
قــال الدكتــور نبيل اليوســف الرئيــس التنفيذي في 

»المجموعــة الدوليــة لالستشــارات« إن إمــارة دبي 

تميزت باســتحداث قطاعــات اقتصادية جديدة. ففي 

التســعينات من القرن الماضي نشــأ قطاع الســياحة 

حيث تّم بناء الفنادق والمنشــآت الســياحية األخرى 

وتشجيع الشــركات المحلية العاملة في هذا المجال 

باإلضافــة إلى ترويــج دبي كوجهة ســياحية عالمية. 

وفي بداية األلفية الثالثة أعلن صاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، عن رؤية دبي 

2010 بهــدف إضافة قطاعات حيويــة جديدة تتبنى 

االقتصــاد الخدمــي وتعتمد على العمالــة المعرفية، 

حيث تم اســتحداث قطــاع اإلنترنــت والتكنولوجيا 

واإلعالم والقطاع المالي، باإلضافة إلى القطاع الطبي 

مما غير الوجه االقتصادي لإلمارة وجذب االستثمارات 

الجديــدة لهــا. وقد تم ذلــك عبر تخصيــص مناطق 

اقتصاديــة حــرة خاصة بــكل قطاع لتوفيــر الظروف 

الالزمة الستقطاب وعمل الشركات في كل قطاع.

وأضاف اليوسف: »نعتقد أن مبادئ الحكم الثمانية 

هي استمرار لمســيرة دبي التنموية الحديثة، فالمبدأ 

السادس في تلك المبادئ يشير إلى ضرورة استحداث 

قطاعات اقتصادية جديدة في المســتقبل. ويتم ذلك 

عــن طريق تحديد القطاعــات االقتصادية التي يتوقع 

لهــا أكبر نمو في المســتقبل ومعرفــة العوامل التي 

يجــب توافرها الســتقطاب الشــركات العاملة فيها، 

باإلضافة إلى توفير البيئة المناسبة لتأسيس الشركات 

الناشــئة في هذه المجاالت. والقطاعات المستقبلية 

ســتتطلب وجــود عناصــر مختلفــة عــن القطاعات 

الســابقة، حيث ســيلعب البحــث والتطوير باإلضافة 

إلى التعليــم المتخصص في التكنولوجيــا دوراً مهماً 

في اســتقطاب القطاعات الجديدة مثل قطاع الذكاء 

االصطناعي وغيــره من القطاعــات المرتبطة بالثورة 

الصناعية الرابعة.

مشهد متغّير
وقــال أليكــس كولينــز، المدير التنفيذي في مســرع 

صنــدوق محمــد بن راشــد لالبتــكار إنــه وفي ظل 

صعــود التكنولوجيــات الجديــدة وتزايــد الترابــط 

والقــدرة على الوصول إلى البيانات المتنامية بشــكل 

مستمر، وسط مشهد اجتماعي وسياسي سريع التغير، 

تــدرك الحكومات أن الوســائل التقليدية لدفع النمو 

االقتصــادي قــد عفا عليهــا الزمن. ومــن أجل إعداد 

الدول للمســتقبل، يتعين على الحكومات اآلن تطوير 

حلــول جديدة للمشــاكل القديمــة، أو بكلمة أخرى 

يتعيــن عليهــم البدء فــي االبتكار. وقــد تبنت دولة 

اإلمــارات هذا المنظور بشــكل واضح، حيث حددت 

االبتكار كعنصر أساسي لنجاحها في المستقبل ووسيلة 

إلفساح المجال أمام ظهور قطاعات جديدة، وأطلقت 

دعــوة وطنية للعمــل من أجل االبتــكار في مختلف 

القطاعات. وأضاف: يجســد صندوق محمد بن راشــد 

لالبتــكار، المبدأ الســادس مــن مبــادئ الحكم، وتم 

تطويــر برنامج الصندوق على أســاس أن االبتكار أمر 

حاســم لمســتقبل حكومة دولة اإلمارات واقتصادها. 

ويعمــل الصنــدوق على تحديــد ورعايــة االبتكارات 

بصــورة رئيســية وبهدف وحيــد هو تعزيز وترســيخ 

االبتكار في اإلمارات.

