


بقلم رئيس التحرير 

ــدول  ــه الكالســيكية لل ــدة وتصنيفات ــه التلي ــي مبرتكزات ــات االقتصــاد العامل ــن ملجري ــن االقتصادي ــراء واملراقب ــد اخلب ــدر بخل ــم ي ــه ل لعل
م والرفاهيــة االقتصاديــة، أن يأتــي يومــاً ويــرى العالــم أجمــع تغييراً شــمولياً - ليس لأليدلوجية  واألقاليــم، وحلظــوة الــدول علــى ســلم التقــدُّ
االقتصاديــة فحســب لدولــة يف حجــم اململكــة العربيــة الســعودية كأكبــر منتــج للنفــط يف العالــم - بــل ترافقــاً مــع خطــوات عمليــة ومبــادرات 

معلنــة محســوبة ومحســومة ال تقبــل اخلضــوع حتــت بنــد الدعايــة ملنجــزات لــم تنجــز بعــد.
إن املراقــب لقــرار اململكــة االســتراتيجي والتاريخــي بإطــالق رؤيتهــا الواعــدة للعــام »2030« يف أبريــل مــن العــام 2016، إمنــا يــدرك أن تلــك 
الرؤيــة، وذاك القــرار يعــودان لعقــود مــن املثابــرة والطمــوح والعزميــة اخلالقــة يف البنــاء، وليــس ردة فعــل ألزمــة التهــاوي احلــاد ألســعار 

النفــط العامليــة منــذ منتصــف العــام 2014. 
نعــم نــكاد جنمــع اآلن كرجــاالت اقتصــاد وخبــراء، علــى دهشــتنا لتسلســلية ووقــع املبــادرات االقتصاديــة العامليــة والفريــدة التــي تطرحهــا 
اململكــة بعقليــة قياديــة شــابة ممثلــة يف ولــي العهــد الشــاب األميــر محمــد بــن ســلمان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، ومبــا يواكــب ترجمــة 
لفلســفة ورؤيــة خــادم احلرمــن الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز »حفظــه اهلل تعالــى«، التأكيــد علــى  تهــاوي تبشــيرات الشــامتن 

واملهولــن بــأن أزمــة النفــط هــي الكاشــفة والقاســمة لالقتصــاد الســعودي، كونــه اقتصــاداً يعتمــد بشــكل كبيــر علــى صــادرات النفــط. 
ــن انقــالب يف الفكــر  ــة الســعودية، مــا ب ــم أجمــع للمملكــة العربي ــا العال ــي نراهــا ويراهــا معن ــة الت تعــّددت املســميات للتطــّورات املذهل
ــر«، ألن  ــزال مــدوي بقــوة 10 ريخت ــا بـــ »زل ــراه األقــرب للواقــع، وصفه ــا مــا ن ــة، ولكنن ــة أيدلوجي ــورة اقتصادي االقتصــادي للمملكــة، أو ث
اهتزازاتــه كانــت عاليــة ومفاجئــة، ونطاقــه مــا زال ممتــداً بحــدود الســماء كمقولــة ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان يف مبــادرة مســتقبل 

االســتثمار.
واليــوم بعــد املزيــد مــن مبــادرات اململكــة التــي تتســارع يف أعقــاب تلــك الرؤيــة الواعــدة، والتــي بــدأت مببــادرة مــن العيــار الثقيــل بتخصيــص 
نســبة مــن أســهم »أرامكــو الســعودية«، مــع  مبــادرات متتابعــة ومتالحقــة  لصنــدوق االســتثمارات الســعودية علــى اخلارطــة العامليــة، تواكبــاً 
مــع إطــالق العنــان لتعزيــز قنــوات الشــراكة مــع اجلهــات والــدول واملؤسســات العامليــة الفاعلــة التــي تســتهدف أحــداث نقلــة يف االقتصــاد 
الســعودي، وباألخــص عبــر تطويــر التقنيــات احلديثــة، وتراكــم العوائــد االقتصاديــة مــن مصــادر متعــّددة، فإننــا نــرى والدهشــة تأخذنــا مرة 
أخــرى، اململكــة تطلــق مشــروع »نيــوم« بتكلفــة تناهــز 500 مليــار دوالر يربــط اململكــة مــع مصــر واألردن يف بوتقــة وشــراكة اقتصاديــة تقفــز 
نحــو املســتقبل، وتؤمــن احتياجــات ملحــة مــن التطــّور االقتصــادي، وردم فجــوة التنميــة الرقميــة كــون املشــروع يعتمد بالكامــل على التقنيات 

احلديثــة، وعبــر شــراكات مــع مؤسســات عامليــة متخّصصــة.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه بعــد ذلــك الزلــزل، مــا هــي التوابــع علــى صعيــد منطقتنــا العربيــة الغارقــة يف أتــون املاضــي، ولنطــرح الســؤال 
بــال مواربــة هــل ســنرى توابــع وارتــدادات إيجابيــة بنــاءة للزلــزال االقتصــادي الــذي شــهدته كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية، وشــقيقتها 
علــى درب احلداثــة والتطــّور واإلبــداع يف خطــط التنميــة وحصــاد مؤشــرات عامليــة يف أغلــب املجــاالت التنمويــة وهــي دولــة اإلمــارت التــي 
حتققــت بتوجيهــات ورؤيــة قيادتهــا الرشــيدة ممثلــة يف صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، 
وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، وهــل 

ســيكون لــه مشــهد مماثــل ومحــاكاة مــن قبــل العديــد مــن دول املنطقــة الغارقــة يف حســابات وصراعــات آنيــة؟.
يبقى زلزال البناء والتشييد مستمراً وننتظر توابعه، لعلنا نرى خطى مماثلة من العديد من دول منطقتنا العربية.. هل هذا ممكن؟!

زلزال المملكة.. 10 ريختر

االفتتاحية
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تنظــم غرفــة جتــارة وصناعــة دبــي، منتصــف نوفمبــر املقبــل يف أبــراج اإلمــارات بدبــي، املؤمتــر 
العاملــي جلائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال، والــذي سيشــهد إطــالق دورتهــا العاشــرة 
مبشــاركة نخبــة مــن أبــرز الشــخصيات والقيــادات احملليــة والعامليــة املتخصصــة يف متيــز األعمال 

واألداء املؤسســي. 

ومتاشــياً مــع أهــداف البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة ورؤيــة اإلمــارات 2021 وحتــت 
عنــوان »محفــزات النمــو يف الشــركات احلديثــة ودور العامــل البشــري«، يهــدف املؤمتــر إلــى 
تســليط الضــوء علــى محــركات النمــو الرئيســية يف الســوق مــع التركيــز علــى أهميــة االســتفادة 

مــن العامــل البشــري.

ويقــدم املؤمتــر رؤى فعالــة وآليــات عمليــة ومعلومــات قيمــة حــول مواضيــع متنّوعــة أبرزهــا أهميــة 
ــة ومســتقبل  ــى إنتاجي ــة العمــل وتأثيرهــا عل ــة يف بيئ ــة اإليجابي ــوم الســعادة والطاق ــز مفه تعزي
الشــركات والتغييــرات اجلذريــة يف بيئــة األعمــال وكيفيــة التأقلــم معهــا وكيفيــة بنــاء قــدرات 
العمالــة بهــدف حتمــل ضغوطــات العمــل، باإلضافــة إلــى تغييــر ســلوكيات املســتهلكن وتوقعاتهــم 

املســتقبلية.

وأكــد ســعادة حمــد بوعميــم مديــر عــام غرفــة دبــي أهميــة تنظيــم هــذا املؤمتــر، الفتــاً إلــى 
ــرز املمارســات واالجتاهــات  ــى أب ــب عل ــادل املعلومــات واالطــالع عــن كث ــة لتب ــه منصــة مثالي أن

والتحديــات الرئيســية العامليــة التــي تغيــر مــن األداء املؤسســي.

وأضــاف إن التحــّول الكبيــر يف هيــكل االقتصــاد العاملــي واســتمرار التغييــرات يف احتياجــات 
العمــالء ومــع تطــّور محــددات جنــاح الشــركات يف القــرن احلــادي والعشــرين هنــاك أهميــة 
متزايــدة ملواكبــة الشــركات لالجتاهــات التكنولوجيــة اجلديــدة معتبــراً أن هــذا املؤمتــر ســيوفر 
للشــركات يف دولــة اإلمــارات معلومــات قيمــة حــول هــذه التغييــرات وكيفيــة اتخــاذ نهــج االبتــكار 

ــر أدائهــم املؤسســي. لتطوي

انطالق المؤتمر العالمي
لجائزة محمد بن راشد لألعمال
 14 نوفمبر

أخـــبار
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أخـــبار

دبــي  العقاريــة  دامــاك  شــركة  أعلنــت    
مجــال  يف  الرائــدة  الشــركة  )ش.م.ع.(، 
تطويــر املشــاريع العقاريــة، عــن نتائجهــا 
لعــام  األولــى  التســعة  لألشــهر  املاليــة 
إجمالــي  أظهــرت حتقيــق  والتــي   ،2017
إيــرادات بقيمــة 5.8 مليــار درهــم إماراتــي 
وصــايف أربــاح بواقــع 2.3 مليــار درهــم.

احملجــوزة  املبيعــات  قيمــة  بلغــت  وقــد 
 6 حوالــي  العقاريــة  دامــاك  لشــركة 
مليــارات درهــم إماراتــي، خــالل األشــهر 
وحتــى   2017 عــام  مــن  األولــى  التســعة 
تاريــخ 30 ســبتمبر، ممــا ميّثــل منواً بنســبة 
األولــى  التســعة  باألشــهر  مقارنــة   %13
الشــركة  قامــت  كمــا   .2016 العــام  مــن 
بتســليم 1923 وحــدة، وذلــك مبــا يشــمل 
ــة و1071  852 وحــدة يف مشــاريعها الدولي
وحــدة يف مشــروع »دامــاك هيلــز« يف دبــي. 
وبلــغ مجمــوع نقــد وأرصــدة الشــركة لــدى 
البنــوك 7.9 مليــار درهــم إماراتــي، كمــا 
وصلــت قيمــة الربحيــة للســهم الواحــد إلــى 
ــي  ــغ إجمال ــا بل ــي، فيم 0.38 درهــم إمارات
الديــون 5 مليــارات درهــم حتــى تاريــخ 30 

  .2017 ســبتمبر 

حســن  قــال  النتائــج،  علــى  وتعليقــاً 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ســجواني، 
ــارات  ــة: »شــهد ســوق العق دامــاك العقاري
خــالل  االســتقرار  مــن  مزيــداً  دبــي  يف 
عــام 2017 خصوصــاً مــع تنامــي صفقــات 
البيــع وحتّســن األساســيات االقتصاديــة؛ 
تــزال توقعاتنــا إيجابيــة علــى املــدى  وال 
الشــركة  وتواصــل  والطويــل.  املتوســط 
ــة واســتقطاب  تقــدمي عــروض قيمــة وقوّي
مجموعــة واســعة مــن املشــترين عبــر توفير 
واملنتجــات  الوحــدات  مــن  متنــّوع  طيــف 
بأســعار مغريــة. ونؤكد علــى التزامنا بتبني 
منهــج عمــل ديناميكــي، ومواصلــة التركيــز 
علــى املنتجــات املبتكــرة التــي ســاهمت يف 
ــد مــن  ــى العدي ــب املســتمر عل ــز الطل تعزي
مشــاريعنا املرموقــة مثــل »أيكــون ســيتي«، 

و«دامــاك هيلــز« و«أكويــا أكســجن«.

في األشهر التسعة األولى العام 2017

2.3 مليار درهم صافي أرباح

»داماك العقارية«

أعلنــت شــركة إعمــار العقاريــة عزمهــا البــدء يف إجــراءات 
بيــع أســهم شــركة إعمــار للتطويــر عبــر طــرح أولــي عــام ومــن 

ثــم إدراجهــا يف ســوق دبــي املالــي.

وتتوقــع »إعمــار العقاريــة« بيــع 20% مــن »إعمــار للتطويــر« 
يف عمليــة الطــرح وذلــك يف إطــار اســتراتيجيتها املعلنــة التــي 
تتمثــل يف طــرح شــركاتها التابعــة لالكتتــاب العــام مبجــرد 
بلوغهــا مرحلــة كافيــة مــن النضــج وســيتم عــرض األســهم 
املطروحــة علــى املؤسســات االســتثمارية املؤهلــة وغيرهــا 

ــراد وغيرهــم مــن املســتثمرين.  ــى األف وعل

وقــال ســعادة محمــد علــي راشــد العبــار رئيــس مجلــس إدارة 
»إعمــار العقاريــة«: »تعتبــر »إعمــار للتطويــر« املطّور الرئيســي 
الرائــد لنخبــة املشــاريع الســكنية املجتمعيــة يف اإلمــارات، 
ــن أبرزهــا وســط  ــدة وم ــة الفري ــا املعماري وتشــتهر بأيقوناته
مدينــة دبــي ومرســى دبــي ودبــي مــول وبــرج خليفــة، وال شــك 
يف أن إدراج نشــاط التطوير العقاري بدولة اإلمارات ســيوفر 

للمســتثمرين احملتملــن فرصــة غيــر مســبوقة للمســاهمة يف 
شــركة تطويــر عقــاري متخصصــة توفــر لهــم تدفقــات نقديــة 
قويــة ومســتقرة وتوزيعــات أربــاح مجزيــة كمــا ســيتيح فرصــة 
ــر العقــاري  مهمــة إلظهــار القيمــة احلقيقيــة لنشــاط التطوي
وحتقيــق قيمــة أكبــر ملســاهمي إعمــار مبــن فيهــم احلكومــة 

اإلماراتيــة. 

مــن جانبــه قــال كريــس أودونيــل الرئيــس التنفيــذي لـــ »إعمــار 
للتطوير«: »تعمل »إعمار للتطوير« وفق اســتراتيجية واضحة 
تقضــي مبواصلــة تطويــر مجتمعــات متكاملــة عاليــة اجلــودة 
ــة مبــا  ــة الراقي ــاة العصري ــات منــط احلي وتلبــى كافــة متطلب
يضمــن جتربــة اســتثنائية لعمالئهــا وبفضــل مبيعاتنــا القويــة 
ــي تتواجــد يف  ــازة الت ــا الضخــم مــن األراضــي املمت ورصيدن
مواقــع رئيســية إلــى جانــب مــا تشــهده الســوق العقاريــة مــن 
منــو ضمــن هيكليــة تنظيميــة متطــّورة وبيئــة ســعرية مســتقرة 
تتمتــع الشــركة مبوقــع جيــد يصــب يف صالــح مســاهمينا 

املســتقبلين.

نوايا إلدراج أسهم »إعمار للتطوير« في »دبي المالي«
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أّول  أبوظبــي،  اللوفــر  متحــف  وقــع 
اتفاقيــة حصريــة مــن فئــة البالتينيــوم 
وأقيمــت  للطيــران«،  »االحتــاد  مــع 
قبــة  حتــت  رمزيــة  توقيــع  مراســم 
بتأثيــر  واملعروفــة  املدهشــة  املتحــف 

النــور«.  »شــعاع 

ســيُقام االفتتاح الرســمي ملتحــف اللوفر 
أبوظبــي، يف 11 نوفمبــر املقبــل ليكــون 
اجلغــرايف  املشــهد  يف  بــارزاً  معلمــاً 
وتُعــّد  للمدينــة.  والســياحي  والثقــايف 
التحفــة املعماريــة الرائعــة واحــدة مــن 
بــن قلــة قليلــة مــن املتاحــف العامليــة يف 

العالــم، التــي تتســم باملهابــة مــن ناحيتــي 
ــى حــد ســواء.  ــم عل احلجــم والتصمي

غبــاش،  ســعيد  ســيف  ســعادة  وقــال 
املديــر العــام لدائرة الثقافة والســياحة: 
»تأتــي هــذه الشــراكة املهمــة يف وقــت 
التحضيــرات  مــع  احلمــاس  يحفــه 
الشــهر  املتحــف يف  الفتتــاح  اجلاريــة 
اللوفــر  متحــف  يجمــع  ومــا  املقبــل. 
ليــس  للطيــران«  »االحتــاد  و  أبوظبــي 
مــن  الــزوار  يســتقطبان  أنهمــا  فقــط 
مختلــف أنحــاء العالــم، بــل ويتمتعــان 
أيضــاً بطبيعــة عامليــة. ففكــرة العامليــة 

بالنســبة للمتحــف هــي فهــم العالقــات 
اإلنســانية منــذ بدايــة التاريــخ وحتــى 
يومنــا هــذا مــن خــالل الفــن. نتطلــع 
قدمــاً لالحتفــاء بافتتــاح متحــف اللوفــر 
أبوظبــي بدعــم مــن شــريكنا البالتينــي 

للطيــران«. االحتــاد 

»االحتــاد  ســيعمل  بالتينــي،  كشــريك 
متحــف  مــع  وثيــق  بشــكل  للطيــران« 
التــي  املجــاالت  يف  أبوظبــي  اللوفــر 
التجاريــة  العالمــة  بشــراكة  تتعلــق 
التواصــل  وقنــوات  والتســويق، 
اإلعالميــة  والعالقــات  االجتماعــي، 
واملعــارض،  واملناســبات  والعامــة، 
علــى  والدعــم  الثقــايف،  والتبــادل 
ــى مــن  ــد الشــحن، والبرمجــة عل صعي
الطائــرة، ودعــم الســفر التجــاري. كمــا 
ســتتعاون شــركة هــال إلدارة الوجهــات 
التابعــة لالحتــاد للطيــران مــع املتحــف 
علــى وضــع باقــات ســياحية يف أبوظبــي 

الطلــب.  حســب  مصممــة 

وبــدوره أفــاد بيتــر بومغارتنــر، الرئيــس 
ــول:  ــران، بالق ــذي لالحتــاد للطي التنفي
»اللوفــر أبوظبــي ليــس أي متحــف، بــل 
إجنــازات  يحتضــن  عاملــي  معلــم  هــو 
البشــرية علــى صعيــد الفــن والثقافــة 
واإلنســانية، إنــه منــارة تســتقبل الــرواد 
علــى شــواطئها ألجيــال كثيــرة قادمــة«.

وأضــاف: »االحتــاد للطيــران« و »اللوفــر 
واحــدة،  حلكايــة  جنمــان  أبوظبــي« 
ــا  ــا صــالت عميقــة، وبصفتن تربــط بينن
الناقــل الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، نربــط العالــم بأبوظبــي، كمــا 
ــن  ــط ب ــز الرواب ــى تعزي نعمــل أيضــاً عل
إلــى  ملتزمــون  اليــوم  نحــن  الشــعوب. 
جانــب شــريكنا اجلديــد اللوفــر أبوظبــي 
ودائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، 
باســتقطاب الضيوف مــن مختلف أنحاء 
العالــم إلــى وطننــا، والعمــل معــاً علــى 
إيجــاد جتــارب ال مثيــل لها من شــأنها أن 

ــي«. ــم الفن ــرز عظمــة هــذا املعل تب

»اللوفر أبوظبي« يوقع اتفاقية 
شراكة مع »االتحاد للطيران«

أخـــبار

أعلنــت مجموعــة »اخلليــج للمالحــة القابضــة ش.م.ع«، عــن 
إطــالق شــراكة مرتقبــة مــع مصنــع علــي وأوالده للهندســة 
البحريــة يف أبوظبــي بهــدف تأســيس شــركة متخصصــة يف 
خدمــات إصــالح وجتديــد حفــارات النفــط وأعمــال حقــول 
النفــط والغــاز واخلدمــات البحريــة املصاحبــة يف خطــوة 
حثيثــة للتوســع وتطويــر األعمــال وتعزيــز االقتصــاد البحــري 

الوطنــي.

