
في خطوة تؤكد سمعة دبي العالمية في مجال تجارة الماس، وإنجازاً كبيراً 

لها، ذكــرت مجلة »إيــدكــس« العالمية المتخصصة في عالم الماس أن أحد 

الكيانات الكبرى في دبي مهتم بشراء مختبر تصنيف الماس التابع للمجلس 

األعلى للماس ومقره مدينة »أنتويرب« البلجيكية التي تعتبر عاصمة الماس 

في العالم، وإنشاء فرع له في برج الماس الشهير في أبراج بحيرات جميرا 

بدبي.

وقــــالــــت الــمــجــلــة إنـــــه تــــم تــصــنــيــف مــخــتــبــر الــمــجــلــس األعــــلــــى لـــلـــمـــاس واحــــــــداً مــن 

ــــاً، تــحــظــى  ــــيــ أفـــضـــل الـــمـــخـــتـــبـــرات حـــــول الـــعـــالـــم، كـــمـــا أنـــــه بـــوصـــفـــه مـــخـــتـــبـــراً أوروبــ

تـــقـــاريـــره حــــول الــتــصــنــيــف بــتــقــديــر كــبــيــر، وتــمــثــل ســمــعــتــه، كـــونـــه مــخــتــبــراً دولـــيـــاً 

مستقالً لتصنيف الماس، قيمة كبيرة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا، ومن 

دون مجلس أعلى لأللماس ذي استقاللية، ستكون الصناعة أضعف وأكثر 

عرضة للخطر.

ولفتت إلى أن المجلس األعلى للماس في أنتويرب ليس مجرد مختبر آخر، 

فعلى مدار تاريخه، وخاصة منذ عام 1975، كان لسلسلة من المتخصصين 

فــــي األحــــجــــار الـــكـــريـــمـــة دور فــــّعــــال فــــي وضـــــع والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــشـــريـــع الـــدولـــي 

لتصنيف الماس، وأسهموا في وضع وتحديد قواعد ولوائح المجلس الدولي 

للماس.

قـــــال كـــونـــيـــمـــا مـــويـــنـــيـــنـــج، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

ــــيــــــس إنــــــــتــــــــرنــــــــاشــــــــيــــــــونــــــــال«،  ــيــــــســ ــ ــــمــ ــيــ ــ لـــــــشـــــــركـــــــة »نــ

الــــتــــي افـــتـــتـــحـــت أول مـــنـــشـــأة لـــصـــقـــل الـــمـــاس 

فـــــي اإلمــــــــــــارات قـــبـــل عــــامــــيــــن، إن دبــــــي لــديــهــا 

مــؤهــالت رئيسية لتصبح األولـــى عالمياً في 

تــــــجــــــارة الـــــــمـــــــاس، إذ لــــديــــهــــا الـــــــرؤيـــــــة والـــبـــنـــيـــة 

التحتية القوية والمناخ االستثماري الداعم 

هذه الصناعة.وبّين أن العائق الــذي يواجه 

الــصــنــاعــة فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن هـــو الــتــمــويــل، 

الممنوح  التمويل  حيث يصل حاليا حجم 

إلــــــــى قـــــطـــــاع الــــــمــــــاس فــــــي دبــــــــي مــــــا بــــيــــن 2.93 

ــــتـــــوى  مـــــسـ وهـــــــــــــو  درهــــــــــــــــــــم،  مـــــــــلـــــــــيـــــــــارات  و3.67 

محدود مقارنة بالمراكز الرئيسية األخرى.

ويــــــــرى أنـــــــه مـــــع الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى هـــــــذا الـــتـــحـــدي 

مـــن خــــالل زيــــــادة ثــقــة الـــبـــنـــوك فـــي الــقــطــاع، 

ــــبـــــة األولـــــــــــــى كـــأكـــبـــر  ــــرتـ ســــتــــصــــبــــح دبـــــــــي فـــــــي الـــــمـ

ــــنـــــوات قــلــيــلــة،  مــــركــــز لــــتــــجــــارة الـــــمـــــاس فـــــي سـ

تــــــــــــزال غـــيـــر  بــــــنــــــوك اإلمـــــــــــــــــارة ال  إلــــــــــى أن  الفــــــــتــــــــاً 

إلــى مزيد  القطاع، وتحتاج  مهتمة بتمويل 

مــــن الــــوقــــت لـــجـــذبـــهـــم إلـــــى تـــمـــويـــل الـــقـــطـــاع، 

فـــي ظـــل الـــفـــرص الـــمـــوجـــودة بــجــانــب الــدعــم 

والتسهيالت المقدمة من الحكومة.

