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أطلق ــت حكوم ــة دول ــة اإلم ــارات "مئوي ــة اإلم ــارات  ،"2071لتمث ــل مش ــروع ًا طموحـ ـ ًا لبن ــاء إمارات المس ــتقبل،
وتجهي ــز دول ــة اإلم ــارات لألجي ــال المقبلة ،حيث تتضمن هذه المئوية برنامج عمل حكومي ًا ش ــام ًال وموس ــع ًا،
يتضم ــن وض ــع إس ــتراتيجية وطني ــة لتعزي ــز س ــمعة الدول ــة وقوته ــا الناعم ــة ،وضم ــان وج ــود مص ــادر متنوعة
لإلي ــرادات الحكومي ــة ،بعي ــد ًا ع ــن النف ــط ،إضاف ــة إلى االس ــتثمار ف ــي التعليم ال ــذي يركز عل ــى التكنولوجيا
المتقدمة ،وبناء منظومة قيم أخالقية إماراتية في أجيال المستقبل ،ورفع مستوى اإلنتاجية في االقتصاد
الوطن ــي ،وتعزي ــز التماس ــك المجتمع ــي ،وكم ــا ق ــال صاحب الس ــمو الش ــيخ محمد بن راش ــد آل مكت ــوم :نائب
رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي "رعاه اهلل"« ،لدينا خطط حتى عام  ،2021ومع مئوية اإلمارات
ستكون لدينا رؤية لألجيال تمتد لخمسة عقود ،وتشكل خريطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى ،وإن
أجيال المس ــتقبل س ــتحتاج ممكّ نات نضعها من اليوم ،وأسسـ ـ ًا نرفعها من اآلن ،وبيئة للنمو البد من التفكير
فيها من هذه اللحظة».
رؤي ــة ل ــم تت ــرك أي ش ــيء للصدف ــة ،فاألم ــم الناحج ــة ال ترك ــن إل ــى الص ــدف ،وإنم ــا للعل ــم ال ــدؤوب والمخل ــص
المخط ــط ل ــه بس ــواعد األبن ــاء وبق ــدرات مؤمنة بأن التق ــدم البد أن تس ــبقه المعرفة ،وللمعرف ــة محور في هذه
المئوية.
عودتنا قيادتنا على أن أحالمنا نحققها بالعمل مع التخطيط
قد يرى المش ــككون أنه مش ــروع س ــريالي ،لكن َّ
الس ــليم وحش ــد موارد الوطن لتوجيهها لخدمة س ــعادة ورفاه اإلنس ــان ،بحيث تعيش أجيال المس ــتقبل حياة
أس ــعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أقوى وأكثر تأثير ًا مع العالم ،كما قال صاحب الس ــمو الش ــيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
وللتدلي ــل عل ــى أن الطم ــوح ال يتحق ــق باألح ــام وإنم ــا بالعم ــل ،فإنن ــا ن ــرى ف ــي كل ي ــوم تقدم ًا لإلم ــارات في
مؤش ــرات التنافس ــية العالمي ــة وبيئ ــة األعمال لتقرن األح ــام باألعمال ،حيث حققت اإلم ــارات المركز األول
إقليميـ ـ ًا والمرك ــز ال ـ ـ  16عالميـ ـ ًا محافظ ـ ًـة على صدارتها ضمن أفضل  20اقتصاد ًا تنافس ــي ًا ف ــي العالم ،وذلك
في أحدث إصدار لتقرير التنافس ــية العالمية  .2016وحصلت على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن
المراكز العش ــرة األولى عالمي ًا في ثالثة من المحاور األساس ــية في التقرير ،ومن أفضل  20دولة عالمية في
نصف هذه المحاور.
كما جاءت في المركز الثالث عالمي ًا في محور كفاءة سوق السلع ،والذي يعد داللة عالمية على نجاح سياسة
التنوع االقتصادي في الدولة ،ووضوح الرؤى والخطط اإلستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق األعمال.
أم ــا ف ــي مح ــور البني ــة التحتي ــة ،فق ــد ح ــازت دول ــة اإلم ــارات المرك ــز األول عالميـ ـ ًا في مؤش ــر «ج ــودة الطرق»،
والمرك ــز الثان ــي عالميـ ـ ًا في مؤش ــر «ج ــودة البنية التحتي ــة للمطارات ووس ــائل النقل الجوي» ،كم ــا جاءت في
المركز الثالث عالمي ًا في مؤشر «جودة البنية التحتية للموانئ البحرية» ،وغيرها من المؤشرات...
ليحكى من قصة وطن هم قيادته سعادة اإلنسان.
هناك الكثير ُ
د .عبدالرحمن الشايب النقبي
املدير العام

دائرة التنمية االقتصادية برأس اخليمة
الرؤيـــــة:
الريادة في األداء لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
الرســالـــة:

تنظيم النشـــاط االقتصادي ومتابعته ودعمـــه وترويجه؛ لتعزيز
التنافسية واإلبداع في التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة
بالتعاون مع شـــركائنا في شـــفافية واحترام متبادل ،باالعتماد
على كوادر وطنية مؤهلة ،ونظم وتقنيات ذات كفاءة عالية.
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األهداف االستراتيجيــــة:

تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح وتحسينها.
المساهمة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومتوازن.
تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
تعزيز العالقة مع الشركاء والمجتمع.
تطوير خدمات الدعم المؤسسي وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار.
التميز في تقديم الخدمات واالرتقاء بتجربة المتعاملين.

القيم املؤسسية:

»
»
»
»
»
»

W www.ded.rak.ae

التميز :نحرص على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات المتعاملين
»
المسؤولية :نلتزم بمسؤولياتنا تجاه المتعاملين والمجتمع.
»
االحترام :نحيط متعاملينا وشركاءنا وموظفينا بالعناية الكاملة باحترام متبادل.
»
الشفافية :نؤمن بالتواصل الواضح والصريح مع متعاملينا وشركائنا وموظفينا وموردينا.
»
التعاون :نثمن الشراكات وعالقات التعاون مع موظفينا والجهات ذات الصلة.
»
االبداع واالبتكار :توفير بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار.
»
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أحمد الحمادي :نتبنى أفضـل الممارسات في مج ــال التنمية المستدامـة
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أخبار االقتصاد

ماي سيتي سنتر  ...اآلن في رأس الخيمـــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤخرا «ماجد الفطيم» ،الش ــركة الرائدة
افتتحت
ً
ف ــي مج ــال تطوي ــر وإدارة مراك ــز التس ــوق والم ــدن
المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة
الش ــرق األوس ــط وأفريقي ــا وآس ــيا« ،م ــاي س ــيتي
سنتر الظيت» ،والذي يعزز التزام مجموعة ماجد
الفطي ــم باالس ــتراتيجية الطموح ــة الت ــي أعلن ــت
عنه ــا ف ــي يوني ــو  2016لزي ــادة اس ــتثماراتها ف ــي
دول ــة اإلمارات العربي ــة المتحدة بـ  30مليار درهم
بحلول العام  2026لتبلغ  48مليار درهم.
عد «ماي سيتي سنتر الظيت» ثالث مركز تسوق
وي ُّ
ُ
يحمل نفس العالمة باإلمارات.
يتمي ــز بس ــهولة الوص ــول إلي ــه لقرب ــه م ــن ش ــارع
الش ــيخ محم ــد زاي ــد ،وهو وجه ــة متكامل ــة لتلبية
المتطلب ــات اليومي ــة إذ يض ــم «كارف ــور مارك ــت»،
وسلس ــلة المطاع ــم األمريكي ــة «بوباي ــز» ألول مرة
ف ــي رأس الخيم ــة ،إل ــى جان ــب الوجب ــات الخفيفة
والس ــريعة م ــن «بلين ــدز أن ــد ب ــروز» و«ماكدونالدز»،
ومطع ــم «جازيب ــو» بمذاق ــه الهن ــدي ،ومطع ــم
«حاتم» بمأكوالته اإليرانية.
ويتم ــم تش ــييد «م ــاي س ــيتي س ــنتر الظي ــت»
ّ
االس ــتثمارات اإلضافي ــة الت ــي خصصته ــا «ماج ــد
الفطي ــم» لإلم ــارات الش ــمالية والت ــي تش ــمل
توس ــعة «س ــيتي س ــنتر عجم ــان» وتوس ــعة «س ــيتي
س ــنتر الش ــارقة» المقرر افتتاحهما في عام .2018
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عـادل الزرعونـي ،عضـو مجلـس إدارة بـورن هـول ،والدكتور رضـا صديقي ،املديـر التنفيذي ملستشـفى رأس اخليمة

اقتصـاديـة رأس الخيمــة تكـرم شركائهــا االستراتيجيين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس اقتصادية رأس
الخيمة ،نظمت الدائرة حفلها السنوي للشركاء االستراتيجيين لعام
 ،2017وتم تكريم كل من ساهم في تطوير خدمات الدائرة ومبادراتها
وعزز من تحقيق أهداف الدائرة االستراتيجية ،وقد بلغ عدد الشركاء
المكرمين ( )67ش ــريكا بفئات مختلفة ش ــملت الش ــركاء المحليين،
واالتحاديي ــن ،والموردي ــن ،ورخ ــص الغ ــد ،والمتعاملي ــن الملتزمي ــن،
وأق ــدم الرخ ــص ف ــي اإلم ــارة ،ومكات ــب تخلي ــص المعام ــات ،كم ــا تم
أيضـ ـ ًا تكري ــم ش ــريك خ ــاص وش ــريك إعالم ــي وأفض ــل مرك ــز تدريب.
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وف ــي ه ــذا الس ــياق أثنى د .عبدالرحمن الش ــايب النقب ــي مدير عام
الدائ ــرة خ ــال كلمت ــه ف ــي الحف ــل عل ــى ال ــدور الحي ــوي للش ــركاء
االستراتيجيين ،وإسهاماتهم في تحقيق إنجازات الدائرة وأهدافها
ومبادراته ــا ،مبديـ ـ ًا تقدي ــره لجهوده ــم المخلص ــة وتعاونه ــم ال ــذي
س ــاعد عل ــى دف ــع عجل ــة التطوي ــر والتميز ف ــي إم ــارة رأس الخيمة،
الفت ــا ب ــأن تكري ــم الش ــركاء بنهاي ــة كل ع ــام ه ــو ج ــزء بس ــيط ف ــي
مكافأته ــم ورد الجمي ــل له ــم عل ــى كل جهودهم في إنج ــاح مبادرات
وفعاليات وأنشطة الدائرة طيلة العام.

بينـوي كوريـن ،املديـر العـام ملجموعـة احلمرا ،ومارك تشابلسـكي ،رئيس شـركة ترون إنترناشـونال

شراكــة عالميـــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعلنــت مجموعــة احلمــرا الرائــدة يف مجــال العقــارات يف إمــارة رأس اخليمــة عــن شــراكتها مــع
شــركة تــرون إنترناشــيونال ،الرائــدة يف مجــال إدارة وتطويــر وتســويق مالعــب الغولــف الراقيــة مــن
أجــل توفيــر خدمــات اإلدارة املتكاملــة لنــادي احلمــرا للجولــف بهــدف تعزيــز مكانــة هــذه الوجهــة
الترفيهيــة املرموقــة علــى الصعيــد احمللــي والعاملــي.
يق ــع المق ــر الرئيس ــي لش ــركة ت ــرون إنترناش ــيونال ف ــي أريزون ــا ولديه ــا ع ــدة مكات ــب دولي ــة ف ــي
الياب ــان واس ــتراليا واإلم ــارات وسويس ــرا ،وتتمي ــز بريادته ــا ف ــي مج ــال إدارة وتطوي ــر وتس ــويق
عالم ــات الغول ــف التجاري ــة الفاخ ــرة ،وتعم ــل الش ــركة ف ــي  24دول ــة ف ــي مختلف أنح ــاء العالم.

أول مركــز لعالج أمــراض الخصــوبة واإلنجــاب برأس الخيمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دشــن مستشــفى رأس الخيمــة ،بالتعــاون مــع مركــز «بــورن هــول لعــاج
ّ
اإلخصاب» في دبي ،أحد المراكز التابعة لـ«بورن هول إنترناشيونال» ،أول
مركــز لعــاج أمــراض الخصوبة واإلنجاب من نوعه في اإلمارة والمناطق
الشــمالية ،والعالجــات الطبيــة لالضطرابــات الوراثيــة ،مثــل الفحــص
الجينــي لتجنــب األمــراض الوراثيــة ،وتقديــم بروتوكــوالت طبيــة لحفظ
األجنة وتنقيتها ،إلتاحة المجال باستخدامها بعد مشيمة المواليد لعالج
األمــراض الوراثيــة بين األشــقاء .وأوضح الدكتــور رضا صديقي ،الرئيس
التنفيــذي لمجموعــة أربيــان هيلــث كيــر والمديــر التنفيــذي لمستشــفى
رأس الخيمــة ،أن المركــز الجديــد يتيــح الفرصــة لســكان رأس الخيمــة
والمناطق الشمالية للحصول على خدمات شاملة في مجال اإلخصاب،
واالســتفادة مــن أفضــل االستشــارات فــي مجــال التلقيــح الصناعــي.
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فعاليات الدائرة

منصــة الكترونيـــة
مـن جهتـه ،قـال الدكتـور سـيف الجيبجـي العضـو
المنتـدب مـن مجلـس إدارة "صحتـك"« :توفـر
مبـادرة صحتـك باقـات التأميـن الصحـي مـن
خلال بوابـة إلكترونيـة تعتمـد أفضـل االبتـكارات
فـي مجـال التكنولوجيـا ،ومـن ضمنهـا التعاملات
الرقميـة "البلـوك جيـن" بالتعـاون مـع شـركات
ناشـئة محليـة لضمـان راحـة وسـعادة المتعامليـن،
حيـث مـن الممكـن أن يختـار العملاء الباقـة التـي
تتناسـب مـع حاجتهـم والمتوفـرة ضمـن الباقـات
الخمـس للتأميـن الصحـي للمنشـآت واألفـراد فـي
إمارة رأس الخيمة ..ويتم الدفع عن طريق البوابة
اإللكترونيـة وتفعيـل بطاقـة هويـة اإلمـارات بشـكل
فـوري ،واالسـتفادة مـن الخدمـات الطبيـة المقدمة
في العيادات والمستشفيات.»...
أول إمــــارة شماليـة
ب ــدوره ،كل ــود زغب ــي ،المدي ــر الع ــام لش ــركة رأس
الخيم ــة الوطني ــة للتأمي ــن ،أك ــد قائ ـ ًـا« :إنه ــا
خط ــوة ملحوظ ــة إلم ــارة رأس الخيم ــة لتك ــون أول
إم ــارة ش ــمالية ،والثالثة بعد إمارت ــي أبوظبي ودبي
إلدخ ــال نظ ــام التأمي ــن الصح ــي الفري ــد ال ــذي
يوف ــر الحماية للمؤسس ــات الصغيرة والمتوس ــطة
والمس ــتثمرين م ــن األعب ــاء المالي ــة المتعلق ــة
بالرعاي ــة الصحي ــة.

مبادرة“صحتـــك”
عبـــر بوابـــة ذكيـــة وبأســـعار تنافســـية وفـــرت دائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة
ب ــرأس الخيم ــة للش ــركات المرخص ــة به ــا باق ــات التأمي ــن الصح ــي االختي ــاري
الخ ــاص بمجتم ــع األعم ــال.
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ج ــددت دائ ــرة التنمي ــة االقتصادي ــة في رأس الخيمة التزامها بدعم رؤية صاحب الس ــمو الش ــيخ س ــعود
ب ــن صق ــر القاس ــمي ،عض ــو المجل ــس األعل ــى ،حاك ــم إم ــارة رأس الخيمة ،في رف ــع كفاءة الواق ــع الصحي
للعاملين في المؤسس ــات والش ــركات الصغيرة والمتوس ــطة في اإلمارة ،وبتحقيق س ــعادة المتعاملين من
خالل خدماتها.
ومن هذا المنطلق أطلقت الدائرة -وبالتعاون مع حاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة وعدد من شركات
التأمي ــن المرخص ــة داخ ــل دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة -مب ــادرة "صحت ــك" من أجل دعم الش ــركات
الصغيرة والمتوس ــطة ،حيث توفر هذه المبادرة خدمات التأمين الصحي لمختلف المنش ــآت والعاملين
فيها مع أفراد أسرهم.

باقـات متعـددة وبأسعـــار تنافسيــة
تمث ــل ه ــذه المب ــادرة خط ــوة س ــباقة للش ــركات
الصغي ــرة والمتوس ــطة والمس ــتثمرين ف ــي رأس
الخيمة من جهة ،وتساهم في إعداد اإلمارة قانون
التأمي ــن الصح ــي اإللزام ــي ف ــي دول ــة اإلم ــارات
العربية المتحدة من جهة أخرى.
ويق ـ َّـدر أن ُيس ــجل نح ــو  3500ش ــركة ومؤسس ــة
اختي ــار ًا ف ــي المب ــادرة الجدي ــدة ،نظر ًا لم ــا تتمتع
به من جودة خدمات وأس ــعار تنافس ــية تصل نس ــبة
التوفير المالي فيها لغاية  90في المئة.
ويؤك ــد د .عبدالرحم ــن الش ــايب النقب ــي ،المدي ــر
العام للدائرة ،أن "المنش ــآت الصغيرة والمتوسطة
ه ــي عص ــب النم ــو االقتص ــادي ،وله ــا دور أساس ــي
ف ــي تعزي ــز طموحات الش ــباب وتمكينهم ،وتس ــتمر
الدائ ــرة بدع ــم وتمكي ــن المنش ــآت الصغي ــرة
والمتوس ــطة انطالقـ ـ ًا م ــن رؤي ــة صاح ــب الس ــمو
الش ــيخ س ــعود بن صقر القاس ــمي عض ــو المجلس
األعل ــى حاك ــم إم ــارة رأس الخيم ــة ،ف ــإن مث ــل هذه
المب ــادرات تع ــزز مكان ــة اإلم ــارة وتمك ــن المنش ــآت
م ــن اس ــتقطاب الكف ــاءات ،إضاف ــة إل ــى تطوي ــر
قط ــاع الخدم ــات الصحي ــة م ــن خ ــال زي ــادة
الطل ــب وتش ــجيع االس ــتثمار المحل ــي واألجنب ــي
ف ــي العي ــادات والمراك ــز الصحي ــة والمستش ــفيات
لخدمة حاملي بطاقات التأمين الصحي".

خمس باقـــــات
توف ــر منصة التأمين خم ــس باقات مختلفة ،تبدأ
م ــن باق ــة التأمي ــن الصح ــي األساس ــية الت ــي توفر
التغطية داخل اإلمارة ،تليها باقة شاملة للعيادات
والمستش ــفيات ف ــي رأس الخيم ــة والمناط ــق
الش ــمالية لدع ــم المنش ــآت المرخصة ف ــي اإلمارة
والعامل ــة ف ــي بقي ــة اإلم ــارات ،إضاف ــة إل ــى باق ــة
ش ــاملة للعيادات والمستشفيات في جميع مناطق
الدول ــة ،فباقتي ــن ش ــاملتين للتغطي ــة ف ــي منطقة
الشرق األوس ــط والعالم للمس ــتثمرين والعاملين
في الشركات اإلقليمية والعالمية.
وق ــال محم ــد اله ــواري ،المدي ــر التنفيذي لش ــركة
تكاف ــل اإلم ــارات ،عض ــو مجل ــس إدارة "تكاف ــل
اإلم ــارات"« :يش ــرفنا أن نك ــون الم ــزود الحص ــري
للتأمي ــن التكافل ــي ل ـ ـ "صحتك" ،ونح ــن ملتزمون
به ــذه المب ــادرة الفري ــدة ،كم ــا أننا نتش ــاطر الرؤية
نفس ــها التي تتمتع بها دائ ــرة التنمية االقتصادية
في رأس الخيمة ،والتي تتماش ــى مع إس ــتراتيجية
تكافل اإلمارات لتوفير محفظة ش ــاملة من أفضل
منتج ــات التأمي ــن الصحي والتأمي ــن على الحياة
بطريقة مبتكرة.
تق ــوم مب ــادرة صحت ــك عل ــى أس ــاس توفي ــر قن ــوات
تواص ــل س ــهلة وبس ــيطة باس ــتخدام تطبيق ــات
الوي ــب وتطبيق ــات الهوات ــف الذكي ــة ،وذل ــك م ــن

يمك ــن للمس ــتخدمين االختي ــار
والمقارن ــة ب ــكل س ــهولة بي ــن ع ــدد من
الباق ــات الت ــي تب ــدأ أس ــعارها من 550
درهمـ ـ ًا للش ــخص ،وتش ــمل تغطي ــة
للعملي ــات والعي ــادات الخارجي ــة ف ــي
إم ــارة رأس الخيم ــة ،وأيضـ ـ ًا الباق ــة
المحسنة التي تبدأ أسعارها من 646
درهمـ ـ ًا ،وتش ــمل الع ــاج داخ ــل إمارات
الدولة ماعدا إمارة أبوظبي ،كما توفر
الباقات المميزة ،والتي تبدأ أس ــعارها
م ــن  1050درهمـ ـ ًا ،تغطية أوس ــع داخل
إم ــارات الدول ــة وخدم ــات تش ــمل
المراك ــز الطبي ــة التابع ــة لمستش ــفى
رأس الخيم ــة والعيادات الخارجية في
عدد من المستشفيات المتخصصة.
خالل بوابة إلكترونية تتيح للمستخدمين تجربة
س ــهلة ومرن ــة ف ــي التعام ــل م ــع منتج ــات التأمين
المختلف ــة والمقارن ــة بينه ــا وطل ــب م ــا يناس ــبهم،
وتق ــوم ش ــركات التأمي ــن بال ــرد آليـ ـ ًا عل ــى طلب ــات
المس ــجلين م ــن خالل رب ــط إلكتروني ش ــامل بين
بواب ــة مب ــادرة صحت ــك وش ــركات التأمي ــن الت ــي

توف ــر خدم ــات التأمين الصح ــي ،حيث طورت عدد
م ــن الش ــركات الناش ــئة آلي ــة الرب ــط بي ــن البواب ــة
اإللكتروني ــة وش ــركات التأمي ــن لتوفي ــر الوق ــت،
وتحقيق س ــعادة المتعاملين على مدى  24س ــاعة،
وحصوله ــم عل ــى المنتج ــات التأميني ــة الصحي ــة
بشكل مباشر وسريع

تدشـن ركـن زايــد المعرفــي
اقتصـادية رأس الخيمــة
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انطالق ـ ًا مــن رؤيــة حكومــة دولــة اإلمــارات يف جعــل عــام  2018عــام زايــد ،شــكلت اقتصاديــة رأس اخليمــة فريق ـ ًا باســم «عيــال
زايــد» ،وقــد دشــن الفريــق باكــورة أعمالــه يف هــذا العــام باإلعــان عــن أول مبــادرة متثلــت يف تدشــن ركــن زايــد املعــريف يف
مقرهــا الرئيســي ،بحضــور الدكتــور عبدالرحمــن الشــايب النقبــي مديــر عــام الدائــرة ،وســامي الربــاح رئيــس الفريــق ،إلــى
جانــب حضــور أعضــاء الفريــق وموظفــي الدائــرة ،وذلــك بهــدف نشــر ســيرة مؤســس وبانــي الدولــة العطــرة بــن مختلــف
فئــات املجتمــع .وأكــد النقبــي ،الوفــاء ملؤســس هــذه الدولــة يســتحق منــا بــذل اجلهــود بإخــاص وتفــان لالمتثــال لنهجــه
ورؤاه والســير علــى خطــاه ،الــذي جعــل مــن اإلمــارات مثــا ًال رائعـ ًا يف إســعاد املواطــن واملقيــم علــى مســتوى العالــم ،الفتـ ًا إلــى
أن تأســيس ركــن زايــد املعــريف يأتــي الســتغالل وقــت االنتظــار يف مركــز ســعادة املتعاملــن بالقــراءة واالطــاع وكســب املعــارف
عبــر قــراءة كتــب تتعلــق باملغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان وإجنازاتــه ومســيرته محليـ ًا وإقليميـ ًا ودوليـ ًا .وأوضــح
ســامي الربــاح  -رئيــس الفريــق  -بأنــه مــن الشــعور اجلميــل اســتقبال العــام اجلديــد بحفــاوة وكلمــات وســلوكيات إيجابيــة لرفــع
معنويــات اجلميــع جتــاه بيئــة العمــل ومنــح املوظفــن طاقــة إيجابيــة لالســتمرار بالعطــاء.
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أرقـــام وإحصائيات

2018

38.4

1.0

استهداف سياحة رأس الخيمة
تتطلع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في "رؤية  "2018الستقطاب
مليون سائح ملي ــون س ــائح إل ــى رأس الخيم ــة .وذك ــر الس ــيد هيث ــم مط ــر الرئي ــس
التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية الس ــياحة أن اإلمارة تش ــتهر بأنها
من أسرع اإلمارات نمو ًا في قطاع السياحة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود
بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة ،ونحن متفائلون بتحقيق
هدفن ــا المتمث ــل باجت ــذاب ملي ــون زائر م ــع نهاية ع ــام  ،2018و 2.9مليون زائ ــر مع نهاية
ع ــام  .2025وس ــنركز ف ــي المرحل ــة المقبل ــة عل ــى ثالث ــة قطاعات س ــياحية رئيس ــة  -بما
يتجاوز س ــوق س ــياحة االس ــتجمام التقليدية المتمثلة بالش ــمس والرمال  -وهي أسواق
محبي المغامرة والتش ــويق ،ورواد الثقافة ،والباحثين عن المرافق الصحية ومنتجعات
االستجمام الفاخرة.

20
5.0

زيادة عن العام المنصرم
توجهت إدارة حماية المستهلك في وزارة االقتصاد لتثبيت أسعار أكثر
م ــن  1200صن ــف مختل ــف في منافذ البيع المنتش ــرة في رأس الخيمة
خالل عام .2018
وق ــال الدكت ــور هاش ــم النعيمي مدي ــر إدارة حماية المس ــتهلك في وزارة
االقتصاد «تمت الدعوة إلى تثبيت أسعار أكثر من  1200سلعة مختلفة
ف ــي المناف ــذ التجاري ــة الواقعة باإلم ــارة العام  2018بزي ــادة تقدر بنحو
 ،%20مقارن ــة بع ــدد األصن ــاف المثبت ــة ف ــي ع ــام  ،»2017مش ــير ًا إلى أن
األس ــعار المثبت ــة للس ــلع ف ــي جمي ــع منافذ البيع الرئيس ــة ف ــي الدولة
تصل إلى  5000صنف خالل .2018
نمو االئتمان المصرفي اإلماراتي
أكــدت وكالــة موديــز لخدمــات المســتثمرين فــي تقريــر محــدث أصدرتــه
أخيــر ًا تحــت عنــوان «آفاق النظام المصرفي في اإلمارات» اســتقرار النظرة
المســتقبلية للقطــاع المصرفــي اإلماراتــي ،ورجحــت ارتفــاع وتيــرة نمــو
االئتمــان المصرفــي إلــى نحــو  %5مقارنة مع تراجعه إلى نحو  %2في عام

 ،2017وذلك مقارنة مع نمو قدره  %5.8في عام  2016و  %8في عام .2015

ويأتي ذلك في ظل صالبة االقتصاد اإلماراتي واألداء اإليجابي المتوقع

لــه فــي عــام  2018والرســملة القويــة للبنــوك ،واســتقرار أوضــاع التمويــل
والسيولة في القطاع.
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نسبــة نمــو اقتصــاد اإلمــارات
توقع صندوق النقد الدولي أن تسهم ارتفاعات أسعار النفط في تعزيز
نم ــو اقتص ــاد دولة اإلمارات ليصل إل ــى  % 3.4خالل عام  ،2018مقارنة
مع  %1.3نمو ًا مقدر ًا لعام  ،2017و %3في عام .2016
حيث أكد جهاد أزعور مدير إدارة الش ــرق األوس ــط وآس ــيا الوس ــطى
ل ــدى الصن ــدوق خالل المؤتمر لإلعالن عن تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة
الش ــرق األوس ــط وش ــمال أفريقيا أن اقتصاد اإلمارات نجح في تجاوز تبعات التراجع
الح ــاد ف ــي أس ــعار النف ــط العالمي ــة ،منوهـ ـ ًا بالمب ــادرات اإلصالحية الت ــي اعتمدتها
الدولة خالل السنوات الماضية لتقليل االعتماد على اإليرادات النفطية.