»بلوك تشين«
شــركة  فــي  الحلــول  مديــر  معلــوف  رامــي  قــال 

»كونسانســيس« المتخصصــة فــي تطويــر تطبيقات 

»بلوك تشين« إن تقنية »البلوك تشين« ُتعّد أحد تلك 

الحلول التــي يمكنها تمهيد الطريق بحق نحو تحقيق 

التنــوع االقتصــادي من خالل مســاعدة الــدول مثل 

اإلمــارات في التحول إلى اقتصــاد قائم على المعرفة، 

مؤكــداً أن الدولة تســير في االتجاه الصحيح، ســواًء 

كان ذلــك باالســتثمار في المســتقبل أو بدمج التنوع 

االقتصادي ضمن مبادئ الحوكمة األساسية، وأن شركة 

»كونسانســيس« مســتعدة لتكون شــريكاً أساسياً في 

هذه الرحلــة. وأضاف: »لطالما اعتمــدت اقتصاديات 

الشــرق األوســط الغنية بالنفــط علــى إيراداتها من 

النفط، في ظل دورها المحوري في تلبية االحتياجات 

العالميــة من الطاقــة. ويبقى القــادة أصحاب الرؤى 

المستقبلية، مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم، نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 

حاكــم دبي، رعاه الله، هم المحرك األساســي للتغيير 

الســريع الذي تشــهده المنطقة، وذلــك بالبحث عن 

حلول للحد من االعتماد على النفط وتشــجيع التنوع 

االقتصادي واستكشاف مصادر جديدة لإليرادات تقوم 

في جوهرها على التقنيات الحديثة«.

وأوضــح: »في ظل تأكيــد القيادات الرشــيدة في 

الدولة علــى ثقافة المعرفة واالبتــكار هذه، فبإمكان 

تقنية »البلوك تشــين« أن تصبح حافزا كبيرا إلحداث 

تأثير إيجابي وتحقيق النمو«.

تعزيز األعمال
وقالــت ليلــى ســرحان، مديــرة القطــاع العــام، 

مايكروســوفت الخليج، إن الرؤى العالمية للحكومات 

تّركز بشــكل كبير علــى التكنولوجيا كمصدر أساســي 

يســاهم في التنويــع االقتصــادي والنمو المســتدام 

والتقــدم االجتماعــي للدول، حيث نســتطيع أن نرى 

دورهــا الفعال في إنعاش أي قطاع وقدرتها كذلك في 

تنشيط وتحسين وتعزيز جميع أوردة األعمال من خالل 

تغذيتها بأحدث التقنيات التي تتماشــى مع متغيرات 

وتحديات الحياة، ومن دون ذلك ســتختفي الكثير من 

األعمال واألنشــطة تمامــاً كما رأينا مــا واجهته عدة 

نماذج فعلياً على أرض الواقع، لذلك تعتبر التكنولوجيا 

الطاقــة المولدة حالياً لكل قطاع ســواء موجود فعلياً 

أو مســتحدث. وأضاف: »تساهم مايكروسوفت بجهد 

فــي تمكين خطط الحكومات حول توجهاتها الرقمية، 

حيث تقوم مايكروســوفت برســم خارطة الطريق مع 

الحكومات من خالل توفيــر المنصات التحويلية التي 

من شأنها تمكين الحكومات وتعزيز التنوع االقتصادي 

وإعــداد جيل يواكب المســتقبل الرقمي وبناء اقتصاد 

قائم علــى المعرفة. وقد أدت الثورة الصناعية الرابعة 

إلــى دمج العالمين المادي والرقمي، مما ســاهم في 

جعــل التكنولوجيــا موجودة في كل ركــن من أركان 

الحيــاة العملية، حيث أصبحت تقنيــات مثل إنترنت 

األشــياء، والــذكاء االصطناعــي، والواقــع المختلــط 

والحوســبة السحابية أكثر شــيوعاً من أي وقت مضى، 

وهذا واضح بشكل خاص في منطقة الخليج«.

نقل مؤتمر األمــم المتحدة للتجارة 

تقديرات  )أونكتاد( عــن  والتنميــة 

المبيعات عبر  المنظمــة أن قيمــة 

التجارة اإللكترونية بين 2013 -2015 

ارتفعت 56% إلى 25 تريليون دوالر، 

وحســب تقديرات اللجنة األميركية 

للتجــارة الدولية ارتفــع حجم هذه 

التجارة فــي 2016 ليصل إلى 27.7 

تريليون دوالر.

وفــي تقريرهــا األخير عــن التجارة 

العالميــة 2018، طالبــت منظمــة 

بتمهيد  الحكومات  العالمية  التجارة 

الســبل أمام التجــارة الرقمية حول 

العالم، وقالــت المنظمة: إن الثورة 

الرقمية ســتوفر فرصاً جديدة هائلة 

للمستهلكين والشركات على مستوى 

العالم، بما فيها الشــركات الصغيرة 

والمتوسطة، إذ ما وفرت الحكومات 

للتطور  المناسبة  اإلطارية  الشــروط 

التكنولوجــي الســريع، ويشــار إلى 

أن أســواق التجــارة اإللكترونية في 

أفريقيا،  وشــمال  األوســط،  الشرق 

ووســط أوروبا، والهنــد، تمثل 2.5 

% مــن ســوق التجــارة اإللكترونية 

العالمــي، وتشــكل إمكانيــة هائلة 

لنمو التجارة اإللكترونية.

