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يشهد العالم تحوالت متسارعة في المجاالت التكنولوجية مما خلق تحديات على صعيد تحول الحكومات
والشـــركات وحتى المجتمعات ،والتي تشـــهد نمواً متزايداً في تبني الحلول الرقمية في المســـتقبل ،ومن
المفيـــد للحكومـــات أن تشـــارك في قيـــادة عملية التحـــول التي تتمحور حـــول توفير الخدمـــات الرقمية
بكفـــاءة عاليـــة .كما أن هذه التحوالت ألزمت الحكومـــات بتوفير خدمات تعليميـــة وصحية فائقة الكفاءة
للمواطنيـــن والقاطنيـــن .و قد انعكســـت هذه التحوالت أيضاً على قطاعات األعمـــال وحتى الطريقة التي
تجري فيها األعمال .فاألعمال التقتصر اليوم على اإلنتاج فحســـب ،حتى أن الشـــركات العاملة في قطاع
النفـــط والغاز تســـعى إلى توفير قيمة أعلى من سلســـلة اإلمداد وتوفيـــر وظائف إضافية لم تكن موجودة
في السابق.
من ضمن تحديات المستقبل هو تحقيق الشراكة الفاعلة للحكومات مع القطاع الخاص ،بحيث يكون هذا
القطـــاع محـــركاً للنمو االقتصادي من خالل توفير حوافز اقتصادية أكبر ،أو من خالل إضافة تشـــريعات
جديـــدة تســـاهم فـــي دفع عمليـــة التنمية .ويأتـــي على رأس هذه الشـــراكة الفاعلـــة تهيئة قطـــاع التعليم
لمتطلبـــات المســـتقبل بالمهـــارات والقدرات التـــي تتوافق مع متطلبات القطاع الخـــاص ،وخاصة في ظل
االنتشـــار والتركيز علـــى التكنولوجيا ضمن بلدان المنطقة ،حيث أصبحت بموجبه المؤسســـات التعليمية
بحاجة إلى التعاون من أجل تعزيز مواد العلوم التطبيقية ،وهي أسس اقتصاد المعرفة من خالل التركيز
علـــى تحصيـــل المهارات العملية ،من قبيـــل التحليل المنطقي و التواصل مع اآلخرين والمشـــاركة والعمل
كفريق.
ومـــن التحديـــات التي قد تواجهها الحكومات و المرتبطـــة باقتصاد المعرفة هي أماكن تواجد الخريجين،
حيـــث أن هنالـــك وفرة من الخريجين الموهوبيـــن ،إال أنهم ال يتواجدون في األماكن التـــي يحتاجهم فيها
االقتصـــاد ،فعلـــى ســـبيل المثال هناك نقـــص حاد في تخصص معيـــن في دولة مـــا  ،إال أن هناك الكثير
مـــن الخريجيـــن في دولة أخرى من هـــذا التخصص .و يبقى التحدي الماثل هـــو النقص في آليات توفير
أصحـــاب المهـــارات فـــي األماكن التي يتم االحتياج إليهم .لذا من الواجـــب على الحكومات أن تأخذ ذلك
بعين االعتبار عندما تضع خططها وسياســـاتها.
د .عبدالرحمن الشايب النقبي
املدير العام

الموضوعات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ،وال تمثل بالضرورة رأي دائرة
التنمي ــة االقتصادي ــة برأس الخيمة .ورغم الجهود لتحري الدقة ،فإن
المجلة ال تتحمل مسؤولية أية أخطاء في المعلومات الواردة.

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

تنظيم النشـــاط االقتصـــادي ومتابعته ودعمـــه وترويجه؛ لتعزيز
التنافسية واإلبداع في التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة،
بالتعاون مع شركائنا في شفافية واحترام متبادل ،باالعتماد على
كوادر وطنية مؤهلة ،ونظم وتقنيات ذات كفاءة عالية.

E info.ded@economic.rak.ae
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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

»
التميـــز :نحـــرص علـــى تقديم خدمـــات ذات قيمـــة مضافة تلبـــي احتياجـــات 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.

المحتـويات
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مــرجــان
مطور مشاريع التملك الحر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استحوذت الشركة مؤخر ًا على شركة
"جزيرة المرجان" سعادة المهندس
عبداهلل راشد العبدولي يحدثنا
تفاصيل أكثر حول عملية االستحواذ
ومناخ االستثمار برأس الخيمة.
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عبد اهلل راشد السويدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نلقي الضوء على تجربته الرائدة في
تأسيس أول مشروع الستزراع وإنتاج اللؤلؤ
في الشرق األوسط ،حيث أكدت مزرعة
آللئ السويدي على المكانة المرموقة
لجلفار كأقدم مغاصات اللؤلؤ تاريخي ًا.

مصرف الشارقة ا إلسالمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 43عام ًا ريادة في الصيرفة اإلسالمية
مع العديد من المنتجات والخدمات
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
ذات المستويات العالمية.
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قيرغيزستان الجنة الوادعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشعر فيها بعمق ارتباطك باألماكن والطبيعة
واألنهار والوديان والخيول ،واالهم ارتباطك
بالناس رغم صعوبة التواصل اللغوي.
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32

سالم حسن الغافري
التدريب ليس بذخ ًا مؤسساتي ًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يؤكد أن التدريب لم يعد نوع ًا من البذخ
المؤسساتي وإنما منهج ًا لتعزيز الكفاءات
البشرية وتأهيلها لتساعد المنظمة على
تحقيق أهدافها في سوق العمل.

قه
ي

منتجع وسبا دبل تري باي
هيلتون جزيرة المرجان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع مجموعة متكاملة من المرافق يوفر المنتجع
لزواره من العائالت واألزواج خيارات المحدودة
على مستوى اإلقامة الفاخرة والترفيه الراقي.

تسلط دائرة التنمية االقتصادية الضوء على
اإلنجازات التي حققتها خالل عام ، 2017
ودورها في تعزيز وتحسين بيئة األعمال.
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بانوراما
اقتصادية

معالــي المهنــدس ســلطان بــن ســعيد المنصــوري ،وزيــر االقتصــاد

قانــون االستثمــار األجنبـي المباشــر الجديــد ..يشكــل قفــزة نوعيــة لمنــاخ االستثمــار بالدولــة

ـــــــــ

قــال معالــي المهنــدس ســلطان بــن ســعيد المنصــوري وزيــر االقتصــاد،
إن صــدور القانــون رقــم  /19/لســنة  2018بشــأن االســتثمار األجنبــي
المباشــر ،يشــكل قفــزة نوعيــة لبيئــة األعمــال ومنــاخ االســتثمار بالدولــة،
إذ يعــزز القانــون مــن جاذبيــة الدولــة أمــام االســتثمارات األجنبيــة ويدعــم
جهودهــا فــي اســتقطاب اســتثمارات نوعيــة فــي القطاعــات القائمــة علــى
المعرفــة واالبتــكار والتكنولوجيــا المتقدمــة والتــي تشــكل رهان ـاً حقيقي ـاً
للتنميــة المســتدامة.
وأوضــح المنصــوري أنــه بموجــب أحــكام القانــون الجديــد ســيتم رفــع
ســقف التملــك أمــام االســتثمارات العالميــة حيــث نــص القانــون علــى
أن تعامــل شــركات االســتثمار األجنبــي المرخصــة معاملــة الشــركات
RAKBUSINESS | 6

الوطنيــة فــي الحــدود التــي تجيزهــا التشــريعات النافــذة فــي الدولــة
واالتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا .وهــو مــا سيشــكل
إضافــة غيــر مســبوقة فيمــا يتعلــق بنظــم الملكيــة للشــركات واالســتثمارات
داخــل الدولــة ويعــزز مــن قــدرة الدولــة علــى اســتيفاء متطلبــات التنميــة
المســتدامة مــن خــال توســيع قاعــدة اإلنتــاج وتنويعــه ،ونقــل واســتقطاب
التكنولوجيــا المتقدمــة بمــا يســاهم فــي توطيــن المعرفــة ويخــدم توجهــات
الدولــة التنمويــة.
وضمــن خطــوات تنفيــذ أحــكام القانــون ســيتم إنشــاء وحــدة فــي وزارة
االقتصــاد تســمى "وحــدة االســتثمار األجنبــي المباشــر" والتــي ســتُعنى
>>>
باقتــراح سياســات االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الدولــة

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

جذبـــت دولـــة اإلمـــارات اســـتثمارات أجنبية
مباشـــرة في عام  2017تصـــل قيمتها إلى 10.4
مليار دوالر أمريكي ،لتحـــل في المرتبة األولى
عربيـــ ًا مســـتحوذة علـــى  % 36مـــن إجمالـــي
االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة إلى
مجموعة الدول العربية

ووضــع الخطــط والبرامــج والمبــادرات الســتقطاب
االســتثمارات األجنبيــة ،والعمــل علــى تأســيس قاعــدة
بيانــات ومعلومــات اســتثمارية موحــدة بشــأن رخــص
وبيانــات االســتثمارات األجنبيــة علــى أن يتــم تحديثهــا
بشــكل دوري حــول هــذا القطــاع الحيــوي.
وتابــع معالــي الوزيــر أن زيــادة جاذبيــة الدولــة لالســتثمار
األجنبــي المباشــر تمثــل مســتهدفاً وطني ـاً اســتراتيجياً
نظــراً إلــى أهميتــه فــي تعزيــز التنــوع االقتصــادي ورفــد
االقتصــاد الوطنــي بالســيولة الماليــة وتنشــيط حركــة
التجــارة وتحســين المنــاخ االقتصــادي للدولــة ،فضــ ً
ا
عــن دفــع مســيرة التقــدم القائمــة علــى االبتــكار عبــر
التركيــز علــى االســتثمارات النوعيــة المرتبطــة بالمعرفــة
والتكنولوجيــا والبحــث والتطويــر.
ً
وأشــار إلــى أن الحكومــة ال تدخــر جهــدا فــي تطويــر
منظومــة اقتصاديــة مرنــة تعمــل علــى تحفيــز
االســتثمار األجنبــي المباشــر وتشــجيعه علــى التوجــه
نحــو القطاعــات الحيويــة ذات األولويــة علــى األجنــدة
التنمويــة للدولــة ،وبمــا يســاهم فــي خلــق فــرص العمــل
ورفــع اإلنتاجيــة ونقــل التكنولوجيــا وتبــادل الخبــرات
والمهــارات وتعزيــز مقومــات االســتدامة،
وأضــاف معاليــه أن تلــك الجهــود الحثيثــة تنعكــس بشــكل
واضــح فــي المراتــب المتقدمــة التــي تحصدهــا الدولــة
علــى مختلــف مؤشــرات التنافســية العالميــة المعنيــة
ببيئــة األعمــال ،حيــث حلــت الدولــة فــي المرتبــة 30
عالميــاً مــن حيــث قدرتهــا علــى جــذب االســتثمار
األجنبــي المباشــر فــي عــام  ،2017متقدمــة  5مراتــب
عــن ترتيبهــا فــي عــام  ،2016وفقــاً لنتائــج تقريــر
االســتثمار األجنبــي المباشــر الصــادر عــن مؤتمــر األمــم
المتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد) لعــام .2018
وال شــك فــي أن هــذه النتائــج تؤكــد الموقــع الريــادي
لدولــة اإلمــارات فــي مجــال االســتثمار األجنبــي
المباشــر ،وتعكــس قــدرة الدولــة علــى أن تكــون العبــاً
مؤثــراً فــي حركــة االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة
الــواردة والصــادرة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي.
ومــع صــدور قانــون االســتثمار األجنبــي المباشــر،
فإننــا نتطلــع بمزيــد مــن التفــاؤل إلــى تقديراتنــا لحجــم
التدفقــات االســتثمارية خــال المرحلــة المقبلــة ،وذلــك
بالتزامــن مــع العديــد مــن الجهــود الحكوميــة بالتضافــر
مــع القطــاع الخــاص لتطويــر وتنميــة منــاخ األعمــال
واالســتثمار داخــل دولــة اإلمــارات وترســيخ مكانتهــا
كوجهــة مثاليــة لالســتثمارات األجنبيــة وبمــا يخــدم
الرؤيــة االســتراتيجية واألهــداف التنمويــة للدولــة

غاز رأس الخيمة توقع اتفاقية تعاون ألول مشروع تنقيب عن النفط والغاز في زنجبار

ـــــــــ

وقع ــت هيئ ــة غ ــاز رأس الخيم ــة م ــن خ ــال ش ــركتها
الدوليـــة (غـــاز رأس الخيمـــة زنجبـــار المحـــدودة)،
اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك إلنتـــاج النفـــط والغـــاز مـــع
حكومـــة زنجبـــار والتـــي تخـــول الشـــركة التنقيـــب
وانت ــاج النف ــط والغ ــاز ف ــي منطق ــة بيمب ــا والت ــي تق ــدر
مســاحتها  11868كيلومتــر مربــع ،وهــي أول اتفاقيــة مــن
هــذا النــوع توقِ عهــا زنجبــار بعــد تطبيــق قانــون التنقيــب
عــن النفــط والغــاز والــذي تــم اقــراره فــي العــام .2016
وحضـــر صاحـــب الســـمو الشـــيخ ســـعود بـــن صقـــر
القاســـمي ،عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم رأس
الخيمـــة ،حفـــل توقيـــع اتفاقيـــة التعـــاون المشـــترك

إلنتـــاج النفـــط والغـــاز بيـــن حكومـــة رأس الخيمـــة
وحكومـــة زنجبـــار وذلـــك بدعـــوة كريمـــة مـــن معالـــي
الدكتورعل ــي محم ــد ش ــين رئي ــس إقلي ــم زنجب ــار ف ــي
جمهوريـــة تنزانيـــا.
وقــال كمــال عطايــا ،الرئيــس التنفيــذى لهيئــة غــاز رأس
الخيم ــة الدولي ــة" :تعتب ــر إتفاقي ــة الش ــراكة ف ــي اإلنت ــاج
بي ــن هيئ ــة غ ــاز رأس الخيم ــة وحكوم ــة زنجب ــار خط ــوة
هامـــة للطرفيـــن لمـــا تمثلـــه مـــن منفعـــة اقتصاديـــة
هام ــة للطرفي ــن لذل ــك فنح ــن فخوري ــن ف ــي هيئ ــة غ ــاز
رأس الخيمـــة بكوننـــا الشـــركة األولـــى التـــي تشـــارك
ف ــي مش ــروع التنقي ــب األول م ــن نوع ــه ف ــي زنجب ــار".

وزارة الصحـــة توقـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع
اقتصاديـــة رأس الخيمـــة

ـــــــــ

وقعـــت وزارة الصحـــة ووقاية المجتمـــع مذكرة تفاهم
مـــع دائرة التنميـــة االقتصادية بـــرأس الخيمة .وتأتي
المذكـــرة التي وقعهـــا الدكتور أمين حســـين األميري
الوكيل المســـاعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص
فـــي وزارة الصحـــة ووقايـــة المجتمـــع والدكتـــور عبد
الرحمـــن الشـــايب النقبـــي مدير عـــام دائـــرة التنمية
االقتصاديـــة بـــرأس الخيمـــة ،ترجمـــة لتوجيهـــات
القيادة الرشـــيدة بضـــرورة تعزيز وتطوير الشـــراكات
االستراتيجية بين الجهات الحكومية ،وتبني منهجيات
واضحـــة ترتكـــز علـــى تلبيـــة احتياجـــات المتعاملين
وتطلعاتهم بهدف تحقيق ســـعادتهم وزيادة نســـبة رضا
ورفاه المجتمع اإلماراتي.
وتهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق وتبادل المشورة
والدراســـة بين الطرفين حول األنظمة والخدمات التي
يتـــم تطويرهـــا أو اقتراحها من قبل أي مـــن الطرفين،

بهدف تحســـين جـــودة الخدمـــات المقدمة وتســـهيلها
للمتعـــام للحصول علـــى الموافقات مـــن الجهتين عبر
نظام موحد ومربـــوط إلكترونياً ،ونيل رضا المتعاملين
مـــن دون الحاجـــة للتنقل بيـــن الجهـــات للحصول على
الموافقات المطلوبة.
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رأس الخيمــة العقــارية تعيــد تصميــم جزيرة "الحيـــــاه"

ـــــــــ

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية ،عن تعاونها مع شركة التصميم المعماري البريطانية «آر إم جيه
إم» ،لتصميـــم منشـــآت ترفيهية فريـــدة في الهواء الطلق على جزيرة الحيـــاة الواقعة في ميناء العرب
برأس الخيمة ،وتحويلها إلى وجهة سياحية مثالية للزيارة واإلقامة.
وقال محمد سلطان القاضي ،العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية« :تُعتبر رأس الخيمة السوق
الســـياحية األســـرع نمواً في اإلمارات ،ويُمثل هذا المشـــروع إلى جانب إطالق فندقي انتركونتيننتال
وآنانتـــارا إضافـــة مهمة إلى باقة العـــروض التي تُقدمها رأس الخيمة لتشـــجيع الســـياحة الخارجية
والداخلية في الدولة ،ويســـعدنا اإلعالن عن هذا المشـــروع الذي سيكون حاف ً
ال بالمفاجآت» .وأشار
القاضي إلى تميز شركة «آر إم جيه إم» في مجال الهندسة المعمارية ،وفي وضع التصاميم الشمولية
والتصميـــم الداخلـــي عالمياً .وأضاف« :نحن على ثقة بقدرة شـــركة آر إم جيه إم على تصميم وجهة
عصرية نوعية ومميزة للس ّياح القادمين إلى اإلمارة».

د .عبدالرحمن الشايب النقبي

اقتصاديــة رأس الخيمــة
تحتضــن مشاريـع الشبــاب بحـزمــة مـن
التسهيـــالت

ـــــــــ

أكــد الدكتــور عبــد الرحمــن الشــايب النقبــي مديــر عــام دائــرة التنميــة
االقتصاديــة فــي رأس الخيمــة أن الدائــرة تولــي أهميــة قصــوى لدعــم
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ال ســيما مشــاريع الشــباب ،وقــد
أطلقــت الدائــرة عــدة مبــادرات رئيســية فــي هــذا المجــال منهــا
«رخصــة الغــد» ،لتشــجيع المواطنيــن علــى ممارســة مجموعــة مــن
األنشــطة االقتصاديــة مــن المنــزل ،والتعــاون الوثيــق مــع مؤسســة
ســعود بــن صقــر لتنميــة مشــاريع الشــباب مــن أجــل تقديــم مختلــف
أنــواع الدعــم والمســاندة .وأضــاف أن الدائــرة توجــت جهودهــا عــام
 2017فــي هــذا المجــال بافتتــاح حاضنــة ومســرعة األعمــال الناشــئة
فــي رأس الخيمــة وهــي أول حاضنــة للشــركات الناشــئة واالبتــكارات،
حيــث توفــر ألصحــاب المشــاريع والمبتكريــن خيــارات تســجيل
شــركاتهم مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة وإنشــاء شــركة محليــة
أو التســجيل فــي هيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز)
وامتــاك كيــان فــي المنطقــة الحــرة .كمــا أوضــح النقبــي أن الدائــرة
تعمــل علــى دراســة تقديــم مجموعــة مــن المحفــزات والخدمــات
المتميــزة للمشــاريع الصغيــرة ومنهــا :إقامــة معــارض ســنوية خاصــة
ألصحــاب رخــص الغــد ،وتوفيــر دورات تثقيفيــة وخدمــات التدريــب،
وحضانــة المشــاريع وتطويرهــا ومتابعتهــا ،والترويــج والتســويق
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة عبــر منافــذ البيــع فــي اإلمــارة،
وبوابــة إلكترونيــة متكاملــة تســويقية للمشــاريع المنزليــة ،واالنضمــام
المجانــي تحــت منصــات الدائــرة المعتمــدة فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي ،واإلعالنــات المجانيــة ،وتحفيــز المشــتريات الحكوميــة
لمنتجــات األنشــطة ،وتوفيــر االستشــارات القانونيــة ،وترشــيح
المشــاريع الناجحــة والرياديــة للدعــم المــادي.
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تراجــع اإليجــارات يحفــز بيئــة األعمــال في رأس الخيمــة

ـــــــــ

ســـجل ســـوق اإليجارات في رأس الخيمة تراجعاً في األســـعار نتيجة عامل وفرة المعروض بشـــكل

أساســـي ،وعليـــه توقـــع الخبيـــر االقتصادي في دائـــرة التنميـــة االقتصادية فـــي رأس الخيمة عبد
الحليم محيسن استمرار وتيرة التراجع بشكل متزايد مع تعزيز المعروض العقاري بوحدات سكنية
وتجارية جديدة في مناطق مختلفة داخل اإلمارة .ورجح محيســـن إســـهام تراجع مستوى اإليجارات
الســـكنية والتجاريـــة في دفع حركة النمو االقتصادي في اإلمـــارة بالتزامن مع حزمة محفزات بيئة
األعمـــال التي أطلقتها اقتصادية رأس الخيمة أخيراً.
وبلغت نســـب التراجعات الســـعرية في القطاع اإليجاري داخل اإلمارة منذ مطلع يوليو الماضي نحو
 %2إلى  %3وفقاً لتقديرات مختصين في القطاع.

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

القاضي إيهاب القوني

بنــك رأس الخيمـــة الوطنـــي
يحقــــق صافــــي أربــاح  671.8مليــــون درهــــم لألشهــــر التسعــــة األولــى لعــــام
2018
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موح ــدة بواق ــع  671.8ملي ــون
أعلن ــت مجموع ــة بن ــك رأس الخيم ــة الوطن ــي ع ــن تس ــجيل صاف ــي أرب ــاح ّ
دره ــم لألش ــهر التس ــعة األول ــى المنتهي ــة بتاري ــخ  30س ــبتمبر  .2018وحق ــق الرب ــع الثال ــث للع ــام الحال ــي
ربحــاً بقيم ــة  240.1ملي ــون دره ــم ،بزي ــادة قدره ــا  %6.8عل ــى أس ــاس س ــنوي ،و % 6.0مقارن ــة بالرب ــع
الثان ــي للع ــام الحال ــي.
وقــال بيتــر إنجالنــد ،الرئيــس التنفيــذي لبنــك رأس الخيمــة الوطنــي" :إن الســيولة الكافيــة واالرتفــاع فــي
ودائ ــع العم ــاء ق ــد انعكس ــا ف ــي التق ــدم الق ــوي للبن ــك ف ــي الخدم ــات المصرفي ــة للش ــركات والخدم ــات
المصرفيــة لألعمــال والخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخزينــة .تظهــر اتجاهــات األشــهر التســعة األولــى
مــن عــام  2018إشــارات إيجابيــة يقابلهــا اتجاه ـاً انخفاضي ـاً فــي المخصصــات".
ونم ــا إجمال ــي الموج ــودات بنس ــبة  %12.4إل ــى  51.8ملي ــار دره ــم مقارن ــة بنهاي ــة الرب ــع الثال ــث م ــن ع ــام
 .2017وارتفــع إجمالــي القــروض والســلفيات واالســتثمارات بواقــع  2.5مليــار درهــم و  2.4مليــار درهــم
عل ــى التوال ــي مقارن ــة بتاري ــخ  30س ــبتمبر  .2017وس ــاهم النم ــو الصح ــي لق ــروض الش ــركات م ــن قط ــاع
الخدم ــات المصرفي ــة للش ــركات ف ــي زي ــادة إجمال ــي الق ــروض والس ــلفيات بنس ــبة  %7.7عل ــى أس ــاس
ســنوي .كذلــك نمــت ودائــع العمــاء بواقــع  3.2مليــار درهــم إلــى  34.6مليــار درهــم ،محققــة نمــواً قــدره
 %10.1مقارن ــة بش ــهر س ــبتمبر م ــن ع ــام .2017
وبلغ ــت اإلي ــرادات التش ــغيلية  2.8ملي ــار دره ــم لألش ــهر التس ــعة األول ــى المنتهي ــة .وارتفع ــت اإلي ــرادات
التش ــغيلية بنس ــبة  %1.2ف ــي الرب ــع الثال ــث م ــن ع ــام  2018مقارن ـ ًة بالفت ــرة نفس ــها م ــن الع ــام الماض ــي.
ارتف ــع صاف ــي إي ــرادات الفوائ ــد للمجموع ــة بنس ــبة  %1.5إل ــى  2.1ملي ــار دره ــم لألش ــهر التس ــعة األول ــى
م ــن الع ــام الحال ــي ،ف ــي حي ــن انخفض ــت اإلي ــرادات م ــن غي ــر الفوائ ــد بنس ــبة  %8.2نتيج ــة انخف ــاض
إي ــرادات االس ــتثمار الت ــي تأث ــرت بانخفاض ــات حج ــم مبيع ــات االس ــتثمارات كنتيج ــة للتحدي ــات الحالي ــة
فــي ســوق الســندات .أمــا النفقــات التشــغيلية فقــد ارتفعــت بنســبة  %2.9علــى أســاس ســنوي ،واســتقرت
نســبة التكلفــة إلــى الدخــل عنــد  %39.3لألشــهر التســعة األولــى .وانخفضــت المخصصــات بواقــع 135.1
ملي ــون دره ــم لنف ــس الم ــدة.
بل ــغ مع ــدل كفاي ــة رأس م ــال البن ــك وفق ـاً التفاقي ــة ب ــازل 3م ــا نس ــبته  %18.5ف ــي نهاي ــة س ــبتمبر .2018
وبلــغ معــدل الموجــودات الســائلة المؤهلــة التنظيميــة مــا نســبته  %13.7مقارنــة بنســبة  %15.0فــي نهايــة
الع ــام الماض ــي .واس ــتقر مع ــدل الس ــلفيات إل ــى الم ــوارد المس ــتقرة عن ــد  %87.7مقارن ــة بنس ــبة %87.8
ف ــي نهاي ــة ع ــام .2017

