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الحكومة االتحادية والحكومات المحلية في الدولة على مدار ا�عوام القليلة الماضية، عددًا 
من المبادرات االقتصادية التي من شأنها تحفيز بيئة العمل في القطاع الخاص، والتي تُفضي 

إلى نموه. وحملت ا�مارات العربية المتحدة على عاتقها أيضًا، التفوق في المجاالت والعديد من الميادين.
وجاء في تقرير بنك أبوظبي ا�ول السنوي «آفاق االستثمار العالمي 2020»، أن من المتوقع أن يشهد النمو 
التعاون  مجلس  دول  مجموعة  ضمن  تنوعًا  ا�كثر  السوق  تعد  التي  المتحدة  العربية  ا�مارات  لدولة  االقتصادي 

الخليجي، نتائج أفضل خالل عام 2020.
ويقول أكبر بنوك الدولة من حيث ا�صول إن النشاط االقتصادي سيشهد زخمًا خالل العام الحالي، مدعومًا 

بعدد من المبادرات الرامية إلى تنويع االقتصاد وتطبيق حزم الحوافز المالية.
 ،2020 عام  خالل   %2.5 بنسبة  نموًا  البالد  اقتصاد  يشهد  أن  الدولي  النقد  صندوق  يتوقع  أخرى،  ناحية  من 
2019 المتوقعة آن ذاك. وذكر الصندوق أن أبرز الدعائم لهذا النمو ستكون من خارج  1.6% عام  مقارنًة بنسبة 
العام  خالل   %3 بنسبة  الحالي  العام  خالل  النفطية  غير  الخدمات  قطاع  ينمو  أن  يتوقع  حيث  الطاقة،  قطاع 

الحالي، مقارنًة بنسبة 1.6% عام 2019، مدعومًا بالمبادرات الحكومية التنموية.

تبنت

..2020 
زخم اقتصادي

عوامل عدة مشتركة تسهم في دفع عجلة النمو االقتصادي با�مارات العربية المتحدة.
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ومما ال شك فيه أن ا�صالحات االقتصادية التي شهدتها 
في  أسهمت  الماضية  القليلة  السنوات  خــالل  البالد 
المنطقة  في  له  مثيل  ال  اقتصادًا  مكانتها  على  المحافظة 

ومركزًا رائدًا للخدمات اللوجستية والسياحة.
ففي عام 2018، أعلنت الحكومة االتحادية عن إمكانية 
التملك التام لالستثمارات ا¢جنبية في 122 نشاطًا اقتصاديًا 
 10 لمدة  إقامة  تأشيرة  توفير  جانب  إلى  قطاعًا،   13 ضمن 
سنوات لتحفيز نشاط القطاع الخاص وحركة السياحة. كما 
 50 بقيمة  اقتصادية  حزمة  عن  أبوظبي  حكومة  كشفت 
تسهيل  بهدف  االقتصادية  المبادرات  من  وعدد  درهم  مليار 
عملية تدشين ا¢عمال ودعم إجمالي الناتج المحلي لقطاع 

الخدمات غير النفطية خالل السنوات الثالث المقبلة. 
التنفيذي  المجلس  اعتمد   ،2018 عام  نوفمبر  شهر  في 
االقتصادية  الرخص  جميع  بإعفاء  ــرارًا  ق أبوظبي  �مــارة 
الجديدة في ا�مارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين 

بدءًا من تاريخ صدور الرخصة.
عن  االتحادية  الحكومة  أعلنت  الماضي،  العام  وفي 
المدين  دعم  بهدف  إعسار  حاالت  لتنظيم  جديد  قانون 
ا�مارات  دولة  قامت  السياحة  حركة  تحفيز  وبهدف  والدائن. 

با�عالن عن قانون تأشيرة الدخول لمدة خمس سنوات.
جانب  إلى  أنه  تقريره،  في  ا¢ول  أبوظبي  بنك  وذكر 
الفائدة  معدالت  شأن  فمن  الحكومية،  التنموية  الجهود 

المنخفضة أن تدعم االقتصاد المحلي.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تستفيد دولة ا�مارات 
المدعومة  الهيكلية  ا�صالحات  من  المتحدة  العربية 
النمو  زخم  ستدعم  التي  ا�يجابية  المالية  با¢حكام 

االئتماني.
يأتي  العام  القطاع  في  االئتمان  نمو  أن  المؤكد  ومن 
مدعومًا بعدد من المشروعات الضخمة التي تصب بمنافعها 

على القطاع الخاص.
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وجاء في التقرير أيضًا: «وفقًا للبيانات الصادرة عن مركز 
المشروعات  قيمة  بلغت   ،MEED إقليميًا  الرائد  ا�بحاث 
مع  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  في  إنشاؤها  تم  التي 
حلول نهاية الربع الثالث من عام 2019 نحو 126 مليار دوالر 
لمشروعات  اتفاقيات  إبرام  ذاتها  الفترة  وشهدت  أميركي، 
أغلب  وجاءت  أميركي.  دوالر  مليار   21,5 بقيمة  تطويرية 
ومعرض  والعقار  والغاز  النفط  قطاعات  ضمن  المشروعات 

إكسبو 2020».
القانونيين  المحاسبين  معهد  توقع  فقد  آخر،  نحو  على 
ا�مارات  دولة  اقتصاد  ينمو  أن   (ICAEW) وويلز  إنجلترا  في 
تقريره:  في  المعهد  ويقول  الراهن.  العام  المتحدة  العربية 
أن  المتوقع  ومن  البالد.  إلى  االستثمار  تدفقات  «تستمر 
زائر  مليون   25 نحو   2020 إكسبو  معرض   يستقطب 
من  ا�ولى  الستة  ا�شهر  خالل  الدولة)  خارج  من  مليونًا   14)
افتتاحه. ونحافظ على تفاؤالتنا بأن يشهد نمو إجمالي الناتج 

المحلي غير النفطي خالل عام 2020 بنسبة %2.8».

ادية رات اقت م
تشير عدد من المؤشرات االقتصادية والبيانات إلى معدالت 
نمو  بلغ  فقد  المقبلة.  القليلة  السنوات  خالل  أعلى  نمو 
العربية  ا�مارات  لدولة  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي 
 ،2019 عام  من  الثالث  الربع  خالل   %1.3 نسبته  ما  المتحدة 

مقارنًة بـ 1.8% في الربع الثاني من العام نفسه.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي ا�جمالي لعام 
غير  الخدمات  قطاع  بنمو  مدعومًا   %2.3 نسبته  ما   2019
النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نموًا نسبته 1.4% عام 
2018، إلى جانب قطاع النفط  1.3% عام  بـ  2019 مقارنًة 
مقارنًة  2019 عام   %4.9 بنسبة  نموًا  يحقق  أن   المتوقع 

بـ 2.8% عام 2018.
ارتفع  فقد  أبوظبي،   - ا�حصاء  مركز  لبيانات  ووفقًا 
إجمالي الناتج المحلي �مارة أبوظبي با�سعار الثابتة خالل 

الربع الثالث من عام 2019 بمعدل نمو وصل إلى %2.7.
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السويدي،  أحمد  ا�  عبد  سعادة  يقول  الشأن،  هذا  وفي 
مدير عام مركز احصاء أبوظبي بانابة: «لقد حقق إجمالي 
الناتج المحلي مارة أبوظبي با�سعار الثابتة والجارية على 
حد سواء ارتفاعًا ملحوظًا خالل الفترة التي يشملها التقرير، 
ما  متعددة،  قطاعات  في  نموه  امارة  اقتصاد  واصل  حيث 
للقيادة  واالقتصادية  المالية  السياسات  فاعلية  يعكس 
الرشيدة مارة أبوظبي.. فعلى الرغم من تقلبات االقتصاد 
مستفيدًا  استقراره  على  امارة  اقتصاد  حافظ  العالمي، 
التي  االقتصادي  التنويع  سياسات  وفرتها  التي  المرونة  من 

تنتهجها إمارة أبوظبي».
ا�داء  في  تحسنًا  أخرى  اقتصادية  مؤشرات  تظهر  كما 
(وام)  امــارات  أنباء  لوكالة  فوفقًا  المحلي،  االقتصادي 
لدولة  الموحدة  الحكومة  بمالية  الخاصة  البيانات  أظهرت 
ا�ولى  التسعة  ا�شهر  خالل  الفائض  قيمة  ارتفاع  امارات 
دوالر  مليار   18) درهم  مليار   66,32 إلى   2019 عام  من 
أميركي)، وذلك نتيجة نمو إيرادات مالية الحكومة الموحدة 
 للدولة بنسبة 3.5% في ا�رباع الثالثة ا�ولى من عام 2019 
قيمة  وصلت  فيما   ،2018 من  ذاتها  الفترة  في  مقارنة 
المصروفات إلى نحو 292,88 مليار درهم بنمو نسبته %4.2 

في الفترة ذاتها.

أدا قو
المتحدة من مكانتها االقتصادية في  العربية  عززت امارات 
المشهدين اقليمي والعالمي، وذلك بفضل استمرار أدائها 

الدولة  تبوؤ  على  ينعكس  الذي  ا�مر  والمتوازن،  ايجابي 
مراكز متقدمة في العديد من المجاالت. وبحسب التصنيف 
العالمي لصحيفة يو إس نيوز آند وورلد، فإن امارات تحتل 
 80 يغطي  الذي   «Movers» مؤشر  ضمن  متقدمًا  مركزًا 
الدول  ومن  والصاعدة.  الناشئة  االقتصادات  من  تعد  دولة 
المؤشر  هذا  ضمن  متقدمة  بمراكز  أيضًا  حلت  التي  ا�خرى 

الهند والصين واليابان ومصر وتايلند.
الثاني  المركز  في  ــارات  امـ ــاءت  ج عــام  بشكل 
البالد  تقدم  حيث  الصحيفة،  تصنيف  ضمن  والعشرين 
(المركز  الحياة  جودة  تشمل  عدة،  محاور  في  مميزًا  أداء 
(المركز  ا�عمال  وريادة   (22 (المركز  الثقافي  والتأثير   (25
معايير  ضمن  متقدمة  مراكز  الدولة  تبوأت  كما   .(23
 (4 (المركز  وظيفة  على  الحصول  فرصة  مثل  أخرى،   فرعية 
مؤسسة  وإدارة   (13 (المركز  التطور  على  السكان  وحرص 

(المركز 23).
المتحدة  العربية  امارات  دولة  جاءت  أخرى،  جهة  من 
سوق  مرونة  مؤشر  في  عالميًا   21 والـ  عربيًا  ا�ول  بالمركز 
يناير  شهر  في  صدر  الذي   2020 لعام  العالمي  العمل 

الماضي، والذي يقيس أداء 145 دولة.
التي  البطالة  مخاطر  مستوى  المؤشر  هذا  ويقيس 
التحوالت  على  بناًء  المستقبل  في  البلدان  تواجهها 
وتطبيقات  السياسات  في  الحاصلة  والتغيرات  الهيكلية 
باالعتبار  ا�خذ  مع  العمل  سوق  في  وأثرها  التكنولوجيا 

التباينات الجغرافية.
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تقرير  ضمن  البالد  أداء  تقدم  المراكز  هذه  وتعكس 
االقتصادي  المنتدى  عن  الصادر   2019 العالمي  التنافسية 
ضمن   25 الـ  المركز  إلى  الدولة  تقدمت  حيث  العالمي، 
مقارنًة  دولة،   141 يضم  الذي  العالمي  التنافسية  مؤشر 

بالمركز الـ 27 حسب تقرير عام 2018.
مدعومًا  المتحدة  العربية  ا�مــارات  دولة  تقدم  ويأتي 
بالتحسنات الملحوظة على صعيد تبني تقنية المعلومات 
في  بدورها  أسهمت  التي  والمهارات  والتعليم  واالتصاالت 
مثل  التنافسية  المؤشرات  من  عدد  في  الدولة  نتائج  دعم 
السلع  أسواق  وكفاءة  الكلية  االقتصادية  البيئة  استقرار 

والبنية التحتية. 

حيفة »يو  نيو آند وورلد ريبورت« ر »Mover« من  ني م ت

ا   م   ا ا ما ا م  ات ا ا ا  ا
م و  ا   ا ا ا

و   م   ا ا ما ا  ا 
م ا  ا   ا ا ا

و   م   ا ا ما ا  ا 
م ا  ا   ا ا ا

ا   م   ا ا ما ا   
م و  ا   ا ا ا

ات   و م 5  ا ا ما ا ا  ا  ا
م و  ا   ا ا ا

رد
ف

ي ل
مح

 ال
نات

 ال
ي
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69222 
ا ا 

7859 
ا ا 

18116 
ا ا 

13358 
ا ا 

44246 
ا ا 

ات ا  ا 1 ا
م ا

2 ا 3 ا  4 ا ا 5 ا

بي   اد أبو اف اقت «
رار مستفيدًا من المرونة التي  است
اد  قت وفرتها سياسات التنوي ا

ها اإلمارة«. التي تنته
، عا  ال  ال
ا ا ا   ا م  م 
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في  بالغًا  أثرًا  للبيانات  أن  على  العالم 
اهتمامًا  توليها  التي  الدول  مكانة  ترسيخ 
كبيرًا، �سهامها في تعزيز موارد االقتصاد. لذلك، تعمد تلك 
الطاقة  إطالق  من  تمكنها  تنظيمية  أطر  تشريع  إلى  الدول 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  خالل  من  للبيانات  الكامنة 

لتحقيق أهدافها.
مجال  في  العاملة   «42 «مجموعة  استحوذت  مؤخرًا، 
من  تتخذ  التي  السحابية  والحوسبة  االصطناعي  الذكاء 
أبوظبي مقرًا لها، على شركة بيانات لخدمات رسم الخرائط 

والمساحة، وذلك منتصف شهر يناير الماضي. 
 «42 ال تقتصر عملية الدمج على تعزيز مكانة «مجموعة 
مكانة  على  الضوء  تسليط  في  أيضًا  تسهم  وإنما  فحسب، 
لتطوير  متناميًا  مركزًا  بوصفها  أبوظبي  ا�ماراتية  العاصمة 
الشركتين  مكانة  من  مستفيدًة  االصطناعي،  الذكاء  تقنية 

الرائدة في مجال االبتكار وا�بداع.
تعد  سحابية  حوسبة  بقدرات   «42 «مجموعة  وتتمتع 
ركب  تدعم  أنها  كما  المنطقة.  في  وا·قــوى  ا·كبر  بين 
من  االصطناعي  الذكاء  أبحاث  مجال  في  والتميز  الريادة 
لها.  التابعة  االصطناعي  للذكاء  إنسيبشن  مؤسسة  خالل 
المتطورة  البيانات  لتحليل  مركزًا  أيضًا،  الشركة  وتضم 
وشبكة مميزة من الشركاء، وتوجه عملياتها تماشيًا مع رؤية 

أبوظبي االقتصادية من خالل نظام إداري استراتيجي.
 :«42 «مجموعة  لـ  التنفيذي  الرئيس  تشياو،  بينج  يقول 
فإننا  شركاتنا،  مجموعة  إلى  بيانات  شركة  انضمام  «مع 
نتطلع إلى االستفادة بشكل كبير من خبراتهم في المجال 
المنتجات  وتحسين  توسيع  نحو  والمكاني  الجغرافي 

والخدمات التي نقدمها».
وأضاف تشياو: «يعكس هذا االستحواذ الجهود المستمرة 
متطورة  حلول  تقديم  في   42 مجموعة  تبذلها  التي 
باستخدام الذكاء االصطناعي على مستوى المنطقة، ا·مر 
والبيانات  والخبرات  التكنولوجيا  إلى  الوصول  لنا  يتيح  الذي 
في  ستوظف  التي  الجودة  العالية  والمكانية  الجغرافية 

تعزيز الخوارزميات التي نستخدمها».
42» على شركة بيانات، متبوعًا  جاء استحواذ «مجموعة 
العام  خالل  أبوظبي  الصحة  دائرة  مع  المجموعة  بشراكة 

م ي

اقتصـاد قوامـه 
استحواذ «مجموعة 42» على شركة بيانات البيانات

من الخطوات المهمة التي من شأنها 
ترسيخ مكانة العاصمة ا�ماراتية أبوظبي 
لتصبح مركزًا متطورًا للذكاء االصطناعي.