وكــــشــــف أن هــــنــــاك مــــحــــادثــــات مـــــع صـــنـــاديـــق 

اســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة حـــــــالـــــــيـــــــاً لـــــــوضـــــــع مــــــعــــــيــــــار مــــوحــــد 

األمـــــــر  هــــــــــذا  تــــحــــقــــق  الـــــــــمـــــــــاس، وإذا  لــــتــــثــــمــــيــــن 

فسيكون هناك تدفقات من تلك الصناديق 

للقطاع.

بــــــتــــــحــــــديــــــات ضـــمـــن  يـــــــمـــــــّر  الـــــــقـــــــطـــــــاع  وقــــــــــــــال إن 

مــــــرحــــــلــــــة انـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة ســـــتـــــتـــــأثـــــر خــــــاللــــــهــــــا بـــعـــض 

الــــــشــــــركــــــات، ولـــــكـــــن ســــتــــكــــون أمــــــــــام شــــركــــات 

أخـــرى فـــرص واعــــدة إذا مــا كـــان لــديــهــا رؤيــة 

وأهداف محددة.   مدخل بورصة دبي للماس  | البيان

خــالل أقــل مــن عــقــديــن، نجحت دبــي فــي خطف الــبــريــق مــن أكبر 

مراكز تجارة الماس في العالم في أنتويرب ونيويورك ومومباي 

وهونغ كونغ، لتصبح من بين أبرز ثالثة مراكز عالمية في تجارة 

الــــمــــاس. وبـــالـــرغـــم مــــن أن هـــــذه الـــتـــجـــارة لــــم تـــكـــن مــــوجــــودة فــعــلــيــاً 

بـــشـــكـــلـــهـــا الــــحــــالــــي فـــــي دبـــــــي قــــبــــل عــــشــــريــــن عـــــامـــــاً مـــــضـــــت، ال ســـّيـــمـــا 

وأن غـــالـــبـــيـــة الـــــشـــــركـــــات الـــمـــنـــتـــجـــة لــــلــــمــــاس كــــانــــت تـــفـــضـــل مـــبـــاشـــرة 

ــــاً مـــــن األســـــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة،  أنـــشـــطـــتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة انـــــطـــــالقـ

لــكــن اإلمـــــارة نــجــحــت فـــي بــنــاء ســمــعــة ومــكــانــة عــلــى خـــارطـــة تــجــارة 

الــــمــــاس الـــعـــالـــمـــيـــة. وألّن الــــتــــجــــارة مــــكــــون أســــاســــي مــــن هــــويــــة دبـــي 

الــتــاريــخــيــة، وضـــعـــت اإلمــــــارة صــنــاعــة الـــمـــاس عــلــى قــائــمــة أهــدافــهــا 

الطموحة، وسعت إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متخصص 

في هذه الصناعة، ونجحت اإلمارة كعادتها في تحدي الصعاب، 

فــتــجــاوزت كــل التوقعات وكــرســت نــمــوذجــاً مثالياً جــديــداً سّطرت 

ــــلـــــة بـــــــاإلنـــــــجـــــــازات فـــــــي صـــنـــاعـــة  ــــيـــــرة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة حـــــافـ مـــــــن خــــــاللــــــه مـــــسـ

الـــمـــاس، مـــؤكـــدًة مــــرة جـــديـــدة أنـــهـــا قـــــادرة عــلــى الــتــحــدي والــمــضــي 

قدماً نحو آفاق أوسع. 

وبــحــســب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، ضــاعــفــت دبــــي حــجــم تـــجـــارة الـــمـــاس 6 

مــــرات خـــالل 15 عـــامـــاً مـــن 3.6 مــلــيــارات دوالر عـــام 2003 قــبــل أن 

يــرتــفــع إلـــى 25 مــلــيــار دوالر )91.87 مــلــيــار درهــــم( فــي 2018، فيما 

كان حجم تجارة الماس )صفراً( في أواخر التسعينيات.

األحجار الثمينة 
ــيـــــجـــــي فــــــي تــــعــــزيــــز قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى ربــــط  ــ ــــراتـ ــتـ ــ أســـــهـــــم مـــــوقـــــع دبــــــــي االسـ

تـــدفـــقـــات تـــجـــارة الـــمـــعـــادن واألحــــجــــار الــثــمــيــنــة الــمــتــنــامــيــة مـــن وإلـــى 

شــــبــــه الـــــــقـــــــارة الــــهــــنــــديــــة )أكــــــبــــــر مـــــركـــــز عــــالــــمــــي مـــتـــخـــصـــص فــــــي قــطــع 

وصـــقـــل الــــمــــاس( وجــــنــــوب شـــــرق آســـيـــا وأوروبـــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا، لــتــصــبــح 

نقطة جذب كبرى للشركات العالمية لتأسيس مقراتها اإلقليمية 

بوصفها ساحة يلتقي عليها المصنعون والتجار، مع توفير كل 

مــقــومــات الــنــجــاح مــن بيئة مــواتــيــة لــألعــمــال ونــظــام ســلــس ويسير 

في منح التراخيص وبنية تحتية من الطرز العالمي.

