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عين على قطاع ا�نشاءات 
في دولة ا�مارات

عين على قطاع ا�نشاءات 
في دولة ا�مارات

"جلف ناشيونال ل�نشاءات" ُتحّلق بإنجازاتها في سماء ا�بداع

12 العطاء في أبهى صوره 
كيف ساهمت المدارس ا�هلية في تعليم

أجيال في دولة ا�مارات العربية المتحدة

19 تكنولوجيا المعلومات 
تطبيق ُيتيح لك إمكانية إدارة محفظتك 

االستثمارية أينما تكون

24 العقارات
أبحر في القطاع الفندقي في

ا�مارات العربية المتحدة 

32 ٌمتعة الشتاء في ا�مارات 
كيف تمضي وقتك وتستمتع بحلول

فصل الشتاء
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دار التمويل ل®وراق المالية تنال جائزة عن تطبيقها للتداول عبر الهاتف 

الجّوال؛ دار التأمين تنظم حملة للتبرع بالدم في أبوظبي؛ دار التمويل 

التمويل  دار  المجتمعية؛  مبادراتها  عبر  المحلي  المجتمع  تدعم 

دار  والُمحّسن؛  الجديد  ا�لكتروني  موقعها  عن  النقاب  تكشف 

التمويل تدعم المسرعات الحكومية لدولة ا�مارات العربية المتحدة؛ 

دار التمويل تطلق مبادرة "مًعا لترابط ا�سرة وتواصلها". 

تحت ا�ضواء
"جلف ناشيونال ل�نشاءات" ُتعّمر مستقبل ا�مارات العربية المتحدة

 مدرسة أهلية خيرية ُتقدم خدماتها التعليمية مجاًنا

 دار التمويل تطرح حلوًال وخدمات مالية للشركات

أثر تغيرات االقتصاد الكلي على ا�سواق العالمية 

كن مديًرا الستثماراتك مع تطبيق دار التمويل ل®وراق المالية للتداول
 عبر الهاتف

 أثر الهيئة الشرعية العليا للمصارف

أثر انخفاض أسعار البترول على قطاع التأمين

نظرة متعمقة على القطاع الفندقي داخل دولة ا�مارات

قانون جديد يتطرق إلى قروض أعضاء مجلس ا�دارة 

هل تعانون من انتفاخ البطن بسبب تناول بعض ا�غذية؟

 "سي وينجز" ُتقدم باقة مميزة من العروض لالرتقاء باجتماعاتكم 

ال تفّوتوا أحداث وفعاليات هذا الموسم 

 باقة من النشاطات المرحة في الهواء الطلق

باقة متنوعة من ا�خبار الطريفة الختتام ا�مور بابتسامة

أهم الفعاليات التي تستضيفها الدولة بين يناير ويوليو 2017 
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     على االستثمارات ا�ماراتية، وهذا ما سنبحث فيه بإسهاب في 
الصفحة 16.

محفظة  تشكيل  واستطعتم  حليفكم  الحظ  كان  وإذا      
أحدث  على  التعّرف  ا�رجح  على  فسيسّركم  كبيرة،  استثمار 
المالية"،  ل®وراق  التمويل  "دار  طّورته  الجّوال  عبر  للتداول  تطبيق 
اكتشفوا  بأنفسكم.  ا�سهم  تداول  على  يساعدكم  والذي 

المزيد في الصفحة 19. 
         ُيعتبر التمويل ا�سالمي واحًدا من القطاعات المالية ا�سرع 
نمًوا، ومع إطالق مبادرة "دبي: عاصمة االقتصاد ا�سالمي" في 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قبل  من   2013 العام 
في  ريادي  بدور  المتحدة  العربية  ا�مارات  تضطلع  مكتوم، 
للمصارف  عليا  شرعية  هيئة  تأسيس  عبر  القطاع  هذا  تطوير 
تدّني  إلى  وباالنتقال   .20 الصفحة  في  عنها  بالشرح  نستفيض 
سنبحث  وبالتالي  رئيسية  مسألة  يشّكل  زال  فما  النفط،  أسعار 
في تداعيات هذا التراجع على شركات التأمين في الصفحة 22. 
غير أّن دولة ا�مارات لطالما سعت إلى التخفيف من وقع تدّني 
االقتصادي،  التنويع  استراتيجية  خالل  من  النفط  أسعار 
وفي  البالد.  عليها  تعّول  التي  القطاعات  أحد  هي  والسياحة 
تقرير  مؤخًرا  انترناشيونال"  "كوليرز  أصدرت  مختلف،  سياق 
"توقعات القطاع الفندقي في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا"، 
والذي يتضّمن بعض ا�حصائيات الشّيقة حول ا�داء الفندقي، 

فاكتشفوا المزيد عن الموضوع في الصفحة 24.
عموًما يمّثل هذا الوقت من السنة الفترة ا�نسب الرتداء مالبس 
مريحة والتوّجه إلى الصحراء أو الشاطئ للتمّتع بطقس الشتاء 
 32 الصفحة  في  لكم  وسنعرض  الوسائل.  بشّتى  المعتدل 
يهوون  لمن  أما  الممّيزة.  ا�فكار  بعض 
من  باقة  فثمة  بينكم،  الثقافة 
المعارض الفنية التي تحلو زيارتها خالل 
هذا الموسم. ببسيط العبارة، نضع بين 
لتصّفحها.  قّيمة  معلومات  يديكم 

نتمّنى لكم مطالعة ممتعة! 

السنة  خالل  العالم  من  مختلفة  أنحاء 
الفائتة العديد من التغّيرات الهاّمة، بينما 
واصلت عجلة التجارة والصناعة مسيرها 
إلى ا�مام بثقة في دولة ا�مارات العربية 
المتحدة. وفي حين شهد هذا العام إنجازات مبهرة في مجال 
تشييد أبنية مذهلة زّينت أفق ا�مارات، ثمة شركات تدأب على 
تنفيذ مشاريع بنى تحتية تجري في الخفاء وال تقّل أهمية عن 
ناشيونال  نذكر  الشركات  هذه  بين  ومن  المشاريع.  من  غيرها 
تقّدم  في  رئيسي  بدور  اضطلعت  التي  كونستركشن  جلف 
بدأت  حيث  عاًما،   40 من  أكثر  منذ  سالسة  بكل  ا�مارات  دولة 
تستلم  صارت  حتى  تنمو  وراحت  الشاحنات  من  قليل  بعدد 
بعًضا من أكبر المشاريع البلدية في ا�ّمة. ولقد حالفنا الحظ 
جلف  ناشيونال  لشركة  التنفيذي  الرئيس  مع  بالتحّدث 
القضايا  حول  حسن  يسلم  علي  ناصر  السيد  كونستركشن، 
الهامة التي تواجه قطاع البناء حالًيا، وتجدون تفاصيل المقابلة 

في الصفحة 8.
قائمة  يتصّدر  الجودة  عالي  تعليم  توفير  أّن  في  ريب  ال        
ا�خرى  المسائل  وبعض  التعليم  كلفة  أّن  إال  ا�هل،  أولويات 
رجال  أبرز  أحد  دفع  ما  ا�جانب،  بعض  أمام  تحدًيا  شّكلت 
إلى  الماجد،  جمعة  معالي  وهو  ا�مارات،  دولة  في  ا�عمال 
فهو  اليوم  أما  مضت.  سنة   30 منذ  خيرية  مدرسة  افتتاح 
ألف   11 يتجاوز  لما  معقولة  بكلفة  تعليم  توفير  عن  مسؤول 

طفل. اقرأوا المزيد عن الموضوع في الصفحة 12.
          وإذا كنتم تعتزمون تأسيس شركة جديدة، فأنتم تعلمون 
لن  أّنكم  بيد  التحديات.  من  العديد  ستواجهون  أّنكم  جيًدا 
ما  إذا  النقدية  السيولة  تأمين  تحدي  مواجهة  إلى  تضطّروا 

شهد   .15 الصفحة  في  مقالنا  قرأتم 
 ،٢٠١٦ صيف  خالل  بارزة  أحداًثا  العالم 
المتحدة  المملكة  اتخاذ  أهّمها  وكان 
من  بالخروج  قضى  مفاجئ  لقرار 
القرار  هذا  أّثر  وقد  ا�وروبي.  االتحاد 

با�ضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى 

عاشت

أهال بكم في  ً
 !
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دار التمويل ل�وراق المالية تنال جائزة عن تطبيقها 
للتداول عبر الهاتف الجّوال 

فازت دار التمويل ل®وراق المالية - ذراع الوساطة المالية التابعة 
المالي  دبي  سوق  من  تقدير  بجائزة   – (ش.م.ع)  التمويل  لدار 
الجوال،  الهاتف  عبر  للتداول  المخصص  تطبيقها  عن   (DFM)
هذا  يتيح  حيث  2016"؛  "جيتكس  جوائز  توزيع  حفل  في  وذلك 
سوق  إلى  الدخول  إمكانية  للمستثمرين  المجاني  التطبيق 
 (DFM) المالي  دبي  وسوق   (ADX) المالية  ل®وراق  أبوظبي 
للتداول ومتابعة كافة مستجدات ا�سعار، فضًال عن إمكانية 
االطالع على المحافظ االستثمارية الخاصة بهم والقدرة على 
الجّوال.  الهاتف  عبر  ل®سهم  والشراء  البيع  عمليات  إجراء 
ويمكن تحميل التطبيق- الذي يعتبر من بين أولى التطبيقات 
ستور"  "آبل  متجر  طريق  عن  ا�ماراتية-  السوق  في  نوعه  من 

أو   Apple App Store
 .Google Play "جوج بالي"
الخطيب،  أيمن  وقال       
المدير العام لدار التمويل 
"يشرفنا  المالية:  ل®وراق 
التقدير  بجائزة  الفوز 
موفر  أفضل  بصفة 
عبر  التداول  لتطبيقات 
في   2016 لعام  الجوال 
العربية  ا�مارات  دولة 

ابتكاًرا  ا�كثر  الحلول  لتقديم  دائًما  نسعى  فنحن  المتحدة، 
تمّيز  يؤكد  دليًلا  الجائزة  هذه  وتمّثل  للمستثمرين.  وتميًزا 
من  يتيحه  وما  الجوال،  الهاتف  عبر  للتداول  المجاني  تطبيقنا 
لعمالئنا  التداول  تجربة  يعّزز  حيث  ا�ماراتية،  للسوق  قيمة 
االستخدام  وسهل  آمن  بتطبيق  تزويدهم  خالل  من  الكرام 

مما يتيح لهم التداول في أي وقت وفي أي مكان".  
     ُيشار إلى أّن دار التمويل ل®وراق المالية حصدت جائزة أفضل 
خدمة محلية لتداول ا�سهم  للسنة الثانية على التوالي خالل 
 .2015 لعام  للمنتجات  إيست  ميدل  بانكر  جوائز  توزيع  حفل 
وختم الخطيب قائًال: "يعد هذا إنجاًزا آخر نفتخر به، وسنواصل 
نحو  وطموحاتنا  أهدافنا  أعيننا  نصب  واضعين  ُقدًما  الُمضي 
في  الرغبة  دوًما  ُتحفزنا  حيث  ا�نجازات،  من  مزيد  تحقيق 
مستويات  بأعلى  الكرام  لعمالئنا  الخدمات  أفضل  تقديم 

الجودة والكفاءة".

دار التأمين تنظم حملة للتبرع بالدم في أبوظبي 

دار التمويل تدعم المجتمع المحلي عبر مبادراتها 
المجتمعية 

فقد  ا�ماراتي،  المجتمع  بدعم  الشركة  التزام  على  تأكيًدا 
الرمضانية  مول  مارينا  "بطولة  رعاية  إلى  التمويل  دار  َعمَدت 
رمضان  شهر  في  أقيمت  والتي    ،2016 لسنة  القدم"  لكرة 
لهذه  بطًال  َج  ُتوِّ الذي  فريقها  بفوز  الدار  احتفت  حيث  المبارك؛ 

البطولة بإحراز هدفين مقابل ال شيء في المباراة النهائية.    
    في سياق التزامها بدعم المجتمع وانسجاًما مع القيم التي 
لطالما ارتبطت بشهر رمضان الكريم، انضمت دار التمويل إلى 
مبادرة "ثالجات الخير" خالل الشهر الفضيل؛ حيث قامت بوضع 
في  للشركة  الرئيسي  المقر  خلف  يقع  مسجد  ضمن  ثالجًة 
ا�ساسية  الغذائية  بالمواد  إمدادها  مع  بأبوظبي،  الخالدية 
والمشروبات المتاحة لكل من يمر بها من عاملين أو مواطنين، 
ترك  الفضيل  الشهر  انتهاء  بعد  قّررت  التمويل  دار  أن  علًما 
تؤكد  لفتة  في  وذلك  العام،  نهاية  حتى  مكانها  في  الثّالجة 
شأنه  من  ما  كل  وتقديم  المجتمع  بدعم  التزامها  مجدًدا 

تعزيز روح التعاون وا�نسانية.  

ش.م.ع  التأمين  دار  نّظمت 
في  بالدم  للتبّرع  حملًة 
مقرها الرئيسي في أبوظبي؛ 
حيث ُأجريت الحملة بالتعاون 
أبوظبي  في  الدم  بنك  مع 
الشيخ  مدينة  إشراف  تحت 
التي ساهمت  الطبية  خليفة 
بتقديم وحدات التبّرع بالدم. 
الحملة،  هذه  على  وتعليًقا 

للمجموعة  المؤسسي  االتصال  دائرة  مدير  فّران،  وسام  قال 
التأمين  دار  التزام  الحملة  هذه  "تعكس  التأمين:  دار  في 
النشاطات  عبر  فيه  تعمل  الذي  المجتمع  تجاه  المستمر 
أفراده.  تجاه  ا�نسانية  ومبادراتها  للشركة  الُمجتمعية 
وانطالًقا من إيمانها العميق بأهمية هذه  النشاطات، ال تنفك 
وعمالئها  موظفيها  ودعوة  وتحفيز  توعية  عن  التأمين  دار 

الكرام للمشاركة معها في العطاء وخدمة المجتمع". 
    وتأتي الحملة كاستجابة للحاجة المتنامية إلى التبّرع بالدم 
ا�نيميا  ا�مراض مثل  الكثير من  المساهمة في عالج  من أجل 
منذ  التأمين  دار  حرص  وتعكس  وغيرها،  والثالسيميا  المنجلية 
قائمة  ضمن  المجتمعية  مبادراتها  إدراج  على  تأسيسها 
من  استراتيجيتها  تنبع  حيث  ا�ساسية،  وأعمالها  نشاطاتها 
تنمية  في  ديناميكي  دور  لعب  في  المتمثلة  الشركة  رؤية 

المجتمع الذي تنتمي إليه، وضمان حياة أكثر صحة �عضائه.

