكونــات  املــزودة   »787
يف مدينــة العــن إلــى شــركة »االحتــاد 

للطيــران«.

 10 مليار دوالر قيمة 
شراكة بين حكومة 

أبوظبي والصين 
من خالل »مبادلة« 

إلطالق صندوق 
سيادي استراتيجي 

لالستثمارات 
المتبادلة

مستشفى 
»هيلث بوينت« 

التابع لشبكة 
»مبادلة للرعاية 

الصحية« خدمات 
العالج ألكثر من 
185 ألف مريض 

العام 2015
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واتســون«  إم  بــي  »آي  مــن  اإلدراكيــة 
واملؤسســات  الشــركات  منــه  تســتفيد 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  يف 
دولــة  مكانــة  تعزيــز  بهــدف  إفريقيــا 
اإلمــارات كمركــز إقليمــي لتكنولوجيــا 

واالتصــاالت. املعلومــات 
والتعديــن..  املعــادن  مجــال  يف  أمــا 
فقــد عــززت شــركة »اإلمــارات العامليــة 
منتــج  أكبــر  رابــع  وهــي  لألملنيــوم« 
خــارج  العالــم  يف  األولــي  لألملنيــوم 
ــن  ــة بشــكل مشــترك م الصــن واململوك
قبــل كل مــن »مبادلــة« ومؤسســة دبــي 
عملياتهــا  احلكوميــة  لاســتثمارات 
مــن  واحــدة  وباتــت  الثانــي  للعــام 
دولــة  يف  الصناعيــة  الشــركات  أكبــر 
ــر مــن  ــع أكث ــث قامــت ببي اإلمــارات حي
/ 2.4/ مليــون طــن مــن األملنيــوم ذي 
 / 250 اجلــودة العاليــة ألكثــر مــن / 

العالــم. حــول  عميــا 
 .. املتجــددة  بالطاقــة  يتعلــق  وفيمــا 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  افتتحــت 
املتجــددة » آيرينــا » مقرهــا الرئيســي 
العاملــي يف »مدينــة مصــدر« وتســاهم 
مثــل  عامليــة  شــركات  جانــب  إلــى 
و«ســيمنز«  الكتريــك«  »جنــرال 
نظــام  تطويــر  يف  مارتــن«  و«لوكهيــد 
يركــز  مصــدر«  »مدينــة  يف  متكامــل 
علــى االســتدامة والبحــوث واألعمــال 

والتعليــم. التجاريــة 
املاليــة  االســتثمارات  مجــال  ويف 
حكومــة  أوكلــت  فقــد   .. الســيادية 
أبوظبــي إلــى »مبادلــة« إبــرام شــراكة 
ســيادية مــع الصــن مــن خــال إطــاق 
صنــدوق اســتثمار ســيادي اســتراتيجي 
بقيمــة /10/ مليــارات دوالر أمريكــي 
ودولــة  الصــن  يف  االســتثمار  بهــدف 
اإلمــارات عبــر قطاعــات وفئــات أصــول 

متعــددة.
بــدأت   .. والغــاز  النفــط  قطــاع  ويف 
شــركة »مبادلــة للبتــرول« اإلنتــاج مــن 

حقــل »نونــغ يــاو« النفطــي وهــو ثالــث 
تايانــد  يف  الشــركة  تشــغله  حقــل 
وذلــك وفــق اجلــدول الزمنــي احملــدد 
وامليزانيــة املخصصــة األمــر الــذي رفــع 
إجمالــي اإلنتــاج مــن احلقــول الثاثــة 
التابعــة لـــ »مبادلــة للبتــرول« يف تايانــد 
يوميــا  نفــط  برميــل   /33.300/ إلــى 
منتــج  أكبــر  ثانــي  الشــركة  لتصبــح 

البــاد. يف  اخلــام  للنفــط 
للفتــرة  املاليــة  النتائــج  أبــرز  ومــن 
املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2015 .. بلــغ 
مجمــوع املوجــودات / 246.4/ مليــار 

 2015 عــام  خــال  إماراتــي  درهــم 
درهــم  مليــار   /  243.6  / بـــ  مقارنــة 

.  2014 عــام  نهايــة  إماراتــي 
وبلــغ إجمالــي حقــوق امللكيــة »حكومــة 
درهــم  مليــار   /  174  / أبوظبــي« 
إماراتــي يف نهايــة عــام 2015 مقارنــة 
بـــ /175.7 / مليــار درهــم إماراتــي يف 

.2014 عــام  نهايــة 

- 1.2 مليار درهم أرباح »مبادلة« العام 2015
- 246.4 مليار درهم مجموع أصول الشركة 

تعزيز قاعدة العمليات في قطاعات أساسية 
لـ«مبادلة« كصناعة الطيران وتكنولوجيا 
المعلومات ساهم في تنفيذ أولويات حكومة 
أبوظبي المتمثلة في تحقيق نهج التطوير 
والتنويع االقتصادي.

مستشفى كليفالند 
كلينك أبوظبي استقبل 
800 مريض من 35 دولة
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ــد مــن اإلجــراءات  املتجــددة، بالعدي
نهايــة  مت  حيــث  الشــأن  هــذا  يف 
املرحلــة  إطــاق  املاضــي  العــام 
امليــاه  حتليــة  ملشــروع  التشــغيلية 
املتجــددة  الطاقــة  علــى  باالعتمــاد 
غنتــوت،  منطقــة  يف  التجريبــي 
والــذي يهــدف إلــى إنتــاج 1500 م3 
ــاً  ــاه الصاحلــة للشــرب يومي مــن املي
علــى مــدى الشــهور اخلمســة عشــر 

املقبلــة«.
تقتصــر  لــم  الرمحــي:  وأضــاف 
تعزيــز  يف  »مصــدر«  مســاهمات 
محلــي  نطــاق  علــى  املائــي  األمــن 
»التحالــف  قــادت  حيــث  فحســب 
النظيفــة«  امليــاه  لتحليــة  العاملــي 
الرامــي إلــى توحيــد جهــود الاعبــن 
امليــاه  حتليــة  مجــال  يف  الرئيســن 

النظيفــة  والطاقــة 
انبعاثــات  مــن  للحــد 
أوكســيد  ثانــي  غــاز 
الكربــون الناجتــة عــن 
ــاه  ــة املي ــات حتلي عملي

العالــم«. يف 
قالــت  جانبهــا  ومــن 
مديــر  احلوســني،  نــوال  الدكتــورة 
»مصــدر«  يف  االســتدامة  إدارة 
لطاقــة  زايــد  جائــزة  إدارة  ومديــر 
العاملــي  اليــوم  يقــدم  املســتقبل:« 
الضــوء  لتســليط  فرصــة  للميــاه 
والطاقــة  امليــاه  تأمــن  أهميــة  علــى 
وقــد  املســتدامة.  التنميــة  لتحقيــق 
حرصــت قيادتنــا الرشــيدة ومــن خــال 
علــى  املســتقبل،  لطاقــة  زايــد  جائــزة 
تكــرمي وتشــجيع رواد تطويــر احللــول 
ــة،  ــاه والطاق ــرة يف قطاعــات املي املبتك
ممــا جعــل احلصــول علــى ميــاه شــرب 
نظيفــة وآمنــة وبأســعار معقولــة واقعــاً 
ملموســاً لـــ 7 مايــن إنســان يف عــدد 
ــدول، الســيما بنغاديــش،  ــر مــن ال كبي

والفلبــن«. وغانــا  والهنــد، 

خــال  ومــن  مصــدر  مدينــة  وتســهم 
يف  واملســتدامة  الذكيــة  تصاميمهــا 
احلــد مــن اســتهاك امليــاه يف مبانيهــا 
بنســبة ٪45 مقارنــة مــع مــا تســتهلكه 
يجعلهــا  ممــا  التقليديــة  املبانــي 
املســتقبل  ملــدن  بــه  يحتــذى  منوذجــاً 
العمرانــي  التطويــر  علــى  القائمــة 
جانــب  إلــى  هــذا  للبيئــة،  الصديــق 
الفاقــدة.  للميــاه  اســتخدامها  إعــادة 
أول  عــن  اإلعــان  مؤخــراً  مت  كمــا 
إلنتــاج  العالــم  يف  بحثيــة  منشــأة 
باســتخدام  والوقــود  الغذائيــة  املــواد 
املرويــة مبيــاه  الصحراويــة  األراضــي 
مصــدر  مدينــة  يف  املقامــة  البحــر، 
 2 مســاحة  علــى  ميتــد  موقــع  علــى 
ــوم  ــار ويديرهــا معهــد مصــدر للعل هكت
»مشــروع  قبــل  مــن  والتكنولوجيــا، 
املســتدامة«  الطاقــة احليويــة  أبحــاث 
استكشــاف  الــى  الهــادف   ،)SBRC(
احليويــة  الكتلــة  زراعــة  كيفيــة 
الغــذاء لســكان  تأمــن  للمســاهمة يف 
العالــم، مــع احلفــاظ علــى إمــدادات 

العذبــة. امليــاه 

لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  الرمحــي  جميــل  محمــد  أكــد 
تأمــن  أن  للميــاه،  العاملــي  اليــوم  مبناســبة  »مصــدر« 
مصــادر امليــاه مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه العالــم، 
امليــاه  نســبة  أن  خصوصــاً  املقبلــة،   املرحلــة  خــال 
امليــاه  إجمالــي  مــن   3٪ تتعــدى  ال  للشــرب  الصاحلــة 
املتوفــرة حاليــاً، وقــال: مــع التوقعــات التــي تشــير إلــى 
أن عــدد ســكان األرض ســيتخطى 9 مليــار نســمة بحلــول 

عــام 2050، مؤكــداً أهميــة مســارعة احلكومــات التخــاذ 
املــورد  هــذا  اســتنزاف  مــن  للحــد  فوريــة  إجــراءات 
االحتفــال  مبناســبة  مؤكــداً  توفــره،  وضمــان  احليــوي 
اتخــذت  اإلمــارات  دولــة  بــإن  للميــاه،  العاملــي  باليــوم 
إجــراءات اســتباقية  إلدراكهــا العاقــة املترابطــة بــن 
أمــن امليــاه والطاقــة، حيــث قامــت إمــارة أبوظبــي مــن 
خــال »مصــدر« مبــادرة أبوظبــي متعــددة األوجــه للطاقــة 

بمناسبة اليوم العالمي للمياه 2016

العالقــة  تــدرك  اإلمــارات  دولــة 
المترابطــة بيــن آمــن الميــاه والطاقــة

»مصدر« تدعم منظومة 
األمن المائي بمساهمات 
مستدامة
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بحث التعاون بين 
صندوق خليفة 
لتطوير المشاريع 
والصندوق 
االجتماعي 
للتنمية بمصر 

مــن جهتــه أشــادت ســعادة ســها ســليمان األمــن العــام للصنــدوق 
لتطويــر  بتجربــة صنــدوق خليفــة  املصــري  للتنميــة  االجتماعــي 
املشــاريع يف مجــال وبــث روح الريــادة أوســاط املواطنــن وتنمية قطاع 
املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

ــاون  ــز التع ــة يف تعزي ــدوق االجتماعــي للتنمي ــة الصن ــدت رغب وأك
ــة  ــدوق خليفــة خاصــة يف مجــال دعــم املشــاريع االبتكاري مــع صن
واالســتفادة مــن جتربــة إطــاق مركــز خليفــة لابتــكار، وقالــت إن  
إجنــازات الصنــدوق متثــل بتجربــة متكاملــة و أهــم مــا مييــز هــذه 
ــوازن مــا بــن التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة  ــة بأنهــا ت التجرب
رواد  احتياجــات  مختلــف  تلبــي  التــي  املتنوعــة،  البرامــج  عبــر 

ــال. األعم
كمــا أبــدت ســليمان اعجابهــا بالبرامــج االجتماعيــة املميــزة التــي 
يطرحهــا الصنــدوق والتــي تلبــي احتياجــات شــرائح مجتمعيــة 

متنوعــة وتســهم يف تعزيــز الرفــاه االجتماعــي. 

قال سعادة حسن جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق 
خليفــة لتطويــر املشــاريع، أن مركــز خليفــة لابتــكار يهــدف إلــى 
ــر خــال خمــس  ــف مواطــن مبتك ــل عــن أل ــا ال يق احتضــان م
ســنوات، وذلــك إلعطائهــم الفرصــة الكاملــة لتطويــر أفكارهــم 
ومنــاذج أعمالهــم وحتويلهــا إلــى مشــاريع اســتثمارية. جــاء ذلــك 
خــال اســتقباله مبقــر الصنــدوق، ســعادة ســها ســليمان األمــن 
العــام للصنــدوق االجتماعــي للتنميــة املصــري والوفــد املرافــق 
لهــا، حيــث جــرى بحــث ســبل تعزيــز التعــاون القائــم والتنســيق 
وتبــادل اخلبــرات بــن اجلانبــن يف مجــال دعــم وتعزيــز قطــاع 

املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة يف كا البلديــن.
إبراهيــم  حضــره  الــذي  االجتمــاع  خــال  النويــس  وقــال 
املنصــوري الرئيــس التنفيــذي للعمليــات يف صنــدوق خليفــة 
لتطويــر املشــاريع وعــدد مــن مديــري الصنــدوق إن صنــدوق 

العامليــة يف مجــال  املمارســات  أفضــل  مــن  اســتفاد  خليفــة، 
ريــادة االعمــال وتعزيــز قطــاع املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة، 
وقــام بتطويرهــا مبــا يناســب البيئــة االســتثمارية واالقتصاديــة 
ــة اإلمــارات، ممــا ســاهم يف طــرح برامــج دعــم شــاملة  يف دول

ومتكاملــة وفريــدة تلبــي احتياجــات رائــد العمــل املواطــن.
وأضــاف ان مــا مييــز خدمــات صنــدوق خليفــة وبرامجــه اليــوم 
هــي شــموليتها وتنوعهــا لتمتــد مــن املشــاريع النوعيــة االبتكاريــة 
الــى املشــاريع متناهيــة الصغــر ذات الطابــع احلــريف واليــدوي، 
ــث الوعــي يف أوســاط الشــباب  ــدوق جنــح يف ب مؤكــدا أن الصن
املواطنــن بأهميــة ريــادة األعمــال وتشــجيعهم علــى االبتــكار 
واإلبــداع، كمــا ســاهم بشــكل فعــال يف تهيئــة بيئــة مناســبة لنمــو 
وتطــور قطــاع املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة يف الدولــة االمارات 

العربيــة املتحــدة.

مركــز خليفــة لالبتــكار يحتضــن ألــف 
مواطــن مبتكــر خــالل خمــس ســنوات
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مؤشرات مطردة 
بعد تحقيق نتائج 

قياسية للعام 
 2015

عــن  ظبــي،  أبــو  مطــارات  أعلنــت 
ــر مطــار  تســجيل حركــة املســافرين عب
أبوظبــي الدولــي منــواً بنســبة ٪14.1 يف 
شــهر ينايــر مــن العــام اجلــاري، ليصــل 
 2،154،241 إلــى  املســافرين  عــدد 
مليــون مســافر مقارنــة مــع 1،887،631 
مــن  ذاتهــا  الفتــرة  مليــون مســافر يف 

   .2015 العــام 
وجــاءت هــذه النتائــج يف أعقــاب إعــان 
مطــارات أبوظبــي مؤخــراً عــن حتقيقهــا 
مســافريها  حركــة  يف  قياســية  نتائــج 
خــال  الدولــي  أبوظبــي  مطــار  عبــر 
مليــون   23 مــن  بأكثــر   2015 العــام 

مســافر.

ويف هــذا الصــدد، قــال املهنــدس أحمــد 
الهدابــي، الرئيــس التنفيــذي للعمليــات 
النمــو  »أدى  أبوظبــي:  مطــارات  يف 
باعتبارهــا  أبوظبــي  إلمــارة  الكبيــر 
وجهــة عامليــة لألعمــال والســياحة إلــى 
االرتفــاع يف حركــة املســافرين خــال 

شــهر ينايــر«.
وأضــاف الهدابــي: »إن التوســع املســتمر 
يف عمليــات لاحتــاد للطيران يســهم يف 
ــى  ــة املســافرين مــن وإل ــع منــو حرك دف
أبوظبــي. كمــا أن الشــراكات األخيــرة 
للناقــل الوطنــي أثــرت إيجابيــاً يف نتائــج 
ــاً يف إعــان  ــذي يظهــر جلي املطــار، وال
الناقــل الوطنــي عــن الزيــادة الســنوية 
ــن  بنســبة ٪63 يف أعــداد املســافرين م
احلصــص  شــريك  مــع  الهنــد  وإلــى 

ــز.«  ــت آيرواي جي
مــع  الدولــي  أبوظبــي  مطــار  وتعامــل 
14،514 حركــة يف ينايــر 2016، بزيــادة 

يف   14،128 مــع  مقارنــة   2.7٪ بلغــت 
ينايــر 2015، وكانــت بانكــوك، ولنــدن 
وجــدة،  وبومبــاي،  والدوحــة،  هيثــرو، 
ازدحامــاً  األكثــر  اخلمــس  الوجهــات 
عبــر املطــار. كمــا شــهدت عــدة وجهــات 
خــال  املســافرين  حركــة  يف  منــواً 
إيطاليــا  أبرزهــا  كانــت  والتــي  ينايــر، 
املاضــي  الشــهر   79.2٪ نســبته  بنمــو 
مقارنــة مــع ينايــر 2015، فيمــا ســجلت 
اســتراليا منــواً بنســبة ٪37.7 مقارنــة 
مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام املاضــي. 
ويف هــذا اإلطــار، قــال الهدابــي: »إن 
مــع  يتزامــن  اجلوانــب  املتعــدد  النمــو 
أبوظبــي  ملطــارات  املســتمر  االلتــزام 
اجتــاه التعــاون مــع شــركائنا يف شــركات 
الطيــران واألطــراف املعنيــة يف املطــار، 
وذلــك لضمــان جتربــة عامليــة املســتوى 
أبوظبــي  مطــار  عبــر  للمســافرين 

الدولــي.

2.15 مليون 
مسافر عبر 

مطار أبوظبي 
الدولي في 

يناير 2016

»الدار العقارية« أول مطور رئيسي 
مرخص ضمن قانون التنظيم العقاري 

الجديد
أعلنــت شــركة الــدار العقاريــة، عــن حصولهــا علــى رخصــة املطور الرئيســي مــن دائرة 
الشــؤون البلديــة وفقــا ألحــكام قانــون العقــارات اجلديــد الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف 

1 ينايــر 2016.
وقــال طــال الذيابــي، الرئيــس التنفيــذي للتطويــر يف شــركة الــدار العقاريــة: »نحــن 
متفائلــون جــداً لقانــون التنظيــم العقــاري اجلديــد الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف 
أبوظبــي، ومتأكــدون أنــه يرفــع مســتوى التوقــع والشــفافية يف الســوق وبالتالــي زيــادة 
جاذبيــة األســواق للعمــاء احلاليــن واجلــدد. نحــن فخــورون بأننــا الشــركة األولــى يف 
اإلمــارة التــي حتصــل علــى رخصــة املطــور الرئيســي مــن دائــرة الشــؤون البلديــة، فهــو 

يعكــس التزامنــا بالقانــون اجلديــد وســوق العقــارات يف أبوظبــي ككل.«
ويوفــر قانــون التنظيــم العقــاري اجلديــد حمايــة اضافيــة للعمــاء يف املشــاريع 
التطويريــة علــى اخلارطــة، فضــًا عــن تكريــس حقــوق املــاك واملقيمــن ضمــن 

الســكنية احلاليــة.  املجمعــات 
ومــن جانبهــا، رحبــت دائــرة الشــؤون البلديــة مببــادرة الــدار العقاريــة التخاذهــا 
اخلطــوات الازمــة واالمتثــال بالقانــون اجلديــد بســرعة، مشــيرة الــى أنهــا إنــه تتطلــع 
إلــى حتــرك مماثــل مــن قبــل الشــركات العقاريــة األخــرى التخــاذ التدابيــر الازمــة 
لامتثــال للقانــون اجلديــد وتلبيــة املتطلبــات والشــروط الازمــة لضمــان اجلــودة 

ــة.  ــذ يف الوقــت املناســب للمشــاريع التطويري والتنفي

أخـــبار
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دعــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة أبوظبــي الشــركات املســجلة لديهــا 
الــى تعديــل عقــود التأســيس والنظــام االساســي لهــا بهــدف إقرارهــا 
وفــق النمــوذج االسترشــادي املعتمــد الــذي مت االتفــاق عليــه بــن 

الدائــرة وهيئــة االوراق املاليــة والســلع.
وقــال ســعادة خليفــة بــن ســالم املنصــوري وكيــل الدائــرة باإلنابــة 
إن هــذا االجــراء يأتــي يف إطــار حــرص الدائــرة علــى تفعيــل مــواد 
يتعلــق  2015 فيمــا  رقــم )2( لســنة  الشــركات االحتــادي  قانــون 
االشــكال  لكافــة  االساســي  والنظــام  التأســيس  عقــود  بتعديــل 

للشــركات. القانونيــة 
وأوضــح املنصــوري، إنــه مت وضــع اليــة لتعديــل العقــود والنظــام 
االساســي مبــا يتوافــق مــع قانــون الشــركات االحتــادي حيــث تعكــف 
ــى إبــاغ  كافــة شــركات املســاهمة العامــة بهــذه  ــا عل الدائــرة حالي
االليــة ليتســنى لهــا توفيــق أوضاعهــا حســب املــدة املمنوحــة لهــا 

ــو القــادم. ــوم 30 يوني ــي تنتهــي ي ــا والت قانون
قامــت  املســاهمة اخلاصــة  بشــركات  يتعلــق  فيمــا  إنــه  وأضــاف 
دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالتنســيق والتعــاون مــع وزارة االقتصــاد 
لاتفــاق علــى اليــة يتــم مــن خالهــا تفعيــل القانــون واباغ الشــركات 
ــل عقــود تأسيســها ونظامهــا االساســي والنمــوذج  ــة تعدي عــن كيفي

ــرح لهــا.  االسترشــادي املقت
ويف هــذا الســياق ذكــر ســعادة خليفــة املنصــوري، إن باقــي األشــكال 
القانونية للشــركات من شــركات التضامن والتوصية البســيطة وذات 
املســؤولية احملــدودة تقــوم الدائــرة حاليــا بإباغهــا لتوفيــق أوضاعهــا 

وتعديــل عقــود التأســيس اخلاصــة بهــا.

مــن  التنافســية  قدرتهــا  وتعزيــز  املشــاريع  قاعــدة  توســيع 
2030 لرؤيــة  االســتراتيجية  األهــداف 

 أنهــى صنــدوق خليفــة لتطويــر املشــاريع بالتعــاون مــع منظمــة 
التنميــة والتعــاون االقتصــادي، دراســة شــاملة حــول تعزيز ريادة 
األعمــال والنظــام االقتصــادي للمشــاريع الصغيــرة واملتوســطة 
يف أبوظبــي وذلــك بهــدف حتديــد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا 
خللــق بيئــة مناســبة لتنميــة وتطويــر قطــاع املشــاريع الصغيــرة 

يف االمــارة.
وقــال ســعادة عبــد اهلل ســعيد الدرمكــي الرئيــس التنفيــذي 
لصنــدوق خليفــة لتطويــر املشــاريع أن الدراســة التــي اســتمرت 
ــر مــن18 شــهرا خلصــت الــى نتائــج وتوصيــات مهمــة مــن  ألكث

ــي. ــال يف أبوظب ــادة االعم ــة ري ــزز بيئ شــأنها أن تع
وأشــار الى ان الدراســة شــملت عدة محاور ذات عاقة بتعزيز 
بيئــة ريــادة االعمــال مثــل تطويــر مناهــج التعليــم وتشــجيع 
االبتــكار وحتســن بيئــة االســتثمار وتوفيــر بدائــل متويل ميســرة 

وغيرهــا مــن العوامــل املؤثــرة يف بيئــة ريــادة االعمــال.
وأوضــح ان الصنــدوق قــام بالفعــل بتنفيــذ بعــض توصيــات 
جــاء  الــذي  لابتــكار  خليفــة  مركــز  انشــاء  مثــل  الدراســة 
اإلعــان عنــه علــى ضــوء نتائــج هــذه الدراســة متوقعــا ان 
يقــوم الصنــدوق بتنفيــذ العديــد مــن املبــادرات تنفيــذا لبعــض 

الدراســة. تلــك  التوصيــات 
ــا ووزع  ــي أعدهــا حديث ــى ان الدراســة الت ــي ال وأشــار الدرمك
نتائجهــا علــى شــركائه االســتراتيجين بحضــور وكيــل دائــرة 
ــة ســالم املنصــوري  ــة ســعادة خليف ــة باإلناب ــة االقتصادي التنمي

شــملت حتليــل ظــروف ســوق االئتمــان احملليــة احلاليــة اخلــاص 
ــل هــذه  ــرة واملتوســطة، موضحــا ان مث ــة الشــركات الصغي بفئ
املشــاريع حتتــاج نظــم متويليــة بســيطة وغيــر معقــدة وذات كلــف 

منخفضــة.
وضمــت قائمــة الشــركاء االســتراتيجين عــدد مــن اجلهــات 
واملؤسســات احلكوميــة االحتاديــة واحملليــة وشــبه احلكوميــة 
منهــا وزارة العمــل، وزارة االقتصــاد ودائــرة التنميــة االقتصاديــة 
للتطويــر  أبــو ظبــي  )أبــو ظبــي( ومركــز اإلحصــاء، مجلــس 
االقتصــادي و مركــز أبــو ظبــي للتعليــم، مؤسســة اإلمــارات 
لتنميــة الشــباب و مؤسســة التنميــة األســرية و مركــز أبــو ظبــي 
للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي باإلضافــة الــى ممثلــن مــن 
مؤسســات اكادمييــة مثــل مركــز أبــو ظبــي للتعليــم و جامعــة 
اإلمــارات وجامعــة زايــد و كليــات التقنيــة العليــا ومصــدر و 
جامعــة وارويــك وشــركة ســتراتا  وممثلــن عــن القطــاع املصريف 

يف الدولــة.
وأضــاف أن الدراســة شــددت الدراســة علــى ضــرورة حتســن 
بيئــة االســتثمار وأشــارت الــى أهميــة االهتمــام باملشــاريع ذات 

القيمــة املضافــة القائمــة علــى االبتــكار.
وتوقــع الدرمكــي أن تلعــب ريــادة األعمــال واملشــاريع الصغيــرة 
واملتوســطة دورا أساســيا يف حتويــل االقتصــاد وزيــادة مشــاركة 
مواطنــي الدولــة يف القــوى العاملــة يف القطــاع اخلــاص، مؤكــدا 
ــز قدرتهــا  أن أبوظبــي تســعى  لتوســيع قاعــدة املشــاريع وتعزي
التنافســية، وهمــا مــن األهــداف االســتراتيجية التــي وضعتهــا 

الرؤيــة االقتصاديــة 2030 إلمــارة أبوظبــي..

