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أوجـز صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة ،رئيـس مجلـس الـوزراء ،حاكم
دبـي «رعـاه اهلل» ،خارطـة المسـتقبل عندمـا قـال" :مـن يتـرك نفسـه للصـدف وللظـروف المحيطـة بـه لـن
يصنـع مسـتقبله ،والتخطيـط للمسـتقبل هـو أول خطـوة فـي صنعـه ،وأن المـوارد الطبيعيـة لـن تسـتمر ،ولكـن
سيسـتمر اإلنسـان الواعـي المثقـف القـادر علـى صناعـة مسـتقبله والتكيـف مـع التغيـرات العالميـة ،متابعـاً
قولـه بأننـا" :نريـد لألجيـال المقبلـة رخـاء أكثـر ،وتعليمـاً أفضـل ،واقتصـاداً أقـوى ،وبنيـة تحتيـة مسـتقبلية
أكثـر تطـوراً عالميـاً".
لقـد شـهدت العاصمـة أبوظبـي علـى مـدى يوميـن االجتماعـات السـنوية للحكومـة ،والتـي تعـد اجتماعـات
نوعية على مسـتوى حكومات العالم ،وقد شـارك  450شـخصية من أصحاب السـمو أولياء العهود ورؤسـاء
المجالس التنفيذية في اإلمارات ،إلى جانب الوزراء ورؤسـاء الجهات الحكومية االتحادية ورؤسـاء الجهات
الحكوميـة المحليـة ووكالء الـوزارات ومـدراء عمـوم الجهـات االتحاديـة ومـدراء عمـوم الجهـات المحليـة
والـوكالء المسـاعدين والمـدراء التنفيذييـن.
وتضمنـت االجتماعـات عقـد لقـاءات ألكثـر مـن  30فريق عمل في مختلف القطاعات لبحث القضايا الوطنية،
وإطالق االسـتراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة وصوالً لمئوية اإلمارات .2071
شـهدت جلسـات االجتماعـات إطلاق  100مبـادرة وطنيـة فـي أكثـر مـن  30قطاعـاً مشـتركاً علـى المسـتويين
االتحـادي والمحلـي فـي مجـاالت االقتصـاد ،والبنيـة التحتيـة واإلسـكان ،والخدمـات الصحيـة والوقائيـة،
والشـباب ،والتوطيـن ،والبيئـة ،والطاقـة ،والتعليـم العالـي ،والبحـث العلمـي ،واإلعلام ،والخدمـات الذكيـة،
والعلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار ،والتـوازن بيـن الجنسـين ،والتميـز والكفـاءة الحكوميـة ،والقيـادات والقـدرات
الحكوميـة ،والثقافـة وغيرهـا ،كمـا تـم عقـد عـدد مـن ورش العمـل والمحاضـرات المتخصصـة التـي طرحـت
أهـم التحديـات والسـيناريوهات المتوقعـة خلال العقود الخمسـة المقبلة ،وكيفية وضـع الخطط المالئمة لها.
لقـد كان لهـذا التجمـع الكبيـر أثـر إيجابـي فـي إعـادة برمجـة المشـاركين لالصطفـاف خلـف سـارية الوطـن
والعمـل بـروح الفريـق الواحـد ،والتداخـل فـي اإلنجـاز بيـن المسـتويين االتحـادي والمحلـي ،وتبـادل الخبـرات
والتواصـل والتوافـق علـى أجنـدة وطنيـة واحدة اسـمها "أجندة الوطن" ،ولقد غمرني شـخصياً شـعور بالفخر
بـأن لدينـا حكومـة تخطـط وتنفـذ وتبنـي وتحاسـب وتق ّيـم  ...فبـورك فـي مسـعى الجميع.
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:
ريادة بيئة األعمال لتعزيز تنافسية التنمية االقتصادية في إمارة رأس
الخيمة واستدامتها.
الرســالـــة:
تخطيط النشاط االقتصادي وتنظيمه ،ودعم جهود ترويج االستثمار،
وتنافســـية بيئة األعمال؛ لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في
اإلمـــارة ،اعتماداً على كوادر مؤهلة ونظـــم ذكية متكاملة قائمة على
المعرفة واالبتكار لتحقيق سعادة المجتمع.

RAKDED_AE

األهداف االستراتيجيــــة:
» »تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي المتنـــوع والمســـتدام عـــن طريق جذب
االستثمار وتشجيعه.
» »تطوير بيئة األعمال وفق معايير التنافسية العالمية.
» »تطوير أعمال الرقابة والحماية التجارية وحماية المستهلك.
» »تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل وتوفير القيمة المضافة.
» »رفع الكفاءة المؤسسية لخدمات الدعم المؤسسي وتعزيزها .
» »تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار ونشر المعرفة والتميز المؤسسي.

E info.ded@economic.rak.ae

W www.ded.rak.ae

القيم املؤسسية:
المواطنة اإليجابية :تحمل المســـؤولية بإيجابية وخدمة الوطن بتلبية احتياجات كافة المتعاملين
»
»
وتجاوزها  -إن أمكن (اخدم مبتسماً) .
الســـعادة المؤسسية :نسعى دائما إلى الفوز بســـعادة موظفينا بما يجعلهم مواطنين إيجابيين من
»
»
الدرجة األولى (اسعد موظفيك) .
اإلبـــداع واالبتـــكار والمبادرة :نريـــد من موظفينا أن يبـــادروا بكل ما هو جديـــد وإبداعي ومبتكر
»
»
(كن مبادراً مبتكراً).
العقيدة التكاملية :تطوير إطار للحوكمة المؤسسية وتبنيه عقيد ًة متكاملة نتحلى بها .
»
»
اإلنجاز :كل إنجاز يتحقق يك ّون لبنة أساسية إلنجازات بمستويات أعلى (لنرتقِ دوما بإنجازاتنا).
»
»
مشاركة المعرفة :فريق واحد بمعارف موحدة نتشاركها جميعا (شاركهم معرفتك).
»
»

المحتـويات
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هيثم مطر
رأس الخيمة من أسرع الوجهات نمو ًا في
المنطقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استراتيجية طويلة األمد تركز على
تنويــع عـروض السيـاحــة لجـ ــذب شريحــة
أوســع من السيــاح ذوي العوائد العالية.

مسؤولية اقتصادية وخدمة مجتمعية
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اإلمارات والسعودية
تستحوذان على ثلثي الصادرات
العربية من السلع غير النفطية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 65شركة إماراتية تستثمر في 122
مشروع باألسواق السعودية بإجمالي
استثمارات مقدرة بـ 34مليار درهم.

عائشة إبراهيم
روز ميل  ..تطلق العنان لألفكار
المبتكرة والذوق العالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدمت الحكومة للمرأة كل أنواع الدعم لتمكينها
من تعزيز حضورها الفعال في المجتمع
والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
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رأس الخيمـة تتخطــى التوقعــات
وتستقبــل أكثــر من مليــون زائــر في 2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سجلت الهيئة نمو ًا نسبته  %10في
أعداد الزوار مقارنة بالعام  ،2017تعود
المساهمة األكبر فيه إلى السوق المحلية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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تقرير يسلط الضوء على أهم هذه
الفعاليات واألنشطة وانعكاساتها
االقتصادية والمجتمعية التي قامت بها
دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة.

الدكتور محمد الصديق اإلمام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوار مع المدير العام المكلف لشركة رأس
الخيمة للدواجن والعلف إللقاء الضوء على
إنتاجية الشركة والخطط االستراتيجية المقبلة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48

بالتزو فيرساتشي ..رغبة ال مفر منها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرأة ذات رأس األفاعي والتي تحول كل
شخص ينظر لها إلى حجر نتيجة للعنة
من آلهة أثينا ،ولهذا فهي تمثل "الجاذبية
القاتلة" ،من وجهة نظر جيان فيرساتشي.

48

بانوراما
اقتصادية

سعـــود بن صقــر القاسمي :اإلمـارات وطـن التسـامـح واالنفتـاح على اآلخــر

ـــــــــ

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس
األعلــى حاكــم رأس الخيمــة أن اإلمــارات بــإرث مؤسســها الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان وبحكمــة قائدهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان ،هــي وطــن التســامح والتعايــش واالنفتــاح علــى اآلخــر.
وقــال ســموه :ال شــك إن إعــان صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»  2019عام ـاً للتســامح هــو ترجمــة
لرســالة اإلمــارات الســامية القائمــة علــى مــد جســور المحبــة والســام مــع
مختلــف شــعوب العالــم ،لنؤكــد أن دولــة اإلمــارات هــي عاصمــة للتســامح
فــي العالــم أجمــع.
RAKBUSINESS | 6

وأكــد أن التســامح قيمــة أساســية فــي تكويــن دولــة اإلمــارات ،وخصلــة
متجــذرة فــي نفــوس أبنائهــا ،ويعــزز ذلــك وجــود منظومــة قانونيــة تضمــن
العــدل والمســاواة وتنبــذ العنــف والتطــرف والكراهيــة مــا خلــق بيئــة جاذبــة
ألكثــر مــن  200جنســية تعيــش علــى هــذه األرض الطيبــة.

إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
ً
عاما للتسامح ..يؤكد مكانة
الله» 2019
اإلمارات كعاصمة عالمية للتسامح

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

على العهد نلتقي ...
تكرم  56موظف ًا متميز ًا

ـــــــــ

تقديـــراً إلنجـــازات الموظفيـــن المثمـــرة ،كرمـــت
اقتصادي ــة رأس الخيم ــة  56موظفــاً وموظف ــة مم ــن
تميــزوا بعطائهــم وإخالصهــم طيلــة الفتــرة الماضيــة،
واســتحقوا التقديــر والشــكر علــى جهودهــم المثمــرة،
وج ــرى التكري ــم خ ــال اللق ــاء النص ــف س ــنوي الثان ــي
لع ــام " 2018عل ــى العه ــد نلتق ــي" ،بحض ــور د .عب ــد
الرحمـــن الشـــايب النقبـــي ،مديـــر عـــام الدائـــرة،
ومحمـــد المحمـــود ،نائـــب المديـــر العـــام ،ومـــدراء
اإلدارات وكاف ــة المس ــؤولين وموظف ــي الدائ ــرة .وأك ــد
د .عبدالرحمـــن الشـــايب علـــى إيمانـــه العميـــق بـــأن
ال ــكادر الوظيف ــي ه ــم االس ــتثمار الحقيق ــي للدائ ــرة
وس ــبب تقدمه ــا وتحقي ــق س ــمعتها المتمي ــزة ،وه ــذا
التكري ــم ه ــو حاف ــز له ــم لالس ــتمرار ب ــروح اإلب ــداع
واالبتـــكار.
وشـــمل التكريـــم فئـــات متعـــددة مثـــل فئـــة اإلدارة

المتمي ــزة ومدي ــر اإلدارة المتمي ــز ،فئ ــة أفض ــل فري ــق
عمـــل ،فئـــة الموظـــف اإلداري التنفيـــذي المتميـــز
للربعيـــن الثالـــث والرابـــع ،فئـــة نظـــام االقتراحـــات
اإللكترونيــة ،فئــة الســائق المثالــي ،فئــة المســتخدمين
المتميزي ــن ،وفئ ــة الجن ــدي المجه ــول وغيره ــم ،كم ــا
كرم ــت الدائ ــرة موظفي ــن أكمل ــوا بعطاءه ــم م ــدة 10

ســـنوات وأكثـــر ،حتـــى باتـــت بيئـــة العمـــل كاألســـرة
الثانيـــة لهـــم ،فاســـتحقوا هـــذا التكريـــم .ومـــن
الجديـــر بالذكـــر أن اقتصاديـــة رأس الخيمـــة تنظـــم
مب ــادرة عل ــى "العه ــد نلتق ــي" مرتي ــن كل ع ــام ،لتكري ــم
متميزيه ــا بم ــا يس ــهم ف ــي اإلرتق ــاء بمنظوم ــة العم ــل،
والتطلـــع لألمـــام بنظـــرة تفـــاؤل وحمـــاس.

الثقة االقتصادية في دولة اإلمارات تشهد ارتفاع ًا في الربع الرابع

ـــــــــ

أظهـــر أحدث اســـتطالع للظروف االقتصاديـــة العالميـــة ()GECSللربع الرابع واألخيـــر من العام
 ،2018الـــذي قامـــت بـــه جمعية المحاســـبين القانونييـــن المعتمدين البريطانيـــة ( )ACCAومعهد
المحاسبين اإلداريين ( ،)IMAأن الزيادة في اإلنفاق في مجال البنية التحتية قد تشكل نذير خير
بالنســـبة إلى اإلقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ورأت ليندســـي ديغوف دي نانك ،رئيس جمعية ا( )ACCAفي الشـــرق األوســـط ،أن هناك المزيد
مـــن التفـــاؤل ،مما يعنـــي أن اإلقتصاد قد يحقق أداءاً قوياً نســـبياً خالل عـــام  .2019وقالت" :قد
يش ّكل التقلب في أسعار النفط عبئاً على اإلقتصاد ،إال أن األسس القوية تعني أنه لن يكون هناك
من داع للتشدد بشكل كبير في السياسة المالية .باإلضافة إلى ذلك ،فقد الدوالر األمريكي بعض
الزخـــم الصعـــودي مع انخفاض توقعات أســـعار الفائدة ،األمر الذي يســـاهم بتشـــجيع اقتصادات
دول مجلس التعاون الخليجي على الحد من التوجه إلى مزيد من التشـــدد في السياســـة النقدية".
"كذلـــك ،ستســـاهم الزيادة فـــي اإلنفاق عموماً على مشـــاريع البنية التحتية ،وخصوصاً المشـــاريع
تحســـن جذري في
المرتبطـــة بمعـــرض "إكســـبو  "2020بدعـــم النمو .في الواقـــع ،يبدو أن هناك
ّ
المكون الفرعي لإلنفاق الحكومي ،مقابل استقرار في المك ّون الفرعي لطلبات العروض الجديدة".

 26مبادرة استراتيجية للعام 2019

ـــــــــ

ضمن خطتها االستراتيجية (  ،)2021 - 2019استقبلت اقتصادية
رأس الخيمـــة عامهـــا الجديد بوضع  26مبادرة اســـتراتيجية للعام
 ،2019وترتبـــط هـــذه المبـــادرات بمختلـــف اإلدارات واألقســـام
بالدائـــرة ،وأكد د .عبد الرحمن الشـــايب النقبـــي مدير عام دائرة
التنميـــة االقتصاديـــة ،بأن اعتمـــاد فريق التخطيط االســـتراتيجي
لهـــذه المبـــادرات هو بمثابة خطة عمل متكاملـــة لتطوير آلية عمل
المبادرات التنموية مع الشـــركاء والمســـؤولية المجتمعية وســـعادة
الموظفين واالرتقاء بأدائها .وتقوم الدائرة بكافة إداراتها وأقسامها
في كل عام بتنفيذ مبادرات متنوعة تلبي احتياجات كافة الشـــركاء
والمتعامليـــن للخـــروج بأفضل النتائج وتحقيق مســـتوى من الرضا
والســـعادة للمتعامليـــن ،والشـــركاء ،والموظفيـــن وأفـــراد المجتمع
عامـــة ،كمـــا تواصل الدائرة المضـــي بخطوات ثابتـــة في جهودها
الرامية لبناء اقتصاد ُمســـتدام ومتنوع يمتلك كافة المقومات التي
تؤهلهـــا لتحقيق االزدهار والنمو فـــي بيئة االقتصاد المحلي .وكان
مـــن أبرز المبـــادرات التي تـــم اعتمادها ،مبـــادرات مرتبطة بدعم
وتطوير األعمال والترويج لإلمارة ،ومبادرة سمعتي وهويتي ،ورأس
الخيمة تقرأ ،وكن متميزا وغيرها.
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اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي

قائد عام شرطة رأس الخيمة...

" راكز" مركز رئيسي لدعم األعمال واالستثمار في اإلمارة

ـــــــــ

أكــد اللــواء علــي عبــد اهلل بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام شــرطة رأس
الخيمــة ،أن هيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) هــي مركــز
رئيســي لدعــم األعمــال واالســتثمار فــي اإلمــارة ،ويبــدو ذلــك جليـاً مــن
خــال دعمهــا للمســتثمرين الذيــن يتطلعــون إلــى إنشــاء شــركات محليــة
أو شــركات منطقــة حــرة فــي بيئــة ف ّعالــة مــن حيــث التكلفــة ،فتوفــر لهــم
( راكــز ) مجموعــة متنوعــة مــن باقــات األعمــال والخدمــات المم ّيــزة،
باإلضافــة إلــى سلســلة مــن أحــدث المرافــق والمنشــآت.
جــاء ذلــك خــال كلمــة قائــد عــام شــرطة رأس الخيمــة ،التــي ألقاهــا
خــال زيارتــه إلــى هيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز)،
حيــث كان فــي اســتقباله الشــيخ أحمــد بــن صقــر القاســمي رئيــس هيئــة
مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) ،بحضــور العميــد عبــد اهلل
منخــس مديــر عــام العمليــات الشــرطية باإلنابــة ،والعميــد طــارق بــن
ســيف مديــر مكتــب قائــد عــام شــرطة رأس الخيمــة ،والمقــدم قضيــب
الزعابــي مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة باإلنابــة ،وعــدد
مــن ضبــاط الشــرطة ،والقائميــن علــى (راكــز) ،وذلــك بهــدف تمتيــن
عالقــات التعــاون والتواصــل بيــن شــرطة رأس الخيمــة و(راكــز) ،فضـ ً
ا
عــن دعــم األمــن االســتثماري علــى مســتوى اإلمــارة.
واســتمع اللــواء علــي بــن علــوان النعيمــي ،إلــى شــرح تفصيلــي مــن
الشــيخ أحمــد بــن صقــر القاســمي ،حــول مــا تقدمــة (راكــز) مــن
خدمــات اســتثمارية ،إذ يعمــل تحــت مظلتهــا ك ٌل مــن هيئــة المنطقــة
الح ـ ّرة بــرأس الخيمــة ،وهيئــة رأس الخيمــة لالســتثمار ،وتســتضيف
قطاعــا مــن أكثــر مــن
مــا يزيــد عــن  14000شــركة تمثــل مــا يفــوق 50
ً
 100دولــة حــول العالــم ،ممــا يضعهــا ضمــن مصــاف أكبــر المناطــق
االقتصاديــة فــي المنطقــة بأســرها.
واشــاد اللــواء علــي بــن علــوان النعيمــي ،بالنجــاح المتميــز الــذي
حققتــه (راكــز) بفضــل موقعهــا االســتراتيجي ،فــي إتاحــة الفرصــة
أمــام المســتثمرين للوصــول بــكل ســهولة إلــى األســواق الناشــئة ســريعة
النمــو فــي العديــد مــن المناطــق والــدول.
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شركة ستيفن روك..
سنستمر في االستثمار في أعمالنا لضمان أن نبقى في طليعة الصناعة

ـــــــــ

اســـتلمت مؤخراً شركة ســـتيفن روك ذ.م.م الحفارة الهيدروليكية الجديدة من شركة كاتربيلر موديل
 CAT 6020Bبحضور المهندس نصر البسطامي مدير عام شركة ستيفن روك ،و بوب دي النج الرئيس
التنفيـــذي لمجموعة شـــركة كاتربيلر ،و عصام البحر رئيس مجلس إدارة شـــركة محمد عبدالرحمن
البحر  ،الوكيل الرسمي لشركة كاتربيلر في دولة االمارات العربية المتحدة.
وقد قامت شـــركة ســـتيفن روك ذ.م.م بشـــراء  26معدة مختلفة من شركة محمد عبد الرحمن البحر
الوكيل الرســـمي لشـــركة كاتربيلر في المنطقة ،منها شـــيول  CAT 993Kوحفارات هيدروليكية CAT
 349Dوشـــاحنات نقـــل  CAT 775Gلمحجر خور خوير الذي يعـــد واحد من أكبر المحاجر في العالم،
وبقـــدرة إنتاجيـــة أكثر من  60مليون طن ســـنويا من الحجر الجيري عالي الجودة ،وباســـتالمها لهذة
الحفـــارة الهيدروليكية  CAT 6020Bالتي ســـوف تكون أكبر حفـــارة هيدروليكية من كاتربيلر تعمل في
المنطقة.
وقال المهندس نصر البســـطامي ،المدير العام لشـــركة ستيفن روك " إن الحفارة الهيدروليكيةCAT
 6020Bباإلضافة إلى  25وحدة أخرى اشترتها من مجموعة البحر ،سوف تساعد على زيادة إنتاجيتنا
وترســـيخ مكانتنا مع الشـــركة الشقيقة شـــركة أحجار رأس الخيمة  -راك روك  ،باعتبارنا واحدة من
أكبر مشـــغلي المحاجر في العالم ،و سنســـتمر في االســـتثمار في أعمالنا لضمان أن نبقى في طليعة
الصناعة".