6

 ا�عمال



دار التمويل ُتطلق مبادرة "مًعا لترابط ا�سرة وتواصلها"
التمويل  دار  أطلقت  ا�نساني،  العمل  بأهمية  منها  وإيماًنا  التكاتف  روح  من  انطالًقا 
مبادرة "مًعا لترابط ا�سرة وتواصلها"، حيث تجّول ممثلو دار التمويل في شوارع ا�مارات 
مع  ا�سرة  أفراد  خاللها  من  يّتصل  مجاّنيٍة  دوليٍة  مكالماٍت  �هداء  المّتحدة  العربية 
بعضهم البعض. ويتمّثل هدف الدار من هذه المبادرة في إدخال البهجة والسرور إلى 
نفوس سّكان الدولة من مواطنين ووافدين،  وذلك انطالًقا من إدراكها بأن ا�سرة هي 
مصدُر البهجة ومبعُث الفرح، فكلماُت ا�هل التي ال ُتفارق مسامع المرء هي الُمحّفز 
والدافع الذي يحتاج إليه ليشق طريقه. وحّتى لو فّرقت المسافات والحدود بين الفرد 
وأسرته، ومهما كانت المسافات، غير أّنه ال شيء يمكن أن يقلل أو يؤّثر على تواصلنا مع 

عائالتنا.
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دار التمويل تكشف النقاب عن موقعها ا�لكتروني 
الجديد والُمحّسن

حّلته  في  ا�لكتروني  موقعها  إطالق  عن  التمويل  دار  أعلنت 
ا�لكتروني  الموقع  يتميز  حيث  والُمطوّرة؛  الُمحّسنة  الجديدة 
تمنح  التي  المتنّوعة  وخصائصه  الفريد  بتصميمه  الجديد 
وتصحب  وتطّوًرا،  تمّيًزا  أكثر  إلكتروني  تصّفٍح  تجربة  العمالء 
زائري الموقع عبر صفحاته في رحلة للتعّمق ولمعرفة المزيد 

عن دار التمويل.   
     وتعليًقا على إطالق الموقع ا�لكتروني الجديد، قال محمد 
عبداã القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "نعيش في 
عالٍم تتسارع فيه المعلومات وتتطّور معه التكنولوجيا، ونحن 
مكانتنا  على  والحفاظ  التطّور  هذا  مواكبة  على  حريصون 
وتمّيزنا ضمن شركات التمويل الرائدة في دولة ا�مارات العربية 
المتحدة، كما نحرص على ديمومة التجديد والتطوير، لذا ُيعتبر 
موقع دار التمويل ا�لكتروني في حّلته الجديدة خير دليٍل على 

التزامنا هذا". 
والصفحات  الخصائص  من  العديد  الُمطّور  الموقع  يتيح    
الجديدة التي تشمل قسم الصّور والفيديوهات (التسجيالت) 
التوظيف  ومركز  التمويل،  بدار  الخاصة  الترويجية  والمواد 
منّصة  يعتّبر  الذي  ا�عالمي  القسم  عن  فضًال  االجتماعي، 
ويمتاز  التمويل.  دار  عن  الصادرة  الصحفية  والتقارير  ل®خبار 
التصميم  وحرفية  بساطة  بين  يجمع  بكونه  كذلك  الموقع 
وعمق المحتوى، فضًال عن خصائص محّرك البحث السريع التي 
مع  التفاعل  وتعّزز  الجّوال  الهاتف  عبر  التصّفح  عملية  تسّهل 
حلته  في  الموقع  سيعرض  كما  أيًضا.  ا�نترنت  عبر  الشركة 
الجديدة صفحًة ترويجية ُتمّكن العمالء من متابعة كل ما هو 

جديد من عروض وخصومات لدى دار التمويل.   

دار التمويل تدعم المسرعات الحكومية لدولة ا�مارات
العربية المتحدة

صاحب  أطلقها  التي  الحكومية"  "الُمسرعات  مبادرة  ضمن 
الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أعلنت دار التمويل (ش.م.ع) 
عن طرح فرص عمل جديدة لجذب الكوادر من مواطني الدولة، 
وذلك التزاًما منها بدعم مبادرات التنمية واستكماًال لمسيرتها 

الداعمة لسياسات التوطين.
قالت لينا ا�عرج، رئيس دائرة الموارد البشرية والخدمات العامة 
سياسة  بدعم  التمويل  دار  في  "نلتزم  التمويل:  دار  لمجموعة 
التوطين عبر جذب الكوادر الماهرة والموهوبة في السوق، إلى 
جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل وخلق فرص عمٍل متنوعة 

في القطاع المالي".
 "2016 لعام  التوظيف  "مهرجان  في  التمويل  دار  وشاركت  هذا 
 – والمالية  المصرفية  للدراسات  ا�مارات  معهد  في  الُمنعقد 
نظمته  والذي   ،٢٠١٦ عام  من  ديسمبر  و19   18 الموافق  في  دبي، 
"المسرعات  عمل  إطار  في  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة 
الوطنية  العمالة  تجذب  جديدة  عمل  فرص  لطرح  الحكومية" 

إلى القطاع المالي.
وختمت ا�عرج قائلة: "كوننا مؤسسة مالية محلية تسعى إلى 
العربية  ا�مارات  دولة  وتطّور  نمو  عجلة  دفع  في  المساهمة 
ذوي  لتوظيف  قصوى  أهميًة  التمويل  دار  في  ُنولي   المتحدة، 
يسعون  الذين  المواطنين  من  الجدد  والخريجين  الخبرة 
لتأسيس مسيرة مهنية مميزة واالنضمام إلى برامج تدريبية تم 
حجر  لُتشكل  الجودة  درجات  وبأعلى  فّعال  بشكل  إعدادها 
في  التمويل  دار  إلى  ينضم  من  كل  عليه  يرتكز  الذي  ا�ساس 

رحلة مهنية بّناءة".

 ا�عمال
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 ًا هاًما في بناء 
 

في إرساء أسس البنية التحتية التي تقوم عليها الدولة.

أّساس راسخ 

يغفون على  الذين  الناس  عامة  عكس 
ليلٍة براحة بال، فإن ناصر علي  كل 
التنفيذي  الرئيس   - حّسان  يسلم 

لـ‘
ش.م.م’

من  كبيًرا  حّيًزا  تشغل  ضخمة  مسؤوليات  عاتقه  على  يأخذ 
من  ماليين  عدة  قيمتها  تتجاوز  موازنة  يتضمن  بما  تفكيره، 

حّس لنا  أفصح  إذ  موظف؛  ألف  من 
أعمالها  قيمة  تساوي  لشركة  قيادته  بحكم  باله  تفارق 
التحديات  من  العديد  وتواجه  الدراهم  من  عديدة  مليارات 

ا.  مستمّرً تركيًزا  تتطّلب  التي 
’ ‘ توفر 

مستويات  أعلى  تقديم  على  الحرص  مع  وخارجها  الدولة 
المحلية  المعايير  مع  يتماشى  وبما  المنطقة،  في  الجودة 
للغاية،  متواضعة  كانت  الشركة  بداية  أن  علًما  والعالمية. 
للنقل  الشّحي  ‘مرشد  اسم  تحت  عام   انطلقت  فقد 
لتكون  غير،  ال  واحدة  شحن  سيارة  على  معتمدة  ش.م.م’ 

مجموعة  الوقت  مرور  مع  سيغدو  ما  نواة  الشركة  تلك 
الوطني لالستثمار’، وهي  ‘الخليج  شركات تعمل تحت مظلة 
بأسطول  المنطقة  أنحاء  مختلف  في  اليوم  أعمالها  تزاول 
فائقة  ومعدات  تجهيزات  مع  شاحنة  عن   حجمه  يزيد 

التطّور. 
الرشيدة-  قيادتها  بفضل  الشركة-  رّسخت  ما  وسرعان 
ذات  والموثوقة  المبتكرة  النقل  لحلول  كموفر  مكانتها 
في  مرموقة  سمعة  لنفسها  وأّسست  المعقولة،  التكلفة 
وتلتزم  العميل  حول  متمحورة  كشركة  عمالئها  أوساط 
اليوم تملك واحًدا من  بتقديم خدمات فائقة الجودة. وهي 
الموّزعة  الخدمة  مراكز  من  زة  ّ
السيد  ويفخر  والشارقة.  دبي  في  استراتيجية  نقاط  على 
بكونها  اليوم  تشتهر   ’ ‘ بأن  حّسان 

البالد.  النقل في  واحدة من أقوى شركات شاحنات 
النجاحات؛  من  العديد  شركتنا  "حققت  معّلًقا:  ويقول 
والتقنيين  المهندسين  من  نحو   حالًيا  لدينا  يعمل  إذ 
الرقم  هذا  يتجاوز  أن  المرّجح  ومن  المهرة،  والعّمال  الخبراء 

العام. وبحكم تخديمنا لفئات متنوعة ّ هذا   في 

أّساس راسخ 
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"نحّقق تقدًما ملحوًظا في 
 مجاالت الصحة والسالمة، 

إذ لم نسجل أي حاالت 
وفيات وال أي إصابات، مع 

السنوية إلى صفر بالمئة".  

لنا  تسمح  خبرتنا  فإن  التحتية،  للبنية  ومشاريع  وصناعية 
تتراوح من مرحلة ما  التي  الخدمات  بتغطية طيف واسع من 

النهائي". التسليم  ّى 

الدراهم بقيمة ماليين  مشاريع هامة 
أبراج  عيار  من  عمالقة  المشاريع  هذه  تكون  ال  قد  حين  وفي 
مارينا،  دبي  كمشاريع  فاخرة  أو  العالمي  المالي  دبي  مركز 
التنمية  عجلة  دفع  في  حيوًيا  دوًرا  يلعب  منها  الكثير  أن  غير 

قدًم
مستودعات  وإنشاء  درهم)؛  مليون   340 (بقيمة  الخيمة  رأس 
مليون  تقارب   (بقيمة  الحرة  علي  جبل  منطقة  في 
الغويفات  السريع عبر مركز مرفق  الطريق  درهم)، ومشروع 

(بقيمة  مليون درهم).  أبوظبي  الحدودي في 
قائمة  "تتضمن  بالقول:  حديثه  حّسان  السيد  ويواصل 
هيئات  يشمل  بما  الدولة،  في  مرموقة  جهات  عمالئنا 
ومطورين  كبيرة،  وشركات  وبلديات،  واتحادية،  حكومية 

مجموعة  في  عضًوا   ’ ‘ وتعتبر 
عشرة  ست  من  تتألف  التي  لالستثمار’  الوطني  ‘الخليج 

الجاهزة؛  والخرسانات  الخرسانية  الكتل  وتصنيع  الصخور؛ 

من  وغيرها  الثقيلة،  والمحطات  الكهرباء  مولدات  وتأجير 

خبراتها  بفضل  متميًزا  أداًء  الشركة  "تحقق  ويستطرد: 
شهادة  نلنا  حيث  المرتفعة؛  عمالئها  رضا  ومعدالت  الرائدة 
 ،’ و‘آيزو   ،’ ‘آيزو  من  كًلا  تتضمن  التي  الثالثية  آيزو 
معاييرنا  يؤكد  كدليل   (OHSAS 18001) و‘أوساس’  
في  ملحوًظا  تقدًما  نحّقق  أخرى،  ناحية  ومن  العالية. 
وفيات  حاالت  أي  نسجل  لم  إذ  والسالمة،  الصحة  مجاالت 

بالمئة. عالوة على ذلك كّله، فإننا نولي أهمية كبرى للجانب 
السياسات  كافة  على  بوضوح  ينعكس  ما  وهو  البيئي، 

وينّوه السيد حّسان إلى أن هذه المعايير العالية ُتعّد شأًنا 
بديهًي

والتوجيهات  التنظيمية  واللوائح  للقوانين  كامًلا  امتثاًلا 

يشمل  بما  المستوى  رفيعة  رعاية  لموظفينا  "نوفر  قائًلا: 
حرصنا  مع  جنب  إلى  جنًبا  والتأمين،  الصحية  الرعاية  خدمات 
وهو  العمل،  في  والصحة  السالمة  معايير  أعلى  تطبيق  على 
جهًدا  تدّخر  ال  التي  الطواقم  لهذه  تقديمه  يجب  ما  أقل 
مهامها  لتنفيذ  المتمّيزة  وكفاءاتها  مهاراتها  توظيف  في 
المكانة  هذه  على  حفاظنا  تضمن  كي  وجه  أتم  على 

عملنا". مضمار  في  الممّيزة 

رقمي ابتكار 

في  التقنيات  أحدث  اعتمدت  حيث  الرقمي؛  الصعيد  على 
نظام  استخدام  بدء  يشمل  بما  عملها،  جوانب  مختلف 

SAP ERP
والمخاطر  بالفرص  التكهن  في  توظيفه  جانب  إلى  العمالء، 
التحليالت  باستخدام  المعّقدة  المشاكل  وحل  المستقبلية 

يمتثلون
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الهامة  الخطوة  هذه  بأن  حّسان  السيد  ويؤكد  والنمذجة. 
يساعد  مما  التكنولوجي،  الصعيد  على  ملموسة  بثمار  أتت 
التنافسية.  أفضليتها  وتعزيز  التوّسع  مواصلة  على  الشركة 

ويقول: "قد ال يكون من الصعب تأسيس شركة لخدمات 

يكمن  الحقيقي  ي  ّ
وكافة  وطواقمنا  لشركائنا  قّيمة  فرًصا  تتيح  بيئة  توفير  في 

بالتحديات  حافلة  سوق  في  للمنافسة  حتمية  ضرورة  يعتبر 
منطقتنا". في  الحال  هو  كما 

واعًدا  يبدو  المستقبل  أن  إلى  حّسان  السيد  أشار  كما 
"نحن  يقول:  إذ   ،’ لـ‘ بالنسبة  للغاية 
الناجحة  المشاريع  من  العديد  بإنجازنا  للغاية  مسرورين 
في  أعمالنا  مستقبل  عن  تصوًرا  يعطينا  مما  المنطقة،  في 

بفضل  وذلك  التوقعات،  تفوق  بنتائج  تعود  سوف  استثماراتنا 

شركة  بصفتنا  الدولة  قيادة  من  به  نحظى  الذي  الدعم 

وتحفزنا  قطاعنا  طليعة  في  البقاء  على  تساعدنا  وإمكانيات 
على  أدائنا  وتعزيز  وطننا  لخدمة  لدينا  ما  أفضل  تقديم  على 

االجتماعية". المسؤولية  صعيد 

زاهر مستقبل 
فإن  المحليين،  المقاولين  أبرز  من  وبصفتها 

أفقًيا  أنشطتها  نطاق  توسيع  إلى  تهدف   
الخدمات  قسم  مثل  أقسامها،  كافة  يشمل  بما  وعمودًيا 
الوظائف  كافة  تكامل  دعم  في  يتخصص  الذي  اللوجستية 
ا  ً ً
المنتجات  بتقديم  وانتهاًء  المستودعات،  في  بالحفظ 
‘الخليج  مجموعة  إشراف  تحت  القسم  هذا  ويوفر  النهائية. 
المصّممة  الحلول  من  متنّوعة  باقة  لالستثمار’  الوطني 

خصيًص
وتغطية  معاملة  كل  في  العمالء  ورضا  السالمة  ضمان  مع 
الشحنات،  وإدارة  الطلب،  إدارة  تتضمن  التي  الخدمات  كافة 
والتخليص  الضمانات،  وإدارة  والتوزيع،  والتغليف،  والتخزين، 
المتطورة  منشآته  على  القسم  هذا  ويعتمد  الجمركي. 
-والموّزعة بشكل استراتيجي على مقربة من شبكات الطرق 
في  وكفاءة  سرعة  بكل  البضائع  تسليم  لضمان  الرئيسية- 

يمّد ما  وهو  المنطقة،  أنحاء  مختلف 
القادمة.  السنين  مدى  على  والتوّسع  النمو  يواصل 

حّس
رائدة  شركة  بصفتها  تمّيز   التي 

من  العديد  على  عملنا  بحكم  الخدمات  من  واسًعا  مجاًلا 
ما  مرحلة  من  ا  ً
دوًما  حريصون  ونحن  النهائي.  التسليم  ّى 
الطويل،  المدى  على  التكلفة  معقولة  خدمات  تقديم  على 
كموفر  مكانتنا  على  نحافظ  أن  أعيننا  نصب  واضعين 
إيالء  مع  السوق،  في  لها  مثيل  ال  التي  االستثنائية  للخدمات 

التفاصيل".  بأدق  فائقة  عناية 
الغاية يقتضي االعتماد  أّن تحقيق هذه  إلى  وينّوه حّسان 
ابتداًء  مشروع،  كل  على  العمل  في  محترفة  طواقم  على 

ّ
للمقاوالت  واضًحا  نموذًجا  الشركة  تعتمد  السبب  ولهذا 
الذين  المناسبين  المقاولين  اختيار  ضمان  بهدف  الباطن  من 

‘ يشاطرون 
إلى  والتكاليف  النفقات  خفض  مع  الجودة  عالية  مشاريع 

أدنى حد ممكن. 
تتضمن  أخرى  مشاريع  على  تعمل  الشركة  أن  إلى  ويشار 
بأبوظبي  زايد  بن  محمد  مدينة  في  التحتية  للبنية  مشروًعا 