في  ا·ول  الجينوم  برنامج  إطالق  عنها  نتج  التي  الماضي 
الدولة، بهدف استخدام البيانات الجينية الوراثية للمواطنين 

لتحسين الصحة العامة. 
 «42 «مجموعة  أعلنت   ،2019 عام  نوفمبر  شهر  وفي 
أيضًا، عن مشروع مشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) البتكار نظام حلول قائم على الذكاء االصطناعي 

متخصص في قطاع النفط والغاز.
على صعيد آخر، تربعت شركة بيانات على عرش الريادة 
عام  إطالقها  منذ  والمكانية  الجغرافية  البيانات  مجال  في 
وخدمات  حلول  تقديم  على  الشركة  دأبت  حيث   ،2010
هيدروغرافية،  ورسومات  ومنتجات  عديدة  ومكانية  جغرافية 
إضافة  والطيران.  المائية  المسطحات  خرائط  برسم  تتعلق 
إلى خدمات مسح البيانات المكانية والتحليل وا�دارة ووضع 
والدة  وجاءت  الخرائط.  ورسم  المرئية  والرسوم  النماذج 
شركة بيانات بعد تغيير اسمها من دائرة المساحة العسكرية 
التابعة للقوات المسلحة ا�ماراتية التي تقوم إحدى مهامها 

الرئيسة على دعم تطور البالد.
بيانات،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  البلوشي،  محمد  وأفاد 
أن  على  تقوم  رؤيتهم  كانت  الشركة،  تأسيس  منذ  بأنه 
يصبحوا روادًا في القطاع ليس فقط على الصعيد المحلي 
فحسب، بل عالميًا. وأضاف البلوشي: «إن استحواذ مجموعة 
42 على شركتنا يفتح الباب أمام عصر جديد لشركة بيانات، 
الحوسبة  قدرات  من  واالستفادة  رؤيتنا  تعزيز  في  يسهم  ما 
الهائلة التي تمتلكها المجموعة وسمعتها القوية في ريادة 
ا·فكار المتعلقة بأبحاث الذكاء االصطناعي وتطوير حلول 

متخصصة ذات مستوى عالمي».
نماذج  من  بيانات  وشركة   42 مجموعة  تعد  ذلك،  إلى 
ا·عمال التي تنشدها دولة ا�مارات العربية المتحدة، خاصًة 
الحكومة  قامت  لذلك،  االصطناعي.  الذكاء  مجال  في 
االصطناعي،  للذكاء  ا�مارات  استراتيجية  بإطالق  ا�ماراتية 
وتحث  العالم،  في  االصطناعي  للذكاء  وزير  أول  وتعيين 
تقنية  انتهاج  على  والخاص  العام  القطاعين  في  ا·عمال 

الذكاء االصطناعي.
االبتكار  مختبرات  من  عدد  بتدشين  البالد  قامت  كما 
وحاضنات ا·عمال، وجعلت الذكاء االصطناعي جزءًا ال يتجزأ 
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مع  الشراكات  إقامة  إلى  وعمدت  الحكومية،  السياسة  من 
مؤسسات وجامعات رائدة في مختلف بقاع العالم. كل ذلك 
وأكثر، بهدف تحفيز عملية تطوير اقتصاد يقوم على الذكاء 

االصطناعي قادر على منافسة أكبر االقتصادات العالمية.
عالوًة على ذلك، مهدت الحكومة الطريق أمام الشركات 
 ،2019 عام  مارس  شهر  ففي  أعمالها.  لتمويل  الناشئة 
 قامت حكومة أبوظبي بتخصيص 272 مليون دوالر أميركي 
التكنولوجيا  قطاع  في  العاملة  الناشئة  الشركات  لدعم 
لتنويع  الحثيثة  مساعيها  ضمن   «Hub71» منصة  إطالق  عبر 

االقتصاد المحلي. 
وال تدخر الحكومة ا´ماراتية جهدًا في تحفيز نشاط ا±عمال 
عددًا  تبنيها  في  ينعكس  الذي  ا±مر  ا´مارة،  اقتصاد  ودعم 
الوظائف  وخلق  االستثمار  تحفيز  إلى  الرامية  ا´صالحات  من 

وتشجيع ثقافة االبتكار.
 «21 «غدًا  برنامج  تدشين  الجهود،  هذه  أبرز  من   ولعل 
بقيمة 13,6 مليار دوالر أميركي الذي أعلن عنه صاحب السمو 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
القائد ا±على للقوات المسلحة. وتشمل المرحلة ا±ولى من 
البرنامج إطالق 50 مبادرة، من ضمنها صندوق «مشاريع غدا» 
منظومة  سيدعم  الذي  أميركي  دوالر  مليون   145,6 بقيمة 
المتنامية  الجريء  المال  رأس  وشركات  الناشئة   الشركات 

في أبوظبي.
إطالق  الجهود،  هذه  من  انبثقت  التي  النتائج  إحدى 
تعد  والتي   ،2015 عام  تمويلها  تم  التي  ناراتيفا  شركة 
ا±عمال  لتسريع   «Flat6Labs» في  العاملة  الشركات  إحدى 

توفير  ضمنها  من  عدة،  خدمات  «ناراتيفا»  وتقدم  بأبوظبي. 
اصطناعي  ذكاء  ونظام  المحتويات  البتكار  آلية  منصة 
للحماية ونظام «جبريل» وتحليل البيانات الشمولية وتحويل 
مؤتمت  واقعي  ونظام  طبيعية  لغة  تقارير  إلى  البيانات 
التدخل  إلى  الحاجة  دون  من  الروائية  المحتويات  يصنع 
إلى  الضخمة  البيانات  تحويل  مبسط،  وبشكل  البشري. 

معلومات بسيطة ومفصلة.
ناراتيفا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  لورنتي،  ديفيد  يقول 
مبدأ  من  ناراتيفا  تأسيس  «جاء  لها:  مؤسسين  أربعة  وأحد 
إلى  العالم  لتحويل  استخدامها  يمكن  التكنولوجيا  أن 
 مكان أفضل. ويقوم نظام جبريل - تقنية ذكاء اصطناعي 
والتفاعل  التوجهات  توقع  خالل  من  ا±عمال  بدعم   - خاصة 

مع العمالء بطريقة مميزة ومفيدة».

هود  ركة بيانات ال ة 42   مو »يعك استحوا م
و متطورة باستخدا  ديم  لها في ت المستمرة التي تب

مر ال  ة، ا ي  مستو المنط طنا كا ا ال
يا والخبرات والبيانات  ل التكنولو و  يتي لنا الو

ودة التي ستو في تعزيز  رافية والمكانية العالية ال ال
ميات التي نستخدمها«. الخوار

 ، يا ي 
م 42»    

م 42»  ا   
م     

ام    
  

ة 42» مو ات التي تخدمها »م طا ال
ات التالية طا ة  ال مو ي تركز الم ادية،  قت بي ا مارة أبو ية وأولويات  ة 42« م ر مو هات »م تتما تو

ا ا ا  م ا ا ا ا  ا مال ا عا ا ا و ا
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الذكاء  بمستقبل  تدفع  التي  ا�خــرى  الشركات  ومن 
إلى  تهدف  التي  للتعليم  ألــف  شركة   االصطناعي، 
المتطورة  التكنولوجيا  إلى  يستند  تعليمي  نظام  بناء 
وانتهاًء  ا�ساسية  المرحلة  من  بدءًا  االصطناعي  والذكاء 

بالمرحلة الثانوية. 
 2015 عام  العالمي  التقني  التعليم  شركة  إطالق  جاء 
لمواكبة احتياجات نظام المدارس العامة في دولة ا�مارات 
العربية المتحدة، حيث عملت عن كثب مع الحكومة المحلية 
طالب  ألف   50 قبل  من  «ألف»  منصة  استخدام  لتمكين 
وطالبة في 137 مدرسة عامة و14 مدرسة خاصة في أبوظبي، 

إضافًة إلى 3 مدارس في الواليات المتحدة ا�ميركية.
للتعليم»  «ألف  عملت   2019 عام  نوفمبر  شهر  وفي 
بالتعاون مع شركة جوجل للتعليم لبحث الفرص كافة التي 
للتعليم  ألف  بشركة  المعلمين  قطاع  تطوير  في  تسهم 
ومنحهم شهادات «معلم معتمد» وتطوير منتجات تعليمية 
والمدرسين  للطالب  التعليم  تجربة  من  تعزز  تكنولوجية 

إقليميًا وعالميًا.
وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة االستراتيجية أفاد 
للتعليم،  ألف  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ألفونسو،  جيفري 
قصارى  يبذلون  وهم   ،2015 عام  الشركة  تأسيس  منذ  بأنه 
احتياجات  يلبي  رائد  تكنولوجي  نظام  إنشاء  إلى  جهودهم 

نظام التعليم في دولة ا�مارات العربية المتحدة.

الالعبين  من  «ســال»  شركة  تعد  متصل،  نحو  على 
تركز  حيث  االصطناعي،  الذكاء  مستقبل  في   البارزين 
والمال.  الصحية  والرعاية  التعليم  قطاعات  على 
الذكاء  على  القائمة  التكنولوجية  «سال»  حلول  وتتضمن 
ورؤية  الطبيعية  اللغات  معالجة  أنظمة  االصطناعي 
المعرفية،  البيانية  والرسومات  الكالم  ومعالج  الكمبيوتر 
حيث إنها قادرة على معالجة المهام ا�دراكية مثل التفكير 
الرئيس  بودوفال،  فيكرام  يقول  واالسترجاع.  واالستدالل 
استخدام  إلى   Saal.ae منصة  «تهدف  للشركة:  التنفيذي 
والبيانات  المعلومات  الستخراج  الحاسوبية  القدرات 
مخرجات  تتطلب  التي  المعقدة  المهام  تبسيط  بهدف 
االستدالل  معطيات  مختلف  أتمتة  بهدف  المنطقة  من 
والصناعات ذات ا�ثر، انطالقًا من التعليم والرعاية الصحية 

والقطاع المالي».
ستكون  الطالب،  صعيد  «على  بــودوفــال:  ــاف  وأض
المعرفة  حب  ينمي  الذي  المعرفة  شريك   Saal.ae منصة 
الشركة  فإن  الصحية  الرعاية  مجال  في  أما  والتفاعل. 
المستمر  التعلم  عبر  المرضى  تجربة  تعزيز  في  ستسهم 
لتعزيز النشاطات ا�نتاجية ورفع ا�نتاجية لدى ا�طباء. في 
للقطاع  أمنًا  وأكثر  أسرع  خدمات  المنصة  ستضمن  حين 
على  التركيز  على  ا�عمال  قطاعات  يساعد  ما  المالي، 

عمالئها وا�مور ا�كثر أهمية». 

ي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  طنا كا ا ية ال تستهد استراتي
ي دة، و يوية  ات  قطا

قطاع الن
وا   ا

ا ا ا

ا قطاع الف
ا ا   ا ا

م ا ا  األ

حة قطاع ال
ا    األ

ا م  ا

ددة قطاع الطاقة المت
ا م  ا ا

ا ا

يم قطاع التع
ا  ا  ا  ا

ا  ا

قطاع الميا
ات  ا ا ا ا 

موا و ا ا 
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ا  ا ا
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بدأ

ا�مارات العربية المتحدة تمضي في طريقها نحو تدشين مشروع 
السكك الحديدية الوطنية ا�ماراتية الذي سيدعم قطاع الخدمات 

اللوجستية والنقل في البالد بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

بأكبر  السبع  ا�مارات  يربط  الذي  االتحاد  قطار  النطالق  التنازلي  العد 
فالرؤية  ا�وسط.  الشرق  منطقة  صعيد  على  ومواصالت  نقل  شبكة 
من  تقترب  السبع  ا�مارات  تربط  التي  الحديدية  السكك  شبكة  لتدشين  الوطنية 
ينطلق  الذي  المسار  تدشين  عمليات  بدأت  إذ  واقعة،  حقيقة  لتصبح  أهدافها  تحقيق 
من منطقة الغويفات على حدود العاصمة أبوظبي مع المملكة العربية السعودية 
ليمتد إلى إمارة الفجيرة وخور فكان على الساحل الشرقي، الخطوة التي من شأنها 

تحفيز ودعم قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة.
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المبرم  العقد  بموجب  ذ.م.م  والتعمير  للمشاريع  الوطنية 
في شهر ديسمبر العام الماضي، أعمال المسح والتصميم 
عبر  تمر  نفقًا   15 تشييد  مسؤولية  العقد  ويتضمن  والبناء. 
وديان عميقة محاذية لجبال حجر يصل إجمالي طولها إلى 
جسرًا   35 بناء  أيضًا  يتم  وسوف  كيلومترًا.   16 على  يزيد  ما 

و32 معبرًا خاصًا بتكلفة 4,6 مليار درهم.
الشيخ  سمو  أكد  (وام)،  ا¦مــارات  أنباء  وكالة   وحسب 
ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن شركة االتحاد للقطارات 
من خالل ترسيتها الحزمة «د» تحقق إنجازًا مهمًا في مسيرتها 
في  والتنموية  االقتصادية  المشروعات  أهم  أحد  لتطوير 
وطنية  حديدية  سكك  شبكة  توفير  عبر  وذلــك  الدولة، 
والتطلعات  الطموحات  تلبي  ومستدامة،  وحديثة  آمنة 
المستقبلية لدولة ا¦مارات العربية المتحدة، وتدعم مكانتها 

ن  خمسين نفخر ب ستعداد ل ا ا »م بداية 
ني  ية لمشروع و ما اإلنشا ن ا ند

ية في قطاع الن  ة نو ي سيحد ن استراتي
بالدولة ويعز من مكانتها  المستويين 

يمي والعالمي« اإلق

، هيا ا   ا  م   ي   ال
ار ا  ر   ر     ر م 

   
ر     

ا م  ا ر  ا
ا   ا م  

  

دولة  في  المشروع  هذا  وتنفيذ  تطوير  استكمال  ويتم 
حيث  رئيستين،  مرحلتين  على  المتحدة  العربية  ا¦مــارات 
 1200 ستمتد شبكة السكك الحديدية الوطنية على طول 
كيلومتر، انطالقًا من الحدود مع المملكة العربية السعودية 
المرحلة  تصل  وسوف  ُعمان.  سلطنة  حدود  إلى  وصــوًال 
حقلي  بين  فيها  التجارية  العمليات  تسيير  تم  التي  اºولى 
شاه وحبشان وميناء الرويس، حيث شهد هذا الخط حتى ا«ن 
الكبريت إلى  20 مليون طن من حبيبات  يزيد على  نقل ما 

ميناء الرويس قبل أن يتم تصديرها خارج البالد.
 605 طــول  على  الثانية  المرحلة  تمتد  حين  في 
كيلومترات من منطقة الغويفات لتصل إلى إمارة الفجيرة 
المستقبل  في  الفرعية  الشبكات  من  عدد  يتبعها  أن  على 
القريب. وقد شهدت هذه المرحلة مؤخرًا بدء أعمال التشييد، 
الحزمة  وستمتد  الحزم.  من  عدد  على  توزيعها  سيتم  حيث 
إلى  الغويفات  منطقة  من  كيلومترًا   139 طول  على  «أ» 
الرويس، ليتم ربطها مع المرحلة اºولى من مشروع السكك 

الحديدية الوطنية ا¦ماراتية.
ربط  في  ستسهمان  معًا  المرحلتين  أن  بالذكر  الجدير 
عدد من المراكز الرئيسة للتجارة والصناعة وا¦نتاج والتصدير 

والخدمات اللوجستية في دولة ا¦مارات العربية المتحدة.
من  «أ»  للحزمة  ا¦نشائية  اºعمال  انطالق  هامش  وعلى 
بن  محمد  بن  ذياب  الشيخ  سمو  أفاد  مؤخرًا،  الثانية  المرحلة 
زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس 
مهمًا  يعد  التدشين  هذا  بأن  للقطارات،  االتحاد  شركة  إدارة 
لشركة االتحاد للقطارات، وأضاف: «مع بداية عام االستعداد 
للخمسين نفخر بأن ندشن اºعمال ا¦نشائية لمشروع وطني 
بالدولة  النقل  قطاع  في  نوعية  نقلة  سيحدث  استراتيجي 

ويعزز من مكانتها على المستويين ا¦قليمي والعالمي».
وأردف سمو  الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان يقول: 
للقطارات.  االتحاد  لشركة  مهمًا  يومًا  نشهد  التدشين  «بهذا 
إلى  والتصميم  التخطيط  من  االنتقال  لحظة  نشاهد  ونحن 
التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لنسير على خطى ا«باء 
مشاريع  وتنفيذ  والبناء  النهضة  مسيرة  في  المؤسسين 
واºفراد  المواطنين  بحياة  االرتقاء  في  تسهم   استراتيجية 

في الدولة».
كونستراكشن  استيت  شاينا  شركتي  ائتالف  أن  يُذكر 
انجنيرنج كوربوريشن وإس كي إنجنيرنج آند كونستراكشن، 
وتشير  والتشييد.  التصميم  أعمال  العقد  بموجب  يتولى 
يصل  لما  بنائها  خالل  تحتاج  «أ»  الحزمة  أن  إلى  التقديرات 
700 ألف متر مكعب من الحصى و30 مليون طن من  إلى 
الحواجز الترابية وتركيب ما يزيد على 450 ألفًا من العوارض 

الخرسانية سيقدمها مصنع شركة االتحاد للقطارات.
كيلومترًا   216 طول  على  تمتد  فسوف  «ب»  الحزمة  أما 
تمتد  حين  في  شعيب،  سيح  إلى  وصوًال  طريف  منطقة  من 
طول  على  والشارقة  علي  جبل  بين  تصل  التي  «ج»  الحزمة 
ميناء  من  كًال  معًا  الحزمتان  ستربط  حيث  كيلومترًا،   94
وتتولى  علي.  جبل  وميناء  الصناعية  خليفة  ومدينة  خليفة 
شركتا غنتوت للنقل والمقاوالت والصينية لتشييد السكك 
الحديدية تنفيذ هاتين الحزمتين من المرحلة الثانية بموجب 

االتفاقية المبرمة مع شركة االتحاد للقطارات.
الشارقة  إمارتي  بين  «د»  الحزمة  ستصل  ذلك،  إلى 
والتي  كيلومترًا،   132 مسافة  على  تمتد  التي  والفجيرة 
منح  تم  وقد  خورفكان.  ومنطقة  الفجيرة  ميناء  بين  ستربط 
ائتالف الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية والشركة 
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التوريد  وسلسلة  اللوجستية  المنظومة  من  جزءًا  بوصفها 
ا�قليمية والعالمية.

