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 36صفحة  -درهمان  -السن ــة الحـادية والخمســون

ً
هـاتفيا عـالقات البلديـن والتطورات اإلقليميـة
بحثا

افتتاحية

محمـد بـن زايـد ومـاكـرون:

إمارات اإلنسانية
في مواجهة أي أزم��ة أو كارثة،
إقليمية كانت أم دولية ،تتصدر
اإلم��ارات مشهد اإلغاثة في مد
يد العون لكل محتاج في أي مكان
بالعالم.
ووس��ط أح��داث متسارعة في
أف��غ��ان��س��ت��ان ش��ه��دت وم���ا ت��زال
م��غ��ادرة ش��ب��ه جماعية للرعايا
األج���ان���ب ،تسهم اإلم�����ارات في
تسهيل عملية إج�ل�اء مسؤولي
وم��وظ��ف��ي مجموعة م��ن ال���دول
والمنظمات بأمان عبر مطارات
الدولة وإلى وجهاتهم النهائية.
الدور اإلماراتي المشهود ،القى
شكر وتنويه العديد من ال��دول،
أب��رزه��ا أستراليا ،التي أعربت
عن تقديرها للدعم الذي قدمته
الدولة في عملية إجالء رعاياها،
والبعثات الدبلوماسية لعدد من
ال��دول الصديقة من أفغانستان،
وفرنسا وبريطانيا اللتين أثنتا
على الجهود اإلماراتية في هذا
الصدد.
رس���ال���ة إن��س��ان��ي��ة ث��اب��ت��ة من
االل��ت��زام بتعزيز التعاون الدولي
في حماية وإغ��اث��ة المحتاجين،
وأيضاً في دعم الحلول السلمية
وم��ت��ع��ددة األط�����راف م��ن خ�لال
العمل مع الشركاء لدفع جهود
تحقيق تطلعات الشعب األفغاني
في السالم والتنمية واالستقرار.
اإلمارات التي استقبلت الرئيس
أش��رف غني وأسرته العتبارات
إنسانية ،تنضم إلى دعوة المجتمع
الدولي الذي يطالب بحل سلمي
ي��ل��ب��ي آم����ال وت��ط��ل��ع��ات الشعب
األف��غ��ان��ي ،وت��ش��دد على ض��رورة
تحقيق االستقرار واألم��ن بشكل
عاجل في الجمهورية الشقيقة.
يبقى الحل السياسي الجامع،
الوحيد القادر على صنع وضمان
السالم .وتبقى اإلمارات مستعدة
دائ���م���اً ل��ت��ق��دي��م أي دع���م وع��ون
للجهود الدولية بما يخدم األمن
واالستقرار في المنطقة.

ترسيخ االستقرار والسالم يف املنطقة
أبوظبي (وام)

أك��د صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة وفخامة
إي��م��ان��وي��ل م��اك��رون رئ��ي��س الجمهورية
الفرنسية ،أهمية دف��ع الجهود باتجاه
ترسيخ األم��ن والسالم واالستقرار في

والتعاون وسبل تعزيزها و تنميتها لما
فيه خير البلدين والشعبين الصديقين،
إضافة إل��ى مجمل القضايا اإلقليمية
وال��دول��ي��ة م��ح��ل االه��ت��م��ام المشترك.
كما تناول االتصال مستجدات جائحة
«ك��ورون��ا» ف��ي البلدين وال��ع��ال��م وجهود
التعامل معها على مختلف المستويات.

المنطقة من خالل الحلول الدبلوماسية
وال���ح���وار ال��ف��اع��ل ب��م��ا يحقق تطلعات
الشعوب إل��ى البناء والتنمية والعيش
بسالم واستقرار.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سموه
من رئيس الجمهورية الفرنسية ،تم خالله
تبادل وجهات النظر بشأن التطورات
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وب��ح��ث ع�لاق��ات ال��ص��داق��ة

(طالع ص )02

خالل اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي

رئيـس وزراء أستـراليـا يشكـر الـدولـة للمسـاعـدة فـي إجـالء رعـايا بالده 02

اإلمــــارات :دعـــم جهـــود
اإلغاثــة فـي أفغـانستــان
أبوظبي (وام)