وتعتبــر هــذه الشــراكة مكملــة لتوجــه املجموعتن الستشــراف 
ــر واخلدمــات  ــاج والتصدي ــات اإلنت املســتقبل للطاقــة وعملي
والتحــّول اإليجابــي واملــدروس الــذي يحــدث يف أهــم وأكبــر 
االقتصاديــات اخلليجيــة خاصــة يف اإلمــارات والســعودية، 
حيــث تخطــط دول املنطقــة الســتثمار مــا ال يقــل عــن 140 
والبتروكيماويــات  والغــاز  النفــط  دوالر يف مشــاريع  مليــار 
ــه االســتثمار  خــالل الســنوات العشــر القادمــة وســيتم توجي
نحــو محطــات جديــدة للغــاز والنفــط والنقــل ودعــم العمليــات 
البحريــة لتلبيــة الطلــب املتزايــد املســتقبلي علــى الطاقــة 
أن  واملالحــظ  البتروكيماويــات  إنتــاج  وزيــادة  واملشــتقات 

ــي تدعــم إشــراك القطــاع  ــادرات التحــّول الوطن ــج ومب برام
واخلدميــة  الصناعيــة  القطاعــات  يف  الوطنــي  اخلــاص 

املتخصصــة البحريــة وبقــوة.

وقــال ســعادة خميــس جمعــة بوعميــم عضــو مجلــس اإلدارة 
اخلليــج  ملجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  املنتــدب  العضــو 
للمالحــة القابضــة: »تكــرس اســتراتيجيتنا اجلديــدة التكامــل 
والتحالــف مــع املؤسســات والشــركات الوطنيــة الرائــدة يف 
الدولــة متاشــياً مــع رؤيــة القيــادة يف بنــاء جتمــع صناعــي 
املراكــز  أهــم  مكانــة  يف  اإلمــارات  يضــع  وطنــي  مالحــي 
فخرهــم  عــن  معربــاً  العالــم«..  يف  املتخصصــة  البحريــة 
بالشــراكة مــع مصنــع علــي وأوالده للهندســة البحريــة والتــي 
ــاز واخلدمــات  تعــد مــن أهــم شــركات خدمــات النفــط والغ
البحريــة يف املنطقــة ومتتلــك جتهيــزات اســتثنائية يف مجــال 

بنــاء وصيانــة الســفن واملنصــات البحريــة.
أعمالهــم  نطــاق  توســيع  مبواصلــة  االلتــزم  علــى  وأكــد 
والتحالــف مــع الناجحــن يف قطــاع املالحــة مــن أجــل حتقيــق 

العوائــد الســتثماراتهم.  أعلــى 

»الخليج للمالحة القابضة« تطلق شراكة 
مع »علي وأوالده للهندسة البحرية« 

في أبوظبي
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شــاركت وزارة االقتصــاد بالتعــاون مــع وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي ممثلــة يف ســفارة دولــة اإلمــارات يف تنظيــم 
فعاليــات اجلولــة الترويجيــة األولــى لالســتثمار يف دولــة اإلمــارات يف العاصمــة اليابانيــة طوكيــو ومدينتــي أوســاكا 
وفوكــوكا مبشــاركة بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة يف اليابــان متثلهــا وزارة االقتصــاد والتجــارة والصناعــة وغرفــة جتــارة 
طوكيــو ومعهــد اليابــان للتعــاون مــع الشــرق األوســط ومنظمــة اليابــان للتجــارة اخلارجيــة »جيترو« واســتمرت ثالثــة أيام.

تــرأس وفــد الدولــة الترويجــي خالــد عمــران العامــري ســفير الدولــة لــدى اليابــان ومبشــاركة محمــد حمــدان الزعابــي 
مديــر إدارة الترويــج التجــاري واالســتثمار يف وزارة االقتصــاد 

وبــدأ وفــد الدولــة برنامــج زيارتــه يف أوســاكا وهــي ثانــي أكبــر مــدن اليابــان حيــث التقــى الوفــد بكيشــوري ميــوري املديــر 
العــام ملكتــب منطقــة »كانســاي« االقتصاديــة الــذي أعــرب عــن ارتياحــه ملــا مت طرحــه مــن قبــل وفــد الدولــة، مؤكــداً 
أهميــة إطــالع دوائــر االقتصــاد واألعمــال وبقيــة النشــاطات االســتثمارية يف أوســاكا علــى الفــرص االســتثمارية يف دولــة 
اإلمــارات. ويف اليــوم الثانــي مــن اجلولــة الترويجيــة عقــدت اجللســات يف مقــر غرفــة التجــارة يف طوكيــو وافتتح اجللســة 
الســفير خالــد عمــران العامــري حيــث أشــاد بالعالقــات املتميــزة بــن دولــة اإلمــارات واليابــان وأكد حرص قيــادة البلدين 

علــى تعميــق العالقــات الثنائيــة وإتاحــة الفــرص االســتثمارية بينهمــا الســيما دعــم املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة.

ويف اليــوم الثالــث واألخيــر مــن برنامــج اجلولــة الترويجيــة قــام وفــد الدولــة بزيــارة إلــى فوكــوكا التــي تعتبــر مــن املوانــئ 
الهامــة يف اليابــان.

أخـــبار

وزارة االقتصاد تشارك في جولة الترويج 
لالستثمارات اإلماراتية في اليابان 

تعــرض هيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر »شــروق« خــالل مشــاركتها مبعــرض ســوق الســفر العاملــي 2017 يف لنــدن خــالل الفتــرة 
مــن 6 إلــى 8 نوفمبــر املقبــل التوســعات يف مشــاريعها التطويريــة والبيئيــة.

وتكشــف »شــروق« خــالل هــذه املشــاركة عــن اتفاقيــات جديــدة إلدارة مشــاريعها وآخــر التطــورات واملســتجدات املتعلقــة مبراحــل 
تنفيــذ مشــاريعها الســياحية إلــى جانــب اإلعــالن عــن شــراكات جديــدة مت إبرامهــا مــع وكالء ومشــغلي اجلــوالت الســياحية.

وعــززت »شــروق« مؤخــراً محفظتهــا مــن املشــاريع الســياحية البيئيــة لتضــم حاليــاً مشــروعي مليحــة للســياحة البيئية واألثريــة وكلباء 
للســياحة البيئيــة اللذيــن مت تصميمهمــا لتوفيــر جتــارب ترفيهيــة متكاملــة ومســتدامة ويتــم حاليــاً تطويــر عدد من املنشــآت الفندقية 

العصريــة واملســتدامة ضمــن املشــروعن مثــل نــزل صخــرة األحفــور يف مليحــة ونــزل الرفــراف يف كلباء.

ووفقــاً آلخــر األرقــام التــي أصدرتهــا هيئــة اإلمنــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة يف أغســطس املاضــي فــإن قيمــة قطــاع الضيافــة 
يف اإلمــارة تبلــغ 372 مليــون درهــم »101 مليــون دوالر أمريكــي« ســنوياً بعــد حتقيقــه منــواً يف اإليــرادات الفندقيــة بنســبة تبلــغ 7.8 
باملائــة خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن عــام 2017 باملقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن العــام املاضــي وهــو مــا ينســجم مــع مســاهمة 

قطــاع الســياحة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي لدولــة اإلمــارات الــذي يقــدر بنحــو 12.4 باملائــة خــالل العــام اجلــاري.

»شروق« 
تشارك في سوق السفر العالمي بلندن
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سمو الشيخ الدكتور

سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان
مستشار صاحب السمو رئيس الدولة،

رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية 
تمثل الرياضات البحرية، جزءاً أساسيًا ومهمًا من ثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الغني، وتذكر األجيال الجديدة بأوقات كان البحر يشكل فيها العمود الفقري ألسلوب 

حياتنا، حيث عمل العديد من آبائنا وأجدادنا .. إن تأثير البحر وأهميته لم تكن محصورة على 
الماضي، بل وفي الحاضر أيضًا وسيستمر للمستقبل البعيد.

لعــلَّ وراء كل إجنــاز تقــف أبوظبــي شــامخة، تعلــن للعالــم أجمــع أن هنــاك رؤيــة وفلســفة تقــف وراء ذلــك اإلجنــاز، إذ 
تأّسســت نهضــة أبوظبــي، بعــد أن حباهــا اهلل عــز وجــل قيــادة مســتنيرة ذات فلســفة رفيعــة راقيــة وفكــر واٍع يف بنــاء 

األمم واحلضــارات دومنــا مواربــة لتســطر أجمــل معانــي التطــّور والريــادة احلضاريــة.

لــذا لــم يكــن غريبــاً علــى أبوظبــي الطامحــة ملســتقبل مشــرق الوثابــة لتأكيــد ريادتهــا بــن األمم واحلضــارات، أن 
تســطر ملحمــة رائعــة يف شــتى مياديــن الرياضــة البحريــة، ال لشــيء، ســوى أن البحــر القابــع يف تراثهــا، ومســتقبلها، 
وماضيهــا، وحاضرهــا، ومهنــة اآلبــاء واألجــداد، وهــو الــذي ارتســمت حولــه مســارات نهضــة أبوظبــي املغايــرة واملتفــردة 
م أبوظبــي فمنــه العزميــة واملثابــرة التــي تناقلتهــا  يف التالحــم مــع الطبيعيــة والبحــر، والــذي يُعــد ســراً مــن أســرار تقــدٌّ

األجيــال، وأن يظــل تــراث وعبــق املــكان بــل روح نهضــة أبوظبــي. 

وهنــا تبــرز قصــة متيــز وريــادة أبوظبــي العاشــقة للبحــر وللتطــّور احلضــاري والبنــاء علــى املنجــزات، حينمــا تتطلــع عاماً 
بعــد عــام أنظــار العالــم ووســائل اإلعــالم العامليــة ومحبــي الرياضــات البحريــة إلــى أبوظبــي، التــي تربعــت يف غضــون 
أعــوام قالئــل بفضــل فلســفة ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل 
تعالــى«، والرعايــة الكرميــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد 
األعلــى للقــوات املســلحة، علــى خارطــة تنظيــم بطــوالت قــوارب الســباق العامليــة، كخليــة ال تهــدأ صيفــاً وشــتاًء جتــذب 
الســائحن مــن كل حــدب وصــوب حلضــور أكثــر بقعــة يف العالــم تشــهد تنظيــم ســباقات بحريــة عامليــة مــن خــالل الــدور 
البــارز لصــرح مؤسســي يقــف وراءه بقــوة وببصمــات وضــاءة ورؤيــة مســتنيرة واعــدة، ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، مستشــار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، رئيــس نــادي أبوظبــي للرياضــات البحريــة، لنــرى 
ويــرى معنــا العالــم كلــه شــخص ســموه احملــب لتميــز وطنــه - إمــارة أبوظبــي وكل ربــوع دولــة اإلمــارات - عبــر رئاســته 
احلكيمــة للنــادي، متخطيــاً بفضــل اهلل تعالــى، الطاقــات والقــدرات برؤيــة وفلســفة وعزميــة عاليــة إلدارة ذلــك الصــرح 
ليكــون ســموه حاضــراً بفكــره ودعمــه ورعايتــه املتواصلــة لكافــة أنشــطة النــادي، حاثــاً اجلميــع علــى التميــز ورفــع اســم 
ــرز الوجــه احلقيقــي للمنافســة اخلالقــة،  ــي تب ــة الت ــة إمــارة أبوظبــي واإلمــارات يف محافــل الســباقات البحري ومكان
وتؤكــد أن البحــر هــو مهــد أبوظبــي وحاضرهــا ومســتقبلها، كمــا هــي مقولــة ســموه. ولتســتمر مســيرة التميــز والريــادة 
واإلبــداع إلمــارة أبوظبــي علــى خارطــة الرياضــة البحريــة عامليــاً يف ظــل حكمــة ورؤيــة ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن خليفــة بــن زايــد آل نهيــان.

شخصية العدد
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الشيخ 
محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان  
الرئيس التنفيذي، نادي أبوظبي للرياضات البحرية 

ر خاطــرة تنظيــم بطــوالت  ث عــن القيــادة التنفيذيــة لصــرح مؤسســي بــات يحتــل مكانــة عامليــة، بــل يتصــدَّ حينمــا نتحــدَّ
ــة، روح ومســارات الســباق  ــة ووفقــاً ألرقــى املمارســات العاملي ــة عمــل صائب ــة، ويدعــم مبنهجي قــوارب الســباق العاملي
والســبق املتأصلــة يف تــراث ومســيرة إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات، وهــو نــادي أبوظبــي للرياضــات البحريــة، قلعــة 
الرياضــة البحريــة يف اإلمــارات، فــال بــد أن نعلــم أن مســيرة اإلجنــاز املشــرفة لذلــك الصــرح، تقــف وراءه قيــادة شــابة 
طموحــة ال تتوانــى عــن متابعــة جــل التفاصيــل - صغيرهــا وكبيرهــا - ليكــون نــادي أبوظبــي للرياضــات البحريــة 
انعكاســاً ســاطعاً مدويــاً علــى طمــوح أبوظبــي علــى خارطــة بــل صــدارة األنديــة الرياضيــة البحريــة العامليــة، إنــه ســمو 
الشــيخ محمــد بــن ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان، الرئيــس التنفيــذي لنــادي أبوظبــي للرياضــات البحريــة، الــذي دومــاً 
نــراه شــعلة مــن النشــاط ال تهــدأ، متنقــاًل بــن مهامــه القياديــة واإلداريــة للنــادي، إلــى متابعــة والوقــوف علــى ترتيبــات 
البطــوالت وجتهيــز الفريــق اإلماراتــي، ســاعياً بعقليتــه الطموحــة الشــابة لتذليــل كافــة العقبــات وخلــق البيئــة الداعمــة، 
ــم البطــوالت  ــر وصــرح رياضــي لتنظي ــزه كمنب ــة، تألقــه ومتي ــي للرياضــات البحري ــي الدول ــادي أبوظب لكــي يواصــل ن
العامليــة، لتنعكــس اجلهــود احلثيثــة التــي يبذلهــا ســمو الشــيخ محمــد بــن ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان -  علــى درب 
ترجمــة رؤيــة قيــادة اإلمــارة الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى«، لكــي تتحــّول إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات لوجهــة عامليــة 

للرياضيــة البحريــة العامليــة.

شخصية العدد
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فورموال1
تعتبــر الفورمــوال1 مــن أقــوى وأشــهر البطــوالت البحريــة العامليــة علــى ســطح األرض، وتُعــد بطولــة العالــم لــزوارق 
الفورمــوال1 البطولــة األشــهر يف هــذه الفئــة، وتُقــام منــذ ثمانينــات القــرن املاضــي، تصــل ســرعة زوارق الفورمــوال1 إلــى 
أكثــر مــن 220 كــم يف الســاعة، واجلديــر بالذكــر أن نــادي أبوظبــي الدولــي للرياضــات البحريــة يشــارك بفريــق أبوظبــي 
للفورمــوال1 يف هــذه البطولــة الــذي يُعــد مــن أفضــل الفــرق املتطــّورة مبتســابقيه ثانــي القمــزي وراشــد القمــزي، يســتضيف 
النــادي ســنوياً يف إمــارة أبوظبــي إحــدى جــوالت هــذه البطولــة يف شــهر ديســمبر، وحتظــى هــذه البطولــة مبتابعــة عامليــة 

واســعة، واهتمــام كبيــر مــن عشــاق الرياضــة البحريــة.

ويكــون قائــد الــزورق شــخصاً واحــداً، وعلــى تواصــل دائــم مــع الراديــو مــان علــى البــر، والــذي يعطيــه التوجيهــات والنصائح 
طيلــة مراحل الســباق.

الفئة األولى :
تصطــف هــذه الــزوارق إلــى جانــب زوارق الفورمــوال1 مــن ناحيــة اإلثــارة واملتعــة واملنافســة القويــة والشــهرة التــي حتظــى 
بهــا هــذه البطولــة، وتتميــز بشــكلها الضخــم ومحركاتهــا الســريعة والنفاثــة ووزنهــا البالــغ خمســة أطنــان، ويقودهــا ســائق 
ومــالح، متتلــك شــعبية كبيــرة وحضــوراً مميــزاً أيضــاً، وتبــرز مــن خــالل بطولــة العالــم لــزوارق الفئــة األولــى. يســتضيف 
النــادي ســنوياً يف إمــارة أبوظبــي إحــدى جــوالت هــذه البطولــة، ويشــارك بفريــق رســمي هــو فريــق أبوظبــي بقيــادة راشــد 

الطايــر وماجــد املنصــوري.

»أبوظبي الدولي للرياضات البحرية«.. 
إنجازات مشرفة ورؤى واعدة 

لالستثمار في بناء اإلنسان اإلماراتي
اجتــه نــادي أبوظبــي الدولــي للرياضــات البحريــة منــذ 
تأسيســه يف عــام 1993، إلــى إرســاء بنيــة حتتيــة وقاعــدة 
أبوظبــي، ومنــذ  البحريــة يف مدينــة  للرياضــات  صلبــة 
دبــي  نــادي  مــع  بالتعــاون  النــادي  شــّكل  الوقــت  ذلــك 
ــي ســاهمت وبشــكل  ــة الت ــوة الدافع ــي البحــري الق الدول
ملحــوظ وفّعــال يف حتســن ومنــو الرياضــات البحريــة 
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بشــكل خــاص ويف 

منطقــة اخلليــج العربــي بشــكل عــام.

إن أهــداف نــادي أبوظبــي الدولــي للرياضــات البحريــة 
تتمحــور يف تنظيــم البطــوالت الدوليــة للــزوارق الســريعة 
كــزوارق الفورمــوال1 وزوارق الفئــة األولــى، واالكــس كات، 
والدراجــات املائيــة والقــوارب اخلشــبية، وأنــواع أخــرى 

ــة. مــن الرياضــات البحري

كمــا يقــوم النــادي بنــاًء علــى التوجيهــات الثاقبــة ورعايــة 
ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان علــى تنظيم واســتضافة نشــاطات أخــرى كالعروض 
الدراجــات  وســباقات  املتنّوعــة،  واملعــارض  اجلويــة، 
الناريــة، ونشــاطات عطــالت املــدارس الصيفيــة، ومبــادرة 
ســنوية لتنظيــف شــاطئ أبوظبــي ونشــاطات اجتماعيــة 

أخــرى.

البحريــة  للرياضــات  الدولــي  أبوظبــي  نــادي  ويتيــح 
تســهيالت خاصــة باإلبحــار احلديــث، وصيــد األســماك، 
تشــمل  كمــا  للغــوص،  بحريــة  جــوالت  إلــى  باإلضافــة 
والهاتــف. واملــاء  بالكهربــاء  مجهــزاً  مرســى  اخلدمــات 
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الدراجات المائية 
الزوارق السريعة )االكس كات(

مرسى اليخوت والقوارب :القوارب الخشبية السريعة )الشواحيف( 

تعتبــر الدراجــات املائيــة مــن الرياضــات الشــبابية الشــهيرة، واملعشــوقة لهــم، وينظــم النــادي وبالتعــاون مــع األنديــة 
ــا  ــن خالله ــع ســت جــوالت ســنوياً، تنقســم م ــة وبواق ــارات للدراجــات املائي ــة اإلم ــارات بطول ــة يف اإلم ــة املختلف البحري
املشــاركة لســبع فئــات مختلفــة للدراجــات املائيــة، وهــو مــا يتيــح الفرصــة ألكبــر عــدد مــن املتســابقن للمشــاركة والدخــول 
يف املنافســة، وتضــم البطولــة فئــة جالــس مبتدئــن، فئــة جالــس ســتوك، فئــة واقــف محــدود، فئــة واقــف ناشــئن، فئــة 
وافــق محترفــن، فئــة جالــس محترفــن وفئــة احلــركات االســتعراضية، وتتميــز البطولــة بــأن عــدد املشــاركن مــن خاللهــا 

يتجــاوز الثمانــن متســابقاً، ومــن مختلــف دول العالــم وجنســيات متعــّددة.

تُعــد بطولــة زوارق اإلكــس كات مــن البطــوالت احلديثــة، حيــث كانــت تُقــام حتــت مســمى األوف شــور ســابقاً، وهــي مشــابهة 
مــن الناحيــة الشــكلية لــزوارق الفئــة األولــى، ولكــن حجمهــا أصغــر، ويقــود الــزورق ســائق ومــالح، وتقــام هــذه البطولــة 
بالتعــاون مــا بــن األنديــة البحريــة املختلفــة يف الدولــة، وغنــي عــن الذكــر بــأن املشــاركن يف هــذه البطولــة مــن مختلــف 

دول العالــم، حيــث اجتذبــت العديــد مــن النجــوم واألســماء الشــهيرة.