ومشروًع درهم)،  مليون  (بقيمة  
 60 (بقيمة  الشارقة  في  الخامس  الصناعي  التقاطع  على 
العين (بقيمة  درهم  مليون درهم)، ومشروًعا في مطار 
تطور  في  للغاية  هاّمة  المشاريع  هذه  وتعتبر  إماراتي). 
بشهرة  تتمّتع  تكن  لم  لو  حّتى  للدولة  التحتية  البنية  ونمو 
مراكز  ومشاريع  الفندقية  المشاريع  من  نظيرتها  تضاهي 

الكبيرة.   التسّوق 

السيد علي ناصر يسلم حّسان

جلف ناشيونال  "
ل�نشاءات"

جلف ناشيونال ل�نشاءات "  "
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1 خدماتها  م منذ تأسيسها عام  ّ
التعليمية مجاًن

التعليم خير صدقة 

الماجد،  جمعة  السّيد  نظر  في  صدقة"  "خير  التعليم  يعتبر 

إنشائه  على  عالوة  وغيرها،  والتجارة  والضيافة  العقارات 
حالًيا  يضم  والذي  والتراث،  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز 
التاريخ  منها  الكثير  يتناول  كتاٌب  مليون  نصف  من  أكثر 
قصارى  ببذل  راسخ   ٍ

الخيرية  الجمعيات  أولى  من  واحدة  "أسسنا  ويقول: 
مع  بالتعاون  المنصرم  القرن  خمسينيات  خالل  البالد  في 

إطار  في  افتتحنا  وقد  مكتوم.  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ 

مدرسة  إحداها  كانت  إعداديتين  مدرستين  الجمعية  هذه 
الناصر’ عبد  ‘جمال 

أبناء  بدخول   1 عام  التعليم  وزارة  سمحت  وعندما 
المدارس  إلى  العام  القطاع  في  العاملين  الوافدين 

رئيس  منصب  يشغل  حينها  وكان  دبي،  في  الخيرية 

يومنا  حتى  زالت  ما  التي  التعليم  وزارة  دعم  على  الحصول 
الفّن الصعيدين  على  المساعدة  تقّدم  هذا 

 11٬000 نحو  فإن  الماجد،  جمعة  السيد  جهود  وبفضل 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء زيارته للمدرسة 
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لتقديم  المجال  إفساح  مع  وذلك  بالمجان)،  (وبعضهم 
ويبدأ  ذلك.  على  القدرة  نفسه  في  يرى  من  أمام  التبّرعات 

بالعربية  الدروس  وُتعطى  والبنات،  للبنين  منفصلة  قاعات 
العالم.  أنحاء  شتى  من  القادمين  المدرسة  طالب  لجميع 

بادئ  في  طالًبا   161 لتستقبل   1 عام  بدبي  ديرة  منطقة 
قدرتها  من  أكبر  اب  ّ
عام  القرهود  في  أكبر  مدرسة  افتتاح  تم  لذا  االستيعابية، 
الشارقة وعجمان.  افتتاح مدارس أخرى في  ليلي ذلك   ،1
مدرًكا  الماجد  السّيد  كان  فقد  إماراتًيا،  مواطًنا  وبصفته 
إلى  الوصول  في  النساء  بعض  تواجهها  التي  للصعوبات 
لذا  الدراسة،  بهدف  الخارج  إلى  السفر  أو  العين  جامعة 
1؛ 
التعاون  مجلس  دول  كافة  من  الطالب  الكلّية  تقبل  حيث 

دولة  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  العلوم، 

200 طالًبا،   
قول  يعكس  وبما   ، البالغ  بعددهن  العظمى  الغالبية 

حولها". من  لكل  منارة  المتعّلمة  "المرأة  الماجد 
أكثر  خرجنا  بأنّنا  فخورون  "نحن  الماجد:  جمعة  ويعّلق 
الدائم على ضمان إمكانية  من  من الطالبات، وبحرصنا 
فنحن  والعلم؛  للمعرفة  التائقات  النساء  لكافة  التعليم 

وعلوم  الفقه  في  والدكتوراه  للماجستير  وبرامج  العربية، 
في  مسّجلة  طالبة   2 هناك  الراهن  الوقت  وفي  اللغة. 

لدينا".  العالي  التعليم  برامج 

صاحب  زارها  عندما  مسيرتها  في  المضيئة  اللحظات 
فبراير  شهر  في  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
فرحات،  محمد  كمال  الدكتور  لنا  ويروي   .2 عام  من 

قائًلا: القصة  الثالث،  للمدارس  العام  المدير 

في  عائلتها  مع  طالباتنا  إحدى  كانت  يوم  "ذات 
لتمضية  سوية  ستقّلهم  التي  الطائرة  ينتظرون  المطار، 

وبادرت  المطار  في  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
عّما  وسألها  ولباقة  لطف  بكل  التحية  فبادلها  لتحيته، 
مما  النقيض  وعلى  رغبات.  أو  طلبات  أي  لديها  كانت  إذا 

تصرفت  فقد  القبيل،  هذا  من  شيء  أو  مكلفة  هدايا 

كافة  أجرينا  وبالفعل  المدرسة.  لزيارة  سمّوه  دعت  إذ 
بصاحب  نرحب  بأن  والفخر  الشرف  لنا  وكان  التحضيرات 
ويمضي  قاعاتها  كافة  على  ليعّرج  مدرستنا  في  السمو 

طالبنا".  مع  طّيًبا  وقًتا 

التي  منشآتهم  إزاء  كبير  بفخر  التعليمية  وطواقمها 
والتصميم  مبانيها  جمالية  مثل  المزايا  من  بالكثير  تتسم 
السيد  يشير  بالمقابل،  ولكن  الموحدة.  لمالبسها  الذكي 
حيث  جدية،  إشكالية  تواجه  المؤسسة  أن  إلى  فرحات 
قدرة  لعدم  نظًرا  طويلة  انتظار  قوائم  "ثمة  يقول: 

لتسديد  الموارد  من  مزيد  إلى  بحاجة  نحن  لذا  إلينا. 
بأن  علًما  التعليمية،  والعملية  والكتب  المعدات  تكاليف 
ساعات  ويعملون  جهًدا  يختزلون  ال  طاقمنا  أعضاء  جميع 
التعليم،  مستويات  أعلى  للصغار  يقّدموا  كي  طوال 

اعتباًر
بعد  مساًء  تداوم  التي  الثانية  الدفعة  ّى 

الظهر".  استراحة 
جنسية،   47 عن  يزيد  ما  إلى  المدرسة  طّلاب  وينتمي 
آخرون  أتى  فيما  المنكوبة،  سوريا  من  أتوا  منهم  فالكثير 
الصين.  وحّتى  المتحدة،  والواليات  وتايوان،  باكستان،  من 
متعددة  أجواء  في  العربية  باللغة  سوية  الجميع  ويتعّلم 
ومتناغم  متفاهم  مجتمع  بناء  شأنها  من  الثقافات 



التعليم خير صدقة 
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باقة متنّوعة ومتطّورة من المنتجات والخدمات المالية تقّدمها دار التمويل 

العديد ال  اليومية  عملياتها  في  تواجه  الشركات  أن  شّك 
التمويل يسمح لكم  دار  التعاون مع  لكّن  التحّديات،  من 
كاهلكم،  عن  اليومية  الضغوطات  من  الكثير  بإزاحة 
حيث تزّودكم الدار بمجموعة من المنتجات والخدمات المالية 
الممتازة التي تساعدكم في التركيز على نجاح شركتكم بدًال 

من تبديد طاقتكم في القلق من التحديات المالية. 

لهذا السبب يتيح قسم التمويل التجاري وتمويل الشركات 
التجارية  المنتجات  من  متكاملة  باقة  إلى  واحًدا  منفًذا 
من  حصًرا  تقديمها  يتم  والتي  المالية،  والخيارات  والرأسمالية 
بالموارد  المدعومين  التمويل  خبراء  من  متمّرس  فريق  ِقبل 

الوفيرة التي تتمّتع بها دار التمويل.
 

تمويل رأس المال العامل
ُي

أن تمتلكها كي تّسدد المبالغ الُمقترضة من الدائنين وتضمن 
بين  الفارق  ُيعرف  حيث  اليومية؛  التجارية  عملياتها  سير  ُحسن 

المالي  المدير  يتابعه  رئيسًيا  مؤشًرا  ويعتبر  العامل  المال  رأس 
أنه  على  باختصار  تعريفه  ويمكن  الوقت.  طيلة  المحاسب  أو 
كمية النقد التي يمكن للشركة استخدامها بسرعة فائقة، أو 

ما ُيعرف أيًضا بالسيولة التشغيلية.
ُمثل ضمانة لتحقيق 

النجاَح
التي نشهدها حالًي

العامل؛  المال  رأس  إلى  مفتقرًة  نفسها  الشركات  بعض  تجد 

العامل،  المال  رأس  في  نقًصا  تواجه  الشركة  أن  يعني  فهذا 
وستِجد بالتالي صعوبة في تمويل المصاريف اليومية، على غرار 
ة للدائنين. ّ رواتب الموّظ
العامل  المال  رأس  لنقص  عرضة  تعتبر  شركة  كل  أن  وبما 

مجموعة من المنتجات الفّعالة التي من شأنها توفير تسهيالت 

حلول مخّصصة للشركات 
من دار التمويل

• السحب على المكشوف
• خصم الفواتير المحلية

• الخصم على سندات الدفع المصّدقة/الفواتير
•

• تمويل المشاريع
• تمويل المقاولين
• التمويل العقاري

• تمويل السّيارات والمعّدات
• تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

حلول التمويل الخاصة بالشركات 
العمالء  مع  الممتازة  بعالقاتها  التمويل  دار  تفتخر 
تواجه  إذ  رائدة؛  خدمات  من  به  تزّودهم  وما  المؤسسيين 
ذات  المالية  والمصاعب  المشاكل  من  مجموعة  الشركات 
حلول  لتأمين  االستعداد  أهّبة  على  لكّننا  الخاّصة،  الطبيعة 
الخدمات  هذه  وتشمل  المؤسسيين.  لعمالئنا  كاملة  مالية 

الحصر:

• قروض النفقات الرأسمالية
• إعادة تمويل القروض

• القروض العقارية
• التسهيالت المشتركة

• تمويل المقاولين
• تمويل المشاريع

• تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تالئم  بحيث  للتعديل  قابلة  بكونها  الحلول  كل  وتتمّيز 
في  للشركات  نقّدم  فنحن  عميل،  بكل  الخاصة  االحتياجات 
والمصممة  المبتكرة  التمويل  حلول  من  واسًعا  طيًفا  الدولة 
تتمحور  أعمالنا  أّن  علًما  واحتياجاتها،  متطلباتها  حسب 
بالتواصل معنا  تترّددوا  الفرد أكثر منه الشركة. ال  دوًما حول 

التفاصيل.  من  المزيد  لمعرفة 
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الراهنة إزاء االقتصاد الكّلي، وازدياد قوة الدوالر بالتوازي مع انخفاض أسعار السلع، وذلك على 
حد تعبير محمد وسيم خّياطة، العضو المنتدب لشركة 'كاب إم لالستثمار'. 

تعيش فترة ساخنة

يواجهاأّدى التي  المصاعب  تفاقم  إلى
له  المتوقع  من  والذي 
التقّلص  ربع، علًما أن هذا  بالمئة في كل   0٬4 أن يتقّلص بمقدار 
 Markit بحسب تقرير صادر عن مؤشر 
خروج  عن  الناجمة  الصدمة  امتصاص  بأن  الواضح  ومن   .PMI
وسيكون  طويًلا،  ًا 

لهذا القرار التبعات التالية:

 1
يعزى أغلب النشاط التجاري في المملكة المتحدة إلى العالقات 

2. تراجع قيمة العملة: خسر الجنيه االسترليني نحو  بالمئة 
الدوالر  مقابل  تداوله  قيمة  ووصلت  التصويت،  منذ  قيمته  من 
بتاريخ  أكتوبر  إلى 1٬24 (أي أن كل جنيه واحد يعادل 1٬24 دوالر)، 

وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أواسط الثمانينيات. 

قيمة  انخفاض  شأن  من  سيكون  التضّخم:  معّدل  ارتفاع   .
صرف العملة أن يرفع معدل التضخم في المملكة المتحّدة 

بمقدار واحد بالمئة سنوًيا. 

إلى  التضّخم  مستوى  ارتفاع  سيؤدي  االئتماني:  االنكماش   .4
انخفاض دخل العائلة البريطانية، وهو ما قد يفضي بدوره إلى 

المستثمرين  ثروات  على  سلبية  بآثار  التسبب  مع  وذلك  الطلب، 
الطامحين إلى استثمار رؤوس أموالهم في المملكة المتحدة. 

أيًضا  السيولة  محدودية  ستؤدي  متنامية:  ائتمانية  هّوة   .5
إلى اتساع الفوارق في مقايضات مخاطر االئتمان (CDS)، مما 

سيجعل البالد معّرضة بشكل أكبر لخطر الوقوع في العجز. 

انتقال  إلى  الذكر  آنفة  العواقب  تؤدي  أن  المحتمل  من 

نسبًي آمنة  مالذات 
ة  ّ
في  الملكية  حصص  بعض  يشمل  بما  العالمية،  للملكيات 

البريكست-  صدمة  آثار  تعيش  زالت  ما  التي   – السوق  تلقت   
صفعة قوية مع النتيجة غير المتوقعة لالنتخابات الرئاسية 

 العالمي  المتباطئ  أصًلا
االقتصاد
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الفوز المفاجئ لدونالد ترامب بادئ ا�مر  ا�مريكية، حيث أدى 
إلى هبوط مفاجئ في ا�سواق، ولّكن سرعان ما عادت ا�مور 
من  النوع  لهذا  تتعرض  ما  غالًبا  ا�سواق  �ن  نصابها،  إلى 

التأثيرات بعد االنتخابات الكبيرة. 
          وفي حين يحافظ بنك االحتياطي الفيدرالي ا�مريكي منذ 
غير  بمستويات  منخفضة  فائدة  أسعار  على  طويلة  فترة 
مسبوقة، فإّنه ثمة توقعات بأن سياسة ترامب المالية - التي 
الضرائب  وخفض  التحتية  البنية  في  االستثمار  ترّكزعلى 
االقتصادي،  للنشاط  حافز  بمثابة  ستكون  المؤسسية- 
خالل  الفائدة  أسعار  يرفع  كي  للفيدرالي  دافًعا  وستشّكل 

وقت الحق من العام الجاري.  
 21 بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  قّرر  قد  الفيدرالي  وكان      
       0٬25- بين  الفيدرالية  القروض  أسعار  على  الحفاظ   2016 سبتمبر 
االقتصاد  نمو  تباطؤ  من  للمخاوف  نظًرا  وذلك  بالمئة،   0٬50
تحسًنا،  تعكس  عديدة  بوادر  ثمة  بالمقابل  ولكن  العالمي. 
والسيما في سوق العمل؛ حيث يشير تقرير سوق العمل الصادر 
عنها  المصّرح  البطالة  حاالت  عدد  أن  إلى   2016 أكتوبر   5 بتاريخ 

انخفض من 254 ألًفا إلى 249 ألًفا. 
         وقد تفضي هذه التطورات جميعها إلى رفع أسعار الفائدة 
قريًبا، مما سيدفع المستثمرين لنقل رؤوس أموالهم الهاّمة 
قيمة  بالتالي  سيرفع  الذي  ا�مر  بالدوالر،  محسوبة  أصول  إلى 

الدوالر ا�مريكي. 
التأثير على مجلس التعاون

التي  العديدة  العوامل  بين  من  الدوالر  قيمة  ارتفاع  سيكون   
عن  بالتالي  سيسفر  مما  السلع،  أسعار  انخفاض  إلى  ستؤدي 
شاملة  بيع  حالة  تحفيز  مع  الخام  النفط  مستويات  انخفاض 

في الملكيات الخليجية. 