وعقب تدشين ا�عمال ا�نشائية للحزمة «أ» من المرحلة 
الوطنية،  الحديدية  السكك  شبكة  مشروع  من  الثانية 
عقدًا  الحالي،  العام  مطلع  للقطارات  االتحاد  شركة  وقعت 
بقيمة  الحديدية  السكك  لشبكة  الشحن  محطات  لبناء 
وباور  توبرو  آند  الرسن  شركتي  ائتالف  مع  درهم،  مليار   1,87
المسح،  أعمال  العقد  بموجب  االئتالف  هذا  ويتولى  تشاينا. 
االختبارات،  وإجراء  المعدات،  وتركيب  والبناء،  والتصميم، 

والتشغيل ا�ولي لكل محطة.
سلسلة  بناء  على  للقطارات  االتحاد  شركة  تعمل  كما 
أبوظبي  ومدينة  الرويس  من  كل  في  الشحن  محطات  من 
الصناعية  دبي  ومدينة  خليفة  وميناء  (أيكاد)  الصناعية 
وميناءي  وسيجي  الغيل  ومنطقتي  علي  جبل  وميناء 
وتفريغ  تحميل  عمليات  لتتولى  فكان،  وخــور  الفجيرة 

القطارات، وأعمال تخزين الحاويات وصيانتها.
المحطات  فإن  (وام)  ــارات  ا�م أنباء  وكالة  عن  ونقًال 
المخطط إنشاؤها في الموانئ ستوفر العديد من المزايا، ما 
والقطارات،  السفن  بين  الحاويات  نقل  سهولة  في  يسهم 
التوزيع  لخدمات  رئيسًا  محورًا  المحطات  هذه  وستشكل 
تضمنها  مع  وا�قليمية  المحلية  اللوجستية  والخدمات 
الموقع.  في  البضائع  معاينة  وخدمات  جمركية  مستودعات 
الفجيرة  ميناءي  ربط  عملية  ستسهم  المثال،  سبيل  فعلى 
وخورفكان بالسكك الحديدية في نقل قرابة مليوني حاوية 

نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا. 

شركة  قطارات  تقوم  أن  المتوقع  من  ذلك،  إلى  إضافة 
من  طن  مليون   30 إلى  يصل  ما  بنقل  للقطارات  االتحاد 
التوزيع في أبوظبي  البناء والتشييد سنويًا إلى مراكز  مواد 
ودبي، ما يسهم في خفض التكلفة ا�جمالية لهذه المواد 
ألفي  من  بأكثر  الطرق  على  الشاحنات  رحالت  تقليص   مع 

رحلة يوميًا.
كما ستسهم هذه المخططات في دعم وتعزيز قطاعات 
من  المتحدة،  العربية  با�مارات  اللوجستية  والخدمات  النقل 
تربط  وفعالية  أمانًا  وأكثر  أسرع  شحن  عمليات  ضمان  خالل 
الرئيسة  بالموانئ  وغيرها  وا�نتاجية  الصناعية  المراكز  بين 
االقتصادي  للنمو  بدوره  حافزًا  سيكون  الذي  ا�مر  البالد،  في 
النقل  قطاع  في  نوعية  نقلة  وتحقيق  المجتمع  وتطوير 

والخدمات اللوجستية.
وفي سياق متصل، يعد عامل االستدامة أمرًا محوريًا في 
هذا المشروع، فعلى سبيل المثال ستسهم رحلة واحدة من 
والرويس،  وحبشان  شاه  مناطق  تربط  التي  ا�ولى  المرحلة 
في االستغناء عما يقرب من 300 شاحنة نقل وإبعادها عن 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الحد  يعني  ما  الطريق، 

بنسبة 70 إلى %80.
واقتصادي  آمن  مشروع  الحديدية  السكك  شبكة  إن 
في  والصناعية  السكانية  المراكز  بربط  وسيقوم  وفاعل، 
يتجزأ  ال  جزء  أنها  عن  فضًال  وبالموانئ،  الدولة  مناطق  جميع 
التعاون  مجلس  بدول  الخاصة  الكبرى  الحديد  سكة  من 
من  الركاب  نقل  خدمات  ستعزز  أخرى،  ناحية  ومن  الخليجي. 

التواصل والسفر إلى مناطق بعيدة خارج مراكز المدن. 
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قطاع السياحة.. 
تأثيرات إيجابية

االتفاقيات ا	خيرة بين «االتحاد للطيران» و«العربية للطيران» 
ستسهم في دعم عجلة نمو قطاع السياحة في أبوظبي.

السياحة
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الرئيسة  النفطية  غير  القطاعات  من  السياحة 
وخطط   2030 أبوظبي  رؤية  عليها  تركز  التي 
اقتصادها  لتنويع  الحثيثة  وجهودها  التنموية  أبوظبي 
المحلي. وقد حقق القطاع خالل السنوات القليلة الماضية 
وهيئاتها  أبوظبي  حكومة  ِقبَل  من  مدعومًا  مبهرة  نجاحات 
وشركة  أبوظبي،   - والسياحة  الثقافة  دائرة  مثل  التابعة، 
الناقل  للطيران،  واالتحاد  القابضة،  التنموية  أبوظبي 
أبوظبي  وموانئ  المتحدة،  العربية  ا¦مارات  لدولة  الوطني 

وغيرها من الشركاء في القطاعين العام والخاص.
أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  ــرة  دائ خطة  وتتسم 
 ،(2021  -  2017) سنوات  لخمس  تمتد  التي  االستراتيجية 
بطموحات وأهداف مرموقة، إذ مع حلول عام 2021، فإنه من 
سائح  ألف  و500  ماليين   8 أبوظبي  تستضيف  أن  المتوقع 
سنويًا، ما ينعكس على قطاع السياحة الذي سيسهم بنسبة 
ا¦نفاق  معدالت  ويدعم  المحلي  الناتج  إجمالي  في   %4
متوسط  رفع  إلى  وسيؤدي  و%30،   25 بين  تراوح  بنسبة 

ا¦قامة على صعيد الزوار المحليين والدوليين إلى 3,3 يوم.
ندرك   ،2019 عام  وأرقام  معدالت  باالعتبار  اÄخذ  وعند 
لتحقيق  الصحيح  الطريق  في  ُقدمًا  تمضي  أبوظبي  أن 
اÄوسط،  الشرق  آر  تي  إس  اÄبحاث  لوكالة  ووفقًا  أهدافها. 
ووصلت إلى   %7.2  ارتفعت إيرادات كل غرفة متاحة بنسبة 
ا¦شغال  معدالت  ارتفعت  حين  في   ،2019 عام  درهمًا   321

بنسبة 2.3% ووصلت إلى %73.4.
كما أظهرت بيانات مركز ا¦حصاء - أبوظبي نمو إيرادات 
لتصل   %3.5 بنسبة  أبوظبي  إمارة  في  الفندقية  المنشآت 
1,84 مليار درهم خالل الربع اÄخير من عام  إلى ما يقرب من 
عدد  يرتفع  أن  المتوقع  ومن   .2018 بعام  مقارنًة   ،2019
2% على أساس سنوي، ليصل  السياح إلى أبوظبي بنسبة 

إلى 5,1 مليون زائر تقريبًا، مقارنًة بعام 2018.

تعد

استراتيجية  أهداف  خمسة  على  ا¦ماراتية  العاصمة  تركز 
الترفيه  سياحة  على  التركيز  وهي  تحقيقها،  إلى  تسعى 
الرئيسية:  لÏسواق  اÄولوية  إعطاء  خالل  من  واÄعمال 
على  المحفزة  للعوامل  الترويج  وتعني  المنتج،  استراتيجية 
يمكن  التي  اÄنشطة  من  وغيرها  فيها  وا¦قامة  ا¦مارة  زيارة 
للسياح القيام بها. واستراتيجية اÄطراف المعنية عبر تحفيز 
وفرص  نموه  عجلة  دفع  نحو  والتوسع  القطاع  مشاركة 
الترويج  التسويق من خالل تركيز جهود  العمل، واستراتيجية 
البنية  واستراتيجية  اÄكبر،  النمو  فرص  ذات  المناطق  في 
مع  فاعل  بشكل  ا¦سهام  عبر  الممّكنة  والعوامل  التحتية 
إمكانية  لتعزيز  معها  الشراكات  وبناء  الصلة  ذات  الجهات 

الوصول إلى ا¦مارة وتطوير المعايير.
السياحة  قطاع  على  االستراتيجية  هذه  انعكست  وقد 
البحرية في أبوظبي إيجابًا، حيث من المتوقع أن يستقطب 
هذا القطاع ما يناهز 450 ألف زائر خالل العام الحالي. ففي 
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منشأتها  أبوظبي  موانئ  دشنت   2015 عام  ديسمبر  شهر 
شاطئ  تبعها  ثم  زايد،  ميناء  في  البحرية  بالرحالت  الخاصة 
تعاونت  كما   .2016 عام  السياحية  للسفن  ياس  بني  صير 
مطارات  مع   2018 عام  السياحية  للسفن  أبوظبي  محطة 
أبوظبي واالتحاد لخدمات المطارات لتسريع وتيرة استقطاب 
الزوار جوًا وبحرًا، ما نتج عنه استقطاب قطاع السياحة البحرية 
شواطئ  إلى  زائر  ألف   350 على  يزيد  ما  أبوظبي  في 
العاصمة في عام 2018، وهو ما يشكل زيادًة بنسبة %27، 

مقارنًة بعام 2016.
تدشين  عن  ــالن  ا»ع شأن  من  فإن  ذلــك،  على  عــالوة 
أبوظبي  مطار  من  عملياتهما  تسيِّر  اقتصاديتين  ناقلتين 
الدولي العام الحالي، أن يعزز نمو قطاع السياحة، وأن يصبح 
أنموذجًا يعكس مزيدًا من النجاحات التي يمكن أن تحققها 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
اتفاقية  إعالن  الماضي،  العام  أكتوبر  شهر  شهد  فقد 
شراكة بين االتحاد للطيران والعربية للطيران لتدشين ناقلة 
«العربية  اسم  تحت  أبوظبي  من  رحالتها  تسيِّر  اقتصادية 
االقتصادية  الناقلة  أعلنت  حين  في  أبوظبي»،  للطيران 
نفسه،  العام  من  ديسمبر  شهر  في  إير»  «ويز   ا¹وروبية 
من  رحالتها  لتسيير  طيران  خطوط  تدشين  عزمها  عن 

العاصمة ا»ماراتية.
في  الوزراء  مجلس  اعتمد  الحالي،  العام  مطلع  وفي 
وطنيًا،  ناقًال  أبوظبي  العربية  طيران  تعيين  يناير،  شهر 
حقوقها  جميع  ممارسة  من  الجوية  الخطوط  يمّكن  ما 
ومن  به.  المعمول  الدولة  لدستور  وفقًا  وميزاتها  التجارية 
رحالتها  تسيير  أبوظبي  للطيران  العربية  تبدأ  أن  المتوقع 
من  الحالي  العام  من  ا¹ول  النصف  في  التجارية   وعملياتها 
مجموعة  عمليات  مقر  يعد  الذي  الدولي  أبوظبي  مطار 

االتحاد للطيران.

 250 الـ  الشركات  إحدى  أبوظبي،  إير  ويز  وستعمل 
شركات  وأولى  المالي  تايمز  فاينانشال  سوق  في  المدرجة 
الطيران خارج أوروبا، على تأسيس وجهات في أسواق تمتلك 
فيها «ويز أير» حاليًا عمليات ذات إمكانات نمو عالية، تحديدًا 
في وسط وشرق وغرب أوروبا، إضافة إلى شبه القارة الهندية 
جاء  وقد  الطويل.  المدى  على  وأفريقيا  ا¹وسط  والشرق 
شركة  مع  الجوية  الخطوط  تعاون  بعد  الشركة  عن  ا»عالن 
حصة  من   %51 ستمتلك  التي  القابضة  التنموية  أبوظبي 
الجوية  الناقلة  تبدأ  أن  المتوقع  من  حيث  الجديدة،  الشركة 
عملياتها في النصف الثاني من العام الحالي بأسطول من 
قبل  نيو،   A321 إي  إس  إيرباص  طائرات   3 وهي  الطائرات، 

نموه ليصل إلى 50 طائرة خالل السنوات العشر المقبلة.
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يُذكر أن شركة أبوظبي التنموية القابضة تأسست عام 
2018 بوصفها شركة مساهمة عامة تتميز بمحفظة أعمال 
والسياحة  الخدمات  مثل  القطاعات،  مختلف  في  واسعة 
وا�عالم  والعقار  والصناعات  اللوجستية  والخدمات  والنقل 
المعلومات  وتكنولوجيا  الغذائية  والزراعة  الصحية  والرعاية 

واالتصاالت.
طحنون بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  أفاد  السياق،  هذا   في 
مطار  بأن  أبوظبي،  مطارات  إدارة  مجلس  رئيس  نهيان،  آل 
بوصفه  النمو  لتحقيق  مسيرته  في  ُقدمًا  يمضي  أبوظبي 
«إننا  ويقول:  عام،  بشكل  والمنطقة  ل±مارات  رئيسة  بوابة 
مسيرتنا  بدعم  ستسهم  التي  االتفاقيات  هذه  بمثل  نرحب 
إلى  ونتطلع  للدولة.  المستمر  االقتصادي  النمو  تحقيق  نحو 
السنوات  امتداد  على  أير  ويز  طيران  مع  متميزة  شراكة  بناء 

المقبلة».

التنفيذي  الرئيس  السويدي،  محمد  يقول  ناحيته،  من 
مع  بشراكتنا  «نفخر  القابضة:  التنموية  أبوظبي  لشركة 
في  راسخة  وُسمعة  قوي  بحضور  تحظى  التي  أير  ويز  طيران 
في  الشراكة  هذه  ستسهم  حيث  بأوروبا،  الطيران  أسواق 
دعم مكانتنا بوصفنا شريكًا حكوميًا موثوقًا بمهمة واضحة 
تهدف إلى تعزيز القطاعات االقتصادية الرئيسة غير النفطية 

¿بوظبي».
وأضاف السويدي: «من خالل شراكتنا هذه، فإننا نستهدف 
االقتصادي  الطيران  على  المتزايد  الطلب  من  االستفادة 
ثقافية  وجهة  مكانتها  وترسيخ  أبوظبي  نمو  مسيرة  ودعم 

وسياحية عالمية».
شركة  أعلنت  السياحة،  قطاع  لدعم  آخر  منظور  ومن 
 100 استثمار  عزمها  عن  القابضة  التنموية  أبوظبي 
جروب» آي  تي  «اف  في  درهم)  ماليين   409) يورو   مليون 

اس م     
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في  السياحية  للرحالت  مشغل  أكبر  ثالث   ،(FTI Group)
ا�وروبيين،  السياح  من  المزيد  استقطاب  بهدف  أوروبــا، 
إلى  وألمانيا،  وفرنسا  المتحدة  المملكة  من  خاصة 
عالمية.  سياحية  وجهًة  ا�مــارة  مكانة  لتعزيز  أبوظبي، 
تي  «اف  خطط  ــم  دع فــي  الــشــراكــة  ستسهم  كما 
حول  أعمالها  نطاق  توسعة  إلى  الرامية  ــروب»  ج آي 
متكاملة  سلسلة  لتقديم  استراتيجيتها  وتعزيز   العالم، 
من الخدمات النوعية في القطاع السياحي، بما في ذلك 
وتطوير  السياحية  الوجهات  وإدارة  الرحالت،  تشغيل  أعمال 

وتوزيع المحتوى.
شراكتنا  «إن  السويدي:  محمد  يقول  الشأن،  هذا  في 
االستراتيجية مع اف تي آي جروب تعكس التزامنا بدعم رؤية 
مكانة  ترسيخ  إلى  الهادفة  وطموحاتها  أبوظبي  حكومة 
من  المزيد  توفير  خالل  من  السياحي  القطاع  في  ا�مارة 

الفرص التي تحقق استدامته».
جروب  آي  تي  اف  شركة  «تتمتع  السويدي:  وأضــاف 
القطاع  في  رئيسًا  مشغًال  لكونها  مرموقة  بُسمعة 
 7 على  يزيد  ما  خدماتها  من  يستفيد  إذ  بأوروبا،  السياحي 
االتفاقية  هذه  إبرام  بأن  ثقة  على  وإنني  مسافر،  ماليين 
من شأنه أن يستقطب أعدادًا أكبر من السياح من مختلف 

ا�سواق ا�وروبية الرئيسة إلى أبوظبي».
في  إمــارة  أكبر  تعد  التي  أبوظبي  تتميز  ذلك،  إلى 
دولة ا�مارات العربية المتحدة من حيث المساحة، بالعديد 
مواقع  من  انطالقًا  السياحية،  والمنشآت  المرافق  من 
قائمة  ضمن  المدرجة  العين  مدينة  في  العالمي  التراث 
متنزه  إلى  وصوًال  العالمي،  التراث  لمواقع  اليونيسكو 
مؤخرًا.  افتتاحه  تم  الذي  العاصمة  في  الوطني  القرم 
أبوظبي  اللوفر  متحف  تضم  التي  ياس  جزيرة  عن  ناهيك 
ووتروورلد  وياس  فيراري  وعالم  أبوظبي  براذرز  وارنر  وعالم 
االتحاد  جائزة  سباق  تستضيف  التي  ياس  مرسى  وحلبة 

العديد  وغيرها  لينكس  وياس   ،1 للفورموال  الكبرى  للطيران 
من المرافق ومعالم الجذب السياحي.