يف خضــم الســباقات البحريــة املختلفــة، ووســط العديــد مــن البطــوالت التــي تتســم بالســرعة، لــم ينــس نــادي أبوظبــي 
ــي الدولــي  ــادي دب ــة، وبالتعــاون مــع ن ــى مســتوى البطــوالت بالدول ــة عل ــة إضفــاء ملســة تراثي ــي للرياضــات البحري الدول
للرياضــات البحريــة، قــام بتقــدمي أّول بطولــة مــن نوعهــا علــى مســتوى الرياضــات البحريــة، وهــي بطولــة القــوارب 
اخلشــبية الســريعة )الشــواحيف(، والتــي تُقــام علــى املســتوى احمللــي واملشــاركة متاحــة ألبنــاء دول مجلــس التعــاون، ويقــود 

القــارب ســائق ومــالح يف أغلــب األحيــان، حيــث هنــاك قــوارب يقــوم بقيادتهــا شــخص واحــد.

ــر مواقــف القــوارب  ــد توفي ــى صعي ــي عل ــر مرســيي يخــوت يف إمــارة أبوظب ــر  أكب - أســس املرســى ســنة 2002، ويعتب
ــن 30 و80 قدمــاً. ــا ب ــراوح طوله ــاً لليخــوت والقــوارب، يت ــث يوفــر 570 موقف بحي

- حراسة 24 ساعة باملرسى.
- تقدم العديد من اخلدمات للعمالء مثل:

* تنظيف القوارب واليخوت.
* فحص فني شامل للقوارب واليخوت.

* اتصال دائم مع أي قارب أو يخت يخرج من امليناء وحتى عودته.
* خدمات إنقاذ.

* تعليم املبتدئن كيفية قيادة اليخوت أو القوارب.
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جدول البطوالت الخاصة ببطوالت نادي أبوظبـــي الـدولي للرياضات البحرية موسم 2018-2017

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

09

10

11

12

استعراض الدراجات املائية 
14-15 سبتمبر 2017)فالي بورد(

5 - 6 أكتوبر 2017التلزج على املاء )ويك بورد(

مارس

أبريل

03

04

1-2 مارس 2018بطولة العالم لزوارق الفورموال2

6-7 أبريل 2018سباق وماراثون الدراجات املائية
13-14 أبريل 2018جي تي 15
13-14 أبريل 2018جي تي 30

استعراض الدراجات املائية 
19-20 أبريل 2018)فالي بورد(

26-27 أبريل 2018التلزج على املاء )ويك بورد(

2-3 مارس 2018صيد األسماك
9 مارس 2018بطولة اإلمارات للدراجات املائية

15-16 مارس 2018بطولة الفورموال4
16-17 مارس 2018صيد األسماك

22-23 مارس 2018جي تي 15
22-23 مارس 2018جي تي 30

22-23-24 مارس 2018صيد الكنعد
بطولة اإلمارات للقوارب 

31 مارس 2018اخلشبية السريعة الشواحيف

فبراير
02 2-3 فبراير 2018صيد األسماك

16-17 فبراير 2018صيد األسماك
16 فبراير 2018بطولة اإلمارات للدراجات املائية

22-23 فبراير 2018التلزج على املاء )ويك بورد(
23-24 فبراير 2018زوارق الرميوت كونترول

 يناير
01 11-12 يناير 2018جي تي 15

11-12 يناير 2018جي تي 30
19 يناير 2018بطولة اإلمارات للدراجات املائية

25-26 - 27 يناير 2018صيد الكنعد

2-4 نوفمبر 2017صيد أسماك

1-2 ديسمبر 2017بطولة اإلمارات للسباحة
7-8 ديسمبر 2017بطولة اإلمارات لزوارق الفورموال1

15-16 ديسمبر 2017زوارق الرميوت كونترول

16-18 نوفمبر 2017صيد كنعد
24-25 نوفمبر 2017صيد أسماك

6 - 7 أكتوبر 2017صيد أسماك
20 - 21 أكتوبر 2017صيد أسماك

بطولة اإلمارات للقوارب 
25 - 26 أكتوبر 2017اخلشبية السريعة

22-23 سبتمبر 2017 ماراثون الدراجات املائية
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سالم راشد الرميثي
مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية لـ »استثمارات«

توجيهات ودعم سمو الشيخ سلطان بن خليفة
تُعد نبراسًا لمزيد من نجاحات نادي أبوظبي للرياضات البحرية

حاوره / محمد شمس الدين 

ــت  ــة صرحــاً بات ــي للرياضــات البحري ــادي أبوظب ــد ن يُع
تفاخــر بــه إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات يف ضــوء 
فة التــي حققهــا النــادي علــى  النجاحــات املبهــرة واملشــرِّ
الــرؤى  تلــك  ضــوء  يف  والعاملــي،  احمللــي  الصعيديــن 
الثاقبــة لقيــادة اإلمــارات الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالى«، 
ويف ضــوء املســاحة التــي يســتأثر بهــا البحــر يف تاريــخ 
اإلمــارات وأبنائهــا، كونــه عصــب الــرزق ومنــو األعمــال 
لتــزداد تلــك الرقعــة مــع منــو الدولــة وانطــالق مســيرة 
التنميــة العمرانيــة احلديثــة باســتغالل البحــر ليكــون 
بوتقــة لكــي تســتقطب أبوظبــي أنظــار العالــم قاطبــة، 
مــن خــالل حتّولهــا وعبــر نــادي أبوظبــي للرياضــات 
البحريــة، خلليــة ال تهــدأ علــى مــدار العــام لســباقات 
القــوارب والــزوارق البحريــة، وحتتــل اإلمــارة مكانتهــا 
الالئقــة علــى خارطــة تنظيــم البطــوالت والســباقات 
البحريــة العامليــة ولتســطع أبوظبــي أيضــاً علــى خارطــة 
الســياحة البحريــة العامليــة بحصادهــا جائــزة أفضــل 
منظــم يف العالــم لتنظيــم بطــوالت القــوارب الســريعة 
ثمانــي مــرات متتاليــة فيمــا تســتمر مســيرة احلصــاد 
لســمو  الثاقبــة  والــرؤى  احلكيمــة  القيــادة  ضــوء  يف 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان، مستشــار 
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس إدارة 
نــادي أبوظبــي للرياضــات البحريــة، مــا دام العنــوان 
لذلــك اإلجنــاز واملرجتــى هــو نهضــة إمــارة أبوظبــي 
ــث كان  ــة، حي ــام بالرياضــات البحري ــالء االهتم ــر إي عب
لنــا احلــوار مــع ســعادة ســالم راشــد الرميثــي مديــر عــام 

نــادي أبوظبــي للرياضــات البحريــة.

أبوظبي تتربع على عرش تنظيم سباقات زوارق 
الفورموال1 عالميًا 

نادي أبوظبي للرياضات البحرية حاز جائزة أفضل 
منظم لسباقات الفورموال1 لثماني مرات 

نادي أبوظبي للرياضات البحرية الوحيد عالميًا في 
تنظيم أكثر عدد لسباقات »الفورموال1«

أكتوبر 2017 أكتوبر  26272017



شخصية العدد

يعلــم القاصــي والدانــي أن وراء كل إجنــاز 
أرض  علــى  تعالــى  اهلل  بفضــل  يتحقــق 
دولــة اإلمــارات، هــي تلــك الــرؤى الثاقبــة 
والفلســفة الصائبــة والدعــم الالمتناهــي 
لقيــادة دولــة اإلمــارات الرشــيدة »حفظهــا 
اهلل تعالــى«، والســؤال.. بعــد وصــول نــادي 
ملصــاف  البحريــة  للرياضــات  أبوظبــي 
رؤيــة  عــن  نبــذة  مــن  لنــا  هــل  العامليــة، 
القيــادة وانعكاســها علــى تطــّور األنشــطة 
ودولــة  أبوظبــي  إمــارة  يف  الرياضيــة 
احلثيثــة  اجلهــود  وباألخــص  اإلمــارات، 
لســمو الدكتور الشــيخ ســلطان بن خليفة 
آل نهيان، يف دعم ورعاية أنشطة النادي؟

التنميــة  أدبيــات  يف  عليــه  املتفــق  مــن 
املعاصــرة، أن الرياضــة تأتــي يف مرتبــة 
مهمــة يف أولويــات بنــاء اإلنســان وبالتبعية 
بنــاء األمم والــدول واحلضــارات، لــذا كان 
دعــم قطــاع الرياضــة منــذ تأســيس دولــة 
ــزة ومحــور رئيســي  ــة ركي اإلمــارات مبثاب
ضمــن محــاور التنميــة، والتــي وضعتهــا 
قيــادة الدولــة الرشــيدة منــذ أن تأسســت 
اإلمــارات، بجهــود املغفــور لــه بــإذن اهلل 
تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
وأخيــه املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالى الشــيخ 
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم »رحمهمــا اهلل 
تعالــى وطيــب ثراهمــا«، وهــو ذات النهــج 
الــذي صــار عليــه خيــر خلف خلير ســلف، 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
الدولــة »حفظــه اهلل  رئيــس  نهيــان،  آل 
تعالــى«، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة، 
رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي »رعــاه 
اهلل«، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــان، ولــي عهــد أبوظبــي،  بــن زايــد آل نهي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة 
»حفظــه اهلل تعالــى«، وهــذا النهج احلكيم 
قــدرات  بنــاء  يف  الراقيــة  والفلســفة 
أثمــرت وانعكســت  اإلنســان اإلماراتــي، 
الرياضــة  قطــاع  مســيرة  تطــّور  علــى 
ــاء  ــن بن ــة م ــزرع قيــم الرياضــة اجلميل لت
فيمــا  الفــراغ  أوقــات  وأشــغال  الصحــة 
ينفــع اإلنســان ويقيــه مــن التفريــط يف 

ــاء جســمه. ــه وبن صحت

تلــك  مــع  ترافــق  كبيــر  تطــّور  وهنــا 
الفلســفة الراقيــة، وهــو الترويــج ملكانــة 
دولــة اإلمــارات علــى خارطــة بطــوالت 
ممــا  العامليــة.  واملنافســات  الرياضــة 
يدعــم الترويــج للدولــة عامليــاً ليــس يف 
علــى  بــل  فحســب  الرياضــة  مجــاالت 
خارطــة الســياحة العامليــة. ويف العديــد 
مــن مجــاالت التنميــة يف الدولــة وهــذا مــا 
ارتئتــه بفضــل اهلل تعالــى مــن رؤيــة ثاقبــة 

الرشــيدة. الدولــة  قيــادة 

وفيمــا يتعلــق باألخــص بقطــاع الرياضــات 
نــادي  تأســيس  ســيما  وال  البحريــة، 
الرياضــات  فــإن  الرياضــي،  أبوظبــي 
ــزة  ــد ركي ــون البحــر يُع ــود لك ــة تع البحري
أساســية يف تاريــخ وتــراث دولــة اإلمــارات 
وارتبــاط أهــل أبوظبــي وأهــل اإلمــارات 
ككل بالبحــر هــو ارتبــاط عميــق ومؤثــر يف 

وجــدان أبنــاء اإلمــارات.

وال بــد هنــا مــن التنويــه إلــى أن النجاحات 
التــي حققهــا نــادي أبوظبــي للرياضــات 
 ،1993 العــام  تأسيســه  منــذ  البحريــة 
ويف ضــوء تلــك الرؤيــة الثاقبــة لقيادتنــا 
الرشــيدة، تعــود بشــكل جوهــري للــدور 
الريــادي والقيــادة الناجحــة لســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان، مستشــار رئيــس الدولــة، رئيــس 
نــادي أبوظبــي للرياضــات البحريــة، حيث 
نــرى بصمــات دعــم ســموه ســاطعة للعيان 
علــى  والعاملــي  املســتوين احمللــي  علــى 
فة، فلم نر  مســيرة جناحــات النــادي املشــرِّ
ســموه يتوانــى يومــاً عــن تقــدمي مختلــف 
ــادي،  ــوات وأشــكال الدعــم ملســيرة الن قن
وكافــة  النــادي  ملكانــة  داعمــاً  كان  بــل 
أنشــطته، وهــو مــا ترافــق مــع العديــد 
مــن املؤشــرات كازديــاد أعــداد البطــوالت 
ــادي  ــد ن ــث يُع ــادي، حي ــا الن ــي ينظمه الت
الكيــان  البحريــة،  للرياضــات  أبوظبــي 
الرياضــي العاملــي الــذي ينظــم أكبــر عــدد 

مــن البطــوالت الرياضيــة العامليــة، فضــاًل 
علــى دعــم ســموه خلارطــة تنــّوع أنشــطة 
غايــات  يحقــق  مبــا  النــادي  وبطــوالت 
القيــادة الرشــيدة املســتهدفة مــن دعــم 
نشــاط الرياضــة البحريــة بالدولــة. وقــد 
ــادة ســموه  ــك النجاحــات بقي انعكســت تل

ــاً. ــي عاملي ــة أبوظب ــج ملكان ــى التروي عل

بعد تلك املســيرة املشــرفة لنادي أبوظبي 
للرياضات البحرية، كيف ترون مساهمة 
نظمهــا  التــي  والبطــوالت  األنشــطة 
االقتصــادي  احلــراك  دعــم  يف  النــادي 
اإلمــارات،  ودولــة  أبوظبــي  بإمــارة 
وباألخــص علــى صعيــد الترويــج لإلمــارة 

العامليــة؟ الســياحية  اخلارطــة  علــى 
مفهــوم  هــو  الرياضــة  يف  االســتثمار 
ثقافــة  دعــم  علــى  فضــاًل  إذ  موســع، 
هنــاك  فــإن  اإلنســان،  وبنــاء  الرياضــة 
مجــاالت أخــرى ال حصــر لهــا وحتديــداً 
ترتبــط  كونهــا  البحريــة  الرياضــات 
يف  وتســاهم  بامتيــاز  عامليــة  برياضــة 
حلــب  الســياحي  للنشــاط  الترويــج 
ــرواج  الكثيريــن للبحــر وتدعــم خطــط ال
قطــاع  ودعــم  اإلمــارة  يف  االقتصــادي 
مهمــاً  يعــد  البحــر  وقطــاع  اخلدمــات، 
للســياحة لــذا متــت زيــادة عــدد املواقــف 
البحريــة للقــوارب يف مرافــئ النــادي مــن 
ــز كافــة  ــاً مــع جتهي ــى 340 موقف 170 إل
اخلدمــات  بأفضــل  واملرافــئ  املواقــف 
مــن  االســتفادة  هــي  الدولــة  وسياســة 
يف  احملققــة  والنجاحــات  قدراتهــا 
للترويــج  البحريــة  الرياضــة  مجــاالت 
مــن  ومتســابقون  متشــاركون  وهنــاك 
أســرهم  مــع  يأتــون  العالــم  دول  كافــة 
ومشــجعيهم وســياح مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم كمــا مــن يأتــي حلضــور ســباق 
رياضــي يف دولــة اإلمــارات يأتــي مــرة 
يحــدث  وبذلــك  الدولــة  لزيــارة  ثانيــة 
الــرواج الســياحي، كمــا أن ذلــك يرتبــط 
الســياحي  القطــاع  مقومــات  بتشــجيع 
واخلدمــي يف اإلمــارة مثــل ارتفــاع نســب 

الفنــادق.  أشــغال 

هــل تكويــن فريــق باســم اإلمــارات يخــوض 
ســباق الفورمــوال1 هــو أمــر ســهل أم شــاق؟

ــوادر  نحــن نهــدف الســتقطاب وإعــداد ك
مواطنــة منــذ عمــر 10 أعــوام وتســتمر 
مــة  متقدِّ مراحــل  يف  األعــداد  مســيرة 
مــع تقــدمي جــل قنــوات الرعايــة والدعــم 
لكــي يكــون لدينــا فريــق ننافــس بــه عامليــاً 
ودولــة  أبوظبــي  إمــارة  اســم  ويحمــل 
اإلمــارات، وهــذا ال يقتصــر علــى أعــداد 
ميتــد  بــل  فقــط  واملتســابقن  األفــراد 
أيضــاً للجوانــب الفنيــة مــن جهــة تصنيــع 
الفورمــوال1،  زوارق  فيهــا  مبــا  الــزوارق 
وعلــى الرغــم مــن القــدرات الفنيــة التــي 
حتتاجهــا، حيــث كانــت أغلــب الــزوارق 
ــم تصنيعهــا يف اخلــارج، ولكــن بفضــل  يت
اهلل تعالــى، بدأنــا مرحلــة تصنيــع زواق 
إجنــاز  وهــذا  اإلمــارات،  يف  الفورمــوال 
البحريــة،  للرياضــات  أبوظبــي  لنــادي 
وهــذا مــن دون تكلفــة عاليــة ألن األيــادي 
ــرة وكل  ــة متواف ــة املاهــرة يف الدول العامل
شــيء متوافــر، واكتســبنا خبــرات كبيــرة. 

متنّوعــة  برامــج  يقــدم  النــادي  أن  كمــا 
وأنشــطة تســتقطب كافــة األعمــار مــن 
عمــر 10 أعــوام حتــى 65 عامــاً، ويناهــز 
عدد املشــتركن يف أنشــطة النادي 2000 
شــخص مت إنشــاء النــادي ويوجــد قاعــدة 
مــن املتســابقن اإلماراتيــن اســتطاعوا 
يف  اإلمــارات  دولــة  باســم  الوصــول 
محافــل الرياضــة البحريــة العاملية. ســواًء 
يف ســباقات الدراجــات املائيــة أو بطوالت 
حتقيــق  مت  حيــث  للفورمــوال،  العالــم 
ــة اإلمــارات  ــر مــن إجنــاز عاملــي لدول أكث
لبطولــة العالــم للفورمــوال1، وكذلــك نحــو 
4 مــرات بطولــة العالــم للقــوارب ..... 
تأســيس  يف  مهــم  إجنــاز  يتضــح  كمــا 
النــادي لقاعــدة مــن األنشــطة الرياضيــة 
املجتمعيــة، حيــث يتــم اســتهداف طــالب 
املــدارس وتوجيههــم لألنشــطة الرياضيــة 
البحريــة وقــد مت زيــادة أعــداد الســباقات 

واألنشــطة مــن 7 ســباقات العــام املاضــي 
ويتــم  وفعاليــة،  إلــى 44 ســباقاً   ،2016
اآلن العمــل علــى اتفاقيــات مــع مؤسســات 
ــادي  ــر للن ــة لدعــم دور أكب ــات عاملي وكيان

كقاعــدة للرياضــات البحريــة بالدولــة.