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

 12فائزا في برنـامــج جوائــز "راكـــز"
لتميز األعمال في عامهـــا الخــامس

ـــــــــ

فازت  12شـــركة من شـــركات المنطقة الحرة برأس
الخيمة والشـــركات المحل ّية في برنامج جوائز مناطق
رأس الخيمـــة االقتصادية "راكـــز" لتم ّيز األعمال لعام
 2018الـــذي تطلقه "راكز" ســـنويا بالتعـــاون مع دائرة
التنمية االقتصادية في رأس الخيمة حيث بلغت قيمة
الجوائـــز النقدية التي منحت للشـــركات الفائزة نحو
 200الف درهم.
وشـــهدت النســـخة الخامســـة من برنامج جوائز راكز
لتميـــز األعمال زيادة كبيرة في أعداد المشـــاركين إذ
بلغت نســـبة الزيادة  %95وذلك بارتفاع عدد الطلبات
مـــن نحو  360طلبـــاً عام  2017إلى ما يزيد عن 700
طلب جديد في عام  2018وقد خضعت عملية اختيار
الشـــركات الفائـــزة بجوائـــز المركزيـــن األول والثاني
لعملية تقييم تتم على يد لجنة مســـتقلة من مؤسســـة
الدولية لألداء المتميز النتقاء المرشحين والفائزين.
وأعـــرب الشـــيخ أحمـــد بـــن صقـــر القاســـمي رئيس
مجلـــس إدارة "راكز" خالل احتفالية أقيمت خصيصا
لهذا الحدث في فندق ريكســـوس باب البحر بجزيرة
المرجان براس الخيمة عن سعادته بانطالق البرنامج
مشـــيرا إلى أنه منذ ميـــاد برنامج جوائز راكز لتم ّيز
األعمال في عام  2014تم تكريم  44شركة.
شـــهدت النســـخة الخامســـة زيادة كبيرة في

عدد المشاركين بلغت 95%

عن العام الماضي

وأكد الشـــيخ أحمـــد بن صقر القاســـمي على حرص
"راكـــز" الدائم على إقامة هذا البرنامج الذي يشـــكل
مصـــدر إلهام للهيئة يدفعهـــا نحو إحراز التفوق وذلك
برؤية عمالئها وهم يحصدون ثمار التفوق والنجاح
ال ســـيما فيما يتعلق بتزويد هـــؤالء العمالء بالحلول
التي يحتاجونها لبلوغ أهدافهم وتحقيق طموحاتهم.
ومن جهته أكد رامي جالد المدير التنفيذي لمجموعة
"راكـــز" على أن زيادة طلبـــات التقدم لبرنامج الجوائز
لعام  2018لم يكن في أعدادها فحسب بل كان أيضا
في مســـتوى جودتها كاشـــفاً عن عـــزم "راكز" على أن
يحتـــوي اإلصدار القادم لبرنامج الجوائز على المزيد
مـــن فئـــات الجوائـــز ليس حرصـــا منها على توســـيع
نطاق البرنامج فحســـب بل تشـــجيعا منها للمزيد من
الشركات على محاولة التفوق والوصول إلى مستويات
تميز أعلى.
ومـــن جانبـــه أعـــرب الدكتور عبـــد الرحمن الشـــايب
النقبـــي مدير عام دائـــرة التنميـــة االقتصادية برأس
الخيمة عن بالغ سعادته من جراء مواصلة التعاون مع
الهيئة للعام الثاني واالحتفاء بقصص النجاحات التي
تحتضنها اإلمارة.

تحسن بيئة األعمال في اإلمارة
اقتصادية رأس الخيمة تعلن نمو إصدارالرخص الجديدة بنسبة %25

ـــــــــ

في إشارة إلى تحسن بيئة األعمال في اإلمارة ،أعلنت اقتصادية رأس الخيمة في تقرير أعدته عن تطور
أعـــداد الرخـــص الصادرة عن الدائرة في العام  ، 2018وعن نمو الرخص الجديدة خالل األشـــهر الثالثة
األخيرة من العام (سبتمبر – اكتوبر – نوفمبر) بنحو  25%مقارنة مع الفترة ذاتها من العام  .2017كما نما
عدد الرخص المجددة بنحو  12%للفترة ذاتها ،وهي معدالت تعد غير مســـبوقة خالل الفترات الماضية
التي شهدت فيها هذه المعدالت نوعاً من التراخي.
وبهـــذا الصـــدد ،صرح د .عبدالرحمن الشـــايب النقبي مديـــر عام الدائرة بأن الدائرة ســـعت خالل العام
 2018إلـــى تبنـــي مجموعة من المبادارات وإطالق مجموعة من المحفزات لتحســـين بيئة األعمال ،ودعم
القطـــاع الخـــاص ومســـاندته من أجل تجـــاوز التحديات التي واجههـــا هذا القطاع خـــال العام الماضي
نتيجـــة للتطـــورات العامة التي شـــهدها العالم عموماً ،والمنطقة خصوصاً .وقد ســـاهمت هذه المبادرات
والمحفزات إلى حد كبير في إعادة الزخم مرة أخرى إلى عملية إصدار الرخص االقتصادية في اإلمارة.
ولعـــل من أهـــم هذه المبادرات والمحفزات االنضمام إلى مبادرة باشـــر أعمالـــك االتحادية التي أطلقتها
هيئة تنظيم االتصاالت ،والتي تمكن المستثمرين من إصدار رخصهم في  15دقيقية عبر الوسائل التقنية
الحديثة ،وإطالق مبادرة تساهيل  1التي تم بموجبها إعفاء المواطنين من الرسوم المحلية إلصدار رخصة
تجارة عامة ،والبدء بترخيص العربات المتنقلة ،والسماح بترخيص مراكز أعمال .كما تم إطالق مجموعة
من المحفزات تم بموجبها الســـماح بإصدار  3رخص تجارية في مقر واحد ،وتمديد ســـاعات العمل إلى
 24ســـاعة بنفس الرســـم الحالي ،وزيادة األنشـــطة التي يتم مزاولتها من المنزل بموجب رخصة الغد إلى
ً
فضـــا عن دعم الرخـــص االقتصادية التي تتأثر أعمالها نتيجة ألعمـــال البنية التحتية التي
 34نشـــاطاً،
تقوم بها الجهات الحكومية المحلية.
وأ ّكد النقبي عزم الدائرة على االستمرار في العمل على تقديم مزيد من الدعم والرعاية لكافة المستثمرين
وأصحاب الشـــركات بما يؤمن لهم بيئة عمل مناســـبة تســـمح بإطالق طاقاتهم في العمل واإلنتاج في كافة
القطاعـــات االقتصادية ،مشـــدداً في ذات الوقت علـــى أن الدائرة تولي عناية خاصة للمســـتثمرين ورواد
األعمال من الشباب المواطنين ،وتعمل على توفير العمل والنجاح لمشاريعهم الريادية واالبتكارية.
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سعادة هيثم مطر ،الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحةـ
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بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

هيثـــم مطـــر...

من زار رأس الخيمة قبل العام  2015ويزروها اليوم ،سيالحظ هذه النقلة النوعية الشاسعة التي خطتها اإلمارة في كل تفاصيلها،
وسيصاب بالدهشة من تطور وجهها الحضاري مع بقاء روحها األصيلة تعبق بالعراقة وتعكس تراث المنطقة بكل فخر ،فقد
تمكنت رأس الخيمة خالل فترة قصيرة من تغيير صورتها السياحية النمطية لتعزز حضورها بكل جدارة كوجهة سياحية
للمغامرات والرفاهية واألصالة .ويمكننا القول أنه لم يحدث أن تماهى اسم مدير باسم منظمته كما حدث مع هيثم مطر ،الرئيس
ً
ً
ً
نظرا للنهضة الكبيرة
وثيقا
ارتباطا
التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الذي بات اسمه يرتبط بسياحة رأس الخيمة
والمميزة التي طرأت على اإلمارة منذ توليه مهام منصبه هذا ،في العام  ،2015راك بيزنس التقت سعادة هيثم مطر لتقف معه على
هذه التجربة القيادية الناجحة التي رسخت حضور اإلمارة على خارطة الوجهات السياحية العالمية .وكان الحوار اآلتي:
حوار :خــولة إبراهيــم

من ــذ توليك ــم منص ــب الرئي ــس التنفي ــذي لهيئ ــة رأس الخيم ــة لتنمي ــة
الس ــياحة ،ش ــهد القط ــاع الس ــياحي ف ــي إم ــارة رأس الخيم ــة قف ــزة نوعي ــة
واضحة ،كيف حققتم هذه اإلنجازات وما هي التحديات التي واجهتكم؟
أود بداية أن أشدد على الدور الهام لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاســـمي ،عضو المجلـــس األعلى حاكم إمارة رأس الخيمـــة ،الذي طالما
شـــجعنا على الســـعي لتحقيق اإلنجازات العظيمة في كل خطوة ومشـــروع.
ونتيجـــة لذلـــك ،نمضـــي قدماً نحو األفضـــل لتحقيق مزيد مـــن اإلنجازات
واألهداف التي تلبي تطلعاتنا وتتجاوزها.
اخترنا شـــعار "أكثر من مجرد رحلة" ليكون شعارنا لدى إطالق استراتيجية
الوجهـــة الســـياحية فـــي أوائـــل عـــام  .2016وقبـــل إطالقنا اســـتراتيجية
الوجهة الســـياحية ،ســـاد اعتقاد خاطئ بأن إمارة رأس الخيمة وجهة تضم
المنتجعـــات الجميلة والشـــواطئ الســـاحرة فقـــط .ولتغيير نمـــط التفكير
السائد هذا ،سعينا للبحث عن تبني قطاعات سياحية جديدة ،وقد أفضت
دراســـاتنا البحثية في عـــام  2015إلى إطالق اســـتراتيجية جديدة للوجهة
نواصـــل فيهـــا الترويـــج لعروضنـــا ومنتجاتنا ضمـــن القطاعـــات الترفيهية
الرئيســـية الثالثة :قطاع ســـياحة المغامرات وعشـــاق استكشاف الثقافات
والراغبين باالستجمام واالسترخاء في المرافق الفاخرة.
وقد ســـاهمت استراتيجية الوجهة الســـياحية في جذب عدد من العالمات
التجارية الجديدة ألبرز الفنادق والمنتجعات وإنشـــاء المنتجات الســـياحية
ومناطق الجذب الجديدة التي ستتيح للزوار رؤية ما هو أكثر من المنتجعات
الكتشـــاف مـــا توفره اإلمارة مـــن ثقافة غنيـــة وتاريخ عريـــق ومعالم جذب
طبيعية ســـاحرة .وعالوة على ذلك ،ستســـتمر استراتيجية "الوجهة 2019-
 "2021الجديدة في دعم رؤية اإلمارة الطموحة.
وخالل أقل من عامين على إطالق استراتيجية الوجهة السياحية ،تصدرت
إمـــارة رأس الخيمة العناويـــن العالمية بدخولها موســـوعة غينيس لألرقام

القياســـية ألطول مســـار انزالقي في العالم على قمة جبل جيس ،أعلى قمة
جبليـــة في دولة اإلمـــارات العربية المتحدة .ليس هذا وحســـب ،فقد قمنا
بتوسيع نطاق األسواق التي يأتي منها زوار اإلمارة عقب نجاحنا في توقيع
العديد من االتفاقيات مع مشـــغلي الرحالت وشركات الطيران من مختلف
أنحاء العالم.
أضـــف إلـــى ذلـــك أننا اســـتقطبنا العديـــد من أشـــهر العالمـــات الفندقية
لالرتقـــاء بقطـــاع الضيافة فـــي رأس الخيمة إلى أرقى المعاييـــر العالمية،
وقمنـــا بتصميم العديد من الفعاليات المتميـــزة لقطاعي األعمال والترفيه
على حد ســـواء علـــى الصعيدين العالمـــي واإلقليمي ،ونجحنا في ترســـيخ
مكانة اإلمارة كوجهة رائدة ألنشـــطة المغامرات الطبيعية وتجارب الضيافة
العربية األصيلة والرفاهية واالسترخاء.
قمتم مؤخر ًا بإطالق اس ــتراتيجية الوجهة  ،2021 - 2019ما الجديد حول
هذه االستراتيجية؟
تمتد اســـتراتيجيتنا الســـياحية حتى العام  2025وتتضمن أهدافاً محددة
علـــى صعيد النمو ،تتمثل في تعزيز مســـاهمة قطاع الســـياحة في إجمالي
الناتج المحلي وحفز اهتمام المســـتثمرين لبنـــاء الفنادق وتوفير المنتجات
السياحية.
ً
أطلقنـــا مؤخرا اســـتراتيجية الوجهـــة  "2021 - 2019الجديـــدة والتي تعد
امتداداً لإلنجازات التي حققتها االســـتراتيجية الســـابقة منذ إطالقها في
عـــام  .2016وفي ضـــوء الطلب واإلقبـــال المتزايد من الزوار والشـــراكات
اإلقليميـــة والعالميـــة المتينة التـــي أبرمتها الهيئة ،إضافة إلـــى العديد من
المشـــاريع والمعالـــم التي تم إطالقها خالل األعـــوام الماضية القليلة ،فإن
إمارة رأس الخيمة ملتزمة بتأكيد مكانتها كأســـرع وجهة ســـياحية نمواً في
المنطقـــة مـــن خالل عرض محفظتهـــا الغنية بالمعالـــم والتجارب األصيلة
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ضمن األسواق المستهدفة اإلقليمية والدولية.
تـــم تصميـــم "اســـتراتيجية الوجهـــة "2021 - 2019
الجديدة من أجل تطبيق أفضل الممارسات في قطاع
السياحة وف ًقا للمعايير الدولية ،وذلك لتحويل صناعة
الســـياحة في إمارة رأس الخيمة إلى محرك مستدام
لالقتصـــاد .وســـيركز البرنامـــج االســـتراتيجي الذي
ســـينفّذ على مدار ثالث ســـنوات ،على تنويع عروض
السياحة في اإلمارة لجذب شريحة أوسع من السياح
والـــزوار ذوي العوائـــد العاليـــة والباحثين عن تجارب
أصيلـــة ،وتســـريع االســـتثمارات األجنبيـــة والمحلية
فـــي قطـــاع الســـياحة ،ورعايـــة المشـــاريع الصغيرة
والمتوسطة المحلية لخلق المزيد من فرص التوظيف
واألعمال لمواطنـــي رأس الخيمة ،إضافة إلى إعطاء
األولوية لمنتجات المغامرات المستدامة والتي ترتكز
على الطبيعة والتجارب الثقافية األصيلة.