أربـاح شركات الطيران
تسـتعد شـركات الطيـران لتحقيـق أربـاح سـنوية قياسـية فـي
عـام  ،2018وفقـ ًا لالتحـاد الدولـي للنقـل الجوي (إياتا) ،وذلك
مليار درهم
بفضـل تحسـن االقتصـادات حـول العالـم وقـوة الطلـب علـى
السفر ،مع توقع ارتفاع أسعار التذاكر أيض ًا.
وتوقـع االتحـاد أن يرتفـع إجمالـي األربـاح  %11ليصـل إلـى  38.4مليـار دوالر فـي ،2018
مؤكـد ًا أن اآلفـاق مشـجعة لتحقيـق ذلـك ،ومـن المتوقـع أن تحقـق شـركات الطيـران فـي
أمريكا الشمالية وأوروبا  27.9مليار دوالر من إجمالي األرباح البالغ  38.4مليار دوالر.
وبعـد انخفـاض اسـتمر سـت سـنوات متتاليـة ،مـن المتوقـع أن يرتفـع العائـد علـى
الراكـب ،وهـو مقيـاس ألسـعار التذاكـر ،بنسـبة  % 3العـام المقبـل بعـد هبوطـه %1.5
في العام المنصرم.

1.5
مليار درهم

استثمارات "رأس الخيمة العقارية"
تخط ــط "رأس الخيم ــة العقارية" الس ــتثمار  1.5مليار درهم خالل
ع ــام  ،2018حي ــث س ــيتم توجي ــه ج ــزء كبير م ــن هذه االس ــتثمارات
إل ــى مش ــروع جزي ــرة حياة الذي أطلقته الش ــركة مؤخ ـ ًـرا إلى جانب

مشروعات أخرى.
وأوض ــح محمد س ــلطان القاض ــي الرئيس التنفيذي لش ــركة "رأس الخيمة العقارية"
المدرجة في س ــوق أبوظبي لألوراق المالية ،أنه من المقرر البدء في مش ــروع جزيرة
"الحي ــاة" البالغ ــة اس ــتثماراته ثالث ــة ملي ــارات دره ــم في الرب ــع األول من ع ــام ،2018
وعلى أن يتم االنتهاء منه مطلع عام .2020
وذكر أن الش ــركة س ــتتجه إلى البنوك للحصول على تمويل للمشاريع الجديدة بنسبة
 ،%70وعلى أن تكون النسبة المتبقية من السيولة الذاتية.

عالم

من الدهشة واإلثارة

تحت الضـــوء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتصـــدى دائرة الخدمـــات العامة فـــي رأس الخيمة بكل جـــدارة لالرتقاء
بخدمـــات البنيـــة التحتيـــة والمشـــاريع المدنيـــة والخدمـــات العامـــة

للمواطنيـــن ،األمـــر الـــذي يبـــرز جليـــ ًا مـــن خـــال النهضـــة الحضارية
والعمرانيـــة التـــي تشـــهدها اإلمـــارة اليوم.

وتؤس ــس دائ ــرة الخدم ــات العامة لمس ــتقبل واعد لرأس الخيم ــة بالتعاون مع
الدوائ ــر الحكومي ــة المحلي ــة واالتحادي ــة ،إذ يؤك ــد س ــعادة المهن ــدس أحم ــد
محم ــد الحم ــادي المدي ــر الع ــام لدائ ــرة الخدم ــات العام ــة ف ــي رأس الخيم ــة
ف ــي ح ــواره م ــع مجلة «راك بيزن ــس» قائ ـ ًـا ...« :دائم ًا ما أنظر إلى المس ــتقبل
بالتفاؤل واألمل ،حيث أس ــتقي نظرتي من رؤية صاحب الس ــمو الش ــيخ سعود
ب ــن صق ــر القاس ــمي عض ــو المجل ــس األعل ــى لالتح ــاد حاك ــم رأس الخيم ــة،
حفظ ــه اهلل ،وول ــي عه ــده األمي ــن رئي ــس المجل ــس التنفي ــذي س ــمو الش ــيخ
محم ــد ب ــن س ــعود القاس ــمي ،حفظ ــه اهلل ،والتي تتس ــم بالطم ــوح الالمحدود
نح ــو تحقي ــق نهض ــة تنموي ــة مس ــتقبلية ف ــي ش ــتى المج ــاالت االقتصادي ــة
والصحي ــة والخدمي ــة واالجتماعي ــة ،م ــا يجعل من إم ــارة رأس الخيمة مدينة
ب ــارزة ف ــي االزده ــار والرق ــي الحض ــاري؛ لتحت ــل وبج ــدارة مكان ــة ممي ــزة عل ــى
الصعي ــد المحل ــي واإلقليم ــي والعالمي».

رأس الخيمــة تتبنى أفضـل الممارســــات
مدير دائرة اخلدمات العامة
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العالمية في مجـــال التنمية المستدامـة

وعن الخطط المستقبلية وإستراتيجية العمل المستقبلي يقول الحمادي:
إن المس ــتقبل يرتب ــط دائم ًا بالطموحات وتحقي ــق اإلنجازات من أجل ضمان
االس ــتمرارية ،وف ــي خضم التغي ــرات والتطورات الس ــريعة والمتقلبة ،يتطلب
األمر رصد األس ــس الس ــليمة التي تضمن بناء وتش ــكيل مستقبل مشرق ،وفي
ـاء على عدة محاور:
ض ــوء ذلك تمت صياغة إس ــتراتيجيتنا المس ــتقبلية بن ـ ً
ֺ ֺ إع ــداد وبن ــاء نماذج مس ــتقبلية ومواءمتها مع رؤية صاحب الس ــمو الش ــيخ
سعود بن صقر حاكم اإلمارة.
ֺ ֺتطوير قدرات بشرية متخصصة لرسم الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية.

حــوار :خولـة إبــراهيــم

ֺ ֺإط ــاق دراس ــات وس ــيناريوهات ح ــول استش ــراف المس ــتقبل ف ــي القطاع ــات
الحيوية كافة.
ֺ ֺتعزيز منصات االبتكار واإلبداع ،والتطبيقات الذكية.
ֺ ֺتصمي ــم حل ــول للتحدي ــات المس ــتقبلية بالش ــراكة مع المؤسس ــات العلمية
المتخصصة.
البنيـــة التحتية ومشـــاريع الخدمات العامـــة المتطورة هـــي معيار رئيس
لتطـــور المجتمـــع ونماء الدولـــة ،كيف تخططـــون لمشـــاريعكم ،وما هي
أولوياتكم؟

البني ــة التحتي ــة ه ــي معادلتن ــا الناجح ــة لتحقي ــق مس ــتهدفات التنمي ــة
االقتصادي ــة واالجتماعية ،وتعتبر الدراس ــات البحثي ــة حول التطور العمراني
والحض ــاري ،واألجن ــدة الوطني ــة ،وتوجه ــات دولة اإلم ــارات العربي ــة المتحدة
وإس ــتراتيجية حكوم ــة رأس الخيم ــة ،المنب ــع الرئيس الذي ُيرس ــم من خالله
خط ــط مش ــاريع تطوي ــر البني ــة التحتي ــة والمناط ــق الخدمية؛ م ــن أجل دفع
عجل ــة التق ــدم االقتص ــادي واالجتماع ــي ،إضاف ــة إل ــى الس ــعي لمواكب ــة م ــا
ش ــهدته اإلم ــارات األخ ــرى م ــن تط ــور حض ــاري وعمراني.
ونس ــعى م ــن خ ــال مش ــاريعنا إل ــى تحقي ــق جودة ف ــي البني ــة التحتي ــة ترتقي
إل ــى مس ــتوى المنافس ــة العالمي ــة ،وتع ـ ُّـد مش ــاريع تطوي ــر وتحدي ــث ش ــبكة
الط ــرق والجس ــور ،وإنش ــاء وتطوي ــر وصيان ــة الس ــدود ،إضاف ــة إل ــى تس ــوية
القس ــائم الس ــكنية ،م ــن أه ــم األولوي ــات لدين ــا.
كيف تســـاهم مشـــاريعكم في تعزيز منـــاخ األعمال وجذب االســـتثمارات
لـــرأس الخيمة ،وكيف تســـاهم في توطين االســـتثمارات؟

تع ـ ُّـد مش ــاريع البني ــة التحتي ــة والنش ــاطات الخدمي ــة الت ــي تنفذه ــا الدائ ــرة
عام ـ ًـا مؤث ــر ًا ف ــي اس ــتقطاب االس ــتثمارات المباش ــرة إلم ــارة رأس الخيم ــة،
م ــا يتطل ــب من ــا ض ــرورة االرتق ــاء الدائ ــم بطبيع ــة العم ــل واالعتم ــاد عل ــى
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تلبي ــة التطلع ــات المس ــتقبلية ،م ــن خ ــال وض ــع مؤش ــرات
أداء مح ــددة لضم ــان التنمي ــة المس ــتدامة ،ودعم سياس ــات
االقتص ــاد األخض ــر والحف ــاظ عل ــى الم ــوارد الطبيعي ــة،
وذل ــك اس ــتكما ًال لمس ــيرة دول ــة اإلم ــارات نح ــو اقتص ــاد
أخض ــر مس ــتدام ،إذ يت ــم العم ــل عل ــى تطبي ــق معايي ــر
االس ــتدامة عل ــى مش ــاريعنا كاف ــة ،بداي ــة م ــن مرحل ــة
التخطي ــط والتصمي ــم حت ــى االنته ــاء م ــن التنفي ــذ.
ونش ــير ف ــي ه ــذا المج ــال إل ــى س ــعينا المتواص ــل لنش ــر
الوع ــي المجتمع ــي بأهمي ــة اإلق ــرار ب ــأن مس ــؤولية االلتزام
بتحقي ــق وتنفي ــذ خط ــط وإس ــتراتيجيات االس ــتدامة ال
تقتص ــر عل ــى المؤسس ــات فحس ــب ،بل ه ــي أيض ًا مس ــؤولية
مجتمعي ــة تق ــع عل ــى عات ــق األف ــراد.
أخيـــراً ،كيـــف تبـــرزون جماليـــة رأس الخيمـــة دون
المســـاس بجوهرهـــا وهويتهـــا التقليديـــة والتراثيـــة؟

يعتب ــر الم ــوروث التراث ــي ج ــزء ًا مهمـ ـ ًا ف ــي حياتن ــا ،حي ــث
نس ــتمد من ــه تقاليدن ــا وقيمن ــا األصيل ــة وأس ــلوب حياتن ــا
ال ــذي يعب ــر ع ــن ثقافتن ــا وهويتن ــا الوطني ــة .فدائمـ ـ ًا م ــا
تق ــدم مش ــاريعنا ص ــورة للم ــوروث التراثي في أش ــكال زاهية
مس ــتحدثة ،حي ــث نج ــد الكثي ــر م ــن الش ــوارع والميادي ــن
تزخر بالتصاميم الهندس ــية التي تعتم ــد الموروث التراثي
أساسـ ـ ًا له ــا ،إضاف ــة إل ــى مش ــاريعنا ف ــي صيان ــة وتجدي ــد
األماك ــن األثري ــة والتراثي ــة.
ونس ــعى دائمـ ـ ًا م ــن خ ــال دورن ــا المجتمع ــي إل ــى إط ــاق
مختل ــف المب ــادرات والفعالي ــات المجتمعي ــة الت ــي تع ــزز
مختل ــف التقني ــات الحديث ــة والمتط ــورة وتحقي ــق الج ــودة
العالي ــة ،فمش ــاريع تطوي ــر ش ــبكة الط ــرق والجس ــور وترقي ــة
خدم ــات الص ــرف الصح ــي ومش ــاريع الزراع ــة التجميلي ــة وإدارة
النفاي ــات ه ــي مجموعة خدمات تكاملي ــة تتميز بدورها الرئيس
ف ــي ترس ــيخ مكانة إم ــارة رأس الخيمة بوصفها إح ــدى الوجهات
الجاذب ــة لالس ــتثمارات.
هـــل أنتـــم منفتحـــون علـــى تجـــارب وأفـــكار اآلخريـــن ،أم
تنطلقـــون مـــن رؤى خاصـــة بكـــم؟

تب ــادل الخب ــرات والتج ــارب الناجح ــة خاص ــة بي ــن الجه ــات
والدوائ ــر الحكومي ــة االتحادي ــة والمحلي ــة والقط ــاع الخ ــاص
ض ــرورة إلزامي ــة ،م ــن أج ــل تعزي ــز مفاهي ــم التمي ــز ف ــي القط ــاع
الحكوم ــي ،حي ــث إن االط ــاع عل ــى الممارس ــات المتمي ــزة،
واألف ــكار اإلبداعي ــة والنم ــاذج المتفوق ــة ،إح ــدى وس ــائلنا ف ــي
تحقي ــق سياس ــات وأنظم ــة تحس ــينية متوافق ــة م ــع رؤيتن ــا
وإس ــتراتيجيتنا ،فالتطوي ــر المس ــتمر والمقارن ــات المعياري ــة
وتب ــادل الزي ــارات الميداني ــة تس ــاعدنا ف ــي االس ــتفادة م ــن
الخب ــرات المهنية والتجارب الس ــابقة ،مم ــا يجعلنا قادرين على
التق ــدم والتطوي ــر والتحس ــين المس ــتمر ،لكونها م ــن المفاهيم
األساس ــية إلدارة الج ــودة الش ــاملة والتمي ــز المؤسس ــي.
ويع ـ ُّـد الب ــدء م ــن حي ــث انته ــى اآلخ ــرون نقط ــة االنط ــاق نح ــو
تحقي ــق خدم ــات تنافس ــية تس ــتند إل ــى الخب ــرة والتجرب ــة،
لتنه ــض ببصمته ــا الممي ــزة ف ــي االبت ــكار والري ــادة اإلبداعي ــة.
مـــا أهميـــة العمـــل والتنســـيق مـــع الشـــركاء لتعزيـــز الدور
التنمـــوي لمشـــاريع البنيـــة التحتيـــة فـــي اإلمـــارة؟
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الهوي ــة الوطني ــة والم ــوروث التراث ــي ،ولع ــل خي ــر دلي ــل لن ــا
ف ــي ه ــذا المج ــال رؤي ــة قادتن ــا وجهودهم الجليل ــة من أجل
تحقي ــق الت ــوازن بي ــن النهض ــة العمراني ــة والحف ــاظ عل ــى
الموروث ــات التراثي ــة ،بما يضمن حي ــاة عصرية راقية بنهكة
م ــن األصال ــة والهوي ــة التراثي ــة الخالص ــة.
وفي النهايــــة..
إن م ــا نحي ــاه الي ــوم م ــن إنج ــازات ه ــو بفضل االتح ــاد الذي
بن ــي أسس ــه وأرس ــى دعائم ــه المؤس ــس لدولتن ــا المغف ــور
ل ــه ب ــإذن اهلل تعال ــى الش ــيخ زاي ــد ب ــن س ــلطان -طي ــب اهلل
ث ــراه -وإخوان ــه أعض ــاء المجلس األعلى لالتح ــاد ،وواصل
م ــن بع ــده وس ــار على درب ــه قادتن ــا وش ــيوخنا الكرام مس ــيرة
تحقي ــق المنج ــزات المش ــرفة ،والت ــي أحدث ــت تح ــوالت
غي ــرت مج ــرى التاري ــخ ،إذ غاي ــة حكومتن ــا الرش ــيدة إس ــعاد
الن ــاس ،وبن ــاء وطن ش ــامخ يعلو بجهود حكامه وسياس ــتهم
الرش ــيدة ف ــوق كل الهام ــات.
فبفضل توجيهات س ــيدي صاحب الس ــمو الش ــيخ س ــعود بن
صقر القاس ــمي وولي عهده األمين س ــمو الش ــيخ محمد بن
س ــعود ،حفظه ــم اهلل ،ورؤيته ــم الطموح ــة الت ــي تنظ ــر إل ــى
المس ــتقبل بمنظ ــور ري ــادي تنم ــوي ال يعرف س ــوى مفاهيم
االبت ــكار والخي ــر والرفاهي ــة ،اس ــتطاعت دائ ــرة الخدم ــات
العام ــة أن تتمي ــز ف ــي عمله ــا ،وتحق ــق غايتها في اس ــتدامة
ج ــودة مش ــاريعها ،والي ــزال لديه ــا الكثي ــر نح ــو استش ــراف
مس ــتقبل لحياة تزه ــو بخدمات فائقة ف ــي الرقي والتقدم

نظمـت دائـرة الخدمـات العامـة بـرأس الخيمـة
حملـة نظافـة تطوعيـة تحـت شـعار ( نعيـن
وانعـاون) بمشـاركة الفريـق التطوعـي التابـع
للدائـرة (سـد و ذخـر) .و شـاركت القيـادة
العامـة لشـرطة رأس الخيمـة متمثلـة
بالشـرطة المجتمعيـة فـي الحملـة كمـا
شـارك فريـق النيابـة و المحاكـم التطوعـي .و
عـددا مـن المتطوعيـن الذيـن تفاوتـت فئاتهـم
العمريـة وجنسـياتهم مـن عامـة الجمهـور
بتنظيـف أماكـن مختلفـة مـن اإلمـارة ،كمـا
شـارك فـي الحملـه عـدد ( )250متطـوع وتـم
توزيـع المتطوعيـن علـى مواقـع مختلفـة
شـملت كورنيـش القواسـم ،وحديقـة صقـر
العامـة ،سـاحة اوبريـت دارنـا اإلمـارات .وصـرح
المهنـدس أحمـد محمـد الحمـادي أن الدائـرة
ً
طويلا فـي تنظيـم حملات
قطعـت مشـوا ًرا
النظافـة المختلفـة والتـي أسـفر عنهـا رأي
عـام يسـاند ويدعـم بشـدة هـذه البرامـج
التوعويـة ويسـاهم فـي جعـل المدينـة مكانـا
راقيـا ومثاليـا للعيـش ويعطـي انطباعـا طيبـا
عـن سـمعة واسـم اإلمـارة أمـام زوارهـا .وأكـد أن
حملة «نعين و انعاون « قد حققت أهدافها في
ترسـيخ الممارسـات السـليمة لـدى الجمهـور
بالتقليل من النفايات .

تعم ــل الدائ ــرة عل ــى تعزي ــز التع ــاون م ــع القطاعي ــن الحكوم ــي
والخ ــاص ،وذل ــك م ــن خ ــال عق ــد ش ــراكات تس ــاهم ف ــي تحقيق
األه ــداف اإلس ــتراتيجية للدائ ــرة وتضم ــن اس ــتثمار الم ــوارد
وتوزي ــع األدوار والمس ــؤوليات ف ــي المش ــاريع المش ــتركة بكف ــاءة
عالي ــة .ه ــذا باإلضاف ــة إل ــى العم ــل عل ــى تقدي ــم قيم ــة مضاف ــة
للمتعاملي ــن وتحقي ــق ه ــدف حكوم ــي مش ــترك م ــن خ ــال
االس ــتفادة م ــن الق ــدرات والمه ــارات المتنوع ــة للش ــركاء.
ولدين ــا منهجي ــة إلدارة العم ــل م ــع الش ــركاء يت ــم م ــن خالله ــا
التأك ــد م ــن فعالي ــة الش ــريك اإلس ــتراتيجي في تحقي ــق الهدف
اإلس ــتراتيجي للدائ ــرة ،م ــن خ ــال مؤش ــرات أداء دوري ــة ،وتم ــر
الش ــراكة لدين ــا بع ــدة مراح ــل ،تب ــدأ بتخطي ــط وتصني ــف
الش ــركاء ،وتنتهي بتوقيع عقد الش ــراكة وتنفيذ بنود االتفاقية.
وكمث ــال ،تعتب ــر ش ــراكتنا م ــع ٍّ
كل م ــن (دائ ــرة البلدي ــة ،والهيئ ــة
االتحادي ــة للكهرب ــاء والم ــاء ،ووزارة تطوي ــر البني ــة التحتي ــة،
ودائ ــرة التنمي ــة االقتصادي ــة ،وهيئ ــة حماي ــة البيئ ــة ومؤسس ــة
اإلم ــارات لالتص ــاالت) م ــن أه ــم الش ــراكات التي تعزز مش ــاريعنا
ف ــي تنمي ــة البنية التحتية ،إضافة إلى أن تقدير جهود الش ــركاء
أم ــر مه ــم لضم ــان اس ــتمرار عالقته ــم المتمي ــزة الفعال ــة م ــع
كرم ــون س ــنوي ًا م ــن خ ــال الحف ــل الس ــنوي
الدائ ــرة ،حي ــث ُي َّ
لتكري ــم الش ــركاء والمتميزي ــن.
كيف تعززون مفهوم االستدامه في مشاريعكم؟

ُتع ــد الج ــودة عام ـ ًـا أساس ــي ًا ف ــي مش ــاريعنا ،وذل ــك م ــن أج ــل
ضم ــان تحقي ــق بني ــة تحتي ــة عالي ــة الج ــودة؛ وفقـ ـ ًا ألرق ــى
المعايي ــر المتع ــارف عليه ــا عالميـ ـ ًا ،بحي ــث تك ــون ق ــادرة عل ــى
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يه ــدف برنام ــج جوائ ــز راك ــز لتم ّي ــز األعم ــال لع ــام
 2017إل ــى تكري ــم الش ــركات ذات األداء المتم ّي ــز،
والت ــي تس ــهم في دفع عجل ــة التنمي ــة االقتصادية
إلمارة رأس الخيمة ،وس ــوف يكون برنامج الجوائز
ه ــذا الع ــام حاف ًال باإلث ــارة والمكافآت ،إذ س ــتمنح
«راك ــز» جمي ــع الفائزي ــن جوائ ــز نقدي ــة مجم ــوع
قيمتها  200ألف درهم.
مركز إعادة التدوير

م ــن منطل ــق حرصه ــا عل ــى الحف ــاظ عل ــى البيئة،
أطلق ــت «راك ــز» مرك ــز إع ــادة التدوي ــر ،وال ــذي م ــن
خالل ــه يت ــم التأكد من جمع النفاي ــات في مناطق
األعم ــال وفصله ــا والتخلص منه ــا بطريقة فعالة
وآمنة دون ترك أي آثار سلبية في البيئة.
وتتع ــاون «راك ــز» ف ــي ه ــذا الش ــأن م ــع هيئ ــة إدارة
النفاي ــات ف ــي رأس الخيم ــة ،والت ــي تق ــوم بإع ــادة
تدوي ــر المخلف ــات واس ــتغاللها ف ــي إنت ــاج الطاق ــة
الكهربائي ــة والم ــواد األولي ــة المختلف ــة ،وأيضـ ـ ًا
إرس ــالها إل ــى مصان ــع إع ــادة التدوي ــر ف ــي أوروب ــا
والصين وفيتنام.
م ــن جه ــة أخ ــرى ،تعم ــل «راك ــز» على تطوير ش ــبكة
الط ــرق الداخلي ــة ف ــي منطق ــة الحم ــرا الصناعية
لتس ــهيل ودع ــم الحرك ــة اللوجس ــتية م ــن وإل ــى
المنطقة .إضافة إلى إنش ــاء مساكن عمال جديدة
ف ــي منطقة الحمرا الصناعي ــة لخدمة القطاعات
الصناعية كافة.

هيئة مناطق رأس اخليمة االقتصادية ()RAKEZ

بيئــة واعــدة وجاذبـة للمستثمــرين العالمــيين

13000
100

شركة متعددة اجلنسيات

دولة حول العالــم

50

قطاع أعمال مختلف
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رأس اخليم ــة واح ــدة م ــن أق ــدم املراك ــز التجاري ــة الرئيس ــية يف
املنطق ــة؛ فمن ــذ مئ ــات الس ــنني ،كان موقعه ــا بالق ــرب م ــن مضي ــق
هرم ــز طريق ــا جاذ ًب ــا للتج ــار لبي ــع س ــلعهم يف منطق ــة الش ــرق
األوس ــط وش ــمال أفريقي ــا ،وأوروب ــا وآس ــيا .وق ــد وضع ــت رأس
اخليم ــة نفس ــها عل ــى اخلارط ــة االقتصادي ــة باالس ــتفادة م ــن
موارده ــا الطبيعي ــة الغني ــة؛ فق ــد مه ــدت احتياطي ــات اإلم ــارة
الضخم ــة م ــن الصخ ــور والط ــن واألحج ــار الكرمي ــة وغيره ــا م ــن
املع ــادن الطري ــق أم ــام والدة صناع ــات األس ــمنت والس ــيراميك.

وعل ــى خط ــى الس ــلف ،أصبح ــت هيئ ــة مناط ــق رأس اخليم ــة
االقتصادي ــة «راك ــز» الوجه ــة املثالي ــة مل ــا يزي ــد عل ــى  13000ش ــركة
تض ــم كل أن ــواع املس ــتثمرين ،ب ــدء ًا م ــن رج ــال األعم ــال والش ــركات
املبتدئ ــة ووص ــو ًال إل ــى الش ــركات الصغي ــرة واملتوس ــطة والش ــركات
الصناعي ــة ،والت ــي متث ــل م ــا يف ــوق  50قطاعـ ـ ًا م ــن أكث ــر م ــن 100
دول ــة ح ــول العال ــم ،لتش ــكل بذل ــك مح ــرك ًا رئيسـ ـ ًا لعجل ــة من ــو
وازده ــار اقتص ــاد رأس اخليم ــة ،ولتصب ــح بذل ــك اإلم ــارة الوجه ــة
االس ــتثمارية الرائ ــدة للمس ــتثمرين العاملي ــن.

مركز رئيسي لدعم األعمال واالستثمار
تعــد هيئة مناطــق رأس الخيمة اإلقتصادية "راكز"
هيئــة عالميــة المســتوى ،تعمــل تحــت مظلتهــا
هيئــة المنطقــة الحــرة بــرأس الخيمــة وهيئــة
رأس الخيمــة لإلســتثمار ،وتركــز جهدهــا لدعــم
المســتثمرين الذيــن يتطلعــون إلى إنشــاء شــركات
فعالــة
محليــة أو شــركات منطقــة حــرة فــي بيئــة ّ
مــن حيــث التكلفــة وتوفــر مجموعــة متنوعــة مــن
باقــات األعمــال والخدمــات المم ّيــزة ،باإلضافــة
إلــى سلســلة مــن أحــدث المرافــق والمنشــآت .وقــد
نجحــت راكــز ،بفضــل موقعهــا االســتراتيجي ،فــي
إتاحــة الفرصــة أمــام المســتثمرين للوصــول بــكل
سهولة إلى األسواق الناشئة سريعة النمو في دول
مناطــق الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا
وجنوب القارة اآلسيوية ووسطها.
كمــا تركــز هيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة
«راك ــز» اس ــتراتيجيتها للنم ــو عل ــى تنوي ــع
مجموع ــة المزاي ــا والخدم ــات المم ّي ــزة ،والت ــي
تتي ــح للمس ــتثمرين م ــن جمي ــع أنح ــاء العال ــم

تأس ــيس ش ــركاتهم ومزاول ــة أعماله ــم وتوس ــيع
نطاقهــا فــي الدولــة ومنطقــة الشــرق األوســط بــكل
س ــهولة ،وم ــن أه ــم ه ــذه الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا
راك ــز تراخي ــص أعم ــال متنوع ــة لش ــركات محلي ــة
وش ــركات منطق ــة ح ــرة لجمي ــع أن ــواع قطاع ــات
األعم ــال ،بم ــا ف ــي ذل ــك قط ــاع الصناع ــة والتج ــارة
واالستشــارات والخدمــات اللوجســتية واألكاديميــة
واإلعالمي ــة ،والكثي ــر غيره ــا.
مرافق متنوعة توفرها «راكز» للمستثمرين:

ֺ ֺالوحدات المكتبية المشتركة.
ֺ ֺالمستودعات للتصنيع وأغراض التخزين والتجميع.
أراض مخصصة للتطوير الصناعي.
ֺ ֺقطع ٍ
ֺ ֺمساكن للموظفين والعمال.
فعال ــة م ــن حي ــث التكلف ــة وعروض
ֺ ֺباق ــات أعم ــال ّ
مم ّي ــزة لتأس ــيس األعم ــال ،والت ــي تدش ــنها «راكز»
وقت آلخر ليستفيد أصحاب األعمال منها.
من ٍ
ֺ ֺخدمات دعم األعمال المس ــتمرة وتلبي احتياجات
العم ــاء ومتطلباته ــم م ــن وثائ ــق وخطاب ــات
للتواصل والتنسيق مع الدوائر الحكومية األخرى.