أك��دت وزارة الخارجية والتعاون
الدولي أن دولة اإلمارات ساهمت
في تسهيل عملية إج�لاء الرعايا
األجانب من أفغانستان قبل وأثناء
ال��وض��ع ال��ح��ال��ي .وذك���رت ال���وزارة
في بيان لها في ه��ذا الشأن ،أنه
في إطار دعمها المستمر والدائم،
وفق اعتبارات إنسانية ،فقد عملت
دولة اإلمارات إلى جانب شركائها
ال��دول��ي��ي��ن ل��دع��م ج��ه��ود اإلغ��اث��ة
الدولية في أفغانستان .وأش��ارت
إل��ى أن دول��ة اإلم���ارات تتابع عن
كثب ال��ت��ط��ورات ف��ي أفغانستان،
وتنضم إلى دعوة المجتمع الدولي
ال���ذي ي��ط��ال��ب ب��ح��ل سلمي يلبي

آم��ال وتطلعات الشعب األفغاني
ال��ش��ق��ي��ق .وأك�����د س��م��و ال��ش��ي��خ
ع��ب��داهلل ب��ن زاي��د آل نهيان وزي��ر
الخارجية والتعاون الدولي خالل
ات��ص��ال م��ع معالي دومينيك راب
وزي��ر الخارجية البريطاني ،دعم
دول���ة اإلم����ارات لجهود المجتمع
ال��دول��ي م��ن أج��ل تحقيق األم��ن و
االستقرار في أفغانستان بما يلبي
تطلعات الشعب األفغاني الشقيق
في التنمية واالزده���ار .من جانبه
توجه معالي دومينيك راب بالشكر
إلى سموه على الدعم الذي قدمته
دول���ة اإلم����ارات إلج�ل�اء مواطنين
بريطانيين وكذلك األفغان الذين
ساعدوا المملكة طوال الـ  20عاماً
الماضية( .طالع ص )16

عبدهللا بن زايد :ندعم تطلعات
الشعب األفغاني في التنمية
دومينيك راب :نثمن جهود اإلمارات
في إجالء البريطانيين واألفغان

جهود إماراتية في إجالء رعايا الدول من أفغانستان (وام)

هزاع بن زايد :العمل اإلنساني ركيزة ومنظومة قيم متكاملة 03

أدانت استهداف السعودية بطائرة مفخخة

اإلمـــارات :اعتداءات «الحــوثـي» متعمدة وممنهجة
أبوظبي ( وام)

أع��رب��ت دول��ة اإلم���ارات ع��ن إدانتها
واستنكارها الشديدين لمحاوالت
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال���ح���وث���ي اإلره���اب���ي���ة
ال��م��دع��وم��ة م���ن إي�����ران اس��ت��ه��داف
ال��م��ن��اط��ق واألع���ي���ان ال��م��دن��ي��ة في

المملكة العربية السعودية الشقيقة
بطائرة مس ّيرة مفخخة ،اعترضتها
ودمرتها ال��دف��اع��ات الجوية لقوات
ال��ت��ح��ال��ف .وح��ث��ت دول���ة اإلم����ارات
في بيان ل��وزارة الخارجية والتعاون
ال��دول��ي المجتمع ال��دول��ي على أن
يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف

ه��ذه األع��م��ال العدوانية المتعمدة
والممنهجة التي تستهدف المنشآت
الحيوية والمدنية وأم��ن المملكة،
م��ؤك��دة أن استمرار ه��ذه الهجمات
اإلره��اب��ي��ة ي��ع��د دل��ي�ل ً
ا ع��ل��ى سعي
هذه الميليشيات إلى تقويض األمن
واالستقرار في المنطقة( .طالع ص )17

 9شــركــات مـؤهلـة لمشـروع «استبـدال إنـارة الطـرق» بـأبـوظبـي 13
بـــــاق من الزمـــــن
ٍ

ً
يـــــــوما

«األغــذيــة العــالمـــي»:

العمـل اإلنسـاني اإلمــاراتـي أنمـوذج
سامي عبد الرؤوف (دبي)