هدفــت لتعزيــز ريادة األعمال للمشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة في أبوظبي 

»صندوق خليفة لتطوير المشاريع« 
ينهي دراسة بالتعاون مع منظمة 

التنمية والتعاون االقتصادي

اقتصادية أبوظبي تدعو 
الشركات الى تعديل عقود 

التأسيس والنظام
 االساسي لها 

بهدف تفعيل قانون
بقيمة 786 مليون دوالر الشركات االتحادي للشركات التجارية

»أبوظبي 
لالستثمار« 

يستحوذ على
 ٪36 من شركة 
الطاقة الحرارية 

في بيرو 
اململوكــة   - ليمتــد«  بولــت  »بلــو  شــركة  اســتحوذت 
بالكامــل مــن قبــل جهــاز أبوظبــي لاســتثمار »آديــا« - 
علــى حصــة نســبتها ٪36 مــن »فنيكــس بــاور بيــرو« 
لتوليــد الطاقــة يف بيــرو كجــزء مــن صفقــة لتحالــف 

جتــاري بقيمــة 786 مليــون دوالر أميركــي.
وميتلــك صنــدوق بيــرو االســتثماري »ســيجما« حصــة 

مقدارهــا %13 مــن شــركة »فنيكــس«.
ومتتلــك شــركة توليــد الطاقــة »فنيكــس بــاور« محطــة 
كهربائيــة بنظــام الــدورة املركبــة بقــدرة 570 ميغــاوات 
يف مقاطعــة تشــيلكا جنــوب ليمــا .. وتتولــى الشــركة 
مســؤولية إنتــاج %10 مــن الطاقــة املســتهلكة حاليــا 
ــر كفــاءة للطاقــة  يف بيــرو وتعــرف بأنهــا احملطــة األكث

احلراريــة يف البــاد.
لاســتثمار  أبوظبــي  جهــاز  بــن  عـقـــد  أول  وكان 
ــام 2013  ــدأ يف الع ــد ب ــرو االســتثماري ق ــدوق بي وصن
بيــرو  لاســتثمار يف  املتنقــل  املعــرض  خــال  وذلــك 
للتجــارة واالســتثمار يف  بيــرو  والــذي نظمــه مكتــب 

اإلمــارات. دولــة 

أخـــبار
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10 ٪ ارتفــاع فــي الطلــب علــى الروافــع البرجيــة 
فــي اإلمــارات العــام الجــاري

نبيل الزحالوي

»إن. إف. تي« اإلماراتية 
تتوقع نموًا بأعمالها 
بنسبة ٪15 خالل 2016

أبوظبي تشهد  
حاليًا طفرة 

اقتصادية 
كبيرة واعدة 

وملموسة

آالف الروافع 
البرجية ستحلق 

في سماء 
اإلمارات خالل 

السنوات الخمس 
المقبلة

كشــف نبيــل الزحــاوي، الشــريك املديــر 
اإلماراتيــة  تــي«  اف  »ان  شــركة  يف 
مجــال  يف  العالــم  يف  األولــى  الشــركة 
والتــي  واملصاعــد،  البرجيــة  الروافــع 
تتخــذ مــن أبوظبــي مقــراً لهــا، أن هنــاك 
زيــادة فعليــة يف الطلــب علــى الروافــع 
البرجيــة واملصاعــد تقــدر بنســبة )10 
العــام  يف  الطلــب  بحجــم  مقارنــة   )٪
املاضــي يف دولــة اإلمــارات نظــراً لزيــادة 
ــة  ــا، موضحــا أن 110 رافع ــب عليه الطل
برجيــة، حتلــق يف ســماء أبوظبــي حاليــاً، 
ومــن املتوقــع أن تتضاعــف هــذه األرقــام 

مــع نهايــة العــام القــادم.
ازديــاد  مــع  أنــه  الزحــاوي،  وأضــاف 
حجــم املشــروعات التــي أعلــن عنهــا مــع 
تلــك اجلــاري تنفيذهــا وتلــك التــي هــي 
قيــد الدراســة واجلــاري نســتطيع القــول 

ســتحلق  البرجيــة  الروافــع  آالف  بــان 
الســنوات  خــال  االمــارات  ســماء  يف 

اخلمــس القادمــة.
رد  حاليــاً،  األســعار  مســتويات  وحــول 
الزحــاوي بالقــول :« لقــد ارتفــع معــدل 
اإليجــار الشــهري للمعــدات بنســبة )5 
عــام  مــن  الثانــي  النصــف  خــال   )٪
2015 وهــي مرشــحة للزيــادة أيضــا مــع 
امللــوس  املتوقــع  الطلــب  ارتفــاع حجــم 
خــال العــام احلالــي، وأمــا بخصــوص 
أيضــا  ارتفعــت  فلقــد  البيــع  أســعار 
بحــدود تصــل إلــى )٪10( نتيجــة لزيــادة 
ــورو. ــب وارتفــاع أســعار الي حجــم  الطل

ويف مــا يتعلــق بنتائــج الشــركة يف عــام 
2015، وتوقعــات العــام اجلــاري أجــاب: 
إلــى  تشــير  النهائيــة  األرقــام شــبه  أن 
الســنة  أعمالنــا خــال  نســبة منــو يف 

املاليــة 2015 تصــل إلــى )٪10( مقارنــة 
مــع ارقــام 2014.

و مــن املتوقــع أن تصــل نســبة النمــو يف 
أعمــال الشــركة خــال عــام 2016 إلــى 

ــام عــام 2015. ــة بأرق )٪15( مقارن
الطلــب  حجــم  أن  الزحــاوي،  وذكــر 

ــغ مســتويات  ــة، بل ــع البرجي ــى الرواف عل
العــام  مــن  االول  الربــع  خــال  جيــدة 
احلالــي نظــراً لتعاظــم حجــم املشــاريع 
يف  املختلفــة  واإلنشــائية  العمرانيــة 
الدولــة، حيــث يجــري تنفيــذ مشــاريع 
كبيــرة  وعقاريــة  وعمرانيــة  ســياحية 

باألخــص يف إمــارة أبوظبــي معظمهــا يف 
ــغ  ــة تبل ــاز والطاق قطاعــات النفــط والغ
املليــارات  عشــرات  التقديريــة  قيمتهــا 
مــن الــدوالرات، باإلضافــة إلــى مشــاريع 
البنيــة التحتيــة و االالف مــن وحــدات 
اســكان املواطنــن واملــدن اجلديــدة، ومــا 
يتبعهــا مــن منشــآت ومرافــق وتســهيات 

يف مختلــف مناطــق الدولــة، 
واســتعرض الزحــاوي، أهــم املشــاريع 
التــي تنفذهــا الشــركة حاليــاً، بالقــول:« 
لقــد اســتطعنا وبنجــاح كبيــر بخبرتنــا 
الطويلــة وتخصصنــا باملشــاريع العماقة 
كاجلســور واألنفــاق واملتــرو واألبــراج من 
تنفيــذ العشــرات من املشــاريع العماقة، 
ونتشــرف أن نعلــن باننــا قــد متكنــا مــن 
توريــد وتركيــب وإجنــاز )٪90( مــن عقــد 
الهــم  عماقــة  برجيــة  روافــع  توريــد 
بالعالــم  معلــق  جســر  واعلــى  واكبــر 
علــى مضيــق البوســفور، علــى ارتفــاع 
)300( متــر عــن ســطح البحــر، بعقــد 
قيمتــه )70( مليــون درهــم مــع شــركة 
هايونــداي الكوريــة الهندســية العماقــة 
وهــي املقــاول الرئيســي باملشــروع، حيــث 
االحتفــال  املاضــي  الشــهر  خــال  مت 
رســمياً بإجنــاز املرحلــة قبــل النهائيــة 
مــن أعمــال اجلســر، وذلــك بعبــور أول 
إلــى  ووصولهــا  اجلســر  علــى  ســيارة 

الطــرف األخــر بنجــاح كبيــر. 

أنجاز ٪90 من عقد عمل روافع 
برجية الكبر جسر معلق بالعالم 

البورسفور

110 رافعة برجية، تحلق 
في سماء أبوظبي 
حاليًا
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»االتحاد للطيران« 
تشارك في 
معرض الهند 
للطيران 2016  

التجــارة  غــرف  واحتــاد  الهنديــة 
والصناعــة يف الهنــد، منصــًة إضافيــة 
لاحتــاد للطيــران للتفاعــل مــع صنــاع 
السياســة وقــادة األعمــال وخبــراء قطــاع 
الشــخصيات  مــن  وغيرهــم  الطيــران 
ــف املجــاالت بصناعــة  ــدة يف مختل الرائ

الطيــران.

األســواق  مــن  واحــدًة  الهنــد  وتعــدُّ 
حيــث  للطيــران  لاحتــاد  الرئيســية 
تشــّغل الشــركة يف الوقــت الراهــن 175 
رحلــة منتظمــة أســبوعياً إلــى 11 مدينــة 
هنديــة مــن مركزهــا التشــغيلي الرئيســي 
وعنــد  الدولــي.  أبوظبــي  مطــار  يف 
ــن رحــات الشــركة ورحــات  اجلمــع ب

شــريكتها االســتراتيجية »جيــت آيروايز« 
ــة، يرتفــع عــدد رحــات االحتــاد  الهندي
للطيــران إلــى 254 رحلــة أســبوعياً بــن 
ــل  ــة مبــا يجع ــة هندي ــي و15 مدين أبوظب
مــن الشــركتن ســوياً أكبــر مشــغل دولــي 
للرحــات املنتظمــة مــن وإلــى الهنــد، مــع 

حصــة ســوقية تبلــغ 20 يف املائــة.

وخــال العــام املاضــي، نقلــت االحتــاد 
مليــون  آيروايــز 3%3  للطيــران وجيــت 
الهنــد،  وإلــى  مــن  إجمــاالً  مســافر 
بزيــادة بلغــت 63 يف املائــة علــى املليونــي 
مســافر الذيــن مت نقلهــم عبــر رحــات 
الناقلتــن مــن وإلــى الهنــد خــال عــام 
اإلحــدى  الوجهــات  وتشــمل   .2014
عشــرة يف الهنــد التــي تخدمهــا رحــات 
يف  أبوظبــي  مــن  للطيــران  االحتــاد 
أبــاد،  مــن أحمــد  كًا  الراهــن  الوقــت 
وحيــدر  ودلهــي،  وتشــيناي،  وبنغالــور، 
وكولكاتــا،  وكوتشــي،  وجايبــور،  أبــاد، 
وكوزيكود، ومومبــاي، وثيروفانانثابورام. 
وبهــذا الصــدد، أفــاد جيمــس هوجــن، 
الرئيــس والرئيــس التنفيــذي لاحتــاد 
للطيــران، بالقــول: »ســوف يتيــح معــرض 

الهنــد للطيــران املنعقــد هذا األســبوع يف 
حيــدر أبــاد لاحتــاد للطيــران التأكيــد 
علــى دعمهــا القــوي للتجــارة والســياحة 
يف واحــٍد مــن أكثــر االقتصــادات حيويــًة 

ــم«. يف العال
وأضاف: »ســوف توفر طائرة املســافرين 
احلديثــة مــن طــراز بوينــغ 787 وطائــرة 
ــغ 777 لزائــري  الشــحن مــن طــراز بوين
املعــرض فرصــة التعــرف عــن قــرب علــى 
أحــدث اإلضافــات املنضمــة ألســطولنا. 
ومــع شــريكتنا باحلصــص جيــت آيروايــز 
التــي تشــارك يف املعــرض بدورهــا، يؤكــد 
باملعــرض  مشــاركتنا  وحجــم  حضورنــا 
للســوق  نوليهــا  التــي  األهميــة  علــى 
الهنديــة التــي تشــهد منــواً متســارعاً«.  
للطيــران  االحتــاد  مشــاركة  وتؤكــد 

علــى  كذلــك  أبــاد  حيــدر  معــرض  يف 
العاقــات الراســخة بــن دولــة اإلمــارات 
دولــة  وتعــدُّ  والهنــد.  املتحــدة  العربيــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة عاشــر أكبــر 
مســتثمر خارجــي وأكبــر مســتثمر عربــي 

الهنــد.  يف 
بــن  التجــارة  تنمــو  أن  املتوقــع  ومــن 
املائــة  يف   60 مــن  بأكثــر  الدولتــن 
مــن  املقبلــة  ســنوات  اخلمــس  خــال 
ــار  ــغ 60 ملي ــذي يبل ــي ال املســتوى احلال
دوالر أمريكــي مــن خــال االســتثمارات 
امتــداد  علــى  والواردات/الصــادرات 
ذلــك  يف  مبــا  القطاعــات  مــن  عــدٍد 
والفضــاء  والتصنيــع  والدفــاع  الطاقــة 
والطيــران والصحــة والتعليــم والســياحة 

والتقنيــة. والعلــوم 

للطيــران«  الهنــد  »معــرض  للطيــران  االحتــاد  تدعــم 
لعــام 2016 مــن خــال عرضهــا لطائرتــن مــن أحــدث 
ــغ 787  ــرة املســافرين طــراز بوين ــا تشــمل طائ طائراته
وطائــرة الشــحن طــراز بوينــغ 777 يف أهــم معــرض 

ومؤمتــر للطيــران املدنــي يف الهنــد حيــدر أبــاد.  
مــن  احلديثــة  طائرتهــا  للطيــران  االحتــاد  وتعــرض 
واحــدًة  تعــدُّ  التــي  درمياينــر،   9-787 بوينــغ  طــراز 
مــن خمــس طائــرات مــن نفــس الطــراز ضمــن أســطول 
مواقــع  يف  للشــحن  أخــرى  طائــرة  بجانــب  الشــركة، 
ــذي يشــهد حضــور  ــرض ال ــة خــال املع ــرض الثابت الع
كبــار املســؤولن احلكوميــن واملتخصصــن يف قطــاع 
الطيــران يف الهنــد ومــن مختلــف أنحــاء العالــم. ويُقــام 
املعــرض علــى مــدار خمســة أيــام يف مطــار بيغومبيــت 
يف جنــوب الهنــد خــال الفتــرة مــن 16 إلــى 20 مــارس. 
ــي  ــران املدن ــه وزارة الطي ــذي تنظم ــرض، ال ــر املع ويوف

بوينغ 787 بوينغ 777 أحدث طائرات االتحاد المشاركة في المعرض  المشاركة تؤكد العالقات الراسخة بين دولة اإلمارات والهند 

أخـــبار
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مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  عــن  أبوظبــي  مطــارات  أعلنــت 
»مطــارات باريــس«، بهــدف التأســيس لعاقــة تعــاون مشــترك 
بــن مطــار البطــن للطيــران اخلــاص ومطــار لــو بورجيــه يف 

باريــس فرنســا.  
أبوظبــي  أقيــم يف جنــاح مطــارات  ذلــك خــال حفــل  جــاء 
ضمــن مشــاركتها يف معــرض أبوظبــي للطيــران 2016، حيــث 
وقــع املذكــرة كل مــن عبــد املجيــد اخلــوري، الرئيــس التنفيــذي 
دريســيه،  وايزابيــل  أبوظبــي،  مطــارات  يف  املاليــة  للشــؤون 

ــه.  ــو بورجي ــس- ل ــوض ملطــار باري ــر املف ــب املدي نائ
ــن  ــدة م ــاء مســتويات جدي ــن بن ــكل اجلانب ــرة ل وســتتيح املذك
التعــاون بينهمــا يف مجــال تبــادل اخلبــرات، باإلضافــة إلــى 

ــا املتعلقــة بقطــاع النقــل  التبــادل الفعــال للمعلومــات والقضاي
اجلــوي، فضــًا عــن اللقــاءات الدوريــة بــن فريقــي اإلدارة، 
لبحــث ســبل تعزيــز بيئــة املطــار مــن خــال التركيــز علــى 

خدمــة العمــاء والتكنولوجيــا واالســتدامة. 
وتعليقــاً علــى املذكــرة، صــرح ســعادة املهنــدس محمــد مبــارك 
»يُســرنا  أبوظبــي:  ملطــارات  التنفيــذي  الرئيــس  املزروعــي، 
ــد  ــث نعتق ــس«، حي ــع »مطــارات باري ــة م ــع هــذه االتفاقي توقي
أنهــا ســتعود بفوائــد كبيــرة علــى اجلانبــن بفضــل التبــادل 
هــذا  يف  أبوظبــي  مطــارات  تتطلــع  إذ  للمعلومــات،  األمثــل 
الســياق إلــى إمتــام اتفاقيــة ناجحــة ومفيــدة للجانبــن لضمــان 
العمــل الوثيــق مــع »مطــارات باريــس« خــال املرحلــة املقبلــة«. 

»سكاي 
تليكوم« 
اإلماراتية

تعزز
 وجودها 

في الشرق 
األوسط 
وشمال 

إفريقيا

توقيع مذكرة تفاهم بين مطار البطين 
للطيران الخاص ومطار

لو بورجيه

أعلنــت شــركة »ســكاي تليكــوم« املنصــة الرقميــة ملــزودي خدمــات تكنولوجيــا 
توقيعهــا  عــن  املســتهلك،  تكنولوجيــا  وقطــاع  واالتصــاالت،  املعلومــات 
التفاقيــة شــراكة مــع شــركة »إي فاينانــس«، أول وأكبــر منصــة للمدفوعــات 
والتحصيــات اإللكترونيــة يف مصــر، وذلــك علــى هامــش املؤمتــر العاملــي 
للجــوال 2016، الــذي عقــد خــال شــهر مــارس املاضــي ببرشــلونة بإســبانيا. 
وستشــهد الشــراكة إنشــاء أكبــر منصــة رقميــة خلدمــات التجــارة اإللكترونيــة 
مــع  اجلديــد  املشــروع  ويتماشــى  مصــر.  يف  اإللكترونيــة  واملدفوعــات 
»اســتراتيجية مصــر 2020 يف االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات« التــي 
تكنولوجيــا  وتطويــر صناعــة  رقمــي،  نحــو مجتمــٍع  التحــول  إلــى  تهــدف 
املعلومــات واالتصــاالت، وحتويــل مصــر إلــى مركــٍز رقمــٍي عاملــي. والهــدف 
مــن كل ذلــك هــو متكــن ســكان مصــر مــن الوصول اآلمــن واملريح إلــى خدمات 
احلكومــة اإللكترونيــة، واالتصــاالت، واخلدمــات العامــة، إلــى جانــب مجموعــة 

مــن اخلدمــات التكميليــة املقدمــة مــن عــدٍد مــن شــركاء املنصــة.
و أكــد ســعادة ناصــر بطــي عميــر بــن يوســف املهيــري، رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة »ســكاي تليكــوم«، أن الشــراكة بــن شــركتي »ســكاي تليكــوم« و«إي 
ــل خطــوة بالغــة األهميــة علــى طريــق جهودنــا الراميــة لربــط  فاينانــس« مُتثِّ

األفــراد بــكل شــيٍء يف املنطقــة. 
تعتــزم  املصريــة،  فاينانــس«  »إي  شــركة  مــع  الشــراكة  إلــى  وباإلضافــة 
األســواق  أنحــاء  جميــع  يف  وجودهــا  توســيع  تليكــوم«  »ســكاي  شــركة 
اإلقليميــة األخــرى، إذ أنهــا بصــدد متكــن منصتهــا يف تونــس لتأمــن 
ــف أنحــاء  ــة للمســتهلكن يف مختل ــوات االتصــال باخلدمــات اإللكتروني قن
مبناســبة  عقــد  الــذي  الصحفــي  املؤمتــر  خــال  كلمتــه  اجلمهوريــةويف 
توقيــع االتفاقيــة، قــال علــي كســاب، املديــر التنفيــذي لشــركة »ســكاي 
باملنتجــات  النهائيــن  قــادرون علــى تزويــد املســتهلكن  تليكــوم«: »نحــن 
ــرة  ــاك فجــوة كبي ــد بحــٍث مســتفيض أن هن ــرت بع ــي أظه ــات الت واخلدم
يف الســوق اليــوم. ونحــن نخطــط لتلبيــة احتياجــات املســتهلكن مــن كافــة 
اجلوانــب التــي تــدور حــول قطــاع االتصــاالت الســلكية والاســلكية«. 

شراكة استراتيجية إلنشاء أكبر منصة رقمية 
لخدمات التجارة اإللكترونية والحكومة 

اإللكترونية في مصر

المزروعي :
توثيق التعاون مع »مطارات باريس« المرحلة المقبلة 
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ــة  ــر ملنطق ــات والتطوي ــس العملي ــب رئي ــل مســعود، نائ ــال نوي ق
هوتيــل  بــل  ســويس  فنــادق  مجموعــة  يف  االوســط  الشــرق 
مشــروعات  عــن  تعلــن  ســوف  املجموعــة  ان  انترناشــيونال، 
جديــدة خــال مشــاركتها يف معــرض ســوق الســفر العربــي 
2016 يف دبــي والــذي يقــام خــال شــهر أبريــل اجلــاري. منوهــاً 
انترناشــيونال«  هوتيــل  بــل  »ســويس  فنــادق  مجموعــة  بــأن 
بصــدد افتتــاح فنــادق جديــدة لهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية 

ولبنــان. واألردن، ومصــر، 
واوضــح ان فنــادق املجموعــة يف منطقــة الشــرق األوســط مبــا 
فيهــا الشــارقة، والبحريــن، والكويــت، وقطــر، وتركيــا - حققــت

 اداًء ممتــازاً يف العــام املاضــي، وتوقــع أن تواصــل وتيــرة النمــو 
ذاتــه خــال العــام اجلــاري .

وقــال مســعود » ســوف نطلــع زوار جنــاح املجموعــة يف ســوق 
جديــدة  ســياحية  مشــروعات  علــى   2016 العربــي  الســفر 
وعماقــة لـــ« ســويس بــل هوتيــل انترناشــيونال » يف بلغاريــا 
ــدة للمجموعــة  ــادق اجلدي ــى تقــدمي ايجــاز عــن الفن اضافــة ال
واألردن،  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  افتتاحهــا  واملتوقــع 

ومصــر خــال العــام اجلــاري.
وتوقــع التوصــل التفاقيــات جديــدة إلدارة فنــادق جديــدة يف 
ــي خــال املشــاركة يف ســوق  ــي وإمــارة دب كل مــن إمــارة أبوظب
الســفر العربــي، والــذي وصفــه بانــه » اكبــر حــدث لصناعــة 

الســياحة يف املنطقــة والعالــم.

اإلمارات العالمية لأللومينيوم تطور 
ابتكارًا نوعيًا يحقق التبريد الطبيعي 

جنحــت شــركة اإلمــارات العامليــة لألملنيــوم يف تقــدمي 
الشــبكي  احلاجــز  اختــراع  بــراءة  تســجيل  طلــب 
إلــى  الوصــول  يســّهل  نوعــي  ابتــكار  وهــو  املتحــّرك 
الكهربائــي  التحليــل  خلايــا  اخلارجــي  الغــاف 
والتحقــق  عليهــا  الكشــف  إجــراءات  حتســن  مــع 
الطبيعــي  التبريــد  إمكانيــة  يوّفــر  كمــا  أدائهــا..  مــن 
والتبريــد الســريع خــال عمليــة بــدء تشــغيل اخلليــة.

وينطلــق االختــراع مــن العناصــر األساســية التــي يحتاجهــا 
مســؤولو التشــغيل ومختصــو الصيانــة لتقييــم ومتابعــة أداء 

خايــا اإلنتــاج؛ ومنهــا درجــات حــرارة الســطح اخلارجــي 
لغــاف اخلليــة وتذبــذب الكهربــاء يف توصيــات األقطــاب 

السالبة.
ومــن املتوقــع أن يشــّكل االبتــكار اجلديــد الــذي يحظــى 
وحمايــة  لدعــم  الوطنــي  »تكامــل«  برنامــج  بدعــم 
التكنولوجيــا«  لتطويــر  أبوظبــي  »جلنــة  مــن  االبتــكار 
معيــاراً جديــداً ومنوذجــاً يحتــذى بــه ضمــن املنشــآت 

االختصــاص. ذات  الصناعيــة 

يحظى بدعم »لجنة أبوظبي 
لتطوير التكنولوجيا«:

عدد الفنادق التي تديرها المجموعة 126 
فندقا بنهاية 2016

نويل مسعود نائب 
رئيس العمليات 

والتطوير

» سويس بل هوتيل« تعلن 
عن مشروعات فندقية 

هامة في سوق
السفر العربي 2016

الرئيــس  ســلطان  عثمــان  قــال 
الشــركة  أن  »دو«،  لشــركة  التنفيــذي 
شــبكة  تطويــر  يف  اســتثماراتها  زادت 
اجليــل الرابــع يف الدولــة بنســبة 50% 
بالعــام  مقارنــة   2015 العــام  خــال 
دو  شــركة  بــدء  علــى  فضــًا   ،2014
بلــس  الرابــع  توفيــر شــبكة اجليــل  يف 
األماكــن  مــن  العديــد  يف   )+4G(
عاليــة  إقبــال  معــدالت  تشــهد  التــي 
تعزيــز  بهــدف  اجلمهــور،  أفــراد  مــن 
يواكــب  نحــو  علــى  التغطيــة  وتوســيع 
مســتويات الزيــادة يف الطلــب والتطــور 
 الســريع يف تقنيــات األجهــزة املتحركــة.

ــان ســلطان، خــال مشــاركة  ــر عثم وذك

الشــركة يف  فعاليــات أســبوع جيتكــس 
ــث تغطــي  ــل الثال 2015، أن شــبكة اجلي
يف  املأهولــة،  املناطــق  مــن   99% نحــو 
الرابــع  اجليــل  شــبكة  تغطــي  حــن 
بالســكان،  املكتظــة  املناطــق  مــن   99%
مؤكــداً أن أداء الشــبكة متيــز بالكفــاءة 
واالعتماديــة الفائقتــن خــال املرحلــة 

املاضيــة.
وقــال إن شــركة »دو« تتعــاون بشــكل وثيــق 
التكنولوجــي  املجــال  يف  شــركائها  مــع 
وموفري البنى التحتية وهيئات التقييس 
الدوليــة للمســاهمة يف حتديــد وتوضيــح 
متطلبــات شــبكات اجليــل اخلامــس مــن 

وجهــة نظــر شــركات االتصــال، 

  »دو« ترفع استثمارات شبكة الجيل الرابع 50 ٪ في 2015 

 تنويه: ماكيت مبدئي غير مخصص للنشر



مايــــو 2016

 تنويه: ماكيت مبدئي غير مخصص للنشر

33

أعلنــت شــركة أبوظبــي التجــاري للعقــارات، أحــدى شــركات بنــك 
أبوظبــي التجــاري، عــن حصولهــا مؤخــراً علــى جائــزة »أفضــل 
فريــق إلدارة العقــارات يف دولــة اإلمــارات« ضمــن جوائــز كابيتــال 
فاينانشــيال انترناشــونال، وذلــك تقديــراً جلهــود فريــق موظفــي 
شــركة أبوظبــي التجــاري للعقــارات ملــا يتمتعــون بــه مــن خبــرات 
طويلــة ومعرفــة متعمقة بأســواق العقارات وشــهادات متخصصة 
يف جميــع املجــاالت العقاريــة مبــا يضمن تقدمي أفضل مســتويات 
خدمــة العمــاء مــن خــال توفيــر باقــة متكاملــة مــن احللــول 

العقاريــة حتــت ســقف واحــد.
ــام لشــركة  ــر الع ــك، املدي ــن بري ــد ب ــال محم ــذه املناســبة، ق وبه
أبوظبــي التجــاري للعقــارات: »نحــن فخــورون بحصولنــا علــى 

هــذه اجلائــزة الدوليــة املرموقــة التــي جــاءت تأكيــداً علــى مــدى 
حــرص والتــزام شــركة أبوظبــي التجــاري للعقــارات بتطويــر 
جــودة اخلدمــات التــي نقدمهــا وهــو مــا ميثــل الركيــزة األساســية 
إلســتراتيجيتنا بصفــة عامــة حيــث ترتكــز جهودنــا علــى حتقيــق 
أقصــى درجــات االمتيــاز يف كل مــا نقــوم بــه مــن أعمــال ومــا 

نقدمــه مــن خدمــات.«
ومــن اجلديــر بالذكــر أن شــركة أبوظبــي التجــاري للعقــارات قــد 
جنحــت يف تنفيــذ مبادرتهــا للمســاهمة يف توفيــر املزيــد مــن 
احلمايــة واألمــان لألطفــال وجميــع أفــراد األســرة مــن قاطنــي 
البنايــات يف أبوظبــي مــن خــال تركيــب مــا يزيــد علــى 200 ألف 
قفــل آمــن علــى فتحــات شــبابيك وشــرفات املنــازل يف البنايــات 
التابعــة للشــركة يف أبوظبــي منــذ إطــاق املبــادرة يف عــام 2014.

يشــارك قصــر اإلمــارات يف معــرض الســياحة الفاخــرة »ترافيلــر ميــد« املقــرر 
إقامتــه خــال شــهر مــارس اجلــاري يف مدينــة مونتــرو السويســرية.

وقالــت آنــا أولســن مديــرة إدارة املبيعــات والتســويق يف قصر اإلمارات ان املشــاركة 
ــرة نظــرا الن احلــدث مخصــص للســياحة  ــة كبي ــرض تكتســب اهمي يف هــذا املع
الفاخــرة التــي ميتــاز بهــا قصــر اإلمــارات. حيــث ســيتم تقــدمي منتجــات مخصصــة 
ــك  ــن وكذل ــن والعاملي ــام وكاء الســياحة والســفر االوروبي للســياحة الفاخــرة ام
لــزوار املعــرض. منوهــة ألهميــة املشــاركة يف معــرض ســوق الســفر العربــي بدبــي 
خــال شــهر أبريــل اجلــاري، لتقــدمي منتجــات خاصــة بأســواق دول مجلــس التعاون 
اخلليجــي خاصــة للعائــات ورجــال االعمــال ولتوفيــر عطــات صيفيــة مميــزة 

للســياح مــن دول املنطقــة.
فيرتيوســو  معــرض  اإلمــارات، يف  قصــر  مشــاركة  علــى  النقــاب  كشــفت  كمــا 
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة هــذا العــام وهــو مخصــص للفنــادق الفاخــرة 

العالــم. الراقيــة علــى مســتوي  والســياحة 
واعتبــرت أليســون أن الســوق الســياحي األمريكــي مــن االســواق الواعــدة بالنســبة 
لقصــر اإلمــارات، كمــا أن هنــاك العديــد مــن ســياح النخبــة ورجــال األعمــال 
يتوافــدون إلــي القصــر مــن دول أمريــكا الاتينيــة، مؤكــدة أن التنســيق القــوي 
والفعــال مــع هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة للترويــج لقصــر اإلمــارات وإمــارة 

أبوظبــي يف األســواق اإلقليميــة والعامليــة. 
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آنا أولسن
مديرة إدارة المبيعات والتسويق في 

قصر اإلمارات

قصر اإلمارات
 يشارك في معرض

ترافيل ميد في سويسرا 

» أبوظبي التجاري للعقارات« تحصد جائزة 

»أفضل فريق إلدارة العقارات
في اإلمارات«
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اســتقبل مركــز التخليص املســبق إلجراءات الســفر إلــى الواليات 
املتحــدة األمريكيــة يف مطــار أبوظبــي الدولــي مؤخــراً املســافر 
رقــم مليــون عبــر مرافــق »املركــز«، والــذي تتمثــل مهامــه يف إجناز 
إجــراءات الهجــرة واجلــوازات واجلمــارك والتدقيــق األمنــي قبــل 

الوصــول إلــى أراضــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ويوفــر املركــز للمســافرين إلــى وجهــات نيويــورك وواشــنطن 
وداالس وشــيكاغو وســان فرانسيســكو ولــوس أجنلــوس عبــر 
الناقــل الوطنــي »االحتــاد للطيــران«، خدمــات متميــزة إلجنــاز 
خــال  مــن  األمريكيــة  األراضــي  إلــى  دخولهــم  معامــات 
أبوظبــي مــا يجنبهــم االنتظــار عنــد الوصــول إلــى الواليــات 

املتحــدة إلجنــاز إجــراءات الدخــول.