تنظيــم  يف  النــادي  إجنــازات  مســيرة  مــا 
»الفورمــوال1«؟ ســباقات 

دعــم  بفضــل  ثــم  تعالــى«،  هلل  »بفضــل 
الرشــيدة  القيــادة  ورعايــة  وتوجيهــات 
الدكتــور  الشــيخ  لســمو  البــارز  والــدور 
نهيــان، حصــد  آل  خليفــة  بــن  ســلطان 
البحريــة  للرياضــات  أبوظبــي  نــادي 
لســباقات  منظــم  أفضــل  جائــزة  علــى 
»الفورمــوال1«، لثمانــي مــرات، حيــث يُعــد 
النــادي الوحيــد عامليــاً يف تنظيــم أكثــر 
وهــذا  »الفورمــوال1«،  لســباقات  عــدد 

أبوظبــي؟ إلمــارة  يحســب  إجنــاز 

نمو سباقات النادي من 7 سباقات العام الماضي 
إلى 44 سباقًا العام الجاري

اإليادي اإلماراتية تصنع حاليًا زوارق »الفورموال« 
بنجاحات مشرفة

التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ركيزة أساسية لنجاح قدراتنا وتنظيم بطوالت دولية
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شخصية العدد

أبوظبــي  نــادي  بــن  تنســيق  هنــاك  هــل 
للرياضــات البحريــة واجلهــات واملؤسســات 
احمللية واالحتادية داخل الدولة، يف شــأن 
النــادي  لســباقات  والترتيبــات  التجهيــز 

والبطــوالت ال ســيما العامليــة منهــا؟
حتمــاً فالتنســيق مســتمر وفعــال، ولكــن 
عــدد اجلهــات التــي ننســق معهــا يعــود 
ولدينــا  الســباق،  أو  الفاعليــة  لطبيعــة 
املثمــر  والتنســيق  التعــاون  مــن  قنــوات 
مــع نحــو 30 مؤسســة وجهــة بالدولــة، 
بصــورة  الفاعليــة  نخــرج  لكــي  وذلــك 
العامليــة  البطــوالت  مشــرفة، مبــا فيهــا 
التــي ترســخ ســمعة إمــارة أبوظبــي ودولــة 
أتوجــه  فإننــي  وهنــا  ككل،  اإلمــارات 
املؤسســات  لكافــة  والتقديــر  بالشــكر 
واجلهــات بالدولــة والتــي ال تتوانــى يف 
تقــدمي مختلــف أوجــه الدعــم مبــا ينعكــس 
إيجابــاً علــى مســيرة النــادي، كمــا أريــد 
أبوظبــي  مجلــس  لتعــاون  هنــا  أنــوه  أن 
الرياضــي الدائــم مــع النــادي واخلطــط 

ــس،  ــادي بإشــراف املجل ــا الن ــي يضعه الت
هــي عامــل أساســي مــن عوامــل النجــاح 
والوصــول باألهــداف ألبعــاد عاليــة مــن 
ــس  ــع مجل ــة م النجــاح، وشــركاتنا الدائم
أســرار  أهــم  مــن  الرياضــي  أبوظبــي 
ــى تنظيــم البطــوالت  ــا عل النجــاح وقدرتن

أيضــاً. املختلفــة 

هــل حقــق موســم النــادي للعــام  )2016 \ 
2017( أهدافــه املنشــودة؟

مســتمر  بدعــم  ثــم  تعالــى  اهلل  بفضــل 
مــن ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
صاحــب  مستشــار  نهيــان،  آل  خليفــة 
رئيــس مجلــس  الدولــة،  رئيــس  الســمو 
إدارة النــادي، ومتابعــة الشــيخ محمــد بــن 
ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان، نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة، الرئيــس التنفيــذي، حقــق 
املوســم  لذلــك  الكبيــر  النجــاح  النــادي 

مــن جهــة  التنــّوع الكبيــر يف البطــوالت 
وقــد  النــادي،  نظمهــا  التــي  واألنشــطة 
هــذا  األكبــر  والتفــرد  التميــز  يكــون 
املوســم هــو قــدرة واســتطاعة النــادي يف 
اســتحداث وجهــات وشــواطئ جديــدة يف 
العاصمــة أبوظبــي، حيــث شــهدت إقامــة 
وتنظيــم البطوالت البحرية للمــرة األولى، 
ويُعــد ذلــك املوســم نقطــة حتــّول كبيــرة 
جداً لدى قســم الســباقات يف النادي بعد 
أن متكــن مــن الوصــول بالبطــوالت إلــى 
شــواطئ ووجهــات جديــدة يف العاصمــة 
أبوظبــي مــن خــالل تنظيــم إحــدى جوالت 
الدراجــات املائيــة علــى شــاطئ يــاس، يف 
مــارس املنصــرم، وتنظيــم إحــدى جــوالت 
اخلشــبية  للقــوارب  اإلمــارات  بطولــة 
الســريعة الشــواحيف يف مدينــة املرفــأ 
ــا  ــل، وجميعه ــرة يف أبري ــة الظف يف منطق
بطــوالت شــهدت النجــاح الكبيــر والتفــّوق 

موسم )2016 / 2017( شهد توزيع أكثر من 100 كأس
بطــوالت يف  النــادي  نظــم  كمــا  الفنــي، 
أماكــن جديــدة غيــر كاســر األمــواج، حيــث 
تعودنــا باعتيــاد إقامــة البطــوالت املعتــادة، 
جديــدة،  أماكــن  اســتحداث  مت  حيــث 
وذلــك مــن أجــل تســليط الضــوء علــى 
ــب  هــذه الشــواطئ مــن جهــة، وأيضــاً جل
املتابعــن واحلضــور للمنافســة مــن جهــة 
أخــرى، ونشــر الرياضــة البحريــة بشــكل 
أفضــل وتعزيــز حضورهــا علــى اخلارطــة 
احملليــة والدوليــة أيضــاً، ونحــن بدورنــا  
نســعى إلــى أن يكــون هنــاك انتشــار كبيــر 
وقــوي للرياضــات البحريــة يف مختلــف 
أنحــاء إمــارة أبوظبــي، وبــكل تأكيــد تتنــّوع 
شــواطئ  يف  لدينــا  املناســبة  األماكــن 
أبوظبــي وهــي مناســبة إلقامــة العديــد 

مــن البطــوالت البحريــة.

وقــد قمنــا مــن خــالل املوســم احلالــي 
صيــد  منافســات  باســتحداث  أيضــاً 
األســماك وهــي البطولــة التــي زادت مــن 

رصيــد النــادي وتواجــده ضمــن الكيــان 
تتوّجــه  البطولــة  أن  بحكــم  املجتمعــي 
ــة، وقــد كان  ــات املجتمــع املختلف نحــو فئ
لنــا جــوالت عــدة مــع جهــات حكوميــة 
ودائــرة  املاليــة،  دائــرة  أبرزهــا  عديــدة 
منافســة  بتنظيــم  االقتصاديــة  التنميــة 
خاصــة ملوظفــي هــذه الدوائــر، باإلضافــة 
إلــى النســخة األولــى مــن بطولــة أبوظبــي 
الكبــرى لصيــد الكنعــد والتــي شــهدت 
املشــاركة  ناحيــة  مــن  قياســية  أرقامــاً 
واحلضــور، حيــث بلــغ عــدد الــزوارق أكثــر 

مــن مائــة زورق عبــر التحــدي.

كمــا شــهدت بطولــة اإلمــارات للدراجــات 
ــرة مــن  ــة هــذا املوســم مشــاركة كبي املائي
مختلــف املواطنــن واملقيمــن علــى أرض 

الدولــة، حيــث أصبحــت مشــاركة عــدد 
ــن يف هــذه الرياضــة  ــن النجــوم العاملي م
إجنــازاً وواقعــاً ملموســاً، باســتمرار نــادي 
أبوظبــي للرياضــات البحريــة علــى درب 
التفــّوق، وأن إمــارة أبوظبــي باتــت نقطــة 
يف  الرياضــات  جنــوم  ملختلــف  التقــاء 
واحــدة مــن أكثــر الرياضــات رواجــاً يف 
الشــواحيف  أمــا  الشــبابية،  األوســاط 
فقــد  الســريعة  اخلشــبية  والقــوارب 
تفّوقــت البطولــة مــن خالل تزايــد اإلقبال 
علــى املشــاركة مــن مواطنــي الدولــة ودول 
مجلس التعاون، يف واحدة من الرياضات 
التــي جتمــع مــا بــن زمنــن، قــارب الصيد 
القــدمي يضــاف إليــه محــركات حديثــة 
متــزج مــا بــن زمــن غابر وحداثــة العصر.
كافــة  شــهدت  فقــد  آخــر،  جانــب  مــن 

الرياضة البحرية في أبوظبي تؤسس على ترابط 
أبناء اإلمارة بالبحر وللتراث والعادات المتأصلة
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اقتصاد عالمي

ننسق مع 30 جهة لضمان أفضل تنظيم لبطوالت 
النادي ونتوجه بالشكر والتقدير لتلك الجهات

أقيمــت  التــي  والتحديــات  املنافســات 
املوســم حتــت  هــذا  أبوظبــي  إمــارة  يف 
تنظيــم نــادي أبوظبــي الدولــي للرياضــات 
ــة كأس يف  ــن مائ ــر م ــع أكث ــة توزي البحري
وأصحــاب  لألوائــل  األحــداث  مختلــف 
املراكــز األولــى، باإلضافــة إلــى ميداليــات 
معينــة  بطــوالت  يف  تــوزع  التــي  الفــوز 
الدوليــة. واجلــوالت  البطــوالت  أهمهــا 

الســباقات  أهــم  الدوليــة  الســباقات  ُتعــد 
قاطبــة ألنهــا تــروج لإلمــارة علــى اخلارطــة 
عــن  مــاذا  البحريــة،  للرياضــات  العامليــة 
للرياضــات  أبوظبــي  نــادي  إجنــازات 

املاضــي؟ املوســم  يف  البحريــة 
يعتبــر املوســم املاضــي مســرحاً مســتمراً 
أيضــاً الســتضافة جــوالت بطولــة العالــم 
العالــم  وبطولــة  »الفورمــوال1«،  لــزوارق 
العالــم  وبطولــة  كات«  »اإلكــس  لــزوارق 

أن  الفئــة األولــى، وال شــك يف  لــزوارق 
دومــاً  الكبــرى  البطــوالت  هــذه  وجــود 
ضمــن أجنــدة النــادي يُعــد مهمــاً جــداً 
البطــوالت  هــذه  شــعبية  مــع  خاصــة 
علــى املســتوى العاملــي، وأيضــاً مشــاركة 
فــرق النــادي املختلفــة عبــر املنافســات 
واحلضــور الدائــم لفريق أبوظبــي للزوارق 
الســريعة كأحــد أقــوى وأهــم املنافســن، 
ولكــن يف النهايــة نحــن دومــاً يف العاصمــة 
أبوظبــي نفصــل مــا بــن التنظيــم وبــن 
تركيــز  يكــون  حيــث  الفريــق،  مشــاركة 
ــى  ــى النجــاح التنظيمــي، ويبق ــادي عل الن
الفريــق  وتوجيــه  الفنيــة  اإلدارة  دور 
للمــدرب واملشــرفن ضمــن الفريــق. وقــد 
شــارك فريــق أبوظبــي للــزوارق الســريعة 
يف  عاملــي  حتــٍد  مــن  أكثــر  يف  وبقــوة 
املوســم املاضــي بلغــت يف املجمــل تســع 
مــن  الفريــق  شــارك  حيــث  بطــوالت، 

ــزوارق  ــم ل ــة العال خــالل منافســات بطول
لــزوارق  العالــم  وبطولــة  الفورمــوال1، 
لــزوارق  العالــم  وبطولــة  األولــى،  الفئــة 
اإلكــس كات، وكان احلضــور والتميــز عبر 
املشــاركة األولــى يف بطولــة العالــم لزوارق 
العاملــي  رويــن  وحتــدي  الفورمــوال2، 
لـــ24 ســاعة لــزوارق الفورمــوال، وبطولــة 
أوروبــا للــزوارق الســريعة فئــة اس اس، 
وبطولــة العالــم للــزوارق الســريعة فئــة 
للمســافات  أوروبــا  وبطولــة  اس،  اس 
أيضــاً  باإلضافــة  ميــل،  مائــة  الطويلــة 
القــارات  كأس  ضمــن  الفريــق  لتواجــد 
يف  وحضورنــا  ومشــاركتنا  للفورمــوال، 
كل هــذه البطــوالت حققنــا مــن خاللــه 
ومنصــات  األولــى  املراكــز  مــن  الكثيــر 
التتويــج، وحتققــت األهــداف املهمــة التــي 
نســعى لهــا دومــاً عبــر التمثيــل الرياضــي 

لإلمــارات. واألمثــل  األفضــل 

زيادة عدد المواقف البحرية للقوارب في مرافئ النادي من 170 إلى 340 موقفًا
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• بلدية الفجيرة.. تحقيق وتنفيذ المؤشرات االستراتيجية الوطنية للدولة، وانتهاج 
سياسات ترمي إلى تطوير البنية التحتية لإلمارة

متاشــياً مــع رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بــأن تكــون الدولــة مــن أفضــل دول العالــم يف شــتى املجــاالت وخاصــة يف مجــال 
حمايــة البيئــة واســتدامتها؛ ولكــون البيئــة ركيــزة أساســية يف مســيرة العمــل الوطنــي، حرصــت بلديــة الفجيــرة علــى إدراج قضايــا 
البيئــة، ضمــن أجندتهــا احلاليــة واملســتقبلية كهــدف مــن أهدافهــا االســتراتيجية، مــع تطلعهــا بشــكل دائــم لرفــع مســتوى الوعــي 
البيئــي والصحــي عبــر اتبــاع أفضــل وســائل التوعيــة لتصــل إلــى كافــة شــرائح املجتمــع، حيــث أطلقــت بلديــة الفجيــرة و«شــركة بلــو« 
ذراع االســتثمارات البيئيــة التابعــة ملجموعــة الســركال، أّول حملــة للتوعيــة الذكيــة البيئيــة يف اإلمــارات ومنطقــة الشــرق األوســط، 
وذلــك مــن أجــل التوعيــة مبخاطــر التخلــص غيــر اآلمــن مــن الزيــوت املســتعملة يف املطاعــم واملنشــآت الغذائيــة يف إمــارة الفجيــرة، 
عبــر االعتمــاد علــى أفضــل املمارســات التقنيــة املتبعــة، بغيــة توجيــه وعــي األفــراد واملســتثمرين، ومــالك املطاعــم والفنــادق ومحــال 

األطعمــة، بأهميــة تركيــب مصائــد الشــحوم وجتميــع الزيــوت املســتعملة والتخلــص اآلمــن منهــا.

ــا الوطنيــة واالرتقــاء بإســهاماتها يف حمايــة البيئــة، متاشــياً مــع   وقــد أولــت مجموعــة الســركال جهــوداً كبيــرة يف خدمــة القضاي
توجيهــات القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات »حفظهــا اهلل تعالــى«، حيــث تقــوم مبوجبــه شــركة بلــو، بإنشــاء شــبكة متكاملــة إلدارة 
وجتميــع ونقــل زيــوت الطهــو املســتعملة، مــع تركيــب مصائــد للشــحوم يف كافــة مطاعــم وفنــادق ومحــال تقــدمي املنتجــات الغذائيــة يف 
كافــة أرجــاء إمــارة الفجيــرة، تفاديــاً ألضرارهــا املتعــّددة علــى البيئــة، فيمــا ستشــهد املرحلــة املقبلــة تشــييد املجموعــة ألّول محطــة 
ملعاجلــة الزيــوت املســتخدمة، ومبــا يدعــم رؤيــة املجموعــة لتعزيــز إســهامات القطــاع اخلــاص اإلماراتــي يف دعــم واحلفــاظ علــى 

البيئــة.

ودعمــاً لذلــك املشــروع الريــادي، فقــد قامــت بلديــة الفجيــرة و«شــركة بلــو«، بعــد إبــرام عقــد الشــراكة، بحملــة توعيــة ذكيــة، تُعــد 
األولــى مــن نوعهــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، عبــر االعتمــاد علــى أفضــل املمارســات  التقنيــة املتبعــة، بغيــة توجيــه وعــي 

األفــراد واملســتثمرين، ومــالك املطاعــم والفنــادق ومحــال األطعمــة بأهميــة تركيــب مصائــد للزيــوت املســتعملة.

ريادة مؤسسية 
أنشــئت  التــي  الســركال  مجموعــة  وتُعــد 
ــة تأسســت  ــام 1946 كأّول شــركة عائلي الع
نهضتهــا  وعاصــرت  دبــي،  إمــارة  يف 
توجهــت  التــي  الشــركات  مــن  وتطّورهــا، 
لدعــم االســتثمارات املجديــة يف مجــاالت 
حمايــة البيئــة يف اإلمــارات، ومــن أهمهــا 
الزيــوت  وتدويــر  جمــع  مهــام  تولــي 
يف  والفنــادق  املطاعــم  يف  املســتخدمة 
كافــة مناطــق إمــارة دبــي، حيــث مت تدشــن 
وإدارة أّول مصنــع لتدويــر الزيــوت بدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومنطقــة الشــرق 
ــرول،  ــع الســركال إنفي األوســط وهــو مصن
تطبيــق  عبــر  دبــي  بلديــة  مــع  بالتعاقــد 
ملجموعــة  أن  كمــا  املمارســات،  أفضــل 
دعــم  يف  وحيــوي  رائــد  دور  الســركال، 
مســيرة التنميــة البيئيــة عبــر تقــدمي أفضــل 
املمارســات وإجــراء الدراســات التــي تواكــب 

اإلمــارات.  بيئــة 

رؤية املشروع
ــة  ــرت املهندســة فاطم ــد ذك ــاً، فق وتفصيلي
الشــراري، مديــرة إدارة اخلدمــات العامــة 
والبيئــة، بأنــه انطالقــاً مــن كــون مجموعــة 
الشــركات  وأولــى  أبــرز  مــن  الســركال 
اخلاصــة يف اإلمــارات التــي تدعــم أنشــطة 
إيجــاد  يف  واملتخّصصــة  البيئــة  حمايــة 
احللــول البيئيــة، فقــد قامــت شــركة »بلــو«، 
عيســى  أحمــد  ســعادة  مــن  بتوجيهــات 
الســركال، رئيــس مجلــس إدارة املجموعــة، 
بإعــداد دراســة وافيــة مت تقدميهــا للجهــات 
املعنيــة يف بلديــة الفجيــرة، بهــدف التعريــف 
مبخاطــر مخلفــات زيــوت الطهــو وشــحوم 
علــى  ســلبي  تأثيــر  لهــا  والتــي  الطعــام، 
أنابيــب الصــرف املركزيــة، لكونهــا تتســبب 
يف انســدادات األنابيــب، والروائــح الكريهــه 
ــا، ممــا ينعكــس  وجــذب اجلراثيــم والبكتري
ســلباً علــى الصحــة العامــه والبيئــة، ويزيــد 

املخاطــر البيئيــة.

مراسل »استثمارات« - الفجيرة: 

• فلسفة مجموعة السركال تسعى لكي 
تكون اإلمارات أكثر الدول ريادة في الحفاظ 

على البيئة
• جابهت فرق العمل إشكاليات التهرب من 
مالك المطاعم ولكن تم سد تلك الثغرات 

بالتوعية الذكية
عبد الرؤوف الحوسني

“ “

• بلدية الفجيرة وضعت أسسًا للتنمية المستدامة واعتماد عدة برامج ومبادرات 
للتعريف بالقضايا البيئية

• »بلو«.. الذراع البيئي لمجموعة السركال تبرم شراكة مع بلدية الفجيرة لجمع ومعالجة 
مخلفات الزيوت والشحوم في مطاعم وفنادق اإلمارة

• تشييد أّول محطة لتدوير مخلفات الزيوت بإمارة الفجيرة وفقًا ألحدث الممارسات العالمية  

شراكة مثمرة على درب خدمة قضايا البيئة في اإلمارات
بلدية الفجيرة ومجموعة السركال.. 
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مصائد الزيوت
وتبلــورت تلــك الدراســة التــي قدمتهــا 
مجموعــة الســركال - لتفــادي كل تلــك 
يف  خلبرتهــا  وباالســتناد  اإلشــكاليات، 
اســتقطاب أفضــل املمارســات العامليــة 
بلــو،  شــركة  العمــل يف  فــرق  بقيــام   -
لهــذه  منتجــة  منشــأة  كل  يف  بتركيــب 
ســواًء  الفجيــرة  إمــارة  يف  املخلفــات 
ــد  ــرف مبصائ ــادق، مــا يُع مطاعــم أو فن
مــع  املســتعملة،  والزيــوت  الشــحوم، 
علــى  للحفــاظ  الدوريــة،  صيانتهــا 
ثــم  الشــوائب،  إزالــة  يف  وظيفتهــا 
مــن  الثانيــة  املرحلــة  تأتــي  ذلــك  بعــد 
ــك املطاعــم  ــن يف تل ــام العامل خــالل قي
عبــوات  املســتعملة يف  الزيــوت  بوضــع 
مخّصصــة، وتســليمها ملندوبــي شــركة 
وقوانــن  أنظمــة  حســب  وذلــك  بلــو، 

املتبعــة. الفجيــرة  بلديــة 

ورشة عمل
ومــع توقيــع عقــد الشــراكة بــن بلديــة 
عبــر  الســركال  ومجموعــة  الفجيــرة، 
مــن  املاضــي  فبرايــر  »بلــو« يف  شــركة 
العــام اجلــاري، مت عقــد ورشــة عمــل 
موســعة بــن الطرفــن لتحديد اخلطوط 
املشــروع  ذلــك  لتنفيــذ  العريضــة 
الطمــوح، والهــادف لصيانــة واحلفــاظ 
علــى البيئــة يف إمــارة الفجيــرة، حيــث 
مت البــدء بتنفيــذ اخلطــة املتفــق عليهــا.