تريليون دوالر التجارة 
اإللكترونية العالمية

قطاع الثقافة والفنون في دبـــــي.. فرص واعــــــــــــدة وآفاق واسعة محمد بن غاطي: فرص هائلة في »اإلسكان المتوسط«

تتمتــع دبــي بمقومــات وبنيــة تحتيــة 

ولوجســتية وتشــريعية قوية تمكنها من 

تدشــين وتطوير قطاع اقتصــادي جديد 

للثقافــة والفنون والصناعــات اإلبداعية، 

بما يساهم في دعم الناتج المحلي ودعم 

اقتصاد اإلمارة والدولة، وطرح المزيد من 

فرص العمل وتعزيز اســتقطاب المواهب 

بالصناعــات  المتخصصــة  والكفــاءات 

اإلبداعية، ويأتي ذلــك في ظل االهتمام 

الكبير الذي توليه الحكومة لالبتكار وبناء 

اقتصاد المعرفة. 

ويمكــن لدبي، مع وضع اســتراتيجية 

فئاتــه  بمختلــف  للقطــاع  شــاملة 

وتخصصاتــه، تكوين بيئــة مثالية حاضنة 

لنمو األعمــال المرتبطة باقتصاد المعرفة 

والفنــون وتنميــة مســاهمة القطاع في 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وخاصة أن 

اإلمــارة تتميــز بمكانــة رائدة فــي الفن 

والثقافــة إقليمياً وعالميــاً، بفضل حزمة 

والمرافق  والمبــادرات  الفعاليــات  مــن 

المتخصصة التي تزخر بها، والتي تتضمن 

على سبيل المثال ال الحصر، مكتبة محمد 

بــن راشــد، وهــي المكتبة األكبــر عربياً 

بمســاحات تتجــاوز مليون قــدم مربعة، 

ودبي أوبرا، وحي دبي للتصميم، باإلضافة 

إلى مشاريع وفعاليات هيئة دبي للثقافة 

والفنــون على غرار معــرض »آرت دبي« 

اإلمــارات لآلداب فضاًل  ومهرجان طيران 

عن المتاحف والمناطق الثقافية والتراثية 

التي تشــرف عليهــا الهيئة، إلــى جانب 

للمكتب  اإلبداعيــة  الــذراع  براند دبــي 

اإلعالمــي لحكومــة دبــي، ولجنــة دبي 

لإلنتــاج التلفزيوني والســينمائي ومدينة 

دبي لالستديوهات.

في دراســة صادرة عن معهد اإلحصاء 

التابعــة لمنظمة يونيســكو، تــم تحديد 

الثقافية واإلبداعية،  أطر عامة للقطاعات 

التعبيرية  الموســيقى والفنون  وشــملت 

والتصميــم  والمســرح  والمتاحــف 

والتصويــر  الجميلــة  والفنــون  والنشــر 

والمهــن الحرفية، باإلضافــة إلى التراث 

والمهرجانات الفنية والثقافية والمكتبات 

وألعــاب الفيديــو واألفــالم الســينمائية 

والتلفزيونية وغيرها. 

االقتصادية  وفي مؤشــر على األهمية 

للقطاع، أظهر تقريــر صادر عن الحكومة 

البريطانيــة أن إجمالــي العامليــن فــي 

الثقافية في المملكة المتحدة  القطاعات 

بلــغ 674 ألــف عامل، مع نمــو بمعدل 

23.6% منذ 2011، فيما وصلت مساهمة 

المؤسسات واألفراد العاملين في مختلف 

الحقــول الثقافية إلــى 29.5 مليار جنيه 

اســترليني في 2017 بنمــو 7.2% مقارنة 

بـ2016.

دعــا المهنــدس محمــد بــن غاطــي 

الرئيس التنفيذي رئيس قســم الهندسة 

القابضة«  المعمارية فــي »بن غاطــي 

إلى اســتثمار الفرص الهائلة الكامنة في 

أن  المتوســط، مؤكداً  اقتصاد اإلسكان 

السياســة الحكومية المتعلقة بإســكان 

ذوي الدخل المتوســط تأتي في صلب 

اهتمامات السلطات العليا التي وضعت 

لهــا أسســاً قوية فــي  2017. وقال إن 

من المهــم االتفاق على تعريف واضح 

لإلســكان المتوســط، إذ يخلط البعض 

بينه وبين إســكان محــدودي الدخل، 

الــذي يعد هــو اآلخر مــن القطاعات 

الســكنية المهمــة، لكن الفــرق الذي 

يجــب إيضاحه هو مســتوى دخل تلك 

الفئات حيث يقل دخل المســتهدفين 

بإسكان محدودي الدخل عن 10 آالف 

درهم شهرياً.