وتسير دبي بخطى ثابتة لتصبح أكبر مركز لتجارة الماس على 

مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بـــحـــلـــول 2023 وفــــقــــاً لـــخـــطـــة وضـــعـــهـــا مــــركــــز دبـــي 

للسلع المتعددة في ظل طموحها المتواصل وقدرتها على توقع 

الــتــغــيــرات والــتــكــيــف مــعــهــا واســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل بــتــقــديــم حــلــول 

مـــبـــتـــكـــرة، لـــتـــقـــتـــرب مـــــن مـــديـــنـــة أنــــتــــويــــرب الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة أكــــبــــر مــنــطــقــة 

لــصــنــاعــة الـــمـــاس فـــي الـــعـــالـــم، والـــتـــي ظــلــت طـــــوال فـــتـــرة 600 عــام 

مـــركـــزاً مــهــمــاً لــهــذه الــصــنــاعــة. وهـــنـــاك اآلن 24 بـــورصـــة لــلــمــاس في 

العالم بالمقارنة مع أربع فقط في عام 1950 وكانت جميعها في 

أنــتــويــرب. وتــضــم الــبــورصــة أكــبــر قــاعــة فــي العالم لــتــداول الــمــاس، 

الماس  الــمــاضــي لتعزيز حجم مبيعات  افتتاحها فــي سبتمبر  تــم 

وتـــــــدفـــــــقـــــــات الـــــــتـــــــجـــــــارة عـــــبـــــر اإلمـــــــــــــارة 

الستقبال بائعي ومشتري الماس 

من جميع أنحاء العالم.

وتتضمن قاعة المناقصات 41 

طــاولــة ُمــؤّمــنــة بــالــكــامــل بــكــامــيــرات 

ــــــة  ــيـ ــ ــ ــــــوجـ ــــولـ ــ ــنـ ــ ــ ــــكـ ــ مـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــة وحــــــــــــــلــــــــــــــول تـ

مــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــورة وبـــــــــــــافـــــــــــــتـــــــــــــتـــــــــــــاح الــــــــــقــــــــــاعــــــــــة 

الــــجــــديــــدة، بـــــات بـــإمـــكـــان الـــبـــورصـــة 

واستضافة  مشتٍر   200 استيعاب 

مناقصات عدة في وقت واحد.

 زمن قياسي
قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي األول والمدير التنفيذي 

لمركز دبي للسلع المتعددة، إن دبي نجحت خالل زمن قياسي 

فـــي الــتــحــول إلـــى أحـــد أســــرع مـــراكـــز تـــجـــارة الـــمـــاس نـــمـــواً وأنــجــحــهــا 

فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث اســـتـــفـــادت مـــن الــــروابــــط الــقــويــة الـــتـــي تجمعها 

بسلسلة توريد قطاع الماس العالمي ومختلف األطراف المعنية 

بـــه، مـــؤكـــداً أن دبـــي لـــن تــســتــغــرق وقـــتـــاً طـــويـــالً حــتــى تــصــبــح األولـــى 

عالمياً في تجارة الماس.

وأضــــاف أن اإلمـــــارة تمتلك الــعــديــد مــن الــمــزايــا الــتــنــافــســيــة التي 

مــــرت دبــــي بــمــحــطــات عـــديـــدة لـــلـــوصـــول إلــــى مــكــانــتــهــا باألرقام

في قطاع الماس العالمي، ففي عام 2003، وبعد 

مـــــــــــــرور عــــــــــام واحـــــــــــــد فـــــقـــــط عـــــلـــــى تـــــأســـــيـــــس مـــــــركـــــــز دبـــــي 

لــلــســلــع الـــمـــتـــعـــددة، بــلــغ إجـــمـــالـــي حــجــم الــــتــــداوالت 

الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــمـــاس الــــخــــام والـــمـــصـــقـــول 3.6 مـــلـــيـــارات 

دوالر ســـــنـــــويـــــًا، وواصــــــلــــــت اإلمــــــــــــارة تـــقـــدمـــهـــا فــــــي هــــذا 

الــمــجــال رغــــم الــتــحــديــات والـــصـــعـــاب لــتــســّجــل خــال 

العام الماضي طفرًة في النمو. 