     وكان النفط الخام قد أغلق عند سعر 51٬9 دوالر للبرميل في 
في  ا�نتاج  خفض  ”أوبك“  قرار  إثر  الماضي  العام  أكتوبر   7
مسعى منها �عادة استقرار أسواق النفط على المدى القصير، 
النفط  أسعار  في  إضافي  ارتفاع  أي  سيكون  بالمقابل  ولكن 
محدوًدا بسبب ارتفاع عدد المنصات الموضوعة قيد التشغيل 
حول  المشّغلة  المنصات  عدد  ارتفع  فقد  المخزونات؛  وازدياد 
العالم إلى 425 منصة، وذلك كنتيجة الزدياد أنشطة التنقيب 
في الواليات المتحدة، ومن المحتمل أن يؤدي هذا ا�مر لزيادة 
إلى  الخام  النفط  أسعار  هبوط  وبالتالي  المعروض،  في 

مستويات أدنى. 
المنظور

بفضل  ا�ماراتية  السوق  في  إيجابًيا  العام  المنظور  زال  ما 
ا�ماراتي  االقتصاد  اعتماد  من  الحد  بهدف  المتخذة  ا�جراءات 
على النفط، غير أن التطورات االقتصادية الكلية الواردة أعاله قد 
تتسبب بتقلبات في ا�سواق ا�ماراتية على المدى القصير إلى 
بحذر  تفاؤلية  نظرة  نعتمد  سوف  ذلك  على  وبناًء  المتوسط. 

حيال منهجيتنا االستثمارية مع بداية السنة المالية 2017. 





تداول  تجربة  تسهيل  شأنه  من  جّوالهم  على  وآمن  موثوق 
ا�سهم في أي زمان ومكان".

وتزداد شهرة دار التمويل ل®وراق المالية يوًما بعد يوم بصفتها 
شيء.  كل  قبل  العميل  حول  تركيزها  يتمحور  استثمارية  داًرا 
وقد فازت في العام 2015 بجائزة أفضل خدمة محلية لتداول 
 ،2015 للمنتجات  إيست"  ميدل  "بانكر  جوائز  حفل  في  ا�سهم 

وذلك للسنة الثانية على التوالي.
إلى  ا�نجاز  هذا  بإضافة  فخورون  "نحن  قائًلا:  الخطيب  ويتابع 
في  قدًما  المضي  على  يحّفزنا  ما  وهو  الناجحة،  مسيرتنا 
با�نجازات،  الحافلة  سجالتنا  توسيع  ومواصلة  تطلعاتنا 

والنابعة دائًما من شغفنا بتزويد عمالئنا بتجربة عالية الجودة".
ش.م.ع  التمويل  لدار  تتبع  ل®وراق  التمويل  دار  أّن  إلى  ُيشار 
(مجموعة دار التمويل) التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. 
مبتكرة  خدماٍت  لعمالئها  المالية  ل®وراق  التمويل  دار  وتقّدم 
بغية  ا�سهم  وتداول  الوساطة  مجال  في  المستوى  وعالية 
اعتماًدا  وذلك  السوق،  في  المنافسة  وتشجيع  الفجوات  سد 
على فريقها الذي يتمّتع بباع طويل وإلمام واسع في مجاله. 
وتخضع دار التمويل تنظيمًيا لهيئة ا�وراق المالية والسلع في 

ا�مارات العربية المتحدة.
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دار التمويل ل®وارق المالية تحصد جائزة
عن تطبيقها للتداول عبر الهاتف 

دار التمويل ل®وراق المالية (ش.م.ع)- ذراع 
التمويل-  لدار  التابع  المالية  الوساطة 
المالي  دبي  سوق  من  تقدير  بجائزة 
الهاتف  للتداول عبر  (DFM) عن تطبيقها 

المحمول في حفل توزيع جوائز "جيتكس 2016". 
سوق  من  كلٍّ  من  االستفادة  حق  العمالء  التطبيق  ويمنح 
 ،  (DFM) المالي  دبي  وسوق   (ADX) المالية  ل®وراق  أبوظبي 
ا�سعار  مستجّدات  ومتابعة  ا�سهم  تداول  لهم  يتيح  بحيث 
ومراقبة محافظهم االستثمارية فضًلا عن شراء ا�وراق المالية 

وبيعها.
وقال أيمن الخطيب، المدير العام لدار التمويل ل®وراق المالية: 
لتطبيقات  موفر  أفضل  بصفة  التقدير  بجائزة  الفوز  "يشرفنا 
العربية  ا�مارات  دولة  في   2016 لعام  الجوال  عبر  التداول 
ابتكاًرا  ا�كثر  الحلول  لتقديم  دائًما  نسعى  فنحن  المتحدة، 
تمّيز  يؤكد  دليًلا  الجائزة  هذه  وتمّثل  للمستثمرين.  وتميًزا 
من  يتيحه  وما  الجوال،  الهاتف  عبر  للتداول  المجاني  تطبيقنا 
لعمالئنا  التداول  تجربة  يعّزز  حيث  ا�ماراتية،  للسوق  قيمة 
االستخدام  وسهل  آمن  بتطبيق  تزويدهم  خالل  من  الكرام 

مما يتيح لهم التداول في أي وقت وفي أي مكان".  
     ويمكن تحميل التطبيق- الذي يعتبر من بين أولى التطبيقات 
ستور"  "آبل  متجر  طريق  عن  ا�ماراتية-  السوق  في  نوعه  من 
Apple App Store أو "جوج بالي" Google Play، وبهذا الشكل ال 
الماليين  الخبراء  على  مقتصًرا  التداول  عبر  ا�رباح  تحقيق  يعود 
الصغيرة  االستثمارات  أصحاب  بإمكان  اïن  بات  بل  فحسب، 
تداول ا�سهم ومتابعة ا�سعار ومراقبة استثماراتهم الخاصة 

بأنفسهم.
       وليس بالضرورة أن تكونوا مدراء صناديق تحّوط أو خبراء أو أن 
تملكوا مؤهالٍت في مجال التداول من أجل االستفادة من هذا 
الخطيب،  أيمن  أردف  إذ  االستخدام،  سهل  العملي  التطبيق 
دائًما  "نسعى  قائًلا:  المالية،  ل®وراق  التمويل  لدار  العام  المدير 
وُتعتبر  ومالءمًة.  ابتكاًرا  ا�كثر  بالحلول  مستثمرينا  تزويد  إلى 
المستمرة  المساعي  عن  مثال  خير  اتخذناها  التي  الخطوة 

لتحسين تجربة التداول لدى عمالئنا عبر تزويدهم بتطبيق 

فازت
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ا على إنشاء مجلس ُيرسي معايير محّددة وواضحة للقطاع. ً

هيئة شرعية عليا للمصارف 
ُتشرف على قطاع التمويل 

التمويل  

ا�ماراتية والمصرف  الحكومة  كّل من 
المركزي لدولة ا�مارات واتحاد مصارف 
المبادئ  وضع  بهدف  بيد  يًدا  ا�مارات 
عليا  شرعية  هيئة  �نشاء  التوجيهية 
للمصارف؛ إذ وافقت الحكومة في شهر مايو 2016 على إنشاء 
عن  المسؤولة  الوطنية  التنظيمية  الجهة  لتكون  الهيئة  هذه 

وضع معايير منتجات التمويل ا�سالمي، ويتمّثل الهدف 

التوجيهية تعمل المبادئ  صياغة  في  تأسيسها  من  الرئيسي   
التمويل  بمؤسسات  الخاّصة  التنظيمية  واللوائح  والسياسات 
المصرفية  الخدمات  قطاع  نمو  دعم  بقصد  وذلك  ا�سالمي، 

والمالية ا�سالمية في دولة ا�مارات.
االقتصاد  نمو  في  ا�سالمي  التمويل  قطاع  ساهم  وقد      
نمو  يفوق  بمعدل  ازدهر  ا�خير  هذا  أّن  لدرجة  ا�سالمي 

االقتصاد  العالمي بمّرتين، وهو ليس با�مر المستغرب بما أن 
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التمويل   

 وفي هذا السياق، يقول الدكتور عدنان شلوان، 
 

 "ال يخفى على أحد أّن دبي تتبّوأ مكانة ريادية في مجال 

في  نمًوا  ا�سرع  القطاعات  من  واحًدا  يعّد  ا�سالمي  التمويل 
النمو بمعدل 20 بالمائة حّتى  العالم، ومن المتوقع أن يواصل 
العام 2020. وأفاد أحدث تقرير حول "وضع االقتصاد ا�سالمي 
العالمي" بأّن ا�صول العالمية للمصارف ا�سالمية قد تخّطت 
هذه  تتضاعف  أن  المتوّقع  ومن  دوالر،  تريليون   1,3 قيمتها 

القيمة بحلول العام 2020.
للسياسة  وموّحدة  مركزية  هيكلية  اïن  حّتى  يوجد  ال     
يفتقر  �ن  كبير  احتمال  وثمة  ا�سالمية،  بالمنتجات  المتعّلقة 
القطاع إلى االتّساق في ظّل غياب ا�نظمة المركزية للتمويل 
ضمان  في  سيساهم  التوجيهات  وضع  أّن  غير  ا�سالمي. 
فيما  ا�مارات  دولة  في  ا�سالمية  المصارف  كل  بين  االتّساق 
وستكون  جديدة.  ومنتجات  هيكليات  تطوير  على  تعكف 
قطاع  على  ا�شراف  عن  مسؤولة  العليا  الشرعية  الهيئة 
وإرساء  المالية،  المنتجات  على  والموافقة  ا�سالمي،  التمويل 
القواعد والمبادئ لتنظيم التعامالت المصرفية وفًقا �حكام 

الفقه ا�سالمي في شؤون التمويل.
فإن  الخطوة،  هذه  إقرار  حين  وإلى  الراهن،  الوقت  وفي     
المصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة ا�مارات تضم 
إذا  ما  وتقّرر  ا�سالمية،  بالشريعة  ُتعنى  بها  خاصة  مجالس 
أحكام  مع  متوافقة  التسليف  عروض  أو  المنتجات  كانت 
إلى  إنشائها  عند  الهيئة  وستعمد  ال.  أم  ا�سالمية  الشريعة 
التعاون مع مجالس الشريعة ا�سالمية هذه، بينما ستساهم 
الرسوم  تسديد  عبر  الهيئة  تشغيل  في  المالية  المؤسسات 

لصالح المصرف المركزي.
      ومن المتوقع أيًضا أن يؤدي تأسيس الهيئة الشرعية العليا 
للمصارف  إلى تذليل كافة العقبات التي تقف عائًقا بوجه نمو 
دولة  أنحاء  مختلف  في  وتطّوره  ا�سالمي  التمويل  قطاع 
إمكانية  الُمقرضة  ا�سالمية  للجهات  ذلك  سيتيح  إذ  ا�مارات، 
استخدام سيولتها الفائضة في المجاالت التي تعاني من تعّثر 

فيها. 

دبي في طليعة المدن الداعمة لنمو االقتصاد ا�سالمي

وفي   ،1975 عام  العالم  في  إسالمي  مصرف  أول  دبي  دّشنت 
العام 2013 فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
رعاه اã، مبادرة "دبي: عاصمة االقتصاد ا�سالمي". وفي العام 
ذاته أيًضا تأّسس مركز دبي لتطوير االقتصاد ا�سالمي، بهدف 
العالمية لالقتصاد  العاصمة  تطوير دبي والنهوض بها لتصبح 

ا�سالمي.

الرئيس  شلوان،  عدنان  الدكتور  يقول  السياق،  هذا  وفي 
التنفيذي لمجموعة بنك دبي ا�سالمي: "ال يخفى على أحد أّن 
دبي تتبّوأ مكانة ريادية في مجال التمويل ا�سالمي باعتبارها 
مهد قطاع الصيرفة ا�سالمية. وجاءت مبادرة صاحب السمو 
إلى عاصمة  ا�مارة  بتحويل  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد 
دبي،  مكانة  مصداقية  لتعّزز  ا�سالمي  لالقتصاد  عالمية 
سريع  القطاع  هذا  بتطوير  الراسخ  الحكومة  التزام  وتعكس 
النمو وتؤّكد الدعم الدائم الذي ما فِتئت تقّدمه له. وبالرغم 
من تراجع القطاع المصرفي عموًما جّراء تدّني أسعار النفط، إّال 
واصل  ا�مارات  دولة  في  ا�سالمي  المصرفي  القطاع  أّن 

تحقيق نمو مزدوج الخانات في السنوات العشر ا�خيرة".
       وفي العام 2013، أطلق مركز دبي لتطوير االقتصاد ا�سالمي 
بثالث  ُيعنى  الذي  ا�سالمي  والتمويل  للصيرفة  دبي  مركز 
المعرفة  وهي  القطاع،  بمستقبل  صلة  ذات  أساسية  مجاالت 
تنظيم  على  المركز  يعمل  كما  البشري.  المال  ورأس  والبحث 

الندوات لتعزيز معرفة القطاع.
تنظيمية  جهة  وجود  عدم  أّن  إلى  المحّللون  أشار  ولطالما      
في  ا�سالمي  التمويل  قطاع  نمو  أمام  حاجًزا  شّكل  موحدة 
دولة ا�مارات؛ حيث أن االفتقار إلى مجلس وطني موّحد ترك 
الشريعة  معايير  حول  خالفات  نشوب  أمام  مفتوًحا  المجال 

ا�سالمية المتعّلقة بمنتجات معّينة.
أّن   2015 عام  نشرته  تقرير  في  ‘ديلويت’  شركة  وكشفت     
تأسيس مجلس وطني للشريعة ا�سالمية سيكون من شأنه 
إذ  التعامالت؛  المستقبلية ويزيد من عدد  النزاعات  أن يحّد من 
دبي  مجلس  مع  بالتعاون  صدر  الذي  التقرير-  في  ورد 
االقتصادي- ما يلي: "ال شك أن نمو سوق المديونية سيحظى 
بدعٍم ملحوظ إن تم تطوير آليات البّت في النزاعات ذات الصلة 
ا�سالمية،  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  بالتعامالت 
اّتحادي،  مستوى  على  ا�سالمية  للشريعة  مجلس  وتأسيس 

وإتاحة بيع الصكوك أمام المستثمرين ا�فراد".
     بناء على ما سبق، من الواضح أّن تأسيس هيئة شرعية ُعليا 
ا�سالمي،  التمويل  لتقّدم  سليمة  خطوة  سيشّكل  للمصارف 
منتجات  عن  البحث  عند  للعمالء  باٍل  راحة  من  يوفره  لما  نظًرا 
إجماع  وثمة  ا�سالمية.  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  مالية 
منهجيات  تبّسط  سوف  الهيئة  أّن  على  الخبراء  أوساط  في 
فهي  واستخدامها،  وتسويقها  ا�سالمية  المنتجات  تقديم 
ثمرة سنوات من الجهود الحثيثة التي بذلها المصرف المركزي 

لدولة ا�مارات.
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كيف سيتأّثر قطاع التأمين بتدّني أسعار النفط؟ 

تداعيات انخفاض أسعار 
النفط على قطاع التأمين

الماضية نشاًطا ونمًوا ملحوًظا في  القليلة  العقود  على مدى 
ُعزى جزئًيا إلى  ّ
تنامي النشاط االقتصادي ومشاريع البنية التحتية، مّما أّدى إلى 

ارتفاع المخاطر القابلة للتأمين.
ارة  ّ
في  الغير-  تجاه  المسؤولية  على  والتأمين  الصحي  والتأمين 
ًدا بالتباطؤ جّراء التداعيات  ّ

االقتصادية المترّتبة على تدّني أسعار النفط.
التأمين  شركات  على  يتعّذر  قد  المتغّيرات،  هذه  ظّل  وفي 
ا، وذلك  ً

بحسب وكالة التصنيف االئتماني العالمية ‘إيه أم بيست’.
االقتصاد المتنّو 

غولد  مايلز  الماليين  المحّللين  كبير  يشير  الواقع،  هذا  رغم 
بيست’  إم  ‘إيه  لتصنيفات  تخضع  التي  التأمين  شركات  أّن  إلى 

متنّوعة  أرباح  محافظ  تمتلك  وإنما  بالنفط،  الغني  القطاع  في 
لة حسب المخاطر.  ّ
نموذجي  استراتيجي  ”تطّور  إلى  سُيفضي  ذلك  أّن  ويضيف 
ونشوء منهجية مدروسة في إدارة المخاطر المؤسسية بشكل 
السلبية  التداعيات  من  التخفيف  في  كبير  حد  إلى  سيساهم 

لبعض هذه المشاكل على صعيد االقتصاد الجزئي“.
ومع أّن شركات التأمين استفادت من االرتفاع الملحوظ في 

المشاريع المموّلة في مجاالت الهندسة والبناء والتطوير، غير أّنه 
ثّمة مخاوف مبررة من أن يشهد إنفاق القطاعين العام والخاص 

تراجًعا جّراء تدّني أسعار النفط.
أّن بيست’  أم  ‘إيه  وكالة  ترى  كما 

في  كبير  حد  إلى  سيساهم  مّما  اقتصادها،  لتنويع  يكفي  ما 

تخفيف وقع تداعيات تدّني أسعار النفط. وبحسب تقرير خاص 
شركات  واقع  ”فهم  عنوان  تحت  بيست’  أم  ‘إيه  عن  صادر 
“، فإّن دولة 
دة تمّيزت عن غيرها من الدول الخليجية  ّ
للسياحة  عالمًيا  مركًزا  لتغدو  تطّورت  بكونها  للنفط  المنتجة 
كمركٍز  مكانتها  ترسيخ  طور  في  وهي  والتمويل،  والتجارة 
ّع بدرجة  للطاقة المتجددة. لذا ُت

عالية من االستقرار االقتصادي على المدى الطويل“.

