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82٪ من المستثمرين في 
اإلمارات يتوقعون طفرة 

في األداء االقتصادي 2018

عثمان سلطان
برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لإلمارات.. 
شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة »دو« تواصل جهودها 

لتحول اإلمارات للمجتمعات الذكية المتصلة شبكيًا

لـ »استثمارات« :
%82

%15 %3

تحسن طفيف

بقاء الوضع مماثل 
ألداء العام 2017

تحقيق طفرة في 
األداء االقتصادي

INVESTMENTS

االمارات 
رائدة 

السعادة





بقلم رئيس التحرير 

حينمــا تأسســت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، كانــت أنظــار العالــم ومؤسســاته التنمويــة، تتطلــع لتلــك الرقعــة القابعــة يف صحــراء 
جافــة علــى أنهــا دولــة ناشــئة تســتحوذ علــى ثــروات نفطيــة كبيــرة، تســعى لالســتفادة بشــكل جوهــري مــن ثــروة النفــط يف تأمــن 
احتياجاتهــا والســير يف غمــار تلبيــة متطلبــات الدولــة، يف ظــل عقبــات وحتديــات اختصرهــا خبــراء التنميــة حتــت بنــد »املســتحيل«، فلــم 
يكــن يتوقــع مــن تلــك الدولــة احملــدودة يف عــدد ســكانها، واملثقلــة بقيــود مناخيــة وشــح مــوارد طبيعيــة، والغنيــة يف ذات الوقــت بثــروات 
تتيــح لهــا بحبوحــة يف املداخيــل لعقــود وعقــود، لترنــو بأنظارهــا نحــو تعزيــز قدراتهــا االقتصاديــة وفقــاً للمعاييــر التنمويــة املعاصــرة.

م للعالــم وخلبــراء التنميــة منوذجــاً مغايــراً جلــل أدبيــات  ولكــن مهــاًل.. تلــك كانــت حســابات العالــم اخلارجــي، فيمــا كانــت اإلمــارات تقــدِّ
التنميــة االقتصاديــة التليــدة، نقــول »تليــدة«.. ألن إمــارات احلداثــة ومعجــزة البنــاء باتــت أســرع بلــدان العالــم قطعــاً ألشــواط شاســعة 
علــى درب التنميــة واحلداثــة، لتتحــّول الدولــة يف غضــون عقــود قالئــل ألهــم املراكــز والوجهــات االقتصاديــة العامليــة، حتصــد عامــاً بعــد 
ــراًء  ــر ث ــي، واألكث ــادرات أبوظب ــى مب ــوم عل ــو الي ــث يعل ــة، فــال حدي ــف دروب التنمي ــاً يف مختل ــة عاملي ــد مــن املؤشــرات الريادي عــاٍم املزي
عامليــاً يف مداخيــل النفــط علــى طروحاتهــا وتصوراتهــا لبنــاء عالــم بــال تلــّوث وتعزيــزاً لــدور الطاقــة النظيفــة، ســواًء الطاقــة الشمســية أو 
النوويــة، أو اســتحواذها علــى الوجهــة األولــى يف العالــم خــارج العاصمــة الفرنســية، التــي يتواجــد فيهــا متحــف اللوفــر - حيــث تفصلنــا 
أيــام قالئــل علــى تدشــينه - وال حديــث يعلــو أيضــاً علــى مشــاريع دبــي التــي باتــت تســتقطب »اســتثمارات، وشــركات عابــرة للقــارات 
وســائحن مــن كل حــدب وصــوب. مــع حتّولهــا ملركــز مالــي عاملــي، وممــر جتــاري عاملــي، بــل إن الشــركات والكيانــات االســتثمارية 
مــة والناميــة للتعويــل علــى خبراتهــا وقدراتهــا االســتثمارية الهائلــة  اإلماراتيــة باتــت املطمــح واملرجتــى للعديــد مــن دول العالــم املتقدِّ

يف بنــاء قــدرات تلــك الــدول.
وهكــذا تــزداد وتــزدان اإلمــارات علــى دروب اإلجنــاز التنمــوي عامليــاً، كنمــوذج ريــادي تكافــح وتصبــو تطلعــات العديــد مــن دول 
العالــم للتشــبث بخطــاه، والســؤال.. أليــس هــذا بــكاٍف، أليــس مــا حتقــق هــو األمــل ألي دولــة تســعى جاهــدة لتحقيــق الرفــاه 
لشــعبها؟! هكــذا تشــير بديهيــات األداء التنمــوي ألي دولــة، ولكــن دومــاً فــإن مســارات اإلجنــاز لدولــة يف طمــوح قيــادة اإلمــارات 
الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى«، ال ترضــى أن تقــف ســوى عنــد بلــوغ قمــم الريــادة العامليــة يف املســتقبل، هكــذا ببســاطة تــرى 
األمــر حكومــة دولــة لــم يناهــز عمرهــا بــن الــدول واألمم نصــف قــرن، وذلــك الطــرح والرؤيــة التنمويــة غيــر املســبوقة عامليــاً 
تتحقــق »بفضــل اهلل تعالــى«، حينمــا تتوحــد الهمــم حتــت رايــة قيادتهــا الرشــيدة ترنــو عبــر أجنــدة تؤســس مفرداتهــا مــع 
االنتمــاء لتلــك الدولــة، علــى ريــادة املســتقبل، وهــو مــا متثــل منــذ أيــام قالئــل يف إطــالق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، وأخيــه صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، ملســيرة حتقيــق مئويــة 
اإلمــارات، والتــي نعلــم جميعــاً خبــراء ومشــاهدين ملجريــات اإلعجــاز يف اإلمــارات التــي حتققــت بفضــل اهلل تعالــى 
ــع ومنــوذج تســعى  ــى واق ــت إل ــي حتّول ــى«، والت ــا اهلل تعال ــا الرشــيدة »حفظه ــة قيادته ــة وفلســفة وحنك ــم برؤي ث
العديــد مــن بلــدان العالــم للتشــبث بخطــاه.. حقــاً وصدقــاً فاإلمــارات ال تعــرف نهايــة املطــاف أو املنتهــى.. بــل 

تعــّول دومــاً علــى املرجتــى لبلــوغ مصــاف القمــم.

حكومة اإلمارات ... ريادة المستقبل

االفتتاحية



اقرأ في
هذا العدد 

 مجلة لقادة األعمال تصدر عن  مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم

رئيس التحرير والناشر: 
محمد شمس الدين 
gm@telalint.com

المشرف العام:
د/منى مراد

سكرتيرة التحرير:
تسنيم خطاب 

مديرة مكتب أبوظبي
فادية عمار

هيئة التحرير :
عال علي

منى عبد العزيز
أحمد ربيع 

محمد الشبراوي
مي عابد

اإلخراج الفني :
أحمد الحلواني

ahmedelhlawani@gmail.com

التدقيق اللغوي:
محمد الشبراوي

مديرة المحتوى الرقمي:
هالة أبو شريفة

التصوير :
ساينكس ميديا

تحذير : 
جميع حقوق النشر محفوظة لشركة تالل الدولية للنشر واإلعالم

 بموجب القوانين الصادرة والمنظمة لإلعالم في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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»اإلتحاد للطيران« تحصد 4 جوائز

»إعمار« تطلق »دبي هيلز مول« بالتعاون مع »مراس«

»أبوظبي الرياضي«
يشيد بترشح الهاملي لعضوية اللجنة البارالمبية الدولية

  

المطارات السعودية على درب الخصخصة

 ألستقبال المواد التحريرية
edit.estesmarat@yahoo.com

هاتف/ 00971-56-9888003

الناشر:
مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم 

منطقة ابوظبي الحرة لالعالم 
بناية رقم 5 - الطابق الثالث -

مكتب  301 الطريق الشرق الدائري

هاتف/ 0097124441186 
www.estesmarat.com
info@estesmarat.com

اإلعالنات:
CONTOUR MEDIA

ربيع عدنان 
00971-50-7057508

Rabieh.adnancontourmediame.com

الطباعة:
مطبعة جولدن سيتي - الشارقة

investments
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4

16

بتوجيهات القيادة الرشــيدة.. 
أبوظبــي تحّولت لوجهة عالمية 

للمعارض يُشــار إليها بالبنان

محمد بن راشد 
ومحمد بن زايد

يطلقان مســيرة تحقيق 
»مئوية اإلمارات 2071«

»عجمان الحرة« تبرم اتفاقية 
تعاون مع »تطوير الزوراء«

10

حمد بوعميم:
قطاع الخدمات اللوجستية

يدعم قدرات اقتصاد اإلمارات 

7

»أرابتك لإلنشاءات«
تشيِّد جناح  اإلمارات 

في إكسبو 2020 دبي



يطلقان مسيرة تحقيق »مئوية اإلمارات 2071«
محمد بن راشد ومحمد بن زايد

أخـــبار

سبتمبر 2017 4



بــن  أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
اهلل«،  »رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
املســلحة، مســيرة حتقيــق  للقــوات  األعلــى 
وذلــك يف ختــام  اإلمــارات 2071«،  »مئويــة 
أعمــال الــدورة األولــى لالجتماعــات الســنوية 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  حلكومــة 
علــى  أبوظبــي  العاصمــة  يف  عقــدت  التــي 

مــدى يومــن.

الشــيخ  ســمو  االجتماعــات..  يف  شــارك 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن  حمــدان 
ولــي عهــد دبــي، وســمو الشــيخ مكتــوم بــن 
نائــب حاكــم  بــن راشــد آل مكتــوم  محمــد 
محمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  وســمو  دبــي، 
ونائــب  عهــد  ولــي  القاســمي  ســلطان  بــن 
بــن  الشــيخ عمــار  الشــارقة، وســمو  حاكــم 
ــي عهــد عجمــان، وســمو  ــد النعيمــي ول حمي
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ولــي عهــد الفجيــرة، وســمو الشــيخ راشــد 
بــن ســعود بــن راشــد املعــال ولــي عهــد أم 
القيويــن، وســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود 
رأس  عهــد  ولــي  القاســمي  صقــر  بــن 
اخليمــة، والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن 
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــن  ــة، وســمو الشــيخ منصــور ب ــر الداخلي وزي
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر شــؤون الرئاســة، وســمو الشــيخ حامــد 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس ديــوان ولــي عهــد 
أبوظبــي، وســمو الشــيخ عبداللـــه بــن زايــد 
آل نهيــان وزيــر اخلارجيــة والتعــاون الدولــي، 
إلــى جانــب عــدد مــن الشــيوخ وأكثــر مــن 450 
املســؤولن  وكبــار  والــوزراء  القيــادات  مــن 
احلكوميــن يف اجلهــات االحتاديــة واحملليــة.

إعــداد  إلــى  اإلمــارات«  »مئويــة  تهــدف 
جيــل يحمــل راية املســتقبل يتمتــع بأعلى 
واالحترافيــة  العلميــة  املســتويات 
مــا  واإليجابيــة  األخالقيــة  والقيــم 
وتأمــن  االســتمرارية  يضمــن 
أفضــل  وحيــاة  ســعيد  مســتقبل 
القادمــة ورفــع مكانــة  لألجيــال 

الدولــة لتكــون أفضــل دولــة يف العالــم.. فيمــا 
أفضــل  هــي..  رئيســية  مــن محــاور  تتألــف 
ــم  ــم وأفضــل اقتصــاد يف العال ــم يف العال تعلي
وأســعد مجتمــع يف العالــم وأفضــل حكومــة 

. العالــم  يف 

بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  وقــال 
راشــد آل مكتــوم: »أطلقنــا وأخــي محمــد بــن 
زايــد مســيرة مئويــة اإلمــارات.. وهدفنــا أن 
تعمــل اجلهــات كافــة بالدولــة كفريــق واحــد 
مؤكــداً:  عامليــاً،  األفضــل  اإلمــارات  لنجعــل 
ونعمــل  الوطنيــة  وكفاءاتنــا  بقدراتنــا  نؤمــن 

علــى بنــاء كــوادر املســتقبل مــن اليــوم«.

وأضــاف ســموه: نريــد أفضــل حكومــة وأفضل 
تعليــم وأســعد مجتمــع وأفضــل اقتصــاد علــى 

مســتوى العالــم. 
وقــال: »إن دولتنــا ســتكون العبــاً أساســياً يف 
ومتتلــك  الكبــرى  االقتصاديــة  املجموعــات 

أفضــل اقتصــاد يف العالــم«.
مــن جهتــه أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، »أن اإلمــارات تضــع ثقتهــا 
الــذي  املهمــة  جيــل  لدعــم  إمكانياتهــا  وكل 
ســيقود جهــود حتقيــق طموحاتنــا نحــو املئويــة 

بــروح الفريــق الواحــد«.

وإعــداد  تنشــئة  علــى  »نعمــل  وقــال ســموه: 
أفضــل األجيــال املســتقبلية املتمســكة بهويتهــا 
مبناهــج تعليميــة مبتكــرة لتحمــل الرايــة وتعّزز 

ــم«..  موقــع اإلمــارات يف صــدارة دول العال

الوطــن  وشــباب  أبنــاء  مــن  نريــد  وأضــاف: 
العنــان  يطلقــوا  وأن  جهودهــم  يكثفــوا  أن 
القيــادة وترجمتهــا  لتحقيــق رؤى  لطاقاتهــم 
التميــز  لنــا  حتقــق  وطنيــة  منجــزات  إلــى 

والريــادة.

وتهــدف »مئويــة اإلمــارات« إلــى إعــداد جيــل 
يحمــل رايــة املســتقبل يتمتــع بأعلى املســتويات 
األخالقيــة  والقيــم  واالحترافيــة  العلميــة 
ــن االســتمرارية وتأمــن  ــا يضم ــة م واإليجابي
لألجيــال  أفضــل  وحيــاة  ســعيد  مســتقبل 
القادمــة ورفــع مكانــة الدولــة لتكــون أفضــل 

دولــة يف العالــم.
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فــازت مجموعــة االحتــاد للطيــران، بأربــع جوائــز رئيســية يف إطــار جوائــز »آدم ســميث« لعــام 2017 التــي تنظمهــا 
مجلــة »تريجــري تــوداي« املتخصصــة يف الشــؤون املاليــة تقديــراً للتميــز يف مجــال إدارة اخلزانــة بقطــاع الطيــران.

ــى  ــة الســنوية التــي انعقــدت يف لنــدن للعــام الثالــث عل ومت تكــرمي مجموعــة االحتــاد للطيــران يف إطــار االحتفالي
ــدة  ــرى املطبوعــات الرائ ــل واحــدة مــن كب ــة مــن قب ــز يف قطــاع اخلزان ــا املســتمر بالتمي ــراً اللتزامه ــي، تقدي التوال

املتخّصصــة.
وفــازت مجموعــة االحتــاد للطيــران بجائــزة »شــؤون اخلزانــة األفضــل يف فئتهــا يف منطقــة الشــرق األوســط« 
وجائــزة »أفضــل حــل متويلــي - جائــزة التقديــر« وجائــزة »أفضــل حــل إلدارة املخاطــر - جائــزة التقديــر« وجائــزة 

ــر«. ــزة التقدي ــل سلســلة اإلمداد/التجــارة - جائ »أفضــل حــل لتموي
ومت ترشــيح مجموعــة االحتــاد للطيــران للفــوز بتلــك اجلوائــز مــن قبــل شــركاء املجموعــة ومــن بينهــم شــركة أوبــن 

لينــك وبنــك أبوظبــي األول وبنــك أبوظبــي التجــاري وســيتي بنــك ومجموعــة ميتسوبيشــي يــو إف جــي املاليــة. 
وتلقــت جلنــة التحكيــم مــا يزيــد علــى 200 ترشــيح تغطــي مــا يصــل إلــى 30 دولــة للفــوز بجوائــز آدم ســميث 
املرموقــة التــي تدخــل اليــوم عامهــا العاشــر وحتظــى مبكانــة راســخة باعتبارهــا املعيــار األهــم يف قطــاع اخلزانــة 

لتقديــر اإلجنــازات االســتثنائية يف مجــال إدارة اخلزانــة للشــركات.
وقــال ريكــي ثيريــون رئيــس الشــؤون املاليــة املؤقــت ملجموعــة االحتاد للطيــران: »تعد هذه اجلوائز شــهادة دامغة على 

العمــل الكبيــر الــذي قــام بــه فريــق اخلزانــة إليجــاد احللــول لتعزيــز قوة أعمالنــا يف ظل بيئة حافلــة بالتحديات«.

»اإلتحاد للطيران« تحصد 4 جوائز
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تشيِّد جناح  اإلمارات في إكسبو 2020 دبي
»أرابتك لإلنشاءات«

أعلــن املجلــس الوطنــي لإلعــالم ــــ اجلهــة املشــرفة علــى بنــاء وتشــغيل جنــاح دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة يف إكســبو 2020 دبــي ــــ فــوز شــركة أرابتــك لإلنشــاءات - إحــدى الشــركات التابعــة ألرابتــك 

القابضــة - بعقــد بنــاء اجلنــاح بعــد منافســة نهائيــة مــع شــركات وطنيــة وعامليــة.

وجــاء اختيــار »أرابتــك لإلنشــاءات« نظــراً لعرضهــا التنافســي ومطابقتــه للشــروط واملواصفــات الفنيــة 
املطلوبــة وذلــك بعــد إجــراء عمليــة تقييــم دقيقــة ومطولــة.

ومــن املقــرر أن يبــدأ العمــل يف إنشــاء اجلنــاح ـ الــذي تفــوق مســاحته اإلجماليــة19200  متــر مربــع ـ 
شــهر أغســطس 2017، علــى أن يتــم االنتهــاء مــن بنائــه وتســليمه بالكامــل يف الربــع األخيــر مــن عــام 
2019 ويقــام علــى أرض تزيــد مســاحتها علــى 15 ألــف متــر مربــع ويتكــون مــن طابــق علــوي مبســاحة 
ــاً مــع ســاحة ومرافــق مبســاحة 3000  ــراً مربع ــق امليزانــن مبســاحة 662 مت ــع وطاب ــر مرب 2000 مت
متــر مربــع.. ويشــغل الطابــق األرضــي مــع احلديقــة واملواقــف مســاحة تصــل إلــى 13300 متــر مربــع.

وسيشــكل جنــاح اإلمــارات أحــد أهــم املعالــم األساســية والتحــف املعماريــة املميــزة يف إكســبو 2020 
دبــي مــن حيــث جتســيده األصالــة والقيــم التراثيــة اإلماراتيــة األصيلــة وإبرازهــا علــى نحــو عصــري 
ــاح يف تصميمــه  ــف املجــاالت.. كمــا ســيعبر اجلن ــة يف مختل ــه الدول ــت إلي ــذي وصل يواكــب التطــور ال
ومحتــواه عــن ثقافــة الدولــة بتنوعهــا ومتيزهــا وانفتاحهــا علــى العالــم مبــا يجســد تواصــل عقــول البشــر 

لصنــع مســتقبل أفضــل لإلنســانية. 
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»ستراتا«
أعلنت شــركة ســتراتا للتصنيع »ســتراتا« 
- املتخّصصــة يف صناعــة أجــزاء هيــاكل 
ــة  ــة واململوك ــواد املركب ــن امل ــرات م الطائ
مبادلــة  شــركة  قبــل  مــن  بالكامــل 
لالســتثمار »مبادلــة« - عــن اجتيازهــا 
تدقيــق املعــروف باســم »نــادكاب« علــى 
املدمــر ألجــزاء هيــاكل  الفحــص غيــر 
الطائــرات للمــرة اخلامســة علــى التوالــي 

أيــة مالحظــات. ودون 

وحصلــت »ســتراتا« علــى شــهادة تدقيــق 
الفحــص غيــر املدمــر ألجــزاء هيــاكل 
الطائــرات بعــد اجتيازهــا بنجــاح عمليــة 
التدقيــق التــي تتضمــن تقييمــاً دقيقــاً 
ملــدى تطبيــق الشــركة للمعاييــر العامليــة 
الطيــران  صناعــة  قطــاع  يف  املعتمــدة 
العاملــي فيمــا يخــص أجهــزة الفحــص 
غيــر املدمــر والفنيــن الذيــن يقومــون 

بإجــراء هــذا الفحــص.

الفحــص  تقنيــات  ســتراتا  وتســتخدم 
غيــر املدمــر، مثــل الفحــص باملوجــات 
اإلشــعاعي،  والتنظيــر  الصوتيــة  فــوق 
هيــاكل  أجــزاء  كافــة  خلــو  لتضمــن 
الطائــرات التــي تنتجهــا مــن أيــة عيــوب.

وقــال إســماعيل علــي عبداللـــه الرئيــس 
»إن  »ســتراتا«:  لشــركة  التنفيــذي 
اجتيــاز تدقيــق »نــادكاب« علــى الفحــص 
ــرات  ــاكل الطائ ــر املدمــر ألجــزاء هي غي
للمــرة اخلامســة علــى التوالــي ودون أيــة 

ــد إجنــازاً مهمــاً يضــاف  مالحظــات يُع
إلــى ســجل إجنــازات الشــركة«. 

يدلــل  ال  اإلجنــاز  هــذا  أن  وأضــاف: 
علــى ســعينا لاللتــزام بأعلــى معاييــر 
ويف  عمالئنــا  لــدى  املعتمــدة  اجلــودة 
العاملــي  الطيــران  صناعــة  قطــاع 
فحســب بــل إنــه يؤكــد لقطــاع صناعــة 
التزامنــا  علــى  ولعمالئنــا  الطيــران 
مببــادئ اجلــودة والســالمة مؤكــداً أن 
قــدرة شــركة فتيــة كشــركة ســتراتا علــى 
بســرعة  اإلجنــاز  هــذا  مثــل  حتقيــق 
شــهادة  يُعــد  مســتمر  وبشــكل  كبيــرة 
علــى اجلهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا كل 
ــاء مركــز عاملــي  موظــف يف ســتراتا لبن
قــادر علــى املنافســة يف قطــاع صناعــة 

الطيــران يف إمــارة أبوظبــي ويف دولــة 
بــكل  فخــره  عــن  معربــاً  اإلمــارات.. 

ســتراتا. يف  موظــف 

العتمــاد  الوطنــي  البرنامــج  ويُعــد 
الطيــران  صناعــة  قطــاع  مــزّودي 
اعتمــاد  برنامــج  »نــادكاب«  والدفــاع 
مــن  تســاهم  عاملــي  تعاونــي  جــودة 
صناعــة  شــركات  كبــرى  خاللــه 
توفيــر  العاملــة يف  والدفــاع  الطيــران 
يف  اجلــودة  لضمــان  معيــاري  نهــج 
والدفــاع،  الطيــران  صناعــة  مجالــي 
معاييــر  اعتمــاد  خــالل  مــن  وذلــك 
جــودة خاصــة باملنتجــات وبالعمليــات 
يف  مبســاهمتها  تتميــز  الصناعيــة 

التكاليــف. تخفيــض 

تجتاز فحص خامس 
ألجزاء هياكل الطائرات
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حققــت شــركة أبوظبــي الوطنيــة للتأمــن أرباحــاً صافيــة يف النصــف األّول مــن العــام اجلــاري بلغــت 128.5 مليــون درهــم بنمــو %20 
مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام املاضي.

وقــال الشــيخ محمــد بــن ســيف آل نهيــان رئيــس مجلــس اإلدارة: »إن الشــركة تواصــل النمــو بعدمــا حققــت صايف أربــاح قوية للنصف 
األّول مــن هــذا العــام عبــر سياســة االكتتــاب االنتقائيــة والتركيــز املســتمر على االرتقاء مبســتوى خدمــة العمالء«.

وأضــاف: أن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى ثقــة بــأن الشــركة ســتبقى واحــدة مــن الشــركات الرائــدة يف الســوق مــن حيــث 
قــوة امليزانيــة وتوفــر مجموعــة شــاملة مــن املنتجــات التــي تلبــي احتياجــات العمــالء. 

وارتفــع إجمالــي األقســاط املكتتبــة للشــركة بنســبة 9.9 يف املائــة ليصــل إلــى 1.58 مليــار درهــم خــالل األشــهر الســتة املنتهيــة يف 30 
يونيــو 2017، مقارنــة مــع 1.44 مليــار درهــم للفتــرة نفســها مــن عــام 2016.

وبلــغ إجمالــي معــدل األقســاط احملتفــظ بهــا لــدى الشــركة 44 يف املائــة عــن األشــهر الســتة املنتهيــة يف 30 يونيــو 2017، مقارنــة مــع 
46 يف املائــة للفتــرة نفســها مــن عــام 2016.