توعية أولية 
 مــن جانــب آخــر، قــال عبــد الــرؤوف 
»الســركال  شــركة  مديــر  احلوســني، 
ألهميــة  »نظــراً  الفجيــرة«:   - بلــو 
فقــد  باملشــروع،  البــدء  قبــل  التوعيــة 
مت اختيــار شــارع حمــد بــن عبداللـــه، 
جغــرايف  كنمــوذج  الفجيــرة  بإمــارة 
مبدئــي للتوعيــة، حيــث مت القيــام بحملــة 
توعيــة أوليــة، ملــالك ومديــري املنشــآت 
املنتجــة  واملطاعــم  واحملــال  الغذائيــة، 
ملخلفــات زيــوت الطهــو وشــحوم الطعــام، 
حيــث أعقــب توعيــة صاحــب املنشــأة، 

املهندســة  فقــد صرحــت  مــن جانبهــا، 
فاطمــة الشــراري، بــأن بلديــة الفجيــرة 
الثاقبــة  والــرؤى  توجيهــات  إطــار  يف 
بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  لصاحــب 
 – الفجيــرة  حاكــم  الشــرقي..  محمــد 
عضــو املجلــس األعلى لالحتــاد، والقيادة 
الرشــيدة لدولــة اإلمــارات »حفظهــا اهلل 
وتبنــي  لتطبيــق  دومــاً  تســعى  تعالــى«، 
أفضــل املمارســات املطبقــة يف مجــاالت 
البالغــة  البيئــة نظــراً لألهميــة  حمايــة 
ــة  ــي تســتحوذ عليهــا طروحــات حماي الت
مختلــف  أولويــات  قائمــة  علــى  البيئــة 

اإلمــارات. دولــة  يف  املؤسســات 

تعزيز الريادة
وأكــدت الشــراري: أن االتفاقيــة التــي مت 
توقيعهــا مــع شــركة بلــو التابعــة ملجموعــة 
الســركال، تؤكــد رؤيــة بلديــة الفجيــرة 
نحــو تعزيــز مفاهيــم وطروحــات حمايــة 
حققتهــا  التــي  املنجــزات  وصيانــة 
علــى  اإلمــارات علــى صعيــد احلفــاظ 
البيئــة وتطبيــق أفضــل املمارســات، ومــن 
هنــا يأتــي اختيــار مجموعــة الســركال 
كنمــوذج  املشــرف  املجموعــة  لتاريــخ 
ريــادي إلســهامات القطــاع اخلــاص يف 
املتراكمــة  وخبراتهــا  البيئــة،  مجــاالت 
النجاحــات  وبعــد  الصــدد،  ذلــك  يف 
مجــاالت  يف  املجموعــة  حققتهــا  التــي 

أو املديــر املكلــف أو مــن ينــوب عنهــم، 
تهــدد  املخلفــات  تلــك  بــأن  إقــراره 

الفجيــرة«. إمــارة  يف  البيئــة 

التوعية الذكية
ويضيــف احلوســني: أنــه خــالل مهــام 
علــى  واحلصــول  األوليــة  التوعيــة 
ــم مــن مــالك املنشــآت  إقــرارات بالعل
ممارســات  وجــود  تبــن  الغذائيــة، 
خاطئــة مــن بعــض املنشــآت الغذائيــة 
ــة  ــذي اســتدعى إطــالق حمل األمــر ال
التوعيــة الذكيــة والتــي تُعــد األولــى 
وإمــارة  اإلمــارات  يف  نوعهــا  مــن 
األوســط  والشــرق  بــل  الفجيــرة، 
تعــّزز  حديثــة  تقنيــات  وباســتخدام 
ذكيــة  ممارســات  عبــر  الوعــي 
باســتخدام جهــاز األي بــاد، علــى أن 
يتــم جتميــع معلومــات تلــك املنشــآت 
كقاعــدة بيانــات تســاهم يف التخطيــط 
وخطــط  سياســات  ألي  املســتقبلي 

للبيئــة. تطويريــة 

والشــحوم  الزيــوت  جمــع 
املســتعملة يف إمــارة دبــي، 
ــّزز  ــرة تع ــة الفجي ــإن بلدي ف
بلــو،  مــع شــركة  شــراكتها 
ــة إلدارة  ــة متكامل جتــاه رؤي

وجتميــع نفايــات الزيــوت املســتعملة عبــر 
مــا  وهــو  بالتوعيــة  تبــدأ  مبتكــرة  آليــة 
قامــت بــه املجموعــة، مــن جهــد مشــرف 

يف  تســاهم  مبتكــرة  وحملــة 
لــدى  الوعــي  نطــاق  زيــادة 
وأصحــاب  مــالك  كافــة 
املطاعــم يف مختلــف أرجــاء 
عــدم  مبخاطــر  اإلمــارة، 
التصريــف العلمــي الصحيــح 
ملخرجــات تلــك املطاعــم مــن 
الزيــوت والشــحوم باألخــص 
علــى زيــادة املخاطــر البيئيــة 
الصــرف  أنابيــب  وانســداد 

الصحــي.

قاعدة بيانات
وأكدت املهندســة الشــراري، 
اعتمــدت  البلديــة  أن 
علــى  بلــو  شــركة  مقتــرح 
ــر  ــز الوعــي عب ــد تعزي صعي
ممارســات ذكيــة باســتخدام 
أن  علــى  بــاد،  اآلي  جهــاز 
يتــم جتميــع معلومــات تلــك 
بيانــات  كقاعــدة  املنشــآت 
التخطيــط  يف  تســاهم 
سياســات  ألي  املســتقبلي 
وخطــط تطويريــة للبيئــة.

• الممارسات الذكية 
لمجموعة السركال 

تساهم في خفض البصمة 
الكربونية في الهواء 

في مختلف أرجاء اإلمارة 
وانعكاسها إيجابًا على 

البيئة في اإلمارات
• نشيد بتوقيع االتفاقية 

مع بلدية الفجيرة ونسعى 
لتطبيق أفضل الممارسات
•  دورنا كمؤسسة خاصة 

هو السير في ترجمة أهداف 
دولتنا لواقع ملموس

عبد الروؤف الحوسني

نموذج مشرف

“

“

• »بلو« تطلق أّول حملة للتوعية الذكية في اإلمارات للتوعية بمخاطر الزيوت المستعملة  
• مجموعة السركال تعّزز إسهاماتها المشرفة في خدمة قضايا البيئة الوطنية 

• تاريخ مشرف 
لمجموعة السركال 

في دعم القوانين 
والتشريعات البيئية 

• بلدية الفجيرة تدعم المبادرات 
البناءة وتفخر بالتعاون مع 

مجموعة السركال
• المبادرة تساهم في تشييد 

قاعدة بيانات وتعّزز قدراتنا على 
دعم خطط التطوير المستقبلية

• شراكتنا مع القطاع الخاص 
تساهم في مراكمة المنجزات 

وترجمة توجهات القيادة 
الرشيدة لإلمارات

المهندسة فاطمة الشراري

“

“
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مجموعة السركال
 تدشن أول حملة توعوية ذكية في دولة اإلمارات

 للتعريف بمخاطر الزيوت المستخدمة 

احلل:-
مبادرة التوعية الذكية 

إمــارة  حكومــة  الســتراتيجيات  دعمــاً 
األنظمــة  لتطبيــق  التحويــل  يف  الفجيــرة 
مجموعــة  قامــت  خدماتهــا،  يف  الذكيــة 
ــة. ــة الذكي ــة التوعي ــكار حمل الســركال بابت

خطوات املبادرة الذكية  
١- تتمحــور حملــة التوعيــة الذكيــة حــول 
أو  بلــو، لصاحــب  منــدوب شــركة  تقــدمي 
مديــر املطعــم شــرح واٍف لــه مــن خــالل 

فيديــو توضحــي عبــر جهــاز اآلي بــاد. 
مت تزويــد  اجلهــاز بتطبيــق تقنــي خــاص، 
يســاهم يف تطبيــق وإدارة حملــة التوعيــة 
الذكيــة، حيــث ال ميكــن إطــالع صاحــب 
قبــل  التوعــوي،  الفيديــو  علــى  املنشــأة 
التواصــل،  تفاصيــل  بتســجيل،  يقــوم  أن 
واختيــار اللغــة املفهومــة لديــه، فضــاًل علــى 
حتديــد موقــع ومــكان منشــآته جغرافيــاً، 

لنظــام املواقــع يف »جوجــل«. وفقــاً 
٣- بعــد خطــوات التســجيل، وحتديد املوقع 

واســم املطعــم، يتــم الولــوج عبــر جهــاز »اآلي 
بــاد« لعــرض فيديــو توعــوي توضــح فيهــا 
رســالة املشــروع بأربــع لغــات )العربيــة - 

اإلجنليزيــة - األوردو - وامليلباريــة(.
٤- مت ربــط التطبيــق مــع نظــام البيانــات 
واملعلومــات يف قســم حمايــة البيئــة )ملعرفــة 
املطاعــم،  يف  املســؤولن  وأســماء  عــدد 

ومواقــع املطاعــم التــي مت توعيتهــا(.
٥- يعــرض الفيديــو أبــرز مخاطــر مخلفــات 
زيــوت الطهــو، وشــحوم الطعــام على املنشــأة 
التحتيــة  البنــى  علــى  ثــم  ومــن  نفســها، 
ــي تنجــم  لإلمــارة، مــع توضيــح املشــاكل الت
ــب الصــرف  ــر أنابي ــا عب ــص منه ــن التخل م
الصحــي، ترافقــاً مــع القوانــن واألنظمــة 

البيئيــة املطبقــة يف هــذا الصــدد.
ــق  ــوم التطبي ــو يق ــد مشــاهدة الفيدي ٦- بع
اســتيعاب  لتأكيــد  أســئلة  بطــرح  تلقائيــاً 
الغذائيــة  املنشــأة  أو  املطعــم  صاحــب 

مــات. للمعلو
والتوعيــة  التســجيل  انتهــاء  مبجــرد   -٧
البيانــات  كافــة  ترســل  الفيديــو،  وعــرض 
ــوراً  ــة، ف ــة التوعي ــج حمل عــن املنشــأة ونتائ
إلــى قســم حمايــة البيئــة يف الفجيــرة، ممــا 
يتيــح بيانــات شــمولية تســاهم يف حصــر 
التفاصيــل  وكافــة  واملؤشــرات،  األعــداد 
يف  النشــطة  باملطاعــم  اخلاصــة  واملواقــع 

كافــة أرجــاء إمــارة الفجيــرة. 

فوائد املبادرة:- 

ومعلومــات  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء   -١
املنتجــة  املنشــآت  كافــة  عــن  متكاملــة، 
الطعــام  وشــحوم  الطهــو  زيــوت  ملخلفــات 
الفجيــرة، ممــا  إمــارة  أرجــاء  يف مختلــف 
ويدعــم  املســتقبلي.  التخطيــط  يف  يفيــد 
البيئيــة وفقــاً ألســس ســليمة  السياســات 

شــمولية. ومســوحات 
٢- نشــر املعرفــة والتوعيــة البيئيــة بأهميــة 
احلفــاظ وحمايــة البيئــة والصحــة العامــة 

ــارة. يف اإلم
 ،2021 اإلمــارات  دولــة  رؤيــة  دعــم   -٣
للتحــّول لدولــة ذكيــة تعتمــد علــى أحــدث 
التقنيــة يف صيانــة واحلفــاظ  املمارســات 

البيئــة. علــى 
٤- تعتبــر أّول مبــادرة للتوعيــة الذكيــة يف 
الطعــام  وشــحوم  الطهــو  زيــوت  مخلفــات 
يف الدولــة، ممــا يعــّزز ريــادة الدولــة علــى 
التوعيــة  مجــاالت  يف  اإلقليمــي  الصعيــد 

البيئيــة.
ــق، دخــول  ــك التطبي ــح اســتخدام ذل ٥- يتي
مراحــل  يف  وتكامــل،  بســهولة  الشــركة 
لشــركة  ميكــن  حيــث  األخــرى،  املشــروع 
الفنــي  باملســح  ربطــه  مســتقباًل  »بلــو«، 
والتنفيــذ، حيــث يســاهم التطبيــق يف معرفــة 
عــدد مصائــد الشــحوم، قياســاً باملطاعــم 
افتتاحهــا  يتــم  التــي  املطاعــم  أو  القائمــة 

اإلمــارة.  يف  حديثــاً 
واإلشــرافية،  الرقابيــة  األطــر  تعزيــز   -٦
وحتســن مفاهيــم اجلــودة مــن خــالل رصــد 
التــي مت تركيبهــا،  الزيــوت  عــدد مصائــد 
وكميــات  متــت،  التــي  التنظيفــات  وعــدد 
ــو  ــوت الطه ــد الشــحوم وزي ــات مصائ مخلف
اليوميــة،  التقاريــر  ونتائــج  املســتعملة، 

والســنوية. والشــهرية، 
٧- خفــض البصمــة الكربونيــة يف الهــواء يف 
ــاً  ــف أرجــاء اإلمــارة وانعكاســها إيجاب مختل
علــى  البيئــة يف اإلمــارات، اعتمــاداً  علــى 
املنشــآت  زيــارات  عمليــة  جــدول  تنظيــم 

لتفتيشــها وتقليــل الزيــارات العشــوائية. 

التحدي:- 
ذلــك  يف  البــدء  يســتلزم 
إجــراء  الطمــوح،  املشــروع 
تســليم  مــع  فنــي،  مســح 
العقــود لتوقيعهــا مــن صاحــب 
التنفيــذ،  للبــدء يف  املنشــأة، 
القــدرة  التحــدي يف  ويكمــن 
بالشــكل  توعيتهــم  علــى 
تركيــب  بأهميــة  الســليم 
وجتميــع  الشــحوم  مصائــد 

املســتعملة. الزيــوت 
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 مجموعة السركال.. بصمات على درب الريادة البيئية
- مجموعة السركال، هي شركة عائلية تأسست عام 1946 كأّول شركة عائلية يف إمارة دبي. 

ــاً بأهميــة دور القطــاع اخلــاص  - تبنــت الشــركة رؤيــة مؤسســها لالرتقــاء باملســؤولية املجتمعيــة للشــركة جتــاه دولــة اإلمــارات إميان
ودعــم تطــّورات التنميــة يف ظــل الدعــم الــذي حتظــى بــه كافــة املؤسســات بفضــل اهلل تعالــى مــن القيــادة الرشــيدة للدولــة »حفظهــا 

ــى«. اهلل تعال

- قدمــت قيــادات مجموعــة الســركال طيلــة ثالثــة أجيــال أفضــل معاييــر االبتــكار واجلهــود املخلصــة جتــاه املســؤولية املجتمعيــة ويف 
مختلــف املياديــن.

ــارات اإلســهام  ــز خي ــى تعزي ــد توجهــت املجموعــة عل ــة، فق ــى البيئ ــاظ عل ــة احلف ــا للمجموعــة أهمي - نظــراً الستشــعار اإلدارة العلي
الفاعــل يف خدمــة قضيــة البيئــة يف اإلمــارات عبــر تبنــي أفضــل املمارســات مــن الــدول املتقدمــة يف ذلــك املجــال وبشــكل مبكــر قبــل أن 

تبقــى تلــك القضيــة أولويــة علــى أجنــدة املؤسســات يف اإلمــارات.

- علــى مــدار أكثــر مــن 12  عامــاً  وإلــى اآلن، قامــت مجموعــة الســركال بتعزيــز شــراكتها املؤسســية اخلالقــة مــع بلديــة دبــي لصياغــة 
أفضــل الــرؤى واخلطــط واملمارســات، حــول أفضــل الســبل للحفــاظ علــى البيئــة، اقترانــاً بالتحديــات التــي كانــت جتابــه مدينــة دبــي يف 
ظــل توســع ومنــو املدينــة العمرانــي، وحتــّول اإلمــارة لوجهــة ســياحية عامليــة، وزيــادة عــدد الفنــادق واملطاعــم، حيــث تبلــورت التحديــات 

البيئيــة يف كيفيــة التخلــص األمــن وغيــر املضــر للبيئــة مــن مخلفــات زيــوت الطهــو.

- وتســاهم تلــك املخلفــات يف زيــادة املخاطــر البيئيــة، فضــاًل علــى األضــرار التــي تلحــق بخطــوط وأنابيــب ونظــم الصــرف الصحــي 
يف اإلمــارة. 

- بنــاًء علــى مقتــرح مجموعــة الســركال مــع خطــط  قدمتهــا املجموعــة إليضــاح مخاطــر التصريــف اخلاطــئ مــن زيــوت الطهــو، مت 
تكليــف املجموعــة مــن قبــل بلديــة دبــي بتشــييد محّطــة »الســركال إنفيــرول« إلعــادة تدويــر مخلفــات زيــوت الطهــو مســتخدمة أعلــى 

املســتويات التقنيــة، حيــث مت حتقيــق جناحــات كبيــرة وغيــر متوقعــة. 

- مما رسخ مكانة املجموعة كنموذج ريادي للشركات اخلاصة يف دعم قضية البيئة.

حقائق وأرقام

إجراءات المعالجة 
واخلدمــات  املطاعــم  ُمــاّلك  جميــع  مــن  ُيطلــب   -١
ميــاه  ملعاجلــة  الشــحوم  محابــس  تركيــب  الغذائيــة 
البلديــة.  بواســطة  مطابخهــم  عــن  الناجتــة  الصــرف 
جتمــع هــذه احملابــس الدهــون والزيــوت والشــحوم مــن 
خــط الصــرف علــى أن يتــم إفراغهــا بصفــة منتظمــة.

الســتالم  مبتعهديــن  املطاعــم  ُمــاّلك  يســتعن   -٢
ثــم  منتظمــة  بصفــة  الشــحوم  محابــس  مخلفــات 

التدويــر. إعــادة  محطــة  إلــى  توصيلهــا 

٣- تعالــج محطــة إعــادة التدويــر املخلفــات وتفصلهــا 
إلــى مكونــات قابلــة لالســتخدام مــرة أخــرى.

التدويــر هــي عبــارة  الناجتــة عــن عمليــة  ٤- املكونــات 
عــن زيــوت نباتيــة ُتســتخدم إلنتــاج الصابــون، والديــزل 
احليــوي ووقــود األفــران، وقطــع صلبــة حيويــة ُتســتخدم 

كســماد، وميــاه ُتســتخدم ألغــراض الــري.

مخلفات 

الزيوت 

والشحوم 

المستعملة

ميــاه  يف  والشــحوم  الزيــوت  مــن  نســبة  وجــود  إن   -
الصــرف ُتعــد مشــكلة ُملحــة وملموســة علــى الصعيــد 

العاملــي.

-  قامــت املؤسســات احلكوميــة يف دول العالــم املتقدمــة 
بيئيــًا بوضــع تشــريعات لتنظيــم ممارســات التخلــص 

مــن مخلفــات زيــوت الطهــو. 

- تشــير التقديــرات إلــى أن 70% مــن جميــع حــاالت 
مــن  و%30  الصحــي،  الصــرف  االنســداد يف محطــات 
حــاالت توقــف محطــات الّضــخ نتاجــًا إللقــاء مخلفــات 
الصــرف  أو خلطهــا مبيــاه  املصــارف  الطهــو يف  زيــوت 

الصحــي.

- وذكــرت التقاريــر أن حصــة الفــرد مــن املخلفــات يف 
دولــة اإلمــارات مــن أكبــر دول العالــم.
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محمد بن سلمان
يطلق مشروع »نيوم« باستثمارات 
متوقعة تتجاوز نصف تريليون دوالر
أعلــن صاحــب الســمو امللكــي، األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد الســعودي، نائــب رئيــس مجلــس 
ــى تســعة قطاعــات  ــذي ســيركز عل ــوم«، ال ــة، عــن إطــالق مشــروع »ني ــدوق االســتثمارات العام ــس إدارة صن ــس مجل ــوزراء، رئي ال
اســتثمارية متخّصصــة تســتهدف مســتقبل احلضــارة اإلنســانية، وهــي )مســتقبل الطاقــة واملياه ومســتقبل التنقل والتقنيــات احليوية 
ومســتقبل الغــذاء ومســتقبل العلــوم التقنيــة والرقميــة ومســتقبل التصنيــع املتطــّور ومســتقبل اإلعــالم واإلنتــاج اإلعالمــي ومســتقبل 
الترفيــه ومســتقبل املعيشــة الــذي ميثــل الركيــزة األساســية لباقــي القطاعــات(، وذلــك بهــدف حتفيــز النمــو والتنــّوع االقتصــادي 

ومتكــن عمليــات التصنيــع وابتــكار وحتريــك الصناعــة احملليــة علــى مســتوى عاملــي.