1,2,3
ثالثة خطوات لبدء
مشروعك الخاص

1
يساعدك مستشاري
األعمال في اختيار
الكيان القانوني
المناسب ،ونوع
الترخيص والمرافق
الالزمة.

2
ملء الطب بمساعدة
مستشاري األعمال
الموجودين ،وضمان
تلبية جميع المتطلبات

3
سيتم إصدار الترخيص
باإلضافة إلى مجموعة
التسجيل والرسالة
المصرفية  ،ثم بدء
عملية طلب التأشيرة

ما المزايا التي تجنيها عند تأسيس شركتك في
راكز برأس الخيمة:

ֺ ֺإعف ــاء الس ــلع المع ــاد تصديره ــا م ــن الضرائ ــب
والرسوم الجمركية.
ֺ ֺتوفي ــر نح ــو نصف تكاليف المعيش ــة ونفقات إدارة
األعمال التجارية وتشغيلها.
ֺ ֺالمسافة بين رأس الخيمة ودبي أقل من ساعة.
ֺ ֺحصول اإلمارة على تصنيف " "Aمن حيث استقرار
اآلف ــاق المس ــتقبلية ( )OUTLOOK STABLEلدى
مؤسستي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"
النافذة الموحدة للخدمات

الموحدة ،مما
توفر «راكز» خدماتها بنظام النافذة
ّ
يس ــهل عل ــى المس ــتثمر الحص ــول عل ــى ترخي ــص
بنحو
وإنش ــاء كي ــان قانون ــي ،والش ــروع ف ــي أعمال ــه
ٍ
س ــليم للحص ــول عل ــى نتائ ــج مربح ــة .وم ــن أه ــم
سقف واحد:
الخدمات التي تقدمها «راكز» تحت
ٍ
ֺ ֺخدمات دعم األعمال.
ֺ ֺخدمات حكومية وإدارية.
ֺ ֺخدمات المشتريات  ..وغيرها الكثير
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رواد أعمــــال

تلعــب مؤسســة ســعود بــن صقــر لتنميــة مشــاريع الشــباب
دورا رياديــا فــي دعــم وتنميــة قطــاع المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة فــي إمــارة رأس الخيمــة ،مــن خــال تشــجيع
الشــباب علــى ريــادة األعمــال وتنويــع االقتصــاد وتحقيــق
التنميــة المســتدامة ،وذلــك عبــر حزمــة متكاملــة مــن
الخدمــات والتســهيالت لالنطــاق واالرتقــاء بمشــاريع
الشباب ومنها:
1

مراكز األعمـــال:

تعــد مراكــز األعمــال مــن المبــادرات الرئيســة للمؤسســة
حيــث توفــر بيئــة عمــل مجهــزة للمشــاريع ومــزودة
بالخدمــات االساســية كاالتصــاالت واإلنترنــت وقاعــات
االجتماعــات وبرامــج التدريــب وغيرهــا ،كمــا توفــر مراكــز
األعمــال خيــارات متعــددة مــن حاضنــات األعمــال بينهــا
المكاتب المغلقة والمشــتركة والتي تســاعد رواد األعمال
على إطالق مشاريعهم.
2

المشتريات الحكوميـــة:

يتيــح برنامــج المشــتريات الحكوميــة للمنشــآت الصغيرة
والمتوســطة الفرصــة لتنميــة أعمالهــا وتطويرهــا مــن
خالل التوريد الحتياجات حكومة رأس الخيمة والجهات
التابعــة لهــا باإلضافــة للجهــات الداعمــة للمؤسســة مــن
البضائع والخدمات بكل من العقود والمشتريات.
3

اعفاءات الضمانات البنكيــة:

تم تفعيل القرار الوزاري فيما يخص اعفاءات الضمانات
البنكيــة والصــادر عــن وزارة التوطيــن والمــوارد البشــرية
حيــث يأتــي هذا القرار تنفيذ ًا للحوافــز واالمتيازات التي
تحصل عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4

التدريب والتطويــر:

المشــورة والوقــوف علــى التحديات التــي تواجهها وإيجاد
حلــول لهــا وتطويــر الخدمــات والمنتجــات التــي تقدمهــا
المشاريع العاملة.
6

األراضي الصناعية والتجارية:

ـاء علــى توجيهــات من صاحب الســمو الشــيخ ســعود بن
بنـ ً
صقــر عضــو المجلــس األعلــى حاكــم رأس الخيمــة بمنح
أراض صناعيــة وتجاريــة للمواطنيــن الشــباب الراغبيــن
ٍ
فــي تأســيس مشــاريعهم الصناعيــة والتجاريــة ،عملــت
المؤسســة علــى اســتقبال ومراجعــة الطلبــات المقدمــة
وإبــداء الــرأي والتوصيــة فيهــا بمــا يتالئــم وطبيعــة
المشاريع المقدمة.
7

اتفاقيـــات وشراكـــات:

إيمان ًا منها بأهمية التدريب والتأهيل لالرتقاء بمهارات
رواد األعمــال وتنميــة خبراتهــم في إدارة أعمالهم وتجاوز
المعوقــات فــي ســوق مفتــوح يتميــز بالتنافســية ،تنظــم
المؤسســة العديــد مــن البرامــج التدريبيــة والملتقيــات
8
علــى مــدار العــام بالتعــاون مــع شــبكة من مــزودي خدمات
خدمات متكاملـــة :
التدريــب ،إضافــة إلــى البرامــج التوعويــة التــي تنفذهــا توفــر مؤسســة ســعود بــن صقــر حزمــة متكاملــة مــن
بهــدف تطويــر معرفــة ومهــارات رواد األعمــال وإطالعهــم الخدمــات التــي توفــر ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة
علــى كل ماهــو جديــد مــن األبحاث والدراســات واألنظمة والمتوسطة من المواطنين كل ما يحتاجونه للولوج إلى
والقوانيــن وكل مــا مــن شــأنه المســاعدة فــي تطويــر عالم األعمال ومنها:
مشاريعهم والنهوض بها.
ֺ ֺاعفاءات من رسوم الرخص التجارية.
ֺ ֺرسائل توصية.
5
ֺ ֺاستشارات اقتصادية وقانونية مجانية.
استشارات مختلفـــة:
توفر المؤسســة استشــارات إدارية وفنية ومالية ومســاعدة ֺ ֺأولوية في الترشيح للمعارض العالمية والمحلية.
في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الناشئة ֺ ֺاستخدام شعار المؤسسة.
وتراجــع الدراســات التــي تقــدم لهــا إلبــداء الــرأي وتقديــم ֺ ֺخصومات على العديد من الخدمات.
االستشــارات ،كا تقــوم أجهــزة المؤسســة بزيــارات تفقديــة ֺ ֺمكاتب مفتوحة ومغلقة لاليجار شاملة جميع الخدمات.
ومتابعات دورية لمشاريع أعضاء المؤسسة بهدف تقديم ֺ ֺقاعة اجتماعات وتدريب
تعمــل المؤسســة باســتمرار علــى توقيــع اتفاقيــات دعــم
وتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات لتوفيــر الدعــم الــازم
ألعضائها لالنطالق بأعمالهم ومشاريعهم.

مؤسسة سعود بن صقر القاسمي لتنمية مشاريع الشباب
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تكــرس مؤسســة ســعود جهودهــا لتذليــل جميــع المعوقــات التــي قــد تصــادف رجــل
األعمــال الشــاب ،وإعــداده ليكــون رجل أعمال أو ســيدة أعمــال ليصبحوا قادة القطاع
الخاص غداً ،وذلك من خالل توفير بيئة جاذبة ألصحاب األفكار المبدعة وتحويلها
إلى مشــاريع مســتقبلية ناجحة ،إضافة إلى تقديم العديد من البرامج والسياســات
التــي تهــدف إلــى تحفيــز الشــركات الصغيرة والمتوســطة لتبني نمــاذج عمل مبتكرة
ورفع إنتاجيتها لتسهم في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي مبني على المعرفة.
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استثمـــــر في رأس الخيمة

تلع ــب كل م ــن غرف ــة تج ــارة وصناع ــة رأس
الخيم ــة والدائ ــرة االقتصادي ــة وهيئ ــة
االس ــتثمار وهيئة المناطق الحرة وغيرها
م ــن األجه ــزة الحكومي ــة دورا محوري ــا
ف ــي تس ــهيل اإلج ــراءات وتقدي ــم الحواف ــز
والدع ــم ال ــازم نج ــاح مهم ــة االس ــتثمار
ف ــي اإلم ــارة و تأكي ــد مب ــدأ الش ــراكة م ــع
المس ــتثمرين بكل مراح ــل أعمالهم حيث
يأتي هذا تجسيدا لرؤية القيادة في جذب
ودعم االستثمار المباشر إلى اإلمارة" .

بقلم  :يوسف النعيمي

1

10

أسبــاب تدفعك

لالســتثمار فــي

رأس الخيمـــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـــداد :قســـم المحليـــات

تؤكـــد الدراســـات واإلحصـــاءات أن اقتصـــاد رأس اخليمـــة مـــن بـــن أســـرع

املتالحق ــة للتط ــورات واألج ــداث لينج ــح يف حتقي ــق مع ــدالت من ــو إيجابي ــة
ومس ــتقرة أعل ــى مم ــا حققت ــه معظ ــم دول املنطق ــة ،وم ــن املتوق ــع أن يحاف ــظ
علـــى زخـــم هـــذا النمـــو خـــال الفتـــرة القادمـــة ،وهنـــا نضـــع بـــن ايديكـــم
عشـــرة أســـباب تدعوكـــم لالســـتثمار يف رأس اخليمـــة:
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2

تتمت ــع رأس الخيمة بموقع جغرافي اس ــتراتيجي
حيوي ،وتربطها بباقي االمارات ش ــبكة من الطرق
الحديثة والتي تسهل عملية االنتقال منها وإليها،
وله ــا حدود طويلة مع س ــلطنة عمان وتربط إمارة
رأس الخيمة بين أسواق الشرق األقصى واألسواق
األوروبي ــة واألمريكي ــة ،وحت ــى تحق ــق أقص ــى
اس ــتفادة م ــن تل ــك المي ــزة تق ــوم بعملي ــات تطوير
مس ــتمرة ف ــي بنيتها األساس ــية ومرافقه ــا الجوية
والموانئ لتكون المركز المحوري في المنطقة.
3

شبكة لوجستية متطورة خاصة في مجال الشحن
بأنواع ــه الثالث ــة الج ــوي الب ــري والبح ــري ،حي ــث
يضم ميناء صقر الميناء الرئيسي لإلمارة ثمانية
مراسي عميقة ويقدم خدمات متنوعة منها تموين
الس ــفن والتخزي ــن والتفري ــغ والش ــحن ،باإلضافة
لع ــدد آخر من الموان ــئ البحرية الهامة والمجهزة

4

تعتم ــد االم ــارة التن ــوع االقتص ــادي كخي ــار
اس ــتراتيجي لتحقي ــق التنمي ــة االقتصادي ــة
المس ــتدامة .حي ــث تهت ــم بتطوي ــر القطاع ــات
واألنش ــطة االقتصادي ــة بكاف ــة أنواعه ــا ،بعيد ًا عن
التقلب ــات الح ــادة الت ــي تنت ــج ع ــن تركي ــز النم ــو
ف ــي قط ــاع معي ــن كما هو الح ــال بالنس ــبة للقطاع
النفطي في دول المنطقة.
5

يب ــرز قط ــاع الس ــياحة الي ــوم عل ــى رأس القطاع ــات
االقتصادي ــة األكث ــر توفي ــرا للف ــرص االس ــتثمارية
ف ــي اإلم ــارة ،حي ــث تتكام ــل بالخدم ــات م ــن حي ــث
النق ــل والفن ــادق والمعلوم ــات الس ــياحية والدع ــم
الحكومي للقطاع باإلضافة الى التسويق الموازي
الذي يضع اإلمارة على خارطة السياحة الداخلية
واإلقليمية والدولية.
6

تش ــجيع االس ــتثمار الصناعي ،وبصف ــة خاصة في
الصناع ــات التحويلي ــة والبن ــاء والتش ــييد ،وق ــد
نجح ــت بع ــض الصناع ــات باإلم ــارة ف ــي اكتس ــاب

7

توف ــر قطاع ــات أخ ــرى مث ــل العق ــارات والزراع ــة
والم ــواد الغذائي ــة والخدمات بأنواعه ــا المختلفة
مع ــدالت عوائ ــد مرتفعة وبيئة أعم ــال صحية ذات
رواج ومخاط ــر منخفض ــة تلب ــي احتياج ــات س ــوق
اإلم ــارة المتزاي ــدة باإلضاف ــة إلى اآلف ــاق الوطنية
واإلقليمية والدولية.
8

توف ــر األراضي والمخازن لغايات اإليجار والتملك
بأس ــعار تنافس ــية تجع ــل م ــن ق ــرار االس ــتثمار ف ــي
اإلمارة قرارا رش ــيدا ،باإلضافة النخفاض تكاليف
العمليات التشغيلية ،حيث يمكن تأسيس األعمال
مع انخفاض اإلنفاق الرأس ــمالي للش ــركات بنسبة

9

تعزي ــز القط ــاع المال ــي ،وإط ــاق العدي ــد م ــن
المش ــروعات العمراني ــة والس ــياحية الضخم ــة،
وارتف ــاع مع ــدالت النم ــو في إطار تنمية مس ــتدامة
ومتوازن ــة تعتم ــد على تنويع القاع ــدة االقتصادية
م ــن أج ــل خل ــق المزيد م ــن فرص العم ــل وتعظيم
ف ــرص االس ــتثمار وتنوي ــع مص ــادر الدخ ــل وتعزيز
مس ــاهمة القط ــاع الخ ــاص ف ــي عملي ــة التنمي ــة
وارتفاع مس ــتويات اإلنتاجية واألداء وتوفير القوى
العاملة الماهرة والمؤهلة علميا.
10

تمثل اإلمارة مكانا عصريا آمنا ومتعدد الثقافات،
حيث تتوافر فيها كافة المرافق الطبية والتعليمية
الحديث ــة ،باإلضاف ــة إلى أماكن الترفيه والتس ــوق
وممارس ــة الرياض ــة .والنغف ــل التطوير المس ــتمر
ف ــي قواع ــد البيان ــات الت ــي توف ــر للمس ــتثمرين
بالتعاون مع مراكز اإلحصاء الوطنية وغيرها من
الس ــلطات االتحادية والمحلية .وتوافر الش ــفافية
في القوانين واللوائح التنظيمية ،وسهولة وسرعة
اإلجراءات ،باإلضافة إلى توافر وس ــائل االتصاالت
المتطورة والخدمات التسويقية

المصدر :غرفة رأس الخيمة

االقتصادي ــات من ــو ًا يف املنطق ــة وأكثره ــا اس ــتقرارا واس ــتطاع عب ــور التأثي ــرات

دع ــم المح ــدود م ــن القي ــادة السياس ــية للمبادرات
االس ــتثمارية الحقيقي ــة حيث ت ــم تخويل األجهزة
الحكومي ــة المحلي ــة واالتحادي ــة بتذلي ــل كاف ــة
الصعوب ــات الت ــي ق ــد تواج ــه المس ــتثمرين ب ــكل
مراحل أعمالهم ،هذا إلى جانب االستقرار األمني
مم ــا يع ــزز حضوره ــا كس ــوق ناضج ــة ومتط ــورة
بحوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية كاملة.

بأح ــدث المع ــدات ،باإلضاف ــة لوج ــود مط ــار رأس
الخيمة الدولي في وسط المدينة التي تبعد نحو
 10دقائق فقط عن المناطق الصناعية التي تتيح
للمستثمر االستفادة من الحوافز والمزايا.

سمعة عالمية والوصول إلى مراكز مرموقة عالميا
مث ــل صناع ــات األدوي ــة والس ــيراميك واإلس ــمنت،
وصناع ــات أخ ــرى كالطاب ــوق والب ــاط واألحج ــار
والرخ ــام واإلس ــفلت والبالس ــتيك والق ــوارب
واألصب ــاغ واأللمنيوم واأللب ــان والدواجن والتمور،
وم ــازال ه ــذا القطاع قادرا عل ــى تقديم المزيد من
الفرص االس ــتثمارية المجدية .كم ــا تتمركز فيها
صناع ــة الم ــواد االس ــتخراجية واإلنش ــائية وم ــواد
البناء بصورة أساسية فيها ،وذلك لتميزها بتوافر
الم ــواد الخ ــام وقربها م ــن منافذ التصدي ــر البرية
والبحرية.

 ،%20وارتف ــاع اإليرادات الصافية بنس ــبة تتراوح ما
بي ــن  %30إل ــى  %35مقارن ــة م ــع اإلم ــارات األخ ــرى
وباقي دول المنطقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« ..بعد خسارتي سباق الـ  100متر ،قال لي أحدهم
"يوس ــين ال تقل ــق ،فمحم ــد عل ــي خس ــر مبارات ــه
األخي ــرة أيضـ ـ ًا ،إذن ال تتوقف عند هذا" ،وبالنس ــبة
ل ــي لق ــد أثبت نفس ــي س ــنوات متتالية عب ــر حياتي
المهني ــة .ال أعتق ــد أن بطول ــة واح ــدة أو س ــباق ًا
واح ــد ًا أو حقيق ــة أ َّن ــي ل ــم ُأن ـ ِـه س ــباقي األخي ــر ،قد
تغير حقيقة ما فعلته في هذه الرياضة.»..
به ــذه الكلم ــات الملهمة و َّدع أس ــرع رج ــل في العالم
يوس ــين بول ــت مضامي ــر ألع ــاب الق ــوى العالمي ــة،
ليكم ــل مش ــواره منطلقـ ـ ًا م ــن حي ــاة ش ــاقة طالم ــا
أمدته بالعزيمة واإلرداة.
ش ــهدت أزق ــة تيريالون ــي في جامايكا نش ــأة العداء
العالم ــي بولت في عائلة فرض الفقر المدقع على
أفراده ــا الحرمان والحاج ــة ،لكنه منحها التحدي
والعزيم ــة .كان وال ــده حازمـ ـ ًا يضرب ــه لتقوي ــم
س ــلوكه ،وكانت أمه ملهم ــة ومحفزة .لفتت مواهبه
الرياضي ــة وبنيت ــه الجس ــمانية معل ــم صف ــه فعمل
عل ــى تنميته ــا بالتدري ــب الص ــارم ،فأصبح في س ــن
الثانية عش ــرة أس ــرع عداء في مدرسته ،وسرعان ما
تحول بعد ذلك لبطل على مس ــتوى مدارس بالده،
ومنها إلى بطل على المستوى الكاريبي.
ج ــذب األض ــواء العالمي ــة إلي ــه ف ــي ع ــام  ،2002وهو
ف ــي س ــن الخامس ــة عش ــرة إثر ف ــوزه ببطول ــة العالم
للناش ــئين بس ــباق  200مت ــر ،فض ـ ًـا ع ــن مس ــاعدته
للمنتخ ــب الجامايك ــي عل ــى الف ــوز بميداليتي ــن
فضيتي ــن ،ف ــكان أصغر بط ــل في البطولة ،وس ــرعان
م ــا دخ ــل مج ــال االحت ــراف وتحض ــر للمش ــاركة في
معظ ــم البط ــوالت العالمي ــة ،وف ــي مضم ــار ألع ــاب
الق ــوى تحطمت تحت أقدام بولت األرقام العالمية
كما تحطمت أحالم منافس ــيه بالفوز ،ورغم تعرضه
لبع ــض اإلصاب ــات ف ــي الق ــدم والت ــي أقعدت ــه ع ــن
تحقي ــق حلم ــه بالف ــوز وتحطي ــم األرق ــام القياس ــية
أحيان ًا ،فإنه سرعان ما كان ينهض ،ويشحذ عزيمته
متس ــلح ًا باألم ــل لينطل ــق م ــن جدي ــد ،فل ــم يك ــن
الفشل أو غيره ليكبح جماح نفسه التواقة للفوز.
ق ـ َّـدرت مجل ــة فورب ــس أرب ــاح بول ــت ف ــي ع ــام 2016
بثالثي ــن ملي ــون دوالر ،ويحس ــب ل ــه مهارت ــه ف ــي
إدارة األعم ــال وتنوي ــع مداخيل ــه وتوجيهه ــا،
ويس ــتعين بولت بمجموعة من المستشارين ألخذ
نصيحته ــم فيم ــا يخ ــص أي مش ــروع جدي ــد يق ــرر
تنفي ــذه ،فإل ــى جان ــب عمل ــه كوج ــه إعالني لش ــركة
بوم ــا ،يمتلك ش ــركة ألبس ــة والعديد م ــن العقارات
ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ،ومجموع ــة
تجارية من المطاعم لتقديم األطباق الجامايكية
التقليدي ــة والهامبرغ ــر "عل ــى طريق ــة يوس ــين"،
لمشاركة العالم النكهة الجامايكية.
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صنـــع فـــي راك

KLUDI RAK
أول مصنع للخالطات في
اإلمـارات ودول الخليــج
تجمـــع "كلودي راك" في وجودها بين فلســـفتين عريقتين؛ فلســـفة تقوم على الجـــودة والكفاءة،
وفلســـفة تقوم على العراقة والفخامة ،ليأتي هذا المزيج الســـاحر بين كلودي كمنتج ألماني عالي
الجودة من جهة وسيراميك رأس الخيمة ،أكبر مصنع للسيراميك في العالم.

حوار  :خولة إبراهـــيم

مجلة راك بيزنس التقت المدير العام لشركة "كلودي راك" األستاذ عماد كوكش
وال ــذي حدثن ــا بش ــغف كبير عن هذه العالمة الرائ ــدة ،وعن بداياتها وحضورها في
السوق المحلية واإلقليمية قائال" :جاءت االنطالقة من مبدأ ضرورة تأمين منتج
متكامل يلبي الطلب المتنامي على منتجات شركة سيراميك رأس الخيمة ،فإلى
جان ــب منتج ــات الس ــيراميك كان البد من وج ــود خالطات للحمام ــات والمطابخ،
ف ــكان توج ــه الش ــركة لس ــد ه ــذه الفج ــوة بالس ــعي إل ــى تقدي ــم خدم ــة متكامل ــة
لعمالئه ــا لتحق ــق بذل ــك معادل ــة الجودة والتكام ــل التي تعمل عليها "س ــيراميك
رأس الخيم ــة" ،وم ــن هنا أتت ش ــراكتها االس ــتراتيجية مع ش ــركة كل ــودي األلمانية
رائدة تجهيزات الحمامات والمطابخ منذ العام ".. 1926
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ومنذ افتتاحها بدأت ش ــركة "كلودي راك" بتغطية
كل احتياج ــات مش ــاريع "س ــيراميك رأس الخيمة"
وب ــدأ العم ــل بالتوس ــع لتغطية احتياجات الس ــوق
المحلي ــة بش ــكل ع ــام والعم ــل عل ــى التصدي ــر
واالنتش ــار ف ــي الوط ــن العرب ــي وش ــمال إفريقي ــا
وش ــبه القارة الهندية .فاجتمعت الجودة األلمانية
م ــع الرؤي ــة اإلبداعي ــة اإلماراتي ــة لتق ــدم للس ــوق
المحل ــي واإلقليم ــي أفض ــل تجهي ــزات الحمام ــات
والمطاب ــخ بج ــودة عالمي ــة تجم ــع بي ــن الش ــكل
األنيق والتكنولوجيا المبتكرة.
وتؤكد "كلودي راك" حضورها كعالمة تلتزم معايير
االس ــتدامة والحف ــاظ عل ــى البيئ ــة وخصوص ــا
ترش ــيد استهالك المياه ،وعن هذا االلتزام حدثنا
كوك ــش قائ ــا" :إن أس ــاليب اإلنت ــاج الصديق ــة
للبيئة واالس ــتخدام الذكي للموارد يش ــكل التزام ًا
طوي ــل األج ــل بالنس ــبة لن ــا ،فمن ــذ البداي ــة ت ــم
تجهي ــز مصن ــع "كل ــودي راك" بأح ــدث التقني ــات،
وت ــم اس ــتيراد معظ ــم اآلالت م ــن ألماني ــا ،ونعم ــل
عل ــى تقدي ــم منتج ــات فري ــدة م ــن نوعه ــا تحافظ
عل ــى المياه وتك ــون صديقة للبيئ ــة وتلتزم معايير
االس ــتدامة ،ب ــدء ًا من المواد األولية المس ــتخدمة
ف ــي التصني ــع والمطابق ــة للمواصف ــات االوربي ــة
م ــرور ًا بمراح ــل التصني ــع واإلنت ــاج حت ــى وص ــول
المنتج للعميل بشكله النهائي "..