ــة مــع صــايف  ــو 2017، مقارن ــة يف 30 يوني ــرة الســتة أشــهر املنتهي ــون درهــم خــالل فت ــاب 160.8 ملي ــرادات االكتت ــغ صــايف إي وبل
ــرة نفســها مــن عــام 2016. ــون درهــم للفت ــغ 165.9 ملي ــاب بل ــرادات اكتت إي

128.5  مليون درهم
أرباح »أبوظبي للتأمين« في النصف األّول 2017



أخـــبار

تبرم اتفاقية تعاون مع »تطوير الزوراء«
»عجمان الحرة«

تفاهــم  اتفاقيــة  احلــرة  عجمــان  منطقــة  وقعــت 
وتعــاون مــع شــركة تطويــر الــزوراء احملــدودة، حيــث 
تتضمــن االتفاقيــة التــي وقعهــا ســعادة محمــود خليــل 
الهاشــمي مديــر عــام منطقــة عجمــان احلــرة، وعمــاد 
الدنــا الرئيــس التنفيــذي لشــركة تطويــر الــزوراء على 
بنــاء عالقــات شــراكة فّعالــة بــن الطرفــن لتحقيــق 
األهــداف االســتراتيجية املشــتركة وتنســيق مجــاالت 

العمــل املشــترك. 

املشــترك  التعــاون  أُطــر  تعزيــر  علــى  تشــمل  كمــا 
املؤسســية  والتجــارب  واخلبــرات  املعرفــة  وتبــادل 
علــى كافــة املســتويات املشــتركة وتبــادل املعلومــات 
والدراســات ذات العالقــة باختصاصــات الطرفــن 

ومجــال عملهــا.

وذكر الهاشمي، أن توقيع االتفاقية يأتي بهدف اكتشاف 
الفــرص االســتثمارية املتاحــة لــكال اجلانبــن مــن خــالل 
االســتفادة مــن خبــرات كل طــرف مبــا لديــه مــن إمكانــات 
وكفــاءات، مؤكــداً أن منطقــة عجمــان احلــرة حريصــة 
مثــل  خــالل  مــن  االســتراتيجية  الــرؤى  علــى حتقيــق 
هــذه االتفاقيــات وتعزيــز عالقــات الشــراكة املؤسســية 
واالســتراتيجية مــع الشــركاء مبــا ينعكــس إيجابيــاً علــى 

تطويــر منهجيــات العمــل وخدمــة املتعاملــن.

ولفــت إلــى أن هــذه الشــراكة االســتراتيجية تأتــي يف 
الــذي  الشــامل  التنمــوي  باملشــروع  املســاهمة  إطــار 
ــد  ــادة صاحــب الســمو الشــيخ حمي تشــهده اإلمــارة بقي
حاكــم  األعلــى  املجلــس  عضــو  النعيمــي  راشــد  بــن 

عجمــان.
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صافي أرباح النصف األول
480 مليون درهم

لـ »دبي لإلستثمار« 2017
ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 16.42 مليار درهم حتى 30 يونيو 2017

أعلنــت شــركة دبــي لالســتثمار، عــن حتقيــق أربــاح صافيــة بلغــت 480 مليــون درهــم لفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة يف 30 يونيــو 
2017، مقارنــة مــع 516 مليــون درهــم يف نفــس الفتــرة مــن العــام املاضــي. وارتفــع إجمالــي أصــول الشــركة إلــى 16.42 مليــار 
درهــم، وبلــغ إجمالــي الدخــل خــالل هــذه الفتــرة 1.28 مليــار درهــم. وأظهــرت النتائــج منــواً بنســبة 8% يف إيــرادات التأجيــر 
لتصــل إلــى 459 مليــون درهــم. وســجل صــايف ربــح الشــركة للربــع الثانــي 2017 مبلغــاً قــدره 191 مليــون درهــم، مقارنــة مــع 

218 مليــون درهــم حتققــت يف الربــع الثانــي مــن عــام 2016.

وقــال خالــد بــن كلبــان، العضــو املنتــدب وكبيــر املســؤولن التنفيذيــن يف دبــي لالســتثمار: »حققــت دبــي لالســتثمار مجموعــة 
قويــة مــن النتائــج املاليــة، وباســتثناء األربــاح غيــر املتكــررة ملــرة واحــدة مــن عمليــات التخــارج التــي بلغــت 186 مليــون درهــم 
يف النصــف األّول مــن عــام 2016، فــإن صــايف أربــاح الشــر%ة قــد ســجل منــواً بنســبة %45 أي مــا يعــادل 150 مليــون درهــم 
يف النصــف األّول مــن هــذا العــام. وتعــزى هــذه النتائــج اإليجابيــة إلــى منــو إيــرادات اإليجــار، األمــر الــذي أســهم يف زيــادة 

التدفقــات النقديــة األساســية«.

وتقــوم دبــي لالســتثمار حاليــاً بتطويــر مشــروع تــالل مــردف متعــدد االســتخدامات، ويجــري العمــل علــى قــدم وســاق 
إلمتــام املرحلــة الثالثــة مــن مشــروع جريــن كوميونيتــي مجمــع دبــي لالســتثمار. وتشــارك املجموعــة أيضــاً يف عــدد مــن 
املشــاريع العقاريــة األخــرى يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مبــا يف ذلــك مركــز الفجيــرة لألعمــال، وهــو مشــروع متعــدد 
ــة ملشــروع  ــة التحتي ــى العمــل يف البني ــة، إضافــة إل ــات خلدمــة قطاعــي الضيافــة والتجزئ ــى مكون االســتخدامات يشــتمل عل

»باليســيدس« ضمــن مجمــع دبــي لالســتثمار.

ــر مجموعــة واســعة مــن القطاعــات،  ــي لالســتثمار تضــم 39 شــركة تابعــة ومشــاريع مشــتركة عب ــى أن محفظــة دب يشــار إل
وتواصــل مســاعيها لالســتفادة مــن فــرص النمــو علــى الصعيديــن احمللــي والدولــي، يف إطــار خريطــة الطريــق االســتراتيجية 

واملاليــة والتشــغيلية.
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حمد بوعميم: 
قطاع الخدمات اللوجستية

يدعم قدرات اقتصاد اإلمارات

قــال ســعادة حمــد بوعميــم، مديــر عــام غرفــة جتــارة وصناعــة 
دبــي: »إن قطــاع اخلدمــات اللوجســتية ميثــل أحــد القطاعــات 
املهمــة يف اقتصــاد اإلمــارات، حيــث تتمتــع الدولــة ببنيــة حتتية 
متطــّورة للنقــل والدعــم اللوجســتي.. مشــيراً إلــى أن دبــي تُعــد 
مركــزاً للنقــل البحــري واجلــوي بســبب مــا تتمتــع بــه مــن موقــع 
جغــرايف اســتراتيجي وتنــّوع اقتصادهــا واعتمادهــا ألحــدث 
ابتــكارات التكنولوجيــا«. ولفــت إلــى أن االســتثمار املســتمر يف 
البنيــة التحتيــة واللجــوء إلــى االبتــكار والتميــز يف اخلدمــات 
واملبــادرات اللوجســتية، يعــّزز مــن موقــع دبــي والدولــة كمركــز 
إقليمــي وعاملــي يربــط طــرق التجــارة التقليديــة واحلديثــة 
حــول العالــم، ويفتــح أمــام الدولــة فرصــاً متزايــدة لتوطيــد 

مكانتهــا يف عالــم الشــحن اجلــوي والبحــري.

ــم، مبناســبة إصــدار غرفــة جتــارة  جــاءت تصريحــات بوعمي
ــو قطــاع  ــاق واســعة لنم ــل استشــرف آف ــي لتحلي وصناعــة دب
املقبلــة  الفتــرة  خــالل  اإلمــارات  اللوجســتية يف  اخلدمــات 
املمتــدة حتــى عــام 2021 مــع توقعــات بنمــو قطاعــي الشــحن 
اجلــوي والبحــري ليعــززا مــن مكانــة الدولــة كوجهــة لوجســتية 

ــزة. ــة متمي عاملي

مونيتــر  »بزنيــس  بيانــات  علــى  املبنــي  التحليــل  وتوقــع 
ــة مبعــدل  انترناشــونال« منــو ســوق الشــحن اجلــوي يف الدول
منــو ســنوي تراكمــي يبلــغ 4.8 يف املائــة خــالل الفتــرة 2017-

2021.. فيمــا ارتفــع الطلــب علــى الشــحن اجلــوي يف الدولــة 
خــالل الفتــرة 2012-2016 مبعــدل منــو ســنوي تراكمــي بلــغ 

8.6  يف املائــة.

وأشــارت التوقعــات إلــى أن حجــم الشــحنات املنقولــة جــواً يف 
ــي بنحــو  5 يف  ــي وأبوظب عــام 2017 ســيرتفع يف مطــاري دب
املائــة، و12 يف املائــة علــى التوالــي.. فيمــا يتوقــع ارتفــاع حجــم 
هــذه الشــحنات يف مطــاري دبــي وأبوظبــي خــالل الفتــرة مــن 

2017 وحتــى 2021 مبعــدل منــو ســنوي تراكمــي يبلــغ نحــو 
3.2 يف املائــة و5.2 يف املائــة علــى التوالــي.

ولعبــت كل مــن »طيــران اإلمــارات« و«طيــران االحتــاد« دوراً 
مهمــاً يف الشــحن اجلــوي يف الدولــة، وستســتمر مســاهمة 
هاتــن الشــركتن يف زيــادة حجــم الشــحن اجلــوي بالدولــة 

علــى مــدى األعــوام اخلمســة املقبلــة.

إلــى اســتمرار تطويــر مطــارات اإلمــارات  وأشــار التحليــل 
العامليــة..  الســوق  يف  تنافســيتهما  علــى  احملافظــة  بهــدف 
فعلــى ســبيل املثــال افتتحــت اإلمــارات للشــحن اجلــوي منشــأة 
جديــدة لشــحن املــواد الصيدالنيــة مبطــار دبــي الدولــي، حيــث 
ســتلبي الطلــب املتزايــد علــى مخــازن مبــردة لهــذه املــواد، 
حيــث إن خدمــات الدعــم اللوجســتي »لسلســلة املبــردات« يف 

ــة. ــد مــن حجــم الشــحن اجلــوي يف الدول ــد تزي املطــار ق

ونــوه التحليــل إلــى أن اإلمــارات تلعــب دوراً مهمــاً يف النقــل 
البحــري مبنطقــة الشــرق األوســط.. مشــيراً إلــى أن حجــم 
حركــة احلاويــات يف اإلمــارات بلــغ يف عــام 2016  نحــو 21.7 
مليــون حاويــة مقيــاس 20 قدمــاً مبعــدل منــو بلــغ 3 يف املائــة 

عــن 2015.

أخـــبار

سبتمبر 2017 12



»إعمار« تطلق »دبي هيلز مول«
بالتعاون مع »مراس«

أعلنــت »إعمــار العقاريــة«، عــن إطــالق »دبــي هيلــز مــول«، املنطقــة التجاريــة العائليــة اجلديــدة التــي تقــع يف قلــب مشــروع »دبــي 
هيلــز اســتيت« املتكامــل املمتــد علــى مســاحة 11 مليــون قــدم مربعــة، والــذي ميتــاز بطابعــه املســتدام وموقعــه القريــب مــن مطــار 

آل مكتــوم الدولــي ووســط مدينــة دبــي.

ومــن املقــّرر افتتــاح املشــروع اجلديــد أواخــر العــام 2019، محتضنــاً أكثــر مــن مليونــي قــدم مربعــة )187.500 متــر مربــع( مــن 
املســاحات املخصصــة للتأجيــر. وســيضم املشــروع أيضــاً أكثــر مــن 750 منفــذاً جتاريــاً مبــا يف ذلــك متاجــر املوضــة واملطاعــم 
واملقاهــي وغيرهــا، إضافــة إلــى أربعــة مراكــز ترفيهيــة عائليــة تشــمل مجمعــاً لــدور العــرض الســينمائي ومرافــق أخــرى تتضمــن 
متجــر هايبــر ماركــت مبســاحة 65 ألــف قــدم مربعــة، وســبعة متاجــر رئيســية كبــرى، باإلضافــة إلــى مواقــف الســيارات املجهــزة 

الســتيعاب أكثــر مــن 7 آالف مركبــة.

ومــن جانبــه قــال ســعادة عبداللـــه احلبــاي، رئيــس مجموعــة »ِمــراس«: »يرســي »دبــي هيلــز مــول« معاييــر جديــدة يف قطــاع مراكــز 
التســّوق وجتــارة التجزئــة يف املدينــة. ويف ضــوء مســاهمة القطــاع التجــاري بنحــو 30 باملئــة مــن إجمالــي النــاجت احمللــي يف دبــي، 
تبــرز أهميــة احلفــاظ علــى املســتوى العالــي مــن التنافســية يف مثــل هــذه الوجهــات العصريــة التــي تســتقطب الــزّوار مــن كافــة 
أنحــاء العالــم، إضافــة إلــى املجتمــع احمللــي. ولكونــه واحــداً مــن أبــرز عناصــر مشــروع »دبــي هيلــز اســتيت«، مدينــة املســتقبل 
الذكيــة، فإننــا علــى ثقــة بــأن »دبــي هيلــز مــول« ســيضيف قيمــة كبيــرة لهــذا املشــروع الكبيــر وسيســاهم بــدور فعــال يف تعزيــز 

ازدهــار قطــاع جتــارة التجزئــة يف املدينــة«.

ــز مــول« بأســلوب  ــر »دبــي هيل ــى تطوي ــة«: »نعمــل عل ــار، رئيــس مجلــس إدارة »إعمــار العقاري وبهــذه املناســبة، قــال محمــد العب
جديــد ال يقتصــر يف تركيــزه علــى خيــارات التســّوق والترفيــه، بــل يقــدم للــزّوار جتــارب متنّوعــة تواكــب أرقــى أســاليب احليــاة 
العصريــة، وتتكامــل يف املشــروع اخلصائــص التقنيــة املتطــّورة مــع مقومــات املراكــز التجاريــة احلديثــة لتأســيس وجهــة ذات بعــد 

اجتماعــي وثقــايف متثــل ملتقــى مميــزاً لســكان املدينــة وزوارهــا مــن كافــة الفئــات العمريــة«.
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أخـــبار

إحــدى  »صناعــات«،  العامــة  القابضــة  الشــركة  حققــت 
الشــركات العاملــة يف مجــال االســتثمار الصناعــي بالدولــة 
إجمالــي إيــرادات بلغــت13.4 مليــار درهــم يف 2016، فيمــا 
والضرائــب  الفوائــد  خصــم  قبــل  األربــاح  صــايف  ســجل 

درهــم. مليــار   1.8 واملســتهلكات 

فاعليــة  يترجــم  املجموعــة  أداء  فــإن  النتائــج  لتلــك  ووفقــاً 
اســتراتيجيتها املاليــة وطبيعــة تنــّوع محفظتهــا، وذلــك حســب 
  31 يف  املنتهيــة  املاليــة  للســنة  للمجموعــة  املاليــة  النتائــج 

.2016 ديســمبر 

وتتبنــى »صناعــات« نهجــاً ذكيــاً قائمــاً علــى تعزيــز اإليــرادات 
وإعــادة اســتثمار األربــاح يف مشــاريع جديــدة تدعــم خطــط 
منوهــا املســتقبلي وخــالل العــام 2016  ضخــت »صناعــات« 
مــن  العديــد  يف  درهــم  مليــار  بقيمــة  جديــدة  اســتثمارات 
األصــول الصناعيــة مــا يعكــس التزامهــا يف مســيرة منــو إمــارة 

أبوظبــي. 

وبلــغ إجمالــي أصــول املجموعــة 27.4 مليــار درهــم يف الســنة 
املاليــة 2016 مــا يشــكل زيــادة قدرهــا 601 مليــون درهــم عــن 
العــام الســابق ومبعــدل منــو ســنوي مركــب 18% منــذ تأســيس 

»صناعــات« يف العــام 2004.

وقــال ســعادة حســن جاســم النويــس رئيــس مجلــس إدارة 
»صناعــات«: »إن جنــاح الشــركات الكبيــرة وصناعــات واحــدة 
منهــا اعتمــد علــى ريادتهــا يف تبنــي رؤيــة هادفــة طويلــة األجــل 
تتوافــر فيهــا كافــة املقومــات لتمكينهــا مــن حتقيــق النجــاح 
ــة  ــرات البيئ ــف دورات الســوق والتكيــف مــع تغيي خــالل مختل

االقتصاديــة«.

وأضــاف: أن »صناعــات« واصلــت خــالل العــام 2016 العمــل 
دور  لعــب  ومواصلــة  أعمالهــا  منــوذج  مرونــة  تعزيــز  علــى 
حيــوي يف دفــع عجلــة تنويــع اقتصــاد أبوظبــي وحتقيــق رؤيتهــا 

االقتصاديــة 2030.

وأشــار النويــس: واصلنــا تركيــز جهودنــا علــى حتقيــق قيمــة 
ماليــة  اســتراتيجية  اتبــاع  خــالل  مــن  ملســاهمينا  أفضــل 
انتقائــي يف مختلــف مجــاالت  بشــكل  واالســتثمار  حكيمــة 
القطــاع الصناعــي األمــر الــذي مكننــا مــن حتقيــق أداء مالــي 
ــات  ــن التحدي ــة 2016 بالرغــم م ــوازن خــالل الســنة املالي مت
الكبيــرة التــي تواجــه القطــاع علــى املســتوى العاملي وســنواصل 
مســتقباًل اتبــاع نهــج مالــي متحفــظ للغايــة والبحــث عــن طــرق 
جديــدة لتعزيــز التعــاون بــن مكونــات محفظتنــا االســتثمارية 
واســتناداً إلــى األســس املتينــة التــي أرســتها لنموها املســتقبلي 
ســتواصل »صناعــات« املضــي نحــو حتقيــق هدفهــا العــام 

ــي«. ــر القطــاع الصناعــي يف إمــارة أبوظب ــل يف تطوي املتمث

مــن جانبــه قــال ســعادة املهنــدس جمــال ســالم الظاهــري 
الرئيــس التنفيــذي لـ«صناعــات«: »إن التقلبــات التــي شــهدتها 
ــة وجــود محفظــة  ــت أهمي ــام املاضــي أثبت الســوق خــالل الع
متنّوعــة مــن االســتثمارات يف مختلــف القطاعــات، مشــيراً 
ــات مختلفــة  ــا حتدي ــه يف حــن واجهــت بعــض أعمالن ــى أن إل
نتيجــة تقلبــات أداء القطــاع علــى الصعيــد العاملــي متكنــت 
أخــرى  جناحــات  حتقيــق  مــن  األخــرى  القطاعــات  بعــض 
مثــل قطــاع صناعــة األغذيــة واملشــروبات الــذي شــهد منــواً 
قويــاً يف اإليــرادات، فضــاًل عــن قطــاع الكابــالت الــذي شــهد 
زيــادة يف حجــم املبيعــات.. وتوقــع أن يواصــل ســوق األغذيــة 
واملشــروبات يف اإلمــارات منــوه ليتجــاوز حجمــه 13.2 مليــار 

دوالر بحلــول العــام 2018«.

13.4  مليار درهم إيرادات
»صناعات« في 2016
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»أبوظبي الرياضي«
يشيد بترشح الهاملي لعضوية اللجنة البارالمبية الدولية
أشــاد ســعادة عــارف حمــد العوانــي أمــن عــام مجلــس أبوظبــي الرياضــي بترشــح ســعادة محمــد فاضــل الهاملــي رئيــس اللجنــة 

الباراملبيــة اإلماراتيــة لعضويــة اللجنــة الباراملبيــة الدوليــة لــدورة جديــدة.

ويأتــي الترشــح بالتزامــن مــع اســتضافة العاصمــة أبوظبــي لكونغــرس الباراملبيــة الدوليــة خــالل الفتــرة مــن 3 إلــى 9 ســبتمبر 
املقبــل حتــت رعايــة ســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال 

اخليريــة واإلنســانية رئيــس مجلــس أبوظبــي الرياضــي.

ووجــه العوانــي الشــكر إلــى القيــادة الرشــيدة علــى دعمهــا املتواصــل لرياضــة أصحــاب الهمــم مــا كان لــه املــردود اإليجابــي علــى 
مســيرتها يف احملافــل احملليــة والقاريــة والدوليــة.. موضحــاً أن الهاملــي سيســتفيد مــن مســيرته احلافلــة بالنجاحــات وعالقاتــه 

املتميــزة مــع رؤســاء اللجــان الباراملبيــة حــول العالــم للفــوز مبنصــب العضويــة لــدورة جديــدة.

وأكــد أن الهاملــي كفــاءة وطنيــة فــذة متكنــت مــن حصــد اإلجنــازات علــى املســتوين احمللــي واخلارجــي والترشــح يأتــي اســتكماالً 
ملســيرة العطــاء وأهميــة تواجــد اســم اإلمــارات بــن أعضــاء اللجنــة الباراملبيــة الدوليــة املقبلــة.

وأشــار إلــى أن مجلــس أبوظبــي الرياضــي ســيقدم كل الدعــم ملمثــل اإلمــارات للســير بخطــى ثابتــة إلــى األمــام والتواجــد املشــرف 
يف عضويــة اللجنــة الدوليــة لــدورة جديــدة.

وشــدد العوانــي علــى أهميــة البرنامــج االنتخابــي للهاملــي ممثــل اإلمــارات.. مبينــاً أنــه يحمــل يف طياتــه العديــد مــن األهــداف مــن 
بينهــا تطويــر رياضــة أصحــاب الهمــم يف املناطــق الفقيــرة ودعــم التضامــن الدولــي الرياضــي وإدخــال ألعــاب جديــدة يف املنظومــة 

الباراملبيــة وتوســيع قاعــدة املشــاركن.
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عثمان سلطان 
الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات المتكاملة »دو« 

في حوار موسع مع »استثمارات« :-
برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لإلمارات :-

شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة )دو( تواصل جهودها 
لتحول اإلمارات للمجتمعات الذكية المتصلة شبكيًا

المهندس/

شخصية العدد



حينمــا يتجــّدد احلديــث عــن رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لعبــور املســتقبل وتعزيــز سياســات ومكونــات االبتــكار 
يف مســيرة التنميــة االقتصاديــة واملجتمعيــة واحلضاريــة، فإنــه ال بــد أن تتفــق جــل شــهادات خبــراء التنميــة، بــل كافــة 
أدبيــات التنميــة املعاصــرة علــى دور التقنيــات واالتصــاالت احلديثــة التــي تعــّزز مســيرة التطــّور، وتوجــه مســاقات ومســارات 

االقتصــاد الوطنــي، ليمضــي قدمــاً علــى درب تعزيــز تنافســيته إقليميــاً وعامليــاً.

 ولعــلَّ املؤشــرات التنافســية التــي حصدتهــا اإلمــارات ال ســيما علــى صعيــد البنيــة التحتيــة لالتصــاالت، وتضمــن التقنيــة 
والتكنولوجيــا احلديثــة يف كافــة القطاعــات االقتصاديــة واملجتمعيــة، باتــت مشــعاًل ونبراســاً يضــيء الــدرب للمســتقبل، الــذي 
بــات اللغــة التــي تتحــدث بهــا مبــادرات اإلمــارات الطموحــة والوثابــة لغــٍد مشــرق، كمــا أرتــأت ورســمت مســارات ومقارعــة 

حتديــات بلوغــه بــإذن اهلل تعالــى، قيــادة دولــة اإلمــارات الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى«.

م احلضــاري والتنمــوي رؤى تســتلهم مــن حــب أرض اإلمــارات، واالنتمــاء لترابهــا لــكل  وألن اإلمــارات تــدرك أن لــدروب التقــدُّ
مــن يعيــش علــى أرضهــا املباركــة، مــن أبنــاء تلــك الدولــة الطامحــة للمســتقبل، أو حتــى مــن ســاقته األقــدار ليعيــش راضيــاً 

هانئــاً علــى أرضهــا، بعــد أن اســتوعبته وأدهشــته دالالت ومؤشــرات اإلجنــاز احلضــاري لإلمــارات.
 فــإن مجلــة »اســتثمارات« التــي بعــد أن تنســمت بداياتهــا األولــى قبــل عــام مضــى، بحــوار مــع مــن هــو لبنانــي األصــل إماراتــي 
ــي،  ــام الثان ــة للع ــر املجل ــات عم ــع بداي ــح ونســتلهم ونستكشــف م ــد أن نل ــا ال ب ــذل، فإنن ــد والب ــد مــن اجله ــاء ومبزي االنتم
مؤشــرات اإلجنــاز، ومــا اجلديــد يف مؤسســة وطنيــة قادتهــا تلــك الشــخصية دؤوبــة النشــاط واحلــراك، والســاعية بــال كلــل 

أو ملــل خلدمــة بلدهــا الثانــي اإلمــارات.