 866تظلمـــــ ًا وشكـــــوى من المتعــامليـــــن خـــــال
النصــف األول
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تلقت لجنة الشـــكاوى والتظلمات فـــي اقتصادية رأس الخيمة 866
شـــكوى مـــن المتعاملين خالل النصـــف األول من هـــذا العام،حيث
تتولى اللجنة النظر في تظلمات المتعاملين من اإلجراءات الرقابية
والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم االقتصادية ،كما تنظر
في طلبات االعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية
التـــي تقدم خـــال الموعد المقرر لإلعـــان ،والشـــكاوى المتعلقة
باالســـم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية ،كما
تختـــص بالنظر في كل ما يحال إليها مـــن رئيس الدائرة أو المدير
العام  ،وتصدر قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات
تعالج العقبات والمشكالت اإلدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.
وأشـــار القاضي إيهاب القوني ـ المستشـــار القانوني المنتدب لدى
الدائرة وعضو لجنة التشريع  -رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات -
بأن اللجنة تقوم على تلقي الشكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة،
ومن خالل الموقع اإللكتروني أو الحضور الشخصي لمقر الدائرة،
وتنصـــب شـــكاوى المتعامليـــن في األغلـــب حول إجـــراءات الرقابة
ّ
المتخذة ضد المنشـــآت التي يديرونها ،حيث تعددت الشكاوى ضد
إجـــراءات المخالفة كعدم تجديد الترخيـــص ،وعدم التزام صاحب
التعهد ببنود االتفاق بينه وبين الدائرة ( )105شـــكوى ،وعدم وجود
موقـــع للمنشـــأة ( )134شـــكوى ،إضافة إلـــى العديد من الشـــكاوى
المتنوعـــة ضد بعض اإلجـــراءات األخرى مثل عدم وجود أو صيانة
لوحة اإلســـم التجـــاري ،ونقل موقع النشـــاط دون إشـــعار الدائرة،
وفتـــح منشـــأه مغلقة إدارياً و إجـــراءات الحمايـــة التجارية وحماية
المستهلك وغيرها .وأضاف القوني بأن الدائرة تحرص على أفضل
الممارســـات في هذا المجال ،إلتاحـــة الفرصة لكل ذي عالقة بأن
يتقـــدم بتظلمه أو شـــكواه ،و أن الدائرة تســـتمع إلى شـــكوى جميع
المتعاملين ،وتعمد إلى حلها بالطرق القانونية المناســـبة ،في إطار
حرصهـــا الجـــاد على حصـــول المتعامل أو المســـتثمر على حقوقه
بوجه منصف وعادل ،وقد أغلقت اللجنة جميع الشـــكاوى المقدمة
خالل النصف األول بعالجها .%100
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بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

عبـــداهلل العبدولي:

ً
ارتباطا وثيقا باسم جزيرة المرجان ،كوجهة فاخرة للعطالت والترفيه العائلي والسياحة ،وأضحت
بات اسم رأس الخيمة يرتبط
ً
ومؤخرا
بفضل موقعها المركزي والبنية التحتية العالمية وشبكة الطرق المتكاملة وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.
استحوذت شركة "مرجان" على شركة "جزيرة المرجان" وكافة نشاطاتها وأصولها العقارية ،وأطلقت أعمالها في إمارة رأس
ً
ً
رئيسيا لمشاريع التملك الحر .وللمزيد عن عملية االستحواذ وآفاقها المستقبلية ،التقت مجلة راك
مطورا
الخيمة لتكون
بيزنس سعادة المهندس عبداهلل راشد العبدولي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مرجان" ،وكان الحوار اآلتي:
حوار :خــولة إبراهيــم

نبدأ من عملية االس ــتحواذ لش ــركة "مرجان " على "جزيرة المرجان" ماهو
السبب وراء هذا التوجه ،وماذا ننتظر منه؟
لدينا رؤية واضحة لتحقيق أهدافنا الطموحة الرامية إلى المســـاهمة بدور
فعال في ترســـيخ مكانة اإلمارة كوجهة استثمارية رائدة عالمياً في قطاعي
العقـــارات والضيافـــة ،تضمن تحقيـــق عوائد قوية للمســـتثمرين .ومن هذا
المنطلق ،جاء إطالق "مرجان" كخطوة منســـجمة في المضمون واألهداف
مـــع الخطـــط التنموية الهادفة إلـــى تنويع اقتصاد إمـــارة رأس الخيمة على
الصعيـــد العقاري ،وتعزيز جاذبيتها للســـياح والمســـتثمرين من كافة أنحاء
العالـــم .وســـتعمل شـــركة "مرجـــان" نحـــو تحقيق هـــذه األهـــداف بصفتها
المطور الرئيس لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة ،اســـتناداً إلى إطار
عمل دقيق ومتكامل للمشـــاريع العمرانية .وســـتركز أيضاً على اســـتقطاب
االســـتثمارات األجنبيـــة ،ودعم النمو االقتصادي عبـــر تعزيز أداء قطاعات
الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة والعقارات.
وتعتبر شـــركة مرجان اليوم رائدة التطوير العقاري في رأس الخيمة ،وبعد
نجاح تجربة "جزيرة المرجان" ،نتجه اليوم لنقل هذا النجاح لمناطق أخرى
فـــي اإلمـــارة لنطور المخططـــات العمرانية والبنية التحتيـــة إلى جانب بيع
األراضي لالستثمار مع منح المالكين حقوق التطوير فيها.
وفـــي حيـــن تركز "جزيـــرة المرجان" فـــي المرحلـــة الراهنة علـــى قطاعي
الســـياحة وتطوير العقارات الســـكنية ،فإننا نخطط لتوسعة نطاق عملياتنا
ليشـــمل مجاالت أخرى مثل مراكز األعمال والشـــركات وســـكن الموظفين،
وغيرها .وسنقوم بتنفيذ عملياتنا على مراحل متعددة وفقاً ألولويات العمل
فـــي كل مجمـــع للتملك الحر .وســـتركز "مرجان" أيضاً على عقد شـــراكات
اســـتراتيجية مـــع رواد القطاع العقاري على المســـتويين المحلي والعالمي،
ووضع دراسات الجدوى االقتصادية لمشاريع التملك الحر الجديدة ،األمر
الذي سيساهم بدور جوهري في دفع عجلة النمو في اإلمارة.
تزامنت عملية االس ــتحواذ مع معرض س ــيتي سكيب ،ما الدفع الذي قدمه
لكم المعرض؟

يعتبـــر معرض ســـيتي ســـكيب أحد أبرز المنصـــات العقارية فـــي المنطقة
اليـــوم ،حيـــث تتوجه انظار الشـــركات العقاريـــة والمســـتثمرين والمطورين
العقارين إلى "سيتي سكيب" كونه المنطلق األبرز لعرض المشاريع الجديدة
والتعريـــف بالفـــرص االســـتثمارية المتاحة وتوجهات الســـوق والعالقة بين
البائـــع والمســـتثمر .ونحـــرص دائماً على المشـــاركة فـــي المعرض إلظهار
آفـــاق االســـتثمار فـــي رأس الخيمة فـــي ظل التطـــور الكبير الذي يشـــهده
قطاعا الســـياحة والضيافة ونسب اإلشغال المرتفعة والعوائد االستثمارية
المشـــجعة ،وهذا األمر يعطينا دفعة قوية لتعزيز أعمالنا ،حيث غدت رأس
الخيمـــة من الخيارات المفضلة بالنســـبة للمســـتثمرين الذين يثقون برأس
الخيمة كوجهة آمنة لالســـتثمار تتمتع بمؤشـــرات قويـــة على صعيد الطلب
المستقبلي.
ماهي الحوافز التي توفرونها للمستثمرين؟
نحن نوفر للمســـتثمرين فرصاً اســـتثمارية استثنائية مع حزمة متكاملة من
التسهيالت والحوافز المشجعة ،بدءاً من شراء األراضي مع امتالك حقوق
تطويرهـــا بفضـــل مرونة قوانيـــن التملك الحـــر وقوانين التنظيـــم العقاري
التي تحفظ حقوق المســـتثمرين مرورا بتوفير فترات ســـداد مرنة والعالقة
التكاملية والديناميكية مع المطورين.
كيف تنظرون لسوق االستثمار العقاري في المنطقة؟
القطاع العقاري هو قطاع لالستثمار طويل األمد ،وتتحكم به محركات العرض
والطلب ،لذا قد يكون هناك فائض في المعروض اليوم لكن الينبغي أن ننظر
لألمـــر على المســـتوى القريب بل يجب أن نأخذ بعيـــن االعتبار كل الظروف
الموضوعية التي تحكم الســـوق وكذلـــك حجم الفعاليات المخطط الطالقها
مســـتقب ً
ال .ويبقى المقوم الرئيسي هو وجود المنتج المميز ومؤشرات النمو
القوية ،والمحافظة عليها .فالســـوق هو ســـوق البائع والمســـتهلك ،ويستفيد
المســـتثمر اليوم من فترات الســـداد المرنة التخفيض على رســـوم التسجيل
وهذا كله مطور ومحفز ويخلق عالقة ديناميكية إيجابية.
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ولكل ســـوق حصتها وخصوصيتهـــا ،والنجاح في دبي
وأبوظبـــي هو نجاح لرأس الخيمـــة ،والعكس صحيح.
ومـــا نقوم به في مرجان" مرتكز علـــى الطابع المميز
لـــرأس الخيمـــة ،وأؤكد لك أن أســـواق دولة اإلمارات
العربية المتحدة متكاملة فيما بينها بكل معنى الكلمة.
م ــا ال ــذي يمي ــز س ــوق االس ــتثمار العق ــاري ف ــي رأس
الخيمة؟
تكمـــن قوة إمارة رأس الخيمـــة في اقتصادها المتنوع
وتركيزهـــا علـــى تعزيز قطاعـــات الســـياحة والتجارة
والصناعة .ويشـــكل التصنيف السيادي عند ،A/A-1
إلـــى جانـــب اآلفـــاق المســـتقبلية المســـتقرة والنمـــو
المتوقـــع للناتج المحلي اإلجمالي بنســـبة تتراوح بين
 %4.5و ،%5حافـــزاً قويـــاً للمســـتثمرين علـــى المدى
الطويل.

تكمن قوة إمارة رأس الخيمة
في اقتصادها المتنوع
وتركيزها على تعزيز قطاعات
السياحة والتجارة والصناعة

ومـــن خالل تركيزهـــا على فتح البـــاب لحقبة جديدة
مـــن خدمـــات الرفاهيـــة والضيافـــة وأنمـــاط الحياة
العصريـــة ،تحتضـــن رأس الخيمة كذلـــك واحد ًة من
أكبر المناطـــق االقتصادية في المنطقة باشتمــــــالها
على أكثـــــــر من  13ألف شركة توفر للمستثمرين حق
التملـــك بنســـبة  %100مع اإلعفاء التـــام من ضرائب
الدخـــل .ومع ارتفاع عدد الســـكان بنســـبة  %3.6في
عـــام  2016مقارنـــ ًة بالعام الســـابق ،تواصـــل اإلمارة
اســـتضافة المهنييـــن من مختلف أنحـــاء العالم ،ومن
المتوقـــع أن يرتفع عدد ســـكانها بنســـبة  %11في أقل
من  5سنوات .وتتمتع رأس الخيمة بموقع استراتيجي
ال يبعد بالطائرة ســـوى  4ساعات عن  %31من سكان
العالم ،و 8ساعات عن  %76منهم.
وتدعـــم رأس الخيمـــة مشـــاريع الســـياحة وإقامـــة
المنتجعـــات ،وتحتضن أعلى جبـــل في دولة اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة والذي يوفر إطـــاالت خالبة على
المناطـــق المجاورة ،فض ً
ال عن تراثها الثقافي الغني.
وبحســـب "هيئـــة رأس الخيمة لتنمية الســـياحة" ،من
المتوقع أن يزداد عدد الســـياح الوافدين إليها ســـنوياً
من مليون شـــخص هذا العام إلى أكثر من  2,9مليون
ســـائح بحلول عام  ،2025األمر الذي سيحفز الطلب
على الفنادق والمنتجعات فيها.
وتعتبـــر "جزيرة المرجـــان" وجهة اســـتثمارية مفضلة
أراض
تتيح للمســـتثمرين الدوليين إمكانية شراء قطع ٍ
مع امتـــاك حقوق تطويرهـــا .وقد تم تطويـــر البنية
التحتيـــة للوجهة وفقاً لنموذج الربط والتشـــغيل؛ وتم
تخصيص أغلـــب قطع األراضي للوحدات الســـكنية،
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وفنـــادق البوتيـــك ،والمنتجعـــات ،والمرافـــق العامة،
ومتاجر التجزئة.
وتوفـــر "جزيـــرة المرجـــان" مزايـــا غيـــر محـــدودة
للمســـتثمرين الدولييـــن ،مثـــل اإلعفـــاء التـــام مـــن
ضرائب الدخل والضرائب الشـــخصية ،وحق التملك
للمســـتثمرين بنســـبة  ،%100وعدم فـــرض قيود على
تـــداول العمـــات األجنبيـــة ،وإعـــادة  %100من رأس
المال واألرباح ،والبنية التحتية الجاهزة بنسبة ،%100
وتوافر  %100من خدمات المرافق ،وتخضع لســـلطة
"إدارة التنظيـــم العقاري في رأس الخيمة" ،يعطي ثقة
أكبر للمســـتثمرين الذين يضمنون بقاء اســـتثماراتهم
فـــي ٍ
أيد أمينة تتســـم بالمســـاءلة والشـــفافية ،واليوم
لدينـــا أكثـــر مـــن  12جنســـية مســـتثمرة فـــي جزيرة
المرجـــان ،تبلـــغ نســـبة المســـتثمرين المحليين %60
منهـــم يتوزعون على مســـتثمرين فرديين أو شـــركات
عائلية أو شـــركات مساهمة عامة ،يليهم المستثمرون
من دول مجلس التعاون الخليجي ،ثم من الهند وأوربا
وروســـيا .ونتوجـــه الســـتقطاب المزيد مـــن الصين
وباقي دول أوربا.
م ــاذا أضفت ــم ل ــرأس الخيم ــة ف ــي قط ــاع الس ــياحة
والضيافة ،وما الذي تنتظره من شركة "مرجان" ؟

تتطلع رأس الخيمة لجذب ثالثة ماليين سائح بحلول
العام  ،2025وعليه ينبغي توفير  15ألف وحدة فندقية
إضافيـــة ،ســـيكون نصيبنا منهـــا  ، % 50وحالياً توفر
"جزيـــرة المرجان" أكثر مـــن  1600غرفة فندقية من
فئة الخمس نجوم قيد التشغيل من قبل عدة عالمات
تجاريـــة مرموقـــة أمثال "فنـــادق ريكســـوس" و"فنادق
ومنتجعـــات هيلتـــون" و"آكور للفنـــادق"؛ باإلضافة إلى
أكثـــر مـــن ألفي وحدة ســـكنية تشـــمل مســـاكن "باب
البحر" ،و"باسفيك" من مجموعة "سيليكت".
وكيف تعملون على تعزيز مفاهيم االستدامة وحماية
البيئة وتكريس األبنية الخضراء في مشاريعكم؟
من أولوياتنا عند التخطيط ألي مشروع تعزيز مفاهيم
االســـتدامة وحماية البيئة ،وهذا يبرز جليا في جزيرة
المرجـــان ،التي أخذنا على عاتقنا قبل الشـــروع بأية
أعمـــال ردم وغيرها المحافظة علـــى الحياة البحرية
والحيـــاة الفطريـــة ،ولدينا اليـــوم أربع قنـــوات للمياه
لتعزز معدل دورانها داخل الجزيرة.
كمـــا يبـــرز مبنـــى اإلدارة الـــذي نتواجـــد بـــه النموذج
المثالي للمباني الخضراء ،ونسعى لترسيخ مواصفات
هذه على المشـــاريع القائمة في الجزيرة ومشـــاريعنا
الالحقة.

بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

توفر “جزيرة المرجان” أكثر
من  1600غرفة فندقيـــة
من فئة الخمس نجوم قيد
التشغيــل من قبــل عــدة
عالمات تجارية مرموقــة
ماالعالقة التي تجمعكم مع نظرائكم في رأس الخيمة،
هل هي عالقة تنافس أم عالقة تكامل وكيف ذلك؟
نتواصـــل بشـــكل دائـــم مـــع كل الشـــركاء والمطورين
العقارييـــن فـــي رأس الخيمـــة ونتالقـــى معـــاً لتعزيز
تنافســـية اإلمارة وتالفي أي خلل في الســـوق ،وهناك
اجتماعات دورية معهم نناقش فيها الفرص الموجودة
والتحديـــات ونركز على التكامـــل والتنافس اإليجابي
انطالقاً من أن لكل جهة منتجاً يميزها.
وعدت ــم باحتف ــاالت اس ــتثنائية الس ــتقبال الع ــام
الجديد  2019هل من تفاصيل بهذا الخصوص؟
جزيـــرة المرجـــان تعدكم بإذن اهلل بحفـــل أكثر إبهاراً
احتفـــاالً بالعـــام  2019من خالل عـــرض جديد وغير
مسبوق لأللعاب النارية نسعى من خالله إلى تسجيل
إنجـــاز جديد فـــي "غينيس لألرقام القياســـية" ،حيث

ســـتكون محط أنظـــار الجميع في ليلة رأس الســـنة،
وســـيكون النـــاس علـــى موعـــد مع حـــدث اســـتثنائي
مميـــز مـــن جميـــع النواحـــي .وقد تـــم تشـــكيل لجنة
للتنســـيق والتعاون مـــع كافة الجهـــات الحكومية ذات
الصلـــة لتنســـيق جميـــع العمليـــات واالســـتفادة مـــن
فرص التحســـينات وتوفـــر المواقف وتســـريع عملية
الدخـــول والخروج وتنظيم الحركة ،وهناك الكثير من
التفاصيل سيتم اإلعالن عنها في حينه.
طموحاتكم اليوم؟
أطمـــح أن أرى هذا الصرح وهذه األيقونة المعمارية
في مناطق متنوعة من راس الخيمة ،وأن ننقل نجاحنا
فـــي جزيـــرة المرجان ليشـــمل مناطق اإلمـــارة كافة،
واليـــوم هناك مناطـــق كثيرة نـــدرس طبيعتها الختيار
المنتج المناســـب لها ،فنحن لدينا فلســـفتنا الخاصة
حيـــث ال نبني لمجرد البناء فقـــط ،إنما نطرح العقار
كأســـلوب حيـــاة نقـــدم من خاللـــه تجربـــة متكاملة،
وحين نتوجه للتطوير خارج جزيرة المرجان سنســـعى
البتـــكار مفاهيم جديـــدة ومختلفة من حيث الشـــكل
والمضمـــون والقيمـــة المقدمة للســـوق عمـــا قدمناه
ســـابقاً ،إلى جانب دراســـة احتياجات الســـوق لســـد
الفجوات والثغرات فيه.

عبداهلل راشد العبدولي
الجنسية  :اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارة :رأس الخيمة

المنصـــب الحالي :العضـــو المنتدب
والرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"
المؤهالت:
حاصل علـــى شـــهادة البكالوريوس في
العمـــارة مـــن الجامعـــة األميركية في
الشارقة عام .2009
حاصل على شـــهادة الماجستير من
جامعـــة باريس الســـوربون أبوظبي
فـــي مجـــال التخطيـــط الحضـــري
واإلقليمي في عام .2011

يمتلـــك خبرات واســـعة فـــي مجال
اإلنشاءات والتطوير العقاري وإدارة
المشاريع وجذب االستثمار األجنبي
المباشر.
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استثمــر

فــرص عادلــة لــرواد األعمــال المواطنيــن للتنافــس والفــوز بمناقصــات الحكومــة االتحاديــة
أعلــن كل مــن مجلــس المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الــذي
يعمــل تحــت مظلــة وزارة االقتصــاد ووزارة الماليــة عــن تفعيــل نظــام
الربــط اإللكترونــي لمناقصــات الحكومــة االتحاديــة مــع البرنامــج الوطنــي
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة؛ الــذراع التنفيــذي للمجلــس ،لتمكيــن
رواد األعمــال المواطنيــن مــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
مــن الحصــول علــى مــا اليقــل عــن  %10مــن إجمالــي العقــود والمشــتريات
التــي تقــوم بهــا الجهــات االتحاديــة ،ومــا نســبته  % 5مــن عقــود الشــركات
التــي تملــك الحكومــة االتحاديــة مــا ال يقــل عــن  %25مــن رأس مالهــا،
وذلــك بموجــب أحــكام القانــون رقــم ( )2لســنة  2014بشــأن المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة.
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ويأتــي هــذا الربــط ليرفــد جهــود مجلــس المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة فــي توفيــر التســهيالت والحوافــز التــي أقرهــا القانــون
االتحــادي ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن المواطنيــن،
وللمســاهمة فــي تحقيــق الــرؤى الحكوميــة فــي تمكيــن وتعزيــز تنافســية
ريــادة األعمــال الوطنيــة.
وقــال معالــي المهنــدس ســلطان بــن ســعيد المنصــوري وزيــر االقتصــاد
ورئيــس مجلــس المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة إن قطــاع
ريــادة األعمــال يحتــل أولويــة علــى أجنــدة اهتمامــات الحكومــة ،إذ يمثــل
ركيــزة أساســية مــن ركائــز التنــوع االقتصــادي والتحــول نحــو اقتصــاد
معرفــي مبنــي علــى اإلبــداع واالبتــكار بقيــادة كفــاءات وكــوادر وطنيــة>>> .

استثمــر

فــرص استثمــاريــة

تمكين رواد األعمال المواطنين من

االستحواذ على ما اليقل عن % 10
مـــن إجمالي العقود والمشـــتريات

الخاصة بالحكومة االتحادية
وأوضــح معاليــه أن وزارة االقتصــاد متمثلــة فــي
مجلــس المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
تحــرص علــى التعــاون والتنســيق مــع كافــة شــركائها
االســتراتيجيين وفــي مقدمتهــم وزارة الماليــة ،لخلــق
بيئــة تشــريعية منظمــة ومحفــزة لنمــو وتطويــر ريــادة
أعمــال وطنيــة منافســة وتوفيــر حزمــة مــن اإلجــراءات
التمويليــة والتشــغيلية والفنيــة ،بمــا يســتجيب
الحتياجــات أصحــاب تلــك المشــاريع ويخاطــب مختلــف
التحديــات التــي تواجههــم ،مشــيراً إلــى أن تفعيــل نظــام
الربــط اإللكترونــي لمناقصــات الحكومــة االتحاديــة مــع
البرنامــج الوطنــي للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
يتيــح فرصــة عادلــة لــرواد األعمــال المواطنيــن
للتنافــس والفــوز بمناقصــات الحكومــة االتحاديــة.
ومــن جانبــه ،قــال معالــي عبيــد حميــد الطايــر ،وزيــر
الدولــة للشــؤون الماليــة" :إن وزارة الماليــة بصفتهــا
شــريك أساســي فــي مجلــس المشــاريع والمنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة ،حرصــت علــى التعــاون المســتمر
مــع وزارة االقتصــاد لضمــان نجــاح تلــك المنظومــة
المؤسســية والداعمــة لنمــو قطــاع الشــركات الصغيــرة،
وقــد أثمــر هــذا التعــاون فــي نجــاح تفعيــل عمليــة الربــط
اإللكترونــي للنظــام المالــي والــذي تســتخدمه كافــة
الجهــات االتحاديــة بالدولــة لتنفيــذ إجــراءات المناقصــات
العامــة ،حتــى يتمكــن أصحــاب المنشــآت الصغيــرة
للوصــول لتلــك المناقصــات عــن طريــق وزارة الماليــة".
وأضــاف معاليــه" :إن تلــك الخطــوة كانــت محوريــة لضمــان
نجــاح المنظومــة التشــريعية والمؤسســية الداعمــة لنمــو
هــذا القطــاع الحيــوي ،عبــر إتاحــة المجــال لــرواد األعمال
المواطنيــن المســجلين فــي تلــك المنظومــة للحصــول علــى
المناقصــات التــي تالئــم طبيعــة نشــاطهم ،ممــا سيســاهم
فــي تنميــة القــدرات التنافســية لقطــاع ريــادة األعمــال
بالدولــة ،ورفــع نســبة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي وفقــاً لمحــددات األجنــدة الوطنيــة وتحقيقــاً
لرؤيــة اإلمــارات ".2021
ويتوجــب علــى رواد األعمــال اإلماراتيــن مــن أصحــاب
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الراغبيــن بالحصــول
علــى خدمــة الدخــول فــي المناقصــات الحكوميــة
االتحاديــة للمشــتريات الحكوميــة؛ تنفيــذ ثــاث
خطــوات أساســية ،وهــي التســجيل فــي الموقــع
اإللكترونــي للبرنامــج الوطنــي للمشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة  ،www.uaesme.aeليتــم مباشــرة إصــدار
رقــم عضويــة مفعــل فــي البرنامــج ،ومــن ثــم إدخــال
هــذا الرقــم وتســجيل بيانــات رواد األعمــال ضمــن
موقــع المشــتريات لــوزارة الماليــة ،ممــا يمنحهــم
األفضليــة فــي المناقصــات الحكوميــة االتحاديــة

سعادة  /عبد اهلل آل صالح

"بوصلة المستثمر"
وجهتكــم نحــو القطاعـات االستثماريـة الواعــدة في اإلمـــارات

ـــــــــ

أصـــدرت إدارة االســـتثمار بـــوزارة االقتصـــاد دليـــل
"بوصلـــة المســـتثمر" ،للتعريـــف بالمزايـــا والحوافـــز
التـــي تتمتع بهـــا منظومة االســـتثمار الحيويـــة بدولة
اإلمارات ،في إطار التزام وزارة االقتصاد بتوفير بيئة
معرفيـــة غنية بالمعلومات واإلحصاءات الدقيقة التي
ترســـم صورة واضحة عن المنـــاخ االقتصادي والبيئة
االســـتثمارية بدولة اإلمـــارات ،وتزيد وعي القطاعين
العـــام والخاص بتطورات االقتصـــاد الوطني وحوافز
أنشـــطة األعمال االســـتثمارية والتجارية في الدولة،
ممـــا يثري قـــرارات وخطـــط المســـتثمرين من داخل
وخارج الدولة.
وقال ســـعادة عبد اهلل آل صالح ،وكيل وزارة االقتصاد
لشـــؤون التجارة الخارجيـــة ،إن الدليل هو ثمرة جهود
مجموعـــة مـــن الخبـــراء والمتخصصيـــن فـــي وزارة
االقتصاد لتسليط الضوء على القطاعات االستثمارية
الواعـــدة بدولـــة اإلمـــارات وفرص الشـــراكة والتعاون
التـــي تطرحها مع التركيز على الخصائص والمميزات
التجاريـــة واالســـتثمارية التي تتمتع بهـــا كل إمارة من
إمارات الدولة السبع ،بما يوفر للمستثمرين وأصحاب
األعمـــال معلومات حيوية تســـاعدهم على العثور على
اهتماماتهم األساسية ومشاريعهم المستقبلية.
وتعكـــس محتويـــات الدليـــل صـــورة واضحة عـــن تنوع
اقتصاد دولة اإلمارات وتبرز مصادر قوته وتنافســـيته
االســـتثمارية ،مثل الموقع االســـتراتيجي وحالة األمن
واالســـتقرار ،والبنـــى التحتيـــة المتطـــورة ،والخدمات
الحكومية المتميزة والميســـرة ،واإلدارة االستراتيجية
للموارد ،ومنظومة التشريعات والسياسات االقتصادية
الفعالـــة والنظـــم اإلدارية الحديثـــة ،والمكانة التجارية