الرئيــس  الهدابــي،  أحمــد  املهنــدس  قــال  املناســبة،  وبهــذه 
ــأن نكــون  ــي: »نفخــر ب ــات يف مطــارات أبوظب ــذي للعملي التنفي
املطــار الوحيــد يف منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا وبــن 
ــم التــي تســتضيف هــذا املرفــق  ــة مــن املطــارات حــول العال قل

املتميــز«.
وأضــاف الهدابــي: »إن عبــور مليــون مســافر يف هــذه الفتــرة 
ــي  ــر 2014، يأت ــز يف يناي ــاح املرك ــذ افتت ــة القياســية من الزمني
مبثابــة دليــل علــى اخلدمــات القيمــة التــي توفرهــا مطــارات 
أبوظبــي وشــركائنا يف االحتــاد للطيــران، مــا جعــل مــن مطــار 
ــاراً للعديــد مــن املســافرين إلــى الواليــات  أبوظبــي الدولــي خي

املتحــدة«. 

أعلــن ســوق أبــو ظبــي لــألوراق املاليــة، بلــوغ نســبة إفصــاح الشــركات املدرجــة لديــه 
نحــو ٪92.3 مــن حيــث اإلفصــاح عــن النتائــج املاليــة الســنوية للعــام 2015، وذلــك يف 
حــدود املهلــة الزمنيــة القانونيــة احملــددة، وهــي 90 يومــاً مــن انتهــاء الفتــرة املاليــة، إذ 
التزمــت 60 شــركة مســاهمة عامــة محليــة وأجنبيــة يف الســوق مــن مجمــل 65 شــركة.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه مبقارنــة النتائــج املاليــة الســنوية للشــركات املدرجــة للعــام 
ــى  2015 مــع العــام 2014 يتبــن أنهــا قــد انخفضــت بنســبة ٪6.30 حيــث كانــت أعل
نســبة زيــادة يف قطــاع العقــارات وبلغــت ٪44.28 وتــاه قطــاع اخلدمــات بنســبة 

.22.06٪
وأكــد ســيف صيــاح املنصــوري، رئيــس أول إدارة شــؤون الشــركات املدرجــة يف ســوق 
أبــو ظبــي لــألوراق املاليــة »أن التعــاون املثمــر القائــم بــن إدارة ســوق أبــو ظبــي لــألوراق 
املاليــة مــن جانــب وبــن الشــركات املدرجــة يف الســوق مــن جانــب أخــر هــو تعــاون 

يوصــف باملثمــر والفعــال للشــركات املدرجــة والتــي بلغــت نســبتها )92.3٪(. 

أبرمــت شــركة »اتصــاالت«، شــراكة جديــدة مــع شــركة »هــواوي« 
 4K بهــدف تقــدمي أول خدمــة بنظــام العــرض فائــق الدقــة
IPTV يف منطقــة الشــرق األوســط وإفريقيــا والتــي ســتتاح 
بشــكل حصــري إلــى عمائهــا املشــتركن بباقــة »elife« يف دولــة 

ــارات. اإلم
حيــث ســتتيح اخلدمــة اجلديــدة لعمــاء »اتصــاالت«، مشــاهدة 
اإلمــارات،  املنــازل يف  فائقــة اجلــودة ضمــن  بدقــة  الفيديــو 
ليتمكــن املشــتركن بباقــة »elife«، مــن الوصــول إلــى أشــهر قنــاة 
 )VOD( بتــردد خطــي ونظــام %4 وميــزة الفيديــو حســب الطلــب
مــن خــال االشــتراك بخدمــة جهــاز االســتقبال التلفزيونــي 

 .)4K Set-Top Box( فائــق الدقــة

الوضــوح،  فائــق  الفيديــو  مجــال  األبحــاث يف  إجــراء  وبعــد 
عــرض  جتربــة  تطويــر  يف  و«هــواوي«  »اتصــاالت«  جنحــت 
ــة  ــادل أربع ــا يع ــغ 3840x2160 بكســل؛ أي م ــة تبل ــة عالي بدق
أضعــاف الدقــة عاليــة الوضــوح، ممــا ســيتيح للمشــاهدين 
االســتمتاع بصــورة متناهيــة الدقــة دون حــدوث أي خلــل يف 
جــودة العــرض عبــر الشاشــات الكبيــرة. ومــع وجــود تقنيــة 
العــرض فائــق الوضــوح بدقــة 4K، ســتبدو األلــوان أكثــر 
ــح  ــة تتي ــة وتنوعــاً كمــا ســتظهر الصــورة بدقــة عالي حيوي
للمســتخدمن مشــاهدة أدق التفاصيــل والتــي ال ميكــن 
رؤيتهــا باســتخدام مزايــا العــرض العــادي أو العــرض 
عالــي الوضــوح أو حتــى العرض عالــي الوضوح بالكامل.

المسافر المليون يعبر 
»مركز تخليص إجراءات السفر
 إلى الواليات المتحدة«

»اتصاالت«
 تطلق أول خدمة بنظام العرض 

فائق الدقة في منطقة
 الشرق األوسط وإفريقيا

 ٪92.3 معدل التزام الشركات المدرجة في 
»أبوظبي المالي« باإلفصاح عن نتائجها العام 2015 

سيف صياح المنصوري
 رئيس أول إدارة شؤون الشركات

مايــــو 2016 35



مايــــو 2016مايــــو 2016

أخـــبار

3637

أبوظبــي  ٪90 أشــغال فنــادق 
الربــع األخيــر مــن 2015

عالء العلي 
مدير عام شركة

 نيرفانا للسفر والسياحة

فنادق
ابوظبي 

تتصدر صناعة 
الضيافة 
إقليميا 

بمشاركة ممثلين
عن كبريات شركات الطاقة في المنطقة

شل ومؤسسة اإلمارات 
تنظمان ورشة عمل االستثمار 

االجتماعي

أكــد عــاء العلــي، مديــر عــام شــركة نيرفانــا للســفر والســياحة، أن 
ــات،  ــت كل التوقع ــي فاق ــارة أبوظب ــادق إم ــدالت األشــغال يف فن مع
إذ جتــاوزت نظيراتهــا يف معظــم مــدن الشــرق األوســط.  مؤكــداً 
أن دولــة اإلمــارات بوجــه عــام تصــدرت كافــة الــدول اخلليجيــة 

والعربيــة يف معــدالت اإلشــغال الفندقــي هــذا العــام.
وتوقــع أرتفــاع أعــداد الــزوار للعــام اجلــاري 2016، مــع اســتمرار 
زخــم النمــو التصاعــدي عبــر جميــع املؤشــرات الرئيســية يف قطــاع 

ــه خــال عــام 2015. ــذي حقق ــد األداء القياســي ال ــة بع الضياف
وأوضح أن نســبة اإلشــغال الفندقي يف الربع األخير من  العام 2015،  
المســت حاجــز  ٪90 علــى مســتوى فنــادق إمــارة أبوظبــي وهــو رقــم 

قياســي بالنســبة لصناعــة الضيافــة يف املنطقة.
وتوقــع اســتمرار التدفــق الســياحي مبعــدالت مرتفعــة الــى إمــارة 
واملؤمتــرات  الفعاليــات  الجنــدة  نظــرا   2016 عــام  يف  أبوظبــي 

العــام اجلــاري.  املقــرر إطاقهــا خــال  واملهرجانــات 
وقــال العلــي، أن ابــرز نقــاط قــوة مدينــة أبوظبــي يف مجــال الســياحة 
والتــي تضمــن متّيزهــا إقليميــاً و دوليــاً،  هــي أن غالبيــة الســياح 
ــة وســهولة الوصــول  ــزورون أبوظبــي جتذبهــم ثقافــة املدين ــن ي الذي

إليهــا باإلضافــة إلــى قطــاع الترفيــه فيهــا وطبيعتهــا.  
للمســافرين  خاصــة  جذابــة  أبوظبــي  أبوظبــي  إمــارة  إن  وأكــد 
العــرب واألجانــب بســبب تصاميــم املدينــة املعماريــة، ومنــط احليــاة 
ــه وســهولة التنقــل واالمــن  فيهــا وأماكــن اإلقامــة والتســوق والترفي

واالســتقرار واحتــرام عــادات و تقاليــد و ثقافــات اجلميــع.
وقــال مديــر عــام »نيرفانــا« أن أبوظبــي مدينــة يســهل الوصــول 
إليهــا بوســائل املواصــات اجلويــة والبريــة والبحريــة كمــا أن شــركة 
الرئيســية  الطيــران  إحــدى شــركات  تعتبــر   - للطيــران  اإلحتــاد 
عامليــاً أصبحــت تربــط أبوظبــي مــع قــارات العالــم الســت باحــدث 

اســطول للطائــرات.
نهضــة  يشــهد  أبوظبــي  يف  الســياحي  القطــاع  ان  العلــي  واكــد 
ــة تتمثــل يف أرتفــاع أعــداد الــزوار والســياح القادمــن إلــى  متواصل
ــب  ــى جان ــام 2015، إل ــون ســائح يف الع اإلمــارة مبــا يفــوق 3.9 ملي
مواصلــة إطــاق املشــاريع الســياحية وتنفيــذ املشــاريع املعلــن عنهــا، 
ودخــول آالف الغــرف الفندقيــة اجلديــدة إلــى الســوق خــال العــام 

ــة. ــة املقبل اجلــاري واألعــوام القليل
وأشــار إلــى أن الفضــل يف حتقيــق أرقــام النمــو امللحوظــة يرجــع 
إلــى جهــود هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة وتعاونهــا مــع شــركائها 
الســياحية  والشــركات  للطيــران  االحتــاد  مثــل  االســتراتيجين 
والفنــادق يف التعريــف بأبوظبــي كوجهــة ســياحية إقليميــاً وعامليــاً، 
واملشــاركة خــال العــام اجلــاري فــى 50 معرضــاً دوليــاً وجولــة 
تعريفيــة حــول العالــم، مــا يجعــل أبوظبــي الوجهــة الســياحية األبــرز 

ــة. ــة واملنطق ــى مســتوى الدول عل

نظمــت شــركة شــل ومؤسســة اإلمــارات ورشــة عمــل االســتثمار 
االجتماعــي، حضرهــا عــدد كبيــر مــن ممثلــي كبريــات شــركات 
ــة الشــرق األوســط  ــة وغيرهــا مــن الشــركات يف منطق الطاق
ُعقــدت يف  التــي  العمــل،  ورشــة  أفريقيــا. وحضــر  وشــمال 
ــراء مــن قطــاع  ــرا االحتــاد يف أبوظبــي، خب ــراج جمي فنــدق أب
االجتاهــات  مناقشــة  متــت  حيــث  االجتماعــي،  االســتثمار 
الرئيســية يف مجــال االســتثمار االجتماعــي، وتبــادل اخلبــرات 
املمارســات  أفضــل  حــول  املُســتفادة  والــدروس  والتجــارب 
املُتعلقــة بإقامــة املشــاريع االجتماعيــة مــن مختلــف مناطــق 
الشــرق األوســط وتعلــم أدوات جديــدة لدعــم  إدارة احملافــظ 

االســتثمارية االجتماعيــة.

وشــاركت يف هــذا احلــدث اإلقليمــي شــركات شــل مــن دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية 
وســلطنة عمــان ومصــر والعــراق وهولنــدا. فيمــا شــارك ايضــا 
خبــراء مــن شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( ومجموعــة 
شــركاتها،  والعديــد مــن كبريــات شــركات الطاقــة يف املنطقــة

وتُعــد هــذه الورشــة احلــدث الثانــي الــذي يُعقــد يف أبوظبــي 
)أدنــوك(  الوطنيــة  أبوظبــي  بتــرول  شــركة  مــع  باملشــاركة 
أدنــوك  شــركات  ممثلــو  قــام  حيــث  شــركاتها،  ومجموعــة 
باســتعراض أفضــل املمارســات يف مجــال النفــع االجتماعــي 
مبــا يتماشــى مــع رؤيــة دولــة اإلمــارات القتصــاد قائــم علــى 

املعرقــة.
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ــا احتــاد  ــل نظمه ــة يف ورشــة عم ــألوراق املالي ــي ل شــارك ســوق أبوظب
البورصــات العربيــة حــول لغــة البرمجــة املرنــة للتقاريــر املاليــة املعروفــة 
والتــي حضرهــا ممثلــون عــن  آر إل.«  بــي  »إكــس  باســم  اصطاحــاً 
مجموعــة مــن األســواق اخلليجيــة والعربيــة، باإلضافــة إلــى نخبــة مــن 
اخلبــراء واملتخصصــن والباحثــن يف القطــاع املالــي مــن داخــل الدولــة 

ــا.   وخارجه
و قــد اســتعرض راشــد البلوشــي، الرئيــس التنفيــذي لســوق أبوظبــي 
اإلفصــاح  مجــال  يف  الســوق  جتربــة  العمــل  ورشــة  خــال  املالــي، 
اإللكترونــي، حيــث قــام بإلقــاء الضــوء علــى النظــام -الــذي تســتخدمه 
العديــد مــن األســواق املاليــة املتطــورة- والتعريــف بالقيمــة املضافــة التي 
ميكــن أن يوفرهــا لألســواق املاليــة اخلليجيــة والعربيــة، ســواء فيمــا 
يختــص بتعزيــز شــفافية وتوفيــر البيانــات املاليــة للشــركات املُفصحــة، 

أو االرتقــاء مبســتوى احلوكمــة فيهــا. 
كمــا قــدم البلوشــي عرضــاً توضيحيــاً ّبــن فيــه تبنــي الســوق مبــادرة 
نشــر لغــة البرمجــة املرنــة يف الدولــة منــذ عــام 2006 وذلــك ضمــن 
إطــار جهــوده املتواصلــة لارتقــاء ببنيتــه األساســية مبــا يتواكــب مــع 

كشــف علــي الظاهــري، رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة أدكــوم لألنظمــة املختصــة 
بــدون  الطائــرات  وتصنيــع  بتصميــم 
خــال  الشــركة  تصميــم  علــى  طيــار، 
الفتــرة املاضيــة، عــدة طائــرات مــن دون 
طيــار بحمــوالت أكبــر، مشــيراً إلــى أن 
الشــركة أبرمــت عقــوداً لتصديــر هــذه 

دول. لعــدة  الطائــرات 
كثيــرة  جديــدة  عقــود  »لدينــا  وقــال 
وأبرمنــا عقــودا مهمــة وافتتحنــا عــدة 
مصانــع أخيــراً للشــركة يف عــدة دول«.

تصنيــع  برنامــج  اســتمرار  وأوضــح 
الصواريــخ والــرادارات مشــيراً إلــى أن 
لــدى الشــركة عقــوداً كثيــرة للــرادارات، 

وقــال »الــرادارات تشــكل أكبــر صفقاتنــا 
خــال الفتــرة املاضيــة«.

الشــركة  أن  الظاهــري  علــي  وأوضــح 
عرضت يف »معرض يومكس«، يف دورته 
املاضيــة، عــدة طائــرات مــن دون طيــار، 
الفتــاً إلــى أن مــن بينهــا طائــرات قــادرة 
علــى حمــل صواريــخ تصيــب هدفها على 
ــا  ــة كم ــة كامل ــًرا بدق ــد ســتن كيلومت بع
تتميــز بالقــدرة علــى اكتشــاف أهدافهــا 
يف الفضــاء وتدميرهــا باســتخدام تقنيــة 
ــي تســتخدم للمــرة  ــع الصــوري، الت التتب

األولــى يف العالــم.
نــوه إلــى مهــام عديــدة لطائــرات الشــركة 
احلــي  شــبه  التقييــم  تشــمل  وأنهــا 

وتقديــر  وتقييــم  القتاليــة،  للقــدرات 
اخلســائر يف ســاحة املعركة والتجهيزات 
االســتخبارية يف ســاحة املعركــة والقيــام 
بالعمليــات اخلاصــة ومهمــات املراقبــة 
ومهمــات املســاعدة اإلنســانية وعمليــات 
االتصــاالت،  وتنــاوب  مراقبــة احلــدود 
كمــا أنهــا قــادرة علــى حمــل منصــات 
مســتقرة للكاميــرات واشــتهرت الشــركة 

بالطائــرة »يبهــون«.

أفضــل املمارســات العامليــة.  كمــا أوضــح البلوشــي أن 
ســوق أبوظبي كان داعماً رئيســياً يف تشــكيل جلنة إكس 

بــي آر إل -االمــارات عــام 2006. 
وكشــف البلوشــي عــن أن دولــة اإلمــارات هــي أول دولــة 
يف  إل«  آر  بــي  »إكــس  معاييــر  بتطبيــق  تقــوم  عربيــة 
اإلفصــاح اإللكترونــي وأول دولــة عامليا، تقوم باســتخدام 
تصنيفــات املعاييــر الدوليــة املعتمــدة للتقاريــر املاليــة الـــ 

آي إف آر اس االصــدار 2011.

سوق أبوظبي يعرض 
تجربته في تطبيق لغة 
البرمجة المرنة للتقارير 

المالية

علي الظاهري :
»أدكــوم لإلنظمة« تبــرم عقودًا 

لتصديــر طائرات بــدون طيار 

البلوشي :
اإلمــارات أول دولــة عربيــة تقــوم بتطبيــق معاييــر 

»إكــس بــي آر إل« فــي اإلفصــاح اإللكترونــي
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 بناء الكفاءات ضمانًا
لمستقبل واعد
Building Capabilities 
Towards A Balanced 
Future

تـــــوازن القابضــــة: 
طمــــوح بــــال حــــدود

وتسرتشد توازن يف أهدافها برؤية أبوظبي ٢٠٣٠ والتي تركز عىل جوانب التنويع 

يف  صناعية  قاعدة  بناء  يف  واملساهمة  التكنولوجيا  ونقل  واالستدامة،  االقتصادي 

االمارات العربية املتحدة من خالل اتاحة فرص جديدة والعمل عىل تطوير الكوادر 

البرشية.

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  الهاجري،  محمد  سعادة/سيف  يقول  الصدد،  هذا  ويف 

توازن:" تتمثل رسالتنا يف خلق مشاريع جذابة من خالل الرشاكات والعالقات البناءة 

ونقل  القيم  إلضافة  الرتكيز  محل  القطاعات  يف  اسرتاتيجيية  استثµرات  وبانشاء 

الكفاءات اىل دولة االمارات العربية املتحدة".

وتعكف توازن حالياً  عىل تطوير وتوسيع منظومة من الرشكات الناشئة يف مختلف 

القطاعات التجارية والصناعية، كµ تسعى إىل إقامة رشاكات إسرتاتيجية من شأنها 

املساهمة بفعالية يف إضافة قيمة القتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ويتمثل الهدف من استثµرات توازن يف تطوير مشاريع مستدامة من خالل توف¿ 

رأس املال ملشاريع إسرتاتيجية طموحة والسعي إلقامة أعµل ومشاريع جديدة ذات 

مفاهيم مبتكرة. وهناك تركيز كب¿ عىل الرشاكات العاملية، وتحديداً عىل املبادرات 

وتطمح  والتطوير.  البحث  الكفاءات يف مجاالت  وبناء  التكنولوجيا  نقل  تعزز  التي 

رشكة توازن لالستثµر يف تطوير كفاءات يف مجاالت األنظمة ومكوناتها عن طريق 

العالقات البناءة والرشاكات الهادفة. كµ تعمل الرشكة عىل تطوير الكوادر البرشية 

من خالل التزامها بتوف¿ برامج تعليمية يف املجاالت الهندسية والفنية.

وقد اعتمدت توازن اسرتاتيجية استثµرية  مصممة نحو قيادة التغي¿ يف االسواق. 

والتملك  فعال  بشكل  بالتوسع  توازن  رشكة  قامت   ،٢٠٠٧ عام  يف  تأسيسها  ومنذ 

الصناعية  املجاالت  شتى  يف  تعمل  التي  الرشكات  من  العديد  ملكية  واملساهمةيف 

والتعليمية  كرشكة كراكال الدولية، ورشكة م¿كل األملانية وبركان ميونشنز وتوازن 

للصناعات الدقيقة وأبوظبي الستثµرات األنظمة الذاتية وكراكال للذخائر الخفيفة 

وÑر للسيارات وتوازن لألنظمة الدفاعية املتقدمة ومدينة توازن إلدارة الكوارث 

ومركز توازن للتطوير والتميز والذي يتبنى حالياً برنامجÒ تدريبيÒ هµ: برنامج 

ضوء النهار وبرنامج توازن للعمل والدراسة الذي يسعى لتخريج جيل جديد من 

تحديات  ملجابهة  الالزمة  العملية  والخربة  والتدريب  بالعلم  مزودين   Òاملهندس

الصناعات الناشئة بدولة االمارات العربية املتحدة.

توازن القابضة هي رشكة لالستث�راتاإلسرتاتيجة تركز عىل املساهمة يف تعزيز التوجهات نحو اقتصاد صناعي قائم عىل املعرفة وعىل توف� الفرص 

ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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أبوظبي تتربع على 
عرش سياسات التنوع 

االقتصادي إقليميا 

مغايرة التوقعات
مــن صعيــد  اكثــر  علــى  ذلــك  يلتمــس 
الزمنيــة  الفتــرة  صعيــد  علــى  ســواء 
اإلجنــازات  تلــك  فيهــا  حتققــت  التــي 
كمــا اســلفنا، أو علــى صعيــد التطــور 
النوعــي يف بنيــة االقتصــادات املولــدة 
للدخــل القومــي يف إي دولــة لتتخطــى 
ذلــك ومبفارقــة غريبــة مــع توجــه إمــارة 
للســير  النفطــي  الثقــل  ذات  أبوظبــي، 
ــرة يف  ــة ومبتك مبحــاذات مشــاريع ريادي
مجــاالت الطاقــة املبتكــرة تخطــت إنشــاء 
شــركة مصــدر يف العــام 2007، والتــي 
دولــة  داخــل  يف  باســتمارتها  توجهــت 
اإلمــارات، عبــر إقامــة محطــة شــمس 
وان وتأســيس قاعــدة أبحــاث عامليــة يف 
ــر إنشــاء  مجــاالت الطاقــة املتجــددة عب
معهــد مصــدر، فضــًا علــى دورهــا علــى 
خارطــة االســتثمارات العامليــة للطاقــة 
املتجــددة بتمويلهــا وإنشــائها للعديــد مــن 
املشــاريع املشــتركة مــع دول العالــم بــل 
لقيــادة واطــاق مبــادرات عامليــة يف ذلك 
املجــال احلديــث حتمــل بصمــة حصريــة 

وإجنــاز إلمــارة أبوظبــي الواعــدة بفــرص 
االســتثمار مــن كل حــدب وصــوب وهــو 
اطــاق جائــزة زايــد لطاقــة املســتقبل.

ذراع استثماري 
وال شــك أن تأســيس شــركة »مصــدر« 
العــام  اإلطــار  مــع  يتواكــب  والــذي 
مبادلــة  لشــركة  احلاكمــة  واملنهجيــة 
االســتثماري  أبوظبــي  ذراع  تعــد  التــي 
التــي  الراهنــة،  املرحلــة  العالــم يف  يف 
ــراً  ــل تغيي تأسســت العــام 2002، ، لتمث
إلمــارة  القومــي  االقتصــاد  خلارطــة 
مــن  ككل  اإلمــارات  ولدولــة  أبوظبــي 
املبهــرة  النجاحــات  يف  النظــر  خــال 
ــد  ــك الشــركة يف العدي ــا تل ــي حققته الت
ــي جســرت  ــة الت مــن القطاعــات احليوي
ــى االقتصــاد  ــي عل فجــوة االعتمــاد الكل
النفطــي ليتــم اســتحداث قائمــة متســعة 
تلــك  يف  االســتثمارية  الشــركات  مــن 
القطاعــات والتــي هدفــت لنقــل وتوطــن 
التكنولوجيــا احلديثــة واملعــارف التقنيــة 
علــى  تأسســاً  اإلمــارات  ارض  علــى 

العامليــة   املمارســات  افضــل  توطــن 
ولدعــم قــدرات اإلمــارة والدولــة ككل.

مبادلــة  شــركة  فلســفة  مثلــت  لقــد 
منوذجــاً لانفتــاح االســتثماري العاملــي 
ومكانــة  قــدرات  لتعزيــز  الهــادف 
أبوظبــي االقتصاديــة واالســتثماري يف 
العالــم عبــر سياســات االســتحواذ ونقــل 
وتعزيــز  اخلبــرات  وتبــادل  التقنيــات 

العامليــة  الشــراكة 

استثمارات مبكرة 
احملــوري  الــدور  أن  ايضــاً  شــك  وال 
ــة والعديــد مــن الشــركات  لشــركة مبادل
والكيانــات االســتثمارية التــي أسســتها 
الراهنــة  املرحلــة  يف  أبوظبــي  إمــارة 
أمنــا تؤســس علــى خبــرات وإجنــازات 
أمــارة  انطاقــة  بدايــات  مــع  محوريــة 
ابوظبــي ودولــة اإلمــارات ويف أعقــاب 
تصديــر النفــط وحتقــق فوائــض نقديــة 
هائلــة،  مت تســخيرها وتطويعهــا بــرؤى 
ثاقبــة لقيــادة اإلمــارة الرشــيدة ملســارات 
استثمارية مدروسة ومبا يتفق مع  الدور 

ملف العدد

أعداد / محمد الشنواني، فايزة عاونة
تصوير / لؤى أبو نافعة

ــة القــول أن اطــاق شــهادات التقديــر واإلشــادة  ــه مــن نافل لعل
بجهــود إمــارة أبوظبــي علــى درب حتقيــق التنــوع االقتصــادي 
الســمة  هــو  بــات  النفطــي  االقتصــاد  مظلــة  مــن  واخلــروج 
ــة الشــرق  ــس يف منطق ــوي لي ــى املشــهد التنم ــة األن عل املهيمن
األوســط فحســب ولكــن علــى املســتوى العاملــي حيــث اســتطاعت 
ــا  ــي اطلقه ــة التمكــن الت ــع اطــاق مرحل ــي وال ســيما م أبوظب
رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
ــب لصاحــب الســمو  ــر ثاق ــة وفك ــة »حفظــه اهلل« ومبتابع الدول
ــب  ــي نائ ــد أبوظب ــي عه ــان، ول ــد آل نهي ــن زاي ــد ب الشــيخ محم
ــة  ــق قفــزات مذهل ــى للقــوات املســلحة، مــن حتقي ــد األعل القائ

الزمــن تخللهــا اطــاق رؤيــة أبوظبــي  يف غضــون عقــد مــن 
ــد  ــا يف العدي ــرى حتققه 2030، لتكــون أساســا لنهضــة قلمــا ن
مــن دول العالــم مــع التركيــز علــى معاجلــة فجــوات عديــدة 
لعــل ابرزهــا علــى الصعيــد االقتصــادي مــن جهــة أهميــة تنويــع 
مصــادر الدخــل القومــي لإلمــارة التــي تعــد العبــاً رئيســياً علــى 
ســاحة االقتصــاد النفطــي العاملــي للتنــوع األدوار واملســاحات 
إمــارة أبوظبــي علــى خارطــة االقتصــاد  باتــت حتتلهــا  التــي 
ــا  ــات قيادته ــك األدوار بحجــم ومبــوازاة تطلع ــدو تل ــي لتب العامل
الرشــيدة »حفظهــا اهلل« اكثــر اتســاقاً مــع طمــوح اإلمــارة واكثــر 

ــة. ــدول املتقدم ــن اقتصــادات ال ــد م ــع العدي تنافســية م
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ملف العدد

لاســتثمار  أبوظبــي  جلهــاز  التاريخــي 
الــذي حقــق طفــرات هائلــة علــى صعيــد 
االســتغال األمثــل لعوائــد النفــط فضــَا 
التــوازن  لبرنامــج  البــارز  الــدور  علــى 
تدعــم  شــراكات  خلــق  يف  االقتصــادي 
املعــارف  وتوطــن  االقتصــادي  التنــوع 

املتقدمــة.

