
 
 
 
 

ي دراسة جد�دة شملت دول منطقة 
ق األوسط وشمال �ف   و�ا�ستان ف��ق�ا أال�ش

 يقتصادتفع�ل جهود التكامل اال إ� الّدول ماجد الفط�م تكشف حاجة
 تهاامن إمكانالقصوى الستفادة لتحقيق ا

 
ور  أوصت نتائج الدراسة • ات�ج�اأول�ّ�ة باعتبارە  تع��ز التعاون االقتصادي ةب�ض ة لتحقيق التنم�ة س�ت

ي منطقة
ق األوسط وشمال  االقتصاد�ة واالجتماع�ة �ض  و�ا�ستان ف��ق�ا أال�ش

كات النظر  اتراسة وجهرصدت الّد  • ي �ش
ي قض�ة حول المنطقة �ض

تحتم باعتبارها أول��ة األمن الغذائئ
 ملموسلتحقيق تقدم  ا عليهم العمل مع� 

ي تغي�ي % من ال75أن نحو  أظهرت نتائج الدراسة • ي تحركات أحاد�ة  ثه من خاللاحدإ�مكن اإل�جائب
�ض

  الدول المعن�ة
 

 ، ي كة  أطلقت : 2022مايو  25ودافوس، س���ا،  ،اإلمارات الع���ة المتحدةدولة ديب "ماجد الفط�م"، ال�ش
ي مجال تط��ر و�دارة مرا�ز 

ق الرائدة �ض ي منطقة ال�ش
ف�ه �ض التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة وال�ت

ا�ة مع  األوسط وأف��ق�ا ووسط آس�ا، إطالق اإلمكانات ( بعنوان ا ، تق��ر� منتدى االقتصاد العال�ي البال�ش
ق األوسط وشمال  ط الضوء ع� ال وهو تق��ر . )و�ا�ستان ف��ق�ا أاالقتصاد�ة لمنطقة ال�ش

�
ي  ّ�ة��ف�سل اليت

ي  ع�ب إمكاناتها ال�املة واالستفادة من  طموحاتها تحقيق من خاللها المهمة من العالم لمنطقة لهذە ا�مكن 
ّ تبيض

ض  التعاونجهود دفع و  ،التكامل االقتصادي اتمبادر  ض العام والخاص ا بني ي لقطاعني
مجاالت العد�د من ال�ض

 . ساس�ةاأل قتصاد�ة اال
 

كة والتدفق الحرّ  إ� أن المعاي�ي راسة الّد تقديرات وأشارت  أن �مكن لع والخدمات لرأس المال والّس  المش�ت
ي �سهم 
.  230إ� للمنطقة  الناتج المح�ي االرتقاء ب�جما�ي �ض ض االعتبار مل�ار دوالر أم���ي ، مع األخذ بعني

ي �ش�ي إ� أن  ق األوسط وشمال االقتصاد�ة ال�امنة الق�مة التقديرات اليت ي منطقة ال�ش
و�ا�ستان  ف��ق�ا أ�ض

. من ذلك أع�  ي % 8,5 نحو  بينما �ع�شفبكث�ي
% 3,4سوى  تمثلال إال أنها منطقة، ال ەهذمن سكان العالم �ض

. االقتصادي الناتج إجما�ي من  ض توف�ي وأوضحت الدراسة العال�ي ت��ليون دوالر أم���ي إضاف�ة  2,5أنه سيتعني
 . العال�ي الناتج إجما�ي حصتها العادلة من  لتحقيقلللمنطقة 

 
ق األوسط وشمال حيت تتمكن و  إمكاناتها، من ال�املة من تحقيق االستفادة و�ا�ستان  ف��ق�ا أمنطقة ال�ش

ورة  ض دول المنطقة  االقتصادي �امل والتّ عاون تّ التع��ز أ�دت الدراسة ع� �ض ورة كبني ات�ج��ض لتحقيق ة إس�ت
لتزال المنطقة فما ، وضعها الحا�ي  و�النظر إ�الزدهار والتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة. ا

�
   �شك

ً
 كت�

ا منها �تمتع و ، اقتصاد�ة منفصلة جاذبة الالتنظ�م�ة  تهالمؤسس�ة و�يئ تهوتنمي هنطاقا�ساع بالقل�ل جد�
 . اتلالستثمار 

 
ي تعليق له ع� ما ورد 

ي و�ض
، آالنقال ، راسةنتائج الّد �ض ي

كة التنف�ذي الرئ�س بجايف  الفط�م ":  "ماجد ل�ش
ض تحد�ات هائلة تمكن من التغلب عليها  واجه" ض الماضيني تأقلم مع واليوم ن. إ� حد بع�د  عالمنا خالل العامني

نا و  ورة تع��ز مستقبلنا من منظور جد�د حا�ض ي  جهودنا الجماع�ةفرض علينا �ض
ق  منطقة خاصة �ض ال�ش



 
 
 
 

ي  االقتصاد�ة من التحد�ات االجتماع�ة و  واجهت مجموعةاألوسط وشمال أف��ق�ا و�ا�ستان، اليت
ي أسواق المنطقةوالجيوس�اس�ة. وع� الرغم 