وأضاف إن اإلسكان المتوسط سوق 

ضخمة يشارك فيها )تتقدمهم السلطات 

التشــريعية والتنظيمية( المســتثمرون 

والمطورون ومؤسسات التمويل وانتهاء 

بالمقاوليــن وباقي األنشــطة المرتبطة 

بهذه الصناعــة والتي يصل عددها إلى 

أكثر من 40 نشاطاً تجارياً.

وأشــار إلــى أن ما نســبته 40% من 

المســاكن التــي يجري تشــييدها في 

الوقــت الراهن بدبي تغطي اإلســكان 

المتوسط ويتوقع أن تمد السوق بنحو 

7 آالف وحدة ســكنية من فئة اإلسكان 

المتوسط حتى 2020. 

وأضاف نجحت دبي في بناء صناعة 

عقارية متطورة تتميز بالنضج خالل أقل 

من عشــرين عاماً. ويمكن لهذه السوق 

أن تصبح صناعة اقتصادية متكاملة. 

الفتــاً إلى أن مشــروعات اإلســكان 

المتوسط تحتل مكانة مهمة لدى ُصنَّاع 

القــرار لكن بعــض المطورين مــا زالوا 

يتعاملــون معهــا  على صعيد الســعر 

فقط بينما األمر يتعداه إلى المســاحة 

والمرافق دون اإلخالل بالجودة بوصفها 

منطلقاً ألي مشروع من هذا النوع. 
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أكــد الدكتــور رائــد صفــدي، كبيــر 

االقتصاديين فــي اقتصادية دبي، أن 

مراكز البيانات باتت تكتســب أهمية 

متزايدة في ظل تسارع وتيرة التحول 

الرقمي والحوسبة السحابية والبيانات 

الكبيــرة في مختلف مجاالت الحياة، 

ما يرفع الطلب بشــكل متواصل على 

لتخزين  المخصصــة  المراكــز  هــذه 

البيانات.

وأشــار إلى أن مراكز البيانات تشكل 

قطاعــاً جديداً يســاهم فــي اقتصاد 

دبي ويقدم قيمة مضافة في مســيرة 

واســتراتيجيات  المعرفة  اقتصاد  بناء 

التحول الذكي التي تقودها الحكومة، 

الفتــاً إلــى أن دبــي تتمتــع بالبنية 

التحتيــة والتقنيــة الالزمــة لمراكــز 

البيانــات ما يعزز القدرة على تطويره 

كقطاع اقتصادي جديد.

وقــال إن مراكز البيانــات تحتاج في 

المرتبــة األولــى إلــى أســعار طاقة 

التكلفة بســبب  كهربائيــة منخفضة 

حاجتها إلــى التبريد المســتمر على 

مدار العام، ويمكــن في هذه الحالة 

مخصصة  اقتصاديــة  منطقــة  تطوير 

بمراكــز البيانات توفر أراضي ومرافق 

بتكلفة تنافســية مع تقديــم الطاقة 

تنافسية. وأضاف  بأســعار  الكهربائية 

إن تعزيز توســع مراكز البيانات يعزز 

جاذبية دبــي لكبرى شــركات تقنية 

يساهم  كما  واالتصاالت،  المعلومات 

في جذب الخبرات العالمية في علوم 

البيانات والكفــاءات المتخصصة في 

اإلدارة التقنيــة لمراكــز البيانات، ما 

يســاهم في نقل المعرفة والخبرات. 

ومركــز البيانات هو عبارة عن مخزن 

ضخم يضم عدداً من أجهزة الخوادم 

االرتباط بشــبكة  الكبيــرة، ويتطلب 

إنترنت عالية الســرعة باإلضافة على 

الحرارة  لتخفيــض  متواصــل  تبريــد 

الناتجة عن عمل الخوادم.

رائد صفدي: مراكز 
البيانات تستقطب 

عمالقة التقنية 

� رائد صفدي

� محمد بن غاطي

رّسخت دبي على مدار تاريخها، قاعدة اقتصادية مفادها التنوع واالبتكار، وجاء إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمبادئ الثمانية وخاصة المبدأ السادس، 

والذي ينص على: »ال نعتمد على مصدر واحد للحياة« تتويجاً لهذه القاعدة واستشــرافاً للمســتقبل الذي لن 

يكون فيه مكان لالقتصاد التقليدي، بل إن من يتخلف عن ركب االقتصادات الجديدة ســيندثر، ومن هنا 

وفي ظل الرؤية المستقبلية الرائدة لقيادتنا الرشيدة تنطلق دبي إلى استحداث قطاعات اقتصادية 

جديدة، ترصد »البيان االقتصادي« في هذا الملف  مالمح  ٤ اقتصادات مرشحة لقيادة التنمية 

فــي اإلمــارة والدولة، والعالم خالل المســتقبل القريب وهي التجــارة االفتراضية وتبريد 

المناطق والثقافة والفنون واقتصاد البيانات.