استراتيجية طويلة األمد تركز
على تنويــع العـروض السيـاحيــة
في رأس الخيمـــة لجــــذب
شريحــة أوســع من السيــاح
والزوار ذوي العوائد العالية
والباحثين عن تجارب أصيلة

تبوأت ــم مؤخ ــر ًا منص ــب ممث ــل ع ــن منطق ــة الش ــرق
األوس ــط ف ــي منظم ــة الس ــياحة العالمية ،كي ــف لهذا
المنص ــب أن يع ــزز مكان ــة رأس الخيمة عل ــى الصعيد
العالمي؟
ً
يسعدني اختياري نائبا لرئيس مجلس إدارة األعضاء
في هذه المنظمة المرموقة عالمياً .وسأسعى جاهداً
لتحقيق الهدف االســـتراتيجي المتمثل بتعزيز مكانة
اإلمارة وتســـليط الضوء على اســـتراتيجية الســـياحة
المســـتدامة التي تتبناهـــا اإلمارة وعملها المســـتدام
ومبادرات التطوير التـــي أطلقتها أمام جمهور عالمي
واســـع التأثير .وسيســـهم هذا التعيين بتعزيز قدرتنا
الجماع ّيـــة علـــى إبـــراز أداء رأس الخيمـــة كوجهـــة
ســـياحية على امتداد جميع منتجات قطاع الســـياحة
ً
فضـــا عن تســـليط الضـــوء على فرص
والضيافـــة،
االستثمار والشراكة القيمة المتاحة في اإلمارة.
تحرص ــون عل ــى تطبي ــق اس ــتراتيجية مس ــتدامة
للسياحة ،كيف تخططون لتحقيق ذلك؟
تقوم اســـتراتيجية السياحة المســـتدامة التي نطبقها
علـــى عدة ركائز ،منها التزامنـــا بدعم جهود الحفاظ
علـــى إرث رأس الخيمـــة الثقافـــي ومعالمها الطبيعية
ومنظومتهـــا البيئيـــة ،ولهذا نعمل جنبـــاً إلى جنب مع
األطراف والشـــركاء كافة في قطاع السفر والسياحة
والمجتمع المحلي لضمان تحقيق الفوائد االقتصادية
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واالجتماعيـــة القصـــوى مـــن القطـــاع الســـياحي في
اإلمارة.
وفـــي صميـــم اســـتراتيجيتها المتعلقـــة بالســـياحة
المستدامة ،تطبق هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
فـــي عملياتها وقراراتها اليومية مجموعة من المبادئ
التـــي تحـــدث فارقاً إيجابيـــاً في قطاع الســـياحة في
اإلمـــارة لترســـيخ مكانتها كقدوة للوجهات الســـياحية
األخرى في المنطقة والعالم..
وتســـتند االســـتراتيجية إلى خمســـة محاور رئيســـية
تشمل العمل متعدد المسارات الذي نقوم به ،ويضم كل
محور خارطة طريـــق مفصلة لخطوات عملية تخضع
للقياس عبر مؤشـــرات األداء الرئيســـية ستقوم هيئة
رأس الخيمة لتنمية الســـياحة بإنشـــاء تقارير حولها.
ويركز المحور األول حول نمو الســـياحة المســـتدامة
مع التركيز على تعزيز قيمة وإيرادات الســـياحة ،بدالً
مـــن االكتفاء بزيـــادة عدد الزوار وحســـب .وســـتلتزم
هيئـــة رأس الخيمة لتنمية الســـياحة بدعم المقومات
التراثية والثقافيـــة والطبيعية والمحافظة على البيئة
في جميع أنحاء اإلمارة .وســـتعمل إلى جانب الشركاء
في قطاعات الســـفر والسياحة والمجتمعات المحلية
لتحقيـــق أكبر فائدة اقتصادية واجتماعية من القطاع
الســـياحي؛ كما ســـتحرص على اغتنام الفرص التي
تعـــود بأكبـــر الفوائـــد االقتصادية ،آخذة بالحســـبان

عدد الزوار وانفاقهم (ســـابقاً وحالياً) والنمو المتوقع
لقطاع السياحة والسفر على الصعيد العالمي.
وينطـــوي ذلـــك علـــى تنويـــع قاعـــدة المنتجـــات التي
توفرها اإلمارة حالياً ودفع النمو المســـتدام لخيارات
اإلقامة المتوفرة.
أمـــا المحـــور الثاني مـــن االســـتراتيجية ،فيركز على
تطويـــر وإدارة الوجهـــات والمنتجـــات الســـياحية في
اإلمـــارة ،والبحث عـــن أفضل الممارســـات التي تتيح
لهيئـــة رأس الخيمـــة لتنميـــة الســـياحة االســـتفادة
مـــن المـــوارد الطبيعية لإلمـــارة (الجبال والســـواحل
والصحـــراء والينابيع) والتراث الغنـــي الذي يعود إلى
 7000عام ،في ســـبيل دعم هدفها لجذب  1.5مليون
زائـــر إلى رأس الخيمة بحلول نهاية عام  ،2021و2.9
مليون زائر بحلول عام .2025
وتركـــز االســـتراتيجية علـــى ثالثة قطاعـــات ترفيهية
رئيسية :قطاع سياحة المغامرات وعشاق استكشاف
الثقافـــات والراغبيـــن باالســـتجمام واالســـترخاء في
مرافـــق فاخرة .وتم أيضـــاً وضع خارطة طريق تهدف
إلـــى تعزيز مكانة اإلمارة كوجهة ســـياحية مســـتدامة
توفـــر للـــزوار فرصـــة االســـتمتاع بطبيعتهـــا الخالبة
والتجارب الثقافية المتنوعة.
وبنـــاء على رؤيـــة واضحة المعالم ،تعكـــف هيئة رأس
الخيمة لتنمية الســـياحة على تحويل الطبيعة الخالبة

بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

وعلى صعيد المشـــهد الثقافي ،مازالت رأس الخيمة
تحتضن ثالث بيئات لتجربة عربية أصيلة :الشـــاطئ
والجبـــال والصحراء ،والتي ما زالت معالمها األصيلة
في متنـــاول الزوار الراغبين فـــي االطالع على لمحة
مـــن ماضي اإلمارة العريق مـــن خالل المواقع األثرية
والمتاحـــف ومعالم الحياة الريفية التي لم يطرأ عليها
تغيير يذكر.
م ــا ه ــي األس ــواق الدولي ــة الت ــي تص ــدر أكب ــر عدد من
زوار رأس الخيمة؟
حققت رأس الخيمة نمواً من خانتين في أعداد الزوار
القادميـــن من األســـواق الدوليـــة ،وحلّـــت ألمانيا في
المقدمة كمصدر أول للسياح ،تلتها روسيا ثم المملكة
المتحدة والهند ودول الشمال وأوروبا الشرقية.

توفر “جزيرة المرجان” أكثر
من  1600غرفة فندقيـــة
من فئة الخمس نجوم قيد
التشغيــل من قبــل عــدة
عالمات تجارية مرموقــة
فـــي اإلمارة إلى وجهات ســـياحية يســـتمتع بها جميع
الزوار .ففي األعـــوام القليلة الماضية ،أطلقت الهيئة
ثالثـــة مشـــاريع ترفيهيـــة جديدة صديقـــة للبيئة على
جبل جيس ،لترســـخ بذلـــك مكانته المتميـــزة كوجهة
لعشـــاق المغامـــرات والطبيعـــة الخالبة فـــي منطقة
الشـــرق األوسط ،تستكمل المشهد السياحي المتميز
في اإلمارات الشقيقة .تشـــمل المشاريع "فيا فيراتا"
(المســـار الحديـــدي) الـــذي يضم مســـارات للمشـــي
وثالثـــة مســـارات انزالقية ،إضافة إلـــى منتزه منصة
المشـــاهدة الجديدة "جبل جيس فاليت" أطول مسار
انزالقي في العالم ،والذي تم إطالقه فبراير .2018
ما الذي يميز المنتج السياحي في رأس الخيمة عن
غيره في الوجهات األخرى؟
تعـــد إمارة رأس الخيمـــة وجهة فريدة من نوعها تمنح
الـــزوار فرصة عيش مغامـــرة طبيعية وتجارب ثقافية

متميزة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وفـــي إطـــار جهودنـــا لتعزيـــز موقـــع اإلمـــارة كوجهة
ســـياحية رائـــدة ،نركز في هيئـــة رأس الخيمة لتنمية
الســـياحة على تصميم منتجات تتكامـــل في طبيعتها
مـــع ما تقدمه اإلمارات األخرى وتشـــكل إضافة ق ّيمة
للمشهد الســـياحي في الدولة بشكل عام ،حيث تبعد
اإلمـــارة عن مطار دبي الدولي مدة  45دقيقة؛ وتمتاز
بشريطها الساحلي الساحر بطوله البالغ  64كيلومتراً
والصحراء الذهبية والجبال الشاهقة.
وتتمثل الميزة التنافســـية إلمارة رأس الخيمة بما تعد
به المسافرين والزوار من تجربة عربية أصيلة ستلبي
كافة تطلعاتهم.
وتفخـــر إمارة رأس الخيمة بكونها عاصمة الســـياحة
الخارجية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .السيما
وأنها تحتضـــن جبل جيس ،أعلى قمة جبلية في دولة
اإلمـــارات العربية المتحدة والتـــي يصل ارتفاعها إلى
 1934متراً فوق مســـتوى ســـطح البحر .وعالوة على
ذلـــك ،تحتضن اإلمارة "فيا فيراتـــا" الذي يتيح للزوار
إمكانيـــة تســـلق الصخـــور والجبال ركـــوب الدراجات
الهوائية ومســـارات المشي لمســـافات طويلة ،كما أن
اإلمـــارة موطـــن لتجربـــة "جبل جيس فاليـــت" ،أطول
مســـار انزالقـــي في العالم حســـب موســـوعة غينيس
لألرقام القياسية العالمية.

يعد جبل جيس وجهة الجذب األبرز في رأس الخيمة،
ماذا عن مشاريع التطوير الحالية والمستقبلية؟
أعلنا مؤخراً عن انطالق األعمال اإلنشـــائية لتشـــييد
معلـــم جديـــد ورائد لســـياحة المغامرات فـــي اإلمارة
تحت مسمى "جولة المسار االنزالقي في جبل جيس"،
وذلك في "منتزه تورو فيردي للمغامرات " على القمة
الجبليـــة األعلى في دولة اإلمـــارات العربية المتحدة.
ويأتي المشروع الجديد ليضيف معلماً جديداً عالمي
المســـتوى إلى محفظة ســـياحة المغامرات المتنامية
التـــي تحتضنها إمـــارة رأس الخيمـــة ،وبالتالي تعزيز
مكانتها كإحدى أســـرع الوجهات الســـياحية نمواً في
المنطقة.
وســـوف يضيف منتـــزه مغامـــرات جبل جيـــس الذي
ســـتتولى تشـــغيله "تورو فيردي"  ،مجموعة من ألعاب
التحليق الجديدة التي تشـــكل امتـــداداً لمغامرة "جبل
جيس فاليت :أطول مســـار انزالقي في العالم" الذي
يمتد على طول  2.8كيلو متراً.
ويأتي إطالق منتـــزه مغامرات جبل جيس المغامرات
الجديـــد كداللة إضافية على الجهود المتواصلة التي
تبذلها إمارة رأس الخيمة لتوســـيع وتطوير محفظتها
المتنامية من وجهات ومنشـــآت المغامرات ترســـيخاً
لمكانتهـــا كوجهـــة مفضلـــة لســـياحة المغامـــرات في
المنطقـــة .ومنـــذ إطالقها ،اســـتقبلت مغامـــرة "جبل
جيس فاليت :أطول مســـار انزالقي فـــي العالم" أكثر
مـــن  25ألف مغامـــر ،هذا وســـيتم البـــدء بالعمليات
االنشـــائية الخاصـــة بمخيـــم جبلـــي فاخـــر يضم 47
فيـــا إضافة إلى أكاديميـــة لتعليم مهارات العيش في
البراري خالل الربع األول .2019
وســـتضم تجربـــة ( )BULL MAZEفـــي حديقة منصة
المشـــاهدة والمتوقـــع إطالقهـــا في الربـــع الثاني من
العـــام المقبل 35 ،عائقاً معلقاً في الهواء موزعة على
ثالثة طوابق بارتفاع  20متراً ،لتتيح للمغامرين إطالق
قدراتهـــم الكامنـــة وتحـــدي أنفســـهم .أمـــا المغامرة
الثالثـــة ،فهـــي ( )CLIMBING TOWERفـــي حديقـــة
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منصة المشاهدة أيضاً ،وستتضمن مجموعة متنوعة
من األنشـــطة بدءاً من تجارب التسلق السهلة للصغار
إلـــى الســـالم الحلزونيـــة والقفـــز الحر باســـتخدام
أحـــدث التقنيات ،الختبار قـــدرات الباحثين عن أكثر
المغامرات تشـــويقاً ،ومن المقـــرر افتتاحها في الربع
الثاني .2019
وقد كشـــفنا مؤخـــراً عن إضافـــة جديدة إلـــى قائمة
المغامـــرات المتميـــزة التي نوفرها ،تتمثـــل في حلبة
الجليـــد الصناعيـــة في منتزه منصة المشـــاهدة على
جبـــل جيس ،تطل على السلســـلة الجبلية األكثر روعة
في دولة اإلمارات وتقدم للزوار تجربة واقعية مدهشة
للتزلج على الجليد خالل أشهر الشتاء.
وســـيكون بإمكان زوار وســـكان دولة اإلمارات العربية
المتحدة الوصول بســـهولة إلـــى أعلى قمة جبلية على
مســـتوى الدولة بفضل خدمـــة الحافالت التي تنقلهم
إلـــى قلـــب الوجهة ،لتتيـــح للجميع وصوالً ســـه ً
ال إلى
أطول مســـار انزالقي في العالم وإلـــى حديقة منصة
المشـــاهدة ،ومنتزه المغامرات .ويمكن حجز التذاكر
عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي WWW.JEBELJAIS.AE/
.SHUTTLEBUS
ماذا توفر اإلمارة للسياح والزوار الذين يتطلعون إلى
قضاء تجربة إقامة عائلية؟
ال يزال قطاع الســـياحة العائلية واحداً من القطاعات
الســـياحية الرئيسية في رأس الخيمة .وسنستمر في
هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالعمل على جذب
العائـــات عبر تنظيـــم الفعاليات واألنشـــطة المميزة
طـــوال العام .ويعد نصف مارثون رأس الخيمة واحداً
من أبرز الفعاليات التي تترقبها العائالت السيما وأنه
بـــات يضم مجموعة من األنشـــطة الخاصة باألطفال

والعائالت.
أال تالحظ ــون أن مط ــار رأس الخيم ــة ال يزال بحاجة
إلى مزيد من التطوير الس ــتيعاب العدد المتوقع من
الزوار الدوليين وتلبية تطلعاتهم؟
ّ
دشـــن مطـــار رأس الخيمـــة الدولـــي مؤخـــراً منطقة
الســـوق الحـــرة بحلتها الجديـــدة ،وذلك فـــي أعقاب
عمليات تجديد شاملة أجريت عليها.
وتـــم تحديـــث منطقة متاجـــر التجزئة ضمن الســـوق
الحـــرة في صالتـــي المغادريـــن والقادمين اســـتجابة
ألعداد المسافرين المتنامية خالل السنوات األخيرة،
إذ تحـــرص الســـوق الحـــرة فـــي مطـــار رأس الخيمة
علـــى االرتقـــاء بتجربة تســـوق المســـافرين من خالل
احتضانهـــا لمجموعـــة واســـعة مـــن أرقـــى العالمات
التجارية العالمية.
وفي العام الماضي ،وســـعت هيئة رأس الخيمة لتنمية
الســـياحة نطاق شـــراكتها مع مجموعـــة ( ،)TUIأكبر
شـــركة متخصصة فـــي قطاع الســـياحة فـــي العالم،
وشركة "ايتاكا" ( )ITAKAإلطالق  6رحالت أسبوعية
جديـــدة مـــن  4مطارات فـــي بولندا ،نتيجـــة تصاعد
شعبية اإلمارة بين الزوار البولنديين.
وفي إطـــار التزامهـــا الحثيث باســـتقطاب الزوار من
أســـواق أوروبية رئيســـية ،تعاونت هيئـــة رأس الخيمة
لتنمية السياحة مع مطار رأس الخيمة الدولي لتسيير
أول رحلـــة مباشـــرة من العاصمة التشـــيكية براغ إلى
رأس الخيمة في الصيف الماضي ،بالتعاون مع وكالة
فيستشر للسفريات في التشيك.
وفـــي الوقـــت الراهـــن ،يســـتقبل مطـــار رأس الخيمة
الدولي رحالت مباشرة عارضة ومجدولة من مختلف
الوجهـــات العالمية بما فيها :القاهرة؛ وإســـام أباد؛

وجـــدة؛ والهور؛ وبيشـــاور؛ وكاليكوت؛ وكاتوفيتشـــي؛
وبوزنان؛ ووارسو؛ وروكلو؛ وبراغ وموسكو؛ إضافة إلى
لوكسمبورج.
م ــن المنتظ ــر أن تعلن إمارة رأس الخيمة إطالق عدد
كبي ــر م ــن الغ ــرف الفندقي ــة خ ــال الفت ــرة المقبل ــة.
م ــا ه ــي خططك ــم للحف ــاظ عل ــى مع ــدالت اإلش ــغال
المرتفعة؟
فـــي ضـــوء الطلـــب واإلقبـــال المتزايـــد من الـــزوار،
والشـــراكات اإلقليمية والعالمية المتينة التي أبرمتها
الهيئـــة ،إضافـــة إلى العديـــد من المشـــاريع والمعالم
التـــي تم اطالقها خالل األعوام الماضية القليلة ،فان
إمـــارة رأس الخيمة ملتزمـــة بتأكيد مكانتها كأســـرع
وجهة ســـياحية نمـــواً في المنطقة مـــن خالل عرض
محفظتهـــا الغنية بالمعالم والتجـــارب األصيلة ضمن
األسواق المســـتهدفة اإلقليمية والدولية وتعزيز عدد
زوار اإلمارة خالل السنوات القادمة.
ويمثـــل توفير الغرف الفندقية مســـتقب ً
ال محط تركيز
أساسي لدعم الشهرة المتنامية التي تحظى بها اإلمارة
بين الســـياح المحليين والعالميين ،حيث من المخطط
إضافـــة  5000غرفة فندقية إلى  6500غرفة متوفرة
حاليـــاً بالتزامـــن مع عـــزم أبـــرز العالمـــات الفندقية
العالمية على افتتاح فنادق لها في اإلمارة مثل ماريوت
وموفنبيك وشيراتون وأنانتارا وريدزور وإنتركونتنينتال
وكونراد ،خالل األعوام الثالثة القادمة.