ة متفاوتة �ض ي ظهرت بوت�ي ات التقدم االقتصادي اليت ، من مؤ�ش
 حجم إمكاناتها غ�ي المستغلة بعد.  المنطقة بوجه عام هو إال أن ما تجتمع عل�ه 

ل��ات المعاد ترتيبها، واليوم، و�ينما �ع�د القطاعان العام والخاص تصور مسارات نموهما والتك�ف مع األو 
ة التخاذ خطوات محددة وملموسة نحو  ت��ليون دوالر  2,5البالغة  سد الفجوةفإن لدى المنطقة فرصة كب�ي

ي إجما�ي الناتج المح�ي 
ي النشاط  ،أم���ي �ض

ق األوسط وشمال أف��ق�ا و�ا�ستان �ض وز�ادة مساهمة منطقة ال�ش
".  االقتصادي العال�ي

 
ي وأضاف 

ض النشاط إ�شاء آل�ة يتوجب ع� األطراف المعن�ة، العمل ع� ، أو�كخطوة ": بجايف لتحف�ي
كة االقتصادي  . و مجاالت تحدد الووضع معاي�ي مش�ت ض ك�ي دة موّح الحق�ق�ة الرادة اإل إذا ما توافرتففرص ال�ت

ا ستتمكن المنطقة ف، لقطاع الخاصاء ودور فاعل لمدعومة �س�اسات محّدثة وحوار بنّ الو  م ّد تقمن الحتم�
 ."أهدافها تحقيق ل
 

ي  وأشارت الدراسة تهاليت ي  أنّ اليوم، إ�  "ماجد الفط�م" ا ��ش
ّ ور�ة �عّد  ،س�اسة أساس�ةتبيض ي ظل  حتم�ة�ض

�ض
ي كان لها تأث�ي واسع النطاق ع� عالم�ة القل�م�ة و �شوء عدد من التطورات اإل بينها: ومن  ،والعالمالمنطقة اليت

اع الرو�ي األو  ،الجائحة ض ي ال�ض
ي تعرضت لها صدمات الو  ،أسعار النفطراب ضطوا ،وكرائض التور�د سالسل اليت

تحقيق االستفادة �ات و تلك العقبات والتحّد  اجت�از المنطقة وحيت تتمكن لع األساس�ة. وتقلب أسعار الّس 
ور إتاحة الم��د من الفرص لأو�  ،إمكاناتها القصوى من  فاعل�ة أ��� ر لعب دو للقطاع الخاص التق��ر ب�ض

ي 
للمنتدى  ةأصحاب المصلحة" التابع رأسمال�ة مقاي�س"وفق �اسات الّس  ات الخاصة بوضعحوار ال�ض

 . االقتصادي العال�ي 
 

ي تع��ز قدراتمهّما ا ات االقتصاد�ة دور� إلصالحو�توقع التق��ر أن تلعب ا
تفرض الضغوط ح�ث  ،المنطقة �ض

ق األوسط وشمال إف��ق�ا و�ا�ستان  ةاالقتصاد� من خالل ع� تن��ــــع مواردها العمل ع� دول منطقة ال�ش
اتوذلك  ،لتكامل االقتصاديا ي مجال الطاقة  ةالعالم� الت �سارع التحو  لتفادي تأث�ي

ع� الذي سيؤثر و �ض
ها المنطقة دول  كمصدر أسا�ي   تقل�دي ع� صادرات الطاقة معظمها و�شكل عتمد ح�ث ت ،أ��� من غ�ي

ي ال س�ما  ا،أ��� إلحاح�  النفطقطاع مخاطر عن  ا بع�د�  قتصاد االومن هنا أضحت الحاجة لتن��ــــع  . للدخل
�ض

ض عا�ي النصف إ� تصل س�نسبة و ض تكلفة الطاقة المتجددة �شكل مطرد انخفظل توقعات ا  2022بني
  2035و

ً
دول سيؤثر �شكل خاص ع� األمر الذي المصادر غ�ي المتجددة. إ� مست��ات تعادل تكلفة  وصو�

ي تعتمد �شكل كب�ي ع� األ�شطة النفط�ة كمصدر  ي اليت ع� سب�ل ف. ها إليراداتأسا�ي مجلس التعاون الخل��ب
ي الممل�ة الع���ة النفط مساهمة عوائد المثال، انخفضت 

من إجما�ي الناتج المح�ي  %50من  ةالسعود��ض
ي 
ي % 31إ�  2011 العام �ض

 . 2021العام �ض
 

 ـ �كذل
�
ي يتوجب ع� دول  �ا القضاوء ع� الّض ق��ر التّ ط سل ق األوسط وشمال اليت ف��ق�ا أمنطقة ال�ش

تط��ر المواهب ، ومن بينها االقتصاد�ة ها إطالق إمكاناتحيت تتمكن من الشامل االهتمام إ�الءها و�ا�ستان 
ي تعد مهاراتهم رعا�ة قادة المستقبل وصقل و احتضان إ� ، باإلضافة االحتفاظ بها ��جاد سبل المحل�ة و  اليت

