


اإلماراتية السعودية
بقلم رئيس التحرير 

ُتثــل الشــراكة والعالقــات التاريخيــة واألخويــة بــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واململكــة العربيــة الســعودية، منوذجــاً رفيعــاً 
يف العالقــات بــن الــدول، يؤطــر ويؤســس ملنهجيــة تهــد الــدرب لكــي نــرى بوضــوح وجــالء ال يقبــل املماهــاة والســياقات الدعائيــة يف 
عالقــات بعــض الــدول، املزيــد واملزيــد مــن ثمــار تلــك العالقــة االســتراتيجية بــكل املقاييــس، تصــب - ليــس فقــط يف صالــح حتقيــق 
رفاهيــة أبنــاء ومواطنــي البلديــن وحســب - بــل حتمــاً علــى صعيــد احلفــاظ وتأمــن مســلمات ومرتكــزات اســتقرار وهويــة ومســتقبل 

دولنــا العربيــة.
 فالقاصــي والدانــي يعلــم تامــاً أن اســتقرار منطقتنــا العربيــة بــات علــى احملــك، حينمــا تلــّوح علــى خارطتهــا تهديــدات مدفوعــة بإيــاٍد 
خارجيــة وقــوى شــريرة عابثــة مبســتقبل أمنهــا القومــي، لنــرى الفلســفة احلكيمــة والــرؤى الثاقبــة واأليــادي احلانيــة للقيــادة السياســة 
يف كال البلديــن ممثلــة يف صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، وأخيــه خــادم احلرمــن الشــريفن جاللــة امللــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود »حفظهمــا اهلل تعالــى«، لألمــة العربيــة واإلســالمية، ومواقفهمــا التاريخيــة، مســخرين مــا أوتــوا مــن قــدرات لدفــع 
املهالــك عــن أمتنــا العربيــة، والــزود عــن مقدراتهــا، لنــرى التنســيق املشــترك، ولنــرى األيادي احلانية تشــيِّد جســور املســاعدات اإلماراتية 
الســعودية لتوّجــه بســخاء بالــغ للشــعوب العربيــة التــي تأثــرت بتلــك األوضــاع، فضــاًل علــى التنســيق والــدور البــارز للمملكــة العربيــة 
الســعودية ودولــة اإلمــارات وبالتنســيق مــع دول التحالــف العربــي ملواجهــة أطمــاع القــوى الشــريرة املوجهــة مــن اخلارج يف اليمن الشــقيق.

وال شــك يف أنــه بقــدر عظــم ورســوخ التحالــف والشــراكة بــن البلديــن التــي تتعــدى املعانــي واملفــردات لســاحة العمــل املشــترك والتالحــم 
يف كافــة املجــاالت، فــال بــد مــن القــول إن مســيرة الشــراكة والعالقــات األخويــة ال تقبــل أن تنحصــر يف زاويــة واحــدة فقــط، حتى لو كانت 
األعبــاء والشــواغل كثيــرة يف التصــدي للمخاطــر اجلســام التــي حتيــط بوطننــا العربــي، إذ ترجمــت رؤى القيــادة الرشــيدة لــكال البلديــن، 
والدفــع جتــاه ملــف الشــراكة االقتصاديــة بــن البلديــن عبــر مــا تعــارف عليــه بخلــوة العــزم، وهــي حقــاً العــزم والعزميــة بــل واإلصــرار 
علــى البنــاء والشــراكة بــن األشــقاء، ليتأتــى انعقــاد امللتقــى اإلماراتــي الســعودي يف أكتوبــر املاضــي والــذي اســتضافته أبوظبــي ليعــّزز 

مضامــن الشــراكة علــى الصعيــد االقتصــادي. 
وهنــا.. فــإن تطويــر االســتثمارات املشــتركة التــي تقودهــا كيانــات القطــاع اخلــاص يف كال البلديــن، تبقــى ركيــزة أساســية لكــي نشــهد 
طفــرة يف مســيرة العمــل االقتصــادي املشــترك، وإن كانــت الشــواهد تؤكــد قــوة العالقــات االقتصاديــة. فــإن تعزيــز التقــارب بــن 
املســتثمرين اإلماراتيــن وأشــقائهم الســعودين ســيترجم لتأســيس كيانــات اســتثمارية عمالقــة قياســاً للقــدرات الرأســمالية والتمويليــة 
التــي تتوافــر ألربــاب القطــاع اخلــاص يف كال الدولتــن، وكذلــك اخلبــرات الرأســمالية التراكميــة، وقــد تقــام تلــك االســتثمارات املشــتركة 
ســواء علــى أرض اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث مشــروع ضخــم أعلــن عنــه وهــو مشــروع نيــوم، والــذي يُعــد مشــروعاً فريــداً وعامليــاً 
بــكل معانــي الكلمــة، أو علــى أرض دولــة اإلمــارات التــي باتــت تتمتــع مبؤشــرات اقتصاديــة وفــرص اســتثمارية عامليــة املعاييــر، أو حتــى يف 

مصــر الســوق العربــي املتعطــش لالســتثمارات أو يف دولــة أخــرى حســب مــا تقتضيــه ســياقات االســتثمار.
إن اســتفادة رجــال األعمــال واملســتثمرين اإلماراتيــن والســعودين مــن فــرص الشــراكة االقتصاديــة يف ضــوء العالقــات التاريخيــة 
والوطيــدة بــن الدولتــن، هــو ال شــك سيشــكل مظلــة داعمــة ملزيــد مــن تنســيق املواقــف وطــرح األفــكار واملشــاريع واملبادرات االســتثمارية 

ال لشــيء ســواء أن تلــك الشــراكة تاريخيــة قويــة األواصــر ماضيــاً وحاضــراً ومســتقباًل.

حفظ اهلل تعالى البلدين من كل مكروه ووفق قيادتهما ملا فيه خير وازدهار األمة العربية جمعاء.

اإلماراتية السعودية
تحالفات المستثمرين.. نبض الشراكة

االفتتاحية



اقرأ في
هذا العدد 

 مجلة لقادة األعمال تصدر عن  مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم

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

المشرف العام:
د/منى مراد

سكرتيرة التحرير:
تسنيم خطاب 

مديرة مكتب أبوظبي
فادية عمار

هيئة التحرير :
عال علي

منى عبد العزيز
أحمد ربيع 

محمد الشبراوي
مي عابد

اإلخراج الفني :
أحمد الحلواني

ahmedelhlawani@gmail.com

التدقيق اللغوي:
محمد الشبراوي

مدير المحتوى الرقمي:
ياسر ضيف 

مدير الترويج 
والحمالت اإلعالمية للمؤسسات:

شريف علي 

التصوير :
ساينكس ميديا

تحذير : 
جميع حقوق النشر محفوظة لشركة تالل الدولية للنشر واإلعالم

 بموجب القوانين الصادرة والمنظمة لإلعالم في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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22
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دبي تستضيف معرض المطارات في الفترة بين 7 و9 مايو 2018

»داماك العقارية« تتصدر قائمة »فوربس جلوبال 2000« 
ألسرع الشركات نمواً حول العالم

  
»مصدر« تشيد أكبر محطة شمسية عائمة في العالم بإندونيسيا

»فام القابضة« تدشن األعمال اإلنشائية لمشروع المهرة السياحي

 ألستقبال المواد التحريرية
edit.estesmarat@yahoo.com

هاتف/ 00971-56-9888003

التوزيع ) شركة توصيل - دبي لإلعالم(

الناشر:
 مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم

منطقة ابوظبي الحرة لالعالم بناية رقم 5 -
 الطابق الثالث - مكتب  301 الطريق الشرق الدائري

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

الطباعة:
شركة أبوظبي للطباعة والنشر

54 2614

INVESTMENTS

حمدان بن زايد
يكرم الفائزين بجائزة 

االقتصاد اإلسالمي 2017

وائل الخطيب :
»الفيال بوتيك« قصة نجاح 

ومصداقية وشراكة راسخة 
مع أكثر من 20 شركة إيطالية

رئيس »اقتصادية أبوظبي« 
يجتمع مع وزير التنمية 
بمقاطعة ألبرتا الكندية

الدكتور على سعيد العامري :
300 مليون درهم مبيعات 

مجموعة الشموخ لخدمات 
النفط العام 2016
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4

بتنظيــم »دبي لتنمية الصادرات«
أحمــد بن ســعيد يفتتح قمة التصنيع 

والتجارة المســتقبلية 2017



يكرم الفائزين بجائزة االقتصاد اإلسالمي 2017

أخـــبار

ديسمبر 2017 ديسمبر 672017

حمدان بن محمد 

برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي »رعــاه اهلل«، كــرم ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ولــي عهــد دبي رئيــس املجلس التنفيذي 
لإلمــارة واملشــرف العــام علــى مبــادرة 
اإلســالمي،  االقتصــاد  عاصمــة  دبــي 
مــن  اخلامســة  الــدورة  يف  الفائزيــن 
جائــزة االقتصــاد اإلســالمي، وذلــك يف 

فنــدق الريتــز كارلتــون بدبــي.

وتشــكل اجلائــزة إحــدى املبــادرات التي 
ينظمهــا مركــز دبــي لتطويــر االقتصــاد 
اإلســالمي بالتعــاون مــع غرفــة جتــارة 
لألفــراد  تقديــراً  دبــي،  وصناعــة 
واملؤسســات حــول العالــم ملســاهماتهم 
الرئيســية  القطاعــات  تطويــر  يف 

اإلســالمي. لالقتصــاد 

قــال  احلفــل..  خــالل  لــه  كلمــة  ويف 
رئيــس  الغريــر  ســيف  ماجــد  ســعادة 

إدارة غرفــة جتــارة وصناعــة  مجلــس 
دبــي عضــو مجلــس إدارة مركــز دبــي 
»إن  اإلســالمي:  االقتصــاد  لتطويــر 
االقتصــاد اإلســالمي هــو منــط حيــاة 
يالئــم اجلميــع، ومنظومــة شــاملة تغطي 
كافــة مجــاالت وقطاعــات احليــاة، حيث 
أثبــت االقتصــاد اإلســالمي أنــُه الطريــق 
ــداً  ــة املســتدامة بعي ــل نحــو التنمي األمث
التحديــات االعتياديــة يف منــاذج  عــن 

التقليديــة«. االقتصــاد 

ولفــت الغريــر إلــى أن الرؤيــة احلكيمــة 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  لصاحــب 
راشــد آل مكتــوم، بإعــالن دبــي عاصمــة 
عامليــة لالقتصــاد اإلســالمي، أطلقــت 
عبــر  املســتقبل  يف  االســتثمار  رحلــة 
إضافــة االقتصــاد اإلســالمي كركيــزة 
أساســية يف اســتراتيجية النمــو وتنويــع 
ــا  ــي يف قدرته ــت دب االقتصــاد، إذ برهن
املســتقبل..  وصناعــة  االبتــكار  علــى 
مشــيراً إلــى أن تنظيــم جائــزة االقتصــاد 
اإلســالمي يأتــي لترســيخ مكانــة دبــي 

لالقتصــاد  عامليــة  كعاصمــة 
اإلســالمي وإميانــاً بــأن تكــرمي 
حتفيــز  يف  يســاهم  املبدعــن 
املؤسســات  لــدى  االبتــكار 
مجــاالت  يف  األعمــال  ورّواد 
االقتصــاد  وقطاعــات  عملهــم 

اإلســالمي.

وقــام ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
آل مكتــوم،  راشــد  بــن  محمــد 
بتكــرمي الفائزيــن، حيــُث ذهبــت 
مــدى  اإلجنــاز  فئــة  جائــزة 
ــه محمــد  ــى املغفــور ل ــاة إل احلي
بــن إبراهيــم الســبيعي وهــو أحد 
مؤسســي بنــك البــالد يف اململكة 
باإلضافــة  الســعودية،  العربيــة 
املنظمــات  مــن  العديــد  إلــى 
اخليريــة التــي تهتــم بالقضايــا 
االجتماعيــة مثــل رعايــة األيتــام 
اخلاصــة،  االحتياجــات  وذوي 
بــن  إبراهيــم  ابنــه  وتســلمها 
محمــد بــن إبراهيــم الســبيعي رئيــس 
مجلــس إدارة شــركة محمــد إبراهيــم 
الســبيعي وأوالده لالســتثمار »ماســك«، 

العربيــة الســعودية. يف اململكــة 

وعــن فئــة التمويــل اإلســالمي، تســلم 
جائزة هذا العام زيشــان اوبال الشــريك 
املؤســس لشــركة يلــدرز، اململكــة املتحدة 
والتــي تقــدم فرصــاً اســتثمارية متوافقــة 
مــع الشــريعة اإلســالمية يف العقــارات 
ــة، وهــي أول منصــة  الســكنية والتجاري
ــى اعتمــاد  ــة إســالمية حتصــل عل رقمي

FCA مــن اململكــة املتحــدة.

تســلمت  والغــذاء،  الصحــة  فئــة  ويف 
جائــزة هــذا العــام أمينــة أحمــد محمــد 
أحمــد، املديــر التنفيــذي ملركــز اإلمارات 
ــة اعتمــاد  العاملــي لالعتمــاد، وهــي هيئ
حكوميــة مقرهــا إمــارة دبــي تقــوم مبنــح 
تقييــم  لهيئــات  احلــالل  اعتمــادات 
املطابقــة يف جميــع أنحــاء العالــم مــع 

االلتــزام باملعاييــر الدوليــة.
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بــن ســعيد  أكــد ســمو الشــيخ أحمــد 
ــران  ــي للطي ــة دب ــوم، رئيــس هيئ آل مكت
املدنــي، رئيــس مؤسســة مطــارات دبــي، 
التنفيــذي  الرئيــس  األعلــى  الرئيــس 
أن  واملجموعــة،  اإلمــارات  لطيــران 
صناعــة الطيــران يف الشــرق األوســط 
تشــهد أوقاتــاً طيبــة مع تســجيل املنطقة 
ألعلــى ثانــي معــدل منــو يف العالــم جلهة 
حركــة املســافرين، وهــي مســتمرة يف 
التحديــث  وبرامــج  التوســيع  عمليــات 
التــي تقــدر قيمتهــا بنحــو عــدة مليــارات 

مــن الــدوالرات. 

وقــال ســموه يف معــرض تعليقــه علــى 
اســتضافة دبــي معرض املطــارات 2018 

دبي تستضيف 
معرض المطارات 
في الفترة بين 7 و9 مايو 2018

االقتصاد اإلسالمي حاضر اليوم في 
قلب الحراك االقتصادي العالمي

أحمد بن سعيد: 
صناعة الطيران في منطقة الشرق األوسط تشهد تطّورات إيجابية

المنصوري:

يف الفتــرة مــا بــن 7 و9 مايــو املقبــل: 
إدخــال  املنطقــة  مطــارات  »تتابــع 
ابتــكارات وتكنولوجيــات جديــدة يف 
مكانتهــا  علــى  للمحافظــة  مســعى 
كمراكــز عامليــة رئيســية، واســتقطاب 
املســافرين  مــن  املتزايــدة  األعــداد 
والذيــن  الطويلــة،  الرحــالت  علــى 
التــي  الوجهــات  اختيــار  بإمكانهــم 
يكيفــون مســار رحالتهــم وفقــاً لهــا«.
أحمــد:  الشــيخ  ســمو  وأضــاف 
»تســتثمر مطارات املنطقة يف أحدث 
التكنولوجيــات واملفاهيــم لكــي تبقــى 
يف منــأى عــن املنافســة، ســواء تعلــق 
ذلــك بأحــدث تكنولوجيــا التدقيــق، 
مناولــة  أو  املســافرين،  جتــارب  أو 

ولســوف  الروبوتــات.  عبــر  األمتعــة 
تنعكــس هــذه املعطيــات اإليجابيــة التــي 
تشــهدها صناعــة الطيــران يف املنطقــة 
املطــارات  معــرض  فعاليــات  خــالل 

.»2018

ــن  ــة عشــرة م ــدورة الثامن وستشــتمل ال
يتــم  حدثــن  علــى  املطــارات  معــرض 
املعــرض،  مــع  بالتزامــن  تنظيمهمــا 
وهمــا منتــدى مراقبــة احلركــة اجلويــة، 
وســالمة املطــارات يف الشــرق األوســط، 
قــادة  منتــدى  إلــى  إضافــة  وذلــك 
مطــارات العالــم الــذي ينظمــه مركــز 
آســيا واحمليــط الهــادئ للطيــران )كابــا(  

الطيــران.  النســاء يف  ومؤتــر 

ســعيد  بــن  ســلطان  معالــي  أكــد 
رئيــس  االقتصــاد  وزيــر  املنصــوري 
لتطويــر  دبــي  مركــز  إدارة  مجلــس 
االقتصــاد  أن  اإلســالمي،  االقتصــاد 
قلــب  يف  اليــوم  حاضــر  اإلســالمي 
احلــراك االقتصــادي العاملــي الرامــي 
إلــى تنشــيط النمــو وحتقيــق االســتدامة 
والعدالــة يف التنميــة، وذلــك مــن خــالل 
اهتمــام احلكومــات ومؤسســات القطاع 
اخلــاص واملســتثمرين مــن كافــة أنحــاء 
العالــم بالتعــرف علــى قواعــد ومبــادئ 

اإلســالمية. واملنتجــات  التمويــل 

ــح خــالل حفــل  وقــال معاليــه يف تصري
تكــرمي الفائزيــن يف الــدورة اخلامســة 
اإلســالمي:  االقتصــاد  جائــزة  مــن 
ــه احتفــاء ليــس فقــط باملســاهمات  »إن
التــي  املبدعــة  واجلماعيــة  الفرديــة 
قطاعــات  منــو  محــرك  تشــكل 
املســتوى  علــى  اإلســالمي  االقتصــاد 
احتفــاء  هــو  بــل  والعاملــي  احمللــي 
ــادرة دبــي  باملنجــزات التــي حققتهــا مب
ــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  ورؤي
رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 

دبــي »رعــاه اهلل« التــي اســتجابت إلــى 
اســتحداث  يف  امللحــة  العالــم  حاجــة 
حتــت  متكاملــة  اقتصاديــة  منظومــة 
ــة ملزمــة مــن املعاييــر والضوابــط  مظل

واألخالقيــات«.

االســتراتيجية  أن  املنصــوري:  وأكــد 
احملدثــة ملركــز دبــي لتطويــر االقتصــاد 
التــي  املركــز  ومبــادرات  اإلســالمي 
شــركائه  مــع  بالتعــاون  نفــذت 
االســتراتيجين هيــأت مناخــاً مالئمــاً 
صديقــة  وتنظيميــة  تشــريعية  وبيئــة 
ملؤسســات االقتصــاد اإلســالمي ممــا 
لالقتصــاد  كبيــرة  مبســاهمة  يبشــر 
اإلســالمي يف النــاجت اإلجمالــي احمللــي 
وجــذب  الدخــل  مصــادر  تعزيــز  ويف 
االســتثمارات األجنبيــة.. مشــيراً إلــى 
دبــي  وضــع  اإلســالمي  االقتصــاد  أن 
احلــراك  قلــب  يف  اإلمــارات  ودولــة 
ــره  ــة ملعايي ــا حاضن ــل منه ــي وجع الدول
وثقافاتــه وإبداعاتــه وهنــا تبــرز أهميــة 
كأداة  اإلســالمي  االقتصــاد  جائــزة 
عــن  والنمــاذج  اإلبداعــات  لتقــدمي 
االقتصــادي  النظــام  هــذا  مســتقبل 

الواعــد«.