ميرال  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الزعابي،  محمد  يقول 
ناقلتين  توافر  «إن  ياس:  لجزيرة  الرئيس  المطور  العقارية، 
ودعم  تعزيز  في  سيسهم  أبوظبي  مطار  في  اقتصاديتين 

حركة السياحة وتوافد الزوار إلى العاصمة».
وأضاف الزعابي: «برأيي الخاص، ونظرًا إلى خبرة العربية 
مثل  ا�سواق،  بمختلف  الثانوية  المدن  سوق  في  للطيران 
إير  ويز  شركة  خبرة  جانب  إلى  وروسيا،  والسعودية  الهند 
أبوظبي  سترسخ  ا�وروبية،  القارة  في  الثانوية  المدن  في 
مكانتها مركزًا سياحيًا رائدًا، ا�مر الذي سيعود بالفائدة على 

جزيرة ياس بشكل خاص والعاصمة أبوظبي بشكل عام».
للسياح  الولوج  سهولة  توفير  أن  فيه  شك  ال  مما 
أوًال  عليهم  أن  غير  ضروري،  أمر  أبوظبي  إلى  المتوقعين 
من  السياحية  الرحالت  وعروض  السفر  رحالت  بحجز  االقتناع 

خالل الترويج للمعالم السياحية التي تحتضنها ا�مارة.
 - والسياحة  الثقافة  دائــرة  أعلنت   2019 عام  ففي 
مليون   136,1) درهم  مليون   500 تخصيص  عن  أبوظبي 
النشاطات  لترويج   2021 عام  نهاية  وحتى  أميركي)  دوالر 
الماضي  العام   %40 إنفاق  تم  المبلغ  هذا  ومن  السياحية. 
في  السياحية  المعالم  حول  الوعي  مستوى  رفع  بهدف 
في  بالبالد.  إقامتهم  تمديد  على  الزوار  وتشجيع  العاصمة 
المخصص  المبلغ  من  الحالي  العام   %25 إنفاق  تم  حين 
دوالر  مليون   47,7) درهم  مليون   175 تخصيص  تم  حين  في 

أميركي) �نفاقها على الحمالت الترويجية عام 2021. 
عبر  أبوظبي،  أن  يتضح  آنــفــًا،  ــر  ُذك ما  ضــوء  على 
العام  القطاعين  بين  والشراكات  الحكومية  المؤسسات 
السياحة  قطاع  على  بصمتها  وضع  في  جادٌة  والخاص، 
زائر  8 ماليين و500 ألف  العالمي واستقطاب ما يصل إلى 

سنويًا بحلول عام 2021.  
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منذ تأسيسها، ما انفكت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عمالق قطاع النفط 
في دولة ا�مارات العربية المتحدة، تسير قدمًا نحو تحقيق طموحاتها االستراتيجية 

وحصد النجاحات.
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الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة 
البارزة  ا�نجازات  من  العديد  (أدنوك) 
والعالمية.  ا�قليمية  وسمعتها  بمكانتها  ارتقت   التي 
العمالقة  الشركة  اتخذت  الماضية  الثالث  السنوات  وخالل 
الطموحة  استراتيجيتها  تحقيق  نحو  مهمة  عدة  خطوات 
تحتل  فهي  لذلك،  النجاحات.  من  المزيد  وإحراز  التحول  في 
المملوكة  النفط  شركة  تصنيف  تم  إذ  الرئيسة،  العناوين 
في  العالمية  فاينانس  براند  مؤسسة  ِقبَل  من  للدولة 
التجارية  العالمة  أنها  على  الحالي،  العام  من  يناير  شهر 
على  الثانية  للسنة  المتحدة  العربية  ا�مارات  في  ا¯ولى 
لعام  التجارية  «أدنوك»  عالمة  قيمة  وصلت  وقد  التوالي. 
أميركي)،  دوالر  مليار   11,39) درهم  مليار   41,83 إلى   2020 
بلغت  زيادة  وبنسبة  السابق،  بالعام  مقارنة   ،%28.6 بزيادة 
نوعية  نقلة  �حداث  الرامية  استراتيجيتها  إطالق  منذ   %145
يجعلها  الذي  ا¯مر   ،2017 عام  في  المجموعة  مستوى  على 
لعام  ا¯وســط  الشرق  في  نموًا  ا¯ســرع  التجارية  العالمة 
2020، وأول عالمة تجارية إماراتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات 

دوالر أميركي.
في شهر فبراير، أعلنت «أدنوك» عن اكتشاف أكبر مكمن 
يتمتع  حيث   ،2005 عام  منذ  العالم  في  الطبيعي  للغاز 
المكمن الموجود في المنطقة بين سيح السديرة (أبوظبي) 
وجبل علي (دبي) بكميات هائلة تقدر بنحو 80 تريليون قدم 
مكعبة. وفي العام الماضي أعلنت حكومة ا�مارات العربية 
المتحدة عن  اكتشاف احتياطيات هيدروكربونية جديدة تصل 
قدم  تريليون  و58  الخام  النفط  من  برميل  مليارات   7 إلى 

مكعبة قياسية من الغاز التقليدي.
وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة 
«أدنوك»  الوطنية  أبوظبي  بترول  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
معرض  في  االفتتاحية  كلمته  خالل  شركاتها،  ومجموعة 
تمضي  أدنوك  أن   ،«2019 «أديبك  للبترول  أبوظبي  ومؤتمر 
النفط  من  ا�نتاجية  السعة  زيــادة  في  المخطط  حسب 
المقبل،  العام  بنهاية  يوميًا  برميل  ماليين   4 إلى  الخام 

تقدم ت في  أسهمت  االكتشافات  من  عددًا  «حققنا  وأضاف: 
الترتيب  في  السادس  إلى  السابع  المركز  من  ا�مارات  دولة 

العالمي الحتياطيات النفط والغاز». 
من  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  احتياطي  أن  يُذكر 
105 مليارات برميل، و373 تريليون قدم مكعبة  النفط يبلغ 
منطقة  في  الجديد  الغاز  مكمن  (يشمل  التقليدي  الغاز  من 

جبل علي).
خالل  «أدنوك»  بإعالن  الحالي  العام  بداية  تميزت  كما 
التنافسية  أهدافها  عن  لالستدامة»،  أبوظبي  «أسبوع 

المستدامة لتصبح ا¯فضل في العالم. 
االستدامة،  مجال  في  أهدافها  لتحقيق  جهودها  وضمن 
بنسبة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  لخفض  الشركة  تخطط 
الدولي  لالتحاد  ووفقًا   .2030 عام  بحلول   %25 إلى  تصل 
الخمسة  المراكز  في  «أدنوك»  تأتي  والغاز،  النفط  لمنتجي 
لالحتباس  المسببة  للغازات  إنتاجًا  ا¯قل  للشركات  ا¯ولى 
لغاز  انبعاثات  بأقل  وتتمتع  والغاز  النفط  قطاع  في  الحراري 

الميثان المركز بنسبة %0.01.
في  تنعكس  «أدنــوك»  نجاحات  أبرز  إن  القول  ويمكن 
المجلس  أقرها  التي  والنمو  للتحول   2030 استراتيجيتها 
ا¯على للبترول بأبوظبي في شهر نوفمبر عام 2016، والتي 
والتطوير  االستكشاف  مجال  في  الربحية  تعزيز  إلى  تهدف 
والبتروكيماويات  التكرير  مجال  في  القيمة  وزيادة  وا�نتاج 
الغاز.  من  ومستدامة  اقتصادية  إمدادات  على  والمحافظة 
إبرام  على  «أدنوك»  تركز  ا¯هداف  هذه  لتحقيق  منها  وسعيًا 
في  االستثمارية  الفرص  من  واالستفادة  جديدة،  شراكات 

مختلف شركاتها التابعة.
ونصف  العامين  خالل  تمكنت  فقد  «أدنوك»،  لـ  ووفقًا 
المجموعة  عالمة  وتوحيد  عملياتها  ترسيخ  من  الماضيين، 
وإطالق  ا¯ولى  للمرة  عالمية  مالية  أسواق  ودخول  التجارية 
توفير  إلى  إضافة  العام.  لالكتتاب  ¯سهمها  طرح  أول 
امتيازات جديدة في حقولها أمام شركاء استراتيجيين جدد، 

واتخذت أولى خطواتها نحو التوسع العالمي.

ا 2017 ادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة من الس 
ماراتي م  يار در ير النفطية، بالم ادرات  قيمة ال

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة من النفط تيا مالي ا يب 

يارات برمي 105 م
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وكالة  لتقرير  فوفقًا  أكلها.  تؤتي  التوجهات  هذه  وبدأت 
قيمتها  بلغت  شراكات  تحقيق  في  «أدنوك»  نجحت  رويترز، 
الثالث  السنوات  خالل  أميركي  دوالر  مليار   19 على  يزيد  ما 
الماضية كجزء من خطط أبوظبي �صالح وتحديث اقتصادها 
المجاالت  مختلف  على  االتفاقيات  هذه  وتوزعت  المحلي. 

لتشمل البنية التحتية والتكرير والتجارة وحقوق االمتياز.
االستثمار  شركتا  وقعت  الماضي،  الــعــام  ففي 
استثمار  اتفاقية  آر»،  كي  و«كي  روك»  «بالك  ا´ميركيتان، 
دوالر  مليارات   4) درهم  مليار   14,7 نحو  الستثمار  «أدنوك»  مع 
أميركي)  لالستحواذ على 40% من أصول أنابيب نقل وتوزيع 
السنغافوري  السيادية  الثروة  صندوق  أعلن  كما   النفط. 
(جي آس سي) عن عزمه استثمار 600 مليون دوالر أميركي 
ا´سهم  من  حصة  مقابل  النفط  ´نابيب  التحتية  البنية  في 

بنسبة %6.

وفي مجال التكرير والتجار، اتفقت شركتا إيني ا�يطالية 
دوالر  مليار   5,8 استثمار  على  النمساوية  ڤي  إم  وأوه 
في  حصصًا  التوالي،  على  و%15   %20 مقابل   أميركي 
المتبقية  بالحصة  «أدنوك»  احتفاظ  مع  للتكرير»  «أدنوك 

البالغة %65.
«أدنوك  ´سهم  عام  طرح  أول   2017 عام  شهد  كما 
للتوزيع»، حيث طرحت الشركة 10% من أسهمها لالكتتاب 
أبوظبي  سوق  في  أميركي  دوالر  مليون   851 بقيمة  العام 

لÃوراق المالية.
شركات  من  عدد  مع  االتفاقيات  من  سلسلة  وشكلت 
أدنوك،  شركة  إنجازات  أبرز  عامًا،   40 لمدة  الدولية  الطاقة 
مقابل  أميركي  دوالر  مليار   19 نحو  ا�جمالية  قيمتها  وبلغت 

امتياز في أعمال النفط والغاز.
 1,44 إجمالي  الفرنسية  توتال  شركة  دفعت  وتفصيًال، 
مليار دوالر أميركي مقابل حصة نسبتها 20% في امتياز «أم 
حين  في  السفلي».  «زاكوم  امتياز  في  و%5  ونصر»  الشيف 
في   %10 على  للبترول  الصينية  الوطنية  الشركة  حصلت 
دوالر  مليار   1,17 قيمته  استثمار  لقاء  بحريين  حقلين  امتياز 
أميركي. أما شركة سيبسا ا�سبانية فقد استثمرت 1,5 مليار 
20% في حقلي  دوالر أميركي للحصول على امتياز بنسبة 
التي  ا´خرى  الشركات  ومن  البحريين.  اللولو»  و«أم  «صرب» 
«أدنوك»،  مع  شراكتها  مددت  أو  جديدة،  اتفاقيات  أبرمت 
دوالر  مليون   600) الهندية  الطبيعي  والغاز  النفط  شركة 

نتا النفط الخا المتوق  مالي 
ا 2020 من »أدنوك« في نهاية 

 4 ماليين 
برمي يوميًا

%145

%74

%9

%29

ا  12 
 

ات ا  10 
 

ات ا  8 
 

ات ا  6 
 

ات ا  4 
 

ا  2 
 

0 
م  عم   ا

ا عا 2017
ا 2018 ا 2019 ا 2020

ا
ا

 
ر 

يار  11,39 م
 

يار  8,86 م
يار   8,11 م

 

يار  4,65 م
 

ارية ر قيمة العالمة الت م

28 . صوت األعمال

26-29 Arabic ADCCI Mar2020 Energy.indd   28 2/18/20   5:02 PM



أميركي) وشركة أوه إم ڤي (1,5 مليار دوالر أميركي) وشركة 
إنبيكس اليابانية (850 مليون دوالر أميركي).

وصرح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في حديثه 
ضمن فعاليات منتدى أسواق المال العالمية قائًال: «تسعى 
أدنوك لتعزيز التعاون مع ا�سواق المالية، فيما تعمل على 
يضمن  بما  وذلك  الذكي،  للنمو   2030 استراتيجية  تنفيذ 
قطاعا  يشهدها  التي  المتسارعة  المتغيرات  مع  التكيف 

الطاقة واالقتصاد في مختلف أنحاء العالم».
استثمارات  لتنفيذ  أدنــوك  شركة  مخططات  وضمن 
معاليه  أكد  المقبلة،  الخمس  السنوات  مدى  على  كبيرة 
مهمًا  عالميًا  العبًا  مكانتها  بترسيخ  تلتزم  المجموعة  أن 
تنفيذ  خالل  من  والبتروكيماويات،  والتكرير  الغاز  مجال  في 
استراتيجية طموحة لالستثمارات المحلية والعالمية، خاصة 
في ا�سواق ذات معدالت النمو المرتفعة. عالوة على ذلك، 
تخطط «أدنوك» لالستفادة من ا�سس المتينة التي توفرها 
مصفاة الرويس لتطوير أكبر مجمع متكامل في موقع واحد 
الكيماوية،  والصناعات  النفط  لتكرير  العالم  مستوى  على 
مرات  ثالث  البتروكيماويات  من  ا¿نتاجية  طاقتها  ومضاعفة 

لتصل إلى 14,4 مليون طن في عام 2025.
خطط  على  الجابر  سلطان  الدكتور  معالي  ــدد  وش
والبتروكيماويات  والتكرير  الغاز  مجال  في  «أدنوك»  توسع 
من  جديدة  لشريحة  جديدة  فرص  خلق  في  ستسهم  التي 
من  متنوعة  مجموعة  هناك  «ستكون  وأضاف:  المستثمرين، 
والخاصة،  المدرجة،  ا�سهم  ذلك  في  بما  االستثمار،  فرص 
تمويل  وكذلك  التحتية،  البنية  ومشاريع  الثابت،  والدخل 
المشاريع الجديدة وتحديث وتطوير عدد من المشاريع القائمة».

في  مفاوضات  تجري  المجموعة  بأن  أيضًا،  معاليه  وأفاد 
الذين  المحتملين  الشركاء  من  مجموعة  مع  الراهن  الوقت 

المؤهلة،  والكوادر  المتطورة  التقنيات  أحدث  يمتلكون 
والذين يبدون اهتمامهم بالتعاون مع الشركة التي تمتلك 
على  والحريصين  الناجحة،  الشراكات  من  متميزًا  سجال 
االستفادة من البيئة االستثمارية المستقرة واÈمنة في دولة 

ا¿مارات العربية المتحدة.
به  قامت  الذي  الناجح  السندات  إصدار  أن  معاليه  وذكر 
بقيمة  (أدكوب)  الخام  للنفط  أبوظبي  أنابيب  خط  شركة 
أقلية  لحصة  العام  ا�ولي  والطرح  أميركي،  دوالر  مليارات   3
في أسهم «أدنوك للتوزيع»، أمثلة ملموسة على المبادرات 
الجديدة الفعالة التي تقوم بها «أدنوك» لÎدارة االستباقية 

لمحفظة ا�صول ورأس المال.
بالنظر إلى سجل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
الطاقة  عمالق  أن  شك  ال  الماضية،  الثالث  السنوات  خالل 
ا�عمال  صعيد  على  يحتذى  رائدًا  أُنموذجًا  يعد  ا¿ماراتي 

ونجاحها. 
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الحلول  بفاعلية  جهودها  المتحدة  العربية  ا�مارات 
التي تستند إلى تقنية بلوك تشين، وصوًال إلى طرح 
منذ  العالم  حول  التقنية  هذه  أصداء  تعالت  أن  فبعد  الخدمات.  أفضل 
سنوات قليلة، جاء استخدامها في عدد من المشروعات الريادية بالدولة، 

مثل أنواع العمالت الرقمية وغيرها الكثير.
فوفقًا  فقط،  ذلك  على  تشين  بلوك  تقنية  إمكانات  تقتصر  وال 
تدقيق  بيانات  توفر  أن  التقنية  لهذه  يمكن  فإنه  ل©عمال،  هارفارد  لتقرير 
بتكلفة  المعلومات  نزاهة  من  والتحقق  التحويل،  لعمليات  ثابتة  رقمي 
منخفضة. ويمكن لهذه التقنية أيضًا، أن تسهم في تطوير ا¬عمال ونمو 
المعلومات  وتداول  ا�فصاح  خالل  من  العالمي،  الصعيد  على  ا¬فراد 
ذوي  وسطاء  أو  متخصصين  على  االعتماد  دون  من  با¬سواق،  الخاصة 

تكلفة مرتفعة.
وذكرت ورقة بيضاء صادرة عن مركز الثورة الصناعية الرابعة ل²مارات 
االقتصادي  المنتدى  ونشرها  المستقبل  دبي  مؤسسة  مع  بالتعاون 
تحقيق  ويمكنها  جدًا  عالية  كفاءة  ذات  تشين  بلوك  تقنية  أن  العالمي، 

وفورات طائلة.