اخبار عربي 
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وقــال األميــر محمــد بــن ســلمان: »إن 
فــرص  إيجــاد  إلــى  ســيؤدي  املشــروع 
إجمالــي  زيــادة  يف  واملســاهمة  عمــل 
وســيعمل  للمملكــة  احمللــي  النــاجت 
اخلاصــة  االســتثمارات  جــذب  علــى 
واالســتثمارات والشــراكات احلكوميــة، 
وســيتم دعــم »نيــوم« بأكثــر مــن 500 
القادمــة  األعــوام  خــالل  دوالر  مليــار 
ــدوق االســتثمارات  ــن الســعودية »صن م
املســتثمرين  إلــى  باإلضافــة  العامــة«، 

والعامليــن«. احملليــن 

متتــاز  املشــروع  منطقــة  أن  وأضــاف: 
املوقــع  أبرزهــا  مهمــة  بخصائــص 
أن  لهــا  يتيــح  الــذي  االســتراتيجي 
أفضــل  جتمــع  التقــاء  نقطــة  تكــون 
وآســيا  العربيــة  املنطقــة  يف  مــا 

ــا وأمريــكا، حيــث تقــع  ــا وأوروب وأفريقي
علــى  اململكــة  غــرب  شــمال  املنطقــة 
مــن  وتطــل  كــم2  مســاحة26,500 
ــر  ــى البحــر األحم ــرب عل الشــمال والغ
وخليــج العقبــة بطــول 468 كــم ويحيــط 
بهــا مــن الشــرق جبــال بارتفــاع 2,500 
متــر وســتتيح الشــمس والريــاح ملنطقــة 
املشــروع االعتمــاد الكامــل علــى الطاقــة 

البديلــة.

ســاحل  علــى  »نيــوم«  مشــروع  ويطــل 
الشــريان  يعــد  الــذي  األحمــر  البحــر 
ــره  ــذي متــرُّ عب ــرز، وال االقتصــادي األب
التجــارة  حركــة  مــن   %10 قرابــة 
العامليــة، باإلضافــة إلــى أن املوقــع يُعــد 
محــوراً يربــط القــارات الثــالث آســيا 
وأوروبــا وأفريقيــا، إذ ميكــن لـــ70% مــن 

ســكان العالــم الوصــول للموقــع خــالل 8 
ــح  ــا يتي ســاعات كحــد أقصــى وهــذا م
بــه  تزخــر  مــا  أفضــل  جمــع  إمكانيــة 
ــد  ــى صعي ــم الرئيســية عل مناطــق العال
والتعليــم  واألبحــاث  والتقنيــة  املعرفــة 
واملعيشــة والعمــل كمــا ســيكون املوقــع 
املدخــل الرئيســي جلســر امللــك ســلمان 
الــذي ســيربط بــن آســيا وأفريقيــا ممــا 
يعــّزز مــن مكانتــه وأهميتــه االقتصاديــة.

وسيشــتمل مشــروع »نيــوم« علــى أراٍض 
واألردنيــة،  املصريــة  احلــدود  داخــل 
خاصــة  منطقــة  أول  ســيكون  حيــث 

دول. ثــالث  بــن  ممتــدة 

وقــال ولــي العهد الســعودي: »ســيتم بناء 
منطقــة »نيــوم« مــن الصفــر علــى أرض 
خــام وهــذا مــا مينحها فَرصاً اســتثنائية 

متيزهــا عــن بقيــة املناطــق التــي نشــأت 
وتطــّورت عبــر مئــات الســنن، وســنغتنم 
جديــدة  طريقــة  لبنــاء  الفرصــة  هــذه 
جبــارة  اقتصاديــة  بإمكانيــات  للحيــاة 
وتشــمل التقنيــات املســتقبلية لتطويــر 
يتمثــل  فريــدة  مزايــا  »نيــوم«  منطقــة 

بعضهــا يف: حلــول التنقــل الذكيــة بــدءاً 
مــن القيــادة الذاتيــة وحتــى الطائــرات 
احلديثــة  األســاليب  القيــادة  ذاتيــة 
للزراعــة وإنتــاج الغذاء الرعاية الصحية 
التــي تركــز علــى اإلنســان وحتيط به من 
أجــل رفاهيتــه، باإلضافــة إلى الشــبكات 

املجانيــة لإلنترنــت فائــق الســرعة أو 
مــا يُســمى بـ«الهــواء الرقمــي« التعليــم 
املجانــي املســتمر علــى اإلنترنــت بأعلــى 
املعاييــر العامليــة اخلدمــات احلكوميــة 
كافــة  تتيــح  التــي  املتكاملــة  الرقميــة 
اللمــس  مبجــرد  للجميــع  اخلدمــات 
ــن أجــل  ــاء م ــود البن ــدة لك ــر جدي معايي

منــازل خاليــة مــن الكربــون«. 

وســيتم الســعي بقــوة لتطبيــق مفهــوم 
اجلديــد  لالقتصــاد  العاملــة  القــوى 
الــذي يعتمــد علــى اســتقطاب الكفــاءات 
للتفــرغ  العاليــة  البشــرية  واملهــارات 
وقيــادة  القــرارات  وإدارة  لالبتــكار 
املنشــآت. أمــا املهــام املتكــررة والشــاقة 
فســيتوالها عــدد هائــل مــن الروبوتــات 
تعــداد  عددهــا  يتجــاوز  قــد  والتــي 
الســكان ممــا قــد يجعــل إجمالــي النــاجت 
احمللــي للفــرد يف املنطقــة هــو األعلــى 
عامليــاً. وكل تلــك املقومــات واخلصائص 
ســتضع مشــروع »نيــوم« يف الصــدارة من 
حيــث كفــاءة اخلدمــات املقدمــة ليصبــح 

األفضــل للعيــش يف العالــم.

اخبار عربي 

أكتوبر 2017 أكتوبر  44452017



ارتفاع معدل النمو إلى ٪4.5 
وانخفاض عجز الموازنة إلى ٪8.8

االقتصاد المصري 

بعنــوان  الدولــي  البنــك  تقريــر  أكــد 
والــذي  املصــري«،  االقتصــاد  »آفــاق 
ــى هامــش االجتماعــات  مت إطالقــه عل
والبنــك  النقــد  لصنــدوق  الســنوية 
مــن  العديــد  هنــاك  أن  الدوليــن، 
االقتصــاد  اســتقرار  علــى  املؤشــرات 
الكلــي، حيــث يتــم إجــراء إصالحــات 
ــة العامــة وتخفيــض دعــم  مهمــة للمالي
فاتــورة  واحتــواء  الطاقــة  منتجــات 
األجــور، ولكــن معــدل التضخــم قفــز 
إلــى مســتويات قياســية مرتفعــة كان 
علــى  الســلبية  التأثيــرات  بعــض  لهــا 
احلــد  وجهــود  االجتماعيــة  األحــوال 
مــن الفقــر، مت مواجهتهــا مــن خــالل 
تشــديد السياســات النقديــة مــن جانــب 
البنــك املركــزي املصــري وزيــادة اإلنفاق 

احلكومــة. جانــب  مــن  االجتماعــي 

وتوقــع التقريــر أن يســجل االقتصــاد 
املصــري معــدل منــو قــدره 4.5% يف 
وذلــك   ،2018/2017 املاليــة  الســنة 
بفضــل مرونــه االســتهالك ولكــن معــدل 
التضخــم املرتفــع ســيضعف تأثيــر هــذا 

النمــو جزئيــاً .

وأشــار التقريــر إلــى أنــه مــع حــدوث 
لالســتثمار  االنتعــاش  مــن  مزيــد 
ســتتعافى الصــادرات الســلعية وقطــاع 
النمــو،  يف  إيجابــى  بشــكل  الســياحة 
اجلديــدة  الغــاز  حقــول  تشــغيل  وأن 
ــز قطــاع الصناعــات  سيســاعد يف تعزي
االســتخراجية وحتســن املوازنــة العامــة 

وتوقــع التقريــر تراجــع عجــز املوازنــه 
العامــة إلــى 8.8% مــن إجمالــي النــاجت 
احمللــي يف الســنة املاليــة 2018/2017 
الدعــم وزيــادة  نتيجــة إصــالح نظــام 
العائــدات الضريبيــة، وأنــه مــن املنتظــر 
أن ينخفــض عجــز حســاب املعامــالت 
إجمالــي  مــن   %4.6 إلــى  اجلاريــه 

النــاجت احمللــي.

وأضــاف التقريــر أن معــدالت الفقــر 
تدابيــر  توســيع  بســبب  تتراجــع  قــد 
ميزانيــة  يف  االجتماعيــة  احلمايــة 
الســنة املاليــة 2018/2017 ومــن ذلــك 

زيــادة املخّصصــات يف بطاقــات الغــذاء 
الذكيــة وبرامــج التحويــالت النقديــة.

التعثــر  خطــورة  إلــى  التقريــر  ونبــه 
وغيــاب  السياســات  تطبيــق  يف 
اإلصالحــات يف القطاعــات املختلفــة، 
بلــغ  احلكومــي  الديــن  أن  موضحــاً 
102.8% مــن النــاجت احمللــي يف نهايــه 
ومــن   2016/2015 املاليــة  الســنة 
زيــادة جديــدة يف  يســجل  أن  املتوقــع 
العــام املالــي التالــي مــع الهبــوط احلــاد 
االقتــراض  وزيــادة  العملــة  قيمــة  يف 
جلهــود  انتكاســة  وأي  اخلارجــي. 
النمــو  أو تراجــع يف  املالــي  اإلصــالح 
ميكــن أن تؤثــر يف القــدرة علــى حتمــل 

العــام. الديــن  أعبــاء  خدمــة 

وحــذر التقريــر مــن املخاطــر األمنيــة 
علــى  وتأثيرهــا  واحملليــة  اإلقليميــة 
وحتويــالت  والســياحة  االســتثمار 
املغتربــن، والتــي تعتبر مصادر أساســية 
ــدات النقــد  ــة وعائ ــرادات احلكومي لإلي

األجنبــي.

احتفــل البنــك »اإلســالمي للتنميــة« بــإدراج صكــوك بقيمــة 1.25 مليــار دوالر يف ناســداك دبــي. ويعــّزز إدراج صكــوك البنــك 
اإلســالمي للتنميــة األهــداف التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للبنــك اإلســالمي للتنميــة، وهــي مؤسســة متعــّددة األطــراف حتظى 
ــادئ الشــريعة وال ســيما يف  ــة مبــا يتماشــى مــع مب ــف املشــاريع التنموي ــل مختل ــي AAA وتشــمل أنشــطتها متوي بتصنيــف ائتمان

الــدول األعضــاء البالــغ عددهــم 57 دولــة.

و يؤكــد التوزيــع اجلغــرايف للمســتثمرين يف الصكــوك األخيــرة علــى قــوة الطلــب علــى صكوك البنك اإلســالمي للتنمية، حيث اشــترى 
املســتثمرون يف منطقــة أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا 53% مــن اإلصــدار يف حــن بلغــت نســبة املســتثمرين مــن منطقــة آســيا 

الذيــن اكتتبــوا بالصكــوك47%  ويســتحق اإلصــدار بعــد خمــس ســنوات بنســبة عائــد ســنوي بلغــت 2.261 باملئــة.

ويُعــد البنــك اإلســالمي للتنميــة أحــد أكبــر مصــدري الصكــوك املدرجــة يف ناســداك دبــي، إذ يبلــغ عــدد إدراجاته احلاليــة 8 إدراجات 
بقيمــة 10.25 مليــار دوالر أمريكي. 

»اإلسالمي للتنمية« 
يدرج صكوكًا بـ1.25 مليار دوالر في ناسداك دبي

اخبار عربي 
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جمعة الكيت
وكيل وزارة االقتصاد المساعد بدولة اإلمارات 

لشؤون التجارة الخارجية لـ »استثمارات«:
1.6 تريليون درهم قيمة تجارة اإلمارات الخارجية 2016

ــز  ــة، وتعزي ــة العاملي ــادالت التجاري ــى خارطــة التب ــة املتحــدة عل ــارات العربي ــة اإلم ــا دول ــي حققته ــة الت تترجــم املؤشــرات الريادي
تنافســيتها علــى درب التطــّور االقتصــادي مبعاييــره العامليــة، خــالل عقــود قالئــل منــذ نشــأة الدولــة، كإجنــازات ذات مغــزى 
وداللــة ســاطعة علــى جنــاح، بــل وتفــرد رؤى التنميــة االقتصاديــة واملجتمعيــة، ارتكانــاً بفضــل اهلل تعالــى علــى الفلســفة الصائبــة 
والتوجيهــات احلكيمــة لقيــادة دولــة اإلمــارات الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى« جتــاه مســيرة البنــاء والتالحــم مــع العالــم اخلارجــي 

لتكــون اإلمــارات، دولــة مؤثــرة ليــس يف محطيهــا اإلقليمــي وحســب، بــل علــى صعيــد محيطهــا العالــم.

عد السياســية  وأن كانــت مســارات التأثيــر اإليجابــي والبنــاء لدولــة يف طمــوح اإلمــارات، كمســارات متعــّددة وشــمولية علــى كافة الصُّ
واالقتصاديــة واملجتمعيــة والثقافيــة بــل واأليدلوجيــة أيضــاً، لتعــد اإلمــارات منوذجــاً للدولــة الشــرق أوســطية، التــي ترتقــي بثقــة 
مؤشــرات التطــّور احلضــاري العاملــي، فــإن التوجــه شــطر اســتقراء  قدراتهــا التنافســية، كشــريان ومعبــر جتــاري عاملــي بــكل معانــي 
الكلمــة مــا بــن الشــرق، والغــرب، أمنــا تدفعنــا للســعي الســتقراء مــا بــن ســطور ومفــردات اإلجنــاز، عبــر مناقشــة واســتضافة 
املســؤولن التنفيذيــن عــن ملــف التجــارة اخلارجيــة لدولــة اإلمــارات للوقــوف علــى مغــزى وكنــه املؤشــرات الرياديــة التــي حققتهــا 
دولــة اإلمــارات، وانعكاســها علــى مســيرة تطــّور ورؤيــة اإلمــارات املســتقبلية جتــاه مكانتهــا االقتصاديــة املأمولــة، لدولــة نشــأت يف 
بيئــة وفلســفة ال تعتــرف باحلواجــز والقيــود التجاريــة، متطلعــة وداعمــة للجهــود الدوليــة للمزيــد مــن حتــرر التجــارة طاملــا كانــت 
املنافــع للجميــع، حيــث كان لقاؤنــا مــع ســعادة، جمعــة الكيــت، وكيــل وزارة االقتصــاد اإلماراتيــة املســاعد لشــؤون التجــارة اخلارجية.

وقد كان احلوار التالي: حاوره / محمد شمس الدين 
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حوار



حوار

خــالل عقــود قالئــل، حتّولــت اإلمــارات 
مــن دولــة تعتمــد علــى النفــط كمصــدر 
ذات  لدولــة  القومــي  للدخــل  أحــادي 
متنّوعــة  واقتصاديــة  جتاريــة  قاعــدة 
شــك  وال  العالــم،  مــع  اندماجــًا  وأكثــر 
يف أن املؤشــرات التــي حصدتهــا الدولــة 
التجــارة اخلارجيــة تؤكــد  علــى صعيــد 
اإلمــارات  سياســات  وصــواب  جنــاح 
هــل  عامليــًا..  والتجاريــة  االقتصاديــة 
لنــا مــن نبــذة عــن أهــم مؤشــرات الدولــة 
خارطــة  علــى  حققتهــا  التــي  واملكانــة 

العامليــة؟ التجــارة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  حققتــه  مــا 
املتحــدة مــن مكانــة رياديــة علــى خارطــة 
سياســات  وجنــاح  العاملــي،  االقتصــاد 
اهلل  بفضــل  يعــود  الوطنيــة،  التنميــة 
ــادة الرشــيدة  ــة للقي ــرؤى الثاقب ــى لل تعال
لدولــة اإلمــارات »حفظهــا اهلل تعالــى«، 
وقــد انعكســت تلــك الــرؤى والفلســفة 
الدولــة  قــدرات  تعزيــز  الصائبــة علــى 
االقتصاديــة بشــكل عــام ومــن ضمنهــا 
حيــث  للدولــة،  اخلارجيــة  التجــارة 
يف  اخلارجيــة  التجــارة  قطــاع  اســتمر 
حتقيــق مؤشــرات النمــو املطــردة لتناهــز 
قيمتــه عــام 2016، نحــو 1.6 تريليــون 
درهــم محققــة منــواً بنســبة   1%  منهــا 
ــت  ــة، بقيمــة اقترب ــر نفطي صــادرات غي
مــن 200 مليــار درهــم، وإعــادة تصديــر 
درهــم،  مليــار   400 جتــاوزت  بقيمــة 

وواردات منــت بنســبة 2%  خــالل عــام 
2016، وبقيمــة بلغــت 969 مليــار درهــم، 
وشــكل بنــد الصــادرات غيــر النفطيــة 
 %38.1 مــا نســبته  التصديــر،  وإعــادة 
مــن إجمالــي جتــارة الدولة غيــر النفطية 
شــاملة جتــارة املناطــق احلــرة.  وحســب 
بيانــات منظمــة التجــارة العامليــة للتجــارة 
التقريــر اإلحصائــي  وفــق   2016 لعــام 
حلــت  اإلمــارات  فــإن   ،2017 للتجــارة 
الصــادرات  يف  عامليــاً   19 املركــز  يف 
 21 املركــز  ويف  الســلعية،  والــواردات 
عامليــاً يف صــادرات اخلدمــات و16 يف 

مــن اخلدمــات.  الــواردات 

التــي  واملبــادرات  اخلطــوات  أهــم  مــا 
اتخذتها الدولة يف مجال تعزيز التجارة 
العامليــة وتســهيل حركــة البضائــع وتوفير 

املتطــّورة؟ اللوجســتية  اخلدمــات 
ترســيخ  يف  اإلمــارات  جنحــت  لقــد 
رئيســي  جتــاري  كمحــور  مكانتهــا 
مــن  الدوليــة  التجــارة  مســارات  علــى 
ــز  ــة، وتعزي ــا التحتي ــر بنيته خــالل تطوي
طاقاتهــا يف قطاعــات النقــل واخلدمــات 
اللوجســتية عبــر عــدد مــن املشــروعات 
التنمويــة، إذ ترتبــط الدولــة مــن خــالل 
اتفاقيــات النقــل اجلــوي مــع مــا يقــارب 

180 بلــداً يف جميــع أنحــاء العالــم.
واألســواق  الشــراكات  تنويــع  وميثــل 
الرئيســية  الركائــز  إحــدى  اخلارجيــة 

التــي  اخلارجيــة  التجــارة  لسياســات 
انضمــام  فمنــذ  الدولــة،  تنتهجهــا 
الدولــة إلــى منظمــة التجــارة العامليــة 
يف عــام 1996، أصبحــت عضــواً فعــاالً 
املفاوضــات  يف  املشــاركة  خــالل  مــن 
العديــد  وتنفيــذ  املختلفــة  التجاريــة 
مــن التزاماتهــا املترتبــة. كمــا أبرمــت 
ــة اإلمــارات عــدداً مــن االتفاقيــات  دول
التجاريــة واالقتصاديــة مــع دول العالــم، 
االقتصــادي  التكامــل  تعزيــز  بهــدف 
وكذلــك  التجــارة.  حركــة  وتيســير 
الداعمــة  االتفاقيــات  املصادقــة علــى 
التجــارة  قطــاع  يف  التنميــة  لتحقيــق 
اخلارجيــة واملرعيــة مــن قبــل منظمــة 
املصادقــة  وآخرهــا  العامليــة  التجــارة 
علــى اتفاقيــة تيســير التجــارة، وتُعــد 
داعمــاً  عنصــراً  االتفاقيــة  تلــك 
لتوجهــات الدولــة يف تيســير التجــارة 
عبــر احلــدود مــن خــالل أربعــة عوامــل 
اإلجــراءات  تبســيط  تتمثــل يف  مهمــة 
احلدوديــة واملتطلبــات اإلداريــة وتوفيــر 
اإللكترونيــة.  واإلجــراءات  املعلومــات 

االســتثمار  سياســات  صعيــد  علــى 
اإلمــارات،  لدولــة  املباشــر   األجنبــي 
مــن  الصــادرة  االســتثمارات  ســواء 
اإلمــارات للعالــم اخلارجــي أو الــواردة 
للدولــة مــن اخلــارج، هــل تأثــرت نتاجــاً 
للمتغيــرات العامليــة، وكــم نســبة التأثــر، 

علــى  التأثيــر  يف  ذلــك  ســاهم  وهــل 
دولــة  أكبــر  كونهــا  اإلمــارات  مكانــة 
عربيــة جاذبــة لالســتثمارات األجنبيــة؟ 
تدفقــات  تراجــع  مــن  الرغــم  علــى 
علــى  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار 
املستوى العاملي خالل عام 2016 مقارنة 
بعــام 2015 بنســبة 1.6% وتراجعهــا يف 
منطقــة غــرب آســيا بنســبة 2%،  إال أن 
املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات 
الــواردة إلــى دولــة اإلمــارات حققــت منــواً 
بنســبة 2.2% لتصــل إلــى مــا يقــارب 9 
مليــارات دوالر خــالل عــام 2016 مقارنــة 
 2015 العــام  يف  دوالر  مليــار   8.8 مــع 
لتحافــظ بذلــك علــى تصدرهــا للــدول 
العربيــة يف جــذب االســتثمار األجنبــي 
املباشــر، وفقــاً لتقريــر االســتثمار العاملي 
2017 الصــادر عــن األونكتــاد، والــذي 
ــة الـــ12  ــة اإلمــارات يف املرتب صنــف دول
عامليــاً بــن قائمــة االقتصــادات الواعــدة 
 2017 مــن  الفتــرة  خــالل  لالســتثمار 

وحتــى 2019.