وقــال معاليــه: »الفرصــة اليــوم مواتيــة 
للترويــج  مضــى  وقــت  أي  مــن  أكثــر 
علــى  فهنــاك  اإلســالمي  لالقتصــاد 
»حــزام  الصــن  مبــادرة  املثــال  ســبيل 
ــث ســيلعب  ــق واحــد«، حي واحــد وطري
مثــل  وأدواتــه  اإلســالمي  التمويــل 
تويــل  يف  مهمــاً  دوراً  الصكــوك 
املشــروعات املصاحبــة للمبــادرة.. كمــا 
نشــهد تناميــاً للمشــروعات الصغيــرة 
مــن  اجلديــد  واجليــل  واملتوســطة 
الشــركات التــي اســتفادت مــن التجربــة 
عــن  وتبحــث  الســابقة  االقتصاديــة 
اجلــودة يف املنتــج واالســتدامة يف النمــو 

الثــروات«. اســتثمار  يف  واألمــن 

وأضــاف: أن هنــاك مســاٍع دوليــة حثيثــة 
لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة للعام 
2030 يف وقتهــا احملــدد ممــا ســينهض 
االجتماعــي  األثــر  ذات  باالســتثمارات 
حــول  الوعــي  مــن  وســيعّزز  اإليجابــي 
البيئــة،  وســالمة  املــوارد  اســتدامة 
باإلضافــة إلــى خطــط وبرامــج محليــة 
وإقليميــة واعــدة وبعيــدة املــدى تهــدف 
إلــى حتقيــق التنــّوع االقتصــادي وتقليص 

مســاحة االعتمــاد علــى النفــط. 
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دبــي  جتــارة  حققــت  العــام،  هــذا 
اخلارجيــة غيــر النفطيــة منــواً بنســبة 
ــار درهــم  ــى 327 ملي 2.7٪ لتصــل إل
التــي  التحديــات  بذلــك  متخطيــة 
ــي منــت  ــة والت تواجــه التجــارة العاملي

بأقــل مــن 2٪ يف نفــس الفتــرة. 
إلــى  التوقعــات  تشــير  وأضــاف: 
حتقيــق ثالثــة قطاعــات مســتهدفة 
الصناعيــة  دبــي  اســتراتيجية  يف 

 2017 عــام  يف  اســتثنائياً  أداًء   2030
وهــي:  املاضيــة،  الســنة  مــع  مقارنــة 
بنســبة  املصنعــة  األغذيــة  صــادرات 
واملعــادن  األلومنيــوم  16٪، وصــادرات 
اآلالت  وصــادرات   ،٪13 بنســبة 

.»٪11 بنســبة  واملعــدات 

ودعــا القمــزي إلــى نشــر ثقافــة التميــز 
ــي منصــة  ــكار لتكــون دب ــداع واالبت واإلب
والوجهــة  املبتكــرة  للصناعــات  عامليــة 
املفضلــة للشــركات العامليــة التــي تبحــث 

للنمــو  ومالئمــة  متكاملــة  بيئــة  عــن 
ــي عــدداً  واالســتدامة. وقــد أطلقــت دب
ــن  ــز محمــد ب ــل »مرك ــادرات مث مــن املب
و«مركــز  احلكومــي«،  لالبتــكار  راشــد 
حمــدان لإلبــداع واالبتــكار«، ومبــادرة 
»شــركاء دبــي لالبتــكار« واســتراتيجية 
دفــع  بهــدف   2030 الصناعيــة  دبــي 
مــن  مزيــد  نحــو  اخلــاص  القطــاع 
الشــركات  ودعــم  وتشــجيع  االبتــكار، 
وخدمــات  منتجــات  لتنميــة  الوطنيــة 
الشــركات  واســتقطاب  مبتكــرة، 

االبتــكار.  مجــال  يف  الرائــدة  العامليــة 
مكانــة  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
دبــي واإلمــارات كمركــز عاملــي الختبــار 
االبتــكارات اجلديــدة وإنشــاء مجتمعــات 

لالبتــكار. مخصصــة  ومناطــق 

ســاعد  املهنــدس  قــال  جانبــه،  ومــن 
العوضــي: »جــاءت »اســتراتيجية دبــي 
أطلقهــا  التــي   »2030 الصناعيــة 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
دبــي،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
رعــاه اهلل، لنقــل دبــي مــن مرحلــة النمــو 
مســتوى  علــى  النضــوج  مرحلــة  إلــى 
األنظمــة  وتطــّور  الصناعــي  التطــّور 
ــذ  ــة مــن خــالل وضــع وتنفي االقتصادي
سياســات صناعيــة بعيــدة األمــد مبــا 
يعــّزز التنافســية واالســتدامة للقطــاع 
الصناعــي يف دبــي ومناطقهــا احلــرة. 
اإلماراتــي  الصناعــة  قطــاع  وســيلعب 
اقتصــاد  يف  رئيســياً  دوراً  املزدهــر 
املســتقبل، واحتــالل موقــع الريــادة يف 
بنــاء قاعــدة صناعيــة متطــورة للقــرن 
علــى  ترتكــز  والعشــرين  احلــادي 
منوذجــاً  وتصبــح  اإلنســان،  كفــاءات 
يحتــذى بــه يف جميــع أنحــاء العالــم«.

مــن  »نحــرص  العوضــي:  وأضــاف 
خــالل هــذه القمــة علــى املشــاركة يف 
دعــم التواصــل املباشــر بــن اجلهــات 
احملليــة والدوليــة ورجــال األعمــال مــن 
احلصــول  فــرص  وخلــق  املصنعــن، 
علــى التقنيــات احلديثــة والتعــرف علــى 
ــر الصناعــة  ــة بتطوي ــكارات املتعلق االبت
ــي، باإلضافــة إلــى عــرض  واملنتــج احملل
أفضــل املمارســات العامليــة يف الصناعــة 
والتصديــر. وســنقوم مــن خــالل القمــة 
ومبشــاركة نخبــة مــن اخلبــراء الدوليــن 
واإلقليميــن يف مجــال الصناعــة، تقدمي 
نقــاش،  وحلقــات  رئيســية،  جلســات 
التــي  املواضيــع  عــن  ودراســات حالــة 
ــع والتجــارة يف  تشــكل مســتقبل التصني
املنطقــة، باإلضافــة إلى مناقشــة مالمح 
»الثــورة الصناعيــة الرابعــة« اجلديــدة«.

بتنظيم »دبي لتنمية الصادرات«
أحمد بن سعيد يفتتح قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2017

ــن ســعيد  ــح ســمو الشــيخ أحمــد ب افتت
آل مكتــوم، رئيــس هيئــة دبــي للطيــران 
املدنــي، رئيــس مؤسســة مطــارات دبــي، 
طيــران  ملجموعــة  األعلــى  الرئيــس 
والتجــارة  التصنيــع  »قمــة  اإلمــارات، 
تنظمهــا  التــي   ،»2017 املســتقبلية 
الصــادرات،  لتنميــة  دبــي  مؤسســة 
دبــي،  اقتصاديــة  مؤسســات  إحــدى 
للســنة الثانيــة علــى التوالــي، يف أبــراج 
اإلمــارات بدبــي، حيــث هدفــت علــى 
االجتاهــات  مناقشــة  يومــن  مــدار 
التصنيــع،  يف  التميــز  يف  املســتقبلية 
لتعزيــز  الرئيســية  واالســتراتيجيات 

االقتصاديــة. والتنميــة  التجــارة 

وجتــّول ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد 
ســامي  ســعادة  يرافقــه  مكتــوم  آل 
ــة دبــي؛  القمــزي، مديــر عــام اقتصادي
املديــر  العوضــي،  ســاعد  واملهنــدس 
لتنميــة  دبــي  ملؤسســة  التنفيــذي 
املصاحــب  املعــرض  يف  الصــادرات؛ 

مــن  شــركة   20 يضــم  والــذي  للقمــة 
مــزودي اخلدمــات وأحــدث التقنيــات 

الصناعــة. مجــال  يف 

كلمتــه  يف  القمــزي  ســعادة  وقــال 
‘قمــة  تنظيــم  »يأتــي  االفتتاحيــة: 
التصنيــع والتجــارة املســتقبلية’ يف ظــل 
ــة  ــد التقني ع ــى الصُّ ــة عل حتــوالت عاملي
العامليــة  فالصناعــة  واجلغرافيــة، 
ــذي يجســد  ــكار، ال ــوم يقودهــا االبت الي
الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تطبيقــات 
التــي تســاهم يف إعــادة صياغــة طريقــة 
اإلنتــاج واملنتجــات بحــد ذاتهــا. وإدراكاً 

مــن قيادتنــا الرشــيدة بضــرورة مواكبــة 
وحتقيــق  التكنولوجيــا  مســتجدات 
ــذ  ــة من ــت الدول ــة، أطلق ــادة العاملي الري
عامليــة  خطــة  أول  بالتحديــد  ســنة 
الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  لتبنــي 
اإلمــارات  »مجلــس  تشــكيل  وتالهــا 
بهــدف  الرابعــة«  الصناعيــة  للثــورة 
للثــورة  الدولــة  اســتراتيجية  وضــع 
الصناعيــة وقيادتهــا إلــى واقــع عملــي، 
إضافــة إلــى إطــار حوكمــة التشــريعات 
التنظيميــة والسياســات الداعمــة لهــا«.

وأشــاد القمــزي بــدور دبــي الرائــد يف 
والعامليــة  اإلقليميــة  التجــارة  حركــة 
بعــد أن وصــل إجمالــي التجــارة الكليــة 
)املباشــرة واملناطــق احلــرة( مــن خــالل 
ــون درهــم يف عــام  ــى 1.2 تريلي ــي إل دب
2016 منهــا 143 مليــار درهــم صادرات 
ــار درهــم  ــة بـــ132 ملي ــة، مقارن صناعي
مــا  منــو  مبعــدل  أي   2015 عــام  يف 
يقــارب 9٪. وخــالل الربــع األول مــن 

نشر ثقافة التميز واالبتكار تعّزز 
مكانة دبي كمنصة عالمية 

للصناعات المبتكرة والوجهة 
المفضلة للشركات العالمية

دعم التواصل المباشر بين 
الجهات المحلية والدولية 

ورجال األعمال من المصنعين

القمزي

العوضي

“

“

“

“
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أخـــبار

أعلنــت »دبــي لالســتثمار«، عــن رفــع ســقف امللكيــة األجنبيــة يف الشــركة مــن 35 باملائــة إلــى 49 باملائــة، وذلــك بعــد موافقــة 
املســاهمني علــى املقتــرح خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة للشــركة مؤخــرًا. 

ويعتبــر رفــع ســقف امللكيــة األجنبيــة إلــى 49 باملائــة خطــوة لألمــام مــن جانــب دبــي لالســتثمار لالنفتــاح علــى املســتثمرين 
الدوليــني، حيــث يكتســب االقتــراح أهميــة خاصــة بعــد إضافــة أســهم دبــي لالســتثمار مؤخــرًا إلــى مؤشــر  MSCI  لألســواق 

الناشــئة.

وقــال ســهيل فــارس غــامن املزروعــي رئيــس مجلــس إدارة دبــي لالســتثمار أمــام اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة: »إن اقتــراح رفــع 
ســقف امللكية األجنبية إلى 49  باملائة من رأس املال يهدف إلى تشــجيع ملكية األســهم أمام املزيد من املســتثمرين األجانب 
الســيما وأن الشــركة تــرى وجــود رغبــة حقيقيــة مــن قبلهــم علــى االســتثمار لكنهــا كانــت مقيــدة بإبقــاء احلــد األقصــى عنــد 

مســتوى 35 باملائــة« .

وتتماشــى أحــكام القــرار اخلــاص برفــع ســقف امللكيــة األجنبيــة مــع القانــون االحتــادي رقــم /2/ لســنة 2015 املتعلــق بالشــركات 
التجاريــة وكانــت نســبة امللكيــة األجنبيــة يف أســهم دبــي لالســتثمار 20 باملائــة منــذ إدراجهــا يف ســوق دبــي املالــي يف العــام 2000 

وحتــى العــام 2014 حــني مت رفعهــا إلــى 35 باملائــة. 

»دبي لالستثمار« ترفع 
سقف الملكية األجنبية لـ ٪49

تصنيــف  العقاريــة«،  »دامــاك  تصــّدرت 
قائمــة 'فوربــس جلوبــال 2000' ألســرع 
بــني  العالــم  حــول  منــوًا  الشــركات 
قائمــة  يف  مدرجــة  شــركة  ألفــي  أبــرز 
القائمــة  هــذه  إعــداد  ومت  'فوربــس'. 
'ستاتيســتا'،  مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
البوابــة اإللكترونيــة الرائــدة يف مجــال 
الســوق  وأبحــاث  اإلحصائيــات  توفيــر 
إلــى  اســتنادًا  األعمــال،  ومعلومــات 
واألربــاح  املبيعــات   - مقاييــس  أربعــة 
واألصــول والقيمــة الســوقية، كمــا أنهــا 
النمــو  معــدل  أيضــًا  باعتبارهــا  تأخــذ 
الســنوي املركــب لإليــرادات بــني عامــي 

.2016-2013

وبهــذه املناســبة، قــال حســني ســجواني، 
»دامــاك  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
العقاريــة«  »دامــاك  »تصــدر  العقاريــة«: 
 '2000 جلوبــال  'فوربــس  قائمــة 
مكانــة  يرّســخ  منــوًا،  األكثــر  للشــركات 
اخلارطــة  علــى  ودبــي  اإلمــارات  دولــة 
هــذا  وُيعتبــر  للتنافســية.  العامليــة 
علــى  واضــح  دليــل  مبثابــة  التصنيــف 
اإلمــارات  دولــة  لقــادة  الثاقبــة  الرؤيــة 
دعــم  مــن  احلكومــة  تقّدمــه  ومــا 
األعمــال  ريــادة  روح  لتعزيــز  مســتمر 
يف  ســيما  وال  التجــاري،  والنجــاح 
هــذا  يقــدم  كمــا  العقــاري.  القطــاع 
التصنيــف املرمــوق دليــاًل ســاطعًا علــى 
مــدى وضــوح رؤيــة 'دامــاك'  وعروضهــا 
املبتكــرة وعملياتهــا التشــغيلية رفيعــة 
الــذي  الكبيــر  والطمــوح  املســتوى 
عددهــم  البالــغ  موظفوهــا  ميتلكــه 
يف  الريــادة  لتحقيــق  موظــف  ألفــي 

العقــارات«. قطــاع 

تتصدر قائمة »فوربس جلوبال 2000« 

ألسرع الشركات نمواً حول العالم 

»داماك العقارية« 
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أخـــبار

حازت ثقة 9 من كبرى المنظمات الدولية 
بمشاركة 120 خبيرًا من أكثر من 40 دولة

تشيد أكبر محطة شمسية عائمة في العالم بإندونيسيا
حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
إجنــازاً عامليــاً جديــداً باعتمــاد منظومــة 
التميــز احلكومــي اإلماراتيــة، كمرجعيــة 
ــاءة  ــة للحكومــات يف حتســن الكف عاملي
احلكوميــة، ونهجــاً لتشــكيل حكومــات 
رؤيــة صاحــب  يجســد  مــا  املســتقبل، 
بــن راشــد آل  الشــيخ محمــد  الســمو 
رئيــس  الدولــة،  رئيــس  نائــب  مكتــوم 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 
املســيرة  وتعزيــز  التميــز  حتقيــق  يف 

الرياديــة للدولــة يف هــذا املجــال.

اإلجنــاز  هــذا  عــن  اإلعــالن  جــاء 
العاملــي يف حفــل عقــد يف دبــي ضــم 
منظمــات  أبــرز  مــن  تســع  ممثلــي 
التميــز واجلــودة الدوليــة، هــي: منظمــة 
اجلــودة األوروبيــة )EOQ(، املنظمــة 
اآلســيوية للجــودة )APQO(، املنظمــة 
األســترالية للجــودة )AOQ(، مؤسســة 
 ،)Juran Global( جــوران العامليــة

وقعت شــركة أبوظبي لطاقة املســتقبل »مصدر« وشــركة الطاقة اإلندونيســية PT Pembangkitan Jawa-Bali  التابعة 
لشــركة الكهربــاء احلكوميــة اتفاقيــة تطويــر مشــروع أكبــر محطــة طاقــة شمســية كهروضوئيــة عائمــة يف العالــم.

وقــع االتفاقيــة محمــد جميــل الرمحــي الرئيــس التنفيــذي لشــركة »مصــدر« وإيــوان أغونــغ فيرســتانتارا املديــر العــام لشــركة الطاقــة 
200 ميجــاواط  اإلندونيســية. وســتغطي محطــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة العائمــة والتــي ســتبلغ قدرتهــا اإلنتاجيــة 

مســاحة 225 هكتــارًا علــى ســطح ميــاه ســد »ســيراتا« يف مقاطعــة جــاوة الغربيــة بإندونيســيا.

وقــال الرمحــي: »إن توقيــع اتفاقيــة اليــوم مبثابــة خطــوة أولــى النطــالق أعمــال »مصــدر« يف منطقــة جنــوب شــرق آســيا، حيــث إنــه 
املشــروع األول يف مجــال تطويــر محطــات الطاقــة الشمســية العائمــة«.

وأشــار إلــى أن توقيــع اتفاقيــة تطويــر أكبــر محطــة عائمــة لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية يف العالــم يســلط الضــوء علــى 
رؤيــة شــركة »مصــدر« وســعيها لتعزيــز مكانتهــا كأبــرز الشــركات الرائــدة يف مجــاالت الطاقــة املتجــددة علــى مســتوى العالــم ويؤكــد 

علــى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه الشــراكات يف هــذا القطــاع.

وتتمثل إحدى مزايا مشــاريع الطاقة الشمســية العائمة يف البلدان االســتوائية مثل إندونيســيا يف قدرتها على تطوير مشــروعات 
الطاقــة املتجــددة يف مناطــق الغابــات والتــي عــادًة مــا تكــون غيــر مالئمــة إلنتاج الطاقة باســتخدام التقنيات الشمســية التقليدية. 

إلدارة  األوروبيــة  املؤسســة 
 ،)EFQM( اجلــودة 
للجــودة  الدوليــة  واألكادمييــة 
األمريكيــة  واجلمعيــة   ،)IAQ(
والرابطــة   )ASQ( للجــودة 
 )ANQ( للجــودة  اآلســيوية 
عملــت  حيــث  ميامــي،  وجامعــة 
اعتمــاد  علــى  املنظمــات  هــذه 
مكانتهــا  علــى  والتأكيــد  املنظومــة، 
املتميــزة عامليــاً كنهــج رائــد يف تقييــم 
الريــادي يف  األداء املؤسســي والتميــز 

املســتقبل. حكومــات 

عبداللـــه  محمــد  معالــي  وأكــد 
القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء 
واملســتقبل، أن حكومــة دولــة اإلمــارات 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  بتوجيهــات 
نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
ــوزراء  ــس ال ــة رئيــس مجل رئيــس الدول
حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« تواصــل مســيرة 
ــق اإلجنــازات  ــز وحتقي ــر والتمي التطوي
ــة،  العامليــة التــي تعــّزز مكانتهــا الريادي
االبتــكار  اعتمــاد  عبــر  تكنــت  وقــد 
منهجــاً لعملهــا مــن أن تصبــح مرجعيــة 
االرتقــاء  إلــى  الســاعية  للحكومــات 
وجــودة  الســعادة  لتحقيــق  بأدائهــا 

ملجتمعاتهــا. احليــاة 

مــن جهتهــا، أكــدت معالــي عهــود بنــت 
خلفــان الرومــي وزيــرة الدولــة للســعادة 
مجلــس  رئاســة  مكتــب  عــام  مديــر 
اإلمــارات  دولــة  قيــادة  أن  الــوزراء، 
ــن  ــذ عقدي ــت من ــة املتحــدة أدرك العربي
أن التميــز خيــار أساســي واســتراتيجي 
يف  العمــل  منظومــة  تطويــر  يف 
وأن  واخلــاص،  احلكومــي  القطاعــن 
التميــز  منظومــة  يف  تركــز  احلكومــة 
والتأثيــر  احملققــة  النتائــج  علــى 
والفعاليــة، وحتويــل التميــز إلــى ثقافــة 

يوميــة.  وممارســة  عمــل  ونهــج 

منظومــة  تقييــم  عمليــة  يف  وشــارك 
التميــز احلكومــي وشــارك يف تقييمهــا 
120 خبيــراً مــن أكثــر مــن 40 دولــة، 
وانتهــت بعمليــة مراجعــة لنتائــج التقييم 
ــي  ــة الت ــم الدولي ــة التحكي ــا جلن أجرته
ضمــت 6 خبــراء مــن رؤســاء ومــدراء 
العامليــة  والتميــز  اجلــودة  مؤسســات 
األوروبيــة  اجلــودة  منظمــة  وهــي: 
للجــودة  اآلســيوية  واملنظمــة   ،EOQ
األســترالية  واملنظمــة   ،APQO
جــوران  ومؤسســة   ،AOQ للجــودة 
العاملية Juran Global، واملؤسســة 
 ،EFQM اجلــودة  إلدارة  األوروبيــة 

ميامــي. وجامعــة 

منظومة التميز الحكومي 
اإلماراتية أسست لمرحلة 

مستقبلية في العمل الحكومي
»مصدر«محمد القرقاوي
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أخـــبار

رئيس »اقتصادية 
أبوظبي« يجتمع 
مع وزير التنمية  
بمقاطعة البرتا  

الكندية

اجتمــع معالــي ســيف محمــد الهاجــري رئيــس دائــرة 
وفــد  مــع  مبكتبــه  أبوظبــي  االقتصاديــة  التنميــة 
ديــرون  معالــي  برئاســة  كنــدا  مــن جمهوريــة  حكومــي 
بيلــوس وزيــر التنميــة االقتصاديــة والتجــارة مبقاطعــة 
االقتصــادي  التعــاون  ومناقشــة  لبحــث  وذلــك  البرتــا 
البرتــا  ومقاطعــة  أبوظبــي  إمــارة  بــني  واالســتثماري 
والزراعــة  والطيــران  البتروكيماويــات  قطاعــات  يف 

والصناعــة.  والتعليــم  واألغذيــة 

اللقــاء  خــالل  الهاجــري  محمــد  ســيف  معالــي  وأكــد 
إمــارة أبوظبــي علــى تعزيــز العالقــات  حــرص حكومــة 
االقتصادية واالســتثمارية مع جمهورية كندا الشــقيقة 
منوهــًا باإلعــالن الرســمي حلكومتــي البلديــن مؤخــرًا 
عــن افتتــاح قنصليــة لدولــة اإلمــارات يف مدينــة تورنتــو 
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســهم يف تعزيــز الروابــط بــني 
القطاعات التجارية واالقتصادية للبلدين الصديقني.