تسخر

ترسيخ أسس 
الريادة التقنية

ا�مارات العربية المتحدة تعد الرائدة عالميًا في احتضان تقنية بلوك تشين، 
وقد تمكنت من تحقيق نجاحات قوية في هذا المجال.
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حالة  «دراسات  عنوان  حملت  التي  الورقة  أظهرت  كما 
البلوك  تطبيق  في  ا�مــارات  دولة  من  مستفادة  وتجارب 
نحو  ا�ماراتية  الحكومة  توفر  أن  المتوقع  من  أنه   تشين»، 
11 مليار درهم (3 مليارات دوالر أميركي)، إلى جانب التخلص 
من 398 مليون ورقة مطبوعة وتوفير 77 مليون ساعة عمل 
في  تشين  بلوك  تقنيات  من  االستفادة  خالل  من  سنويًا 

معالجة التعامالت اليومية.
دولة  حكومة  أطلقت   ،2018 عام  في  أنه  بالذكر  جدير 
للتعامالت  ا�مارات  استراتيجية  المتحدة  العربية  ا�مارات 
50% من  2021 (بلوك تشين) الهادفة إلى تحويل  الرقمية 
منصة  إلى  االتحادي  المستوى  على  الحكومية  التعامالت 

بلوك تشين بحلول عام 2021.
عمر  معالي  من  كل  أشار  البيضاء،  الورقة  مقدمة  وفي 
ومراد  االصطناعي،  للذكاء  دولة  وزير  العلماء،  سلطان  بن 
سونميز الرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي، إلى 
في  رائدًة  كانت  لطالما  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  أن 

االحتضان المبكر للتقنيات المبتكرة. 
ومنذ إطالق استراتيجية ا�مارات للتعامالت الرقمية 2021 
التعامالت  من   %50 تحويل  إلى  الهادفة   ،2018 عام  في 
الحكومية على المستوى االتحادي إلى منصة بلوك تشين، 
التكنولوجيا  تطوير  نحو  مهمة  خطوات  الحكومة  اتخذت 
على الصعيد المحلي، وهو ما ينعكس في قيام الصناعات 
المختلفة مع توافر الدعم الحكومي والتعاون الدولي. ومنذ 
ذلك الحين، استخدمت الدولة العديد من التطبيقات، فضًال 
وإطالق  والفعاليات  المؤتمرات  من  كبير  عدد  استضافة  عن 

المبادرات ذات الصلة.
إن تقنية بلوك تشين جزء ال يتجزأ من استراتيجية شاملة 
الصناعية  للثورة  ا�مارات  استراتيجية  أمام  الطريق  تمهد 
الرابعة الهادفة إلى تنمية االبتكار والتكنولوجيا المتطورة، 

لرفع القدرة التنافسية للبالد.
للتعامالت  ا�مارات  الستراتيجية  الرسمي  الموقع  وذكر 
ا�مارات  دولة  حكومة  أن  تشين)،  (بلوك   2021 الرقمية 
المستقبل  تكنولوجيا  توظيف  إلى  تهدف  المتحدة  العربية 
لخدمة ا�نسان، من خالل تسجيل وتوثيق التعامالت الرقمية 
للبيانات  مميزة  بصمة  وتخصيص  تشين،  بلوك  بتكنولوجيا 

رفع  إلى  يؤدي  بشكل  تغييرها،  أو  اختراقها  يمكن  ال  الرقمية 
مستوى اÁمن الرقمي للبيانات الوطنية، وخفض التكاليف 
التشغيلية، عبر الحّد من التعامالت الورقية، وبالتالي تسريع 

عملية اتخاذ القرار.
و120  حكومية  مؤسسة   40 على  يزيد  ما  قامت  وقد 
من  أكثر  بتبني  تشين،  بلوك  تقنية  في  متخصصة  شركة 
200 مبادرة للتقنية في مختلف أرجاء دولة ا�مارات العربية 

»لطالما كانت دولة اإلمارات العربية 
ان المبكر  ت دًة في ا المتحدة را
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شركة  الرائدة،  والشركات  المؤسسات  هذه  ومن  المتحدة. 
ا�مــارات  ومؤسسة  ــوك)،  (أدن الوطنية  أبوظبي  بترول 
لالتصاالت (اتصاالت) وبنك أبوظبي ا�ول ومصرف أبوظبي 
أبوظبي  وموانئ  المركزي  ا�مــارات  ومصرف  ا�سالمي 

وموانئ دبي العالمية.
في العام الماضي على سبيل المثال، قامت «اتصاالت 
ديجيتال» بتطوير منصة عمليات مصرفية تجارية باستخدام 
 ،«UAE Trade Connect» تقنية «بلوك تشين» تحت اسم
تطوير  جاء  حيث  ا�ول،  أبوظبي  بنك  مع  بالتعاون  وذلك 
هذه المنصة وتدشينها بهدف الحماية من مخاطر التمويل 
المتحدة  العربية  ا�مارات  المزدوج واالحتيال مع تركيز دولة 

على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فقد  البيضاء،  الورقة  طرحتها  حالة  لدراسة  ووفقًا 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  المالية  التجارة  غدت 
الذي  ا�مــر  نموًا،  تشهد  الفواتير  حسومات  باستخدام 
فواتير  ازدواجية  مخاطر  لتجنب  وحماية  رقابة  فرض  يتطلب 
احتمالية  مع  متزايدًا  اهتمامًا  ا�مر  ويشهد  المقرضين. 
وانبثاق  نفسها  للفاتورة  البنوك  من  مجموعة   تمويل 
فواتير االحتيال خالل العملية نظرًا إلى ضعف التواصل بين 

هذه البنوك.
وفي سياق تجنب عمليات االحتيال الناجمة عن ازدواجية 
التعاون  جسور  مد  إلى  المنصة  عمدت  الفواتير،  تمويل 
رأس  بنك  مثل  الدولة،  في  العاملة  البنوك  مختلف  مع 
التجاري  دبي  وبنك  الوطني  دبي  ا�مارات  وبنك  الخيمة 
أبوظبي  ومصرف  المشرق  وبنك  الوطني  الفجيرة  وبنك 

ا�سالمي والبنك التجاري الدولي.
على  الرقمية  أبوظبي  هيئة  تعمل  مماثل،  نحو  على 
تبادل  على  تساعد  حكومية  تشين  بلوك  منصة  تطوير 
أبوظبي  الجهات الحكومية في  آمنة وموثوقة بين  بيانات 
هيئة  أن  البيضاء  الورقة  وذكرت  الخارجية.  والمؤسسات 
متعددة  استراتيجية  بتدشين  قامت  الرقمية  أبوظبي 
المحاور لتطوير المنصات التي تستخدم تقنية بلوك تشين 
أبوظبي.  في  الحكومية  المؤسسات  ضمن  واستخداماتها 
بنشر  ا�ولية،  مراحلها  في  االستراتيجية  أسهمت  وقد 
 الوعي حول تقنية بلوك تشين، وتدشينها بشكل شمولي 
مستوى  على  ــاٍل  ع أثــر  ذات  استخدام  ــاالت  ح وتطوير 

المؤسسات الحكومية.
من ا�مثلة ا�خرى، تعاون شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) مع شركة «آي بي إم» ا�ميركية في إطالق مشروع 
في  تشين»  «بلوك  تقنية  يوظف  آلي  لنظام  تجريبي 
المنتجة  الكميات  حساب  عمليات  في  التكامل  تحقيق 
مجال  في  أدنوك  شركات  مجموعة  بين  والمتبادلة  يوميًا 

إنتاج النفط والغاز.
التكنولوجيا  وحدة  مدير  المغيربي،  عبدالناصر  ويقول 
الرقمية في «أدنوك» في هذا الصدد: «ستعمل تقنية بلوك 
بشكل  ستسهم  حيث  ا�عمال،  شكل  تغيير  على  تشين 
في  دورها  خالل  من  التشغيلية  التكاليف  خفض  في  كبير 
من  أكبر  وعدد  أطول  لوقت  تحتاج  التي  العمليات  تقليل 
المنتجات  وتداول  تسويق  عمليات  وتعزيز  العاملة،  ا�يدي 

لتحقق قيمة مستدامة على المدى البعيد».
جهة  أول  أبوظبي  موانئ  أصبحت  أخرى،  ناحية  من 
محلية تختبر تقنية «بلوك تشين» دوليًا بالتعاون مع ميناء 
آمن  بشكل  العمليات  إتمام  لضمان  البلجيكي  أنتويرب 

وخفض نفقات تكامل ا�نظمة.

وك تشين نية ب استطالع ت
تبنى مركز ا�مارات للثورة الصناعية الرابعة استطالعًا شمل 
ما يزيد على 100 خبير من 60 جهة حكومية وخاصة، تعمل 
مراحل  إلى  التعرف  بهدف  تشين،  بلوك  تقنية  تطبيق  على 
والمقبلة  الحالية  التحديات  وأبرز  تشين  بلوك  تقنية  تطبيق 

وأهم عوامل النجاح المرتبطة بها.
للتطبيق  القابلة  الحلول  تحديد  أن  االستطالع  كشف 
بشكل مبكر يشكل العامل ا�كثر أهمية بالنسبة لما يصل 
80% من الجهات الحكومية في دولة ا�مارات العربية  إلى 
للشركات  بالنسبة  الرئيسة  النجاح  عوامل  وأن  المتحدة، 
المشروع  نطاق  بتحديد  ترتبط  حجمًا  ا�كبر  والمؤسسات 

وا�دوار والمسؤوليات بشكل واضح. 
التحدي  المعنية  ا�طراف  مع  التنسيق  يشكل  حين  وفي 
مؤسسات  من  عدد  أشار  الحكومية،  للجهات  بالنسبة  ا�برز 
القطاع الخاص إلى أن عدم الوضوح التنظيمي يمثل واحدًا 

من أهم التحديات.
آراء مقدمي الخدمات حول  واختُتم االستطالع: «توحدت 
دراسات  واستخدام  المحكمة  التفاعلية  االستراتيجية  أن 
التطبيقية  الهيكلة  وضع  على  ساعدت  والتجارب  الحاالت 

بشكل فعال وتقديم قيمة مضافة إلى العمالء». 

ا
 

 م

مارس 2020  . 33

التكنولوجيا

30-33 Arabic ADCCI Mar2020 Technology.indd   33 2/18/20   4:38 PM



34 . صوت األعمال

34-37 Arabic ADCCI Mar2020 Banking.indd   34 2/18/20   4:39 PM



التحديات  مواجهة  في  المتحدة  العربية  ا�مارات  في  المصرفي  القطاع 
إذ  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  العالمي  االقتصاد  شهدها  التي 
االرتقاء  من  الوطني  االقتصاد  ركائز  أهم  إحدى  يعد  الذي  الحيوي  القطاع  هذا  تمكن 
بجودة خدماته وترسيخ بيئة مصرفية قوية، فضًال عن القيام بدور بارز في نمو إجمالي 

الناتج المحلي للدولة. 
حيث  من  الدولة  بنوك  أكبر  يعد  الذي  ا©ول  أبوظبي  بنك  حقق  السياق،  هذا  في 
وصل  حيث   ،2018 بعام  مقارنة   %4 بنسبة  ا©رباح  ارتفعت  حيث  بارزًا  نموًا  ا©صول، 
2019، ما يعكس ا©داء القوي  12,5 مليار درهم في عام  صافي أرباح المجموعة إلى 

©عمال البنك الرئيسة في ظل التحديات الراهنة.
وتعليقًا على هذه النتائج، أفاد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس 
إدارة بنك أبوظبي ا©ول، بأن البنك يواصل تحقيق نتائج متميزة عامًا بعد آخر منذ عملية 
االندماج. وأضاف سموه: «على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة وتقلبات ا©سواق 
عام  ونستهل  متميزة.  نتائج  تحقيق  في  يستمر  البنك  أن  إال  وعالميًا،  محليًا  المالية 
2020 بمعدالت رسملة قوية، ا©مر الذي يمكننا من دعم خططنا التنموية المستقبلية 

في دولة ا�مارات العربية المتحدة وفي ا©سواق االستراتيجية».

ن

نمو أرباح البنوك 
اماراتية 

 القطاع المصرفي في دولة ا�مارات العربية المتحدة يواصل تحقيق 
 العوائد وا©رباح، مع التركيز على دعم االقتصاد المحلي والقطاع الخاص 

على حد سواء، بما في ذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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بتوزيع  البنك  إدارة  مجلس  أوصى  متصل،  نحو  على 
السنة  عن  الواحد  للسهم  فلسًا   74 بقيمة  نقدية  أرباح 
نجاح  على  تأكيدًا   2019 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية 
تقديم  على  أساسي  بشكل  ترتكز  التي  البنك  استراتيجية 
وأفضل  للعمالء  المصرفية  الخدمات  من  مستوى  أعلى 

العوائد للمساهمين.
البنك  ِقبَل  من  الممنوحة  والسلفيات  القروض  وبلغت 
مع  مقارنة   ،%16 نسبته  بارتفاع  درهــم،  مليارات   408
الفترة نفسها من عام 2018، وبنسبة 8% مقارنة مع الربع 
بنسبة  العمالء  ودائع  ارتفعت  كما   .2019 عام  من  الثالث 
مدعومة   2018 عام  من  نفسها  الفترة  مع  مقارنة   ،%12
ومصر  السعودية  العربية  المملكة  من  كبيرة  بمساهمات 
إلى  المصروفات  معدل  بلغ  كما  والهند.  كونج  وهونج 
يعكس  ما   ،%26.8 االندماج)  تكاليف  (باستثناء  ا´يرادات 
ضبط التكاليف في ظل تواصل االستثمارات في المبادرات 
الرقمية واالستراتيجية، وهو ما يتجلى في تبني المجموعة 
المصرفية عددًا من الشراكات الرقمية ونماذج عمل جديدة، 
لتصبح بذلك كيانًا يعتمد بشكل أكبر على البيانات الرقمية 

من خالل التحليل المتطور والذكاء االصطناعي. 
خدمات  البنك  أطلق  المجموعة،  عن  صادر  لتقرير  ووفقًا 
الذكية،  الهواتف  تطبيقات  عبر  جديدة  وتسهيالت  هاتفية 
مالية  تداوالت  منصة  وتدشين  رقمية  محفظة  جانب  إلى 

مدعومة بتقنية بلوك تشين.
الحالي  العام  مطلع  في  اÄول  أبوظبي  بنك  قام  كما 
الشهيرة،  الصينية  الدفع  محفظة   ،«Alipay» مع  بالتعاون 
ما  والبيع،  التجزئة  متاجر  في  الخدمة  هذه  نشر  بهدف  وذلك 
والزوار  الدولة  في  المقيمين  الصينية،  الجالية  أفراد  يخدم 
تعد  التي  الدفع  خدمة  استخدام  وإمكانية  سواء،  حد  على 

اÄشهر واÄكبر في جمهورية الصين. وجاء في بيان رسمي، 
أن البنك سيوفر خدمة الدفع عن طريق التطبيق في 27 ألف 
من   «Alipay» الشراكة  هذه  ستمكن  حيث  بالدولة،  متجر 
تقديم خدمتها لقاعدة عمالئها في الصين البالغ عددها 90 
في  لهم  ومرنة  سهلة  دفع  خدمة  وتوفير  مستخدم،  مليون 

ربوع ا´مارات العربية المتحدة.
الراهن  الوقت  في  خدماته  يقدم  البنك  أن  بالذكر  جدير 
وقنوات  فرعًا   76 خالل  من  عميل  مليون   2,5 إلى  يصل  لما 

مصرفية أخرى في جميع إمارات الدولة.
تحفيز  في  محوري  بدور  البنك  يقوم  ذلك،  على  عالوًة 
االقتصاد المحلي من خالل تشجيع االستثمار وضخ المزيد من 

رؤوس اÄموال.
وصرح سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لوكالة أنباء 
المشروعات  بتمويل  البنك  التزام  «منذ  قائًال:  (وام)  ا´مارات 
سنوات،   10 مدار  على  درهم  مليارات   10 بقيمة  المستدامة 
سنوات،  أربع  مرور  وبعد   ،2019 عام  نهاية  ومع  اÐن  وحتى 
قبل  كامًال  التزامه  تحقيق   من  اÄول  أبوظبي  بنك  تمكن 

الموعد بست سنوات». 
لالحتفال  الدولة  استعدادات  «ومع  سموه:  وأضــاف 
ترسيخ  في  جهوده  البنك  يواصل  الذهبي،   باليوبيل 
أهداف  لدعم  الرئيسيين  الشركاء  أحد  بوصفه  مكانته 
مكانًا  العالم  جعل  في  وا´سهام  المستدامة،  التنمية 

أفضل Äجيال المستقبل».