في عام 2004، أطلق المركز بورصة دبي للماس، 

ــــــاس واألحــــــــــجــــــــــار  ــــمـ ــــــلـــ ـــــة الـــــــــــــتـــــــــــــداول الـــــــــوحـــــــــيـــــــــدة لـ ــــّصــ ـــــنـــ مــ

لــتــوفــر للمستثمرين إطــار  الــمــلــونــة فــي المنطقة، 

عــمــل مـــوثـــوقـــًا يــغــطــي كـــل مـــراحـــل تــــــداول الـــمـــاس، 

وهــــي الــمــنــّصــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــمــنــطــقــة الــمــعــتــمــدة 

لـــدى االتـــحـــاد الــعــالــمــي لــبــورصــات الـــمـــاس. ونمت 

البورصة بوتيرة متسارعة، حيث باتت تضم اليوم 

أكثر من 1000 عضو.
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الملفالعدد 14459 إعداد: عمرو عادل

سانجيف دوتا

مختبر تصنيف 3.6 مليارات حجم تمويل القطاع 

بدأت من الصفر في   ›
التسعينيات ووصلت إلى 

92 مليارًا في 2018

‹ قصة نجاح عمرها 20 
عامًا تقارب ما قدمته 

»أنتويرب« في 600 عام

‹ حجم التجارة تضاعف 6 
مرات خالل 15 عامًا

‹ أحمد بن سليم: دبي 
تمتلك مزايا تنافسية 

تؤهلها الحتالل المرتبة 
األولى 

‹ سانجيف دوتا: التقدم 
التكنولوجي واالبتكار 

يساعدنا على التميز 
عالميًا 

دبي
أكبر مركز عالمي 

لتجارة الماس 2023
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تـــمـــتـــلـــك دبـــــــي خـــــزانـــــة لــــلــــمــــاس هـــــي الــــوحــــيــــدة 

بــــــالــــــشــــــرق األوســـــــــــــــــط، وتــــــعــــــد أحــــــــــــدث مـــــرافـــــق 

الــتــخــزيــن ضــمــن حــلــقــة أســـاســـيـــة فـــي أعــمــال 

الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــلــــوجــــســــتــــيــــة فــــــي اإلمـــــــــــارة، 

كما افتتح مــركــز دبــي للسلع منشأة »818 

فــــاولــــت«، لــتــصــبــح ثـــانـــي خـــزنـــة لــلــمــجــوهــرات 

ــــرة  ــ ــــاخـ ــ ــــأة فـ ــ ــــــشـ ــنـ ــ ــ فــــــــــي بـــــــــــــرج الـــــــــــمـــــــــــاس، وهـــــــــــــي مـ

ــــزيـــــن واإليـــــــــــــــــــــــــداع، مــــجــــهــــزة  ــتـــــخـ ــ ــلـ ــ ــــة لـ ــ ــنـ ــ ــ ـ ــــــصَّ ــــحـ ــ وُمـ

بأحدث حلول األمان الفائق.وتتقيد الخزانة 

بتطبيق أعــلــى معايير األمـــن الــعــالــمــيــة، بما 

يتيح لــهــا إيــــداع أو ســحــب الــســلــع والبضائع 

آلــــيــــة الـــتـــشـــغـــيـــل بـــالـــكـــامـــل، تـــتـــســـم بــتــوفــيــرهــا 

مـــــــزايـــــــا الــــخــــصــــوصــــيــــة الـــــتـــــامـــــة والــــــــــراحــــــــــة، مـــع 

تــــوفــــيــــر هــــيــــكــــل أســــــعــــــار مــــــــرن لــــلــــتــــخــــزيــــن عــلــى 

المديين القصير والطويل.

وتــقــع الــخــزانــة، الــتــي تــم إطــالقــهــا فــي أبــريــل 

2009، داخل بورصة دبي للماس بمنطقة 

أبــــــــــــــــراج بــــــحــــــيــــــرات جــــــمــــــيــــــرا، وتــــــخــــــضــــــع ألعــــلــــى 

درجات األمن والمراقبة على مدار الساعة، 

ويمكن من خاللها إعــادة توزيع المقتنيات 

الــــثــــمــــيــــنــــة الــــمــــخــــزنــــة بــــهــــا بــــشــــكــــل فـــــعـــــال عــلــى 

المنافذ االستهالكية الرئيسية العالمية.