القمة العالمية لإلنسانية
ً
حلوال
في «إكسبو» تبحث
للتعصــب والتمييــز

«الخـدمـة الوطنيـة» تحـدد إجـراءات االلتحـاق بالفصـل الجـامعــي 09

03

خاص

مصابو«عكار» يتلقون العالج في الدولة

قدمت اإلمارات لبرنامج
األغذية العاملي  12.2مليون
دوالر منذ بداية العام اجلاري،
وفق ما أعلن عبد املجيد
يحيى ،مدير مكتب البرنامج
يف الدولة ،واملمثل لدى دول
مجلس التعاون اخلليجي،
والذي وصف دور اإلمارات
اإلنساني بأنه «أمنوذج يحتذى
للعالم» .وقال يف تصريحات
خاصة لـ «االحتاد»« :قدمت
لنا اإلمارات دعم ًا سخي ًا
خالل األشهر املاضية ،متت

االستفادة منه يف العديد من
دول العالم ،من بينها فلسطني
واألردن وبنجالديش والصومال
والسودان وإثيوبيا» .وأضاف:
«نفذ البرنامج العديد من
املبادرات واملشاريع ،حيث مت
الوصول إلى أوسع شريحة
ممكنة ،وإحداث فارق إيجابي
ملموس يف حياة املستفيدين،
ومن أهم املشاريع التي مت
تنفيذها توزيع قسائم غذائية
أو مواد غذائية».
(طالع ص  04و)05

حرائق المحاصيل
القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية
تحدد  6إرشادات لتجنب اشتعال الحرائق في
المحاصيل الزراعية
«ناصر الجابري»

12

مصابو انفجار منطقة عكار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة خالل وصولهم إلى مطار أبوظبي ،أمس ،على
متن طائرة إخالء طبي للعالج في مستشفيات الدولة .وتأتي هذه المبادرة اإلنسانية في إطار العالقات
األخوية التي تجمع الشعبين اإلماراتي واللبناني ،وتجسيدًا لنهج دولة اإلمارات الراسخ في الوقوف إلى
جانب أشقائها في مختلف الظروف .وقد باشرت الجهات الطبية في نقل المصابين إلى المستشفيات
التخصصية لبدء برنامج العالج والتأهيل وفق أعلى معايير الخدمات العالجية( .طالع ص )08

ردود فعل واسعة على سفينة «المازوت اإليرانية»

«حــزب الله» يُغــرق لبنــان بــأزمــة جـديـدة
بيروت (وكاالت)

أث����ار إع��ل�ان زع��ي��م ميليشيات
«ح���زب اهلل» اإلره��اب��ي��ة ،توجه
سفينة إيرانية محملة بالمازوت
خ�ل�ال س���اع���ات إل���ى ل��ب��ن��ان في
انتهاك للعقوبات األميركية ،ردود
ف��ع��ل م��ت��ع��ددة م��غ��رق �اً ل��ب��ن��ان في

أزمة جديدة .ورد رئيس الحكومة
اللبنانية األسبق سعد الحريري
على اإلعالن ،قائ ً
ال« :سفن الدعم
اإليرانية ستحمل معها مخاطر
وع��ق��وب��ات إض��اف��ي��ة» .وأض���اف:
«هل ما سمعناه هذا الصباح عن
وصول السفن اإليرانية هو بشرى
سارة للبنانيين ،أم إعالن خطير

السعودية  :رياالن الكويت 200 :فلس البحرين 200 :فلس

ب��زج لبنان ف��ي وح��ول ص��راع��ات
داخلية وخارجية؟» .وفي السياق
نفسه ،ح ّمل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع ،الرئيس
م��ي��ش��ال ع����ون ،م��س��ؤول��ي��ة «ع��م��ا
ي��م��ك��ن أن ي��ل��ح��ق ب��ال��ب��ل��د» ،بعد
وص����ول ال��س��ف��ن اإلي���ران���ي���ة إل��ى
لبنان( .طالع ص )18

مكب نفايات
 9مواقع يحظر إنشاء مكبات نفايات جديدة
فيها في مقدمتها األودية والشعاب والمناطق
التاريخية والمحميات
«شروق عوض»

10

حـ ـ ــوار

 % 18.2نم ــو أرب ــاح م ــؤسســـة
م ــوان ــئ دب ــي خ ــالل  6أشهــر 15
تحديث إجراءات دخول اإلمارة

أبــوظب ـ ــي

تعلن اكتمال برنامج التعقيـــم الـــوطنــي

خاص

مستجدات «كورونا» خـالل  24ساعة

 59727جرعة لقـ ــاح  318348فحـ ـصـ ـ ـ ًـا
 1611حالة شفـ ـ ــاء
 1077إصـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة

11

زياد إدريس
المؤسس والرئيس التنفيذي
لـ «الجبرا» :يؤكد أن اإلمارات
أنموذج عالمي لتطور الخدمات
المصرفية الرقمية

14

عمان 200 :بيسة اليمن 50 :رياال العراق 600 :دينار المغرب :درهمان مصر 3 :جنيهات لبنان 1000 :ليرة األردن 200 :فلس سوريا 10 :ليرات باكستان 20 :روبية المملكة المتحدة :جنيه استرليني تايالند 5 :دوالرات

pdf
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اﻟﺠﺴﺪي

اﻟﺠﻤﻌﺔ  11ﻣﺤﺮم  1443ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  20أﻏﺴﻄﺲ 2021م

اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ »اﻟﺠﺒﺮا«:

اﻹﻣـﺎرات ﻧﻤﻮذج ﻋﺎﳌﻲ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻨـ ــﻮك اﻟﺮﻗـ ــﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜ ــﻦ أن ﺗﻮﻓـﺮ ﺧــﺪﻣﺎت ﻟـ  180ﻣﻠـﻴﻮن ﻓ ـ ــﺮد ﻓﻲ اﻟﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ

ﺣﺴﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ )دﺑﻲ(
ﺗﻌﺪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺗﻄﻮر
ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
»ﻓﻴﻨﺘﻚ« ﺣﺴﺐ زﻳﺎد إدرﻳﺲ،
اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻟﺠﺒﺮا« اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
وأﻛﺪ إدرﻳﺲ أن اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
ﺗﻄﻮر ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻨﻮك
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
رﻗﻤﻴﺔ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻌﻤﻼء وﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ.

ﻭﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣــﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳــــﻂ ﺍﻟــﺘــﻲ ﻣـــﺎﺯﺍﻟـــﺖ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣــﻌــﺪﻻﺕ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻓﺮﺩ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺫﺍﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺗﻌﺪ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﺳﻨﻮﻱ  ،%5.5ﻣﻨﺒﻬﺎً ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮﻕ ﻃﺮﻕ ،ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺇﺩﺭﻳﺲ ،ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟــﺘــﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟــﻤــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺍﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻄــﺎﻕ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟــﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــــﻂ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ ،ﻭﻫـــﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ
ﺳﻴﺤﺪﺩﺍﻥ ﻧﺠﺎﺣﻪ.
ﻭﺫﻛــــــﺮ ﺇﺩﺭﻳــــــــﺲ ،ﺃﻥ ﺍﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ) (Fintechﺗﻘﻊ
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺗﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺳـــﻮﺍﻕ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ

زﻳﺎد إدرﻳﺲ:

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي
واﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺸﻔﺮة..
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي
»ﻓﻴﻨﺘﻚ« ﺗﺴﺮع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺤﻮ  1.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎً(.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ» :ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺒﺮ »ﻓﻴﻨﺘﻚ«
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻭﺳﻄﻰ
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﻵﻥ
ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 %78ﻭﺗــﺘــﺰﺍﻳــﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪﺍً ﺃﻧﻪ
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﺇﺩﺭﻳــﺲ ،ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟــﻤــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺍﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ ﺑـــــﺮﺯﺕ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ
ﺧــﻼﻝ ﺍﻟــﺴــﻨــﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻭﻟــﺬﺍ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺰاﻳﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي واﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺸﻔﺮة
ﻣﺆﺧﺮاً ،أﺟﺎب إدرﻳﺲ ،ﺑﺄن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي ) (DeFiواﻟﻌﻤﻼت
اﻟﻤﺸﻔﺮة ،ﻳﻮﻓﺮان ﺣﻠﻮﻻً ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﻣﻔﺴﺮا ً ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،
وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﻛﺪ إدرﻳﺲ ،أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق وﻇﺎﺋﻒ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل
إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء أﺻﻮل ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ وﻓﺌﺎت
أﺻﻮل وﺳﻠﻊ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ
أن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻇــﻬــﻮﺭ ﺍﻟــﺒــﻨــﻮﻙ ﺍﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ ﻭﺷــﺮﻛــﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟــــﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣـــﺜﻞ Revolut
ﻭ Kakaoﻭ ،Tinkoffﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﻣـــﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺒﺴﻂ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺗﻠﺒﻲ
ﻗﻴﻢ ﻭﺃﻧــﻤــﺎﻁ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ،
ﻣﻨﻮﻫﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻐﻠﻐﻞ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺳﺘﻨﺘﺸﺮ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ
ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ،ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺛــﺮﻭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟــﻔــﺮﺹ ﺍﻟــﺠــﺪﻳــﺪﺓ ﻭﺯﻳــــﺎﺩﺓ ﺍﻟــﺘــﺠــﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘــﻔــﺎﺩﺓ ﻣــﻦ ﺣﻠﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻔــﺌــﺎﺕ ﺍﻟــﻤــﺤــﺮﻭﻣــﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺇﺩﺭﻳﺲ ،ﺑﺄﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﺄﺳﺴﺖ »ﺍﻟﺠﺒﺮﺍ«
ﻛﻤﻨﺼﺔ ﺭﻗــﻤــﻴــﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﻭﺇﺩﺧــﺎﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢ
ﺍﻟــﺒــﻨــﻮﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺿــﻌــﻬــﻢ ﺍﻟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺃﻭ
ﻋــﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻗﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ

ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدراج ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺼﺎد اﻟﺤﺎﻟﻲ

»أﻏﺬﻳﺔ« ﺗﻄﻠﻖ »إي زاد« أول ﻣﻨﺼﺔ ﳌﺰادات اﻟﺘﻤﻮر

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻘﻊ
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻟﻤﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻭﻗــﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺑﻨﻚ
ﺭﻗﻤﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ،
ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺑﻴﺌﻴﺎً ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺫﻟﻚ
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟـــﺘـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ،ﻭﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎﺕ ﺍﻷﻋــــﻤــــﺎﻝ،
ﻭﺍﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺎﺕ ﺍﻟــﻤــﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻻﻓــﺘــﺮﺍﺿــﻴــﺔ،
ﻭﺍﻟــﻤــﻜــﺎﻓــﺂﺕ ،ﻭﺍﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼﺕ ﻭﺻــﺮﻑ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻭﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ
ﻻﺣــﻘـﺎً ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻــﻐــﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟــﻤــﺘــﻌــﺪﺩﺓ ﺗــﺒــﺮﺯ ﺃﻫــﻤــﻴــﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ

ﺗﻀﻤﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺎﺭﻛﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.
ﻭﺗــﺎﺑــﻊ ﺇﺩﺭﻳـــﺲ ،ﺃﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺭﺑﻂ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻼﺀ »ﺍﻟﺠﺒﺮﺍ«
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺨــﺒــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻣﺎ
ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑــﺎﻷﻣــﺎﻥ ﻓــﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣــﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺩﺭﻳـــﺲ ،ﺃﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﺌﻲ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ،ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟــﻌــﻤــﻼﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋــﻢ ﺑﺄﻫﻠﻬﻢ،
ﺳـــــﻮﺍﺀ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼﻝ ﺇﺭﺳــــــﺎﻝ ﺍﻷﻣـــــﻮﺍﻝ
ﻭﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ ،ﻣﻨﻮﻫﺎً ﺃﻥ ﺗﻢ
ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ »ﺍﻟﺠﺒﺮﺍ« ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺧﺪﻣﺔ
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺃﺷــــﺎﺭ ﺇﻟـــﻰ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺍﻟــﻌــﺎﻟــﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ« ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  2.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺗﻌﺪ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍً ﻣﺆﺳﺴﺎً ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﺍﻟﺠﺒﺮﺍ«
ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﺍﺳــﺘــﺮﺍﺗــﻴــﺠــﻴــﻴــﻦ ﻣــﺜــﻞ ﺑــﻨــﻚ ﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ »ﺍﻟﺠﺒﺮﺍ« ﻳﻤﺜﻞ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ
»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓـــﻲ ﺑــﻨــﺎﺀ ﺍﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ ﺍﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