حاوره / محمد شمس الدين 



حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
تشــكيل  يعيــد  ســاطعًا  تنمويــًا  إجنــازًا 
أدبيــات التنميــة يف العديــد مــن الــدول، 
باألخــص ســباقها شــطر املســتقبل وهنــا 
الرؤيــة  ومســارات  مالمــح  نســتنبط 
»حفظهــا  اإلمــارات  لقيــادة  احلكيمــة 
اهلل تعالــى«، والتــي ترجمــت مؤخــرًا عبــر 
 2071 اإلمــارات  مئويــة  مســيرة  إطــالق 
للوصــول ملصــاف الريــادة الدوليــة.. كيــف 
الرشــيدة  القيــادة  وفلســفة  رؤيــة  تــرون 
وترســيخ  املســتقبل  مــع  التعامــل  جتــاه 
ثقافــة الريــادة، ومــا انعــكاس تلــك املبــادرة 
اإلمــارات  شــركة  عمــل  أجنــدة  علــى 

؟ »دو«  املتكاملــة  لالتصــاالت 
التــي  املثيــرة  التحــّوالت  إلــى  بالنظــر 
شــهدتها اإلمــارات خــالل فتــرة زمنيــة 
ــر  ــى واحــدة مــن أكث ــا إل ــرة وحتّوله قصي
ــم  ــم، ل ــى مســتوى العال مــاً عل ــدول تقدُّ ال
القيــادة  تعلــن  أن  املســتغرب  مــن  يكــن 
»مئويــة  عــن مســيرة حتقيــق  الرشــيدة 
هــذه  تأتــي  حيــث   ،»2071 اإلمــارات 
املبــادرة نتــاج مبــادرات عديــدة ســابقة 

اإلنســان  بنــاء  إلــى  جميعهــا  تهــدف 
وتعزيــز كافــة مجــاالت املجتمــع احمللــي. 
وتهــدف »مئويــة اإلمــارات« إلــى إعــداد 
جيــل يحمــل رايــة املســتقبل يتمتــع بأعلــى 
املســتويات العلميــة واالحترافيــة والقيــم 
يضمــن  مــا  واإليجابيــة  األخالقيــة 
ســعيد  مســتقبل  وتأمــن  االســتمرارية 
وحيــاة أفضــل لألجيــال القادمــة ورفــع 
مكانــة الدولــة لتكــون أفضــل دولــة يف 
محــاور  مــن  املبــادرة  وتتألــف  العالــم. 
ــم  ــم يف العال رئيســية هــي.. أفضــل تعلي
وأســعد  العالــم  يف  اقتصــاد  وأفضــل 
مجتمــع يف العالــم وأفضــل حكومــة يف 
العالــم. ويف محــور »االقتصــاد«.. أكــدت 
العبــاً  ســتكون  اإلمــارات  أن  »املئويــة« 
االقتصاديــة  املجموعــات  يف  أساســياً 
الكبــرى وســتمتلك أفضــل اقتصــاد يف 
الطاقــات  توظيــف  خــالل  مــن  العالــم 
البشــرية الوطنيــة االحترافيــة وأفضــل 
العلــوم  وتبنــي  العامليــة  املواهــب 
واالبتــكار  مــة  املتقدِّ والتكنولوجيــا 

واإلبــداع وريــادة األعمــال واالســتدامة 
البيئيــة كمحــركات رئيســية لالقتصــاد 
وبنيــة  تنافســية  بيئــة  أفضــل  وتعزيــز 
مــا  العالــم  يف  وماديــة  رقميــة  حتتيــة 
لالبتــكار  مفتوحــاً  مختبــراً  يجعلهــا 
ومركــزاً  األعمــال  لريــادة  ومنصــة 
اســتدامة  ويضمــن  عامليــاً  اقتصاديــاً 
لألجيــال  واالزدهــار  الشــاملة  التنميــة 

القادمــة.

هــذا تعتبــر اإلمــارات مــن أكثــر الــدول 
التقنيــات  أحــدث  تبنــي  علــى  انفتاحــاً 
املســتقبلية  التكنولوجيــة  واالبتــكارات 
علــى مســتوى العالــم، مــا جعلهــا حتظــى 
بإشــادة عامليــة لقيادتهــا عمليــة التحــّول 
تتميــز  حيــث  املنطقــة،  يف  الرقمــي 
الصناعيــة  للثــورة  بريادتهــا  اإلمــارات 
األوســط  الشــرق  منطقــة  يف  الرابعــة 
البنَــاءة  مبادراتهــا  خــالل  مــن  والعالــم 
والهادفة إلى اســتقدام تقنيات املســتقبل 
التكنولوجيــة  اخلدمــات  وأحــدث 

1.1مليار درهم استثمارات شركة اإلمارات 
لالتصاالت المتكاملة »دو« في تطوير الشبكات 

والبنية التحتية العام 2017
اإلمارات نبراس للجاهدين على خطى االبتكار
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مبــادرة  وتعــد  املدينــة.  يف  وتطبيقهــا 
دبــي »X10«، التــي مت اإلعــالن عنهــا 
يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام، مثــاالً 
العديــدة  البنــاءة  املبــادرات  علــى  حيــاً 
الهادفــة إلــى جعــل دبــي مدينــة املســتقبل 
ــارة عــن خطــة  ــس، وهــي عب ــكل املقايي ب
اســتراتيجية مدتهــا 100 يــوم تهــدف إلــى 
جعــل دبــي عاصمــة عامليــة لالبتــكار مــن 
خــالل تنفيذهــا رؤًى ومشــاريع مبتكــرة 
األخــرى  الرئيســية  املــدن  تتمكــن  لــن 
 10 خــالل  تنفيذهــا  مــن  العالــم  حــول 

قادمــة.  ســنوات 

ومــن وجهــة نظــر شــركة 
لالتصــاالت  اإلمــارات 
فــإن  »دو«،  املتكاملــة 
الرؤيــة  هــذه  أهــداف 
املبتكــرة  واســتراتيجياتها 
ميكــن لهــا أن تتحقــق مــن 
ــة  ــات احلديث خــالل التقني
شــركات  توفرهــا  التــي 
املعلومــات  تكنولوجيــا 
املدينــة.  يف  واالتصــاالت 
ومــن هنــا، وانطالقــاً مــن 
موقعهــا الريــادي وخبرتهــا 
العريقــة علــى مســتوى القطــاع، تســعى 
الشــركة إلــى دعــم هــذه املبــادرة وتعزيــز 
عبــر  املســتقبل  كمدينــة  دبــي  موقــع 
املســاهمة باســتدامتها وتنافســيتها علــى 

واملجــاالت. عــدة  الصُّ كافــة 

اإلمــارات  شــركة  رؤيــة  مســارات  هــي  مــا 

املســتقبلية؟  »دو«  املتكاملــة  لالتصــاالت 
اإلمــارات  شــركة  رؤيــة  ترتكــز 
املســتقبل  حــول  املتكاملــة  لالتصــاالت 
علــى اعتبــار خدمــات االتصــال مبثابــة 
عليــه  ترتكــز  الــذي  الفقــري  العمــود 
والتكنولوجــي  الرقمــي  التحــّول  عمليــة 
يف املجتمــع، فضــاًل عــن كونهــا أســاس 
ال بــد منــه لتعزيــز الترابــط والتواصــل 
بــن األفــراد لتمكينهــم مــن  املجتمعــي 
البنــاء  عمليــة  يف  الفعالــة  املشــاركة 
والتطويــر. نســعى يف شــركة اإلمــارات 
ــة  ــى مواكب ــة »دو« إل لالتصــاالت املتكامل
هــذه التحــّوالت والســير بخطــًى ثابتــة 
اإلمــارات  مئويــة  مبســيرة  والوصــول 
االســتراتيجية  أهدافهــا  إلــى   2071
علــى  الدولــة  موقــع  بتعزيــز  املتمثلــة 
اخلارطــة العامليــة. وســنواصل مســاعينا 
بشــكل مســتمر مبــا يتماشــى مــع رؤيــة 
لتطويــر  الرشــيدة  قيادتنــا  وتوجيهــات 

مبادرة دبي »X10« مثال ساطع على مبادرات 
تحويل دبي لمدينة المستقبل بكل المقاييس

سبتمبر  192017



10 آالف ساعة عمل تطوعي دعم شركة 
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة »دو« لمبادرة 

»عام الخير« 2017
سنعرض خالل فعاليات أسبوع جيتكس 

للتكنولوجيا 2017 أحدث تقنيات تكنولوجيا 
الجيل الخامس واستعداداتنا الستقبالها
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»X10« خطة استراتيجية مدتها 100 يوم تحّول دبي لعاصمة عالمية 
لالبتكار ولن تتمكن المدن الرئيسية األخرى حول العالم من تنفيذها خالل 

10 سنوات قادمة 

سبتمبر  212017

خدماتنــا وحلولنــا املبتكــرة لتعزيــز عمليــة 
ــات  ــن املجتمع ــش يف ميادي ــال للعي االنتق

شــبكياً.  املتصلــة  الذكيــة 

لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  وتســعى 
املتكاملــة »دو«، مــن خــالل ذلــك لتمكــن 
احلصــول  مــن  اإلمــارات  ســكان  كافــة 
اتصــال مميــزة  وحلــول  خدمــات  علــى 
هــو  املســتقبل  يف  وهدفنــا  باإلنترنــت. 
خلــق شــبكة اتصــال بــن النــاس واألشــياء 
ــة وسلســة  مــن أجــل عيــش حيــاة متكامل
ونحــن  الذكيــة.  املدينــة  مشــروع  يف 
الالســلكي  االتصــال  أن خدمــة  نعتقــد 
»واي فــاي« تشــكل واحــدة مــن العناصــر 
مشــروع  التحتيــة يف  للبنيــة  األساســية 

الذكيــة. املدينــة 

شــركة  تأســيس  مهــام  توليتــم  حينمــا 
»دو«  املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات 
كانــت  هــل  عامــًا،  عشــر  إحــدى  منــذ 
قراءتكــم للخارطــة املهيمنــة علــى  قطــاع 
بــأن  توحــي  اإلمــارات،  يف  االتصــاالت 
لــم  اجلديــد،  الكيــان  تنافســية  تعزيــز 
يكــن خيــارًا بــل كان هدفــًا اســتراتيجيًا، 
ملســيرة  ووفقــًا  الشــاهد  وأن  الســيما 
واملراتــب  اإلجنــاز  شــهادات  مــن  مشــرفة 
عامليــًا  الشــركة  حازتهــا  التــي  الرياديــة 
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  أن  يؤكــد 
وأنهــا  التوقعــات،  فاقــت  »دو«،  املتكاملــة 
لــم تباشــر مهامهــا يف إطــار كونهــا فقــط 
يف  االتصــال  خلدمــات  الثانــي  املشــغل 
اإلمــارات.. والســؤال كيــف حتققــت تلــك 

اإلجنــازات؟
اإلمــارات  شــركة  أطلقنــا   عندمــا 
العــام  يف  »دو«  املتكاملــة  لالتصــاالت 
م لعمالئنــا 'املزيــد  2007، أردنــا أن نقــدِّ
مشــغل  نصبــح  لكــي  اخليــارات'  مــن 
لديهــم.  املفضــل  االتصــال  خدمــات 
واليــوم، تطــّورت مهمتنــا؛ ففــي الوقــت 
عمالئنــا  تزويــد  فيــه  نواصــل  الــذي 
إلــى  نهــدف  اخليــارات،  مــن  باملزيــد 

أســلوب  مــع  كامــل  بشــكل  االندمــاج 
حياتهــم. مــاذا يعنــي هــذا؟ يعني ببســاطة 
إننــا لــم نعــد نحصــر أنفســنا اليــوم ضمن 
نطــاق توفيــر خدمــات االتصــال الســلكية 
ــا إلــى مياديــن  والالســلكية، وإمنــا انتقلن
عالــم  يخــص  مــا  كل  تشــمل  جديــدة 

والرقمنــة. االتصــال 

وباعتبارنــا عالمــة جتاريــة رائــدة علــى 
ــا ملتزمــون بدعــم  مســتوى القطــاع، فإنن
العديــد مــن مبــادرات حكومــة اإلمــارات 
الهادفــة إلــى حتســن كافــة جوانــب حيــاة 
الدولــة وتطويــر منظومــة متكاملــة مــن 
رقميــاً.  املدعومــة  السلســة  اخلدمــات 
تطويــر   ،2017 العــام  خــالل  وواصلنــا 
املبــادرات  ودمــج  وحلولنــا  خدماتنــا 
الذكيــة يف جميــع عملياتنــا مبــا ينســجم 
الذكــي  بالتحــّول  مــع أجنــدة احلكومــة 
وخــالل   .2021 اإلمــارات  ورؤيــة 
 ،2017 للتكنولوجيــا  جايتكــس  أســبوع 
يتماشــى  مبــا  أهدافنــا  بتحديــد  قمنــا 
مــع مبــادرة دبــي X10، وسنســتعرض 
حتــت شــعار »تطــّور أكبــر بـــ10 أضعــاف« 

جهودنــا املبذولــة لتحقيــق أهــداف هــذه 
املبــادرة.

حرصنــا  املؤسســي،  الصعيــد  وعلــى 
ــات االتصــال؛  ــى جتــاوز حــدود خدم عل
اليــوم مجموعــة متكاملــة  م  نقــدِّ حيــث 
 - املضافــة  القيمــة  ذات  احللــول  مــن 
بدايــًة مــن خدمــات االتصــال األساســية 
إلــى  ووصــوالً  املعلومــات  أمــن  وحلــول 
مراكــز البيانــات واخلدمــات الســحابية. 
حلــول  مــزّود  نكــون  ألن  نســعى  إننــا 
واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا 
عمالئنــا.  لــدى  املفضــل  والشــريك 
وسنشــهد خــالل األشــهر القليلــة املقبلــة 
شــأنها  مــن  جديــدة  تقنيــات  ظهــور 
الوقــت  يف  مســتقبلنا  شــكل  حتديــد 
ــة  ــدن الذكي ــه عصــر امل ــذي ندخــل في ال
مــع تطويــر حلــول جديــدة أكثــر اتصــاالً 
تســهم بتوفيــر العديــد مــن اإليجابيــات 
لتعزيــز تنافســية وخبــرات عمالئنــا مــن 
مــن  متكينهــم  خــالل  مــن  املؤسســات، 
الوصــول املباشــر إلــى عالــم اخلدمــات 
ــث ســتكون مســألة دعــم  الســحابية، حي
يف  لنــا  بالنســبة  محوريــة  املؤسســات 

املســتقبل.

ويف الوقــت الــذي نواصــل فيــه تطويــر 
منظومــة جديــدة يف عالــم متصــل رقمياً، 
ســيتم حتديــد إطــار هــذه املنظومــة أوالً 
مــن خــالل التقنيــات واحللــول اجلديــدة 
املنصــات  إلــى  إضافــة  واملبتكــرة، 
متكــن  شــأنها  مــن  التــي  والشــراكات 
إلــى  الرقمــي  التحــّول  أجنــدة  ودفــع 

األمــام.

التــي  باإلجنــازات  فخــورون  نحــن 
فيمــا  ســيما  ال  اآلن،  حتــى  حققناهــا 
خدمــات  وحلــول  بخدمــات  يتعلــق 
االتصــال التــي قدمناهــا لعمالئنــا خــالل 
كانــت  حيــث  املاضيــة،  ســنوات  الـــ10 
شــركة اإلمــارات لالتصــاالت املتكاملــة 
احتســاب  نظــام  أطلــق  مــن  أّول  »دو« 
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إضافــة  بالثوانــي،  املكاملــات  كلفــة 
باقــة  أطلــق  مــن  أّول  كوننــا  إلــى 
إماراتــي اخلاصــة باملجتمــع احمللــي 
شــركتنا  أســهمت  كمــا  اإلماراتــي، 
يف  املاضيــة  الـ10ســنوات  خــالل 
لعــب دور مكمــل أساســي للعمــالء 

كامــل  بشــكل  االندمــاج  خــالل  مــن 
معهــم وتلبيــة كافــة متطلبــات أســاليب 
حياتهــم مــن خــالل توفيــر خدمــة الدفــع 
عبــر الهواتــف املتحركــة جتــاوز حــدود 
عالــم االتصــال ودعــم املواهــب الشــابة 
ورعايتهــا وتعزيــز روح ريــادة األعمــال يف 

املجتمــع. 

وواصلــت شــركة اإلمــارات لالتصــاالت 
تعزيــز  علــى  العمــل  »دو«  املتكاملــة 
قطاعــات املجتمــع احمللــي- مــن خــالل 
جمــع كافــة فئــات املجتمــع يف مبــادرة 
موائــد الرحمــن، ومواصلــة تقــدمي كافــة 
الطالبــي يف  للمجتمــع  الدعــم  أشــكال 
اإلمــارات عبــر برامــج املنــح الدراســية 
ــاءات. وأســهمت  ــل الكف ــة وتأهي والرعاي
الشــركة يف تقــدمي جتــارب مبتكرة فريدة 
مــن نوعهــا، حيــث كانــت شــركة اإلمــارات 
لالتصــاالت املتكاملــة »دو« أّول مــن نشــر 
شــبكة أليــاف ضوئيــة، إضافــة إلــى كوننا 
ــة  ــات اإلضــاءة الذكي أّول مــن نشــر تقني
ــع  ــا م ــي للســيليكون. وتعاون يف واحــة دب
حكومــة دولــة اإلمــارات إلطــالق خدمــة 

»واي فــاي اإلمــارات«، فضــاًل عــن كوننــا 
ــب  الشــريك االســتراتيجي الرســمي ملكت
دبــي الذكيــة يف تزويــد خدمــات البنيــة 

التحتيــة الرقميــة.

احلديــث ال شــك يتجــّدد عامــًا بعــد عــام، 
حــول مســيرة شــركة اإلمــارات لالتصــاالت 
مجــاالت  يف  املشــرفة  »دو«  املتكاملــة 
واملجتمعيــة،  املســتدامة  التنميــة 
عاتقهــا،  علــى  أخــدت  الشــركة  ألن 
مســؤوليتها  دعــم  اســتراتيجي،  كهــدف 
للفتــرة  قياســًا  لتختصــر  املجتمعيــة، 
شاســعة  خطــوات  لنشــأتها  القصيــرة 
رؤيــة  مــع  متناغمــًا  مفهومــًا  وتفــرد 
مضامــن  تعزيــز  جتــاه  اإلمــارات  دولــة 
للشــركات..  املجتمعيــة  املســؤولية 
والســؤال وبالنظر لتراكم إجنازات شــركة 
»دو«  املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات 
املشــرفة علــى درب املســؤولية املجتمعيــة، 
مــا أبــرز إجنــازات الشــركة يف العــام 2017 
املجتمعيــة؟ املســؤولية  مســيرة  دعــم  يف 
إلــى املســاهمة املجتمعيــة  نحــن ننظــر 
ــات  ــا عنصــر جوهــري يف عملي ــى أنه عل
أي شــركة تســعى إلــى حتقيــق مســتوى 

توجهاتهــا  بــن  التكامــل  مــن  عــاٍل 
واحتياجــات املجتمــع. وتتعــدى مســألة 
املســاهمة املجتمعيــة حــدود املســاهمة 
املاديــة - علــى الرغــم مــن أنهــا جــزء 
يتــم  أن  فيهــا - حيــث ميكــن  أساســي 
متعــّددة  وطــرق  بأشــكال  تقدميهــا 
تختلــف باختــالف حجــم ونــوع الشــركة 
الــذي  والقطــاع  واملجــال  وإمكانياتهــا 

فيــه. تعمــل 

لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  وتؤمــن   
املتكاملــة »دو« بــأن الهــدف مــن األعمــال 
أمــام  الفرصــة  إتاحــة  هــو  التطوعيــة 
يف  فعالــة  مســاهمة  لتقــدمي  اجلميــع 
الوظائــف  عــن  بعيــداً  املجتمــع  خدمــة 
التــي يؤدونهــا ومنــذ العــام 2011، طــّورت 
للمشــاركة  متكامــاًل  فريقــاً  الشــركة 
شــارك  حيــث  التطوعيــة،  األعمــال  يف 
املئــات مــن موظفــي الشــركة إلــى جانــب 
متطوعــن مــن مختلــف فئــات املجتمع يف 
ــات املهمــة مبجمــوع  ــد مــن الفعالي العدي
ســاعات تطوعيــة بلــغ أكثــر مــن 17.884 

ســاعة. 
التزمــت  وحــده،   2017 العــام  وخــالل 
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شــركة اإلمــارات لالتصــاالت املتكاملــة 
»دو« باملســاهمة بـــ10 آالف ســاعة عمــل 
»عــام اخليــر«،  ملبــادرة  تطوعــي دعمــاً 
اآلن  حتــى  الشــركة  ســاهمت  وقــد 
بأكثــر مــن 9.400 ســاعة، كان معظمهــا 
الســنوية  الرمضانيــة  مبادرتنــا  خــالل 
»موائــد الرحمــن«، والتــي متَكنــا فيهــا 
مــن تعبئــة أكثــر مــن 16.364 صنــدوق 
مــن مــواد الغــذاء األساســية وتوزيعهــا 
احملــدود  الدخــل  ذات  العائــالت  علــى 
عبــر اإلمــارات. وضمــن إطــار االحتفــال 
باليــوم العاملــي للعمــل اإلنســاني، شــارك 
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  موظفــو 
املتكاملــة »دو« يف حملــة الهــالل األحمــر 

لألطفــال  املدرســية  اللــوازم  لتوفيــر 
الدراســي  العــام  انطــالق  مــع  تزامنــاً 

اجلديــد.
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  مــت  وقدَّ
للمنظمــة لشــراء  املتكاملــة »دو« منحــاً 
أكثــر مــن 1100 دفتــر وأكثــر مــن 8000 
قلــم حبــر وأكثــر مــن 6600 قلــم رصــاص 
و2000 محايــة وأكثــر مــن 6400 برايــة، 

فريــق مــن الشــركة يف  وشــارك أيضــاً 
ــار الســن.  ــوم العاملــي لكب احتفــاالت الي

مقارنــة  واالختــالف  التفــرد  أوجــه  مــا 
دعــم  صعيــد  علــى  األخــرى  باملؤسســات 
املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة 
املجتمعيــة،  املســؤولية  حلمــالت  »دو« 
واتصــاالت  تقنيــة  شــركة  باعتبارهــا 
يف  التقنــي  اجلانــب  ســاهم  هــل  عامليــة، 
املســؤولية  جتــاه  الشــركة  حمــالت  دعــم 
التنميــة  معاييــر  وترســيخ  املجتمعيــة 

املســتدامة؟
اعتمدنــا يف شــركة اإلمــارات لالتصاالت 
علــى  انطالقتنــا  منــذ  »دو«  املتكاملــة 

التــي  تلــك  عــن  تختلــف  اســتراتيجية 
خــالل  مــن  الشــركات  معظــم  تتبعهــا 
تركيزنــا علــى حتقيــق أهــداف متعــّددة 
احلصــول  ضمــان  بهــدف  االجتاهــات 
النمــو  تــوازن حقيقــي يف مجــال  علــى 
االســتدامة  مفهــوم  ويعتمــد  املســتدام. 
بالنســبة لنــا علــى ثالثــة محــاور رئيســية 
وهــي: البيئــة التــي نعيــش ونعمــل بهــا 

مواردهــا،  علــى  احملافظــة  وكيفيــة 
واألفــراد الذيــن يشــكلون نــواة املجتمــع 
وقــواه احملركــة، أمــا العنصــر الثالــث فهــو 
ــا  ــاح الشــركة وجناحاته ــادة أرب ــة زي كيفي
لتلبيــة متطلبــات املجتمــع احمللــي فيمــا 
يتعلــق بخدمــات االتصــال. وقــد أشــار 
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  تقريــر 
املتكاملــة »دو« الســادس لالســتدامة إلــى 
أن املبــادرات واحملــاور الرئيســية التــي 
مت وضعهــا والتخطيــط لهــا قــد شــهدت 
تطــّوراً ملحوظــاً يف العديــد مــن املجــاالت 
مبــا يف ذلــك التوطــن وإشــراك املوظفــن 
فضــاًل عــن التأثيــر اإليجابــي يف البيئــة.

بــكل تأكيــد أســهم اجلانــب التقنــي يف 
إلــى  والهادفــة  املوجهــة  دعــم حمالتنــا 
تعزيــز كافــة فئــات املجتمــع اإلماراتــي 
ومكوناتــه، وكمثــال علــى ذلــك، أطلقنــا 
يعتبــر  الــذي  نــور«،  »بــاب  تطبيــق 
العربيــة  باللغــة  ســحابي  تطبيــق  أّول 
بالتوحــد  املصابــن  األطفــال  ملســاعدة 
وصعوبــات الســمع والنطــق. ففــي عــام 
2016، وّزعــت الشــركة أكثــر مــن 2200 
ترخيــص للتطبيــق، وعنــد نهايــة املرحلــة 
األولــى كنــا قــد وّزعنــا أكثــر مــن 290 
»الب تــوب« مــع تطبيــق »بــاب نــور« مت 
وشــكل  األجهــزة.  علــى  مســبقاً  تثبيتــه 
بالنســبة  الفتــاً  جناحــاً  التطبيــق  هــذا 
لنــا، حيــث قــال نحــو 88% مــن املعلمــن 
اســتخدمت  التــي  التوّحــد  مراكــز  يف 
»بــاب  تطبيــق  اســتخدام  أن  التطبيــق 
نــور« كان لــه مســاهمة كبيــرة يف زيــادة 
وتســهيل التفاعــل بــن الطالــب واملعلــم 
يف غرفــة الصــف، وقــال حوالــي %98 
التطبيــق يف  باســتخدام  يوصــون  إنهــم 
جميــع املراكــز مــن قبــل املعلمــن للتفاعــل 
مــع طالبهــم. ويف اليــوم العاملــي للتســامح 
إلظهــار  فيديــو مميــزاً  موظفونــا  م  قــدَّ
جنســيات  مــن  الواحــد  الفريــق  حالــة 
وديانــات  متنّوعــة  وثقافــات  متعــّددة 
مختلفــة. وبهــدف توعيــة اجلماهيــر حول 
مخاطــر مشــاركة املعلومــات علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي، أطلقــت الشــركة 
وحملــة  املجتمعــة(  اخلدمــة  )رســائل 
يف  إطالقهــا  ومنــذ  بوعــي«.  »شــارك 
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نوفمبــر عــام 2016، حــازت الفيديوهــات 
اخلاصــة باحلملــة علــى مشــاهدة أكثــر 
مــن  4.6 مليــون مــرة علــى قناتنــا يف 

»يوتيــوب«.