وقُع
في  متباينة  االقتصادي  التراجع  آثار  تكون  أن  المرّجح  من 
قطاع التأمين، إذ يفيد تقرير ‘إيه أم بيست’ بأّن مؤهالت وموازنات 
شركات التأمين المحلية في المنطقة ال تسمح بالتعامل سوى 
مجالي  في  الكبيرة  المخاطر  من  محدودة  صافية  حصة  مع 
هذه  استفادت  فقد  ذلك  رغم  لكن  والهندسة،  العقارات 

تحّسًنا كبيًرا بفضل هذه العموالت“.
والبناء  العقارات  مخاطر  تراجع  يؤّثر  ال  قد  أخرى،  وبعبارة 
على قاعدة صافي أقساط التأمين المكتتبة لمعظم شركات 
من  للتدهور  عرضة  تكون  قد  الربحية  لكّن  المحلية،  التأمين 

الناحية التقنية.
انكشاف  ضوء  في  أّنه  إلى  بيست’  أم  ‘إيه  وكالة  تشير  كما 

ما  وهو  أكبر،  بشكل  االستثمار  أسواق  تتأثر  أن  المرّجح  من  فإّنه 

الصمود أمام تراجع أسعار النفط
االقتصادي  التراجع  ونطاق  بعمق  التكّهن  الصعب  من 

تدّن عن  الناجم 
مجدًدا، علًما أّنها من المستبعد أن تتحّسن على المدى القصير. 
أو  التدهور  من  المزيد  إلى  المستثمرين  ثقة  تراجع  يؤدي  وقد 
ا قد يزيد الضغط على نمو التأمين  ّ التقّل

وأرباحه.

قطاع النفط جهوًدا حثيثة منذ أواخر عام 
2015 كي يعود سعر البرميل إلى 50 دوالًرا، 
في  التراجع  هذا  أّن  أحد  على  يخفى  وال 
المنتجة  الدول  له وقع كبير على  ا�سعار 
للنفط، لكن ما تداعيات ذلك على شركات التأمين في السوق؟

يبذل
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"تتمّتع شركات التأمين التي حظيت بأفضل تصنيف من 
وكالة 'إيه أم بيست' بموازنًة عمومية سليمة ال بّد من أن 

تخّو
القصير إلى المتوسط".

فقد  ًعا،  ّ
قّل

بصفتها مركًزا عالمًيا للسياحة والتجارة والتمويل، فيما تدخل 
يعّزز  مّما  المتجّددة،  للطاقة  كمركز  بقّوة  المشهد  أبوظبي 
أقصى  ن  ّ
المدى  على  المنطقة  في  االقتصادي  االستقرار  من  درجة 

الطويل. 

غير  من  بأّنه  بيست'  أم  'إيه  تعتقد  سبق،  ما  على  عالوة 
السوق  أداء  تدهور  إلى  الظروف  هذه  تؤدي  أن  المحتمل 
بشكل كبير، مّما يفسح المجال أمام شركات التأمين لتعديل 
استراتيجيتها تبًعا لما يقتضيه الواقع الراهن؛ حيث أشار التقرير 
إلى أن شركات التأمين التي حظيت بأفضل تصنيف من وكالة 
أن  من  بّد  ال  سليمة  عمومية  بموازنًة  تتمّتع  بيست’  أم  ‘إيه 

تخّو
القصير إلى المتوسط.
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أصدرت 'كوليرز إنترناشيونال' تقريًرا شامًلا حول القطاع الفندقي في المنطقة خالل الفترة 
، بما يشمل نتائج مؤشر تجارب النزالء.  الممتدة بين يوليو و سبتمبر 

فنادق دبي وأبوظبي تحظى 
بتصنيفات عالية في أعين النزالء 

شاطئ سجلت  على  الواقعة  الفنادق 
أفضل  الجميرا  ونخلة  أبوظبي 
النزالء  تجارب  مؤشر  في  النتائج 
"توقعات  تقرير  بحسب  بأكملها  المنطقة  مستوى  على   (GEI)
 ،"
والصادر عن شركة ‘كوليرز إنترناشيونال’؛ حيث يشتمل التقرير على 

والزّو
 . فترة ثالثة أشهر تمتد ما بين يوليو إلى سبتمبر 

تجارب  مؤشر  في  النهائية  التصنيفات  إلى  التوصل  وبهدف 
موقع   100 نحو  من  البيانات  ومعالجة  وتحليل  جمع  تم  النزالء، 
وكاالت  ومن  الفندقية،  التجارب  تقييم  في  متخصص  إلكتروني 
‘أوليري’  بالتعاون مع  المهّمة  ت هذه  ّ

أمستردام  وجامعة  والفنادق،  السفر  بيانات  في  المتخصصة 
الحّرة (VU University Amsterdam)؛ حيث اعتمدت ‘أوليري’ على 
خوارزمية خاّصة بها لتقييم النتائج قبل أن تقوم ‘كوليرز’ بتحليلها. 
‘كوليرز  لدى  الفنادق  شؤون  قسم  مدير  سونا،  فيليبو  وقال 

إنترناشيونال’

السوق  إلى  جديدة  عناصر  دخول  أن  علًما  إمكانيات،  من  تتيحه 
الصعيد  هذا  على  أبوظبي  مكانة  تعزيز  في  ساهم  قد  مؤخًرا 
نظًرا لدور هذه العناصر في توليد الطلب. لذا نتوقع أن تكون سوق 

على المضي قدًما من نجاح إلى آخر في هذا المجال". 
وقد حازت فنادق نخلة الجميرا على معّدل  نقطة، في حين 
سجلت فنادق شاطئ أبوظبي  نقطة ، لتليهما في المرتبة الثالثة 
شاطئ  ومساكن  مارينا  دبي  فنادق 
الجميرا بمعّدل  نقطة. وتشير الدراسة 
إلى أن الزوار القادمين من أستراليا أعطوا 
الزّوار  كان  حين  في  التصنيفات،  أعلى 

المسافرون  ذلك  في  يليهم  تجاربهم، 
ّ

والعائالت والزوار القادمون لوحدهم، أّما 

العمالء  رضا  بأّن  التقرير  يبّين  كما 
يتناسب طرًدا مع النجوم التي يحملها 
أمًرا  اعتباره  يمكن  ال  ما  وهو  الفندق، 
مفاجًئا بطبيعة الحال. وقد كان النزالء 
في االسكندرية وجّدة ومّكة المكرمة 

المعّدل الذي سجلته هذه المدن على 
لتتبعها  فقط،  النزالء   تجارب  مؤشر 

 . القاهرة بمعدل 
التغيرات  "رغم  قائًلا:  سونا  وأردف 
في  الفندقية  السوق  تشهدها  التي 

أّن غير  حالًيا،  دبي 

المصدر: ‘كوليرز إنترناشيونال’، 
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"حازت فنادق نخلة الجميرا وأبوظبي على أعلى 
التصنيفات في مؤشر تجارب النزالء، تليها مباشرة 

السياحية  الوجهات  أبرز  من  كواحدة  مكانتها  على  محافظة 
عالمًي

اليومية فيها عند مستويات عالية. ومن المتوقع لها أن تحقق 
القريب  المستقبل  في  نوعية  نقلة  تشهد  وأن  بخانتين  نمو 
بفضل المشاريع السياحية والترفيهية الكبيرة التي من المخطط 

اكتمالها خالل العام الجاري، مثل منتجع ‘دبي باركس’". 
ويلقي التقرير كذلك الضوء على تحّس

مناطق معّينة من مصر (االسكندرية والقاهرة، زيادة بنسبة 11 و21 
بالمئة على التوالي)، مع تحّسن طفيف في الكويت بنسبة تعادل ال 
تتعدى واحًدا في المئة. ولكن بالمقابل، ثمة مناطق في مصر تأثرت 

أماكن كانت في السابق وجهات سياحية هاّمة مثل شرم الشيخ 
والغردقة، إذ بلغ مقدار هذا الهبوط  و62 بالمئة على التوالي. 

وفعاليات سياحة المؤتمرات والحوافز، وهو توّجه من المتوقع له 
أن يستمر. ويعّلق سونا على موضوع شرم الشيخ والغردقة بالقول: 
"شهد الطلب مزيًدا من التراجع وما زالت السوق تعاني من تداعيات 
في  انتشرت  التي  والتحذيرات  البالد  في  السلبي  السياحي  المناخ 

السبب ال نتوقع أي تعاٍف على المدى القصير إلى المتوسط". 

ا أدنى بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام  ً
ا، إذ بلغت  ً الماضي وفًقا لـ‘كوليرز’، علًم

نسبة الهبوط فيه 12 بالمئة. ولم تبدي سوى إمارتي رأس الخيمة 
والفجيرة تحسًن

من العام الفائت، وذلك بنسبة 5 و4 بالمئة على التوالي. ومن ناحية 

مستويات جّيدة بنسبة  بالمئة في دبي مارينا، و بالمئة في 
ًا مع 
بلوغه 66 بالمئة في المدينة، و61 بالمئة على شاطئ أبوظبي، علًما 
بأن هذه المعدالت في أبوظبي تمّثل هبوًطا عن الفترة ذاتها من 

العام الماضي، وذلك بنسبة  و10 بالمئة على التوالي.
إضافة  في  تساهم  ‘كوليرز’  تحليالت  أن  إلى  سونا  ونّوه 

 ’ ‘
بالتوافق  وذلك  السوق،  أداء  في  تحوالت  بأي  أجل   من 
المستقبل  في  تنشأ  أن  لها  المتوقع  من  التي  التوجهات  مع 
بتعديل توقعاتهم وفًقا لهذه  للفندقيين  القريب، مما يسمح 
المعلومات. كما أن مؤشر تجارب النزالء يقّدم لمحات قّيمة حول 
نظرة النزالء إلى جودة الخدمة وطبيعة االختالف من سوق إلى 

‘كوليرز إنترناشيونال’  يشار إلى أن قسم الشؤون الفندقية لدى 
الصلة  ذات  االستشارات  في  المتخصصين  من  عالمية  شبكة  يعتبر 
بالفنادق، والمنتجعات، والمراسي، ومالعب الجولف، والترفيه، والنوادي 
الصحية؛ إذ يتخصص القسم في توفير خدمات استشارية استراتيجية 
للمالكين والمطورين والمؤسسات الحكومية بهدف مساعدتهم 

دبي
80

83
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78

76
الفجيرة

الشارقة

 رأس
الخيمة

أبوظبي

مدينة 
أبوظبي
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85

المارينا/مساكن 

شاطئ الجميرا
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الجميرا

 خور دبي 
وفستيفال سيتي

شارع الشيخ زايد ومركز 

دبي المالي العالمي 84

89

86

خارطة نتائج مؤشر تجارب النزالء
المصدر: ‘أوليري’، ‘كولييرز إنترناشيونال’، 
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قرار وزارة االقتصاد يوضح مضمون المادة 104 من قانون الشركات 
ويترك غموًض

االتحادي أثارت  القانون  من   (104) المادة 
الشركات  2015 بشأن  (2) لعام  رقم 
جدًال  الشركات")  ("قانون  التجارية 

ونقاشًا
"تسري على الشركات  أنه  الجدل تمحور حول ما تضمنته من 

هذا  في  خاص  نص  به  يرد  لم  فيما  العامة  المساهمة 
القانون".

المادة،  هذه  ولتوضيح  االجتهادات،  أمام  الطريق  ولقطع 

بتاريخ  نشره  تّم   ،2016 لعام   (272) رقم  وزاري  قرار  إصدار  إلى 
 (3) المادة  متن  في  يحّدد  الوزاري")  ("القرار   2016 أبريل   29

التي  وتلك  المحدودة،  المسؤولية  ذات  الشركات  على  تسري 

1
ذات  الشركات  على  تسري  التي  العامة 
في  عنها  والمنصوص  المحدودة  المسؤولية 

الشركات قانون 

الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  أّن  على   (162) المادة  تنص 
استخدام  وإساءة  الغش  أعمال  عن  مسوؤلون  ("المجلس") 
وعن  الشركة،  لنظام  أو  للقانون  مخالفة  كل  وعن  السلطة، 
163) على أن الشركة تلتزم 
النّية.  حسني  الغير  مواجهة  في  المجلس  عضو  بتصرفات 
عن  يصدر  قرار  أي  على  يترتب  ال  أنه  على   (167) المادة  وتؤكد 
الجمعية العمومية للشركة ("الجمعية") بإبراء ذمة المجلس، 
سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب 

طلب المساهمين، مدقق الحسابات أو السلطة المختصة 
الجمعية دعوة 

دعوة  للمجلس  يحق  و(176)،   (175)  ،(174) للمواد  وفًقا 
يملكون  أكثر  أو  مساهم  طلب  متى  لالنعقاد  الجمعية 
ذلك  إليه  طلب  متى  أو  المال،  رأس  من   %20 تمثل  أسهًما 
المختصة  السلطة  أو  ("المدقق")،  الشركة  حسابات  مدقق 

("السلطة").
الجمعية  بدعوة  المجلس  رئيس  يقم  لم  إذا  أنه  علًما 
لالنعقاد خالل (5) أيام من تاريخ تقديم طلب السلطة وجب 

شؤون قانوينة

دنيا فغالي
كبيرة المساعدين – بيت المحاماة

مرسوم وزاري جديد يمّس 
شركات المساهمة العامة 
والشركات ذات المسؤولية 

المحدودة

مرسوم وزاري جديد يمّس 
شركات المساهمة العامة 
والشركات ذات المسؤولية 

المحدودة
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الجمعية قرار  إيقاف 
يملك  من  طلب  على  بناًء  للسلطة  يعود   ،(191) للمادة  وفًقا 

%5) عن  تقل  ال  نسبة 
قرارات الجمعية الصادرة إضراًرا بهم أو لصالح فئة معينة من 

المدقق أو تعيين  المجلس  انتخاب  عدم 
من  الجمعية  تتمكن  لم  حال  في  أنه  إلى   (192) المادة  تشير 
المدقق،  تعيين  أو  المجلس  أعضاء  بانتخاب  يتعلق  قرار  اتخاذ 

تكرر  حال  وفي  مالية.  سنة  على  تزيد  ال  لمدة  وذلك  مؤقت 
الشركة. بحّل  قراًرا  السلطة  تتخذ  ذلك، 

الحسابات مدققو 
 253  ،252  ،251  ،250  ،249  ،248  ،247  ،245  ،243) المواد  تنص 
تقارير  إصداره  ووجوب  المدقق  تعيين  آلية  على  و254) 
وحظر  الشركة  بيانات  سرّية  على  حفاظه  وإلزامية  التدقيق 

أثناء  يكتشفها  قد  جزائية  جريمة  تشكل  مخالفات  أية  عن 
واستقالته  بعزله  الخاصة  المسائل  ومختلف  مهامه  أداء 

ومسؤوليته.