وتاب ــع كوك ــش قائ ــا" :إنن ــا ف ــي "كل ــودي راك"
ملتزمي ــن مهنيـ ـ ًا وأخالقيـ ـ ًا تج ــاه بيئتن ــا وتج ــاه
األجي ــال القادم ــة ،ونص ـ ّـدر أنفس ــنا كأمن ــاء عل ــى
ترشيد المياه ،حيث يركز المعدل العالمي لتدفق
المي ــاه م ــن الخالط ــات عل ــى  9ليت ــر ف ــي الدقيقة،
فق ــد التزمن ــا وذل ــك ف ــي جمي ــع منتجاتن ــا ف ــي
اإلم ــارات تماش ــي ًا م ــع توجيه ــات هيئ ــة اإلم ــارات
للمواصف ــات والمقايي ــس بمع ــدل تدف ــق للمي ــاه
 6ليت ــر ف ــي الدقيق ــة ،كم ــا والتزمن ــا بالمقي ــاس
المح ــدد بالمنتجات المخصص ــة للمرافق العامة
والت ــي عليه ــا ضغ ــط ف ــي االس ــتهالك كالمراك ــز
التجاري ــة والحدائق العام ــة وغيرها بمعدل تدفق
 2ليت ــر ف ــي الدقيق ــة ،والي ــوم لدين ــا أعل ــى مع ــدل
حفظ وترش ــيد الستهالك الماء في العالم بحيث
يصل إلى  0,6ليتر في الدقيقة "..
وع ــن الممي ــزات التي تختص بها منتجات "كلودي
راك" ق ــال كوك ــش" :تجم ــع "كل ــودي راك" م ــا بي ــن
البراعة التقنية والقدرة التش ــغيلية العالية ،ويتم
تصني ــع كاف ــة منتجاته ــا بعناية ودق ــة تلتزم الذوق
المحل ــي الراقي وتتابع آخ ــر تطورات التكنولوجيا
ومعايي ــر االس ــتدامة .ومقارن ــة بالمنتج ــات
التقليدي ــة لتوفي ــر المي ــاه توفر منتجاتن ــا العديد
من المزايا كالحماية الفائقة من التكلس ومعدل
تدف ــق مثال ــي للمي ــاه حت ــى ف ــي الظ ــروف الصعبة
لتدف ــق المي ــاه ،باإلضاف ــة إل ــى فالت ــر مض ــادة
لالنسداد والرواسب"..
وتثم ــن " كل ــودي راك" عاليـ ـ ًا والء وثق ــة عمالئه ــا،
فس ــعت لتقدي ــم كفال ــة مصنعي ــة مضاعف ــة تمت ــد
لعشر س ــنوات ،وقطع غيار أوروبية صديقة للبيئة،
كل ه ــذا مع ــزز ًا بخدم ــات م ــا بع ــد البي ــع ،ع ــدا عن
تخصيص رقم مجاني للتواصل المباشر مع فريق
العم ــل  800KLUDIباالضافة الى خدمة التحادث
المباش ــر ف ــي موق ــع الش ــركة االلكترون ــي (LIVE
 )CHATو ذل ــك الس ــعاد اكب ــر قدر م ــن المتعاملين
ب ــكل تمي ــز ،حيث الحظنا كمية الس ــعادة المتوفرة
اص ــا في بيئ ــة العمل بين الموظفين  ،و التي هي
اهم دافع لالقبال على توفير هذه الخدمات.
وع ــن المكان ــة الت ــي تتبوأه ــا الي ــوم "كل ــودي راك"
ف ــي س ــوق صناعة خالط ــات المطاب ــخ والحمامات

أك ــد كوك ــش قائ ــا" :ألن اهتمامن ــا بالج ــودة واالبت ــكار يكم ــن ف ــي كل تفاصيل
المنتج ،فقد تمكنت "كلودي راك" من تبوأ مكانة مرموقة في السوق المحلية
واإلقليمي ــة ،ونال ــت بذل ــك ثق ــة العمالء لتصب ــح اختيارهم األمث ــل بفضل ما
تقدمه من منتجات عالية الجودة .كما وكس ــبت ثقة المهندس ــين المعماريين
وخب ــراء الديكور الداخلي ومخططي المش ــاريع .فأصبح ــت بجدارة االختيار
األكث ــر تفضي ـ ًـا م ــن كاف ــة القطاع ــات التجاري ــة والصناعي ــة والس ــكنية،
وأك ــدت حضوره ــا م ــع أب ــرز المش ــاريع الضخم ــة في الدول ــة من فن ــادق كبرى
ومستشفيات ،وتعاونت مع العديد من الهيئات الحكومية والخاصة باإلضافة
للعدي ــد م ــن المش ــاريع الضخم ــة ف ــي المملكة العربي ــة الس ــعودية والبحرين
ومصر واألردن ولبنان وغيرها الكثير من الدول"..
وأض ــاف كوك ــش مؤك ــداً" :بع ــد ه ــذه التجرب ــة األقليمي ــة الممت ــدة من ــذ عش ــر
س ــنوات يمكنني اليوم أن أعلن بثقة بأننا نحتل المرتبة االولى للمبيعات في
السوق اإلماراتي ونسعى لنصل لهذا األمر في األسواق المجاورة".
وعن خططهم المستقبلية أشار كوكش" :نطمح في المستقبل ونعزز الطموح
بالعم ــل ال ــدؤوب لزيادة اإلنت ــاج ومواكبة معايير االس ــتدامة وتطورات العصر
على الصعيد التكنولوجي وعلى صعيد الذوق العام للعمالء ،كما سنعمل على
زي ــادة المنتج ــات الصديقة للبيئة ،باإلضافة للتركي ــز على التنوع والتكامل،
ونتطلع في العام  2020لننقل قصة نجاحنا في اإلمارات إلى الخارج ،ونؤكد
على عالمة "صنع في رأس الخيمة" كعالمة فاخرة تنتشر في أنحاء العالم"

"كلودي" في سطور
ֺ ֺفي  2008افتتحت شركة كلودي راك لتعزز
الصناعة المحلية في إمارة رأس الخيمة.
ֺ ֺ"كلودي راك" شـــراكة اســـتراتيجية تجمع
"ســـيراميك رأس الخيمة" وشـــركة كلودي
األلمانية .
ֺ ֺرائدة في صناعة تجهيزات الحمامات والمطابخ
لتعزز عالمة "صنع في رأس الخيمة"
ֺ ֺتفتخـــر بأعلـــى معـــدل حفظ وترشـــيد
الســـتهالك الماء فـــي العالـــم " 0.6ليتر/
دقيقة".
ֺ ֺتتصدى بقوة لترشيد المياه وتلتزم معايير
االستدامة

عمـاد كوكـش ـ املديـر العام لشـركة كلودي راك
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لقـــاء

مال
وأعمال

ولتس ــليط الض ــوء عل ــى طبيع ــة عم ــل ه ــذه الش ــركات وال ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه يف
تدري ــب وتأهي ــل وصق ــل مه ــارات احل ــراس لتك ــون ش ــريك ًا أساس ــي ًا يف دف ــع عجل ــة
النم ــو االقتص ــادي وتأم ــن من ــاخ آم ــن وج ــاذب لالس ــتثمارات ورؤوس األم ــوال
انطالقـ ـ ًا م ــن رؤي ــة "األم ــن اخل ــاص يحم ــي اس ــتثمارك" ،التق ــت "راك بيزن ــس"
ســعادة املقــدم ســعيد عبيــد الشامســي مديــر إدارة تنظيــم شــركات األمــن اخلاصــة
يف اإلدارة العام ــة لإلس ــناد األمن ــي باألمان ــة العام ــة ملكت ــب س ــمو نائ ــب رئي ــس
مجل ــس ال ــوزراء وزي ــر الداخلي ــة ،وال ــذي أك ــد يف بداي ــة حديث ــه ح ــرص وزارة
الداخليــة علــى اتبــاع أفضــل املمارســات املطبقــة يف تنظيــم قطــاع األمــن اخلــاص
ملس ــاعدة جه ــات العدال ــة اجلنائي ــة وتنفي ــذ القان ــون؛ لتك ــون عونـ ـ ًا لألجه ــزة
الشــرطية واألمنيــة يف احلفــاظ علــى األمــن وحمايــة املمتلــكات واالســتثمارات.
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تعزيـز بيئــة جاذبــة لالستثمـــارات:

وب ـ َّـن الشامس ــي أن «دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة تع ــد م ــن أب ــرز ال ــدول
العاملي ــة الت ــي حرص ــت عل ــى توفي ــر بيئ ــة آمن ــة لالس ــتثمار ،وفقـ ـ ًا ألفض ــل
املعايي ــر مب ــا يحق ــق أم ــن وس ــامة املجتم ــع ،»..وأك ــد عل ــى أهمي ــة تطوي ــر
الش ــراكة ب ــن ال ــوزارة وفعالي ــات القط ــاع اخل ــاص املختلف ــة لتوعي ــة وتثقي ــف
أصح ــاب االس ــتثمارات والش ــركات اخلاص ــة بض ــرورة اتب ــاع جمي ــع التعليم ــات
والتوجيه ــات الت ــي تصدره ــا وزارة الداخلي ــة ،مب ــا يضم ــن خل ــق بيئ ــة أمني ــة
مس ــتقرة بعي ــد ًا ع ــن أي منغص ــات ق ــد تعت ــرض س ــبيل تطوي ــر االس ــتثمارات
والعم ــل االقتص ــادي والصناع ــي يف الدول ــة.
شراكــة إستراتيجيــــة:

قــرار وزاري والئحـــة تنفيذيـــة تضبـــط العمــــل:

وق ــال الشامس ــي «إن وزارة الداخلي ــة تؤم ــن بأهمي ــة تطوي ــر الش ــراكة
اإلس ــتراتيجية ب ــن ال ــوزارة والش ــركات املعني ــة بتق ــدمي خدماته ــا األمني ــة
وااللت ــزام باملعايي ــر واالش ــتراطات الت ــي أقره ــا القان ــون االحت ــادي رق ــم 37
لســنة  ،2006والئحتــه التنفيذيــة بشــأن عمــل شــركات األمــن اخلاصــة ،حيــث
يتضم ــن ش ــروط إص ــدار التراخي ــص للخدم ــات الت ــي تقدمه ــا يف مج ــاالت
احلراس ــة األمني ــة العام ــة ونق ــل األم ــوال ومراك ــز النق ــد وأم ــن الفن ــادق
واملستش ــفيات واملط ــارات والبن ــوك والفعالي ــات واملنش ــآت احليوي ــة والتدري ــب
األمن ــي وغيره ــا م ــن األنش ــطة األمني ــة».
وأك ــد ح ــرص ال ــوزارة عل ــى إخض ــاع الش ــركات األمني ــة اخلاص ــة للتدقي ــق
األمن ــي قب ــل ترخيصه ــا ،ويت ــم متابعته ــا دوريـ ـ ًا بع ــد ترخيصه ــا وممارس ــتها
لنش ــاطها ،وتقيي ــم م ــدى ج ــودة اخلدم ــات الت ــي تقدمه ــا حي ــث يت ــم التعام ــل
مــع املالحظــات علــى عمــل تلــك الشــركات بشــكل مســتمر مبــا يعــزز التحســن
والتطوي ــر يف قط ــاع األم ــن اخل ــاص.
 48شركـــة مرخصــة حتت مظلـــة وزارة الداخليـــة:

مدي ــر إدارة تنظي ــم ش ــركات األم ــن اخلاص ــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األمن الخـاص شريـك

حقيقي في خلق بيئـة
استثمــــارية مستقرة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح ــوار :زين ــب ش ــيحة
حتــرص دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى تعزيــز دورهــا يف تطويــر قطــاع
األمــن اخلــاص؛ ليكــون أكثــر حرفيــة ملواكبــة االحتياجــات األمنيــة املســتقبلية،
وحتقيــق تطلعــات احلكومــة يف جعــل الدولــة مركــز ًا الســتقطاب أفضــل اخلبــرات
العاملي ــة وتطبي ــق أفض ــل املمارس ــات املتقدم ــة الت ــي تس ــهم يف حماي ــة املجتم ــع
ووقايتــه مــن اجلرميــة ومســبباتها ،وتعزيــز أعلــى مســتويات األمــن واالســتقرار.
إن فكــرة تنظيــم شــركات األمــن اخلاصــة نبعــت مــن واقــع األهميــة التــي يحتلهــا
ه ــذا اجلان ــب يف املؤسس ــة الش ــرطية ،اس ــتناد ًا إل ــى التحدي ــات ومواجه ــة أي
مخاطــر يف البيئــة الداخليــة مــن أجــل احلــد مــن تأثيراتهــا الســلبية ،اســتجابة
لرس ــالة وزارة الداخلي ــة يف بن ــاء ثقاف ــة اجتماعي ــة تؤم ــن ب ــأن احت ــرام القان ــون
متحض ــر تس ــوده العدال ــة واألم ــن.
ه ــو رك ــن أساس ــي لبن ــاء مجتم ــع
ّ

املستجيـــب األول يف موقــــع احلـــدث:

وأوض ــح الشامس ــي أن «ش ــركات األم ــن اخلاص ــة تق ــوم ب ــدور مه ــم يف احملافظ ــة
عل ــى حال ــة األم ــن واالس ــتقرار الت ــي تتمت ــع به ــا الدول ــة م ــن خ ــال وجوده ــم
يف مختل ــف القطاع ــات واملؤسس ــات بالدول ــة وتأمينه ــم لكثي ــر م ــن املواق ــع،
باعتباره ــم املس ــتجيب األول يف موق ــع احل ــدث ،وقيامه ــم باتخ ــاذ اإلج ــراءات
األولي ــة الت ــي حت ــد م ــن تفاق ــم احل ــدث.
كذل ــك تأمينه ــم مس ــرح اجلرمي ــة حت ــى وص ــول األجه ــزة األمني ــة املختص ــة
ملوق ــع احل ــدث أو اجلرمي ــة ،كم ــا يس ــهم الش ــق الوقائ ــي م ــن جانبه ــم باحل ــد
م ــن وق ــوع اجلرائ ــم».

وذكــر أن «إدارة تنظيــم شــركات األمــن اخلاصــة بــاإلدارة العامــة لإلســناد األمنــي
يف األمان ــة العام ــة ملكت ــب س ــمو نائ ــب رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء وزي ــر الداخلي ــة
قام ــت برب ــط اإلدارة والش ــركات املعني ــة يف منظوم ــة إلكتروني ــة متكامل ــة
تق ــدم خدم ــات األم ــن اخل ــاص يف الدول ــة ،وتش ــتمل عل ــى مج ــاالت التدري ــب
والترخيــص واملتابعــة الالحقــة ،وتعــزز مــن ســهولة اســتالم التقاريــر واملعلومــات
األمني ــة بطريق ــة حتق ــق س ــرعة يف االس ــتجابة والتواص ــل وتوفي ــر البيان ــات.
وعمل ــت عل ــى تنفي ــذ مجموع ــة م ــن املش ــروعات واملب ــادرات بالتنس ــيق م ــع
اجله ــات املختص ــة يف وزارة الداخلي ــة ،م ــن بينه ــا أمتت ــة اخلدم ــات اإلداري ــة
والعملي ــات لدع ــم دوره ــا اإلش ــرايف عل ــى قط ــاع األم ــن اخل ــاص يف الدول ــة،
ويج ــري العم ــل عل ــى تنفي ــذ مب ــادرة إع ــداد معايي ــر لتصني ــف الش ــركات
األمنيــة ،والتــي وصــل عددهــا إلــى  48شــركة يف الدولــة ضمــن إطــار اختصــاص
وزارة الداخلي ــة».

وب ـ َّـن الشامس ــي أن ــه بفض ــل التع ــاون والتواص ــل املش ــترك م ــع قط ــاع األم ــن
اخل ــاص ،ووفقـ ـ ًا للتقاري ــر الدوري ــة ،ش ــهد القط ــاع متي ــز ًا وحتس ــن ًا كبي ــر ًا
باس ــتمرار ،وحق ــق رضـ ـ ًا كبي ــر ًا ل ــدى املتعامل ــن خ ــال الس ــنوات القليل ــة
املاضي ــة ،وأن أس ــباب ه ــذا التمي ــز تع ــود إل ــى الدع ــم الكبي ــر م ــن القي ــادة
الشــرطية لقطــاع األمــن اخلــاص بجانــب تعــاون الشــركات األمنيــة اخلاصــة
يف تنفيــذ القــرار الــوزاري رقــم  557لعــام  2008بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون
االحت ــادي رق ــم  37لس ــنة  2006بش ــأن ش ــركات األم ــن اخلاص ــة.
ُ
والنهـوض بسالمــة املجتمـــع:
منــع اجلرميــة
ُ

وأش ــار الشامس ــي إل ــى ح ــرص إدارة تنظي ــم ش ــركات األم ــن اخلاص ــة عل ــى
تعزي ــز الش ــعور باالطمئن ــان م ــن خ ــال وج ــود موظف ــي األم ــن يف القطاع ــات
احليوي ــة به ــدف توفي ــر بيئ ــة آمن ــة ألف ــراد املجتم ــع واملؤسس ــات ،وكمس ــتجيب
أول وداعــم ألجهــزة الشــرطة ،مك ّرســة بذلــك عقيــدة تكامليــة موائمــة لقواعــد
ومرتك ــزات األم ــن واألم ــان ،وف ــق رؤي ــة عصري ــة حتق ــق نقل ــة نوعي ــة يف األداء
املتميــز ،وتســهم يف احلــد مــن ارتــكاب اجلرميــة والنهــوض بســامة املجتمــع

ودعـــا الشامســـي الشـــركات والفعاليـــات االقتصاديـــة املختلفـــة كافـــة
لالعتمـــاد علـــى احلـــراس املرخصـــن يف قطـــاع االســـتثمار ،األمـــر الـــذي
يســهم يف احلــد مــن وقــوع احلــوادث مبختلــف أنواعهــا كاحلرائــق وعمليــات
الســـطو وغيرهـــا مـــن اجلرائـــم ،ويوفـــر مناخـــ ًا آمنـــ ًا وصحيـــ ًا لتنميـــة
األعمـــال واالســـتثمارات ،انطالقـــ ًا مـــن القـــدرة واخلبـــرة التـــي ميتلكهـــا
قط ــاع األم ــن اخل ــاص يف مواجه ــة التحدي ــات واالحتم ــاالت كاف ــة؛ نظ ــر ًا
لكف ــاءة املع ــارف وأن ــواع التدريب ــات التخصصي ــة الت ــي تتلقاه ــا الك ــوادر
البشـــرية يف إدارة تنظيـــم شـــركات األمـــن اخلاصـــة ويف املعهـــد األمنـــي
الوطن ــي ،م ــن خ ــال حتدي ــد أولوي ــات املخاط ــر وأهميته ــا وتصنيفاته ــا.

25 | RAKBUSINESS

تنمية اقتصادية

األمن المؤسسي ،البعد التالي
لق ــد ش ــهد العق ــد الماضي تحوال كلي ــا في الممارس ــات التجارية واألوليات الش ــخصية،
فنحن اليوم ننجز أش ــياء كثيرة أس ــرع و أس ــهل وبش ــكل مختلف عن ما كان عليه الحال
خ ــال الس ــنوات الماضي ــة .فق ــد فرض ــت التقني ــة الرقمي ــة حضوره ــا بقوة عل ــى حياتنا
اليومي ــة ب ــكل تفاصيلها االجتماعية والعلمي ــة والعملية.واليتوقف األمر على عند هذا
الحد فاالجتماعات االفتراضية سوف تصبح ممارسة روتينية كذلك.

تســعى دائــرة الطيــران المدنــي للحفــاظ
علــى سياســة الســماء المفتوحــة لتشــجيع
نمو الطيران المحلي والدولي في اإلمارة

دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعـــداد :قســـم المحليـــات

منذ إنشائها في عام  1976تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب
الس ــمو الش ــيخ سعود بن صقر القاس ــمي عضو المجلس األعلى
حاك ــم رأس الخيم ــة ،وبتوجيه ــات م ــن س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن
سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس
التنفي ــذي لتطوي ــر قط ــاع الطي ــران المدن ــي ف ــي رأس الخيم ــة،
ولمواكب ــة التط ــور الهائ ــل ال ــذي يش ــهده ه ــذا القط ــاع محليـ ـ ًا
وعالميـ ـ ًا ،ومتابع ــة جميع المش ــاريع واالس ــتثمارات الرائجة في
ه ــذه الصناع ــة ،وفي الوقت الذي تمض ــي فيه إمارة رأس الخيمة
قدمـ ـ ًا ف ــي تأكي ــد موقعها الرائد كوجهة س ــياحية مميزة ،تس ــعى
دائ ــرة الطي ــران المدن ــي ف ــي رأس الخيم ــة إل ــى االرتق ــاء بقطاع
النق ــل الج ــوي ف ــي اإلم ــارات الش ــمالية إل ــى آف ــاق جدي ــدة م ــن
التميز ،بالتزامن مع دعم الخطط التنموية الطموحة لإلمارة.
وتس ــعى دائ ــرة الطي ــران المدن ــي ف ــي رأس الخيم ــة للحف ــاظ عل ــى
االس ــتمرار ف ــي تروي ــج سياس ــة الس ــماء المفتوح ــة ،والت ــي ته ــدف
إل ــى تش ــجيع نم ــو الطيران المحل ــي والدولي في اإلم ــارة على قدم
المساواة مع صناعة الطيران المدني العالمي.
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وتش ــرف الدائ ــرة عل ــى الطي ــران المدن ــي وتنظي ــم
ش ــؤونه ف ــي اإلم ــارة ،وذلك به ــدف المحافظة على
أم ــن وس ــامة المج ــال الج ــوي وحرك ــة الطي ــران
والمالحة الجوية ،وااللتزام بأعلى معايير الجودة
بتوجي ــه م ــن الهيئ ــة العام ــة للطي ــران المدني في
الدول ــة به ــدف توفير أفض ــل خدم ــات الطيران مع
االلت ــزام بأمن وس ــامة إقليم الدولة ودعم صناعة
الطيران والفضاء الذي يعلوه.
تش ــرف دائ ــرة الطي ــران المدن ــي ف ــي اإلم ــارة م ــن
الناحي ــة اإلدارية والفنية عل ــى مطار رأس الخيمة
الدول ــي ،وتتول ــى إص ــدار الموافق ــات المبدئي ــة
للش ــركات الراغب ــة ف ــي ممارس ــة أنش ــطة الطي ــران
المدن ــي الخاص ــة بالش ــركات الراغب ــة ف ــي العم ــل
عب ــر المطار ،كما تش ــرف على جميع العاملين في
المط ــار ف ــي مج ــال الس ــامة واألم ــن والتأك ــد من
س ــامة التدابي ــر الت ــي تكف ــل ع ــدم اإلخ ــال بأمن

المنطقة الخاصة بالمطار وسير العمل فيه.
وتتصدى بجدارة لتأمين س ــامة المالحة الجوية
وحس ــن عمل أجهزته ــا ،وتتولى عملي ــات التفاوض
مع الخطوط الجوية ،ومتابعة أمور وكاالت السفر
والش ــحن الج ــوي ،ومن ــح التس ــهيالت الالزم ــة،
والعم ــل حلق ــة وص ــل بينها وبي ــن الحكوم ــة بما ال
يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة.
وتق ــوم الدائ ــرة بش ــكل ممنهج بالتعاون والتنس ــيق
م ــع الجهات الحكومية االتحادي ــة والمحلية فيما
يتعلق بش ــؤون الطيران المدني ،وتنسق مع جميع
الشركاء في اإلمارة لتنمية قطاع السياحة والسفر
وتعزي ــز النمو االقتص ــادي في اإلمارة ،وخلق قيمة
مضاف ــة للمس ــتثمرين المحليي ــن واألجان ــب على
ح ــد س ــواء؛ لتعزيز اإلم ــارة كوجهة جاذبة للس ــياح
واالستثمارات على حد سواء.
وتتج ــه الدائ ــرة لعق ــد المزي ــد م ــن االتفاقي ــات؛
لتعزي ــز حض ــور رأس الخيم ــة كعالم ــة ب ــارزة ف ــي
صناعة الطيران وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية
ممي ــزة ،وتعزي ــز النم ــو االقتص ــادي ف ــي اإلم ــارة،
ومنه ــا االتفاقي ــة م ــع "العربية للطي ــران" ،لتصبح
األخي ــرة بموجبه ــا الناق ــل الرس ــمي إلم ــارة راس
الخيمة.،
وق ــد س ــاهمت ه ــذه الخط ــوة ف ــي رب ــط اإلم ــارة
بالعدي ــد من الوجهات الحيوية في المنطقة .كما
تعمل على اس ــتقطاب المزيد من شركات الطيران

اإلقليمي ــة والعالمي ــة إل ــى المط ــار والمنطق ــة عام ــة لربط رأس
الخيم ــة بالعدي ــد م ــن الوجه ــات الحيوية ف ــي المنطق ــة ،وزيادة
ع ــدد الرح ــات الجوي ــة الت ــي يمك ــن للمقيمي ــن ف ــي اإلم ــارة
واإلمارات الشمالية المجاورة الوصول إليها.
وس ـ َّـجل مط ــار رأس الخيم ــة الدول ــي في  2017ارتفاعـ ـ ًا ملحوظاً
ف ــي أع ــداد ال ــركاب بنس ــبة  %9بع ــد أن ش ــهدت مرافقه وأقس ــامه
ومباني ــه وأجهزت ــه تطوي ــر ًا وتحديث ًا يواكب تط ــور صناعة النقل
الج ــوي ،لتؤك ــد مرة أخرى رأس الخيم ــة حضورها كوجهة دولية
تنطلق من مطارها الرحالت لمختلف قارات ومدن العالم.
ويأت ــي افتت ــاح مرك ــز تقطي ــع وإع ــادة تدوي ــر الطائرات ف ــي مطار
رأس الخيم ــة الدول ــي بالتع ــاون م ــع ش ــركة «فالك ــون إيركراف ــت
ريس ــيكلينغ» األولى من نوعها ف ــي المنطقة التي تقوم بتقطيع
وإع ــادة تدوي ــر الطائرات التي خرجت من خدم ــة النقل الجوي،
حي ــث يق ــوم المرك ــز بتقطي ــع مختل ــف أن ــواع الطائ ــرات بش ــكل
منظ ــم ،وم ــن ث ــم يت ــم التخل ــص م ــن القط ــع بطريقة ال يس ــمح
بعودته ــا إل ــى صناع ــة الطي ــران المدن ــي م ــرة أخ ــرى ،والش ــركة
ف ــي ط ــور التنس ــيق للحصول عل ــى الموافق ــات الالزم ــة لتقديم
خدم ــات صيان ــة الطائ ــرات؛ لتوفر للعمالء العدي ــد من خدمات
الصيانة وتصليح الطائرات.
وتأكي ــد ًا على التزامه ــا بمعايير إدارة الجودة والتطور المس ــتمر
حرص ــت الدائ ــرة عل ــى ني ــل ش ــهادة اآلي ــزو  9001 – 2008لنظ ــام
إدارة الج ــودة ،م ــن قب ــل المعهد البريطان ــي للمواصفات «بي إس
آي» ،تماش ــي ًا م ــع إس ــتراتيجية حكوم ــة رأس الخيم ــة ف ــي تعزيز
مس ــتوى األداء ف ــي الدوائر والجهات الحكومي ــة ،توازي ًا مع أرقى
الممارسات العالمية.