المرموقة عالمياً ،والعالقات الدولية الواسعة والمتينة.
ويشـــكل الدليـــل بما يوفره من معلومـــات متخصصة،
فرصـــة لـــرواد األعمال لتعزيـــز روح المبـــادرة لديهم
وتحفيزهم لبدء رحلة االســـتثمار في القطاعات التي
تمثـــل محـــور اهتمامهم على أســـس معرفية ســـليمة،
وال ســـيما القطاعات الواعدة والمستدامة المرتبطة
باالبتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير ،والتي تمثل
ركيزة للتنمية المستقبلية في دولة اإلمارات.
وقالت هند اليوحة مديرة إدارة االســـتثمار إن الدليل
ينقســـم إلى أربعة أقسام رئيســـية ،حيث يقدم القسم
األول نظـــرة عامـــة علـــى اآلفـــاق المســـتقبلية لدولة
اإلمارات ،بما في ذلك الممكنات االســـتراتيجية التي
تشكل نظام االستثمار الحيوي في الدولة .فيما يصف
القســـم الثاني بالتفاصيل واألرقام والمؤشرات معالم
االقتصاد الوطني للدولة وتدفقات االستثمار األجنبي
المباشـــر الـــواردة إليها .أما القســـم الثالث فيســـلط
الضوء على عدد من أكثر المجاالت أهمية التي تتولى
دولة اإلمارات طرحها وتقديمها ضماناً لجعلها وجهة
اســـتثمارية رائدة .وأخيراً ،يوفر القســـم الرابع نظرة
معمقـــة على فرص االســـتثمار في اإلمـــارات مصنفة
وفقاً للقطاعات.
ويتوافـــر الدليـــل بصيغة مطبوعـــة باللغتيـــن العربية
واإلنجليزيـــة تتوافـــر لـــدى مكاتـــب وزارة االقتصـــاد
والجهـــات الشـــريكة مـــن القطاعيـــن الحكومـــي
والخـــاص والســـفارات والبعثـــات الدبلوماســـية فـــي
الدولة ومنصات الفعاليـــات االقتصادية التي تنظمها
الـــوزارة وغيرهـــا ،فيمـــا يتوفر الدليل نفســـه بصيغة
إلكترونية علـــى موقع وزارة االقتصاد اإللكتروني
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إعداد :دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

تضطلــع الدائــرة بــدور رئيســي فــي تعزيــز وتحســين بيئــة
األعمــال ،مــن خــال إشــرافها علــى تنظيــم العمــل االقتصادي
والرقابــة علــى األســواق وترويــج االســتثمار فــي اإلمــارة .وفــي
هــذا الســياق حققــت الدائــرة مجموعــة مــن اإلنجــازات فــي
عــام  2017ســيتم عرضهــا فــي هــذا التقريــر.
 ١ 1تطــور عــدد الرخــص:
بلــغ عــدد الرخــص المجــددة فــي اقتصاديــة رأس الخيمــة
خــال العــام  2017نحــو  15.6ألــف رخصــة ،محققــة مــا نســبته
 %2كمتوســط نمــو ســنوي خــال األعــوام الخمســة األخيــرة.
صــرح بذلــك الدكتــور عبــد الرحمــن الشــايب النقبــي المديــر
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العــام لدائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي مقابلــة أجرتهــا معــه
"جريــدة الخليــج" حيــث اســتعرض أهــم إنجــازات الدائــرة
خــال العــام  ،2017وتــم تقييــم منــاخ األعمــال فــي اإلمــارة.
بلــغ عــدد الرخــص الجديــدة التــي أصدرتهــا الدائــرة نحــو
 1613رخصــة ،بمتوســط نمــو ســنوي تــراوح حــول  %3.7خالل
األعــوام الخمســة الماضيــة .وتؤكــد هــذه النســب متانــة األداء
االقتصــادي فــي اإلمــارة بالرغــم ممــا مــر بالمنطقــة مــن
تطــورات اقتصاديــة وغيــر اقتصاديــة ،حيــث شــكلت تحدي ـاً
للعديــد مــن الــدول فــي مجــال المحافظــة علــى اســتمرار
نمــو األعمــال ،واســتقرار معــدالت النمــو االقتصــادي عنــد
معــدالت مقبولــة ومســتدامة.

ويتركــز إجمالــي الرخــص الصــادرة عــن الدائــرة فــي
األنشــطة التجاريــة بنســبة  ،%47وفــي األنشــطة
المهنيــة بنســبة  ،%48فيمــا تشــكل األنشــطة
الصناعيــة مــا نســبته  %4مــن هــذه الرخــص .وتشــكل
الرخــص التــي تتخــذ مــن المؤسســات الفرديــة شــك ً
ال
قانونيــاً لهــا  %57مــن الرخــص ،والشــركات ذات
المســؤولية المحــدودة  %24منهــا.
وصــل عــدد الرخــص الملغــاة خــال العــام  2017إلــى
 1110رخصــة ،نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل الرئيســية
أهمهــا يعــود بشــكل أساســي إلــى القــرارات الجديــدة
التــي طبقتهــا الدائــرة خــال العــام ،فــي إطــار ســعيها
للحــد مــن ظاهــرة الرخــص الوهميــة وغيــر المفعلــة.
وقــد أصــدرت الدائــرة مجموعــة مــن القــرارات
التنظيميــة الجديــدة التــي تضبــط ســوق االســتثمار،
والهادفــة إلــى خلــق بيئــة متكاملــة ومنســجمة اقتصاديـاً،
وال تســمح بإصــدار رخــص جديــدة إذا كان لــدى
المالــك رخــص ســابقة غيــر مفعلــة .كمــا ســاهمت
اإلجــراءات واالشــتراطات التــي اتخذتهــا بلديــة رأس
الخيمــة ،لالرتقــاء بالمواصفــات التشــغيلية وفــق أفضــل
الممارســات المحليــة والعالميــة لبعــض األنشــطة فــي
إلغــاء بعــض رخــص هــذه األنشــطة ممــن لــم يســتطع
االلتــزام بتطبيــق هــذه المواصفــات واالشــتراطات.

استثمــــر

 ١ 2تحسيــن بيئــة األعمــال
فــي إطــار الــدور الــذي تمارســه فــي مجــال تحســين
بيئــة األعمــال ،لــم تدخــر الدائــرة وســعاً خــال العــام
 2017فــي العمــل علــى إحــداث مزيــد مــن التحســين
علــى خدماتهــا المقدمــة لمجتمــع األعمــال ،مــن أجــل
تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي دعــم مســيرة التنميــة
االقتصاديــة المســتدامة القائمــة علــى التنافســية
والمعرفــة واالبتــكار ،حيــث أن رضــا المتعامليــن مــن
أهــم األهــداف التــي تحــرص الدائــرة علــى تحقيقهــا،
وتبــذل الدائــرة المســاعي الحثيثــة لتطويــر بيئــة
األعمــال بمــا يخــدم المســتثمر ،ويحقــق األهــداف
االقتصاديــة االســتراتيجية للدائــرة واإلمــارة.
وفــي هــذا الســياق تــم تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات
الرياديــة التــي يتوقــع أن تتــرك بصماتهــا الواضحــة
والســريعة علــى بيئــة األعمــال ،ومنهــا اعتمــاد مبــادرة
"تســاهيل "1مــن قبــل المجلــس التنفيــذي ،حيــث تــم
تقليــص إجــراءات اســتصدار رخصــة لنشــاط التجــارة
العامــة مــن  8خطــوات إلــى خطوتيــن فقــط ،دون
أيــة تكلفــة ماليــة محليــة ،ممــا ســيؤدي بعــون اهلل
إلــى القفــز بمركــز اإلمــارة فــي مؤشــر بــدء النشــاط
التجــاري إلــى أحــد المراكــز المتقدمــة عالمي ـاً .كمــا
يتــم العمــل علــى اســتحداث مجموعــة مــن المبــادرات

تقرير

لتحفيــز المواطنيــن علــى العمــل واإلبــداع فــي مختلــف
القطاعــات والمياديــن ،مــن خــال تنظيــم نشــاط العربــات
المتنقلــة ،واســتحداث رخــص التجــارة اإللكترونيــة ،وتوســيع
نطــاق رخــص الغــد المنزليــة لتشــمل عــدة أنشــطة إضافيــة
كاالستشــارات والخدمــات التقنيــة.

الرقابــة والتفتيــش ومــا ينتــج عنهــا مــن مخالفــات .ولتســهيل
أعمــال الرقابــة فقــد تــم الربــط بيــن الرخــص المتنوعــة مــع
إحداثياتهــا الجغرافيــة واعتمــاد النظــام العالمــي لتصنيــف
األنشــطة االقتصاديــة إلعطــاء أكبــر قــدر ممكــن مــن التقاريــر
اإلحصائيــة التــي تشــجع االســتثمار.

 3مؤشـر الثقــة في بيئــة األعمـــال
فــي إطــار ســعي الدائــرة لتحقيــق تواصــل مســتمر ودائــم
مــع مجتمــع األعمــال لالســتفادة مــن آرائــه فــي تحســين
الخدمــات وتبنــي السياســات الداعمــة لبيئــة االســتثمار،
أصــدرت خــال العــام  2017مؤشــراً جديــداً يقيــس الثقــة
فــي بيئــة األعمــال بإمــارة رأس الخيمــة ،وقــد عكســت نتائــج
هــذا المؤشــر خــال العــام اســتقراراً نســبياً وإيجابيــاً فــي
مســتوى الثقــة ببيئــة األعمــال  ،حيــث بلــغ متوســط قيمتــه
للعــام  2017كامــ ً
ا نحــو  57نقطــة مئويــة ،أي مــا نســبته ،%14
أعلــى مــن مســتوى الحيــاد البالــغ  50نقطــة مئويــة ،وقــد
حقــق المؤشــر اســتقراراً كبيــراً فــي تقييــم مجتمــع األعمــال
المحلــي بمختلــف قطاعاتــه ونشــاطاته لألوضــاع االقتصاديــة
العامــة فــي اإلمــارة خــال العــام  2017ممــا يعــزز النظــرة
اإليجابيــة إلــى طبيعــة بيئــة األعمــال فــي اإلمــارة.

 5دعـم األعمــال الرياديـة واالبتكاريـــة
فــي ضــوء األهميــة القصــوى التــي توليهــا الدائــرة لمشــاريع
الشــباب ،وإيمانــاً منهــا بــأن التطــور والبنــاء ال يتــم إال
بســواعد أبنــاء الوطــن ،ســبق للدائــرة أن أطلقــت عــدة
مبــادرات رئيســية فــي هــذا المجــال مثــل "رخصــة الغــد"،
حيــث ســمح للمواطنيــن بممارســة مجموعــة مــن األنشــطة
االقتصاديــة مــن المنــزل ،والتعــاون الوثيــق مع مؤسســة ســعود
بــن صقــر لمشــاريع الشــباب مــن أجــل تقديــم مختلــف أنــواع
الدعــم والمســاندة.
توجــت الدائــرة جهودهــا فــي العــام  2017فــي هــذا المجــال
بافتتــاح حاضنــة ومســرعة األعمــال الناشــئة فــي رأس
الخيمــة وهــي أول حاضنــة للشــركات الناشــئة واالبتــكارات،
حيــث توفــر الحاضنــة ألصحــاب المشــاريع والمبتكريــن
خيــارات تســجيل شــركاتهم مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة
وإنشــاء شــركة محليــة أو التســجيل فــي هيئــة مناطــق رأس
الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) وامتــاك كيــان فــي المنطقــة
الحــرة .وتمثــل هــذه المبــادرة شــراكة حقيقيــة بيــن القطــاع
العــام ممثلــة فــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة وهيئــة مناطــق
رأس الخيمــة االقتصاديــة ومجموعــة مــن المبتكريــن لبــدء
نظــام أعمــال مســتدامة فــي إمــارة رأس الخيمــة

 4الخدمــات اإللكترونيــة والذكيــة
تعمــل الدائــرة علــى اإلرتقــاء بجودة العمل ورفعه إلى المســتويات
التــي تتفــق مــع أهميــة دورهــا االقتصــادي فــي اإلمــارة ،اســتمر
العمــل علــى تطويــر الخدمــات المقدمــة للعمــاء ،مــن خــال
العمــل المســتمر علــى تســهيل إجــراءات التراخيــص والتصاريــح
االقتصاديــة عبــر التوســع فــي مراكــز تقديــم هــذه الخدمــات،
وتوفيــر خيــارات مبتكــرة لتقديــم الخدمــات إلكتروني ـاً.
ســعت الدائــرة بــكل اإلمكانيــات المتاحــة لديهــا لتطويــر
خدماتهــا وتحويلهــا مــن تقليديــة إلــى إلكترونيــة وذكيــة خــال
الفتــرة الماضيــة ،حيــث تــم إطــاق مجموعــة مــن الخدمــات
اإللكترونيــة ،يتمثــل أهمهــا افتتــاح مركــز ســعادة المتعامليــن
فــي مقرهــا الرئيســي والــذي جــاء ضمــن خططتهــا
االســتراتيجية فــي تحقيــق رضــا وســعادة المتعامليــن.
ترجمــت هــذه التطــورات (وغيرها) نفســها في عدة مؤشــرات
إيجابيــة ،منهــا انخفــاض معــدل مــدة انتظــار إنجــاز الرخــص
مــن نحــو  26دقيقــة فــي العــام  2016إلــى  17دقيقــة فقــط
فــي العــام  ،2017وانخفــاض مــدة إنجــاز تســجيل رخصــة مــن
 7.4ســاعة فــي العــام  2016إلــى نحــو 4.1ســاعة فــي العــام
 .2017وتوفــر الدائــرة حاليـاً نحــو  %20مــن خدماتهــا عبــر
الوســائل التقنيــة الحديثــة ،وتــم إنجــاز مــا يزيــد عــن  %53مــن
المعامــات بهــذه الوســائل فــي العــام .2017
تواصــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة العمــل علــى التعــاون مــع
هيئــة الحكومــة االلكترونيــة فــي رأس الخيمــة علــى اســتحدث
نظــام الكترونــي موحــد لتراخيــص وتصاريــح األعمــال ،وهــو
نظــام شــامل إلدارة تراخيــص األعمــال وتصاريحهــا فــي
إمــارة رأس الخيمــة بجميــع أنواعهــا (تجاريــة  -صناعيــة
 ســياحية  -مهنية...الــخ) ومــا يترتــب عليهــا مــن موافقــاتخارجيــة للدوائــر كافــة ،ســواء أكانــت حكوميــة اتحاديــة أو
محليــة أو شــبه حكوميــة .ويتضمــن النظــام الجديــد أعمــال

تطور عدد الرخص

15600
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1613

عدد الرخص اجلديدة
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رخصة ملغية نتيجة سعي الدائرة إللغاء جميع
الرخص الوهمية وغير املفعلة
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استثمــــر

صنــع فــي رأس الخيمــة

عبد اهلل راشد السويدي

يمتلك اللؤلؤ العربي سحره الخاص وبريقه اآلخاذ ،فال عجب أن كان محط إعجاب الملوك والسادة ،يتهافتون
ّ
والكتاب ،وأكدوا
عليه لتزيين تيجانهم وعروشهم ،وقد جاء على ذكره العديد من المؤرخين والرحالة
على تميزه عن بقية انواع اللؤلؤ ،ففي عام  79ميالدي جاء ذكره في مؤلفات المؤرخ بيليني الكبير الذي قال
“أن أفضل وأكثر أنواع اللؤلؤ جاذبية هو ذاك الموجود في الساحل العربي” ،ولم يبتعد الطبري والمسعودي
واإلدريسي وغيرهم عن التغني بسحر اللؤلؤ العربي معرجين على ذكر أماكن صيده وتجارته.
خولة إبراهــيم

كانـــت مغاصـــات اللؤلؤ تغـــري البحارة والصيادين بشـــد
الرحال إليها في أشـــهر معينة من الســـنة ليحظوا باللؤلؤ
مـــن أجل بيعه لكبار التجار وتأمين مؤنة األشـــهر التالية،
حيـــث كان اقتصـــاد منطقة الخليج العربي قبل اكتشـــاف
النفـــط يقـــوم على التجـــارة وصيد اللؤلؤ ،والـــذي لم يعد
موجـــوداً اليوم إال فـــي حديث الذكريات كموروث شـــعبي
يعتز به األبناء.
أول مشــروع الستــزراع اللـؤلـؤ في الشــرق األوســط:

مزرعة آللئ
السويدي

4000

متر مربع مساحة
املزرعة

40000

محارة إنتاج
املزرعة سنوي ًا

%10

من إجمالي اإلنتاج متثل
أعلى درجة من اجلودة

اليوم عندما نتحدث عن اللؤلؤ البد من الحديث عن عبداهلل
راشد الســـويدي صاحب أول مشروع الستزراع وإنتاج اللؤلؤ
في الشـــرق األوســـط ،فاألمـــر عنده أكبر مـــن مجرد هواية
خَ بِر تفاصيلها عن جده ،أو هواية شـــغلت اهتمامه في وقت
الفراغ ،فعندما تتحدث معه ســـتدرك أنه عشـــق ملك شغاف
قلبـــه حتى تم ّكن منه ،والغريب أن هذا العشـــق ســـينتقل لك
الشـــعورياً حين تتحدث معه عـــن قرب ،يذهلك في عبد اهلل
الكم الهائل مـــن المعلومات التي يختزنها في قلبه قبل عقله
حـــول تاريخ اللؤلؤ ومميزاتـــه واماكن تواجـــده وتالياَ التقنية
الدقيقة الستزراعه ،ومن هنا ستدرك أن مزرعة اللؤلؤ التي
عمل على إنشـــائها لم تكن تجارة يســـتهدف من ورائها الربح
والغنـــى ،بل هـــي اليوم قصـــر مغمور بالحب ورثـــه عن جده
محمد بن عبد هلل الســـويدي الذي كان مرتبطاً بالبحر حتى
آخـــر لحظة من حياته ،و كان يردد دائما على مســـامع عبد
اهلل بلكنته الشـــعبية المميزة "البحـــر نعمة يابوي وكل الخير
فيـــه بتم لكم ،وتحت البحر فيه رخاء وشـــدة للي يروم عليها
وكان تقدر جيبها" ويقصد هنا الدانة.
ظلـــت هذه الكلمات رنانة في أذن عبد اهلل الســـويدي ،الذي

لم يفارقه عشق اللؤلؤ ،حتى مع تطور الحياة وتوجهه لدراسة
العلـــوم السياســـية والعالقـــات الدوليـــة ،وكمـــا كان البحارة
يشـــدون الرحـــال للبحث عن اللؤلؤ ،شـــد عبـــد اهلل الرحال
صـــوب اليابـــان التـــي ذاع صيتها فـــي هذا المجـــال ،وبحث
وبـــذل الكثير من الجهد واألموال الطائلـــة منذ العام ،1995
حتـــى عثر على ضالتـــه وتوصل إلى التقنيـــة التي تمكنه من
اســـتزراع اللؤلؤ من جديد في عام  ،2000حيث أحضر معه
خبراء يابانيين إلى رأس الخيمة الســـتطالع المكان ودراسة
اإلمكانـــات المتاحـــة لبـــدء حلمـــه ،وبالفعـــل أثمـــرت جهوده
بمعاونـــة الفريـــق الياباني وأبصرت النـــور أول مجموعة من
اآللئ المستزرعة في عام .2005
وألن البيئـــة كانت مناســـبة فقد كانت اإلنتـــاج مميزاً وأفضل
عـــن مثيلـــه في اليابان أو أي مكان آخر حســـب رأي الخبراء
اليابانييـــن وذلك بســـبب تميـــز البيئة الحاضنـــة في الخليج
العربـــي وموائمتها لحياة المحار المثالية من نســـبة الملوحة
وكثـــرة األوكســـجين في المـــاء ووجود األغذية وتبـــدل الماء
وتجـــدده على مدار اليـــوم .وعليه كانت نســـبة إطالق عرق
اللؤلـــؤ لمحار لؤلؤ الخليـــج العربي تتجاوز أضعاف ما يطلقه
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نســبة إطــاق عــرق اللؤلــؤ لمحــار لؤلــؤ الخليــج
العربــي تتجــاوز أضعــاف مــا يطلقــه المحــار اليابانــي

المحـــار اليابانـــي ،فيخضع اللؤلـــؤ اليابانـــي لعمليات صقل
وتلميع كيميائي إلضافة البريق له.
منصــة عائمــة تحتضـن تقنيــات استـزراع اللـؤلــؤ:
يحتضـــن خـــور الرمـــس فـــي رأس الخيمة مزرعـــة عبد اهلل
السويدي وعلى بعد مايقارب المئة متر من الشاطيء تنتصب
منصـــة عائمة مـــن طابقين هي متحف مصغـــر يروي قصة
تاريخ اللؤلؤ والمراحل التي مرت بها تجارة اللؤلؤ في جلفار،
كمـــا تحتضـــن العمليات التقنيـــة التي تهيئ الســـتزراع اللؤلؤ
عبـــر عملية طويلة ودقيقـــة تتم بالكثير من الشـــغف والحب
بـــدءاً مـــن توليد المحار في شـــبك خاص حتى يكبر بشـــكل
طبيعي داخل البحر ،مروراً بتجهيزه للتلقيح ووضعه بصندوق
أســـود لمدة ثالثين يوماً حتى تنام المحارة بطمأنينة قبل أن
يتـــم جرحها وتلقيحها بدقة وســـرعة متناهية على يد خبراء
يابانييـــن مختصيـــن وبتقنيـــات عالية للحصـــول على أفضل
النتائج والمحافظة على حياة المحار ،حيث يتم وضع خرزة
دائريـــة الشـــكل مصنوعة من صـــدف المحـــار ،لتبقى داخل
جسم المحارة لمدة عام ،لتتكون عليها الطبقات الكريستالية
البلوريـــة من كربونات الكالســـيوم «األورجانايت» وطوال هذه
الفترة تخرج الشـــباك أسبوعياً وتنظف المحارة بحب إلزالة
العوالق عنها ،وبعد إنقضاء العام ينتظر عبداهلل وفريق عمله
حبات اللؤلؤ المختلفة األشـــكال واأللوان ،حيث تستخرج من
المحار ويتم غســـلها بالمـــاء العذب وفركهـــا بالملح البحري
الطبيعي إلزالة الشوائب عنها.
ومـــع أجحام تتـــراوح بين  6ملم و  13ملـــم ب  13لوناً مختلفاً
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مـــن األبيـــض الفاتح ،مـــروراً باألصفـــر والذهبـــي «النباتي»
و«المشير» المشرب بحمرة و«السنقباسي» الداكن اللون.
يوفر الســـويدي اليوم أجود حبات اللؤلؤ مختلفة األشـــكال
واأللـــوان ذات البريـــق اآلخـــاذ ليتفنن مصممـــو المجوهرات
حول العالم بإبداع أرقى المجوهرات وأجملها.
وبعد استخراج اللؤلؤ من المحار ،يتم االستفادة من جميع مكونات
المحارة حيث يستخدم صدف المحارة في صناعة االكسسوارت
والتـــذكارات وأعمال الديكور ،وتســـتخدم عضلة المحارة لألكل،
وباقي فضالتها تجفف وتستخدم كسماد عضوي.
المحافظة على الحياة البحـــرية:
ســـاهمت المزرعة بتعزيز النشـــاط البيئـــي و الحفاظ على
الحياة البحرية في خور الرمس وتجدد الحياة الفطرية فيه،
كما جذبت كميات كبيرة من األسماك لترمي بيوضها هناك،
ويمتلك الســـويدي حساً عالياً بالمسؤولية تجاه البحر وتجاه
المحافظة على الحياة الفطرية والبحرية فيحرص على عدم
اســـتخدم أي مـــواد أو أعالف تحفيزية حيـــث يتغذى المحار
علـــى أحياء بحريـــة دقيقة ،كما يتم التخلـــص من أي نفايات
وإبعاد أية ملوثات عن المزرعة بالطرق المناسبة.
حظي مشـــروع عبد اهلل الســـويدي بدعم ورعاية من صاحب
الســـمو الشـــيخ ســـعود بن صقر القاســـمي عضـــو المجلس
األعلـــى حاكم إمارة رأس الخيمـــة ،انطالقاً من الدور الذي
يلعبه في حفظ موروث األجداد وإعادة إحيائه ونقله لألجيال
القادمـــة ،وتعريف الســـياح والزوار بالماضـــي العريق للدولة
والمنطقة كواحدة من أبرز مغاصات اللؤلؤ في العالم.

اليوم يفتح السويدي مزرعته للزوار والسياح
ليعيشـــوا تجربة اســـتزراع اللؤلـــؤ عن قرب،
ويخوضـــوا غمـــار رحلة صيـــد اللؤلـــؤ عبر
التاريـــخ ،ويقتربوا أكثر من الحياة الشـــعبية
للناس في تلك الفترة ،كما ســـيكون بإمكانهم
التقاط محارة من داخل حوض زجاجي كبير
يحاكي بيئة المحار في قاع البحر ،ثم فلقها
للبحث عن حبة اللؤلـــؤ بداخلها ،وتنظيفها
بالمـــاء النقي والملح الطبيعـــي ،ويتوافر في
المنطقة اختصاصي صنع مجوهرات اللؤلؤ،
وســـيكون بمقدوركـــم تصنيـــع حبـــة اللؤلؤ
بالطريقـــة التي تناســـبكم لتحتفظـــوا بها
ذكـــرى تحمل توقيـــع أقدم مغاصـــات اللؤلؤ
تاريخياً.

Download the app. Experience the brand.
RAK Insurance mobile app is now available for download. It offers:
• Easy access to medical network
• Hassle free Buy Online option with competitive premiums on all our products
• The ability to submit and manage claims through our portals
• The option to manage your insurance portfolio
• Access to key emergency contact services at the touch of a button
We believe that a beautiful tomorrow begins with a wiser today.