المالية السنة  حسابات  تدقيق 
السلطة،  لدى  إيداع  الشركة  وجوب  على   (236) المادة  تؤكد 
تاريخ  أيام من  نسخة من الحسابات وتقرير المدقق خالل (7) 

الجمعية. انعقاد 

2
ذات  الشركات  على  تسري  ال  التي  العامة 
في  عنها  والمنصوص  المحدودة  المسؤولية 

الشركات قانون 

تحدد المواد ( 143، 144، 145، 147، 149، 151 و 169 ) كيفية تشكيل 

لعضوية  الترشيح  وآلية  المجلس،  عضو  مركز  خلو  حال  في 
شركات  عدة  مجالس  في  العضوية  وشروط  المجلس 
كما  المجلس،  أعضاء  مكافأة  احتساب  وكيفية  مساهمة، 
المجلس  أعضاء  وأغلبية  رئيس  تمتع  وجوب  على  تشدد 

الدولة. بجنسية 

المحظورة التصرفات 
تحظر المادة (152

عضويته  بحكم  معلومات  من  عليه  استحصل  ما  منهم  أي 
لغيره. كما تحظر على  أو  له  أو وظيفته في تحقيق مصلحة 

فيما  الجمعية  وبموافقة  المال،  رأس  من   (  ٪5) يجاوز  ال  فيما 
زاد على ذلك.

شؤون قانوينة

المجلس صالحيات 
عن  نيابة  القروض  عقد  من  المجلس   (154) المادة  تحظر 

أو رهن أموالها أو إبراء ذمة مدينيها أو إجراء الصلح أو االتفاق 
التحكيم. على 

مالية مساعدة  تقديم 
مالية  مساعدة  تقديم  الشركة  على   (222) المادة  تحظر 

تقديم  المالية  المساعدة  وتشمل  الشركة،  تصدرها  صكوك 
الهبات. أو  الهدايا  القروض، 

الوزاري  القرار  لهذا   ّ بّد ال  الختام،  في 
تتعلق  هامة  نقاًطا  وأوضح  فّسر  إّنه  إذ  ملموسة  فائدة 
المحدودة  والشركات  العامة  المساهمة  بالشركات 
الشركاء  حقوق  لحماية  سعيه  في  وذلك  المسؤولية، 

إّال أّن بعض الغموض ما زال مخيًما بعض  عليهم القيام بها. 
تنص  التي  الشركات  قانون  من   (153) المادة  على  الشيء 

يطبق  الحظر  هذا  كان  إذا  ما  ندري  وال  العامة  المساهمة 
أيًضا. المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركات  على 

 بيت المحاماة للمحاماة 
واالستشارات القانونية

أبوظبي
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ال يسلم بعض الذين يّتبعون حمية غذائية متوازنة من انتفاخ البطن، مّما يسّبب مشكلة مزعجة 
خالل موسم ارتياد الشاطئ وأوقاته الممتعة والحافلة بالمرح والتسلية. 

فما الحل للتخّلص من انتفاخ البطن والتمّتع بجسم ممشوق تتباهون به بكل ثقة؟

انعموا بجسم نموذجي 
الرتياد الشاطئ بكل ثقة 

غذائية ال  حمية  واّتباع  الرياضية  التمارين  ممارسة  ُتجدي 
بعض  لدى  البطن  بانتفاخ  الشعور  منع  في  نفًعا  صحية 
حساسية  إلى  ذلك  في  السبب  ُعزى 

الطازجة  والخضار  والفاكهة  الكاملة  والحبوب  الدسم  قليل 
غير المطبوخة للحفاظ على صحة سليمة ولخسارة الوزن، فيما 

بتجّن التغذية  خبراء  بعض  ينصحنا  بالمقابل 
واالبتعاد عنها للشعور باالرتياح. 

التغذية  راشي شودري- أخصائية  السياق، تقول  وفي هذا 

 ّ
ُيسّم ما  أو  اسة  ّ

أّن  المزعجة، غير  العوارض  االرتفاع، وهي تسّبب طيًفا من  في 

وتشرح شودري أكثر عن هذه المشكلة قائلة: "ُتعرف هذه 
الحالة أيضًا

الهضمي، مّما يسمح بنفاذ الجزيئات الكبيرة مثل الطعام غير 
المعوي،  المعدي  الجهاز  التهاب  ذلك  عن  فينجم  المهضوم. 
وعدم القدرة على تقّبل الغذاء واضطرابات في المناعة الذاتية، 
هضمية  ومشاكل  الوزن  وزيادة  البطن  بانتفاخ  يتسّبب  مّما 

ومشاكل في البشرة".
وبحسب شودري، فإّن الحبوب المعاَل

المكّررة  البذور  وزيوت  الموّرقة  غير  والخضار  وراثًيا  المعّدلة 
دون  تحول  عناصر  كّلها  تشّكل  التقليدية  الحليب  ومشتّقات 
الحصول على التغذية المطلوبة، إذ تلتصق بالغشاء الهضمي 

ّب االلتهاب.  فُت
أكثر  المشكلة  تتفاقم  بل   ، ّ

بِف فأكثر 
الجرثومي  النبيث  استنزاف  إلى  بالتالي  وتؤدي  الدرقية،  الغّدة 

المعوي المفيد وتزاُيد مسامية الغشاء المعوي.

الشائعة التي تثير تهّي
ا، وتسدي إلينا  ً مراقبة التغّي
هذه النصيحة قائلًة: "تناولوا اللحم والخضار، والسيما تلك الغنية 

علًما   3
أّن

حميتكم  تكّملوا  أن  يجب  كما  الهضمي،  للجهاز  المخاطي 
الغذائية بالُمعينات الحيوية (البروبيوتيك) أو زيت السمك الغني 

متبوًع ذلك  يكون  أن  يجب  بعدها 
هذه العناصر في حميتكم الغذائية بهدف مالحظة التغّيرات 
الهضمي  الجهاز  ووظائف  الطاقة  مستويات  على  طرأت  التي 
بالسهلة  ليست  المسألة  "هذه  أّن  إلى  شودري  وتنّوه  والبشرة. 
التي  المأكوالت  أحد  تناول  أسبوع  كل  عليكم  لكن  أبًدا، 
وعند  ينفعكم.  وأّيها  يضّركم  أّيها  لمعرفة  عنها  امتنعتم 
بها  االلتزام  يجب  لجسمكم،  المالئمة  الحمية  إلى  التوّصل 
جّيدة،  بصحة  للتنّعم  آخر  سبيل  ال  حياة.  كأسلوب  واّتباعها 
ال  القصير  المدى  على  مؤّقًتا  ا  ً
غذائية  حمية  ّباع 

متوازنة والتنّبه إلى أنواع المأكوالت التي تتناولونها". 
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 تقّدم باقات ممّي

حّلقوا بأعمالكم إلى قمم جديدة 

جديدة تسعى  فرٍص  إيجاد  إلى  دوًما  المتحدة 
لالرتقاء بأعمالها إلى مستويات أكثر تطوًرا 
تفوق طموحات عمالئها، لذا تحرص شركة 'سي وينجز'- التي تأسست 

من  جديدة  فضاءات  إلى  ّق 

المعالم  أبرز  لمشاهدة  مذهلة  جوية  رحالٍت  تنظيم  على   2007 العام 
السياحية في الدولة، على غرار أتالنتس النخلة وبرج العرب. وها هي اليوم 

ُتثري محفظة عروضها بباقات جديدة ُصممت خصيًصا للشركات.
أّسست  فقد  جديدة،  آفاق  إلى  بأعمالكم  "التحليق"  أجل  ومن 

'سي وينجز' ِقسًما مختّصً شركة 
وتطلعات شركتكم عبر توفير خدمات عديدة مثل تنظيم الفعاليات 
مكافآت  خطط  عن  فضًلا  الِفرق،  إعداد  برامج  وتقديم  المؤسسية، 
الموظفين الممّيزة التي تشمل الرحالت الجوّية الشّيقة في سماء دولة 

'سي 
المؤسسية  والبرامج  الحلول  من  سلسلة  أطلقت  الشركة  أّن  وينجز'، 
الفريدة هذا العام لكي تضمن تزويد الشركات الحريصة على التطّور 
بناء  برامج  وإعداد  الفعاليات  لتنظيم  وممّيزة  مبتكرة  بأفكار  الدائم 

الِفرق وبرامج مكافآت الموظفين، وغيرها الكثير. 
شاملة  خدمات  محطة  وينجز'  'سي  "أصبحت  قائًلا:  أردف  ثم 
العمالء  قاعدة  على  ُتركز  استثنائية  حلوًلا  تنشد  التي  للشركات 
الُمقدمة لهم، فلهذه الحلول  الدائم وتطوير الخدمات  وإشراكهم 
أثر كبير يتجاوز المنفعة الحتمية للشركات وعمالئها؛ إذ تشمل فوائده 

تعزيًز فيه  فنجد  ككل،  الدولة 
فضًلا عن ترسيخ مكانتها االستثمارية وسمعتها في أوساط الشركات 

ً عالميًة مبتَكرة وجديرة بالثقة".

فضًلا  المأكوالت،  أشهى  وتناول  الجولف  لعبة  ممارسة  تشمل  التي 

ّقة 
سلطنة  في  باي'  زيغي  سنسز  'سيكس  لمنتجع  الصحي  النادي  في 
الطائرة  المنتجع والعودة على متن  إلى  ا  بّرً السفر  إذ يمكنكم  ُعمان؛ 
في  الذهاب  أو  إماراتي،  درهم   4,700 من  تبدأ  بأسعار  دبي  إلى  المائية 
رحالت مخصصة لممارسة لعبة الجولف مثل زيارة ملعب ياس لينكس 
إلى  دبي  من  تنطلق  المائية  بالطائرة  رحلة  بعد  أبوظبي  في  للجولف 
جزيرة ياس في أبوظبي حيث ينتظركم هذا الملعب بمساحته الكبيرة، 

وذلك مقابل أسعار تبدأ من 2,200 درهم إماراتي للشخص الواحد.
مت حلول الشركات من  وفي معرض حديثه، تابع ويلر قائًلا: "ُصمِّ
'سي وينجز' بالتعاون مع مزّودي خدمات موثوقين لُتضفي مزيًدا من 
الفريدة؛ فنحن نصّمم جوالت  الجوية  'سي وينجز'  جوالت  إلى  المزايا 

ُت

خدمة العمالء وتوطيد العالقات معهم نظًرا لكونهم وقود نجاح أي 

 ." ٍ
ّ أسطول 'سي وينجز' يتألف من ثالث طائرات 
من طراز سيسنا 208 كارافان مائية ُتقلع من قواعدها المنتشرة في جميع 
الفاخر  الجلد  من  مصنوعة  بمقاعد  مجّهزة  الطائرات  أّن  علًما  دبي،  أنحاء 
من  قدٍر  أقصى  تضمن  مكّيفة  ومقصورة  مقعد،  لكل  كبيرة  ونوافذ 

الراحة أثناء التمّتع بالمشاهد الجوية الخّال
من  لعدد  بانورامية  بمناظر  لالستمتاع  بالكامل  جديدة  بتجربة  ضيوفها 
من 24  أكثر  إلى  الطائرات  وتسافر  اذة.  ّ
ا أن ُتعد  ً

قسائم هدايا ُتستخدم في برامج تحفيز الموظفين وبناء الفرق.

"سي وينجز"
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ا إقليمًيا للفنون مع ما  ً

من الفّن إلى الفّن
فنون وثقافة

مكانة دولة ا�مارات في المشهد 
الشرق  مستوى   على  الفني 
الحثيثة  الجهود  بفضل  ا�وسط 
التي  الحكومة  المبذولة من قبل 
تقّدر الفن كل التقدير؛ إذ ال تختزل 
بكل  ودعمها  وتأييدها  الفنية  المشاريع  في  لالستثمار  جهًدا 
الوسائل المتاحة. وبالتالي سيقع الزوار والسكان في حيرٍة من 
لحضور  أمامهم  المتاحة  الكثيرة  للخيارات  نظًرا  أمرهم 
يمتّد  إذ  وا�بداعي،  الفني  المشهد  في  واالنخراط  المعارض 
سنوي  بشكل  مارس   حتى  نوفمبر  شهر  من  الفني  الموسم 
مهرجان  غرار  على  المميزة  المهرجانات  من  باقًة  شامًال 
دبي"  و"آرت  الشارقة"  و"بينالي  للفنون"  الدولي  "الفجيرة 
مًعا  نستكشف  السطور،  هذه  وفي  أبوظبي".  "فن  ومعرض 
هذا  ا�مارات  دولة  تحتضنها  التي  الفنية  الفعاليات  أهم 

الموسم. 

النقاش والعروض التوضيحية وورش العمل  وا�عمال التركيبية تتنامى
المذهلة. 

       وكانت دورة عام 2015 من المعرض قد اجتذبت مشاركة 
كوكبة من ألمع ا�سماء في عالم الفن وشهدت عرض أعمال 
وآسيا  أوروبا  في  مرموقة  عرض  صاالت  من  رائعة  تركيبية 
وأميركا الشمالية والشرق ا�وسط، حيث جرى استعراض أعمال 
صيتها  ذاع  شهيرة  قطع  جانب  إلى  ناشئين  لفنانين  استثنائية 

كـ"النار في الهشيم" من إبداعات أهّم الفنانين حول العالم.
برنامَج "دروب الطوايا"  المعرُض       عالوًة على ذلك فقد ضّم 
بالفن عبر عروض حية  الفتوح، والذي احتفى  أبو  بإشراف طارق 
تخطف ا�نظار وأعمال تركيبية متنّقلة ساحرة. هذا واستضاف 
أرمسترونغ  ريتشارد  غرار  على  ا�سماء  أبرز  من  بعًضا  المعرُض 
آر جوجنهايم، ونيل ماكجريجور من  من مؤسسة سولومون 
المتحف البريطاني، والفيلسوف بيتر سلوترديجك. ويشار إلى أن 
الثقافية  بالمنطقة  السعديات  منارة  في  ُيقام  أبوظبي"   "فن 
البالد  في  الفن  محّبو  ينتظرها  فعالية  وهو  السعديات،  في 

على أحّر من الجمر.
معرض "فن أبوظبي"، تنّوٌع قّل نظيره

فّنانين  أنامل  أبدعتها  رائعة  أعمال  لمشاهدة  الفرصة  أتيحت 
الذي  أبوظبي"  "فن  معرض  خالل  المعمورة  أنحاء  شّتى  من 
أقيم بين 16 و19 نوفمبر ٢٠١٦؛ حيث تنّظم هذا المعرَض السنوي 
تقديم  على  تحرص  التي  والثقافة  للسياحة  أبوظبي  هيئُة 
برامج فنية متنوعة مع سلسلة من العروض  الشّيقة وحلقات 

فن نابع من صميم المجتمع
ما إن ُتختَتم فعاليات "فن أبوظبي" حتى تنطلق أّول فعالية من 
القوز  مهرجان  وهي  أال  المتحدة،  العربية  ا�مارات  في  نوعها 
الفني، والذي يعّد أول مهرجان لفنون المجتمع الحرة في دولة 
ا�مارات، ويشمل عروًضا فنية حية وجداريات وورش عمل وعروض 
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أّول مهرجان فني في الفجيرة 

فنون وثقافة

أفالم وحفالت الفتتاح صاالت عرض وفعاليات موسيقية وغيرها 
في  المهرجان  وُيقام  الصاعدة.  المحلية  المواهب  إبداعات  من 
محوًرا  بكونها  ُتعرف  التي  القوز  منطقة  في  أفينيو  السركال 
والمبادرات  المعارض  من  العديد  احتضانها  بحكم  للفنون 

الثقافية المحلية.
وتهيمن الفعالية على حي القوز الفني بكل معنى الكلمة، إذ 
تضم أكثر من 40 عرًضا نابًعا من صميم المجتمع المحلي كي 
والموسيقى.  ا�فالم  الفن ومحّبي  العائالت وعشاق  تروي ظمأ 
من  المحلية-  المواهب  دعم  إلى  الهادف  المهرجان-  ويقام 
الساعة 10 صباحó حتى 10 مساًء يوَمي 22 و23 يناير 2017. كونوا على 

الموعد ولن تندموا!