نحــن نؤمــن بــأن هنــاك مســؤولية ملقــاة 
هــذا  يف  يعيــش  فــرد  كل  عاتــق  علــى 
أن  يــدرك  وجميعنــا  املعطــاء،  الوطــن 
حضــارة األوطــان وثقافتهــا ال ميكــن لهــا 
أفــراد يســاهمون  تقــوم دون وجــود  أن 
علــى  ويحافظــون  املجتمــع  خدمــة  يف 
وألننــا  األصيــل.  واملــوروث  العــادات 
نؤمــن بضــرورة تزويــد أفــراد املجتمــع 
بجميــع وســائل الدعــم التــي مــن املمكــن 
أن تســاعدهم يف تقــدمي كل مــا لديهــم 
مــن إمكانيــات يف خدمــة املجتمــع، فقــد 
مجــاالت  وبرامجنــا  مبادراتنــا  شــملت 
ــكار  ــادة يف األعمــال واالبت ــّددة كالري متع

والعنايــة  التعليــم  مســتوى  وحتســن 
ــى  ــة إل ــع، إضاف ــة املجتم ــة وتنمي الصحي
اجلامعــات  خريجــي  تدريــب  برامــج 
والتزامنــا التــام بسياســة التوطــن، ودعم 
طــالب اجلامعــات مــن خــالل مجموعــة 

التأهيــل والتدريــب. برامــج  مــن 

مــع حصادكــم جلائــزة »أفضــل شــخصية 
خدمــات  مشــغلي  مســتوى  علــى  رياديــة 
ريفيــو  تيليكــوم  قمــة  خــالل  االتصــال« 
لقــادة القطــاع عــن العــام 2015، صرحتــم 
لــم يكــن ممكنــًا دومنــا  الفــوز  بــأن ذلــك 
الشــركة،  موظفــي  أعضــاء  كامــل  جهــود 
روح  ثقافــة  ترســيخ  يف  جنحتــم  كيــف 
اإلمــارات  شــركة  يف  الواحــد  الفريــق 
لالتصــاالت املتكاملــة »دو«، حيــث يلتمس 
الوظيفــي  االســتقرار  مؤشــرات  دومــًا 
بالشــركة،  اإلداريــة  املســتويات  لكافــة 

الوظيفــي  الرضــا  عــن  يعبــر  هــذا  هــل 
للشــركة؟ واالنتمــاء 

ــارات لالتصــاالت  ــع يف شــركة اإلم نتمت
مــن  مميــز  مبســتوى  »دو«  املتكاملــة 
الوظيفيــة،  كوادرنــا  يف  االســتقرار 
ويعــود ذلــك إلــى اخلطــوات والسياســات 
والتــي  الشــركة  إدارة  أقرتهــا  التــي 
ــدة تهــدف  ــا عدي منحــت املوظفــن مزاي
تعزيــز مؤشــر ســعادتهم  إلــى  جميعهــا 
يف  مبــا  العمــل،  بيئــة  يف  ورضاهــم 
ذلــك وجــود عيــادة صحيــة ونــاٍد للياقــة 
العديــد  تنظيــم  إلــى  إضافــة  البدنيــة 
الرياضيــة  واألنشــطة  الفعاليــات  مــن 
حصــدت  اإلطــار  هــذا  ويف  وغيرهــا. 
شــركتنا مؤخــراً جائــزة »جالــوب لبيئــة 
علــى  الرابعــة  للمــرة  املتميــزة«  العمــل 
بذلــت  التــي  اجلهــود  نظيــر  التوالــي 
املوظفــن.  ومشــاركة  ســعادة  لتعزيــز 
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يف  نعيــش  أننــا  احلــظ  حســن  مــن 
أصبحــت  التــي  اإلمــارات  مثــل  دولــة 
بــه يف املنطقــة والعالــم  يحتــذى  مثــاالً 
أرســتها  التــي  املتينــة  لألســس  نظــراً 
بــن  واملســاوة  واالنفتــاح  التســامح  يف 
الســعادة  مؤشــرات  وتعزيــز  اجلنســن 
بــن  باملســاوة  يتعلــق  ففيمــا  لشــعبها. 
الرشــيدة  قيادتنــا  أولــت  اجلنســن، 
باعتبارهــا  باملــرأة  كبيــراً  اهتمامــاً 
عمليــة  يف  للرجــل  رئيســياً  شــريكاً 
التــي تشــهدها كافــة  التنميــة الشــاملة 
القطاعــات، واتخــذت الدولــة خطــوات 
مشــاركة  مســاحة  لزيــادة  ملموســة 
املــرأة يف مختلــف املجــاالت االقتصاديــة 
أن  واعتقــد  والسياســية.  واملجتمعيــة 
للتــوازن  اإلمــارات  »مجلــس  تأســيس 
بــن اجلنســن«، وهــو األّول مــن نوعــه 
عربيــاً، أحــد البراهــن الواضحــة علــى 
ــك  ــرأة ومــا كان ذل اهتمــام احلكومــة بامل
ليتحقــق لــوال إميــان القيــادة الرشــيدة 
بــدور املــرأة الفاعــل يف املجتمــع، ودعمهــا 
توفيــر  علــى  لهــا، وحرصهــا  املتواصــل 
القيــام بهــذا  التــي متّكنهــا مــن  البيئــة 
ــت نتيجــة  ــى أكمــل وجــه. وكان ــدور عل ال
هــذا الدعــم زيــادة نســبة متثيــل املــرأة 
العــام  3.4% يف  مــن  العمــل  ســوق  يف 
ــى 11.7% خــالل العــام 1995.  1975، إل
بينمــا متّثــل املــرأة اليــوم أكثــر مــن %47  
مــن ســوق العمــل يف الدولــة، كمــا تشــغل 

احلكوميــة،  الوظائــف  مــن   %66 نحــو 
القــرار يف  مناصــب صنــع  مــن  و%30 
دوائرهــا، فضــاًل عــن كونهــا متّثــل %70 
مــن مجمــوع اخلريجــن علــى مســتوى 

الدولــة.

اإلمــارات  شــركة  يف  لنــا  وبالنســبة 
لالتصــاالت املتكاملــة »دو«، فقــد كانــت 
رؤيــة  مــع  متامــاً  منســجمة  رؤيتنــا 
القيــادة الرشــيدة، حيــث قدمنــا دعمنــا 
الالمحــدود لتمكــن املــرأة مــن احلصــول 
علــى فرصتهــا كاملــة لبــدء مســيرة مهنيــة 
وتنعكــس جهودنــا  باإلجنــازات.  حافلــة 
الهادفــة إلــى تعزيــز حضــور املــرأة علــى 
الســاحة العمليــة داخــل املجتمــع احمللــي 
ــات  ــادرات والفعالي ــد مــن املب ــر العدي عب
برامــج  إلــى  إضافــة  باملــرأة  اخلاصــة 
خبراتهــا  تطويــر  إلــى  تهــدف  مميــزة 
ومتتلــك  الوظيفيــة.  فرصهــا  وتنميــة 
كــوادر عملهــا 474  الشــركة حاليــاً يف 
 %30 ميثلــن  الســيدات،  مــن  موظفــاً 
مــن مجمــوع القــوى العاملــة يف شــركة 
»دو«.  املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات 

لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  وتؤمــن 
املتكاملــة »دو« بــأن املــرأة يف املناصــب 
مهمــاً  إلهــام  مصــدر  متثــل  القياديــة 
نســبة  تتقلــد  حيــث  بأكملهــا،  للشــركة 
كبيــرة مــن الســيدات يف شــركتنا العديــد 

أحــرزن  وقــد  العليــا،  املناصــب  مــن 
تطويــر  يف  وأســهمن  عديــدة  إجنــازات 
إضافــة  بهــا.  يعملــن  التــي  األقســام 
تزويــد  علــى  فقــد حرصنــا  ذلــك  إلــى 
وتأهيليــة  تدريبيــة  ببرامــج  الســيدات 
مميــزة داخليــاً وخارجيــاً لضمــان تعزيــز 
اإلمــارات  شــركة  ســعت  خبراتهــن. 
اليــوم  يف  »دو«  املتكاملــة  لالتصــاالت 
تكنولوجيــا  للفتيــات يف مجــال  العاملــي 
املعلومــات واالتصــاالت إلــى خلــق ودعــم 
بيئــة عامليــة مميــزة لتشــجيع الشــابات 
تكنولوجيــا  مجــال  يف  العمــل  علــى 

واالتصــاالت.   املعلومــات 

شــركة  كيــف جنحــت  ســبق،  إحلاقــًا مبــا 
»دو«، يف  املتكاملــة  اإلمــارات لالتصــاالت 
وقبــول  انتشــار  الت  معــدَّ أعلــى  ضمــان 
مــن العمــالء، مؤسســات وأفــراد، لهويتهــا 
املؤسســية خــالل فتــرة وجيــزة مــن الزمــن 

منــذ نشــأتها؟
مضافــة  قيمــة  توفيــر  هــو  شــعارنا  إن 
حليــاة عمالئنــا، لــذا فقــد ســعينا منــذ 
تأســيس عالمتنــا التجاريــة قبــل عقــٍد 
ــل  ــاج بشــكل كام ــى االندم ــن إل ــن الزم م
تقتصــر  لــم  حيــث  العمــالء،  حيــاة  يف 
اتصــال  توفيــر خدمــات  علــى  جهودنــا 
مميــزة فحســب، وإمنــا ســعينا إلــى فتــح 
ــن خــالل  ــع العمــالء م ــوات اتصــال م قن
الفعاليــات  مــن  العديــد  يف  مشــاركتهم 
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ملتزمون بدعم العديد من مبادرات حكومة 
اإلمارات الهادفة إلى تحسين كافة جوانب حياة 
الدولة وتطوير منظومة متكاملة من الخدمات 

السلسة المدعومة رقميًا
واملبــادرات واحلمــالت التــي تســتهدف 
طــّورت   ،2011 العــام  ومنــذ  توعيتهــم. 
الشــركة فريقــاً متكامــاًل للمشــاركة يف 
األعمــال التطوعيــة يف املجتمــع، حيــث 
شــارك املئــات مــن موظفــي الشــركة إلــى 
فئــات  مختلــف  مــن  متطوعــن  جانــب 
الفعاليــات  مــن  العديــد  يف  املجتمــع 
تطوعيــة  ســاعات  مجمــوع  مــع  املهمــة 
بلغــت أكثــر مــن 17.884 ســاعة، وقــد 
شــارك فيهــا طيــف واســع مــن موظفينــا 
ــا  ــك أعضــاء مــن اإلدارة العلي مبــا يف ذل
وحــده،   2017 العــام  وخــالل  للشــركة، 
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  التزمــت 
آالف  بـــ10  باملســاهمة  »دو«  املتكاملــة 
ســاعة عمــل تطوعــي دعمــاً ملبــادرة »عــام 

اخليــر«.

إلــى أن  املقبلــة  الفتــرة  ونســعى خــالل 
نصبــح عالمــة جتاريــة متكاملــة متامــاً 
مــع أســلوب حيــاة عمالئنــا، بحيث نصبح 
جناحــات  صنــع  يف  حقيقيــن  شــركاء 

عمالئنــا مــن األفــراد أو املؤسســات.

زّودت  التــي  فــاي«  »واي  عــدد مواقــع  كــم 
املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة 

الســيما  اإلمــارات،  مجتمــع  بهــا  »دو« 
ونحــن علــى مشــارف االنتهــاء مــن العــام 

2017؟
نســعى مــن خــالل مســاهمتنا ودعمنــا 
دولــة  يف  الرشــيدة  القيــادة  لرؤيــة 
تطويــر  إلــى  والهادفــة  اإلمــارات 
بكافــة  ومتصلــة  شــاملة  حتتيــة  بنيــة 
مســتوياتها ملشــروع املدينــة الذكيــة، إلــى 
متكــن كافــة ســكان دولــة اإلمــارات مــن 
احلصــول علــى خدمــات وحلــول اتصــال 
مميــزة باإلنترنــت. وهدفنــا يف املســتقبل 
النــاس  بــن  اتصــال  شــبكة  خلــق  هــو 
واألشــياء مــن أجــل عيــش حيــاة متكاملــة 
الذكيــة.  املدينــة  مشــروع  يف  وسلســة 
االتصــال  خدمــة  أن  نعتقــد  ونحــن 
الالســلكي »واي فــاي« تشــكل واحــدة مــن 
العناصــر األساســية للبنيــة التحتيــة يف 

الذكيــة. املدينــة  مشــروع 

تعتبــر خدمــة »واي فــاي« اإلمــارات مــن 

صعيــد  علــى  جناحــاً  اخلدمــات  أكثــر 
شــهدنا  وقــد  الذكيــة،  املدينــة  مشــروع 
توســعاً كبيــراً يف هــذه اخلدمــة مــن 253 
موقعــاً يف الربــع األّول مــن عــام 2016 
إلــى 388 موقعــاً بنهايــة الربــع األّول مــن 
العــام 2017 بزيــادة بلغــت نحــو %53. 
ــع بشــكل  ــام هــو التوّس ــا هــذا الع وهدفن
أكبــر لنشــر خدمــة »واي فــاي« اإلمــارات 
عبــر املزيــد مــن املواقــع احليويــة علــى 
امتــداد اإلمــارات ليتجــاوز عــدد املواقــع 
 450 اخلدمــة  فيهــا  تتوافــر  التــي 
ــز  ــام مــع التركي ــة الع ــول نهاي ــاً بحل موقع
ــارات  ــى التوســع يف اإلم ــر عل بشــكل أكب
البعيــد  املــدى  علــى  ونتوقــع  األخــرى. 
أن تصبــح خدمــة »واي فــاي« اإلمــارات 

متاحــة يف جميــع األماكــن العامــة.

العاملــي  االقتصــاد  مســيرة  تعــرض  مــع 
لضغــوط عديــدة خــالل الفتــرة املاضيــة، 
أســعار  انخفــاض  مــن  الرغــم  وعلــى 
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النفــط كانــت دولــة اإلمــارات تغــرد خــارج 
ورؤيــة  حلكمــة  نتاجــًا  األزمــات  ســرب 
قيادتهــا الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى«، 
باســتمرارية  اإلمــارات  متتــع  ظــل  ويف 
مؤشــرات االزدهــار، كيــف تــرون إجنــازات  
املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة 
أفضــل  كانــت  هــل   ،2017 العــام  يف  »دو« 
مــن حصــاد  لنــا  وهــل   ،2016 العــام  مــن 
مؤشــرات اإلجنــاز، ال ســيما علــى صعيــد 
املتحــرك،  الهاتــف  مشــتركي  عــدد  منــو 
شــركة  قدمتهــا   التــي  اخلدمــات  وعــدد 

»دو«؟ املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات 
الــذي تشــهده  الكبيــر  التطــّور  يف ظــل 
تزامنــاً  عــد  الصُّ كافــة  علــى  اإلمــارات 
عالــم  يشــهدها  التــي  التحــّوالت  مــع 
شــركة  نســعى يف  الرقميــة،  اخلدمــات 
»دو«  املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات 
إلــى مواكبــة هــذه التحــّوالت مــن خــالل 
وحلولنــا.  املســتمر خلدماتنــا  التطويــر 
وســنعمل بشــكل مســتمر مبــا يتماشــى 
مــع رؤيــة وتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة 
لتطويــر خدماتنــا وحلولنــا املبتكــرة حتــى 
تطبيــق رؤيــة اإلمــارات 2021 والوصــول 
بدولــة اإلمــارات إلــى أهدافهــا املتمثلــة 
والتحــّول  الذكيــة  خدماتهــا  تعزيــز  يف 
الكامــل إلــى مياديــن املجتمعــات الذكيــة 

شــبكياً. املتصلــة 

بالنســبة  جــداً  العــام 2017 مثيــراً  كان 
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  يف  لنــا 
املتكاملــة »دو«، ألنــه تزامــن مــع الذكــرى 
الســنوية العاشــرة إلطــالق خدماتنــا يف 
ذلــك،  إلــى  إضافــة   - اإلمــارات  دولــة 
عامــاً  أيضــاً  العــام  هــذا  كان  فقــد 
لإلجنــازات  تقييــم  وإعــادة  للتفكيــر 
مــن  عقــٍد  خــالل  حتقيقهــا  مت  التــي 
الزمــن، حيــث قمنــا باتخــاذ العديــد مــن 
التحــّول  مســارات  لتحديــد  اخلطــوات 
التحــّول  إلــى  إضافــًة  بنــا،  اخلاصــة 
عندمــا  املســتقبل.  يف  نتوقعــه  الــذي 
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  أطلقنــا  
أردنــا  العــام 2007،  »دو« يف  املتكاملــة 
م لعمالئنــا 'املزيــد مــن اخليــارات'  أن نقــدِّ
لكــي نصبــح مشــغل خدمــات االتصــال 

تطــّورت  واليــوم،  لديهــم.  املفضــل 
مهمتنــا؛ ففــي الوقــت الــذي نواصــل فيــه 
ــارات،  ــد مــن اخلي ــا باملزي ــد عمالئن تزوي
نهــدف إلــى االندمــاج بشــكل كامــل مــع 
أســلوب حياتهــم. مــاذا يعنــي هــذا؟ يعنــي 
ببســاطة إننــا لــم نعــد نحصــر أنفســنا 
خدمــات  توفيــر  نطــاق  ضمــن  اليــوم 
وإمنــا  والالســلكية،  الســلكية  االتصــال 
انتقلنــا إلــى مياديــن جديــدة تشــمل كل 
والرقمنــة. االتصــال  عالــم  يخــص  مــا 

نســعى يف شــركة اإلمــارات لالتصــاالت 
املتكاملة »دو« إلى توفير أفضل اخلدمات 
والتقنيــات الشــبكية علــى مســتوى العالــم 
مبــا يتماشــى مــع اســتراتيجيتنا الهادفــة 
ــة  ــة التكنولوجي ــة التحتي ــز البني ــى تعزي إل
يف دولــة اإلمــارات ملواكبــة املتطلبــات التي 
ستنشــأ يف املســتقبل. نحن نولي اهتماماً 
كبيــراً مبســألة تطويــر وحتديث الشــبكات 
ــا مــن األفــراد  وقوفــاً عنــد رغبــة عمالئن
يعتمــدون  الذيــن أصبحــوا  واملؤسســات 
أكبــر، لنضمــن  اإلنترنــت بصــورة  علــى 
جتربــة  علــى  العميــل  حصــول  بذلــك 
مميــزة ومتكاملــة تلبــي كافــة متطلباته من 
خدمــات االتصــال بجــودة عاليــة يف كافــة 
ــة وبأســعار مدروســة.  األوقــات واألمكن

للعــام  االســتراتيجية  خلطتنــا  ووفقــاً 
2017 فقد مت زيادة اســتثمارات الشــركة 
الهادفــة إلــى تطويــر الشــبكات والبنيــة 
قيمــة  وبلغــت   ،2017 خــالل  التحتيــة 
الشــركة  ضختهــا  التــي  االســتثمارات 
درهــم  مليــار   1.1 حوالــي  اآلن  حتــى 
خدمــات  علــى  معظمهــا  يف  وتركــزت 

للشــبكات. التحتيــة  البنيــة 

 واســتحوذت إمــارة أبوظبــي علــى ثلــث 
إجمالــي اســتثمارات الشــركة اجلديــدة 
أو مــا يعــادل 366.6 مليــون درهــم، حيــث 

ركزنــا علــى تطويــر حلولنــا وخدماتنــا 
مبــا  أبوظبــي،  العاصمــة  يف  الشــبكية 
ــل  ــة اجلي ــات تغطي ــر خدم ــك توفي يف ذل
الرابــع والبيانــات عاليــة الســرعة ملعظــم 

املناطــق املأهولــة بالســكان.

وكعالمــة جتاريــة نحــن ملتزمــون بشــكل 
تطلقهــا  التــي  املبــادرات  جتــاه  تــام 
حكومــة دولــة اإلمــارات والهادفــة إلــى 
ــع الســكان ومختلــف  ــاة جمي حتســن حي
املجتمــع  يف  والقطاعــات  الشــرائح 
إلــى تطويــر منظومــة  احمللــي، إضافــة 
مجتمــع  نحــو  متكاملــة  رقميــة  اتصــال 
متصــل شــبكياً بكافــة أبعــاده ومســتوياته. 
ودمــج  تطويــر   2017 خــالل  وواصلنــا 
الذكيــة يف جميــع عملياتنــا،  املبــادرات 
وفقــاً ألجنــدة حكومــة دولــة اإلمــارات 
الذكيــة ورؤيــة اإلمــارات 2021. وفيمــا 
يتمتــع  املؤسســية.  بخدماتنــا  يتعلــق 
عمالؤنــا اليــوم مبجموعــة شــاملة مــن 
احللــول واخلدمــات املميــزة مبــا يف ذلــك 
حلــول االتصــال األساســية وتقنيــات أمــن 
املعلومــات ومراكــز البيانــات واخلدمــات 
خدمــات  إلــى  إضافــة  الســحابية، 

متعــّددة. أخــرى  وتقنيــات 

الهواتــف  مشــتركي  قاعــدة  شــهدت 
خــالل  ملحوظــاً  ارتفاعــاً  املتحركــة 
الفتــرة املاضيــة بزيــادة بلغــت نحــو %10 
خــالل الربــع الثانــي مــن العــام احلالــي، 
وعروضنــا  خدماتنــا  نتيجــة  وذلــك 
ــي نحــرص دائمــاً أن تكــون  ــدة الت اجلدي
متوافقــة مــع تطلعــات العمــالء. وكانــت 
باقــات الهاتــف املتحــرك املميــزة التــي 
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  وفرتهــا 
أســهمت  قــد  لعمالئهــا  »دو«  املتكاملــة 
يف زيــادة عــدد املشــتركن يف خدمــات 
الهاتــف املتحــرك ليصــل إلــى 9 ماليــن 
مشــترك. ونتوقــع أن يشــهد هــذا الرقــم 
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مــع  املقبلــة  الفتــرة  خــالل  ارتفاعــاً 
اخلدمــات اجلديــدة والعــروض املميــزة 
التــي ســتطرحها الشــركة بحيــث تناســب 

رغباتهــم. باختــالف  اجلميــع 

أحلاقــًا مبــا ســبق، مــا هــي التقنيــات التــي 
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  ســاهمت 
املتكاملــة »دو« يف توطينهــا وتقدميهــا يف 

اإلمــارات خــالل العــام 2017؟
وجتربــة  دراســة  علــى  حاليــاً  نركــز 
تكنولوجيــا  شــبكات  اســتخدام  حــاالت 
مصادقتهــا  ووســائل  اخلامــس  اجليــل 
حتتاجهــا.  التــي  األساســية  والركائــز 
ــع أن يســهم التحــّول الكامــل  ومــن املتوق
ــل اخلامــس  ــا اجلي ــي تكنولوجي نحــو تبن
الذكــي  املســتقبل  مالمــح  تغييــر  يف 
بشــكل كامــل لســكان دولــة اإلمــارات ال 
ــة اســتخدامهم  ــق بكيفي ســيما فيمــا يتعل
ألجهزتهــم املتصلــة، فضــاًل عــن زيــادة 
تعزيــز خدمــات إنترنــت األشــياء. نحــن 
نعتقــد أن تكنولوجيــا اجليــل اخلامــس 
تشــكل تكنولوجيــا العصــر التــي ســتعتمد 
عليهــا العديــد مــن التقنيــات واخلدمــات 
اســتعداداتنا  إطــار  ويف  األخــرى. 
الســتقبال هــذه التقنيــة، أصبحــت شــركة 
»دو«،  املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات 
أّول مــزّود خدمــات اتصــال يف اإلمــارات 
يجــري اختبــارات ميدانيــة ناجحــة علــى 
متعــّددة  الهوائيــات  نظــم  تكنولوجيــا 
 massive MIMO املداخــل واخلــارج
شــبكات  منــاذج  إحــدى  تعتبــر  التــي 