مــال
وأعمــال

ليندساي ديغوف دي نونكيس ،رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ( )ACCAفي الشرق األوسط

الثقــة االقتصــادية في دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة في أعلـى مستـوياتهــا
أصــدر معهــد المحاســبين اإلدارييــن ( )IMAوجمعيــة المحاســبين
القانونييــن المعتمديــن البريطانيــة (  )ACCAنتائــج اســتطالعهما
عــن الظــروف االقتصاديــة العالميــة ،لتظهــر النتائــج انخفــاض الثقــة
العالميــة فــي الربــع الثانــي مــن  2018مقارنــة مــع الربــع األول ،وذلــك
بســبب التباطــؤ وفقــدان الزخــم فــي مؤشــر التعافــي االقتصــادي
العالمــي الــذي بــدأ فــي أواخــر عــام .2016
وأكــد التقريــر بــأن معــدل الثقــة ال يــزال مرتفعــاً بحســب المعاييــر
الحديثــة ،وأن االنخفــاض الطفيــف فــي الثقــة يعكــس المخــاوف
المتزايــدة مــن حــدوث حــرب تجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن.
ويســتمر هــذا األمــر بالتأثيــر علــى التوقعــات العالميــة عــن حــدة
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انخفــاض الثقــة االقتصاديــة فــي الصيــن .وأوضــح التقريــر انتعــاش
معــدل الثقــة فــي أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وفــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بشــكل خــاص فــي الربــع الثانــي مــن العــام ،وهــي اآلن
فــي أعلــى مســتوياتها منــذ الربــع الثانــي مــن عــام .2015
ويعــود هــذا االنتعــاش مــن جــراء االرتفــاع الحــاد فــي ســعر النفــط،
والــذي بلــغ ذروتــه عنــد  80دوالراً للبرميــل فــي أواخــر مايــو ،مقارنــة مــع
ـجل فــي بدايــة عــام  2016حيــث بلــغ ســعر النفــط
االنخفــاض الــذي ُسـ ّ
 35دوالراً للبرميــل فقــط .وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع معــدل اإليــرادات
إلــى جانــب البــدء بفــرض ضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي ك ّل مــن
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ،مــا أدى إلــى

مــال وأعمــال

التخفيــف مــن حــدة التقشــف المالــي فــي المنطقــة.
وأكــدت ليندســاي ديغــوف دي نونكيــس ،رئيــس
جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن
البريطانيــة ( )ACCAفــي الشــرق األوســط" ،تعــد
التغيــرات فــي السياســة الماليــة وأســعار النفــط
إحــدى األســس التــي تأثــر علــى الوضــع االقتصــادي
وآفاقــه فــي منطقــة الشــرق األوســط .ومــن المرجــح
أن تــؤدي اتفاقيــة "أوبــك" األخيــرة ،التــي ت ـ ّم إبرامهــا
فــي أواخــر شــهر يونيــو والتــي شــهدت موافقــة الــدول
األعضــاء علــى زيــادة اإلنتــاج ،إلــى خفــض األســعار
علــى مــدار األشــهر القادمــة.
وأضافــت دي نونكيــس" :يســهم إدخــال الضريبــة
علــى القيمــة المضافــة فــي جميــع أنحــاء دول مجلــس
التعــاون الخليجــي (والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
الســعودية) ،إلــى خفــض الضغــط الــذي كان ســائداً
مــن خــال السياســة الماليــة المتبعــة مؤخــراً ،ممــا
يســاهم باســتمرار توفيــر اإلرتيــاح االقتصــادي
وخفــض االعتمــاد علــى أســعار النفــط للحفــاظ علــى
النمــو االقتصــادي".
وتابعــت دي نونكيــس " :مــن الجيــد أن نشــهد هــذا
التحســن فــي الثقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط،
ا رئيســياً
وفــي حيــن تُعتبــر أســعار النفــط عامــ ً
التحســن ،فــإن المعــرض العالمــي الــذي
وراء هــذا
ّ
ســيقام ســنة  2020فــي دبــي سيســاعد ً
أيضــا فــي
هــذا التحســن ،إلــى جانــب التخفيــف مــن سياســة
التقشــف".
وأوضحــت هنــادي خليفــة ،مديــرة عمليــات الشــرق
األوســط وإفريقيــا والهنــد فــي معهــد (" :)IMAتظهــر
نتائــج اإلســتطالع زيــادة فــي الثقــة فــي األعمــال
التجاريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط التــي ســاهمت
ـتثمارات المســتمرةُ عبــر عدد مــن الصناعات
بهــا االسـ
ُ
الرئيســية .وتتماشــى هــذه الزيــادة فــي الثقــة مــع
األهــداف التــي وضعتهــا الحكومــات لتحقيــق خطــط
إقليميــة طويلــة األجــل مثــل رؤيــة اإلمــارات 2021
ورؤيــة الســعودية  .2030ويبيــن التقريــر أن اإلنفــاق
الحكومــي يبلــغ أعلــى مســتوياته منــذ عــدة أعــوام،
وهــو يرتكــز بشــكل خــاص علــى تنويــع االقتصــادات
اإلقليميــة وتحفيــز التنميــة االقتصاديــة المســتدامة ".
وذكــر نارايانــان فايدياناثــان ،رئيــس قســم تحليــل
معلومــات األعمــال لــدى جمعيــة المحاســبين
القانونييــن المعتمديــن البريطانيــة ("، )ACCA
يعكــس االنخفــاض فــي مســتوى الثقــة العالمــي مــن
خــال مجموعــة عوامــل مثــل المخــاوف مــن الحــرب
التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن ،وأنــه
مؤثــر أكثــر مــن أي عوامــل أخــرى كانخفــاض نســبة
التوظيــف أو التخفيضــات الضريبيــة فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة"

تنميــــة

مجموعة الحمــرا تنهض بقطــاع التجــزئة والترفيــه في رأس الخيمـــة

ـــــــــ

ال تــزال مجموعــة الحمــرا ماضيــة فــي تطويــر قطــاع التجزئــة والترفيــه بــرأس الخيمــة ،حيــث يشــهد "المنــار
مــول" أبــرز مراكــز التســوق والترفيــه فــي اإلمــارة ،عمليــات توســعة بقيمــة  100مليــون دوالر أمريكــي ،لتزيــد
إجمالــي المســاحة القابلــة للتأجيــر مــن  300ألــف قــدم مربــع إلــى مــا يقــرب مــن  600ألــف قــدم مربــع ،ممــا
يوفــر مســاحة إضافيــة تتســع لنحــو  80متجــراً.
وتشــمل قائمــة العالمــات التجاريــة التــي ســتفتتح متاجــر جديــدة فــي المركــز التجــاري الــذي تــم تجديــده حديثـاً
"ســوبر دراي" و"أديــداس" و"فيــزرز" و"بيــت الكنــدورة" و"آنابيــل" و"أنتونيــو" و"ديفــا" و"هومــز آر أس" و"كارتــر"
و"دايســو" وعــدة عالمــات مــن مجموعــة الندمــارك بمــا فــي ذلــك "كوتــون" و"كابريســا" و"إيكــو" و"ســتيف مــادن"
و"بابلوســكي" وحديقــة المغامــرات الداخليــة "تريــدوم" مــن الندمــارك ،ومتجــر "الفطيــم إيــس" الجديــد.
وقــال بينــوي كوريــن الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الحمــرا" :شــهد المنــار مــول منــذ اإلعــان عــن خطــط
التوســعة اهتمام ـاً ملحوظ ـاً مــن المســتأجرين المحتمليــن ممــا يؤكــد صحــة قرارنــا بتوســيع مســاحة المركــز".

"الفطيم إيس" تفتتــح متجرها الجديــد في المنــار مــول

ـــــــــ

افتتحــت متاجــر "الفطيــم إيــس" فرعهــا األول فــي منطقــة اإلمــارات الشــمالية وذلــك فــي المنــار مــول بــرأس
الخيمــة ،وبافتتــاح هــذا المتجــر الجديــد أصبــح لــدى "إيــس" اآلن تســعة متاجــر فــي مختلــف أنحــاء دولــة
اإلمــارات :أربعــة منهــا فــي دبــي وثالثــة فــي أبوظبــي وواحــدة فــي العيــن وأحدثهــا فــي رأس الخيمــة.
ويقــدم المتجــر الجديــد الــذي تبلــغ مســاحته  21.230قــدم مربــع مجموعــة واســعة مــن المنتجــات لألثــاث
الخارجــي والحدائــق واألدوات المنزليــة والطــاء والديكــور ،ومنتجــات العنايــة الشــخصية ومنتجــات الســيارات.
وقــال وايــن كوهيــن المديــر التنفيــذي فــي "الفطيــم إيــس"" :ستســهم هــذه الخطــوة بتوفيــر منتجــات "إيــس" ذات
الجــودة العاليــة للعمــاء فــي اإلمــارات الشــمالية بأســعار تنافســية" .مــن جهتــه قــال بينــوي كوريــن الرئيــس
التنفيــذي لمجموعــة الحمــرا" :إن افتتــاح هــذا المتجــر الجديــد يقــدم قيمــة إضافيــة لعمالئنــا ويعــزز مــن ســمعة
ومكانــة المنــار مــول ،كمــا يجســد أهميــة رأس الخيمــة كوجهــة مميــزة للتســوق والترفيــه فــي اإلمــارات الشــمالية".
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التواصل مع مجتمع األعمال وتطوير الخدمات الحكومية

د .عبدالحليم محيسن
المستشار االقتصادي لدائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

ال ش ــك أن تعزي ــز آلي ــات التنس ــيق والتع ــاون بي ــن
مختل ــف الجه ــات الحكومية ومجتم ــع األعمال يعد
ض ــرورة وش ــرط ًا حتمي ًا لقي ــام هذه الجه ــات بتطوير
وتحس ــين خدماته ــا بم ــا يحق ــق االس ــتفادة العظمى
م ــن ه ــذه الخدم ــات بالنس ــبة لمجتم ــع األعم ــال
الس ــيما ف ــي مج ــاالت البحث ع ــن ف ــرص جديدة في
مج ــال االس ــتثمار واإلنتاج ،وتعزي ــز عمليات التبادل
التجاري في السلع والخدمات .كما أن هذا التواصل
يس ــهم في مناقش ــة التحديات المشتركة التي تواجه
الش ــركات ف ــي القطاع ــات االقتصادي ــة الرئيس ــية،
والتوصي ــة للجهات الحكومي ــة بالمقترحات الالزمة
لمواجهته ــا ،ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بينهما.
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وال يجب أن ينظر إلى هذه المسألة على أنها حاجة
ظرفيـــة ،تظهر أهميتها أوقات األزمات أو اشـــتداد
التحديات ،بل يجب أن ينظر إليها من بُعد مؤسسي
مســـتدام بحيث يتم تحويل هـــذا التواصل إلى جهد
مســـتمر ومنهجي مـــن أجل الوصول إلـــى تصورات
مشـــتركة حـــول مواجهـــة التحديـــات التـــي تواجـــه
قطـــاع األعمال وتحويلهـــا إلى فرص يســـتفاد منها
لتنعكـــس إيجابياً على مســـيرة التنميـــة االقتصادية
المستدامة.
فـــي هـــذا الســـياق نفـــذت الدائـــرة مجموعـــة مـــن
المبـــادرات الهادفـــة إلى تعزيز آليـــات التواصل مع
القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
لق ــاء المتعاملي ــن :وهـــي مبادرة تقوم على أســـاس
تخصيـــص "ســـاعة لقـــاء" تعقـــد دوريـــاً وتجمع بين
مســـؤولي الدائـــرة بالمتعامليـــن فـــي مركز ســـعادة
المتعاملين لتتلقى استفســـاراتهم وأسئلتهم مباشرة
والرد عليها بصورة وافية ،تحقيقاً لمبدأ الشـــفافية
والمصداقيـــة في التعامل مع شـــركاء الدائرة ،وبما
يعزز سبل التواصل بين الطرفين
ب ــادر معن ــا :تـــم إطالق هذه المبـــادرة من قبل إدارة
الرقابـــة والحمايـــة التجارية بداية العـــام المنصرم
حيث يتم بموجب هذه المبادرة الجمع بين مسؤولي

مس ــاحة رأي

اإلدارة والمســـتهلكين والمســـتثمرين مـــن خـــال
اســـتقبال مالحظاتهـــم وشـــكاويهم لتقديـــم النصح
واإلرشاد واقتراح الحلول المناسبة لها.
مشاركة األعمال :أطلقت هذه المبادرة إدارة تطوير
األعمال بغرض تعزيز آليات التنســـيق والتعاون بين
الشـــركات العاملـــة فـــي عـــدة قطاعـــات اقتصادية
كالبنـــاء والتشـــييد والمحاماة والســـياحة الطالعها
علـــى آخـــر المســـتجدات فـــي مجـــال إجـــراءات
الترخيص والخدمات التـــي تقدمها الدائرة ،فض ً
ال
عن مناقشـــة التحديات وفرص التعاون بين الجهات
المشـــاركة ،ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بينهما.
لجن ــة التظلم ــات :تـــم تشـــكيل اللجنة فـــي الدائرة
للنظـــر فـــي كل ما يمس األعمال ويؤثر عليها ســـلباً
وتختـــص اللجنـــة بالبت فـــي الشـــكاوى والتظلمات
كافـــة المقدمـــة مـــن كل ذي مصلحة مـــن القرارات
واإلجـــراءات المتخـــذة فـــي حقه مـــن قبـــل أياً من
إدارات الدائرة أو أقســـامها فيمـــا يتعلق بإجراءات
الترخيص والتصرف في الرخصة واالسم التجاري
وتجميـــد وتعليـــق الرخصـــة واإللغـــاء ومـــن كافـــة
التدابير والغرامات المتخذة ضد المنشآت.
هذه المبادرات المذكورة تشـــكل "غيضاً من فيض"
كمـــا يقال ،إذ ال مجال لذكـــر جميع المبادرات التي
تنفذهـــا الدائرة تجســـيداً لتمســـكها وحرصها على
تلمس حاجة الشـــركات بما يدعم أعمالها ويحســـن
أدائها  ...واألمل أن يستمر هذا الجهد الصادق في
ابتـــكار مزيد من المبـــادرات التي تعمل على تحقيق
الهـــدف االســـتراتيجي للدائـــرة في تنميـــة وتطوير
اقتصاد اإلمارة

ً
ً
ً
كبيرا بقطاع
اهتماما
تنفيذا لسياستها الهادفة إلى المواءمة بين أهدافها االستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية ،تولي حكومة رأس الخيمة
ً
ً
ممثال بمطار رأس الخيمة الدولي على وجه الخصوص ،وتعمل على توفير بنيته التحتية للحفاظ على
عموما والنقل الجوي
النقل والتخزين
مستوى كفاءة النقل الجوي اآلمن والمنتظم وتعظيم استخدام وسائله والحد من التأثيرات البيئية من خالل التحسين المستمر لمرافق
المطار وخدماته اللوجستية وغيرها ،ويسعى المسؤولون جاهدين لتقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالفعالية والكفاءة لمستخدمي
ً
ً
ودوليا ،ألن هذا المرفق ال يمثل واجهة حضارية
إقليميا
المطار لالرتقاء بأدائه إلى المستوى الذي يتناسب مع سمعة ومكانة الدولة واإلمارة
تعكس مستوى التطور والتقدم الذي يتمتعان به فحسب ،بل يمثل واجهة سياحية وتجارية واستثمارية تساعد على جذب االستثمار.

يمـــارس قطـــاع النقـــل والتخزيـــن الذي يضـــم النقل
البـــري والبحـــري والجـــوي والتخزيـــن ،إضافـــة الـــى
األنشـــطة المرتبطة كشركات النقل المختلفة والوكالء
الجمركييـــن ووكاالت التحميـــل والمناولـــة والســـفر
وغيرهـــا ،دوراً مهمـــا في اقتصاد الدولـــة وإمارة رأس
الخيمـــة ،فعلـــى مســـتوى الناتـــج اإلجمالـــي للدولـــة
باألســـعار الجارية يســـاهم هذا القطاع بمعدل ســـنوي
يقارب  %9من الناتج للســـنوات  ،2015-2017ويساهم
بــــمعدل يقـــارب  %5من الناتج اإلجمالـــي لإلمارة ،أما
بالنســـبة إلـــى إجمالي تكويـــن رأس المـــال الثابت فهو
يساهم بمعدل يقارب  %7على مستوى الدولة وبمعدل
 %5لرأس الخيمة لنفس الفترة.
حركة الركاب في مطار رأس الخيمة الدولي:
شهدت حركة الركاب بمطار رأس الخيمة الدولي نمواً
ملحوظاً خـــال الفتـــرة  2017-2015تمثلت في زيادة
أعـــداد القادميـــن والمغادرين والعابريـــن (الترانزيت)
بنســـب  %61 ،%58و %38علـــى التوالي ،حيث أظهرت
المعطيـــات اإلحصائية في الجدول رقم ( )1والشـــكل
البياني رقم ( )1وجود قفزة في أعداد الركاب بمختلف
أصنافهم خالل عامي  2016و 2017مقارنة بعام 2015
فخـــال عامي  2015ـ  2016مث ً
ال كانت نســـب الزيادة
لألنـــواع الثالثة مـــن الركـــــاب  %63 ،%54و %50على
التوالي ،مما يؤشر على وجود تحسن في حركة السفر
عبـــر مطـــار رأس الخيمـــة الدولي ،وهـــذا يتطلب من
الجهات المختصة المزيـــد من الدعم باتخاذ خطوات
جادة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين
وكذلـــك تقديـــم المزيـــد مـــن التســـهيالت وتبســـيط
اإلجراءات كذلك التحرك إقليمياً ودولياً على شـــركات
الطيران والسياحة للتعاون أو التعاقد معها لالستثمار
الكلـــي أو الجزئي للخدمات التـــي يوفرها المطار في
مجاالت عدة من أجل تعزيز التحسن وتعظيم الفائدة.
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إعداد :إدارة الدراسات
مركز رأس الخيمة لال حصاء والدراسات

جدول ()1
حركة نقل الركاب في مطار رأس الخيمة الدولي  2015ــ2017

البي ــانات
القادمون

المغادرون

117.069

180.659

185.260

54%

58%

73.611

110.072

101.223

50%

38%

118.911

العابرون
المصدر:

2015

2016

2017

نسبة النمو
2016-2015

نسبة النمو
2017-2015

 -مطار رأس الخيمة الدولي.

193.673

191.576

61%

63%

 -مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات.

حركة نقل الركاب في مطار رأس الخيمة الدولي  2015ــ2017
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191,576
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اﳌﻐﺎدرون

اﻟﻘﺎدﻣﻮن

2015

اﻟﻌﺎﺑﺮون

100,000

م ــال وأعم ــال

وتأتي في الســـياق المذكور عملية توسيع الشراكة بين
هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومجموعة «توي إيه.
جي» ،إحدى الشـــركات الكبرى المتخصصة في قطاع
السياحة عالمياً ،وشركة «إيتاكا» ،لتساهم في تحسين
أداء مطـــار رأس الخيمـــة الدولـــي في أعقـــاب إطالق
 6رحـــات أســـبوعية جديدة من  4مطـــارات بولندية،
وسيشـــهد الموســـم الشـــتوي المقبـــل اســـتقبال مطار
رأس الخيمة لرحلتين أســـبوعيتين من جمهورية روسيا
االتحادية ورحلة أسبوعية من لوكسمبورج .والتي تمت
بموجب اتفاقيات بين هيئة الســـياحة وسلطات المطار
وبيـــن عدة دول أوروبية لزيادة عدد زوارها الى اإلمارة
عبـــر مطار رأس الخيمة الدولي ،وبذات الطريقة التي
تعاونـــت بها الهيئة مع مطار رأس الخيمة لتســـيير أول
رحلة مباشـــرة من العاصمة التشـــيكية بـــراغ إلى رأس
الخيمـــة في الصيف الماضـــي ،كل ذلك يأتي في إطار
ســـعي الهيئـــة الحثيث لتنفيذ سياســـتها نحو رفع عدد
السياح إلى مليون سائح بحلول نهاية .2018
حركـــة شـــحن البضائـــع بمطـــار رأس الخيمة
الدولي:
فيما يخص الشـــحن ،توســـعت حركة شـــحن البضائع
كثيـــراً عبـــر مطـــار رأس الخيمة الدولي خـــال الفترة
 ،2015-2017والفتـــرة التـــي ســـبقتها ،خصوصـــا في
جانـــب الصـــادرات (التحميل) التي حققت نســـبة نمو
مرتفعة تجاوزه المئة لتصل الى  %148أثناء تلك الفترة
بمعـــدل نمو ســـنوي  ،%58انظر الجدول ( )2والشـــكل
( ،)2األمـــر الـــذي دفـــع ســـلطة المطار إلـــى التحرك
الســـريع بفتح قاعة جديـــدة خاصـــة بالتصدير نتيجة
زيادة عدد رحالت الشـــحن التـــي قاربت  13ألف رحلة
عـــام  2017بزيادة قدرها  %27عن عام  ،2015وزيادة
عدد الدول المصدر إليها ومنها الهند واألردن والعراق
وليبيا وبعض الدول اإلفريقية األخرى وغيرها ،إضافة
إلـــى الســـعودية وعمـــان والكويـــت ،كذلـــك العمل على
تحقيـــق هدفهـــا الرئيســـي المتمثل في رغبـــة الجهات
المســـؤولة بدائـــرة الطيران المدني بالتحـــرك إقليمياً
ودولياً من أجل توســـيع حركة الشحن في المطار وبما
يتناسب والطاقة االستيعابية له.

دراس ــات احصائي ــة

جدول ()2
حركة الشحن في مطار رأس الخيمة الدولي  2015ــ2017

التفــاصي ــل

2015

2017

2016

نسبة النمو
2016-2015

نسبة النمو
2017 - 2016

نسبة النمو
2017-2015

113%

13%

141%

شحن البضائع ( مفرغة ) 2.588.326 2.280.730 1.073.039

شحن البضائع ( محملة )

 -مطار رأس الخيمة الدولي.

المصدر:

1.032.271

641.534

54%

1.590.833

148%

54%

 -مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات.

حركة البضائع من خالل مطار رأس الخيمة الدولي 2017 - 2015
2,600,000
2,588,326
2,280,730

2,080,000

1,560,000

1,590,833
1,073,039

1,040,000

1,032,271
641,534

2016

2017

)

(

520,000

2015

)

(

الخــالصــة
يعـــد تطـــور قطاع النقل في وقتنا الحاضر أحد المعايير الدالة على مســـتوى التقدم االقتصـــادي والتنمية العمرانية والتطور
الحضري في البلد ،لذلك تتمتع الدول المتقدمة والنامية في الغالب بوجود وسائط ونظم نقل تتسم بالعالقة التكاملية فيما
بينها وبين القطاعات واألنشطة االقتصادية المختلفة ،وتعتمد أنظمة وتطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة تمكنها من
أداء دورها بكفاءة ودقة عاليتين.
ً
ً
مـــن هـــذا المنطلـــق يلعب قطاع النقل الجوي كجزء مهم من قطاع النقل والتخزيـــن دورا مهما في تطوير ودعم قطاع الطيران
في إمارة رأس الخيمة للوصول إلى صناعة طيران مدني متوافق مع المعايير والممارسات الدولية .كما يسعى قطاع الطيران
الى وضع حجر أســـاس في تحقيق األهداف الــــطويلة األمد في خطة اإلمارة  .2030ويضم القطاع عدة فئات يكمل بعضها
البعض مثل شـــركات الطيران المشـــغلة لخدمات نقل الركاب والبضائع وما يتبعها من خدمات إدارية وهندسية وغيرها .ومن
أجل تحقيق تلك األهداف وتعزيز كفاءة هذا المرفق الحيوي البد من زيادة دعم الجهات المختصة من جهة وزيادة التنســـيق
بين إدارة الطيران المدني وهيئة الســـياحة في رأس الخيمة والدولة ووكاالت الســـياحة والســـفر ومكاتبها وشـــركات الطيران
من جهة أخرى
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يمتاز مصرف الشارقة اإلسالمي ،وهو أحد المصارف الوطنية الرائدة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بسمعة طيبة منذ تأسيسه في عام  ، 1975حيث يحظى بعناية
خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة الداعم األول للحركة االقتصادية باإلمارة،
فعلى مدار  43عاما كانت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة هي النبراس
لمصرف الشارقة اإلسالمي وكان سموه يتابع أدق التفاصيل األمر الذي انعكس على
المصرف و أدى إلى قفزات نوعية على صعيد المصرف واقتصاد اإلمارة ككل.

يقـــدم المصـــرف العديد من المنتجـــات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشـــريعة اإلســـامية ذات

المستويات العالمية لعمالئه عبر شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء دولة اإلمارات ،إضافة إلى
تم ّيزه في اعتماد رؤية اســـتراتيجية وسياســـات واضحة تتســـم بالحنكة فيما يتعلّق بإدارة المخاطر
والتنوع االستثماري في جميع عملياته المصرفية.
جـوائــز مرمــوقــة
إن التزام المصرف منذ تأسيسه بتبني أفضل الممارسات وأحدث األنظمة في عالم المال واألعمال
أهلّه للفوز بالعديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية المرموقة ومنها:
 جائزة "إنسايت" لمراكز االتصال في الشرق األوسط ،عن فئة أفضل خدمة رد صوتي تفاعلي. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال ضمن فئة الخدمات المالية. -جائزة الشيخ خليفة لالمتياز .

 جائزة الشارقة للتميز االقتصادي. -جائزة الشارقة للعمل التطوعي .

 -أفضل مصرف إسالمي في مجال هيكلة الصكوك لعام .2015

 جائـــزة "التم ّيـــز فـــي األعمال" ( )BIZZلعام  ،2017والتي يمنحها بشـــكل ســـنوي االتحاد العالميلألعمـــال في مدينة هيوســـتن األمريكية ،وذلك تقديراً لدور المصـــرف الريادي في قطاع الصيرفة

اإلسالمية من خالل تقديم خدمات صيرفة إسالمية متم ّيزة وعالية الجودة.
 جائزة تنمية الموارد البشـــرية في القطـــاع المصرفي والمالي ،وجائزة الرئيس التنفيذي للتوطينفـــي القطـــاع المصرفي والمالي عن عام  ،2017من معهد اإلمارات للدراســـات المالية والمصرفية،

وغيرها العديد من الجوائز.

الشـــراكات االجتماعيـــة

يؤدي مصرف الشـــارقة اإلســـامي دوراً فاع ً
ال في دعم المجتمع المحلي واالقتصاد الوطني وذلك
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مـــن خالل تبنيه للعديـــد من المبـــادرات الرائدة ،حيث

مصرف الشارقة
اإلسالمي يف أرقام

إن اســـتراتيجية مجلـــس االدارة تركز على المســـؤولية
المجتمعيـــة للمصـــرف باعتبـــاره جـــزءا ال يتجـــزأ من
نســـيج الوطـــن وذلـــك باالعتماد علـــى منهجيـــة العائد

من االســـتثمار المجتمعـــي القائمة على قيـــاس القيمة

الماليـــة المجتمعية إضافة إلى ربط جميع الشـــراكات

إجمالي أصول املصرف

المجتمعية على الصعيد المحلي برؤية اإلمارات 2021

مليار درهم حتى
النصف ألول من 2018

الشــركات التابعـــة

42.8
ميتلك

25

فرع ًا يف اإلمارات

والتي اعتمدتها حكومة اإلمارات .