وقــال معاليــه: »إن إمــارة أبوظبــي مقبلــة علــى مرحلــة 
علــى  تركــز  املســتدام  االقتصــادي  النمــو  مــن  جديــدة 
التــي  النفطيــة  غيــر  القطاعــات  وتنميــة  االســتثمار 
حددتهــا رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030 مشــيرًا إلــى 
اخلبــرات  مــن  االســتفادة  علــى  حتــرص  أبوظبــي  أن 
الكنديــة يف مجــال التنميــة املســتدامة وتعزيــز املشــاريع 
االســتثمارية املشــتركة بــني اجلانبــني يف هــذا املجــال«.

اجلديــر بالذكــر أن حجــم التبــادل التجــاري بــني إمــارة 
أبوظبــي وجمهوريــة كنــدا بلــغ خــالل الفتــرة مــن ينايــر 
حتــى ســبتمبر مــن العــام اجلــاري 508 ماليــني و569 

ألــف درهــم.

فــازت »دبــي الذكيــة« بجائــزة مشــروع املدينــة عــن »اســتراتيجية دبــي للبلــوك تشــن«، وذلــك يف ختــام مشــاركتها باملعــرض واملؤتــر 
العاملــي للمــدن الذكيــة الــذي أقيــم يف مدينــة برشــلونة اإلســبانية بــن يومــي 14 و16 نوفمبــر 2017. وجــاء الفــوز وســط منافســة 

شــديدة مــع مــدٍن مــن 58 دولــة قدمــت 309 مشــاريع مــن حــول العالــم.

وتنــح هــذه اجلائــزة للمشــاريع األكثــر ابتــكاراً وجناحــاً والتــي مت تطويرهــا أو تطبيقهــا علــى أرض الواقــع يف أي مــن مجــاالت 
ــوك تشــن،  ــي للبل ــذ أهــداف اســتراتيجية دب ــراً جلهودهــا يف تنفي ــزة تقدي ــة بهــذه اجلائ ــي الذكي ــة. وفــازت دب ــة احلضري التنمي
بجعــل حكومــة دبــي أول حكومــة يف العالــم تطبــق كافــة تعامالتهــا باســتخدام قاعــدة بيانــات مشــفرة عبــر شــبكة اإلنترنــت بحلــول 

عــام 2020.  

وبهــذه املناســبة، قالــت ســعادة الدكتــورة عائشــة بنــت بطــي بــن بشــر، املديــر العــام لدبــي الذكيــة: »يشــرفنا أن تنــال جهودنــا مثــل 
هــذا التقديــر رفيــع املســتوى يف املعــرض واملؤتــر العاملــي الســابع للمــدن الذكيــة«. 

وأضافــت ســعادتها: »لقــد كانــت رؤيــة بنــاء دبــي الذكيــة حــول ســعادة اإلنســان محــط أنظــار العالــم خــالل احلــدث، وهــي ثمــار 
الرؤيــة احلكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
»رعــاه اهلل«، وتوجيهــات ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة 
دبــي، تكنــت دبــي الذكيــة مــن قطــع أشــواط طويلــة يف مســيرتها الراميــة إلــى جعــل دبــي املدينــة األذكــى واألســعد يف العالــم بدعــم 

مــن شــركائنا االســتراتيجين ومؤسســاتنا التابعــة«.

»دبي الذكية« تخطف جائزة المدينة الذكية 
2017 في قمة العالم للمدن الذكية ببرشلونة
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مركز دبي التجاري 2018
تخطــى عــدد زّوار مركــز دبــي التجــاري العاملــي حاجــز الثالثــة ماليــني زائــر العــام املاضــي 2016 مــع حتقيــق نســبة منــو بلغــت 11 
باملائــة، حيــث اســتقطب املركــز حضــورًا مــن 185 دولــة وشــاركت يف الفعاليــات التــي أقيمــت خــالل العــام أكثــر مــن 51 ألــف شــركة 
عارضــة 70 باملائــة منهــا شــركات عامليــة كمــا بلــغ عــدد الفعاليــات التــي اســتضافها املركــز 298 فعاليــة منهــا أكثــر مــن 100 فعاليــة 
كبــرى شــارك فيهــا مليونــان و300 ألــف مشــارك منهــم مليــون و5 آالف مــن مســافري األعمــال الدوليــني الذيــن حضــروا إلــى دبــي 

ومثلــوا نســبة 45 باملائــة مــن إجمالــي حجــم املشــاركات يف الفعاليــات الكبــرى.

وســتتضمن فعاليــات مركــز دبــي التجــاري العاملــي لعــام 2018 أكثــر مــن 100 فعاليــة كبــرى ورئيســية يف مختلــف القطاعــات مــن بــني 
نحــو 300 فعاليــة جتاريــة متنّوعــة ينظمهــا ويســتضيفها خــالل عــام 2018. 

بلغــت قيمــة أصــول البنــوك اإلســالمية العاملــة يف اإلمــارات 535 مليــار درهــم يف نهايــة شــهر أكتوبــر املاضــي بزيــادة 
نســبتها 6٪ تقريبــًا منــذ بدايــة العــام 2017 وذلــك بحســب إحصــاءات مصــرف اإلمــارات املركــزي. 

حيــث اســتحوذت البنــوك اإلســالمية علــى نحــو 20.2٪ مــن إجمالــي أصــول اجلهــاز املصــريف يف الدولــة والــذي 
وصلــت قيمتهــا 2.639 تريليــون درهــم تقريبــًا خــالل األشــهر العشــرة األولــى مــن العــام اجلــاري. 

ويعكــس اســتمرار النمــو الــذي يشــهده عمــل البنــوك اإلســالمية مــدى التطــّور الــذي حققتــه وهــو التطــّور الــذي 
حــازه اجلهــاز املصــريف يف الدولــة بشــكل عــام ودفــع بــه لتصــدر قائمــة األكثــر نشــاطًا علــى مســتوى املنطقــة. 

ووفقــًا لــذات اإلحصائيــات فقــد بلغــت قيمــة االئتمــان الــذي قدمتــه البنــوك اإلســالمية منــذ بدايــة العــام وحتــى 
نهايــة شــهر أكتوبــر املاضــي 361 مليــار درهــم بنمــو نســبته 7.7٪ مقارنــة مــع نهايــة العــام 2016.

ويشــكل مــا قدمتــه البنــوك اإلســالمية مــن قــروض وتســهيالت نحــو 22.8٪ مــن إجمالــي القــروض التــي قدمهــا 
اجلهــاز املصــريف يف الدولــة والبالــغ قيمتهــا نحــو 1.584 تريليــون درهــم يف نهايــة شــهر أكتوبــر.

وســجلت نحــو 286.6 مليــار درهــم مــن إجمالــي القــروض التــي قدمتهــا البنــوك اإلســالمية لصالــح القطــاع اخلــاص 
يف حــني وصــل نصيــب القطــاع العــام 34.6 مليــار درهــم ونحــو 11.2 مليــار عبــارة عــن تســهيالت قدمــت للحكومــة.

ينظمها300 فعالية
535 مليــــار درهــــم

 أصول البنوك االسالمية في اإلمارات 

أخـــبار
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أخـــبار

أطلقــت موانــئ دبــي العامليــة برنامــج »اإلماراتيــن يف اخلــارج«، الــذي يســتهدف اســتقطاب الطــالب اإلماراتيــن خــارج الدولــة 
للتدريــب يف مواقــع املجموعــة علــى مســتوى العالــم تزامنــاً مــع احتفــاالت الدولــة باليــوم الوطنــي الـــ46. 

مت إطــالق البرنامــج العاملــي خــالل »املنتــدى الســنوي للطلبــة اإلماراتيــن« يف واشــنطن دي ســي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
مــن قبــل مهــا القطــان نائــب الرئيــس األول للثــروة البشــرية يف موانــئ دبــي العامليــة.

ويهــدف البرنامــج إلــى توفيــر فــرص التدريــب لإلماراتيــن الذيــن يتابعــون دراســاتهم اجلامعيــة يف البلــدان، حيــث تتواجــد 
ــّزز مــن  ــر مهاراتهــم وتأســيس عالقــات عمــل تع ــرة وتطوي ــح لهــم اكتســاب اخلب ــم الســت. كمــا يتي ــر قــارات العال املجموعــة عب

ســيرتهم الذاتيــة وتزيــد معرفتهــم بالتجــارة العامليــة.

وقــال ســلطان أحمــد بــن ســليم رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ملجموعــة موانــئ دبــي العامليــة: »يصــب تركيزنــا علــى 
اســتقطاب جيــل الشــباب ومنحهــم الفرصــة للمشــاركة الفاعلــة يف حتقيــق رؤى وطموحــات قيادتنــا الرشــيدة لضمــان اســتمرارية 
التنميــة واســتدامة اقتصادنــا مســتقباًل ودعــم حصــول الدولــة علــى مراكــز متقدمــة يف مؤشــرات ســهولة ممارســة األعمــال 

والتنافســية العامليــة واالبتــكار وريــادة األعمــال. 
وأضــاف: أن اســتراتيجيتنا جلــذب الشــباب اإلماراتــي إلــى قطاعنــا تتماشــى مــع رؤيــة اإلمــارات 2021 واألجنــدة الوطنيــة ورؤيــة 

»مئويــة اإلمــارات 2071. 

افتتحــت »مجموعــة بيــس« الشــركة العامليــة املتخّصصــة يف 
مجال تكنولوجيا  األخشــاب والزجاج واألحجار والبالســتيك 
واملعــادن أول مقــر إقليمــي لهــا يف الشــرق األوســط يتضمــن 
صالــة عــرض ومركــزاً للتدريــب ضمــن واحــة دبــي للســيليكون 

املنطقــة احلــرة املتكاملــة للتكنولوجيــا.

وبهــذه املناســبة أقيمــت فعاليــة خاصــة امتــدت لثالثــة أيــام 
احتفــاء بإطــالق املنشــأة اجلديــدة التــي تعــرض احللــول 
التكنولوجيــة التــي طورتهــا الشــركة لتتيــح للــزوار فرصــة 

التواصــل مــع اخلبــراء يف هــذا املجــال.

وقــام الدكتــور جمعــة املطروشــي نائــب الرئيــس التنفيــذي - 
العمليــات وخدمــة العمــالء يف ســلطة واحــة دبــي للســيليكون 
وســعادة جمعــة محمــد الكيــت، الوكيــل املســاعد لقطــاع 
التجــارة اخلارجيــة بــوزارة االقتصــاد وفديريكــو بروكولــي 
ــا  ــس وفالينتين ــة ملجموعــة بي ــر وحــدة الشــركات التابع مدي
ســيتا القنصــل العــام جلمهوريــة إيطاليــا يف الدولــة وريناتــو 

واحة دبي للسيليكون
مقر إقليمي لـ »مجموعة بيس« العالمية

مانغانيلــي املديــر العــام لشــركة بيــس الشــرق األوســط بقــص 
شــريط االفتتــاح الرســمي للمنشــأة اجلديــدة بحضــور عــدد 

مــن الشــركاء والعمــالء احملليــن.

ويف تعليقــه حــول افتتــاح املنشــأة اجلديــدة قــال الدكتــور جمعــة 
املطروشــي: »إن تنامــي التجــارة الثنائيــة يشــير إلــى أن إيطاليــا 
ــن دول  ــة اإلمــارات ب ــن لدول ــد مــن أهــم الشــركاء التجاري تُع
االحتــاد األوروبــي يف حــن تعتبــر دولــة اإلمــارات مــن شــركاء 
التجــارة الرئيســين إليطاليــا يف املنطقــة العربيــة فبحســب 
وزارة االقتصــاد بلــغ حجــم التجــارة غيــر النفطيــة بــن البلديــن 
ــة بـــ7.8  ــار دوالر أمريكــي يف عــام 2016، مقارن نحــو 8.2 ملي
بيــس«  »مجموعــة  تعــد  فيمــا   ..2015 عــام  دوالر يف  مليــار 
ــي للســيليكون  ــار واحــة دب ــي تخت ــة الـــ39 الت الشــركة اإليطالي
مقــراً لعملياتهــا اإلقليميــة ونحــن واثقــون بــأن الشــركة ســتحقق 
فائــدة كبيــرة مــن اخلدمــات املتاحــة عبــر مجمــع الوحــدات 
ــة املتطــورة يف واحــة دبــي  ــة التحتي ــة اخلفيفــة والبني الصناعي

للســيليكون«.
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»موانئ دبي«
 تطلق برنامج »اإلماراتيين في الخارج«

 في ذكرى اليوم الوطني



»جافزا«  تستقطب 
26 شركة جديدة

»الهالل للمشاريع« تقود تمويال أوليا 
لتطوير الجيل الجديد من األجهزة الطبية
أعلنــت شــركة الهــالل للمشــاريع - التــي تتخــذ مــن إمــارة الشــارقة مقــراً لهــا - عــن اســتثمارها يف قطــاع التكنولوجيــا الطبيــة 
يف شــركتن طبيتــن مبتكرتــن بالواليــات املتحــدة حتمــالن اســم ColubrisMX و XCath تختصــان يف تطويــر اجليــل 

اجلديــد مــن الروبوتــات اجلراحيــة .

وسيتم هذا االستثمار من خالل ذراع رأس املال االستثماري للشركات التي أطلقتها الهالل للمشاريع مؤخراً.
وقــد بــدأت مرحلــة األبحــاث والتطويــر للشــركتن يف مختبــر الروبوتــات اجلراحيــة الدقيقــة يف كليــة الطــب بجامعــة تكســاس، 
حيــث تختــص كلتــا الشــركتن يف تصميــم وتطويــر روبوتــات جراحيــة دقيقــة مــن املتوقــع أن حتــدث تغييــراً جذريــاً يف مســتوى 

الرعايــة الصحيــة يف مجــاالت تخصصهمــا.

وتتطلــع »ذراع رأس املــال االســتثماري للشــركات« يف الهــالل للمشــاريع مــن خــالل قيادتهــا للجولــة التمويليــة األولــى بإجمالــي 
مبلــغ 16 مليــون دوالر أمريكــي إلــى نقــل الشــركتن بالتعــاون مــع مســتثمرين إلــى املرحلــة التاليــة مــن عمليــات تطويــر النمــاذج 

األوليــة لهــذه األجهــزة ودعــم التجــارب الطبيــة والدراســات الســريرية خــارج الواليــات املتحــدة.

وقــال بــدر جعفــر، الرئيــس التنفيــذي لشــركة الهــالل للمشــاريع: »تعكــس املســيرة االســتثمارية والتشــغيلية لشــركة الهــالل 
للمشــاريع يف قطــاع الرعايــة الصحيــة التزامنــا بدعــم التقــدم واالبتــكار يف قطــاع التكنولوجيــا ويُعــد إطالقنــا لــذراع الشــركة 
اجلديــدة لــرأس املــال االســتثماري للشــركات والتــي تقــدم الدعــم للشــركات الناشــئة يف مراحلهــا املبكرة واملتقدمــة تأكيداً على 
هــذه األولويــة وإضافــة إلــى شــركتي ColubrisMX و XCath فقــد اســتثمرت الشــركة يف العديــد مــن الشــركات الناشــئة 

العاملــة يف القطــاع التكنولوجــي خــالل العامــن املاضيــن«.

أخـــبار
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عــّززت املنطقــة احلــرة جلبــل علــي »جافــزا« التابعــة ملجموعــة 
مفضلــة  كوجهــة  اإلقليميــة  مكانتهــا  العامليــة،  دبــي  موانــئ 
لشــركات احلديــد والصلــب ومــواد البنــاء بصفتهــا املنطقــة 
احلــرة الرائــدة ومركــز التجــارة واخلدمــات اللوجســتية ملنطقــة 
الشــرق األوســط وأفريقيــا، حيــث اســتقطبت خــالل األشــهر 
الثمانيــة األولــى مــن العــام احلالــي 26 شــركة مــن 17 دولــة.. 
اســتحوذ إقليــم الشــرق األوســط علــى العــدد األكبــر منهــا 
مبجمــوع 11 شــركة وحلــت أوروبــا ثانيــاً بـــ8 شــركات ثــم إقليــم 

آســيا واحمليــط الهــادئ ثالثــاً بــــ7 شــركات. 

وتوقع ســلطان أحمد بن ســليم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيــذي ملجموعــة موانــئ دبــي العاملية رئيس مؤسســة املوانئ 
هــذا  شــركات  اســتمرار منــو  احلــرة  واملنطقــة  واجلمــارك 
القطــاع خــالل األعــوام القليلــة املقبلــة إقليميــاً نظراً للمشــاريع 

اإلنشــائية واإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة محليــاً وإقليميــاً.

وكشــف ابــن ســليم أن شــركات احلديــد ومــواد البنــاء يف جافزا 
تســتحوذ علــى أكثــر مــن 3.57 مليــون متــر مربــع مــن مختلــف 
املرافــق اللوجســتية يف مقدمتهــا قطــع األراضي بـــ3.47 مليون 
متــر مربــع واملســاحات املكتبيــة بعشــرين ألف متــر مربع تقريباً 
واملســتودعات والوحــدات الصناعيــة اخلفيفــة بأكثــر مــن 47 
ألــف متــر مربــع وصــاالت العــرض بـــ5 آالف و800 متــر مربــع.



دشــنت شــركة »فــام القابضــة«، إحــدى الشــركات العقاريــة 
الرياديــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة األعمال اإلنشــائية 
يف منتجــع املهــرة الســياحي يف موقعــه اخلــالب يف جزيــرة 
املرجــان يف إمــارة رأس اخليمــة علــى مســاحة 126 ألــف قــدم 
مربعــة، بقيمــة اســتثمارية تناهــز 450 مليــون درهــم، حيــث 
يتوقع افتتاحه بدايات العام 2021، اســتكماالً ملســيرة الشــركة 
الناجحــة يف قطــاع التطويــر العقــاري. ويُعــد املنتجــع أحــد 
أحــدث املشــروعات التــي تطّورهــا الشــركة يف رأس اخليمــة، 
حيــث يبعــد مســافة 45 دقيقــة فقــط عــن دبــي، ويتضمــن 548 
غرفــة، وحمــام ســباحة فاخــراً، وصالــة خاصــة للياقــة البدنيــة، 
وناديــاً رياضيــاً وســبا، ليشــكل املنتجــع إضافــة جديــدة جلزيــرة 
املرجــان التــي حتتفــظ مبجموعــة مــن املنتجعــات والعقــارات 

الفاخــرة.

مــن جهتــه قــال الدكتــور فيصــل علــي موســى، رئيــس مجلــس 
إدارة »فــام القابضــة«، إن هــذا املشــروع الضخــم يهــدف لتأمن 
احتياجــات القطــاع الســياحي يف إمــارة رأس اخليمــة بشــكل 

خــاص واإلمــارات بشــكل عــام، خاصــة وأنــه يشــهد حاليــاً 
نســبة منــو ملموســة، بعــد أن أصبحــت الدولــة وجهــة ســياحية 
يقصدهــا مئــات الســياح والــزوار ســنوياً. ولعــل أكثــر مــا مييــز 
املنتجــع اجلديــد، أنــه مســتلهم مــن طبيعــة البيئــة احملليــة 
ــام القابضــة«، ملنتجــع  ــر »ف ــأن تطوي ــاً ب ــه«. مضيف احمليطــة ب
ــى النمــو املســتمر ألعمــال  ــاً عل ــد مؤشــراً قوي املهــرة، إمنــا يُع
الشــركة، ولطبيعــة فــرص النمــو املتوافــرة يف اإلمــارات، وهــو 

مــا يقــوي مــن أســس القطــاع العقــاري فيهــا«.

 كمــا نــوه بأنــه »بعــد جنــاح »فــام القابضــة« يف االســتحواذ علــى 
126 ألــف قــدم، بــدأت العمــل علــى إنشــاء املشــروع والــذي 

ــول 2021«. نتوقــع أن يكــون جاهــزاً بحل

وبــن فيصــل موســى أن جزيــرة املرجــان، أصبحــت واحــدة مــن 
أبــرز الوجهــات الســياحية يف إمــارة رأس اخليمــة، بســبب مــا 
حتتفــظ بــه مــن منتجعــات ومبــان عقاريــة فخمــة، قــادرة علــى 

تلبيــة احتياجــات زّوار اجلزيــرة اجلديــدة.