اخلامــس. اجليــل  تكنولوجيــا 

التجــارب  إجــراء  وســنواصل 
التقنيــة  بهــذه  اخلاصــة  واالختبــارات 
حتــى موعــد إطالقهــا رســمياً يف العــام 
هــذه  ستســهم  تأكيــد  وبــكل   .2020
التكنولوجيــا يف تطويــر العالــم الرقمــي 
ــى  ــة إل ــال مــن اخلدمــات الصوتي واالنتق
خدمــات الفيديــو لتكــون هــي األســاس 
يف املســتقبل. وســتعتمد أيضــاً التقنيــات 
املتصلــة  الســيارات  مثــل  املرتقبــة 
وإنترنــت األشــياء بشــكل رئيســي علــى 
املبتكــرة،  اخلامــس  اجليــل  تكنولوجيــا 

تقنيتــي  ذلــك، ســتكون  إلــى  باإلضافــة 
ــّزز«  ــع املع »الواقــع االفتراضــي« و »الواق
يف  الرئيســية  التطبيقــات  أهــم  مــن 
اخلامــس،  اجليــل  تكنولوجيــا  عصــر 
حيــث تشــير الدراســات احلاليــة إلــى أن 
هاتــن التقنيتــن تتمتعــان بإمكانــات منــو 
ضخمــة بقيمــة ســوقية تبلــغ حوالــي 110 

.2025 عــام  بحلــول  دوالر  مليــارات 

مــن  جديــد  عصــر  إلــى  نتجــه  وبينمــا 
سيشــهد  الــذي  الرقمــي  التحــّول 
تطبيــق تقنيــات جديــدة مثــل »إنترنــت 
األشــياء« التــي ســتتعزز االتصــال بــن 
تقنيــات  إلــى  إضافــة  واإلنســان،  اآللــة 
فــإن  واملعــّزز،  االفتراضــي  الواقعــن 
ذلــك يحتــم علينــا العمــل علــى تعزيــز 
واالســتعداد  لشــبكاتنا  التحتيــة  البنيــة 
ــل اخلامــس  ــل لنشــر شــبكات اجلي األمث
التــي ستســهم بدورهــا يف دعــم خططنــا 

القادمــة. للمرحلــة  واســتراتيجياتنا 
ذات  حلــول  توفيــر  إلــى  ســنوياً  نســعى 
مــع  بالكامــل  تنســجم  مضافــة  قيمــة 
لكافــة  والســريعة  املتغيــرة  املتطلبــات 
فئــات املجتمــع، مــع حرصنــا علــى تعزيــز 
عروضنــا وخدماتنــا لتمكــن العمــالء مــن 
ــا  ــة التحــّوالت املســتقبلية. وبصفتن مواكب
ــدة يف قطــاع  ــة وشــركة رائ عالمــة جتاري
بإعــادة  قمنــا  فقــد  االتصــال،  خدمــات 
خدمــات  قطــاع  يف  مســاهمتنا  تقييــم 
اجلديــدة  املجــاالت  وحددنــا  االتصــال، 
التــي ميكننــا املســاهمة مــن خاللهــا يف 
فقــط  ليــس  الرقمــي،  التحــّول  عمليــة 
وإمنــا  الشــبكية  اخلدمــات  ناحيــة  مــن 
عبــر منظومــة متكاملــة مــن اخلدمــات 

اخلدميــة. واملنصــات  والتطبيقــات 

أســبوع  فعاليــات  خــالل  ســنعرض 
أحــدث   2017 للتكنولوجيــا  جيتكــس 
اخلامــس  اجليــل  تكنولوجيــا  تقنيــات 
واســتعداداتنا الســتقبالها، إضافــة إلــى 
أحــدث اســتخدامات تقنيــة التعامــالت 
ــوك تشــن. وســنغطي عــدداً  ــة بل الرقمي
مــن اخلدمــات احليويــة التــي حتتاجهــا 
املدينــة الذكيــة عبــر قطاعــات عديــدة 
مثــل الرعايــة الصحيــة وأمــن املعلومــات 
عــن  فضــاًل  وغيرهــا،  املبانــي  وأمــن 
بخدمــات  اخلاصــة  تقنياتنــا  أحــدث 
خــالل  وســنعلن  التلفزيونــي.  البــث 
املعــرض عــن مجموعــة مــن الشــراكات 
مــع شــركات رائــدة علــى مســتوى العالــم 
التــي  احللــول  مــن  مجموعــة  لتوفيــر 
الذكيــة.  يحتاجهــا اإلنســان يف املدينــة 
اإلمــارات  شــركة  يف  أدركنــا  لقــد 
أهميــة  »دو«  املتكاملــة  لالتصــاالت 
التركيــز علــى تطويــر واســتقدام أحــدث 
التقنيــات واالبتــكارات التكنولوجيــة علــى 
مســتوى العالــم ملــا لهــا مــن دور فَعــال يف 
مســاعدة احلكومات واملؤسســات وكذلك 
األفــراد علــى االســتفادة القصــوى مــن 
عمليــة التحــّول الرقمــي. وبصفتنــا مــن 
الداعمــن الرئيســين ألهــداف حكومــة 
اإلمــارات بالتحــّول الرقمي، سنســتعرض 
إلــى  األقــرب  الذكيــة  املدينــة  مفاهيــم 
ــن القطاعــات،  ــر مجموعــة م ــع عب الواق
األمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز عمليــة 
ــدة مشــروع  ــع أجن ــكار الرقمــي ودف االبت

املدينــة الذكيــة قدمــاً إلــى األمــام. 
لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  اســتحواذ 
أعــوام قالئــل  »دو«، يف غضــون  املتكاملــة 
علــى مــا نســبته 47% كحصــة تســويقية 
لهــا يف تقــدمي خدمــات الهاتــف احملمــول، 
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قــدم  علــى  تكــون  أن  كثيــرًا  لتقتــرب 
املســاواة مــع شــركة اتصــاالت التــي كانــت 
حتتكــر ســوق االتصــاالت اإلماراتــي منــذ 
عشــرات األعــوام، علــى مــاذا يدلــل ذلــك 
اإلجنــاز اجلوهــري، وكيــف تنظــر شــركة 
»دو«،  املتكاملــة  لالتصــاالت  اإلمــارات 
والتوســع  والتنافســية  النمــو  ملســتقبل 

املقبلــة؟ املرحلــة  خــالل 
اعتمدنــا يف شــركة اإلمــارات لالتصاالت 
علــى  انطالقتنــا  منــذ  »دو«  املتكاملــة 
جميــع  يف  االبتــكار  مفاهيــم  تضمــن 
للعمــالء،  املوجهــة  وخدماتنــا  عملياتنــا 
علــى  القــدرة  لديــه  االبتــكار  إن  حيــث 
علــى  وجماعــي  فــردي  بشــكل  إلهامنــا 
املســتويات الشــخصية واملهنيــة، لذلــك 
قطــاع  مســتوى  علــى  ريادتنــا  فــإن 
النمــو  الت  ومعــدَّ االتصــال  خدمــات 
الســريعة التــي حققناهــا مــا هــي إال نتــاج 
طبيعــي للجهــود التــي بذلناهــا والتزامنــا 
املســتمر مبعاييــر الشــفافية واملصداقيــة 

يف تعاملنــا مــع العميــل.

نحــن يف شــركة اإلمــارات لالتصــاالت 
العمــالء  راحــة  نعتبــر  »دو«  املتكاملــة 
أولويــة قصــوى ونســعى دومــاً إلــى تطويــر 
وإطــالق خدماتنــا وحلولنــا مبــا يتناســب 
مــع طموحاتهــم. إن العمــالء يف عصرنــا 
عــاٍل  ذكاء  مبســتوى  يتمتعــون  احلالــي 
وكاٍف الختيــار اخلدمــات واحللــول التــي 
تناســبهم، إضافــة إلــى اختيــار مــزودي 
ــون  اخلدمــات الذيــن يعتقــدون بأنهــم يلبَ

تطلعاتهــم.

األســواق حيويــة  أكثــر  نعمــل يف  نحــن 
ومتيــزاً علــى مســتوى الشــرق األوســط 
والعالــم، حيــث تعتبــر الســوق اإلماراتيــة 
عبــر  واالســتثمار  للعمــل  مثاليــة  بيئــة 
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة. وفيمــا 
ســوق  يف  التنافســية  مبســتوى  يتعلــق 
بــأن  نعتقــد  فإننــا  االتصــال،  خدمــات 
املســتقبل يخبــئ لنــا املزيــد مــن التقنيــات 
تعــّزز  أن  شــأنها  مــن  التــي  املبتكــرة 
مســتوى التنافســية مــن خــالل اعتمــاد 
عملياتهــا  لتطويــر  عليهــا  الشــركات 
نقطــة  إلــى  وصلنــا  لقــد  وخدماتهــا. 
الرقمــي.  التحــّول  عالــم  يف  حاســمة 
النقــاش  ارتــكاز  مــن  الرغــم  فعلــى 
ــى وجــود حتــّول رأســي نتيجــة  ــوم عل الي
التطــّورات التــي شــهدها عاملنــا الرقمــي، 
فإننــا نشــهد أيضــاً حتــّوالً علــى املســتوى 
األفقــي. مبعنــى، لــم تعــد أجنــدة التحــّول 
ــت تنتشــر يف كل  ــال وإمنــا بات ــدة املن بعي

مــكان مــن حولنــا. 

التنافســية  املكانــة  انعكســت  هــل 
اإلمــارات  شــركة  حققتهــا  التــي  القويــة 
لالتصــاالت املتكاملــة »دو«، علــى حتمــل 
الكلفــة،  مــن  الكثيــر  الشــركة  ميزانيــة 
ملجابهــة  العــروض  يف  للتوســع  نتاجــًا 
اتصــاالت؟ شــركة  التقليــدي  املنافــس 
ال علــى العكــس متامــاً، نحــن ننظــر إلــى 
مفهــوم التنافســية كمحفــز لنــا لتعزيــز 
يف  يصــب  مبــا  وتطويرهــا  خدماتنــا 
ــى، ومــن  ــل بالدرجــة األول مصلحــة العمي
ثــم مصلحــة الشــركة واملســاهمن ثانيــاً. 

نحــن نتمتــع بوضــع مالــي متــن للغايــة 
ويكفــي لتمويــل اخلطط واالســتراتيجيات 
ــة العــام،  التــي وضعناهــا مســبقاً يف بداي
حيــث تتوافــر الســيولة الكافيــة لســداد 
املســاهمن،  وتوزيعــات  االمتيــاز  حــق 
االســتثمارات  متويــل  إلــى  باإلضافــة 
البيانــات  تــزال  ال  للشــركة.  احلاليــة 
تشــكل إحــدى ركائــز أعمالنــا الرئيســية 
لتعزيــز اإليــرادات يف ظــل تنامــي اإلقبــال 
علــى وســائل االتصــال احلديثــة. ويكمــن 
التحــدي الرئيســي الــذي تواجهــه شــركتنا 
كمــا قطــاع خدمــات االتصــال العاملــي، يف 
كيفيــة االســتفادة مــن وســائل االتصــال 

لتعزيــز اإليــرادات.  احلديثــة 

لالتصــاالت  اإلمــارات  شــركة  نحــن يف 
املتكاملــة نؤمــن بأهميــة التغييــر واالبتــكار 
لنتمكــن مــن تلبيــة احتياجــات عمالئنــا 
وخدمــات  منتجــات  وتوفيــر  املتزايــدة 
مبتكــرة. ويف الواقع، ركزت اســتراتيجيتنا 
خــالل العــام 2017 علــى تعزيــز عوائــد 
عوائــد  زيــادة  عبــر  االتصــال  خدمــات 
البيانــات وخصوصــاً للهاتــف املتحــرك، 
والتــي متثــل حاليــاً 33% مــن إجمالــي 
العائــدات. إضافــة إلــى تعزيــز اإليــرادات 
غيــر التقليديــة مــن خــارج قطــاع االتصال 
إجمالــي  مــن  فقــط   %2 متثــل  التــي 
عوائــد الشــركة، وذلــك مــن خــالل تقــدمي 
اخلدمــات املــدارة وخدمــات اســتضافة 
البيانات واخلدمات الســحابية للشركات، 
ــدن  ــات وامل ــى مجــال املجمع ــز عل والتركي
الذكيــة وخدمــات احملتــوى بشــكل عــام.



استبيان

االتفاق على الثقة 
في قيادة اإلمارات 

والتباين في 
مصادر التفاؤل

استبيان مجلة استثمارات 

98٪ من المستثمرين ورجال األعمال في اإلمارات:
قيادة اإلمارات مصدر التفاؤل الرئيسي 

للمستقبل االقتصادي
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82٪ من المستثمرين ورجال األعمال في 
اإلمارات يتوقعون طفرة في األداء االقتصادي

حول توقعات المستثمرين
ورجال األعمال لتوقعات األداء

االقتصادي لإلمارات العام 2018



اإلمارات تواصل 
حصاد ثقة 

االستثمارات 
العالمية والوطنية

15٪  يرون »تحسن 
طفيف« في العام 
2018 نتاجًا لضبابية 

االقتصاد العالمي

اإلمارات ال تعترف 
باألزمات.. بل 

تحترف تحويلها 
إلى فرص
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من المستثمرين مطمئنون لمناخ 
األعمال في اإلمارات نتاجًا لتعزيز 

قاعدة التنّوع االقتصادي في اإلمارات

يرون أن اإلمارات تحّولت لمالذ استثماري 
عالمي نتاجًا لحيوية ومرونة االقتصاد 

وتعزيز طروحات الحرية االقتصادية

من كيانات األعمال األجنيبة 
تعّزز تواجدها وتستكشف 

مزيداً من الفرص العام 2018

التشريعات االستثمارية 
المتطّورة.. تحفز توقعات 
النمو والريادة االقتصادية 

لإلمارات في منطقة الشرق 
األوسط

مواصلة النمو 2018.. 
للثقة في سياسات اإلمارات 

االقتصادية وحنكتها في 
تسيير الشؤون االقتصادية

تحفيزاً مستمراً بال 
انقطاع لسياسات الجذب 

االستثماري الفاعلة

مصدر تفاؤلهم.. توجه 
اإلمارات وتسخير الطاقات 
لتبني رؤى ودرب االبتكار

من مدراء الشركات االستثمارية 
األجنبية يتوقعون مزيداً من التوسع 

في أنشطتهم في اإلمارات

مصادر التفاؤل
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%63
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رؤية استثمارات:
حصاد اإلمارات للمراتب القيادية عالميًا يعّزز توقعات استمرارية النمو للعام 2018

أجرتــه  موســع،  اســتبيان  أظهــر 
توقعــات  بشــأن  »اســتثمارات«،  مجلــة 
واملســتثمرين،  األعمــال  رجــال  كبــار 
واخلبــراء االقتصاديــن، حــول مســارات 
لدولــة  االقتصــادي  اإلداء  ومؤشــرات 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة للعــام املقبــل 
اإلماراتــي  االقتصــاد  وحتقيــق   ،2018
املقبــل  العــام  يف  النمــو  مــن  لطفــرة 
2018، مقارنــة بالعــام احلالــي 2017، 
املشــهود،  اإلمــارات  لنجــاح  نتاجــاً 
والسياســات  االقتصاديــة  واحلنكــة 
يف  حلكومتهــا  الصائبــة  التنمويــة 
الثاقبــة  والــرؤى  التوجيهــات  ظــل 
اهلل  »حفظهــا  الرشــيدة  قيادتهــا  مــن 
تعالــى«، يف دعــم والنهــوض باملقــدرات 
مــع  التنمويــة،  واملنجــزات  االقتصاديــة 

الهيكلــي  التكيــف  امللمــوس يف  النجــاح 
النفــط  أســعار  انخفــاض  أزمــة  مــع 
بهــا  التــي حتصنــت  واملناعــة  العامليــة، 
مــن  العديــد  علــى   تأسســاً  الدولــة 
اخلطــط املدروســة والبرامــج التنمويــة 
ــي ســاهمت يف مراكمــة  ــة، والت اإلبداعي
والتحلــي  مجابهــة  علــى  مقدراتهــا 
االقتصاديــة،  األزمــات  جتــاه  باملرونــة 
واملتغيــرات املتالحقــة علــى الســاحتن 
اإلقليميــة والدوليــة، وجنــاح سياســات 
شــأن  وإعــالء  االقتصــادي،  التنــّوع 
ــداع يف مســيرة  ــكار واإلب سياســات االبت
مثلــت  التــي  اإلماراتــي،  االقتصــاد 
حتقيــق  درب  علــى  للســير  ضمانــات 
مؤشــرات النمــو املطــرد، علــى الرغــم 
التــي  واملتغيــرات  التداعيــات  مــن 

شــهدها االقتصــاد العاملــي، والتــي كان 
لسياســتها  الــدول  مراجعــة  أبرزهــا 
احلمائيــة،  نهــج  وتعزيــز  االقتصاديــة 
وتنامــي مؤشــرات إعــادة رســم احلــدود 
العامليــة،  االقتصاديــة  التكتــالت  بــن 
االحتــاد  مــن  البريطانــي  واخلــروج 
األوروبــي »البريكســت، واإلضرابــات يف 

األوســط. الشــرق  منطقــة 

رؤية القيادة.. كلمة السر
ورجــال  املســتثمرين  كافــة  اتفــق  وقــد 
األعمــال يف توقعاتهــم مبــا نســبته %98، 
علــى أن مكمــن التفــاؤل الرئيســي هــو 
ــة املتحــدة،  ــة اإلمــارات العربي ــادة دول قي
»حفظهــا اهلل تعالــى« التــي تُعــد كلمــة 
ــا  ــي حققته ــة الت الســر للنجاحــات الهائل

%88
%12

توقعات طفرة في نمو أعمال 
واستثمارات الشركات االجنبية

استمرارية 
اكتشاف الفرص

توقعات نمو االستثمارات وكيانات 
األعمال األجنبية في اإلمارات العام 2018
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اإلمــارات علــى مجمــل دروب التنميــة، 
والبصيــرة  الريــادي  للفكــر  ونتاجــاً 
الثاقبــة، للقيــادة الرشــيدة، جتــاه حتويــل 
عاملــي،  اســتثماري  ملــالذ  اإلمــارات 
األعمــال  منــو  بفــرص  ينعــم  ومجتمــع 
األعمــال  لشــركات  املكاســب  ومراكمــة 
الوطنيــة واألجنبيــة علــى حــٍد ســواء.

توقعات تفاؤلية 
مجلــة  أجرتــه  الــذي  للمســح  ووفقــاً   
»اســتثمارات«، وشــمل مناقشة واستطالع 
األعمــال  رجــال  مــن  العديــد  آراء 
التنفيذيــن  واملــدراء  واملســتثمرين 
للمؤسســات، وكيانــات األعمــال الوطنيــة 
ورؤســاء  اإلمــارات،  يف  واألجنبيــة 

الشــركات االستشــارية، ومكاتب دراســات 
اجلــدوى بالدولــة، طيلــة األشــهر املاضية، 
فقــد أكــد أغلــب مــن شــملهم االســتبيان، 
حصــاداً  سيشــهد   2018 العــام  بــأن 
مــن  توقــف،  دون  مــن  متتاليــاً،  دوريــاً 
مؤشــرات النمــو املثيــرة عامليــاً لإلعجــاب 
مبنظومــة وكامــل أركان األداء االقتصادي 
درب  علــى  تســير  والتــي  لإلمــارات، 
ــة  ــل بحرفي استشــراف املســتقبل، وتتعام
ورؤى قــل نظيرهــا مــع مرتكــزات تطويــر 

الوطنــي. اقتصادهــا 

وقــد أبــرز االســتبيان تنامــي التوقعــات 
النمــو  مؤشــرات  جتــاه  التفاؤليــة 
العــام  اإلمــارات  لدولــة  االقتصــادي 

ورؤى  توقعــات  تطابقــت  حيــث   ،2018
مــن   %82 يقــارب  ملــا  استشــرافية 
األعمــال  رجــال  وكبــار  املســتثمرين 
بالدولــة، ومواصلــة النجاحــات املثمــرة 
طفــرة  وحتقيــق  اإلماراتــي،  لالقتصــاد 
ــد توســيع  ــى صعي ملموســة، ال ســيما عل
قاعــدة االعمــال، وجــذب االســتثمارات 
علــى  والوطنيــة  واإلقليميــة  األجنبيــة، 
مجتمــع  ثقــة  وتعزيــز  ســواء،  حــٍد 
األعمــال العاملــي يف قــدرات اإلمــارات، 
العامليــة  لالســتثمارات  جاذبــة  كوجهــة 
ــة  ــة، ال ســيما  اخلدمــات املالي واإلقليمي
اللوجســتية،  واخلدمــات  واملصرفيــة، 
ــة كشــريان جتــاري  ــة الدول ــز مكان وتعزي
عاملــي تتوافــر لــه تســهيالت قــل نظيرهــا 

توقعات المستثمرين ورجال األعمال
األداء االقتصادي لإلمارات العام 2018

%82

%15 %3

تحقيق طفرة في 
األداء االقتصادي

تحسن طفيف

بقاء الوضع مماثل 
ألداء العام ٢٠١٧
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ــه  ــاً، ومنــو قطــاع الســياحة والترفي عاملي
العقــاري  القطــاع  وازدهــار  والتســوق، 
تعــد  التــي  االبتــكار،  جهــود  ومواصلــة 
لتعزيــز  واحملفــزة  الدافعــة  القــوة 
علــى  واحلفــاظ  اإلمــارات،  تنافســية 

احملققــة. العامليــة  املكانــة 

متغيرات عاملية
وفيمــا احتلــت النبــرة التفاؤليــة بتحقيــق 
االقتصــادي  النمــو  الت  معــدَّ يف  قفــزة 
للدولــة يف العــام 2018، بنحــو 82 باملائة، 
فــإن مــا يقــارب 15 باملائــة ممــن شــملهم 
االســتبيان، توقعــوا حــدوت مزيــد مــن 
بالتحّســن  وصــف  ولكنــه  التحّســن، 
باملائــة  ارتــأى نحــو 3  الطفيــف، فيمــا 
فقــط، ممــن شــملهم االســتبيان أن العــام 
2018، ســيكون علــى ذات وتيــرة األداء 
اجلــاري.  للعــام  للدولــة  االقتصــادي 
ومنعطفــات  بتأثيــرات  ذلــك  مفســرين 
ميــر بهــا االقتصــاد العاملــي، قــد يكــون 
لهــا تأثيــر علــى املجريــات االقتصاديــة 
اخلليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  يف 
مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  واإلمــارات، 
ثقتهــم يف قــوة اقتصــاد الدولــة ومتانــة 

االقتصاديــة. املجريــات 

كيانات األعمال األجنبية 
لهــذا  ووفقــاً  متصــل  صعيــد  علــى 
 %88 نحــو  أوضــح  فقــد  االســتبيان، 
العليــا  اإلدارات  ومســؤولي  مــدراء  مــن 
بدولــة  األجنبيــة  األعمــال  كيانــات  يف 
اإلمــارات، أنهــم يــرون مؤسســاتهم خــالل 
العــام 2018، حتقــق املزيــد مــن التوســع 
علــى  ســواء  وأعمالهــا  أنشــطتهم  يف 
لشــبكة  اللوجســتية  اإلمــدادات  صعيــد 
أعمالهــم يف مختلــف دول منطقة الشــرق 
مقــار  تواجــد  مــن  انطالقــاً  األوســط، 
دولــة  يف  اإلقليميــة  الشــركات  أغلــب 
اإلمــارات، أو علــى صعيــد التوســع داخــل 
اجلــذب  محفــزات  ظــل  يف  اإلمــارات، 
االقتصاديــة،  واملرونــة  االســتثماري 
عامليــة  معاييــر  ذات  قاعــدة  وتوافــر 
ــة،  ــة التحتي للخدمــات اللوجســتية والبني

واجلويــة،  البريــة،  النقــل  ومنافــذ 
والبحريــة مــع العالــم اخلارجــي، وقــوة 
الدولــة  يف  املصــريف  القطــاع  ومتانــة 

واحمللــي. األجنبــي  بشــقيه 

مــن جانــب آخــر، فقــد توقــع نحــو %12 
مــن مســؤولي كيانــات األعمــال األجنبيــة 
بيئــة األعمــال يف  يف اإلمــارات، تطــّور 
وازدهــار  تواجــد  يعــّزز  ومبــا  الدولــة، 
أنشــطتهم االســتثمارية، فيمــا ســتتواصل 
مــن  املزيــد  الستكشــاف  جهودهــم 
الفــرص خــالل العــام 2018، حيــث تُعــد 
ــراًء  ــر ث ــدول األكث ــة اإلمــارات مــن ال دول
بالفــرص  األوســط  الشــرق  منطقــة  يف 

االســتثمارية.