ولتنويـــع مصـــادر الدخـــل انتهـــج مصـــرف الشـــارقة

اإلســـامي من خـــال مجلـــس إدارته رؤيـــة اقتصادية
طموحة من خالل تأسيس  3شركات تابعة:
أساس العقارية:
هي الذراع العقارية لمصرف الشارقة اإلسالمي ،تعمل
فـــي إدارة األمالك واألصول العقاريـــة وأعمال التعمير

تدعمها

90

ماكينة للصرف اآللي

والتطويـــر واالســـتثمار العقـــاري وذلك لالســـتفادة من

الفرص المتاحة في مجال اســـتثمار وتطوير المشـــاريع
العقارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تعمل أســـاس العقاريـــة على الجمع بيـــن الربح المادي
وخدمـــة المجتمع من خـــال تطبيق مفهـــوم االقتصاد

م ــال وأعم ــال

اإلســـامي القائـــم على التعامـــل مع األصول في اســـتثمار الثروات إلضافة قيمة إلـــى المجتمع من

خالل التنمية العقارية.

أطلقت الشركة العديد من المشاريع مثل مشروع الفالح التجاري بالشارقة ،ومشروع بساتين الزبير
الســـكني االســـتثماري ومشروع فلل الحوشي ومشـــروع المروج وبرج أساس وأراضي مويلح التجارية

وغيرها من المشاريع والتي تتميز بالموقع الحيوي واألسعار التنافسية مع وجود الخيارات التمويلية.
الشارقة اإلسالمي للخدمات المالية (:)SIFS
هي شـــركة وســـاطة مقرها الرئيســـي في مركز الغانم بالشـــارقة ،تقدم للمســـتثمرين خدمة متميزة

وفق القيم والمعايير المطابقة للشـــريعة اإلســـامية في أجواء مهنية راقية .وتشـــمل الخدمات بيع

وشراء األسهم في كل من سوق دبي المالي و سوق أبو ظبي لألوراق المالية على أسس خاضعة كلياً
للشـــريعة اإلســـامية ،مع توفير خدمة آمنة للتداول اإللكتروني ليتمكن العمالء من إتمام صفقاتهم
من أي مكان في العالم.

من المهام التي تتوالها الشـــركة اســـتصدار أرقام المســـتثمرين بســـوق دبي المالي وسوق أبو ظبي

لألوراق المالية و تحويل األســـهم من وســـطاء آخرين إلى حســـابات العمالء لدى الشارقة اإلسالمي
للخدمـــات المالية و تحويل األســـهم من المقاصة إلى حســـابات العمالء لدى الشـــارقة اإلســـامي

للخدمات المالية إضافة إلى التحويالت النقدية الناتجة عن بيع وشـــراء األســـهم من وإلى حسابات
العمالء لدى مصرف الشـــارقة اإلســـامي و فتح حســـابات بنكية لدى مصرف الشـــارقة اإلسالمي

للعمالء من خالل المكتب التمثيلي للمصرف الكائن في مقر الشركة.
شركة الشارقة الوطنية للفنادق :

تمتلـــك الشـــركة وتدير ثالثة منتجعـــات فاخرة في إمارة الشـــارقة  :فندق هوليداي انترناشـــيونال،
ومنتجـــع ماربيـــا المتميزيـــن بموقعهمـــا المثالي على شـــاطئ بحيـــرة خالد في الشـــارقة ،في حين

نبذة عن مصرف
الشارقة اإلسالمي

ـــــــــ

حقق مصرف الشارقة
اإلسالمي أرباح ًا صافية
عن النصف األول لهذا
العام بلغت  283.0مليون
درهم مقارنة بمبلغ 272.9
مليون درهم عن نفس
الفتره من العام السابق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حصل المصرف على
شهادة اآليزو  27001في
نظام إدارة أمن المعلومات،
ليصبح ضمن مجموعة
قليلة من المؤسسات التي
حصلت على هذه الشهادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توفر بطاقات سمايلز
االئتمانية خدمات كثيرة
منها دخول مجاني
وغير محدود في أكثر
من  850صالة كبار
الشخصيات حول العالم.

ش ــراكات

يطمح مصرف الشارقة اإلسالمي
لمزيد من االنتشار والتطور،
ً
متماشيا مع النمو المتصاعد
القتصاد دولة اإلمارات ،ومعززاً
موقعه كأحد أعمدة التطور في
وكرقم صعب في
إمارة الشارقة،
ٍ
معادلة االقتصاد اإلسالمي،
ليكون بحق أكثر من مجرد مصرف

يقـــع منتجع وســـبا أوشـــيانيك خورفكان على الســـاحل
الشـــرقي للشارقة بين جبال حجار وخليج عمان والذي
يتمتـــع بموقـــع متميـــز وإطاللة خالبة .ومؤخـــراً دخلت

الشـــركة أسواقا جديدة في أوروبا الوسطى و الشرقية
وبولندا ،كما تعمل على تطوير مســـاحات األراضي غير
المســـتخدمة داخـــل فنادقها وتعتزم إجـــراء المزيد من

الدراسات وتنفيذ أعمال تخطيطية لزيادة قيمة أصول
العقارات القائمة في الشـــارقة ممـــا يحقق عوائد أكبر
ويعزز الســـمعة الطيبة ويرفع مســـتوى الجودة للمرافق
والخدمات المقدمة لجميع الضيوف
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إعداد :أ .دعاء األسدي ــ باحث قانوني

إجراءات التحكيم البحري
هنــاك بعــض المبــادئ الثابتــة التــي تتحكــم فــي ســلوك
إجــراءات التحكيــم البحــري ،ويمكــن تلخيصهــا علــى النحــو
التالــي:
أوالً :حريــة األطــراف فــي االتفــاق علــى القواعــد التــي
تتحكــم فــي هــذا الســلوك ســواء كان هــذا التحكيــم
مؤسســ ًيا أو حــ ًرا.
ثاني ـاً :إن لجنــة حريــة التحكيــم البحــري فــي إجــراء هــذه
اإلجــراءات عنــد عــدم وجــود اتفــاق بيــن الطرفيــن  ،والتــي
هــي فــي تنفيــذ هــذه اإلجــراءات ال تتوافــق مــع اإلجــراءات
المعمــول بهــا فــي المحاكــم الوطنيــة ألن مصــدر ســلطة
المحاكــم الوطنيــة هــو القانــون فــي حيــن يجــد المحكــم
مصــدر قوتــه فــي اتفــاق الطرفيــن.
ثالثــاً :عالقــات التعــاون بيــن هيئــة التحكيــم البحــري
والمحاكــم الوطنيــة فيمــا يتعلــق بمــا ال تســتطيع هيئــة
التحكيــم تنفيــذه كتدابيــر مؤقتــة أو تحفظيــة.

من المفيـــد أن تعلم:

القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري
تتمتــع أطــراف النزاعــات البحريــة بحريــة كاملــة فــي تحديد
القانــون الســاري بشــأن موضــوع النــزاع فــي اتفــاق تحكيــم
يتــم التوصــل إليــه فيمــا بينهــا .ربمــا يكــون اختيــار أطــراف
هــذا القانــون هــو تطبيــق المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي
معظــم التشــريعات المقارنــة عنــد تنظيــم قواعــد تنــازع
القوانيــن فــي العالقــات التعاقديــة بيــن العنصــر األجنبــي
حيــث أن هــذا التشــريع يعتــرف بأولويتــه وهــي اإلرادة
الواضحــة لألطــراف المتعاقــدة أو ضمن ًيــا اختيــار القانــون
الســاري حــول موضــوع النــزاع طالمــا ال ينطــوي ذلــك علــى
انتهــاك قواعــد القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام فــي
الدولــة المعنيــة أو يكــون هــذا الخيــار محفو ًفــا باالحتيــال
علــى القانــون الــذي كان مــن المفتــرض تطبيقــه علــى
موضــوع النــزاع .وبالتالــي  ،فــإن لجنــة التحكيــم البحــري
ملتزمــة بتطبيــق القانــون الــذي اتفــق الطرفــان علــى أنــه
ينبغــي تطبيقــه علــى موضــوع النــزاع بشــكل صريــح.

الخ ــالصة
لــم يعــد التحكيــم طريقــة غيــر عاديــة ،بــل أصبــح نظا ًمــا
قانون ًيــا أساســ ًيا ال غنــى عنــه فــي تســوية النزاعــات
البحريــة ،وتــم تطويــره لدفــع عجلــة التجــارة البحريــة
الدوليــة إلــى مزيــد مــن التقــدم .وأهــم ســمات التحكيــم
البحــري فــي الوقــت الحاضــر هــي كمــا يلــي:
التحكيــم البحــري هــو فــرع مــن فــروع التحكيــم التجــاري
الدولــي بشــكل عــام ألنــه يتعلــق بعمليــة التجــارة الدوليــة
كتحويــل األمــوال والســلع والخدمــات عبــر حــدود العديــد
مــن البلــدان ســواء كانــت هــذه العالقــة قــد بــدأت بيــن
أشــخاص عادييــن أو بينهــا وبيــن واحــد مــن الجمهــور
جهــات.
يتميــز التحكيــم البحــري بنــوع النشــاط الــذي يتطلبــه حــل
نزاعاتــه وبســبب نشــاطه التعاقــدي البحــري ،ويســتقر
التحكيــم البحــري فــي جميــع المنازعــات البحريــة الناشــئة
عــن جميــع العالقــات الخاصــة البحريــة الدوليــة التعاقديــة
أو غيــر التعاقديــة.
التحكيــم البحــري هــو تحكيــم مســتقل مــع نظامــه الداخلــي
المتجســد فــي التحكيــم اللوائــح البحريــة ســواء كانــت
مؤسســية أو مجانيــة تلتــزم بهــا األطــراف عنــد اختيــار
مركــز التحكيــم المؤسســي هــذا أو اآلخــر أو إلــى الئحــة
التحكيــم الخاصــة بمركــز التحكيــم البحــري الحــر آنــذاك.
االلتــزام بالمحكميــن نتيجــة اللتــزام األطــراف الــذي أصبــح
متاحــا لجميــع ممارســي البحريــة
ً

إذا قمت بشراء بضاعة وتبين لك
عيب خفي فيها ،فمن حقك
إرجاع البضاعة واسترداد المبلغ
المدفوع ،بشرط أن يكون ذلك في
خالل  ٦أشهر من تاريخ شرائها.
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مــال وأعمــال مستشـــــارك القانـــــوني

إجــراءت:
استشــــــارة
إعداد :أ .أحمد مصرية ــ مستشار قانوني

اإلعــان هــو العمــود الفقــري للدعــاوى المتداولــة فكلمــا كان اإلعــان صحيحـ ًا وتامـ ًا فــإن اإلجــراءات القانونيــة
تتــم بســرعة ويتــم الفصــل بهــا دون أي معوقــات وإن كان هنــاك خطــأ فــي أي إجــراء مــن إجــراءات اإلعــان يعتبــر
ـاء علــى إعــان
اإلعــان باطـ ًا ويعــاد مــرة أخــرى ،وعليــه يتــم التأخــر فــي الفصــل فــي الدعــاوى ،وإذا تــم الفصــل بنـ ً
باطــل يكــون الحكــم الصــادر باطـ ًا بالتبعية"مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل".
وبناء على ذلك نذكر إجراءات اإلعالن بالتدرج :

1

إعالن المدعي عليه بشــخصه أو في محل عمله أو في محل إقامته
أو إعــان أصــول المدعــي عليــه حتــى الدرجــه الرابعــة ،ويجــوز إعالنــه
بالبريــد المســجل بعلــم الوصــول أو بالفاكــس أو البريــد اإللكتروني.

2

إعــان المدعــي عليــه باللصــق علــى البــاب  ،فــي حــال طــرق البــاب
وتعــذر فتحــه  ،ويكــون اإلعــان باللصــق عندمــا يطلــب القاضــي ذلــك،
وبعــد التأكــد مــن صحــه عنــوان المدعــي عليــه .
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إعــان المدعــي عليــه بالنشــر فــي جريــدة واســعة االنتشــار  ،ويتــم
تداولهــا بكثــرة بيــن النــاس.
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إذا تعــذر إعــان األشــخاص أو الشــركات بســبب تغييرهــم لمــكان
ســكنهم أو عملهــم ،بالنســبة لألشــخاص فأنــه يتــم مخاطبــة
الجــوازات والهويــة الوطنيــة ،أمــا الشــركات فإنــه يتــم مخاطبــة
الدائــرة االقتصاديــة لمعرفــة آخــر عنــوان مســجل للمدعــى عليــه.

5

يعتبــر اإلعــان صحيح ـ ًا وتــم اســتالمه ،فــي حــال تســلم المعلــن
إليــه اإلعــان ورفــض التوقيــع ،يعتبــره القاضــي قــد اســتلم اإلعــان،
وكذلــك حــال إعالنــه لصق ـ ًا.

6

يتــم إجــراء اإلعــان مــن خــال معلنيــن تابعيــن للمحكمــة أو شــركة
أرامكــس.

مــا هــو التعــدي اإللكترونــي وكيــف أحمــي نفســي
قانونيـ ًا منــه ؟
التعــدي اإللكترونــي هــي طريقــة يقــوم بهــا بعــض
المجرميــن للضغــط علــى النــاس وإزعاجهــم ألســباب
مختلفــة عــن طريــق االنترنــت مثل البريــد اإللكتروني
وغيرهــا مــن وســائل التواصــل االجتماعــي حيــث
ترتكــز أهدافهــم علــى ســرقة المعلومــات والخروقات
التقنيــة ،االحتيــال اإللكترونــي ،قرصنــة حسابـــات
البريــد اإللكترونــي ،التهديــد عــن طريــق االنترنـــت،
االبتــزاز وغيرهــا.
وتكمــن خطــورة هــذا األمــر بــأن الجانــي يســتطيع
إخفــاء هويتــه ويصعــب الوصــول إليــه.
وعليــه فــأن القانــون وضــع حمايــة قانونيــة لمثــل
هــذه المســائل مــن خــال قانــون مكافحــة جرائــم
تقنيــة المعلومــات والجرائــم اإللكترونيــة ،حيــث
أن التبليــغ عــن أي جريمــة إلكترونيــة أمــر بســيط
جــداً حيــث يتوجــب علــى الضحيــة التوجــه إلــى
وحــدة مكافحــة الجريمــة اإللكترونيــة والتــي
ســتقوم باتخــاذ كافــة اإلجــراءات .إذا كان
المجــرم يمكــث فــي الدولــة يمكــن التنســيق مــع
الضحيــة واإليقــاع بذلــك المجــرم للعلــم أن هــذه
المســائل يهتــم بهــا ويديرهــا فريــق مــن الشــرطة
مختــص بهــذه المســائل ضمــن ســرية كاملــة
ومــدرب بخبــرة كافيــة ولكــن إن كان المجــرم
خــارج الدولــة فتكمــن الصعوبــة بوجــود الجانــي
فــي إحــدى الــدول التــي ال يوجــد تعــاون مشــترك
معهــا أو اتفاقيــات قانونيــة دوليــة لمتابعــة مثــل
هــذه الحــاالت أو عــدم وجــود صالحيــات للضغــط
علــى الجانــي ولكــن رغــم ذلــك فإننــا نطلــب مــن
أي شــخص تعــرض ألي مــن الجرائــم اإللكترونيــة
التوجــه إلــى وحــدة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة
للتقــدم بشــكوى بشــكل رســمي دون تــردد حيــث
باإلمــكان أيضـاً تقديــم الشــكوى مــن خــال الموقع
اإللكترونــي ،كمــا أننــا ننصــح بعــدم إبــاغ أي
شــخص أو جهــة بمعلوماتــك الشــخصية والبنكيــة.

المادة مقدمة من شركة إبراهيم الحوسني للمحاماة
والخدمات القانونية والتدريب () 065565566
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رواد
األعمـال

إبراهيم الحوسني
ســالم حســن الغافري

قــد النغالــي حيــن نقــول أن اإلنســان يبقــى فــي حالــة تعلــم دائــم
مــدى الحيــاة ،ففــي كل مرحلــة عمريــة هنــاك خبــرات تكتســب
وقــدرات تنمــو ومفاهيــم تتغيــر ،ويكتســب العصــر الــذي نعيــش فيــه
خصوصيــة أكبــر فــي هــذا المجــال نظــراً للتطــور الســريع والهائــل
فــي كافــة المجــاالت العلميــة والتقنيــة واالجتماعيــة ،وعليــه فنحــن
بحاجــة ملحــة ومســتمرة لتعلــم مهــارات جديــدة وصقــل الخبــرات
التــي نملــك ،بهــذا بــدأ ســالم حســن الغافــري مؤســس "الــرواد
لالستشــارات اإلداريــة والتدريــب" ،حــواره مــع مجلــة راك بيزنــس
متابعــاً حديثــه عــن الفكــرة التــي دعتــه لالســتثمار فــي مجــال
التدريــب واالستشــارات ":ك ٌل منــا يمتلــك الطمــوح لتحقيــق حلــم
تأســيس مشــروعه الخــاص ،وقــد يمتلــك العديــد مــن الريادييــن فــي
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المجتمــع أفــكاراً رياديــة إلقامــة مشــاريع إنتاجيــة خاصــة بهــم ،أو
يســارعون القتنــاص الفــرص االســتثمارية ،أو قــد يلحظــون فجــوة فــي
إنتــاج ســلعة مــا أو خدمــة مــا ويســعون لســدها ،ومــن تلــك الفــرص
االتجــاه المتزايــد لــدى المنشــآت فــي القطاعيــن العــام والخــاص
لالســتثمار فــي التدريــب ،وانطالقــاً مــن رؤيــة ســيدي صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اهلل ،أن االســتثمار فــي
العنصــر البشــري أولويــة مطلقــة ،فاإلنســان هــو الثــروة الحقيقيــة
التــي تبقــى ،علــى اعتبــار أن البشــر هــم مــن يحققــون األهــداف
واالســتراتيجيات ،ولــدت فكــرة إنشــاء مؤسســة "رواد لالستشــارات
اإلداريــة والتدريــب">>> .

رواد أعمــــال ملهـمون

ســالم حســن الغافــري

حــــوار :خولـــة إبراهيم

وعــن الخدمــات التــي يقدمهــا ،يقــول الغافــري " :تَتَنــوع خدماتنــا لتشــمل لإلعتمــادات المســتندية .وقــد كان للمجــاالت االجتماعيــة النصيــب األكبــر
كافــة احتياجــات ال ُمؤسســات وال ُمنظمــات القائمــة وال ُمــراد تأسيســها ،بقائمــة اهتماماتنــا مــن خــال تنميــة ودعــم األســر المنتجــة باالستشــارات
لنُقــدم الحلــول الف َّعالــة والبســيطة لتَق ُدمهــا وازدهارهــا ،وباإلضافــة والــدورات التدريبيــة واألســاليب الحديثــة لتطويــر المشــاريع وإعــداد
لخدمــات االستشــارات والتدريــب التــي نقدمهــا للجهــات الحكوميــة الدراســات الالزمــة لمشــاريعهم بالتعــاون مــع وزارة تنميــة المجتمــع ومركــز
والخاصــة ،توجهنــا لتوفيــر خدمــات ترفــد الشــباب والمشــاريع بدراســة جلفــار لتنميــة المجتمــع".
الســوق المحلــي وإيجــاد الفــرص االســتثمارية الناجحــة والمناســبة لهــم وعــن عمالئهــم المســتهدفين وآليــة تقديــم خدماتهــم ،يؤكــد الغفــري ":بدايــة
ولتوجهاتهــم .وإيمان ـاً منــا بالقــدرات االســتثنائية الكامنــة والــذي ســيكون البــد أن نحــدد االحتياجــات التدريبيــة لكــي نســتطيع تحديــد الــدورات
الطريــق األســرع لــردم الفجــوة اإلســتثمارية فــي اإلستشــارات والتدريــب التدريبيــة والمتدربيــن ،حيــث نســعى فــي "مؤسســة رواد لالستشــارات
فقــد تميــزت مؤسســة رواد لالستشــارات اإلداريــة بالتخصصــات المميــزة اإلداريــة والتدريــب" لتقديــم خدمــات تدريبيــة استشــارية لعمالئنــا وفــق
فــي الخدمــات التــي تقدمهــا مثــل استشــارات دراســة الجــدوى االقتصاديــة ،معاييــر جــودة عاليــة وبمــا يلبــي االحتيــاج التدريبــي واالستشــاري الفعلــي
استشــارات المــوارد البشــرية ،االستشــارات اإلداريــة  ،استشــارات تطويــر لهــم ،لنبنــي معهــم جســور تواصــل بنــاءة ،ونعــزز أواصــر الثقــة معهــم
المشــاريع ،استشــارات الطيــران ،التدريــب علــى الكفــاءة الشــخصية ،مــن خــال االستشــارات والخدمــات النوعيــة التــي نقدمهــا لهــم ،والتــي
تســتهدف فئــات متعــددة كــرواد
التدريــب علــى التســويق واإلعــان،
األعمــال وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة
التدريــب علــى األعمــال والنظــم
التدريب في عالم األعمال واالستثمار
والمتوســطة والمســتثمرين وموظفــي
اإلداريــة ،التدريــب علــى الضيافــة
المعاصر أداة التنمية ووسيلتها إذا
القطــاع الحكومــي والمناطــق الحــرة
والســياحة".
تحقيق
من
تمكنت
استثمارها
أحسن
والمؤسســات الحكوميــة".
ويتابــع الغافــري حديثــه ":هنــاك
الكفاءة والكفاية في األداء واإلنتاج
وعــن األهميــة التــي بــات يحظــى
اتجــاه متزايــد لــدى منشــآت القطــاع
بهــا التدريــب فــي قطــاع األعمــال
العــام والخــاص نحــو االســتثمار فــي
واالســتثمار يوضــح الغافــري ":يعــد
التدريــب علــى اعتبــار التدريــب وســيلة
لإلرتقــاء بمهــارات وقــدرات وســلوكيات واتجاهــات األفــراد ،ممــا يعــود التدريــب فــي عالــم األعمــال واالســتثمار المعاصــر أداة التنميــة ووســيلتها،
بالنفــع علــى كفــاءة المنشــأة ومســتوى إنجازهــا وبالتالــي الرفــع مــن قدرتهــا كمــا أنــه األداة التــي إذا أحســن اســتثمارها وتوظيفهــا تم ّكنــت مــن تحقيــق
التنافســية ،لــذا أصبــح التدريــب نشــاطاً يتميــز باالســتمرارية ويعــد جوهريـاً الكفــاءة والكفايــة فــي األداء واإلنتــاج ،ويلعــب التدريــب دوراً أساســياً في نمو
لألنشــطة التــي تقــوم بهــا المنشــاة نتيجــة لطبيعــة التغيــرات المتســارعة االســتثمارات ،وتبــرز أهميــة ذلــك باعتبــاره أســاس كل تعلــم وتطويــر وتنميــة
التــي تمــر بهــا وحاجتهــا للتكيــف مــع تلــك المتغيــرات المختلفــة ،ونتيجــة للعنصــر البشــري ،األمــر الــذي ينعكــس علــى نمــو عوائــد ريــادة األعمــال
لذلــك خصصــت الــدول والشــركات ميزانيــات ضخمــة لإلنفــاق علــى واالســتثمار ،وهــذا بــدوره يضمــن للعامليــن القيــام بمهامهــم ومســؤولياتهم
التدريــب .ومــن هنــا فنحــن نعمــل علــى وضــع إســتراتيجية واضحــة للتميــز وواجباتهــم بالشــكل الــذي يتناســب مــع مســتجدات أعمالهــم و تحقيــق
والرقــي فــي الخدمــات التــي نقدمهــا ،كمــا عملنــا جاهديــن للتواصــل مــع األهــداف المرجــوة ،وبالتالــي يغــدو وســيلة لزيــادة انتماءهــم وتحفيزهــم
الجامعــات والمؤسســات المحليــة والدوليــة للحصــول علــى اإلعتمــادات علــى العمــل ومســاعدتهم فــي تطويــر أنفســهم داخــل وخــارج العمــل.
المهنيــة والعلميــة والتخصصيــة التــي تخــدم احتياجــات عمالئنــا ،وكانــت ويتحــدث الغافــري عــن أبــرز المعوقــات والتحديــات التــي واجهتهــم ":فــي
ثمــرة هــذه الجهــود "بتوفيــق مــن اهلل" ،الحصــول علــى االعتمــادات المهنيــة عالــم األعمــال واالســتثمار البــد مــن مواجهــة بعــض المعوقــات والتحديــات،
والمتخصصــة مــن جهــات محليــة ودوليــة مثــل الهيئــة الوطنيــة للمؤهــات ،وقــد واجهنــا افتقــار بعــض المؤسســات لدقــة تحديــد االحتياجــات
والجامعــة األمريكيــة ،وهيئــة االعتمــاد البريطانــي للتعليــم العالــي التدريبيــة لموظفيهــا لتقــوم بعــد ذلــك بإلقــاء اللــوم علــى مراكــز التدريــب،
واألكاديميــة البريطانيــة وأكاديميــة لنــدن وجامعــة ريسورســيا بريطانيــا علمــاً أنــه مــن الضــروري أن تحــدد المؤسســات المســتفيدة مــن برامــج
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التدريــب احتياجــات موظفيهــا التدريبيــة ونقــاط ضعفهــم
وقوتهــم .وعلــى الناحيــة األخــرى تلجــأ بعــض المؤسســات
لالســتعانة بمراكــز تدريــب ومدربيــن مــن خــارج اإلمــارة ،رغــم

من التحديات قيام بعض المؤسسات
بالنظر للرسوم كأساس الختيار مراكز
التدريب بصرف النظر عن مستوى
المدربين ومستوى المادة التدريبية

توافــر مراكــز تقــدم برامــج متميــزة ومدربيــن أكفــاء .كذلــك مــن
التحديــات قيــام بعــض المؤسســات بالنظــر للرســوم كأســاس
الختيــار مراكــز التدريــب بصــرف النظــر عــن مســتوى المدربيــن
ومســتوى المــادة التدريبيــة .وبالرغــم مــن هــذا كلــه فنحــن
مانــزال قادريــن علــى تحمــل المســؤولية ،حيــث ال يوجــد تعلــم
دون وجــود تحديــات التــي قــد تســاعدك علــى خلــق طــرق بديلــة
للحصــول علــى مبتغــاك ،كمــا أن تفكيــرك ينمــو بشــكل أفضــل
لمواجهــة الصعــاب وهــذا يمنحــك فرصــة للتعــرف علــى البيئــة
المحيطــة ،ويدعــوك للبحــث عــن مســارات وحلــول جديــدة ممــا
يزيــد مــن قــوة مالحظاتــك ويوســع مــداركك ورؤيتــك لألشــياء
بشــكل أفضــل.
وعــن أهميــة المشــاريع الوطنيــة فــي مجــال التدريــب
واالستشــارات والدعــم الرســمي لهــا يقــول الغافــري ":دعــم
مشــاريع الشــباب الوطنيــة يكتســب أهميــة قصــوى فــي دعــم
االقتصــاد الوطنــي ودفــع عجلــة التنميــة ،ولــه أثــر إيجابــي
علــى الصعيديــن االقتصــادي واالجتماعــي ،وخلــق فــرص
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عمــل جديــدة للشــباب اإلماراتــي وفتــح أســواق عمــل جديــدة
وتنويــع مصــادر الدخــل وتوســيع القاعــدة اإلنتاجيــة ،حيــث
تكتســب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة أهميــة بالغــة فــي
عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وتعتبــر أحــد الروافــد
المهمــة لنهضــة الــدول المتقدمــة والناميــة فهــي تســاهم بنمــو
نحــو  %80مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ،وقــد آمنــت قيادتنــا
الرشــيدة بأهميــة دعــم مشــاريع الشــباب الوطنيــة مــن خــال
المؤسســات الداعمــة والمصــارف والبنــوك ،وقــد حظيــت
هــذه الفئــة مــن المشــاريع باهتمــام ســيدي صاحــب الســمو
الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس األعلــى
حاكــم إمــارة رأس الخيمــة مــن خــال مؤسســة ســعود بــن
صقــر لتنميــة مشــاريع الشــباب والجهــود الجبــارة التــي تبذلهــا
المؤسســة فــي إيجــاد الفــرص ودعــم مشــاريع الشــباب علــى
الصعيديــن المحلــي والعالمــي عبــر المشــاركة فــي الفعاليــات
والمعــارض المحليــة والدوليــة ،وإقامــة الــدورات التدريبيــة
وتقديــم االستشــارات بإشــراف خبــراء أكفــاء".
ويؤكــد الغافــري فــي نهايــة حديثــه علــى أهميــة التدريــب":
لــم يعــد التدريــب نوع ـاً مــن البــذخ المؤسســاتي وأنمــا أصبــح
أســلوب حيــاة أساســي لتعزيــز الكفــاءات البشــرية وتأهيلهــا بمــا
أي منظمــة
يتناســب مــع متطلبــات العمــل الحديــث لتســاعد ّ
علــى تحقيــق أهدافهــا ،حيــث تشــير بعــض االحصــاءات إلــى
أن المؤسســات األمريكيــة تنفــق مــا يقــارب خمســين مليــون
دوالر ســنوياً علــى تدريــب موظفيهــا ،وذلــك لمواكبــة التغييــر
والتطــور المتســارع الــذي يطــال مجــاالت الحيــاة كافــة فــي
وقتنــا الحاضــر ،ممــا يم ّكنهــا مــن الحصــول علــى قيادييــن
حاذقيــن وموظفيــن أكفــاء فــي مختلــف المجــاالت وبالتالــي
تحقيــق نهضــة وتقــدم البــاد"

سالم حسن الغافري
حاص ــل عل ــى مؤه ــل الدراس ــات
العلي ــا ف ــي إدارة األعم ــال  /جامع ــة
س ــاو لن ــدن -المملك ــة المتح ــدة
مستش ــار وم ــدرب معتم ــد م ــن الهيئ ــة
الوطني ــة للمؤه ــات بدول ــة اإلم ــارات ف ــي
الخدم ــات الحكومي ــة واإلدارة العام ــة،
والخدم ــات المجتمعي ــة والصحي ــة
واالجتماعي ــة ،والخدم ــات التجاري ــة
واإلداري ــة والمالي ــة ،وخدم ــات الس ــياحة
والضياف ــة والبي ــع بالتجزئ ــة والترفي ــه
باإلضافة إلى خدمات الرعاية الشخصية .