ووس ــط كل ما س ــبق .يتعرض مفهوم الخطر للتغيير بش ــكل حيوي وينتقل تعريف أمن
المؤسس ــات من كونه خدمة مس ــاندة في العرف العام مثل حماية األصول والوقاية من
الخس ــائر وإدارة المخاط ــر إل ــى مج ــاالت أكث ــر تخصصا مث ــل إدارة األزمات واس ــتمرارية
األعم ــال وأم ــن المعلوم ــات .وه ــذا يحت ــم نقل ــة نوعي ــة ف ــي الطريق ــة الت ــي ينظ ــر به ــا
القائم ــون عل ــى ه ــذا المج ــال إلى األم ــن كنقطة مركزية في حس ــاب التكالي ــف ،وكذلك
لمهني ــي ومحترف ــي األم ــن ف ــي كيفي ــة تصمي ــم وتخطي ــط وتنفي ــذ وإدارة التحس ــين
المس ــتمر لوظيف ــة األم ــن المتكامل ــة داخ ــل كل قس ــم م ــن األعمال .وس ــوف س ــيتخطى
النط ــاق المطل ــوب ف ــي أم ــن المؤسس ــات ح ــدود تصامي ــم المبان ــي المعاص ــرة واألجهزة
التكنولوجي ــة والسياس ــات المفصل ــة الت ــي تق ّي ــم من خ ــال امتحان اإلختراق وسياس ــة
المراقبة و المراجعة.
وس ــيعمل النظ ــام الجدي ــد عل ــى تضمي ــن األم ــن ف ــي كل إج ــراء أو عملي ــة اتخ ــاذ ق ــرار
اس ــتثماري لصم ــود المش ــاريع والمنتج ــات أو الخدم ــات للحماي ــة م ــن التعقي ــدات
واالنقطاع ــات المحتمل ــة ،فالحاج ــة ه ــي تحدي ــد وتطوي ــر وتوفير إط ــار عقالني يغطي
جميع جوانب تخطيط األعمال المبينة أدناه:
ֺ ֺالتكاليف المالية :التكاليف المتحملة للحفاظ على البنية األمنية ،وكذلك التدابير
الالزمة لتصور التأثير االقتصادي أو اإلجراءات المتخذة أو التي لم تتخذ أوالمتوقعة
لألهداف المالية.
ֺ ֺالعمــاء :اإلجــراءات المتبعــة لتحديــد قطــاع الســوق والعمالء حيث يتنافس النشــاط
التجاري ويقدم المنتجات والخدمات.
ֺ ֺإجراءات األعمال الداخلية :قدرة العمليات الحيوية على تحمل االنقطاع ،والتخفيف
مــن حالــة الخســارة والعــودة إلــى نقطــة االرتــكاز حيــث يتــم ضمــان اســتمرارية العمــل
التجاري.
ֺ ֺالتعلم والنمو :قدرة وحدة األعمال على تطوير وتنويع الكفاءات المتناســبة مع قالب
المخاطر والتعقيدات في كل وظيفة.
هن ــاك ع ــدد ال يحص ــى م ــن المناه ــج التي يمكن لمس ــؤول األمن اتخاذه ــا لضمان عمل
موجه لمالئمة المستقبل ووحدة أمن متجاوبة تضفي مرونة على كل وظيفة تنظيمية
بحي ــث ينظ ــر إل ــى الفري ــق األمني على أن ــه أحد أوج ــه الربحية وينبغ ــي أن يكون جوهر
االس ــتراتيجية األمني ــة دم ــج وتطبي ــق السياس ــات األمني ــة في قال ــب األعم ــال التجارية
واستكش ــاف مس ــتمر لصقل وتطوير وممارسة خطط الطوارئ لترشيد المساهمات غير
الملموسة تجاه تطوير سوق العالمات التجارية ونمو األعمال األساسية.
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مساحة رأي

نسب التضخم المنخفضة تدعم عمليـــة
التنميـة االقتصادية في رأس الخيمــة
الرق ــم القياس ــي ألس ــعار المس ــتهلك هو مؤش ــر
إحصائ ــي يعكس مقدار التغير النس ــبي في أس ــعار
الس ــلع والخدمات التي تمثل االس ــتهالك الخاص
ف ــي االقتص ــاد ،وذل ــك خ ــال فت ــرة زمني ــة يطل ــق
عليه ــا فت ــرة المقارن ــة ،بالقي ــاس ال ــى فت ــرة أخرى
يطلق عليها اسم فترة األساس.
وتكم ــن أهميت ــه باعتب ــاره أداة محوري ــة لقي ــاس
التغي ــر ف ــي أس ــعار المس ــتهلك بش ــكل مباش ــر،
ويش ــكل مرجع ًا مهم ًا لصناع القرار في القطاعين
الحكوم ــي والخ ــاص ل ــدى اتخ ــاذ الق ــرارات
االستثمارية وصنع السياسات االقتصادية.
وبش ــكل ع ــام تع ـ ُّـد نس ــب التضخ ــم ف ــي إم ــارة
رأس الخيم ــة منخفض ــة ومقبول ــة م ــن الناحي ــة
االقتصادية ،وتبعث على االرتياح لدى المختصين
بالش ــأن االقتص ــادي ف ــي اإلم ــارة ،وه ــو م ــا تظه ــره
مع ــدالت التغي ــر المنخفض ــة للرق ــم القياس ــي
ألسعار المستهلك خالل الفترة .2017 2010-
فبالنس ــبة لع ــام  ،2017تش ــير تقدي ــرات مرك ــز رأس
الخيم ــة لإلحص ــاء والدراس ــات إل ــى أن مع ــدل
التضخم السنوي سيبلغ نحو  %1.8في العام ككل،
بناء على بيانات الثالثة أرباع األولى من العام.
ً
وينس ــب االرتف ــاع المتوق ــع في ع ــام  2017ككل إلى
ُ
ارتف ــاع مؤش ــرات أس ــعار مجموع ــة س ــلع وخدم ــات
متنوع ــة (وتض ــم خدم ــات العناي ــة الش ــخصية
ومستلزماتها وتأمين السيارات والهدايا والساعات
وغيره ــا) بنح ــو  ،%11تليه ــا المطاع ــم والفن ــادق
بنسبة  %4.8والتعليم بنسبة .%4.4
وكم ــا ه ــو مب َّين في الج ــدول ( )1والش ــكل ( )1أدناه
كان مع ــدل التضخ ــم س ــالب ًا ( )%0.4 -ع ــام ،2016
مم ــا يعن ــي انخف ــاض المس ــتوى الع ــام لألس ــعار،
وذل ــك رغ ــم ارتفاع طفيف في أس ــعار بعض الس ــلع
والخدمات.
ويع ــزى انخف ــاض مس ــتوى التضخ ــم خ ــال 2016
ُ
إل ــى انخف ــاض أس ــعار قط ــاع النق ــل بنح ــو ،%5
واألغذي ــة والمش ــروبات غي ــر الكحولي ــة بنحـ ـ ـ ـ ـ ــو
 ،%2.7والمش ــروبات الكحولي ــة والتب ــغ ب ـ ـ ،%1.1
ف ــي حي ــن كان ــت المجموع ــة األكث ــر ارتفاعـ ـ ًا ه ــي
مجموعة التعليم بنحو  %3.8والمطاعم والفنادق
بنحو .%3.3
يعزى انخفاض مستوى التضخم النخفاض
أسعار العديد من القطاعات الحيوية مثل
النقل والمشروبات والتعليم وغيـــــــرها
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فـي رأس الخيـمـــة...

وق ــد ت ــم احتس ــاب الرق ــم القياس ــي ألس ــعار المس ــتهلك بأس ــاس س ــنة  ،2014واعتم ــد المرك ــز في حس ــاب
الرقم القياس ــي ألس ــعار المستهلك على النس ــخة الجديدة لسلة السلع والخدمات التي أطلقتها الهيئة
االتحادية للتنافسية واإلحصاء منذ عام  ،2016والتي احتوت على ( )1200سلعة وخدمة مصنفة ضمن
 12مجموعة إنفاق رئيسة ،حسب التصنيف الدولي «تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض» في إطار
سعي المركز لبناء نظام إحصائي متقدم في اإلمارة.
مجموعة اإلنفاق

2010

2011

2012

2013

2014

الرقمالقياسيالعام

91.99

94.78

94.78

94.78

46.104 102.60 103.01 100.0

نسبة التغير

2.22

3.03

2.5

1.37

1.54

2015
3.01

2016
()0.4

2017
1.81

الرقم القياســـي ِلسعار المستهلك 2017-2010

ومما هو جدير بالذكر أن الرقم القياس ــي ألس ــعار المس ــتهلك على مس ــتوى الدولة زاد بـ ــنسبة  %1.6في
ع ــام  2016مقارن ــة بع ــام  ،2015ف ــي حي ــن انخفض الرقم القياس ــي ف ــي رأس الخيمة خالل الفترة نفس ــها
بـنسبة .٪ 0.4
وه ــذا مؤش ــر ي ــدل عل ــى أن مع ــدالت التضخ ــم ف ــي دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة عموم ًا وإم ــارة رأس
تعد منخفضة وتدعم عملية التنمية.
الخيمة خصوص ًا ُّ
وكم ــا ه ــو مبي ــن ف ــي الش ــكل رقم ( ،)2رغم ارتف ــاع معدل التضخم ع ــام  2015بنحو  %4و %3على مس ــتوى
الدول ــة واإلم ــارة عل ــى التوالي ،فقد عاد وس ــجل انخفاض ًا نحو  %1.6على مس ــتوى الدول ــة ،ونحو %-0.4
في إمارة رأس الخيمة عام .2016
ويعزى ارتفاع المؤش ــر العام لألس ــعار في اإلمارة خالل عام  2015بش ــكل أساس ــي إلى ارتفاع في مؤش ــرات
مجموعات أس ــعار المش ــروبات الكحولية والتبغ ،والتعليم ،والس ــكن والمياه والكهرباء والغاز ،والتي يبلغ
وزنها النسبي في المؤشر مجتمعة ما يقارب  30في المئة.
معدل التغير الســـنوي في الرقم القياسي ألسعار لمستهلك 2017-2010

التنوع واالستقرار االقتصادي
وجهان لعملة واحدة
بقلم د .عبدالحليم محيسن

حاف ــظ النم ــو االقتص ــادي خ ــال الس ــنوات الماضي ــة عل ــى اس ــتقراره وزخم ــه
المستدام ،على الرغم من التداعيات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية في
العالم ،واستمرار تدني األسعار العالمية للنفط.
ويأت ــي ه ــذا نتيج ــة م ــا يتمت ــع ب ــه النات ــج المحل ــي م ــن خصائص تعك ــس تنوعه
ً
مقارنة مع العديد م ــن اقتصادات دول المنطقة،
وانفتاح ــه عل ــى أكث ــر من قطاع
وبصف ــة عام ــة ل ــم يح ــدث خالل الس ــنوات الخم ــس الماضية أي تغيي ــر جوهري
عل ــى هي ــكل النات ــج المحل ــي اإلجمالي ،إذ اس ــتمر قط ــاع الصناع ــات التحويلية
باالس ــتحواذ عل ــى نح ــو  %30م ــن النات ــج المحل ــي ،وإذا م ــا أخ ــذ بنظ ــر االعتبار
القطاع الصناعي بش ــقيه التحويلي واالس ــتخراجي ،فإن هذه النسبة ترتفع إلى
نح ــو  %36م ــن النات ــج المحل ــي .أما القطاع ــات األخرى األكثر مس ــاهمة فكانت
على الترتيب قطاعي التشييد والعقارات ،ثم قطاع التجارة.
ويالح ــظ أن مس ــاهمة القط ــاع الصناع ــي التحويلي في إم ــارة رأس الخيمة أعلى
بكثي ــر م ــن متوس ــط مس ــاهمة ه ــذا القط ــاع عل ــى مس ــتوى الدول ــة ،بينم ــا كان ــت
مس ــاهمات قطاع ــي العقارات واإلنش ــاءات أعل ــى بكثير .وتس ــاهم المناطق الحرة
في اإلمارة بنحو  15إلى  %16من الناتج المحلي اإلجمالي.
ويعد اقتصاد إمارة رأس الخيمة من أكثر اقتصادات المنطقة تنوع ًا ،حيث قدرت
نس ــبة التن ــوع في ــه بما يقرب م ــن  %67لعام  2015مقارنة م ــع  %56للدولة ،وذلك
وفقـ ـ ًا لبيان ــات النات ــج المحلي لع ــام  ،2015ولقد كان هذا التن ــوع العامل الرئيس
ف ــي اس ــتقرار مع ــدالت النم ــو النس ــبية الت ــي حققتها اإلم ــارة بالمقارن ــة مع عدد
م ــن اقتص ــادات دول المنطق ــة ،وتنظ ــر اإلم ــارة إل ــى التنوي ــع االقتص ــادي كخي ــار
بد منه لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة .ومن ثم اهتمت
إستراتيجي ال َّ
الحكومة ،وما زالت ،بتطوير القطاعات واألنشطة االقتصادية بمختلف أنواعها
من أجل تعزيز فرص التنمية واستدامتها بعيد ًا عن التقلبات الحادة التي تنتج
عن تركيز النمو في قطاع محدد معين كما هو الحال بالنس ــبة للقطاع النفطي
في دول المنطقة ،ويأتي على رأس االهتمامات في هذا السياق قطاع السياحة.
وس ــاهم التن ــوع االقتص ــادي ف ــي تحقي ــق أمري ــن غاية ف ــي األهمية ،هم ــا :تحقيق
معدالت نمو اقتصادي أعلى مما هو محقق على المستوى العام للنمو االقتصادي
للدول ــة ،واالس ــتقرار النس ــبي ف ــي هذه المعدالت ،حيث تجس ــد ذل ــك في انخفاض
مؤش ــر االنح ــراف المعي ــاري له ــذه المع ــدالت لإلمارة ال ــذي بل ــغ  1.3بالمقارنة مع
المستوى العام للدولة الذي بلغ نحو  11للناتج المحلي اإلجمالي في عام .2015
وف ــي إط ــار ما يتمتع ب ــه اقتصاد اإلمارة من اس ــتقرار ،حافظت معدالت التضخم
عل ــى اس ــتقرارها خ ــال الس ــنوات الماضي ــة ،وبلغت نح ــو  %2.3خ ــال الفترة من
 2010إلى  ،2015بل إن هذا المعـ ـ ـ ــدل قد تراج ـ ــع بنسب ـ ــة طفيف ـ ــة بلغ ـ ــت حوالي
 %0.4ف ــي ع ــام  .2016وكان م ــن بي ــن المجموع ــات الس ــلعية التي تراجعت بش ــكل
الف ــت خ ــال ع ــام  2016المواد الغذائي ــة وخدمات النقل ،فيما ح ــدث ارتفاع كبير
في أسعار الخدمات التعليمية والمطاعم والفنادق.

وتق ــع مع ــدالت التضخ ــم المش ــار إليه ــا أعاله ،س ــواء في ع ــام  2016أو خ ــال الفترة
 2010ـ ـ ـ  ،2015ضم ــن المع ــدالت االعتيادية ،ب ــل يمكن القول "المع ــدالت الطبيعية
للتضخ ــم" بحس ــب معظ ــم المقايي ــس والدراس ــات االقتصادي ــة ،وهي تش ــكل حافز ًا
مهم ًا من أجل ممارسة األعمال دون إثقال كاهل المستهلك.
ومم ــا يع ــزز الجهود المبذولة في المحافظة على التنوع واالس ــتقرار االقتصادي
العم ـ ُـل عل ــى اس ــتغالل الموق ــع الجغراف ــي المتمي ــز لإلم ــارة وموقعه ــا المهم في
سلس ــلة التوري ــد اإلقليمي ــة والعالمي ــة ،إذ ينظ ــر إل ــى قطاع ــات التج ــارة والنق ــل
والخدمات اللوجس ــتية كقطاعات مس ــتهدفة يع ّول عليها في جعل اإلمارة مركز ًا
تجاريـ ـ ًا وخدميـ ـ ًا متمي ــز ًا ف ــي المنطق ــة ،وم ــن المؤم ــل أن تصب ــح اإلم ــارة منصة
عالمية للتجارة الداخلية والخارجية ،نظر ًا لش ــبكة العالقات التجارية الراسخة
والمتنوعة التي تمتلكها أو تسعى إلى العمل على تكوينها مستقب ًال.
وفي هذا الس ــياق تتطلع دائرة التنمية االقتصادية في رأس الخيمة  -باعتبارها
الجه ــة المعني ــة بش ــكل رئيس في مج ــال التنمية االقتصادية المس ــتدامة  -إلى
االس ــتمرار ف ــي تحس ــين بيئ ــة األعمال م ــن خالل العم ــل على ترش ــيد تكلفة بدء
النش ــاطات التجاري ــة وتقلي ــص اإلج ــراءات المطلوب ــة إلص ــدار وتجديد الرخص
التجارية؛ لذا فإنها بصدد إنجاز نظام التراخيص الجديد لتسهيل أعمال إنشاء
األعمال التجارية ،وتقليص فترة إنش ــائها إلى  15دقيقة ،حس ــب توجهات حكومة
دول ــة اإلم ــارات ،وتحصي ــل رس ــوم جمي ــع الجه ــات الحكومية المرتبط ــة خدماتها
بخدم ــات الدائ ــرة ،فض ًال ع ــن إطالق خدمات التجديد عبر الرس ــائل النصية مع
نهاي ــة النص ــف األول م ــن عام  ،2018كم ــا ت ُِع ُّد الدائرة إلطالق مبادرتين لتس ــهيل
األعم ــال  -ترخي ــص وتعهي ــد في الربع األول من ع ــام  ،2018أضف إلى ذلك عمل
الدائرة على إطالق خدمات التأمين الصحي االختياري لمنش ــآت األعمال ،مما
س ــيكون مظل ــة تأميني ــة للعاملين في القط ــاع الخاص وأس ــرهم ،ويدعم التنمية
االقتصادي ــة .كما س ــتطلق الدائ ــرة قريب ًا نظام ًا ترويجي ًا لرخص الغد بالش ــراكة
مع القطاع الخاص.
أما على مس ــتوى تحس ــين العمليات الداخلية ،فإن الدائرة س ــتطلق نظام بوابتي
 المرحلة الثانية في الربع األخير من هذا العام ،مما يرفع من كفاءة العملياتالداخلية ،ويقلص حجم التكاليف بنسبة .%80
كم ــا تعم ــل الدائ ــرة على التواصل المس ــتمر م ــع مجتمع األعم ــال ،والتعرف إلى
آرائه ــم ح ــول بيئ ــة األعم ــال للعم ــل المس ــتمر على تحس ــينها ،وفي ه ــذا الميدان
ب ــادرت الدائرة إلى اس ــتحداث مؤش ــر بيئة األعمال ويصدر بصف ــة ربعية ،ويقيس
هذا المؤشر تقييم أصحاب األعمال ومدى رضاهم عن مناخ األعمال في اإلمارة.
كم ــا عم ــدت الدائ ــرة إلى إعداد اس ــتمارة خاصة ألصح ــاب الرخص الملغ ــاة للتعرف
إلى أسباب إلغاء هذه الرخص ،والتحديات والصعوبات التي واجهتهم من أجل فهم
أقرب لطبيعة ومجاالت التحسين في مجال دعم وتطوير األعمال في اإلمارة.
وبطبيعة الحال تتم مناقش ــة النتائج التي تس ــفر عنها المؤشرات السابقة على أعلى
المستويات؛ التخاذ ما يلزم بشأن ما تسفر عنه من نتائج وتوصيات
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القيمــة المضافة

تختل ــف ضريب ــة القيم ــة المضافة ع ــن ضريبة المبيع ــات (أحد أنواع
ضريب ــة االس ــتهالك) م ــن حي ــث أن الثاني ــة تفرض عل ــى المعامالت
المرتبط ــة بالس ــلع فق ــط ،كما يت ــم فرض هذه الضريب ــة على مرحلة
البي ــع النهائ ــي للمس ــتهلك فق ــط ،وهو م ــا يختلف ع ــن طريقة عمل
ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة الت ــي يتم فرضه ــا على الس ــلع والخدمات
خ ــال مختل ــف مراح ــل سلس ــلة التوريد ،بم ــا في ذلك مرحل ــة البيع
النهائ ــي .ويت ــم ف ــرض ضريب ــة القيمة المضاف ــة أيض ًا على اس ــتيراد
الس ــلع والخدم ــات وذل ــك لضم ــان الحف ــاظ عل ــى ف ــرص متكافئ ــة
للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.

ضريبة القيمة المضافة

التعريف ..وآليات
وضوابط التطبيق
بـــدأت االمـــارات يف ينايـــر احلالـــي تطبيـــق حتصيـــل ضريبـــة القيمـــة
املضافـــة ،وذلـــك بنـــاء علـــى املرســـوم بقانـــون احتـــادي الـــذي أصـــدره
رئي ــس دول ــة االم ــارات الش ــيخ خليف ــة ب ــن زاي ــد آل نهي ــان به ــذا الش ــأن،

ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ؟
ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ّ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻳﺮاداﺗﻚ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ  -أي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮرﻳﺪﻫﺎ وأي واردات ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء أي
ﺗﻮرﻳﺪات ﻣﻌﻔﺎة )ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  ،واﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة  ،وﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﶈﻠﻲ
ﻟﻠﺮﻛﺎب( ﲡﺎوز ﻣﺒﻠﻎ  375.000درﻫﻢ ﺧﻼل  12ﺷﻬﺮ ًا  ،أو
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﲡﺎوز اﻳﺮاداﺗﻚ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﺒﻠﻎ  375.000درﻫﻢ ،
ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ.وإذا ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺮاداﺗﻚ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو ﻧﻔﻘﺎﺗﻚ اﳋﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ،أﻗﻞ ﻣﻦ  375.000درﻫﻢ ،وأﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  187.500درﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻨﻚ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎري.

ونظـــرا لكـــون هـــذه الضريبـــة تفـــرض ألول يف دول املنطقـــة ،نقـــدم
فيمايل ــي تعريف ــا مفص ــا له ــا ونع ــرض آللي ــات تنفيذه ــا لتع ــدد اجلوان ــب
اإلجرائي ــة والقانوني ــة والفني ــة املرتبط ــة به ــا ،وس ــنحاول يف ه ــذا الس ــياق
شـــرح بعـــض املفاهيـــم األساســـية املرتبطـــة بتطبيـــق الضريبـــة علـــى

AED
375,000 /
12 months

أن يتبـــع ذلـــك يف إعـــداد الحقـــة حتليـــا وافيـــا لتداعياتهـــا وآثارهـــا
االقتصاديـــة.

ماهي ضريبة القيمة المضافة؟
ه ــي أح ــد أن ــواع الضرائ ــب غي ــر المباش ــرة ،وتع ــد
أح ــد أن ــوع ضريب ــة االس ــتهالك ،وأكثره ــا ش ــيوعا
على مس ــتوى العالم حيث تط ّبق في أكثر من 150
دول ــة بم ــا فيها جميع ال ــدول األعضاء في االتحاد
األوروبي ،وهي تفرض على معظم توريدات السلع
والخدم ــات الت ــي يت ــم ش ــراؤها وبيعه ــا ،وعل ــى كل
مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد".
وبش ــكل ع ــام ،ف ــإن المس ــتهلك النهائ ــي ه ــو م ــن
يتحم ــل تكلف ــة ه ــذه الضريب ــة ف ــي حي ــن تق ــوم
الش ــركات بتحصي ــل واحتس ــاب الضريب ــة ،وتتولى
بذل ــك دور تحصي ــل الضريب ــة لصال ــح الحكوم ــة،
ويت ــم ف ــي بع ــض الح ــاالت قي ــام بع ــض الش ــركات
باس ــترداد الضريب ــة الت ــي كان ــت ق ــد دفعته ــا
لمو ّرديه ــا .وبالتال ــي ،ف ــإن النتيج ــة الصافي ــة م ــن
العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل
ف ــي تل ــك "القيم ــة الت ــي ًأضيف ــت" عب ــر مراح ــل
سلسلة التوريد.
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ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ؟
ﻳﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت ﳌﺪة  5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﺗﻠﻚ
اﻟﺴﺠﻼت ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺳﺠﻼت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺪات واﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت. ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﺷﻌﺎرات اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲواﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ.
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ و اﺷﻌﺎرات اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲواﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة.
 ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻌﺎرات اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔاﻟﺼﺎدرة.
■ ﺳﺠﻼت اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ أو
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت.
■ ﺳﺠﻼت اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ ﺷﺮاؤﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺧﺼﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻼت ﻋﻨﻬﺎ.
■ ﺳﺠﻼت اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺪرة.
■ ﺳﺠﻼت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أو اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎﺑﺎت أو
اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻞ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ أو اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
■ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﳋﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
■ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﳋﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ واﶈﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﻜﺴﻲ.
■ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﻳﺔ أﺧﻄﺎء أو
إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت.
■ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻋﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺪات أو

ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﻨﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ؟

ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻨﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻼت؟

ﻳﺘﻮﻓﺮ ﳕﻮذج اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
وﳕﻮذج ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻮاﺑﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹﲢﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ .ﻳﺮﺟﻰ
اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻷدﻟﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﳌﺘﺎح ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﻮاﺑﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﻧﻌﻢ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻨﻚ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﻪ،
واﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ.

ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ؟

ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )إﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ أو ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ
أو ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ( اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﰲ اﻹﻣﺎرات ،
وﻛﺎن ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ أﺷﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﻳﲔ ﺧﺎﺿﻌﲔ
ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻢ ﲡﺎﻫﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ
ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺳﻴﻘﻮم أﺣﺪ
أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻤﺜﻞ" ،ﺑﺘﻘﺪﱘ
إﻗﺮار ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أو ﻳﺴﺘﻠﻤﻬﺎ أي ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ
أو ﻣﺴﺘﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ-
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﻋﻦ دﻳﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.

اﻟﻮاردات.
■ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أﻳﺔ أﺧﻄﺎء أو إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﻣﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋﻤﺎل ،ﺳﻴﺘﻌﲔ
ﻋﻠﻴﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻠﻚ .وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت
واﳌﺴﺘﻨﺪات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
■ ﺑﻴﺎن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ.
■ ﺳﺠﻼت اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر.
■ ﺳﺠﻼت اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
■ ﺳﺠﻼت وﻛﺸﻮف اﳌﺨﺰون )وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻜﻤﻴﺎت
واﻟﻘﻴﻢ( ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أي ﻓﺘﺮة ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ
وﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻼت اﳉﺮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺸﻮف اﳌﺨﺰون.

ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ؟

ﲟﺠﺮد ﺗﺴﺠﻴﻠﻚ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ،
ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
)ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻔﺎة أو ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ،
واﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
وﲢﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻚ ﺿﻤﻦ إﻗﺮاراﺗﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﲢﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.
ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺮداد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﳌﻮردﻳﻦ )ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻼت(
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮاراﺗﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن
ﻟﺪﻳﻚ ﻓﺎﺗﻮرة ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ أو دﻟﻴﻞ آﺧﺮ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
أو اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ.

E-SERVICES
REGISTRATION

ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻲ دﻓﻊ أي ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ؟

ﻣﺘﻰ وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﻨﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻣﺎ ﻫﻲ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ؟

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻓﺘﺮات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ
ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﺘﺮة ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ أﻗﺼﺮ أو أﻃﻮل إذا
ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻗﺮار
رأت ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎًُ .
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺮة ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﰲ اﻟﻴﻮم
اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ )أو ﰲ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻋﺪ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﻮاﻓﻖ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻻﺳﺒﻮع(.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
■ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ
اﳌﺨﺮﺟﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ.
■ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
■ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﳌﻌﻔﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺧﻼل

ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ دﻓﻊ أي ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﰲ
ُ
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﰲ
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ )أو ﰲ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن اﳌﻮﻋﺪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو
ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳﺒﻮع(.
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
■ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﻜﺴﻲ
اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
■ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻜﺒﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إذا
ﻛﻨﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﺮداد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻼت وﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد.
■ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻼت
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
■ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ )أو اﳌﺴﺘﺮدة( ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.

ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﻨﻲ دﻓﻊ أي ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ؟

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺴﺪاد أي ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﲢﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪرﻫﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﰲ ﺑﻮاﺑﺔ
اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻴﺮﺟﻰ إﻧﺸﺎء
ﺣﺴﺎب ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ .ﳝﻜﻦ اﻹﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺪرﻫﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻲ اﺳﺘﻼم اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺳﺘﺮدادﻫﺎ؟

E-DIRHAM

إذا ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﰲ وﺿﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﺳﺘﺮداد،
ﺳﺘﺒﻠﻐﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﲢﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺮﻓﺾ أو
ﻗﺒﻮل أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮداد ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ
ﺧﻼل  20ﻳﻮم ﻋﻤﻞ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﺳﺘﺒﻠﻐﻚ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﻠﺒﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ
أﻃﻮل ﻣﻦ ذﻟﻚ.