تفسيرات التوقعات 
لطروحــات  االرتــكان  صعيــد  وعلــى 
وســياقات تفســر تنامــي توقعــات التفــاؤل 
االقتصــادي  األداء  يف  طفــرة  بتحقيــق 
 ،2018 املقبــل  للعــام  اإلمــارات  لدولــة 
تبايــن  مــع   ،%82 نســبتها  بلغــت  التــي 
مصــادر وتبريــرات النمــو، فقــد ارتكــن 
ورجــال  املســتثمرين  مــن   %68 نحــو 
بتمتــع  تفاؤلهــم،  تفســير  يف  األعمــال 
للتنــّوع  عريضــة  بقاعــدة  اإلمــارات 
االقتصــادي، مــع تعــّدد القطاعات املولدة 
للدخــل القومــي والقيمــة املضافــة، ومبــا 
ينعكــس علــى قــوة دفــع جتنــب الدولــة 
حتــت  واالرتهــان  االنضــواء  مخاطــر 
طائلــة العائــدات النفطيــة، وعــدم التأثــر 
مــن تداعيــات انخفــاض أســعار النفــط 
العامليــة، والتــي هــوت للقــاع العــام 2016، 
الســيما أن إجمالــي مســاهمة القطاعات 
غيــر النفطيــة، تخطــت 70% يف النــاجت 
القومــي للدولــة مــع اســتهداف الوصــول 
إلــى نســبة 80%، خــالل الفتــرة املقبلــة.

اجلذب االستثماري
 %74 نحــو  فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن 
واملــدراء  األعمــال  أصحــاب  مــن 
تبريــر  يف  اعتمــدوا  واملســتثمرين، 
املســتمر  التحفيــز  علــى  تفاؤلهــم 

لسياســات اجلــذب االســتثماري يف إطــار 
علــى  اإلمــارات  دولــة  حكومــة  حــرص 
ــة  ــد مــن السياســات التحفيزي ضــخ املزي
الهادفــة الســتقطاب االســتثمار، وخلــق 
ــب  ــال، تواك ــي ملمارســة األعم ــاخ موات من
مــع التشــريعات االســتثمارية املتطــّورة.

ومبــا  الشــريحة،  تلــك  أضافــت  وقــد 
يف  أيضــاً   ،%67 نســبته  مــا  يــوازي 
لــألداء  املتوقــع  للتفــاؤل  تبريرهــا 
ألعمالهــم   ،2018 للعــام  االقتصــادي 
حكومــة  حــرص  االقتصــادي،  وللمنــاخ 
اإلمــارات وعبــر أجنــدة وخارطــة طريــق، 
علــى تعزيــز طروحــات االبتــكار وتســخير 
ألكثــر  التحــّول  لضمــان  الطاقــات 
ابتــكاراً  ضمــن  العامليــة  االقتصاديــات 
مرتكــزات الدولــة لتحقيــق رؤيتهــا 2021، 
التطــّور  عصــب  ميثــل  االبتــكار  كــون 
علــى  التنافســية  وتعزيــز  االقتصــادي، 

العامليــة. االقتصاديــة  اخلارطــة 

 فيمــا اعتبــر نحــو 87%، مصدر تفاؤلهم 
ــة يف  ــة النمــو 2018، نتاجــاً للثق مبواصل
سياســات اإلمــارات االقتصادية وحنكتها 
يف تســيير الشــؤون االقتصادية، يف إطار 
قــراءة دقيقــة حلكومــة اإلمــارات، لكافــة 
وتفعيــل  واإلقليميــة  العامليــة  املتغيــرات 
اجلاهزيــة بشــكل مســتمر ملقارعــة أي 

حتديــات.

املرونة االقتصادية
ــا نســبته  ــر م ــد متصــل، اعتب ــى صعي عل
مجلــة  اســتطالع  شــملهم  ممــن   %63
واحلريــة  املرونــة  أن  »اســتثمارات«، 
اقتصــاد  بهــا  يتمتــع  التــي  االقتصاديــة 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، جتــاه 
املتغيــرات الدوليــة واإلقليميــة ال ســيما 
علــى صعيــد وتيــرة األزمــات أو الفــرص 
االقتصــاد  خارطــة  علــى  تطــرح  التــي 
يســاهم  أمــان  صمــام  مبثابــة  العاملــي 
طفــرة  بتحقيــق  التوقعــات  تعزيــز  يف 
يف مســيرة االقتصــاد اإلماراتــي وبيئــة 
العــام 2018. بالدولــة خــالل  األعمــال 
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عدنان كاظم، 
نائب رئيس أول طيران اإلمارات للتخطيط 

االستراتيجي وتعظيم العائدات 
والسياسات الجوية  لـ »استثمارات«:

»طيران اإلمارات«
 تحلق باإلمارات 
للريادة العالمية

قصة نجاح »طيران اإلمارات« االستثنائية بفضل الفلسفة 
والرؤى الثاقبة لقيادة إمارة دبي الرشيدة »حفظها اهلل تعالى«
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حوار : محمد الشبراوي

ث عــن قصــص النجــاح  لعــلَّ حينمــا نتحــدَّ
التفكيــر  ســنجد  فإننــا  االســتثنائية، 
يكــون دومــاً يف دولــة اإلمــارات العربيــة 
ألدبيــات  وفقــاً  التــي حتّولــت  املتحــدة، 
م االقتصــادي  بنــاء الــدول وحتقيــق التقــدُّ
واحلضــاري لقصــة عامليــة اســتثنائية، ال 
وتعالــى  أن اهلل ســبحانه  لشــيء ســوى 
ســخر لهــا قيــادة اســتثنائية يف تاريــخ بناء 
الــدول واحلضــارات، فبفضــل توجيهــات 
قيادتهــا الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى«، 
عقــود  غضــون  يف  اإلمــارات  حتّولــت 
ــة  ــل، ألحــد أهــم املراكــز االقتصادي قالئ
العامليــة بــل مــالذ عاملــي لالســتثمارات 
واألفــراد راغبــي العيــش علــى أرضهــا 
الكرميــة  احليــاة  بفــرص  تضــج  التــي 

وأيضــاً قصــص النجــاح االســتثنائية.
وهنــا لكــي نشــاهد تفاصيــل املشــهد عــن 
ــة جنــاح  ــى كيفي ــة التعــرُّف عل قــرب، بغي
اإلمــارات يف  ترســيخ مكانتهــا عامليــاً، 
ــى درب  ــؤدة عل وأن تســتمر يف الســير بت
التميــز والريــادة، حاصــدة بــال توقــف، 

مجــاالت  كافــة  يف  الريــادة  مؤشــرات 
التنميــة االقتصاديــة واملجتمعيــة، فإنــه 
ينبغــي علينــا حتمــاً أن نقتــرب مــن قــالع 
النهضــة اإلماراتيــة ونقصــد هنــا كيانــات 
صاغــت  التــي  الدولــة  ومؤسســات 
قصــص  متواضعــة  وبدايــات  بقــدرات 

جنــاح اســتثنائية عامليــة.
وهــذا مــا يدعونــا لالقتــراب أكثــر مــن 
ــرت  شــركة »طيــران اإلمــارات«، التــي غيَّ
يف  العامليــة  الطيــران  وخارطــة  معالــم 
غضــون أعــوام قالئــل منذ نشــأة الشــركة 
يف أكتوبــر مــن العــام 1985 لتتفــّوق بــكل 
ــى شــركات  ــة عل ــادة واحترافي حنكــة وري
ولعــلَّ  قــرن،  بنصــف  ســبقتها  عامليــة 
النجــاح  قصــة  أســرار  علــى  الوقــوف 
للقــارئ،  لننقــل  يدعونــا  االســتثنائية 
فلســفة ورؤيــة شــركة طيــران اإلمــارات، 
ــاب  ــى خطــف ألب ــي ال تهــدأ يومــاً عل الت
علــى  وريادتهــا  بهيمنتهــا  كلــه،  للعالــم 

العامليــة. األجــواء 

لــذا فقــد كان حــوار مجلــة »اســتثمارات«، 
مــع عدنــان كاظــم نائــب الرئيــس األّول 

ــى  ــارات« .... للوقــوف عل ــران اإلم لـ«طي
النجــاح  ودروب  ومســيرة  مســارات 
االســتثنائي لشــركة طيــران عربيــة عاملية 

اســتثنائية:
اإلمــارات  طيــران  شــركة  حققــت  كيــف 
تلــك اإلجنــازات العامليــة يف غضــون أعــوام 

قالئــل منــذ نشــأتها، ومــا الســر؟
ارتكزت سياســة شــركة طيــران اإلمارات 
منــذ البدايــة علــى رؤيــة وفلســفة حكومــة 
والــرؤى  التوجيهــات  ضــوء  يف  دبــي، 
»حفظهــا  الرشــيدة  لقيادتهــا  الثاقبــة 
االنفتــاح  تعزيــز  بأهميــة  تعالــى«،  اهلل 
ــم اخلارجــي وتشــييد جســور  ــى العال عل
وقنــوات التعــاون والنمــو والتوّســع، تواكباً 

مــع تضمــن أرقــى معاييــر اجلــودة.

 ولــذا فقــد كانــت رؤيــة حكومــة دبــي هــي 
تأســيس شــركة طيــران جتاريــة، تهــدف 
للربــط بــن الشــرق أو الغــرب، مــع تعزيــز 
قدراتهــا التنافســية، حيــث مت تأســيس 
الشــركة يف ظــل قناعــة راســخة، بأهميــة 
أنشــطتها  وتوســع  أعمالهــا  مباشــرة 
احلكومــة،  تدخــل  دومنــا  ووجهاتهــا 
العــام  مــن  أكتوبــر  يف  وذلــك 
دعــم  ناهــز  حيــث   ،1985
لغــرض  الوحيــد  احلكومــة   10 ماليين دوالر  دعم حكومة دبي لتأسيس طيران اإلمارات 

مقابل 11.5 مليار درهم أرباح 
ما بين 160 و170 وجهة هدفنا مع استضافة اكسبو مقارنة 

بـ154 وجهة حاليًا  

سبتمبر 2017 38

حوار



أبريل  392017

»طيران اإلمارات« تأسست في بيئة 
تنافسية مع وجود 70 شركة تصل 

دبي بالعالم 
ال يقلقنا االمتعاض وإثارة نزاعات 

مفتعلة من شركات أخرى عالمية  
ألن ذلك يؤكد أننا ماضون على 

الطريق الصحيح



تأســيس الشــركة يف البدايــة 10 مليــون 
دوالر، وهــذا خلــق بيئــة تنافســية منــذ 
حكومــة  سياســة  أن  خاصــة  البدايــة، 
ذات سياســة  وهــي  أســلفت  كمــا  دبــي 
ــاد  ــارات، هــو االعتم ــران اإلم شــركة طي
علــى األجــواء املفتوحــة، وهــذا مــا حفــز 
قــدرات شــركة طيــران اإلمــارات علــى 
والســعي  تنافســية،  بيئــة  يف  العمــل 
لشــبكة  للوصــول  أجنــدة جتاريــة  عبــر 
ــا  ــة، وهــذا دعــم قدراتن ــات العاملي الوجه
التنافســية جتــاه شــركات طيــران عامليــة 
ــت  ــه كان ــرن، ألن ســبقتنا بنحــو نصــف ق
لدينــا قناعــة منــذ البدايــة، بأهميــة عــدم 
الدعــم احلكومــي، وأن  االعتمــاد علــى 
تؤســس أعمالنــا علــى أجنــدة ومعاييــر 
قدراتنــا  وتعزيــز  والربحيــة  اجلــودة 
العامليــة،  للشــبكة  للوصــول  التنافســية 
يف  ومتيــز  مكانــة  للشــركة  تكــون  وأن 
ــا يف  ــة، ونحــن جنحن ــات والريادي اخلدم
العامليــة، يف  الشــركات  أولــى  نكــون  أن 
خلــق  وهــذا  الترفيــه،  خدمــات  تقــدمي 
ووجهــات  خدمــات  علــى  قويــاً  طلبــاً 

الشــركة.

التــي  القالئــل  األعــوام  تلــك  يف غضــون 
شــهدت نشــأة شــركة طيــران اإلمــارات، كــم 

عــدد وجهــات الشــركة اآلن؟
التــي  البدايــات  نســتذكر  أن  بــد  ال 
واكبــت نشــأة شــركة طيــران اإلمــارات، 
حيــث كان عــدد ســكان دبــي نحــو مليــون 
نســمة يف ذلــك الوقــت، وهــذا لــم يكــن 
ولكــن  الوجهــات  يف  التوســع  يســتدعي 
كانــت رؤيــة حكومــة دبــي هــي ضــرورة 
والتوســع  التنافســية  قدراتنــا  تعزيــز 
عامليــاً، واليــوم لدينــا نحــو 154 وجهــة يف 
85 دولــة يف مختلــف أرجــاء العالــم، وهــي 
شــبكة قويــة، وكثيــر مــن هــذه الوجهــات 
ــه  ــاص أي ــرات األيرب ــا طائ نســتخدم فيه
380، حيــث تطيــر تلــك الطائــرة ألكثــر 
مــن 40 وجهــة عامليــة، وسياســاتنا مــا 
التوســع  مــن  مزيــد  علــى  تركــز  زالــت 
والنمــو يف املســتقبل مبــا فيهــا التوســع يف 
الطلبيــات لطائــرات جديــدة ملجابهــة منــو 
الطلــب علــى خدمــات ووجهــات الشــركة 
األعــوام املقبلــة، مبــا يوضــح أن التوســع 
مســتمر لشــركة طيــران اإلمــارات، وهــذا 
جــزء مــن ربــط اإلمــارات بشــكل عــام 

ــر مــن  ــي بوجــه خــاص مــع عــدد أكب ودب
الوجهــات العامليــة.

ال شك يف أن وراء كل إجناز رؤية وفلسفة 
وقيــادة حكيمــة، كيــف تــرون جنــاح الفكــر 
طيــران  لشــركة  العليــا  للقيــادة  اإلداري 
اإلمــارات يف ظــل النهــج القيــادي والــرؤى 
الثاقبــة لقيــادة إمــارة دبــي »حفظهــا اهلل 

تعالــى«؟
ال شــك يف أن النجاحــات العامليــة لشــركة 
اهلل  بفضــل  تعــود  اإلمــارات،  طيــران 
تعالــى، لرؤيــة قيــادة إمــارة دبــي الرشــيدة 
يحمــل  مؤسســي  كيــان  وبنــاء  خلــق  يف 
اســم اإلمــارات ليصــل ملصــاف العامليــة، 
وهنــا فإننــا جميعــاً نــرى فلســفة ورؤيــة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس 
مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 
اقتــداًء بنهــج املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى 
الوالد، الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم 
»رحمــه اهلل تعالــى وطيــب ثــراه«، نبراســاً 
ــادة  ــدرب، الســتمرارية تطــّور وري ــر ال يني
وجناحــات إمــارة دبــي يف شــتى مجــاالت 

ال نسع لالستحواذ على 
شركات أخرى ألننا نركز 

على قدراتنا فقط
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التنميــة، وحتــّول اإلمــارة ملركــز ووجهــة 
عامليــة ومجتمــع تنشــد فيــه اجلنســيات 
كلهــا العيــش الكــرمي، وهــذا مــن دون شــك 
انعكــس علــى جناحــات شــركة طيــران 
اإلمــارات، حيــث يعــود الفضــل بعــد دعــم 
القيــادة الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى« 
لســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم 
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة، الــذي تُعــد 
توجيهــات ســموه ووجــوده الدائــم معنــا، 
كرئيــس  اإلداريــة  وفلســفته  وقدراتــه 
مجلــس إدارة الشــركة لــه بالــغ األثــر يف 
جناحــات الشــركة، وقــد ســاهمت حنكــة 
والنظــرة  القــرارات،  اتخــاد  يف  ســموه 
البعيــدة واملنهــاج القيادي لســموه، يف بلوغ 
الشــركة املكانــة التــي اســتحوذت عليهــا.

ال  باتــت  اإلمــارات«  »طيــران  أن  نالحــظ 
تشــغل نفســها بالتخوفــات مــن املناًفســة 
تخطــت  هــل  املناِفســة..  الشــركات  مــع 
»طيــران اإلمــارات« مرحلــة التنافســية يف 

العامليــة؟ ريادتهــا  ظــل 
شــركة  بــأن  البدايــة،  يف  أحملــُت  كمــا 
بيئــة  يف  خلقــت  اإلمــارات  طيــران 
مــن  أكثــر  هنــاك  كان  إذ  تنافســية، 
70 شــركة تطيــر إلــى دبــي عندمــا مت 
وعندهــا  اإلمــارات«  »طيــران  تأســيس 
هنــاك  تكــون  أن  دبــي  حكومــة  قــّررت 
تلــك  مــع  اجلديــدة  للشــركة  تنافســية 
علــى  التركيــز  كان  لــذا  الشــركات، 
اجلــودة مــن أّول يــوم بــدأت مهامهــا فيــه. 
وعلــى الرغــم من مكانة وقدرات الشــركة 
التنافســية؛ فإن هذا ال يعني عدم النظر 
للشــركات األخــرى وقدراتهــا، بالعكــس 
يوميــاً،  الثانيــة  الشــركات  نتابــع  نحــن 
عــن  االنصــراف  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن 
تطويــر قدراتنــا، إذ يجــب االســتمرارية 
يف التركيــز بشــكل كبيــر علــى شــركتنا 
وتقــدمي  والتســهيالت،  اجلــودة  وعلــى 
املزيــد مــن اخلدمــات والوصــول ملزيــد 

مــن الوجهــات وأن نحــاول أن نكــون دومــاً 
للخدمــات  حتديثــاً  واألكثــر  األفضــل 

املقدمــة.

بالطبــع مــع املكانــة التــي حققتهــا شــركة 
باختصــار  ذلــك  فــإن  اإلمــارات،  طيــران 
شــركات  مــن  الرضــا  عــدم  أبــواب  يفتــح 
األزمــات  بعــض  شــهدت  والتــي  أخــرى، 
العامليــة،  املاليــة  األزمــة  بعــد  ســيما  ال 
مــن  احلــرب  تلــك  الشــركة  يقلــق  هــل 

اآلخريــن؟
هنــاك شــركات كثيــرة تســعى إليقــاف 
نقدمهــا،  التــي  واخلدمــات  توســعنا 
أن  نحــاول  ال  الوقــت  نفــس  يف  ولكــن 
مــن  جــزء  وهــذا  تركيزنــا  مــن  نشــتت 
النجــاح، ويوضــح ردود أفعــال الشــركات 
األخــرى، إننــا علــى الــدرب الصحيــح، 
ــق النجــاح، وال  ــى طري ــا ماضــون عل وأنن
نهتــم يف نفــس الوقــت بالكثيــر، ولدينــا 

25٪ من نسبة اإلدارات العليا في الشركة مواطنون
80 - 100 طيار إماراتي خريج من برنامج طيران اإلمارات 

إلعداد الطيارين
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ــة املــدى، وهــذا ســر  اســتراتيجيتنا طويل
اليــوم.  جناحنــا 

بالعديــد  مقارنــة  دومــًا  التســاؤل  يثــار 
مــن شــركات الطيــران يف منطقــة الشــرق 
الدعــم  مظلــة  نطــاق  حــول  األوســط 
احلكومــي وتأثيرهــا علــى جنــاح الشــركة، 

ذلــك؟ كيــف 
الشــركة  تأسســت  فقــد  أســلفت،  كمــا 
ــون دوالر،  ــه 10 ملي بدعــم حكومــي قيمت
ومــع بنــاء أعمــال الشــركة علــى أســس 
لــكل  اجلــدوى  ودراســة  بحتــة  جتاريــة 
نفــس  الشــراء  ووجهاتنــا  أنشــطتنا 
شــركة  أن  مــن  الرغــم  علــى  الشــيء، 
طيــران اإلمــارات حكوميــة ملــك حكومــة 
دبــي 100 باملائــة، إال أنهــا لــم تعتمــد على 
احلكومــة يف مســيرة أعمالهــا لقدراتنــا 
اجلــودة  مســتويات  وارتفــاع  التنافســية 
املقدمــة، فقــد كانــت املنهجيــة املتبعــة هــو 
ــى  النجــاح وعــدم الذهــاب للحصــول عل

دعــم مــادي حكومــي مــرة ثانيــة. 

ــران  ــا »طي ــر له ــي تطي ــات الت وكل الوجه
جتاريــة،  أســس  علــى  تتــم  اإلمــارات« 
واآلن  احلكومــات  طلبــات  وكذلــك 
بالعكــس الســنة املاليــة املاضيــة دفعنــا 
مليــاري ونصــف املليــار درهــم حلكومــة 
الشــركة  عائــدات  جمعنــا  وإذا  دبــي، 
وأرباحهــا خــالل األعــوام املاضيــة فــإن 
دعــم  مقابــل  اإلمــارات  طيــران  شــركة 
ــغ 10  ــارة بل ــة اإلم ــن حكوم لتأسيســها م
ماليــن دوالر فقــد دفعنــا أكثــر مــن 11.5 
مليــار درهــم كأربــاح حلكومــة دبــي كونهــا 
مالكــة أســهم الشــركة، وهــذا يوضــح قــوة 
لــدى  واليــوم  النقديــة،  الشــركة  مكانــة 
مليــار   20 مــن  أكثــر  الشــركة  حســاب 
درهــم يف حســاب الشــركة بشــكل ســائل 
وهــذا يدعــم قدراتنــا علــى التوســع كمــا 
ســت  يف  الطيــران  وجهــات  عــدد  أن 
قــارات مــن العالــم 154 وجهــة و16 منهــا 
للشــحن ومســتمرين يف عمليــة التوســع 
املســتقبلي باكتشــاف وجهــات جديــدة. 
بعــد موجــة اخلســائر التــي تعرضــت لهــا 
شــركات طيــران عامليــة يف أعقــاب األزمــة 

مــن  ملوجــة  والتوجــه   2008 يف  العامليــة 
بأســعار  واالســتحواذات  االندماجــات 
منخفضــة لألصــول، هــل وضعــت شــركة 
املتغيــرات  تلــك  يف  اإلمــارات  طيــران 
علــى  االســتحواذ  خيــارات  الهيكليــة 

أخــرى؟ طيــران  شــركات 
العالــم  يف  الوحيــدة  الشــركة  نحــن 
التــي كونــت جناحهــا مــن دون التركيــز 
تعــاون  لدينــا  نعــم  االندماجــات،  علــى 
 20 مــن  أكثــر  مــع  املشــترك  بالرمــز 
نتعــاون  الشــركات  تلــك  وكل  شــركة 
فوائــد  مــن  االســتفادة  بغــرض  معهــم، 
التعــاون ولكــن مــن ناحيــة االســتحواذ 
وليــس يف  كثيــرة،  نحــن غيــر شــركات 
ــرة  ــة االســتحواذ. يف فت سياســاتنا عملي
ــة  ــى 26 باملائ مــن الوقــت اســتحوذنا عل
وخرجنــا  الســيرالنكية  اخلطــوط  مــن 
أن  نريــد  االســتحواذ، الننــا  ذلــك  مــن 
فقــط  شــركتنا  علــى  التركيــز  يكــون 
واملــال  الوقــت  إعطــاء  أهميــة  ونــرى 
قــد  أيضــاً  االســتحواذ  ألن  لشــركتنا، 
علــى  حتــى  ســيطرة  لديــك  يكــون  ال 
ــة  ــرى جاذبي سياســات الشــركة ونحــن ن
وطنيــة  شــركة  علــى  التركيــز  وفوائــد 
دولــة  يف  اإلمــارات  طيــران  كشــركة 
تتمتــع باالســتقرار ولهــا سياســة ثابتــة 
ألن االســتثمارات اخلارجيــة قــد تعنــي 
التأثــر مبتغيــرات مــن الدولــة األخــرى 
الشــركة  علــى  الســيطرة  نطــاق  خــارج 

عليهــا.  نســتحوذ  التــي 

»طيــران  يف  التوطــن  مؤشــرات  مــا 
التوطــن  ملــف  أن  خاصــة  اإلمــارات« 
شــائكًا  ملفــًا  يبــدو  الطيــران  قطــاع  يف 

عامليــة؟ بخبــرات  الرتباطــه 
الشــركة  يف  أساســية  ركيــزة  التوطــن 
ــن  ــد ب ــات مــن ســمو الشــيخ أحم بتوجيه
خفضنــا  لــو  وحتــى  مكتــوم،  آل  ســعيد 
ــى  ــم احلفــاظ عل ــه يت عــدد املوظفــن فإن
املوظفــن املواطنــن، بــل دومــاً كل عام يتم 
توظيــف مــا يتــراوح مــا بــن 800 و1000 
ــل  ــب وتأهي ــاك تدري مواطــن ســنوياً، وهن
مجــال  الطيــران  مجــال  ألن  مســتمر 
ــج تعليمــي أكادميــي  ــا برنام ــي، ولدين تقن

وآخــر  جتــاري،  وبرنامــج  للطيــران، 
هندســي، واليــوم لدينــا مــا بــن 80 و100 
ــا  ــار مواطــن يتخرجــون ســنوياً، ولدين طي
ــكل املرافــق والشــحن  برنامــج للمطــار ول
وبالتبعيــة التركيــز لدينــا علــى العنصــر 
املواطــن. 25٪ مــن نســبة اإلدارات العليــا 
يف الشــركة مواطنــون، ومبــا يدلــل علــى 
ــادة الشــركة، ويف  ــام مــن قي مــدى االهتم
ضــوء توجيهــات القيــادة الرشــيدة لإلمارة 

»حفظهــا اهلل تعالــى«. 