م ــدرب معتم ــد م ــن كلي ــة الش ــارقة للعلوم
الشرطية في صناعة القادة .
الخبرات العملية :
 مستش ــار معتم ــد م ــن الهيئ ــة الوطني ــةللمؤه ــات ف ــي دول ــة اإلم ــارات العربي ــة
المتحدة.
 م ــدرب معتم ــد م ــن الهيئ ــة الوطني ــةللمؤهالت في دولة اإلمارات.
 مدي ــر إدارة التراخي ــص والتس ــجيل ف ــيالدائرة االقتصادية في إمارة ام القيوين.
 مدير أمن مطار رأس الخيمة الدولي. مدي ــر أم ــن الطي ــران المدن ــي ف ــي دائ ــرةالطيران المدني رأس الخيمة .
 -مدير إقليمي بشركات ماجد الفطيم .

رواد أعمــــال مستشــارك االقتصــادي

جاء في المادة رقم  273من قانون الش ــركات رقم  2لس ــنة  " 2015يجوز ألية ش ــركة أن تتحول من
ش ــكل إل ــى آخ ــر ،م ــع بقاء ش ــخصيتها االعتباري ــة وفق ًا ألحكام ه ــذا القانون و اللوائ ــح و القرارات
المنظم ــة لتح ــول الش ــركات ،و الت ــي تصدره ــا الوزارة االقتص ــاد أو هيئة األوراق المالية والس ــلع
كل فيم ــا يخص ــه في هذا الش ــأن بالتنس ــيق مع الس ــلطة المختصة" فما ه ــي ماهية التحول وما
ه ــي ش ــروطه و النتائ ــج المترتب ــة علي ــه ؟ نع ــرض ف ــي إيج ــاز تعري ــف و ماهي ــة و أس ــباب التحول
والف ــرق بين التحول و االندماج .

القاضي  /إيهاب القوني
المستشار القانوني المنتدب لدى دائرة التنمية االقتصادية

تعريـــف التحـــول  :التحـــــــــــــــول في اللغـــة :هو تغيير
فـــي الشـــيء مع بقاء أصلـــه  ،أو قيام الشـــركة بتغيير
شـــكلها القانوني الذي هي عليه  ،إلى شـــكل آخر دون
انقضائها ،و التحول في قانون الشركات  :هو تغيير
شكل الشركة من شكل إلى شكل آخر.
أســـباب التحول  :عندما يرغب الشـــركاء في الشركة
بالتحول من شكل إلى آخر  ،يتبادر إلى الذهن السؤال
عن األســـباب التي تدفع الشـــركاء للتحول .ولإلجابة
على ذلك فقد تكون أحد األســـباب( :تغيير الظروف
االقتصادية ،زيادة واتساع نشاط أعمال الشركة ،مما
يتطلب منها التوســـع باألعمال ،تغيير الشركاء) وعلى
ذلك فقد يكون سبب االندماج راجع إلى:
 .1تفادي إنقضاء الشـــركة في بعـــض األحيان ،ومنها
حـــاالت وفاة الشـــريك المتضامـــن ،والنزاعـــات بين
الورثة.
 .2جـــذب رؤوس األموال وإعادة توظيفها في مختلف
مجـــاالت االســـتثمار ،وهـــذا يظهـــر فـــي الشـــركات
المســـاهمة العامـــة ،ممـــا يجعـــل هنـــاك زيـــادة فـــي
التدفقات النقدية وزيادة في فرص العمل .
 .3قدرة الشـــركة على مواكبة التطور االقتصادي في
ظل منظومة التجارة الدولية.
مـــن الجديـــر بالذكر أن دولـــة اإلمـــارات و من خالل
تنظيمهـــا ألحـــكام تحـــول الشـــركات ،تشـــجع حاالت
التحـــول للشـــركات حتى تواكـــب تقدم العالـــم الهائل
في شـــتّى نواحي الحياة في مجال الصناعة والتجارة

واالتصـــاالت و غيرها،حيـــث تتجه الدولـــة إلى اتباع
سياســـة االنفتاح على دول العالم وفتح األســـواق أمام
مختلف أنواع الشـــركات ،واســـتقطاب االســـتثمارات
بموجـــب تشـــريعات جاذبـــة و موطنـــة لالســـتثمار.
للمحافظـــة علـــى الشـــركات الوطنيـــة كان ال بـــد من
تشـــجيع الشـــركات الصغيرة على التحول إلى أشكال
أخرى توفر لها األموال الكافية ،لتصبح شركات قوية
وقادرة على المنافســـة الداخلية والخارجية من خالل
تعزيـــز مركزها المالي ،خاص ًة أن الشـــركات الكبيرة
فـــي العالم كانت شـــركات عائلية وتحولت إلى شـــكل
الشركات المساهمة العامة .
ماهية التحول  :حددت أحكام المواد ( )282-273من
قانون الشـــركات االتحادي رقم  2لسنة  2015ماهية
وإجـــراءات تحول الشـــركات ،حيث أن تحول الشـــركة
ينقل شـــكلها المسجل سابقاً إلى شكل جديد مع بقاء
شـــخصيتها المعنوية .فعند البدء بفكرة إنشاء شركة
بين عدد من األشـــخاص ،فأنهم يختارون أحد أشكال
الشـــركات المنصـــوص عليها بأحكام المـــادة ( )9من
قانون الشـــركات و هي ( :التضامن ـ توصية بســـيطة
ــ ذات المســـؤولية المحدودة ــ المســـاهمة العامة ــ
المســـاهمة الخاصة) .ويتم اختيارهم لشـــكل الشركة
وفـــق االتفـــاق بينهم و بمـــا يتوافق و غايات الشـــركة
ومدى إمكانياتهم المادية .أثناء حياة الشركة ،و نظراً
لتغيير الظروف االقتصادية أو توســـع نشاط الشركة
والنجاح في أعمالها ،يُقاد الشركاء إلى التفكير بشكل
الشـــركة و التحول لنوع آخر يتوافـــق و الظروف التي
طـــرأت على الوضع االقتصادي ونشـــاطهم التجاري ،
باإلضافة إلى أسباب أخرى تؤدى إلى تحويل الشركة
و من بينها تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته،
وعدم المخاطرة بكافة أمواله .
الفرق بين التحول و االندماج :
يختلـــف التحول ،الـــذي تحدثنا عنه ســـابقاً ،بالمعنى
عـــن االندماج ،فاالندماج يعني اندماج شـــركة أو أكثر
من شركة مع شركات أخرى تسمى الشركة الدامجة،
وتنقضي الشركة أو الشركات األخرى المندمجة فيها
وتـــزول الشـــخصية االعتبارية لكل منهـــا ،أو باندماج
شـــركتين أو أكثر لتأســـيس شـــركة جديـــدة تكون هي
الشـــركة الناتجة عـــن االندماج .وتنقضي الشـــركات
التـــي اندمجت بالشـــركة الجديدة وتزول الشـــخصية
االعتباريـــة لكل منها .فاالندمـــاج :في حال الضم هو
انقضاء شركة أو أكثر ،وقد يؤدي إلى زوال الشركتين
ونشـــوء شـــركة جديدة في حالة االندماج بالمزج .أما
التحول فال يترتب على إجراءه انقضاء الشـــركة ،بل
تستمر بذات الشخصية المعنوية.
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رواد أعمــــال تطويــر الــذات

بمـــا أن التوتر أصبح اليوم صفة مرتبطة إلى حد كبير بتطورات العصر ،وبما أن الضغوط النفســـية أضحـــت مالزمة للتقدم الهائل في مختلف مجاالت الحياة،
كان البد من اللجوء إلى أســـاليب وتقنيات للتغلب على مايصاحب كل ذلك من آالم جســـدية ومضاعفات نفســـية تؤثر على آلية إنجاز األعمال وتحقيق النجاح،
وإلن العلـــم والطـــب وقفا عاجزين عن إيجـــاد معالجة ناجعة للتوتر دون حدوث آثار جانبية خطيرة ،برز إلى الســـطح في الســـنوات األخيرة اللجوء إلى رياضة
اليوجـــا لما لها من تأثير إيجابي كبير على صحة الجســـم و العقل ،حيث أثبتت الدراســـات أنها أفضل الوســـائل لتحقيق الهدوء النفســـي والتخلص من التوتر،
كمـــا أنها فعالة في مســـاعدة المرضى على تحمل متاعـــب األمراض المختلفة مثل الربو ،وآالم الظهر ،والســـرطان ،واالكتئاب ،وإجهاد البصر ،والصداع ،وعســـر
الهضـــم ،وضعف األعصـــاب ،والســـمنة ،والروماتيزم ،وغيرها من األمـــراض ،كما أنها أصبحت أحد العناصر األساســـية في ممارســـات الطب البديـــل في الغرب.
إعداد :يوسف النعيمي

اليوجا اتحاد العقل والجسم
يرج ــع تاري ــخ اليوج ــا إل ــى ما يزيد عن  5000س ــنة ،وتعني
كلمة يوجا "االتحاد" في إش ــارة إلى اتحاد العقل والجس ــم
للوص ــول لحال ــة م ــن االس ــترخاء و تقوي ــة العض ــات،
والمتتب ــع لتاري ــخ ه ــذه الرياضة يلحظ أنه ــا لم تقف عند
حدود الهند بل انتشرت انتشار ًا كبير ًا على مستوى العالم،
أث ــر انفص ــال الجان ــب العقي ــدي عنها ،وتحول ممارس ــاتها
إل ــى رياض ــة بحت ــة يمارس ــها كثي ــر م ــن الن ــاس عل ــى وج ــه
األرض.
وترك ــز اليوج ــا عل ــى كل جوان ــب الحياة الروحي ــة والعقلية
والجس ــدية ،ل ــذا فه ــي تعد م ــن أكث ــر االتجاه ــات الصحية
تطور ًا واستخدام ًا في الوقت الحديث.
التنفس أهم مصادر الطاقة
ته ــدف اليوج ــا إل ــى تحقي ــق االس ــترخاء وصف ــاء الذه ــن
تحمل الجه ــاز العصبي ..وتعتب ــر طريقة التنفس
وتقوي ــة ّ
الصحيح ــة أولى خطواته ــا ،فالتنفس اإليقاعي المنتظم
يعتب ــر م ــن أه ــم مص ــادر الطاق ــة الت ــي تمنحه ــا ممارس ــة
اليوج ــا للجس ــم ،وتتناغ ــم عبره ــا الحرك ــة الجس ــمية
والتخي ــل العقل ــي م ــع طريق ــة التنف ــس ،حي ــث يس ــاهم
التنف ــس الصحي ــح ف ــي تقليل التهابات القصب ــة الهوائية
وآالم الظه ــر ومش ــكالت الهض ــم ،كم ــا ُيمكِّ ــن اإلنس ــان م ــن
التعامل مع حاالت الرعب المفاجئ.
ولالس ــتفادة الفاعل ــة م ــن اليوج ــا علين ــا تدريج ًّيـ ـ ًا زي ــادة
ممارس ــة نظ ــام التمرين ــات الرياضي ــة والتنف ــس ،ث ــم بعده
ن ــدرب أجس ــادنا وعقولن ــا عل ــى التركي ــز والتأم ــل ،وهك ــذا
وواع وذاكرة
بالممارس ــة اليومي ــة نحصل عل ــى عقل ص ـ ٍ
ـاف ٍ
قوية وجس ــم صحي ،فالصحة ال تعني فقط خلو الجس ــد
من األمراض ،بل هي باإلضافة إلى ذلك صنع بيئة داخلية
الفعال للصحة.
تسمح للفرد بالوصول لحالة التوازن َّ

وداع ًا للتوتر والضغوط النفسية
وهك ــذا تهت ــم جوان ــب اليوج ــا كله ــا بتدف ــق الطاق ــة ف ــي
الجس ــم م ــن خالل أس ــاليب التحك ــم في التنف ــس والعقل،
وبذل ــك تس ــاعد عل ــى التخل ــص م ــن اإلحس ــاس بالتوتر و
آث ــاره المزعج ــة ومضاعفاته العدي ــدة ،حيث ينصح خبراء
الصح ــة العام ــة بممارس ــة تماري ــن اليوج ــا والت ــي تعتم ــد
أساس ــا على التأمل والجلوس بوضعية ثابتة لوقت ال يقل
ع ــن نص ــف س ــاعة م ــع تثبي ــت النظ ــر باتجاه واح ــد وخالل
ه ــذا الوق ــت يش ــعر اإلنس ــان ب ــأن الكثير من الش ــحنات قد
ت ــم تفريغه ــا للخ ــارج ب ــد ًال من أن تظ ــل كامنة في الجس ــم
محدث ــة العدي ــد م ــن االضطراب ــات ،كما يش ــعر ب ــأن جميع
أعضاءه قد نالت كفايتها من االسترخاء الضروري إلعادة
الحيوي ــة للجس ــم ال ــذي أنهك ــه التوت ــر والش ــعور بالوه ــن
الع ــام ،حي ــث تعم ــل اليوجا على اس ــترخاء الجس ــم أو ًال ثم
استرخاء العقل.
معدات بسيطة ونتائج أكيدة
ال تحت ــاج ممارس ــة اليوج ــا إل ــى مع ــدات خاص ــة أو ثمين ــة،
وكل م ــا يحتاج ــه الم ــرء هو ح ــذاء رياضي خفيف و س ــجادة
توض ــع ف ــي مكان واس ــع خال م ــن األثاث ،ويمكن لممارس ــها
أن يس ــتمع إل ــى موس ــيقى كالس ــيكية هادئ ــة ،وم ــن المه ــم
اختيار المكان المناس ــب والوقت المناس ــب بعيد ًا عن إزعاج
اآلخرين ورنين الهاتف أو بكاء األطفال من أجل بلوغ درجة
عالي ــة م ــن التركي ــز ،وإلن اليوج ــا ن ــوع م ــن رياض ــات التأمل
واالس ــترخاء م ــن الضروري ممارس ــتها عقب تن ــاول الطعام
بساعتين على األقل.
االسترخاء باليوجا
اليوج ــا تجم ــع بي ــن الرياض ــة الجس ــدية والت ــي تحت ــوي
تماري ــن رياضية للجس ــد ،م ــع الرياضة النفس ــية ومحاولة

االس ــترخاء بأخ ــذ نف ــس عميق ،وإط ــاق العن ــان للتخيل،
ولهذا تعد جزء ًا من العالج النفسي لإلرهاق واألرق ،حيث
أن أغل ــب تمرين ــات اليوج ــا ت ــؤدي إل ــى االس ــترخاء وال ــذي
يقض ــي على التوتر ويحارب الضغوط النفس ــية والعصبية
وهن ــا نذكر طريقة ممارســـة أحـــد التمارين المؤدية
لالسترخاء التام :
 ارتد مالبس فضفاضة ومريحة . افرش سجادة على أرض غرفة يفضل أن تكون خالية مناألثاث واستلق فوقها.
 حاول أن تتنفس بهدوء وبطء لعدة مرات. حاول أن تشد كل أعضاء جسمك بقوة في كل اتجاه. اترك ذراعيك يهبطان براحة إلى جوارك . ضع قدميك على األرض في وضع مريح . قم بفتح فمك كحالة التثاؤب ثم أغلقه ببطء وهدوء. فكر في كل عضلة بجس ــمك مستش ــعر ًا لها باالس ــترخاءالتام.
 التنسى  ..يجب أن يكون تنفسك هادئا ومنتظما. اغمض عينيك قلي ًال و حرك مقلتيك حركة دائرية. إذا شعرت بالنعاس شد جسمك ثانية في كل اتجاه علىاألرض.
 عد لالسترخاء وال تنهض مباشرة. حرك جسمك ،ثم اجلس باسما متفائال ثم انهض.إن اليوجا تمنحك الطاقة وتس ــاعد علي اس ــترخاء العقل،
وتس ــتطيع أن تلح ــظ تقدمـ ـ ًا هائ ـ ًـا ف ــي مرونت ــك وقوت ــك
ب ــل والتحك ــم في نفس ــك بعد القي ــام بتماري ــن قليلة جداً،
وم ــن المؤك ــد أن ممارس ــة اليوج ــا يبع ــدك ع ــن العقاقي ــر
والمهدئات ،ومن المفيد الذكر أن ممارسة اليوجا مالئمة
ل ــكل األعم ــار وعل ــى كل ف ــرد تطوي ــر مهارات ــه ف ــي رياض ــة
اليوجا بما يالئم قدراته الجسمية
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ناهدة الفطيم

ً
يوما أن تخوض في عالم االستثمار ،فاعلم
إذا فكرت
أن هذه الخطوة ليست من السهولة بمكان ،واليكفي
أن يكون لديك رأس المال أوالفكرة المناسبة حتى
تقتحم هذا المجال ،فالموضوع يحتاج لدراسة وتأني،
وسنعرفك فيمايلي على خطوات ثالث ،ستجعل
رحلتك في عالم االستثمار آمنة وناجحة:
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 ١ 1حـدد وجهتــك وامتـلك أدواتـك:
عليـــك أن تدرك منذ اللحظة األولى النطالقك في
رحلة االســـثمار ،أن الموضوع ليس محطة عابرة،
وإنما هو مســـيرة طويلة تحتاج منك إعداد العدة،
ومعرفة المحطة التالية التي ستصلها في كل مرة،
وتضع الخطة واألهداف االســـتثمارية بنا ًء على كل
خطوة.
ومـــن المهـــم أن تمتلـــك كافـــة األدوات المعرفيـــة
والعمليـــة للتعامل مع ســـوق االســـتثمار ،اتبع بعض
الـــدورات المفيدة في هذا المجال ،والبأس بقراءة
بعـــض الكتـــب ذات الصلـــة للتعـــرف علـــى خبرات
األشـــخاص الذيـــن قدمـــوا نظريات مثل تحســـين
المحفظـــة والتنويـــع وكفـــاءة الســـوق ،وغيرها من
التجارب المفيدة .بمجرد امتالك المعرفة ،ستفهم
مـــا يجري في الســـوق ،وحينها يمكنك التوصل إلى
قواعد بسيطة تناسبك.
 2اتخــذ طريقـك االستثمــاري الصحيــح
التكن عدو نفسك ،وتدمر نجاحك الخاص .التكن
متســـرعاً تســـعى وراء تحقيـــق أرباح علـــى المدى
القصيـــر .والتكـــن شـــديد المحافظـــة فتبتعد عن
المخاطـــر لتحافظ على الثـــروات ،فقد تتأثر أكثر
بكثيـــر بالخســـائر الكبيرة التي يمكـــن أن تنتج عن
اســـتثمارات عالية المخاطر وعالية العائد .وتذكر
التعتمـــد بالمطلق علـــى أحد في اتخـــاذ قراراتك،
فال أحد يعـــرف مقدراتك وإمكاناتك أفضل منك.
لذلـــك فأنت أكثر شـــخص يمكنـــه أن يحدد ماهية

االســـتثمار الخاص بـــك ،كل ما تحتاجه هو القليل
مـــن المســـاعدة ،لـــذا حدد من ســـيقدم لـــك هذه
المســـاعدة ،والتكن ســـاذجاً ففي عالم االســـتثمار
يختبـــئ الكثيـــرون هناك وراء األقنعـــة ،فاحذر من
األصدقاء الزائفين الذين يتظاهرون بأنهم يهتمون
لمصلحتـــك ويقفون إلى جانبـــك وهم على العكس
من ذلك ،مثل بعض محترفي االســـتثمار الماكرين
الذين قد تتعارض مصالحهم مع مصالحكم.
 ١ 3حدد استراتيجية االستثمار التي تناسبك
يبدأ معظم المستثمرين الناجحين بمحفظة متنوعة
ومنخفضـــة المخاطر ،ومع مـــرور الوقت يصقلون
المعرفـــة التي تـــزودوا بها في البدايـــة ،ليصبحوا
أكثـــر مقـــدرة على اتخاذ مواقف أكثـــر فاعلية في
نشـــاطهم االســـتثماري ،علما أن هناك العديد من
االستراتيجيات في عالم االستثمار ،أحداها تقول:
ال تضع كل البيض في ســـلة واحدة .وبعبارة أخرى
حاول التنويـــع ،أما األخرى فتقول :ضع كل البيض
في ســـلة واحدة  ،لكن عليك أن تراقب سلتك هذه
بـــكل عناية بعناية .وغيرها مـــن النظريات األخرى
التـــي يمكـــن ان تختار منها مايناســـب شـــخصيتك
وإمكاناتك وتطلعاتك للمستقبل.
وأخيراً تأكد :أن تكون مســـتثمراً ناجحاً هو عملية
تدريجية وأن رحلة االستثمار عادة ما تكون طويلة،
ويجب أن تدرك أنه من الصعب التنبؤ بالسوق لكن
ضع نُصـــب عينيك أنه حتما ســـيكون متقلباً .فكن
مستعداً.

رواد أعمــــال مهــارات
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ه ــي دروس ونصائ ــح مجاني ــة ،تختص ــر ل ــك مس ــيرة س ــنوات طويل ــة م ــن الج ــد واالجته ــاد
وم ــن التعث ــر واالنط ــاق ،تج ــارب حي ــة وغني ــة ق ــادت أصحابه ــا للنج ــاح وبن ــاء اس ــتثمار ناج ــح،
كت ــب تحتض ــن بي ــن دفتيه ــا الحكم ــة والنصيح ــة والمش ــورة ،ف ــإن كن ــت مهتمـ ـ ًا ف ــي تخط ــي
العث ــرات نح ــو اس ــتثمار ناج ــح ،نض ــع بي ــن يدي ــك ع ــدد ًا م ــن أب ــرز ه ــذه الكت ــب وه ــي كاآلت ــي:

المبـــادئ :الحيــاة والعمــل

يعتبر الكتاب بمثابة ســـيرة ذاتية لمؤلفه " راي داليو" ،والذي اختارته مجلة "التايم"
كواحد من بين أكثر  100شخصية تأثي ًرا في العالم .وضع داليو في الكتاب حصيلة
ما تعلمه طوال حياته المهنية المميزة ،مقدما نصائح في الحياة واإلدارة واالقتصاد
واالســـتثمار ،وضمنه شـــرحاً الســـتراتيجيته في القيادة المميزة ومنطقه وفلسفته
الشـــخصية التي اعتمد عليها في االستثمار وإدارة شركاته .ويوضح الكتاب أفضل
الســـبل الفعالـــة لألفراد والمنظمـــات التخاذ القرارات والتصـــدي للتحديات وبناء
مجموعات قوية.

1

التفكيــر -بسرعــة وببــطء

مؤلـــف الكتاب هو "دانيال كانيمان" عالم النفس الشـــهير والحائز على جائزة نوبل
فـــي االقتصـــاد عام  ،2002ويشـــرح فيه نظاميـــن لعملية التفكيـــر وتأثيرهما على
النجاح في االستثمار ،األول سريع وبديهي وعاطفي ،والثاني بطيء وأكثر منطقية
وعقالنية وتداوالً .ومن خالل إشراك القارئ في محادثة حية حول طريقة تفكيرنا
 ،يكشـــف كانيمـــان عن المـــكان الذي نســـتطيع أن نثق فيه بحدســـنا وكيف يمكننا
االستفادة من فوائد التفكير البطيء .مقدماً رؤى عملية ومفيدة حول كيفية اتخاذ
الخيارات في أعمالنا وحياتنا الشـــخصية ،وكيف يمكننا استخدام تقنيات مختلفة
للحماية من األخطاء العقلية التي غالباً ما تصيبنا بالمشاكل.