وتحديــد قطــاع اقتصاد جديد ليس بالمهمة الســهلة، وخاصــة في ظل الظروف 

والتوتــرات االقتصاديــة التي يشــهدها العالم حالياً، ولكــن دبي بما تملكه 

من إرادة سياســية قوية واستشراف للمســتقبل وبنية تشريعية وتحتية 

ولوجســتية رائــدة وقطاع عام وخــاص يوظف االبتــكار في دورته 

اإلنتاجيــة والخدمية فعاًل وليس قــواًل، أصبحت حاضنة إقليمية 

وعالمية لكل اقتصاد جديد يبرز في العالم، بل واســتحداث 

ابتــكارات جديدة، بمــا تملكه من نخبــة من العقول 

والمواهب الكفاءات العالمية، واستخدام متقدم 

لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء 

االصطناعي والبلوك تشين. 

نبيل اليوسف: 

 المبادئ الـ8
استمرار لمسيرة دبي 

التنموية 

رامي معلوف:

 »البلوك تشين« 
 حافز كبير

لتحقيق النمو

ليلى سرحان:

 الثورة الصناعية
 الرابعة دمجت

المادي والرقمي

التكنولوجيا تـــــــقـود اقتصاد المستقبل 

القطاعات الجديدة.. قاعدة انطالق اإلمارة للريادة عالميًا   

دبي تبتكر 27.7



عماد عزمي: اعتماد التقنيات الحديثة في قطاع البناء والتشييدقطاع الثقافة والفنون في دبـــــي.. فرص واعــــــــــــدة وآفاق واسعة

دعــا المهنــدس عماد عزمي رئيس شــركة 

»إيــه إس جي ســي« لإلنشــاءات العاملة 

فــي صناعة البناء والتشــييد إلــى ضرورة 

تبني  المقاوالت علــى  تشــجيع شــركات 

توجهات جديدة تقوم على اعتماد الميكنة 

والتقنيــات الجديــدة بوصــف اإلمــارات 

مــن أقوى األســواق العالمية فــي صناعة 

المقاوالت ويمكن لها أن تؤســس لصناعة 

بالمصانــع وانتهاًء  إنشــائية متكاملة بدءاً 

بالتقنيات وتصديــر خدماتها خارج الدولة. 

وقال إن إطالق مؤشر البناء الذكي الموحد 

علــى مســتوى الدولة فــي 2017، خطوة 

جبارة لتطوير ســوق اقتصاديــة متكاملة، 

موضحــاً أن على شــركات المقــاوالت أن 

تواكب الجهود الحكومية لمضاعفة الجهد 

في ســبيل ابتكار وتطبيــق الحلول الذكية 

التــي من شــأنها تســريع وتيــرة تحقيق 

لرؤيــة  الوطنيــة  األجنــدة  مســتهدفات 

اإلمــارات 2021 والعمــل علــى التوظيف 

األمثل للتقنيات الحديثة في شــتى ميادين 

العمــل كافة وال ســيما قطــاع البناء الذي 

يشــهد نمواً مطــرداً يوازي حركــة التنمية 

القويــة التي تشــهدها مختلــف قطاعات 

الدولة وفي جميع إماراتها.

وذكر أن صياغة اقتصاد قائم على صناعة 

المقــاوالت تشــكل إضافة إلــى االقتصاد 

الوطنــي ألن صناعة البناء والتشــييد تعد 

عنصراً رئيســاً من عناصر النمو االقتصادي 

المســتدام ورفاه الدولــة وليس من طريق 

أفضــل من تبنــي أحدث التقنيــات موفراً 

فرصاً لالســتثمار في تقنيات البناء الحديثة 

والمصانــع الوطنية ورافعاً من الطلب على 

العمالــة الماهرة ما يوفر فرصــاً للتوطين 

النوعي في قطاع اإلنشــاءات وفي القطاع 

الصناعي.

وأكــد أن شــركات المقــاوالت تتعرض 

لضغــوط كبيــرة بســبب تكلفــة األيدي 

العاملة ما يؤدي إلى التضييق على هامش 

أرباحها ونموها المســتدام ولكن ســيكون 

الوضع مختلفاً في حالة تبني حلول جذرية 

تقوم على فريــق العمل الماهر والتقنيات 

الحديثة.

ملف 07األحد | ٢٨ جمادى األوىل 14٤٠ هـ | 03 فبـراير 201٩م | العدد ١٤١٠٩

سلطان بن سليم: تدشين الذكاء 

االصطناعي لخدمة التجارة العالمية
قال ســلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس 

اإلدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ 

دبــي العالمية رئيــس مؤسســة الموانئ 

والجمارك والمنطقــة الحرة: »يعد التطور 

الســريع لدبي في مجال تقنية المعلومات 

والــذكاء الصناعي من أبرز المقومات التي 

تمكننا بكفاءة من تأســيس هــذا القطاع 

في اإلمــارة لنقدم للعالــم منصة لصناعة 

تقنية المعلومات الذكية تكمل السلســلة 

العالمية لهذه الصناعة الممتدة من الصين 

بالقارة  واليابان في شــرقي آســيا مــروراً 

األوروبيــة وصوالً إلى الواليــات المتحدة 

األمريكية في أمريكا الشمالية«.