»دﻳﻮا« ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت

أﺑﻮﻇﺒﻲ )اﻻﺗﺤﺎد(

دﺑﻲ )اﻻﺗﺤﺎد(

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺃﻏــﺬﻳــﺔ« ،ﻛﺒﺮﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻷﻏــﺬﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺃﻣــﺲ ،ﻋﻦ
ﺇﻃــﻼﻕ ﻣﻨﺼﺔ »ﺇﻱ ﺯﺍﺩ« ،ﻟﻠﻤﺰﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،
ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﻣﺮﻳﺤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﺑﺎﺋﻌﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻹﻣــﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ.
ﻭﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﺼﺔ »ﺇﻱ ﺯﺍﺩ« ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷــﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ
ﺍﻟــﺘــﻤــﻮﺭ ﺃﺳـــﺮﻉ ﻭﺃﻛــﺜــﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑــﺤــﻴــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ .ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻧﺨﻴﻠﻬﻢ،
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟــﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ
ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ،ﺳﺘﺮﻛﺰ
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺗﻤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ
ﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻹﻣـــﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ.
ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺭﺍﺝ
ﺗﻤﻮﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ »ﺇﻱ ﺯﺍﺩ« ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ
ﻭﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺷــﻬــﺎﺩﺍﺕ ﺛﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﺭ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﻭﻓــﺘــﺢ ﺍﻟــﻤــﺰﺍﺩ ﻋﻠﻰ
»ﺇﻱ ﺯﺍﺩ« ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﺪﺓ  48ﺳﺎﻋﺔ،
ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ
ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ
ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺗﻤﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻭﻫﺎ
ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ »ﺇﻱ ﺯﺍﺩ« ،ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺩﺑﻲ »ﺩﻳﻮﺍ« ،ﰲ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ
ﻹﻃﻼﻉ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻛﺴﺒﻮ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺗﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺗﺎﺕ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﻭﺗﻌ ّﺮﻑ ﻗﺮﺍﺑﺔ  1065ﻣﻦ ﻃﻼﺏ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺕ ﺍﻵﻟﻲ ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺍﻷﺭﺟﻞ )ﺳﺒﻮﺕ( ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .ﻭﻗﺪﻣﺖ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﺷﺮﺣ ًﺎ ﻭﺍﻓﻴ ًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺗﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺗﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺭﻭﺑﻮﺗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ.
ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﳒﺎﺡ ﺇﻛﺴﺒﻮ
 2020ﺩﺑﻲ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ًﺍ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ
ﺁﻝ ﻣﻜﺘﻮﻡ ،ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺑﻲ،
ﺭﻋﺎﻩ ﺍﷲ ،ﰲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﳌﻌﺮﺽ ﺇﻛﺴﺒﻮ ﰲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ.
ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣ ًﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻟﻐﺮﺱ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ
ﺷﻐﻔﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﻼﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ
ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﻴﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ،
ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﻮﻙ ﺗﺸﲔ ،ﻭﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺎﺩﺓ
ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺣﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺷﺮﺍﻗ ًﺎ ﻷﺟﻴﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.

ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ )ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ(

آﻻن ﺳﻤﻴﺚ:
رﺑﻂ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﻤﺸﺘﺮي اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﺒﺮ
ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة ﻣﺒﺘﻜﺮة

ﻭﻗﺎﻝ ﺁﻻﻥ ﺳﻤﻴﺚ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺃﻏــﺬﻳــﺔ» :ﺗـــﻢ ﺇﻧــﺸــﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ »ﺇﻱ ﺯﺍﺩ« ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺍﻟــﺘــﻤــﻮﺭ ،ﻭﺫﻟــــﻚ ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﻤــﺎﺩ ﻋــﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺍﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟــﺘــﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ .ﺇﻥ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻣــﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟــﻤــﺸــﺮﻭﻉ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺭﺑــﻂ ﺍﻟــﻤــﺰﺍﺭﻋــﻴــﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﺒﺮ
ﻣﻨﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ .ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﻣﺶ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟــﺴــﻔــﺮ ،ﻣــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ ﺣ ـ ً
ﻼ ﻓــﻌــﺎﻻً ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ«.
ﻭﺃﺿـــﺎﻑ ﺳﻤﻴﺚ» :ﺇﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺗﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﺗــﻬــﺪﻑ ﺇﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻋﺒﺮ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﺭ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻧﻀﻊ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺰﺍﺭﻋﻴﻨﺎ ﻭﻋﻤﻼﺀﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻪ ،ﻭﺳﻨﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻮﺍﺋﺪ
ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«.
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻣﻨﺼﺔ »ﺇﻱ ﺯﺍﺩ« ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟــﺮﺍﺋــﺪﺓ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ.

ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ(