شمولية التنويع 
االقتصادي

التنــوع  نــرى  أن  أيضــا  علينــا  كلمــا 
يعــرف  بــات  مــا  اطــار  يف  والتناغــم 
بفوائــد التنشــيط والتنــوع االقتصــادي 
املتكامــل ســواء مــن جهــة إقامــة قاعــدة 
لصناعــة املعــارض عبــر تأســيس اإلمــارة 
للمعــارض  الوطنيــة  أبوظبــي  لشــركة 
اإلمــارة  حتويــل  اســتطاعت  والتــي 
ملركــز عاملــي بامتيــاز إلقامــة املعــارض 

التــي  العامليــة  واملعــارض  املتخصصــة 
والعارضــون  املتخصصــون  اليهــا  يفــد 
وصــوب  حــدب  كل  مــن  واملهتمــون 
اخلبــرات  تبــادل  علــى  ذلــك  لينعكــس 
ــم  ــم، ومــن ث ــى العال ــاح اإلمــارة عل وانفت
علــى القطاعــات األخــرى ذات الصلــة 
وقطاعــات  اخلدمــات  كقطاعــات 
اجلــوي  والنقــل  والفندقــة  الســياحة 
مبــدرات  علــى  فضــًا  واملوصــات، 
ــي  ــد، والت ــر مــن صعي ــى اكث ملموســة عل
خليفــة  صنــدوق  أيضــا  أهمهــا  مــن 
لتطويــر املشــاريع والــذي هــدف خللــق 
أبوظبــي  أبنــاء  أمــام  عمــل  فــرص 
وتزايــدت رقعتــه بتوجيهــات قيــادة الدولة 
الرشــيدة حفظهــا اهلل تعالــى إلــى باقــي 
أرجــاء دولــة اإلمــارات لدعــم مبــادرات 
ــر املشــاريع  توطــن القطــاع اخلــاص عب
املولــدة للدخــل القومــي واألكثــر إبداعيــة 
ومتاشــياً مع متطلبات التنافســية العاملية 

واالقتصــاد القائــم علــى تعزيز إســهامات 
اخلــاص.  القطــاع  ودور 

حصاد واشادات  
مجلــة  فــأن  الصعيــد  ذلــك  وعلــى 
مــع  2030، أجــرت اســتطاع موســع 
ــة  ــد مــن الشــخصيات االقتصادي العدي
واملســتثمرين الدولــة واملنطقــة العربيــة 
ككل فضــًا علــى الســفراء وامللحقــن 
ــة حــول مؤشــرات  االقتصاديــن بالدول
االقتصــادي  التنــوع  سياســات  جنــاح 
طيلــة  أبوظبــي  إمــارة  تبنتهــا  التــي 
األعــوام املاضيــة واحلصــاد الــذي بــات 
ــاً ومبــا ينعكــس  ــارة حالي ــه اإلم ــم ب تنع
علــى مســيرة دولــة اإلمــارات علــى درب 
حيــث  االقتصــادي.  والتطــور  التقــدم 
كانــت الشــهادات مــن اخلــارج والداخــل 
لتنعكــس علــى تلــك احلقبــة التاريخيــة 

التــي أجنزتهــا إمــارة أبوظبــي.

صفقات االستحواذ وتعزيز 
الشراكة مع المؤسسات 
العالمية ساهمت في توطين 
افضل الممارسات والخبرات

استثمارات أبوظبي في مجاالت 
التقنية والصناعات الدقيقة ترسخ 

مكانتها على صعيد االقتصاد 
العالمي
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الدكتور محمد بن مسلم 
العامري 

تمكين القطاع الخاص ساهم في تعزيز 
سياسات التنوع االقتصادي ألبوظبي 

ويقــول الشــيخ محمــد بن مســلم بــن حم،  
نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة بــن 
حــم، عضــو املجلــس الوطنــي االحتــادي، 
ان متكــن مؤسســات وكيانــات القطــاع 
اخلــاص وتذليــل كافــة العقبــات امــام 
املشاركة يف حتقيق النهضة االقتصادية 
التنــوع  حتقيــق  يف  ســاهم  لإلمــارة 
للقطــاع  الفاعــل  للــدور  االقتصــادي 
اخلــاص وكياناتــه واســتثماراته يف دعــم 
وحتقيــق االزدهــار االقتصــادي يف كافــة 
القطاعات االقتصادية مؤكداً ان املنهجية 
االقتصادية التي تبنتها القيادة احلكيمة 
إلمــارة أبوظبــي للتحول القتصاد الســوق 
وتعزيــز احلريــة االقتصادية عبــر محاور 

متعــددة ومتكاملــة..

رضا مسلم
التنوع االقتصادي ألبوظبي ارتبط بدراسة 

واعية من متخذ القرار 
ويــرى اخلبيــر االقتصــادي رضــا مســلم 
مديــر عــام شــركة »تروث لاستشــارات 
إمــارة  االقتصاديــة، أن دعــم قــدرات 
أبوظبــي علــى صعيــد سياســات التنــوع 
االقتصــادي ارتبــط بدارســة واعيــة مــن 
متخــذ القــرار لكافــة مقومــات اإلمــارة 
املمكنــة  الفــرص  ودراســة  التنمويــة 
باالقتصــاد  االرتبــاط  علــى  فضــًا 
العاملــي وهــو مــا تواكــب إجمــاال مــع 
اطــاق رؤيــة 2030 التــي تعــد أولــى 

الــرؤى التنمويــة يف املنطقــة.
األن  حتــى  حتقــق  مــا  أن  مؤكــداً 
وخــال األعــوام القليلــة املاضية ســبق 
املخطــط لــه مــن إجنــازات محوريــة 
ــر  ــدة وغي ــة الفري ــك الرؤي يف اطــار تل

املســبوقة.

 خالد البادي 
تشريعات جاذبة لالستثمارات

رئيــس  نائــب  البــادي  خالــد  ويــرى 
شــركات  مجموعــة  إدارة  مجلــس 
البــادي، أن التنــوع االقتصــادي دائمــاً 
التشــريعية  بالسياســات  يرتبــط  مــا 
األجنبيــة  لاســتثمارات  اجلاذبــة 
أمــارة  مكانــة  مــن  عــزز  مــا  وهــذا 
أبوظبــي وســاهم يف إجنــاح سياســات 
واســتراتيجيات  خلطــط  التحــول 
التنــوع االقتصــادي باإلمــارة بالنظــر 
لتبنــى اإلمــارة ودولــة اإلمــارات ككل 
االقتصــادي  االنفتــاح  سياســات 
وأعــاء مبــادئ احلريــة االقتصاديــة 
مــا  وهــو  فيهــا  التنميــة  بدايــة  منــذ 
ومجمــل  منظومــة  علــى  انعكــس 
للنشــاط  املنظمــة  التشــريعات 
بصفــة  واالســتثماري  االقتصــادي 

عامــة.

 خالد بوالعينين 
رؤي القيادة الرشيدة للدولة باعث إلنجازات 

تنويع مصادر الدخل القومي لإلمارة
ويقــول اللــواء خالــد بوالعينــن، قائــد 
القــوات اجلوية األســبق ورئيس مجلس 
إدارة شــركة ...انيجميــا  ان تطــورات 
أبوظبــي  إمــارة  يف  التنمــوي  املشــهد 
باألخــص منــذ اطــاق مرحلــة التمكــن 
الســمو  صاحــب  ورؤيــة  بتوجيهــات 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل« وباملتابعة واجلهود 
احلثيثــة ألخيــه صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد 
أبوظبــي، نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
رؤى  لتفــرد  بجــاء  تشــير  املســلحة، 
فلســلفة  وريــادة  التنمويــة  أبوظبــي 
قيادتــه الرشــيدة نحــو إرســاء ركائــز 
القائمــة  االقتصاديــة  للتنميــة  قويــة 
علــى تنويــع مصــادر الدخــل واكتشــاف 
وتطويــع كافــة الفرص املمكنة واملتاحة.

محمد القمزي
تطوير قاعدة صناعية حجر الزاوية للتنوع 

االقتصادي الذي حققته إمارة ابوظبي 
حســن  محمــد  ســعادة  ويقــول 
التنفيــذي  الرئيــس  القمــزي، 
الســابق، للمؤسســة العليــا للمناطــق 
بإمــارة  املتخصصــة  االقتصاديــة 
ــة القطــاع  ــه نظــراً ألهمي ــي، ان أبوظب
الصناعــي فــأن إمــارة أبوظبــي يف ظــل 
توجيهــات قيادتهــا الرشــيدة »حفظهــا 
اهلل« ادركــت أهميــة تطويــر قاعــدة 
صناعيــة حديثــة مثلــت فيهــا املناطــق 
الصناعيــة اركيــزة أساســية مــع تقدمي 
تســهيات ومزايــا جلــذب املســتثمرين 

األجانــب

محمد خليفة الفهد 
المهيري 

البنية التحتية المتطورة إلمارة أبوظبي 
تدعم استراتيجيات التنوع االقتصادي 

خليفــة  محمــد  ســعادة   ويقــول 
التنفيــذي  الرئيــس  املهيــري  الفهــد 
الســابق لـ«مســاندة« أن قطــع أشــواط 
شاســعة يف مضمــار سياســات ورؤى 
أبوظبــي  االقتصــادي إلمــارة  التنــوع 
بشــكل  ارتبــط  وجيــزة  فتــرة  يف 
التحتيــة  البنيــة  بتطويــر  جوهــري 
تقــدم  ألي  أساســية  ركيــزة  كونهــا 
اقتصــادي ومجتمعــي، مؤكــداً صعوبــة 
ــل اســتحالة اســتقطاب اســتثمارات  ب
أجنبيــة والتعويــل علــى حتقيــق ازدهار 
مــن  العديــد  يف  شــمولي  اقتصــادي 
البنيــة  توافــر  دومنــا  القطاعــات 
التحتيــة مــن طــرق وجســور وخدمــات 
ومنافــذ  متطــورة  عمرانيــة  وبنيــة 

وجويــة. وبحريــة  بريــة  تصديــر 

مسؤولين ورجال أعمال

ملف العدد
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سعادة/ جايم اليتاو 
سفير البرتغال

سعادة/  دومينك جيرمي
السفير البريطاني 

 فوزي المسلم
شركات الفنادق العالمية توجه استثمارات 

ضخمة في القطاع الفندقي في إمارة 
أبوظبي

الرئيــس  املســلم  خليفــة  فــوزي  ويقــول 
التنفيــذي لشــركة الفنــادق الكويتيــة، انــه 
مطلــع منــذ فترة على النجاحــات احملورية 
التــي حققتهــا إمــارة أبوظبــي علــى صعيــد 
تطويــر وحتفيــز قدراتهــا االقتصاديــة يف 
مختلــف القطاعــات وال ســيما قطاعــي 
الســياحة واملعــارض، حيــث اســتطاعت 
اإلمــارة حتقيــق قفــزة محوريــة يف هذيــن 
القطاعــات  علــى  فضــًا  القطاعــن 

األخــرى.
وأضــاف املســلم، ان اجلهــود احلثيثــة التي 
قامــت بهــا إمارة أبوظبــي لتحديث القطاع 
الســياحي، اســتلزمت -فضــًا علــى البنية 
إمــارة  عليهــا  تســتحوذ  التــي  التحتيــة 
أبوظبــي - بانشــاء شــبكة مــن املؤسســات 
الفندقية والسياحية حيث يلتمس ازدهار 
قطــاع الفنــادق يف إمــارة ابوظبــي ودولــة 
االمــارات مــع تواجــد اســتثماري ضخــم 

لكافــة الشــركات الفندقيــة العامليــة.

عبد الرحمن الزامل 
نجاحات ابوظبي ودولة اإلمارات االقتصادية 

ساهمت في تعزيز مكانة دول مجلس 
التعاون الخليجي 

الزامــل  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  ويــرى 
الزامــل  أدارة مجموعــة  رئيــس مجلــس 
باململــة العربيــة الســعودية ورئيــس الغــرف 
التجارية الســعودية الســابق، أن ما حققته 
إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات مــن نهضة 
اقتصاديــة يشــار أليهــا بالبنــان لهــو إجنــاز 
محــوري عربــي يؤكــد أن الــدول العربيــة 
والنهضــة  التطــور  علــى حتقيــق  قــادرة 
مشــيدا  العامليــة  باملعاييــر  االقتصاديــة 
ــة لقيادتهــا الرشــيدة يف  بالفلســفة الراقي
تبنــى رؤي اقتصاديــة ســاهمت يف تعزيــز 
مكانــة اإلمــارة ودولــة اإلمــارات وباقــي دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي علــى ســاحة 
االســتثمارات الدوليــة باألخــص مــن جهــة 
تطويــر قــدرات اإلمــارة االقتصاديــة عبــر 
تعزيــز الشــراكة مــع الشــركات العامليــة مــع 
جهودهــا لتوطــن التقنيــة وتطبيــق وتبنــي 

ــة. افضــل املمارســات العاملي

الدكتور عبد الرحمن عوض 
ما حققته إمارة أبوظبي بات نموذجًا للتقدم 

االقتصادي المعاصر للعديد من الدول 
العربية 

عبــد  الدكتــور  يــرى  جهتــه  مــن 
ــس احتــاد  الرحمــن عــوض، عضــو مجل
املســتثمرين العــرب، أن أي رؤي تهــدف 
االقتصــادي  التنــوع  سياســات  لتعزيــز 
علــى  باملقــدرة  ترتبــط  دولــة  أي  يف 
ودراســة  اقتصاديــة  معاييــر  خلــق 
واعيــة لكافــة املتغيــرات الراهنــة علــى 
االقتصــاد العاملــي كونــه يصعــب تبنــي 
اســتراتيجيات فاعلــة للتنــوع االقتصادي 
وجــذب االســتثمارات األجنبيــة دومنــا 
ــة  ــرة أو االجتاهــات املهيمن معرفــة الوتي
علــى االقتصــاد العاملــي، وهــو مــا يؤكــد 
ــي، يف ســبر  ــوة لنجــاح أبوظب ويشــير بق
أغــوار مؤشــرات ومســارات االقتصــاد 
القطاعــات  حلزمــة  بالنظــر  العاملــي 
االقتصاديــة التــي ركــزت عليهــا أبوظبي.

التنوع االقتصادي في 
ابوظبي يدعم استثماراتنا 

وشراكاتنا مع اإلمارات 
والشرق األوسط 

أبوظبي باتت قبلة للعديد 
من االستثمارات البريطانية 

من جانبه يقول 

سفراء لـ »استثمارات« مستثمرون عرب
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تطوير القطاع السياحي في 
رقعة صحراوية كأبوظبي 

ومنافسته للعالمية معجزة 
عالمية تحققت 

سعادة/ روبيرتو فيليز 
فاليجو

سفير كولومبيا 
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5051

وفقًا لتقرير األداء االقتصادي  
إلبوظبي للعام 2015

استمرار التفاؤل والثقة في أوساط 
المستهلكين ومجتمع األعمال 

في امارة ابوظبي

مليار درهم الناتج المحلي 
اإلجمالي إلمارة أبوظبي مع 

نهاية الربع الثالث من 2015

200
إلمــارة  اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  بلــغ 
أبوظبــي )باألســعار الثابتــة( مــع نهايــة 
الربــع الثالــث مــن عــام 2015 نحــو 200 
قــدره 5.5٪  مليــار درهــم مبعــدل منــو 
باملقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن عــام 
2014 وذلــك وفقــاً ألحــدث التقديــرات 
الصــادرة عــن مركــز اإلحصاء-أبوظبــي . 
وأســهم القطــاع غيــر النفطــي، مــن خال 
األداء القــوي ألنشــطته، يف تعزيــز األداء 
االقتصــادي باإلمــارة علــى نحــو ملحــوظ 
 ،2015 عــام  مــن  الثالــث  الربــع  خــال 

حيــث بلــغ معــدل منــو النــاجت احمللــي غيــر 
النفطــي باألســعار الثابتــة ٪7.1 يف الربــع 
بلــغ 3.9٪  معــدل منــو  مقابــل  املذكــور 

للنــاجت احمللــي النفطــي.
جــاء ذلــك يف تقريــر االداء االقتصــادي 
الصــادر   2015 للعــام  ابوظبــي  المــارة 
التنميــة  بدائــرة  الدراســات  ادارة  عــن 
نتائــج  وفــق  ابوظبــي  االقتصاديــة 
املؤشــرات الكليــة والقطاعيــة القتصــاد 
االمــارة والتــي تقــدم أجزائهــا اســتعراضاً 
العــام  خــال  اإلمــارة  اقتصــاد  ألداء 
املاضــي  مــن خــال قــراءة تفصيليــة يف 

التنمويــة. املؤشــرات  تلــك  نتائــج 
املنصــوري  ماجــد  علــي  معالــي  وأكــد 
رئيــس الدائــرة إن اســتمرار األداء اجليــد 

لألنشــطة غيــر النفطيــة بإمــارة أبوظبــي 
جنــاح  يعكــس  مبــا   2015 عــام  خــال 
التحديــات  لتحويــل  املبذولــة  اجلهــود 
النفــط  أســعار  بتقلبــات  املرتبطــة 
العامليــة إلــى فرصــة لتعميــق التنــوع يف 
ــز أداء  هيــكل االقتصــاد مــن خــال تعزي
األنشــطة غيــر النفطيــة وصــوالً لتحقيــق 
ابوظبــي  رؤيــة  ومحــددات  أهــداف 

.2030 االقتصاديــة 
واشــار معاليــه الــى انــه حســب تقديــرات 
مركــز اإلحصاء-أبوظبــي للنــاجت احمللــي 
فقــد  اجلاريــة،  باألســعار  اإلجمالــي 
ارتفعــت املســاهمة النســبية لألنشــطة 
احمللــي  النــاجت  يف  النفطيــة  غيــر 
اإلجمالــي إلمــارة أبوظبــي إلــى أعلــى 
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خــال عــام 2015  ويعكــس ذلــك وجــود 
فرصــة أمــام إمــارة أبوظبــي، يف ظــل مــا 
ــى رأســها  ــات، وعل ــن مقوم ــه م ــع ب تتمت
واالجتماعــي  االقتصــادي  االســتقرار 
ومتانــة األوضــاع املاليــة وتنافســية بيئــة 
األعمــال، لتحويــل التحديــات املرتبطــة 
بالتطــورات العامليــة إلــى فــرص ســانحة 
لتعميــق  جهودهــا  يف  قدمــاً  للمضــي 
التنويــع االقتصــادي لامــارة مــن خــال 
التركيــز علــى القطاعــات غيــر النفطيــة 
التــي حددتهــا رؤيــة أبوظبــي االقتصادية 

.2030

املنصــوري  ماجــد  علــي  معالــي  وقــال 
املؤشــرات  لنتائــج  الكليــة  القــراءة  إن 
عــام  خــال  ابوظبــي  المــارة  التنمويــة 
2015 تعكــس إجمــاال اســتمرار التفــاؤل 
والثقــة يف أوســاط املســتهلكن ومجتمــع 
املســتثمرين  ذلــك  يف  مبــا  األعمــال، 
وســيدات  والصناعيــن  األجانــب 
األعمــال، بشــأن األوضــاع االقتصاديــة 
باإلمــارة، حيــث جــاء تقييمهــم لألوضــاع 
عــام  بشــكل  احلاليــة  االقتصاديــة 
ــا،ً كمــا اتســمت توقعاتهــم بشــأن  إيجابي

بالتفــاؤل..  املســتقبل 

شكل رقم )1(
املســاهمة النســبية لألنشــطة النفطيــة 
وغيــر النفطيــة يف هيــكل النــاجت احمللــي 

اإلجمالــي باألســعار اجلاريــة

املصدر: مركز اإلحصاء-أبوظبي.
شكل رقم )5(

قيمــة التجــارة اخلارجيــة الســلعية غيــر 
النفطيــة إلمــارة أبوظبــي ومكوناتهــا

 
املصدر: مركز اإلحصاء-أبوظبي

ــع الثالــث مــن عــام  مســتوى لهــا يف الرب
2015، حيــث بلغــت نحــو ٪65 يف الربــع 
املذكــور مقابــل نحــو ٪49.1  يف عــام 

.2014
واوضــح أن االقتصــاد العاملي ظل يشــهد 
املواتيــة  غيــر  التطــورات  مــن  العديــد 
اســتمرت  حيــث   ،2015 عــام  خــال 
العامليــة  النفــط  أســعار  يف  التقلبــات 
ــى  ــت إل ليصــل متوســط ســعر خــام برن
37.97 دوالر/برميــل يف شــهر ديســمبر 
2015 مقارنــًة مبســتوى 62.34 دوالر/ 
برميــل يف الشــهر نفســه مــن عــام 2014 

اقتصــادات  مجموعــة  أداء  جــاء  كمــا 
األســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة، مبــا 
فيهــا املصــدرة للســلع األوليــة، ضعيفــاً 
واالنكمــاش  التباطــؤ  بحــاالت  متأثــراً 
يف بعــض االقتصــادات الرئيســية ضمــن 
الصــن  اقتصــادات  مثــل  املجموعــة 
وروســيا والبرازيــل، بجانــب األداء الــذي 
جــاء دون املتوقــع يف بعــض االقتصــادات 
الرئيســية ضمــن مجموعــة االقتصــادات 

املتقدمــة.
واضــاف معالــي علــي ماجــد املنصــوري 
ــة  ــك التطــورات االقتصادي ان مجمــل تل

علــى املســتوى العاملــي، بجانــب بعــض 
التطــورات علــى املســتوى احمللــي، كان 
إمــارة  اقتصــاد  علــى  انعكاســاتها  لهــا 
وهــو   ،2015 عــام  خــال  أبوظبــي 
املؤشــرات  بعــض  نتائــج  عكســته  مــا 
التنمويــة، حيــث أظهــرت تلــك املؤشــرات 
انخفاضــاً نســبيا يف مســتويات التفــاؤل 
لــدى املســتهلكن ومجتمــع األعمــال يف 

العــام املذكــور مقارنــًة بعــام 2014. 
أحــدث  ان  معاليــه  اكــد  وباملقابــل 
املؤشــرات املتاحــة اظهرت معــدالت أداء 
جيــدة لبعــض القطاعــات غيــر النفطيــة 

مايــــو 2016 53 مايــــو 2016 52

ملف العدد



مايــــو 2016مايــــو 2016

 تنويه: ماكيت مبدئي غير مخصص للنشر

5455

اعداد / فايزة أبو عاونة

 القطاع الصحي ...
فــرص واعــدة للمســتثمرين 
وركيــزة لرؤية أبوظبي 2030

مستثمرون في القطاع 
الصحي بأبوظبي
االستثمار في القطاع الصحي 
يدعم حرص القيادة الرشيدة 
على توفير الحياة الصحية 
للمواطنين والمقيمين

رؤى إستثمارية  

مــن  يعــد  الــذي  كليفانــد  مستشــفى 
ارقــى املتشــفيات يف الواليــات املتحــدة 
إصــدار  وكذلــك  والعالــم  األمريكيــة 
القطــاع  يف  للعمــل  منظمــة  تشــريعات 
ــوي.  الصحــي واالســتثمار يف قطــاع حي
مبــا بضمــن تقــدمي افضــل اخلدمــات

علــى  يركــز  الــذي  امللــف  ذلــك  ويف 
إبــراز الفــرص املتعــددة واجلــدوى مــن 
االســتثمار يف القطــاع الطبــي بإبوظبــي،  
عــدد  أراء  اســتطلعت   »2030« فــأن 
الصحــي  القطــاع  يف  املســتثمرين  مــن 

املســؤولن. وابــرز  باإلمــارة 

فرص واعدة 
محمــد  ســعادة  يقــول  البدايــة  يف 
خلــف املزروعــي، رئيــس مجلــس إدارة 
مجموعــة املزروعــي والتــي تســتثمر يف 
األنشــطة الطبيــة حيــث تديــر مستشــفى 

الطبيــة  املزروعــي 

بيئة خصبة 
مــن جهتــه يــرى الدكتور شمشــير  فياليل 
ملجموعــة  املنتــدب  والعضــو  املؤســس 

ال شك ان املتأمل خلارطة االستثمارات 
املتســارعة يف القطــاع الصحــي بإمــارة 
أبوظبــي يــدرك األهميــة البالغــة التــي 
احملــوري،  القطــاع  ذلــك  يحتلهــا  بــات 
يف  التنميــة  مســيرة  انطــاق  فمنــذ 
إمــارة أبوظبــي كانــت الرؤيــة واضحــة 
توفيــر  وهــي  الرشــيدة  القيــادة  مــن 
للمواطنــن  الكرميــة  الهانئــة  احليــاة 
ــد  ــارة، وق ــد لإلم ــن يف واملقيمــن وكل م
علــى   ،2030 أبوظبــي  رؤيــة  ارتكــزت 

إيــاء األهميــة البالغــة للقطــاع الصحــي 
ليكــون داعمــاً لفلســفة قيادتهــا الرشــيدة 
التنميــة  خطــى  تعزيــز  يف  ويســاهم 
االقتصــادي  واالســتقرار  والرفــاه 

لإلمــارة. واحلضــاري  واملجتمعــي 
وتواكبــاً مــع تلــك الرؤيــة احلكيمــة فــكان 
القطــاع  إمــام  املجــال  إفســاح  لزامــاً 
يســتحوذ  مبــا  ومؤسســاته،  اخلــاص 
وقــدرات  إبداعيــة  أفــكار  مــن  عليــه 
تنافســية للولــوج يف مضمــار االســتثمار 

وال  أبوظبــي  يف  الصحــي  القطــاع  يف 
شــك انــه بعــد أعــوام قائــل مــن اطــاق 
رؤيــة أبوظبــي 2030، ميكــن الوقــوف 
- ودومنــا مواربــة او شــعارات دعائيــة 
واألشــواط  الهائــل  التقــدم  -علــى 
الشاســعة التــي قطعتهــا إمــارة أبوظبــي 
دور  وتعزيــز  القطــاع  ذلــك  تطويــر  يف 
باتــت اإلمــارة  القطــاع اخلــاص حيــث 
العامليــة  الطبيــة  لاســتثمارات  مــاذاً 
افتتــاح  كان أخرهــا  والتــي  واإلقليميــة 

مستشــفيات اليفايــن للرعايــة الصحيــة 
بأبوظبــي، أن إمــارة أبوظبــي اســتطاعت 
دور  تعزيــز  معادلــة  علــى  احلفــاظ 
االســتثمارات اخلاصــة وحتســن جــودة 
اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطنــن 
واملقيمــن وهــذا التــوازن مــا يســاهم يف 

ــك القطــاع فــرص واعــدة  ــق ذل حتقي
فرص تنافسية 
ويرى الدكتور 

مدير .....مستشفى النور بأبوظبي 
تكملة االستطاع  املاكيت 

أنظمة تشريعية 
شــركة  عــام  ..مديــر  الدكتــور  ويــرى 

الصحــي  للتأمــن  ضمــان 
الســامة  مستشــفى  مديــر  يــرى  كمــا 

بابوظبــي
 كما يؤكد الدكتور خالد عثمان 
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رؤى إستثمارية  

»كليفانــد« أحــدث إبداعــات خارطــة 
القطــاع  يف  العامليــة  االســتثمارات 

أبوظبــي يف  الصحــي 
التحتيــة  البنيــة  يف  متســارع  تطويــر 

الصحــي  للقطــاع 
توفيــر  وإلزاميــة  التشــريعية  األنظمــة 
للمواطنــن قاعــدة  الرعايــة الصحيــة 
لتطويــر القطــاع االســتثماري الطبــي 

اعــداد / فايــزة أبو عاونة
خلارطــة  املتأمــل  ان  شــك  ال 
القطــاع  يف  املتســارعة  االســتثمارات 
يــدرك  أبوظبــي  بإمــارة  الصحــي 
يحتلهــا  بــات  التــي  البالغــة  األهميــة 
ذلــك القطــاع احملــوري، فمنــذ انطــاق 
أبوظبــي  إمــارة  يف  التنميــة  مســيرة 
القيــادة  مــن  واضحــة  الرؤيــة  كانــت 
ــة  ــاة الهانئ ــر احلي الرشــيدة وهــي توفي
وكل  واملقيمــن  للمواطنــن  الكرميــة 
مــن يفــد لإلمــارة، وقــد ارتكــزت رؤيــة 
أبوظبــي 2030، علــى إيــاء األهميــة 
ليكــون  الصحــي  للقطــاع  البالغــة 
الرشــيدة  قيادتهــا  لفلســفة  داعمــاً 
التنميــة  خطــى  تعزيــز  يف  ويســاهم 
االقتصــادي  واالســتقرار  والرفــاه 