باملقابــل فقــد ارتفــع حجم االســتثمارات 
األجنبيــة املتراكمــة يف االمــارات، إلــى 
ــام 2016  ــة الع ــار دوالر بنهاي 117.9 ملي
 2015 109 مليــارات يف نهايــة  مقابــل 
مدعومــاً   ،%8.2 بلغــت  منــو  بنســبة 
بصــورة رئيســة باالســتثمارات املتزايــدة 
يف الصناعــات التحويليــة والصناعــات 
األملنيــوم  مثــل  األخــرى  الثقيلــة 
والبتروكيماويــات إضافــة إلــى قطاعــات 

والطيــران. كالســياحة  أخــرى 

ــي  ــد االســتثمار األجنب كمــا شــكل رصي
حتــى  اإلمــارات  إلــى  املتجــه  املباشــر 
 %16.9 نهايــة عــام 2016 مــا نســبته 
االســتثمار  رصيــد  إجمالــي  مــن 
األجنبــي املباشــر املتجــه إلــى دول غــرب 
آســيا، بينمــا اســتحوذت اإلمــارات علــى 
مــا نســبته 26.5% مــن إجمالــي رصيــد 
االســتثمار األجنبــي املباشــر املتجــه إلــى 
التعــاون اخلليجــي حتــى  دول مجلــس 

نهايــة عــام 2016.

بيئــة  تُعــد  اإلمــارات  دولــة  أن  كمــا 
منطقــة  يف  وجاذبــة  آمنــة  اقتصاديــة 
السياســية  األزمــات  بهــا  تعصــف 
واالقتصاديــة، مبــا تتمتــع بــه من عناصر 
األمــن واألمــان واالســتقرار السياســي، 
البنيــة التحتيــة  فضــاًل عــن امتالكهــا 
والتشــريعية املتطــّورة، مــا جعلهــا وجهــة 

األجنبيــة. لالســتثمارات  مميــزة 

االســتثمارات  تدفقــات  صعيــد  وعلــى 
ــة  ــت دول ــة يف اخلــارج، فقــد حلّ اإلماراتي
اإلمــارات يف املرتبــة األولــى علــى مســتوى 
دول غرب آســيا لتســتحوذ على ما نســبته 
االســتثمارات  إجمالــي  مــن   %50.9
املباشــرة املتجهة من دول غرب آســيا إلى 
مختلــف دول العالــم، وقــد بلغــت تدفقــات 
االســتثمارات اإلماراتية املباشــرة املتجهة 
دوالر  مليــار   15.7 قرابــة  اخلــارج  إلــى 

خــالل عــام 2016.

ومــن جانــب آخــر، فقــد حلـّـت اإلمــارات 
مســتوى  علــى  األولــى  املرتبــة  يف 
ألرصــدة  بالنســبة  آســيا  غــرب  دول 
االســتثمار املباشــر املتجهــة إلــى العالــم 
لتســتحوذ   ،2016 عــام  نهايــة  حتــى 
علــى مــا نســبته 31.9% مــن إجمالــي 
ــد االســتثمارات املباشــرة املتجهــة  رصي
مــن دول غــرب آســيا إلــى مختلــف دول 
العالــم، كمــا بلــغ رصيــد االســتثمارات 
إلــى  املتجهــة  املباشــرة  اإلماراتيــة 
اخلــارج قرابــة 113.2 مليــار دوالر حتــى 

.2016 عــام  نهايــة 

وجتســيداً لتوجيهــات صاحــب الســمو 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
مجلــس  رئيــس  الدولــة،  رئيــس  نائــب 
اهلل  »رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء، 
الوطنيــة  األجنــدة  بإطــالق  تعالــى«، 
 ،2021 اإلمــارات  رؤيــة  إلــى  وصــوالً 
فــإن الــوزارة تســتهدف وصــول نســبة 
األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات  صــايف 
املباشــر مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
2021، حيــث  5% يف عــام  إلــى نحــو 
تبشــر األرقــام املنشــورة حــول قــوة أداء 
يف  املنطقــة  مســتوى  علــى  اإلمــارات 
وهــذا  األجنبيــة،  االســتثمارات  جــذب 
املســتهدف،  لتحقيــق  إيجابــي  مؤشــر 
حيــث بلغــت نســبة هــذا املؤشــر لعــام 

.%2.6 قرابــة   2016

حــول  األونكتــاد  تقديــرات  أن  كمــا 
تشــير  واالســتحواذ،  الدمــج  صفقــات 
الدمــج  قيمــة صفقــات  ارتفــاع  إلــى  
الشــركات  التــي أجرتهــا  واالســتحواذ 
 ،%97 بنســبة  باخلــارج  اإلماراتيــة 
حيــث ارتفعــت قيمتهــا مــن 5.87 مليــار 
دوالر يف عــام 2015 إلــى 11.57 مليــار 
ــام 2016، وشــكلت مــا نســبته  دوالر بع
59.3% مــن إجمالــي قيمــة صفقــات 
أجرتهــا  التــي  واالســتحواذ  الدمــج 
آســيا  غــرب  منطقــة  يف  الشــركات 
 19.5 قرابــة   2016 عــام  والبالغــة يف 

دوالر. مليــار 

ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ــت دول وحلّ

اإلمارات باتت ركيزة لالقتصاد العالمي مدعومة بمؤشرات تنافسية عالمية 
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يف املرتبــة الثانيــة بعــد تركيــاً يف قائمــة 
لالســتثمار  اســتقطاباً  األكثــر  الــدول 
األجنبــي املباشــر يف منطقــة غــرب آســيا 
خــالل العــام املاضــي، بعد أن اســتحوذت 
علــى 32.3% مــن إجمالــي التدفقــات 
االســتثمارية الــواردة إلــى املنطقة املقدرة 
بنحــو 27.8 مليــار دوالر، كمــا جــاءت يف 
املرتبــة األولــى علــى صعيــد دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي، بعــد أن اســتحوذت 
علــى نحــو 50.2% مــن االســتثمارات 
مجلــس  دول  منطقــة  علــى  املتدفقــة 
التعــاون اخلليجــي واملقــدرة بنحــو 17.9 

مليــار دوالر خــالل عــام 2016.
 

حينمــا نتحــدث علــى مؤشــرات الريــادة 
مجــاالت  يف  اإلمــارات  حققتهــا  التــي 
البيئــة اجلاذبــة  وتهيئــة  األعمــال  دعــم 
لالســتثمارات، وهــي ذات املؤشــرات التــي 
عامليــة،  مراتــب  اإلمــارات  بهــا  احتلــت 
فإننــا ســنجد أن تلــك اإلجنــازات خلقــت 
يف  قدمــًا  للمضــي  لإلمــارات  دفــع  قــوة 
مــن  مزيــد  وطــرح  تنافســيتها،  تعزيــز 
احملفــزات للمســتثمرين، والســؤال ألي 
املنافســة  مــدى تتحصــن اإلمــارات مــن 
مــن  لنــا  وهــل  واإلقليميــة،  اخلارجيــة 
نبــذة عــن أهــم املؤشــرات التــي احتلهــا 

اإلمــارات؟
19 عامليــاً  املرتبــة  اإلمــارات يف  حلــت 
بــن 137 دولــة يف تقريــر املؤشــر العاملــي 
لريــادة األعمــال 2017 والصــادر عــن 
يف  والتنميــة  للريــادة  العاملــي  املعهــد 
واشــنطن، وحلــت الدولــة يف الصــدارة 
األوســط  الشــرق  دول  مســتوى  علــى 
حتافــظ  وبذلــك  أفريقيــا،  وشــمال 
الدولــة علــى تصنيفهــا بعــد أن ارتفعــت 
ضمــن املؤشــر مــن املرتبــة 20 عامليــاً يف 
2015 إلــى املرتبــة 19 يف تقريــر املؤشــر 

.2016 للعــام 

وتكمــن أهميــة املؤشــر العاملــي لريــادة 
املؤشــرات  أحــد  باعتبــاره  األعمــال 
الوطنيــة«  »األجنــدة  ضمــن  الوطنيــة 
لرؤيــة  وصــوالً  اإلمــارات  للدولــة 
تتضمــن  حيــث   ،2021 اإلمــارات 
األجنــدة مؤشــرات وطنية يف القطاعات 
واالقتصاديــة  والصحيــة  التعليميــة 
والشــرطية ويف مجــال اإلســكان والبنيــة 
التحتيــة واخلدمــات احلكوميــة. ومتتــاز 
هــذه املؤشــرات الوطنيــة بكونهــا بعيــدة 
املــدى وتقيــس النتائــج الرئيســية ألداء 
يف  تعمــل  كمــا  الوطنيــة.  األولويــات 
دولــة  مرتبــة  مقارنــة  علــى  معظمهــا 

ــدول  ــة ب ــارات يف املؤشــرات الدولي اإلم
العالــم املختلفــة. ويأتــي املؤشــر العاملــي 
لريــادة األعمــال ضمــن مؤشــرات »بنــاء 
اقتصــاد معــريف تنافســي« يف األجنــدة 

الوطنيــة.

وكانــت اإلمــارات قــد حققــت تصنيفــات 
متقدمــة علــى مجموعــة مــن املؤشــرات 
الدوليــة خــالل العــام اجلــاري، حيــث 
ضمــن  عامليــاً   10 املرتبــة  يف  حلــت 
العامليــة  للتنافســية  الســنوي  الكتــاب 
الدولــي  املعهــد  عــن  الصــادر   2017
للتنميــة اإلداريــة متقدمــة خمــس مراتب 
كمــا   ،2016 تقريــر  يف  مكانتهــا  عــن 
حلــت يف املرتبــة 17 عامليــاً يف تقريــر 
التنافســية العاملــي 2018/2017، كمــا 
حلــت يف املرتبــة 23 يف تقريــر متكــن 
التجــارة العامليــة 2016، فيمــا حلــت يف 
املرتبــة األولــى إقليميــاً والـــ26 عامليــاً يف 
تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال 2017 

الصــادر عــن البنــك الدولــي.

هــل هنــاك اهتمــام مــن وزارة االقتصــاد 
مــن خــالل الرصــد والتحليــل لقــراءات 
عــن السياســات التجاريــة التــي تصدرهــا 
باألخــص  أخــرى؟  دول  عــن  املنظمــة 

200 مليار درهم صادرات اإلمارات غير النفطية 
العام 2016

400 مليار درهم قيمة إعادة الصادرات من 
اإلمارات للعالم الخارجي العام 2016 

اإلمارات الـ19 عالميًا في الصادرات والواردات 
السلعية عن العام 2016 

اإلمارات وجهة تجارية عالمية من خالل اتفاقيات نقل 
جوي مع 180 دولة 

2.2٪ نمو تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة 
لإلمارات العام 2016 على الرغم من تراجعها عالميًا
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الــدول الشــريكة لإلمــارات، هــل تهتمــون 
بتحليــل ودراســة تلــك القــراءات؟

مراجعــة  السياســات التجاريــة للــدول 
هــي إحــدى املهــام التــي يقــوم بهــا جهــاز 
مراجعــة السياســات التجاريــة ملنظمــة 
التجــارة العامليــة بشــكل دوري، الغــرض 
منهــا هــو املســاهمة يف حتســن التــزام 
جميــع األعضــاء بالقواعــد وااللتزامــات 
املتعهــد بهــا مبوجــب االتفاقات التجارية 
متعــّددة األطــراف، وحتقيــق مزيــد مــن 
الشــفافية يف السياســات واملمارســات 
التجاريــة للــدول األعضــاء وفهمهــا ممــا 
يــؤدي إلــى أداء أكثــر سالســة من النظام 
ومتكــن  األطــراف.  متعــّدد  التجــاري 
آليــة االســتعراض مــن التقديــر والتقييــم 
كاملــة  ملجموعــة  املنتظمــن  الدوريــن 
مــن السياســات واملمارســات التجاريــة 
ــى أداء النظــام  ــا عل ــكل عضــو، وأثره ل
التجــاري متعــّدد األطــراف. غيــر أنــه 
ال يقصــد بــه أن يكــون أساســاً إلنفــاذ 
التزامــات محــّددة مبوجــب االتفاقــات 
أو  املنازعــات،  تســوية  إلجــراءات  أو 
ــدول  ــى ال ــدة عل لفــرض التزامــات جدي
األعضــاء يف مجــال السياســة العامــة.

التطــّورات  املراجعــة  هــذه  وتتنــاول 
االقتصاديــة ونظــام السياســة التجاريــة 
اإلجــراءات  فيهــا  مبــا  واملمارســات 
اجلمركيــة وغيــر اجلمركيــة والتعريفات 
والرســوم التــي تؤثــر علــى الــواردات كما 
تتنــاول موضــوع املواصفــات واملقاييــس 
والصحــة والصحــة النباتيــة واإلجراءات 
ــا  ــى الصــادرات مبــا فيه ــر عل ــي تؤث الت
الدعــم والضرائــب وقيــود الصــادرات 

والترويــج للصــادرات.

ــي  ــاول املراجعــة اإلجــراءات الت كمــا تتن
ــى التجــارة مبــا  ــاج وعل ــى اإلنت ــر عل تؤث
فيهــا احلوافــز واخلصخصــة واملنافســة 

وامللكيــة  احلكوميــة  واملشــتريات 
السياســات  إلــى  باإلضافــة  الفكريــة، 
التجاريــة لــكل قطــاع مبــا فيــه الزراعــة 
)تقريــر  وامليــاه  والطاقــة  والتصنيــع 

املنظمــة(. ســكرتارية 

وحتــرص الــوزارة علــى االطــالع علــى 
تقاريــر مراجعــة السياســات التجاريــة  
للشــركاء التجاريــن لإلمــارات، وذلــك 
مختلــف  التطــّورات يف  علــى  للتعــرف 
جوانــب وأوجــه  سياســاتهم التجاريــة 
التجــارة  يف  التأثيــر  ذات  وخصوصــاً 

معهــم. لإلمــارات  اخلارجيــة 

للمراجعــة  احلاكمــة  املؤشــرات  أهــم  مــا 
التــي تقــوم بهــا منظمــة التجــارة العامليــة 
اإلمــارات،  لدولــة  التجاريــة  للسياســات 
مبعنــى مــا هــي مرتكــزات تلــك املراجعــة، 
التجاريــة وفقــًا  وهــل تشــهد السياســات 
مكانــة  يف  حتســنًا  املنظمــة  ملراجعــة 
اإلمارات على صعيد سياستها التجارية، 

إشــادات؟ أم  رصــد معوقــات..  وهــل مت 
يف  العامليــة  التجــارة  منظمــة  تســتند 
ــة  ــة السياســات التجاري ــا ملراجع إجرائه
الــدول  علــى  فضــاًل  اإلمــارات  لدولــة 
أحــكام  علــى  عامــة،  بصفــة  االخــرى 
مــن  وذلــك  ذاتهــا،  املنظمــة  اتفاقيــة 
الدولــة  مــع  تشــاركية  عمليــة  خــالل 
بتوجيــه أســئلة حــول مختلــف جوانــب 
وأدواتهــا  للدولــة  التجاريــة  السياســة 
لبيــان املتغيــرات فيهــا خــالل الفتــرة منــذ 
آخــر مراجعــة. وبعــد ذلــك تقــوم املنظمــة 
بصياغــة فقــرات التقريــر التــي يجــري 
اجلهــات  جميــع  قبــل  مــن  مراجعتهــا 
املعنيــة يف الدولــة ومشــاركتها املباشــرة، 
ويأتــي يف أعقــاب ذلــك عقــد اجتمــاع 
يف مقــر املنظمــة يف جنيــف يشــارك بــه 
أعضــاء املنظمــة ويتــم خــالل اســتعراض 

أمانــة  تعــده  الــذي  املراجعــة  تقريــر 
املنظمــة وجتيــب الدولــة خــالل االجتماع 
علــى أســئلة األعضــاء حــول مــا ورد فيــه. 

بثــالث  األن  املنظمــة  قامــت  وقــد 
مراجعــات للسياســة التجاريــة للدولــة 

تقاريــر. ثالثــة  وأصــدرت 

ــر، يتضــح  ــك التقاري ــى تل  وباألطــالع عل
التجــاري  والنظــام  السياســات  تطــّور 
لإلمــارات بشــكل يعكس سياســة االنفتاح 
املؤسســية  البنــى  وتطويــر  االقتصــادي 
والتشــريعية واللوجستية للنظام التجاري 
للدولــة. وتتلقــى الدولــة إشــادات مــن كل 
ــة  ــاع املراجع ــي تشــارك باجتم ــدول الت ال
لتطويــر  تبذلهــا  التــي  اجلهــود  علــى 
بــارزة  كمحطــة  وموقعهــا  مركزهــا 
لتجــارة وعلــى تطويــر البنــى املؤسســية 

للتجــارة. واللوجســتية  والتشــريعية 

كمــا أريــد أن أوضــح بــأن املنظمــة، تقــوم 
مبراجعــة السياســات التجاريــة للــدول 
العناويــن  مــن  محــّدد  لنمــوذج  وفقــاً 
التــي يتناولهــا تقريــر مراجعــة السياســة 
التجاريــة.  وينــدرج حتــت هــذه العناويــن 
التجاريــة  السياســة  جوانــب  مختلــف 
للدولــة مــن خــالل بيــان جوانــب البنيــة 
االقتصاديــة للدولــة واإلطــار املؤسســي 
والسياســات  التجاريــة   للسياســات 

التجاريــة القطاعيــة.

التجــارة  تســهيل  اتفاقيــة  فوائــد  مــا 
الدوليــة  التجــارة  خارطــة  علــى  ســواًء 
ككل أو علــى صعيــد الفوائــد التــي ميكــن 

اإلمــارات؟ حتصدهــا  أن 
أحــد  التجــارة  تســهيل  اتفاقيــة  تُعــد 
أهــم إجنــازات منظمــة التجــارة العامليــة 
الدوحــة  جولــة  بعــد  مــا  مرحلــة  يف 

تيســير  إلــى  تهــدف  وهــي  للتنميــة، 
حركــة البضائــع عبــر احلــدود وتســهيل 
واإلفــراج  التخليــص اجلمركــي عليهــا 
الصفقــات  كلفــة  وخفــض  عنهــا، 
الشــفافية  مســتوى  وزيــادة  التجاريــة، 
يف إجــراءات التجــارة الدوليــة والقــدرة 

علــى التنبــؤ بهــا.