»طيــران  أجنــدة  لــدى  اخلطــط  مــا 
اكســبو  مــن  لالســتفادة  اإلمــارات« 
اإلمــارات 2020، ســواًء للترويــج لإلمــارة 
واالســتعداد  الفــرص  مــن  االســتفادة  أو 

الســفر؟ خدمــات  أفضــل  لتقــدمي 
خــالل الترويــج ملعــرض اكســبو، مت تكوين 
فريــق عمــل، حيــث مت تقــدمي ملــف كامــل 
عــن الطيــران ونقــل الــركاب، وألن إمــارة 
دبــي ملفهــا مختلــف عــن ملفــات ســابقة 
ــذا  ــدول أخــرى اســتضافت اكســبو، فه ل
واســتعدادنا،  جناحنــا  فــرص  يدعــم 
وعلــى ســبيل املثــال فــإن ملــف اكســبو 
شــينغاهاي، كان معتمــداً علــى نحــو مــن  
90 -95 مــن الــزوار مــن داخــل الصــن، 
ومعــرض اكســبو ميــالن كان تركيــزه علــى 
75 باملائــة مــن داخــل إيطاليــا ونســبة 25 

مــن الــزوار مــن اخلــارج.

ولكــن ملــف دبــي كان ملفــاً متفــرداً ألننــا 
نعتمــد علــى 25 باملائــة مــن الــزّوار مــن 
داخــل اإلمــارات، و75 باملائــة مــن العالــم 
ــة قطــاع  اخلارجــي، وهــذا يوضــح أهمي
النقــل يف إجنــاح املعــرض وربطــه مــع 
العالــم اخلارجــي، ووجــود شــركة مثــل 
اإلمــارات  توصــل  اإلمــارات«  »طيــران 
مبــا يتــراوح مــا بــن 160 و170 وجهــة 
العــام  املعــرض  انعقــاد  عنــد  عامليــة 
حاليــاً،  وجهــة  بـــ154  مقارنــة   ،2020
ــران اإلمــارات  ــد قــوة شــبكة طي مــا يؤك
الوصــول  نســتطيع  وعندهــا  عامليــاً 
لـــ25  الوصــول  فهدفنــا  بســهولة.. 
مليــون شــخص يــزورون دبــي مــن خــالل 

فقــط.  الطيــران 
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معارض

أنطوان جــــورج 
مدير عام شركة دوم للمعارض، لـ »استثمارات«:

تصوير معروف حاورته : منى عبد العزيز 

بتوجيهات القيادة الرشيدة.. أبوظبي تحّولت لوجهة عالمية 
للمعارض يُشار إليها بالبنان



التوجيهــات  ضــوء  يف  متتاليــة  جناحــات  أبوظبــي  شــهدت 
الرشــيدة »حفظهــا اهلل  لقيادتهــا  الثاقبــة  والــرؤى  الســامية 
تعالــى« يف كافــة مســارات التنميــة، لتتســاير النهضــة التــي 
حتققــت زهــاء فتــرة وجيــزة مــن الزمــن، وتعزيــز التواصــل مــع 
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــة دول ــم اخلارجــي انطالقــاً مــن رؤي العال
ــم اخلارجــي،  ــاح مــع دول العال ــز االنفت املتحــدة بضــرورة تعزي
ــي يشــهدها  ــرة مــع كافــة التطــّورات الت ــة مؤث وأن تكــون الدول

االقتصــاد العاملــي.

ــم اخلارجــي  ــة والعال ــن الدول ــة جســور ب ــارض مبثاب وألن املع
وتعزيــز  واملشــاريع  االســتثمارات  وتنقــل  الفــرص  لتبــادل 
الشــراكات، فقــد كان منــح االمتيــازات والدعــم الكبيــر مــن 
ــة اإلمــارات، لصناعــة  ــي ودول ــادة الرشــيدة إلمــارة أبوظب القي
ــن، لكــي تتحــّول  ــدرب والطمــوح املعل ــة، هــو ال املعــارض احمللي
إمــارة أبوظبــي لوجهــة عامليــة بامتيــار لقطــاع املعــارض، وأن 
فيهــا  العامليــة مبــا  لفــرص األعمــال  اإلمــارة كملتقــى  تبــرز 

املتخّصصــة. املعــارض 

ولعلــه يف خضــم تلــك التطــّورات التــي شــهدتها إمــارة أبوظبــي 
ودولــة اإلمــارات، كانــت هنــاك شــركة محليــة انطلقــت مــن 
أبوظبــي العــام 1992 برؤيــة إقليميــة وعامليــة واعــدة، لتعــّزز 
مســيرة منــو املعــارض يف اإلمــارة منــذ البدايــات، ولتتحــّول تلــك 
الشــركة التــي عاصــرت بدايــات ازدهــار قطــاع املعــارض يف 
اإلمــارات، لكيــان يرتبــط بتنظيــم أكثــر مــن 50 معرضــاً القــت 
جناحــات عديــدة، مبــا ســاهم يف حتقيــق رواج وحــراك مؤثــر 
علــى صعيــد ازدهــار قطــاع املعــارض يف إمــارة أبوظبــي ودولــة 
اإلمــارات علــى خارطــة صناعــة املعــارض اإلقليميــة والعامليــة؛ 
بــل ســاهمت شــركة دوم، بخبراتهــا يف جتهيــز أجنحــة شــركات 

عامليــة يف العديــد مــن قــارات العالــم.

دوم  عــام مجموعــة  مديــر  جــورج،  أنطــوان  مــع  يف حوارنــا 
للمعــارض يتحــدث إلينــا بابتســامة ال تفارقــه، علــى الرغــم 
ــذي  ــود ال ــه، واملجه ــى عاتق ــع عل ــي تق ــام الت ــاء وامله ــن األعب م
عارضــة  شــركة   150 مــن  أكثــر  مــع  والتواصــل  ينقطــع  ال 
محليــة ودوليــة، حيــث ستشــهد اإليــام القليلــة املقبلــة، إطــالق 
الشــركة لــدورة جديــدة مــن معــرض أبوظبــي الدولــي للعقــارات 
واالســتثمار، الــذي يُعــد أبــرز املعــارض املتخّصصــة يف اإلمــارة 
الضــوء علــى مســيرة  إلقــاء  تنــاول احلــوار  والدولــة، حيــث 
النجــاح ملجموعــة دوم للمعــارض، وكيــف دعمــت بيئــة األعمــال 
املتطــّورة يف إمــارة أبوظبي، واســتعراض التحــّوالت والنجاحات 
يف مســيرة الشــركة لتتبلــور يف نهايــة املطــاف جناحــات الشــركة 
ــارز يف تنظيمهــا ملعــرض أبوظبــي الدولــي للعقــارات  بشــكل ب
ــاً لنهضــة  واالســتثمار، الــذي بــات يدعــم ويشــكل رافــداً حيوي

صناعــة املعــارض يف اإلمــارات.. وفيمــا يلــي نــص احلــوار:

أنطوان جــــورج 

 2 مليار درهم صفقات معرض 
أبوظبي للعقارات واالستثمار منذ 

تأسيسه

50 معرضًا.. حصاد مسيرة دوم 
لتنظيم المعارض خالل 25 عامًا 

150 شركة عقارية محلية وعالمية 
تشارك في الدورة التاسعة 

من معرض أبوظبي للعقارات 
واالستثمار نوفمبر المقبل 
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»أديبــك« ومعــرض »أيدكــس« الدفاعــي 
والطاقــة  وامليــاه  البيئــة  ومعــرض 
املتجــددة معــارض عامليــة بامتيــاز يأتــي 
إليهــا العارضــون مــن كافــة دول العالــم، 
فضــاًل علــى النجاحــات الهائلــة للعديــد 
مــن املعــارض احملليــة، كمعــرض الصيد 
التوظيــف  ومعــرض  والفروســية، 

املجوهــرات.  ومعــرض  والتعليــم، 
وال شــك يف أن تلــك البيئــة املشــجعة 
مــن  وتواكبــاً  املعــارض،  أعمــال  لنمــو 
كــون شــركة دوم، أول شــركة لتنظيــم 
بدايــات  منــذ  أبوظبــي  يف  املعــارض 

وعامليــة املقاييــس علــى صعيــد البنــاء 
االقتصــادي ومجمــل مرتكــزات التنميــة 
املعاصــرة يف فتــرة زمنيــة قصيــرة جداً، 
لتتفــّوق وتتفتــرد علــى أغلــب أدبيــات 
انعكســت  وقــد  املعاصــرة،  التنميــة 
تطويــر  علــى  الشــمولية  الــرؤى  تلــك 
ألفــاق  املعــارض  بقطــاع  والنهــوض 
العامليــة ولترســخ أبوظبــي مكانتهــا علــى 

خارطــة املعــارض العامليــة.

 وباتــت املعــارض التــي تقودهــا أبوظبــي 
والبتــرول  الغــاز  معــرض  ســيما  ال 

طفرة ما قبل األزمة ليست استثنائية وستعود مستقباًل 

نثق في مقومات وفرص القطاع العقاري في إمارة 
أبوظبي ودولة اإلمارات

ال شــك حينمــا نتحــدث عــن جناحــات 
القطاعــات  مختلــف  يف  مشــهودة 
اإلمــارات  يف  والتنمويــة  االقتصاديــة 
بشــكل عــام وإمــارة أبوظبــي علــى وجــه 
كلمــة  أن  نــدرك  فإننــا  اخلصــوص، 
الرشــيدة  القيــادة  رؤيــة  هــي  الســر 
اهلل  »حفظهــا  اإلمــارات  لدولــة 
تعالــى«.. والســؤال كيــف تطــور قطــاع 
اآلفــاق  ليحلــق  أبوظبــي  املعــارض يف 

العامليــة يف ظــل تلــك الــرؤى احلكيمــة، 
مســيرة  علــى  اإليجابــي  تأثيــره  ومــا 
أجنــدة  علــى  انعكــس  وكيــف  التنميــة، 
منــو وازدهــار أعمــال واســتثمارات شــركة 

للمعــارض؟ دوم 
بفضــل اهلل تعالــى، فــإن إمــارة أبوظبــي 
زالــت  ومــا  شــهدت  اإلمــارات  ودولــة 
علــى صعيــد  هائلــة  تطــّورات  تشــهد 
التنميــة، وهــذا يعــود يف األســاس لرؤيــة 
قيــادة الدولــة الرشــيدة »حفظهــا اهلل 
هائلــة  طفــرة  حققــت  التــي  تعالــى«، 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خالل تكرمي شركة دوم

سبتمبر 2017 48

معارض



الهائلــة  التطــّورات  ومــع  التســعينات 
وال  أبوظبــي،  إمــارة  حققتهــا  التــي 
ســيما مــع قــرار تدشــن شــركة أبوظبــي 
وضعــت  التــي  للمعــارض  الوطنيــة 
إمــارة أبوظبــي علــى خارطــة املعــارض 
تأســيس  مــع  أيضــاً  تواكبــاً  العامليــة، 
للمعــارض  الدولــي  أبوظبــي  مركــز 
ذلــك  كل  انعكــس  فقــد  أبوظبــي،  يف 
إجمــاالً علــى جنــاح أعمــال شــركة دوم 

أنشــطتها.  ومواصلــة 

هــل لنــا مــن نبــذة عــن مســيرة وبدايــات 
نشــأة شــركة دوم للمعــارض؟

ســتكون مجموعــة دوم للمعــارض العــام 
اجلــاري بفضــل اهلل تعالــى، أمتــت منــذ 
مــن النجاحــات،  تأسيســها 25 عامــاً 
 ،1992 عــام   البدايــات  كانــت  حيــث 
مــن خــالل عمــل الشــركة كاستشــاري 
أبوظبــي  ســباقات  لتنظيــم  داعــم  
ويف  الفورمــوال،  لقــوارب  العامليــة 

العــام  1994، توســعت الشــركة للتوجــه 
منصــات  وتركيــب  تصميــم  لنشــاط 
بعــد  الحقــاً  لتتوجــه  املعــارض،  يف 
ذلــك لنشــاط تنظيــم املعــارض، حيــث 
أسســت الشــركة أول معــرض لهــا العــام 
)2001( وهــو معــرض األعــراس، ثــم 
ــك لتأســيس عشــرات  ــد ذل ــت بع توجه
القــت  التــي  املتخصصــة  املعــارض 
مؤشــرات جنــاح هائلــة، وقــد ســاهم 
تأســيس مركــز أبوظبــي للمعــارض يف 
حتقيــق نهضــة كبيــرة ألعمــال الشــركة 

املعــارض. ونوعيــة 

للعقــارات  أبوظبــي  معــرض  ويُعــد 
املعــارض  أكبــر  مــن  واالســتثمار 
العقــاري  القطــاع  يف  املتخّصصــة 
شــركة  تنظمــه  والــذي  اإلمــارات،  يف 
مت  حيــث   ،2005 العــام  منــذ  دوم 
لتصــل  متــر  آالف   3 البــدء مبســاحة 
لنحــو  العــام 2008  املعــرض  مســاحة 

ــام  ــر، حيــث ســنفتتح بعــد أي 11000 مت
قالئــل - يف ظــل أقبــل كبيــر ومنــو عــن 
الــدورة   - للمعــرض  الســابقة  الــدورة 
 2 مــن  الفتــرة  للمعــرض يف  التاســعة 
وذلــك حتــت  نوفمبــر،   4  - نوفمبــر 
التنميــة  دائــرة  مــن  حكوميــة  رعايــة 
االقتصاديــة يف أبوظبــي واحتــاد غــرف 
جتــارة وصناعــة الدولــة، حيــث دومــاً 
يعــود جنــاح املعــرض وتربعــه يف قائمــة 
أهــم املعــارض العقاريــة يف اإلمــارات 
بفضــل اهلل تعالــى، ومــن ثــم بعــد رعايــة 
أبوظبــي  إلمــارة  الرشــيدة  القيــادة 
التــي  للرعايــة  تعالــى«،  »حفظهــا اهلل 
نحظــى بهــا مــن املؤسســات احلكوميــة، 
حيــث أتوجــه بالشــكر لــكل مــن اإلدارة 
العليــا لدائــرة التنميــة االقتصاديــة يف 
أبوظبــي، واإلدارة العليــا الحتــاد الغــرف 
ــدورة  ــة ال ــى رعاي ــة عل ــة بالدول التجاري
التاســعة مــن معــرض أبوظبــي للعقارات 

واالســتثمار.

دورة سابقة يف املعرض الدولي للعقارات و االستثمار
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معرض أبوظبي للعقارات واالستثمار أّول من 
أدخل خدمات منح الجنسية للوافدين مقابل 

التملك في دول أخرى 

سبتمبر  512017

الدولــي  أبوظبــي  معــرض  شــهد 
لالســتثمارات والعقار جناحات متتالية 
منــذ انعقــاد دورتــه األولــى عــام 2005. 
املعــارض  أهــم  كأحــد  ســمعته  ورســخ 
املتخّصصــة يف القطــاع العقــاري عامليــًا 
املســيرة  تلــك  بعــد  والســؤال  وإقليميــًا، 
املشــرفة مــن النجاحــات احملققــة.. مــا 
ســقف الطمــوح ملســتقبل املعــرض، وكــم 
املســتقبلية  النمــو  معــدالت  تتوقعــون 
املقبلــة؟ اخلمســة  األعــوام  مــدار  علــى 

نعــم لدينــا رؤيــة طموحــة للمســتقبل، 
فهــذا أمــر طبيعــي، ولكــن دومــاً ننظــر 
باألخــص  االقتصاديــة  للمعطيــات 
الســائدة عامليــاً، وعلــى ســبيل املثــال 
فأنــت ال ميكــن أن تســتبعد تأثيــرات 
يف  ســاهمت  التــي  العامليــة  لألزمــة 
مبــا  القطاعــات  مختلــف  يف  التأثيــر 
فيهــا القطــاع العقــاري عامليــاً، وكذلــك 
أزمــة انخفــاض النفط العاملية، كل ذلك 
ــاخ األعمــال واالســتثمار  ــى من ــر عل يؤث

ــة  ــة اجلاذب العاملــي، ولكــن بفضــل البيئ
لألعمــال ومــع اســتقرار أســعار النفــط 
التنــّوع  سياســات  ظــل  ويف  عامليــاً، 
اإلمــارات  تقودهــا  التــي  االقتصــادي 
فتأثيــر األزمــات العامليــة علــى اقتصــاد 
ــر، وهــذا  ــات اآلن غيــر ذي أث ــة ب الدول
يخلــق مناخــاً أفضــل لتطــّور القطــاع 
العقــاري، وبالتبعيــة علــى أجنــدة تطــّور 
للعقــارات  أبوظبــي  معــرض  ومنــو 
واالســتثمار، وهنــاك محفــزات هائلــة 
لتطــّور وازدهــار القطــاع العقــاري يف 
حريــة  قوانــن  فبفضــل  اإلمــارات، 
التملــك العقــاري، حيــث باتــت هنــاك 
شــرائح  كافــة  أمــام  واســعة  خيــارات 
يف  لالســثتمار  للتوجــه  املســتثمرين 

العقــاري.  القطــاع 
مــن جهــة أخــرى فــإن املنطــق يشــير إلى 
أنــه مــن األفضــل للوافــد الــذي يخطــط 
لقضــاء فتــرة عمــل يف الدولــة تزيــد 
علــى خمســة أعــوام، وأن يتجــه للتملــك 
احلــر أفضــل مــن دفــع إيجــار ال يســترد 
التوجــه  وهــذا  لــه،  خســارة  وميثــل 
املتزايــد حاليــاً لــدى أغلــب املســتثمرين 
يدعــم تطــّور القطــاع العقــاري بالدولــة 
ــدة معــرض  ــى أجن ــاً عل وينعكــس إيجاب
أبوظبــي للعقــارات واالســتثمار الــذي 

تنظمــه شــركة دوم.

ال شــك يف أن هنــاك دورًا اســتراتيجيًا 
دعــم  يف  العقاريــة  للمعــارض  ومؤثــرًا 
أي  يف  العقاريــة  التنميــة  مســيرة 
االســتراتيجي  للــدور  وقياســًا   دولــة، 
للترويــج  كمظلــة  للمعــارض  واملؤثــر 
املتميــزة  العقاريــة  املشــاريع  وتســويق 
مــا  أبوظبــي،  إمــارة  تشــهدها  التــي 
العقاريــة  الصفقــات  عــدد  إجمالــي 
التــي مت إبرامهــا حتــت مظلــة معــرض 
وكــم  واالســتثمار،  للعقــارات  أبوظبــي 
تــرون  وكيــف  املشــاركة،  الشــركات  عــدد 
ذلــك  حتقيــق  يف  املعــرض  مســاهمة 

الهــدف؟
معــارض  شــهدت   2008 العــام  قبــل 
ــة مؤسســات  ــة وكاف ــارات يف الدول العق
القطــاع العقاري يف اإلمــارات واملعارض 



تدشين متحف اللوفر وسلسلة متاحف عالمية 
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كبيــرة  طفــرة  البنــاء  بقطــاع  املتعلقــة 
واســتثنائية بكافــة املقاييــس، وهــي فترة 
ــى ســبيل  ــة، وعل ــة العاملي ــل األزم ــا قب م
وصلــت  فقــد   2008 العــام  يف  املثــال 
مــن  أيــام،   3 نحــو  خــالل  املبيعــات 
انعقــاد دورة معــرض أبوظبــي للعقــارات 
واالســتثمار لذلــك العــام، مبــا يناهــز 2 
مليــار درهــم، فقــد كانــت هنــاك طفــرة 
وكادت  اإلقبــال،  لزيــادة  نتاجــاً  هائلــة 
مألوفــة،  غيــر  مفارقــات  حتــدث  أن 
فيمــا حدثــت حاثــة غريبــة تؤكــد كثافــة 
ــى متلــك عقــارات يف إمــارة  ــال عل اإلقب
أبوظبــي، حيــث اضطــر أحــد راغبــي 
حجــز وحــدة ســكنية يف جنــاح شــركة 
للعقــارات  أبوظبــي  معــرض  الــدار يف 
الطابــور  يتخطــى  أن  يف  واالســتثمار، 
عليــه  تضيــع  أن  مــن  خوفــاً  الطويــل 

فرصــة احلجــز، حيــث قــّرر الذهــاب 
وعــرض  الطابــور  يف  شــخص  ألّول 
عليــه مبلــغ 50 ألــف درهــم. كمــا حدثــت 
ــق  ــي صدي ــث كان ل مفارقــة أخــرى، حي
يديــر شــركة عقاريــة نهايــة أّول يــوم مــن 
انعقــاد املعــرض، وأفــرغ مــا يف مالبســه 
وكانــت شــيكات حجــز وحــدات عقاريــة 
ــوم واحــد فقــط بقيمــة 200  ــة ي حصيل

مليــون درهــم.

وهــذا يدلــل علــى أجــواء إيجابيــة لتلــك 
الطفــرة الســابقة، ولكــن هــذا ال يعنــي 
تعــود  ولــن  اســتثنائية،  طفــرة  أنهــا 
مســتقباًل، بــل نحــن متفائلــن ألبعــد 
القطــاع  ازدهــار  مســيرة  يف  مــدى 
العقــاري يف إمــارة أبوظبــي، إذ بالنظــر 
بهــا  تتمتــع  التــي  الهائلــة  للمقومــات 
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إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات 
العقــاري،  القطــاع  صعيــد  علــى 
التشــريعات  صــدور  وكذلــك 
املشــجعة والضامنــة حلقــوق كافــة 
األطــراف، وتوجــه إمــارة أبوظبــي 
علــى  رياديــة  مشــاريع  لطــرح 
والترفيهــي  الســياحي  الصعيــد 
وحتولهــا لوجهــة جــذب عامليــة مــع 
ــر الباريســي  ــاح متحــف اللوف افتت
وكذلــك  الســعديات،  جزيــرة  يف 
متحفــن آخريــن جــاري افتتاحمها 
وتشــييد  املقبلــة،  املرحلــة  يف 
مراكــز تســّوق حديثــة ومنتجعــات 
ترفيهيــة عامليــة يف جزيــرة يــاس، 
الفندقيــة  القاعــدة  تطويــر  مــع 
عامليــة  اقتصاديــة  ومشــاريع 
ســينعكس  هــذا  فــإن  الطــراز، 
علــى  املطــاف  نهايــة  يف  إيجابــاً 
التــي  الطفــرة  ذات  حتقيــق 
شــهدها ســابقاً القطــاع العقــاري 
يف اإلمــارة مبــا فيهــا كذلــك فرص 

ــي  ــي الدول منــو وتوســع معــرض أبوظب
أن  ويتوقــع  واالســتثمار،  للعقــارات 
تشــهد الــدورة التاســعة مــن املعــرض 
للعــام 2017، مشــاركة أكثــر مــن 150 
عارضــاً مــن كبريــات شــركات العقــار 
واألجنحــة الوطنيــة للــدول مــن نحــو 
30 دولــة. 2018 نتوقــع طفــرة كبيــرة 
يف النمــو االقتصــادي بالدولــة وعلــى 
صعيــد منــو املعــرض نتوقــع أن تناهــز 
مــن  أكثــر   2018 العــام  يف  املســاحة 
15 ألــف متــر مربــع مقارنــة مبســاحة 
 ،2017 اجلــاري  للعــام  متــر   8000
دورة  أول  يف  متــر  بـــ3000  ومقارنــة 

.2005 العــام  للمعــرض 

فهنــاك  الــزوار  عــدد  صعيــد  وعلــى 
زوار مــن 70 جنســية، ونتوقــع تزايــد 
تلــك األعــداد العــام 2018 مــع طرحنــا 
بنجــاح وأجنــدة مدروســة برامــج متلــك 
يف  للوافديــن  أخــرى  دول  جنســية 

األخــرى. الــدول  يف  اإلمــارات 
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ودبــي  أبوظبــي  إمارتــي  تســتضيف 
بصفــة دوريــة، معــرض ســيتي ســكيب، 
هــل هنــاك تضــارب بــن أجنــدة ســيتي 
للعقــارات  أبوظبــي  ومعــرض  ســكيب 
مــن  تتخوفــون  وهــل  واالســتثمار، 
خصوصيــة  هنــاك  أن  أم  املنافســة، 
خاصــة  العقاريــة،  املشــاريع  طــرح  يف 
أنكــم تعــدون املنظمــن احملليــن ألّول 
معــرض عقــاري ينطلــق مــن أبوظبــي، 
مبــا يعــّزز قــدرات اإلمــارات يف صناعــة 
املعــارض العامليــة، ويســاهم يف حتويلهــا 
لوجهــة بــارزة يف ذلــك القطــاع احليوي؟
ــارض  ــم املع الســلطات املختصــة بتنظي
قوانــن  عت  شــرَّ أبوظبــي،  إمــارة  يف 
منظمــة، لضمــان عــدم حــدوث تضــارب 
للعقــارات  أبوظبــي  معــرض  بــن 
واالســتثمار، ومعــرض ســيتي ســكيب، 
أو أي معــارض عقاريــة أخــرى مــن جهة 
وعلــى  االنعقــاد.  فتــرات  يف  التباعــد 
صعيــد أوجــه التفــرد لــكل معــرض فــإن 
معــرض ســيتي ســكيب ليــس مســموح 
فيــه بالبيــع لألفــراد، ولكنــه للعــرض 
والتواصــل مــع كبــار املســتثمرين، ولكــن 
هــذا العــام متــت املوافقــة علــى أن يكون 
معــرض ســيتي ســكيب يف دبــي يســمح 
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بيبــع مباشــر لألفــراد واجلمهــور. 
معــرض  تأســيس  مــن  الهــدف  وكان 
منــذ  واالســتثمار  للعقــارات  أبوظبــي 
العــام 2005، تواجــد جنســيات متعــددة 
يف أبوظبــي ودولــة اإلمــارات ممــا يعنــي 
للتملــك  لهــم  الفرصــة  إتاحــة  أهميــة 
يف دولهــم األم مــن دون حتمــل عنــاء 
الذهــاب لشــراء عقــار، حيث مت االتفاق 
مــع شــركات يف دول تلــك اجلنســيات 
علــى احلضــور واملشــاركة يف معــرض 
ــارات واالســتثمار، وهــذا  ــي للعق أبوظب
ــد وشــراء  ــن التعاق ــى الوافدي ســّهل عل
دومنــا  بلدانهــم  يف  ســكنية  وحــدات 

الســفر. 