وتــوفــر أيــضــاً خــدمــات تــخــزيــن عــلــى المديين 

الــــقــــصــــيــــر والـــــطـــــويـــــل لــــلــــذهــــب والـــــمـــــجـــــوهـــــرات 

الــمــصــمــمــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــقــتــنــيــات الــثــمــيــنــة 

الــــــــــمــــــــــاس مــــع  مــــــــــن  بــــــســــــعــــــة 12 كــــــــيــــــــلــــــــوغــــــــرامــــــــاً 

آلــــيــــة الـــتـــشـــغـــيـــل بـــالـــكـــامـــل وخــــــيــــــارات تــخــزيــن 

التأمين  الصناديق خدمة  إضــافــيــة، بخالف 

متاحة عند الطلب بأسعار تنافسية.وتقوم 

ــــيـــــة وإدارة  ــــنـ لــــلــــخــــدمــــات األمـ فـــــــيـــــــراري  شـــــركـــــة 

ــــتـــــخـــــزيـــــن بـــــــــــدور مـــــــــــزود مــــعــــتــــمــــد لــــلــــخــــدمــــات  الـ

اللوجستية.   متخصصون يقومون بمراجعة جودة ومواصفات الماس | البيان

فــــي عـــــام 2016، أصـــبـــحـــت اإلمــــــــــارات أول دولــــــة عــربــيــة 

تـــتـــســـلـــم رئـــــاســـــة مـــنـــظـــمـــة عـــمـــلـــيـــة كـــيـــمـــبـــرلـــي )هــــــي نـــظـــام 

اعتماد دولــي ينظم تجارة الماس الخام وهي تهدف 

ــــتـــــجـــــارة  ــــنـــــع تــــــدفــــــق مـــــــاســـــــات الــــــــصــــــــراع وحـــــمـــــايـــــة الـ إلـــــــــى مـ

الــــمــــشــــروعــــة فـــــي الـــــمـــــاس الـــــــخـــــــام(، مـــــا يــــؤكــــد الـــتـــزامـــهـــا 

بمنع دخول الماس من مناطق الصراع، وتمّكنت من 

تعزيز روابــط االتــصــال مع الحكومات وقــادة األعمال 

في جميع أنحاء القارة األفريقية.

الـــــمـــــاس  لــــصــــقــــل  ــــأة  ــــنـــــشـ مـ أول  ــــتـــــحـــــت  ــُتـ ــ افـ ــــتــــــوبــــــر 2017،  أكــ فـــــــي 

ــــارات فــــي بـــــرج الـــــمـــــاس، مــــا أســـهـــم فــــي تـــعـــزيـــز مــنــظــومــة  بــــــاإلمــ

ــــــي لـــصـــنـــاعـــة الــــمــــاس.  الـــــخـــــدمـــــات الـــمـــتـــكـــامـــلـــة الــــتــــي تــــوفــــرهــــا دبـ

وأســهــم قــرار الحكومة االتــحــاديــة خــال الــعــام 2018 بإعفاء 

ـــــب وغــــيــــرهــــمــــا مـــــن الـــــمـــــعـــــادن واألحـــــجـــــار  قــــطــــاع الـــــمـــــاس والــــــذهـ

الــثــمــيــنــة األخـــــــرى مــــن ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة فــــي الــحــفــاظ 

على تنافسية الصناعة، كما أظهر مستوى االهتمام والدعم 

المقدم من الحكومة لتعزيز نمو هذه التجارة.

2016

2017
اإلمارة تمتلك مزايا تنافسية تــــــــــــــــــــؤهلها الحتالل المرتبة األولى
دبي تتألأل ببـــــــريق الماس

االستراتيجي 01  الموقع 
لدبي 

الهند 02  مع  التجارة  ربــط 
أكبر مركز لصقل الماس

لألعمال 03  مواتية  بيئة 
ودعم حكومي

وميّسر 04  سلس  نظام 
إلصدار التراخيص 

بنية تحتية ولوجيستية 05 
عالمية

ــمــر 06  ــمــســت الـــــدعـــــم ال
لالبتكار واالبداع    
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التكنولوجيا الثورية
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تــؤهــلــهــا الحـــتـــالل الــمــرتــبــة األولـــــى فـــي الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، مثل 

مـــوقـــعـــهـــا كـــحـــلـــقـــة وصـــــــل بــــيــــن الــــــــــدول الـــمـــنـــتـــجـــة والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــة، 

الموانئ  المتطّورة مثل  واللوجستية  التحتية  بنيتها  عــن  فضالً 

والمطارات، ومستوى األمان الذي تتمتع به اإلمارات، ووجود 

ســوق محلي كبير، إلــى جــانــب عــدم وجـــود ضــرائــب، مــا حافظ 

على تنافسيتها وسهولة ممارسة األعمال في هذا القطاع.