»فام القابضة« تدشن األعمال اإلنشائية لمشروع المهرة السياحي

القطاع السياحي في اإلمارات يشهد نمواً متسارعًا
فيصل موسى :
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تتقدم كافة شركات  مجموعة الشموخ لخدمات النفط بإمارة أبوظبي بأسمى 
آيات التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة »حفظها اهلل تعالى« ولشعب لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة  بمناسبة  اليوم الوطني السادس واألربعين  
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الدكتور علي  سعيد العامري

الرؤية التنموية لقيادتنا الرشيدة.. تحصد ثمارها الشركات اإلماراتية لعقود

رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ 
لخدمات النفط لـ »استثمارات« :

شخصية العدد

حينمــا نســتعرض قصــص جنــاح وإجنــازات الشــركات اإلماراتيــة منــذ بدايــات التأســيس، وقــرارات خــوض غمــار األعمــال، فــال 
شــك يف أن تداعيــات ذلــك القــرار، مبــا يحملــه مــن فــرص ومخاطــر كامنــة مقبلــة، هــي التــي حتــدد مســارات ودروب النجــاح، ألننــا 
نــدرك حتمــاً أن عالــم األعمــال بالطبــع متقلــب، فمــن يرغــب  يف تأســيس شــركة، ســيجابه وال شــك حتديــات متعــّددة وكامنــة، 
ــة يف قطــاع  ــة وعملي ــرات علمي ــى خب ــات تأسيســه نشــاطه االســتثماري، وحــاز عل ــة يف بداي ــى وأن صــادف مؤشــرات تفاؤلي حت

العمــل.

وألن قامــوس جناحــات الشــركات يف مختلــف دول العالــم، مفعــم بنمــاذج مضيئــة للعزميــة والنجــاح وحتــدي العقبــات، فإننــا 
سنســتعرض إجنــازات مشــرفة لشــركة إماراتيــة وطنيــة، تثــل واحــدة مــن كبريــات الشــركات العاملــة يف خدمــات حقــول النفــط 
يف دولــة اإلمــارات ومنطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، والتــي ســطرت برؤيــة واعــدة، ملؤسســها جناحاتهــا يف ذلــك القطــاع، 
وأثبتــت تواجدهــا وبصمتهــا - ليــس يف محيطهــا اإلقليمــي وحســب ولكــن علــى الصعيــد العاملــي - لتتخطــى مجــاالت اخلدمــات 
ــال وأنشــطة  ــاً ألعم ــداً وداعم ــرة وراف ــة جدي ــد محــل ثق ــط، وتُع ــى النف ــب عل ــع مســتلزمات شــركات التنقي ــى تصني ــة إل النفطي
كبريــات الشــركات النفطيــة الوطنيــة والعامليــة.  وهــو مــا يرســخ قناعتنــا بــأن مســيرة اإلجنــاز وحتقيــق النجاحــات تقــف دومــاً 
وراءهــا شــخصية قياديــة ترنــو لتحقيــق النجــاح مبعاييــر املرحلــة الراهنــة، وفهــم املتغيــرات احلاكمــة لالقتصــاد العاملــي، تســتلهم 
دروب ومســارات اإلجنــاز عبــر إدراكهــا الفــرص التــي توافــرت يف دولــة اإلمــارات بفضــل توجيهــات وحنكــة وحكمــة قيادتهــا 

الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى«.

مجلــة اســتثمارات، يف اســتمرارية محاورتهــا للشــخصيات ورجــال األعمــال األكثــر جناحــاً يف تأســيس األعمــال، حتــاور يف ذلــك 
العــدد، شــخصية ثريــة مبســيرة التحصيــل العلمــي، قــّررت أهميــة اخلــروج مــن عبــاءة العمــل احلكومــي، منــذ العــام 1998، واجلــزم 
بــأن الوقــت قــد آن بــل أزف، خلــوض غمــار العمــل اخلــاص، تاركــة بــال تــردد جاذبيــة العمــل والوظيفــة احلكوميــة الهانئــة، لتتوجــه 
الحقــاً ويف تخصــص مغايــر لدراســتها وتأهيلهــا العلمــي والعملــي، لتأســيس شــركة صغيــرة تســتهدف تقــدمي خدمــات النفــط، 
لكــي تتحــّول الحقــاً لواحــدة مــن كبريــات شــركات خدمــات النفــط اإلماراتيــة والتــي حصــدت عامــاً بعــد عامــاً  الثقــة واملصداقيــة 
واالنتشــار الواســع لكبريــات شــركات النفــط العامليــة. بــل تســتحوذ علــى أجنــدة اســتثمارية يف العديــد مــن األنشــطة والقطاعــات 

االســتثمارية األخــرى.

حيــث نســلط الضــوء ونســتعرض مســيرة جنــاح مجموعــة الشــموخ، عبــر حوارنــا مــع الدكتــور علــى ســعيد العامــري، رئيــس مجلــس 
ــة،  ــاً املاضي ــى قصــة جنــاح مجموعــة الشــموخ خــالل العشــرين عام ــرف عل ــة، لنتع إدارة ومؤســس مجموعــة الشــموخ اإلماراتي
ــرات  ــا فت ــال توقــف، مبــا فيه ــة املســتمرة ب ــى األنشــطة واملجــاالت االســتثمارية للمجموعــة، وخطــط إعــادة الهيكل باإلضافــة إل
االنتعــاش ألســواق النفــط العامليــة، ال لشــيء ســوى القناعــة الراســخة لــدى مؤســس املجموعــة وفلســفته الصائبــة، بــأن التحديــث 
والتطــّور املســتمران الســتراتيجيات وخطــط وأنظمــة عمــل املجموعــة هــي أولويــة لضمــان مســايرة والتكيــف مــع املتغيــرات 

املتســارعة.

مــا لفــت انتباهنــا يف ذلــك احلــوار املوســع أن ضيفنــا اليــوم ســرد مفــردات النجــاح يف مجــال االســتثمارات والبيزنــس عبــر اعتمــاده 
»بفضــل اهلل تعالــى«، علــى دراســته للدكتــوراه يف العلــوم اإلنســانية والتــي اعتبرهــا ركيــزة أساســية يف التعامــل مــع توجهــات 

الســوق، وفقــاً لقاعــدة مفادهــا، أن مــن يســتطيع مخاطبــة اآلخريــن بنجــاح يحصــد حتمــاً النجــاح يف أعمالــه.

حاوره / محمد شمس الدين 
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شخصية العدد

دولــة اإلمــارات باتــت رايتهــا خفاقــة تشــهد 
علــى فلســفة، وحنكــة، وحكمــة اإلجنــاز، 
لدولــة لــم يناهــز نشــأتها النصــف قــرن،  
فمــا حققتــه اإلمــارات يف ظــل توجيهــات 
مفهومــًا  ميثــل  بــات  الرشــيدة،  قيادتهــا 
تنمويــًا مغايــرًا، كيــف تــرون ســر اإلجنــاز 
يف جتربــة اإلمــارات التنمويــة الفريــدة؟ 
وهــل مــن رســالة تــودون توجيههــا للقيــادة 
الرشــيدة للدولــة »حفظهــا اهلل تعالــى« يف 

اليــوم الوطنــي لإلمــارات الـــ)46(؟
نهــج  واســتثنائية  خصوصيــة  ترتبــط 
اإلمــارات،  دولــة  يف  التنميــة  وفلســفة 
القيــاس  مجهــر  حتــت  نضعهــا  حينمــا 
واملقارنــة بتجــارب الــدول واحلضــارات 
الصعيــد  علــى  ســيما  ال   - األخــرى 
الزمنــي وحتديــات التنميــة باألخــص شــح 
املــوارد الطبيعيــة »بفضــل اهلل تعالــى«، 
الرشــيدة  القيــادة  وحكمــة  رؤيــة  علــى 
لدولــة اإلمــارات، منــذ أن غــرس بــذور 
ــإذن اهلل  ــه ب ــور ل ــة، املغف احتادهــا اليانع
آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  تعالــى 
نهيــان »طيــب اهلل ثــراه« مؤســس الدولــة 

قيــم  علــى  اإلمــارات،  حــكام  وإخوانــه 
ونهــج وفلســفة البنــاء والتطــّور واحلداثة، 
واالنفتــاح علــى العالــم واالســتفادة وتبنــي 
أفضــل املمارســات، ومبــا تواكــب يف ذات 
يف  باالســتثمار  االهتمــام  مــع  الوقــت 
اإلنســان اإلماراتــي، وتعظيــم واالرتقــاء 
وتبنــي  والتعليميــة  املعرفيــة  بقدارتــه 
اســتراتيجيات التنــّوع االقتصــادي، وذلك 
علــى الرغــم مــن كــون دولــة اإلمــارات 
الــدول النفطيــة يف العالــم«،  مــن أهــم 
وهــو ذات النهــج الــذي صــار علــى دربــه 
خيــر خلــف خليــر ســلف صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل تعالــى«، وصاحــب 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
رئيــس  الدولــة،  رئيــس  نائــب  مكتــوم، 
مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
نائــب  أبوظبــي،  عهــد  ولــي  نهيــان،  آل 

القائــد األعلــى للقــوات املســلحة.

ــة والفلســفة  ــرؤى الثاقب ــك ال  ونتاجــاً لتل

التنمويــة التــي تســابق املســتقبل، فقــد 
دولــة  تعالــى«،  اهلل  »بفضــل  بلغــت 
ــة  ــدول املتقدم ــارات مصــاف أهــم ال اإلم
علــى  وحرصهــم  قادتهــا  برؤيــة  وذلــك 
واالجتماعــي  االقتصــادي  التطــّور 
والعلمــي واإلنســاني، حيــث إن االســتثمار 
رســالة  اإلماراتــي  اإلنســان  بنــاء  يف 
ســامية ومهمــة ال تتوقــف لــذا باتــت دولــة 
يف   املتقدمــة  الــدول  تنافــس  اإلمــارات 

املجــاالت. شــتى 

الثمينــة  املناســبة  تلــك  مــع  وتواكبــاً 
لدولتنــا  الـــ46  الوطنــي  اليــوم  وهــي 
العمــل  وفــرق  شــركات  بكامــل  نتقــدم 
دولــة  لقيــادة  الشــموخ  مجموعــة  يف 
اإلمــارات الرشــيدة حفظهــا اهلل تعالــى 
ــة  ــم التهنئ ــة اإلمــارات بعظي ولشــعب دول
والتبريــكات داعــن املولــى عــز وجــل بــأن 
ينعــم علــي دولتنــا بوافــر اخليــر والنمــاء.

مؤسســة  أي  بدايــات  نســتلهم  حينمــا 
ترعرعــت يف دولــة اإلمــارات ال شــك يف أننــا 

نقــف كثيــرًا عنــد ذاك املنــاخ والدعــم الــذي 
الرشــيدة  اإلمــارات  دولــة  قيــادة  وجهتــه 
»حفظهــا اهلل تعالــى« للشــركات الوطنيــة، 
الــذي  الدعــم  انعكــس  كيــف  والســؤال 
وفرتــه الدولــة للشــركات الوطنيــة وفــرص 

جناحهــا؟
واحلــر  االقتصــادي  املنــاخ  توفيــر  إن 
احلكوميــة  واجلهــات  الدولــة  قبــل  مــن 
الفــرص  مــن  املختصــة، أعطــى مزيــداً 
يف  والتقــدم  للنمــو  الوطنيــة  للشــركات 
إلــى  وصلــت  حتــى  املجــاالت،  جميــع 
درجــة منافســة الشــركات العامليــة، مــن 
حيــث اجلــودة، وكفــاءة املنتــج، والتنافســية 
وســرعة  اإلجنــاز،  وســرعة  الســعرية، 
التســليم للمنتــج النهائــي بصــورة ممتــازة. 
وال شــك يف أن دولــة اإلمــارات تتفــرد يف 
محيطهــا اإلقليمــي، فضــاًل علــى تبوؤهــا 
العاملــي،  الصعيــد  علــى  رياديــة  مكانــة 
التشــريعية  بالتســهيالت  يتعلــق  فيمــا 
والداعمــة  لالســتثمارات،  اجلاذبــة 
ملمارســة األعمال واألنشــطة االســتثمارية 
للبنيــة  املســتمر  والتحديــث  املتعــددة، 
االنفتــاح  قنــوات  وتعزيــز  التحتيــة، 
أفضــل  وتبنــي  اخلارجــي  العالــم  علــى 
كبيــرة  املمارســات، وهــذا خلــق فرصــاً 
أمــام الشــركات اإلماراتيــة والتــي حتظــى 
بدعــم كبيــر مــن حكومــة اإلمــارات، وهــا 
نحــن نــرى االنعكاســات اإليجابيــة لرؤيــة 
علــى  تتضــح  للدولــة  الرشــيدة  القيــادة 
صعيــد الفوائــد أو الثمــار التــي حتصدهــا 
الشــركات اإلماراتيــة - ليــس يف املرحلــة 
الراهنــة وحســب - بــل علــى مــدار عقــود، 
الشــركات  مــن  العديــد  باتــت  حيــث 
اســتثمارات  ولهــا  تتوســع  اإلماراتيــة 
وســمعة عامليــة، وخبــرات تســعى العديــد 
مــن االقتصاديــات الناشــئة واملتقدمــة يف 

منهــا. االســتفادة 

هل لنا من قصة جناح مجموعة الشموخ 
لتتحــّول   ،1989 العــام  أنشــئت يف  والتــي 
النفطيــة،  للخدمــات  وطنيــة  لشــركة 
األعمــال  عالــم  يف  وجنــاح  بتــؤدة  تســير 
واإلقليميــة،  الدوليــة  شــراكتها  وتعــّزز 
فنحــن نعلــم أن الــدرب لــم يكــن ممهــدًا يف 

البدايــات، فهــذه طبيعــة عالــم األعمــال، 
مــا  عنــه،  اإلجابــة  يف  نطمــح  مــا  ولكــن 
مــن  بدايــًة  الشــركة،  تطــّور  مراحــل  أبــرز 
بتأســيس  وقــرارك  الشــخصية،  قناعتــك 
تلــك املجموعــة الضخمــة حتــى وصلــت 

النجــاح؟ مــن  املرحلــة  لتلــك 
 ،1989 عــام  الشــركة  تأتســيس  قــّررت 
ــم بفضــل  ــى« ث متســلحاً بفضــل اهلل تعال
القيــادة  وفرتــه  الــذي  والدعــم  املنــاخ 
الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالى«، للشــركات 
تكــون  بــأن  وقناعــة  برؤيــة  الوطنيــة، 
مجموعــة الشــموخ للخدمــات النفطيــة، 
بدولــة  الرائــدة  الشــركات  مصــاف  يف 
والقــادرة  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 

ــي والعربــي  ــى املنافســة بالســوق احملل عل
صناعــة  أهميــة  مــع  تواكبــاً  والعاملــي، 
للبــالد  الشــاملة  التنميــة  يف  البتــرول 
مدخــالت  إلــى  الناشــئة  واحلاجــة 
التكنولوجيــا، حيــث كان هــدف تأســيس 
وخدمــات  منتجــات  توفيــر  املجموعــة، 
عاليــة اجلــودة لتلبيــة متطلبــات الســوق 
الت  ــي شــهدت ارتفــاع معــدَّ ــة، والت احمللي
يف  التطــّور  مــن  ومؤشــرات  النمــو، 
قطاعــات األعمــال التجاريــة والصناعــة.

لرؤيــة  نتاجــاً  التوجــه  هــذا  وكان 
ســجل  عــن  كثيــراً  تختلــف  شــخصية، 
خبراتــي وحتصيلــي العلمــي، حيــث كنــت 

أعمــل مديــر إدارة العالقــات العامــة يف 
شــركة أدمــا يف العــام 1997، ولــم ترتبــط 
بــأي معرفــة أو صلــة مبجــال  خبراتــي 
مســتلزمات وخدمــات حقــول وشــركات 
النفــط، ومــع حصولــي علــى ماجســتير 
يف الدراســات اإلنســانية مــن بريطانيــا،  
قــّررت تــرك الوظيفــة احلكوميــة، والتــي 
كان لهــا جاذبيــة كبيــرة ال ســيما يف ذلــك 
شــركتي  بتأســيس  أقــوم  وأن  الوقــت، 
التــي تخّصصــت يف البدايــة يف خدمــات 
وتأســيس  اســتئجار  مت  حيــث  النفــط، 
مكتــب صغيــر مســاحته ناهــزت 40 متــراً 
يف شــارع حمــدان العــام 1998، وبــدأت 
اللجــوء ألصحــاب اخلبــرة واملشــورة يف 

مجــال اخلدمــات النفطيــة، لتبــدأ »بفضل 
اهلل تعالــى«، مســيرة املجموعــة يف النمــو 
والنجــاح حتــى ناهــزت مســاحة منشــآت 
وأراضــي املجموعــة أكثــر مــن 240 ألــف 

ــع.  ــر مرب مت

ــد مــن  ــاك العدي ــت هن وال شــك فقــد كان
ــي واجهــت منــو املجموعــة  ــات الت التحدي
يف عــدة مراحــل منــذ إنشــائها، باألخــص 
تقــدمي  هــو  الرئيســي  نشــاطها  كــون 
خدمــات، ودعــم أعمــال شــركات النفــط 
الوطنيــة والعامليــة، وهــو مــا يتعلــق بكــون 
النفــط ســلعة دوليــة، تتعــرض لتقلبــات 
التحديــات.  تلــك  مــن  ونذكــر  كثيــرة، 

رؤية مجموعة الشموخ هي دعم الصناعة الوطنية 
لخدمات النفط 
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شخصية العدد

العــام  النفــط  أســعار  انخفــاض  أزمــة 
1998، وكذلــك تهــاوي األســعار منتصــف 
ــة  ــى نهاي ــدت حت ــي امت ــام 2014، والت الع
الشــموخ  العــام 2016، ولكــن مجموعــة 
ــم بفضــل خطــط  ــى«، ث »بفضــل اهلل تعال
بهــا يف  تتحلــى  التــي  واملرونــة  الهيكلــة 
املتغيــرات  مــع  تعاملهــا  اســتراتيجيات 
اســتطاعت  النفــط،  ألســعار  احلاكمــة 
تخطــي تلــك املصاعــب والصمــود أمــام 
تنويــع  خــالل  مــن  التحديــات  كافــة 
جديــدة،  ملجــاالت  لتتوجــه  اســتثمارتها 
ــى  ومــن خــالل التحــّول مــن االعتمــاد عل
مصــدر واحــد إلــى العديــد مــن املصــادر، 
ــن  ــي زادت م ــة والت ــك إعــادة الهيكل وكذل
قــوة املجموعــة وقــادت خطواتهــا لألمــام. 
ــي  ــاً تناهــز خارطــة القطاعــات الت وحالي
ســتة  الشــموخ  مجموعــة  فيهــا  تعمــل 

قطاعــات رئيســية هــي:
- صناعة معدات النفط والغاز 

النفــط  حقــول  وتوريــدات  خدمــات   -
والغــاز 

- التجارة واملقاوالت العامة  
- تكنولوجيا املعلومات 
- توريد القوى العاملة 

- تثيل الشركات 
الدولــة  داخــل  العقــاري  االســتثمار   -

وخارجهــا.

وقدمــت املجموعــة العديــد مــن اخلدمــات 
الرائــدة، مــن خــالل رعايــة وتقــدمي الدعم 
العامليــة  النفــط  لشــركات  اللوجيســتي 
الشــهيرة، وتســويق املعــدات واخلدمــات 
املتعلقــة باحلقــول النفطيــة، وأخيــراً مــن 
اجلديــدة،  التكنولوجيــا  إدخــال  خــالل 
مــر  وعلــى  املمارســات،  أفضــل  وتبنــي 
الشــموخ،  مجموعــة  شــهدت  الســنن، 
حتســينات كبيــرة وتغييــرات يف الســوق. 
ــا األساســي دائمــاً هــو دعــم  وكان تركيزن
العمــالء مــن خــالل توفيــر حلــول موثوقــة 
املالءمــة  حيــث  مــن  وفعالــة  وخالقــة 
الحتياجاتهــم الناشــئة يف جميــع املجــاالت 

التجاريــة ذات الصلــة.

هــو  مؤسســتنا  يف  الزاويــة  وحجــر 
مؤهلــة  كــوادر  توظيــف  علــى  االعتمــاد 
ذات خبــرة عاليــة وموهوبــة، للعمــل علــى 
االبتــكار ملواكبــة البيئــة املتغيــرة مــن حولنا 
ــر  ــا أكث باســتمرار. كمــا أن عــدد موظفين
مــن 500 مهنــي، مــن الكفــاءات املهــرة، 

التركيــز  مــع  إلــى جنــب  يعملــون جنبــاً 
علــى أمــر واحــد هــو - إرضــاء عمالئنــا. 
وهــدف مجموعــة الشــموخ هو االســتمرار 
للتحديــات  مبتكــرة  حلــول  تطويــر  يف 
الناشــئة مــن حولنــا.. وبصفتنــا مجموعــة 
متكاملــة مــن الشــركات، حيــث نتطلــع إلــى 
حتســن عالقاتنــا التجاريــة مــع جميــع 
عمالئنــا الكــرام وأصحــاب املصلحــة مــن 
خــالل االســتمرار يف حتقيــق أهدافهــم 
واســتهدافهم ومشــاركتهم يف منوهــم على 

املــدى الطويــل.