2

تطبيقات تنظم سفر رجال األعمال

أصبــح ســفر رجــال األعمــال أكثــر ســهولة اليــوم ،فقد
بــات حجــز التذاكــر والفنــادق والســيارات وترتيــب
االجتماعــات والتواصــل مــع الموظفيــن والعمــاء
أكثــر يســراً مــن أي وقــت مضــى ،وذلــك بفضــل
العديــد مــن التطبيقــات الذكيــة التــي ســهلت ذلــك
وســنعرض فيمايلــي بعــض هــذه التطبيقــات والتــي
تتوفــر علــى كل مــن اندرويــد و: ios

 ...WEGOيقــوم "وي جــو" بمقارنــة أســعار تذاكــر
الطيــران وحجــز الفنــادق عبــر أكثــر مــن  700موقــع
ســفر للحجــوزات وشــركات الطيــران ،ويعــرض نتائــج
األســعار فــي الوقــت الفعلــي للبحــث حتــى يتســنى لــك
التســوق ومقارنــة أســعار الرحــات والفنــادق المتاحــة،
ومــن ثــم تحويلــك إلــى موقــع الحجــز الــذي يتوافــق معــك
إلتمــام العمليــة بــكل يســر وســهولة..

 ...GOOGLE DRIVEال داعــي ألن تحمــل معــك رزمــة
مــن األوراق والمســتندات التــي تحتاجهــا إلنجــاز مهــام
العمــل فــي رحلتــك ،احتفــظ بنســخ مــن مســتنداتك
وشــاركها مــع مــن تــود وعدلهــا كيفمــا تشــاء بــكل ســهولة
وارجــع لهــا فــي أي زمــان ومــكان.

الكتــاب الصغيــر عن االستثمــار بالحـس العــام

إن امتـــاك محفظـــة متنوعة من األســـهم وإبقائهـــا على المدى الطويـــل هي لعبة
الفائز ،هذا مايؤكد عليه مؤلف الكتاب جون ســـي .بوجل وهو مؤســـس "فينجارد
جـــروب" ومؤســـس أول صنـــدوق للمؤشـــرات فـــي العالم ،ويشـــرح فـــي كتابه هذا
بالتفصيل أبسط وأفضل اإلستراتيجيات كفاءة وهي صناديق المؤشرات منخفضة
التكلفـــة .الكتـــاب مليء باألفكار المتعمقة والنصائح العملية ويؤكد أن االســـتثمار
الناجح ليس سه ً
ال ويتطلب االنضباط والصبر لكن األمر بسيط ألن كل شيء يتعلق
بالمنطق السليم.

3

لمؤلفيـــه فيكـــي روبن وجو دومينجز ومونيك تيلفورد  ،وهـــو من أكثر الكتب مبيعاً،
تقـــول أوبرا عن هذا الكتاب "هذا كتـــاب رائع .يمكن أن يغير حياتك حقا" ،يدفعك
الكتاب إلعادة االنطالق في حياتك من خالل تغيير عالقتك بالمال ،وســـواء أكنت
قـــد بـــدأت حياتك المالية للتو أو تتجه نحـــو التقاعد يأخذ هذا الكتاب بيدك نحو
اســـتثمار مدخراتـــك والبدء في جمع الثـــروة ،وكيفية الخروج مـــن الديون وتطوير
المدخـــرات و توفير المال من خالل اتباع عدد من العادات الجيدة ،بدالً من وضع
الميزانية الصارمة ،ويرسم لك خارطة طريق تضعك في االتجاه الصحيح.

4

 ... EXPENSIFYيســاعدك التطبيــق فــي إعــداد
جــداول بياناتــك وتنظيــم رحــات الســفر وإنجــاز مهــام
العمــل ،باإلضافــة إلدارة التقاريــر اليوميــة للمصروفــات
والميزانيــة ،حيــث يوفــر محفظــة كاملــة إلدارة نفقاتــك
وحســاب األميــال وميــزات تتبــع الوقــت وحفــظ
المعلومــات مــن صــور اإليصــاالت ويســجلها تلقائ ًيــا.

أمــوالك أم حياتــك

 ...SLACKإن لــم يكــن لديــك متســعاً مــن الوقــت
لتفحــص الرســائل اإللكترونيــة والتواصــل مــع
الموظفيــن وتوجيــه التعليمــات بشــكل منفــرد لــكل
واحــد منهــم أثنــاء تواجــدك بالخــارج ،فــإن "ســاك"
يوفــر لــك الفرصــة لجمــع فــرق العمــل والتواصــل
الصوتــي والمرئــي بــكل سالســة.
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تكنولوجيـــا

لمـــاذا المشكّ كــون بجـــدوى تقنيــة الجيــل الخامـــس علـى خطــأ؟
كشـــف اســـتطالع حديـــث لآلراء أجراه مســـؤولو  20شـــركة مـــن أكبر
مشـــغلي شـــبكات الهواتـــف المحمولـــة فـــي العالـــم ،أ ّنه وفـــي حين أنّ
المديريـــن التنفيذييـــن المعنييـــن بشـــبكات الهواتف النقالـــة مقتنعون
باإلمكانيـــات طويلـــة األمد للجيـــل الخامس من الشـــبكات ،اال أن أكثر
مـــن نصفهم ( )%53يرى عدم وجود جدوى مـــن تبني هذه التكنولوجيا
على المدى القريب.
وتؤكـــد الدراســـة الجديـــدة ،التـــي أجرتها مؤخـــراً "بين آنـــد كومباني"
والتـــي تحمل عنوان "لماذا المشـــ ّككون بجدوى تقنيـــة الجيل الخامس
على خطأ؟" ،أنّ مشـــغلي الشـــبكات الذين ال يعتمدون إجراءات سريعة
لتبني تقنية الجيل الخامس يخاطرون بعدم مواكبتهم لهذه التكنولوجيا
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الحديثة التي من شأنها زيادة سرعة وسعة الشبكة بشكل كبير للغاية.
وتؤكـــد "بين آنـــد كومباني" بـــأن المفاهيـــم واالعتبـــارات الخاطئة قد
ســـيطرت على هـــذه الصناعة .وفي ظل المواقف الناشـــئة حول تقنية
الجيـــل الخامس ،والتـــي تختلف باختالف حجم الشـــركة وموقعها في
السوق ،فقد ظهرت ثالث أفكار خاطئة شائعة ،هي:
أو ًال  :الجيل الخامس  ..عوائد غير مجدية على المدى القريب:
يســـأل المشـــككون لمـــاذا يتوجب عليهم االســـتثمار فـــي تقنية الجيل
الخامـــس اآلن ،فـــي حين أن التقنيـــات واالســـتخدامات التي تحتاجها
ال تـــزال غيـــر جاهزة ولـــن تكون جاهزة قبل ســـنوات مـــن اآلن – على
ســـبيل المثال ،الواقع االفتراضي والســـيارات ذاتية القيـــادة .ولكن ما

تكنولوجيـــــا دراســات وآراء

النجاح سيكون حليف من يقومون
ببنـــاء شـــبكات الجيـــل الخامـــس
مســـتفيدين بالكامل مـــن األصول
المادية والطيفية المتوفرة لديهم
يفتقده هذا المنطق ،هو أن مشغلي الشبكات ال يحتاجون
إلى أدلة عن اســـتخدامات جديدة والمعة لالســـتثمار في
تقنيـــة الجيل الخامـــس .ويمكنهم تطوير أســـاس منطقي
لجدوى تقنية الجيل الخامس ،استناداً إلى التطورات التي
ستحدثها هذه التقنية على صعيد االستخدامات الحالية.
ثاني ًا:ـ تبني الجيل الخامس يتطلب رأس مال ضخم:
أشـــار بعض الخبراء إلـــى أن تطبيق الجيـــل الخامس قد
يتطلـــب زيـــادة كبيرة في حجـــم إنفاق رأس المـــال .وعلى
ســـبيل المثـــال ،كما أشـــارت التوقعات األخيرة بـــأنّ تبني
أحد أهم مشـــغلي شـــبكات الهواتف المحمولة في أوروبا
لتقنيـــة الجيـــل الخامس قد يتطلب زيادة في نســـبة إنفاق
رأس المـــال إلى اإليرادات من  %13إلى  ،%22وذلك فقط
فـــي حال قامت الشـــركة بتوصيل الخدمة الـــى المناطق
الحضرية ومراكز األعمال ذات الكثافة العالية .وترى "بين
آند كومباني" بأنه هناك  4عيوب تتعلق بهذه الفرضية:
 .1افتـــراض بأنـــه من الضـــروري توافر التغطيـــة الدائمة
لتقنيـــة الجيل الخامس .في الواقع ،ســـتقوم أجهزة الجيل
الخامس باالتصال بسالسة وبصورة شبه مستمرة ،وعلى
الفور بخاليا شبكات الجيل الرابع في حال تع ّذر الحصول
على إشارة من شبكة الجيل الخامس.
 .2اعتقاد مشـــغلي الشبكات بأنهم بحاجة إلى بناء أعداد
كبيـــرة مـــن خاليا الجيـــل الخامس عبر شـــبكاتهم .وهنا،
تـــرى "بين آند كومباني" بأن معظم المشـــغلين يمتلكون ما
يكفـــي من كثافة نقاط شـــبكات االتصاالت في أســـواقهم
الســـتيعاب الجيـــل الخامـــس باســـتخدام  3.5جيجاهرتز
وحتى على نطاق الموجة المليمترية.
 .3يتمثـــل في النزعة نحو النظر الى الجيل الخامس نظرة
منعزلة .وتهمل هذه الفرضية الفائدة غير المباشرة المترتبة
عن تحديث بعض أجزاء الشبكة على األجزاء األخرى.
 .4هو الفشـــل في تو ّقع كيفية تط ّور تقنية الجيل الخامس
للسماح للجيلين الرابع والخامس بالبقاء ضمن المنظومة
نفسها وبالمعدات المماثلة.
ثالث ًا :السبب الرئيسي لالستثمار في الجيل الخامس هو
خفض التكاليف ،ولكن ليس لزيادة اإليرادات:
يتوقـــع بعض الخبراء بأ ّنه ،ومع الجمع بين الجيل الخامس
والتحوالت الرقمية ،ســـيتم ّكن مشغلو الشبكات من خفض
نســـبة إنفاق رأس المال إلى اإليـــرادات من حوالي  15في
المائة إلى أقل من  10في المائة في غضون خمس سنوات.
وعلـــى الرغم مـــن أن الجيل الخامس سيســـاعد مشـــغلي
الشـــبكات علـــى القيـــام بأعمالهم بكفاءة أكبـــر ،فإن هذا
ال يعني أن على المشـــغلين االســـتثمار في الجيل الخامس
فقط ،أو حتى بشـــكل أساســـي بهدف زيادة الكفاءة .إ ّال أنّ
المشـــغلين األكثر نجاحاً هم من سيقومون بخلق دورة قوية
من إعادة االستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس

االبتكارات الرقمية في مجال الرعاية الصحية توفر مليارات الدوالرات

ـــــــــ

أكـــد خبـــراء أن االبتكارات التكنولوجية ســـيكون لها الفضل في تحقيق وفورات بمليـــارات الدوالرات في قطاع
الرعاية الصحية ،جاء ذلك خالل مؤتمر ومعرض ســـي بي اتش آي الشـــرق االوس وإفريقيا الذي عقد مؤخراً
في مركز ابوظبي الوطني للمعارض.
وأوضح مالك حســـيني شـــريك الرعاية الصحية في (المدينة المستدامة) أن هناك إمكانيات لخفض التكاليف
مـــن خـــال تكنولوجيـــا مراقبة المرضى عن بعد والتي تســـمح بالكشـــف عن المريض حســـب المعايير الطبية
التقليديـــة حيـــث يوفر ذلك اكثر من  200مليار دوالر ،وتكنولوجيا الصحة عن بعد التي تشـــمل توزيع الخدمات
والمعلومـــات الصحيـــة عن طريـــق تقنيات المعلومات واالتصـــاالت حيث يوفر ذلك اكثر مـــن  100مليار دوالر،
والتعديل السلوكي والتوفير في تكاليف ذلك ال نهائية.

هل قطـــاع الســـالمة البحريـــة جاهز لتبني التكنولوجيــات الحديثــة؟!

ـــــــــ

ناقش "مؤتمر ومعرض ســـيتريد الشـــرق األوسط للقطاع البحري" ،الذي اختتم فعالياته في مركز دبي التجاري
العالمـــي مؤخـــراَ واحداً من المواضيع األكثر إثـــارة للجدل في الصناعة البحرية وهو مدى جهوزية هذا القطاع
لتبني مفهوم الشحن البحري الذكي ،والذي يشكل خطوة إلى األمام في هذه الصناعة.
وأكد الخبراء أن الصناعة البحرية ليســـت جاهزة بعد لتبني مفهوم الشـــحن الذكي ألن اللوائح الضرورية التي
تحكم استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل السفن ذاتية القيادة والذكاء االصطناعي وما ينطوي على ذلك من
مخاطر ســـيبرانية ،ليســـت في المتناول اآلن ،فقد أكد اســـتطالع حديث أجرته "سيتريد ميريتايم نيوز" أن أقل
من  %10من شركات الشحن البحري تقوم حالياً باستخدام واسع للبيانات الضخمة.
وذكـــر الباحثـــون أن تقنيـــة النطاق العريض غير المحدود في البحر ال تزال مكلفـــة للغاية ،وأنه ينبغي على مزودي
الخدمـــات توفير حوافز لمشـــغلي الســـفن من أجل االعتماد علـــى تكنولوجيا جديدة .مؤكدين أن اســـتخدام قطاع
الشحن البحري للبيانات الضخمة وتحليل البيانات يحقق بالفعل فوائد عديدة مثل تحسين مسار السفن واستهالك
الوقود ،والصيانة التنبؤية ،وتوفير إدارة أكثر كفاءة لألساطيل ،وتحسين مستويات رفاهية طواقم السفن.
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العربيــة للطيــران تحــلق إلى بـــراغ

ـــــــــ

راشــد علــي األنصاري

اربـــح منزل أحالمك

ـــــــــ

أطلقـــت "األنصـــاري للصرافة" ،الشـــركة المتخصصة في
توفيـــر خدمـــات التحويـــات الماليـــة وصـــرف العمـــات
األجنبيـــة فـــي دولة اإلمـــارات ،حملة "مكافـــآت األنصاري
للصرافة  -شتاء  "2018تحت شعار "اربح منزل أحالمك"،
في الفترة بين  1نوفمبر و 31ديسمبر  ،2018لتتيح للعمالء
فرصة الفـــوز بالجائزة الكبرى المتمثلة في منزل األحالم،
إلى جانب كيلو من الذهب وجوائز نقدية أســـبوعية بقيمة
إجمالية تبلغ  80,000درهم .كما ســـيحظى العمالء الذين
يرســـلون األموال عبـــر تطبيق األنصـــاري للصرافة على 3
فرص إضافية للدخول في جميع السحوبات.
وقـــال راشـــد علي األنصاري ،مدير عام شـــركة "األنصاري
للصرافـــة"" :يأتـــي إطـــاق حملـــة "مكافـــآت األنصـــاري
للصرافة  -شـــتاء  "2018اســـتكماالً للنجـــاح الالفت الذي
شـــهدته الدورات الســـابقة ،وإلتاحة الفرصـــة مجدداً أمام
عمالئنا للفوز بمنزل أحالمهم في بلدانهم باعتباره من أهم
األولويات لديهم ،باإلضافة إلى العديد من الجوائز المميزة
األخرى انطالقاً من تقديرنا لوالئهم المســـتمر باعتبارهم
شركاء حقيقيين في مسيرة النجاح".
وتشـــمل المعامـــات المؤهلـــة كل مـــن الحـــواالت المالية
المرسلة عبر تطبيق األنصاري للصرافة والفروع المنتشرة
فـــي دولة اإلمـــارات ،وصرف العمـــات األجنبية ،وشـــراء
شـــهادات الصكوك الوطنيـــة بـ  1,000درهـــم أو أكثر ،إلى
جانـــب دفـــع قيمة تذاكـــر "العربية للطيـــران" و"فالي دبي"
ومعامالت الشراء ببطاقة "ترافل كارد" ()TRAVEL CARD
ودفع التأشيرات السياحية.
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اعتباراً من تاريخ  11ديســـمبر ،2018 ،ســـتطلق "العربية للطيران" ،رحالتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ،
وجهتها الجديدة في أوروبا ،انطالقا من مركزها الرئيسي في الشارقة بمعدل خمس رحالت أسبوعياً ،أيام الثالثاء
واألربعاء والخميس والسبت واألحد .حيث ستقلع رحالت الذهاب أيام الثالثاء واألحد من مطار الشارقة الدولي في
تمام الساعة  08:00صباحاً لتحط في براغ في تمام الساعة  11:50بالتوقيت المحلي .بينما تقلع رحلة العودة من مطار
فاتيسالف هافل الدولي في براغ في تمام الساعة  12:35لتحط في الشارقة في تمام الساعة  21:40بالتوقيت المحلي.
وستقلع رحالت الذهاب أيام األربعاء والخميس والسبت من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة  15:30صباحاً
لتحط في براغ في تمام الساعة  19:20بالتوقيت المحلي .بينما تقلع رحلة العودة من مطار فاتيسالف هافل الدولي
في براغ في تمام الساعة  21:05لتحط في الشارقة صباح اليوم التالي في تمام الساعة  06:10بالتوقيت المحلي.

كاسيــو ...عبر "ســوق.كــوم"

ـــــــــ

افتتحت "كاســـيو" متجرها اإللكتروني التفاعلي ســـهل التصفح على موقع التسوق اإللكتروني األبرز في كل
من المملكة العربية الســـعودية ودولة اإلمارات "ســـوق.كوم" التابع لشـــركة "أمازون" ،وبات بإمكان العمالء
شـــراء مختلف موديالت ســـاعات "جي-شـــوك" ( )G-SHOCKالمقاومة للصدمـــات ،باإلضافة إلى األنواع
األخرى من ســـاعات "كاســـيو" والتي يتم إيصالها مباشـــرة إلى العميل .وتعكس شـــراكة "كاسيو" مع "سوق.
كوم" سعي الشركة إلى توسيع حضورها على صعيد التجارة اإللكترونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية وبقية دول العالم.
وفي إطار مساعيها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالء طويلي األمد والعمالء الجدد ،تتوقع "كاسيو"،
التي تعرف بمنتجاتها المبتكرة وتركيزها على البحوث والتطوير ،أن تشهد إقباالً كبيراً على متجر العالمة
التجارية "جي-شوك" نتيجة تعاونها االستراتيجي مع "سوق.كوم".

تكنولوجيــا

شــــــركات

محمد الشعالي أفضل رجل أعمال 2018

ـــــــــ

تقديراً لمساهماته الفعالة في قطاع الترفيه البحري على مدى  36عاماً الماضية ،منحت
جمعية اليخوت الفاخرة الدولية ،السيد محمد حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة شركة
جلـــف كرافـــت ،جائزة أفضل رجل أعمـــال لهذا العام  ،وذلك خـــال فعاليات حفل توزيع
جوائز  ISSللتصميم والقيادة في دورتها الثامن والعشـــرين والذي أقيم مؤخراً في والية
فلوريدا في الواليات المتحدة األمريكية.
لحظة فخر تفتح فص ً
ال جديداً من فصول نجاحات شـــركة جلف كرافت على المســـتوى
العالمي ،وتمثل هذه الجائزة إعترافاً دولياً بجهود السيد محمد الشعالي الدؤوبة وتقديراً
لتفانيـــه وعمله الرائد من أجل تحقيق نمو مســـتدام في مجال الصناعات البحرية لتكون
من ركائز القطاع الصناعي.
بدأ الســـيد محمد الشـــعالي مســـيرته كأحد الدبلوماســـيين األساســـيين لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،حيث شغل منصب سفير دولة اإلمارات في الواليات المتحدة األمريكية
في بداية مســـيرته الدبلوماســـية ،ثم عمـــل كممثل لدولة اإلمارات فـــي المكتب األوروبي
لألمم المتحدة في جينيف كما وشغل عدة مناصب أخرى ،كان آخرها منصب وزير دولة
للشؤون الخارجية قبل أن يتقاعد في عام  2008ويتفرغ بشكل كامل لشركة جلف كرافت.
تأسســـت جمعيـــة اليخـــوت الفاخـــرة الدولية  ISSفي عـــام  1989لتمثـــل صناعة اليخوت
المتناميـــة فـــي جميع أنحاء العالم ،ومن أجل ضمان اإلســـتدامة لهذه الصناعة من خالل
توفيـــر فرص لتشـــكيل تحالفـــات عالمية .كما وتهـــدف الجمعية أيضاً إلـــى التعرف على
اإلنجازات من خالل برنامج الجوائز السنوية باإلضافة إلى توفير فرص التعلم والتواصل.

ناصــر بــن محمــد الشــعالي ،يتســلم جائــزة أفضــل رجــل أعمــال لهــذا العــام بالنيابة عــن والده

ماكالرين  SPEEDTAILسيارة خارقة بكل المقاييس

ـــــــــ

كشــ�فت شــ�ركة ماكالرين أتوموتيڤ النقاب عن ســ�يارتها المذهلة ماكالري ن �Speed
 ،tailوالتي تعتبر أولى ســـيارات ماكالرين المخصصـــة للطرقات من فئةHyper-GT
وتعكس االنسجام األمثل بين التصميم الجمالي األنيق والتكنولوجيا المتقدمة واألداء
الفائـــق ،وتمتـــاز  Speedtailبقدرتها على الوصول إلى أعلى ســـرعة قصوى تبلغ 403
ال في الســـاعة) ،فض ً
كيلومتـــرات في الســـاعة ( 250مي ً
ال عن تزويدهـــا بمزيج غير
مســـبوق من اللمسات المتقنة والحديثة والمواد المبتكرة والخواص المصممة حسب
الطلـــب .ومـــن المقرر إنتاج  106ســـيارات* فقط من هذا النمـــوذج  -وجرى حجزها
جميعاً بسعر يبدأ من  1.75مليون جنيه استرليني باإلضافة للضرائب.
وأكد مايك فليويت ،الرئيس التنفيذي لشـــركة ماكالرين أتوموتيڤ ":لم يسبق لشركة
ماكالريـــن وأن أنتجـــت أي ســـيارة تشـــابه ســـيارة  Speedtailحتـــى اآلن .حيث تجمع
الســـرعة الفائقة مـــع وضعية القيادة المركزية ،فض ً
ال عـــن طابعها الفريد والمصمم
حســـب الطلب .وتم تركيب نظام نقل الحركة الهجين للســـيارة ضمن هيكلها خفيف
الوزن والمصنوع من ألياف الكربون ،والتصاميم االنســـيابية للســـيارات التي ّ
حطمت
الكثيـــر من األرقام القياســـية في الماضي ،في حين توفر مقصورة الســـائق الفاخرة
والمكونة من  3مقاعد تجارب قيادة مذهلة ومســـتويات ال تضاهى من التفرد ومواد
مبتكرة لم يسبق استخدامها من قبل في السيارات المخصصة للطرقات".
وتُفتح الســـيارة أبوابها إلى األعلى والزجاج الكهربائي يمكنه تظليل القســـم العلوي
للنوافـــذ بضغطـــة زر واحـــدة مـــا يغني عـــن الحاجة لتركيـــب الحاجبات الشمســـية
والسيارة مزودة بإطارات ™ P-ZEROالتي تم تطويرها خصيصاً بالتعاون مع بيريللي .

"دهانات ناشونال" تتوسع في اإلمارات بافتتاح  14صالة عرض خالل 2018

ـــــــــ

كشـــفت "دهانات ناشـــونال" ،العالمة الرائدة في عالم الدهانات في منطقة الشـــرق األوسط
وشـــمال أفريقيا ،عزمها على تنفيذ خطة توســـعية ضمن الســـوق اإلماراتية ،مع االســـتعداد
الفتتـــاح  14صالـــة عـــرض حصريـــة جديدة فـــي أبوظبي والعين ،وســـتوفر صـــاالت العرض
الجديدة مجموعة متميزة من "دهانات ناشـــونال" والتي تشـــمل الدهانات الزخرفية ،دهانات
الحماية والعزل ،دهانات الســـيارات ،دهانات حماية األخشاب ،دهانات البودرة ،بي في سي،
والدهانات البحرية وغيرها.
وقال سامر الصايغ ،مدير عام "دهانات ناشونال"" :نتبنّى استراتيجية توسعية طموحة قائمة
على تعزيز حضور عالمتنا التجارية وتحقيق االستفادة ال ُمثلى من فرص النمو الواعدة ضمن
الســـوق اإلماراتيـــة .ويمثل افتتاح  14صالة عـــرض جديدة نقلة نوعية باتجاه ترســـيخ مكانة
"دهانات ناشـــونال" ،واضعين نصب أعيننا إنشـــاء حوالي  140إلى  150صالة عرض مصممة
لتلبية تطلعات العمالء في جميع أنحاء دولة اإلمارات".
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سياحــــة

رأس الخيمة تعدكم بعرض غير مسبوق لأللعاب النارية في احتفاالت السنة الجديدة 2019
تســـتعد إمارة رأس الخيمة لتقديم عرض جديد وغير مسبوق لأللعاب
الناريـــة احتفـــاالً بالعـــام  ،2019تتطلع مـــن خالله إلى تســـجيل إنجاز
جديـــد في "غينيس لألرقام القياســـية" ،وذلك بعـــد إنجازها المدهش
وتحقيقهـــا لرقم قياســـي عالمي ألكبر عرض لأللعـــاب نارية في العالم
خالل احتفاالت الســـنة الجديدة العام الماضي وبحضور مئات اآلالف
مـــن المقيميـــن والزوار مـــن جميع أنحاء العالـــم .ينظم عرض األلعاب
النارية لليلة رأس الســـنة الجديدة باشـــراف "مرجان" ،المطور الرئيس
لمشـــاريع التملـــك الحر في رأس الخيمة ،وذلـــك إلى جانب العديد من
األنشـــطة الممتعة في مشروعها الرئيسي "جزيرة المرجان".
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ويمكن لمحبي األجواء االحتفالية التوجه إلى جزيرة المرجان للحصول
علـــى موقع رؤية ممتاز ،أو حجز غرفة فندقية تتيح لهم مشـــاهدة هذا
االحتفال االســـتثنائي الذي ســـيوظف العديد مـــن الخصائص المبتكرة
بما في ذلك عرض اســـتثنائي لأللعاب النارية على نطاق غير مســـبوق.
وســـيتم اإلعـــان عن مزيـــد من التفاصيـــل في وقت الحـــق .وعدا عن
عـــرض األلعـــاب الناريـــة ،ســـيتضمن الحفل أيضـــاً باقة من األنشـــطة
الترفيهيـــة الممتعـــة فـــي أرض الحـــدث ،باإلضافـــة إلـــى العديـــد من
العـــروض الترويجية المميزة على امتداد أنحاء اإلمارة.
www.marjanproperties.com

سياحـة

تطـويـر

السوق الحرة بمطار رأس الخيمة تواكب تطلعات المسافرين

ـــــــــ

في أعقاب عمليات تجديد شاملة أجريت عليها ،افتتح مطار رأس الخيمة الدولي
رســـمياً منطقة الســـوق الحرة بحلتها الجديدة ،حضر االفتتاح المهندس الشـــيخ
ســـالم بن سلطان بن صقر القاســـمي ،رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة
ووفد رفيع المستوى ضم نخبة من كبار موظفي حكومة رأس الخيمة وإدارة المطار
وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
وقد تم تحديث منطقة متاجر التجزئة ضمن الســـوق الحرة في صالتي المغادرين
والقادميـــن ،لالرتقاء بتجربة تســـوق المســـافرين من خـــال احتضانها لمجموعة
واسعة من أرقى العالمات التجارية العالمية
وجـــاءت خطـــوة تطويـــر مطـــار رأس الخيمـــة الدولـــي فـــي أعقـــاب اإلعـــان عـــن
عـــزم كل مـــن "مجموعـــة تـــوي ايه.جـــي" ،أكبـــر شـــركة متخصصـــة فـــي قطـــاع
الســـياحة فـــي العالـــم ،وشـــركة "ايتـــاكا" توســـيع شـــراكتهما مـــع هيئـــة رأس
الخيمـــة لتنميـــة الســـياحة مـــع إطـــاق  6رحـــات أســـبوعية جديـــدة مـــن 4
مطـــارات فـــي بولنـــدا ،نتيجـــة تصاعـــد شـــعبية اإلمـــارة بيـــن الـــزوار البولنديين.