معدالت ضريبة المبيعات
تنقس ــم مع ــدالت ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة إل ــى
ثالثة أقسام رئيسية هي:
النس ــبة العام ــة وتبل ــغ  %5وتف ــرض عل ــى معظ ــم
السلع والخدمات.
النس ــبة الصفري ــة :وه ــي تفرض على بع ــض أنواع
السلع والخدمات التي يحق لمنتجيها التسجيل
والمطالب ــة باس ــترداد ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة
المدفوع ــة م ــن قبلهم على مدخالت ومس ــتلزمات
اإلنتاج.
س ــيتم فرض نس ــبة الصفر على الفئات الرئيس ــية
التالية من التوريدات:
ֺ ֺالصادرات من الس ــلع والخدم ــات إلى خارج دول
مجلس التعاون.
ֺ ֺالنقل الدولي ،والتوريدات ذات الصلة.
ֺ ֺتوريدات بعض وس ــائل النق ــل البحرية والجوية
والبرية (مثال :الطائرات والسفن).
ֺ ֺاس ــتثمارات معين ــة في المع ــادن الثمينة (مثال:
الذهب والفضة بدرجة نقاء .)%99
ֺ ֺالعق ــارات الس ــكنية حديث ــة اإلنش ــاء والت ــي يتم
توريدها ألول مرة خالل  3سنوات من انشائها.
ֺ ֺخدم ــات أساس ــية/معينة ف ــي قط ــاع التعلي ــم
والسلع والخدمات المرتبطة بها.
ֺ ֺخدم ــات أساس ــية/معينة ف ــي قط ــاع الصح ــة
والسلع والخدمات المرتبطة بها.
االعف ــاء الكام ــل :وه ــي بع ــض أن ــواع الس ــلع
والخدم ــات الت ــي ال تف ــرض عليها أي ــة ضريبة وال
يح ــق لمنتجيه ــا المطالب ــة باس ــترداد الضرائ ــب
المدفوع ــة م ــن قبله ــم وتض ــم الفئ ــات المعفاة ما
يلي:
ֺ ֺتوريد بعض الخدمات المالية (سيتم توضيحها
في التشريعات الضريبية).
ֺ ֺالعقارات السكنية.
ֺ ֺاألراضي الفضاء/الخالية.
ֺ ֺالنقل المحلي للركاب.
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القيمــة المضافة

المتطلبات والضوابط العامة:
1.1يشــترط علــى الشــركات توثيــق إيــرادات وتكاليــف أعمالهــا،
باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة المرتبطــة بتلــك
اإليــرادات والتكاليــف ،وســتقوم الشــركات المسـ ّـجلة بإضافــة
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع عمالئهــا وفق ـ ًا للنســبة
الضريبيــة الســائدة ،كمــا يجــب دفــع ضريبــة القيمــة المضافــة
علــى قيمــة الســلع والخدمــات التــي تقــوم بشــرائها مــن
المورديــن ،والفــارق بيــن الضريبــة التــي يتــم تحصيلهــا والتــي
يتــم دفعهــا هــي التــي يتــم ســدادها إلــى الحكومــة أو اســتردادها
منهــا.
2.2علــى الشــركات التســجيل لضريبــة القيمــة المضافــة إذا كانــت
توريداتهــا (إيراداتهــا) الخاضعــة للضريبــة ووارداتهــا مــن
الخــارج تجــاوز حــد التســجيل اإللزامــي  375.000درهــم.
3.3تســتطيع الشــركات التســجيل لضريبــة القيمــة المضافــة
اختياريـ ًا إذا كانــت توريداتهــا الخاضعــة للضريبــة وواردتهــا مــن
الخــارج أقــل مــن حــد التســجيل اإللزامــي ،ولكــن تتجــاوز حــد
التســجيل االختيــاري  187.500درهــم.
4.4يجــوز ألي أمــن الشــركات التســجيل اختياري ـ ًا إذا تجــاوزت
مصاريفهــا حــد التســجيل االختيــاري .تــم وضــع هــذه الفرصــة
للتســجيل اختياري ـ ًا لتمكيــن الشــركات المبتدئــة والتــي ليــس
لديهــا إيــرادات التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة.
5.5يتع ّيــن علــى جميــع الشــركات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
توثيــق معامالتهــا الماليــة بمــا يضمــن دقّ ــة ســجالتها الماليــة
وتحديثهــا بشــكل دائــم.
6.6يجــب علــى الشــركات التــي يفــوق رقــم أعمالهــا الحــد األدنــى
لإليــرادات (الــذي يتـ ّـم توثيقــه مــن خــال ســجالتها الماليــة)
التســجيل فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة .أمــا الشــركات
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غيــر الملزمــة بالتســجيل فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة،
فيتعيــن عليهــا حفــظ ســجالتها الماليــة بشــكل منتظــم يســمح
بالرجــوع إليهــا للتأكــد ممــا إذا وجــب عليهــا التســجيل لغايــات
الضريبــة.
7.7إن الشــركات ملزمــة بمســك مجموعــة مــن الســجالت التجاريــة
التــي تتيــح للحكومــة إمكانيــة التحقــق مــن صحــة معامالتهــا.
8.8فــي حــال تجــاوز مبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة الــذي تحصلــه
الشــركة مــن عمالئهــا عــن المبلــغ الــذي تدفعــه لمورديهــا،
فيتعيــن علــى الشــركة ســداد قيمــة الفــارق للحكومــة ،أمــا فــي
حــال كانــت ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تدفعهــا أكبــر مــن
قيمــة الضريبــة التــي تحصلهــا ،فيحــق لهــا طلــب اســترداد
الفــارق مــن الضريبــة.
9.9يتعيــن علــى الشــركات إجــراء بعــض التغييــرات علــى صعيــد
عملياتهــا األساســية ،وإدارتهــا الماليــة ،والطــرق التــي تعتمدهــا
فــي مســك الدفاتــر والســجالت المحاســبية ،وكذلــك الوســائل
التقنيــة التــي تســتخدمها ،باإلضافــة إلــى تغييــرات علــى
صعيــد مواردهــا البشــرية (مثــل المحاســبين والمستشــارين
المتخصصيــن بالضرائــب).
1010مــن الضــروري أن تســعى الشــركات لمواءمــة أعمالهــا مــع
متطلبــات إعــداد التقاريــر واالمتثــال التــي تفرضهــا الحكومــة.
1111يتع ّيــن علــى الخاضــع للضريبــة تســليم إقــرارات ضريبــة
القيمــة المضافــة للهيئــة االتحاديــة للضرائــب علــى أســاس
دوري (كل ثالثــة أشــهر أو فتــرة أقصــر فــي حــال قــررت الهيئــة
ذلــك) خــال  28يوم ـ ًا مــن انتهــاء الفتــرة الضريبيــة وفق ـ ًا
لإلجــراءات المحــددة فــي التشــريعات الضريبيــة ،علم ـ ًا بأنــه
ســيتم تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة إلكترونيـ ًا باســتخدام نظــام

الخدمــات اإللكترونيــة.
1212يتع ّيــن علــى الشــركات االحتفــاظ بالســجالت التــي تســمح
للهيئــة االتحاديــة للضرائــب باالطــاع علــى تفاصيل أنشــطتها
ومعامالتهــا التجاريــة.
1313يجــب علــى الخاضــع للضريبــة االحتفــاظ بالفواتيــر
الضريبيــة الصــادرة والمســتلمة لمــدة  5ســنوات علــى األقــل.
ـاء علــى إذا مــا كان التوريــد قــد حــدث
1414يحــدد مــكان التوريــد بنـ ً
داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة (وفــي تلــك الحالــة يتــم
تطبيــق أحــكام قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة) أم كان خــارج
الدولــة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة.
1515بمــا يخــص توريــد الســلع ،فــإن مــكان التوريــد هــو مــكان
وجــود الســلع وقــت حصــول التوريــد مــع وجــود قواعــد خاصــة
لتوريــدات معينــة (مثــال :الميــاه والطاقــة والتوريــدات عبــر
الحــدود).
1616بمــا يخــص توريــد الخدمــات ،فــإن مــكان التوريــد هــو مــكان
إقامــة المــو ّرد مــع وجــود قواعــد خاصــة لتوريــدات معينــة
(مثــال :التوريــدات عبــر الحــدود بيــن الشــركات).
1717تســتحق ضريبــة القيمــة المضافــة إضافــة للرســوم الجمركيــة
المدفوعــة مــن قبــل مســتورد الســلع وال يمكــن خصمهــا.
وتحتســب الضريبــة علــى القيمــة اإلجماليــة للســلع متضمنــة
للرســوم الجمركيــة.
1818ســتعتمد معاملــة ضريبــة القيمــة المضافــة للعقــارات علــى
كونهــا تجاريــة أم ســكنية .حيــث ســتخضع توريــدات العقــارات
التجاريــة (البيــع أو اإليجــار) للنســبة األساســية مــن ضريبــة
القيمــة المضافــة (أي .)٪5
1919تعفــى العقــارات الســكنية مــن ضريبــة القيمــة المضافــة
بشــكل عــام ،وهــذا يضمــن بــأن ال تشــكل ضريبــة القيمــة
المضافــة تكلفــة غيــر قابلــة لالســترداد لألشــخاص الذيــن
يشــترون ممتلــكات خاصــة بهــم .فــي الوقــت نفســه ،ولضمــان
إمكانيــة اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة مــن قبــل المط ـ ّور
العقــاري علــى بنــاء العقــارات الســكنية ،ســيخضع التوريــد
األول للعقــارات الســكنية خــال  3ســنوات مــن انتهائهــا لنســبة
الصفــر.
2020يمكــن للشــركات المســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة
تخفيــض التزاماتهــا بمــا يخــص ضريبــة المخرجــات بقيمــة
مبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة المتعلقــة بالديــون المعدومــة
والتــي تــم شــطبها مــن قبــل الشــركات المســجلة لضريبــة
القيمــة المضافــة.
2121لتجنــب االزدواج الضريبــي فــي الحالــة التــي يتــم شــراء ســلع
مســتعملة مــن خــال شــخص مســجل مــن شــخص آخــر غيــر
مســجل لغــرض إعــادة البيــع ،يمكــن للشــخص المســجل
لضريبــة القيمــة المضافــة احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة
علــى المبيعــات مــن الســلع المســتعملة مــع اإلشــارة إلــى الفــرق
بيــن ســعر شــراء الســلع وســعر بيعهــا (وهــذا هــو هامــش الربــح).
ضريبــة القيمــة المضافــة الواجــب احتســابها عــن طريــق
الشــخص المســجل تكــون مشــمولة فــي هامــش الربــح.
2222فــي حــال تحمــل الشــخص المســجل لضريبــة القيمــة المضافة
ضريبــة المدخــات علــى مصاريــف أعمالــه ،يمكنــه اســترجاع
هــذه الضريبــة بالكامــل إذا كانــت المصاريــف تتعلــق بتوريــدات
خاضعــة للضريبــة ،أو هنالــك نيــة بالقيــام بهــا مــن خــال
الشــخص المســجل .وفي المقابل ،إذا كانت المصاريف تتعلق

مثال مبسط لتوضيح
آلية الضريبة المضافة

يقوم المزارع بزارعة
نبات القطن الذي يتم
حصاده ويبعه ألحد
المصانع

يقوم المصنع
بمعالجة القطن
وتصنيع المالبس
لبيعها لتاجر التجزئة

يقوم المصنع بتحصيل
الضريبة من متاجـــر
التجزئة لصالح الحكومة
ويستردالمصنع
الضريبة التي كان قد
دفعها للمزارع

يتم تخزين المالبس
في المتاجر وعرضها
للمستهلك

يشتري المستهلك
ثيابا جديدة

تقوم متاجر التجزئة
بتحصيل الضريبة من
المستهلك لصالح
الحكومة وتسترجع
قيمة الضريبة التي
كانت قد دفعها
للمصنع

المستهلك
النهائي هو من
يتحمل الضريبة

بتوريــدات غيــر خاضعــة للضريبــة (توريــدات معفــاة مــن الضريبــة)،
فــا يمكــن للشــخص المســجل اســترجاع ضريبــة المدخــات.
2323فــي بعــض الحــاالت ،قــد تكــون بعــض مصاريــف الشــخص المســجل
مرتبطــة بتوريــدات خاضعــة للضريبــة وتوريــدات غيــر خاضعــة
للضريبــة (مثــل أنشــطة قطــاع الخدمــات الماليــة) ،وفــي هــذه
الحالــة علــى الشــخص المســجل تقســيم ضريبــة المدخــات
بيــن التوريــدات الخاضعــة للضريبــة والتوريــدات غيــر الخاضعــة
للضريبــة (المعفــاة).
2424يتوقــع مــن الشــركات اســتخدام ضريبــة المدخــات (نســبة القابــل
لالســترداد إلــى المجمــوع) كأســاس لتوزيــع ضريبــة المدخــات،
علــى الرغــم مــن أنــه ســيكون هنــاك القابليــة الســتخدام أســاليب
أخــرى عادلــة فــي حــال االتفــاق عليهــا مــع الهيئــة.
2525ســيتم فــرض غرامــات وعقوبــات علــى عــدم االمتثــال لضمــان
االمتثــال للقوانيــن الضريبيــة .والتــي منهــا:
ֺ ֺعــدم قيــام الشــخص بالتســجيل الضريبــي عندمــا يصبــح
ملزم ـ ًا بذلــك.
ֺ ֺعــدم قيــام الخاضــع للضريبــة بتقديــم االقــرار الضريبــي أو ســداد
الدفعــات ضمــن المــدة المحــددة.
ֺ ֺعــدم قيــام الشــخص باالحتفــاظ بالســجالت المطلوبــة فــي
التشــريعات الضريبيــة الصــادرة.
ֺ ֺجرائــم التهــرب الضريبــي حيــث يقــوم الشــخص متعمــد ًا بأفعــال
تخالــف احــكام التشــريعات الضريبيــة الصــادرة.
2626يمكــن خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المصاريــف التــي
تتكبدهــا الشــركات فــي الحــاالت اآلتيــة:
ֺ ֺبــأن تكــون الشــركات خاضعــة للضريبــة (ال يمكــن للمســتهلك
النهائــي طلــب اســترداد ضريبــة المدخــات).
ֺ ֺبــأن يتــم فــرض الضريبــة بشــكل صحيــح (ال يمكــن اســترداد
ضريبــة القيمــة المضافــة المفروضــة بغيــر مبرر/غيــر صحيحــة).
ֺ ֺعلــى الشــركات االحتفــاظ بالوثائــق التــي تظهــر ضريبــة القيمــة
المضافــة المدفوعــة (فاتــورة ضريبيــة).
ֺ ֺالســلع أو الخدمــات التــي تــم الحصــول عليهــا ســوف تســتخدم أو
هنالــك نيــة باســتخدامها فــي القيــام بتوريــدات خاضعــة للضريبــة.
ֺ ֺيمكــن طلــب اســترداد ضريبــة المدخــات فقــط علــى المبلــغ
المدفــوع أو المقــرر دفعــه قبــل انقضــاء  6أشــهر مــن التاريــخ
المتوافــق عليــه لدفــع التوريــد.
2727بشــكل عــام ،تخضــع التوريــدات التــي تقــوم بهــا جهــات حكوميــة
لضريبــة القيمــة المضافــة .وذلــك يضمــن بــأن الجهــات الحكوميــة
ال تســتفيد بشــكل غيــر عــادل مــن مميــزات ضريبيــة عنــد مقارنتهــا
بالشــركات الخاصــة.
2828يتــم اســتثناء بعــض التوريــدات التــي تقــوم بهــا جهــات حكوميــة مــن
نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة إذا لــم تكــن بمنافســة مــع القطــاع
الخــاص أو كونهــا المــز ّود الوحيــد لهــذه التوريــدات .ســيكون لبعــض
الجهــات الحكوميــة الحــق باســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة ،وتــم
وضــع ذلــك لمنــع مشــاكل الميزانيــات وتوحيــد األســعار بيــن األنشــطة
الداخليــة واألنشــطة التــي يتــم االســتعانة بمصــادر خارجيــة لهــا.
2929فيمــا يخــص التوريــدات التــي تتــم لجهــات حكوميــة ،فــإن معاملــة
التوريــدات ســتعتمد علــى التوريــد نفســه ،وليــس المســتلم/المتلقي
للتوريــد .وعليــه ،إذا كان التوريــد خاضع ـ ًا للضريبــة بالنســبة
األساســية فــإن المعاملــة الضريبيــة ســتبقى ذاتهــا حتــى لــو تــم
التوريــد لجهــة حكوميــة.
منق ــول بتص ــرف ع ــن الهيئ ــة االحتادي ــة للضرائ ــب
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شــركة الشــخص الواحــد...

حلـول جـديدة لتمتلك شركتك الخاصة بسهولة
تم إقرار القانون رقم  2لســـنة  2015بشـــأن الشركات التجارية والذي دخل حيز التطبيق نهاية شهر يونيو من
عام  2015مع إعطاء فرصة للشـــركات على اختالف أشـــكالها بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه قبل نهاية
يوليو من عام  2016وطبق بعد دراسات مستفيضة واستشارات عميقة .

المحامية :حنان سالم البايض الشميلي

ـــــــــــــــــــــــ
وق ــد اس ــتحدث القان ــون ش ــكال جدي ــدا م ــن أش ــكال
الش ــركات ف ــي المادتي ــن ( )154 ،55ش ــركة الش ــخص
الواحــد ووضــع آليــة لتأسيســها وأجــاز للشــخص الواحــد
المواط ــن تأس ــيس ش ــركة مملوك ــة بالكام ــل ل ــه دون
الحاج ــة إل ــى أي ش ــريك آخ ــر بينم ــا ل ــم يج ــز أو ينظ ــم
القان ــون الس ــابق ه ــذا الش ــكل م ــن الش ــركات.
ماهي شركة الشخص الواحد؟

هــي شــكل مــن أشــكال ملكيــة المشــروعات االقتصاديــة
الت ــي تضمنه ــا قان ــون الش ــركات التجاري ــة الجدي ــد
لممارس ــة نش ــاط اقتص ــادي يس ــتهدف تحقي ــق الرب ــح
وال يس ــأل مال ــك الش ــركة ع ــن التزاماته ــا إال بمق ــدار
رأس الم ــال ال ــوارد بنظ ــام تأسيس ــها وتس ــري علي ــه
أحــكام الشــكل القانونــي الــواردة فــي هــذا القانــون فيمــا
ال يتع ــارض م ــع طبيعته ــا.
الفـرق بين شـركة الشـخص الواحد والمؤسسـة
الفردية:
هن ــاك مجموع ــة م ــن الف ــروق بي ــن ش ــركة الش ــخص
الواح ــد والمؤسس ــة الفردي ــة ،ويمك ــن أن نس ــرد بعض ــا
منه ــا:
 .1أن شــركة الشــخص الواحد هي شــركة ذات شــخصية
اعتباري ــة مس ــتقلة ع ــن ش ــخص صاحبه ــا أو مؤسس ــها
رغ ــم كونه ــا تؤس ــس م ــن ش ــريك /مس ــاهم واح ــدفق ــط -وتخض ــع لنظ ــام الش ــركات ،وق ــد تك ــون إم ــا
مس ــاهمة مغلق ــة أو ذات مس ــؤولية مح ــدودة.
بعك ــس المؤسس ــة الفردي ــة ه ــي منش ــأة يمتلكه ــا
ش ــخص واح ــد ،وال تمل ــك ش ــخصية اعتباري ــة
مس ــتقلة ،وإنم ــا متبوع ــة بش ــخص مالكه ــا فق ــط ال
غي ــر ،وال تخض ــع لنظ ــام الش ــركات.
 .2أن ش ــركة الش ــخص الواح ــد له ــا ذم ــة مالي ــة
مس ــتقلة ،وأن الش ــريك به ــذه الش ــركة ُيس ــأل بق ــدر
مس ــاهمته بالش ــركة فق ــط ،أي أن ــه مس ــؤول مس ــؤولية
محــددة بمقــدار رأس مــال الشــركة ،رغــم كونــه الشــريك
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الوحي ــد به ــا.
بعك ــس المؤسس ــة الفردي ــة ال يك ــون له ــا ذم ــة مالي ــة
مس ــتقلة ع ــن ش ــخص صاحبه ــا ،وه ــو المس ــؤول ع ــن
جميــع حقــوق والتزامــات المؤسســة والضامــن لجميــع
حق ــوق الدائني ــن للمؤسس ــة.
 .3اخت ــاف مج ــاالت نش ــاط كل منهم ــا ،فش ــركة
الش ــخص الواح ــد مجاالته ــا نف ــس مج ــاالت الش ــركات
المس ــاهمة وذات المس ــؤولية المح ــدودة م ــن حي ــث
حج ــم النش ــاط ورأس الم ــال.
بعكــس المؤسســة الفرديــة التــي يكــون مجــال نشــاطها
غي ــر مح ــدد بش ــكل معي ــن ،كم ــا ف ــي ش ــركة الش ــخص
الواح ــد.
خصائص شركة الشخص الواحد:

المس ــؤولية المح ــدودة للمال ــك ،وتعن ــي أن المال ــك
مس ــؤول فق ــط ف ــي ح ــدود مق ــدار حصت ــه ف ــي رأس ــمال
الشــركة .بمعنــى آخــر تكــون مســؤولية المالــك محــددة
ف ــي مواجه ــة الغي ــر بمق ــدار رأس الم ــال المس ــجل ف ــي

وأفكاره ــم التجاري ــة .

نظ ــام التأس ــيس والمس ــجل ل ــدى الجه ــات المعني ــة،
وتك ــون الش ــركة بكام ــل موجوداته ــا مس ــؤولة ع ــن أي تصفية أو إنهاء هذه الشركة
التزام ــات للغي ــر .فه ــذا الش ــكل م ــن الش ــركات يحم ــي في هذا المجال ذكر القانون الجديد عدة حاالت ومنها:
بقي ــة أم ــوال المال ــك ويجعله ــا ف ــي مأم ــن ف ــي حال ــة ֺ ֺ إذا أقــدم المالــك علــى تصفيتهــا أو تــم أخــذ القــرار
لحق ــت الش ــركة أي خس ــائر.
بوقــف نشــاطها أو بانتهــاء مدتهــا أو تحقيــق الغــرض
س ــهولة اتخ ــاذ الق ــرارات داخ ــل الش ــركة ،حي ــث إن الوارد بنظامها التأسيسي.
المال ــك ف ــي ش ــركة الش ــخص الواح ــد تك ــون لدي ــه ֺ ֺوفــاة مؤسســها إذا كان المالــك شــخص ًا طبيعي ـ ًا ،إال
جمي ــع الصالحي ــات والس ــلطات كون ــه الش ــريك إذا رغــب الورثــة في اســتمرارها مع توفيــق وضعها وفق ًا
الوحي ــد ،وال يك ــون مقي ــد ًا بأخ ــذ موافق ــة أح ــد .فعل ــى ألحــكام هــذا القانــون ،ويجب عليهم اختيــار من يتولى
س ــبيل المث ــال ف ــإن المال ــك لدي ــه الس ــهولة الكافي ــة إدارة الشركة نيابة عنهم.
لتحويــل صفتهــا أو اندماجهــا مــع غيرهــا دون أن يبــذل ֺ ֺ تنحل الشركة بانقضاء الشخصية االعتبارية إذا كان
الكثيــر مــن الوقــت والجهــد إلقنــاع الشــركاء اآلخريــن ،المالك شخص ًا اعتباري ًا.
وه ــذا بالتال ــي يس ــرع وتي ــرة النم ــو االقتص ــادي .
ويج ــب اإلش ــارة هن ــا أن ــه إذا أق ــدم مال ــك ش ــركة
ف ــي النهاي ــة ،ف ــإن ه ــذا الش ــكل م ــن الش ــركات فرص ــة الش ــخص الواح ــد عل ــى تصفيته ــا بس ــوء ني ــة ،أو وق ــف
ذهبيــة جــاء بهــا المشــرع لتمكيــن جميــع رواد األعمــال نش ــاطها قب ــل انته ــاء مدته ــا أو قب ــل تحقي ــق الغ ــرض
المواطني ــن م ــن تأس ــيس وتمل ــك ش ــركة بس ــهولة الــوارد بعقــد تأسيســها كان مســؤو ًال عــن التزاماتهــا مــن
ويس ــر ،وذل ــك م ــن أج ــل تبن ــي إبداعاته ــم االس ــتثمارية أموال ــه الخاص ــة.

مكتـــب

رأس الخيمـة للمحاماة
0527319518 - 072336008
www.rakadvocates.com
info@rakadvocates.com
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دراســات وآراء

بالعواطــف مــن خــال نبــرة الصوت والتعــرف على
تعابيــر الوجــه ،ســتبدأ مظاهــر التطــور فــي مجــال
الــذكاء االصطناعــي قريب ـ ًا بتحديــد كيفيــة عملنــا
بالتنســيق مــع التكنولوجيــا ،كيــف نحصــل علــى
البيانات ونســتخدمها في عملياتنا اليومية .حيث
أنهــا ســتحدث ثــورة واضحــة فــي طريقــة تفاعــل
المؤسسات الكبيرة مع البيانات على نطاق واسع.

تكنولوجيا
دراســـــات وأراء |
العالمالرقمي |
شـــركــات|

36
38
40

اإلعــالنات على وسائــل التواصــل االجتمــاعي:

ألكســندر روســر الرئيــس التنفيــذي ومؤســس وكالــة احللــول الرقميــة بروتوتايــب إنتراكتيــف

التوجهات الرقمية للشركات في عام 2018

مع وجود أجهزة
بإمكانها سؤالنا
ببساطة عما نريد
القيام به ،من
المتوقع أن يؤدي
الذكاء االصطناعي
للتخلي عن لوحات
قريبا
المفاتيح
ً

هـل حان الوقت لتوريـيث حساباتك اإللكترونية

89

%

من المشتركين
فضلوا إيقاف
حساباتهم على
وسائل التواصل
االجتماعي بعد
الوفاة
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أش ــار س ــجل الوصاي ــا والت ــركات ف ــي مرك ــز دبي المال ــي العالمي
أح ــد الهيئ ــات العام ــة التابع ــة لحكوم ــة دب ــي -إل ــى ال ــدور الكبيرال ــذي تلعب ــه ش ــبكة اإلنترن ــت ف ــي عال ــم الي ــوم ،وخصوص ًا وس ــائل
التواص ــل االجتماع ــي الت ــي تجاوزت أعداد مس ــتخدميها أكثر من
ملي ــار ش ــخص على موقع فيس ــبوك وحده ،وأكث ــر من  500مليون
مس ــتخدم يومي لموقع إنس ــتاجرام ،لذلك فمن المنطقي أن يتم
ترك آالف حس ــابات التواصل االجتماعي يومي ًا من دون إدارة بعد
وف ــاة أصحابه ــا .وأوض ــح الس ــجل أن العدي ــد من وس ــائل التواصل
االجتماع ــي مثل موقع فيس ــبوك تتيح للمس ــتخدم خيار التوريث
الذي يوفر له إمكانية اختيار الشخص الذي سيقوم بإدارة حسابه

؟

بعد الوفاة ،ولكن الكثير من الناس ال يرتاحون إلى فكرة استمرار
حساباتهم بعد الوفاة.
وف ــي ه ــذا اإلط ــار ،أج ــرى س ــجل الوصايا والت ــركات ف ــي مركز دبي
المال ــي العالم ــي مؤخ ــر ًا اس ــتطالع ًا لل ــرأي تناول م ــن خالله آراء
المقيمي ــن ف ــي دول ــة اإلمارات العربية المتحدة حول الس ــبل التي
يفضلونه ــا لحماي ــة بصمته ــم اإللكتروني ــة وحس ــابات التواص ــل
االجتماع ــي الخاص ــة بهم بعد الوفاة .وأظهر اس ــتطالع الرأي بأن
أكثر من نصف المش ــاركين في االستطالع ( )%53يتساءلون حول
مس ــتقبل بصمته ــم اإللكترونية بعد وفاته ــم ،كما اختار معظمهم
( )٪ 89إيقاف حساباتهم على وسائل التواصل االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بفض ــل الثقاف ــة اإللكترونية يتعين على الش ــركات
مواكب ــة حركة التغير الس ــريعة لتلبي ــة المتطلبات
الحالي ــة الس ــيما م ــن جي ــل األلفي ــة .مم ــا ي ــؤدي
بالنتيج ــة إل ــى موج ــة م ــن المنتج ــات والخدم ــات
الرقمية.
وكان الذكاء االصطناعي ظهر في المجتمع بهيئة
"بيبر" الروبوت المرح المستعد لتقديم الخدمات
للعمالء في بنك اإلمارات دبي الوطني .كما أصبح
إدخــال تطبيقــات المشــاريع فــي الشــركات الكبــرى
أمــر ًا شــائع ًا .وســاعد تركيــب البوابــات الذكيــة فــي
المطــارات علــى تقليــل األســئلة كمــا أنهــا مهمــة

للتحكم بتدفق الحركة ضمن المطارات.
لفهــم األثــر الــذي تركتــه التطــورات التقنيــة هــذا
العــام اختــار ألكســندر روســر الرئيــس التنفيــذي
ومؤســس وكالــة الحلــول الرقميــة بروتوتايــب
إنتراكتيــف أفضــل ثالثــة توجهــات يمكن للشــركات
المشاركة بها في عام .2018

الذكــاء االصطناعــي:

مــع التجهــز بالقــدرة علــى التحســين والبديهيــة
وسهولة الوصول يبدو مستقبل الذكاء االصطناعي
مشــرق ًا .فمــن روبوتــات الدردشــة "تشــات بــوت" إلى
اإلنســان اآللــي "الروبــوت" التــي يمكنها اإلحســاس

مــع أكثــر مــن مليــار مســتخدم لوســائل التواصــل
االجتماعــي حــول العالــم ســتدفع اإلعالنــات علــى
فيســبوك وانســتغرام الشــركات إلى إقصاء أســاليب
التســويق التقليديــة واالنخــراط فــي التحليــات
المنطقية المفضية إلى نظام الدفع عبر الوسائل
الرقميــة .حيــث أن القــدرة علــى تحديــد وتضييــق
الجمهــور المســتهدف بشــكل صحيــح واالتصــال
والوصــول واإلشــراك الفــوري ســتحلق باالســتثمار
في مجال اإلعالنات إلى مراكز مرموقة.
الفيديـــو:

بينمــا ال تــزال اإلعالنــات النصيــة تحــدث أثــر ًا
إال إن التوجهــات التــي ســادت فــي الســنوات
الماضيــة أظهــرت ميــل المســتخدمين بشــكل أكبر
للمحتويــات التــي تتضمــن مقاطــع فيديــو .حيــث
أن التحفيــز البصــري مــن مقاطــع الفيديــو أمــر ال
يمكــن مقارنتــه بالتحفيــز النصــي ومــن المرجــح
أن يتــرك انطباع ـ ًا دائم ـ ًا فــي ذهــن الشــخص .كمــا
يمكننــا الفيديــو مــن إيصــال رســالة بشــكل أكثــر
فاعليــة مــن النــص فاإلســهاب فــي النــص ال يجعل
النــص جيــد ًا والنــص المقتضــب قــد ال يكــون مــن
السهل فهمه.