وأوضــح: »ُتعد مبادرة تطوير سلســلة 

باســتخدام تقنية بلوك  العالمية  التوريــد 

تشــين من المراحل الرئيسة لتقدمنا على 

هذا الطريق الذي يساهم بفعالية في نقل 

دبي إلى الصدارة العالمية في تطوير تقنية 

المعلومــات الذكية والــذكاء االصطناعي 

لخدمــة التجــارة العالميــة، وتعزيز قدرة 

اإلمــارة فــي ذات الوقــت علــى التقدم 

في مشــروع خط دبي للحريــر والمنطقة 

التجارية االفتراضية«.

وتابع: »أصبــح لدينا اآلن كل متطلبات 

النجاح لتطوير هذا القطاع بما أحرزناه من 

تقدم غير مســبوق دوليــاً في التحول إلى 

المدينــة األذكى عالميــاً وتطوير األنظمة 

والتشــريعات الالزمــة لالنطــالق في هذا 

المجــال، الذي يمكننا مــن التقدم بخطى 

واثقــة نحو تنفيذ مبادرات مئوية اإلمارات 

2071، وقد بادرنا في موانئ دبي العالمية 

إلى إطالق مساهمتنا الحيوية في تحقيق 

هــذه المبادرات من خالل دورنا كشــريك 

مؤسس في مبادرة منطقة 2071«.

�  سلطان أحمد بن سليم

أحمد محبوب مصبح: مستقبل واعد 

للتجارة الرقمية في اإلمارة
قــال أحمد محبوب مصبــح مدير جمارك 

دبي: »هناك أسباب كثيرة أدت إلى تفوق 

دبــي واســتمرار تنافســيتها العالمية، وال 

شــك في أن أحد أهم األســباب هو عدم 

اعتمادها على مصدر واحد للدخل، حيث 

نجحت طوال مسيرتها التنموية في إيجاد 

مصادر مختلفة منتجة ومســتمرة، فتنويع 

االقتصاد هو مبدأ دائمــاً وأبداً في خطط 

دبي االستراتيجية«.

وأضاف: تعد منطقة الشــرق األوســط 

الســوق األســرع في نمو التجارة الرقمية 

فــي العالــم، وهو مــا شــجع العديد من 

الشــركات لتتخذ من إمارة دبــي مقراً لها 

وبدأت تستخدم األدوات واألنظمة التقنية 

في اإلمارة للعمل على أفكارها وتحقيقها، 

حيث تقــود دبــي المنطقة فــي التجارة 

اإللكترونيــة عبــر اعتمادهــا التكنولوجيا 

الذكية فــي وقت مبكــر، وجاهزية بنيتها 

الرقمية وتشــريعاتها الديناميكية المواكبة 

اقتصادهــا  ومــع  العالميــة،  للتغيــرات 

المحــوري يتوقــع أن تســتمر اإلمارة في 

جــذب العديد من االســتثمارات في هذا 

القطــاع المهم، مشــيراً إلــى أن مبيعات 

التجارة اإللكترونية ســجلت ارتفاعاً ضخماً 

خالل الســنوات األخيرة بحسب تقديرات 

منظمة التجارة العالمية.

وأوضــح أن بيــوت الخبــرة العالميــة 

والشركات الرائدة في التسوق اإللكتروني 

توقعــت أن يتضاعف حجم هــذا القطاع 

خالل السنوات القادمة في المنطقة، وهو 

ما يجعلــه قطاعاً واعداً القتصاد دبي التي 

أخــذت زمام المبــادرة فيه عبــر تقنياتها 

اللوجســتية الذكية التي تتناسب وطبيعة 

أعمال هذه الشــركات فكانت محطة ألبرز 

الشــركات العالميــة مثــل أمــازون وعلي 

بابا ونــــون ما يدل على أهميــة التجارة 

والتجارة  نشــاطاتها،  وتوســع  اإللكترونية 

اإللكترونية تمر عبر الجمارك وهذا يعكس 

دور الجمارك المهم في هذا الجانب.