هيثم مطــر
ماجس ــتير في إدارة األعمال والتس ــويق عام
 2008م ــن "جامع ــة ليفربول" ف ــي المملكة
المتحدة.
بكالوري ــوس ف ــي إدارة األعم ــال ع ــام
 1993م ــن "جامع ــة فلوري ــدا الوس ــطى"،

و"بكالوريوس ف ــي إدارة األعمال عام ١٩٩١
م ــن "جامعة والية جورجي ــا" في الواليات

المتحدة األمريكية.
ش ــغل منص ــب نائ ــب الرئي ــس اإلقليم ــي
للمبيع ــات ف ــي الش ــرق األوس ــط وإفريقيا
وأوروبا وتركيا وروس ــيا في "ش ــركة هيلتون

العالمية" بين  2011و .2015
تول ــى ع ــدة مناصب في "مجموع ــة فنادق
انتركونتيننت ــال" ،منه ــا مدي ــر العملي ــات
في الش ــرق األوس ــط وأفريقيا بي ــن 2010
و  ،2011و مدي ــر ع ــام ف ــي لبن ــان ،ومدي ــر
تجاري للش ــرق األدنى بين  2009و ،2010
ومدي ــر المبيعات والتس ــويق بي ــن  2006و
 2009إضاف ــة إلى عمل ــه مدير ًا للمبيعات
والتس ــويق ف ــي "فن ــادق ومنتجع ــات
إنتركونتيننتال" بين  2000و .2005
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استثمــر

نمو الشركات مابين "المستثمر االستراتيجي" و "المستثمر العادي"
شــهدت منطقــة الشــرق األوســط نمــواً هائـ ً
ا وقــدراً كبيــراً مــن التحديــات
فــي الســنوات العشــر الماضيــة .وقــد عملــت الكثيــر مــن الشــركات علــى
اســتغالل موجــة النمــو مــن أجــل مضاعفــة تطويــر أعمالهــا .فــي الوقــت
عينــه ،واجهــت شــركات أخــرى بعــض الصعوبــات ،إمــا بســبب مقاومتهــا
للتغييــر أو بســبب التحديــات االقتصاديــة التــي شــهدتها األســواق .تزامنـاً،
المتخصصــة مــن ظــروف الســوق المتغ ّيــرة
اســتفادت بعــض الشــركات
ّ
والتح ـ ّوالت الســريعة فــي مجــال التكنولوجيــا وقامــت بتطويــر منتجــات
وخدمــات فريــدة تلبــي احتياجــات عمالئهــا المحــددة.
تع ـ ّد الرعايــة الصحيــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات
المهنيــة واإلعــام والترفيــه والخدمــات اللوجســتية والنقــل والطاقــة
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والمرافــق العامــة والتعليــم بعض ـاً مــن القطاعــات األساســية التــي تحتــل
المتخصصــة
الصــدارة فــي مجــال االبتــكار؛ وهنــاك الكثيــر مــن الشــركات
ّ
التــي تقــدم منتجــات وخدمــات تلبــي االحتياجــات المحــددة لهــذه
القطاعــات .ويقــع الكثيــر مــن هــذه الشــركات فــي فئــة الشــركات الصغيــرة
إلــى المتوســطة .وفــي أغلــب الحــاالت ،تطمــح هــذه الشــركات لتســريع
نمــو أعمالهــا بشــكل كبيــر وفــي وقــت ســريع .لكــن ،وعلــى الرغــم مــن
امتــاك هــذه الشــركات للمهــارات المناســبة واألفــكار المبدعــة وقابلــة
للتطبيــق واإلمكانيــات المناســبة ،غالبــاً مــا يشــ ّكل النقــص فــي رأس
المــال عائق ـاً أمــام تطورهــا .نظــراً إلــى حجمهــا ونطاقهــا ،فــإن الكثيــر
مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة غالبـاً مــا تكــون غيــر معروفــة بشــكل

استثمــر

فــرص استثمــاريــة

علـــى الرغـــم مـــن امتـــاك بعـــض
الشـــركات المهـــارات المناســـبة
واألفـــكار اإلبداعيـــة ،يظـــل توافـــر
ً
عائقـــا أمـــام تطورهـــا
رأس المـــال
ٍ
كاف فــي أوســاط المســتثمرين المحترفيــن ،وينتهــي
ً
بهــا األمــر أحيانـا إلــى تأميــن التمويــل مــن المســتثمرين
الفردييــن أو مــن المعــارف المقربيــن ،بمعــدل فائــدة
أعلــى بكثيــر.
وقــال ســوراب فيرمــا  ،رئيــس تكنولوجيــا المعلومــات
والتحــول الرقمــي ،منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا
فــي شــركة "فروســت آنــد ســوليفان"" :تحتــاج منظومــة
المســتثمرين الضرورييــن لنمــو قطــاع الشــركات
المتوســطة إلــى عــدد مــن المســتثمرين المالئكــة
لتقديــم التمويــل األولــي ،باإلضافــة إلــى مشــغلي
األســهم الخاصــة وأصحــاب رؤوس األمــوال المغامرين.
وينشــط هــؤالء جميعــاً بشــكل كبيــر فــي منطقــة
الشــرق األوســط وأفريقيــا ،وقــد شــهدنا مــا يكفــي
مــن الحركــة فــي هــذا المجــال فــي الســنوات القليلــة
الماضيــة .لكــن يتعيــن علــى الشــركات التــي تتطلــع إلــى
كســب التمويــل إلــى وضــع مقاربــة ّ
منظمــة لتحديــد
المســتثمرين المحتمليــن واســتقطابهم ".وأضــاف:
"تتطلــب هــذه العمليــة ،علــى الرغــم مــن بســاطتها ،إلــى
المتخصصــة بهــدف إعــداد "مذكــرة
بعــض المهــارات
ّ
معلومــات" مقنعــة وجذابــة وتحديــد المســتثمرين
المحتمليــن الذيــن ال يقتصــر الهــدف مــن وجودهــم
علــى الحصــول علــى حصــة فــي الشــركة ،بــل الذيــن
يكونــون موجوديــن بصفــة "مســتثمرين اســتراتيجيين"،
يدعمــون النمــو طويــل األجــل للشــركة".
وفــي حيــن أن الفــرص المؤاتيــة البتــكار المنتجــات
والخدمــات متوافــرة بشــكل كبيــر؛ إال أن األمــر يســتغرق
قــدراً كبيــراً مــن الوقــت واالســتثمار المالــي .فالوقــت
الضــروري لتطويــر منتجــات وخدمــات جديــدة أمــر ال
بـ ّد منــه ،ويمكــن تســريعه جزئيـاً مــن خــال عمليــة إدارة
فعالــة للبرامــج وغيرهــا مــن الدعــم اإلضافــي.
توجــد أمثلــة كثيــرة علــى قيــام الشــركات ببنــاء حلــول
مبتكــرة قائمــة علــى التكنولوجيــا الناشــئةـ مثــل أنترنــت
األشــياء ،وأنترنــت األشــياء الصناعيــة ،والــذكاء
االصطناعــي وعلــم الروبوتــات وتكنولوجيــا التعامــات
الرقميــة "بلــوك تشــاين" ،وغيرهــا ،كذلــك يتوفــر
العديــد مــن فــرص االبتــكار فــي مجــاالت التكنولوجيــا
فــي قطاعــات أخــرى مثــل الســيارات والنقــل والمرافــق
والخدمــات العامــة والخدمــات المصرفيــة والماليــة
وتجــارة التجزئــة وغيرهــا .ويحتــاج تطويــر حــاالت
االســتخدام فــي هــذه المجــاالت إلــى مجموعــة مــن
المهــارات المتخصصــة ،أي إلــى المــوارد البشــرية التــي
تتمتــع بالعقــل والمهــارات المبتكــرة ،والتــي يُتفــق أن
الحصــول عليهــا مكلــف للغايــة .وهــذا بــدوره يرتبــط
بالقــدرة االســتثمارية للشــركات المتوســطة

مستقبل واعد لسوق السلع الفاخرة على األنترنت

ـــــــــ

أصدرت مؤخراً شـــركة االستشارات اإلدارية العالمية

"بين آند كومباني" دراســـتها الســـنوية السابعة عشرة
حول ســـوق السلع الفاخرة ،والتي سلطت الضوء على
ســـبعة اتجاهات جديدة ستحدد مستقبل سوق السلع
الفاخرة.
واصلـــت مبيعات الســـلع الفاخرة مـــن خالل اإلنترنت
نموهـــا في العام  2018بالمقارنة مع مبيعات المتاجر
التقليدية ،مرتفعة بنسبة  %22عن العام  2017لتصل
إلى  122مليار درهم .واستحوذ سوق الواليات المتحدة
علـــى ما يقرب من نصف المبيعات عبر األنترنت ،إال
أن األســـواق اآلســـيوية بدأت بالظهور كمحرك جديد
لنمو مبيعات الســـلع الفاخرة ،متقدمة بشـــكل طفيف
عن أوروبا .وحافظت مبيعات االكسســـوارات الفاخرة
علـــى مكانتهـــا في صـــدارة المبيعات عبـــر األنترنت،
متقدمـــة علـــى المالبـــس ومســـتحضرات التجميـــل
والســـلع الفاخرة الصلبـــة (المجوهرات والســـاعات)
التي شهدت مبيعاتها ارتفاعاً أيضاً.
وفي مناطق أخرى من العالم ،بلغ نمو مبيعات السلع
الفاخـــرة  % 5وفق أســـعار الصـــرف الحالية للعملة،
ليصـــل إلى  50مليار درهم ،حيث يرجع ذلك بشـــكل
أساســـي إلـــى الركود في منطقة الشـــرق األوســـط.
وقالـــت آن لور مالـــوزا ،أحد مدراء شـــركة "بين آند
كومبانـــي الشـــرق األوســـط"" :فـــي حيـــن كان هناك
بطء في إجمالي مبيعات الســـلع الفاخرة في الشرق
األوســـط ،فإن مبيعات الســـلع الفاخرة عبراألنترنت
ارتفعت بنســـبة تزيد علـــى  %30ليرتفع بذلك حجم
االقبـــال على شـــراء الســـلع الفاخرة عبـــر األنترنت
بنسبة ."%5
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اتجاهات رئيسية لسوق السلع الفاخرة في 2025

 1سيشكل المســـتهلكون الصينيون حوالي  % 45من
السوق (صعوداً من حوالي  % 32في العام .)2018
 2األنترنت ســـيكون ساحة رئيسية لمشتريات السلع
الفاخرة بنســـبة  %25بحلول العام  2025صعوداً من
 % 10حالياً.
 3إعـــادة تشـــكيل متاجر المســـتقبل بســـبب التقنية
الرقمية ،حيث ســـيكون هنـــاك انخفاضاً في اإلقبال
على المتاجر التقليدية بســـبب اإلقبال المتزايد على
الشراء عبر األنترنت ،كما حدث بالفعل في قطاعات
التجزئة األخرى (مثل متاجر الموسيقى والكتب).
 4األجيـــال الجديـــدة هـــي المحرك الرئيســـي لنمو
سوق الســـلع الفاخرة خالل الســـنوات المقبلة ،حيث
سيشـــكل جيل األلفية والجيل الذي يليه حوالي % 55
من السوق في العام .2025
 5ســـيزداد تأثيـــر الثقافـــات المختلفـــة على ســـوق
األزياء والســـلع الفاخـــرة في العام  .2025وســـيتعين
علـــى العالمـــات التجارية الفاخـــرة التعامـــل مع هذه
الثقافات والتعامل معها من أجل المنافسة في السوق.
 6ســـتتخطى العالمات التجارية الفاخـــرة في العام
 2025حدود المنافســـة التقليدية .وســـيصبح نموذج
العمـــل القياســـي الـــذي تنمو مـــن خاللـــه العالمات
التجارية إما نموذجاً متخصصاً في فئة ما أو متنوعاً
يذهب بنمط الحياة العصرية إلى حدوده القصوى.
 7تســـتمر التطـــورات الرقميـــة فـــي تغييـــر مالمح
النفقـــات الرئيســـية فيمـــا يتعلـــق بأربـــاح وخســـائر
العالمـــات التجاريـــة .وستشـــهد مســـتويات الربحية
اســـتقراراً بعد تبني العالمات التجارية لمقاربة "أكثر
ذكا ًء" في سلسلة القيمة
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فعاليات ونشاطات اقتصادية رأس الخيمة في عام 2018

إعداد :دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

نظمــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي عــام  2018مجموعــة
واســعة مــن األنشــطة والفعاليــات التــي جــاءت انطالق ـاً مــن
دورهــا فــي تنظيــم وتحســين األداء االقتصــادي فــي اإلمــارة،
وحرصــاً علــى القيــام بدورهــا المجتمعــي كجهــة حكوميــة
رائــدة ومتميــزة .يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى أهــم هــذه
الفعاليــات واألنشــطة وانعكاســاتها االقتصاديــة والمجتمعيــة.
 1تدشــين ركــن زايــد المعرفــي فــي مقــر الدائــرة الــذي
مثــل باكــورة أعمــال "فريــق زايــد" الســتغالل وقــت االنتظــار
فــي مركــز ســعادة المتعامليــن بالقــراءة واالطــاع وكســب
المعــارف عبــر قــراءة كتــب تتعلــق بالمغفــور لــه الشــيخ زايــد
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بــن ســلطان آل نهيــان وإنجازاتــه ومســيرته محلي ـاً وإقليمي ـاً
ودوليــاً.
 2إطــاق العــدد األول مــن مجلــة "راك بزنــس" ،مجلــة
الدائــرة االقتصاديــة الجديــدة المتعلقــة بمجتمــع أعمــال رأس
الخيمــة  ،وتُعنــى المجلــة بالشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة
إلمــارة رأس الخيمــة ،وتســلط الضــوء علــى منــاخ األعمــال
واالســتثمار ،وقــد تضمــن عددهــا األول موضوعــات عديــدة
حــول المشــاريع التنمويــة والصناعيــة فــي اإلمــارة ،واألنشــطة
الترفيهيــة المتعــددة للمواطنيــن والمقيميــن ،والخطــط
المســتقبلية لجــذب الســياح لإلمــارة ،وجعلهــا وجهــة ســياحية
عالميــة.

 3تنظيــم نــدوة اآلثــار االقتصاديــة لضريبــة القيمــة
المضافــة :بالتعــاون مــع دائــرة الماليــة مــن أجــل تقييــم
األثــر االقتصــادي للضريبــة بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
 4تنظيــم فعاليــة الحــد البحــري العالميــة للشــركات
الناشــئة التكنولوجيــة واالبتكاريــة (قمــة الحــد
البحــري للشــركات الناشــئة) تحــت رعايــة صاحــب
الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو
المجلــس األعلــي حاكــم إمــارة رأس الخيمــة رعــاه
اهلل ،وذلــك تماشــياً مــع التــزام الدائــرة بدعــم
منظومــة ريــادة األعمــال والشــركات الناشــئة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة.
 5تنظيــم معــرض للمأكــوالت ألصحــاب رخــص
الغــد الصــادرة عــن الدائــرة ،ويعــد باكــورة األنشــطة
التحفيزيــة والداعمــة التــي تقدمهــا الدائــرة ألصحــاب
رخــص الغــد فــي هــذا العــام .امتــد المعــرض لمــدة
 12يــوم.
 6تنظيــم ورشــة الشــراكة بيــن األعمــال بحضــور عدد
مــن المــدراء ومســؤولي الشــركات الجديــدة والعاملــة
فــي قطــاع التشــييد والبنــاء باإلمــارة ،بهــدف تعزيــز
آليــات التنســيق والتعــاون بيــن الشــركات العاملــة فــي
عــدد مــن القطاعــات الرئيســية.

استثمــــر

 7تنظيــم ورشــة العالمــات التجاريــة للتعــرف
علــى القانــون المرتبــط بالعالمــات التجاريــة فــي
دولــة اإلمــارات ،الــذي يهــدف إلــى حمايــة مصالــح
المشــاريع التجاريــة داخــل الدولــة أو خارجهــا مــن
مختلــف أنحــاء العالــم.
 8تدشــين أكبــر لوحــة إعالنيــة تدخــل موســوعة
جينيــس لألرقــام القياســية برعايــة كريمــة وحضــور
الشــيخ محمــد بــن كايــد القاســمي ،رئيــس اقتصاديــة
رأس الخيمــة.
 9المشــاركة فــي مخيــم البســمة ألطفــال الســكري
فــي يومــه األول ،بالتعــاون مــع منطقــة رأس الخيمــة
الطبيــة بشــعار «زايــد العطــاء وروح اإلنســانية" .
 10المشــاركة فــي يــوم اليتيــم العربــي الــذي نظــم
بالتعــاون مــع جمعيــة اإلحســان الخيريــة.
 11تنظــم المعــرض األول ألصحــاب الهمــم تحــت
شــعار "همــم فــي خدمــة وطــن" علــى كورنيــش
القواســم بالتعــاون مــع نــادي رأس الخيمــة ألصحــاب
الهمــم ،والشــرطة المجتمعيــة باإلمــارة.
 12اســتقبال وفــد مــن الشــركات الصينيــة العاملــة فــي
مجــاالت البنيــة التحتيــة وإدارة المطــارات والموانــئ،
بهــدف عقــد شــراكات تجاريــة واســتثمارية تتوافــق مــع

رؤيــة حكومــة إمــارة رأس الخيمــة بجعــل اإلمــارة وجهــة
جاذبــة لالســتثمارات األجنبيــة.
 13إطــاق مبــادرة التاجــر الصغيــر التــي تســتهدف طلبــة
المــدارس فــي المرحلــة التأسيســية ،مــن خــال توعيتهــم
بأصــول البيــع والشــراء وعــدم الوقــوع فــي الغــش
التجــاري ،والتمييــز بيــن البضائــع األصليــة والتقليديــة.
 14اســتضافة خبــراء مــن الشــركات العالميــة لتقديــم
برنامــج تدريبــي للتمييــز بيــن المنتجــات األصليــة
والتقليديــة ،بحضــور عــدد مــن الدوائــر المحليــة وذوي
االختصــاص.
 15تنظيــم الورشــة الثانيــة ضمــن سلســلة ورش "مشــاركة
األعمــال" والتــي ضمــت ممثلــي مكاتــب المحامــاة
والمستشــارين القانونييــن بغــرض تعزيــز آليــات التنســيق
والتعــاون بيــن الشــركات العاملــة فــي مجــال المحامــاة
واالستشــارات القانونيــة.
 16المشــاركة بالتعــاون مــع هيئــة رأس الخيمــة لتنميــة
الســياحة فــي الــدورة  25مــن معــرض ســوق الســفر
العربــي الــذي عقــد فــي مركــز دبــي العالمــي.
 17تنظيــم فعاليــة "الخلــوة االبتكاريــة" للخــروج بحزمــة
مــن المحفــزات لمجتمــع األعمــال تدعــم رؤيــة إمــارة
رأس الخيمــة المســتقبلية وتوجهــات الحكومــة نحــو تبنــي
مبــادرات ابتكاريــة ذات طابــع استشــرافي.
 18تنظيــم ورشــة الدفــاع المدنــي للوقايــة والســامة
لتدريــب وتثقيــف أعضــاء فريــق وموظفــي الدائــرة
بقواعــد األمــن والســامة.
 19إطــاق مبــادرة "زايــد العطــاء" حيــث تــم توزيــع
صناديــق فــي مختلــف أســواق اإلمــارة ،إلتاحــة المجــال
للمتســوقين والراغبيــن بوضــع مــا قــد يرونــه مناســباً
ومالئمـاً لتلبيــة احتياجــات العوائــل واألطفــال فــي األســر
المتعففــة.
 20المشــاركة فــي يــوم العمــل العالمــي بشــعار "كــن ســببا
فــي بهجتهــم" ،وذلــك تقديــراً لجهــود العمــال العامليــن فــي
الطرقــات ومبانــي البنــاء فــي اإلمــارة.
 21تنظيــم جلســة حواريــة جمعــت بيــن مســؤولي الدائــرة
بالمتعامليــن فــي مركــز ســعادة المتعامليــن لتلقــي
استفســاراتهم وأســئلتهم مباشــرة والــرد عليهــا بصــورة وافيــة.
 22االحتفــاء بيــوم المــرأة اإلماراتيــة مــن خــال دعــوة عــدد
مــن ســيدات األعمــال فــي اإلمــارة بلقــاء مفتــوح تحــت شــعار
" نحــو تمكيــن المــرأة علــى نهــج زايــد"
 23تنظيــم زيــارات لــورش الســيارات ضمــن الحمــات
التوعويــة لــورش الســيارات "اطمــن" لضمــان التزامهــا
بالضوابــط التــي حددتهــا الدائــرة.
ً
 24تنظيــم معــرض "كشــختكم ويانــا" :ابتهاجــا بقــدوم عيــد
األضحــى المبــارك.
 25توعيــة المحــات ضمــن مبــادرة "احــم نفســك بتعديــل
وضعــك" بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية
بقــرار مجلــس الــوزراء الــذي تض ّمــن اعتمــاد حزمة تســهيالت
تشــريعية جديــدة لمراجعــة نظــام اإلقامــة الحالــي.
 26تنظيــم ورشــة مهــارات إنشــاء الهويــة التجاريــة بالتعــاون
مــع شــركة اســكتش ألصحــاب رخــص الغــد المنزليــة.