لعــلَّ الســيناريو األصعــب الــذي لــم يكــن 
أحــد يتوقــع حدوثــه، ال ســيما الشــركات 
شــركات  أو  النفــط  إنتــاج  يف  العاملــة 
أســعار  تهــاوي  هــو  النفطيــة،  اخلدمــات 
حيــث   ،2014 العــام  منتصــف  النفــط 
كان يتوقــع العديــد أن الطفــرة النفطيــة 
البعــض  كان  بــل  توقــف،  بــال  مســتمرة 
يعتقــد أن ســعر 200 دوالر للبرميــل هــو 
الســعر العــادل، والســؤال بعــد تلــك الهــوة، 

فلسفة قيادة اإلمارات التي ال 
تحيد عنها دومًا ... هي االستثمار 

في اإلنسان اإلماراتي

طاقتنا البشرية 500 موظف وفني ... تتوجه دومًا ... 
صوب هدف واحد ... »إرضاء العميل«

بدأت بمكتب صغير مساحته 40 متراً واليوم تمتد 
منشآت ومصانع المجموعة على مساحة 240 ألف 

متر مربع 
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شخصية العدد

خبرتــك  واقــع  مــن  األمــور  تــرى  كيــف 
واحتكاكك بالســوق النفطي العاملي؟ هل 
مــا حــدث تصحيــح لوضــع مغالــي فيــه؟

مجــال النفــط بشــكل عــام يشــهد دومــاً 
ــا اجلــزم  ــرات، وميكنن ــد مــن التغيي العدي
بــأن دورة التغييــرات يف أســواق وأســعار 
وإمــدادات النفــط، قــد حتــدث كل خمــس 
ســنوات ومــن أســباب هــذا االنخفــاض 
احلالــي لألســعار، هــو دخــول مصــادر 

النفــط  مثــل  باألســواق  أخــرى  إنتــاج 
الطبيعــي  الغــاز  ودخــول  الصخــري، 

البديلــة. كمنافــس قــوي للطاقــة 

وبشــكل عــام فــإن اســتمرارية تداعيــات 
ــى الرغــم مــن  ــة، عل ــة العاملي األزمــة املالي
اإلصالحــات الهيكليــة التــي قادتهــا بعــض 
ــد مــن أهــم أســباب انخفــاض  الــدول، تُع
املعــروض  وزيــادة  احلاليــة،  األســعار 

بالســوق العاملــي مــن النفــط اخلــام وقلــة 
الطلــب، ويف اعتقــادي فــإن أســعار النفــط 
ــط،  ــت الراهــن فق ــة مناســبة للوق احلالي
وليســت للمســتقبل البعيــد، حيــث أتوقــع 
ــن  ــا ب ــل اخلــام م ــع ســعر البرمي أن يرتف

70 و80 دوالراً قريبــاً. 

ولكــن مــا أود اإلشــارة إليــه هــو تأثيــرات 
األزمــة النفطيــة العميقــة علــى اقتصــاد 

دولــة اإلمــارات، باعتبارهــا من أهم الدول 
املصــدرة للنفــط العاملــي، إذ »بفضــل اهلل 
تعالــى« ثــم بفضــل الرؤيــة التنمويــة لدولــة 
اإلمــارات والهادفــة لعــدم االعتمــاد علــى 
أحــادي،  كمصــدر  النفــط  صــادرات 
اســتطاعت دولتنــا التكيــف بنجــاح كبيــر، 
عبــر تطبيــق اســتراتيجية تنويــع مصــادر 
القطاعــات  وباتــت  الوطنــي،  الدخــل 
االقتصاديــة غيــر النفطيــة تناهــز نحــو 

71 باملائــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، 
ــي  ــة الت ــك املرحل ــا يف تل واســتمرت دولتن
تشــهد ضبابيــة ملؤشــرات أداء االقتصــاد 
العاملــي، حتقــق املزيــد مــن اإلجنــازات، بل 
وحصــاد العديــد مــن املؤشــرات الرياديــة 
ومنــاخ  التنافســية  كمؤشــرات  العامليــة، 
حريــة ممارســة األعمــال، طبقــاً العتــراف 
وشــهادة املؤسســات الدوليــة املرموقــة. 

تصريــح  يف  ذكرمتــوه  مــا  علــى  تعقيبــًا 
مــن  الســابقة  الــدورة  يف  لكــم  صحفــي 
مجموعــة  أن   ،»2017 »إديبيــك  معــرض 
الشــموخ قامــت بإعــادة الهيكلــة للتماشــى 
األخيــرة؟  النفطيــة  الســوق  أوضــاع  مــع 
تلــك  مالمــح  أهــم  هــي  مــا  والســؤال 
اخلطــة؟ وهــل تعرضــت الشــركة خلســائر 
مــع  والتكيــف  التــواؤم  اســتطاعت  أم 
علــى  حافظتــم  هــل  الســوق؟  تداعيــات 

؟ ئكــم عمال
كمــا ذكــرت لــك فــإن رؤى وخطــط إعــادة 
الهيكلــة، هــي اســتراتيجية ال تتوقــف يف 
األمــر  يرتبــط  وال  الشــموخ،  مجموعــة 
أو  النفــط،  تراجــع يف أســعار  بحــدوث 
ازدهــار تلــك املســتويات الســعرية، ألننــا 
دائمــاً نســعى لتطويــر وحتديــث قدراتنــا 
وتصويــب رؤيتنــا للمســتقبل، وبالتبعيــة 
فــإن رؤيــة أو اســتراتيجية إعــادة الهيكلــة 
التــي قامــت بهــا املجموعــة يف أعقــاب 
للتســاير  هدفــت  النفطيــة،  األزمــة 
واملواءمــة مــع الوضــع االقتصــادي العاملي 
التنافســية  القــدرة  علــى  واحلفــاظ 
والدوليــة،  والعربيــة  احملليــة  باألســواق 
واملطروحــة  الســائدة  املعطيــات  أن  إذ 
نتاجــاً  العالــم  االقتصــاد  ســاحة  علــى 

للتباطــؤ االقتصــادي، وانخفــاض أســعار 
ــب مــن أي مؤسســة تقــدمي  النفــط يتطل
وبتكلفــة  أفضــل  تنافســية  خدمــات 
أقــل،  واســتطعنا بحمــد اهلل وتوفيقــه 
التكيــف مــع متطلبــات هــذه املرحلــة، وال 
توجــد لدينــا أي خســائر مقارنــة بنســبة 
املبيعــات التــي انخفضــت بنســبة 20 % 
عــن العــام الســابق، ولكــن زادت أرباحنــا 
لزيــادة  نتاجــاً  الهيكلــة  إعــادة  نتيجــة 
ــن  ــد م ــي العدي ــق وتبن ــع تطبي ــاءة م الكف
خطــط  فيهــا  مبــا  واخلطــط  البرامــج 

تقليــص الكلفــة وحتســن الكفــاءة.

كــم تقــدر مبيعــات الشــركة يف العــام 2016، 
وكــم تبلــغ قيمــة املبيعــات ومعــدل النمــو 
يف  الشــموخ  مجموعــة  ألعمــال  املتوقــع 

2017؟  العــام اجلــاري 
ناهــزت قيمــة إيــرادات مجموعــة الشــموخ 
خــالل العــام 2016 مــا قيمتــه  ) 300 
الربحيــة  منــو  ونتوقــع   ) درهــم  مليــون 
خــالل العــام اجلــاري 2017 ملــا نســبته 10 
باملائــة وهــذا يرتبــط بأخــذ يف احلســبان 
املتغيــرات واالنعطافــات احلــادة التــي مير 
بهــا االقتصــاد العاملــي، وإجمــاالً فقــد كان 
العــام 2017 أفضــل مــن العــام 2016، إذ 
شــهدت بدايــة ذلــك العــام اتفــاق وتنســيق 
انخفــاض  مــن  للحــد  دوليــة  مواقــف 
أســعار النفــط بــن الــدول املنتجــة ســواًء 
مــن داخــل منظمــة أوبــك أو الــدول مــن 
خــارج املنظمــة، ونعتقــد أن القــادم أفضــل 
بــإذن اهلل تعالــى. علــى صعيــد أعمــال 
ــا بــه مــن برامــج  املجموعــة وفقــاً ملــا قمن
وخطــط إعــادة الهيكلــة وتوســيع احملفظــة 

االســتثمارية للمجموعــة.

أسعار النفط ستتراوح قريبا ما بين 70 إلى 80 دوالراً

تقلبات أسعار النفط تحدث في شكل دوري كل خمسة أعوام

طموحي للعمل الخاص تفوق على إغراءات الوظيفة 
الحكومية 

ديسمبر 2017 ديسمبر 34352017



شخصية العدد

دشــنتها  التــي  اجلديــدة  املشــاريع  مــا 
الشــركة يف العــام 2017، ومــا هــي املشــاريع 
للعــام  االســتثمارات  حجــم  يف  والنمــو 
املقبــل 2018، وهــل لنــا مــن نبــذة عــن أهــم 

املقبلــة؟ املرحلــة  يف  الشــركة  مشــاريع 
كان أهــم مشــاريع وتوجهــات مجموعــة 
العــام   خــالل  االســتثمارية  الشــموخ 
العقــاري  لالســتثمار  التوجــه   ،2017
والصناعــي، وهــذا وال شــك دعــم قدراتنــا 
يف إطــار العوائــد الكبيــرة نتاجــاً لسياســة 
تنويــع االســتثمارات، مــن جانــب آخــر فــإن 
نشــاط املجموعــة الرئيســي يف مجــاالت 
الصناعــة النفطيــة، شــهد تطــوراً موازيــاً، 

اســتثمارات  وضــخ  توجيــه  مت  حيــث 
هدفــت لتطويــر قدراتنــا اإلنتاجيــة وتلبيــة 
الشــركة  عمــالء  واحتياجــات  طمــوح 
ســواًء يف دولــة اإلمــارات أو مختلــف دول 
العالــم، إذ مت حتديــث خطــوط اإلنتــاج 
كبيــر. وهــذا ال شــك ســيترجم  بشــكل 
لزيــادة املبيعــات ومنــو أعمالنــا يف مجــال 
ــع احتياجــات  ــة وتصني اخلدمــات النفطي

النفطيــة. الشــركات 

ونتوقــع يف العــام القادم زيادة اســتثماراتنا 
ــة  ــي 20%، حيــث إن املرحل بنســبة حوال
املقبلــة تعتمــد علــى فتــح أســواق جديــدة 

األفريقيــة  الــدول  وبعــض  مصــر  مثــل 
ــّوع يف األنشــطة واخلدمــات  لضمــان التن
التــي  املختلفــة  األســواق  حســب 
نســتهدفها، وعلــى اجلانــب اآلخــر توفيــر 

فــرص عمــل أكثــر.

كشركة تتخّصص يف اخلدمات النفطية، 
ولهــا ســجل مشــرف مــن اإلجنــاز يف قطــاع 
ُيعد من أهم القطاعات ارتباطًا باجلودة، 
اجلــودة  االهتمــام مبعاييــر  تولــون  كيــف 
تقدمونهــا؟  التــي  اخلدمــات  كافــة  يف 
وهــل ذلــك ميثــل عبئــًا علــى الشــركة، أم 
ألهميــة  بالنظــر  اعتياديــًا  نهجــًا  بــات 

توفيــر منتجــات عاليــة اجلــودة؟ ومــا هــي 
األســواق التــي تتعاملــون معهــا لضمــان 

العامليــني؟ شــركائكم  وأهــم  اجلــودة؟ 
اجلــودة تُعــد اســتراتيجية وفلســفة ألي 
منــو  لتحقيــق  تســعى  أعمــال  شــركة 
وازدهــار وتطــّور أعمالهــا، فقيــم ومفاهيم 
الســوق اختلفــت جذريــاً، وباتــت املنافســة 
ــي ترتبــط بتقــدمي منتجــات ذات  هــي الت
جودة عالية وإال فإن البديل قائم ومتمثل 
يف قائمــة ال تنتهــي مــن الشــركات، وهــذا 
بــات  اجلــودة  حــول  احلديــث  أن  يؤكــد 
رؤيــة تتصــدر أولويــة الشــركة أو مؤسســة 
األعمــال، ال ســيما يف القطــاع الصناعــي، 
ونحــن يف مجموعــة الشــموخ انطالقــاً مــن 
تلــك القيــم والفلســفة وســجل اإلجنــازات 
مجموعتنــا  حصــدت  فقــد  املشــرفة، 
بفضــل اهلل تعالــى ثــم نتاجــاً لتضمــن 
اجلــودة  ومعاييــر  ممارســات  أفضــل 
العامليــة يف مجــال صناعــة مســتلزمات 
النفــط العديــد مــن اجلوائــز وشــهادات 
اجلــودة والتقديــر العامليــة، حيــث حصلــت 
 ISO(  علــى كل مــن شــهادات اجلــودة
 ISO  ،2007/IS 18001  ،2008/9001
2004/14001(، فضــاًل علــى تطبيقهــا 

وتبنيهــا لكافــة املعاييــر 
الصلــة  ذات  الدوليــة 
قطاعــات  جميــع  يف 

األعمــال.

مســيرة  بدايــة  ومنــذ 
الشــركة ونتاجاً لعملي ســابقاً يف شــركات 
النفــط، نــدرك األهميــة الفائقــة لقضايــا 
ــات  ــة اخلدم ــط بكاف ــي ترتب اجلــودة والت
واملنتجــات التــي نقدمهــا لعمــالء الشــركة 
ــا  ــم يكــن يومــاً مــا هدفن ــم، ول حــول العال
اجلــودة  شــهادات  علــى  احلصــول  هــو 
بقــدر ترســيخها كقيــم وفلســفة يف كافــة 
نهجــاً  باتــت  حتــى  املجموعــة  شــركات 

اعتياديــاً. 

كيف تقيمون اســتراتيجية دمج الشــركات 
شــركة  مظلــة  حتــت  العاملــة  النفطيــة 
اســتراتيجية  تلــك  متثــل  هــل  أدنــوك، 

صائبــة؟
إن دمــج عــدد مــن الشــركات البتروليــة 
شــركة  مظلــة  حتــت  العاملــة  الوطنيــة 
تنافســية  يقــوي  أبوظبــي  يف  أدنــوك 
النفطيــة  الســوق  يف  ومكانتهــا  الدولــة، 

اخلطــوات  هــذه  تأتــي  حيــث  العامليــة، 
اجلــدوى  وذات  واملدروســة  املتتاليــة 
مــن   انطالقــاً  الوقــت  ذات  يف  الكبيــرة 
ــة  شــمولية  توجــه واســتراتيجية  حكومي
توجيهــات  ضــوء  يف  أبوظبــي  إلمــارة 
ــى«،  ــا الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعال قيادته
نحــو إيجــاد كيانــات عمالقــة يف مختلــف 
القطاعــات االقتصاديــة، ومبــا يؤكــد أن 
دولــة اإلمــارات دخلــت مرحلــة جديــدة 
مــن النضــج االقتصــادي ســتكون الكيانات 
العبــاً  فيهــا  العمالقــة  االقتصاديــة 
أساســياً فيهــا لرفــع القــدرات التنافســية 
املســتوين  علــى  الوطنــي  لالقتصــاد 
اإلقليمــي والعاملــي، كمــا جتــيء يف الوقــت 
ــي  ــة أبوظب نفســه ضمــن اســتمرار هيكلي
ألذرعهــا االســتثمارية وتوجيــه عائــدات 
االســتثمارات  أفضــل  باجتــاه  النفــط 
لتنويــع اقتصادهــا، ممــا يعطيهــا قــدرة 

أندماجات الشركات الكبرى في 
أبوظبي يخلق كيانات عمالقة قادرة 

على المنافسة العالمية

مجموعتنا ال ترتهن لتقلبات أسعار 
النفط  نتاجًا لتنويع أنشطتنا االستثمارية 

دراستي للدكتوراة في العلوم اإلنسانية 
دعمت نجاحي في عالم البيزنس

ندرك األهمية الفائقة لجودة الخدمات 
والمنتجات التي نقدمها لعمالء 

المجموعة حول العالم
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شخصية العدد

وإقامــة  مشــاريع  إجنــاز  علــى  أكبــر 
توســعات أكبر الســيما بعد هبوط أســعار 
النفــط بأكثــر مــن ثلثــي قيمتهــا خــالل 

املاضيــن. العامــن 

اخلطــوات  هــذه  عــرى  تنفصــم  وال 
االندماجيــة عــن »اســتراتيجية اإلمــارات 
مــا بعــد النفــط« التــي تعمــل علــى تطويــر 
ــة  ــة القطاعــات االقتصادي ــاءة وإنتاجي كف
قطاعــات  إلضافــة  والتمهيــد  احلاليــة، 
جديــدة مبــا يضمــن حتقيــق نقلــة نوعيــة 
ــز تنافســيته  يف االقتصــاد الوطنــي وتعزي
ومنــوه املســتدام، باإلضافــة إلــى االرتقــاء 
ــى املعاييــر العامليــة ممــا  ــه وفــق أعل بأدائ
سيســاعد الشــركات الوطنيــة مثلنــا يف 
احلصــول علــى فــرص اســتثمار أفضــل 
مــع هــذا الكيــان العمــالق مبشــيئة اهلل 

وتوفيقــه.

تتواجدون منذ فترات يف الســوق املصرية 
باألخــص مــن خــالل تعاقدكــم مــع الهيئــة 
تــرون  كيــف  للبتــرول،  العامــة  املصريــة 
مســتقبل استكشــاف النفــط يف مصــر؟ 

 تواجــدت مجموعــة الشــموخ باألســواق 
ولدينــا  ســنوات  عــدة  منــذ  املصريــة 
وأيضــاً  وصناعــي،  زراعــي  اســتثمار 
تتواجــد اســتثماراتنا يف قطــاع خدمــات 
حقــول النفــط مبصــر، والزلنــا بهــا حتــى 
السياســية  األوضــاع  تغييــر  ومــع  اآلن 
ــة املتســارعة مبصــر خاصــة  واالقتصادي
ســلباً  أثــرت  فقــد  األخيــرة،  الســنوات 
علــى فــرص االســتثمار مبصــر، ولكننــا 
نــرى بعــض بــوادر األمــل، وهنــاك حتســن 
ملمــوس، وإصالحــات هيكليــة تقــوم بهــا 
احلكومــة املصريــة، ممــا يؤكــد أن الســوق 
املصــري الزال ســوقاً واعــداً، مــن جهــة 
أخــرى، فــإن االكتشــافات األخيــرة مبجال 
األبيــض  البحــر  يف  الطبيعــي  الغــاز 
علــى  الشــركات  ســتحفز  املتوســط 
تواجــد  مــع  يترافــق  وهــذا  االســتثمار، 
مســتمر للمجموعــة يف الســوق املصــري..

مــن  وهــي  أبوظبــي  إمــارة  جنحــت  كيــف 
أكبــر الالعبــني يف إنتــاج النفــط يف العالــم 

حمايــة  طروحــات  علــى  احلفــاظ  يف 
البيئــة ويف ذات الوقــت مضاعفــة قدراتهــا 

اإلنتاجيــة؟
أبوظبــي  إلمــارة  البيئيــة  »الرؤيــة  إن 
2030« تُعــد اســتكماالً للجهود والفلســفة 
التــي دشــنتها قيــادة اإلمــارة  احلكيمــة 
علــى صعيــد حمايــة البيئــة، والتــي تؤكــد 
يف  املؤسســات  كافــة  مســؤولية  علــى 
حتقيقهــا وبجــودة عاليــة، ومت بفضــل اهلل 
تعالــى حتقيــق نتائــج جيــدة علــى صعيــد 
معاييــر البيئــة املعتمــدة عامليــاً وحــازت 
اإلمــارة مؤشــرات عامليــة رياديــة يف ذلــك 

الصــدد.