لقوانــن  احلكومــة  إصــدار  وبعــد   
التملــك العقــاري احلــر بدأنا نســتقطب 
داخــل  العقاريــة  الشــركات  كبريــات 
الدولــة للمشــاركة يف املعــرض وتقــدمي 
فــرص االســتثمار العقــاري للوافديــن 

يف عقــارات داخــل الدولــة.

معــرض  فــإن  ذلــك،  علــى  يضــاف 
أبوظبــي للعقــارات واالســتثمار هــو أّول 
معــرض وبصفــة رســمية وبتســهيالت 
كبيــرة يســتقطب شــركات متخّصصــة 
لبعــض  اجلنســية  منــح  مجــاالت  يف 
الــدول مقابــل برامــج التملــك العقــاري، 
مقارنــة  املعــرض  تفــرد  يعــّزز  وهــذا 
قســم  ولدينــا  األخــرى.  باملعــارض 
خــاص للجنســية واإلقامــة يف املعــرض 
للوافديــن، مــن خــالل تخصيــص صالــة 
لنحــو 40 شــركة دوليــة متخّصصــة يف 
تقــدمي تلــك اخلدمــات لراغبــي التملــك 
مــن مختلــف دول العالــم، وكذلك مؤمتر 
لطــرح  العــام ســيتم تخصيصــه  هــذا 
أفضــل التصــورات وأحــدث املمارســات 
املتبعــة يف تقــدمي تلــك اخلدمــة، حيــث 
خدماتهــا  عــن  شــركة  كل  ســتتحدث 
والتســهيالت التــي تقدمهــا، مــع حضور 
خبــراء ومكاتــب محامــاة قانوينــة مــن 

مختلــف دول العالــم.

ذات  املؤسســات  مختلــف  تواجــد 



نتقدم بالشكر لدائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي واتحاد غرف التجارة 
بالدولة لرعايتها لمعرض أبوظبي للعقارات واالستثمار

سبتمبر 2017 56

معارض

حتــت  العقــاري  بالقطــاع  الصلــة 
كاملؤسســات  »آيــرس«  معــرض  مظلــة 
التمويليــة واالستشــارية والعقاريــة.. 
هــل ذلــك يســاهم يف حتقيــق نتائــج 
املشــاركة  وعوائــد إيجابيــة للشــركات 
وزوار  املســتثمرين  علــى  فضــاًل 
وشــراء  اقتنــاء  بغــرض  املعــرض 

عقاريــة؟  وحــدات 
نحــن نهــدف مــن ذلــك األمــر لتقــدمي 
لتســهيل  تكامليــة  خدمــات عقاريــة 
كافــة صفقــات البيــع والشــراء لــذا 

ــة  ــارات جلــذب وتواجــد كاف ندعــم خي
العقــار  بقطــاع  املعنيــة  الشــركات 
واملؤسســات  املصــارف  مــن  والبنــاء 
الهندســين  واالستشــارين  التمويلــة 
واملطوريــن وشــركات الديكــور والبنــاء 
يعــرف  مــا  لدينــا  كذلــك  وغيرهــا، 
مبنصــة املســتثمرين، حيــث توجــد قاعة 
مخّصصــة لكبــار املســتثمرين لعــرض 
املشــاريع بصفــة مباشــرة بينهــم وكذلــك 
ال  ملســتثمرين  اجتماعــات  تخصيــص 
يشــاركون بأجنحــة يف املعــرض ولكنهــم 
مشــاريع  لبحــث  اخلــارج  مــن  يأتــون 
مســتثمرين  مــع  مجديــة  فــرص  أو 
األخــرى.  العالــم  دول  مــن  نظرائهــم 
وهــذا يقلــل وقــت وجهــد املســتثمرين 
مــن الــدول األخــرى، حيــث يتــم تنســيق 
أكثــر مــن 10 اجتماعــات لــكل مســتثمر 

مــع مســتثمرين آخريــن.

مــا خارطــة التواجــد لشــركة دوم علــى 
خارطــة صناعــة املعــارض العامليــة، هــل 
مــع وجهــات عامليــة لصناعــة  تنســقون 
للتوســع  تخططــون  هــل  أم  املعــارض، 
عامليــًا لتنظيــم معــارض خــارج اإلمــارات 

املقبلــة؟  املرحلــة 
يف  احلالــي  الوضــع  أن  يف  شــك  ال 
أبوظبــي واإلمــارات بــات جاذبــاً لصناعة 
فإننــا  لــذا  كبيــر،  بشــكل  املعــارض 
وانطالقــاً مــن كوننــا شــركة وطنيــة، نرى 
أهميــة اســتمرارنا يف إقامــة املعــارض 
داخــل الدولــة يف ظــل املنــاخ واحملفــزات 
اإليجابيــة املتعــددة، ولكــن علــى صعيــد 
جتهيــزات املعــارض فلنــا تواجــد عاملــي 
بفضــل اهلل، حيــث نتعــاون مــع شــركات 
عامليــة يف جتهيــز أجنحــة املعــارض وفقاً 
ألعلــى املعاييــر العامليــة، وعلــى ســبيل 
املثــال فقــد قامــت شــركة دوم بتصميــم 
ــران االحتــاد  ــاح شــركة طي ــب جن وتركي
يف معــرض عاملــي للطيــران يف لنــدن، 
وكذلــك لدينــا عقــود مــع شــركات عامليــة 

ــك الصــدد. ــرة يف ذل كبي



اشادات من شخصيات

»تعتبــر جتربتنــا يف أبوظبــي إيجابيــة جــدا حتــى اآلن ، شــهدنا اهتمــام كبيــر يف برنامــج »ســانت 
كيتــس ونيفيــس«. بالنســبة للمؤمتــر واملعــرض تلقينــا إقبــال و اهتمــام حقيقــي ملختلــف البرامج. 
أغلــب املتقدمــن مــن باكســتان والهنــد. كمــا ســنح املعــرض الفرصــة للكثيــر مــن األشــخاص 
للحضــور و التحــدث ملختلــف املمثلــن و التعــرف علــى معلومــات و تفاصيــل أكثــر عــن اخليــارات 

املتاحة«.

 اندرو كوفيل
مدير شركة »هنري ويلشاير«

»جتربتنــا يف املعــرض كانــت مذهلــة. كان لدينــا إقبــال جيــد. ســيكون هــذا املعــرض 
انطالقــة جيــدة ملســتقبلنا«.

ليس خان،
الرئيس التنفيذي المواطنة من خالل وحدة االستثمار  

حكومة سانت كريستوفر ونيفيس

»»دوم« للمعــارض شــهد جنــاح كبيــر العــام املاضــي و لهــذا نحــن هنــا هــذه الســنة، باإلضافــة 
للشــراكة مــع »دوم« للمعــارض التــي قمنــا بهــا. نحــن ســعداء للغايــة باكســبو لهــذا العــام«.

 بيج محي الدين،
 الرئيس التنفيذي »بيات للخدمات القانونية«

سبتمبر  572017



» كانــت جتربــة مذهلــة لنــا يف املعــرض يف األســبوع املاضــي، حيــث شــهدنا إقبــال كبيــر 
ــع  ــارة للمواق ــر مــن 20 زي ــات األن و أكث ــر مــن املتابع ــا الكثي ــة. لدين و استفســارات مهم

يوميــاً«.

المهندس عبد العزيز فكري،
 القائم بأعمال المدير »الشارقة إلدارة األصول«

»إنــه لشــرف لنــا أن نكــون يف معــرض اإلقامــة واملواطنــة الدوليــة يف أبوظبــي. ونحــن 
فخــورون جــدا للمشــاركة يف رعايــة هــذا احلــدث. انــه لنجــاح كبيــر. نحــن ســعداء جــدا 
ــن أيضــا  ــي، و لك ــي و دب ــن أبوظب ــط م ــس فق ــد شــهدنا زوار لي ــج واحلضــور. لق بالنتائ
املســافرين للمنطقــة.  »أرتــون كابيتــال« شــركة عمرهــا 10 ســنوات مــع أكثــر مــن 8 عقــود 

حكوميــة. قامــت شــركة »أرتــون كابيتــال« بإجــراءات جــواز الســفر ألكثــر مــن 5000 عائلــة. 
ونحــن علــى ثقــة بأنــه مجــال موعــود باالزدهــار«.

الكسندر بيلو،
الشريك اإلداري »سي اس العالمية«

ــار واالســتثمار. نحــن ســعداء  ــي للعق ــرض الدول ــا للمشــاركة يف املع ــون حق »نحــن ممتن
لتلقــي مثــل هــذه الــردود اإليجابيــة مــن أول مشــاركة لنــا يف معــرض أبــو ظبــي. لقــد 
اخترنــا »ايريــس« للعمــل معهــم  لســمعتها الطيبــة يف هــذا املجــال، ومتكــن املعــرض مــن 
ــر مشــاريعنا يف الشــارقة،  ــن عــرض أكب ــا هــذه الفرصــة م ــد مكنتن ــا. وق جتــاوز توقعاتن

وخاصــة مشــروعنا اجلديــد يف »واحــة الصجعــة الصناعيــة«، إلــى أكثــر مــن 10،000 زائــر 
مــن جميــع أنحــاء العالــم.

الدكتور جان فيليب تشيكوتي،
 الشريك اإلداري »تشيكوتي كاوتشي«

»نحــن متحمســون ملشــاركتنا  يف أبــو ظبــي يف أول مؤمتــر »الشــركات للعمــالء« للعقــارات 
و التوطــن. 

ولقــد كان املؤمتــر مشــجعا للغايــة. أجبنــا علــى استفســارات عائليــة كثيــرة. و أيضــا 
اشــتركنا  يف برنامــج اإلقامــة يف مالطــة«.

 ارماند ارتون،
الرئيس »أرتون كابيتال«
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الدولــي  البنــك  بعثــة  مــع  املصريــة، مؤخــراً،  أجــرت احلكومــة 
إجــراءات  البنــك،  اشــيش خــان مديــر مشــروعات يف  برئاســة 
توقيــع الشــريحة الثالثــة واألخيــرة بقيمــة مليــار دوالر مــن التمويــل 

املخصــص مــن البنــك بقيمــة 3 مليــارات دوالر.

وســبق أن حصلــت مصــر علــى الشــريحتن األولــى والثانيــة بقيمــة 
مليــاري دوالر لدعــم البرنامــج االقتصــادي واالجتماعــي.

وأوضحــت الدكتــورة ســحر نصــر، وزيــرة االســتثمار والتعــاون 
الدولــى مبصــر، أن الــوزارة تعمــل علــى ضــخ اســتثمارات جديــدة 
مبشــاركة القطــاع اخلــاص يف ظــل احلوافــز التــي يتضمنهــا قانــون 
االستثمار اجلديد لالستثمار يف املناطق األكثر احتياجاً.. مشيرة 
إلــى أن مصــر قامــت بعــدد مــن اإلجــراءات اإلصالحيــة ســاهمت 
يف حتســن بيئــة االســتثمار مثــل تصديــق  الرئيــس املصــري عبــد 
الفتــاح السيســي علــى قانــون االســتثمار اجلديــد وموافقــة مجلــس 
الــوزراء علــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون االســتثمار واتخــاذ عــدد 

مــن اإلجــراءات يف مجــال احلوكمــة.

علــى  التوقيــع  إجــراءات  يف  اإلســراع  أهميــة  الوزيــرة  وأكــدت 
الشــريحة الثالثــة قبــل نهايــة العــام اجلــاري وأن تســاهم يف حتفيــز 
اســتثمارات القطــاع اخلــاص لدعــم املشــروعات التنمويــة التــي 
ــز النمــو املســتدام العــادل،  مــن شــأنها توفيــر فــرص عمــل وتعزي
إضافــة إلــى دعــم برنامــج احلكومــة للحمايــة املجتمعيــة ملســاندة 
الطبقــات واحملافظــات األكثــر احتياجــاً مــن خــالل مشــروعات 

ذات عائــد مباشــر عليهــم. 

مصر : مفاوضات 
مع البنك الدولى 

للحصول على 
قرض مليار دوالر
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 بــدت تتضــح رويــداً رويــداً مالمــح رؤيــة اململكــة العربيــة 
الســعودية 2030، علــى صعيــد تطويــر واالرتقــاء بحزمــة 
ــي،  ــر اقتصــاد عرب ــة باألخــص يف أكب القطاعــات االقتصادي
حيــث تبــدو برامــج اخلصخصــة خيــاراً مفضــاًل لالرتقــاء 
التنــّوع  خطــى  وتفعيــل  االقتصاديــة  قطاعاتهــا  مبنظومــة 
القائمــة علــى حتقيــق القيمــة املضافــة للدخــل القومــي وخلــق 
فــرص عمــل وحتســن مؤشــرات األداء، وهــو مــا ينعكــس علــى 
مــا أعلنتــه مؤخــراً الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي الســعودية 
مــن التوجــه خلصخصــة كافــة مطــارات اململكــة وحتويلهــا 
أجنــدة  مــع  تتماشــي  مســتقلة  ملعاييــر  تخضــع  لشــركات 

خصخصتهــا مــن أجــل حتســن األداء.

اســتراتيجيات اخلصخصــة  أن  علــى  الهيئــة  أكــدت  كمــا   
ــا للدراســة، ويترافــق  ــى برامــج ورؤى مت إخضاعه تعتمــد عل
ــز  ــك عبدالعزي ــدة بتدشــن مطــار املل ــات مؤك ــك مــع توقع ذل
ــن  ــي م ــذي ســينطلق يف النصــف الثان ــد يف جــدة، وال اجلدي
2018 حتــت إدارة شــركة »شــاجني« الســنغافورية التــي تديــر 
التشــغيل ملــدة 20 عامــاً وتُعــد مــن أفضــل الشــركات يف هــذا 

المطارات السعودية على درب الخصخصة
ــم. ــى مســتوى العال املجــال عل

وأوضــح محمــد بــن عبدالعزيــز الشــتوي مســاعد الرئيــس 
الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي للشــؤون املاليــة خــالل لقــاء يف 
الريــاض بعنــوان »األثــر االقتصــادي خلصخصــة الهيئة العامة 
للطيــران املدنــي«، أن الهيئــة ســتقوم بفصــل شــركة الطيــران 

املدنــي القابضــة عــن الهيئــة ومبوجــب ذلــك 
تصبــح »الشــركة القابضــة« املســؤولة عــن 

اجلانــب التشــغيلي جلميــع مطــارات اململكــة 
علــى أن تواصــل الهيئــة دورهــا يف اجلانــب 
التشــريعي لقطــاع الطيــران والنقــل اجلــوي.

التوجــه مت تأســيس شــركة  لهــذا   وتفعيــاًل 
مطــار امللــك فهــد الدولــي بالدمام وســيتواصل 
علــى  املطــارات  جلميــع  الشــركات  تأســيس 
القابضــة  املدنــي  الطيــران  شــركة  تكــون  أن 
االســتثمارات  لصنــدوق  مملوكــة  مســتقباًل 

العامــة 100 يف املائــة.
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8.49 مليار ريال أرباح »سابك«
في النصف األّول من 2017

حققــت شــركة ســابك الســعودية، أرباحــاً عــن النصــف األّول مــن العــام اجلــاري 2017، بنســبة زيــادة ناهــزت %14 
مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام املاضــي، حيــث ارتفعــت األربــاح مــن 7.87 مليــارات ريــال ســعودي إلــى 8.94 مليــارات 
ريــال، وذلــك رغــم انخفــاض األربــاح للربــع الثانــي مــن 2017م، مقارنــة بالربــع األّول مــن العــام احلالــي، والربــع املماثــل 

مــن العــام املاضــي.

وأعلنــت الشــركة، عــن حتقيقهــا أربــاح يف الربــع الثانــي مــن العــام احلالــي مبقــدار 3.71 مليــارات ريــال ســعودي مقارنــة 
بـــ4.96 مليــارات ريــال يف الربــع الثانــي مــن العــام املاضــي، و5.24 مليــارات ريــال للربــع األول مــن عــام 2017م.

وأرجعــت الشــركة االنخفــاض يف أرباحهــا يف الربــع الثانــي لهــذا العــام، مقارنــة بالربــع الثانــي مــن العــام املاضــي، والربــع 
األّول مــن العــام احلالــي، ومبقــدار 25% و29.2% علــى التوالــي، إلــى زيــادة تكلفــة املبيعــات وانخفــاض الكميــات 
املباعــة، عــالوة علــى انخفــاض يف كميــات وأســعار املبيعــات لشــركة )حديــد( التابعــة، التــي ســجلت خســائر مقدارهــا 

483 مليــون ريــال، مقارنــة مــع أربــاح بلغــت86  مليــون ريــال لنفــس الربــع مــن العــام املاضــي.

وعّبــر ســعادة األســتاذ يوســف بــن عبداللـــه البنيــان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة )ســابك( الرئيــس التنفيــذي، عــن تفاؤلــه 
بــأداء )ســابك(، رغــم التراجــع اآلنــي يف أرباحهــا للربــع احلالــي، حيــث اعتبــر أن مثــل هــذا التراجــع ال يشــير إلــى أيــة 

مشــاكل جوهريــة يف أداء الشــركة.
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المجتمعمناسبات

»أريبيان بزنس« تختار سعادة الدكتور  جمال سند السويدي، 
مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ضمن 

أذكى 100 شخصية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسّلحة يستقبل أبطــال الجوجيتسو وأولياء أمورهم

مجتمع االعمال



جامعة »ال تروب« األسترالية لألبحاث تحتفل بيوبيلها الذهبي في دبي، بحضور كيلي 
سميث نائب مدير الجامعة للشؤون الدولية، الطالب والخريجون وعدد من المسؤولين 

الحكوميين وكبار الشخصيات 

خلف أحمد الحبتور، مؤّسس 
ورئيس مجلس إدارة مجموعة 
الحبتور يستقبل سعادة بيغو 
غوتيتش، رئيس وزراء كانتون توزال 
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معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، 
القائد العام لشرطة أبوظبي يكّرم 

فريق اإلمارات والذي يمّثل الدولة 
في »مسابقة المهارات العالمية 

2017« بأبوظبي، تقديراً النضمامهم 
إلى مبادرة »كلنا شرطة«.

شركة استيكو العقارية تنال ثالثة جوائز خالل حفل توزيع جوائز العقارات العربية 
واألفريقية الذي أقيم مؤخراً في دبي

أعلن سعادة محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة االتحاد للطيران عن  تعيين 
توني دوغالس في منصب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة 

مجتمع االعمال
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»مركز محمد بن راشد للفضاء« يفوز بجائزة التمّيز للتنوع في الجغرافيا والفئات العمرية 
والتوازن بين الجنسين« التابعة لـ »االتحاد الدولي للمالحة الفضائية«، تقديراً لمبادراته في 

تعزيز دور الشباب والمرأة في قطاع الفضاء.

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة، سياحة 
الشارقة تفتتح مكتب المنطقة الشرقية 
للمعلومات السياحية في مدينة خورفكان

فندق جنة برج السراب يحصل على 
عضوية النخبة من االتحاد العالمي 

للشركات، لتمّيزه في قطاع األعمال 
وجودة الخدمات، الخدمة، نظام اإلدارة، 

االبتكار، اإلبداع والمسؤولية االجتماعية 
للشركات.



تتبنــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نهــج وفلســفة إســعاد كل مــن يقيــم علــى أرضهــا، ســواًء أكانــوا 
مواطنــن أم وافديــن للعمــل إو الزيــارة لالطــالع علــى تلــك التجربــة الفريــدة يف بنــاء املجتمعــات التــي 
جتعــل الســعادة شــعاراً وغايــة ومطمحــاً ترنــو إليــه جهــود كل املؤسســات، وهــو النهــج الــذي تواكــب وجهــود 
اإلمــارات برؤيــة وتوجيهــات قيادتهــا الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى«، البتــكار كال مبــررات رســم الســعادة 
يف القلــوب قبــل الوجــوه، وهكــذا نــرى كل مــن يقيــم علــى تلــك األرض املباركــة يشــعر بــل يحصــد الســعادة 
يف يومــه، ويف عملــه، ويف جــل شــؤون حياتــه، وفيمــا تســتمر اإلمــارات يف البنــاء والتطــّور احلضــاري 
ــدى األفــراد ألن مــا حتقــق  ــواءم مــع الرضــا والشــعور بالســعادة ل ــة يف اإلمــارات تت ــرى مؤشــرات التنمي ن

ــك املضمــار.  ــدول يف ذل ــد مــن ال باختصــار يفــوق جناحــات العدي

وهــا هــي إمــارات الســعادة جتنــي ثمــار جهودهــا ورؤيــة قيادتهــا الرشــيدة مزيــداً مــن احلــب واالنتمــاء 
ألرض تلــك الدولــة الطيبــة لــكل مــن يقيــم فيهــا حتــى باتــت الدولــة مطمحــاً للعديــد مــن األفــراد مــن 

مختلــف دول العالــم للعيــش يف ربوعهــا.

وهــا هــي كافــة املؤسســات يف اإلمــارات تســير علــى نهــج ومقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، أن الســعادة قيمــة إنســانية تعمــل قيــادة 

دولــة اإلمــارات علــى تعميمهــا وترســيخها منطــاً وأســلوب حيــاة لــكل أفــراد مجتمــع اإلمــارات.

ينتابنــي الشــعور بالســعادة كلمــا أســير يف طرقــات وشــوارع اإلمــارات، وعندمــا كنــت أقــود ســيارتي، لفــت 
انتباهــي يف شــارع بإمــارة دبــي اجلميلــة لوحــة ذكيــة تشــير لوجــه غاضــب وإنــه غيــر ســعيد ويطلــب منــي 
تخفيــض الســرعة، وســرعان مــا خفضــت ســرعة ســيارتي وفقــاً للمســموح بــه، وفيمــا لــم أجتــاوز مســافة 
قصيــرة، حتــى صادفتنــي لوحــة ذكيــة أخــري تشــير لوجــه يبتســم ويشــكرني للحفــاظ وااللتــزام باحلــد 

ــة يــا إماراتنــا«.   املســموح بــه للطريــق.. حتدثــت حينهــا مــع نفســي وابتســمت »كــم أنتــي جميل

ــا أن  ــا واملقيمــن عليه ــث وعــدت مواطنيه ــه، حي ــذى ب ــداً يحت ــارات أصبحــت منوذجــاً رائ ــد أن اإلم واملؤك
يصبحــوا أســعد الشــعوب، وبالفعــل ووفقــاً لتقريــر الســعادة العاملــي الــذي تنشــره شــبكة حلــول التنميــة 
املســتدامة التابعــة لــألمم املتحــدة. علــى الصعيــد العربــي، فقــد جــاء ترتيــب دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة يف مقدمــة الــدول العربيــة ويف )املرتبــة 21 عامليــاً( )أســعد دولــة عربيــة( لعــام 2017، ضــم التقريــر 
أكثــر مــن 150 دولــة، ويصــدر وفقــاً لعــدد مــن املعاييــر، منهــا نصيــب الفــرد يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي، 
ومتوســط العمــر واحلريــة، وســخاء الدولــة علــى مواطنيهــا، كمــا يتضمــن الدعــم االجتماعــي وغيــاب 

الفســاد يف احلكومــات أو األعمــال.

شــكرآ دولة الســعادة دولة االمارات

بقلم 
إميان كامل حســن

سوالف نسائية

االمارات رائدة السعادة 
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