تقرير

 27تنظيــم حملــة توعيــة للطلبــة عــن كيفيــة التفريــق والتمييــز
بيــن البضائــع األصليــة والمقلــدة.
 28تنظيــم حملــة للتبــرع بالــدم مــن خــال اســتضافة حافلــة
للتبــرع بالــدم تشــجيعاً للموظفيــن والمتعامليــن للمســاهمة
فــي هــذه الحملــة.
 29المشــاركة فــي مبــادرة العــودة إلــى المــدارس :التــي
نظمــت علــى المســتوى االتحــادي فــي المراكــز التجاريــة
الكبــرى فــي اإلمــارة.
 30تدشــين حملــة علــى عــروض تنزيــات وتخفيضــات
المحــال التجاريــة والمنشــآت العاملــة باإلمــارة ،وضمــان
حقــوق الفائزيــن بالســحوبات علــى الجوائــز لمــدة شــهرين
الســتالمها بالمتابعــة مــع المســتهلك والجهــة صاحبــة
العــرض ،لحمايــة حقــوق المســتهلك وضمــان تنظيــم عمــل
المنشــآت التجاريــة.
 31توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع أكاديميــة رأس الخيمــة لرعايــة
المواهــب لدعــم األنشــطة والمبــادرات االبتكاريــة واإلبداعيــة
والمواهــب والمبتكريــن.
 32تنظيــم معــرض «لمســات وطنيــة» فــي دورتــه الثالثــة علــى
كورنيــش القواســم بــرأس الخيمــة لزيــادة إيــرادات أصحــاب
مشــاريع رخــص الغــد فــي ظــل اإلقبــال المتزايــد يوميــاً
مــن العائــات والســياح لالســتفادة مــن العــروض التجاريــة
المطروحــة فــي  50جناحــاً مشــاركاً بالمعــرض.
 33إطــاق المبــادرة الســنوية "العدســة اللغويــة" ،التــي تشــجع
أفــراد المجتمــع للتعــاون معهــا فــي رصــد أيــة أخطــاء لغويــة
علــى اللوحــات التجاريــة ،لحصرهــا وتصحيحهــا لحفــظ
الواجهــة الجماليــة لإلمــارة واالســتخدام األمثــل للغــة
العربيــة.
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الدكتور محمد الصديق اإلمام...

شـــركة رأس الخيمـــة للدواجن والعلف

تأتي شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف في طليعة الشركات التي انطلقت بقوة في إمارة رأس الخيمة ،وعلى مدى
ً
عاما تمكنت رابكو من تعزيز اسمها في قطاع صناعة الدواجن في اإلمارات وحازت على ثقة األسواق والمستهلكين
38
بفضل النوعية الفائقة الجودة والتي تضمن أقصى درجات السالمة الغذائية ،وهكذا ساهمت في تغطية جزء من
استهالك الدولة من لحوم الدواجن وبيض المائدة ،مجلة راك بيزنس التقت الدكتور محمد الصديق اإلمام المدير
العام المكلف للتعرف أكثر على هذه الشركة الرائدة وكان الحوار اآلتي:
خولة إبراهــيم

حدثن ــا ع ــن تاري ــخ وتط ــور ش ــركة الدواج ــن والعل ــف في رأس
الخيمة؟
تأسســـت شـــركة رأس الخيمة للدواجـــن والعلف ()RAPCO
عـــام  ،1976بـــرأس مال أولـــي  40مليون درهـــم إماراتي ثم
ارتفـــع إلـــى  86.4مليـــون درهـــم ،يقـــع المشـــروع بمنطقـــة
الدقداقـــة الخضراءعلى مســـاحة 8ماليين متـــر مربع ،وقد
تمكنت الشركة من وضع بصمتها الواضحة في سوق صناعة
الدواجن في الدولة ،ويقســـم خط اإلنتاج فيها إلى قســـمين
هما مشروع الدجاج الالحم ويتكون من ثالث وحدات هي- :
 قســـم الفقاســـة وفيـــه  22ماكينة تحضين بســـعة 16800بيضـــة ،وثمـــان ماكينات تفقيـــس ســـعة  8400بيضة بطاقة
إنتاجية قدرها  5مليون صوص سنوياً .
 قســـم تربيـــة الدجـــاج الالحم ويتكـــون من خمـــس مزارعالحـــم تحتضـــن  48حظيـــرة تربية يتـــم التحكم فيهـــا بيئياً،
وســـعة الواحـــدة منها  20000فـــروج الحم،بطاقـــة إنتاجية
قدرهاخمسة ماليين فروج الحم سنوياً.
قســـم المجزر اآللي ويحتوي علـــى ماكينات حديثة لتجهيزالدجـــاج المذبوح بطاقة إنتاجية قدرهـــا  2000فروج الحم
في الســـاعة ،ويتم الذبح وفقاً للشـــريعة اإلســـامية وبأيدي
إسالمية.
أما بالنســـبة لمشـــروع الدجاج البيـــاض فيتكون من وحدتين
هما ،وحـــدة التربية والرعاية وفيها حظيرتين للتربية ســـعة
الواحدة  13300دجاجة ،تحتضن الصوص الب ّياض من عمر
يوم إلى  16أســـبوع ،وهناك وحدة اإلنتاج وفيها ســـت حظائر
ســـعة الحظيرة  12500دجاجة ب ّياضة بطاقة إنتاحية قدرها
 16مليون بيضة مائدة سنوياً.
ما هي أبرز منتجات الشركة ؟
تنتـــج الشـــركة "دجـــاج رأس الخيمة" ويقدم فـــى عبوات -:
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دجـــاج كامل طازج بـــاوزان مختلفة  ،وقطع دجـــاج مختلفة :
 (صدوردجـــاج طازج (بدون عظم) ،أرجل (أفخاذ ،أجنحة،الكبـــد الطـــازج والقلـــب ...الـــخ) .دجاج كامل مثلـــج بأوزان
مختلفـــة وقطـــع دجاج فى عبـــوات مختلفة،إلـــى جانب بيض
المائـــدة الطـــازج بأحجام مختلفة (كبير ،متوســـط و صغير)
كما تنتج أسمدة الدواجن العضوية .
ولدى الشـــركة منافذ للبيع فـــي مختلف المناطق في الدولة،
وتـــوزع منتجاتها يومياً عبر أســـطول من الســـيارات المبردة
ينطلـــق لمحـــات الهايبرماركت والســـوبرماركت واألســـواق
الكبرى ومراكز البيع.
ماهي حصتكم في السوق المحلي؟ وأين تتركز أسواقكم؟
في سياســـية الشـــركة نؤكـــد على ثالثيـــة النوعيـــة والجودة
والســـامة ،وبســـبب هذه السياســـة أصبحت منتجاتنا تنال
ثقة األســـواق والمستهلكين وأصبح لديهم والء لمنتجاتنا لما
تتميـــز به من نوعية فائقة الجـــودة ،واليوم أينما توجهت في
أســـواق الدولة تجد منتجاتنا حاضرة وبقوة وتسجل مبيعات
جيدة ،أما حصة الشركة في السوق المحلي تعادل  % 10من
إنتـــاج لحوم الدواجن فـــي الدولة ،وحصتها مـــن إنتاج بيض
المائدة تعادل  % 4من إنتاج بيض المائدة في الدولة .
ماه ــي آلي ــة العم ــل لديك ــم كونك ــم تعملون في مج ــال حيوي
وإنتاجي؟
إن صناعـــة الدواجن من الصناعات ذات الحساســـية العالية
وذلك بسبب طبيعة الدواجن وأهمية المنتج وارتباطه باألمن
الغذائي وصحة اإلنســـان ،لهذا تولى إدارة الشركة التخطيط
والمتابعـــة والمراقبـــة لجميع مراحل اإلنتـــاج أهمية قصوى
وذلك لضمان جودة وسالمة المنتج .
ولعـــل أهـــم عوامل تحقيق النجاح ألي مشـــروع للدواجن هي

شركة رأس
اخليمة للدواجن
والعلف

8000000
متر مربع مساحة
الشركة

5000000
فروج الحم سنوي ًا

16000000
بيضة مائدة سنوي ًا

استثمــــر

صنــع فــي رأس الخيمــة

د .محمد الصديق االمام
المدي ــر العام المكلف لش ــركة رأس الخيمة
للدواجن واألعالف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤهل العلمي:
شهادة الطب البيطرى 1973من كلية الطب
البيطري  -جامعة الخرطوم-السودان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عم ــل ف ــي وزارة الثروة الحيواني ــة واألبحاث
البيطري ــة ف ــي المج ــاالت الصحي ــة
واإلنتاجية في السودان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش ــارك ف ــي المش ــروع الدنماركي الس ــوداني
ألبحاث أمراض وصحة الحيوان ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ــدأ العم ــل في ش ــركة رابكو منذ ع ــام 1980
مدير اإلنتاج المسؤول الفني عن اإلنتاج.
الدكتــور محمد الصديــق اإلمام
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المنتج وتتلخص في :
 الحـــرص علـــى اســـتيراد بيض التفقيـــس وصوصالبياض من مصادر خالية من األمراض الوبائية .
 التأكيد على شراء األعالف من مصادر ممتازة. لـــدى الشـــركة برامج دورية للتحصيـــن والوقاية مناألمراض الوبائية .
 لدى الشـــركة مختبر إلجراء الفحوصات المخبريةوأخـــذ عينات خـــال جميـــع مراحل اإلنتـــاج لضمان
سالمة قطعان اإلنتاج وسالمة وجودة المنتج .
كي ــف تحرص ــون عل ــى تطبي ــق معايي ــر الج ــودة
واالستدامة والحفاظ على البيئة في عملكم ؟
 تلتزم الشركة خالل مراحل اإلنتاج كافة على تطبيقأفضـــل الممارســـات لحمايـــة البيئة وتحقيـــق معايير
االســـتدامة ،وقد منحـــت وزارة البيئة والمياه شـــهادة
األداء البيئـــي لشـــركة رأس الخيمـــة للدواجن والعلف
ألدائهـــا البيئي المتميـــز خالل عـــام  2012وجهودها
لضمان البيئة المســـتدامة ،كما حصلت الشـــركة على
العديد من الشهادات منذ عام  1998ومنها- :
 شهادة االيزو  9001المعنية بجودة اإلنتاج. شـــهادة الهاســـب  HACCPالمعنية بســـامة وجودةاإلنتاج.
 شـــهادة االيزو  14001المعنية بسالمة البيئة التييتم فيها اإلنتاج.
 شـــهادة الحـــال والترخيـــص الســـتخدام الشـــعارالوطني للحالل على منتجات الشركة .

اإلدارة الناجحـــة والمعدات الجيدة واألمن الحيوي
للمشـــروع واختيارالســـاالت الجيـــدة و التغذيـــة
الصحيحـــة للدواجـــن بأقـــل تكلفة ،لذلـــك اهتمت
إدارة الشركة بتوفير الكوادر المؤهلة والتي تخضع
للتدريـــب و للفحـــص الدوري ،إلى جانب اســـتيراد
المعـــدات مـــن أفضل الـــدول وذلك لضمـــان جودة
المنتج .
ماه ــي أبرز التحديات الت ــى تواجهكم ؟ وتواجه قطاع
الدواجن محليا وعالميا؟
اليـــوم هنالـــك اضطراب فى األســـواق وذلك بســـبب
كثرة المعروض وانخفاض الطلب على منتجات لحوم
الدواجن وهذا أدى لتدنى أســـعار البيع ،وذلك بسبب
انتشـــار المزارع األهلية ووجود وســـطاء وعدم وجود
تخطيط لإلنتاج بهذه المـــزارع حيث تنخفض القيمة
التشغيلية فيها فتبيع بأسعار متدنية ،وهناك منافسة
مـــن المنتجـــات المســـتوردة والمدعومـــة خاصة من
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بسبب ثالثية النوعية والجودة
والسالمة ،منتجات الشركة تنال
ثقة األسواق والمستهلكين في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
الدول المجاورة والبرازيل وأمريكا وفرنســـا وألمانيا،
كما تشـــكل األمراض الوبائية خاصـــة مرض انفلونزا
الطيـــور والنيوكاســـل ٍ
تحد بالـــغ لصناعـــة الدواجن،
هـــذا إلى جانب االرتفـــاع فى مدخالت اإلنتاج خاصة
األعالف والمواد الضرورية لإلنتاج.
كيف تضمنون س ــامة الغ ــذاء وصحة الدواجن خالل
عملية اإلنتاج ؟
لدى الشـــركة برامج وخطـــة متابعة للجوانب الصحية
ومراقبـــة جـــودة اإلنتـــاج من خـــال تنفيـــذ البرامج
والخطـــة فـــي جميع مراحـــل اإلنتاج لضمان ســـامة

خططكم المستقبلية والتوسعية ؟
نســـعى فـــي شـــركة رأس الخيمـــة للدواجـــن والعلف
بشـــكل دائم لتطويرقطاع تشغيل الدواجن في الدولة،
وتعزيز األسعار وخفض تكلفة اإلنتاج لتقليل الخسائر
وتحقيق الربح ،كما تسعى الشركة لتعزيز مكانتها في
ســـوق صناعة الدواجن وذلك مـــن خالل التأكيد على
إنتاج نوعية فائقة الجودة ســـليمة من أي عيب يطمئن
لهـــا الجميع ويضمن جودتها ونوعيتهـــا الممتازة ،كما
تقوم الشـــركة بالمراقبـــة والمراجعة الدورية لتحديث
معداتها وتطويرها وفقاً ألفضل الممارســـات العالمية
فـــي ضمان ســـامة الغذاء ،ومواكبة آخـــر االبتكارات
في المعدات الصناعيـــة والتقنية والمختبرات ،وعليه
تضع خطـــط التوســـعة .ولدينا اليوم خطط لتوســـعة
مشروع الدجاج البياض لزيادة إنتاج الشركة من بيض
المائدة ،وتحديث معدات المجزر اآللي ،وتسوير موقع
الشـــركة لتعزيزاألمن الحيوي للمشـــروع ،و العمل مع
الجهـــات المختصـــة على تحويل مســـار الطريق العام
إلـــى موقـــع آخر خـــارج أرض المشـــروع للتأكيد على
األمن الحيوي بالمشروع.
ومـــن بين الخطط المســـتقبلية  ،سيســـتخدم مجلس
اإلدارة بعـــض األراضـــي التـــي تملكها شـــركة "رابكو"
لالســـتثمار في العقارات والتي ســـتعود بالفائدة على
كل من الشركة والمساهمين.

مــال
وأعمــال

معايير إدارة العائدات السياحية" لتعزيز الربحية للمؤسسات والوجهات السياحية
بهــدف مســاعدة رواد القطــاع الســياحي وخبــراء صناعــة الســياحة على
تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات نوعيــة وتمكينهــم مــن تحقيــق إيــرادات
أكبــر مــن العائــدات الســياحية ،كشــفت "الكتبــي لالستشــارات" مؤخــراً
عــن "معاييــر إدارة العائــدات الســياحية" ،األولــى مــن نوعهــا فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وتع ـ ّد هــذه المعاييــر التــي أطلقتهــا
الـ"الكتبــي لالستشــارات" ألول مــرة فــي المنطقــة مــن أهــم الحلــول
الرائــدة فــي مجــال تعزيــز العائــدات الســياحية والتــي تعتبــر جــزءاً
مهم ـاً مــن هويتهــا التجاريــة فــي أكثــر مــن  172دولــة حــول العالــم.
وتتضمــن "معاييــر إدارة العائــدات الســياحية" منهجيــة نظريــة إلدارة
العائــدات الســياحية وإيجــاد أفضــل الحلــول والممارســات عبــر تقديــم
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اســتراتيجيات ف ّعالــة تســاهم فــي بنــاء وتنفيــذ أفضــل الممارســات فــي
إدارة العائــدات مــن الوجهــات داخــل المؤسســة.
وفــي هــذا اإلطــار ،تتبنــى العديــد مــن مؤسســات الضيافــة مفهــوم
إدارة العائــد والمعــروف ً
أيضــا بهامــش الربــح ،كإســتراتيجية لقيــاس
إيراداتهــم ،حيــث يقومــون بتغييــر األســعار بنــا ًء علــى عــدد مــن العوامــل
المهمــة مثــل الطلــب والعــرض ،مواســم الــذروة مقابــل المواســم
المنخفضــة ،فض ـ ً
ا عــن مســتوى انشــغال المرافــق الســياحية خــال
أيــام األســبوع .كمــا تتيــح ممارســات إدارة العائــدات الفرصــة أمــام
الشــركات علــى إجــراء المزيــد مــن الحجــوزات وكذلــك توفيــر أســعار
تنافســية وحزمــة مــن العروضــات الحصريــة.