الفيس بوك ،يضر بالصحة العقلــيـــــة !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نش ــرت مجل ــة هارف ــارد بزن ــس ريفي ــو ما خلصت إليه دراس ــة جديدة ح ــول تأثيرات فيس ــبوك على الصحة
النفسية والجسدية والرضا عن الحياة.
تناول ــت الدراس ــة تقيي ــم تط ــور الصداق ــات في الواقع المع ــاش مع "صداقات فيس ــبوك" ،وتأثي ــر ٍّ
كل منها،
ووج ــدت أن اإلعج ــاب ب ـ ـ "تدوين ــات" اآلخري ــن ،والضغ ــط عل ــى رواب ــط فيه ــا ،ترتب ــط بتقل ــص الصح ــة
الفيزيائية ،والصحة العقلية ،والرضا عن الحياة.
واكتش ــف باحث ــون م ــن جامع ــة "يال" ،أن األش ــخاص الذين يقضون مزيد ًا من الوقت على "فيس ــبوك" من
المرج ــح أن يش ــعروا برض ــا أق ــل ف ــي جميع جوان ــب حياتهم ،بم ــا في ذلك صحته ــم العقلية والجس ــدية،
مس ــتندين في ذلك إلى نتائج بحث اس ــتغرق س ــنتين ،وش ــمل قرابة  5آالف مش ــترك في "فيس ــبوك" مع 3
كتل من البيانات ،أشرفت عليها مؤسسة جالوب لقياس تغيرات الصحة العامة مع الوقت خالل استخدام
"فيس ــبوك" ،وتضمنت المعايير الرضا عن الحياة ،والصحة العقلية ،والصحة الجس ــدية ،وتغيرات مؤشر
كتلة الجسم "."BMI
وتضم ــن قي ــاس اس ــتخدام "فيس ــبوك" مراقبة أنش ــطة اإلعجاب ب ـ ـ "تدوين ــات" اآلخرين ،ونش ــر "تدوينات"
َّ
ش ــخصية ،والضغ ــط عل ــى الرواب ــط المنش ــورة في تدوين ــات اآلخرين" ،اس ــتخلصت البيانات مباش ــرة من
حسابات المشتركين ،وليس من تصريحهم بأنفسهم".
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العال ــم الرقم ــي

واثقة ال تبخس البشر حقهم في العمل واإلنتاج ،حيث
إن التوج ــه نح ــو إدخ ــال الروبوت ــات ف ــي س ــوق العمل لم
يعد خيار ًا بقدر ماهو ضرورة حتمية ،تفرضها صيرورة
الحي ــاة ف ــي التوج ــه الم ــدروس نح ــو امت ــاك المهارات
والق ــدرات الالزم ــة لتطبيقه ــا ف ــي مختل ــف القطاع ــات
االقتصادي ــة وإعداد الكوادر البش ــرية؛ للتعامل مع هذه
المتغي ــرات ورف ــع كفاءته ــا بش ــكل مس ــتمر ،والتص ــدي
لس ــن قواني ــن وتش ــريعات تضبط هذا التح ــول وتحميه
من أيدي العابثين.
ويذكر أن هذه الهواجس أخذت حيز ًا كبير ًا من نقاشات
الخب ــراء خ ــال «قم ــة المعرف ــة  »2017الت ــي عقدت في
دب ــي الع ــام المنص ــرم ،وأك ــدوا فيه ــا أن عالق ــة الروب ــوت
والذكاء االصطناعي ستكون تكاملية ،وليست تنافسية
م ــع الك ــوادر البش ــرية خ ــال الفت ــرة المقبل ــة ،وذك ــروا
خ ــال جلس ــة ح ــول ال ــذكاء االصطناع ــي والروب ــوت،
والت ــي ت ــم فيه ــا إحض ــار «الروب ــوت صوفي ــا» المصممة
عل ــى هيئ ــة س ــيدة ك ــي تتعل ــم وتتأقل ــم م ــع الس ــلوك
البش ــري وتصرفات ــه ،أن «الروبوت ــات» س ــتعمل عل ــى
تحس ــين الخدم ــات الحياتي ــة ،وتقض ــي عل ــى تحدي ــات
ن ــدرة بعض المهارات ،الفتين إلى أن صناعة الروبوتات
ال ت ــزال بحاج ــة للتطوي ــر حت ــى الوص ــول إل ــى مرحلة
اإلدراك الكامل الذي يوسع نطاق عملها أكثر.

!

استغنت شركة
فوكسكون
 Foxconnالصينية
كبرى الشركات
العاملة في مجال
اإللكترونيات على
مستوى العالم
عن خدمات 60
ألف عامل لديها،
واستبدلت بهم
ً
جميعا روبوتات،

عصر الروبوتات...
الم َ
خت َر
هل
َّ
يتفوق ُ
الم َ
خت ِرع
على ُ

؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوســــــف النعيمي
تتخيل نفســـك مدير ًا لشـــركة معظـــم موظفيها مـــن الروبوتات؟
هل
َّ

كيف سيكون الجو االجتماعي العام في الشركة؟ وماذا سيكون مسمى
مدير الموارد البشـــرية حينها؟ هل يصبح مدير الموارد الروبوتية؟!!
ويتحـــول المدير ذاتـــه إلى روبـــوت ليتمكن مـــن الحكـــم بدقة على
الروبوت الذي سيتم اعتماده للعمل في شركتك؟!

حتم ًا ستوفر على نفسك نفقات «الكانتين» والمشروبات ،وحتم ًا ستكون
أمام نهج جديد العتماد ميزانية الشركة ونظام اإلجازات وأجور العمل.
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هي تساؤالت وهواجس لها مايبررها في ظل النزعة
المتزاي ــدة ألتمت ــة معظ ــم الوظائ ــف واألعم ــال ،إن ــه
عصر الروبوتات التي بدأت تقتحم حياتنا بقوة ،إذ ال
نستطيع تجاهلها أو الهرب من رياح التغيير ،فالهرب
هنا ضرب من االنتحار أو قفز في أحضان الركود.
إذن ،ماه ــو مس ــتقبل العم ــل البش ــري م ــع اقتح ــام
الروبوت ــات س ــوق العم ــل؟ وم ــع م ــرور الوق ــت ه ــل
س ــيتحول األم ــر م ــن مج ــرد مس ــاعدة للبش ــر إل ــى
س ــيطرة ش ــبه تام ــة عل ــى س ــوق العم ــل ،والحقـ ـ ًا ربما
الحي ــاة االجتماعي ــة؟ وماذا ل ــو اس ــتغلت تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي فئة ال أخالقية؟!
عصر الروبوتات!..

الروب ــوت :إنس ــان ،لكن ــه آلي ي ــؤدي أعم ــا ًال تحاكي ما
يق ــوم ب ــه البش ــر م ــع قدر هائ ــل م ــن الدق ــة والمهارة
بفضل البرمجة المخزنة بداخله ،وقد بدأت الكثير
من الدول والش ــركات تتوجه الس ــتخدام الروبوت في
أعماله ــا بغي ــة مزيد من الدق ــة واالحترافية وتوفير
الوق ــت وتقلي ــص هامش الخطورة وزي ــادة اإلنتاجية
ومراع ــاة التوجه ــات الحديث ــة الت ــي فرضته ــا الثورة
الصناعي ــة الرابع ــة في س ــوق العمل .فف ــي عام 2016
اس ــتغنت ش ــركة فوكس ــكون  FOXCONNالصيني ــة
كبرى الشركات العاملة في مجال اإللكترونيات على
مس ــتوى العال ــم ع ــن خدم ــات  60أل ــف عام ــل لديها،
واس ــتبدلت به ــم جميعـ ـ ًا روبوت ــات ،انطالقـ ـ ًا م ــن أنَّ
الروبوت ــات ال تخط ــئ وال تش ــتكي وال تطال ــب بزي ــادة
ف ــي األج ــر ،وه ــي كذل ــك ال تنتح ــر ج ــراء ضغوط ــات

العم ــل الت ــي يتع ــرض له ــا العامل ــون ف ــي مث ــل ه ــذه
الشركات العمالقة.
هل هي عالقة تكاملية أم تنافسية؟!

وفي تقرير صادر عن مؤسسة ماكنزي (MCKINSEY
 )GLOBAL INSTITUTEف ــي يولي ــو  ،2016ورص ــدت
في ــه المه ــن المعرض ــة لـ«خط ــر» األتمت ــة واس ــتخدام
الروبوت ــات م ــن خ ــال تحليل أكثر م ــن  800مهنة في
س ــوق العم ــل األمريكي ــة ،ج ــاءت ف ــي المرتب ــة األول ــى
المه ــن ضمن قطاع ــات الصناع ــة ( ،)%59والخدمات
الغذائي ــة ( ،)%37وتج ــارة التجزئ ــة ( ،)% 53وقط ــاع
اإلقامة والفندقة ( ،)%73حيث تشهد هذه القطاعات
تط ــور ًا َّ
مطرد ًا على المس ــتوى التقن ــي والتكنولوجي،
مما يعرضها لـ«خطر» األتمتة بنسبة كبيرة.
ويق ــول الخب ــراء ف ــي ه ــذا المج ــال إنن ــا أصبحنا في
عال ــم جدي ــد س ــنجد قريبـ ـ ًا في ــه الروبوت ــات تمش ــي
وتتفاعل معنا وتتعلم منا ،األمر الذي س ــيولد جي ًال
جديد ًا أكثر ذكاء وفعالية.
إذن ،إلى أي حد يمكن أن تكون التحديات والمخاوف
من سيطرة الروبوتات على سوق العمل وتنحية البشر
ً
ستحد هذه الهواجس والمخاوف من
مشروعة؟ وهل
ُّ
استخدام األتمتة والذكاء الصناعي في سوق العمل؟
وكي ــف يمك ــن لصناع الق ــرار والمس ــؤولين امتصاص
ه ــذه الهواج ــس وتوجيهه ــا بش ــكل إيجاب ــي؛ أي نحو
تدري ــب العاملين المس ــتمر ورف ــع كفاءتهم لمواجهة
والتحول نحو المستقبل بخطى
رياح التغيير بثبات
ُّ

إستراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي
استش ــرفت القي ــادة الحكيم ــة في دول ــة اإلمارات
العربي ــة المتح ــدة آف ــاق المس ــتقبل ،ورس ــمت
خارط ــة س ــيرها بخط ــى واثق ــة نح ــو «مئوي ــة
اإلم ــارات  ،»2071مدرك ــة تمامـ ـ ًا للمتغيرات التي
س ــوف تحك ــم الحي ــاة البش ــرية ف ــي المس ــتقبل
القري ــب ،حي ــث أطل ــق صاح ــب الس ــمو الش ــيخ
محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم نائب رئي ــس الدولة
رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء حاك ــم دب ــي ،رع ــاه اهلل،
إس ــتراتيجية اإلم ــارات لل ــذكاء االصطناع ــي،
وتع ــد ه ــذه اإلس ــتراتيجية األولى م ــن نوعها في
المنطق ــة والعال ــم ،الس ــتثمار أح ــدث تقني ــات
وأدوات ال ــذكاء االصطناعي وتطبيقها في ش ــتى
ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى.
وش ــرعت بس ــنِّ القواني ــن والتش ــريعات للتصدي
للتحدي ــات والتهدي ــدات األمني ــة واألخالقي ــة
الت ــي ق ــد تنج ــم ع ــن تزاي ــد االعتم ــاد عل ــى
ال ــذكاء االصطناع ــي ،م ــن خ ــال وثيقة رس ــمية
بش ــأن االس ــتخدام اآلم ــن لل ــذكاء االصطناع ــي
بي ــن البش ــر واآلل ــة ،ضم ــن إط ــار قانون ــي ،وه ــي
الوثيق ــة الحكومي ــة األول ــى م ــن نوعه ــا عل ــى
مستوى العالم .إضافة للعمل على تدريب كوادر
متخصص ــة ودع ــم الموظفي ــن ف ــي القطاعي ــن
الحكوم ــي والخ ــاص ،وإتاح ــة المج ــال له ــم
لتوجي ــه طاقاته ــم وقدارته ــم ف ــي أعم ــال ومه ــام
إبداعي ــة وخالقة ،وخلق س ــوق جديدة واعدة في
المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
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كتب األعلى
ً
وفقـــا
مبيعــا
ً
لكينوكونيــــــا

مكتب ــة "كينوكوني ــا" إح ــدى أب ــرز معارض الكت ــاب المفضلة ف ــي االمارت
والعال ــم تض ــع بين أيديكم أعلى خمس ــة كتب مبيعا ف ــي مجال األعمال
واالدارة وتطوي ــر ال ــذات والت ــي تختصر على صفحاته ــا خالصة تجارب
وخب ــرات كب ــار رج ــال االعم ــال والمس ــتثمرين ف ــي العالم لتك ــون بمثابة
بوصلة توجهكم نحو النجاح والتمييز.
قبيلة الموجهين (المعلمين) :للكاتب تيم فيريس
تي ــم فيري ــس هو نفس ــه مؤل ــف كتاب" أربع س ــاعات ..أس ــبوع عم ــل" األكثر
مبيعا وفقا لنيويورك تايمز ،ويشارك فيريس في كتابه األخير مجموعة ال
محدودة من النصائح والتوجيهات وخرائط الطريق التي اعتمدتها أكثرمن
 130ش ــخصية م ــن نخ ــب العال ــم كرج ــال األعم ــال الخالقي ــن والرياضيي ــن
المحترفي ــن والفنانين المبدعين والمس ــتثمرين االذكي ــاء ،حتى تختار في
نهاي ــة المط ــاف طري ــق مغامرتك الش ــخصية وتتس ــلح بالعزيم ــة لمواجهة
التحديات وتحويل نهج حياتك نحو تحقيق نتائج استثنائية.
مبادئ الحياة والعمل :للكاتب راي داليو
يع ــد مؤل ــف الكتاب داليو واحدً ا من أنجح وأش ــهر المس ــتثمرين ورجال
األعم ــال ف ــي العال ــم .ويش ــارك الق ــراء في كتاب ــه مجموعة م ــن المبادئ
الغي ــر تقليدي ــة التي طورها وأعاد تش ــكيلها و اس ــتخدمها عبر األربعين
عاما من مس ــيرة حياته العملية واالجتماعية والتي مكنته من تحقيق
نتائج فريدة في الحياة والعمل على حد س ــواء ،و يمكن ألي ش ــخص او
منظمة تبنى تلك المبادئ لتساعدهم على تحقيق اهدافهم .
سريعا و بطيئً ا :لمؤلفه دانيال كانمان
التفكير..
ً
يأخ ــذ داني ــال كانم ــان ،الحائ ــز عل ــى جائ ــزة نوب ــل ف ــي االقتص ــاد القراء
ف ــي جول ــة عقل رائ ــدة من خالل ش ــرح النظامان اللذان يق ــودان طريقة
تفكيرنا ،فالنظام رقم واحد سريع ،تلقائي وعاطفي ،أما النظام الثاني
فه ــو أبط ــأ وأكث ــر منهجية ومنطقي ــة .كما يتحدث في الكت ــاب عن تأثير
االف ــراط ف ــي الثق ــة عل ــى اس ــتراتيجيات المؤسس ــات ،وصعوب ــة توقع ما
س ــوف يجعلن ــا س ــعداء ف ــي المس ــتقبل ،والتأثي ــر العمي ــق عل ــى التحيز
المعرف ــي عل ــى كل ش ــئ ب ــدء ًا م ــن التعام ــل ف ــي س ــوق األس ــهم و حت ــى
تخطيط إجازتك المقبلة.

أب غني أب فقير :بقلم روبرت كيوساكي
يع ــرض الكت ــاب نش ــأة روب ــرت مع أبوي ــن هما وال ــده الحقيق ــي (الغني)
ووال ــد أفض ــل أصدقاءه ويتحدث في الكتاب عن الطرق التي من خالها
ش ــكل الرجالن أفكاره عن المال و االس ــتثمار .وينس ــف روبرت في كتابه
خرافة انك يجب ان تكسب دخال مرتفعا كي تكون غنيا و يفسر الفارق
بين العمل من أجل المال وجعل مالك يعمل من أجلك.
قوة العادة  :للكاتب تشارلز دوهيك
ف ــي ه ــذا الكت ــاب يأخذنا تش ــارلز دوهيك مراس ــل األعم ــال الحائز على
جائ ــزة النيوي ــورك تايم ــز إل ــي أح ــد االكتش ــافات العلمية المثي ــرة التي
تفس ــر لم ــاذا توج ــد الع ــادات و كي ــف يمك ــن تغييره ــا .بال ــذكاء الثاق ــب
والقدرة على اس ــتخالص كميات هائلة من المعلومات في ش ــكل روايات
مش ــوقة ،دوهي ــك ق ــام بإحي ــاء مفه ــوم ش ــامل وجدي ــد للحي ــاة البش ــرية
وإمكانياتها للتحول.
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إدارة البيانات بشكل فعال
أمر حتمي لنجاح أي شركة
أوضح فيرناندو فيشـــمان ،مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كريســـتال الغونز الرائدة في قطاع تقنيات
وســـائل الراحة المتطورة ،أن تكنولوجيا البلوك تشـــين وعملة بيتكوين الرقميـــة تعد من أبرز التوجهات
الرئيســـية هذا العام ،رغم أنها تعرضت النتقادات عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في القطاع المالي،
بمـــا في ذلك جيمـــي ديمون الرئيس التنفيذي لـ "جيه بي مورغان" ،وأندرو بيلي رئيس ســـلطة الســـلوك
المالي في الحكومة البريطانية ،وجوردان بيلفورت الخبير في بوصة وول ستريت.

وم ــا ت ــزال تكنولوجي ــا البل ــوك تش ــين ف ــي
مراحله ــا األول ــى كم ــا كان ــت ش ــبكة اإلنترن ــت ف ــي
أواخ ــر الثمانيني ــات وأوائ ــل التس ــعينيات ،إال أنه ــا
أث ــارت ضجة كبيرة بالفعل وقالت ش ــركة غولدمان
س ــاكس ب ــأن ه ــذه التكنولوجي ــا لديها الق ــدرة على
إع ــادة تعري ــف المعام ــات المالية ويمك ــن أن تغير
كل شيء.
يق ــول فيرنان ــدو فيش ــمان" :تعتب ــر تكنولوجي ــا
البل ــوك تش ــين ابت ــكار ًا ممي ــز ًا ال يمك ــن التغاض ــي
عن ــه ،وتتمي ــز بع ــدم تخزي ــن قاع ــدة البيان ــات ف ــي
م ــكان مح ــدد مم ــا يح ــد م ــن ق ــدرة القراصنة على
اختراقه ــا ،وهو عامل مهم في هذا المجال بس ــبب
زيادة أنشطة القرصنة على اإلنترنت".
كم ــا أن البيان ــات الكبي ــرة ( )BIG DATAتمث ــل أهم
التط ــورات التكنولوجي ــة ف ــي الس ــنوات األخي ــرة
وأصبحت أداة حيوية للتحليل .وتس ــاهم التقنيات
الجدي ــدة ف ــي االس ــتفادة بالش ــكل األمث ــل م ــن
البيانات الكبيرة .وعلى سبيل المثال ،يمكن لتجار
التجزئة تتبع نقرات المس ــتخدمين على المواقع
اإللكتروني ــة لتحدي ــد االتجاه ــات الس ــلوكية؛
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ويمكن أن تس ــتفيد المرافق من بيانات مس ــتويات
اس ــتخدام الطاق ــة المنزلي ــة للتنب ــؤ باالنقطاعات
وتحفيز استهالك الطاقة بشكل أكثر كفاءة.
وأض ــاف فيش ــمان بالق ــول" :م ــن المه ــم أن يك ــون
هن ــاك م ــكان ل ــكل ش ــيء وكل ش ــيء ف ــي مكان ــه
الصحي ــح ،وهذا هو االس ــتخدام األفضل للبيانات
الكبي ــرة .حي ــث أن إدارة البيان ــات بش ــكل فع ــال أمر
حتمي لنجاح أي ش ــركة أو مؤسس ــة وهذا ما ندركه
تمام ًا في شركة كريستال الغونز".
كم ــا تعتبر المدن الذكية مفهوم ًا مثير ًا لالهتمام،
حي ــث أصبح ــت بع ــض الجوان ــب مث ــل الس ــامة
واألم ــن واالزدح ــام الم ــروري والبني ــة التحتي ــة
المتقدمة التي كانت تقع على عاتق هيئة بعينها،
أصبح ــت بش ــكل متزايد من اختصاص ــات الحلول
الت ــي تس ــتفيد م ــن إنترن ــت األش ــياء ( )IOTتح ــت
مظلة المدينة الذكية.
وتهدف االس ــتراتيجيات الرامية إلى تطوير كيفية
عم ــل الم ــدن م ــن خ ــال الرص ــد اآلن ــي وتحلي ــل
وتحس ــين عملي ــة اتخ ــاذ الق ــرارات إل ــى تحس ــين
مس ــتويات الكف ــاءة واالس ــتدامة البيئية ومش ــاركة

المواطني ــن .وتعتب ــر دب ــي مث ــا ًال جيد ًا عل ــى ذلك،
حي ــث ته ــدف لتحقي ــق هدفه ــا ب ــأن تصب ــح أذك ــى
مدينة في العالم.
وتتميز ش ــركة كريس ــتال الغونز بريادتها العالمية
ف ــي مج ــال االبت ــكار والتكنولوجيا .وتركز الش ــركة
على تحس ــين أس ــلوب حياة الناس من خالل توفير
الحل ــول المناس ــبة ألكب ــر المش ــاكل ف ــي العال ــم
مث ــل ن ــدرة المي ــاه والطاق ــة والتل ــوث ونقص وجود
األماك ــن العامة المفتوحة .وق ــد حصلت تقنياتها
الرائ ــدة عل ــى ب ــراءة اختراع ف ــي  160دولة ،وتس ــهم
ف ــي تغيي ــر طريق ــة اس ــتهالك الطاق ــة والمي ــاه من
خ ــال تطبيقاته ــا الصناعي ــة للتبري ــد المس ــتدام
لمعام ــل الطاق ــة الحراري ــة والمعام ــل الصناعي ــة،
وتوف ــر طريق ــة منخفض ــة التكلفة لتحلي ــة المياه
وتنقيتها.
وتعتب ــر كريس ــتال الغون ــز الش ــركة الوحي ــدة ف ــي
العال ــم الت ــي توف ــر ه ــذه التكنولوجي ــا المبتك ــرة
الت ــي تمك ــن من تطوير مش ــاريع مجدية اقتصادي ًا
م ــن البحي ــرات الضخم ــة المناس ــبة للس ــباحة
وممارس ــة الرياضات المائية .وتُعد هذه البحيرات
الكريس ــتالية الضخم ــة ج ــزء ًا ال يتج ــزأ م ــن أي
مش ــروع عق ــاري أو س ــياحي ف ــي مختل ــف أنح ــاء
العال ــم ،إذ أنه ــا تضف ــي قيم ــة ال تضاه ــى وتس ــهم
بتغيير جذري في القطاع العقاري العالمي.
وال تحت ــاج هذه البحي ــرات االصطناعية الضخمة
للمي ــاه إال لتعويض الكمية المفقودة من التبخر،
وتس ــتهلك م ــن المياه في المتوس ــط ما يس ــتهلكه
تقريبـ ـ ًا نص ــف منتزه وأقل بـ  30مرة مما يس ــتهلكه
ملع ــب جولف .وباإلضافة إلى ذلك تس ــتخدم هذه
البحي ــرات مواد كيماوية أق ــل بمئة مرة من أنظمة
تنقية مياه الش ــرب التقليدية وتستهلك  %2فقط
م ــن الطاقة التي تس ــتخدمها التقنيات التقليدية
لتصفية المياه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجن ــي لك ــزس ف ــي الفطي ــم للس ــيارات ،الم ــورد األكب ــر للس ــيارات الهجين ــة
الكهربائي ــة الفاخ ــرة ف ــي دول ــة اإلم ــارات ،فوائ ــد مجموعته ــا المتنوع ــة م ــن
الس ــيارات الصديق ــة للبيئ ــة ارتفاعـ ـ ًا في مبيعاته ــا بنس ــبة  251بالمئة في عام
 2017قياس ًا بعام .2016
وعزا كريس باكستون ،مدير اإلدارة العامة للكزس في الفطيم للسيارات ،هذا
االرتف ــاع إل ــى تنامي االهتم ــام بتقنية الس ــيارات الهجين ــة الكهربائية عموم ًا،
باإلضاف ــة إل ــى ط ــرح طرازي ــن جديدين في ع ــام  ،2017هما لك ــزس  LC500Hو
 ،LS500Hوتنظي ــم أنش ــطة ترويجي ــة ،كإجراء تجربة قيادة للس ــيارات الهجينة
الكهربائية وتخصيص جناح بأكمله لهذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة
في معرض دبي الدولي للسيارات وتقديم العروض التشجيعية.

لتلبية تطلعات رجال األعمال االستثنائيين

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حفل اس ــتثنائي كش ــفت هواوي النقاب عن هاتف "بورش ديزاين" مايت 10
على متن طائرة خاصة وفاخرة ،ويتميز ’بورش ديزاين هواوي مايت  ‘10بجمعه
بي ــن الفخام ــة وق ــوة األداء الفائقة مع أحدث تقنيات ال ــذكاء االصطناعي في
العالم ،ويتميز بمظهر حصري رياضي مصمم بحرفية عالية ليحاكي س ــرعة
سيارات بورش ويعكس سرعة األداء العالية التي تمتاز بها.
ويعتب ــر ’ب ــورش ديزاي ــن ه ــواوي مايت  ‘10أقوى هواتف سلس ــلة ’ماي ــت‘ الذكية
بذاكرة عش ــوائية تبلغ  6جيجابايت وذاكرة تش ــغيلية بحجم  256جيجابايت،
ما يوفر أقصى مستويات األداء.