ي م تقّد لتحقيق  ةحاسممن العوامل ال
ة أساس�ة  مباعتباره، وذلك المنطقة�ض ض أ��� مستقبل اقتصادي لرك�ي

ي الوقت الذي ف. ا ر� ازدها
ق األوسط وشمال ف�ه تحتضن �ض طلبة من إجما�ي % 8 ف��ق�ا و�ا�ستانأمنطقة ال�ش



 
 
 
 

ي العالم، إال 
 500فضل من جامعات المنطقة مدرجة ع� القائمة العالم�ة ألفقط % 1.5 أنالجامعات �ض

ي الخارجلبة الّط العد�د من أولئك هجرة جامعة، مما أدى إ� 
ي  و  ،للدراسة �ض

كث�ي من الحاالت، عدم �فضلون �ض
ي ومن هنا، العودة إ� المنطقة. 

ح التق��ر أنه ينب�ض ض االعتبار لمنطقة ادول ع� �ق�ت المبادرات إطالق األخذ بعني
ي  ض فرص التعل�م المح�ي من شأنها اليت  لمواهب من المنطقة والعالم. جاذبة لتنم��ة بيئة وتوف�ي تحسني

 
تأعدت هذا التق��ر و  �ك  . "ماجد الفط�م" بالتعاون مع كٍل من المنتدى االقتصادي العال�ي  ه��ش وال�ش

، ال ي
كة معر�ض ". "�ش ي

ي آند كومبائض ض  . هنامن �مكن تحم�ل التق��ر و ما��ض
 
 

 -انت�-
 

  عن "ماجد الفط�م"
كة "ماجد الفط�م" عام  ي مجال تط��ر و�دارة مرا�ز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة 1992تأسست �ش

كة الرائدة �ض ، و�ي ال�ش
ق األوسط  ف�ه ع� مستوى ال�ش  و�ف��ق�ا وآس�ا. وال�ت

 
ي جاءت نت�جة رؤ�ة أسسها الس�د ماجد الفط�م، الذي حلم بتغي�ي مفهوم  وتحفل قصة نجاح "ماجد الفط�م" بالعد�د من اإلنجازات، اليت

ف�ه لتحقيق  أسعد اللحظات ل�ل الناس، كل يوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجّسد ع�ب العد�د من مرا�ز التسّوق "التسّوق وال�ت
 ا

ً
ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة، لتتوّسع بعدها ع�ب  لحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أو�

  17�ض
�
 43حول العالم و�عمل بها أ��� من  ا سوق

كة أع� درجة استثمار�ة ( ق األوسط. BBBألف موظف. وقد نالت ال�ش ي منطقة ال�ش
 ) للمؤسسات الخاصة �ض

 
  13مركز �سّوق و 29تمتلك وتدير "ماجد الفط�م" اليوم 

�
وأر�عة مشار�ــــع مدن متكاملة باإلضافة إ� العد�د من المشار�ــــع ق�د  ا فندق

"، ومرا�ز التسوق  ي سن�ت كة "ماجد الفط�م"، "مول اإلمارات"، و"مول م�"، ومرا�ز "سييت اإل�شاء. وتتضّمن مرا�ز التسّوق التابعة ل�ش
"، باإلضافة إ� خمس مجّمعا ي سن�ت كة امت�از االستخدام المجتمع�ة "ماي سييت ا�ة مع حكومة الشارقة. كما أّن لل�ش ت �سّوق بال�ش

ي أ��� من 
  30الح�ي السم "كارفور" �ض

�
ق األوسط و�ف��ق�ا وآس�ا. وتدير "ماجد الفط�م" أ��� من  ا سوق ، ا متجر�  420ع� مستوى ال�ش

 . ي
وئض  باإلضافة إ� المتجر اإلل��ت

 
ي صاالت "ڤوكس سينما" التابعة لها، باإلضافة مرا�ز ترف�ه عائ�ي عالم�ة المستوى  600أ��� من كما تدير "ماجد الفط�م" 

شاشة سينما �ض
كة األم  ها. وتعد "ماجد الفط�م" �ي ال�ش " و"در�م سك�ب"و"س�ي م�"، وغ�ي ي " و"آي فالي دئب ي من بينها "ماج�ك بالن�ت" و"س�ي دئب

كة  ل�ل�ش ض ي األز�اء والتجزئة والمفروشات الم�ض
ي عالم  ا وتدير عدد�  ة والد�كورات الداخل�ةمتخصصة �ض

من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة �ض
لاألز�اء و  ض ول سينتس" و"لولول�مون أثليت�كا" و"ك��ت آند بار�ل" و"ل�غو" و"ذات"  الم�ض

�
" و"أ ي آند فتش" و"هول�س�ت كروميب مثل "أب�ي

ي لألز�اء. كما �شّغل "ماجد الفط�م
وئض كة المتجر والتطبيق اإلل��ت ك مع �ش وع مش�ت كة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل م�ش يول�ا"، "ڤ" �ش

ي مجال إدارة الموارد البيئ�ة. 
 العالم�ة الرائدة �ض
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