� أحمد محبوب مصبح

أحمد بن شعفار: التنويع قاعدة 

في دستور دبي منذ عام 1833

أكــد أحمد بن شــعفار الرئيس التنفيذي 

لـ»إمبــاور« أن قطاع تبريد المناطق يعد 

من القطاعات الحيوية التي سوف توضع 

على قائمة األولويات، لدى تصميم وبناء 

المــدن الحديثة والذكية، حيث شــهدت 

صناعة تبريد المناطق في اآلونة األخيرة 

انتعاشــاً كبيــراً على المســتوى المحلي 

واإلقليمــي والدولــي، وتضاعــف حجم 

الطلــب عليها مــن طرف المســتثمرين 

والمطوريــن مــن القطاعيــن الحكومي 

والخــاص، حيث بــات تطور واســتدامة 

االقتصاد للعديد من الدول مرهوناً بمدى 

اعتماد الحلول الفّعالة والذكية والصديقة 

للبيئة فــي إنتاج وإدارة الطاقة التي يعد 

تبريــد المناطق واحــداً منها، إلى جانب 

زيادة الوعي لــدى جميع أفراد المجتمع 

الدولي بتبني هذه الحلول التي تســاهم 

في المحافظة على البيئة.وقال إن إعالن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن المبادئ 

التوجيهيــة، وتحديــداً المبدأ الســادس 

»ال نعتمــد على مصدر واحــد للحياة«، 

الــذي ينطلق مــن أن التنويع قاعدة في 

دستور دبي غير المكتوب منذ عام 1833، 

ليشــكل خارطة طريق تســير وفقها 

غالبيــة قطاعات الدولة وال ســيما قطاع 

الطاقــة، من خــالل رفع كفــاءة الطاقة 

وابتكار حلول عمليــة ومتطورة للوصول 

إلــى حيــاة صديقــة للبيئة ومســتقبل 

مستدام والمحافظة على الموارد لألجيال 

القادمــة، مــن خالل العمل علــى تنفيذ 

اســتراتيجية إدارة الطلــب علــى الطاقة 

بدبــي التي تطمح إلى خفض اســتهالك 

الطاقــة بدبــي بنســبة 30% بحلول عام 

للطاقة،  اإلمــارات  واســتراتيجية   ،2030

التي تستهدف رفع كفاءة استهالك الطاقة 

بنسبة 40%، وخفض االنبعاثات الكربونية 

الناتجــة عن إنتــاج الطاقة بنســبة %70 

بحلول عام 2050.

� أحمد بن شعفار

�  عماد عزمي 

� جانب من فعالية معرض آرت دبي  |  أرشيفية

اإلمارات قائدة شركات االبتكار والتقنية الناشئة
أفاد تقرير نشرته مجلة »غلوبال فاينانس« بأن 

اإلمــارات تمتلك أكثر نظم األعمــال تطوراً في 

حقل االبتــكار، حيث تدعم العديد من المراكز 

والمبــادرات العامة والخاصــة باالبتكار، والتي 

تشمل مركز دبي المالي العالمي، الذي يشرف 

على تمويل بقيمة 100 مليون دوالر لمشــاريع 

التقنية المالية »فينتيك«، وأول وأكبر مسّرع في 

مجال التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المالية 

في منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا وجنوبي 

آسيا، »فينتك هايف«، وسوق أبوظبي العالمي، 

الذي بدأ باتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل 

دعم النمو بمجتمع التكنولوجيا المالية، حيث 

تم إطــالق مبادرة »المختبــر التنظيمي« كأول 

إطار من نوعه في المنطقة خصيصاً لمســاعدة 

شــركات التكنولوجيا المالية الناشــئة على حل 

مشكالتها التنظيمية.

وأضاف التقرير إن طفرة الشــركات الناشــئة 

استحوذت على منطقة الشرق األوسط وشمالي 

إفريقيا، حيث كان العام الماضي مرة أخرى عاماً 

قياســياً، حيث بلغ عدد الصفقات 366 صفقة، 

ما جذب اســتثمارات بقيمة 893 مليون دوالر، 

وفقاً ألحدث تقرير من شركة »ماجنيت«، وهي 

شــبكة لرواد المشــاريع في دبي، ورغم تواضع 

هــذا العدد مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إال 

أن الزخم يتزايد بسرعة.

وتابع: »عندما يتعلق األمر بالشركات الرقمية 

الناشــئة، تجتذب التقنيــة المالية أكبر قدر من 

االهتمام، حيث تمثل 12% من جميع الصفقات 

في المنطقة، تليها مباشرة التجارة اإللكترونية. 

وأصبح الشــرق األوسط وشمالي إفريقيا، الذي 

لم يكن له حضور يذكر منذ بضع سنوات، اآلن 

ســوقاً بقيمة مليــاري دوالر. وفــي ظل وجود 

العشــرات من الشــركات الجديدة التي تطلق 

كل عــام، من المتوقع أن يصل النمو الســنوي 

إلــى 125 مليــون دوالر بحلــول عــام 2022، 

 MENA Research وفقاً لشركة االستشــارات

.»Partners

 صفقات التكنولوجيا
وكان مــن بيــن صفقــات التكنولوجيــا المالية 

الرئيســة في 2018 في المنطقــة ضخ رأس مال 

 Yalla بقيمة 8 ماليين دوالر في منصة يال كومبير

Compare موقــع المقارنــات المالي الذي يتيح 

الفرصة إليجاد ومقارنة جميع الخدمات الُمقدمة 

من قبل أفضل البنوك في الشرق األوسط.