الفجيرة  مهرجان  من  دورة  أّول  إطالق   2016 فبراير  شهر  شهد 
الدولي للفنون في شهر فبراير، وذلك بمبادرة من هيئة الفجيرة 
للثقافة وا�عالم؛ حيث ترّحب هذه المنصة الفنية بفنانين من 
الثقافة  على  العالم  تعريف  إلى  وتصبو  ا�رض،  أصقاع  جميع 

ا�ماراتية العربية في باقة من المجاالت الفّنية.
وقد شاركت في المهرجان ِفرق فنية من 55 بلًدا لتؤّدي أروع 
العروض في مجال الموسيقى والفنون االستعراضية والمسرح 
فعاليات  ُتقام  إذ  الشوارع؛  ومهرجانات  التقليدي  والفن 
المهرجان في مواقع مختلفة في أنحاء ا�مارة، بما في ذلك 
دبا  في  التراثية  والقرية  الفجيرة  وقلعة  الفجيرة  كورنيش 

ومسافي والطويين والبدية. فإذا كنتم من محّبي الفعاليات
الفنية والثقافية المالئمة لكافة أفراد العائلة، ال تفّوتوا حضور 

هذا المهرجان الممّيز في هذا العام. 
        أما شهر مارس، فسيشهد انطالق بينالي الشارقة الشهير 
الذي يمّثل واحدة من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، حيث

الشيخ   السمو  صاحب  برعاية   1993 العام  في  انطلق  قد  كان   
ا�على  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

حاكم الشارقة، وبتنظيم من مؤسسة الشارقة للفنون.

أعمال  على  الشارقة  بينالي  من  السابقة  الدورات  اشتملت  وقد 
أكثر من 50 فناًنا ومماِرًسا ثقافًيا من 25 بلًدا، وها هو اليوم قد 
أصبح منصًة للفنانين القادمين من المنطقة والعالم، وأفضى 
 ôإلى إنتاج عروض أداء وأعمال تركيبية عاّمة رفيعة المستوى. إذ
في  وا�نشطة  الفعاليات  أروع  من  باقة  مع  موعد  على  أنتم 

أماكن مختلفة من ا�مارة خالل مارس.
وبالطبع ما من عاشٍق ولهان للفنون يقوى على تفويت فرصة 
زيارة "آرت دبي" المنعقد في مدينة جميرا وحي دبي للتصميم؛ 
كل  من  مارس  شهر  في  سنوات  عشر  منذ  دبي"  "آرت  ُيقام  إذ 
في  استقطب  قد  وكان  العالمي.  الفني  بالتنّوع  ليحتفي  عام 
 95 من  قادمون  زّوار  بينهم  من  زائًرا،   27516 ا�خير  موسمه 
بومبيدو،  مركز  تشمل  مرموقة  ومؤسسات  وقّيمون  متحًفا، 
آر  سولومون  ومؤسسة  نيويورك،  في  الحديث  الفن  ومتحف 
للفنون،  أنجلوس  لوس  مقاطعة  ومتحف  جوجنهايم، 
الفن  ومتحف  متروبوليتان،  ومتحف  البريطاني،  والمتحف 
المعاصر في شيكاغو، فضًلا عن العديد من المتاحف الخاصة. 
توّقعوا هذا الموسم مشاركة كوكبة مبهرة من الخبراء بمن 
استراتيجيين  وخبراء  وموسيقّيين  وقّيمين  فنانين  فيهم 

ومفّكرين وكّتاب في الفعالية المنعقدة بين 5 و18 مارس 2017.
الفني  سكة  معرض  بزيارة  تفّضلوا  القدر،  بهذا  تكتفوا  لم  وإذا 
الممّيز، والذي يعتبر أول برنامج فنون استعراضية وبصرية ينعقد 
وفق تكليف محّدد في الشرق ا�وسط، وُيقام في سكك حي 
يشمل  كما  منها)،  اسمه  يستمد  (التي  التاريخي  الفهيدي 

معارض فريدة وعروًضا حية وعروض أفالم.
وكان هذا البرنامج- الممتّد على 11 يوًما- قد انطلق للمرة ا�ولى 
مارس  شهر  في  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  وتنّظمه   ،2010 عام 
سنوًيا. وإن كنتم ترغبون باالنخراط في التعبير الفني بأنفسكم، 
فالفرصة سانحة أمامكم لالختيار من بين مجموعة كبيرة من 
ورش العمل التي تشمل فن الطباعة العربية أو رسم البورتريه أو 

صنع الدمى.
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 ً

جوبوا رحاب الصحارى
الخيول  مع  الُعرى  وثيقة  عالقة  الصحراء  أبناء  ربطت  لطالما 
على  ائتمانها  حّد  إلى  بها  فوثقوا  التاريخ،  مّر  على  العربية 
الصداقة  هذه  معاني  تزال  وال  صحيح،  والعكس  حياتهم، 
إلى يومنا هذا. فال تفّوتوا اختبار  الحلل  بأبهى  الفريدة تتجّسد 
هذه الرابطة الممّيز عبر زيارة اسطبالت  دبي التي تقع على ُبعد 
بالسيارة من وسط مدينة دبي بجوار تقاطع طريق  25 دقيقة 

وهناك، وبعيًدا عن الحشود التي ترتاد موالت دبي المزدحمة 
االسطبالت  ستجدون  الصيت،  ذائعة  السياحية  ووجهاتها 
حيث  تقليدية،  زراعية  ُبقعة  وسط  الظبي  مزرعة  في  الكائنة 
جانب  إلى  الرياح"-  "شاربو  البدو  يدعوها  التي   - الخيول  ترعى 

الِج

كورستي هوب وفرانشيسكا كراتشي 
يستمتعان برحلة صحراوية

ها قد حّل الشتاء 
لنستقبل الفصل الجديد بباقٍة من النشاطات المرحة في الهواء الطلق

النقيض من سكان الكثير من الدول الغربية 
في  فإننا  الشتاء،  قدوم  يهابون  الذين 
بهذا  نستمتع  المتحدة  العربية  ا�مارات 
باعثة  فترات  تمضية  عبر  السنة  من  الوقت 
مقمرة  ولياٍل  الظهر،  بعد  االسترخاء  على 
مّمن  كنتم  وإذا  بالنجوم.  المرّصعة  الشاسعة  السماء  تحت 
هذا  خالل  الطلق  الهواء  في  ا�وقات  أحلى  تمضية  يعشقون 
تنطوي  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  فإن  العام،  من  الوقت 
جميع  تناسب  التي  المرحة  النشاطات  من  منّوعة  باقًة  على 
أفراد ا�سرة؛ بدًءا من امتطاء الخيل في رحاب الصحراء، ومروًرا 
بركوب الكاياك والتجذيف بين أشجار القرم، ووصوًال إلى تعّلم 
ركوب الفالي بورد في مرسى دبي، فليس عليكم سوى وضع 
ثم  ومن  الشمس،  أشعة  من  واٍق  وكريم  الشمسية  النظارات 
التوّجه إلى الهواء الطلق لعيش أجواء وتجارب منقطعة النظير.

على
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يستمتعون  فيما  الصحارى  رحاب  في  ويطوفوا  الخيل  ليركبوا 
ة السماء المهيبة.  ّ بمناظر طبيعة لم تمّس

الصحراوية  والبيئة  الحيوانات  تجاه  المتّقد  بشغفه  دابوبي- 
كانوا  سواء  المزرعة  زيارة  على  الجميع  ويشّجع  المحلية، 
برفقة  طّيبة  أوقات  تمضية  مجّرد  أم  الخيل  ركوب  ينشدون 
ا أن دور المزرعة ال يقتصر على كونها  ً
بيئًيا عبر  تلعب كذلك دوًرا  بل  أو شغًفا فحسب،  مجّرد هواية 
ركوب  خالل  من  بانتظام  الصحراء  لتنظيف  أيام  تخصيص 
ِّمين الذين 

يرمون باستهتار النفايات في الصحراء.
كما أن المزرعة تحتضن الحيوانات الشاردة والضالة المحتاجة 
إلى مكان يأويها. وفي هذا السياق، تقول كيرستي هوب، وهي 

المزرعة، لذلك نأتي بأعداد غفيرة كل نهاية أسبوع ليس لمجّرد 
وهذا  بها.  واالعتناء  الحيوانات  لتدليل  أيًضا  إّنما  الخيل  ركوب 
حيث  الشهيرة،  صورتها  عن  ا  ً البهّي الوجه  هو 

يمكنكم أن تنعموا بتجربة أصيلة على أرض الواقع".
السباق  لخيول  رعاية"  "دار  بمثابة  المزرعة  إّن  هوب  وتقول 
عشاق  من  الجنسيات  متعدد  طاقًما  تضّم  إذ  المتقاعدة، 
الحيوانات الذين يمضون معظم أوقات فراغهم في المزرعة، 
للصغار،  جيمخانا  ومسابقات  عائلية  شواء  حفالت  ويقيمون 
ويتناولون أطباًقا بالكاري يوم الجمعة عند وجبة الفطور قبل 
استئجار  أيًضا  ويمكن  الخيل.  لركوب  الصحراء  إلى  االنطالق 
الموقع  زيارة  يرجى  الفروسية.  في  دروس  وتلّقي  الخيول 

قرع الطبول؛ تناغم وتفاهم

أذهان الناس، سواء كانوا ينتمون إلى مجتمعات قبلية أم ال؛ حيث 
ُي

لينقل المجموعات البشرية إلى نوٍع من الوعي البديل.
أحد  هو  الطبول  قرع  عبر  الوئام  من  حالة  خلق  أّن  ويبدو 
ويوّلد  التوتر  حّدة  من  يخفف  إذ  الِفرق؛  بناء  أشكال  أقدم 
أوديل،  به جولي-آن  أفادت  موجات دماغية صحية بحسب ما 
في  الطبول  قرع  "يساهم  تقول:  والتي  درامز".  "دبي  مالكة 
من  كان  الطبول  قرع  أّن  إلى  تشير  أدّلة  فثّمة  الشمل،  جمع 
ُيثبت  أيًضا  اليوم  هو  وها  المدن،  بين  التواصل  أشكال  أقدم 
قدرته على توحيد الِفرق، وتزويد المجموعات بالطاقة والحيوية 

فضًال عن توحيد الناس".
أّن إلى  ُيشار 

أّسست الفرقة في العام 2002
وقرع الطبول الَجماعي كأداة لبناء الِفرق. وُتقيم الفرقة جلسات 
وهي  البدر،  ضياء  تحت  الصحراء  في  الطبول  لقرع  منتظمة 
حّد  على  والمتمّرسين  المبتدئين  الطبول  قارعي  أمام  متاحة 
تتيح للمرء  اللقاءات بتجّمعات ودودة  سواء. وتِصف أوديل هذه 

التواصَل
يمكنكم  بساطة.   ّ

زيارة موقع "دبي درامز" للحصول على مزيٍد من المعلومات. 
االستمتاع  "يمكنكم  قائلًة:  أوديل  تعّلق  ذلك،  على  عالوة 
بأطباق المشاوي الشهية، وحين ال تشاركون في قرع الطبول 

أو في برنامج ترفيهي ما، ليس عليكم سوى االسترخاء والتمّتع 
ولعل  البدر.  بهاء  تتأملون  فيما  الفّياضة  الصحراوية  بالطاقة 
كل  يتخّطى  الَجماعي  الطبول  قرع  أّن  الموضوع  في  ما  أروع 
أين  من  أو  تكونون،  لمن  يكترث  أحد  يعود  ال  ففجأة  الحدود، 

ّ

سهرات السمر تحت سماء مرصعة بالنجوم
والشارقة،  عمان  سلطنة  بين  الفاصلة  التخوم  من  بالقرب 
يتربع مشروع كلباء للسياحة البيئية ليقدم باقًة من الخدمات 
الجبال.  في  والتنّزه  الرملية  الكثبان  على  القيادة  تشمل  التي 
ز  ّ ولعّل
للطهّي؛  ومحطات  لالستحمام  وُحجرات  خشبية،  بأكواخ 
الطلق  الهواء  في  التخييم  مزايا  كل  من  ستستفيدون  حيث 
مع  ولكن  الطبيعة،  أحضان  بين  بتواجدكم  وستستمتعون 

وسائل راحة عملّية في الوقت عينه. 
وُيشرف  الحجر  جبال  سفح  عند  التخييم  موقع  يتموضع 

بالتعاون مع شركة "أبسولوت أدفنتشرز" التي تنّظم مغامرات 
على  الهوائية  الدراجات  وركوب  الوعرة،  الطرق  على  القيادة 
سياحي.  مرشد  برفقة  التالل  على  والتنّزه  الجبلية  المسارات 
الجمال  بأنفسكم  تختبروا  أن  يمكنكم  الموقع  هذا  ومن 
الطبيعي االستثنائي للمحمية الطبيعية التي تجّسد موئًال آمًنا 
الدماني،  وغزال  العربي  كالطهر  باالنقراض  دة  ّ

فضًال عن عّدة أنواع نادرة من الطيور.
وللحاضرين،  للبيئة  الحماية  تؤّمن  التي  النار  ُحفر  وبفضل 
تحلو  الطعام،  تناول  أثناء  الراحة  لهم  توفر  التي  والطاوالت 
ف  ّ
االستمتاع  سوى  عليكم  وما  للشتاء.  مألوفة  غير  حّلة  على 
ا مع هدوء الليل وتبعث  ً
ًا وبهجة ال توصف.  يرجى 

من التفاصيل.

يساهم قرع الطبول في جمع الشمل.
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خفايف
رفيَقين  ليسا  القرن  ووحيد  النهر  فرس  أّن  من  الرغم  على 
صديقين  أصبحا  الصغيرين  الحيوانين  هذين  أّن  إال  بالعادة، 
ا لتعزيز فرص حياة  ً مقّرَب

توال توال- وهو مركز متخصص  الرعاية  دار  يومين؛ حيث عثرت 

كانت  ولكّنها  أّمها،  مع  الصغيرة  ماخوسي  على  إفريقيا- 
ولم  الرضاعة.  عن  عجزت  أّنها  لدرجة  للغاية  وصغيرة  ضعيفة 
قّرر  لذا  المركز،  إلى  اصطحابها  عند  واالستقرار  بالراحة  تشعر 

بتوفير  أحدهما  يبخل  ال  حميمين  صديقين  يغدوان  بهما  وإذ 
الراحة والعناية لآلخر. 

إناء  بيع  ثروة هائلة عبر  برمنجهام  جنت عائلة من 
يقارب  ما  (أي  استرليني  جنيه  ألف   650 مقابل 
3145820 درهًما إماراتًيا) في المزاد العلني، حيث 

تمنع  ادة  ّ
انغالق الباب، ليتبّين أن هذه "السنادة" ليست سوى 
قطعة أثرية صينية نادرة تعود للقرن الثامن عشر، 

وُص
صحيفة  أوردته  ما  وبحسب  و1799.  العامين 1735 
ذا هافينغتون بوست، فقد وِرث رب العائلة -والذي 
أبيه  عّمة  من   َ مجهوًال اسمه  بقي 
1978، دون أن 
يعلم أّنه سيكون صاحب أغلى سنادة باب في التاريخ!