لإلمــارة. واحلضــاري  واملجتمعــي 
احلكيمــة  الرؤيــة  تلــك  مــع  وتواكبــاً 
إمــام  املجــال  إفســاح  لزامــاً  فــكان 
مبــا  ومؤسســاته،  اخلــاص  القطــاع 

إبداعيــة  أفــكار  مــن  عليــه  يســتحوذ 
وقــدرات تنافســية للولــوج يف مضمــار 
يف  الصحــي  القطــاع  يف  االســتثمار 
أعــوام  بعــد  انــه  شــك  وال  أبوظبــي 
أبوظبــي  رؤيــة  اطــاق  مــن  قائــل 
ودومنــا   - الوقــوف  ميكــن   ،2030
-علــى  دعائيــة  شــعارات  او  مواربــة 
الشاســعة  واألشــواط  الهائــل  التقــدم 
يف  أبوظبــي  إمــارة  قطعتهــا  التــي 
دور  وتعزيــز  القطــاع  ذلــك  تطويــر 
القطــاع اخلــاص حيــث باتــت اإلمــارة 
العامليــة  مــاذاً لاســتثمارات الطبيــة 
واإلقليميــة والتــي كان أخرهــا افتتــاح 
مــن  يعــد  الــذي  كليفانــد  مستشــفى 
ارقــى املتشــفيات يف الواليــات املتحــدة 
إصــدار  وكذلــك  والعالــم  األمريكيــة 
القطــاع  للعمــل يف  تشــريعات منظمــة 
الصحــي واالســتثمار يف قطــاع حيــوي. 
مبــا بضمــن تقــدمي افضــل اخلدمــات

علــى  يركــز  الــذي  امللــف  ذلــك  ويف 
واجلــدوى  املتعــددة  الفــرص  إبــراز 
الطبــي  القطــاع  يف  االســتثمار  مــن 
اســتطلعت   »2030« فــأن  بإبوظبــي، 
أراء عــدد مــن املســتثمرين يف القطــاع 
املســؤولن. وابــرز  باإلمــارة  الصحــي 

فرص واعدة 
محمــد  ســعادة  يقــول  البدايــة  يف 
خلــف املزروعــي، رئيــس مجلــس إدارة 
مجموعــة املزروعــي والتــي تســتثمر يف 
األنشــطة الطبيــة حيــث تديــر مستشــفى 
املزروعــي الطبيــة انــه نظــراً لاهميــة 
البالغــة التــي يســتحوذ عليهــا القطــاع 
الصحــي يف امــارة ابوظبــي لــدى القيــادة 
مــع  ككل  وللدولــة  لامــارة  الرشــيدة 
ســبل  افضــل  توفيــر  علــى  احلــرص 
احليــاة الكرميــة للمواطنــن واملقيمــن 
فقــد مت توجيــه مــوارد عديــدة لدعــم 
القطــاع الصحــي يف اإلمــارة مــن ناحيــة 
افضــل  وتقــدمي  حتتيــة  بنيــة  تشــييد 
خلــق  وكذلــك  العاجيــة  اخلدمــات 
تســاهم يف  متطــورة  تشــريعية  أنظمــة 
تكويــن مظلــة شــاملة لتوفيــر الرعايــة 
التأمــن  نظــام  يف  متمثلــة  الصحــة 
شــركات  بتأســيس  والســماح  الصحــي 
الصحــي  التأمــن  خدمــات  تقــدم 
شــراكات  خلــق  األهــم  وهــو  فضــًا 
مــع مؤسســات وكيانــات طبيــة عامليــة 
ومبــا  وغيرهــا،  كليفانــد  كمستشــفى 
خلــق  يف  املطــاف  نهايــة  يف  يســاهم 
فــرص للمســتثمرين ســواء املســتثمرين 
األجنبيــة. االســتثمارات  او  احملليــن 

بيئة خصبة 
مــن جهتــه يــرى الدكتــور شمشــير فياليل 
ملجموعــة  املنتــدب  والعضــو  املؤســس 
مستشــفيات اليفايــن للرعايــة الصحيــة 
بأبوظبــي، أن إمــارة أبوظبــي اســتطاعت 
دور  تعزيــز  معادلــة  علــى  احلفــاظ 
وحتســن  اخلاصــة  االســتثمارات 
املقدمــة  الصحيــة  اخلدمــات  جــودة 
التــوازن  وهــذا  واملقيمــن  للمواطنــن 
القطــاع  ذلــك  يســاهم يف حتقيــق  مــا 
فــرص واعــدة، النــه بــدون توفيــر جــودة 
خلدمــات الصحيــة ورفدهــا باالنظمــة 
البيئــة  فــان  الضروريــة  والتشــريعات 
االســتثمارية لــن تكــون مشــجعة. كمــا 
اكــد ان العديــد مــن مستشــفيات االمــارة 
حتولــت يف تقــدمي خدماتهــا للمعاييــر 
الفندقيــة وبشــكل يرســخ مكانــة االمــارة 

والعاملــي. اإلقليمــي  الصعيــد  علــى 
فرص تنافسية 

مناخًا مشجعًا 
ــر  ــو العــوم مدي ــور قاســم أب ــرى الدكت وي
وجــود  أن  بأبوظبــي،  النــور  مستشــفى 
فــرص اســتثمارية يرتبــط بأهميــة فتــح 
الوطنيــة  االســتثمارات  أمــام  املنافســة 
ــوج يف قطــاع االســتمارات  ــة للول واحمللي
مــا  وهــذا  أبوظبــي  إمــارة  يف  الطبيــة 
سياســة  بدايــة  مــع  بالفعــل  حتقــق 
التمكــن والتــي اطلقتهــا برويــة وحكمــة 
وفلســفة ثاقبــة القيــادة الرشــيدة لإلمارة 
العــوم  وقــال  اهلل«،  »حفظهــا  وللدولــة 
تعزيــز  الفلســفة  تلــك  ثمــار  ابــرز  ان 
التنافســية بــن املؤسســات االســتثمارية 
حتســن  علــى  انعكــس  ومبــا  الطبيــة 
اجلــودة وخلــق مناخــاً مشــجعاً ملزيــد مــن 
االســتثمارات وان تتحــول امــارة ابوظبــي 
مــن  عاملــي  إقليمــي  اســتثماري  ملــاذ 

األولــى. الدرجــة 

 القطاع الصحي ....

فرص واعدة للمستثمرين 
وركيزة لرؤية أبوظبي 2030

مستثمرون 
في القطاع 
الصحي 
بأبوظبي

االستثمار 
في القطاع 
الصحي يدعم 
حرص القيادة 
الرشيدة 
على توفير 
الحياة الصحية 
للمواطنين 
والمقيمين
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رؤى إستثمارية  

مؤشرات 
استثمارية

أن  أبوظبــي  يف  الصحــة  هيئــة  إحصائيــات  كشــفت    
الســعة الســريرية يف مستشــفيات  إمــارة أبوظبــي للعــام 
2014 قد بلغت 5737 ســريراً، وبحســب آخر الدراســات 
التــي قامــت بهــا الهيئــة فإنــه مــن املتوقــع ارتفــاع الطلــب 
علــى خدمــات املرضــى الداخليــن وبالتالــي احلاجــة إلــى 
2100 ســرير بحلــول العــام 2025. ومــن جهــة أخــرى، 
اخلدمــات  علــى  الطلــب  يرتفــع  أن  املتوقــع  مــن  فإنــه 
خدمــات  ســيما  ال  عــام  بشــكل  اخلارجيــة  العاجيــة 
الســكري  مثــل  احليــاة  بأســاليب  املرتبطــة  األمــراض 
والســرطان.  الدمويــة  واألوعيــة  القلــب   وأمــراض 

الطاقــة  فجــوات  علــى  الضــوء  الهيئــة  تســلط 
جراحــة  النفســي،  الطــب  تخصصــات  يف  االســتيعابية 
واإلصابــات،  الرضــوض  الــوالدة،  حديثــي  العظــام، 
أيضــاً  وهنالــك  الــدم،  وأمــراض  التجميليــة  األمــراض 
مثــل  التخصصــات  بعــض  يف  االســتثمار  إلــى  حاجــة 
املعديــةـ،  األمــراض  الهضمــي،  اجلهــاز  أمــراض 
البوليــة. املســالك  وجراحــة  الصمــاء  الغــدد   أمــراض 

وتشــير البيانــات الصحيــة اخلاصــة بالهيئــة الــى أن عــدد 
املنشــآت الصحيــة احلاصلــة علــى الترخيــص النهائــي 
 45 تتضمــن  1811 منشــأة صحيــة  هــو   2014 عــام  يف 
منشــأة  و557  وعيــادة،  طبيــاً  مركــزاً   991 مستشــفى، 
ــة، ويعــد القطــاع اخلــاص مســؤوالً عــن تقــدمي  صيدالني
اإلمــارة.  يف  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  مــن   ٪  70 

وباملقارنــة   ،2014 للعــام  الهيئــة  إحصائيــات  وبحســب 
ــن  ــاء العامل ــادة عــدد األطب ــام 2013، بلغــت نســبة زي بع
يف  طبيبــاً،   8,885 بإجمالــي   ٪  10 أبوظبــي  إمــارة  يف 
حــن بلغــت نســبة زيــادة عــدد املمرضــن 15 ٪ بإجمالــي 

و8   ،2688 بإجمالــي  الصيادلــة  لــدى   ٪ و11   ،16,577
.5,743 مبجمــوع  املســاعدين  املهنيــن  أعــداد  يف   ٪ 

2014 أن 2.76 مليــون  وســجلت بيانــات الهيئــة للعــام 
الصحــي  الضمــان  مظلــة  ضمــن  مشــملون  شــخص 

يف إمــارة أبوظبــي، فيمــا بلــغ عــدد شــركات الضمــان 
الصحــي املرخصــة للعمــل يف اإلمــارة 42 شــركة، وبلــغ 
كانــت  طلــب،  مليــون   22.1 املاليــة  املطالبــات  عــدد 
اخلارجيــة.  العاجيــة  للخدمــات  منهــا   ٪  99.1  نســبة 
هــذا وتنطلــق فعاليــات معــرض ومؤمتــر الصحــة العربــي 
ينايــر يف مركــز دبــي   28 إلــى   25 بــن  الفتــرة مــا  يف 
منصــة  زوروا  للمزيــد  واملعــارض،  للمؤمتــرات  الدولــي 
منصــة   5 رقــم  القاعــة  يف  ابوظبــي   - الصحــة  هيئــة 

.5B30

استثمارات مقبلة 
قــال محمــد علــي الشــرفا احلمــادي الرئيــس التنفيــذي 
للخدمــات  املتحــدة  الشــرقية  يف  املنتــدب  والعضــو 
ــى  ــة عل ــن القطاعــات الصحي ــة ظــل التنافــس ب الطبي
تقــدمي األفضــل والتوســع يف املنشــآت الصحيــة القائمــة 
مــع النجــاح املتزايــد يف تطبيــق التأمــن الصحــي يف 
اإلمــارة والــذي أصبــح يغطــي 7 .2 مليــون نســمة إلــى 
ــة شــاملة للســنوات  ــاد اســتراتيجية صحي ــب اعتم جان
تفعيــل  يف  فاعــل  لهــا  ســيكون  املقبلــة،  اخلمــس 
. املقبلــة  املرحلــة  خــال  الصحيــة  القطاعــات   دور 

كاشــفاً النقــاب ان مجموعتــه بصــدد يف الفتــرة تشــغيل 
ــي يف مــارس/آذار  ــة اإلمــارات يف أبوظب مستشــفى دان
املقبــل، وهــو مستشــفى متخصــص يف أمــراض النســاء 
والــوالدة، ويبلــغ إجمالــي االســتثمارات فيــه مــا يقــارب 
500 ميلــون درهــم وســيقدم املستشــفى العديــد مــن 
اخلدمــات الطبيــة للمــرأة والطفــل تتضمــن خدمــات 
املختبــر، خدمــات األشــعة مبختلــف أنواعهــا، التوليــد، 
الــوالدة،  حلديثــي  املركــزة  العنايــة  األطفــال،  طــب 
الطــوارئ، جراحــة، طــب النســاء، والباطنيــة، اجلهــاز 
نحــو  املستشــفى  وســيضم  األورام،  وطــب  الهضمــي، 
ــة مختصــة و300 ممــرض وممرضــه  ــاً وطبيب 33 طبيب
بــدء  تاريــخ  مــن  شــهرا   12 خــال  وصولهــم  يكتمــل 
التشــغيل، مضيفــاً أن املستشــفى سيســهم يف تعزيــز 
النســاء  وأمــراض  والطفــل  املــرأة  صحــة  خدمــات 
مــن  احلــد  يســاعد يف  مــا  حاليــاً  املوجــود  والــوالدة 

حــاالت العــاج يف اخلــارج
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حوار

التــي  املشــاريع  بــأن  ماضــي  ونــوه 
تنفذهــا الشــرة يف الهنــد تشــهد توســعاً 
وهــي مســتمرة يف تنفيــذ املشــاريع التــي 
األخيــرة،  الفتــرة  يف  عليهــا  حصلــت 
ــع  ــة تتطل ــداً أن اإلنشــاءات البترولي مؤك
إلــى التوســع يف الهنــد وجنــوب شــرق 

اإلقليميــة. مشــاريعها  خلدمــة  آســيا 
الشــركة  التوســع يف  أن  ماضــي  وأكــد 

املعــدات  زيــادة  يف  أيضــاً  يتركــز 
الشــركة،  متتلكهــا  التــي  العماقــة 
الصــن  يف  تبنــي حاليــاً  بأنهــا  منوهــاً 
يف  متخصصــة  متحركتــن  منصتــن 
ــة 120  ــب البحــري بكلف ــات التركي عملي
مليــون دوالر، فيمــا انتهــت أخيــراً مــن 
يف  عملياتهــا  مقــر  يف  منصتــن  بنــاء 
ــة  ــع عــدد القطــع البحري ــي ليرتف أبوظب

التــي متتلكهــا إلــى 23 ســفينة وبارجــة. 
وأكــد أن الشــركة حتقــق نســباً عاليــة يف 
عملياتهــا رغــم تراجــع أســعار النفــط 
العامليــة وحتــول الكثيــر مــن الشــركات 
البتروليــة اإلقليميــة والعامليــة إلــى إعــادة 
التطويريــة. اســتراتيجياتها  يف  النظــر 

وكانــت اإلنشــاءات البتروليــة حققــت يف 
عــام 2014 دخــًا إجماليــاً بلــغ أربعــة 

الرئيس التنفيذي 
لشركة االنشاءات 

البترولية

المهندس
      عقل ماضي

ركيــزة  هــو  النفطــي  القطــاع  يعــد 
قــدرات  تطويــر  يف  ســاهمت  أساســية 
مــن  كونهــا  التنمويــة  اإلمــارات  دولــة 
ــى الســاحة  اهــم الاعبــن النفطيــن عل
العامليــة وهــو مــا ترافــق يف اطــار سياســة 
تنويــع مصــادر النفــط الــى تعظيــم العائــد 
النفطيــة  اإلمــارة  قــدرات  مــن  املرجــو 
حيــث ازدهــرت العديــد مــن الشــركات 
ــي  ــة والت يف مجــاالت االنشــاءات النفطي
يف  باهــر  بنجــاح  اســتثمارتها  امتــدت 
العديــد مــن دول العالــم األخــرى لتطويــر 
واالمــدادات  نفطيــة  حقــول  وانشــاء 

االحفــوري  الطاقــة  نقــل  إلنابيــب 
التقــت  فقــط  الصــدد  ذلــك  ويف 
عبــد  عقيــل  واملهنــدس  »اســتثمارات« 
ــذي لشــركة  ــس التنفي اهلل ماضــي الرئي

الوطنيــة  النفطيــة  األنشــاءات 

ــزام  شــركة اإلنشــاءات  ــث املــح العت حي
علــى  االســتحواذ  الوطنيــة  البتروليــة 
٪80 مــن أســهم شــركة هنديــة تعمــل 
يف التصميــم الهندســي بقطــاع النفــط 
بالكامــل  اســتحوذت  فيمــا  والغــاز، 
لإلنشــاءات  الهندســية  الشــركة  علــى 

الهنديــة،  البتروليــة 

التــي تنفذهــا  إن عمليــات االســتحواذ 
انتشــار  دائــرة  مــن  ستوســع  الشــركة 
مــن عمقهــا  ويزيــد  الشــركة جغرافيــاً 
الشــركات  غــرار  علــى  االســتراتيجي 
لتنفيــذ  ويؤهلهــا  العامليــة  الهندســية 

العماقــة. املشــاريع 
ــع  ــات االســتحواذ ترف وأضــاف أن عملي
يف  واملصممــن  املهندســن  عــدد  مــن 
الشــركة مــن نحــو 600 مهندس ومصمم 
حاليــاً إلــى نحــو ألــف ومائــة مهنــدس 
اتصــاالت  جتــري  فيمــا  ومصمــم، 
لاســتحواذ  أوروبيــة  شــركات  مــع 
عــدد  يرفــع  مــا  فيهــا،  علــى حصــص 
املهندســن واملصممــن يف الشــركة إلــى 
ألــف وخمســمائة مهنــدس. أكثــر مــن 

خــال  تخطــط  الشــركة  بــأن  وأفــاد 
النصــف الثانــي مــن العام اجلــاري لتنفيذ 
مشــروعات عماقــة يف شــرق الهنــد على 
عمــق يتــراوح مــا بــن 700 إلــى 1500 
متــر مقابــل عمــق ال يزيــد علــى 60 متــراً 
يف املشــروعات التــي تنفذهــا حاليــاً يف 

ــد. ــة بالهن الســواحل الغربي

 12مليار درهم
 استثمارات اإلنشاءات  البترولية خالل الخمس  أعوام الماضية 

حوار / محمد الشنواني
تصوير / جاك حايك

ننظر بثقة للمستقبل
ومفاوضات لتعاقدات جديدة 

دولة اإلمارات 
داعمة لالستقرار 
النفطي في 
العالم 
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حوار

 40٪ بنســبة  مرتفعــاً  درهــم  مليــارات 
علــى إجمالــي الدخــل يف عــام 2013.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
الشــركة  أن  البتروليــة  اإلنشــاءات 
حصلــت خــال العــام احلالــي علــى عــدة 
مشــاريع مــن أبرزهــا مشــروع لشــركة 
احملــدودة  الغــاز  لصناعــات  أبوظبــي 
دوالر. مليــون   420 بقيمــة  »جاســكو« 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وكشــف 
اإلنشــاءات البتروليــة أن نســبة التوطــن 
تصــل يف اإلدارة العليــا بالشــركة إلــى 
مــن ٪70 حاليــاً، فيمــا تخطــط  أكثــر 
لزيــادة هــذه النســبة مــن خــال البرامــج 
يف  النســبة  هــذه  لرفــع  تنفذهــا  التــي 
إطــار االســتراتيجية التــي تنفذهــا لبنــاء 

القيــادات.
ولفــت يف هــذا الصــدد إلــى أن الشــركة 
القــادة«  »برنامــج تطويــر  تنفــذ حاليــاً 
يف  موظفــاً   48 إليــه  انضــم  والــذي 
الشــركة لتأهيلهــم ليكونــوا يف الصــف 
األول والثانــي مــن قيــادات الشــركة أكثــر 

مــن نصفهــم مــن الكــوادر املواطنــة.
وأضــاف أن تنفيــذ هــذا البرنامــج الــذي 
امتــد ملــدة 18 شــهراً مت بالتعــاون مــع 
وســوف  لألعمــال«،  اشــرج  »جامعــة 
قياديــة  مناصــب  هــؤالء  بعــض  يتبــوأ 
ــر املســتمر  يف الشــركة يف إطــار التطوي

خصوصــاً  فيهــا،  البشــرية  للكــوادر 
نســبة  تشــكل  التــي  املواطنــة  الكــوادر 

القياديــة. املناصــب  يف  عاليــة 

تكملة احلوار
ماكيت

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وكشــف 
اإلنشــاءات البتروليــة أن نســبة التوطــن 
تصــل يف اإلدارة العليــا بالشــركة إلــى 
مــن ٪70 حاليــاً، فيمــا تخطــط  أكثــر 
لزيــادة هــذه النســبة مــن خــال البرامــج 
يف  النســبة  هــذه  لرفــع  تنفذهــا  التــي 
إطــار االســتراتيجية التــي تنفذهــا لبنــاء 

القيــادات.
ولفــت يف هــذا الصــدد إلــى أن الشــركة 
القــادة«  »برنامــج تطويــر  تنفــذ حاليــاً 
يف  موظفــاً   48 إليــه  انضــم  والــذي 
الشــركة لتأهيلهــم ليكونــوا يف الصــف 
األول والثانــي مــن قيــادات الشــركة أكثــر 

مــن نصفهــم مــن الكــوادر املواطنــة.
وأضــاف أن تنفيــذ هــذا البرنامــج الــذي 
امتــد ملــدة 18 شــهراً مت بالتعــاون مــع 
وســوف  لألعمــال«،  اشــرج  »جامعــة 
قياديــة  مناصــب  هــؤالء  بعــض  يتبــوأ 
ــر املســتمر  يف الشــركة يف إطــار التطوي
خصوصــاً  فيهــا،  البشــرية  للكــوادر 

الكــوادر

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وكشــف 
اإلنشــاءات البتروليــة أن نســبة التوطــن 
تصــل يف اإلدارة العليــا بالشــركة إلــى 
مــن ٪70 حاليــاً، فيمــا تخطــط  أكثــر 
لزيــادة هــذه النســبة مــن خــال البرامــج 
يف  النســبة  هــذه  لرفــع  تنفذهــا  التــي 
إطــار االســتراتيجية التــي تنفذهــا لبنــاء 

القيــادات.
ولفــت يف هــذا الصــدد إلــى أن الشــركة 
القــادة«  »برنامــج تطويــر  تنفــذ حاليــاً 
يف  موظفــاً   48 إليــه  انضــم  والــذي 
الشــركة لتأهيلهــم ليكونــوا يف الصــف 
األول والثانــي مــن قيــادات الشــركة أكثــر 

مــن نصفهــم مــن الكــوادر املواطنــة.
وأضــاف أن تنفيــذ هــذا البرنامــج الــذي 
امتــد ملــدة 18 شــهراً مت بالتعــاون مــع 
وســوف  لألعمــال«،  اشــرج  »جامعــة 
قياديــة  مناصــب  هــؤالء  بعــض  يتبــوأ 
ــر املســتمر  يف الشــركة يف إطــار التطوي
خصوصــاً  فيهــا،  البشــرية  للكــوادر 

 النفط الصخري عالي التكلفة وال الكــوادر
يستطيع منافسة التقليدي 

1100 مهندس ومصمم كوادرنا 
البشرية نتاجًا لصفقات االستحواذ 

 أزمة انخفاض أسعار النفط 
ستتالشى الن الطلب سيرتفع 
مستقباًل 

 التنوع الجغرافي الستثماراتنا 
ركيزة لقدراتنا في الشركة 

 قدرات الصناعة النفطية اإلماراتية 
تخطت العالمية

دولة اإلمارات داعمة لالستقرار النفطي 
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-  تتقــدم عمليــات التشــييد بشــكل مســتمر. يف الوقــت احلالــي، تتــم عمليــة تركيــب األســقف يف 
جميــع املبانــي، وبنــاء اجلــدران الداخليــة للطابقــن األول والثانــي مــن املجمــع. أمــا بالنســبة 

للقبــو، والطابــق الســفلي، فيتــم اســتكمال أعمــال الطــاء. 
-  مت اســتكمال عمليــات األنظمــة امليكانيكيــة، والكهربــاء، وأعمــال الصــرف يف الطابــق األرضــي 

واألول والثانــي. 

ــات الطابقــن األرضــي  ــة يف أرضي ــب يف مناطــق مختلف ــد والصل -  مت اســتكمال أعمــال احلدي
واألول. 

ــة مناقصــات  ــى تقــدم مرحل ــة، باإلضافــة إل ــم الهندســية والفني -  مت اســتكمال معظــم التصامي
املقاولن الفرعين. 

ــث تشــمل األقســام  ــى مراحــل متقدمــة حي ــت إل ــذ، ووصل ــد التنفي ــة قي ــة التحتي - أعمــال البني
التاليــة: أطــراف املجمــع، الواجهــة البحريــة، األعمــال الكهربائيــة، واإلضــاءة، واالتصــاالت

- شــارفت األعمــال اإلنشــائية ألول مدرســة يف املشــروع علــى االنتهــاء، فضــا عــن التعاقــد مــع 
املقاول الرئيسي املشرف على الفلل السكنية للمشروع.   

- أحــرز املقاولــون تقدمــا يف العمليــات األوليــة ملوقــع البنــاء، وتشــمل: حتديــد وتشــكيل املظهــر 
اخلارجــي للجزيــرة باإلضافــة إلــى أعمــال تســوية األرض وضغــط التربــة يف اجلــزء الشــمالي مــن 

اجلزيرة.  

- مت ترســية العقــد لشــركة املقــاوالت يف أواخــر عــام 2015، وقــد أحــرزت تقدمــا ملحوظــا يف 
عمليــات التمهيــد. 

- يحتــوي املشــروع علــى أكثــر مــن 800 وحــدة ســكنية فاخــرة تشــمل شــقق ســتوديو وشــققاً مــن 
غرفــة إلــى 4 غــرف نــوم وفيــات بواجهــة بحريــة يف جزيــرة يــاس.

- من املتوقع استكمال األعمال اإلنشائية يف الربع الثالث من عام 2016.
 

ــي ســتضيف  ــع األول مــن عــام 2018، والت ــة الرب ــاء أعمــال التوســعة يف نهاي - مــن املتوقــع انته
ــع،  ليصبــح إجمالــي املســاحة املؤجــرة 76 ألــف متــر  ــغ 33 ألــف متــر مرب ــة تبل مســاحة تأجيري

مربع من احملات التجارية. 

مؤشرات النمو

الدار العقارية

مايــــو 2016
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جزيرة ناريل

شمس ميرا 

مايان
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المشاريع
 التطويرية

 الحالية
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قــال ســعادة أبوبكــر الصديــق اخلــورى، رئيــس مجلــس إدارة الــدار العقاريــة يف تصريحــه لـ)اســتثمارات(، أن مــا 
حققتــه إمــارة أبوظبــي مــن نهضــة عمرانيــة يشــار إليهــا بالبنــان هــو ترجمــة صادقــة لرؤيــة قيــادة اإلمــارة الرشــيدة 
يف تعزيــز سياســة التمكــن، وان يتــم تســخير كافــة القــدرات لكــي حتقــق إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات معجــزة 
يف مضمــار التنميــة املعاصــرة، حتقيــق تنــوع اقتصــادي مبعاييــره العامليــة. وهــو مــا اتســق مــع إيــاء أهميــة بالغــة 
أهميــة لتطويــر القطــاع العقــاري وباألخــص عبــر تأســيس شــركة الــدار العقاريــة، ومنــذ بدايــة أعمالهــا يف العــام 
2005 وحتــى اليــوم،  حرصــت شــركة الــدار العقاريــة، علــى أن تكــون شــريكاً أساســياً يف تشــكيل النســيج احلضري 
للعاصمــة اإلماراتيــة وتعزيــز مقوماتــه، عــاوًة علــى مشــروعاٍت فريــدة تطلقهــا يف مناطــق أخــرى مهمــة مــن 

اإلمــارة.
كمــا تهــدف الشــركة لتطويــر والنهــوض مبرتكــزات ذلــك القطــاع فضــًا علــى حتقيــق التكامــل يف أعمــال الشــركة 
لتغطــي قاعــدة عريضــة مــن مشــاريع التطويــر العمرانــي، مــا بــن تعزيــز اجلاذبيــة الســياحية لإلمــارة عبــر تشــييد 
مشــاريع ترفيهيــة وســياحية واعــدة كجزيــرة يــاس او تطويــر مشــاريع أخــرى يف قلــب مجتمــع األعمــال يف أبوظبــي، 

او يف املناطــق احمليطــة باملدينــة وهــو مــا يحقــق القيمــة اإلضافيــة القتصــاد اإلمــارة.
واكــد ســعادة أبوبكــر اخلــوري أن شــركة الــدار العقاريــة، تنظــر بتفــاؤل وثقــة يف املســتقبل وان مــا حققتــه حتــى األن 
مــن إجنــازات فريــدة ومحوريــة يف فتــرة قياســية منــذ تاريــخ نشــأتها يعطينــا الدافــع واحلافــز لكــي منضــي قدمــاً 

علــى درب اإلجنــاز وتطويــر واالرتقــاء بخطــط التنميــة العمرانيــة يف أبوظبــي ودولــة اإلمــارات ككل.