مــال وأعمــال

تنميــــة

تكمن أهمية معايير إدارة العائدات
الســـياحية” فـــي كونهـــا تطـــرح
الكثير من الحلـــول والخيارات التي
يمكـــن تبنيهـــا مـــن قبـــل مختلـــف
المؤسسات السياحية
وقــال عــوض الكتبــي ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة
"الكتبــي لالستشــارات"" :تكمــن أهم ّيــة "معاييــر
إدارة العائــدات الســياحية" فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي كونهــا تطــرح الكثيــر
مــن الحلــول والخيــارات التــي يمكــن تبنيهــا مــن قبــل
مختلــف المؤسســات الســياحية اإلقليميــة والدوليــة
وشــركائنا مــن المنطقــة والعالــم لتعزيــز اإليــرادات
والتنافســية بينهــم .وتتم ّيــز منهجيــات إدارة العائــدات
الجاهــزة التنفيــذ ،بمبــادئ توجيهيــة قويــة ،قابلــة
للقيــاس وف ّعالــة .ويأتــي إطــاق المبــادئ التوجيهيــة
إلدارة العائــدات الســياحية فــي ٍ
وقــت تتنافــس فيــه
المؤسســات والوجهــات الســياحية فــي ســبيل تحقيــق
المزيــد مــن األربــاح التــي تســاهم بدورهــا فــي
تعزيزاالقتصــاد الوطنــي".
وتشــمل المعاييــر التوجيهيــة خمــس مراحــل رئيســية
وهــي" :مرحلــة تحديــد العائــدات الســياحية" والتــي
تهــدف إلــى تحديــد األهــداف الرئيســية للعائــدات
الســياحية بحســب الوجهــة الســياحية المحــددة،
و"مرحلــة قيــاس العائــدات الســياحية" وهــي تهــدف
إلــى تجميــع كافــة البيانــات المتعلقــة بالمؤسســة
أو الوجهــة الســياحية ،و"مرحلــة تحليــل العائــدات
الســياحية" التــي تتضمــن تحليــل البيانــات التــي ت ـ ّم
جمعهــا وتحديــد التحســينات المحتملــة ،و"مرحلــة
تحســين العائــدات الســياحية" ،والتــي تر ّكــز علــى
تنفيــذ خطــة التحســين بنــا ًء علــى نتائــج وأنشــطة
واضحــة قابلــة للقيــاس ،فض ـ ً
ا عــن "مرحلــة مراقبــة
العائــدات الســياحية" وهــي خطــة تــ ّم تطويرهــا
لمراقبــة العائــدات وذلــك للمحافظــة علــى أدائهــا
وبالتالــي التحســين المســتمر.
وأكــد جمــال صــادق ،المديــر العــام لشــركة "الكتبــي
لالستشــارات"" :لقــد اســتلهمنا المعاييــر التوجيهيــة
الجديــدة مــن منهجيــة "ســيكس ســيغما" التــي تهــدف
إلــى تحســين األداء وتطويــر األعمــال اإلداريــة.
وســيت ّمكن مســتخدمي المنهجيــة مــن الوصــول إلــى
أفضــل الممارســات التــي ستســاعدهم علــى تحســين
اإليــرادات الســياحية وتعزيــز كفــاءة األعمــال .ولقــد
قمنــا خــال العمــل علــى وضــع المبــادئ التوجيهيــة
بتبنــي األطــر العمليــة القائمــة على التحديــد ،القياس،
التحليــل  ،التحســين ،والمراقبــة ،األمــر الــذي يســاهم
فــي تطويــر األعمــال واإلجــراءات التجاريــة"

توفـــر األكاديميـــة بيئـــة حديثــــــــــــة

وعصرية صديقة للبيئة وتعمل على
جذب المواهب العالميـــة المبتكرة
للمهنييـــن العامليـــن فـــي قطـــاع
البيع بالتجزئة

"أكاديمية تجـارة التجـزئة" تعكس رؤية "ماجد الفطيم" في التطوير

ـــــــــ

أطلقـــت "ماجـــد الفطيم" ،الشـــركة الرائدة في مجال
تطويـــر وإدارة مراكـــز التســـوق والمـــدن المتكاملـــة
ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق األوسط
وأفريقيـــا وآســـيا ،والمالكة لحق االمتيـــاز الحصري
لعالمة كارفور في  38سو ًقا" ،أكاديمية تجارة التجزئة"
التي تعد األولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق
األوســـط ،والمصممة وفق أحدث ما توصل إليه العلم
فـــي التطوير المهنـــي لموظفي الشـــركات ،لبناء جيل
جديـــد من الـــرواد المبتكرين في قطـــاع التجزئة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تركـــز األكاديميـــة علـــى برامـــج التعليـــم الديناميكية
للموظفيـــن الذيـــن يديـــرون عمليـــات كارفـــور ،حيث
تســـعى الشـــركة إلى تحفيز خطط نموها الطموحة.
ومـــن المتوقع أن يســـتفيد حوالـــي  2500موظف من
فـــرص التطوير المهني التي تقدمها األكاديمية خالل
العام الجاري.
توفـــر األكاديميـــة التي تقـــع في مقر كارفـــور في ابن
بطوطـــة مول فـــي دبي بيئـــة حديثـــة وعصرية ،حيث
تتضمـــن غرفـــة تدريـــب بتقنيـــة الواقـــع االفتراضي
المتطورة هي األولى من نوعها في المنطقة ،وصفوف
دراســـية مجهـــزة بأجهزة لوحيـــة وتقنيـــات تغني عن
استخدام الورق ،واستوديو وسائط متعددة ،ومساحات
للمناقشات ومرافق طعام ،وغرفة اجتماعات رسمية،
كمـــا يمكـــن للطـــاب ً
أيضـــا االســـتفادة مـــن المكتبة
الرقمية أثناء حضور الدروس في األكاديمية.
وقـــد خضعـــت األكاديميـــة لتخطيط دقيـــق من أجل
االلتـــزام بأعلـــى معاييـــر االســـتدامة يتماشـــى مـــع

اســـتراتيجية شـــركة ماجد الفطيم الشـــاملة لتحقيق
ً
فضل عن
المحصلـــة اإليجابيـــة بحلول عـــام .2040
زرع  2140نبتـــ ًة حيـــ ًة تزيـــن جدار مبنـــى األكاديمية،

وتســـاهم في بث  857.000ليتر من األكسجين سنو ًيا
فـــي المبنى .وكتحية ترحيـــب لجميع الطالب فقد تم
زراعة شـــجرة زيتـــون معمرة تبلـــغ  104أعوام كرمز
تقليدي للحكمة والصداقة وتجسيد األمل في العديد
من العالقات المهنية الجديدة.
جميـــع الـــدورات التدريبية في األكاديمية ســـوف يتم
تطويرهـــا وتقديمهـــا مـــن قبـــل موظفيـــن ذوي خبرة
وإلمـــام .وتـــم تصميم وتوجيـــه جميع مناهـــج التعليم
خصيصـــا حســـب
والتطويـــر الخـــاص بالمديريـــن
ً
احتياجـــات أعمال كارفور .هذا وقد تم وضع الخطط
للمناهـــج التدريبية داخل ًّيا مرتكـــز ًة على أكثر من 20
عا ًمـــا من الخبـــرة والتعلم في تشـــغيل عالمة كارفور
التجارية في المنطقة.
تعزز "أكاديمية تجارة التجزئة" التابعة لـماجد الفطيم
مكانة الشـــركة في جذب المواهب العالمية المبتكرة
للمهنييـــن العاملين في قطاع البيع بالتجزئة .وســـوف
تلعـــب دو ًرا كبي ًرا في المســـاهمة فـــي برامج التطوير
المختلفـــة التـــي تقودها الشـــركة والتي تشـــمل ً
أيضا
فرصا للتعليم سواء عن بعد أو أثناء العمل.
ً
والجديـــر بالذكر بأن نســـبة ثالثة من كل أربعة مدراء
في كارفور قد استحقوا مناصبهم من خالل ترقياتهم
داخل الشـــركة ،وهذا ما يعكس إلتزام الشركة الجدي
تجاه التطور المهني لموظفيها وترقيتهم بشكل دوري.
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دعمت إمارة رأس الخيمة كغيرها من إمارات الدولة األخرى التوجه السياحي للدولة ،بما توفره من بيئة مناسبة ومرافق ومواقع أثرية وحصون وقالع
ً
ً
جنوبا وبطول  64كم .وقد
شماال إلى الجزيرة الحمرا
قديمة وأبراج تاريخية للحراسة موزعة داخل اإلمارة وعلى ساحلها البحري الممتد من رأس الدارة
ساعد هذا الدعم على جعل السياحة واحدة من القطاعات غير النفطية المهمة في الدولة بفضل مساهمتها البالغة  % 11.3من الناتج المحلي اإلجمالي
لعام  2017و  % 8من االستثمارات في تكوين رأس المال الثابت لذلك العام إضافة إلى توفير قرابة  600ألف فرصة في العام المذكور.
إعداد:
إدارة الدراسات االقتصادية  /مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات

مساهمة السياحة في اقتصــاد اإلمـــارة:
لقـــد تطور القطاع الســـياحي في إمـــارة رأس الخيمة
كثيرا خالل السنوات القليلة الماضية بفضل االهتمام
المتزايـــد لحكومـــة اإلمارة بهـــذا القطـــاع ،إيماناً منها
بتوفـــر كافـــة الظـــروف واإلمكانيـــات التـــي تجعل منه
قطاعاً متميزاً ،ليس على مســـتوى الدولة فحســـب بل
في المنطقة أيضاً ،بفضل الميزات النسبية التي تتمتع
بها اإلمارة كالمواقع التراثية والمعالم التاريخية والبيئة
البحريـــة والجبليـــة ذات المناخ المتميـــز خالل فصلي
الشـــتاء والصيف والتي تشـــكل بمجملها عناصر جذب
ســـياحية يستهدفها السائح من كل مكان ،وبفضل هذا
االهتمام زادت مســـاهمة القطاع فـــي اقتصاد اإلمارة
نتيجة لزيادة أعداد الزائرين القادمين من مختلف دول
العالـــم ،مـــن  740ألف زائر عـــام  2015إلى  976ألف
زائر في  2017بمعدل زيادة سنوية قارب  .%16ويتوقع
المختصون بهذا الشـــأن تجاوز عدد الســـياح أو الزوار
حاجـــز المليون بحلـــول نهاية عـــام  2018بالتزامن مع
افتتـــاح عدد مـــن الفنادق والشـــقق الفندقية في الربع
الثالث من عام  2018والعام .2019

ترســـي رأس الخيمة معايير جديدة
علـــى وجهاتهـــا الســـياحية ،حيـــث
توفـــر خيـــارات غيـــر محـــدودة تلبي
أذواق واهتمامـــات جميـــع الـــزوار

أداء قطــاع اإلقــامة والخدمــات الغذائيــة :2018 - 2017
يفرز الجدول رقم ( )3مجموعتين من الفنادق في اإلمارة ،المجموعة األولى وتضم فنادق فئة  5إلى  3نجوم وتحظى بمعدل
نســـب إشـــغال ســـنوية مرتفعة بلغت  %68 ،%75و %60على التوالي ،أما المجموعة الثانية فتضم الفنادق من فئة  2و  1نجمة
وكذلك دور االســـتراحة والشـــقق الفندقية والتي بلغ معدل نسب اإلشغال السنوية فيها  %38 ،%32 ،%53و %49على التوالي،
وتقف وراء ارتفاع معدل نسب اإلشغال في المجموعة األولى مقارنة بالثانية عدة عوامل تجعل السائح أكثر رغبة في تفضيل
األولى على الثانية رغم ارتفاع أســـعار المبيت أو اإلقامة فيها ،منها نوع ومســـتوى الخدمات الفندقية والراحة النفســـية التي
توفرها المجموعة األولى للسائح إضافة إلى الموقع وسعة المكان.
أداء الفنادق لعام 2017
صنف الفندق
STAR 1
STAR 2
STAR 3
STAR 4
STAR 5
DELUXE
MOTEL
REST HOUSE
STANDARD
المجموع

عدد الفنادق
5
1
2
8
9
0
1
9
8
43

المصدر :هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
RAKBUSINESS | 26

عدد الغرف المتاحة عدد الغرف المشغولة
1,065
3,336
770
1,460
3,013
4,817
29,116
43,527
82,169
109,697
365
557
316
603
2,360
6,203
5,924
12,271
182,469

125,096

نسبة اإلشغال ()%
32
53
60
68
75
52
38
49
53
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م ــال وأعم ــال

أمـــا األداء الفندقـــي علـــى المســـتوى الربعـــي الذي
يعكسه الشكل رقم ( )1فتشير نسب اإلشغال الربعية
خالل عـــام  2017واألرباع الثالث األولى لعام 2018
إلـــى زيادة حركة الســـياح فـــي الربع الرابـــع من العام
 2017والربـــع األول من عـــام  ،2018أما في الربعين
الثانـــي والثالـــث عـــام  2018فقد بدأت فيهما نســـبة
اإلشـــغال بالتراجـــع التدريجي إلـــى  %70و %69على
التوالي ،وقد عكســـت هذه النسب ارتفاع عدد الغرف
المشـــغولة في الربع الرابع من عام 2017إلى90,491
غرفـــة في الفنـــادق من فئة  5نجوم مثـــا مقارنة مع
الغرف المتاحة البالغة  111,846غرفة بنســـبة إشغال
 %81ثم زادت النســـبة إلـــى  %82في الربع األول من
عام  ،2018وبدأت باالنخفاض معيدة ذات الســـيناريو
الـــذي حصل في األرباع الثالثة األولى من عام 2017
وبالـــذات فـــي الربـــع الثالـــث حيـــث كانت فيه نســـبة
اإلشـــغال عند حدها األدنى  .%55أنظر الشـــكل رقم
( ،)1وهذه الظاهرة طبيعية تعكس تأثير حالة الطقس
على الســـياحة في عمـــوم المنطقة واإلمـــارة ،بعدها
تعـــود ثانية إلى االرتفاع مع بداية موســـم الخريف أي
في الربع الرابع من كل عام وهكذا.
الـزوار القادمــون إلى اإلمـــارة:
ترســـي رأس الخيمـــة معاييـــر جديدة علـــى وجهاتها
الســـياحية ،حيـــث توفر خيـــارات غير محـــدودة تلبي
أذواق واهتمامـــات جميـــع الزوار القادميـــن إليها من
شـــتّى دول العالم وقاراته مســـتفيدين من توفر األمن
وجمال المناخ وتنوع أنماط ومجاالت السياحة إضافة
إلى االســـتفادة من التبادل الســـياحي بين الشـــركات
السياحية العاملة داخل الدولة مع مثيالتها في الدول

دراس ــات احصائي ــة

الشكل ( )1نسب اإلشغال حسب صنف الفندق خالل األرباع لعام 2018 - 2017
Rest house

Standard

5 stars

3 stars

4 stars

%80
%70
%60
%50
%40
%30
2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

الشكل ( )2إجمالي عدد الغرفة المتاحة والمشغولة خالل األرباع لعام 2018 - 2017
200,000

150,000

100,000

50,000

2018

2018

2018
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األخرى .وبتفحص بيانات الجدول رقم ( )5الخاص بأعداد الســـياح وجنســـياتهم في رأس الخيمة يتضح زيادة إجمالي عدد
الســـياح القادمون لإلمارة إلى  247,093ســـائح في نهاية الربع الثاني  2018بزيادة  %9.4و %7.6عن الربع األول والثاني
 ،2017يتصدرهم ســـياح دول مجلس التعاون الخليجي في األرباع الثالث األولى من عام 2017والربع الثاني من  ،2018بينما
يأتـــي األوروبيـــون بالمرتبـــة األولى في األربـــاع األخرى ،لكن عند مقارنة هـــذه األعداد للربعيـــن األول والثاني من عام 2018
مع مثيليهم من العام الســـابق نجد أن الصورة تتغير ،حيث يتفوق األوروبيون على الخليجيين بفارق ( )10آالف ســـائح تقريباً
وبنسب  %38و %36من إجمالي سياح اإلمارة لهذين الربعين على التوالي ،وهذا ناجم عن رغبة األوروبيون في التمتع باألجواء
المعتدلة والحارة نسبياً خالل موسم السياحة في الخليج ،على خالف الخليجيون اللذين يفضلون الذهاب إلى األجواء الباردة
والمعتدلة .ويأتي بالمرتبة الثالثة القادمون من الدول اآلسيوية غير العربية وبالذات من جنوب شرق آسيا ،حيث يالحظ تزيد
أعدادهم خالل الربعين األول والثاني لعام  2018مقارنة بذات الربعين من عام  2017وبنســـبة  ،%16حيث يشـــكلون  %16من
إجمالي سياح اإلمارة لهذين الربعين .وذات الصورة تنطبق على القادمين من األمريكيتين والدول األفيانوسية.
الزوار القادمين إلى إمارة رأس الخيمة خالل عامي 2018 - 2017
الربع
األول 18

الربع
الربع
الثاني  18الثالث 18

87,951

86,406

135,680

85,749

88,102

94,312

141,246

الدول العربية األخرى

16,701

18,877

30,950

15,868

17,389

18,622

32,109

إفريقيا  -عدا العربية

1,965

1,928

2,294

2,647

3,078

2,334

2,677

األمريكيتان

3,128

3,079

3,054

3,906

3,901

3,447

3,770

آسيا  -عدا العربية

35,684

32,585

41,369

32,988

37,743

41,574

52,338

الدول األوروبية

81,916

81,217

57,457

104,728

106,602

85,262

53,470

الدول األفيانوسية

753

678

780

687

753

768

584

أخرى

1,594

1,169

1,052

983

1,939

774

1,422

229,692

225,939

272,636

247,556

259,507

247,093

287,616

وجهات الزائرين
دول مجلس التعاون

إجمالي النزالء
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وحققت اإلمارة نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار القادمين من األسواق الدولية خالل التسعة أشهر الماضية ،ووفقا لهيئة تنمية
الســـياحة ،حل األلمان في مقدمة الســـياح القادمين من أوروبا ،حيث بلغ عددهم  64,372زائراً ،بزيادة نســـبتها  % 4.1مقارنة
بالشـــهور التســـعة األولـــى من عام  .2017وحـــ ّل الروس بالمرتبة الثانية ،بواقـــع  57,117زائراً ،بارتفاع نســـبته  %36.5مقارنة
بالفترة نفسها من العام  ،2017وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث بنحو  45,496زائراً ،بارتفاع نسبته  %10.1مقارنة
بالفتـــرة المناظـــرة من العـــام الماضي ،في حين احتلت الهند المركـــز الرابع بعدد زوار  44,734بزيادة نســـبتها  %16.1لذات
العام ،وكازاخســـتان خامســـاً مســـجلة  21,966زائراً وزيادة قدرها  ،.%26.9وعلى صعيد النمو السوقي ،شهدت النرويج أكبر
زيادة مئوية في عدد الزوار بلغت  %41.5مقارنة بالشـــهور التســـعة األولى من عام  ،2017في حين أظهرت دول شـــمال أوروبا
األخرى السويد والدنمارك اهتماماً متزايداً باإلمارة ،بزيادة في عدد الزوار من الدولتين بلغ  %27.7و %19.3على التوالي.
التوجهات المستقبلية للسياحة برأس الخيمة:
وتنفيذا لرؤية صاحب الســـمو الشـــيخ ســـعود بن صقر القاســـمي ،عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم رأس الخيمة ،تتبنى
اإلمارة استراتيجية سياحية جديدة خالل عام  ،2019تهدف إلى زيادة عدد زوار اإلمارة إلى  3مليون زائر بحلول عام 2025
بالتزامن مع دخول منشآت سياحية جديدة قطاع األعمال وزيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة إلى  20ألف غرفة مستهدفة
فـــي ذلك عام .حيث تشـــير الدالئل حاليـــاً إلى وجود إمكانيات كافية لتجاوز حاجز المليون ســـائح بنهاية عام  2018من 975
ألف سائح وزائر عام  2017وزيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة  3600غرفة بنهاية  ،2019وصوالً إلى الهدف المنشود عام
 .2025وفي ذات اإلتجاه وقعت هيئة الســـياحة اتفاقية مع شـــركة إعمار لتطوير  2مليون متر مربع بمشـــروع جزيرة المرجان
إلنشاء فندق العنوان وتطوير مجموعة شقق فندقية ،إضافة إلى إفتتاح مجموعة من الفنادق في اإلمارة خالل عام  2019منها
فندق موفنبيك ،وميناء العرب انتركونتننتال ،وماريوت ،وهيلتون جاردن إن .وآنانتارا ،وبارك إن بجزيرة المرجان.
وتعمـــل هيئـــة تنمية الســـياحة في الفترة الحاليـــة على تطوير منطقة الجزيـــرة الحمراء التاريخية إضافة إلى تطوير وتوســـع
«المســـار االنزالقـــي الجبلي» في (جبل جيس) بإنشـــاء  3مشـــروعات تشـــمل بناء مخيـــم فندقي جديد وحديقـــة على ارتفاع
 1300متر تمثل منصة مشـــاهدة جميلة تطل على البحر مباشـــرة من أعلى الجبل تلبية للطلب المتزايد على خدمات المسار،
والذي سجل منذ افتتاحه إقباالً كبيراً وبنسبة إشغال أسبوعية  ،%100إضافة إلى استقطاب العديد من الفعاليات الرياضية
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والســـباقات البحرية وجميعها تصـــب في تعزيز الثقة
بالقطاع السياحي وتزيد استقطاب الزوار لإلمارة.
الخاتمـــة:
اعتمـــد نجـــاح تجربـــة رأس الخيمة فـــي تطوير قطاع
الســـياحة بدايـــة العقـــد الماضـــي علـــى التكامل بين
مكونات البنية التحتية للســـياحة ،والتوجهات الرامية
إلى االســـتثمار في هذا القطاع ،وإن المســـتقبل ينبئ
بالكثيـــر لتطويـــر هـــذا القطاع فـــي اإلمـــارة ،فالبنية
التحتية ما زالت تمتلك طاقات اســـتيعابية لم تســـتغل
بصـــورة كاملـــة حتـــى اآلن ،حيـــث توجـــد العديـــد من
الجـــزر والمناطـــق والمواقع الســـياحية واألثرية التي
يمكنهـــا أن تســـتوعب أعـــداد كبيـــرة من الســـياح من
مختلـــف بلدان العالـــم .كذلك االســـتثمارات الجديدة
في المواقع السياحية الهامة مثل جزر المرجان وجبل
جيـــس وفـــي البنية التحتية وباألخـــص في القطاعات
المرتبطة بالسياحة ،كقطاع الطيران والنقل والثقافة،
جميعهـــا قـــادرة على رفع مســـاهمة هـــذا القطاع في
الناتـــج المحلي اإلجمالـــي وتوفير المئـــات من فرص
العمل للمواطنين والوافدين في السنوات القادمة .كل
ذلـــك مرتبط بقدرة المختصيـــن في هذا القطاع على
الترويج وجذب الزوار والســـياح لإلمارة ،حيث تشـــير
الدالئل حالياً إلى وجود إمكانيات كافية لتجاوز حاجز
المليون ســـائح بنهاية عام  2018وزيادته إلى  3مليون
بحلول عام  2025تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ
ســـعود بن صقـــر القاســـمي ،عضو المجلـــس األعلى
لالتحـــاد ،حاكـــم رأس الخيمـــة ،وزيادة عـــدد الغرف
الفندقية المتاحـــة  3600غرفة بنهاية  ،2019وصوال
إلى  20ألف غرفة مستهدفة عام 2025