سيارات مثاليــــة
لحديثي القيادة

س ــواء كن ــتَ تن ــوي ش ــراء س ــيارة للمـ ـ ّرة األول ــى أو تبح ــث ع ــن س ــيارة البن ــك الذي بلغ س ـ ّـن
الرش ــد مؤخ ــراً ،نقت ــرح علي ــك االتج ــاه نح ــو ما هو زهي ــد وعملي ف ــي آن مع ًا بحي ــث توفّ ر
على نفس ــك عناء القلق بش ــأن الخدوش .في هذا اإلطار ،قام خبراء كار س ــويتش دوت كوم
"  "CARSWITCH DMCCأحدث منصة تكنولوجية في اإلمارات العربية المتحدة ،بجولة
ً
سالسة وأصغر
حول الخيارات مر ّكزين على س ــيارات الهاتش ــباك بوجه خاص ،كونها أكثر
يسهل قيادتها وركنها في المناطق المزدحمة.
حجم ًا ،مما ّ
ّ
تتعط ــل أو تتطلّب الكثير
وبم ــا أنّ الس ــائقين المبتدئي ــن يفضلون االبتعاد عن س ــيارة قد
من الصيانة ،قام "  ."CARSWITCH DMCCبإعداد الئحة بأفضل السيارات الجديدة.
هيونداي I10
تس ــمح ل ــك بنيته ــا الصغي ــرة ( 3.58م ×  1.58م)
بالتنق ــل بي ــن الط ــرق الضيق ــة ف ــي دب ــي القديم ــة
براح ــة تامة .تأتي س ــيارة هيونداي  I10مع مح ّرك
بس ــعة  1.2لت ــر و 4أس ــطوانات بق ــوة  85حصانـ ـ ًا،
وتص ــل س ــرعتها القص ــوى إل ــى  100كلم/الس ــاعة
ثانية .على األرجح أنّها ليست ً
ً
قوية
في غضون 12
ج ــد ًا لخ ــوض س ــباقات ،ولك ّنه ــا جي ــدة بم ــا يكف ــي
للتنقل في المدينة بسهولة.
كيا بيكانتو
تأت ــي كي ــا بيكانت ــو بمقايي ــس مماثل ــة لمقايي ــس
هيون ــداي  ،I10مم ــا يس ـ ّـهل ركنه ــا ف ــي مواق ــف
الس ــيارات الضيق ــة .وه ــي تأت ــي م ــع محـ ـ ّرك بس ــعة
 1.2لت ــر لك ــن تص ــل س ــرعتها القص ــوى إل ــى 100
كلم/الس ــاعة ف ــي غضون  13.5ثاني ـ ًـة ،أي أبطأ بقدر
بسيط من هيونداي .I10
بيجو 208
إذا كنت تبحث عن س ــيارة أوس ــع وأكثر قوةً ،قد تجد
مطلبك في س ــيارة بيجو .تتمتّع بيجو بهيكل أكبر
( 4م ×  1.7م) ،م ــع محـ ـ ّرك بس ــعة  1.6لت ــر وس ــرعة
تصل إلى  100كلم/الس ــاعة في غضون  8ثوان ،مما
يضعها في فئة السيارات األسرع قلي ًال.
شيفروليه سبارك
تتم ّيز س ــيارة ش ــيفروليه س ــبارك عن نظيراتها من
فئة الس ــيارات الصغيرة بهي ــكل أكبر بقليل ( 3.6م×
 1.6م) ،وم ــع ذل ــك تبقى س ــيار ًة عملي ـ ًـة جد ًا للطرق
الضيق ــة .تأت ــي مع مح ّرك أكبر بس ــعة  1.4لتر لكن
مع  4أس ــطوانات ونظام دفع أمامي .تصل س ــرعتها
القص ــوى إل ــى  100كلم/الس ــاعة ف ــي غض ــون 16
ً
ثانية ،مما يجعلها أبطأ بقليل من نظيراتها.
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تستقبل العام برقم قياسي

في قائمة غينيس ....رأس الخمية وجزيرة المرجان تطلقان أكبر مفرقعة نارية هوائية في العالم

1090
جراما
كيلــو
ً

مثلت أكبر مفرقعة
نارية هوائية تدخل
بها رأس الخيمة
موسوعة غينيس
لألرقام القياسية

RAKBUSINESS | 42

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســطرت إمــارة رأس الخيمــة اســمها باحــرف مــن نــور علــى
قائمــة االحتفــاالت العالميــة التــي يترقبهــا العالــم بدايــة كل عــام،
فقــد نظمــت "جزيــرة المرجــان" عرضــا مذهــا لأللعــاب الناريــة
الســتقبال العــام الجديــد  ،2018ودخلــت بــه ســجل "غينيــس لألرقــام
القياســية" عــن فئــة أكبــر مفرقعــة ناريــة هوائيــة بــوزن  1.090طن ـ ًا.
حظــي الحــدث الــذي صممــه فيــل غروتشــي المديــر اإلبداعــي فــي
"غروتشــي لأللعــاب الناريــة" بدعــم مــن أبــرز الهيئــات الحكوميــة
فــي اإلمــارة ،وخضــع للتحكيــم مــن قبــل فريــق مختــص مــن ســجل
"غينيــس" ليحصــد رســمي ًا لقــب أكبــر ألعــاب ناريــة هوائيــة علــى
مســتوى العالــم .وتســلم الجائــزة المهنــدس عبــد اهلل العبدولــي،

العضــو المنتــدب ل ـ "جزيــرة المرجــان" وفيــل غروتشــي.
وقــال المهنــدس عبــد اهلل العبدولــي.." :يأتــي الحــدث الــذي يمثــل
مفخــرة جديــدة لوطننــا الحبيــب وإمــارة رأس الخيمــة بمثابــة
تجســيد حقيقــي للجهــود المشــتركة التــي بذلتهــا مختلــف الهيئــات
الحكوميــة ضمان ـ ًا إلحيــاء احتفــاالت آمنــة تراعــي أعلــى معاييــر
الســامة وتخلــو كلي ـ ًا مــن األخطــاء .وال شــك فــي أن الفــوز بلقــب
"أكبــر ألعــاب ناريــة هوائيــة" فــي ســجل "غينيــس لألرقــام القياســية"
فــي إطــار هــذه االحتفــاالت البهيجــة يدخــل علــى قلوبنــا مزيــد ًا مــن
الفــرح والســرور ،لكونــه يؤكــد علــى التزامنــا الدائــم تجــاه تقديــم
تجربــة اســتثنائية بــكل معنــى الكلمــة لزوارنــا الكــرام".

وجهتــي

غنى ثقـافي وتراثي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبرهــن تن ـ ّوع المشــهد الطبيعــي ووفــرة الميــاه أن
إمــارة رأس الخيمــة كانــت مأهولــة بالســكان خــال
"العبيــد" التــي اســتمرت بيــن عامــي 3800-
فتــرة ُ
 5000قبــل الميــاد وحتــى القــرن العشــرين ،وهــي
أقــدم فتــرة ُعرفــت فــي رأس الخيمــة .وقــد تج ّلــى
ـداد ال تُحصــى
ذلــك واضحـ ًا مــن خــال اكتشــاف أعـ ٍ
مــن القطــع األثريــة والمواقــع التاريخيــة التــي ال
تــزال أوابدهــا ماثلــة ح ّتــى اليــوم ،الســيما الحصــون
المحفوظــة والمرممــة ،إضافــة إلــى المتحــف
الوطنــي ،والقريــة المهجــورة فــي منطقــة الجزيــرة
الحمــراء وهنــا نســرد بعــض مــن التنــوع الثقافــي
والتراثــي إلمــارة رأس الخيمــة.
متحف رأس الخيمــــة الوطنــي:

كان "متحــف رأس الخيمــة الوطنــي" حصنـ ًا ســابق ًا
وقصــر ًا لعائلــة القواســم الحاكمــة حتــى عــام .1964
التوجــه إلــى هــذا المتحــف الــذي
ويمكــن للــزوار
ّ
تــم تجديــده بالكامــل ،وأخــذ لمحــة عــن التاريــخ
العريــق لإلمــارة عبــر مشــاهدة القطــع األثريــة
التــي يرجــع زمــن بعضهــا إلــى القــرن الســابع عشــر
وأيــام االحتــال البرتغالــي والهولنــدي.
منطقــة شمــل وقصـر ملكــة سبـــــأ:

تمثــل منطقــة "شــمل" أكبــر وأهــم موقــع تاريخــي،
حيــث يعــود زمنهــا إلــى العصــر البرونــزي خــال
األلفيــة الرابعــة قبــل الميــاد ،ويتــاح لــزوار
المنطقــة استكشــاف بقايــا عــدد مــن المســاكن
والبيــوت التاريخيــة ،إضافــة إلــى مقبــرة معاصــرة
واســعة ،وحصــن يرجــع تاريــخ تشــييده إلــى القــرون
الوســطى ويعــرف محليــا باســم "قصــر ملكــة ســبأ".
وقــد اســتقر الســكان فــي هــذه المنطقــة لمـ ّـدة

رأس اخليمـــة ...

تســـتهدف رأس اخليمـــة
الســـياحية اســـتقطاب

1000000

زائ ــر خ ــال الع ــام 2018

2900000
بحلـــول عــــــام 2025
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خطى ثابتة نحو وجهة
عالميــا
سياحيــــة رائدة
ً
ال تزال إمارة رأس الخيمة تثبت حضورها بوصفها واحدة من الوجهات الســـياحية األسرع
ً
كوجهة ســـياحية شـــاملة تتألق
نمو ًا في العالم ،وتســـعى بكل قوة لتصدير نفســـها للعالم
بثقافتها الغنية وتاريخها العريق وطبيعتها الخالبة.
وتتجه اإلمارة اليوم لتسخير مقوماتها الطبيعية المختلفة لتعزيز سياحة المغامرات ،وذلك
الســـتقطاب ســـياح جيل األلفية ،والذين تتـــراوح أعمارهم بين  34 - 18عامـــاً ،والذين ينظر
إليهم اليوم كشريحة سكانية واعدة سياحي ًا تحرص على قضاء أكثر من عطلتين في العام.

وهك ــذا تتج ــه رأس الخيم ــة بخط ــى ثابت ــة نح ــو
تحقي ــق هدفه ــا المتمث ــل باس ــتقطاب ملي ــون زائر
م ــع نهاي ــة الع ــام الحال ــي ،و 2.9ملي ــون زائر خالل
نهاي ــة الع ــام  .2025وف ــي هذا الصدد يقول الس ــيد
هيث ــم مط ــر " ،س ــنركز ف ــي المرحل ــة المقبلة على
 3قطاع ــات س ــياحية رئيس ــية  -بم ــا يتج ــاوز س ــوق
س ــياحة االستجمام التقليدية المتمثلة بالشمس
والرمال  -وهي أسواق محبي المغامرة والتشويق،
ورواد الثقاف ــة ،والباحثي ــن ع ــن المراف ــق الصحي ــة
ومنتجعات االستجمام الفاخرة".
واض ــاف مط ــر" :م ــع اقترابن ــا م ــن تحقي ــق ه ــذه
األهداف ،تكتس ــب الحاج ــة إلى توفير غرف فندقية
عالي ــة الج ــودة أهمي ــة تف ــوق أي وقت مض ــى .ونحن
نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا في قطاعي السياحة
والس ــفر بما يضمن اس ــتقطاب العالم ــات التجارية
المالئم ــة وتوفير المزي ــد من خيارات اإلقامة لدعم
التنمية المستدامة في مختلف أنحاء اإلمارة".

ال تقــل عــن  4500ســنة ،وقــد اســتفاد ســكانها
الســابقون مــن موقعهــا القريــب مــن البحــر
واحتوائهــا علــى مراعــي عشــب ّية وأراضــي صالحــة
للزراعــة .وتضــم مقبــرة "شــمل" الشاســعة حوالــي
 250قبــر ًا مشــيد ًا مــن أصــول معماريــة مختلفــة،
علم ـ ًا أن أغلبهــا ذات أحجــام ضخمــة.
المدينــة التراثيــة القديمـــة:

يمكــن لــزوار المدينــة التراثيــة القديمــة زيــارة
مــكان إقامــة الحاكــم الســابق إلمــارة رأس الخيمــة
المغفــور لــه الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي،
طيــب اهلل ثــراه ،و"مســجد محمــد بــن ســالم
القاســمي" والــذي يعــد الجامــع الوحيــد فــي
اإلمــارة بــدون مأذنــة ويحتــوي حتــى اليــوم علــى
منصــة كان يســتخدمها اإلمــام قديم ـ ًا لدعــوة
الرجــال مــن القريــة المجــاورة إلــى تأديــة الصــاة،
وتقــوم معظــم الشــركات الســياحية والفنــادق
بتنظيــم جــوالت الستكشــاف هــذا المســجد.
الجزيــرة الحمــراء:

تجســد الجزيــرة الحمــراء بامتيــاز نمــط الهندســة
المعماريــة لموانــئ صيــد اللؤلــؤ فــي مطلــع القــرن
العشــرين .وتتمحــور تلــك األلغــاز حــول األســباب
التــي دفعــت ســكان قبيلــة الزعــاب ،وهــي إحــدى أكبــر
القبائــل المحل ّيــة رأس الخيمــة ،إلــى مغــادرة هــذا
المجتمــع الســاحلي المزدهــر فــي تلــك الفتــرة.
واســتمدت الجزيــرة الحمــراء تســميتها مــن أشــكال
منازلهــا ومســاكنها التقليد ّيــة القديمــة المبن ّيــة
مــن الطيــن وحجــارة البحــر المرجانيــة ،وهــو مــا
يتج ّلــى واضح ـ ًا فــي تصميــم المســجد وأبــراج
الريــاح ،والســاحات.

قلعـــة ضايــــة:

تقـ ّـدم هــذه القلعــة ـ ـ التي ُشـ ّيدت في القرن
التاســع عشــر للدفــاع عــن المدينــة مــن
الغــزوات المعاديــة ـ ـ ـ لمحــة عــن صفحــات
الحضــارات التليــدة التــي تعاقبــت علــى
رأس الخيمــة منــذ  4000ســنة قبــل
تجســد رمــز ًا معاصــر ًا
الميــاد؛ كمــا أنهــا
ّ
للتــراث الدائــم والغنــي فــي اإلمــارة.
وبفضــل موقعهــا االســتراتيجي المرتفــع
نســبي ًا ،توفــر القلعــة إطــاالت خالبــة علــى
أشــجار الطلــح وحدائــق النخيــل ،ومحميــة
"خــور حليلــة" الطبيعيــة ،وجزيــرة حليلــة،
والقريــة التراثيــة القديمــة ،ومنطقــة
الرمــس التــي تُحيــط بهــا ميــاه الخليــج
العربــي وجبــال الحجــر.
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وجهتــي

أنشطــة ترفيهيـــة متعـــددة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحظ ــى ال ــزوار أثناء إقامتهم في إم ــارة رأس الخيمة
بتجرب ــة فري ــدة عنوانه ــا االس ــترخاء واالنتع ــاش
ـواء كان ذلك من خالل ممارس ــة رياضة
والتج ــدد ،س ـ ً
اليوغ ــا عل ــى الش ــاطئ ،أو التنزّه على طول الش ــاطئ
الس ــاحر ،أو االس ــتمتاع برك ــوب الخي ــل والرياض ــات
المائي ــة ،وممارس ــة الجولف على المالعب العش ــبية
ّ
الخلبة.
الخضراء أو التنزّه بين الجبال

تجـارب الجــولف المميــزة:

ريكسـوس باب البحر

ذا كـوف روتانا

والدورف أسـتوريا

هيلتـون رأس اخليمة

صحـراء الوادي

عالجـات الصحــة والعافيـــة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطالم ــا كان ــت تجارب الصح ــة والعافية من الس ــمات
الرئيس ــية التي يختبرها زوار إمارة رأس الخيمة على
م ــر الس ــنوات الماضية .وتش ــتهر رأس الخيمة بوجود
 3ينابيع طبيعية س ــاخنة في قرية جبل خت ،وهو ما
يوفر عناصر طبيعية فريدة تتيح لزوار اإلمارة تجارب
عنوانها األبرز السكينة والهدوء وتجدد النشاط.
تحتض ــن إم ــارة رأس الخيمة باقة متنوعة من مرافق
الس ــبا الحائ ــزة عل ــى جوائ ــز مرموق ــة ،بم ــا يش ــمل
الس ــبا الصح ــي ف ــي "فن ــدق ومنتجع صح ــراء الوادي
رأس الخيم ــة" ال ــذي يع ــد فندقـ ـ ًا ش ــريك ًا لمجموع ــة
"ريت ــز كارلت ــون" .ووس ــط ه ــدوء وس ــكينة الصح ــراء،
س ــيختبر زوار اإلم ــارة حال ــة صف ــاء ذهن ــي فري ــدة من
خ ــال تجريب عالج ــات فريدة تعتمد على األعش ــاب
والتوابل المحل ّية ،واالستعانة بمتخصصي المعالجة
المتمرس ــين ،أو ارتياد مرافق العالج باستخدام الماء
لتجديد حيويتهم ونشاطهم.
من جهة ثانية ،يمتاز منتجع السبا الصحي في فندق
"والدورف أس ــتوريا رأس الخيمة" بديكوراته الداخلية
المس ــتوحاة بعناي ــة م ــن جم ــال الحي ــاة البحري ــة،
وجدرانه األنيقة المكتسية بالحرير الفاخر وتد ّرجات
الل ــون األزرق ال ــذي يبع ــث عل ــى الراح ــة واالس ــترخاء،
ناهي ــك ع ــن النوافذ الت ــي تمتد بارتف ــاع الجدار لتعزز
الش ــعور بالسكينة والهدوء .ويشمل هذا السبا  6غرف
معالج ــة كبي ــرة ،إضاف ــة إل ــى غرفة مخصص ــة لألزواج،
وح ــوض للمعالج ــة بالم ــاء مخصص للنس ــاء ،وحمام
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مائ ــي ،وغ ــرف بخ ــار للرج ــال واإلن ــاث ،وغرف ــة س ــاونا
للعالج باألعشاب الطبيعية .
أم ــا س ــبا "أنجان ــا" في فندق "ريكس ــوس ب ــاب البحر"
ـتمدة م ــن
فيق ـ ّـدم أرق ــى المفاهي ــم العالجي ــة المس ـ ّ
الثقاف ــة والتقالي ــد التركي ــة وف ــق مفه ــوم عص ــري
لتعزيز الصحة والعافية .حيث يضم الس ــبا مركزين
صحيي ــن( -واحد للرجال وآخر للنس ــاء) -مصممان
وف ــق التقالي ــد العثماني ــة العريق ــة .ويض ــم كل مركز
برك ــة س ــباحة خاص ــة ومعزول ــة لالس ــتمتاع بحم ــام
ش ــمس داف ــئ ،ومغط ــس مي ــاه ب ــاردة ،فض ـ ًـا ع ــن
الحمام ــات الترك ّي ــة التقليدي ــة التي تتي ــح للضيوف
اختبار التقاليد الترك ّية وخاصة عالجات التمس ــيد
والتنظي ــف العمي ــق للجس ــم تح ــت ق ّب ــة الحم ــام
المركزية المزدانة بالزخارف والنقوش الفريدة.
ويض ــم الس ــبا الصح ــي ف ــي "منتج ــع وس ــبا هيلت ــون
رأس الخيم ــة" غ ــرف تغيي ــر مالبس للذك ــور واإلناث،
وحمامي ــن مغربيي ــن ،و 9غ ــرف عالجي ــة ،وردهتي ــن
لالس ــترخاء .ويمك ــن للضي ــوف االس ــتمتاع مجانـ ـ ًا
باس ــتخدام ح ــوض الدوام ــة المده ــش والس ــاونا أو
غرفة البخار.
كم ــا يوف ــر فن ــدق ومنتج ــع "ذا ك ــوف روتان ــا رأس
الخيم ــة" جلس ــات تدلي ــك ف ــي أك ــواخ خش ــبية عل ــى
امت ــداد الش ــاطئ ،وه ــي تش ــكل إضاف ــة غن ّي ــة تث ــري
الع ــروض الممي ــزة التي يقدمها ن ــادي "بودي الينز"
للياقة البدنية والعافية ضمن المنتجع.

ركـــوب الخيـــل:

ّ
ينظ ــم "مرك ــز ال ــوادي للفروس ــية والمغام ــرات"،
المترب ــع عل ــى أط ــراف "وادي خديج ــة" ،ج ــوالت
س ــياح ّية عل ــى الخي ــول تتي ــح لل ــزوار استكش ــاف
أرج ــاء المنطق ــة والمحمي ــة المج ــاورة الت ــي تمت ــد
البكر،
عل ــى مس ــاحة  500هكتار ف ــي رحاب الطبيع ــة ِ
إضاف ــة إل ــى التعـ ـ ّرف عل ــى الحي ــاة البرية م ــن خالل
مشاهدة الغزالن والجمال وظباء المها العربي .وقد
يص ــادف الزوار أثن ــاء جوالتهم الثعال ــب الصحراوية
والس ــنوريات البر ّي ــة الت ــي تغ ــادر أوكاره ــا عن ــد غروب
الش ــمس ،فض ـ ًـا ع ــن مجموع ــة الطي ــور مث ــل طائ ــر
األبلق (الويتر) والثرثار العربي والغربان والصقور.

يش ــتمل "ن ــادي الحم ــراء للجولف" الذي يس ــتضيف
"تح ـ ّـدي رأس الخيم ــة للجول ــف" الس ــنوي إح ــدى
مراح ــل "جول ــة التح ــدي األوروبي ــة للجول ــف" عل ــى
ملع ــب مط ــل على الواجه ــة البحري ــة ويتألف من 18
حف ــرة (عل ــى امت ــداد  7255ياردة) ،فض ـ ًـا عن مرافق
متنوع ــة خ ــارج وداخ ــل الملع ــب .ويمك ــن ممارس ــة
الجول ــف لي ـ ًـا بع ــد غ ــروب الش ــمس بفض ــل تزوي ــد
الملع ــب بأض ــواء كاش ــفة .م ــن جه ــة ثاني ــة ،يض ــم
الن ــادي ملعبـ ـ ًا آخ ــر ًا وه ــو "ت ــاور لينك ــس" (المؤل ــف
م ــن  18حفرة) والذي يتيح ممارس ــة الجولف وس ــط
الخلفية الرائعة لجبال الحجر.

يمك ــن لل ــزوار االس ــتمتاع برحل ــة في ق ــوارب الكاياك
بي ــن أش ــجار المانغ ــروف الت ــي تع ــد مقومـ ـ ًا أساس ــي ًا
الس ــتدامة الحي ــاة البري ــة والبحري ــة ف ــي إم ــارة رأس
الخيمـ ــة ،خاص ــة أثن ــاء تجواله ــم بي ــن المم ــرات
والقن ــوات المائية التي يقطع هدوئها تغريد الطيور
وأصوات األسماك أثناء قفزها في المياه.

االستمتاع بالصيد واألنشطة المائية:

أنشطــة المشي والجــري وركــوب الدراجــات:

تعتب ــر رأس الخيم ــة وجه ــة مثالي ــة لالس ــتمتاع
باألنش ــطة والرياض ــات المائي ــة بفض ــل احتضانه ــا
لش ــواطئ هادئة ونظيفة تمتد لمس ــافة تزيد عن 60
كيلومت ــراً ،وم ــع درج ــات حرارة مي ــاه البحر فيها على
مدار العام ،يمكن للزوار االستمتاع بأنشطة الغوص،
واإلبح ــار ،والتزل ــج على الم ــاء ،ومغام ــرات التحليق
بالمظل ــة ،وغيره ــا .كم ــا يت ــم تنظي ــم رح ــات صي ــد
لألس ــماك ف ــي معظ ــم منتجع ــات رأس الخيم ــة ،مما
يوفر مغامرة بحرية مثالية.

لمحبي المشي والجري فيمكن التوجه إلى كورنيش
القواس ــم أو جزي ــرة مرج ــان الت ــي تتميز بكورنيش ــها
الجميل الممتد بطول  2000متر ،أو زيارة المضمار
المخص ــص للج ــري ف ــي منطق ــة "الج ــون ووك"
بميناء العرب .ولعش ــاق ركوب الدراجات الهوائية في
الطبيع ــة نصي ــب أيضـ ـ ًا م ــن ه ــذه التج ــارب الفريدة،
حي ــث بإمكانه ــم زي ــارة “وادي ش ــوكة" وذل ــك ضم ــن
مساراته المفتوحة التي تمتد لمسافة  50كيلومتراً.
كما ويوفر المركز خدمة استئجار الدراجات.

التنزّ ه بين أشجار المانغروف:

المأكوالت المحليــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوار رأس الخيمة على موعد لتذ ّوق أشــهر األطعمة والمأكوالت
المحل ّيــة ضمــن العديــد مــن الوجهــات فــي أنحــاء اإلمــارة ،بــدء ًا
مــن المطاعــم الفاخــرة ضمــن الفنــادق ،وصــو ًال إلــى المقاهــي
المحليــة وأكشــاك بيــع المأكــوالت .ولالســتمتاع بتجربــة تنــاول
األطعمــة التقليديــة ،يمكــن للــزوار ارتيــاد مطعــم "الفنــر" الــذي
يمتــاز بأجــواء عائليــة مســتوحاة مــن البيــوت اإلماراتيــة خــال
ثالثينيات القرن الماضي ،وتذ ّوق قائمة متنوعة من المأكوالت
اإلماراتية األصيلة ،إضافة إلى أشهى األطباق الشرقية.
وسيكتشف الزوار وجود مجموعة واسعة من مطاعم المأكوالت
المحضــرة مــن األســماك
البحريــة التــي تقــدم أشــهى الوجبــات
ّ
الطازجة التي يتم جلبها قبل ساعات من شواطئ رأس الخيمة،
علم ًا أن أطباق اللحوم ،وخاصة لحم الماعز والضأن ،تعتبر من
األطبــاق المميــزة في المطاعــم العائلية التقليدية في مختلف
أنحاء اإلمارة.
التسوق في سوق المدينة القديمة:

الوجهة المفضلة لسياحة المغامرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيا فيراتا ،أول مسار حديدي في منطقة الشرق األوسط
تتي ــح التجرب ــة لعش ــاق المغام ــرات ممارس ــة تس ــلق الجبال
أو المس ــير الجبلي على ارتفاع  400قدم فوق س ــطح البحر
عل ــى قم ــة جب ــل جيس .وتالئم تجربة "في ــا فيراتا" في جبل
جي ــس ال ــزوار بمختل ــف األعم ــار والح ــاالت البدني ــة؛ حي ــث
يمك ــن لمجموع ــات الس ــياح االنط ــاق ف ــي إح ــدى الجوالت
التي تنطلق مرتين يومي ًا واختيار إحدى المسارات الثالثة
المتوفرة بحضور عدد من المشرفين الساعة  9:00صباح ًا
أو  1:00ظهراً.

تمت ــد القري ــة التراثي ــة القديم ــة بمح ــاذاة س ــاحل الخلي ــج
العرب ــي الس ــاحر ،وه ــي تض ــم س ــوق ًا مفتوح ــة في اله ــواء الطلق
توف ــر للس ــكان المحليي ــن وال ــزوار عل ــى حد س ــواء تجرب ــة تثري
حواس ــهم بفضل معالمها المتمي ــزة وأجوائها النابضة بأصوات
ّ
الباع ــة ومنتجاته ــا ونكهاته ــا المس ــتوحاة م ــن أرج ــاء المنطق ــة
العرب ّي ــة عمومـ ـ ًا .كما تضم الس ــوق مجموع ــة مذهلة من القطع
اليدوية والهدايا التذكارية واألقمش ــة الفاخرة والحلي الذهبية
واألعش ــاب والتواب ــل ،ف ــي حي ــن توف ــر س ــوق الس ــمك المج ــاورة
أصنافـ ـ ًا متنوع ــة م ــن األس ــماك الطازج ــة الت ــي يت ــم جلبه ــا من
البح ــر مباش ــرة ف ــي نف ــس الي ــوم ،مم ــا يجعله ــا وجه ــة فري ــدة
يقصدها الزوار بصورة منتظمة.
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