هيثــم مطــر
أفضــل رئيس تنفيــذي للعـام في قطــاع الترفيــه والسيـاحــة

ـــــــــ

تقديـــراً لتفانيـــه وقدراته القياديـــة المتميزة ،وتمهيده الطريق أمام ترســـيخ مكانة
اإلمارة لتصبح الوجهة السياحية الصاعدة األسرع نمواً في المنطقة ،منحت لجنة
تحكيم جوائز "الرئيس التنفيذي للشـــرق األوسط" ،هيثم مطر ،الرئيس التنفيذي
لهيئـــة رأس الخيمة لتنمية الســـياحة ،لقب "أفضل رئيس تنفيـــذي للعام في قطاع
الترفيـــه والســـياحة" ،وذلك خالل حفل توزيع الجوائزالذي أقيم مؤخرا بمشـــاركة
عدد من كبار مسؤولي أبرز الشركات في المنطقة.
وتهدف جوائز "الرئيس التنفيذي للشـــرق األوسط" إلى تكريم الرؤساء التنفيذيين
األكثر نجاحاً وابتكاراً في المنطقة ،ممن حققوا نتائج متميزة وساهموا بدور فعال
في تعزيز حيوية وتنوع مؤسساتهم في منطقة الشرق األوسط.
وفـــي حيـــن تحافظ اإلمارة على كافة مقوماتها المعهودة من ســـحر طبيعي وهدوء
وروعـــة ،إال أنهـــا اليـــوم باتـــت تقدم أكثـــر بكثير من ذلـــك مثل مغامرات المســـار
االنزالقي وتســـلق الجبال والتنزه على ســـفوحها وقممهـــا واإلقامة في العديد من
الفنادق الفاخرة والتمتع باأللعاب المائية على شـــواطئها الرملية البيضاء ،ناهيك
عن الحياة الليلة التي تشهد نشاطاً متزايداً.
ويخصص مطر جانباً كبيراً من تركيزه لتطوير خطة رئيسية شاملة للسياحة المستدامة
التي ستسهم بدور رئيسي في اقتصاد رأس الخيمة على مدار األعوام المقبلة .ويعكف
هيثـــم مطر أيضاً على تنفيذ اســـتراتيجية  219-2021الجديـــدة للوجهة ،التي أطلقتها
الهيئة بهدف استقطاب  3ماليين زائر إلى اإلمارة بحلول العام .2025

نادي دي تي الخيار المفضل لرجال األعمال وعشاق الرياضة

ـــــــــ

افتتـــح فنـــدق دبل تري باي هيلتون رأس الخيمة النـــادي الرياضي الذي تم تجديده
مؤخـــراً وتجهيزه بأحدث المعدات واالجـــزة الرياضية من  ،Precorوالتي تعمل على
رفع معدل اللياقة البدنية على مدار  24ســـاعة لجميع ضيوف الفندق و األعضاء
المشـــاركين ،يمكـــن لعشـــاق الرياضة االســـتمتاع بخدمـــة الواي فـــاي المجانية مع
االتصال المباشر ببرامج التمرين الخاصة بهم ،كما تتوفر شبكة  Prevaعلى جميع
أجهزة القلب.
يقـــع  DT RAK Gymفـــي موقـــع مالئم في قلـــب الحي التجاري فـــي المدينة وعلى
بعد مســـافة قصيرة سيراً على األقدام من مراكز التسوق والمنطقة الحرة  ،ويعتبر
واحداً من أفضل الخيارات لعشاق رياضة المشي في رأس الخيمة ورجال األعمال.
تبدأ العضوية في النادي من  700درهم  ،وتوفر مزايا االستخدام المجاني للمسبح
واســـتخدام مرافق الســـبا (غرفة البخار  ،الســـاونا والجاكوزي) وخدمة الواي فاي
المجانيـــةن إلـــى جانب خصـــم  ٪ 20على الطعـــام في جميع المطاعـــم والبارات ،
أفضل أســـعار الغرف المتوفرة وعالجات الســـبا ،كما تشـــمل المزايـــا الدخول إلى
الشـــاطئ والمســـابح في الفندق الشقيق منتجع وســـبا دابل تري باي هيلتون منتجع
جزيرة مرجان .للحصول على عضوية لمدة عام واحد أو ستة أشهر أو ثالثة أشهر
سيتمتع العضاء بخصم  20%على الرياضات المائية وغيرها.
للمزيد Rasalkhimah.doubletreebyhilton.com :أو 072260666
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منتجع وسبا دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان

فـــي جزيرة المرجان ،أكثر المناطق ســـحراً فـــي رأس الخيمة،
يتربع منتجع وسبا دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان" ،ليمنح
زواره تجربـــة إقامة فاخـــرة مع إطاللة بانورامية ســـاحرة على
ميـــاه الخليـــج العربي الدافئـــة ،ومع  723غرفـــة وجناح فندقي
يعتبـــر المنتجع هو األكبر التابع لسلســـة هيلتـــون في اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة ،واألكبر في سلســـلة " دبل تـــري هلتون" في
الشرق األوسط.
ومع المرافق المتعددة يوفر المنتجع لكافة زواره سواء أكانوا
مـــن العائـــات أم األزواج أو حتـــى المجموعـــات المختلفـــة،
خيـــارات المحـــدودة على مســـتوى اإلقامـــة والترفيـــه ،وقد
شـــكل إطالق ‘ ’BAYCATIONتجربـــة متكاملة للضيوف حين
اختيارهـــم اإلقامة في الفيالت الشـــاطئية THE BAY CLUB
والتي تمنحهم مزيداً من الخصوصية والرفاهية.
ويعمـــل المنتجع دائمـــا على ابتـــكار الفعاليـــات التي تضمن
للضيـــوف تجربة اســـتثنائية تلبي رغباتهم ،وللموســـم الثالث
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يقديـــم وجبة الفطور وغداء يوم الجمعة المبكر ليحدث ثورة
في عالم الضيافة الراقية في رأس الخيمة.
برانش وعطلة نهاية أسبوع المثيل لها:
يدعوكم "منتجع وســـبا دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان"
لتجربـــة مميـــزة مع البرانـــش الذي أضحى قبلـــة الجميع في
رأس الخيمـــة مع خيارات خمســـة ألماكن تنـــاول الطعام على
طراز "ســـانت تروبيز" في الواجهة البحرية ومحطات الطعام
الشـــهية ومن المؤكد في كل خطوة ستشـــبع شـــعورك بالجوع
في أجواء ســـاحرة مع مجموعـــة متنوعة من اللحوم واألطباق
والمشـــروبات الشـــهية .وسيشـــعر الضيوف وكأنهـــم في قلب
جزيـــرة حقيقيـــة يتناولون فيهـــا األناناس النـــادر وجوز الهند
وكوكتيـــات البطيـــخ المنوع .وســـتجعل المناظـــر الرائعة من
شـــرفة "فيســـبا وبراســـيري" على البحر العربي والمصحوبة
بنغمات الغيتار والنسيم العليل عطلة نهاية أسبوع فوق العادة.

لم ينتهي المرح هنا بل يمكنكم االســـتمرار باالستمتاع
بالحفلـــة على الســـطح فـــي "بارأنكور" حتى الســـاعة
 8:00مساء مع "دي جي" وعزف ساكسفون.
تبـــدأ الباقـــة من  229درهـــم للشـــخص الواحد ،بما
في ذلك المشـــروبات غير المحدودة واالســـتفادة من
الشاطئ والمسبح طول النهار.
مرح مجاني ألطفالكم
حتى تنعموا بتجربة اســـترخاء ممتعة ولمنحكم مزيداً
من الوقت سوية بعيداً عن صخب األطفال ،خصصنا

ألطفالكـــم نـــادي "بارادايـــس" ليحتضـــن براءتهـــم
ويمنحهـــم المزيـــد من المرح بإشـــراف مجموعة من
العاملين المؤهلين مع مجموعة واســـعة من األنشطة
الممتعة التي تناســـب كل األعمار من الفنون والحرف
اليدوية والمسرحية والمائية وقراءة القصص ودروس
الرقـــص ومشـــاهدة أفالم األطفـــال وجدار التســـلق
والتي صممت للصغار ما بين  3ســـنوات و  12ســـنة.
كمـــا تم تصميم المنطقة الخارجية المظللة بعناية مع
مســـبحين يمكن التحكم في درجة حرارتهما ومنطقة
قـــارب القراصنـــة باإلضافـــة للعديـــد مـــن األلعـــاب
كالزالقـــات والرشاشـــات والنوافير وغيرهـــا .وأخيراً

سياحــة

وبعد كل هذه األنشـــطة المرحة أن كان لدى صغاركم
مزيـــداً من الطاقة هناك ملعب واســـع يضم مجموعة
من األلعاب واألراجيح والترامبولين ،في حين تشـــكل
منطقـــة الممرات الضيقة فـــي الداخل مكا ًنـــا مثال ًيا
للمراهقين األكبر سناً.
وبالنســـبة ألولئك الذين يســـتمتعون باألمورالبسيطة
من حمامات الشمس أو بناء قالع رملية ،فإن المنتجع
يوفر لهم شاطئاً أبيضاً طبيعياً خاصاً بطول  650م.
لــذة تنــاول الطعــام
يضم المنتجع ً
أيضا نادي لياقة األكثر حداثة وسبا فاخر،
وإمعاناً في الخصوصية تم توفير ســـبا خاص للســـيدات
فقط مع مســـبح داخلي ،فض ً
ال عن خمسة مسابح للكبار
يمكن ضبط درجة حرارتها ومسبحين لألطفال.
وعندما يتعلـــق األمر بتناول الطعـــام ،يمكن للعائالت
االختيار مـــن بين  13مطعم ومقهى تقدم ألذ األطباق
والمشـــروبات من مختلف المطابخ المحلية والعالمية
علـــى أيـــد أمهر الطهـــاة ،حيـــث يوفر أربعـــة مطاعم
متخصصة ومكان لتناول الطعام طوال اليوم ،ولعشاق
المأكوالت اإليطالية والفرنســـية والتركية واآلســـيوية
يمكنهم تذوق اشـــهى المأكوالت في مطاعم "فيســـبا"
و"براسيري" و "ميزي" و "سانشايا".
حفــل ليلــة العمــر وذكريـات خالــدة
إلنكم موضع اهتمام ،يحرص المنتجع أن يكون شريك
مناســـباتكم الســـعيدة التـــي التنســـى ،لـــذا يضع بين
أيديكـــم مجموعة من المرافق والخدمات التي تضمن
أن تخـــرج حفالتكم ومناســـباتكم بأبهى وأرقى شـــكل
أمـــام ضيوفكم ،وخصوصاً حين يتعلق األمر بحفالت
الزفـــاف .وكل ماهومطلوب منكـــم أن تتفرغوا للعناية
الشـــخصية بأنفســـكم واتركوا فريقنا المتمرس يعتني
بـــأدق التفاصيل ليقـــدم لكم وألحبائكـــم ذكرى خالدة
لليلـــة العمر ،ويوفـــر المنتجع جميع عـــروض الزفاف
الخاصة ،وســـواء كنـــت ترغب في حفـــل زفاف أنيس
بمحـــاذاة الخليج العربي أو ســـهرة حميمـــة مع جميع
أفراد عائلتك وأصدقائك ،فإن المنتجع لديه مجموعة
من األماكن التي تناسب جميع احتياجاتك ورغباتك.

ترفيـه

مخيم لونغ بيتش كامب غراوند!

وعادت ليـالي الشتــاء الساحــرة
عادت ليالي الشـــتاء وعادت معها ليالي الســـمر والسهر
تحت ضوء القمر في فندق شـــاطئ بـــن ماجد ،وأصبح
بإمكانكـــم اآلن اصطحـــاب العائلـــة واألصدقـــاء لقضاء
عطلـــة نهاية أســـبوع في أحضان الطبيعة على شـــاطئ
البحر في مخيم الشـــاطئ " لونـــغ بيتش كامب غراوند"
الـــذي ســـيأخذكم بعيـــداً عـــن صخـــب المدينـــة موفراً
لكـــم فرصـــاً لإلقامة الغيـــر تقليدية بين خيمة تتوســـد
الشـــاطئ الرملي الطويل ،أوجناح الســـفاري لمزيد من
الخصوصيـــة ،أو الخيمـــة البانوراميـــة إلطاللة ســـاحرة
على البحر وأنتم مســـتلقين على الســـرير ،وقد تم تأثيث
أماكـــن اإلقامة كافـــة بأرقى المفروشـــات والتجهيزات،
وعليه بعد ضغط العمل خالل أســـبوع كامل ســـتجدون
فسحة من الوقت لكم وللعائلة لالسترخاء واالستجمام..
وســـتكونون علـــى موعد مع عطلـــة نهاية أســـبوع حافلة
وليلـــة مليئـــة بالمرح والفـــرح مع مجموعـــة متكاملة من
األنشـــطة والفعاليات التي تم تصميمها بعناية لتناســـب
أفراد األسرة كافة صغاراً وكباراً ،وسيكون لديكم متسعاً
من الوقت لالســـترخاء تحت ضـــوء القمر وأنتم تنصتون
ألنغـــام موج البحر الســـاحرة بينما ينعـــم أبنائكم بالمرح
ومشاهدة السينما في الهواء الطلق.
ومع عشـــاء تفوح منه رائحة الشـــواء ستجدون أنفسكم

أمـــام تجربة شـــرقية مفعمـــة بكرم الضيافـــة ،باإلضافة
للمشـــروبات المتنوعـــة طـــوال الوقـــت والبـــوب كـــورن
والمارشـــميلو المشـــوي ،كل هذا مع الفعاليات المختلفة
من الرياضات الشـــاطئية والمســـابقات وغيرها الكثير.
وفـــي الصبـــاح الباكر ستســـتقبلون شـــروق الشـــمس مع
اليوغـــا وستشـــعرون بخيوطها األولى تداعـــب وجوهكم
بينما تتلذذون باحتساء فنجان قهوتكم على أنغام البحر،
وبعد وجبة إفطار منوعة وشـــهية ستشحذ همتكم وهمة
أطفالكـــم لمواصلـــة المزيد من الفعاليـــات المرحة على
الشـــاطئ كالبحـــث عن البيض المدفون فـــي الرمال إلى
مســـابقات القلعـــة الرمليـــة وزيـــارة حديقـــة الحيوانات
المصغـــرة والركوب على البوني الصغيـــر مروراً بتجربة
الشـــيف الصغيـــر وفعاليـــات التلوين ،كل هذا بإشـــراف
طاقم محترف بالتعامل مع الصغار والكبار.
باختصـــار فـــي "لونـــغ بيتـــش كامـــب جروند" ســـتجدون
أنفســـكم أمام تجربة آخاذة بكل المقاييس ،وستعيشـــون
بحق جمال ليالي الشتاء في رأس الخيمة.
األوقات :كل يوم خميس وجمعة ،من  18أكتوبر إلى نهاية
شهر ابريل .2019
السعر ++ 799 :لشخصين.
للحجز 00971561845805 :أو Marwa.aldehneh@binmajid.com

إقامــة فاخـرة وإطـاللـة بانوراميـة على البحر
يمكنك االســـترخاء في أماكن اإلقامة المعاصرة التي
يوفرهـــا منتجع وســـبا دبل تـــري باي هيلتـــون جزيرة
المرجـــان" من غـــرف فندقية أنيقـــة وأجنحة فاخرة
وفيالت شـــاطئية ســـاحرة ،والتـــي تمنحكم إطالالت
بانورامية على البحر ومساحات واسعة وأثاث عصري
أنيق ووسائل راحة مختلفة.
تبدأ أســـعار الغرف مـــن  ++ 450دره ًما إمارات ًيا في
الليلـــة الواحدة للغرفة المزدوجة  ،بما في ذلك وجبة
اإلفطـــار .تتوفر غرف متصلـــة باإلضافة إلى أجنحة
من ثالث غرف نوم للعائالت الكبيرة.
للمزيد 072030000 :أو doubletree3.hilton.com
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خولة إبراهــيم

للحظات قد تتخيل أنك اخترت الوجهة الخطأ ،ولكن ما
أن تترك العنان لنفسك لالنطالق خارج حدود العاصمة
"بشكيك" ،حتى تكتشف أنك في جنة ساحرة تتنازع
مكانها في قلبك ،وتشعر بأن هناك شيء ما يربطك بكل
وجهة ..نعم تشعر بعمق ارتباطك باألماكن والطبيعة
واألنهار والوديان والخيول ،واألهم ارتباطك بالناس
رغم صعوبة التواصل اللغوي معهم لكن يبقى التواصل
اإلنساني سيد الموقف.

في قيرغيزســـتان ستعشـــق الخيول وتكتشف أصالتها،
ســـتركب الجبـــال وتكتشـــف ســـحرها ،في هـــذه البلد
ستكتشـــف رفاهية في البســـاطة ومتعة في التأخر عن
ركـــب التطور ..فيها ســـتعطي فســـحة لنفســـك لتطلق
العنان لإلنســـانية التي سحقتها بداخلك صخب المدن
الفارهة ،كل شـــي مذهل حد الثمالة ..وســـتبقى شهقة
الدهشـــة تعتريك في كل مرة تصل فيها جنة وادعة في
قلب جبال الصنوبر والسنديان.
تتجاور قيرغيزســـتان بحدودها مع الصين وكازاخستان
وطاجيكســـتان وأوزبكســـتان ،كانـــت ســـابقاً إحدى دول
االتحاد الســـوفياتي قبل أن تســـتقل في عـــام  ،1991لكن
رغم ذلك التزال آثار الحقبة الســـوفياتية بارزة بشـــكل
الفـــت في األبنية والطرقات والنصـــب التذكارية ،وتعتبر
اللغـــة الروســـية هـــي اللغـــة الرســـمية إلى جانـــب اللغة
القيرغيزيـــة .وتقســـم إداريـــاً إلـــى العاصمة بشـــكيك،
محافظة باتكين ،ومحافظة تشوي ،ومحافظة جالل آباد،
ومحافظة أيسيك كول ،ومحافظة نارين ،ومحافظة أوش.
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طبيعــة عــذراء
تتكـــون قيرغيزســـتان مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن
السالسل الجبلية تضم من غربها سالسل جبال تيان
شـــان ومن الجنوب جبال أالسكا وتحتضن العديد من
البحيـــرات الجبليـــة والوديان النهريـــة ،فبعد طرقات
جبلية متعرجة تجد نفســـك في ســـهل أخضر ساحر
تخترقه األنهار والجداول الدافقة.
ماتـــزال قيرغيزســـتان إلـــى يومنـــا هـــذا تحتفـــظ
ببســـاطتها ووداعتها ،والتـــزال طبيعتها بكر لم تدنس
جمالهـــا آلة الحضـــارة ولم تعبث ببهائهـــا يد الطمع،
لـــذا فأنـــت لن تجـــد فيها العديد مـــن أماكن اإلقامة
الفاخرة والفنادق والمنتجعات من فئة الخمس نجوم،
لكنك ســـتجد فيهـــا الحميمية والبســـاطة التي تحول
المـــكان إلـــى جنـــة وارفة ،لســـت بحاجة هنـــا لمزيد
مـــن الرفاهيـــة الزائفة الن كل شـــيء ينبض بالســـحر
ويمنحـــك الرفاهيـــة الحقيقية في أحضـــان الطبيعة
الغناء والناس البسطاء.

العاصمـة بيشكيــك
مدينـــة تســـير في ركـــب التحضـــر والمدنيـــة ،تتميز
بوقارها وهيبتها مع كثرة المباني الحكومية والمراكز
الثقافيـــة وتميـــز بنائهـــا وتعـــدد التماثيل التـــي تخلد
الرجال العظماء الذين مروا على البالد ،أما حدائقها
فتتميز بأشـــجارها الكثيفة ونصبها التذكارية وتعتبر
ســـاحة "آالتو" من أبرزها فهـــي منطقة جذب حديثة
للســـياح وتزدان بالتماثيل الشـــاهقة وفيها ستشاهد
أشـــجار الســـنديان والبلـــوط العمالقـــة و الســـناجب
الحمـــراء ،كما تحتضـــن العاصمة العديـــد من مراكز
التســـوق الحديثة والبازارات واألســـواق الشعبية ومن
أشـــهرها ســـوق دوردوي أحـــد أهـــم وأكبر األســـواق
الشـــعبية في آسيا الوســـطى وبإمكانك اقتناء العديد
مـــن الهدايا التذكاريـــة واللباس التقليـــدي القرغيزي
المميز بأســـعار منافسة ،أما بالنسبة لمراكز التسوق
الحديثة فيعد آســـيا مول أشـــهر مركز تســـوق هناك
ويضم العديد من العالمات التجارية العالمية.

سياحــة

وجهتــي

يحيـــط بالعاصمـــة بشـــكيك العديـــد مـــن المناطـــق
الســـياحية المميزة ومنها آالرشـــا وجنقرجاق وبورانا
التفوتـــك زيارتها للتمتع بطبيعتها الســـاحرة وأنهارها
وجداولها الجارية.
سوسمر
تبعـــد قرابـــة  200كـــم عـــن العاصمة بشـــكيك ،وهي
قبلة الســـياح العرب بسبب طبيعتها اآلخاذة وسهولها
المميـــزة رغـــم أن الطريق إليها اليزال وعـــراً وبدائياً
نوعاً ما ،وفي سوســـمر ســـتتاح لك الفرصة الختبار
اإلقامة في الخيم القرغيزية المميزة حيث لن تكتمل
زيارتـــك للبالد إن لم تســـكن في الخيـــم وتختبر حياة
القروييـــن والرعاة وتركـــب الخيل الذي يعتبر من أهم
الحيوانـــات التي يحرص األهالي علـــى تربيتها حيث
يشربون حليبها ويأكلون لحمها.
أوقــات الزيــارة:
يس ــود الب ــاد مناخ ق ــاري ،وتنخف ــض الحرارة
ف ــي األماك ــن المرتفع ــة وتهطل عليه ــا الثلوج
بغزارة ،بينما تتمتع المناطق السهلية بمناخ
أق ــل ب ــرودة بس ــبب وجوده ــا بي ــن الجب ــال ،إذا
كن ــت م ــن محب ــي التزلج أفضل وق ــت لزيارتها
في فضل الش ــتاء في أش ــهر نوفمبر وديس ــمبر
ويناير وفبراير ،أما إن كنت من عشاق األجواء
األكث ــر اعت ــدا ًال فيمكن ــك زيارته ــا ف ــي فص ــل
الربيع والصيف من بداية ش ــهر يونيو ولغاية
ش ــهر سبتمبر حيث ستس ــتمتع بقضاء أجمل
األوقات على شواطيء البحيرات الجبلية.

بحيرة إيسيك كول
تبعد عن بشكيك مايقارب من  400كم ،وتعتبر واحدة
من أكبر البحيرات الجبلية على مســـتوى العالم ،يبلغ
طولهـــا  180كيلو متـــر وعرضها يزيد عن  70كم على
عمق  300متر وتحيط بها الجبال التي يزيد ارتفاعها
عن  4900م ،وايســـيك كول تعني «البحيرة الساخنة»،
فبســـبب عمقها السحيق وملوحتها الخفيفة ونشاطها
الحـــراري ال تتجمـــد ميـــاه البحيرة في الشـــتاء رغم
قســـاوته ،وتمتد البحيرة على منطقة جميلة وتحتضن
العديد من الفنادق والشاليهات المناسبة ،وفي شمال
البحيرة توجـــد مناطق تشـــتهر بالطبيعة الخالبة من
األنهـــار والوديـــان والســـهول الخضـــراء تعانـــق قمـــم
الجبال البيضاء.
كراكــول
كراكول من أبرز الوجهات الســـياحية في البالد ،وتبعد
عـــن بشـــكيك قرابة 400كـــم  ،كما تقع إلـــى الجنوب
الغربي من بحيرة ايسيك كول ،تحتضن كراكول العديد
من الخبرات السياحية مثل " مسجد دونغان " الذي قام
ببنائه المسلمين الصينيون من الخشب دون استخدام
مسمار واحد ،والتفوت تجربة التلفريك هناك ،ومن ثم
التعريج على سبع ثيران والقلب المكسور.

العاصمة :بشكيك
اللغة الرسمية  :الروسية  ،القيرغيزية.
أهــم المــدن :ايســيك كــول  ،كراكــول ،اوش ،
جــال آبــاد ،والعملــة الرســمية :ســوم .
أبــرز األطبــاق :طبــق حليــب الفــرس المخمــرة،
وطبــق الدجــاج الحــار ،ووجبــة المانتــى،
ووجبــة الجمــان.
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