شركات تحت األضواء

رســالة الــدار تعزيــز التقــدم الحضــاري إلمــارة أبوظبــي مــا 
حققتــه إمــارة أبوظبــي مــن نهضــة عمرانيــة يشــار إليهــا 
بالبنــان ترجمــة صادقــة لرؤيــة قيــادة اإلمــارة الرشــيدة 

ــن. ــة التمكي ــز سياس ــي تعزي ف

نطمح لتحويل جزيرة ياس لمالذ عالمي للترفيه والسياحة 

حققنا مؤشرات مالية جيدة يدعمها مشاريع ناجحة 

نجاحات الدار نعزوها لفكر ورؤية قيادة اإلمارة الرشيدة 

حوار / محمد شمس الدين 

رسالة رئيس مجلس اإلدارة 

أبوبكر الصديق 
الخوري

لـ )استثمارات(

استراتيجية الدار العقارية 
تدور في فلك رؤية 2030



مايــــو 2016مايــــو 2016

 تنويه: ماكيت مبدئي غير مخصص للنشر

7071

لعــب املبــارك دوراً محوريــاً يف تطويــر 
العقاريــة،  للــدار  التشــغيلية  املشــاريع 
وقيــادة عمليــات البيــع والتأجيــر التابعــة 
يف  فاعــل  بشــكل  أســهم  كمــا  لهــا، 
ــة أعمالهــا املتعلقــة بخدمــات إدارة  تنمي

املرافــق. وإدارة  والعقــارات  األصــول 
ومنــذ انضمامــه إلــى الشــركة يف عــام 
2006، أخــذ علــى عاتقــه قيــادة العديــد 
وعلــى  االســتراتيجية،  املبــادرات  مــن 
رأســها مهمــة تعزيــز مكانــة جزيــرة يــاس 
مســتوى  علــى  بــارزة  ســياحية  كوجهــة 
يف  محــوري  دور  لــه  كان  كمــا  العالــم، 

عمليــة االندمــاج التــي تولتهــا الشــركة 
العــام املاضــي، إضافــة إلــى مســاهمته 
املشــاريع  إجنــاح  يف  كبيــر  بشــكل 
التطويريــة الثاثــة التــي أطلقتهــا شــركة 

الــدار العــام اجلــاري.
وقبيــل انضمامــه إلى شــركة الــدار، عمل 
املبــارك لــدى بنــك باركليــز كابيتــال يف 
لنــدن املتخصــص يف خدمــات املصرفيــة 
املؤسســية واالســتثمارية، حيــث أشــرف 
والتمويــل  االســتثمار  عمليــات  علــى 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  يف 

أفريقيــا.

االقتصــاد  يف  شــهادة  املبــارك  يحمــل 
والعلــوم السياســية مــن جامعــة نــورث 
إيســترن يف الواليــات املتحدة األمريكية.

والى هنا كان احلوار التالي :
س / 1 

ال تــكاد متضــي ســنة دون ظهــور حتفــة 
معماريــة جديــدة وفريــدة تضفي مســحة 
جماليــة مميــزة علــى األفــق العمرانــي 
جلزيــرة يــاس، مــا هــي االســتراتيجية 

ــة؟ ــدار العقاري ــي تتبناهــا شــركة ال الت
ج / 1 

االســتراتيجية التــي تنطلــق منهــا شــركة 

فــي  الخــوض  علــى  المقــدرة  نملــك 
مشــاريع عالميــة خــارج اإلمــارات ولكــن 

نركــز علــى الســوق المحلــي أواًل 

محمد خليفة المبارك

شركات تحت األضواء

 لعــب دوراً محوريــاً يف تطويــر املشــاريع العقاريــة وتعزيــز مكانــة الوجهــات الســياحية يف أبوظبــي علــى مســتوى 
العالم.

ــرة يف اإلدارة  ــرة كبي ــك خي ــارك الــذي ميتل ــة محمــد خليفــة املب ــدار العقاري ــه الرئيــس التنفيــذي لشــركة ال إن
ــي. ــارة أبوظب ــه يف إم ــارات والســياحة والترفي ــة كالعق ــف القطاعــات االقتصادي والتســيير يف مختل

اكتســب املبــارك خبرتــه عبــر منصبــه كرئيــس مجلس إدارة شــركة فــرح إلدارة احلدائق الترفيهية، وهي الشــركة 
التــي تتولــى إدارة مدينــة عالــم فيــراري ووتروورلــد أبوظبــي، كمــا اســند اليــه مؤخــراً  مجلــس إدارة هيئة أبوظبي 

للســياحة والثقافــة، فضــًا عن توليه رئاســة مجلــس إدارة أكادمييــات الدار.
يشــغل املبــارك منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الــدار العقاريــة، وذلــك عقــب توليــه منصــب نائــب الرئيــس 

التنفيــذي للشــركة الرئيــس التنفيــذي لشــؤونها التجاريــة.

الــدار العقاريــة ترتكــز علــى الســير يف 
مســارات رؤيــة أبوظبــي 2030 وخطــة 
اســتنتها  والتــي  العمرانيــة  االمــارة 
تعالــى  اهلل  حفظــه  الرشــيدة  قيادتنــا 
يــاس  جزيــرة  لتحويــل  تهــدف  كرؤيــة 

الترفيهيــة للســياحة  عاملــي  ملــاذ 
يــاس  مرســى  حلبــة  جانــب  فإلــى 
اآلن  هنــاك   ،1 الفورمــوال  لســباقات 
مجموعــة واســعة مــن الفنــادق الفاخــرة 
وحديقــة  أبوظبــي  فيــراري  وعالــم 
األلعــاب املائيــة يــاس ووتروورلــد ويــاس 
تســوق يف  مركــز  أضخــم  ثانــي  مــول، 
افتتاحــه قبــل عــام  والــذي مت  الدولــة 

 . متامــاً
ــى جانــب مهامــه املتعــددة يف شــركة  وإل
ــى مــدى الســنوات  ــة« عل ــدار العقاري »ال
املاضيــة، وبالنظــر للمشــاريع التطويريــة 
والتــي  يــاس،  املتســارعة علــى جزيــرة 
تــزداد يومــاً بعــد يــوم. فقــد ارتفــع عــدد 
الســّياح الذيــن يقصــدون اإلمــارة بنســبة 
17 ٪ ووصــل إلــى قرابــة مليونــي ســائح 

يف النصــف األول مــن عــام 2015. 

س / 2 
مت تعينكــم مؤخــراً رئيســاً ملجلــس إدارة 
»هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة«، هل 
هنــاك مــن تضــارب يف كا املنصبــن 

ومبــا يؤثــر علــى منهجيــة العمــل؟
ج / 2 

 عندمــا تســند القيــادة لــي منصبــاً فهــذا 
بقــدر مــا يكــون شــرف لــي بقــدر مــا 
ميثــل منهجيــة يف تكامــل األدوار خلدمــة 
مســيرة التنميــة لامــارة وال شــك اننــي 
دوراً  للعــب  جهــدي  قصــاري  ســابذل 
محوريــاً يف تعزيــز أعــداد زّوار اإلمــارة 
هويتهــا  علــى  احلفــاظ  واملســاهمة يف 
الثقافيــة، ووضــع إطــار عمــل ملشــاريع 
اللوفــر  متحــف  مثــل  جديــدة  ثقافيــة 
أبوظبــي ومتحــف جوجنهــامي أبوظبــي 
يجــري  التــي  الوطنــي،  زايــد  ومتحــف 
تطويرهــا حاليــاً علــى جزيرة الســعديات 
باالضــايف لعملــي األول كرئيــس تنفيــذي 
تســعى  التــي  العقاريــة  الــدار  لشــركة 
يــاس وجعلهــا افضــل  لتطويــر جزيــرة 

مــاذ ســياحي يف املنطقــة   
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س / 3 
مــع التطــور املتســارع الــذي تقــوم بــه الــدار العقاريــة كيــف 
تنظــرون للمســتقبل علــى اخلارطــة التوســعية ملشــاريع الشــركة.

ج / 3  
الســنوات اخلمــس القادمــة ستشــهد أنشــطة ومشــاريع ضخمة. 
ففــي نهايــة أغســطس املاضــي، أعلنــت »الــدار« عــن إطــاق 
مشــروع »وســت يــاس« املجمــع الســكني الثانــي علــى اجلزيــرة، 
الســاحرة.  القــرم  غابــات  مبحــاذاة  تطويــره  ســيتم  والــذي 
ويتكــون هــذا املشــروع مــن 1000 فيــا مخصصــة للمواطنــن 
ــغ  ــى والبال ــة األول ــل املرحل ــع فل ــع جمي ــن، وقــد مت بي اإلماراتي
عددهــا 165 فيــا، علــى أن يتــم تســليم مفاتيحهــا للمالكــن 

  .2017 يف 
أي  نشــهد  ولــم  وحــدة،  لــكل  واحــد  مشــتٍر  هنــاك  ودائمــاً 
مشــتٍر يطلــب شــراء 10 أو 20 وحــدة، فهــؤالء يختــارون فللهــم 
ليتخذوهــا مكانــاً إلقامتهــم. وهــذا إن دّل علــى شــيء فإمنــا 
يــدّل علــى إميــان وثقــة العمــاء يف كفــاءة املوقــع، والطلــب 
املتنامــي علــى منتجاتنــا مــن الوحــدات الســكنية عاليــة اجلــودة 

التــي تلبــي احتياجاتهــم ومتطلباتهــم علــى اختافهــا. 
كمــا ميثــل وســت يــاس مجّمعــاً ســكنياً متكامــًا يضــم مــدارس 
وســاحات عامــة وحديقــة مركزيــة ضخمــة ومتاجــر جتزئــة 
نبنــي مثــل هــذه املشــاريع ومــن  ومســاجد. يف املاضــي كنــا 
ــا اآلن  ــد ســتة أشــهر. أم ــة بع ــق العام ــز املراف ــوم بتجهي ــم نق ث
كافــة  مــع  متكامــل  بشــكل  املشــروع  إطــاق  علــى  فنحــرص 

ــد  ــة قي ــن املشــاريع املجتمعي ــد م ــاك املزي ــا ان هن ــه« كم مرافق
الدراســة واإلعــداد، مــع 

ــى اجلانــب  ــاً. وعل ــد التخطيــط حالي وجــود مشــروع ضخــم قي
اآلخــر مــن املمــرات، هنــاك مشــروع ســكني أصغــر حجمــاً 
يطلــق عليــه »أنســام« ومــن املقــرر إجنــازه يف 2017. كمــا أن  
فــإن 50 ٪ مــن املخطــط الرئيســي للجزيــرة ككل بــات منجــزاً، 
ويتطلــع إلــى أن تصــل هــذه النســبة إلــى 80 ٪ بحلــول عــام 
2020، لتشــمل مشــروع توســعة عالــم فيــراري أبوظبــي، مدينــة 
الترفيــه األكبــر مــن نوعهــا يف العالــم والتــي ســتتضمن الكثيــر 
مــن ألعــاب الســرعة املثيــرة وألعــاب احملــاكاة والتــي ستســجل، 
أرقامــاً قياســية عامليــة جديــدة. وســوف يتــم إجنــاز املرحلــة 
ــد  ــال بالعي ــى مــن مشــروع التوســعة بالتزامــن مــع االحتف األول
الوطنــي كمــا جُنــري مشــاورات متواصلــة إلقامــة مدينــة ماهــي 
متكاملــة ثالثــة ورابعــة. )مــن املرجــح أن تتــم إقامــة واحــدة منهــا 
ــروزر(. فاخلطــة تقضــي بوجــود  ــر ب يف إطــار شــراكة مــع وارن
مدينتــي ماهــي اآلن واثنتــن أُخريــن الحقــاً. ولكــن مــن املؤكــد 

أنــه ســيتم إجنــاز واحــدة أخــرى قبــل عــام 2020«.  
س / 4 

كيــف تنظــرون ملــا حققتــه دبــي مــن طفــرة يف مشــاريع ســياحة 
مماثلــة باالخــص علــى صعيــد مشــاريع الترفيــه ومــدن املــاه، 

هــل تتخوفــون مــن املنافســة؟
ج / 4 

دائمــاً نحــن يف دولــة اإلمــارات نــدرك أهميــة تعزيــز الشــراكة 

شركات تحت األضواء

لدولــة  إجنــاز  انــه  علــى  أمــارة  أي  يف  منجــز  ألي  والنظــر 
اإلمــارات ككل فهــذا وطنــا الواحــد،  ومــن شــأن مــدن الترفيــه 
التــي ســتقام علــى جزيــرة يــاس إلــى جانــب املشــاريع الترفيهيــة 
ــال مــن قبــل شــركة »دبــي  ــى ســبيل املث التــي يتــم تطويرهــا عل
آنــد ريزورتــس« يف جبــل علــي، فضــًا عــن البنيــة  باركــس 
التحتيــة احلاليــة يف دبــي، أن حتقــق عائــدات للدولــة تقــدر 
بـــ 837 مليــون  دوالر يف عــام 2019، أي بزيــادة قدرهــا 78 
٪ مقارنــة بالعائــدات املتوقعــة العــام اجلــاري، بحســب دراســة 

أطلقتهــا »يورومونيتــور« الشــهر املاضــي. 
ونحــن ال نشــط يف  قــدرة أبوظبــي علــى أن تكــون وجهــة عامليــة 
ــي  ــي، حيــث أن وجــود ثمان ــى غــرار دب ــه، عل للســياحة والترفي
مــدن ترفيــه  متكاملــة ضمــن محيــط ال يبعــد أكثــر مــن ســاعة 

بالســيارة، ســيعزز جاذبيــة اإلمــارة علــى مســتوى العالــم.  
ــل أحــد أوائــل  كمــا  إننــا نعمــل بشــكل وثيــق مــع دبــي، وقــد مَتثَّ
القــرارات التــي اتخذتهــا كرئيــس ملجلــس إدارة هيئــة أبوظبــي 
للســياحة والثقافــة، يف عقــد لقــاءات مــع نظيرتنــا يف دبــي، 

ــاً كبيــراً بهــذه اخلطــوة ــز التعــاون وقــد ملســنا ترحيب لتعزي

س / 5
النســق  ذات  مشــاريعكم  بخــاف  مشــاريعكم  اهــم  هــي  مــا 

يــا جزيــرة  الترفيهــي يف 
ج / 5 

وخــارج حــدود جزيــرة يــاس، تعمــل »الــدار« علــى تطوير قســمن 
آخريــن مــن محفظــة أراضيهــا التــي تعــد األضخــم يف دولــة 
اإلمــارات مبســاحة إجماليــة قدرهــا 77 مليــون متــر مربــع. 
ويقــع قســم مــن هــذه األراضــي يف شــاطئ الراحــة، بالقــرب 
مــن مقــر الشــركة املميــز بتصميمــه الدائــري، وعلــى جزيــرة 

الــرمي. وبالنســبة للموقــع األول،
 بــدأت عمليــات اإلنشــاء يف مشــروع »الهديــل« الــذي ميثــل 
إضافــة نوعيــة إلــى املخطــط الرئيســي العــام، ومــن املتوقــع أن 
ــدار يف  ــرة الــرمي، أطلقــت ال ــم تســليمه يف 2017.  ويف جزي يت
شــهر يونيو/حزيــران عمليــات البيــع يف مشــروع »ميــرا شــمس 
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أبوظبــي«، الــذي يســتهدف ذوي الدخــل املتوســط، كمــا مت 
بيــع نحــو 70 ٪ مــن املشــروع الــذي انضــم إلــى مجموعــة مــن 
املشــاريع املميــزة يف اجلزيــرة التي تشــهد طلبــاً قوياً ومتنامياً. 
كمــا تُعــّول »الــدار« علــى النمــو الــذي تشــهده جزيــرة »املاريــه« 
املجــاورة، والتــي حتتضــن »ســوق أبوظبــي العاملــي« يف مربعــة 
كلينيــك«،  و«كليفانــد  الغاليريــا«،  »مــول  وكذلــك  الصــوة، 
واملشــروع الضخــم متعــدد االســتخدامات املرتقــب »املاريــه 
ــه،  ــٌر يف املاري ــٌز صغي ــَق ســوى حّي ــم يب ــه ل ســنترال«. ومبــا أن

ــاك ســيكونون  ــن يخططــون للعمــل هن ــد مــن الذي ــإن العدي ف
بحاجــة للعيــش يف أماكــن قريبــة مثــل جزيــرة الــرمي. 

كمــا أن  هنــاك قطــع أراٍض أخــرى يف جزيــرة الــرمي، يجــري 
العمــل اآلن علــى وضــع املخططــات الرئيســية لهــا، ونأمــل 

ــم طرحهــا يف عــام 2017. ــأن يت ب
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»الدار 
العقارية« 

تحلق 
بارباحها 

خالل الربع 
األول من 

العام 
 2015

مدعومة 
بقوة السيولة 

والمشاريع 
التوسعية وضبط 

التكاليف

ضبط التكاليف 
يحافظ على ربحية 

الدار العقارية ويقفز 
بأرباحها الصافية إلى 

620 مليون درهم.

قوة ائتمانية 
وسيولة كافية 
تشكل طوق 
النجاة لمديونية 
الدار العقارية

نسبة النقدية

 هامش صافي الربح

نسبة السيولة السريعة

العائد على االستثمارالعائد على حقوق الملكية

أعداد / أمن احلناوي 
محلل أسواق مالية 

أظهــر حتليــل مؤشــرات األداء املالــي لشــركة الــدار العقاريــة عــن الربــع األول مــن 
العــام 2015 ارتفعــت األربــاح الصافيــة للشــركة بنســبة 36 يف املئــة علــى اســاس 
ــون  ــارب 620 ملي ــا يق ــى م ــام اجلــاري، لتصــل ال ــع االول مــن الع ســنوي يف الرب

درهــم.
وجــاء هــذا النمــو اجليــد يف االربــاح نتيجــة جنــاح املجموعــة يف ضبــط نفقاتهــا 
بشــكل جيــد خــال الربــع االول، حيــث تراجعــت قيمــة التكاليــف املباشــرة بنســبة 

46 يف املئــة علــى اســاس ســنوي لتصــل الــى قرابــة 737.5 مليــون درهــم.

شركات تحت األضواء

الدائنــة التجاريــة بنســبة 5 يف املئــة علــى 
اســاس ســنوي لتصــل الــى قرابــة 8.9 

مليــار درهــم.

 حقوق المساهمين 
الــدار  شــركة  مســاهمي  حقــوق  أمــا 
فقــد ارتفعــت بنســبة 10 يف املئــة علــى 
اســاس ســنوي بنهايــة الربــع االول مــن 
العــام اجلــاري لتصــل الــى مــا يقــارب 
18.3 مليــار درهــم، وذلــك نتيجــة ارتفــاع 
قيمــة االربــاح املســتبقأة بنســبة 37 يف 
املئــة علــى اســاس ســنوي لتصــل الــى مــا 

يقــارب 6.2 مليــار درهــم.

نسبة السيولة
لشــركة  الســيولة  نســب  شــهدت  كمــا 
الــدار العقاريــة حتســن قــوي يف األداء 
ــام اجلــاري،  ــن الع ــع األول م خــال الرب
العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة 
املاضــي، مدعومــة باالنخفــاض امللمــوس 
والتــي  املتداولــة  االلتزامــات  قيمــة  يف 
خــال  الشــركة  قيــام  نتيجــة  جــاءت 
الفتــرة بســداد جــزء مــن الديــون املترتبــة 
عليهــا وبقيمــة بلغــت نحــو مليــار درهــم، 
قيمــة  حتويــل  مــع  بالتزامــن  وذلــك 
الصكــوك غيــر القابلــة للتحويــل التــي 
أصدرتهــا الشــركة إلــى قــروض طويلــة 
حتســن  يف  ســاهم  مــا  وهــو  األجــل، 
حجــم ســيولتها واحلفــاظ علــى معــدالت 
نقــد عنــد مســتويات بلغــت مــا يقــارب 
5.22 مليــار درهــم،  إلــى جانــب توفــر 
بلغــت  بقيمــة  داخلــة  نقديــة  تدفقــات 
نحــو 1.6 مليــار درهــم، مــا ســاهم يف 
تراجــع حجــم املخاطــر قصيــرة األجــل 
ــا ورفــع مــن ثقــة الدائنــن  ــي تواجهه الت

فيهــا.
املجموعــة  ربحيــة  نســب  شــهدت  كمــا 
حتســن مســتمر يف االداء خــال فتــرة 
»الــدار«  الدراســة، مدعومــة مبواصلــة 
تســليم وتأجيــر الوحــدات املنجــزة، إلــى 
والتكاليــف  املصاريــف  ضبــط  جانــب 

التــي تتحملهــا.

اإليرادات
ــة،  ــدار العقاري ــرادات شــركة ال ــا إي ام
1.4 مليــار درهــم، حيــث  بلغــت  فقــد 
بقرابــة  ايــرادات  املجموعــة  حققــت 
أنشــطة  مــن  درهــم  مليــون   682
بلغــت  فيمــا   ، العقــاري  التطويــر 
ــرادات املتكــررة مــن االســتثمارات  اإلي
مليــون   703 للمجموعــة  العقاريــة 
درهــم خــال الربــع االول مــن 2015 
497 مليــون درهــم لنفــس  مقارنــة بـــ 

.2014 العــام  مــن  الفتــرة 

االلتزامات
كمــا تراجعــت قيمــة التزامــات »الشــركة« 
بنســبة 20 يف املئــة علــى أســاس ســنوي 
لتصــل الــى مــا يقــارب 19.3 مليــار درهــم 
ــة الربــع األول مــن العــام اجلــاري،  بنهاي
وذلــك نتيجــة تراجــع إجمالــي الديــون 
املســتحقة علــى »الشــركة« بنســبة 26 
لتصــل  أســاس ســنوي،  علــى  املئــة  يف 
الــى مــا يقــارب 8.2 مليــار درهــم، وذلــك 
ــغ  ــدار« لقــروض مببل نتيجــة تســديد »ال
مليــار درهــم، كمــا تراجعــت قيمــة الــذمم 

%36 ارتفاع االرباح الصافية 
للمجموعة لتصل الى 620 
مليون درهم
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بقيمة 6 مليارات درهم الدار العقارية تطلق 
»ياس ايكرز« أكبر مشاريعها السكنية 

شركات تحت األضواء

أعلنــت شــركة الــدار العقاريــة، عــن إطــاق 
»يــاس ايكــرز«، أحــدث وأكبــر مشــروع ســكني 
الشــمالي مــن  الطــرف  يقــع يف  والــذي  لهــا 
يف  مشــاركتها  خــال  وذلــك  يــاس،  جزيــرة 

أبوظبــي. ســكيب  ســيتي  معــرض 
يأتــي إطــاق »يــاس ايكــرز«، الــذي يطــل علــى 
الواجهــة املائيــة ويضــم ملعبــاً للجولــف، كأول 
فلــل  متلــك  فرصــة  يتيــح   ســكني  مشــروع 
تلبيــًة   اجلنســيات  جلميــع  يــاس  جزيــرة  يف 
الوحــدات  علــى  واملتنامــي  القــوي  للطلــب 
العقاريــة التــي تتميــز بجــودة عاليــة. وتبلــغ 
ــر املشــاريع  ــاس ايكــرز«، أكب قيمــة مشــروع »ي
التطويريــة الســكنية يف جزيــرة يــاس، نحــو 6 
مليــارات درهــم، ويتكــون مــن ســبعة مجمعــات 

تضــم 1315 فيــا.

ــروع...   ــة المش ــم  قيم ــارات دره 6 ملي
ويضيــف 1315 فيــال إلــى جزيــرة يــاس

يتيح فرصة  التملك لجميع الجنسيات

 قيمة المشروع: 6 مليلرات درهم
عدد الوحدات: 1315 وحدة 

 إجمالي المساحة الكلية للمشروع: 2.78  مليون  متر مربع.
عدد السكان المتوقع: 15 ألف شخص.

- خصصــت مســاحات شاســعة للحدائــق واملناطــق الترفيهيــة املفتوحــة، والتــي تشــمل مســابح، ومناطــق الشــواء، وســاحات 
اللعــب، ومرافــق لألنشــطة الرياضيــة، باإلضافــة إلــى حدائــق، ومســار ملمارســة رياضــة اجلــري، ومســاجد، ومــدارس ومركــز 

تســوق لســكان املنطقــة. 

-  يضــم ملعبــاً للجولــف بـــ 9  حفــر، ومطاعــم، وصالــة رياضيــة، فضــا عــن وجــود ماعــب للتنــس والتنــس الطائــرة، ومنتجــع 
صحــي، وحضانــة. كمــا يضــم املشــروع ناديــاً لليخــوت ومرســى للقــوارب وشــاطئ علــى طــول 200 متــر.