م ــال وأعم ــال

د .عبدالحليم محيسن
المستشار االقتصادي لدائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

قام ــت العديد م ــن الجهات المحلي ــة واالتحادية في
الدول ــة خ ــال العام  2018وم ــن بينها دائ ــرة التنمية
االقتصادي ــة ف ــي رأس الخيم ــة بتبن ــي مجموع ــة
م ــن المب ــادرات وإط ــاق مجموع ــة م ــن المحف ــزات
لتحس ــين بيئ ــة األعم ــال ،وج ــاء ذل ــك ضم ــن إط ــار
س ــعي هذه الجهات لدعم القطاع الخاص ومساندته
لتج ــاوز التحدي ــات الت ــي واجهه ــا خ ــال الع ــام
الماض ــي نتيج ــة للتط ــورات العام ــة الت ــي ش ــهدها
العال ــم عموم ًا ،والمنطقة خصوص ًا.

وكان من أهم هذه المبادرات والمحفزات االنضمام
إلى مبادرة باشـــر أعمالك االتحاديـــة التي أطلقتها
هيئـــة تنظيم االتصاالت ،والتي تمكن المســـتثمرين
مـــن إصـــدار رخصهم فـــي  15دقيقة عبر الوســـائل
التقنيـــة الحديثـــة ،وإطـــاق مبادرة تســـاهيل 1التي
تـــم بموجبها إعفاء المواطنين من الرســـوم المحلية
إلصـــدار رخصـــة تجـــارة عامـــة ،والبـــدء بترخيص
العربـــات المتنقلـــة ،والســـماح بترخيـــص مراكـــز
أعمال ،فض ً
ال عن مجموعة متكاملة من المحفزات
ً
األخرى التي ال يتســـع المقام لذكرها جميعا ،والتي
تم اســـتعراضها في أعداد سابقة في هذه المجلة.
تتطلـــع الدائـــرة إلـــى أن تســـهم هـــذه المبـــادرات
والمحفـــزات فـــي تعزيـــز وتيـــرة النمـــو االقتصادي
في الدولة ،فقد شـــهدت إمـــارة رأس الخيمة خالل
الشهور األخيرة مؤشـــرات إيجابية جاءت نتيجة ما
تـــم تفعيله من مبادرات ومحفزات .وقد تمثلت هذه
المؤشـــرات بشكل رئيسي في نمو الرخص الجديدة
خـــال األشـــهر الثالثـــة األخيـــرة من العـــام 2018
(ســـبتمبر ـ أكتوبر ـ نوفمبـــر) بنحو  %25مقارنة مع
الفترة ذاتها من العام  .2017كما نما عدد الرخص
المجـــددة بنحـــو  %12للفتـــرة ذاتهـــا ،وهي معدالت
تعد غير مســـبوقة خالل الفترات الســـابقة ،ونتوقع
بمشـــيئة اهلل أن يستمر هذا الزخم إلى العام 2019
ليحقـــق االقتصـــاد الوطني معـــدالت نمـــو إيجابية

مس ــاحة رأي

ومثمرة على المســـتويين االتحادي والمحلي ويلمس
الجميع نتائجها.
والواقـــع أن مـــا يثلـــج الصـــدر ،هو ما نلمســـه هذه
األيام من مؤشـــرات إيجابية شهدتها عدة قطاعات
اقتصادية في رأس الخيمة خاصة قطاع الســـياحة،
حيث يت َوقع أن يبلغ متوســـط نمو عدد الســـياح في
العام  2018نحو  %12وهو ضعف المتوسط العالمي
المقدر بنحو  %6فقط .وفي شهر أغسطس لوحده
قفز عدد السياح بنسبة ناهزت  %21من هذا العام،
وهـــو يؤكـــد على نجـــاح مســـيرة النمو فـــي اإلمارة
وتحقيقيهـــا لما يهدف إلـــى تحقيقه جميع المعنيين
والمســـؤولين في القطاع العام والقطاع الخاص.
بالتأكيـــد مـــا زال هناك الكثير ليتـــم عمله من أجل
تحقيق االســـتدامة فـــي المؤشـــرات اإليجابية التي
تم اســـتعراضها وغيرهـــا من المؤشـــرات األخرى،
وهـــو األمر الذي ســـتعمل اقتصاديـــة رأس الخيمة
علـــى تحقيقـــه بالتعاون مـــع كافة الجهـــات المحلية
واالتحاديـــة ،خاصـــة من خالل مشـــاركتها في فرق
العمـــل واللجـــان االتحاديـــة ضمـــن المســـرعات
الحكوميـــة واالجتماعـــات الحكوميـــة الســـنوية من
أجـــل اجتراح وتقديم كل ما يســـهل عمل الشـــركات
والمســـتثمرين المحلييـــن واألجانـــب فـــي الدولـــة
عموما ،وفي اإلمارة خصوصا
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ً
ً
ثنائيا مع معالي
اجتماعا
عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير االقتصاد،
الدكتور ماجد بن عبد اهلل القصبي وزير التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.
بحث خالله الجانبان األطر الرئيسية لدفع جهود التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري
بالتركيز على فرص الشراكات الجديدة في القطاعات االقتصادية الحيوية محل االهتمام
المتبادل بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء ،الذي ُعقد بالرياض على هامش انعقاد أعمال الملتقى االقتصادي اإلماراتي السعودي
الثاني ،معالي سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي ،وسعادة عبد اهلل آل صالح
وكيل وزارة االقتصاد لشـــؤون التجارة الخارجية ،والســـيد محمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج
التجاري بالوزارة ،وعدد من مسؤولي الجانبين.
تناول اللقاء استعراض المستجدات على خارطة العالقات االقتصادية والتجارية ،ومتابعة مخرجات
أعمـــال الملتقى االقتصادي الثاني ومناقشـــة فرص الشـــراكات الجديـــدة المطروحة في القطاعات
محل االهتمام وأبرزها الســـياحة والبنية التحتية والنقل والشـــحن والخدمات اللوجســـتية ،مع تناول
المشـــاريع الرئيســـية الجـــاري تنفيذها بأســـواق البلدين ودور القطـــاع الخاص فـــي تطوير وتعزيز
العالقات االقتصادية والوصول بها إلى مستويات أكثر تميزاً.
أكد الجانبان خالل االجتماع حرصهما على دورية انعقاد الملتقى االقتصادي المشـــترك وذلك لما
لـــه من دور رئيســـي في ربط رجال األعمال بفرص االســـتثمار المطروحة بأســـواق البلدين ،فضال
ًعن تبادل المعلومات بشـــأن إمكانية إقامة شـــراكات بين الجانبين للدخول في أسواق جديدة تخدم
األهداف والتوجهات التنموية للجانبين.

2017-2013
االستثمارات
اإلماراتية في
السعودية:

65

شركة إمارتية تستثمر

في

وقال معالي المهندس ســـلطان بن ســـعيد المنصوري وزير االقتصاد إنه في ظل ما يتمتع به اقتصاد
البلدين من معدالت نمو متوازنة ومقومات تضمن استدامته ،هناك العديد من القطاعات االقتصادية
التي تحمل فرص واعدة لتوسيع نطاق الشراكة المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

122

وأضـــاف أن قطـــاع الســـياحة أحد القطاعات التي نتطلـــع ألن تلعب دوراً حيوياً فـــي تحقيق قفزات
جديدة على مســـار التعاون االقتصادي والتجاري المشـــترك ،خاصة في ظل الخطط والمشروعات
التنمويـــة التـــي يعمل الجانبان علـــى تنفيذها لتطوير وجهات ومنتجعات ســـياحية رائدة تحقق قيمة
مضافة لالقتصاد الوطني وتعزز من ممكنات السياحة المستدامة بأسواق البلدين الشقيقين.

بإجمالي

وأشـــار المنصـــوري إلـــى أن القطـــاع الخاص يلعب دوراً رئيســـاً فـــي دفع جهود التعاون المشـــترك،
خاصة في ظل ما تشهده أسواق البلدين من تواجد فعال للشركات الكبرى من الجانبين ،فض ً
ال عن
تركيز االســـتثمارات المتبادلة على القطاعات التنموية والحيوية التي تخدم األهداف االستراتيجية
للبلدين.
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34

مليار درهــم

ومـــن جانبـــه أكد معالي ماجـــد القصبي وزيـــر التجارة
واالســـتثمار الســـعودي علـــى وجـــود فرص اســـتثمارية
وتجاريـــة متنوعة أمـــام القطاع الخاص مـــن الجانبين،
مشـــيراً إلى أن قطاع الســـياحة من القطاعات الواعدة
والتـــي حرصت المملكة العربية الســـعودية على تطوير
العديـــد من القوانيـــن الداعمة له إلحـــداث نقلة نوعية
بـــه خـــال المرحلة المقبلـــة ،معرباً عن تطلعـــه لتعزيز
الشراكات القائمة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
وأشـــار إلـــى وجـــود العديد من الفـــرص أمـــام القطاع
الخـــاص من كال الجانبيـــن لتحقيق المزيـــد من التنوع
والتوســـع بحجم استثماراتهم بأســـواق البلدين في ظل
العديـــد مـــن الفرص الواعـــدة في مختلـــف القطاعات
التنموية وبما يخدم المصالح المشتركة.
اجتماع تنسيقي لوكالء الوزارة
كمـــا عقـــد ســـعادة عبـــد اهلل آل صالـــح وكيـــل وزارة
االقتصاد لشؤون التجارة الخارجية اجتماعاً مع سعادة
عبد الرحمـــن الحربي وكيل وزارة التجارة واالســـتثمار
الســـعودي .بحث خالله الجانبان التنســـيقات الخاصة
بأبـــرز توصيـــات الملتقـــى االقتصـــادي المشـــترك
بيـــن البلديـــن وتطـــورات التعـــاون فـــي مجـــال التجارة
واالستثمار ،وأيضا تم مناقشة سبل التنسيق فيما يتعلق
بتنظيم مشـــاركات لوفـــود تجاريـــة واقتصادية خارجية
مشتركة من البلدين.
وأكـــد الجانبان على أهميـــة الخطوات التي تم اتخاذها
مؤخـــرا بيـــن البلدين الشـــقيقين والتي أوجـــدت إطاراً
متقدمـــاً للتعاون المشـــترك بما يخدم نموذج الشـــراكة
المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

م ــال وأعم ــال

مخرجات الملتقى االقتصادي السعودي اإلماراتي الثاني
ركـــز الملتقى االقتصادي الســـعودي اإلماراتي الثاني عبر جلســـاته على تســـليط الضوء على التنوع
االقتصـــادي للبلدين والجهود الجاري تنفيذها لتنميـــة قدرات االقتصاد الوطني في القطاعات غير
النفطية وتعزيز مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي وتحفيز بيئة األعمال وتمكين القطاع
الخاص ،وذلك من خالل اســـتعراض تنوع فرص الشـــراكات التجارية واالســـتثمارية فيما بين مدن
وإمارات البلدين الشقيقين.
حيـــث قدم ممثلو الدوائر االقتصادية وهيئات االســـتثمار وهيئات المناطـــق الحرة بمختلف إمارات
الدولة عروضاً تقديمية حول فرص االستثمار والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها.
كما اســـتعرض الجانب السعودي المشاريع التي يعمل على تنفيذها صندوق االستثمارات العامة في
عدد من المجاالت الحيوية أبرزها تطوير منتجعات ووجهات سياحية وترفيهية منها مشاريع (نيوم،
البحر األحمر ،القدية) وطرح فرص الشراكات مع المؤسسات والشركات اإلماراتية في هذا الصدد.
وأيضا تم اســـتعراض مشـــاريع هيئة المدن االقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و(اســـتثمر في
السعودية) للهيئة العامة لالستثمار بالمملكة.
اإلمارات والسعودية مع ًا قوة تجارية
تعـــد دولة اإلمـــارات والمملكة العربية الســـعودية أكبر اقتصادين عربيين كمـــا أنهما يعدان من أهم
الدول الـ  10ال ُمصدرة عالمياً ،بإجمالي قيمة صادرات من الســـلع والخدمات تقترب من  700مليار
دوالر.
أما فيما يتعلق بالصادرات السلعية فإن إلمارات والسعودية معاً وخالل  2017تحتل المرتبة  7عالمياً
وفق التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
وفي جانب الصادرات السلعية غير النفطية فإن الدولتين معاً تستحوذان على قرابة ثلثي الصادرات
العربية من السلع غير النفطية إلى العالم.
وفي ظل التوجه القائم في الدولتين بتنمية القطاعات غير النفطية ستشهد السنوات المقبلة طفرة
في الصادرات غير النفطية للبلدين وخاصة أن هناك توافق ودعم من قيادتي البلدين بإقامة مشاريع
مشـــتركة ســـتعزز من تشابك سالســـل التوريد واإلنتاج في كال البلدين باالستفادة القصوى من كافة
اإلمكانات المتاحة وخاصة الخدمات اللوجستية.
أبرز المشاريع االستثمارية المشتركة بين اإلمارات والسعودية في دول العالم
  25يونيو  2018تم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة"أرامكو" الســـعودية وائتالف من شـــركات النفط الهندية الستكشـــاف فرص الشراكة االستراتيجية
واالستثمار في بناء مصفاة نفط عمالقة ومجمع للبتروكيماويات في منطقة راتناجيري على الساحل

ش ــراكات

الغربي للهنـــد بقيمة تقديرية تبلغ  44مليار دوالر
ووفقاً لالتفاقية ،ســـتمتلك "أرامكو" و"أدنوك" معاً
حصة  % 50من المشروع المشترك الجديد.

ملخص التجارة
بين البلدين

ـــــــــ

أكثر من  20نشاط
اقتصادي وتجاري على
قائمة االستثمارات
المتبادلة بين البلدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 65شركة إماراتية
تستثمر في  122مشروع
باألسواق السعودية
بإجمالي استثمارات
مقدرة بـ 34مليار درهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 58مليار درهم حجم
التبادل التجاري غير
النفطي بأول تسعة
أشهر من 2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلمارات والسعودية
تحتالن المركز الـ7
عالمي ًا من حيث
الصادرات السلعية

 أكتوبـــر  ،2017أطلـــق الملتقـــى اإلماراتـــيالســـعودي األول لألعمـــال فـــي أبوظبـــي شـــركة
لألمـــن الغذائي برأســـمال  5مليـــارات ريال "نحو
 4.88مليارات درهم" قابل للزيادة ،وتضم الشركة
الوليـــدة التي بـــدأت أعمالها بالفعل ،اســـتثمارات
شـــركتي الظاهرة الزراعيـــة اإلماراتية (الظاهرة)
والســـعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني
(ســـالك) في صربيا ورومانيا وســـتعمل الشـــركة
فـــي منطقة الجبل األســـود عبر مشـــاريع زراعية
وسالســـل توريـــد للحبـــوب بهـــدف توفيـــر الغذاء
للسوقين السعوديين واإلماراتي.
تكلفة االستثمارات اإلماراتية المباشرة في
السعودية خالل الفترة 2013-2017
وتأتـــي اإلمارات في طليعة الدول المســـتثمرة في
المملكة العربية الســـعودية بتكلفـــة إجمالية تزيد
على  34مليـــار درهم ( 9.5مليارات دوالر) تعكس
نشاط ما يقارب  122مشروعاً استثمارياً لما يفوق
عن  65شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة
اإلمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.
وفـــي المقابـــل فقد تجـــاوز رصيد االســـتثمارات
السعودية المباشرة في دولة اإلمارات حاجز الـ16
مليار درهم حتى نهاية عام .2016
إلـــى جانـــب ذلـــك ،هنـــاك  4004عالمـــة تجارية
ســـعودية مســـجلة في اإلمارات و 73وكالة تجارية
و 26شركة مسجلة في اإلمارات.
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()1
إعداد :أ .حمود بن صالح القادري -مستشار قانوني

ال يخفـــى على ذي تفكر واختصـــاص أن اللغة العربية هي
الفكر الناطق بأروع الحروف والكلمات ،إذ هي لغة السحر
خـــص اهلل عز وجل القـــرآن الكريم فيها ،إذ
والبيـــان التي
ّ
يقـــول ع ّز من قائل في محكـــم التنزيلِ " :إ ّنَـــا أَن َزلْنَاهُ ُق ْرآ ًنا
َع َر ِب ًّيا ّلَ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِ لُونَ" سورة يوسف آية .2
وبالعودة إلى أهمية اللغة العربية في كل المجاالت والجوانب،
ومنهـــا مـــا يتعلق بالجانـــب القانوني ،فقد أخذ المشـــرع في
دولة االمـــارات العربية المتحدة ،واتجه إلـــى اعتبارها اللغة
الرســـمية في التقاضي ،وما يتعلق به مـــن إجراءات .ويظهر
ذلك جل ًيا من خالل نص المادة السابعة من دستور اإلمارات
العربية المتحدة لسنة  1971التي جاء فيها:
ـ اإلسالم هو الدين الرسمي لالتحاد ،والشريعة اإلسالمية
مصدر رئيســـي للتشـــريع فيه ،ولغة االتحاد الرســـمية هي
اللغة العربية.