فيجــب  اآلخــر  اجلانــب  علــى  ولكــن 
اإلشــارة ملخاطــر تتهــدد حمايــة البيئــة 
ملوجهــات  »ووفقــاً  يســتدعي  مبــا 

اإلمــارة  لرؤيــة  العريضــة  واخلطــوط 
قيادتهــا  حكمــة  ظــل  يف  البيئــة« 
الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى«، تضافــر 
وتعزيــز الشــراكة بــن كافــة قطاعــات 
واخلاصــة  احلكوميــة  املؤسســات 
اجلميــع  يعمــل   وأن  واالجتماعيــة، 
البيئــة  اخلطــط حلمايــة  تكامــل  علــى 
املــدى  طويلــة  اســتراتيجية  إطــار  يف 
التــي  التحديــات  مــن  عــدد  ومواجهــة 
ــب تظافــر اجلهــود  ــة وتتطل تواجــه البيئ
ملواجهتهــا، وعلــى ســبيل املثــال، يلتمــس 
انخفــاض املخــزون الســمكي بنســبة 20 
% عــن املســتوى الــذي كان عليــه عــام 
1978، مــع وصــول بعــض األنــواع إلــى 
مســتويات غيــر مســتدامة مثــل أســماك 
يف  اإلفــراط  جانــب  إلــى  الهامــور، 
الرعــي ومــوارد امليــاه اجلوفيــة، حيــث 
األرض  مســاحة  ربــع  حوالــي  تعــرض 
زادت  أن  بعــد  اجلائــر  الرعــي  إلــى 
أضعــاف   6 بحوالــي  املاشــية  نســبة 

ــألرض، ويف حــن  الســعة االســتيعابية ل
أن حوالــي 30 % مــن الزراعــة تتــم يف 

مســتدام. غيــر  إطــار 

مجموعــة  وشــركاء  عمــالء  عــدد  هــو  مــا 
الشــموخ خلدمــات النفــط ســواء محليــًا 

عامليــًا؟ أو 
علــى الرغــم مــن حداثــة نشــأة املجموعــة 
وعبــر   ،1998 العــام  نشــأتها  منــذ 
التــي  املثمــرة  الشــراكة  اســتراتيجيات 
ــم  ــد مــن  دول العال اعتمدناهــا يف العدي
املجموعــة  عمــالء  عــدد  تزايــد  فقــد 
ليناهــز  منتجاتهــا،  يف  للثقــة  نتاجــاً 
فضــاًل  العالــم  حــول  العمــالء  عــدد 
علــى الشــركات احملليــة أكثــر مــن 100 
شــركة ومــا يعــّزز إجنــازات وإســهامات 
ــة  ــات النفطي املجموعــة يف ســوق اخلدم
منتجــات  بتوريــد  قيامنــا  هــو  العامليــة، 
املجموعــة لشــركات عامليــة مثــل شــركة 
أرامكــو الســعودية ... وشــركة أكســون 
هليبورتــون  بيتروفــاك  وشــركة  موبيــل 
البريطانيــة واإلمــارات للحديــد، وشــركة 
ســوناطرة  وشــركة  البحريــن،   نفــط 
مــن  وغيرهــا  الكويــت  نفــط  وشــركة 
الشــركات العامليــة األخــرى حيــث يناهــز 
عــدد عمالئنــا يف اإلمــارات ودول العالــم 

الثمانــون شــركة. يقــارب  مــا 

ُيعــد  األفريقــي  الســوق  أن  يف  شــك  ال 
النفطيــة،  لالكتشــافات  واعــدًا  ســوقًا 
الشــموخ  والســؤال هــل تعتــزم مجموعــة 
التوجــه لالســتثمار يف أنشــطة التنقيــب 
أو خدمــات النفــط يف القــارة األفريقيــة، 
بــدأمت  وهــل  الــدول،  تلــك  أبــرز  هــي  ومــا 

بالفعــل؟ مباحثــات 
أنظــار  محــط  باتــت  األفريقيــة  الــدول 
قطــاع  يف  ليــس  العامليــة،  الشــركات 
اكتشــافات النفــط واخلدمــات املصاحبــة 
القطاعــات  بــل يف مختلــف  لــه فقــط، 
االقتصاديــة، ولكــن هــذا ينبغي أن يرتبط 
بدراســة كافــة املعطيــات قبــل االســتثمار 
يف أي دولــة ال أقصــد املعطيــات علــى 
الصعيــد االقتصــادي فقــط ولكــن أيضــاً 
علــى صعيــد التشــريعات املطبقــة وأيضــاً 
وهــو األهــم مــدى االســتقرار السياســي، 
وقــد بــدأت مجموعــة الشــموخ مباحثــات 
ومفاوضــات مــع جهــات مؤسســية يف كل 
مــن أوغنــدا وأثيوبيــاً الستكشــاف فــرص 
مــن  وفــد  توجــه  حيــث  االســتثمارات، 

ــرض. ــذا الغ ــة له ــراء املجموع خب

علــى الصعيــد الشــخصي وكرجــل أعمــال 
حياتــك  عــن  نبــذة  للقــارئ  نقــل  نريــد 
والفلســفة التــي تؤمــن بهــا وكيفيــة إدارة 

وقتــك؟

حيــاة  تطــّور  عــن  نتحــدث  حينمــا 
اإلنســان، فإنهــا ال شــك ترتبــط باحلافــر 
ــط  ــاة ترتب ــذي يدعــم طموحــه، فاحلي ال
وتطويــر  األفضــل  الكتشــاف  بالســعي 
طاملــا  مجــال  أي  يف  اإلنســان  قــدرات 
هنــاك أمــل لغــٍد أفضــل، وال شــك يف أن 
هنــاك حتديــات جتابــه أي إنســان يتوجــه 
للعمــل اخلــاص كونــه مــن وجهــة نظــري 
املعتــرك األصعــب، فتأســيس األعمــال 
التــي  للتقلبــات  واخلضــوع  وإدارتهــا 
تواجــه الســوق، هــي دومــاً عوائــق تأتــي 
يف أي وقــت بعكــس الوظيفــة احلكوميــة، 
التــي تكــون ســياقات التطــّور والترقــي 
معروفــة ضمــن إطــار الترقــي بخــالف 
اخلاصــة،  املؤسســة  وإدارة  تأســيس 
الســالح  هــو  األمــل  أن  وأعتقــد 
ــه الشــخص  ــذي يجــب أن يتســلح ب ال
الراغــب يف التوجــه ملمارســة األعمــال 

اخلاصــة.

ــى اإلنســان أن يســتثمر  ــك فــإن عل وكذل
يف قدراتــه اخلاصــة فــكل إنســان خلقــه 
اهلل تعالــى مبقومــات وطاقــات  متباينــة 
عــن اآلخريــن وعليــه أن يحســن ويجتهــد 

يف اســتغاللها. 

ــأن العمــل يف املجــال  ــن ب ــي أؤم ــا إنن كم
التحــدي  مــن  نوعــاً  يعــد  التجــاري 
واملخاطــرة، ولكنــه حتــٍد مقــدور عليــه 
القادمــة، حيــث  الســنوات  وخاصــة يف 
الدخــول  يف  يفكــر  شــخص  أي  إن 
منفتــح  يكــون  أن  عليــة  املجــال،  بهــذا 
التكنولوجــي  التطــّور  ليواكــب  العقــل 
الســريع مــن حولنــا، خاصــة مــع دخولنــا 
واألدوات  اإللكترونيــة  التجــارة  عهــد 
التكنولوجيــة املتطــّورة التــي نحتــاج إلــى 
عقليــة مبدعــة ملواكبــة كل مــا هــو جديــد 

املجــال. بهــذا 

كمــا أنــه مــن أهــم أدوات النجــاح ألي 
رجــل أعمــال هــي معرفــة كيفيــة إدارة 
وقتــة  يديــر  أن  اســتطاع  فــإذا  الوقــت 
بجديــة وحنكــة اســتطاع حتقيــق أهدافــة 

بســهولة.

أعادة الهيكلة والتحديث  للمجموعة سواء عند أنتعاش 
أو تأزم أسواق النفط العالمية ... أولوية مستمرة

النفط الصخري وتداعيات األزمة المالية العالمية سبب 
التهاوي العميق  ألسعار النفط العالمية
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أخـــبار عربـي 

توقعان مذكرة تفاهم لتطوير مجمع صناعي
تحقق أرباحا صافية عن التسعة »أرامكو« و »سابك«

أشهر بقيمة 122 مليون دينار

»زين الكويتية« 

يف خطــوة بــن قطبــي الصناعــة الســعودية، تدّشــن حقبــة جديــدة يف صناعــة البتروكيميائيــات، وّقعــت »أرامكــو الســعودية« وشــركة 
ســابك، مذكــرة تفاهــم لتطويــر مجمــٍع صناعــي متكامــل لتحويــل النفــط اخلــام إلــى كيميائيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية.

وتؤّطــر املذكــرة عمليــة تطويــر ودراســة املشــروع بشــكل أكثــر تفصيــاًل، واتخــاذ القــرار النهائــي بشــأن االســتثمار واملضــي قدمــاً 
ــات املشــروع. ــة القتصادي ــاء، مؤخــراً مــن دراســة جــدوى مبدئي إلجنــازه بعــد أن مت االنته

ويشــّكل اإلعــالن عــن إنشــاء مجمــع صناعــي متكامــل لتحويــل النفــط اخلــام إلــى منتجــات كيميائيــة يف اململكــة أهميــة ليــس فقــط 
بســبب التعــاون واالســتثمار بــن أكبــر شــركتن ســعوديتن )مناصفــة 50٪(، ولكــن أيضــاً ألنــه ســيعّزز مكانــة اململكــة عامليــاً علــى 
مســتوى صناعــة الكيميائيــات، حيــث ســيضمُّ املجمــع وحــدات تشــغيل مبتكــرة تّكنــه مــن حتقيــق معــدل غيــر مســبوق لعمليــة حتويــل 

النفــط إلــى كيميائيــات وذلــك بصــورة تنافســية واقتصاديــة، وهــذا يَُعــدُّ إجنــازاً علــى مســتوى الصناعــة.

ومــن املتوقــع أن يســتهلك هــذا املشــروع العمــالق 400 ألــف برميــل يوميــاً مــن النفــط اخلــام، وذلــك إلنتــاج حوالــي 9 ماليــن طــن مــن 
املــواد الكيميائيــة ســنوياً. ويُتوقــع أن يتــم البــدء بأعمــال التشــغيل خــالل العــام 2025م، وهــو مشــروٌع يتــواءم مــع توجهــات اململكــة يف 

رؤيتها 2030.

أعلنــت مجموعــة زيــن أنهــا حققــت أرباحــاً صافيــة بقيمــة 122 مليــون دينــار )404 ماليــن دوالر( عــن فتــرة التســعة أشــهر من الســنة 
املاليــة احلاليــة، مقارنــة مــع 124 مليــون دينــار )413 مليــون دوالر( عــن نفــس الفتــرة مــن العــام املاضــي، وبلغــت ربحيــة الســهم 31 

. فلساً

ــرادات  ــا أن إجمالــي اإلي ــر ثمــان شــبكات اتصــاالت متطــّورة يف منطقــة الشــرق األوســط وأفريقي وكشــفت زيــن التــي تلــك وتدي
احملققــة عــن هــذه الفتــرة بلــغ 767 مليــون دينــار )2.5 مليــار دوالر(، مقارنــة مــع 826 مليــون دينــار )2.7 مليــار دوالر( عــن نفــس 

الفتــرة مــن العــام 2016.

وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة يف مجموعــة زيــن مهنــد اخلــرايف: »إن املجموعــة حافظــت نســبياً علــى مؤشــراتها املاليــة الرئيســية عــن 
هــذه الفتــرة، علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا عملياتهــا التشــغيلية يف مناطــق جغرافية مختلفة يف أســواق الشــرق األوســط 
وأفريقيــا، حيــث واصلــت خططهــا االســتراتيجية يف تنويــع حجــم أعمالهــا وســط التحــّوالت الكبيــرة يف صناعــة االتصــاالت، وقــد 

ســاعدتها الشــراكات االســتراتيجية التــي تقــوم بهــا يف توجيــه اهتماماتهــا نحــو احلفــاظ علــى قيمــة أعمالهــا.
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رواد األعمال

شيخة السركال 
مواطنة شابة تحلم

بالتربع على عرش صناعة 
المجوهرات اليدوية في اإلمارات

صناعــة  يف  مشــروعك  قصــة  مــا 
كانــت  وكيــف  اليدويــة،  املجوهــرات 
البدايــات، وهــل هــي موهبــة أم تخصــص 
أم رغبــة يف خــوض غمــار األعمــال، وكــم 
مضــى علــى عمــر مشــروعك حتــى اآلن؟

شــّكل حبــي الستكشــاف والبحــث عــن 
واملعــادن  الكرميــة  األحجــار  أنــواع 
ودراســتها  األحجــار  جمــع  واتخــاذي 
وتكوينــي  طفولتــي  منــذ  لــي  كهوايــة 
ملجموعــة خاصــة منهــا وأنــا يف عمــر 
9 أعــوام، فضــاًل عــن نشــأتي يف عائلــة 
هوايــة  وأبرزهــا  هوايــات  عــدة  لهــا 
ــع، ركيــزة أساســية لتطــّور  جمــع الطواب

شــغفت منــذ طفولتهــا وبدايــات نشــأتها بحبهــا لألحجــار وألوانهــا ومســمياتها املختلفــة، ومبــا يعبــر عــن تعلقهــا وتشــبثها بأهميــة 
فهــم الطبيعــة ورصــد أســرارها ومكنوناتهــا، حيــث بذلــت الكثيــر مــن الوقــت واجلهــد  لتطويــر هوايتهــا جنبــًا إلــى جنــب مــع دراســتها 
للمحاســبة يف مجــال يوائــم بــني دهاليــز األرقــام واحلســابات التجاريــة  وتأســيس كيانــات األعمــال، وبــني الهوايــة التــي تطــّورت معهــا 
رويــدًا رويــدًا لكــي تكــون حتــّواًل هائــاًل يف حياتهــا املهنيــة، أثقلتهــا بالدراســة لعلــم األحجــار واملعــادن الثمينــة ببــذل الكثيــر مــن اجلهــد 
والوقــت لكــي تشــق طريقهــا بفضــل اهلل تعالــى، متجــاوزة بتصميمهــا علــى النجــاح والكثيــر مــن التحديــات والعراقيــل،  لكــي تكــون 
مصممــة إماراتيــة للمجوهــرات اليدويــة تنــال يومــًا بعــد يــوم ثقــة العمــالء وراغبــي اقتنــاء تلــك التحــف الفنيــة مــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة أو مــن خارجهــا، ومؤكــدة أن دعــم وتوجيهــات ورؤيــة القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات »حفظهــا اهلل تعالــى« كانــت لهــا 
نبراســًا ينيــر الــدرب ويحقــق لهــا النجــاح تلــو النجــاح بفضــل اهلل تعالــى، حيــث كان ذلــك احلــوار مــع شــيخة الســركال، بنــت اإلمــارات 

التــي تطمــح بالتربــع علــى عــرش صناعــة املجوهــرات اليدويــة يف دولــة اإلمــارات ومنطقــة الشــرق األوســط.. فيمــا يلــي نصــه:

حياتــي املهنيــة، حيــث اســتمر اهتمامــي 
والتخصــص  هوايتــي  تطويــر  يف 

خــالل  بــي  خــاص  كعمــل  فيهــا 
علــى  املســائية  دراســتي  فتــرة 
الرغــم مــع اســتمرار دراســتي يف 
للطالبــات  العليــا  التقنيــة  كليــة 
وذلــك  احملاســبة،  بكالوريــوس 
مــع التحاقــي بــدورات يف الفتــرة 
األحجــار  لتقييــم  الصباحيــة 
وتوفيقــه  وبفضــل اهلل  واألملــاس، 

حصلــت علــى شــهادة معتمــدة مــن 
الكرميــة  لألحجــار  الدولــي  املعهــد 
كمقيــم لألحجــار واألملــاس املصقــول 

هوايتي قادتني لالبداع وتحويل مسيرة حياتي المهنية 
أثقلت هوايتي بالدراسة العملية وحصدت شهادة 

مقيم لأللماس وعشرات الورش التدريبية
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 .2008 نوفمبــر  يف  واخلــام 

مشــاركتي  ذلــك  وأعقــب 
يف   2009 ســنة  األولــى 
دبــي  معــرض  مســابقة 
لفهــم  للمجوهــرات 
واجتــاه  احمللــي،  الســوق 
شــراء  يف  املســتهلك 
مت  حيــث  املجوهــرات، 
مــن  تصميمــي  اختيــار 
التصاميــم  ضمــن 
النهائيــة.  العشــرة 
لاللتحــاق  عــدت  كمــا 
يف  أخــرى  دورة  يف 
لتطويــر  املعهــد  نفــس 
مهاراتــي يف الرســم يف 
2009 بعــد املســابقة، 
مراحــل  ولفهــم 
والتقنيــات  الصياغــة 
التحقــت  املســتخدمة 
الــورش  مــن  بعــدد 
للصياغــة  التدريبيــة 
بالفضــة  اليدويــة 
نحــت  يف  وأخــرى 
دورة  وأيضــاً  الشــمع 
أنــواع  عــن  تعريفيــة 

وتقييمــه. اللؤلــؤ 

ملراحــل  فهمــي  بعــد  ومــن 
التصنيــع اليــدوي للمجوهــرات 
عــدت لتقــدمي تصاميــم أخــرى 
يف عــدد مــن املســابقات احمللية 
لتصميــم املجوهــرات، أبرزهــا 
مشــاركتي وحصــول تصميمــي 
علــى املركــز األّول ســنة 2015 
التــي  إبــداع  مســابقة  يف 
اإلماراتيــة  املصممــة  تنظمهــا 
عــزة القبيســي كدعــم وفرصــة 
املواهــب  علــى  الضــوء  إللقــاء 
معــرض  ضمــن  مــن  احملليــة، 
أبوظبــي الدولــي للمجوهــرات 

والســاعات. 

وقد شّكل الفوز يف املسابقة مع 

ــورش  ــي اكتســبتها يف ال ــارات الت كل امله
ــي أخطــو اخلطــوة  ــة لك ــة  الثق التدريبي
األولــى نحــو إطالق مجموعتي وعالمتي 
اســتغرق  التــي  اخلاصــة  التجاريــة 
تنفيذهــا وإتــام املجموعــة مــا يقــارب 
الســنتن. وقــد أطلقــت أّول مجموعــة 
لــي خــالل مشــاركتي يف منصة مصممي 
اإلمــارات التــي كانــت مبــادرة ودعمــاً مــن 
لنــا  الشــارقة  وصناعــة  جتــارة  غرفــة 

كمصممــن 
اإلمــارات  مــن 

النســخة  للمشــاركة يف 
واألربعــن  الثالثــة 
الشــرق  معــرض  مــن 
للســاعات  األوســط 
 .2017 واملجوهــرات 

ما التحديات أو العوائق 
وهــل  واجهتــك،  التــي 
ذلــك  عــن  راضيــة  أنــِت 

حياتــك؟ يف  والتحــّول  القــرار 
املتاعــب  مــن  الكثيــر  واجهتنــي   
توجهــت  حينمــا  خاصــة  والتحديــات، 
للتخصــص املهنــي واملبــادرة يف صناعــة 
ــت  ــن يف الوق ــة، ولك املجوهــرات اليدوي
ذاتــه كانــت نظرتي لتلــك إيجابية، وكنت 
رغــم الكثيــر مــن العراقيــل متفائلــة بــأن 
كل األمــور ستتيســر كمــا خططــت لهــا 
لتلــك  ومواجهتــي  تعالــى،  بفضــل اهلل 
وكانــت  لــي،  درســاً  كانــت  التحديــات 
ــة  تدفعنــي دومــاً إليجــاد احللــول البديل
مــا ســاهم يف حتقيــق جناحــي، وأتذكــر 
توافــر يف  عــدم  التحديــات  تلــك  مــن 
التــي  الصياغــة  ورش  الوقــت  ذلــك 
تتميــز بالتقنيــات احلديثــة وأصحــاب 
إتــام  باســتطاعتهم  الذيــن  احلــرف 
تصاميمــي بجــودة عاليــة واملعاييــر التــي 
أحددهــا كان العائــق األساســي، يُضــاف 
علــى ذلــك عــدم مصداقيــة أصحــاب 
ــن  ــم تك ــه ل ــا أن ــل، كم ــورش يف التعام ال
والــورش  التثقيفيــة  الــدورات  هنــاك 
بدايــات  عنــد  الكافيــة،  التدريبيــة 

يناســب  ومبــا  نشــاطي 
دراســتي. أوقــات 

ال شــك يف أن مهنة صناعة املجوهرات 
اليدويــة هــي مهنــة حرفيــة صعبــة ألنهــا 
ترتبــط بإرضــاء رغبــة شــريحة معينــة 
مــن األفــراد وباألخــص األثريــاء، ويف 
ذات الوقــت تتطلــب وقتــاً بــل وصبــراً 
كبيــراً، كيــف اســتطعتي حتقيــق التــوازن 
بــن اجلــودة وإرضــاء رغبــات املشــترين؟
الشك يف أن األشخاص الذين يتميزون 
املجوهــرات  مــن  مجموعــة  بتقــدمي 
أي  تدخــل  ودومنــا  اليــد،  بصناعــة 
تقنيــة، يتمتعــون مبواصفــات خاصــة، 
فتلــك الصناعــة تتطلــب ســاعات طويلــة 
تنفيذهــا  يســتغرق  عاليــة  وحرفيــة 
أشــهر علــى حســب التصميــم إلتــام 
ــا للشــفافية التامــة  اجلــودة. مــع تطلبه
مراحــل  كافــة  يف  املســتهلك  لتوعيــة 
العمــل وإطالعــه علــى كيفيــة التنفيــذ 
واملــواد اخلــام، وذلــك لضمــان مزيــد 
مــن اجلــودة وحصــاد ثقــة املشــتري يف 
صناعــة  يف  املبــذول  واجلهــد  الوقــت 
قطعــة مجوهــرات فريــدة واســتثنائية 

املقاييــس. بــكل 

هــل بــات لــِك عالمــات جتاريــة ألكثــر مــن 
منتــج، أم هــي عالمــة الشــركة التجاريــة 
فقــط، وهــل أنــت راضيــة عــن التواجــد 

يف الســوق؟

»تصاميم شيخة السركال« باتت شعاراً 
وماركة مرموقة تستحوذ على ثقة راغبي 

اقتناء المجوهرات اليدوية

جابهت عقبات كثيرة في 
بداية حياتي المهنية منها 

عدم مصداقية بعض اصحاب 
ورش التصنيع 
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لــي  يكــون  أن  يف  تعالــى  اهلل  وفقنــي 
هــي  األولــى  العالمــة  عالمتــن، 
خاصــة  وهــي  الســركال،  مجوهــرات 
حــول  تتمحــور  التــي  باملجوهــرات 
موضــوع محــّدد وتكــون القطــع بســيطة 
وهــي   الثانيــة  العالمــة  إمــا  وعمليــة. 
هــي  الســركال«،  شــيخة  »تصاميــم 
اقتنــاء  لراغبــي  أقدمهــا  مجوهــرات 
قطــع  بتنفيــذ  اليدويــة  املجهوهــرات 

الطلــب. حســب  فريــدة 

كال  تعالــى  اهلل  بفضــل  حــازت  وقــد 
اقتنــاء  راغبــي  ثقــة  علــى  العالمتــن 
املجوهــرات اليدويــة، مــع حتقيــق انتشــار 
يف الســوق اإلماراتــي لــم أكــن أتوقعــه 

عندمــا بــدأت مســيرتي املهنيــة 
وتخصصــي الــذي طاملــا حلمــت 

بــه. كمــا يســعدني تواجــدي يف الســوق 
إقبــال  وأيضــاً  مجوهــرات  كمصممــة 
الكثيــر مــن الفتيــات والشــباب يف خوض 
هــذا املجــال مــن العمــل مبــا  يعكــس 
تنــّوع فــرص العمــل وشــغف األفــراد 
ــراز مواهبهــم الشــخصية يف  يف إب

التصميــم. 