 إجمالي النقد: 6.26 مليار درهم 
 إجمالي الديون: 6 مليارات درهم

 التوزيعات: 10 فلوس للسهم الواحد
- تصنيــف معــدل االســتثمار: وكالــة »موديــز«: معــدل طويــل األجــل BAA3 وهــو مؤشــر إيجابــي، وتضــع وكالــة »ســتاندرز آنــد 

بــورز« املعــدل عنــد BBB-، وهــو مؤشــر مســتقر نســبيا - إجمالــي األصــول: 36.1 مليــار درهــم

 القيمة السوقية: 21.3 مليار درهم 
 إجمالي اإليرادات لعام 2015: 4.59 مليار درهم

 صافي األرباح لعام 2015: 2.56 مليار درهم

»ياس ايكرز« المؤشرات المالية
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حصاد رؤية وعمل وإنجاز لثالث أعوام فقط

مليار درهم قيمة 
مشاريع تحت بند 

»أنجزت« والمزيد قادم 

368

حاوره / محمد شمس الدين 
تصوير / لؤى أبو نافعة

محمد بن عزان المزروعي في حواره مع »استثمارات«

حينمــا يتــم احلديث عــن املنطقة الغربية 
فأننــا ال شــك نتحــدث عــن منجــم مــن 
تنضــب  ال  التــي  االســتثمارية  الفــرص 
بقــدر ثــراء تلــك املنطقــة االســتراتيجية 
واحملوريــة علــى خارطــة ابوظبــي بكافــة 
مت  التــي  الناجــح  االســتثمار  مقومــات 
رفدهــا بكافــة التســهيات والتناغــم يف 
تعزيــز القــدرات االســتثمارية حيــث يقــع 
الغربيــة  املنطقــة  تنميــة  مجلــس  علــى 

والتطــور  التنميــة  خطــى  تعزيــز  مهــام 
واملجتمعــي  االقتصــادي 

املؤشــرات  اهــم  اســتعراض  وقبــل 
الدارجــة علــى صعيــد تنميــة املنطقــة 
الغربيــة يف طيــات احلــوار/ الــذي أجرته 
مجلــة )اســتثمارات(  مــع ســعادة محمــد 
ممثــل  ديــوان  وكيــل  املزروعــي،  عــزان 
مديــر  الغربيــة،  املنطقــة  يف  احلاكــم 
ــذي  ــة وال ــة الغربي ــة املنطق ــس تنمي مجل

يعــد احــد أبنــاء املنطقــة الغربيــة واألكثــر 
درايــة بتحديــات التنميــة فيهــا واألكثــر 
ــاء املنطقــة يف  ــات أبن تواصــًا مــع تطلع
ضــوء اجلهــود احلثيثــة لصاحــب الســمو 
الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان ممثــل 

احلاكــم يف املنطقــة الغربيــة 
فانــه ال بــد مــن اإلشــارة الهــم العناويــن 
التــي حتكــم ملــف الفــرص االســثتمارية 
املنطقــة  فتلــك  الغربيــة  املنطقــة  يف 
تســتأثر بنحــو 40 ألــف كيلــو متــر مبــا 
املســاحة األجماليــة  مــن   ٪ 60 يعــادل 
ســكانها  عــدد  وميثــل  أبوظبــي  إلمــارة 
نحــو 11 باملائــة مــن اجمالــي عــدد ســكان 
ابوظبــي، فيمــا يبلــغ النــاجت اإلجمالــي 
للمنطقــة الغربيــة مــا قيمتــه 250 مليــار 
درهــم مبــا يشــكل نحــو 45 باملائــة مــن 
ويتوقــع  الكلــي  ابوظبــي  أمــارة  نــاجت 
ــار درهــم عــام  ــا لنحــو 500 ملي ارتفاعه
2030 كمــا تختــزن 7.1 مــن احتياطــي 
وتضمــن  الغربيــة  املنطقــة  يف  النفــط 
اكبــر مصفــاة لتكــرمي النفــط يف العــام 
ونحــو 35 شــركة عامليــة ووطنيــة تســتثمر 

يف كافــة ارجــاء املنطقــة الغربيــة.
وقد كان لنا احلوار التالي 

برؤية خليفة بن زايد 

ومتابعة محمد بن زايد 

وجهود حمدان بن زايد 

رؤية الغربية 
2030 تسير 

بخطى
 متسارعة 

حوار
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س / 1
مؤمتــرات تنميــة املنطقــة الغربيــة كيــف 
تــرون دورهــا الفاعــل يف الترويــج لفــرص 

االســتثمار يف املنطقــة الغربيــة ؟
ج / 1 

تهــدف  مؤمتــرات تنميــة املنطقة الغربية 
الســتعراض أبــرز  مســتجدات املشــاريع 
االســتثمارية، وتعريــف ممثلــي القطــاع 
اخلــاص ورواد األعمــال ببرامــج الدعــم 
التــي تقدمهــا اجلهــات احلكومية املعنية، 
وذلــك يف إطــار تشــجيع االســتثمار يف 
القطاعــات املســتهدفة وضمــن اخلطــط 
االســتراتيجية التــي يتبعهــا املجلــس مــن 
اخلــاص  القطــاع  وجــود  تعزيــز  أجــل 

ورواد األعمــال يف املنطقــة الغربيــة .
وذلــك بفضــل التوجيهــات الســامية مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــي، حفظــه  ــم إمــارة أبوظب املتحــدة، حاك
ســمو  أول  الفريــق  مــن  وبدعــمٍ  اهلل، 
ــان ولــي  ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ محمــد ب

األعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد 
اإلمــارات  بدولــة  املســلحة  للقــوات 
املجلــس  ورئيــس  املتحــدة،  العربيــة 
التنفيــذي بإمــارة أبوظبــي، إضافــة إلــى 
ــة لســمو الشــيخ حمــدان  املتابعــة احلثيث
بــن زايــد آل نهيــان ممثــل احلاكــم يف 

 . الغربيــة  املنطقــة 
س / 2 

مــا هــي مامــح خارطــة االســتثمارات يف 
املنطقــة الغربيــة حالياً؟

ج / 2 
 تشــهد املنطقــة الغربيــة حاليــاً حتــوالت 
تاريخهــا،  يف  مســبوقة  غيــر  جذريــة 
تســتقطب أنظــار املســتثمرين العامليــن 
الواجهــة  باعتبارهــا  واملواطنــن 
االســتثمارية املفضلــة إلمــارة أبوظبــي. 
وتزخــر املنطقــة الغربيــة اليــوم مبشــاريع 
عماقــة تزيــد تكلفتهــا علــى 368 مليــار 
درهــم )100 مليــار دوالر( حيــث مثلــت 
حصــاد األعــوام الثــاث املاضيــة واملزيــد 
قــادم منهــا مشــاريع تعــد األضخــم عامليــاً 

أكبــر  الرويــس  مصفــاة  مشــروع  مثــل 
ومشــروع  العالــم،  يف  للنفــط  مصفــاة 
مشــروع  وأول  أكبــر  للغــاز  شــاه  حقــل 
الشــرق  منطقــة  يف  احلمضــي  للغــاز 
النــووي  اإلمــارات  ومشــروع  األوســط، 

الســلمي.
االقتصاديــة  أبوظبــي  رؤيــة  وأعطــت 
للمنطقــة  بالغــاً  اهتمامــا   2030
الغربيــة، ووضعــت مشــاريع وخططــاً لهــا 
تضاعــف حجــم ناجتهــا ليقفــز مــن 250 
درهــم،  مليــار   500 إلــى  درهــم  مليــار 
وتطــرح املنطقــة الغربيــة فرصــاً مثاليــة 
لاســتثمار خاصــة يف قطاعــي الســياحة 

والعقــار، 
س / 3 

القطــاع  ودور   مشــاريع  عــن  مــاذا 
الغربيــة؟ املنطقــة  يف  الصناعــي 

ج / 3
مت اجنــاز البنيــة التحتيــة ملنطقــة غياثــي 
بنيتهــا  إجنــاز  مت  التــي  الصناعيــة 
إلنشــاء  التخطيــط  يتــم  التحتية..كمــا 

يف  وخاصــة  أخــرى  صناعيــة  مناطــق 
تخصيــص  وســيتم  الرويــس  منطقــة 
األراضــي الصناعيــة للمســتثمرين قريباً. 
املنطقــة  يف  املعنيــة  اجلهــات  وتنشــط 
ــة يف  ــة االقتصادي ــرة التنمي ــة ودائ الغربي
أبوظبــي يف الترويــج للفرص االســتثمارية 
الواعــدة املجزيــة يف املنطقــة الغربيــة مبــا 
يــؤدي إلــى تعزيــز الوعــي االســتثماري 
أبوظبــي  إلمــارة  الغربيــة  باملنطقــة 

ومشــاريعها..
س / 4

مــا هــي القيمــة املقــدرة ملشــاريع املنطقــة 
الغربيــة حاليــاً 

ج / 4 
إمــارة  يف  الغربيــة  املنطقــة  تواصــل   
تقــدر  مشــاريع  حزمــة  تنفيــذ  أبوظبــي 
مليــار   100( درهــم  مليــار   368 بنحــو 
 3 دوالر( تنجزهــا بشــكل كامــل خــال 
بدأتهــا  ســنوات ضمــن خطــة خمســية 

.  2013 املاضــي  العــام  منــذ 
زمنيــة  مراحــل  احلزمــة  تلــك  تتضمــن 
الرئيســية  املشــروعات  مــن  لعــدد 

كالنفــط  اســتراتيجية  قطاعــات  يف 
واالســتثمار  التحتيــة  والبنيــة  والغــاز 
تلــك  رأس  علــى  والســياحي،  العقــاري 
املشــاريع مصفــاة الرويــس والتــي تقــدر 
درهــم.  مليــار   48 بنحــو  اســتثماراتها 
والتــي تعــد يف ذات الوقــت اكبــر مصفــاة 

العالــم. يف  بتــرول 
ــة  ــة الغربي ــر املنطق ــدة تطوي ــا أن أجن كم
مــن  متعــددة  وحزمــاً  برامــج  تتبنــى 
املشــاريع بخطــط زمنيــة متاحقــة تتــم 

بالتنســيق بشــكل رئيســي مــع اجلهــات 
احلكوميــة واخلاصــة يف إمــارة أبوظبــي، 
التنمويــة  املشــاريع  تنفيــذ  أجــل  مــن 
ضمــن القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية 
والبتروكيماويــات  والســياحة  كالطاقــة 
والزراعــة والصناعــات الغذائيــة إضافــة 
كالتطويــر  التمكينيــة  القطاعــات  إلــى 
الغربيــة  مــدن  العقــاري واخلدمــات يف 

املختلفــة.



 تنويه: ماكيت مبدئي غير مخصص للنشر

مايــــو 2016 87 مايــــو 2016

حوار

86

فرص استثمارية واعدة للمستثمرين في 
القطاع السياحي ومشاريع البنية التحتية



 تنويه: ماكيت مبدئي غير مخصص للنشر

إعداد / شيماء املنصوري ، على الناجي ، هالة عطوة 

آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
رئيــس  الدولــة،  رئيــس  نائــب  مكتــوم، 
»رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء،  مجلــس 
اهلل« وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، 
اإلمــارات. وشــيوخ  حــكام  وإخوانهــم 

مقارعة التحديات 
فجــوة  اإلمــارات،  دولــة  جســرت  لقــد 
النشــاءة،  بحداثــة  املرتبــط  التطــور 
وغيــاب بــل افتقــاد احلــد األدنــى مــن 
املــوارد واملعطيــات التقليديــة الداعمــة 
خلطــط التنميــة املعاصــرة، مــن خــال 

النفطيــة  الصــادرات  عوائــد  تســخير 
محفــًز  باتــت  نوعيــة  نقلــة  لتحقيــق 
بــه عاملــي،  للتنميــة معتــرف  ومنوذجــاً 
حــدب  كل  مــن  االنتبــاه  أليــه  يجــذب 

وصــوب.
بشــكل أخــر اســتطاعت دولــة اإلمــارات 
تقــدمي وتبنــي رؤيــة قيادية يف العديد من 
ملفــات ومفاهيــم ورؤى التنميــة العامليــة، 
قيادتهــا  برؤيــة  أيضــا  اســتطاعت  بــل 
الرشــيدة، أن ترســل إشــارات متتابعــة 
للعالــم بــان أيقونــة النجــاح اإلماراتــي 
وســر التفــوق، يكمــن يف تبنــي رؤي غيــر 
مألوفــة وغيــر مســتنبطة، بخــاف مــا 
ــدول مــن اســتيراد  ــر مــن ال ــاه الكثي تتبن

املتقدمــة،  الــدول  مــن  تنمويــة  منــاذج 
لتتحــول جــل تلــك التطــورات واملؤشــرات 
ــة  ــة التــي حتصدهــا دول ــة الريادي العاملي
اإلمــارات يف ضــوء توجيهــات قيادتهــا 
عمــل وخطــط  أجنــدة  إلــى  الرشــيدة، 

طموحــة للكثيــر مــن دول العالــم.
يتضــح ذلــك بشــكل جوهــري، يف رؤيــة 
قيــادة دولــة اإلمــارات لتطويــر القطــاع 
احلكومــي، الــذي يعــد تطويــره والنهوض 
مهــام  وأهدافــه،  وأدواتــه  مبرتكزاتــه 
صعبــة املنــال، ترتبــط مبتغيــرات كثيــرة 
ومتشــعبة ومعقــدة، قــد تطــال منظومــة 
مــن  العديــد  فيهــا  مبــا  القطــاع  ذلــك 

البلــدان املتقدمــة.

ــى  ــة اإلمــارات، عل تأسســت فلســفة دول
دعــم خيــارات التنميــة احلديثــة، وإيــاء 
بالــغ األهميــة لتحقيــق الرفاهيــة لشــعب 
إطــار  يف  يتواكــب  ومبــا  اإلمــارات، 
خطــى التنميــة الهادفــة لتحقيــق التنميــة 
مبفهــوم شــامل، يتضــح ذلــك يف العديــد 
مــن املؤشــرات التنمويــة التي اســتطاعت 
دولــة اإلمــارات حصادهــا طيلــة العقــود 
الثاقبــة  الــرؤى  مــع  تســايراً  املاضيــة. 
الرشــيدة  لقيادتهــا  احلثيثــة  واجلهــود 
يشــير  ومــا  تعالــى«،  اهلل  »حفظهــا 
بجــاء لتحقيــق منظومــة تراكميــة مــن 
الصعــد،  كافــة  النوعيــة يف  التحــوالت 
لتعزيــز  املطــاف  نهايــة  يف  هدفــت 

الوطــن. الرفاهيــة ألبنــاء  وحتقيــق 
مــن  العديــد  وعبــر  أخــرى،  بــرؤى 
ًوعامليــاً،  إقليميــا  الرياديــة  املؤشــرات 
التــي صنفــت دولــة اإلمــارات يف كوكبــة 
ميكــن  العالــم،  يف  املتقدمــة  البلــدان 
القــول أن جتربــة اإلمــارات التقدميــة، 
-ليــس  بــه  يحتــذى  منوذجــاً  باتــت 
علــى صعيــد منطقــة الشــرق األوســط 
العديــد  صعيــد  علــى  بــل   - وحســب 
الزمــن  التــي تســارع  العالــم،  مــن دول 
لتحقيــق معــدالت تنمويــة ترتبــط بتبنــي 
ايدلوجيــا التطــور، وتعميــق املمارســات 
التنميــة  ملفاهيــم  واحلاكمــة  العامليــة 

احلديثــة.

جنــاح  ســر  يكمــن  أخــرى  جهــة  مــن 
يف  اإلماراتيــة  التنميــة  اســتراتيجيات 
والثــروات  اإلمكانــات  كافــة  توفيــر 
الدولــة،  أبنــاء  لصالــح  وتســخيرها 
والذيــن يعــدون يف أدبيــات ومرتكــزات 
االســمى  الهــدف  اإلماراتيــة،  التنميــة 
اإلمــارات  دولــة  قيــادة  اختطتــه  التــي 
ــى  ــإذن اهلل تعال ــه ب ــذ عهــد املغفــور ل من
نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ 
وطيــب  اهلل  »رحمــه  الدولــة  مؤســس 
خيــر  الــدرب  ذات  واســتكمل  ثــراه«، 
خلــف خليــر ســلف،  صاحــب الســمو 
نهيــان،  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ 
ــة »حفظــه اهلل«، وصاحــب  رئيــس الدول

بتوجيهــات القيــادة 
الرشــيدة
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اإلمارات تقود قطار 
الحكومات الذكية في 

منطقة الشرق األوسط 

ممارسات 
الحكومية الذكية 
نتاجًا للجهود 
والرؤى الحكيمة 
لقيادة دولة 
اإلمارات على 
دعم خطى تطوير 
القطاع الحكومي 
كونه ركيزة 
التنمية 

فلسفة دولة اإلمارات تأسست على دعم 
خيارات التنمية الحديثة وإيالء بالغ األهمية 
لتحقيق الرفاهية لشعب اإلمارات
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ممارســات التقنية يف القطاع احلكومي، 
فيمــا يعــرف مببــادرة احلكومــة الذكيــة، 
والتــي دشــنها صاحــب الســمو الشــيخ 
نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد 
رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، 
الثانــي  يف  اهلل«،  »رعــاه  دبــي  حاكــم 
 ،2013 العــام  مايــو  مــن  والعشــرون 
رئيســي  بشــكل  يســاهم  عمــل  كمنهــج 
النــور،  االســمى  الهــدف  يــرى  أن  يف 
أن تكــون حكومــة دولــة اإلمــارات مــن 
تســايراً  العالــم  افضــل احلكومــات يف 
مــع أجنــدة ورؤيــة اإلمــارات 2021. يف 
ــة  ــرؤى الثاقب ــة وال ــادة احلكيم ظــل القي

لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«.

نستشــهد هنــا بــا مواربــة وباختصــار 
يؤكــد مامــح سياســة قيــادة اإلمــارات 
يف حتقيــق الرفاهيــة والســعادة لشــعبها 
ــة صاحــب  ــا، مبقول ــى أرضه ــم عل واملقي
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد »رعــاه 
ملبــادرة  ســموه  تدشــن  خــال  اهلل« 
احلكومــة الذكيــة حيــث قال » أن حكومة 
املســتقبل الذكيــة، هــي حكومــة ال تنــام، 
تعمــل 24 ســاعة يف اليــوم، 365 يومــا 
ــادق، ســريعة  ــة كالفن يف الســنة، مضياف
إجراءاتهــا،  يف  قويــة  معاماتهــا،   يف 

تبتكــر  للمتغيــرات،  بســرعة  تســتجيب 
حلــوال للتحديــات، تســهل حيــاة النــاس 
وحتقــق لهــم الســعادة، إنهــا احلكومــة 
دولــة  ريــادة  ترســيخ  يف  تســهم  التــي 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى صعيــد 
أفضــل  ومواكبــة  اإللكترونــي  التطــور 

الدوليــة«. املمارســات 

تفرد تجربة اإلمارات 
ال شــك أننــا نفهــم مــن كلمــات ســموه 
جتربــة  تفــرد  ســر  اهلل«،  »رعــاه 
قطاعهــا  تطويــر  يف  اإلمــارات  دولــة 
اخلدمــات  باعتبــار  احلكوميــة، 

طوفان التقنية 
اســتبقت  التــي  بالتطــورات  مــروراً 
مبــادرات التطويــر احلكومــي التي نراها 
اليــوم يف العديــد مــن دول العالــم، والتــي 
متثلــت ســابقاً يف مراحــل متهيديــة منــذ 
بــروز تيــار العوملــة بدايــة التســعينات، 
وفتــح العديــد مــن الــدول البــاب علــى 
وهيمنــة  ايدلوجيــا  أمــام  مصراعيــه 
مــن  الكثيــر  وتبــدل  اخلــاص،  القطــاع 
املعطيــات الدافعــة لقــرع أبــواب التغييــر 
للفكــر احلاكــم للقطــاع احلكومــي. فــإن 
ــف،  ــك املل ــه يف ذل ــدن حول ــود أن ن ــا ن م
- والــذي يعــد ذا صلــة قويــة وركيــزة 
أساســية لتحقيــق التقــدم االقتصــادي 
ــان  ــات طوف ــارات هــو تداعي ــة االم لدول
الثــورة التقنيــة التــي غيــرت بديهيــات 
كثيــرة مــن أمنــاط احليــاة يف العديــد مــن 
أجنــدة  عبــر  الحقــاً  وتســخيرها  دول، 
طموحــة، لكــي تطــال تلــك التداعيــات 
بشــكل مبهــر ســفينة القطــاع احلكومــي 
نهايــة  يف  ليبــرز  اإلمــارات.  دولــة  يف 
املطــاف مــا يعــرف ممارســات باحلكومــة 

الذكيــة.
خطة اإلمارات 2021

وبعقليــة  اإلمــارات  قيــادة  تتوانــي  لــم 
تلــن،  ال  وبعزميــة  ومتطــورة  منفتحــة 

القطــاع  تطويــر  خطــى  دعــم  علــى 
شــك،  وبــا  ذلــك  جتــاوز  احلكومــي، 
ســقف اإلجــراءات البنيويــة التــي تعلقــت 
القطاعــات  مــن  العديــد  بخصخصــة 
أبوظبــي  باألخــص جتربــة  احلكوميــة، 
املؤسســات،  مــن  العديــد  الناجحــة يف 
العامــة  اخلدمــات  تطويــر  بهــدف 
التنافســية  آليــات  وتعزيــز  وحتســينها، 
بــات  مــا  إلــى   - احلكومــي  األداء  يف 
يعــرف وعبــر تطــور مرحلــي  مببــادرات 
علــى  لتطفــو  اإللكترونيــة،  احلكومــة 
ــات  ــرز جتلي خارطــة األداء احلكومــي أب
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اإلمارات قدمت 
رؤية قيادية في 
العديد من ملفات 
وطروحات التنمية 
العالمية تحولت 
ألجندة عمل 
وخطط طموحة 
للكثير من الدول.

 أيقونة النجاح 
اإلماراتي وسر التفوق، 
يكمن في تبني رؤي 
غير مألوفة وغير 
مستنبطة وتطبيقات 
الحكومة الذكية ركيزة 
للتطور االقتصادي 
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اإلمــارات  فــي  الذكيــة  الحكومــة 
تنافســي  القتصــاد  الرهــان  فــرص 

ر   متطــو
سالم بن ركاض العامري 

تطويــر الخدمــات الحكوميــة ركيــزة 
أساســية لضمــان المعاييــر الحاكمة 

لميكانزيــم االقتصــاد العالمــي
احمد بن شبيب الظاهري

اإلمــارات مــن أولــى دول المنطقــة 
التــي قامــت بثــورة قائمــة علــى 

والتحديــث البنــاء 
حمد العوضي

تؤهلهــا وبــا منــازع، لكــي تقــود قاطــرة 
منطقــة  يف  الذكيــة  احلكومــة  تطويــر 
الشــرق األوســط التــي تعانــي دولهــا مــن 
بطــيء وتقــادم وصعوبــة تطويــر األداء 

احلكومــي.

ركيزة لالستقرار 
المجتمعي 

ــن شــبيب الظاهــري، أن   ــد ب ــول احم يق
موجهــات تعميــم تطبيقــات احلكومــات 
الذكيــة يف دولــة اإلمــارات تتمثــل يف تعــد 
مؤشــرات األداء احلكومــي واالســتجابة 
لتطلعــات الشــعوب دومــا مؤشــر قــوي 
واالصطفــاف  املجتمعــي  لاســتقرار 
ممــا  الدولــة،  قيــادة  حــول  الوطنــي 
ــة  يدعــم مرتكــزات اآلمــن القومــي لدول
اإلمــارات مــن خــال االرتقــاء بوتيــرة 
ذلــك األداء وتضمــن احــدث ممارســاته 
 - الذكيــة  احلكومــة  تطبيقــات   -
التــي  الهائلــة  االضطرابــات  ومبــوازاة 

 - العربيــة  الــدول  مــن  كثيــر  عرضــت 
ــت  ــع العربــي - ملخاطــر مثل ــدان الربي بل
سلســلة مــن املتواليــات، انطلقــت رحاهــا 
مــن اتســاع رقعــة الهــوة خــال العقــود 
التطويــر  اســتراتيجيات  بــن  املاضيــة 
الشــعوب  تطلعــات  وتلبيــة  احلكومــي، 
واحلفــاظ علــى كرامــة شــعوبها وحتقيــق 
الكفــاءة يف األداء احلكومــي كون القطاع 
بــن  الوصــل  همــزة  ميثــل  احلكومــي 
القيــادة السياســية، والقاعــدة العريضــة 

مــن شــعوب دول املنطقــة.
العديــد  أن  ســبق  مبــا  يرتبــط  كمــا 
الشــرق  منطقــة  دول  شــعوب  مــن  
األخيــرة  اآلونــة  يف  باتــت  األوســط 
بشــيء  احلكوميــة  للمؤسســات  تنظــر 
مــن املخــاوف، التــي تذهــب معهــا أدراج 
علــى  احلصــول  تطلعاتهــم يف  الريــاح، 
خدمــات تائــم توقعاتهــم، بــل مــا يحــدث 
هــو فقــط الرضــى عــن احلــد األدنــى 
الوقــت  طــول  مــع  املقدمــة  للخدمــات 
الــازم للحصــول عليهــا، يضــاف تلــك 

الهالــة مــن القدســية املبالــغ فيهــا، التــي 
ــا املوظــف احلكومــي، بالنظــر  ــع به يتمت
يســتطيع  عتيقــاً  جهــازاً  ميثــل  لكونــه 
نتاجــاً جلــدار القدســية، والقائــم علــى 
شــبكة هائلــة مــن املعوقــات والتعقيــدات 
الروتينيــة، انــه يكــون حجــر عثــرة أمــام 
تطلعــات طالبــي اخلدمــة مــن اجلمهــور، 
الوســطة  إشــكاليات  مــن  يفاقــم  ممــا 
والفســاد  الرشــاوي  ثقافــة  وانتشــار 

احلكومــي.

استشراف المستقبل 
غرفــة  عضــو  العوضــي  حمــد  ويــرى 
ــي  أن احلكومــة  جتــارة وصناعــة أبوظب
الذكيــة هــي متهيــد لدعــم االزدهــار على 
الصعيــد املســتقبلي، وباألخــص بالنظــر 
مســتخدمي  رقعــة  تزايــد  ملتطلبــات 
احلكوميــة  اخلدمــات  ومســتقبلي 
يف  املرحلــي  التوســع  مــع  مســتقبًا، 
بحيــث  الدميغــرايف،  النمــو  مؤشــرات 
يســتتبع ذلــك أعمــال تقويــة الشــبكات 

وذا صلــة  أساســية  ركيــزة  احلكوميــة، 
قويــة بطموحــات شــعبها واملقيمــن علــى 
أرضهــا. كمــا يرتبــط أيضــا مبســايرة 
ــة املتســارعة يف مجمــل  تطــورات التنمي
واحلضاريــة،  االقتصاديــة  القطاعــات 
والثقافيــة، واملجتمعيــة والتنمويــة بصفــة 
عامــة. وأيضــا بالنظــر ملكانــة اإلمــارات 
علــى اخلارطــة التقدميــة العامليــة، كونهــا 
دولــة منفتحــة علــى العالــم وباتــت تؤثــر 
املتغيــرات  كافــة  جتــاه  وتتأثــر  بقــوة 

الدوليــة.
أجمــاال ميكــن القــول أن صاحــب الســمو 
آل مكتــوم،  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد 
احلكيمــة  التوجيهــات  مــع  وتســايراً 
الســمو  لصاحــب  الثاقبــة  والفلســفة 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيس 

الدولــة »حفظــه اهلل«، بضمــان تقــدمي 
أفضــل اخلدمــات للمواطنــن واملقيمــن 
مــن خــال القطــاع احلكومــي، يطــرح 
رؤيــة غيــر مســبوقة كمــا أســلفنا، ترتبــط 
تفــوق  تــكاد  بــل  تضاهــي  بتنافســية 
واملعاييــر احلاكمــة خلدمــات  األجنــدة 
القطــاع اخلــاص، بالنظــر أيضــا للتبايــن 
الهيكلــي بــن القطاعــن، علــى صعيــد 
اخلدمــات،  ونوعيــة  الكلفــة،  عوامــل 

املخططــة.  واألهــداف  والربحيــة، 
أي  غايــة  فــأن  متصــل،  صعيــد  علــى 
بنــاء  ملتطلبــات  واعيــة  سياســة  قيــادة 
الدولــة علــى أســس راســخة ومرتكــزات 
مخرجــات  تتوافــق  أن  هــو  مســتدامة، 
جهــود التنميــة، وباألخــص مــن خــال 
األداء  يف  تتمثــل  أساســية  ركيــزة 

التنميــة  عصــب  باعتبــاره  احلكومــي 
واألكثــر احتــكاكاً بتطلعــات وطموحــات 
املواطنــن، مــع تراكــم مؤشــرات الرضــى 
مواطنــي  لــدى  التنميــة  جهــود  عــن 
الدولــة، وهــذا مــا يتحقــق بشــكل واقعــي 
حصــد أشــادات عامليــة علــى ارض دولــة 

اإلمــارات.
يف ذلــك امللــف الــذي يســلط الضــوء على 
علــى حتقيــق  اإلمــارات  دولــة  قــدرات 
ــا سنســتعرض  ــة فإنن الطفــرات التقدمي
ورجــال  املســؤولن  مــن  عينــة  أراء 
تفــرد  علــى  يؤكــدون  الــذي  األعمــال 
املقومــات التــي متتلكهــا دولــة اإلمــارات 
ومبــا يدعــم قدرتهــا، علــى درب الريــادة 
ــة والتــي حصــدت فيهــا  للحكومــة الذكي
التــي  واملبــادرات  املؤشــرات  اعلــى 
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كمــا ارتبــط برنامــج احلكومــة الذكيــة 
متنامــي  بتحفيــز  اإلمــارات،  دولــة  يف 
ــر خطــط  ــادة حكومــة اإلمــارات، عب لقي
ومبــادرات زمنيــة باألخــص مــع املهلــة 
الســمو  صاحــب  حددهــا  كان  التــي 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
بتاريــخ  انقضــت  بعامــن  اهلل«،  »رعــاه 
ــن  ــو م ــن شــهر ماي ــي والعشــرون م الثان
العــام اجلــاري 2015، حيــث ســاهمت 
واحملــددة  التحفيزيــة  السياســة  تلــك 
زمنيــاً ســلفاً،  يف العديــد مــن النتائــج 

املبشــرة، 

 تقييم اإلداء 
ويــرى املهنــدس ظافــر االحبابــي الرئيس 
الســابق جلمعيــة الصناعيــن أن تطبيــق 
يقيــس  الذكيــة،  احلكومــة  ممارســات 
اجلمهــور  نبــض  قيــاس  علــى  املقــدرة 
جتــاه رضاهــم عــن اخلدمــات املقدمــة، 
ــة  ــات احلكوم ــات وتطبيق إذ تســاهم آلي
خدمــة  متعــددة  توفيــر  يف  الذكيــة، 
التغذيــة املرجتعــة للوقــوف علــى  نســب 
اجلمهــور  مــن  الرضــا  مؤشــرات  أو 
خــال   مــن  املقدمــة،  اخلدمــات  علــى 
النوافــذ  أو  التقنيــات  ذات  اســتخدام 

احلكوميــة  للمؤسســات  اإللكترونيــة 
ــه  ــث ان ــة خلدمــات اجلمهــور، حي املتلقي
بعــد انقضــاء اخلدمــة ميكــن حتليــل تلــك 
املؤشــرات، ومعرفــة الثغــرات يف األداء 
احلكومــي، ممــا يقضــي علــى الفســاد 
والروتــن وتطويــر األداء وانعكاســه علــى 
خطــط التنميــة الوطنيــة وفقــاً للمعاييــر 

العامليــة 
املتعلقــة  القوانــن  الرابــع يف  املركــز   -

واالتصــاالت. املعلومــات  بتكنولوجيــا 
أحــدث  توافــر  يف  الرابــع  املركــز   -
التقنيــات. - املركــز الرابــع يف القوانــن 

مسيرة التطور
ــل وزارة  ــح وكي ــد اهلل آل صال ويؤكــد عب
االقتصــاد لشــؤون التجــارة اخلارجيــة. 
أن االقتصــاد اإلماراتــي، هــو اقتصــاد 
متطــور ونشــاء وفقــاً لرؤيــة تنافســية، 
وحقق بالفعل مؤشــرات تنافســية عاملية، 

وهذا يســتدعي القول أن تطوير القطاع 
احلكومــي عبــر تطبيقــات والتوســع يف 
بــات  الذكيــة،  احلكومــات  ممارســات 
محصلــة وتراكــم طبيعــي ملســيرة التطــور 
ــة  ــادة دول ــا قي ــي اطلقته االقتصــادي الت
اإلمــارات منــذ مراحــل تأســيس الدولــة. 