خطط طموحة
وكشف أن المركز لديه خطط طموحة الستقطاب شركات 

ــــويــــــة الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــــمـــــاس مـــــع أولــ عـــالـــمـــيـــة تـــعـــمـــل فـــــي قــــطــــاع الـ

الـــســـوق األمــريــكــي ومـــراكـــز رئــيــســيــة مــثــل أنــتــويــرب فـــي بلجيكا 

وهونغ كونغ، مشيراً إلى أن غالبية واردات دبي من الماس 

ــــرازيــــــل وكــــــنــــــدا، فـــيـــمـــا تـــعـــتـــبـــر الـــكـــونـــغـــو  ــبــ ــ تــــأتــــي مـــــن أفــــريــــقــــيــــا والــ

وأنغوال وبوتسوانا وجنوب أفريقيا أبرز وجهات التصدير إلى 

اإلمـــــارة، الفــتــاً إلـــى أن ســـوق الــمــاس الــعــالــمــي لــم يــكــن يتوقع 

أن تصبح دبــي مركزاً عالمياً لتجارة الماس الخام، وخاصة 

للتجار الهنود واألفــارقــة، الذين استفادوا من موقع اإلمــارة 

االستراتيجي مقارنة بأوروبا ونيويورك وبلجيكا.

ـــــي يــحــتــضــن حــــالــــيــــاً أكــــثــــر مــن  وأكـــــــد أن بــــــرج الــــمــــاس فــــي دبـ

ألـــف شــركــة عالمية وإقليمية متخصصة فــي تــجــارة األحــجــار 

الـــكـــريـــمـــة والـــثـــمـــيـــنـــة، الفــــتــــاً إلــــــى أن الـــتـــصـــمـــيـــم الـــجـــديـــد لــقــاعــة 

الــمــنــاقــصــات األكــبــر فــي الــعــالــم، ســتــخــدم بــشــكــل كــبــيــر ســوق 

ــــار مــــــن الـــصـــيـــن  ــتـــــجـ ــ الــــــمــــــاس الــــمــــحــــلــــي والـــــعـــــالـــــمـــــي، وخــــــاصــــــة الـ

ومومباي وبلجيكا وأفريقيا.

وأشار إلى أن قطاع الماس عموماً يواجه بعض التحديات، 

ــــنــــــاك شـــــعـــــور عـــــــام غــــيــــر مـــتـــفـــائـــل بــــيــــن أوســـــــــــاط الــــمــــتــــداولــــيــــن  وهــ

والـــمـــورديـــن والــمــمــولــيــن وتـــجـــار الــتــجــزئــة، ويــعــد الــتــمــويــل من 

أهم التحديات ليس فقط في دبــي، إنما في جميع المراكز 

الرئيسية، فيما يعتبر بنك الفجيرة الوطني الوحيد واألكثر 

ــــقـــــدم تـــســـهـــيـــالت مــالــيــة  نــــشــــاطــــاً فـــــي الـــــدولـــــة الــــــــذي يــســتــثــمــر ويـ

لـــلـــقـــطـــاع، مــــؤكــــداً أن وجــــــود بـــنـــوك مــحــلــيــة أخــــــرى تــســهــم فــي 

النمو في  ويــدفــع عملية  المخاطر  التمويل سيقلل  عمليات 

الـــقـــطـــاع، ومــــع ذلــــك فــــإن الــطــلــب ال يـــــزال جـــيـــداً عــلــى الــمــاس 

الخام، وخاصة عندما تجتمع فيه عوامل السعر المناسب 

والـــــــجـــــــودة الــــعــــالــــيــــة. وأضــــــــــاف أنـــــــه لــــالســــتــــفــــادة مـــــن أي فـــرصـــة 

متاحة لتحقيق المركز األول لدبي، فسيكون ذلك من خالل 

مواجهة الواقع بكل ما يحمله من حقائق، وفهم إمكانات 

التكنولوجيا الثورية المستخدمة في تصنيع الماس اليوم، 

المفضلة  بالخيارات  يتعلق  فيما  الراهنة  التحوالت  وتحليل 

األعــمــال  وتــكــيــيــف  للمستهلكين 

وفقاً لذلك.

مركز الصدارة
أكــــــــــــــــــــد ســـــــــانـــــــــجـــــــــيـــــــــف دوتــــــــــــــــــــا، 

للسلع  التنفيذي  الــمــديــر 

والـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة 

اإلمـــــــــــارة  أن  بـــــالـــــمـــــركـــــز، 

مــــــــــــــــؤهــــــــــــــــلــــــــــــــــة الحــــــــــــــــتــــــــــــــــالل 

مركز الصدارة نظراً 

لموقعها 

الـــدول المنتجة والمستهلكة،  الــجــغــرافــي االســتــراتــيــجــي بين 

حــيــث إن دول أفــريــقــيــا تــعــتــبــر األكـــبـــر إنـــتـــاجـــاً، فـــي حــيــن تــأتــي 

الـــدول المستهلكة، ومــن بعدها الصين،  الهند فــي صـــدارة 

واللتان ترتبطان بعالقات تجارية قوية مع اإلمارات.