مــن  الكثيــف  اإلقبــال  الحظنــا 
العامليــة  القمــة  وزّوار  املشــاركني 
للتمكــني االقتصــادي للمــرأة 
إمــارة  يف  عقــدت  والتــي 
الشــارقة علــى جنــاج شــركتكم، 
كــم عــدد املعارض والفعاليات التي 
شــاركت فيها مجوهرات شــيخة 
جتاريــة،  كعالمــة  الســركال 
وهــل توجــد معــارض دوليــة 

فيهــا؟ تشــاركني 
املعــارض  يف  تواجــدي 
يأتــي  والدوليــة،  احملليــة 

ملجموعــة  الترويجيــة  اخلطــة  ضمــن 
مجوهــرات شــيخة الســركال، ملــا تثلــه 

بالغــة. أهميــة  مــن  املعــارض  تلــك 

 ومشــاركتي األولــى كانــت يف معــرض 
الشــرق األوســط للســاعات واملجوهرات 
كمبــادرة  واألربعــن  الثالثــة  النســخة 
وصناعــة  جتــارة  غرفــة  مــن  وبدعــم 
الشــارقة، حيــث أتوجــه للمســؤولن عــن 
الغرفــة بوافــر الشــكر فتلــك املبــادرات 
لالحتــكاك  إمامــي  الــدرب  مهــدت 
بالســوق ألهميــة املعــارض املتخّصصــة 
كمــا تــت دعوتــي مــع بقيــة املصممــات 
املــوارد  مؤتــر   يف  للمشــاركة  أيضــاً 
البشــرية وســوق العمــل بــدول مجلــس 

المجوهرات اليدوية تؤسس على الموهبة 
والتحلي بالصبر لساعات وأيام طوال

اخلليجــي  التعــاون 
والقمــة العامليــة للتمكــن 
االقتصــادي للمــرأة أيضــاً، 

ــاً  والتــي تُعــد منوذجــاً وحدث
عامليــاً أثبــت جــدارة اإلمــارات علــى 

املــرأة اإلماراتيــة. صعيــد تكــن 

أنــِت منــوذج للتمكــني االقتصــادي للمرأة 
للفتيــات  نصيحتــك  مــا  اإلمــارات،  يف 
الراغبــات يف اللحــاق بالعمــل وتأســيس 

مشــاريعهن يف القطــاع اخلــاص؟
بفضــل مــن اهلل وبدعــم مــن قيادتنــا 
تعالــى«،  اهلل  »حفظهــا  الرشــيدة 
العرييــة  اإلمــارات  دولــة  أصبحــت 
لتمكــن  عامليــاً  منوذجــاً  املتحــدة 
فعليــاً  املــرأة، حتــى أصبحــت شــريكاً 
وهنــا  والنهضــة.  والتنميــة  العمــل  يف 
فإننــي أود أن أوجــه رســالة مفعمــة 
باألمــل والثقــة يف النجــاح مبــا وفرتــه 
تشــريعات  مــن  دولتنــا  قيــادة  لنــا 
وأنظمــة بــل وكافــة التســهيالت التــي 
مهــدت الــدرب أمــام تكــن النســاء 
يف اإلمــارات، حيــث ينبغــي علــى كل 
فتــاة مقبلــة علــى التخــرج وترغــب يف 
تأســيس مشــروع خــاص بهــا أن حتــدد 
أولوياتهــا واخلــوض يف العمــل املناســب 
لطبيعتهــا، كمــا أنــه عليهــا أن تضــع يف 
حســبانها بــأن العمــل اخلــاص يســتغرق 
جهــداً  ويســتهلك  للتأســيس،  وقتــاً 
كبيــراً، كمــا يجــب االعتمــاد وصياغــة 
بعــد  املــال  رأس  وتوافــر  عمــل  خطــة 
عمــل دراســة جــدوى وميزانيــة تضــم 
ــذ. ــل التنفي ــع أجــزاء املشــروع  قب جمي

 
مــا أهدافــك علــى صعيــد منــو أعمالــك 
وهــل  املقبلــة،  أعــوام  اخلمســة  خــالل 
مــا  أم  التحقــق  صعبــة  أحــالم  ترينهــا 
يدعــم  حاليــًا  إجنــازات  مــن  حققتيــه 
الريــادة يف أعمالــك؟ لبلــوغ  طموحــك 

اليــوم  حتــى  حققتــه  مــا  احلمــدهلل 
يعكــس ثمــار الصبــر واالجتهــاد، حيــث 
يف  التجاريــة  عالمتــي  إلبــراز  أســعى 
خطــة  ضمــن  مــن  العامليــة  األســواق 
اســتراتيجية مســتقبلية للعمــل، حيــث 
ال أؤمــن بالتســرع بــل اتبــاع اخلطــوة 
يف  تنفيذهــا  ضــرورة  مــع  املدروســة 

املناســب. الوقــت 

 طموحــي ليــس فقــط مقتصــراً علــى 
أن  أريــد  التجاريــة،  عالمتــي  منــو 
ــن  ــع كل م ــي م ــي ومهارات أشــارك خبرت
مــن  املجــال  هــذا  يف  الدخــول  يهمــه 
هوايــة.  أم  كاختصــاص  ســواء  العمــل 

منتجــي  مــن  املنافســة  تخشــني  هــل 
املجوهــرات اليدويــة األخــرى وباألخــص 
يف أســواق كتايالنــد والعديــد مــن الــدول 

اآلســيوية؟
ال أخشــاها، لــكل مصمــم ومنتــج معاييــر 
وتصاميمــي  التصميــم..  يف  وطابــع 
تتمحــور حــول موضــوع محــدد وطابــع 
ــذ، العمــل  ــاج دقــة يف التنفي معــن وحتت
اليــدوي ليــس كل مــن يتقنــه يلتــزم بتلــك 
العالمــات  بهــا  تتميــز  التــي  املعاييــر 
مكلــف  وتنفيذهــا  الشــهيرة  التجاريــة 
أقدمهــا  التــي  التصاميــم  وباألخــص 
صناعتهــا  ميكــن  التــي  تلــك  ليســت 

باجلملــة.   وبيعهــا 

مــا مراحــل الصناعــة بدايــة مــن مصــادر 
ومــا  للذهــب،  اخلــام  املنتــج  شــراء 
العمليــات التصنيعيــة التــي تتــم عليــه؟

ومختلفــة،  متنّوعــة  الصناعــة  مراحــل 
أبرزهــا،  ســأعدد  لهــا  وكاختصــار 

التحدي االساسي كيفية صناعة قطعة مجوهرات استثنائية بكل 
المقاييس تحصد ثقة المشتري 

 24 عيــار  يكــون  الصــايف  الذهــب 
ويتــم خلطــه مبعــادن أخــرى للحصول 
قيــراط    18  ،14  ،  22، عيــار  علــى 
يف  لالســتخدام  قابليــة  أكثــر  جلعلــه 

صالبتــه. ولزيــادة  املجوهــرات 

 بالنســبة لــي اســتورد األحجــار الكرميــة 
اخلــام مــن أصحــاب املناجــم واملورديــن 
األحجــار  يف  واملختصــن  الرئيســين 
محليــاً وخارجــاً. وعمليــة قــص األحجــار 

ــاً يف الورشــة. ــم محلي ــا يت وصقله

أمــا بشــكل عــام قبــل الصناعــة تأتــي 
ــورق  ــى ال ــم عل ــة رســم التصمي مرحل
يدويــاً ولــكل معــدن وحجــر طريقــة 
رســم متبعة إلبرازه بوضوح وبأســلوب 
مفهــوم للصايــغ وأخــرى بالرســم عبــر 
برامــج التصميــم باســتخدام تقنيــات 
أغلــب  يف  املتبعــة  )كاد(  احلاســوب 
قالــب  صنــع  ويتــم  حاليــاً.  الــورش 
التصميــم مــن الشــمع ســواء بالنحــت 
يدويــاً أم باســتخدام طابعــة ثالثيــة 
األبعــاد، بوضــع التصميــم املنحــوت 
مــن  نــوع  قلــب  يف  الشــمع  مــن 
البالســتر ويغلــف بــه ويتــرك ليتصلــب 
البالســتر وتتشــكل تقاســيم التصميــم 
يف جوفــه ثــم تضــاف احلــرارة العاليــة 
عليــه ليــذوب الشــمع ويتشــكل القالــب 

ويســتخدم بعــد ذوبــان الشــمع.

يتــم صــب املعــدن ســواء مــن الذهــب 
القالــب  جــوف  يف  الفضــة  يف  أو 
للتصميــم  املبدئــي  الشــكل  ليتكــّون 
وإضافــة  والتلميــع  املعاجلــة  قبــل 

لــه.  األحجــار 
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المهندس
وائــل الخطيــب

قصة نجاح ومصداقية 
وشراكة راسخة مع أكثر 

من 20 شركة إيطالية

...
اإلبداع والتفرد وإرضاء العميل..

هويتنا وهدفنا الدائم

ألن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، هــي دولــة متقدمــة ورياديــة يف كافــة مظاهــر املعيشــة واحليــاة، حيــث باتــت تصنــف مــن أفضــل 
املجتمعــات يف العالــم علــى صعيــد التفــرد والتميــز يف أمنــاط حيــاة األفــراد وحتقيــق الرفاهيــة لهــم، فقــد حرصــت الشــركات العامليــة 
علــى التواجــد بقــوة يف الســوق اإلماراتــي إلرضــاء أذواق الكثيريــن مــن ُعشــاق التميــز، لــذا فــإن شــركة »الڤيــال بوتيــك« تــدرك معنــى 

التفــرد وجوهــر اإلبــداع.
ولكونهــا شــركة وطنيــة تأسســت العــام 2015 يف إمــارة أبوظبــي، فقــد باتــت - ال ســيما مــع متثيلهــا ألكثــر مــن 20 شــركة مــن كبريــات 
الشــركات اإليطاليــة لصناعــة الثريــات والتجهيــزات املنزليــة - املــكان األفضــل يف أبوظبــي ودولــة اإلمــارات، الــذي يضــم مجموعــة غنيــة 
وراقيــة مــن الثريــات واإلكسســوارات املنزليــة، فــإن »الڤيــال بوتيــك« تؤمــن بــأن اإلبــداع هــو دربهــا وهويتهــا إلرضــاء أذواق ُعشــاق التميــز 

والفخامــة.

ال نوفر إال الثريات ذات الجودة 
العالمية وقادرون على تصنيع 

كافة أحجام الثريات وحسب 
التصميم الذي يريده العميل

المدير العام لـ »ال قيال بوتيك« :
هدفنا تلبية رغبات عشاق التميز في الثريات الفاخرة 

في دولة اإلمارات 

بكل فخر.. منتجات
 »الڤيال بوتيك« حالة 
متفردة في أسواق 

اإلمارات

للتحــدث عــن هــذه الشــركة املميــزة، كان لنــا هــذا 
احلــوار مــع املهنــدس/ وائــل ســليمان اخلطيــب، 
املديــر العــام الشــريك، لشــركة »الڤيــال بوتيــك« 
- العالمــة التجاريــة اإلماراتيــة الرائــدة واملمثلــة 
اإلمــارات  يف  اإليطاليــة  الشــركات  لكبريــات 
يتمتــع  والــذي  األوســط  الشــرق  ومنطقــة 
بخبــرات طويلــة يف العديــد مــن أســواق املنطقــة:

هل لنا من نبذة عن شركة »الڤيال بوتيك«؟
تأسســت »الڤيــال بوتيــك« يف العــام 2015 وفتحنــا 
أّول معــرض يف العاصمــة أبوظبــي بشــهر حزيــران 
2016، حيــث حملنــا مــن البدايــة علــى عاتقنــا 
مســؤولية أن نلبــي تطلعــات راغبــي اقتنــاء احلداثة 
واإلبــداع، وال شــك يف أنهــا كانــت مســؤولية كبيــرة 
ــا، كــون مجتمــع إمــارة أبوظبــي  ملقــاة علــى عاتقن
ودولــة اإلمــارات بصفــة عامــة هــي مــن املجتمعــات 
التــي تتمتــع بأعلــى مواصفــات الرفاهيــة وارتفــاع 
املداخيــل مــع الطلــب املتســع واملتنامــي للمشــاريع 
العمرانيــة والفلــل الســكنية التــي تشــهدها الدولــة 
يومــاً يعــد يــوم، مما يعني احلاجة لتوفير منتجات 
مــن الثريــات والتجهيــزات املنزليــة الفاخــرة تلبــي 
تطلعــات األفــراد، وبعد إطــالق عالمتنا التجارية، 
ملقــار  بزيــارات  والقيــام  التواصــل  يف  شــرعنا 

كبريــات الشــركات اإليطاليــة واألوروبيــة، والتــي 
تصنــع الثريــات والتجهيــزات املنزليــة الفاخــرة، 
كمــا قمنــا بزيــارات لبعــض الــدول العربيــة كلبنــان 
والعربــي  األوروبــي  الطابــع  إلضفــاء  واملغــرب 
والشــرقي علــى املنتجــات الراقيــة التــي تقدمهــا 
الشــركة. ومبــا يلبــي تطلعــات األذواق الراقيــة يف 
الســوق اإلماراتــي، حيــث حرصنــا واجتهدنــا علــى 
أن نكــون االوائــل وأن نتميــز عــن غيرنــا. كذلك فإن 
الڤيــال بوتيــك تقــدم لعمالئهــا خدمــات التصميــم 
الداخلــي وصناعــة الفــرش علــى أعلــى املســتويات 
مــن خــالل إحــدى الشــركات الكبــرى يف اإلمــارات 
والتــي تعتبــر الشــقيقة األكبــر لشــركتنا إضافة الى 
مختــارات مــن شــركات الفــرش اإليطالــي الراقــي.

تقومــون  التــي  اإليطاليــة  الشــركات  عــن  مــاذا 
اإلمــارات؟  يف  منتجاتهــا  بتســويق 

هناك أكثر من 20 شــركة إيطالية مختارة تُعد من 
كبريــات الشــركات اإليطاليــة يف صناعــة الثريــات 
الفاخرة الكالســيكية منها والعصرية، ولنا شــركاء 
يف شــركات معروفــة بتصنيــع ثريــات زجــاج املورانو 

اإليطالــي، والــذي يُعــد األفخــم واألجمــل علــى 
مســتوى العالــم، حيــث تصنــع يدويــاً مــن مصانعهــا 
يف جزيــرة مورانــو اإليطاليــة املشــهورة والواقعــة 
 Venice - ضمــن مدينــة الرومانســية البندقيــة
والتــي تشــتهر منــذ القــدم بأنهــا موطــن ومهــد 
ــن خــالل  ــة الفاخــرة م ــات الزجاجي صناعــة الثري
تشــكيل الزجــاج بالنفــخ وأحيانــاً مبــزج املورانــو 
بالذهــب إلعطــاء الشــكل الفاخــر، وبحمــد اهلل 

كانــت النتائــج مــع عمالئنــا مرضيــة دومــاً.

ــا ثقــة العديــد مــن تلــك الشــركات  وبهــذا حصدن
تصنــع  منتجــات  نقــدم  بتنــا  حيــث  اإليطاليــة، 
خصيصــاً لـ«الڤيــال بوتيــك«، لــن يجدهــا الراغــب 
يف اقتنائهــا يف أي شــركة أخــرى يف اإلمــارات، 
التميــز  درب  علــى  أهدافنــا  يدعــم  مــا  وهــذا 
واإلبــداع ويعــّزز قدراتنــا علــى تقــدمي مــا يلبــي 
احتياجــات عمالئنــا مــن داخــل وخــارج اإلمــارات

هــل يحصــل عميــل »ال ڤيــال« علــى ضمــان علــى 
املنتجــات، وهــل تقدمــون خدمــة التركيــب أيضــًا؟
دون  ومــن  ســيحظون  عمالءنــا  فــإن  بالطبــع، 
لشــروط  اخلاضعــة  الضمــان  بخدمــات  شــك 
ومعاييــر تلــك الشــركات احلريصــة حلــد كبيــر 
علــى ســمعتها العامليــة. و«ال ڤيــال بوتيــك« تقــدم 
وخدمــة  للثريــات  املجانــي  التركيــب  خدمــة 

الضمــان. بعــد  ملــا  املدفوعــة  الصيانــة 

كيــف تــرون ثقــة الشــركات اإليطاليــة يف عالمــة 
بوتيــك«؟ »الڤيــال 

احلمــد هلل تعالــى الثقــة كبيــرة وتتزايــد بشــكل 
مســتمر، وهــذا مــن دون شــك يخلــق جســوراً مــن 
الثقــة بيننــا وبــن الشــركات اإليطاليــة، والنتيجــة 
اإليجابيــة لهــذه العالقــة دائمــاً يحصدهــا العميــل 

الــذي هــو املهــم واألهــم.

هــل الثريــات املقلــدة والرخيصــة تشــكل حتديــًا 
بالنســبة لكــم خاصــة مــع تزايدهــا ال ســيما مــن 

اآلســيوية؟ الــدول 
ال  املقلــدة  الثريــات  ألن  حتــٍد،  أي  تشــكل  ال 
واملــاركات  املنتجــات  تضاهــي  أن  تســتطيع 
العامليــة خاصــًة اإليطاليــة. ومــن ناحيــة أخــرى 
فــإن القوانــن املشــّددة التــي تفرضهــا الســلطات 
والهادفــة  اإلمــارات  دولــة  يف  االقتصاديــة 
ضمانــة  هــي  والتقليــد  التجــاري  الغــش  ملنــع 
حقيقيــة، ولكننــي أشــدد علــى أن العميــل يعلــم 
ــدة  ــن الســلع املقل ــات الواضحــة ب ــاً الفروق تام
واألصليــة لصعوبــة وحرفيــة التصنيــع. »ال ڤيــال 

بوتيــك« ال تتعامــل إال مــع الشــركات الرائــدة، 
منتجاتهــا.   بتقليــد  اآلخــرون  يقــوم  والتــي 

والــدول  األســواق  يف  للتوســع  تخططــون  هــل 
املجــاورة، وهــل هنــاك خطــط للتوســع يف نوعيــة 

اخلدمــات. أو  املنتجــات 
بالطبــع هــذا األمــر مــدرج علــى خططنا وإن شــاء 
اهلل تعالــى ســيتم افتتــاح فــرع يف إمــارة دبــي، 
ــا  ــة األخــرى، وتوجهن ــم أفــرع يف إمــارات الدول ث
ــي واألردن  ــج العرب ــك لدخــول أســواق اخللي كذل
ومصــر بعــد دراســة كل ســوق علــى حــدة، وهلل 
احلمــد ومــن فرعنــا األّول بــات لدينــا عمــالء مــن 
معظــم الــدول مثــل دول اخلليــج العربــي، 
ســوريا  لبنــان،  مصــر،  العــراق،  األردن، 
والهنــد، وهــذا يعــّزز الثقــة واملصداقيــة يف 

عالمتنــا التجاريــة. 