تحديــات  تقــارع  الذكيــة  الحكومــة 
صدارتهــا  وعلــى  المســتقبل 

االقتصاديــة  التحديــات 
عبد اهلل آل صالح 

االقتصــاد اإلماراتــي تنافســي ممــا 
الحكومــة  تطبيــق  مرتكــزات  يدعــم 
الذكيــة والتــي نراهــا محصلــة وتراكم 
طبيعي لمســيرة التطور االقتصادي 
التــي أطلقتهــا قيــادة دولــة اإلمــارات 

ــة منــذ مراحــل تأســيس الدول
ظافر االحبابي 

ممارسات الحكومة الذكية تساهم في القضاء 
على الروتين وتطوير األداء وانعكاسه على 
خطط التنمية الوطنية وفقًا للمعايير العالمية

رقميــة،  تقنيــة  حلــول  واســتخدامات 
عــن  كثيــراً  وتغنــي  حتمــاً  ســتفيد 
توجــه  قــد  التــي  الدراهــم،  مليــارات 
حكوميــة،  أبنيــة  تشــييد  يف  مســتقبًا 
باأللــف  برفدهــا  االضطــرار  مــع 
الوظائــف مــن الكــوادر البشــرية الازمــة 
اخلدمــات  وتقــدمي  األعمــال  إلنهــاء 
تقليــدي،  أو  يــدوي  بشــكل  احلكوميــة، 
وال شــك أن هــذا األمــر يتيــح تخصيــص 
املــوارد املســتقبلية للدولــة يف توجيههــا 
لقطاعــات مجديــة اكثــر، بالنظــر لكــون  
القطــاع احلكومــي يف أي دولــة يعــد مــن 
التــي  القطاعــات  أولــى  تكاليفــه  جهــة 
تســتحوذ علــى مخصصــات كبيــرة مــن 

العموميــة. امليزانيــة 
تعزيز التنافسية 

ويــرى ســالم بــن ركاض العامــري عضــو 
املجلــس الوطنــي االحتــادي أن متطلبــات 
االرتقــاء مبكانــة دولــة اإلمــارات علــى 
الســاحة العامليــة، أمنــا ترتبــط بتعزيــز 
فكافــة  شــمولية،  بصفــة  التنافســية 
مكانتهــا  لتعزيــز  تهــدف  التــي  الــدول 
عليهــا  يجــب  العامليــة،  الســاحة  علــى 
فهــم املعاييــر احلاكمــة للتطــور التنمــوي 
والتقدمــي يف العالــم احلديــث، والتــي 
تعزيــز  فلــك  رئيســي يف  بشــكل  تــدور 
التنافســية  مــن  مضمــار  يف  اجلاذبيــة 
بــروز خيــار  مــع  أنــه   الشــديدة. كمــا 
كأبــرز  االقتصاديــة  التنافســية  تعزيــز 
موجهــات تطبيــق ممارســات احلكومــة 
الســاعية  الــدول  علــى  فــأن  الذكيــة. 
علــى  التنافســية  بقدراتهــا  لارتقــاء 
أن  العاملــي،  االقتصــادي  الصعيــد 
ذلــك  لتحقيــق  اخللفــي  للبــاب  تنظــر 
الهــدف األثيــر، وهــو تطويــر اخلدمــات 
ــرة هــي  ــك األخي ــار تل ــة، باعتب احلكومي
والســير  موائمــة  لســهولة  الضامــن 
مليكانــزمي  احلاكمــة  املعاييــر  ركاب  يف 
قائمــة  بتحديــد  العاملــي،  االقتصــاد 
الــدول املتربعــة علــى عــرش التنافســية،

اإلمارات حققت نقلة نوعية وريادية في 
تنفيذ استراتيجية الحكومة الذكية
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-  املركــز الرابــع يف أثــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف اخلدمــات واملنتجــات 
اجلديــدة.

- املركــز الرابــع يف توافــر أحدث التقنيات.

-  املركــز األول يف تغطيــة شــبكة الهاتــف احملمول-النســبة املئويــة للســكان املشــمولن 
بالتغطيــة.

-  املركز األول يف أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لرؤية احلكومة للمستقبل.

- املركز الثاني يف استخدام احلكومة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
- املركز الثاني يف جناح احلكومة يف تعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

-  املركــز الثانــي يف تأثيــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت علــى الوصــول إلــى اخلدمــات 
األساسية.

-  املركز الثاني يف استخدام احلكومة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفعالية احلكومة. 

- املركز الثالث يف املشتريات احلكومية ملنتجات التكنولوجيا املتقدمة.

المراكز التي حققتها دولة اإلمارات العربية المتحدة على الصعيد الدولي

1

3
4

2

املؤشــرات  مــن  عــدد  يف  منــازع  بــا 
باســتخدامات  الصلــة  ذات  الرياديــة 
اإلمــارات،  تصــدرت  حيــث  التقنيــة،  
تغطيــة  يف  عامليــاً  األول  املركــز 
وأهميــة  املتحــرك،  الهاتــف  شــبكة 
واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا 
ــارات  ــة اإلم ــا جــاءت دول ــة، كم للحكوم
عــدة  علــى  عامليــاً  الثانيــة  املرتبــة  يف 
احلكومــة  اســتخدام  هــي  مؤشــرات، 
واالتصــاالت،  املعلومــات  لتكنولوجيــا 
هــذه  تعزيــز  يف  احلكومــة  وجنــاح 
تكنولوجيــا  وتأثيــر  التكنولوجيــا، 

ــى الوصــول  ــات واالتصــاالت عل املعلوم
ــى اخلدمــات األساســية، واســتخدام  إل
املعلومــات  لتكنولوجيــا  احلكومــة 

احلكومــة.  وفاعليــة  واالتصــاالت 
كمــا أوضــع التقريــر الــذي يقيــم قــدرة 
اقتصاديــات الــدول علــى االســتفادة مــن 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف 
الدفــع مبســيرة النمــو والتطــور والرفــاه 
اإلمــارات  دولــة  تبــوء  االجتماعــي، 
للمرتبــة الثانيــة خليجيــاً علــى مؤشــر 

اجلاهزيــة الشــبكية.
ــات  ــاً لبيان ــه وفق وأوضــح املنصــوري ان

الشــبكية  اجلاهزيــة  مؤشــر  دراســة 
العاملــي  التقريــر  ضمــن  والصــادرة 
ــي تســتند  ــات 2014، الت ــة املعلوم لتقني
منظمــات  عــدة  جمعتهــا  بيانــات  إلــى 
مــن بينهــا االحتــاد الدولــي لاتصــاالت 
والبنــك الدولــي واألمم املتحــدة. فــأن  
دولــة  حّققتهــا  التــي  النتائــج  أبــرز 
الصعيــد  علــى  التقريــر  يف  اإلمــارات 

الدولــي: 
املعلومــات  بتكنولوجيــا  املتعلقــة 

. ت ال تصــا ال ا و

املنصــوري،  عبيــد  ســعادة حمــد  قــال 
لتنظيــم  العامــة  الهيئــة  عــام  مديــر 
ــارات،  ــة اإلم قطــاع االتصــاالت يف دول
أحــكام  اطــاق  أن  القــول  ميكــن  أنــه 
باتــت شــبه مؤكــدة علــى تصــدر دولــة 
تطويــر  جهــود  لقيــادة  اإلمــارات 
الشــرق  منطقــة  يف  الذكيــة  احلكومــة 
األوســط وبــا مبالغــة يف العالــم اجمــع، 
األساســية،  ومامحهــا  رؤاهــا  تتضــح 
التــي  املقومــات  مــن  العديــد  عبــر 
وبرؤيــة  اإلمــارات،  دولــة  اســتطاعت 
قيادتهــا الرشــيدة مــن تشــيدها بشــكل 
تنافســي ومبؤشــرات رياديــة وبالتأكيــد 
علــى أن تلــك املقومــات تتخطــى بكثيــر 

املقومــات التقليديــة لدولــة اإلمــارات، 
تلــك  خالهــا   مــن  حققــت  والتــي 
تنفيــذ  يف  والرياديــة  النوعيــة  النقلــة 
والتــي  الذكيــة  احلكومــة  اســتراتيجية 
مجــال  ال  حيــث   - عجالــة  يف  تتمثــل 
لإلســهاب والشــرح - يف تطــور هائــل 
للبنيــة التحتيــة لقطــاع التقنيــة يف دولــة 
اإلمــارات وزيــادة االنفتــاح علــى العالــم 
اخلارجــي عبــر محــاور اســتراتيجيات 
كازدهــار قطاعــات الســياحة، والتجــارة 
االســتثماري،  واجلــذب  اخلارجيــة،، 
األفــراد  اســتخدامات  نســبة  وتزايــد 
ووعيهــم بالتقنيــات احلديثــة، إلــى مــا 
ملؤشــرات  اإلمــارات  بحصــاد  يرتبــط 

علــى  العاملــي،  املســتوى  علــى  رياديــة 
التقنيــة،  التحتيــة  البنيــة  صعيــد 
التحــول  باســتراتيجيات  وارتباطهــا 

الذكيــة. للحكومــة 
ــي  ــة الت ــد املؤشــرات الريادي ــى صعي عل
املنصــوري،  فــأن  اإلمــارات  حققتهــا 
حققــت  اإلمــارات  دولــة  أن  يؤكــد 
العديــد مــن املؤشــرات الرياديــة التــي 
وعامليــاً.  إقليميــا  مكانتهــا  ترســخ 
املنتــدى  لتقريــر  وفقــاً  أنــه  وأشــار 
ــد  ــام 2014 فق ــي للع االقتصــادي العامل
األحــدث  الســنوية  النســخة  أظهــرت 
تفــوق  الشــبكية،   اجلاهزيــة  ملؤشــر 
والريــادي  الواضــح  اإلمــارات  دولــة  

حمد عبيد المنصوري،
مدير عام الهيئة العامة 
لتنظيم قطاع االتصاالت

اإلمارات حققت نقلة نوعية وريادية في 
تنفيذ استراتيجية الحكومة الذكية

مؤشرات
ريادية 

اإلمارات تستحوذ على المركز األول عالميًا في تغطية 
شبكة الهاتف المتحرك، وأهمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت للحكومة

اقتصاد اإلمارات
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بروفايل

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم

الشيخ
محمد مسلم

بن حم العامري

 امتــدت اهتمامــات املجموعــة إلــى العديــد مــن الــدول العربيــة 
ــة  ــد مــن املشــاريع اخليري ــا العدي ــي أقامــت به واإلســامية الت
واملــدارس،  اإلســامية  واملعاهــد  املســاجد  مثــل  والتنمويــة، 
ومشــروعات  النقيــة،  الشــرب  ميــاه  توفيــر  ومشــروعات 
اإلســكان، ومشــروعات عمرانيــة أخــرى- وكان حــب الوطــن 
والرغبــة الصادقــة يف دعــم مســيرة التنميــة والبنــاء علــى هــذه 
اإلمــارات  دولــة  لقيــادة  باجلميــل  واعترافــاً  الطيبــة  األرض 
ــة  ــذ بداي ــا اهلل (، همــا الدافــع األساســي من الرشــيدة )حفظه
ــات  ــا صادقــة والغاي املجموعــة يف مجــال األعمــال، وألن النواي
نبيلــة، فقــد انطلقــت أعمــال املجموعــة بثقــة وثبــات لتأخــذ 
قيادتهــا  بعــن االعتبــار أن اجلــد واالجتهــاد يف العمــل والصبــر 

والتحلــي بالصــدق واألمانــة هــو الســبيل الوحيــد للنجــاح..

بروفايل العدد   في سطور 
 Grand Canyon ـــــ حاصــل علــي درجــة املاجســتير مــن جامعــة

بالواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام 1998م .

ــــ حاصــل علــي درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة Kent البريطانيــة 
عــام 2008م .

ــــ حاصــل علــي جائــزة راشــد للتفــوق العلمــي عامــي 1998م ــــ 
. 2011م 

الخبرات العملية :
ــ عضو باملجلس الوطني االحتادي.

ــ عضو مؤسس بجمعية كلنا اإلمارات .
ــ عضو باملجلس البلدي ملدينة العن.

ــ  نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم .
اجلوائز واملؤلفات:

ــ حاصل علي جائزة راشد للتفوق العلمي عام 1998م
ــ حاصل علي جائزة راشد للتفوق العلمي عام 2011م

احلكــم  املتحــدة..  العربيــة  االمــارات  كتــاب  بإصــدار  ــ  قــام 
2012 عــام  الرشــيد 

ــ قام بإصدار كتاب الشورى يف االمارات عام 2015

يعــد ســعادة الشــيخ الدكتــور محمــد مســلم بــن حــم العامــري، 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة بــن حــم، مــن أبــرز الوجــوه 
الشــابة والناجحــة، يف إمــارة أبوظبــي حيــث يعــد االبــن األكبــر 
لســعادة الشــيخ مســلم بــن حــم العامــري رجــل األعمــال البــارز، 
ورئيــس مجلــس إدارة املجموعــة يف دولــة اإلمــارات يف اإلمــارة 
الناشــطة يف مجــاالت االســتثمارات يف أبوظبــي، حيــث تســتثمر 
يف أنشــطة عديــدة يف داخــل دولــة اإلمــارات فضــًا علــى أبــرام 
املجموعــة للعديــد مــن التحالفــات االســتثمارية مــع شــركاء 
عديديــن يف مختلــف دول العالــم. ويف العديــد مــن القطاعــات 

االقتصاديــة.
ويقــول ســعادة الشــيخ الدكتــور محمــد مســلم بن حــم، أن املتأمل 
يف مســيرة التنميــة يف إمــارة أبوظبــي،  يــدرك أن وراء جــل تلــك 
ــادة رشــيدة واعيــة  اإلجنــازات رؤي ثاقبــة وفلســفة ســامية لقي
ــة يف صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة  ــة، ممثل ــات التنمي مبتطلب
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، وولــي عهــده 
األمــن، صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيانـــ ولــي 

عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة.
وثمن ســعادة الشــيخ محمد مســلم بن حم، الدعم والتســهيات 
الامحــدودة التــي يحصــل عليهــا رواد األعمال يف أبوظبي،  من 
تســهيات هائلــة، نتاجــاً لفلســفة القيــادة احلكيمــة والتــي كانــت 

ــت  ــي جعل ــي 2030 الت ــة أبوظب ــا اطــاق رؤي ــرز جتلياته ــا اب له
مســارات التنميــة يف كافــة مناطــق أبوظبــي حتقــق إجنــازات 
محوريــة متكاملــة ونوعيــة يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، 
فضــًا علــى مراعــاة محــددات ومرتكــزات االســتقرار املجتمعي 

واحلضــاري يف إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات.
أعمالهــا يف خدمــة مســيرة  بــن حــم  بــدأت مجموعــة  وقــد 
التنميــة يف دولــة اإلمــارات، لتتركــز معظــم نشــاطات املجموعــة 

يف قطاعــات حفــر آبــار امليــاه والزراعــة واملقــاوالت.
ويف مرحلــة الحقــة فرضــت التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعية 
حــم،  بــن  مجموعــة  علــى  الكبيــرة  والطموحــات  املتواصلــة 
تطويــر أنشــطتها لتمتــد إلــى مختلــف القطاعــات التــي أتاحتهــا 
البتروليــة...  احلفــر  عمليــات  املتســارعة:  التنميــة  عمليــة 
األعمــال الكهروميكانيكيــة... املقــاوالت العامــة واالستشــارات 
اخلدمــات  التعليــم...  العقــاري...  االســتثمار  الهندســية.. 
واإلعــام...  والنشــر  العامة...الطباعــة  التجــارة  املاليــة... 
الســفر والســياحة...الفنادق... ومتكنــت املجموعــة مــن حتقيــق 
جناحــات يف تلــك القطاعــات ممــا جعــل لهــا حضورهــا املتميــز 
علــى خريطــة املجموعــات االقتصاديــة الوطنيــة، حيــث اهتمــت 
االجتماعيــة  واألنشــطة  البرامــج  ورعايــة  بدعــم  املجموعــة 

والتعليميــة واإلنســانية املختلفــة.

بتوجيهات القيادة الرشيدة:
ما حققته أمارة ابوظبي في 10 أعوام يعادل 100 عام من  التنمية المعاصرة.

مجموعة »بن حم »تسعى لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلنجازات محورية

رؤية 2030 ركيزة للتطور واإلنجازات
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رئيسة »مجموعة اإلدارة العالمية اإلماراتية للجودة«

حصولي على جائزة أفضل 
رئيسة تنفيذية على 

مستوى العالم حافز 
لمزيد من التقدم والنجاح

ريادة نسائية

بدرية المال 
األكثــر متيــزاً يف مجــال األعمــال«، والتــي تؤكــد أنهــا كانــت 
ــه  ــا بذلت ــد مــن النجــاح وحصــاد مل ــق مزي حافــز إضــايف لتحقي

ــة مــن جهــود مضني
الــذي ال  ومنــذ بدايــة مشــوارها ورحلــة كفاحهــا وطموحهــا 
ــة  ــن النجــاح أسســت بدري ــة م ــد ســنوات طويل ــه  وبع حــدود ل
ــة  ــة متمثل ــا شــركة خاصــة، وهــي شــركة استشــارات إداري امل
يف حتقيــق التميــز يف غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة، ففــي 3 
ســنوات مت توســيع أعمــال الشــركة لتصبــح مجموعــة اإلدارة 

مــن  مجموعــة  وهــي   »leBG« لألعمــال  اإلماراتيــة  العامليــة 
الشــركات التــي تغطــي األعمــال االستشــارية، إضافــة إلــى ذلــك 
اســتطعت ابتــكار »نظــام اإلدارة االســتراتيجية املتكاملــة للتميــز 
املؤسســاتي«، وهــو نظامــاً فريــداً مت إنتاجــه مــن قبــل اإلدارة 
العامليــة للجــودة عــام 2006، ومت تســجيله كملكيــة فكريــة علــي 
مســتوى العالــم كمنتــج إماراتــي، وتطويــره مــن فكــرة إلــى نظــام 
تكنولوجــي معلوماتــي يف الهنــد وجنــوب أفريقيــا، بينمــا يوجــد 

ــي. ــارة أبوظب ــق األساســي يف إم ــر الفري مق

قالــت بدريــة املا رئيســة »مجموعــة اإلدارة العاملية اإلماراتية 
للجــودة« أن النجــاح هــو هــدف يســهل الوصــول إليــه حينمــا 
تتوافــر اإلرادة مــع القــدرة علــى التخطيــط الســليم، ومعرفــة 
كيــف يواجــه اإلنســان العقبــات ويصــل لهدفــه. فيمــا يبــرز 
ــاً  ــه عام ــه وقناعات ــي نشــأ علي ــادات الت احترامــه لقيمــه والع

أساســيا يف احلفــاظ علــى مــا حققــه علــى درب النجــاح.
 وأشــارت يف حديثهــا لـــ »اســثمارات« أن مــا حققتــه املــرأة 
وولــوج  األعمــال  مؤسســات  قيــادة  درب  علــى  اإلماراتيــة 
مضمــار القطــاع اخلــاص، ليــس مبعــزل عــن مــا حققتــه املــرأة 
اإلماراتيــة يف مجــاالت العمــل يف مؤسســات الدولــة املختلفــة، 
ــة املعاييــر واملهــارات ميكــن  الن النجــاح هــو منظومــة متكامل
تطبيقهــا يف كافــة املجــاالت بشــرط االســتفادة مــن اخلبــرات 
املتراكمــة وتطويعهــا لتناســب التحديــات واملهــام اجلديــدة، 
وتضــرب مثــال بفتــرة عملهــا الســابق يف شــركة بتــرول ادكــو 
والتي وان ســاهمت  يف ترســيخ ثقافة اجلودة يف كافة أعمال 
ــا  ــك وجناحاته ــا تل ــأن خبراته ــاج بالشــركة، ف وخطــوط اإلنت
انعكســت علــى صعيــد ممارســة أعمالهــا اخلاصــة وباألخــص 
للجــودة،  اإلماراتيــة  العامليــة  اإلدارة  ملجموعــة  تأسيســيها 
والتــي حققــت إجنــازات محوريــة ورســخت ثقافــة وممارســات 
اجلــودة يف العديــد مــن الشــركات التــي تتعامــل معهــا وفــازت 

بجوائــز عامليــة.

اإلماراتيــة  املــرأة  متكــن  سياســات  أن جنــاح  أكــدت  كمــا 
يرتبــط بفضــل توجيهــات القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات 
التعليــم  املــرأة اإلماراتيــة مــن  »حفظهــا اهلل« حيــث نهلــت 
القيــادة  ودعــم  ثقــة  مــن  واســتفادت  بقدراتهــا  وارتقــت 
الرشــيدة باألخــص مــن خــال التشــريعات الداعمــة حلقــوق 
املــرأة وتذليــل كافــة العقبــات أمــام مشــاركتها يف مضمــار 

االقتصاديــة. التنميــة 
وتعــد بدريــة املــا منوذجــا مشــرفاً ورياديــاً للمــرأة اإلماراتيــة 
واخلليجيــة حيــث تخرجــت مــن جامعــة اإلمــارات عــام 1985، 
مــن  بــدءاً  مدرســة  كمديــرة  تخرجهــا  أعقــاب  يف  لتعمــل 
الثمانينيــات حتــى منتصــف التســعينيات، وبعــد ذلــك ســافرت 
يف بعثــة إلــى بريطانيــا، عــادت منها بدبلوم عاٍل يف الكمبيوتر، 
ومباجســتير يف »نظــم املعلومــات واالســتراتيجيات«، لتلتحــق 
بالعمــل يف شــركة »أدكــو« للبتــرول عــام 1998، وتتــدرج وظيفياً 
فيهــا مــن مهندســة إلــى رئيســة قســم، وبذلــك أصبحــت أول 
ســيدة تتــرأس قســم اســتراتيجيات يف هــذه الشــركة الكبــرى.

كمــا حصلــت  علــى درجــة املاجســتير يف إدارة األعمــال مــن 
جامعــة ســال فــورد »اململكــة املتحــدة« 

النجــاح  هدفهــا  كان  األعمــال  عالــم  يف  انطاقهــا  .ومنــذ 
والتميــز، وقــد أثبــت جدارتهــا لتقــود شــركاتها وتعبــر بهــا إلــى 
العامليــة إذ حصــدت العديــد مــن اجلوائــز لريادتهــا يف عالــم 
األعمــال، وأهــم حــدث تفتخــر بــه هــو حصولهــا علــى »جائــزة 
ــى مســتوى  ــة يف القطــاع اخلــاص عل كأفضــل رئيســة تنفيذي
العربيــة  املــرأة  جائــزة  علــى  حلصولهــا  باإلضافــة  العالــم 

تمكين المرأة اإلماراتية حقق 
نجاحات هائلة 

النجاح مرهون باإلرادة 
والتخطيط السليم بدعم 

قيادتنا الرشيدة
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Your savings get bigger
EVERYDAY.

Now, UNB’s Everyday Interest Savings Account offers you 
interest on a day-to-day basis. Which means, your savings will keep earning 
more interest every day. The more you save, the more interest you earn.

• Interest calculated and credited on a daily basis
• Highly flexible with ATM facility
• Slab based interest rate with higher balance accruing higher interest
• Free unlimited number of deposits

For more information, call 600-566-665
or visit any UNB branch across the UAE or www.unb.ae

EVERYDAY INTEREST
S A V I N G S  A C C O U N T

Terms & conditions apply

 النفط واالستثمارات المؤجلة
ال شــك أن احلديــث عــن فــرص اســتثمارية حــن تلــوح األزمــات يبــدو مناســباً متامــاً ويتفــق مــع 
ــن املؤسســات االســتثمارية يف  ــد م ــر للعدي ــي تتواف ــة  االســتثمارية الت ــة واحلنك ــات االقتصادي األدبي
مختلــف الــدول، إذ ميكــن القــول أن التجــارب واألزمــات علمتنــا جميعــاً انــه مــن رحــم األزمــات تولــد 
الفــرص، لعلنــا ونظــراً خاطفــة لازمــة العامليــة وتداعياتهــا يف اآلونــة األخيــرة فأننــا ســنرى كــم أفــادت 
ــدوة واملســار  ــي االســتثمارية الق ــات أبوظب ــا يف مؤسســات وكيان ــة بعــض املســتثمرين، ولن ــك األزم تل
والعبــرة، حــن نــرى كــم الفــرص التــي اقتنتهــا تلــك املؤسســات، وتعاملهــا اإليجابــي لتحقيــق اقصــى 
اســتفادة مــن األزمــة العامليــة نقصــد علــى صعيــد خارطــة اســتثماراتها اخلارجيــة فضــًا علــى الوطنيــة 
حيــث نشــطت مجالــس إدارات تلــك املؤسســات يف اتخــاذ سياســات االســتحواذ اجلزئــي والكلــي 
ــراب مــن  ــال االقت ــب املن ــة كان صع ــوج يف شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات ومؤسســات عاملي والول

قاعتهــا لــوال وقــع األزمــة العامليــة اجلســيمة.

مــن العــرض الســابق نراهــن أذن علــى القــوى االســتثمارية الكامنــة لــدى العديــد مــن مؤسســات أبوظبي 
وخبرتهــا وحنكتهــا للتعامــل مــع األزمــات، وكذلــك قدراتهــا املاليــة الضخمــة والعوائــد االســتثمارية التــي 

جنتهــا طيلــة األعــوام بــل العقــود املاضيــة.

وهــذا مــا يدفعنــا لدعــوة املســتثمرين وأربــاب االســتثمارات الوطنيــة قبــل األجنبيــة علــى املســتوى 
الفــردي واملســتوى املؤسســي للتعامــل مــع األوضــاع احلاليــة النخفــاض أســعار النفــط، إذ انــه رغمــاً 
مــن مؤشــرات انحــدار أســعار النفــط كانــت مســتمراً منــذ نوفمبــر مــن العــام 2014، ومبــا يتخطــى العام 
ــة عــن نفســية املســتثمرين  ــود االســتثماري الناجم ــة اجلم ــررة وحال ــر مب ــات الغي ــا جنــد التخوف فإنن
واإلفــراط يف التشــاؤم حيــث اســقطوا مــن حســابتهم البنيــة االســتثمارية الداخليــة املشــجعة علــى 
صعيــد إمــارة أبوظبــي وكامــل أرجــاء دولــة اإلمــارات، حيــث ترجمــت جهــود القيــادة الرشــيدة إلمــارة 
أبوظبــي ودولــة اإلمــارات طيلــة األعــوام التــي تلــت اطــاق سياســة التمكــن علــى لتعزيــز البنيــة 
االســتثمارية وحتريــر العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة وتقــدمي العديــد مــن التشــريعات املشــجعة 
جلــذب االســتثمارات، مــع االســتمرار يف اإلنفــاق علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة والتــي متثــل العمــود 

ــة. الفقــري للحــراك االســتثماري يف أي دول

ــة  ــة حلزمــة املؤشــرات املتنامي ــاب االســتثمارات أيضــا او يتكاســلوا عــن قــراءة واقعي  كمــا يغفــل أرب
ــدع مجــاالً للشــك أن اقتصــاد  ــي توضــح مبــا ال ي ــي والت ــارة أبوظب ــة عــن تطــور اقتصــاد إم اإليجابي
أبوظبــي وكل دول اإلمــارات باتــت منجــم مــن الفــرص االســتثمارية ال ينضــب بــل، واالهــم أن اقتصادنــا 
ــوع  ــات اقتصــاد متن ــه ب ــر بأســعار النفــط، ألن ــاً عــن التأث ــد عام ــاً بع ــداً عام ــق بعي ــات يحل ــي ب الوطن
واكثــر ثــراًء يف مردوداتــه املتأتيــة مــن قطاعــات عديــدة يف اطــار مــا ســنته القيــادة الرشــيدة لإلمــارات 

»حفظهــا اهلل تعالــى« مــن اســتراتيجيات صائبــة لتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي.
 وهنــا بقــدر مــا ندعــو املســتثمرين للتملــص مــن تخوفاتهــا الغيــر مبــررة، والشــروع فــوراً يف تنشــيط 
اســتثماراتهم املؤجلــة حتــى أشــعار أخــر، نــرى أن القــرار األخيــر ســيبقى لهــم ولقدرتهــم علــى اقتنــاص 
الفــرص، وإلدراكهــم أن احلــراك االســتثماري هــو خيــر ضمانــة المتصــاص الصدمــات، مبــا فيهــا 

ســيناريو مكــرر واعتيــادي الزمــات انخفــاض أســعار النفــط.

محمد شمس الدين 
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