وقال إن دبي يمكن أن تصبح أيضاً واحدة من أهم مراكز 

صقل الماس في العالم، خاصة في ظل حرص المركز على 

تطبيق أحــدث التكنولوجيات واالبــتــكــارات فــي هــذا المجال، 

موضحاً أن معظم عمليات صقل الماس حالياً تتم يدوياً، 

وبــالــتــالــي فــــإن ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــعــمــالــة فـــي دبــــي مــقــارنــة بـــدول 

أخـــرى يقلل مــن تنافسيتها فــي الــصــنــاعــة، ولـــذا فـــإن التقدم 

الــتــكــنــولــوجــي واالبــتــكــار ســيــســاعــد اإلمـــــارة عــلــى الــتــمــيــز وقــيــادة 

صناعة الماس في العالم.

وأضـــــــــاف أن الــــمــــركــــز ال يـــســـتـــهـــدف فـــقـــط زيـــــــــادة حــجــم 

تــــجــــارة الــــمــــاس عـــبـــر دبـــــــي، وإنــــمــــا الـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــقـــرار 

الــــســــوق وضــــمــــان فـــاعـــلـــيـــة كــــل الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي ســالســل 

المناسبة ألعضائه من  التحتية  البنية  التوريد، وتوفير 

الشركات.

ولـــفـــت إلـــــى وجــــــود رحــــــالت طــــيــــران مـــبـــاشـــرة تـــربـــط دبـــي 

مـــع ســـــورات الــهــنــديــة، الــتــي تــحــدث فــيــهــا غــالــبــيــة عمليات 

صــقــل الــمــجــوهــرات، كــمــا تــســتــأثــر الــهــنــد الــيــوم بأكثر 

مـــن %97 مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي قـــطـــاع تصنيع 

الـــــــمـــــــاس، ويـــــتـــــم فــــيــــهــــا قــــطــــع وصـــــقـــــل %96 مــن 

ــــر  ــــمــــــاس الـــــمـــــوجـــــود فــــــي الـــــعـــــالـــــم، األمــ جـــمـــيـــع الــ

الــذي سيساعد كثيراً فــي تصدر دبــي للمشهد 

العالمي. 

وعن توقعاته لتجارة الماس عالمياً ومحلياً 

خـــالل 2020 قـــال دوتــــا إنـــه رغـــم الــتــحــديــات الــتــي 

تــواجــه الــســوق العالمية حــالــيــاً وخــاصــة فــي زيـــادة 

المعروض، فــإن المؤشرات األولــيــة لحجم التجارة 

في دبي العام الماضي تبدو مبّشرة.

مــن المتوقع أن يصل حجم ســوق الــمــاس إلــى 123.8 مليار دوالر )455 مليار 

لـــ »جــرانــد فيو  درهـــم( بحلول عــام 2030 بمعدل نمو ســنــوي مــركــب ٪3 وفــقــاً 

ريسيرش«، شركة أبحاث السوق واالستشارات األمريكية. 

ويسيطر الماس الطبيعي على السوق بأكبر حصة إيــرادات تمثل ٪96.2 من 

سوق األلماس العالمي في عام 2018 ألنها واحدة من أصعب المواد المتاحة 

عـــلـــى األرض، وتـــســـتـــخـــدم بــشــكــل رئـــيـــســـي فــــي تــطــبــيــقــات الــــمــــجــــوهــــرات، وذلــــك 

بسبب الطلب الــقــوي مــن تطبيق المجوهرات وخــاصــة مــن الــواليــات المتحدة 

والــصــيــن. وتــمــثــل الــتــطــبــيــقــات الــصــنــاعــيــة لــلــمــاس الــطــبــيــعــي حــصــة أصــغــر نسبياً 

مـــقـــارنـــة بــنــظــيــراتــهــا االصــطــنــاعــيــة، بــيــنــمــا مـــن الــمــتــوقــع أن تــكــتــســب حــصــتــهــا في 

تطبيق المجوهرات أهمية خالل السنوات المقبلة.