وال تزال شركة PayTabs التي تقدم خدمات 

الدفع السعودية تسجل الرقم القياسي في أكبر 

صفقة يتم إغالقها من قبل شــركة تقنية مالية 

إقليميــة، حيث تم جمــع 20 مليون دوالر في 

عام 2017.

التنوع االقتصادي 
»وحــدة  أكــدت  متصــل،  صعيــد  وعلــى 

اإلمارات  اقتصاد  أن  انتلجانس«  إيكونومســت 

ُيعد من أكثر االقتصــادات تنوعاً في المنطقة، 

في الوقت الذي ســتواصل فيــه الدولة التركيز 

علــى المســتويين االتحــادي والمحلــي على 

تقليص اعتمادها على قطاع النفط، ومع ذلك، 

فــإن سياســات الحكومة االقتصاديــة والمالية 

خالل فترة التوقعات ســتكون مرتبطة إلى حد 

ما بحركات أسعار النفط العالمية، حيث ال تزال 

أبوظبــي، التي تمــول جزءاً كبيــراً من اإلنفاق 

االتحــادي، تعتمد بشــكل كبير علــى إيرادات 

النفط.

وقالت في تقرير حديث إنه بفضل التصنيف 

االئتماني القوي لدولــة اإلمارات، من المرجح 

أن يتم تمويــل اإلنفاق المرتفع المخطط لعام 

2019، عن طريــق مزيج من االقتراض المحلي 

وإصدارات السندات الدولية.

وأضاف: »على وقع زيادة متواضعة في أرباح 

الصــادرات الســلعية غير النفطيــة، وفي ضوء 

ضعــف الدوالر، ونمــو حجم صــادرات النفط 

المتوقع مــن عــام 2019-2020، توقع التقرير 

أن يبقى الحســاب الجاري فــي خانة الفائض، 

وفي 2020 ســيظل الفائض واسعاً، على الرغم 

من انخفاض أســعار النفط، حيث سيزيد دخل 

الخدمات مع جذب معرض إكسبو 2020 للزوار 

الدوليين«.

منى أبو هنا: اقتصاد البيانات »النفط الجديد« 

أكدت منى أبو هنا الشــريكة في إدارة القطاع 

الحكومي والعام في شــركة »بي دبليو ســي« 

الشرق األوسط، أن تحديد قطاع اقتصاد جديد 

ليس بالمهمة السهلة، وخاصة في ظل الظروف 

التي تشــهدها اليوم العالقات التجارية مع بروز 

الحدود كقضيــة تتصدر النقاشــات بين الدول 

ســواء في ما يتعلق بحركــة البضائع أو األفراد 

على حد سواء، حيث يشهد التكامل االقتصادي 

توجهاً عكســياً مع تزايــد المخاوف من حدوث 

ركود أو تباطؤ في االقتصاد العالمي. 

وأشــارت إلى أن اقتصاد البيانات يعد النفط 

الجديد الذي يمكن أن ينعش اقتصادات الدول 

والتعــاون العابر للحدود بشــكل ســلس، لكن 

التشريعات واألنظمة بحاجة لمواكبة متطلبات 

هــذا القطــاع. وأوضحــت أن تحديــد الفرص 

واإلمكانــات االقتصادية التي تزخر بها البيانات 

لطالما شكل صلب استراتيجيات شركات التقنية 

العمالقــة، ولفتت في الوقــت ذاته إلى وجود 

فــرص كبيرة لخلق قطاعــات اقتصادية جديدة 

باالعتماد على البيانات وخدمات البيانات. 

يمكنهــا  الحكومــات  إن  وقالــت 

االســتفادة مــن البيانــات عبر إشــراك القطاع 

الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة 

باإلضافــة إلى الجهات واألفراد المبتكرين، ومع 

قدرتها على الوصول إلى بيانات تغطي مجاالت 

أوســع مع إمكانية ردم أي فجــودة قد تحدث 

فــي تدفق البيانــات، يمكــن للحكومات جني 

الثمار مــن الناحية االقتصادية على المســتوى 

الكلي أو الجزئي مع تطوير أسواق وفرص عمل 

جديدة للــذكاء االصطناعي، وذلك بالتزامن مع 

توســيع وتعميق الفرص المتوافرة لألعمال في 

اقتصادات البيانات المستقبلية.

�  منى أبو هنا

التكنولوجيا تـــــــقـود اقتصاد المستقبل 

»                  « ترصد مالمح 
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