دي العهد رفي  كيان م
شهد القطاع المصرفي في ا´مارات العربية المتحدة والدة 
اتفاق  بعد  قوية،  بإمكانات  تتمتع  جديدة  مصرفية  مجموعة 
االندماج  على  الوطني  االتحاد  وبنك  التجاري  أبوظبي  بنك 

ا     
  

ما   م 
ا  
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الماضي،  العام  خالل  الهالل  مصرف  على  واالستحواذ 
مؤسسة  أكبر  ورابع  مصرفية  مؤسسة  أكبر  ثالث  ليصبح 

مصرفية إسالمية في الدولة.
عريقات،  عالء  ذكر  النتائج،  عن  ا�عالن  هامش  وعلى 
بنك  مجموعة  إدارة  مجلس  وعضو  التنفيذي  الرئيس 
من  بالعديد  حافًال  عامًا  كان   2019 أن  التجاري،  أبوظبي 
رسخت  حيث  التجاري،  أبوظبي  بنك  لمجموعة   ا�نجازات 
المجموعة مكانتها مؤسسة مصرفية أكبر وأقوى، وتمّكنت 
من  الرغم  على  قوي  وأداٍء  متميّزة  نتائج  تحقيق  من  مجددًا 

التحديات االقتصادية. 
وأعلن البنك عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 5,244 مليار 

درهم وعائد على حقوق المساهمين بقيمة %11.2.
إلى ذلك، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف 
بنك أبوظبي التجاري عند A-1/A، من حيث ا�صدارات طويلة 
من  مستفيدًا  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع  ا¼جل  وقصيرة 
الراسخة  ومكانته  الجارية  العمليات  وقوة  ا�داري  االستقرار 
في  والمستقرة  المتوقعة  عوائده  إلى  إضافًة  البالد،  في 

مختلف مؤشرات ا¼عمال.
في  الصادر  تقريرها  في  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  وأفادت 
أبوظبي  بنك  أنشطة  بأن  الماضي،  العام  ديسمبر  شهر 
خالل  تندمج  الهالل  ومصرف  الوطني  االتحاد  وبنك  التجاري 

فترة أقل من المتوقعة، مدفوعة برضا العمالء. ومن المتوقع 
بنك  وعمليات  مكانة  ترسيخ  في  االندماج  هذا  يسهم  أن 
ا�مارات  دولة  في  قوتها  من  الرغم  على  التجاري  أبوظبي 
المصرفية  الخدمات  صعيد  على  خاصًة  المتحدة،  العربية 

ا�سالمية والتجزئة.
مما ال شك فيه أن بنك أبوظبي التجاري ال يزال في طور 
لضمان  الثالثة  البنوك  دمج  عن  الناجمة  التغيرات  تطبيق 
عمالء  دمج  ذلك  ويشمل  العمليات،  وكفاءة  سالسة 
عمليات  أن  التجاري  أبوظبي  بنك  ويعتقد  اÈخرين.  البنكين 
مستهدفة  وفورات  تحقيق  في  ستسهم  السريعة  االندماج 
بقيمة 840 مليون درهم، حيث حقق البنك بالفعل وفورات 

بقيمة 350 مليون درهم في الوقت الراهن. 
نسبة  أن  رسمي  بيان  في  التجاري  أبوظبي  بنك  وذكر 
 2019 عام  من  الرابع  الربع  نهاية  في  الدخل  إلى  التكلفة 
 ،%35.1 إلى  وصلت  قد  االنــدمــاج)  تكاليف  (باستثناء 
يشكل  ما   ،2018 عام  نهاية  في   %39.5 بنسبة  مقارنة 
التزام  نتيجة   ،(%4.40) أساس  نقطة   440 بمقدار  تحسنًا 
االندماج  خطة  وتنفيذ  التكاليف  �دارة  منضبط  بنهج   البنك 

بكفاءة عالية.
جدير بالذكر أن مراحل االندماج المستهدفة تمضي ُقدمًا 

على أن تكتمل بحلول الربع الثاني من العام الحالي.
العربية  ا�مارات  دولة  بنوك  تستفيد  متصل،  نحو  على 
المتزايدة. ففي العام  المتحدة من اهتمامات المستثمرين 
حد  رفع  اعتماد  على  ا¼ول  أبوظبي  بنك  حصل  الماضي 
من  عزز  الذي  ا¼مر   ،%40 إلى   %25 من  ا¼جنبية  الملكية 
أسعار ا¼سهم. في حين أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نمو 

حصص المستثمرين ا¼جانب في المؤسسة المصرفية.

مد يد العون
لعب تركيز بنوك أبوظبي الكبيرة على ا�قراض دورًا محوريًا 
حيث  المتحدة،  العربية  ا�مارات  دولة  اقتصاد  انتعاش  في 
ذكر تقرير المصرف المركزي الربعي - الربع الثالث 2019 - 
أن إجمالي االئتمان واصل نموه القوي ليسجل معدًال بنسبة 
شهد  حين  في   ،2018 عام  من  الثالث  بالربع  مقارنًة   ،%5

إجمالي ا¼صول نموًا بنسبة 6.5% مقارنًة بالفترة نفسها.
في  المركزي  المتحدة  العربية  ا�مــارات  مصرف  وذكر 
تقريره: «في الربع الثالث من عام 2019، نمت الودائع على 
في  الزيادة  إلى  رئيس  بشكل  ذلك  ويعزى  سنوي،  أساس 

الودائع الحكومية وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة».
حيث  انتعاشه،  واصل  االئتمان  بأن  أيضًا،  التقرير  وأفاد 
تقوده   ،2019 عام  من  الثاني  الربع  في  أعلى  نموًا  سجل 
الشركات الخاصة، وذلك دعمًا للنمو في جميع القطاعات 
مؤشرات  تدل  ذلــك،  على  عــالوة  الطاقة.  قطاع  بخالف 

السالمة المالية على سالمة النظام المصرفي واستقراره.
المصرفي  للقطاع  العام  ا¼داء  اتسم  ا¼مر،  واقع  في 
2019. وال تزال البنوك  با�يجابية خالل الربع الثالث من عام 
العاملة في دولة ا�مارات تتمتع برسملة جيدة، حيث بلغت 
ا¼ولى  المال  رأس  وشريحة   %17.7 المال  رأس  كفاية  نسبة 
المال  رأس  شريحة  من  العادية  ا¼سهم  وحصة   %16.5
المتطلبات  من  بكثير  أعلى  نسبة  وهي   ،%14.7 ا¼ولى 
بلغت  وقد  المركزي.  المصرف  عليها  ينص  التي  التنظيمية 
نهاية مع  درهم  تريليون   2,6 نحو  الوطنية  البنوك   أصول 

للمؤسسات  ــم  دره مليار  و280   2019 سبتمبر  شهر 
المصرفية ا¼جنبية. 

ة  مو ات لم ا افاًل بالعديد من اإلن امًا  »كان 2019 
ة مكانتها  مو ي رسخت الم  ، ار بي الت بن أبو

ددًا من  ، وتمكنت م رفية أكبر وأقو سسة م م
ي  نها تح ي نتا متميزة وأدا قو نت  تح

د   ا م و يار در يمة 5,244 م افي أربا ب
يمة %11.2». مين ب وق المسا
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تُصنّف مجموعة ا�مارات لالتصاالت «اتصاالت» على أنها 
العالمة التجارية ا�على قيمة في منطقة الشرق ا�وسط 

وشمال أفريقيا.. لماذا؟
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لتعزيز  جهودها  بذل  «اتصاالت» 
انعكس  ما  المرموقة،  مكانتها 
يزيد  لما  خدماتها  وتوفير  دولة   16 في  انتشارها  توسع  على 
في  المساعي  هذه  أثمرت  وقد  مشترك.  مليون   148 على 
الهاتفية  الخدمات  مستخدمي  أوساط  بين  سمعتها  ترسيخ 

في منطقتي الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا.
فاينانس  براند  وكالة  ِقبَل  من  الصادر  التقرير  وبحسب 
وتوفير  تقييم  مجال  في  العالم  مستوى  على  الرائدة 
محفظة  قيمة  بلغت  فقد  التجارية،  ا�عمال  استشارات 
مليار   11 من  يقرب  ما  اتصاالت  لمجموعة  التجارية  العالمة 
دوالر أميركي، وتضم تحت مظلتها عالمات تجارية عدة، مثل 
في  و«موبايلي»  أفغانستان»  و«اتصاالت  مصـر»  «اتصاالت 
فون  «يو  المغرب»،  و«اتصاالت  السعودية  العربية  المملكة 

(Ufone)» و«بي تي سي إل (PTCL)» في باكستان.
«براند  لـ  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  هاي  ديفيد  يقول 
هي  اليوم  اتصاالت  مجموعة  تكون  أن  «يسرنا  فاينانس»: 
500 عالمة تجارية  الخدمية ا�ولى من بين  التجارية  العالمة 
جهودها  تسهم  إذ  التوالي،  على  الثالثة  للمرة  وذلك  أخرى، 
حتى  الشامل،  االبتكار  عجلة  دفع  في  والملموسة  الحثيثة 

أصبحت أحد الرواد العالميين في هذا المجال».
ويبدو ذلك جليًا من خالل ما تقدمه المجموعة من شريط 
عام  كل  نشهدها  التي  المبتكرة  الرقمية  الحلول  من  واسع 
على  عالوًة  جيتكس،  معرض  في  الدورية  مشاركاتها  عبر 
في   5G الخامس  الجيل  شبكة  وتمكين  نشـر  في  نجاحها 
دولة اÁمارات العربية المتحدة التي ستكون الركيزة الرئيسة 
فعالياته  تنطلق  سوف  والذي  دبي،   2020 إكسبو  لمعرض 

في شهر أكتوبر المقبل.

وشمال توا ا�وسط  الشرق  منطقتي  أن  فيه  شك  ال  مما 
أفريقيا تشهدان تنافسية عالية في قطاع االتصاالت، بالنظر 
التي  فيه  العاملة  والدولية  المحلية  الشركات  عدد  إلى 
إلى ذلك،  رفيع.  تتسم بقدرة عالية وإمكانات على مستوى 
التكنولوجيا  انتشار  مع  والتطور  التقدم  في  القطاع  يستمر 
تطلعات  مواكبة  بهدف  يوم،  بعد  يومًا  والحديثة  المتطورة 
جميع المتعاملين وكفاءة ا�عمال. وقد تمكنت «اتصاالت» 
ما  المنطقة،  في  مرموقتين  وسمعًة  مكانًة  تحقيق  من 
المتغيرات  مع  السـريع  التكيف  على  قدرتها  في  ينعكس 
الديناميكية الرقمية في ا�سواق التي تعمل فيها، وكذلك 
مستوى  على  التجارية  العالمة  نشر  في  الناجحة  مبادراتها 

العالم وتعزيز التفاعل مع عمالئها.
العبدولي،   Çعبدا صالح  المهندس  أفاد  ناحيته،  من 
إلى  الوصول  بأن  اتصاالت،  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
ومع  «اليوم  وأضاف:  عليها،  المحافظة  من  أسهل  القمة 
الصدارة اÁقليمية لعالمة اتصاالت التجارية إنما تؤكد فاعلية 
المجتمعات  في  المجموعة  تبذلها  التي  الدؤوبة  الجهود 
الحديثة  التقنيات  في  االستثمار  عبر  تخدمها   التي 
من  مجموعة  وتأسيس   5G الخامس  الجيل  شبكة  مثل 

العالمات العالمية».
تبنته  الذي  لالستطالع  وفقًا  اتصاالت،  مجموعة  أن  يُذكر 
أكبر  تصنيف  ضمن   19 الـ  بالمركز  تأتي  فاينانس»،  «براند 
تعد  التي  المرتبة  االتصاالت،  قطاع  في  التجارية  العالمات 

ا�على في تاريخها.
المتحدة  العربية  اÁمارات  دولة  تعد  متصل،  نحو  وعلى 
إحدى الدول ا�ولى في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا التي 
دعم  شأنها  من  والتي   ،(5G) الخامس  الجيل  تقنية  تتبنى 
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سرعة اتصال مختلف ا�جهزة والهواتف وضمان أعلى معايير 
الجودة. كما تجدر ا�شارة إلى أن هناك عددًا قليًال من الدول 
ا�جهزة  محدودية  إلى  نظرًا  التكنولوجيا،  هذه  تتبنى  التي 
المتوقع  من  أنه  إال  الدعم،  لتوفير  كافية  بقدرة  تتميز  التي 
ا�عمال  تجربة  على  التأثير  في  التقنية  هذه  تسهم  أن 

والمتعاملين عند إطالقها بشكل كامل وواسع النطاق.
وحسب بحث تبنته مجموعة «اتصاالت»، يوجد في الوقت 
للهواتف  مستخدم  مليارات  خمسة  إلى  يصل  ما  الحاضر 
على  يزيد  ما  إلى  الرقم  هذا  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  الذكية، 
بشكل  مدفوعًا  سنوات،  خمس  من  أقل  خالل  مليار   7,2
رئيس بتزايد أعداد مستخدمي شبكات الجيل الخامس التي 
لما  بالعالم  المحمولة  البيانات  حجم  ربع  على  ستستحوذ 

تقدمه من سرعة فائقة وتجربة استخدام غير مسبوقة.
في شهر أكتوبر عام 2019، نجحت «اتصاالت» في إجراء 
الجيل  شبكة  على  الكامل  باالعتماد  هاتفية  مكالمة  أول 
شركة  أول  بذلك  لتصبح   ،Stand-Alone بتقنية  الخامس 
المتحدة ومنطقة الشرق ا�وسط  العربية  في دولة ا�مارات 
وشمال أفريقيا تحقق هذا ا�نجاز غير المسبوق. تبع ذلك، إحراز 
المستقلة،  الخامس  الجيل  لشبكة  جديدة  قياسية  سرعة 
3,1 جيجابت في الثانية،  حيث وصلت سرعات التحميل إلى 
السرعة  هذه  يسجل  العالم  في  مشغل  أول  بذلك  لتكون 
المعايير  تعتمد  التي  المستقلة  الخامس  الجيل  شبكة  عبر 

الشبكية المخصصة للجيل الخامس.
في هذا السياق، يقول المهندس سعيد الزرعوني، النائب 
مجموعة  في  المتحرك  الهاتف  لشبكات  للرئيس  ا�ول 
الخامس  الجيل  شبكة  استخدام  با�مكان  «أصبح  اتصاالت: 
منها،  الصناعية  القطاعات  سيّما  ال  القطاعات،  مختلف  عبر 

ارية  ي العالمة الت ت اليو  ا ة ات مو »يسرنا أن تكون م
مرة  ل ل ، و ر ارية أ المة ت ول من بين 500  الخدمية ا

موسة في  ة والم ي ا الح هود ة  التوالي،  تسهم  ال ال
د الرواد العالميين في  بحت أ ت أ  ، بتكار الشام ة ا دف 

ر  ارية ما ي ة العالمة الت ت قيمة محف ي ب  ، ا ا الم
ر أميركي«. يار دو من 11 م

، ي ها
ا ا      
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وفي  الشبكة،  إمكانات  تحسين  في  يسهم  الذي  وبالشكل 
خاصة  عليها،  المعتمدة  الرقمية  والحلول  الخدمات  توفير 

الذكاء االصطناعي».
التقنية  هــذه  أن  الــرائــدة  االتــصــاالت  شركة  وتعتقد 
لتصبح  القريب،  الوقت  في  واسعًا  انتشارًا  ستشهد   الحديثة 
ل�عمال  وداعمًا  الرئيسة  الفعاليات  مختلف  في  ركيزًة 
العاجلة  خاصة  المباشرة،  ا¦خبار  وقدرة  وا§خبارية  الصحفية 

منها بسرعة فائقة.
مظاهر  طياتها  في  تحمل  أن  شأنها  من  التقنية  هذه  إن 
كانت مستحيلة، مثل مفهوم المذيع الهولوجرام (أو الطيف 
كبيرة  منفعة  وذات  حقيقة  ستصبح  والتي  ا¦بعاد)  ثالثي 
لحماية المراسلين الصحفيين في بعض ا¦ماكن، فضًال عن 

أن الجمهور سوف يتمكن من عيش تجربة المراسل من خالل 
المتابع  وتجعل  االفتراضي  العالم  ستتعدى  التي  التجارب 

في صميم الحدث.