بالتعاون  ‘واغ’-  طّو
مع الخبراء في جامعة سنترال النكشاير- جهاَز تحكم بالتلفاز 
عن ُبعد مخّصًصا للكالب، لكي تستطيع الحيوانات التنّقل بين 
في  وحيدة  تركها  عند  المفضلة  التلفزيونية  برامجها  قنوات 
ضرًبا  تبدو  الفكرة  أّن  ورغم  السحري.  الصندوق  هذا  مع  المنزل 
شكل  تراعي  بطريقة  الجهاز  تصميم  تم  أّنه  إال  الجنون،  من 
بالتالي  فُصنع  أفواهها،  من  السائل  واللعاب  الحيوانات  قوائم 
من البالستيك المقاوم للمياه. كما يأتي بأسطح ناتئة لتسهيل 
للكالب  يروق  الترّدد  منخفض  صريًرا  وُيصدر  القنوات  تبديل 
سماعه بحسب ما أفادت به صحيفة "صانداي بيبول". وفي هذا 

دراساتنا أّن الكلب العادي يشاهد التلفاز أكثر من تسع ساعات 

حيواناتنا  حياة  في  للتكنولوجيا 
‘واغ’ 
اتفاقيات  إبرام  إلى  قدمًا 
تكنولوجيا  شركات  مع 

الترفيه  أجل  من  بالكامل 

في  للتطّور"  "المواِكبة 
المستقبل القريب.

محّملة  مقطورة  عن  ويسكونسن  والية  في  الشرطة  تبحث 
يونايتد  وكالة  وبحسب  الظالم.  جنح  في  أثر  دون  تالشت  بالجبنة 
برس انترناشونال، فقد أخبر السائُق الشرطَة أّنه ركن المقطورة في 
عودته.  عند  باختفائها  ليتفاجأ  فجًرا  الثانية  الساعة  عند  الموقف 
وتفيد الشرطة أّن المقطورة - التي تحتوي على 9092 كغ من الجبنة- 
لتضاف  ميلووكي  مقاطعة  في  للسيارات  موقف  من  ُسرقت  قد 
تشتهر  التي  الوالية  في  الجبنة  سرقات  سلسلة  إلى  الحادثة  هذه 
 ّ ُحدَّ
الشرطة تواصل تحقيقها لمعرفة ُمالبسات الحادثة. وجدير بالذكر 

سرقة  عملية  وقعت  قد  أنه 
مماثلة في ويسكونسن خالل 
شهر يناير، حين تّم نهب شبه 
جبنة  على  تحتوي  مقطورة 
أميركي  دوالر  ألف   70 بقيمة 

وأفِرغت كلًيا من محتوياتها.

فرس نهر صغير يساعد في إنقاذ وحيد قرن صغير!  

عائلة بريطانية تجني ثروة طائلة من بيع "سّنادة باب"!

مقطورة محّملة بالجبنة تختفي في جنح الظالم

ابتكار جهاز تحكم بالتلفاز عن ُبعد 
مخّصص للكالب! 
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Dec 26, 2016 - 
Jan 28, 2017

 Dubai Shopping Festival 
Now known around the globe as a world leading retail destination on 
par with New York and London shoppers flock to Dubai all year-long 
but never more so than for Dubai Shopping Festival – A Shoppers 
Paradise (DSF). Now in its 20th edition, the well-established and 
largest shopping and entertainment extravaganza in the Middle East 
will be giving trade and tourism another welcome boost.  Along with 
unbeatable deals, there is the Guinness World Records, celebrity 
performances and plenty of amazing events including fashion flash
mobs and live raffle draws.   
www.dubaishoppingfestival2013.com

Jan 16 - 28, 2017 CATS – The Musical 
 
 
 
 
 
 .

www.dubaiopera.etixdubai.com

http://abudhabiclassics.ae

Oct 06, 2016 - 
May 10, 2017
Abu Dhabi Classics 2016 - 2017
Now in its third dynamic year, this cultural extravaganza brings a 
range of free and paid for concerts in various locations around Abu 
Dhabi to the masses. The new season brings classical and traditional 
music featuring world-class performers and orchestras from around 
the world incorporating Abu Dhabi Classics, the Emirati Music Series, 
Umsiyat and the Bait Al Oud Concert Series. Audiences can expect 
performances, talks, masterclasses and lectures from some of the 
leading contemporary musicians from across the world. Musical 
pieces inspired by the Arabian Nights, Mozart’s Don Giovanni and 
Wagner’s great operas are on offer. Not to be missed. 
www.abudhabiclassics.ae

 

Nov 14, 2016 - 
Feb 13, 2017 
Designing 007: 50 years of Bond style
For those who like their past-times shaken, not stirred, a visit to the 
007 exhibition at Burj Khalifa this winter is a must. The coolest of cool 
dudes, the chicest of chic, Bond has been the global leader in style 
and design for decades. For fans wanting to know more about how 
it’s done, ‘Designing 007: Fifty Years of Bond Style’ highlights the craft 
behind the crafty hero. Held at various locations around Burj Khalifa 
and Dubai Mall.
www.jamesbondexhibition-dubai.com

EVENTS & CALENDAR

مهرجان أبوظبي للموسيقى الكالسيكية -2016 2017 

من 6 أكتوبر2016 إىل 10 مايو 2017

"نصف قرن عىل عا� جيمس بوند"
ال بد من زيارة معرض "نصف قرن على عالم جيمس بوند" في برج خليفة هذا الشتاء 
الحدود،  أبعد  إلى  ممّيز  شيء  في  فراغكم  وقت  باستغالل  ترغبون  كنتم  إن 
لتتعّرفوا على تاريخ شخصية بوند الذي لطالما سحر المشاهدين بأناقته وأسلوبه 
وراء  ما  على  كثب  عن  نظرة  إلقاء  مع  وذلك  عديدة،  عقود  مدى  على  وذكائه 
مواقع  في  المعرض  يقام  الصيت.  ذائع  البطل  هذا  أفالم  وتصوير  إنتاج  كواليس 

مختلفة من برج خليفة و‘دبي مول’.

من 14 نوفمرب 2016 
إىل 13 فرباير 2017

www.dubaishoppingfestival2013.com

مهرجان د� للتسوق 

من 26 ديسمرب 2016 
إىل 28 يناير 2017 

الحفل االستعرايض الفّني "كاتس"

من 16 إىل 28 يناير 2017 
تأليف  من  "كاتس"  الراقص  الموسيقي  الحفل  ا�ولى  للمرة  دبي  تستضيف 
جائزة  لنيل  مرشًحا  كان  والذي  ويبر،  لويد  أندرو  الشهير  ا�نجليزي  الموسيقار 
إضافية  لياٍل  لثالث  عرضه  تمديد  إلى  عليه  الكبير  ا�قبال  وأدى   ،2015 عام  ‘أوليفييه’ 
بعد أن كان من المفترض أن يقام لمدة عشرة أيام فقط في بادئ ا�مر؛ إذ يعتبر 
هذا االستعراض الممّيز واحًدا من أنجح االستعراضات الموسيقية الحية في التاريخ 
على ا�طالق، فقد استقطب ما يزيد عن 73 مليون مشاهد في أكثر من 300 مدينة 
هذا  شاهدوا  أن  لهم  سبق  من  لكل  المفاجئ  بالرقم  ليس  وهو  العالم،  حول 
عن  الخارجة  وا�زياء  الخيال  وعالم  الرقص  من  ساحًرا  مزيًجا  يمثل  الذي  العمل 
المألوف، فضًلا عن باقة من ا�غاني الممّيزة التي حققت أعلى المبيعات. احرصوا 

على عدم تفويته. 

Andrew Lloyd Webber's extraordinary 2015 Olivier award-nominat-
ed musical CATS will be performed for the first time in Dubai. 
Originally slated for ten days, it’s been extended by three nights due 
to high demand. Those familiar with the show will not be surprised, 
as one of the most successful live shows ever, it has enchanted 
over 73 million people in over 300 cities worldwide. An enchanting 
blend of dance and fantasy, exotic costumes and bestselling hits, 
it’s one not to be missed. 

من  متنوعة  مجموعة  لتقّدم  الثالث  عامها  في  الثقافية  الفعالية  هذه  تعود 
الحفالت الموسيقية المجانية والمدفوعة في مواقع مختلفة من أبوظبي؛ حيث 
سيكون الجمهور هذا الموسم على موعد مع حفالت كالسيكية وفرق أوركسترا 
أبوظبي  "أوركسترا  يشمل  بما  العالم،  أنحاء  مختلف  من  المستوى  رفيعة 
"بيت  حفالت  وسلسلة  و"أمسيات"،  ا�ماراتية"،  الموسيقى  و"سلسلة  الكالسيكية"، 
عمل  وورش  حوارية،  وجلسات  أداء،  استعراضات  البرنامج  يتضمن  كما  العود". 
ومحاضرات تحت إشراف كوكبة من أهم الموسيقيين المعاصرين القادمين من 
أروع  من  باقة  مع  موعد  على  أنتم  أخرى،  بعبارة  العالم.  حول  مختلفة  دول 
وليلة"،  ليلة  "ألف  غرار  على  عمالقة  أعمال  من  المستوحاة  الموسيقية  ا�بداعات 
ومقطوعة "دون جيوفاني" لموزارت، وا�عمال ا�وبرالية المذهلة لفاغنر، لذا احرصوا 

على عدم تفويت هذه الفرصة. 

مما ال شك فيه أن دبي أصبحت اليوم واحدة من أشهر وجهات التسّوق العالمية 
المدينة تكتسب طابًعا خاًصا خالل  أن  نيويورك ولندن، غير  التي ال تقل أهمية عن 
مهرجان دبي للتسوق لتغدو بمثابة جّنة للباحثين عن أفضل فرص الشراء، والذين 
ويعود  المناسبة.  هذه  أجل  من  خصيًصا  المعمورة  أنحاء  كافة  من  يتوافدون 
هذا  ا�وسط-  الشرق  في  والترفيه  للتسّوق  فعالية  أكبر  يعتبر  الذي  المهرجان- 
الترحيب  التجارة والسياحة ويعزز حفاوة  ليثري قطاعي  العاشرة  العام في دورته 
التي تشتهر بها المدينة؛ حيث سيقّدم المهرجان أروع صفقات التسوق، فضًلا عن 
لشخصيات  فنية  واستعراضات  القياسية،  ل®رقام  غينيس  موسوعة  مسابقات 
مشهورة، إلى جانب العديد من الفعاليات المذهلة مثل عروض ا�زياء والسحوبات 

الحّية.  

https://dubaiopera.etixdubai.com
www.jamesbondexhibition-dubai.com



بطولة سوق د� الحرة للتنس 2017 

من 20 فرباير إىل 4 مارس2017 

تستقطب بطولة سوق دبي الحرة للتنس – التي تعتبر واحدة من أهم الفعاليات 
تقام  حيث  العالميين؛  الالعبين  أفضل  من  الفتة  مشاركة  ا�مارة-  في  الرياضية 
لكافة  نموذجية  فرصة  لتتيح  العام  هذا  والعشرين  الخامسة  السنوية  الدورة 
الالعبين  من  نخبة  بين  الوطيس  حامية  منافسات  يشاهدوا  كي  اللعبة  محبي 
التفاصيل  من  المزيد  عن  الكشف  سيتم  العالم.  أنحاء  مختلف  من  المتوافدين 

خالل ا�شهر القادمة.

فعاليات اإلمارات

20 Feb - 04 Mar 2017 
Dubai Duty Free Tennis 
Championships 2017
The best international players come to Dubai for one of the Emirate’s most 
anticipated sporting events, the Dubai Duty Free Tennis Championships. 
This will be the 25th year for the event, bringing the world’s best players 
once again to Dubai. Do not miss an opportunity to see the world’s top 
players compete at this year’s Dubai Duty Free Tennis Championships. 
More details to be announced in the coming months.
www.dubaidutyfreetennischampionship.com

23 February - 11 March 2017
Dubai Food Festival 2017
Organised by Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), an agency 
of Dubai’s Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM) the 
Dubai Food Festival is the only truly citywide food festival in the Middle 
East. Held every year to celebrate the regions love of food and emergence 
as a gastronomic destination there is a calendar of exciting food-related 
events and promotions throughout the festival. 
www.visitdubai.com/en/events/dubai-food-festival-2017

      20 Jan -
03 Feb 2017  

McLaren Cup 
Clearly the sport of kings as it’s held under the Patronage of His 
Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Deputy Ruler of Dubai, the McLaren Cup is an 18 Goal Handicap 
tournament. It is globally regarded as a premier polo tournament that 
also features high-class entertainment such as international DJs, at 
a stylish après event party, mixing with the UAE’s elite. 
www.dubaipologoldcup.com

25 – 27 Jan 2017 
Cityscape Abu Dhabi Exhibition 2017
Firmly established as the Emirate’s leading real estate exhibition, 
the event is largely regarded as the key barometer for the Middle 
East’s property sector. Cityscape Abu Dhabi acts as a platform for 
developers, investors, real estate professionals and government 
entities to meet and do business. With hundreds of developments 
from Abu Dhabi and overseas being showcased, Cityscape Abu Dhabi 
2017 is the home of real estate investment for the residential, retail, 
hospitality and commercial sectors.
www.cityscapeabudhabi.com

www.EmiratesReview.ae

http://www.dubaipologoldcup.com

كأس "ماكالرين" للبولو

من 20 يناير إىل 3 فرباير2017 

تستضيف دبي بطولة كأس "ماكالرين" العالمية للبولو التي تشتهر بكونها "رياضة 
الملوك"، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
الجوالت  أهم  من  تعتبر  الـ18هانديكاب  ذات  البطولة  هذه  أن  علًما  دبي،  حاكم 
حفالت  مثل  المستوى  رفيعة  فعاليات  على  اشتمالها  جانب  إلى  للبولو  العالمية 
البطولة،  انتهاء  الممّيزة بعد  العالميين، والفعالية االحتفالية  الموسيقى  منسقي 
فضًلا عن كونها فرصة للتواصل والتفاعل مع النخبة االجتماعية في دولة ا�مارات 

العربية المتحدة. 

معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2017"

25 يناير إىل 27 يناير2017 

يعتبر ‘سيتي سكيب’- وهو أحد أبرز المعارض العقارية في أبوظبي- أهم مؤشر 
تحت  يجمع  ملتقًى  ويمّثل  ا�وسط،  الشرق  في  العقاري  القطاع  واقع  يعكس 
الحكومية  والهيئات  العقاري  القطاع  ومحترفي  والمستثمرين  المطورين  مظلته 
ليتيح منصة مشتركة لمزاولة ا�عمال؛ حيث يسلط الضوء على مئات المشاريع في 
باالستثمارات  المعنيين  لكافة  النظير  منقطعة  فرًصا  ليوّفر  والخارج  أبوظبي 

العقارية في قطاعات ا�سكان، والتجزئة، والضيافة، والتجارة.  

www.visitdubai.com/en/events/dubai-food-festival-2017

مهرجان د� لل°كوالت 2017 

من 23 فرباير إىل 11 مارس2017
يعتبر مهرجان دبي للمأكوالت- الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة 
مهرجان   -(DTCM) التجاري  والتسويق  للسياحة  دبي  لدائرة  والتابعة   ،(DFRE)
ا�وسط من حيث اشتماله على فعاليات  الشرق  نوعه في  الوحيد من  المأكوالت 
وأنشطة تتوزع على مختلف أنحاء مدينة بأكملها؛ حيث يحتفي المهرجان سنوًيا 
بعشق سكان المنطقة للطعام وفن الطهي مع تعزيز مكانتها كوجهة عالمية 
على هذا الصعيد، متيًحا لزواره تشكيلة متنوعة من الفعاليات والعروض الترويجية 

التي تتمحور حول ا�طعمة والمشروبات وكل ما يتعّلق بها.

www.cityscapeabudhabi.com

www.dubaidutyfreetennischampionship.com