ــــنـــــاعـــــي فـــــــي أســـــــــــرع مــــــعــــــدل نـــــمـــــو ســــنــــوي  ــــتـــــوقـــــع أن يــــنــــمــــو الـــــقـــــطـــــاع الـــــصـ ومـــــــــن الـــــمـ

مـــركـــب قـــــدره ٪10 مـــن 2019 إلــــى 2030 بــســبــب تــغــلــغــلــهــا الــســريــع فـــي تطبيق 

السنوات  اكتسبت شعبية في  الماس االصطناعية  المجوهرات. ومجوهرات 

الـــقـــلـــيـــلـــة الــــمــــاضــــيــــة بـــســـبـــب الــــــقــــــدرة عــــلــــى تـــحـــمـــل الــــتــــكــــالــــيــــف الــــعــــالــــيــــة والـــتـــكـــلـــفـــة 

المنخفضة. ووفــقــاً إلحصائيات عملية كيمبرلي في عــام 2018، وصــل حجم 

اإلنتاج العالمي من الماس إلى 148 مليون قيراط بقيمة 14.6 مليار دوالر.

قـــال ديــفــي بــلــومــايــرت، مــســؤول األعــمــال المرتبطة بــالــمــاس فــي بــنــك الفجيرة 

الــوطــنــي، إن دبــي رّســخــت مكانتها فــي العقد الــمــاضــي كــأحــد الــمــراكــز الناشئة 

لتجارة الماس الخام، وأسهمت موثوقّيتها في نمّو القطاع على المستويين 

الــمــحــلــي والــعــالــمــي، مـــؤكـــداً أن دبـــي تــســيــر فـــي الــمــســار الــصــحــيــح لــتــصــبــح على 

صدارة تجارة الماس في العالم.

وبــّيــن أن دبـــي اســتــفــادت مــن مــوقــعــهــا االســتــراتــيــجــي عــنــد ملتقى طـــرق الــتــجــارة 

الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــتـــهـــا فـــــي تـــــجـــــارة الـــــمـــــاس إلــــــى جــــانــــب تـــوفـــيـــرهـــا الــبــنــيــة 

الــتــحــتــيــة والــتــشــريــعــيــة الــمــالئــمــة والــخــدمــات ذات الــمــســتــوى الــعــالــمــي وخبرتها 

ــــام، كــــمــــا بـــاتـــت  ــ ــــخـ ــ ــــمــــــاس الـ الــــكــــبــــيــــرة فــــــي ســـــــوق الــ

وجـــــهـــــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــمـــفـــضـــلـــة بـــفـــضـــل بــنــيــتــهــا 

التحتية.

ــــثـــــر  ــــيـــــرة الـــــوطـــــنـــــي األكـ ــــنـــــك الـــــفـــــجـ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن بـ

نـــــــشـــــــاطـــــــاً فـــــــــي الـــــــــــدولـــــــــــة، الــــــــــــــذي يــــســــتــــثــــمــــر ويــــــقــــــدم 

تسهيالت مالية للقطاع لتمويل تجارة الماس. 

ــــزاً  ــ ــــركـ ــ مـ أبــــــــريــــــــل 2015  فــــــــي  افـــــتـــــتـــــح  الـــــبـــــنـــــك  وكـــــــــــــان 

لـــتـــمـــويـــل تــــجــــارة األلـــــمـــــاس، يـــهـــدف إلـــــى اســتــثــمــار 

تزايد أهمية دبي كمركز لتجارة الماس.

وأكـــد أن الــســوق واجـــه تــحــديــات، ال سيما مــع خـــروج بــنــوك دولــيــة أخـــرى من 

ســـوق تــمــويــل األلـــمـــاس ألســبــابــهــم الــخــاصــة، وفـــي ظـــّل هـــذه الــتــحــديــات، عمل 

الــــبــــنــــك عــــلــــى تــــعــــزيــــز عــــالقــــتــــه بــــالــــعــــمــــالء وتــــوســــيــــعــــهــــا مــــــن خـــــــالل فــــهــــم أعـــمـــالـــهـــم 

ودورهـــــــم الـــتـــجـــاري األســــاســــي، حــيــث نــجــح مــــؤخــــراً مـــن خــــالل نــهــجــه الــمــتــعــدد 

االخــتــصــاصــات فـــي قــطــاع الــمــعــادن الــثــمــيــنــة والـــمـــاس عــلــى ســـّد الــثــغــرة الــمــالــيــة 

فــي الــســوق، فيما واصـــل الــقــطــاع الــنــمــّو ودعـــم جــهــود التنويع االقــتــصــادي في 

الدولة.

مليار درهم حجم السوق 
عالميًا 2030

»الفجيرة الوطني« األكثر 
نشاطًا في تمويل القطاع

دايفي بلومرت
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أحمد بن سليم