أمــا علــى صعيــد املنتجات والتوّســع يف األنشــطة، 
فســنتوجه قريبــاً إن شــاء اهلل تعالــى للتوّســع يف 
جتهيــزات متكاملــة للقصــور والفلــل الفخمــة بــكل 
مــا يخــص التشــطيبات واالكسســوارات املنزليــة، 
فمثــاًل نحــن نــورد أرقــي إكسســوارات احلمامــات 
ــادق  ــزات فن ــي جتهي ــي تناســب وتلب ــة والت املنزلي
اخلمــس جنــوم. كمــا أننــا جهزنــا قســماً خاصــاً 
للمنتجــات الشــرقية والعربيــة، حيــث حرصنــا 
علــى جلــب منتجــات تتميــز بحرفيــة وصناعــة 
واملغــرب،  وســوريا  كلبنــان  دول  مــن  ماهــرة 
إلرضــاء أذواق راغبــي التحــف والفــرش الشــرقي 

ــة. ــة األصيل ــات العربي والثري

هــل مــن رســالة تــودون توجيههــا لعمالئكــم خــارج 
وداخــل اإلمــارات؟

ال ميكــن ألي كيــان اقتصــادي أن ينجــح دون دعــم 
نشــكر  نحــن  العمــالء، 
باتــت  الذيــن  عمالئنــا 
منتجــات  يف  ثقتهــم 
ــل  »الڤيــال بوتيــك«، تث
مــن  ملزيــد  لنــا  عونــاً 
احلــرص علــى التميــز، 
هــو  الدائــم  والهــدف 
هــي  هويتنــا  تكــون  أن 
اإلبداع والعمل املســتمر 
يف  رغباتهــم  إلرضــاء 
هــذه  الراقــي.  الــذوق 
ورؤيــة  فلســفة  هــي 

بوتيــك«. »الڤيــال 

هدفنا التوسع في دبي واإلمارات األخرى 

ودول الخليج العربي وبعض الدول العربية 

كاألردن ومصر.

حوار إعالني
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لدينا قسم خاص للثريات شركات ريادية
واألثاث الشرقي من لبنان 

وسوريا والمغرب 
نفخر بكون عمالء

 »الڤيال بوتيك« من صفوة 
رجال األعمال والمشاهير 

بما يؤكد الثقة في جودتنا 
وتفردنا 



فعاليات وملتقيات

  On Air Studios شــركة  أطلقــت 
اإلعالميــة  واالستشــارات  للتدريــب 
العربــي  امللتقــى  مــن  األولــى  النســخة 
للتدريــب اإلعالمــي بالتعــاون مــع كليــة 
وبرعايــة  القاهــرة  جامعــة  اإلعــالم 
عثمــان  محمــد  الدكتــور  األســتاذ 
اخلشــت رئيــس اجلامعــة، حيــث حضــر 
كليــات  عمــداء  مــن  لفيــف  امللتقــى 
أقســام  ورؤســاء  اإلعــالم  ومعاهــد 

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

• إعداد كادر من إعالميي المستقبل  قادر على مخاطبة الجمهور العربي بمصداقية 

• الملتقى العربي للتدريب اإلعالمي محاولة جادة لتشكيل حلقة وصل بين الخبرات 
األكاديمية والمهنية اإلعالمية

انطالق الدورة األولى 

أول منبر  للتأسيس لصناعة واعدة لإلعالم العربي 
للملتقى العربي للتدريب اإلعالمي 

ــة املختلفــة،  اإلعــالم باجلامعــات املصري
العامــة  الشــخصيات  مــن  كبيــر  وعــدد 
واإلعالميــن املصريــن والعــرب ورؤســاء 
املؤسســات  مــن  عــدد  إدارة  مجالــس 
التليفزيونيــة،  والقنــوات  اإلعالميــة 
كذلــك شــهد امللتقــى إقبــاالً كثيفــاً مــن 
وأقســام ومعاهــد  كليــات  جانــب طلبــة 
اإلعــالم، حيــث ناهــز احلضــور نحــو 3 

شــخص. آالف 

امللتقــى  شــهد  آخــر  صعيــد  وعلــى 
جانــب  مــن  مكثفــاً  إعالميــاً  اهتمامــاً 
والعربيــة،  املصريــة  اإلعــالم  وســائل 
التــي  واألخبــار  التقاريــر  جانــب  فإلــى 
العربيــة  والصحــف  القنــوات  تداولتهــا 
امللتقــى  هــذا  فعاليــات  عــن  واملصريــة 
  On Live قنــاة  جــاءت  وضيوفــه، 
واحلصــري  الرســمي  الناقــل  لتكــون 

املختلفــة. بجلســاته  امللتقــى  لوقائــع 

جلســاته  عبــر  امللتقــى  اســتهدف  وقــد 
واملهنيــة  األكادمييــة  اخلبــرات  ربــط 
لدعــم خريجــي اإلعــالم ودارســيه مــع 
ــن دارســي اإلعــالم  ــق التواصــل ب حتقي
املختلفــة،  اإلعالميــة  واملؤسســات 
كمــا ســعى إلــى وضــع آليــات لالرتقــاء 
العربــي. الوطــن  اإلعــالم يف  بصناعــة 

ونوقشــت يف إطــار جلســات هــذا امللتقــى 
تواجــه  التــي  التحديــات  مــن   عــدد 
اإلعــالم املصــري والعربــي مــن أبرزهــا: 
املقومــات التــي ينبغــي علــى اإلعالمــي 
صــور  بعــض  ظــل  يف  بهــا  يتســلح  أن 
الفوضــى اإلعالميــة بالقنــوات العربيــة 
الدوليــة لإلعــالم  املنافســة  واملصريــة، 
العربــي، التجــاوزات التــي حتــدث مــن 
اإلعالميــة  املؤسســات  بعــض  جانــب 
علــى اختــالف أنواعهــا، تأثيــر وســائل 
املهنــي  األداء  علــى  احلديثــة  اإلعــالم 

التقليديــة. لنظيرتهــا 

بعنــوان  األولــى  اجللســة  وجــاءت 
ظــل  يف  العربــي  اإلعــالم  »مســتقبل 
التنافســية الدوليــة« وشــارك بهــا كل من: 
قنــوات  شــبكة  رئيــس  ســليمان  هشــام 
dmc، وحســام صالــح املديــر التنفيــذي 
ملجموعــة إعــالم املصريــن، واإلعالمــي 
والكاتــب  قرداحــي،  جــورج  اللبنانــي 
مستشــار  املســلماني  أحمــد  الصحفــي 
وأدار  األســبق،  اجلمهوريــة  رئيــس 
الدمــرداش. معتــز  اإلعالمــي  اجللســة 
عنــوان:  فحملــت  الثانيــة  اجللســة  أمــا 
»التأهيــل والتدريــب اإلعالمــي ومتطلبات 
ســوق العمــل« وأدارهــا اإلعالمــي عمــرو 
اإلعالميــة  بهــا  وشــارك  الكحكــي، 

جيهان يسري: الملتقى يُعد عنصراً دافعًا ومحفزاً 
للتأهيل المهني للطالب والخريجين.. فهو ملتقى 

تدريبي في عصر جديد تتطّور نوافذه اإلعالمية.. 
ونحيي التعاون المؤسسي بين إعالم القاهرة و

»أون آير استديوز«
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نيشــان،  واإلعالمــي  الديــن،  زهــر  لينــا 
نبيــل،  رشــا  املصريــة  واإلعالميــة 
واإلعالمــي محمــود الــورواري، واألســتاذة 
ــة  ــل كلي ــة اهلل الســمري وكي ــورة هب الدكت
اإلعــالم لشــؤون الدراســات العليــا ورئيس 

اللجنــة التنظيميــة لهــذا امللتقــى.

أعــرب رئيــس جامعــة القاهــرة األســتاذ 
عــن  اخلشــت  عثمــان  محمــد  الدكتــور 
شــعوره بحفــاوة وأهميــة هــذا احلــدث، 
موضحــاً أن هــذا الشــعور دفعه للمشــاركة 

بنفســه ضمــن فعاليــات امللتقــى. 

الغفــار يف  عبــد  عــادل  الدكتــور  أعلــن 
وزيــر  عــن  نيابــة  ألقاهــا  التــي  كلمتــه 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي املصــري 
خالــص الشــكر لكليــة اإلعــالم جامعــة 
  On Air Studios القاهــرة وشــركة
علــى  مؤكــداً  امللتقــى  هــذا  لتدشــينهم 
بنجــاح  العالــي  التعليــم  وزيــر  تنيــات 

هــذا امللتقــى يف حتقيــق أهدافــه.

خالد فوزي، رئيس الملتقى العربي للتدريب اإلعالمي: تسعى »أون آير استديوز« ألن 
تكون جسراً احترافيًا وحلقة ذات فعالية تجمع بين الجوانب النظرية والعملية للتدريب 

اإلعالمي

الجلسة األولى مباراة إعالمية اقتصادية بين سليمان وصالح رؤساء أكبر مؤسسات 
إعالمية مصرية حكمها معتز الدمرداش..  والمسلماني: لم نستطع حتى اآلن 

استغالل القوة اإلعالمية الناعمة لتحقيق أهدافنا

كيف كان لبائع الفاكهة تأثير على ثقافة نيشان؟! 
ونصائح العراب نيشان لطالب اإلعالم

جورج قرداحي: اقتباس البرامج من التليفزيونات 
الغربية له فائدة ومحبب لدى الجمهور العربي 

خاص لـ«استثمارات« من كواليس امللتقى العربي األول للتدريب اإلعالمي..
  On Air Academy منى مراد: استطعنا كسب ثقة املجتمع األكادميي واملهني اإلعالمي.. ونتطلع  قريبًا  إلى إطالق

ــر التنفيــذي ملجموعــة On Air Studios يف حــوار خــاص  ــة للملتقــى واملدي ــة التنفيذي ــورة منــى مــراد رئيــس اللجن صرحــت الدكت
ملجلــة »اســتثمارات«: »أن ردود الفعــل اإليجابيــة التــي تلقتهــا إثــر حفــل افتتــاح امللتقــى شــجعت أون آيــر اســتديوز لتســتمر يف دعــم هــذا 

امللتقــى ســنوياً بحيــث تســتضيفه إحــدى اجلامعــات العربيــة كيــال يقتصــر فقــط علــى كليــات اإلعــالم املصريــة.

إطالق قريباً On Air Academy  للجمع بن اجلوانب النظرية واملهنية يف صناعة اإلعالم«.

فــوزي اجلويــل: لإلعــالم وجــه آخــر لنشــر 
األفــكار الســلبية والهدامــة وخلــق التوتــر 

وبــث الكراهيــة

إطــالق  توقيــت  علــى  اجلويــل  أثنــى 
هــذا امللتقــى وأهميــة املوضوعــات التــي 
يطرحهــا بالنســبة لإلعــالم العربــي مــن 
ناحيــة  مــن  اإلعــالم  ولدارســي  ناحيــة 

أخــرى.

وجديــر بالذكــر أن املنافســة بــن قنــوات 
املنــح  إلــى  انتقلــت  قــد   Onو  dmc
التدريبيــة املقدمــة مــن كال املؤسســتن 
األول  العربــي  امللتقــى  خريجــي  إلــى 

اإلعالمــي. للتدريبــي 

الكحكي: التحفيز وصناعة اإلرادة والهدف بداية تطوير 
عملية التدريب اإلعالمي

هشام سليمان: اتطلع كي تكون dmc قناة األسرة 
المصرية األولى.. والمصداقية أساس التنافسية 

اإلعالمية

فعاليات وملتقيات
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المجتمعمناسبات

بحضور كي سي سوليفان، 
الرئيس والعضو المنتدب 

لشبكة »سي إن بي سي« 
العالمية، وسعادة أحمد علي 

الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق 
أبوظبي العالمي، أعلنت شبكة 

»سي إن بي سي« عن خطط 
إلقامة مقّر الشرق األوسط 

في سوق أبوظبي العالمي، 
وسيبدأ بّث البرامج اعتباراً من 

الربع األول 2018.

تحت رعاية وحضور الفريق أول ركن بكري حسن صالح، 
النائب األول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، 
شهدت العاصمة السودانية مؤخراً افتتاح المهرجان 

الدولي األول للتمور السودانية بحضور معالي 
الدكتور عبد اللطيف العجيمي وزير الزراعة والغابات 

االتحادي، وسعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير 
دولة االمارات العربية المتحدة بالخرطوم، وسعادة 

الدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة 
شؤون الرئاسة، أمين عام جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وسعادة الدكتور 

هالل الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة وسعادة 
الدكتور حمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية 

فالحة ورعاية النخيل السودانية.

كرّم األمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة الرائد الدكتور مهندس ناصر محمد الساعدي، أحد 
منتسبي شرطة أبوظبي بجائزة األمير فيصل لالعتدال عن دراسة بعنوان »وضع استراتيجية لتعزيز 

وتنمية قيم المواطنة واالعتدال من خالل وسائل التواصل االجتماعي« فئة الدراسات اإلحصائية.

أدرجت شركة »أدنوك للتوزيع«، أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية، وذلك عقب مراسم 
قرع جرس التداول التي شهدها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي 
لـ«أدنوك؛ وسعادة حمد عبداللـه الشامسي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

مجتمع االعمال
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فاز الُمخرج سيدارث مينون عن فيلم »وقت العطاء« في حفل توزيع الجوائز الختامي لمسابقة 
فيلم إس موفيز لألفالم القصيرة بموسمها السادس، والذي أعلن فيه عن الفائزين في التحّدي 

األخير تحت عنوان »الثقافة والتفاهم«. 

وقعت جمعية »رحمة« لرعاية مرضى 
السرطان، مذكرة تفاهم لتقديم الدعم إلى 
مرضى السرطان وتوفير المساعدة الالزمة 
لهم مع »مستشفى إن إم سي التخصصي« 
في أبوظبي، وقد وقعها ممثاًل عن الجمعية، 
سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي، 
مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
االستراتيجية، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية 
مرضى السرطان »رحمة«، والدكتور مهند دياب، 
ممثاًل عن »مستشفى إن إم سي التخصصي«. 

فازت شركة »شديد ري« لوساطة إعادة التأمين، بجائزة أفضل وسيط إعادة تأمين لعام 2017، 
خالل الحفل الرابع لتوزيع جوائز قطاع التأمين الذي نظمته مجموعة »ميدل إيست إنشورانس ريفي  

)MEIR( في فندق »ريتز كارلتون« دبي، وحظي بمشاركة أكثر من 250 شركة إقليمية ودولية.

فازت عقارات جميرا للجولف بدبي، 
بالجائزة العالمية للعقارات ضمن فئة 
»أفضل تسويق مبتكر للمشاريع عالميًا«، 
وتسلمت سوزان أبو عيد، رئيسة التسويق 
المؤسسي، الجائزة خالل حفل عشاء أقيم 
في لندن.

حصلت شركة »ألفا داتا«، على 
جائزة »أفضل شريك تجاري للعام 

2017« من شركة »في. إم. وير 
في منطقة الشرق األوسط«، 

وذلك خالل حفل تسليم جوائز »في. 
أم. ورلد 2017«، الذي عقد مؤخراً 

في مدينة برشلونة اإلسبانية. 

مجتمع االعمال
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، الشــاهد يف  كانــت ومــا زالــت هوايــة املشــي علــى ضفــاف بحيــرة الشــارقة حيــث يقبــع منزلــي، هــي الهوايــة األثيــرة واحملببــة لــديَّ
األمــر يــا جماعــة اخليــر أننــي أصــادف يف طريقــي مطعــم شــامي قــد تزيــن مدخلــه - كنــوع طبعــًا مــن تشــجيع الزبائــن - بعبــارة 

أثيــرة أو باألحــرى مبثــل شــامي شــهير وهــو »الزملــة مــن غيــر كــرش.. مــا يســوى قــرش«.. بالطبــع تلــك العبــارة أو املثــل الشــعبي 
لهــا مــردود أو مثيــل يف العديــد مــن دولنــا العربيــة، بــل كان الكــرش أو كبــر بطــن الرجــل يف فتــرة مــن الفتــرات يف مصــر مقياســًا 

للرفاهيــة والهيبــة أحيانــًا، وال أزال أتذكــر الفنــان فــؤاد املهنــدس يف أحــد مســرحياته الشــهيرة وهــو يقــول متباهيــًا أن كرشــه 
لــم يــأت بالســهل بــل تعــب فيــه وأنفــق عليــه الكثيــر والكثير.

املهــم ال أطيــل عليكــم.. فمــا نعرفــه جميعــًا ولألســف أن كبــر البطــن أو الكــرش هــو دومــًا أمــر مهضــوم عندنــا، كمــا يقــول 
أخواننــا الشــوام، وأحيانــًا يكــون لــزوم البريســتيج، ولكــن هــل أطلنــا التمحيــص يف ذلــك األمــر الــذي مُيثــل ســلوكيات خاطئــة 

علــى الصعيــد الصحــي لإلنســان، فضــاًل علــى الضيــق النفســي الــذي يعتريــه، وأيضــًا كعالمــة متهــد لقــدوم العديــد مــن 
األمــراض املرتبطة بالســمنة.

وال شــك يف أن الكثيــر مــن تلــك الســلوكيات واملفاهيــم والشــعارات اخلاطئــة قــد تغيــرت بعــد أن ثبتــت املخاطــر الناجمــة 
عــن الســمنة، ولكــن باملقابــل كانــت هنــاك محــاوالت عديــدة لقيــام أفــراد يف دولنــا العربيــة بالتملــص مــن عــبء الكــرش لــدى 
الرجــال واحلــرمي علــى حــد ســواء، وهــذا بطبيعــة احلــال اســتدعى محــاوالت متعــّددة وجهــودًا مســتميتة كانــت تؤتــي أكلها 
لفتــرات محــدودة وســرعان مــا تعــود رميــا لعادتهــا القدميــة، وكان دومــًا االتهــام يف نشــأة الكــرش يوجــه للميــاه الغازيــة التــي 
باتــت أدمــان لــدى الكثيريــن وتتســبب مــع ارتفــاع نســبة الســكر يف ســمنة مفرطــة ال تســتطيع التماريــن الرياضيــة وأنظمــة 

الريجيــم الصارمــة أن تأتــي ألضرارهــا بعــالج.

ُيضــاف علــى ذلــك، فــإن بائعــي الوهــم وأقصــد أصحــاب دكاكــني بيــع أدويــة التخســيس حتــى وإن تســلحوا بأرقــى الشــهادات يف 
محاربــة الســمنة، لــم ينجحــوا يف حتقيــق نتائــج ملموســة ليأتــي يف نهايــة املطــاف حــاًل كان لــه مفعــول الســحر، وهــذا مــا ملســته 

يف بعــض املعــارف والذيــن يحلــوا لهــم التنــدر عــن أحوالهــم.

فتلــك صديقــة لــي كانــت تشــكوا مــن عــدم جنــاح محــاوالت زوجهــا املســتميتة يف التخلــص مــن عــبء الكــرش املصــون عنــد 
ســعادته.. ولكنهــا أخبرتنــي أنــه مبجــرد فــرض الضريبــة االنتقائيــة التــي طبقتهــا دولــة اإلمــارات مبــا ُعــرف عنهــا مــن عدم 

التــردد يف فــرض إجــراءات تهــدف لصيانــة الســالمة العامــة وتعميــم املمارســات اإليجابيــة، فــإن زوجهــا يف يــوم وليلــة بــات عازفــًا 
مترفعــًا عــن اســتهالك امليــاه الغازيــة ليخبرهــا بســعادته بانخفــاض مســتويات ارتفــاع منطقــة البطــن أو اجلنــرال الكــرش. 

بعــد مضــي أســبوعني مــن فــرض الضريبــة نتاجــًا للتوقــف عــن شــرب امليــاه الغازيــة بعــد أن كان يشــربها كاملــاء بشــراهة بالغــة.

وال شــك يف أن ذلــك األمــر أيضــًا أو تلــك الضريبــة طبقــت علــى الســجائز وهــي ال شــك ناقــوس خيــر للمدخنــني، ألنهــم أيضــًا 
حتــت وطــأة ارتفــاع أســعار الســجائر ســيتخذون قرارهــم احلاســم بتقليــل اســتهالكها أو التوقــف عنهــا نهائيــًا. 

وال شــك أيضــًا يف أن صاحبنــا مالــك املطعــم الــذي يســتعني باملثــل الشــعبي الشــامي »زملــة مــن غيــر كــرش.. مــا يســوى قــرش« 
ســيعيد النظــر يف سياســات مبيعاتــه ورمبــا أراه يف الفتــرة القريبــة يغيــر نوعيــة الطعــام ليقــدم طعــام »دايــت«.

أليســت الضرائــب أحيانــًا نافعة.