أدا مالي معز
أعمالها  تنمية  في  ا§ماراتية  االتصاالت  شركة  تستمر 
واستثماراتها، ففي شهر أكتوبر الماضي أعلنت المجموعة 
عن تحقيق صافي أرباح خالل ا¦شهر التسعة ا¦ولى من عام 
في   .%2.1 نسبته  نمو  وبمعدل  درهم  مليار   6,7 بلغ   2019
ا§جمالية  اتصاالت  مجموعة  مشتركي  قاعدة  شهدت  حين 
مقارنًة   5% إلى  وصلت  سنوية  بزيادة  مشترك،  مليون   148

بالفترة نفسها من عام 2018.
الرقمي  االبتكار  على  التركيز  وليد  النمو  هذا  جاء 
 Ãعبدا صالح  المهندس  يقول  المتعاملين.  خدمة  وتعزيز 
البنية  في  اتصاالت  مجموعة  استثمارات  «إن  العبدولي: 
البشرية  كوادرها  وتمكين  تدريب  في  وجهودها  التحتية، 
منحتها الثقة للمضي ُقدمًا نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية 
والمستقبلية  الحالية  عمالئها  ومتطلبات  احتياجات  وتلبية 

في مختلف المجتمعات التي تعمل بها».
وإلى جانب جهودها في تطوير وتوسعة عملياتها على 
«اتصاالت»  تقوم  المتحدة،  العربية  ا§مارات  دولة  مستوى 
سبيل  فعلى  ا¦خرى.  ا¦سواق  في  مكثف  بشكل  باالستثمار 
المال  رأس  استثمارات  زيادة  إلى  المجموعة  تسعى  المثال، 
قدرات  وتحسين  الرابع  الجيل  تقنية  تطوير  على  والتركيز 
أكبر  صاحبة  تعد  التي  العربية  مصر  جمهورية  في  شبكاتها 
المجموعة  تقوم  حيث  العربي،  العالم  في  سكاني  تعداد 
وفقًا  وذلك  متعامل،  مليون   26,5 يناهز  لما  خدماتها  بتوفير 

§حصاءات الربع الثالث من عام 2019.
على  وتعمل  المجموعة  تمضي  نفسه،  النهج  على 
عدد  يبلغ  التي  باكستان  جمهورية  في  استثماراتها  تكثيف 
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نطاق  وتوسيع  تطوير  بهدف  نسمة،  مليون   200 سكانها 
مليون   25,2 لـ  المقدمة  بالخدمات  واالرتقاء  شبكاتها 

متعامل في البالد.
المغرب  اتصاالت  مجموعة  شهدت  ذلك،  على  عالوة 
ا�سواق  من  عدد  بخدمة  تقوم  التي  «اتصاالت»  لـ  التابعة 
وجمهورية  فاسو  وبوركينا  وبنين  المغرب  مثل  الناشئة، 
أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار (ساحل العاج سابقًا) وتشاد 
والغابون ومالي وموريتانيا ونيجيريا وتوغو، نموًا في العوائد 
وعدد المتعاملين، إذ ارتفع عدد المشتركين في المجموعة 
ليصل إلى 67,6 مليون في الربع الثالث من عام 2019، هذا 
من  نفسها  بالفترة  مقارنًة   ،%11 بنسبة  زيادة  يشكل  الرقم 
 %0.7 بلغ  طفيفًا  نموًا  ا�رباح  شهدت  حين  في   .2018 عام 
 %27 بنسبة  المال  رأس  إنفاقات  الشركة  بزيادة  مدعومًا 

بهدف توسيع نطاق عملياتها.
الدولية  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  دويدار،  حاتم  أوضح 
ميدل  وورلد  تيليكوم  مؤتمر  خالل  اتصاالت،  مجموعة  في 
الرقمي  االنتشار  أن   ،2019 إيست  ميدل  ورلد  وكاريرز  إيست 
الذي تشهده صناعة االتصاالت يوجد اليوم بقوة في نماذج 
دور  إلى  ــدار  دوي أشار  كما  المختلفة.  العمل  منظومات 
«اتصاالت» في تزويد القطاعات ا�خرى بحلول اتصال تمكنها 

من تعزيز نموها وتطورها في عالم االقتصاد الرقمي.
كما تسعى مجموعة «اتصاالت» إلى تمكين القطاعات 
تقديم  عبر  إمكاناتها  تحقيق  في  ومساعدتها  ــرى  ا�خ
أعلنت  الماضي  يناير  شهر  ففي  لعمالئها.  متطورة  خدمات 
مع  استراتيجية  شراكة  في  دخولها  عن  ديجيتال»  «اتصاالت 
المال،  وعبيد  محمد  لمجموعة  التابع  ا�ميركي  المستشفى 
Æطالق أول خدمة رعاية صحية عن بُعد في القطاع الخاص. 
وستمكن هذه المنظومة الجديدة مواطني ومقيمي دولة 
اÆمارات العربية المتحدة من االستفادة من خدمة االستشارة 
بالصوت  ذكية  تفاعلية  منصة  عبر  وذلك  بُعد،  عن  الطبية 

للهاتف  تطبيق  عبر  ديجيتال»  «اتصاالت  توفرها  والصورة، 
المتحرك أو متصفح الويب.

«اتصاالت»  أطلقتها  التي  الجديدة  االتصال  حلول  من 
والتعاون،  االتصال  لخدمات  موحدة  سحابية  منصة  أيضًا، 
ومنصة سحابية لخدمة المتابعة والتحليل بكاميرات الفيديو 
ذلك،  على  عالوة  والمتوسطة.  الصغيرة  الشركات  تخدم 
أحدث  واقتناء  احتضان  على  المتعاملين  «اتصاالت»  تشجع 
ا�جهزة الذكية واالستفادة من برنامجها الخاص «ارتقي في 
هواتفهم  استبدال  من  المتعاملين  يمّكن  الذي  وقت»  أي 
من  االنتهاء  بعد  جديدة  بأخرى   iPhone عالمة  من  القديمة 

عقد مدته 12 شهرًا. 
اتصاالت  خدمات  إلى  بحاجة  الدول  أن  فيه،  شك  ال  مما 
متطورة وذات كفاءة عالية لمواكبة ركب التطور الرقمي، 
الحديثة  التقنيات  في  اتصاالت  مجموعة  استثمار  جاء  وقد 
أمامها  الطريق  تمهيد  بهدف  عملياتها  تميز  على  والتركيز 
في  الرقمية  التحتية  البنية  وتطوير  االبتكار  مسيرة  لقيادة 

دولة اÆمارات العربية المتحدة. 

ت  ا يمية لعالمة ات دارة اإلق »اليو وم ال
وبة  هود الد ية ال كد فا نما ت ارية   الت

تمعات التي  ة في الم مو لها الم التي تب
ة، م  نيات الحدي مار في الت ست بر ا تخدمها 
ة من  مو سي م ي الخام 5G وت بكة ال

العالمات العالمية«.
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العالقات الثنائية بين امارات واليابان تواصل تطورها، 
وتتسم بالمزيد من النمو مستفيدة في ذلك من موارد 

امارات الطبيعية والتكنولوجيا اليابانية.
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واليابان  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة 
عامًا،   48 منذ  وثيقة  ثنائية  بعالقات 
في  العالقات  هذه  أواصر  تطوير  على  منهما  كل  وتحرص 
الياباني،  الوزراء  رئيس  زيارة  شكلت  وقد  كافة.  المجاالت 
العام  مطلع  يناير  شهر  في  للدولة  آبي،  شينزو  معالي 
بين  االستراتيجية  العالقات  لتعزيز  جديدة  دفعة  الحالي، 

البلدين الصديقين. 
جميعنا يدرك أن إمبراطورية اليابان تقوم بإنتاج ما ال يزيد 
على 10% من الطاقة التي تحتاجها لدعم اقتصادها التقني 
المتطور، في حين تتطلب صناعاتها المتقدمة التي تشمل 
والفضاء  الروبوتات  وقطاعي  ا¬بعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية 
الهيدروكربونات  من  مستمرة  وإمدادات  موارد  إلى  وغيرها، 

ومصادر الطاقة المتجددة لدعم اقتصادها المحلي.
 %88 فإن  اليابانية،  الحكومة  عن  صادرة  لبيانات  ووفقًا 
باستخدام  توليدها  يتم  البالد  تحتاجها  التي  الطاقة  من 
من  حاجتها  ضمان  إلى  يدفعها  الذي  ا¬مر  ا¬حفوري،  الوقود 
ا�مارات  دولة  مثل  مستدامة،  مصادر  من  الهيدروكربونات 

العربية المتحدة.
والطاقة  الطبيعية  المصادر  لوكالة  تقرير  في  جاء  وقد 
لتأمين  أنه  اليابانية،  والصناعة  والتجارة  االقتصاد  بوزارة 
ا�مبراطورية  على  يتوجب  فإنه  الموارد،  من  احتياجاتها 

للنفط ترتبط المنتجة  الدول  مع  الثنائية  عالقاتها  تعزيز  اليابانية 
في منطقة الشرق ا¬وسط التي تعد مصدرًا رئيسًا لتزويدها 
إلى توقيع  اليابانية  الحكومة  الذي دفع  ا¬مر  الخام،  بالنفط 
عدد من اتفاقيات التعاون مع ا�مارات العربية المتحدة، خالل 

زيارة معالي شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان إلى الدولة.
في هذا السياق، وقعت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة 
بترول  شركة  مع  سنوات  ثالث  إلى  تمتد  اتفاقية  اليابانية 
ماليين   8 على  يزيد  ما  لتخزين  (أدنوك)  الوطنية  أبوظبي 

برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية.
بتخزين  «أدنوك»  ستقوم  االتفاقية،  شروط  إلى  وبالنظر 
النفط الخام في مرافق يابانية وبيعه لعمالئها، على أن توفر 
نقص  حصول  حال  في  اليابانية  للسوق  منه  محددة  كميات 

في إمدادات النفط في اليابان.
معالي  أفاد  الحدث،  هذا  على  تعليقه  معرض  وفي 
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي 
ومجموعة  ــوك»  «أدن الوطنية  ظبي  أبو  بترول  لشركة 
التفاقية  وتوسعة  تجديدًا  تمثل  االتفاقية  بأن  شركاتها، 
«تؤكد  وأضاف:  الخام،  النفط  لتخزين  الطرفين  بين  سابقة 
االتفاقية مجددًا نهج أدنوك للشراكات المتمثل في تحقيق 
في  الشراكة  هذه  ستسهم  حيث  للجانبين،  والفائدة  النمو 
أدنوك  طموحات  ودعم  اليابان  في  الطاقة  إمدادات  ضمان 
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في النمو والتوسع في تجارة النفط والغاز وتداولهما على 
نطاق دولي أوسع».

وزير  هيكي،  ماكيهارا  معالي  أشاد  أخرى،  ناحية  من 
بالعالقات  الياباني  والتجارة  والصناعة  لالقتصاد  الدولة 
تخزين  مشروع  أن  وأكد  البلدين،  بين  تجمع  التي  الوطيدة 
النفط يمثل أنموذجًا للمشروعات التي تحقق فوائد متبادلة 
في  الطاقة  استدامة  ضمان  في  يسهم  إذ  الطرفين،  لكال 
اليابان وتمكين دولة اªمارات العربية المتحدة من الوصول 
مناسبًا  يعد  الوقت  أن  إلى  مشيرًا  ا¬سيوية،  ا®سواق  إلى 
خاصة  النفط،  لتخزين  المشترك  المشروع  نطاق  لتوسعة 
في  العالم  يشهدها  التي  الجيوسياسية  ا®حداث  ضوء  في 

الوقت الراهن.
الموردين  من  المتحدة  العربية  اªمارات  تعد  ذلك،  إلى 
تستحوذ  حيث  اليابان،  إلى  الطاقة  لمصادر  الرئيسين 
من  اªماراتية  الصادرات  حجم  من   %25 على  اªمبراطورية 
النفط الخام. في المقابل، يقوم عدد من الشركات اليابانية 
باالستثمار بشكل مكثف في دولة اªمارات العربية المتحدة 
بهدف ترسيخ مكانتها بوصفها أحد أبرز موردي مصادر الطاقة 

في العالم.
اليابانية  «إنبكس»  شركة  استحوذت   2015 عام  ففي 
على 5% في امتياز الحقول البرية لشركة أدنوك البرية، ثم 
 %10 على   ،2018 عام  في  الحقًا  اليابانية  الشركة  حصلت 
تمديد  عن  فضًال  البحري،  السفلي  زاكوم  حقل  امتياز  في 
احتفظت  حيث  الدلخ»،  و«أم  «سطح»  امتياز  في  حصصها 
في  حصتها  وزيــادة  «سطح»  في   %40 البالغة  بحصتها 
دفعت  كما   .%40 إلى   %12 من  الدلخ»  «أم  حقل  امتياز 
مليون   600) درهم  مليار   2,2 قدره  مبلغًا  «إنبكس»  شركة 

دوالر أميركي) رسم مشاركة في امتياز زاكوم السفلي، كما 
قدمت 920 مليون درهم (250 مليون دوالر أميركي) لتمديد 

حصصها في امتياز «سطح» و«أم الدلخ».
هذه  هامش  على  لها  رسمي  بيان  في  «أدنوك»  وذكرت 
إلى  تسعى  فإنها  القيادة،  بتوجيهات  عمًال  أنه  االتفاقية، 
خالل  من  الذكي  للنمو   2030 استراتيجيتها  أهداف  تنفيذ 
الطلب  زيادة  عن  الناتجة  الجديدة  الفرص  من  االستفادة 
على الطاقة في االقتصادات النامية في قارة آسيا. وأضافت 
«أدنوك»: «تأتي هذه االتفاقية لتؤكد ثقة ا®سواق العالمية 
في قدرة أدنوك على تحقيق أهدافها اªنتاجية بعيدة المدى 

وخططها لتعزيز القيمة من الموارد البحرية».
تجدر اªشارة إلى أنه في العام الماضي، منحت «أدنوك» 
منطقة  في  والغاز  النفط  واستكشاف  التنقيب  حقوق 

أبوظبي البرية 4 إلى «إنبكس».
الشركاء  استثمارات  استقطاب  فإن  ذاته،  النحو   وعلى 
استراتيجية  ركائز  من  يعد  ا¬سيوية  الطاقة  شركات  من 
في  المشترين  وضمان  الدخل  مصادر  لتنويع  ــوك»  «أدن

مخططاتها اªنتاجية.

ر من النمو ديد آ ف 
الواليات  بعد  العالم  في  اقتصاد  أكبر  ثالث  اليابان،  تستمر 
مستفيدة  النمو  في  الصين،  وجمهورية  ا®ميركية  المتحدة 
التكنولوجيا  على  والتركيز  الجديدة،  اªصالحات   من 
البالد  اقتصاد  يسير  اليابان،  بنك  لتقرير  ووفقًا  والتجارة. 
للطلب  ركائز  بثالث  مدعومًا  متوسطة  تنموية  مراحل  في 
المحلي، هي استثمار ثابت في ا®عمال واالستهالك الخاص 

واªنفاق الحكومي.

ر  ا    
ا   

ا   ا  ا
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النمو  تباطؤ  من  الرغم  على  أنه  اليابان،  بنك  وأوضح 
الناتج  إجمالي  ارتفاع  إلى  أشارت  التنبؤات  أن  إال  العالمي، 
 %0.8 بنسبة  ازداد  إذ  تدريجي،  بشكل  اليابان  في  المحلي 
الحالي،  العام  خالل   %0.9 إلى  وصل  ثم   ،2019 عام  في 

ومن المتوقع أن يبلغ 1.1% في عام 2021.
وقد نجحت اليابان في شهر سبتمبر من العام الماضي، 
إذ  ا¤ميركية،  المتحدة  الواليات  مع  تجارية  اتفاقية  بإبرام 
االقتصادات  أكبر  إلى  صادراتها  لزيادة  ا©مبراطورية  تسعى 
الدول  إلى  اليابان  انضمت   2018 عام  وفي  العالمية. 
المحيط  عبر  والتقدمية  الشاملة  الشراكة  في  ا¤عضاء 
مظلتها  تحت  تضم  والتي  دولة،   11 عددها  البالغ  الهادئ 

أستراليا وماليزيا وسنغافورة.
توطيد  إلى  أيضًا،  اµسيوي  العمالق  يسعى  ذلك،  ومع 
مثل  المجاورين،  االستراتيجيين  الشركاء  مع  تجارية  عالقات 
عن  صادرة  لبيانات  فوفقًا  المتحدة.  العربية  ا©مارات  دولة 
إلى  اليابانية  الصادرات  بلغت  أبوظبي،   - ا©حصاء  مركز 
ا¤شهر  خالل  درهم  مليار   8,86 نحو  أبوظبي  العاصمة 
ثاني  اليابان  من  يجعل  ما   ،2019 عام  من  ا¤ولى  التسعة 

أكبر شريك ©مارة أبوظبي في السلع االستهالكية.