واالتفاقيــة ذات فائــدة كبيــرة لإلمــارات 
أهــم  كإحــدى  الدولــة  ملركــز  نظــراً 
حيــث  العامليــة،  التجــارة  محطــات 
يــؤدي تطويــر تيســير إجــراءات عبــور 
التجــارة للحــدود لــدى الــدول األعضــاء 
يف منظمــة التجــارة إلــى خفــض زمــن 
تكلفتهــا  وخفــض  للحــدود  عبورهــا 
التــي  التجــارة  حجــم  مســتوى  وزيــادة 
متــر عبــر الدولــة خصوصــاً وأن إدارات 
اجلمــارك واملوانــئ يف الدولــة هــي مــن 
العالــم،  مســتوى  علــى  تطــوراً  األكثــر 
والتقنيــات  املمارســات  أفضــل  وتتبــع 
يف هــذا املجــال، كمــا تســتفيد املشــاريع 
الدولــة  يف  واملتوســطة  الصغيــرة 
نشــاطها  لزيــادة  االتفاقيــة  هــذه  مــن 

والتصديــر. االســتيراد  يف  التجــاري 

وعلــى املســتوى الدولــي فــإن  االتفاقيــة 

تشــكل مرحلــة جديــدة من تطوير تيســير 
دوليــاً  احلــدود  عبــر  التجــارة  حركــة 
وتــؤدي إلــى دفعــه قويــة للتجــارة والنظــام 
التجــاري متعــّدد األطــراف بشــكل عــام، 
حيــث كانــت التوقعــات تشــير إلــى أن 
يــؤدي التطبيــق الكامــل لالتفاقيــة إلــى 
خفــض تكاليــف التجــارة الدوليــة مبقدار  
إلــى  االتفاقيــة  تــؤدي  كمــا   ،%14.3
خفــض الوقــت الــالزم لعبــور الــواردات 
اليــوم  ونصــف  يــوم  مبقــدار  للحــدود 
وخفــض الوقــت الــالزم لعبــور الصادرات 

للحــدود مبقــدار يومــن.

ــة  ــة الشــركات الوطني وتســاعد االتفاقي
ــي  ــادة الســلع الت ــى زي ــر وعل يف التصدي
يف  يســاعد  مبــا  تصديرهــا  تســتطيع 
إنعــاش اقتصــاد الدولــة  ورفــع نســب 
النمــو االقتصــادي مــن خــالل تنشــيط 
التجــارة التــي تُعــد مــن أهــم العوامــل 
التــي تســهم يف دفع التنميــة االقتصادية 

واســتدامتها  يف اإلمــارات.

الــدول  مــن  كانــت  اإلمــارات  أن  كمــا 
إدخــال  قــوي  وبشــكل  دعمــت  التــي 
هــذه االتفاقيــة إلــى منظومــة اتفاقيــات 
األطــراف  متعــّدد  التجــاري  النظــام 

وأســهمت  العامليــة  التجــارة  ملنظمــة 
مجموعــة  خــالل  ومــن  فــردي  بشــكل 
اخلليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
املفاوضــات  يف  العربيــة  واملجموعــة 
هــذه  إلــى  التوصــل  إلــى  قــادت  التــي 
االتفاقيــة ولذلــك كانــت اإلمــارات أّول 
دولــة عربيــة تصــادق علــى االتفاقيــة. 
كمــا عملــت الدولــة وبتوجيــه مــن اللجنــة 
الوطنيــة ملنظمــة التجــارة العامليــة، التــي 
يرأســها معالــي وزيــر االقتصــاد ومــن 
ــي لتيســير  ــي الوطن ــق الفن خــالل الفري
الــوزارة وعلــى  الــذي شــكلته  التجــارة 
للجمــارك،  االحتاديــة  الهيئــة  رأســها 
هــذه  متطلبــات  وإجنــاز  إمتــام  علــى 

االتفاقيــة.

هــل هنــاك تنســيق مــع الهيئــة االحتاديــة 
أفضــل  بحــث  صعيــد  علــى  للجمــارك 
ســبل حتقيق انســيابية الســلع والبضائع 
مــن منافــذ الدولــة املختلفــة مبــا يعــّزز 
جاذبية الدولة على اخلارطة التجارية؟
ــارك أحــد  ــة للجم ــة االحتادي ــد الهيئ تُع
أهــم شــركاء وزارة االقتصــاد وخصوصاً 
اخلارجيــة  التجــارة  تنظيــم  نطــاق  يف 
اجلهــات  مــن  هــي  والهيئــة  للدولــة. 
املتعلقــة  الــوزارة  جلــان  يف  املمثلــة 

9 مليارات دوالر قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة لإلمارات 2016
اإلمارات في المرتبة الـ12 عالميًا بين قائمة االقتصادات الواعدة لالستثمار 

خالل الفترة من )2017 / 2019(
11.57 مليار دوالر قيمة صفقات الدمج 

واالستحواذ التي أجرتها الشركات اإلماراتية 
بالخارج العام 2016 بنسبة نمو ٪97
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ذات  والشــؤون  التجاريــة  باملفاوضــات 
العامليــة.  التجــارة  مبنظمــة   الصلــة 
ــة  ــوزارة والهيئ ــن ال ويجــري التنســيق ب
الصلــة  ذات  املســائل  مختلــف  يف 
اتفاقيــات  مثــل  اخلارجيــة  بالتجــارة 
االلتزامــات  وتنفيــذ  احلــرة  التجــارة 
التجــارة  منظمــة  اتفاقيــات  مبوجــب 
الــوزارة  تــزود  مجــال  ويف  العامليــة 

اخلارجيــة. التجــارة  بإحصــاءات 

وفيمــا يخــص تيســير التبــادل التجــاري 
عبــر احلــدود فهنالــك تعــاون وثيــق بــن 
اتفاقيــة  تنفيــذ  يف  والهيئــة   الــوزارة 
التجــارة  ملنظمــة  التجــارة  تيســير 
العامليــة، حيــث تقــوم الهيئــة بالتنســيق 
مــع اإلدارات احملليــة للجمــارك لتنفيــذ 
بنــود هــذه االتفاقيــة وتشــارك بفاعليــة 
كمــا  بهــا.  اخلاصــة  االجتماعــات  يف 
أن الــوزارة تنســق مــع الهيئــة يف شــأن 
مفاوضــات التجــارة احلــرة وخصوصــاً 
التجــارة  بتحريــر  املتعلقــة   اجلوانــب 
اخلاصــة  املنشــأ  وقواعــد  الســلع  يف 

الــدول  مــع  اجلمركــي  والتعــاون  بهــا 
االتفاقيــات. يف  الشــريكة 

االســتثمار  قانــون  فوائــد  أهــم  مــا 
املتوقــع صــدوره خــالل املرحلــة املقبلــة 
وانعكاســاته املرتقبــة علــى تعزيــز املنــاخ 
مــاذا  مبعنــى  الدولــة،  يف  االســتثماري 
سيســتفيد املســتثمر مــن بنــود القانــون 

األجنبــي؟ املســتثمر  وباألخــص 
األجنبــي  االســتثمار  قانــون  يهــدف 
إلــى تعزيــز وتنميــة البيئــة االســتثمارية 
والترويــج جلــذب االســتثمار األجنبــي 
التنمويــة  والسياســات  ينســجم  مبــا 
مكانــة  ترســيخ  يف  وخاصــة  للدولــة، 
رئيســي  جــذب  كمركــز  الدولــة 
اإلقليمــي   املســتوين  علــى  لالســتثمار 
اإلنتــاج  قاعــدة  وتوســيع  والعاملــي، 
وتنويعــه ونقــل واســتقطاب التكنولوجيــا 
تدفــق  وزيــادة  والتدريــب،  واملعرفــة 
االســتثمارات األجنبيــة يف القطاعــات 
وتوجيــه  التنمويــة،  األولويــة  ذات 
االســتثمارات األجنبيــة لتطويــر املناطــق 

األقــل منــواً يف الدولــة، وتأهيــل الكــوادر 
الوطنيــة وخلــق فــرص عمــل ملواطنــي 
األفضــل  العائــد  وحتقيــق  الدولــة 
للمــوارد املتاحــة وحتقيــق قيــم مضافــة 

الدولــة. القتصــاد  عاليــة 

وســيتيح القانــون للمســتثمرين األجانــب 
يف   املشــاريع  وإقامــة  االســتثمار 
قطاعــات  اقتصاديــة متعــّددة والتمتــع 
املشــاريع  بهــا  تتمتــع  التــي  باملزايــا 
الوطنيــة، باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة 
امللكيــة األجنبيــة لــرأس املــال عمــا هــو 

الوطنيــة. التشــريعات   يف  محــدد 

يف  كبيــر  بشــكل  القانــون  وسيســاهم 
ــة املباشــرة  جــذب االســتثمارات األجنبي
إلى الدولة  وتعزيز النشــاط االقتصادي 
وسياســات االنفتــاح والتنويع االقتصادي 
مبــا   واســتخدامها  التكنولوجيــا  ونقــل 
ــادة  ــي وزي ــاج الكل ــادة اإلنت ــى زي ــؤدي إل ي
اإلنتــاج  لعناصــر  اإلنتاجيــة  القــدرة 

اإلماراتيــة.   والصناعــات 
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شركات ريادية

الدكتور فيصل علي موسى 
رئيس مجلس إدارة مجموعة فام القابضة 
رسالتنا .. اإلبداع ... المصداقية ... الثقة 

تســتهدف مجموعــة فــام القابضــة، االرتقــاء برســالتها لدعــم مســيرة القطــاع 
العقــاري والعمرانــي يف دولــة اإلمــارات، وفقــاً الحــدث املمارســات واملواصفــات 
العامليــة، وترتكــن رؤيــة وفلســفة املجموعــة، علــى أن تكــون أحــد أبــرز املطوريــن 
العقاريــن يف دولــة اإلمــارات، مــن خــالل جهودنــا الدؤوبــة لتحســن مســتويات 

املعيشــة، وخلــق معاييــر جديــدة ومغايــرة للتطــور العقــاري 

ونؤمــن يف مجموعــة فــام القابضــة كمجموعــة وطنيــة تأسســت منــذ العــام 
2006، ومتــارس أنشــطتها يف العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة، بــأن مــا 
حققتــه دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف ضــوء توجيهــات القيــادة الرشــيدة 
لدولتنــا »حفظهــا اهلل تعالــى« مــن تطــور  ونهضــة عمرانيــة  وحضاريــة مشــهود 
لهــا عامليــاً،  يســتدعي منــا بــذل املزيــد مــن اجلهــود، لكــي نحقــق لدولتنــا الريــادة 

يف كافــة القطاعــات والتــي مــن أبرزهــا القطــاع العقــاري.

ويومــاً بعــد يــوم تســتمر مســيرة اجنــازات مجموعــة فــام القابضــة يف دعــم 
قطــاع التطويــر العقــاري يف دولــة اإلمــارات، حيــث باتــت اخلصوصيــة، وأرقــى 
معاييــر األبــداع التــي تشــيد بهــا مشــاريع الشــركة وتطويــر مــا يعــرف بالوحــدات 
ــة اإلمــارات ومنطقــة  ــر مســبوقة يف دول ــة غي ــة، خطــوات ريادي الســكنية الذكي

الشــرق األوســط.

كمــا أننــا نؤمــن ايضــاً بــأن عمالئنــا هــم شــركاء ملجموعــة فــام القابضــة يف 
وخدمــات  والتصاميــم  اخلدمــات  أفضــل  فتقــدمي  لــذا  بأعمالنــا،  النهــوض 

الصيانــة والتســهيالت املتعــدددة هــي رســالتنا الســامية جتــاه عمالئنــا. 
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يتمتع مشروع برج المزرعة السكني »أحد 
ابرز مشاريع مجموعة فام القابضة« بأعلى 
المعايير والمواصفات حيث يقع المشروع 

على مقربة من جامعة الوطن، ومقابل حديقة 
الحميدية، كما يضم محالت تجارية فاخرة 

وشقق سكنية، تحيط بها أرقى المطاعم و 
المقاهي في المدينة فيما تتوافر في ذلك 

المشروع المميز كافة وسائل الراحة والترفيه 
فضاًل على الخدمات المصرفية والتجارية

مشروع
 برج المزرعة السكني
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مطاًل على شارع النهدة , الخط الفاصل بين امارة الشارقة و دبي , يقع  ارت تاور  ليجمع 
بين مميزات االماراتين في آن واحد, و ذلك بسهولة الوصول الى المراكز الحيوية في 
االماراتين خالل وقت قياسي. كما يتميز الموقع بالخدمات المجاورة له و التي تتراوح 

بين المراكز التجارية الكبيرة مثل صحارى مول و السفيير مول الى محالت الخدمات 
اليومية مما يكسب الوحدات السكنية في البرج قيمة عالية سواء لألغراض السكنية او 

االستثمارية  

يعتبر ارت تور بكل ميزاته و تصاميمه المتفردة  التعبير المثالي عن حضارة و تاريخ دولة 
االمارات العربية المتحدة, حيث ان البرج يجسد فنون  الحضارة االسالمية و القيم العربية 

االصيلة من خالل تصميمه الداخلي و الخارجي. برج ارت تور هو  اول برج يعتمد في 
تصميمه على الفن  االماراتي االصيل حيث تم تصميم البرج بالكامل من الفنان االماراتي 

محمد األستاد الذي يعتبر  من اهم الفنانين على الساحة الوطنية و العربية

بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة في الشارقة ستقام مسابقة بين طلبة الكلية ألختيار 
أفضل عمل فني يعبر عن جمالية الخط العربي العريق حيث ستكون واجهة آرت تور 

مصممة بالكامل من قبل الفريق الفائز

تم افتتاح الكلية عام  2002 لتستقر في الحرم الجامعي في الشارقة في مبنى 
يحمل مواصفات العمارة اإلسالمية األنيقة قدم الكلية برامج مثيرة ومتعددة الجوانب 

في التصميم الداخلي والهندسة المعمارية باإلضافة إلى التصميم الجرافيكي 
والوسائط المتعددة وتصميم األزياء والنسيج و في الفنون التشكيلية

ارت تور
المكان 

عن البرج 

التعاون مع كلية الفنون الجميلة جامعة الشارقة
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المجتمعمناسبات

مبنى كبار الشخصيات الجديد في مطار البطين للطيران الخاص يُصّنف من درجة 3 
آللئ لالستدامة، وهو نظام التقييم الذي تطبقه دائرة التخطيط العمراني والبلديات 

لتصنيف المباني فيما يخص مواصفاتهم التي تُعنى بالبيئة واالستدامة.

تسّلم سمو الشيخ حامد بن زايد 
آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد 

أبوظبي وعضو المجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي، بطاقة عضوية »كلنا 

شرطة« رقم )9( من معالي اللواء 
محمد خلفان الرميثي، القائد العام 

لشرطة أبوظبي، بحضور سعادة 
اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير 

عام شرطة أبوظبي.

افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مكتبًا 
للشرطة السياحية في »بوابة الشرق مول« 
بمدينة بني ياس، لتقديم أرقى الخدمات الشرطية 
المتمّيزة، ووفق أفضل الممارسات المتقدمة 
إلسعاد المجتمع، بحضور الرائد راشد محمد 
المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية في 
مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية

تسّلم سمو الشيخ عبداللـه بن زايد آل 
نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
بطاقة عضوية »كلنا شرطة« رقم 
)7(  من معالي اللواء محمد خلفان 
الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، 
بحضور مديري القطاعات بشرطة 
أبوظبي.

مجتمع االعمال

أكتوبر 2017 أكتوبر  66672017



دّشن صاحب السمو الملكي األمير أندرو دوق يورك مركز 
»مودسلي هيلث« في أبوظبي، المركز الرائد المتخصص 

بتقديم خدمات الرعاية للصحة النفسية، وذلك في إطار 
مشروع مشترك بين مؤسسة »ساوث لندن« ومؤسسة 

مودسلي إن إتش إس ترست ومركز ماكاني الطبي.

جوائز أيون ألفضل أرباب العمل في الشرق األوسط 
2017 تختار ماريوت الدولية كأفضل رب عمل في 
الشرق األوسط للسنة الثالثة على التوالي.

تلّقت مجموعة »تريستار« جائزة »أفضل االبتكارات اللوجستية واستراتيجيات التكنولوجيا« 
في حفل توزيع جوائز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 2017 الذي نّظمته مجلة 

»أخبار الكمبيوتر ميدل إيست«. 

نالت »مجموعة تايم للفنادق«، الرائدة في 
قطاع الضيافة بدولة اإلمارات، عالمة غرفة 
تجارة وصناعة دبي للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات للعام الثالث على التوالي، تقديراً 
لسجلها الحافل في مجال المسؤولية االجتماعية.

حصدت »االتحاد للطيران« جائزة »أفضل شركة 
طيران« لعام 2017 في المملكة المتحدة 

للسنة الرابعة على التوالي من قبل »ترافل 
ترايد غازيت«، وتمكنت الشركة من التقدم على 

منافسيها والفوز بالمرتبة األولى في حفل أقيم 
في مسرح ليسيوم في لندن، بحضور 750 

شخصية رائدة في قطاع السفر في بريطانيا.
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يأتي إعالن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، عــن مســابقة املبرمج العربــي )جائزة املليون دوالر(، يف وقت حتتاج 
إليــه األمــة العربيــة مــن يفتــح أمامهــا طريق الفــرص الذهبية.. وفكرة البرمجــة العربية التي تديرها 

مؤسســة محمد بن راشــد دبي املســتقبل بحوافزها املغرية وما تقدمه من اهتمام، إمنا تعبر عن 
مــدى اهتمــام هــذا القائــد الفــذ بقضايــا التنميــة ليس يف بلده فحســب بل هــو اهتمام ميتد ليصل 

العالــم العربــي والعــرب يف بالد املهجر.

 فاخلبــر الــذي نــزل علينــا كالصاعقــة املدويــة »مبــادرة مليون مبرمج عربي«.. إمنــا هو نتاج طبيعي 
ملا يقوم به صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد »رعاه اهلل تعالى«، وما التشــكيل الوزاري األخير 
إال دليل دامغ على أن مســيرة التحديث هي راســخة يف فلســفة ورؤية ســموه بتحفيز الرؤى واجلهود 

وشــحذها لغــوض غمــار مئويــة اإلمــارات بحلول العام 2071، وأن لدى ســموه الكثيــر والكثير لوطنه 
اإلمــارات ووطنــه العربي الكبير على اتســاع رقعته. 

إنهــا دعــوة مفتوحــة مــن رجــل ذو عقــل منفتــح على العالم إلى شــباب وطنه وأمتــه لينفتحوا على 
املســتقبل ويكونــوا أعضــاء نافعــن خصوصــاً وأن املئويــة قد بــدأت ودارت عجالتها وأنها لن تتوقف 
علــى أحــد.. فمــن أراد أن يلحــق بالركــب فليجتهــد ومن اســتكان يف مخدعه فال يلوم إال نفســه.    
عزيــزي الشــاب.. عزيزتــي املــرأة املبدعــة املبتكــرة.. قد آتتكم الفرصة فــال تفوتوها هي »فرصة 

مجانيــة«، لتتعلــم، تتقــن، تطــّور مهارتــك، حتتــرف، تصبــح خبيراً يف عالم تطويــر البرمجيات وحتصل 
علــى جوائز مادية.

 وأخيــراً وليــس بآخــر تلتحــق بوظيفــة، وأنــت يف مكانــك ال حتتاج إلــى إهدار وقت وجهد وتنقل.. 
فشــكراً صاحب الســمو وإن كانت مالحظتي أنك تقفز بنا ســريعاً حتى لهثنا وما عدنا نحصى 

القفــزات اإلبداعيــة التــي تبنــي حضــارة جديــدة لوطن يحتاج إلى إنشــاء حضارة تكون عنوان املســتقبل. 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، باهلل عليك إلى أين تقفز بنا؟ وإلى أي محطة 

تريدنــا أن نصــل؟ حتياتي لك.   
  

بقلم 
إميان كامل حســن
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