لدى  اليابان  سفير  ناكاجيما  إكيهيكو  لسعادة  ووفقًا 
دوالر  مليار   7,46 نحو  البلدين  بين  التجارة  بلغت  الدولة، 
قيمة  وُقــدرت   ،2019 عام  من  ا¤ول  الربع  خالل  أميركي 
دوالر  مليار   5,68 بمبلغ  اليابان  إلى  ا©ماراتية  الصادرات 
النفط  قطاع  في  منها   %96 درهم)،  مليار   20,87) أميركي 
والغاز. في حين بلغت الصادرات اليابانية إلى دولة ا©مارات 
مليار   6,53) أميركي  دوالر  مليار   1,78 نحو  المتحدة  العربية 
درهم) خالل الفترة نفسها، حيث استحوذت السيارات واµالت 

على 74% من مجمل الصادرات.
دولة  إلى  اليابانية  الصادرات  شهدت   2018 عام  وفي 
بعام  مقارنًة   ،%6 بنسبة  نموًا  المتحدة  العربية  ا©مارات 
قيمة  بلغت  حين  في  درهم،  مليارات   8 إلى  لتصل   ،2017
أميركي  دوالر  مليار   27,5 نحو  اليابان  إلى  ا©ماراتية  الواردات 

بزيادة نسبتها %33.
حجم  بلغ  ا©ماراتية،  االقتصاد  وزارة  عن  صادر  بيان  وفي 
التجارة بين البلدين الصديقين خالل الفترة الممتدة من عام 
مدعومًا  أميركي  دوالر  مليار   130 نحو   ،2018 وحتى   2008

بالجهود الحثيثة المشتركة لتعزيز العالقات التجارية.
على نحو متصل، يعيش في دولة ا©مارات ما يزيد على 4 
 340 اليابانية، في حين تعمل نحو  آالف شخص من الجالية 
تجارية  عالمة  ألف   11 إلى  إضافًة  البالد،  في  يابانية  شركة 
االقتصادية  العالقات  وتشهد  الدولة.  في  مسجلة  يابانية 
لسعادة  مقابلة  وفي  مستمرين،  وازدهارًا  نموًا  البلدين  بين 
السفير الياباني إكيهيكو ناكاجيما مع وكالة أنباء ا©مارات 
في  العاملة  اليابانية  الشركات  عدد  ارتفاع  أن  أوضح  (وام)، 
دولة ا©مارات العربية المتحدة ينمو ببطء لكن بثبات، ففي 
بما  مقارنًة  البالد،  في  شركة   337 تسجيل  تم   2018 عام 

وصل إلى 273 شركة عام 2013».
االستثمارية  العالقات  تعزيز  إلى  أيضًا،  البلدان  ويسعى 

والتجارية لتطال آفاقًا تتعدى قطاع الطاقة والنفط.
ففي عام 2018 قامت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية 
تصنيعه  تم  أحدهما  اصطناعيين  قمرين  بإطالق  (جاكسا) 
كليًا في دولة ا©مارات العربية المتحدة، من مركز تانيغاشيما 
ا¤ول  القمر  إطالق  من  الهدف  وكان  اليابان.  في  الفضائي 
(GOSAT-2) قياس انبعاثات الكربون وغاز الميثان، في حين 
تم تصميم قمر خليفة سات لمراقبة التطورات البيئية وإدارة 
الشحن  عمليات  ومتابعة  المدن  في  العمراني  التخطيط 
الطبيعية.  الكوارث  أثناء  الدولية  ا©غاثة  جهود  ومساعدة 
 7 على  يزيد  ما  التقاط  من  سات»  «خليفة  تمكن  اµن  وحتى 

آالف صورة وإكمال 5400 دورة حول ا¤رض.
وتسعى  راسخة  سياحية  استراتيجية  اليابان  لدى  إن 
ا¤وسط،  الشرق  منطقة  من  بالسياح  الترحيب  إلى  بحفاوة 
التعاون  اتفاقيات  من  عدد  توقيع  في  ينعكس  الذي  ا¤مر 
مع الناقالت الوطنية ا©ماراتية لدعم حركة السياحة. فعلى 
سبيل المثال، ذكرت مجموعة االتحاد للطيران في شهر يناير 
منظمة  مع  التعاون  اتفاقية  تفعيل  ستبدأ  أنها  الماضي، 
من  اليابان  إلى  السياحة  لتعزيز  للسياحة  الوطنية  اليابان 

دول الشرق ا¤وسط.
في هذا الشأن، أشار روبن كامارك، المدير التجاري لالتحاد 
مدينتي  إلى  رحالتها  تسيّر  للطيران  االتحاد  أن  إلى  للطيران، 
طوكيو وناغويا، وأضاف: «نعتز بشراكتنا مع منظمة اليابان 
في  لØسهام  ونتطلع  الوجهة،  لترويج  للسياحة  الوطنية 
بين  والثقافية  والسياحية  االقتصادية  الشراكات   تنمية 

البلدين الصديقين». 

»يعد الوقت مناسبًا لتوسعة نطاق المشروع 
المشترك لتخزين النفط، آماًل أن تسهم قوة 

العالقات المشتركة بين اليابان ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة، في تعزيز وتمكين المشروع«.

معالي ماكيهارا هيكي،
ا ا ار  ا  ا    
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غرفة أبوظبي تبحث فرص التعاون التجاري 
مع البوسنة والهرسك

وصناعة  تجارة  غرفة  عام  مدير  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  اجتمع 
أبوظبي، مؤخرًا في مقر مبنى الغرفة، مع سعادة شريف مويكانوفيتش، 

سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى دولة ا�مارات العربية المتحدة.
التجاري  التعاون  أواصر  تعزيز  سبل  االجتماع،  خالل  الجانبان  وبحث 
والبوسنة  أبوظبي  إمــارة  في  ا¡عمال  مجتمعي  بين  واالستثماري 
التبادل  زيادة  فرص  بدعم  بالده  اهتمام  الضيف  أبدى  حيث  والهرسك، 
القطاعات  بأهم  ا¡عمال  بيئات  تعريف  وأهمية  الجانبين،  بين  التجاري 
المصالح  بتحقيق  تسهم  التي  لالستثمار  الواعدة  واالستثمارية  التجارية 
البوسنة  لزيارة  تجاري  وفد  لتشكيل  أبوظبي  غرفة  داعيًا  المشتركة، 
واالطالع على الفرص واالستثمارات التجارية المتاحة، ال سيّما أن مجتمع 
ا¡عمال في بالده سينظم ملتقى ل¸عمال خالل شهر أبريل من شأنه أن 
يشكل محطة مهمة �طالق العديد من المبادرات االستثمارية التي تهم 

القطاع الخاص واالستثمارات الخارجية.
ا�مارات  دولة  بين  العالقات  ومتانة  بقوة  البوسني  السفير  وأشاد 
إلى  مشيرًا  المجاالت،  شتى  في  والهرسك  والبوسنة  المتحدة  العربية 
البوسنة  يزورون  إماراتي  سائح  ألف   35 إلى   30 بين  يراوح  ما  هناك  أن 
والهرسك سنويًا، فضًال عن أن الكثير من االستثمارات ا�ماراتية متركزة في 
قطاع العقارات في العاصمة البوسنية، نظرًا ¡همية السياحة وما تتمتع 

به بالده من مزايا جغرافية وطبيعية تجعل منها وجهة سياحية متميزة.

مجلس  تشكيل  كيفية  أيضًا،  مويكانوفيتش  شريف  سعادة  وناقش 
البوسنة  من  ا¡عمال  رجال  يضم  أن  يمكن  الذي  البوسني  ا¡عمال 

والهرسك تحت مظلة واحدة لمجلس ا¡عمال.
وصناعة  تجارة  غرفة  أن  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  أكد  جهته،  من 
جميع  مع  المشترك  التعاون  لتوطيد  االستعداد  أتم  على  أبوظبي 
أبوظبي  إمارة  في  والعاملة  الغرفة  في  ا¡عضاء  البوسنية  الشركات 
إطار  في  وذلك  العموم،  وجه  على  ــارات  ا�م وجميع  خاص،  بشكل 
اهتمام الغرفة بدعم القطاع الخاص وتهيئة المناخات المناسبة لعمل 
هناك  أن  إلى  مشيرًا  المباشرة،  االستثمارات  وجذب  ا¡جنبية  الشركات 
آالف  بدورها  تضم  التي  أبوظبي  إمارة  في  ل¸عمال  مجلسًا   20 من  أكثر 

الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمجاالت. 
يُذكر أن مجالس ا¡عمال العاملة في إمارة أبوظبي تقوم بدور محوري 
التنمية  مشروعات  تنفيذ  في  الشركات  من  أعضائها  خالل  من  ومهم 
ودعم  ا�مارة  في  والعمرانية  واالجتماعية  االقتصادية  النهضة  وتحقيق 
رؤية أبوظبي االقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتأسيس 
ل¸جيال  أفضل  مستقبل  لبناء  والتقنية  المعرفة  على  قائم  اقتصاد 
المقبلة، مشددًا على أن غرفة أبوظبي لن تّدخر جهدًا في توفير البيانات 
والمعلومات المهمة كافة التي من شأنها ا�سهام في تشكيل مجلس 

أعمال البوسنة والهرسك في أبوظبي.
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غرفة أبوظبي تطلق منصة استدامة ا�عمال
مؤخرًا،  أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  أطلقت 
بهدف  تطويرها  تم  ا�عمال  الستدامة  منصة 
وبقية  أبوظبي  إمارة  في  ا�عمال  قطاع  خدمة 
خالل  ذلك  جاء  وقد  عام.  بشكل  الدولة  إمارات 
كبير  عدد  حضرها  عمل،  ورشة  الغرفة  تنظيم 
الشركات  من  الخاص  القطاع  ممثلي  من 
والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، بهدف 
تعريف وتدريب المشاركين على نظام المنصة، 
الشركات  على  ستعود  التي  الفوائد  وعرض 
العمل  ورشة  تناولت  كما  فيها.  االشتراك  من 
ل²فصاح  الممارسات  بأفضل  الحضور   تعريف 

عن مؤشرات ا�داء المتعلقة باالستدامة.
الضوء  الورشة  سلطت  ذلك،  على  عالوة 
ثقافة  بترسيخ  أبوظبي  غرفة  التزام  على 
ومجتمعها  ا�عــمــال  بيئة  في  االستدامة 
باعتبارها  أبوظبي،  بإمارة  المختلفة  وفعالياتها 
المعني  وممثله  الخاص  القطاع  ــوت  ص
اغتنام  عبر  تنافسية  ميزة  ولتحقيق  بشؤونه، 
التكاليف  وخفض  الجديدة  التجارية  الفرص 
التنمية  أولويات  في  مجٍد  بشكٍل  وا¿سهام 

الوطنية.
تعد  أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  أن  كما 
التي  العالم  في  التجارة  غرف  أوائل  بين  من 

فقط  ليس  كبيرًا،  اهتمامًا  االستدامة  تولي 
ل²دارة  متكاملة  استراتيجية  تطوير  في  لدورها 
ومراقبة  لتتبع  أيضًا  ولكن  ــة،  ا¿داري والنظم 
كجزء  وذلك  �عضائها،  االستدامة  أداء  وجمع 
الشفافية  من  مزيد  نحو  العالمي  التحول  من 
دعم  إطـــار  ضمن  وكــذلــك   والــمــســاءلــة، 
أدائها  الشركات والمؤسسات في ا¿فصاح عن 

في مجال االستدامة.

ا�عمال  استدامة  منصة  إطــالق  أن  يُذكر 
المستدامة  التنمية  نحو  التوجه  مع  يتزامن 
والتنويع في ا�نشطة الذي تسعى له العاصمة 
أبوظبي  ــة  رؤي طموحات  ضمن  ا¿ماراتية 
مع  تتماشى  أنها  كما   .2030 االقتصادية 
التوجه النامي بين المستثمرين لدمج العوامل 
قراراتهم  في  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 

االستثمارية.

غرفة أبوظبي تكرم الفائزين بجائزة التميز الداخلي

كرم سعادة محمد هالل المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، 
الثانية،  دورتها  في  الداخلي  للتميز  الغرفة  بجائزة  الفائزين  الموظفين 
بحضور  الغرفة  مقر  في  المؤتمرات  بقاعة  أقيم  بهيج  حفل  في  وذلك 

ا¿دارة العليا وجميع موظفي غرفة أبوظبي. 
بداية  ألقاها  التي  كلمته  في  المهيري  هالل  محمد  سعادة  وأكد 
الفائزين  المتميزين  الموظفين  وتكريم  االحتفاء  أهمية  على  الحفل، 
بجائزة الغرفة للتميز الداخلي، لما تشكله الجائزة باعتبارها إحدى مبادرات 
الموظفين،  بين  المنافسة  روح  تعزيز  نحو  السعي  في  المهمة،  الغرفة 
آلية  في  نوعية  نقلة  وإحداث  المختلفة،  ا¿دارات  وخدمات  مهام  وتطوير 
مؤسستنا  رؤية  تحقيق  إلى  تهدف  واحدة  منظومة  ضمن  وذلك  العمل، 

ورسالتها وأهدافها االستراتيجية.
كما أشار سعادته أيضًا، إلى أن جائزة غرفة أبوظبي للتميز الداخلي، 
زايد بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  لتلبية  سريعًا   جاءت 
المسلحة،  للقوات  ا�على  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل 
الجهات  أداء  مستوى  رفع  بهدف  الداخلي  التميز  لجوائز  برنامج  بإطالق 
كانت  التي  الغرفة  مبادرة  مع  وتماشيًا  أبوظبي،  إمارة  في  الحكومية 
وهو  أبوظبي،  إمارة  مستوى  على  للتميز  برنامج  أول  إطالق  في  سبّاقة 

برنامج جائزة الشيخ خليفة لالمتياز.
في ختام كلمته، قدم مدير عام غرفة أبوظبي الشكر لرئيس وأعضاء 
الذين  كافة  للموظفين  وتشجيعهم  دعمهم  على  الغرفة،  إدارة  مجلس 

غرفة  أهداف  تحقيق  في  أسهم  ما  متميز،  بسخاء  جهودهم  يبذلون 
أبوظبي ونجاح مشروعاتها المختلفة خالل الفترة الماضية. 

وقد تم ا¿عالن في نهاية الحفل عن إطالق الدورة الثالثة لجائزة غرفة 
أبوظبي للتميز الداخلي، وفتح باب الترشح لها.
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إبراهيم المحمود، النائب ا�ول لرئيس مجلس إدارة غرفة  استقبل سعادة 
تجارة وصناعة أبوظبي في مقر مبنى الغرفة في شهر يناير مطلع العام 
الحالي، معالي تيودورو ريبيرا، وزير خارجية تشيلي والوفد المرافق له، وذلك 
لبحث السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين مجتمعي ا�عمال في إمارة 
هالل  محمد  سعادة  اللقاء  وحضر  الصديقة.  تشيلي  وجمهورية  أبوظبي 
المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، والسيد عبدا¨ غرير القبيسي نائب مدير 

عام الغرفة وسعادة سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة.
وأكد الوزير التشيلي أنه يرغب من خالل هذه الزيارة الرسمية بتوطيد 
أبوظبي،  إمارة  في  ا�عمال  بيئة  مع  التجاري  التعاون  عالقات  أواصر 
وا�نشطة  القطاعات  مختلف  في  وتطويرها  تعزيزها  على  والعمل 
التجارية التي تحقق المصلحة المشتركة، ال سيّما أن أبوظبي إحدى أهم 
المدن االقتصادية الحاضنة لالستثمارات ا�جنبية المباشرة، وتتميز بموقع 
فضًال  اºقليمية،  ا�سواق  بين  وصل  حلقة  وتشكل  استراتيجي  جغرافي 
انتشار  توسع  في  تسهم  التي  والمتنوعة  الواعدة  بالفرص  تزخر  أنها  عن 

المنتجات التشيلية.
أبوظبي  غرفة  استعداد  عن  المحمود  إبراهيم  سعادة  ــرب  وأع
التجاري  التعاون  بعالقات  لالرتقاء  المتاحة  الدعم  أشكال  جميع  لتقديم 
آفاق  إلى  وتشيلي  أبوظبي  إمارة  في  ا�عمال  بيئتي  بين  واالستثماري 

أرحب وأوسع في ظل اºمكانات التي يتمتع بها البلدان الصديقان.
حول  وافيًا  شرحًا  الغرفة،  عام  مدير  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  وقدم 
الخدمات المختلفة التي توفرها غرفة أبوظبي للقطاع الخاص بشكل عام، 
مؤكدًا أن غرفة أبوظبي تعمل مع شركائها من المؤسسات االقتصادية في 
فاعًال  رافدًا  ليكون  الخاص  القطاع  عمل  مجاالت  دعم  على  أبوظبي  إمارة 
ومؤثرًا في االقتصاد الحكومي، ما يواكب رؤية القيادة الحكيمة من خالل 

وزير خارجية تشيلي يبحث مع غرفة أبوظبي مجاالت تعزيز التعاون 
التجاري المشترك

تسهم  التي  المختلفة  االقتصادية  والمحفزات  التسهيالت  حزم  تقديمها 
في تطوير وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

في  تشيلي  يوم  تخصيص  على  العمل  الجانبان  اتفق  ذلك،  إلى 
مختلف  في  التشيلية  التجارية  للمنتجات  ترويجيًا  مجاًال  ليكون  أبوظبي، 
الطبيعية  والفاكهة  ا�غذية  قطاع  سيّما  ال  وا�نشطة،  القطاعات 
لقطاع  الموردين  أهم  أحد  تعد  التي  تشيلي  جمهورية  بها  تشتهر  التي 
دعوة  التشيلي  الوزير  وجه  كما  الجنوبية.  أميركا  في  والفاكهة  ا�غذية 
إلى غرفة أبوظبي بتشكيل وفد تجاري لزيارة تشيلي بهدف التعرف إلى 
الفرص االستثمارية والمشروعات التجارية الواعدة والمجدية التي يمكن 
تشيلي  في  ا�عمال  قطاع  أيضًا،  المحمود  سعادة  ودعا  فيها.  االستثمار 
لزيارة إمارة أبوظبي والتعرف إلى كم الفرص االستثمارية المتاحة التي 
عدد  زيادة  في  وتسهم  الجانبين،  على  بالنفع  تعود  نوعية  بمزايا  تتمتع 

المبادالت التجارية وتحقق الفائدة المشتركة.
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