ـ ونصت المادة الخامســـة عشر من القانون االتحادي رقم
( )3لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية االتحادية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،على أن «لغة المحاكم هي
اللغة العربية ،وعلى المحكمة أن تســـمع أقوال الخصوم أو
الشـــهود الذين يجهلون اللغة العربية بواســـطة مترجم بعد
حلف اليمين».
ـ وفي االتجاه ذاته ،نصت المادة التاسعة من قانون تشكيل
المحاكـــم فـــي إمارة دبـــي رقم ( )3لســـنة 1992م ،على أن
«لغة المحاكم هي اللغة العربية ،وعلى المحكمة أن تســـمع
أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم
بعد حلف اليمين» .وتنص المادة الثانية عشـــر من القانون
رقم ( )23لســـنة 2006م بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو
ظبـــي ،على أن «اللغة العربية هي لغة المحاكم ،ويســـتعان
بمترجـــم متـــى اقتضـــى األمر ذلـــك ،بعد حلفـــه اليمين».

وتحظر المادة الثانية عشر من القانون االتحادي رقم ()9
لســـنة 1981م في شأن تنظيم مهنة الترجمة على المحاكم
قبول أي محرر ،أو وثيقة ،أو ســـند محرر باللغة األجنبية،
مـــا لم يكـــن مصحو ًبا بترجمـــة إلى اللغـــة العربية بمعرفة
مترجم مرخص له.
ـ ورغم أن هذا المبدأ عام ،بحيث يسري على كل المحاكم،
ســـواء كانت مدنية أو جنائية ،إال أن المشرع اإلماراتي قد
حرص على تأكيد هذا المبدأ ،وعلى تقرير وجوب تطبيقه
في كل من المواد المدنية والمواد الجنائية.
ففي شـــأن لغة القضاء المدني ،تنـــص المادة الرابعة من
قانـــون اإلجـــراءات المدنيـــة الصـــادر بالقانـــون االتحادي
رقـــم ( )11لســـنة 1992م ،على أن «لغـــة المحاكم هي اللغة
العربيـــة ،وعلـــى المحكمـــة أن تســـمع أقـــوال الخصوم أو
الشـــهود أو غيرهـــم الذين يجهلون اللغة العربية بوســـاطة
مترجم بعد حلفه اليمين ،ما لم يكن قد حلفها عند تعيينه
أو عند الترخيص له بالترجمة» .وفيما يتعلق بالمستندات،
تنـــص المـــادة ( )46البند الرابع ،على أنـــه «يجب أن تكون
المستندات مترجمة رسم ًيا إذا كانت محررة بلغة أجنبية».
وتطبيقـــا لهـــذا النص ،قضـــت المحكمة االتحاديـــة العليا
بـــأن «مـــن المقرر أن مـــؤدى نص المـــادة  45/4من قانون
اإلجـــراءات المدنيـــة ،أنـــه يجب على من يقدم مســـتندات
محـــررة بلغة أجنبيـــة أن يقدم ترجمة رســـمية عربية لها،
وهـــو مـــا الزمـــه أال يقـــوم القاضـــي بترجمتهـــا ،أو تعديل
ترجمتها فيحكم بعلمه الشخصي ،في مسائل فنية لم ينط
بـــه التصدي لهـــا ،إذ هو يتلقـــى أدلة اإلثبـــات والنفي كما
يقدمها الخصوم دون تدخل من جانبه»...
حكـــم المحكمـــة االتحادية العليا 23 ،يناير ســـنة 2008م،
الطعن رقم  288لســـنة  25ق .ع نقض مدني ،منشـــور في
مجلة الميزان التي تصدر عن وزارة العدل بدولة اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة ،س  ،9العـــدد  ،101مارس 2008م ،ص
 54وما بعدها ...يتبع

من المفيـــد أن تعلم:

ال يجوز اتفاق الشركاء
على إعفاء أي شرط
يقضي باستبعاد أو
حرمان أحد الشركاء من
أرباح الشركة ،أو إعفائه
من خسائرها (وهو ما
يسمى بشرط األسد)
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مــال وأعمــال مستشـــــارك القانـــــوني

إجــراءت:
استشــــــارة

1

تحديــد النشــاط االقتصــادي للشــركة :تحديــد النشــاط التجــاري هــو
الخطــوة األولــى فــي عمليــة إصــدار الرخصــة التجاريــة

2

تحديــد الشــكل القانونــي واألطــراف المشــاركة :يجــب تحديــد
الشــكل القانونــي للشــركة ،ونــوع الشــركة ،ونشــاطاتها ،وعــدد وجنســية
الشــركاء ،وتقســيم حصــص الشــركاء.

3
4
5

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

تحديــد االســم التجــاري :يجــب أن يكــون االســم التجــاري مرتبط ـ ًا
بنــوع الرخصــة أو مــا يــدل عليــه.

إعــداد عقــد التأســيس :ينبغــي إبــرام عقــد التأســيس إذا كان الشــكل
القانونــي للشــركة واحــد ًا ممــا يلــي :شــركة التضامــن ،شــركة ذات
مســؤولية محــدودة ،شــركة الشــخص الواحــد (ذات مســؤولية
محــدودة) ،شــركة المســاهمة الخاصــة ،شــركة المســاهمة العامــة،
شــركة التوصيــة البســيطة.

اختيــار موقــع الشــركة :يتوجــب علــى كل شــركة اختيــار موقــع للعمــل
وممارســة أنشــطتها.

هــل يوفــر القانــون الحمايــة للمســتهلك إذا
اشــترى ســلعة مقلــدة؟
يحظــر القانــون بيــع الســلع المقلــدة ،وتعتبــر نوعــاً
مــن أنــواع الغــش التجــاري ،حيــث إن البضائــع
المقلــدة فــي الســوق المحليــة لهــا تأثيــرات ســلبية
فــي االقتصــاد المحلــي والعالمــي ،إضافــة إلــى
إضرارهــا بالمســتهلك والبيئــة .وفــي حــال تــم
تقديــم شــكوى ضــد أحــد المخالفيــن ،فــإن الجهــة
المختصــة (وزارة االقتصــاد  -حمايــة المســتهلك)
ترســل فريــق تفتيــش للتحقيــق فــي األمــر مــع التاجــر
المخالــف ،وفــي حــال تــم إثبــات المخالفــة ،فأنــه
يعاقــب بمصــادرة البضائــع وتغريمــه ،وفــي حــال قــام
بتكـــــرار المخالفــــــة ،يتــم إغــاق المتــــــــجر مؤقت ـاً.
عليـــــــنا أن نشيـــــــر إلــى القانــون االتحـــــادي رقــم 19
لســـــنة  2016فــي شــأن مكافحــة الغــش التجــاري،
والمــادة رقــم  2التــي تنــص علــى اآلتــي -:تســري
أحــكام هــذا القانــون علــى كل مــن ارتكــب غشــاً
تجاريــاً ،وال تســتثنى المناطــق الحــرة بالدولــة مــن
تطبيــق أحــكام هــذا القانــون .ويعمــل هــذا القانــون
علــى حمايــة األســواق والمســتهلكين مــن مخاطــر
هــذه المســائل والتــي تدخــل فيهــا «البضائــع
المقلــدة» ،الســيما أن أســواق دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة تمثــل مركــزاً مهمـاً للتجــارة والســياحة فــي
العالــم .ويتمثــل الغــش التجــاري فعــل مــن األفعــال
التاليــة :اســتيراد أو تصديــر أو إعــادة التصديــر أو
تصنيــع أو بيــع أو عــرض أو الحيــازة بقصــد البيــع
أو تخزيــن أو تأجيــر أو تســويق أو تــداول الســلع
المغشوشــة أو الفاســدة أو المقلــدة؛ واإلعــان عــن
جوائــز أو تخفيضــات وهميــة أو غيــر حقيقيــة.
اســتغالل اإلعالنــات التجاريــة أو تقديمهــا أو الوعــد
بتقديمهــا فــي الترويــج المضلــل والدعايــة غيــر
الصحيحــة أو الترويـــــج لسلــــع مغشوشــة أو فاســــدة
أو مقلـــــدة؛ وعــرض أو تقـــديم أوالترويــج أو اإلعــان
عــن خدمــات تجاريــة مغشوشــة .وعليــه تجــدر بنــا
اإلشــارة إلــى أن اإلتجــار بالســلع المقلــدة يعتبــر ً
غشــا
تجار ًيــا ،وبالتالــي جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

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

تربطنــي بالزهــور عالقــة حميميــة نمــت معــي منــذ الصغــر ،وبــدأت
عالقتــي مــع الزهــور مــن حديقــة منزلنــا الصغيــرة حيــث كانــت تلفــت
انتباهــي بأشــكالها وألوانهــا التــي رســمت لوحــة فنيــة ســاحرة ،و
تــكاد تكــون الزهــور الســلعة الكماليــة األولــى التــي عليهــا طلــب يومــي
مســتمر مــن معظــم الفئــات وترتبــط بالمناســبات علــى اختالفهــا
كحفــات الخطوبــة والزفــاف والتخــرج والنجــاح وزيــارة المريــض
والــوالدة وغيرهــا الكثيــر.
بهــذه الكلمــات بــدأت الشــابة عائشــة إبراهيــم حديثهــا لمجلــة راك
بيزنــس عــن مشــروعها الرائــد " روز ميــل" وتتابــع حديثهــا ":عندمــا
فكــرت بالعمــل الخــاص توجهــت لالســتثمار فــي هــذا المجــال
ألنــه يلبــي شــغفي ،وهكــذا فــي العــام  2017افتتحــت الفــرع األول
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لمشــروعي" روز ميــل " للزهــور والشــوكوال وذلــك فــي منطقــة جلفــار
وأشــرفت بنفســي علــى أدق التفاصيــل فيــه بــد ًء مــن ديكــورات المحــل
واختيــار المورديــن والتواصــل معهــم مــروراً بالحســابات والتواصــل مــع
طلبيــات الزبائــن .بــدأ المشــروع ببيــع الزهــور الطبيعيــة والصناعيــة
ثــم أضفــت الحلويــات ،والحمــد هلل بعــد ســنة مــن اطــاق المشــروع
تمكنــا مــن تأســيس اســم مميــز فــي رأس الخيمــة وافتتحنــا فرعنــا
الثانــي فــي شــارع الجــوازات ،حيــث نوفــر أنــواع متعــددة مــن الزهــور
الطبيعيــة مــن مختلــف األنــواع واأللــوان والزهــور الصناعيــة مــن أرقــى
أنــواع الخامــات ،وعلــب الهدايــا المبتكــرة و نقــدم خدمــة تغليــف وتزيــن
الــورود ،وخدمــة تزييــن قاعــات المؤتمــرات والفعاليــات واألعــراس
والســيارات ،باحترافيــة وأســعار منافســة ،كمــا أننــا الموزعــون

رواد أعمــــال ملهـمون

عائشــــة إبراهيــــم...

حــــوار :خولـــة إبراهيم

الحصريــون لـــ "جولــدن بــراون" عالمــة الكوكيــز الشــهيرة مــن المملكــة المعــارض والفعاليــات المحليــة والدوليــة لالطــاع علــى تجــارب اآلخريــن
واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة واالطــاع علــى أفضــل الممارســات كل
العربيــة الســعودية.
وتؤكــد عائشــة " :يخطــئ مــن يعتقــد أن هــذا العمــل مــن الســهولة بمــكان ،فــي نطــاق اختصــاص مشــروعه".
فقــد أصبــح تنســيق الزهــور اليــوم عم ـ َ
ا يتطلــب مهــارات وتقنيــات عاليــة وعــن ضــرورة أن يمتلــك الشــباب اليــوم مشــاريعهم الخاصــة تقــول ":مــع
تتعــدى مجــرد تغليــف باقــة مــن الزهــور بــورق جــذاب وشــريط أنيــق ،فمــن تطــور الحيــاة وازديــاد متطلباتهــا ،البــد أن يســعى الشــباب مــن الجنســين
الضــروري اليــوم الموهبــة والممارســة والتدريــب المســتمر واالطــاع لتنويــع مصــادر دخلهــم وعــدم الركــون فقــط لدخــل الوظيفــة .قداليشــكل
الدائــم علــى أحــدث التقنيــات والوســائل المســتخدمة وكيفيــة اســتخدامها العمــل الخــاص مصــدر غنــى فــي البدايــة وقــد تواجهــه تحديــات لكــن البــد
واالســتفادة منهــا بشــكل جــذاب واالطــاع علــى الرائــج فــي الســوق مــن مواجهــة كافــة الصعوبــات للســير قدمــاً نحــو تحقيــق النجــاح ،ومــع
وعــدم االكتفــاء بــه بــل خلــق أفــكار ابتكاريــة خــارج المألــوف تميــزك عــن الوقــت يم ّكــن للمــرء أن يخصــص كامــل وقتــه لمتابعــة عملــه حيــن يشــكل
مصــدر دخــل كاف لــه .واليــوم مــع كل هــذه التســهيالت المقدمــة والدعــم
اآلخريــن".
وحيــن ســؤالها إن كانــت قــد واجهــت أيــة تحديــات كونهــا إمــراة ،وعــن الرســمي أقــول إلخوانــي وأخواتــي :حــان الوقــت لبــدء مشــاريعكم الخاصــة
وإطــاق العنــان ألفكاركــم المبتكــرة والمشــاركة فــي دفــع عجلــة التنميــة،
أهميــة أن تتمتــع المــرأة باالســتقالل المــادي ،تؤكــد عائشــة":
فالوطــن يبنــى بســواعد أبنائــه".
لطالمــا كانــت والدتــي الحبيبــة تقــول
وتحدثــت عــن أبــرز التحديــات
لــي مشــجعة اليــد العليــا خيــر مــن
قدمت الحكومة للمرأة كل أنواع
التــي واجهــت المشــروع قائلــة ":
اليــد الســفلى ،ومنهــا تعلمــت أن العمل
الدعم لتمكينها من تعزيز حضورها
التحديــات أمــر طبيعــي تواجهــك
مهــم للمــرأة ومهــم أن تعتمــد علــى
والمشاركة
المجتمع
في
الفعال
فــي كل مجــال ،بالنســبة لنــا تعــددت
نفســها وأن يكــون لهــا مصــدر دخــل
في عملية البناء والتنمية
الصعوبــات ولكــن واجهناهــا بعزيمــة
خــاص فيهــا ،وهــذا مــا شــجعني علــى
وإيمــان ،مــن التحديــات صعوبــة إيجــاد
االســتثمار ومتابعــة العمــل بنفســي
بتفاصيلــه كافــة ،أمــا عــن التحديــات التــي واجهتنــي كونــي إمــراة فانــا لــم العامــل ذو الحــس الفنــي المبــدع ،كمــا أننــا نتعامــل مــع منتــج حســاس
أواجــه أيــاً منهــا ،وخصوصــاً أن حكومتنــا الرشــيدة ذللــت الصعوبــات وســريع التلــف أن لــم يتــم العنايــة بــه جيــداً حتــى النضطــر لهــدر جــزء مــن
كافــة أمــام المــرأة وباتــت علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي كل المحافــل الــورود ونحــرص علــى اختيــار المــورد الجيــد والــكادر المؤهــل لرعايتهــا
العلميــة والعمليــة ،وقدمــت الدولــة لهــا كل أنــواع الدعــم لتمكينهــا مــن تعزيز حتــى بعــد قطفهــا حيــث تحتــاج لمهــارة فــي العنايــة بهــا وتبديــل الميــاه
حضورهــا الفعــال فــي المجتمــع والمشــاركة فــي عمليــة البنــاء والتنميــة " .والمــواد الغذائيــة والحفــاظ علــى نظافــة األوانــي التــي تحتويهــا وخلــط
وتتابــع قائلــة " :اليــوم أصبــح هنــاك العديــد مــن الجهــات الحكوميــة التــي المــاء مــع إضافــات معينــة والمحافظــة علــى درجــة حــرارة معينــة وإزالــة
تدعــم مشــاريع الشــباب وتؤكــد علــى دور المــرأة فيهــا ،وأنــا شــخصياً األوراق واألشــواك ،وفصــل الطــازج منهــا عــن األقــدم ،ومكافحــة اآلفــات
انطلقــت فــي عملــي مــن خــال مؤسســة ســعود بــن صقــر لتنميــة مشــاريع كالحشــرات والفطريــات".
الشــباب ،وقدمــت لــي تســهيالت كبيــرة فــي اإلجــراءات واعفــاءات مــن وتتحــدث عائشــة بــكل ثقــة عــن مكانتهــم فــي الســوق وكيــف ينافســون
رســوم الرخــص وبرامــج تدريبيــة ،وأتاحــت لنــا الفرصــة للمشــاركة فــي فتقــول  ":تغيــرت اليــوم توجهــات النــاس فــي االحتفــال بمناســباتهم
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مـــن المهم متابعـــة رضا العمـــاء ،ولهذا
أتابـــع بنفســـي حســـابات التواصـــل
االجتماعـــي للوقـــوف علـــى مســـتوى
رضاهم وتوجهات أذواقهم العامة
المختلفــة وطــرق تقديمهــم للهدايــا ،ودخلــت الــورود
واالكسســوارات األنيقــة بقــوة فــي هــذا المجــال ،ولهــذا نحــن
متميــزون بأفكارنــا المبتكــرة وخدمتنــا المميــزة وأزهارنــا
نطلبهــا مــن هولنــدا والعمــال لدينــا علــى قــدر عــال مــن المهنيــة
واالحترافيــة يتميــزون بأفكارهــم المتجــددة والعصريــة ،فهــم
علــى اطــاع دائــم بأحــدث التقنيــات واألدوات المســتخدمة،
كمــا أحــرص بشــدة أن تكــون منتجاتنــا الفريــدة وحصريــة
لعمالئنــا فــي محالتنــا علــى األقــل فــي البدايــة ثــم تنتشــر فــي
باقــي المحــات األخــرى ،لقــد عملنــا علــى بناء ســمعة أساســها
رضــا العمــاء وثقتهــم فبادلونــا الــوالء بالــوالء وكانــوا يأتــون
لنــا مــن منطقــة الظيــت والجزيــرة الحمــرا لثقتهــم بنــا وبمــا
نقدمــه ،أن المنافســة أمــر جميــل ومشــروع فــي العمــل ولكــن
يجــب أن تكــون منافســة نظيفــة وشــريفة وهــذا مانحــرص عليــه
فــي روز ميــل.
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أمــا عــن كيفيــة تواصلهــم مــع الــذوق العــام الســائد وفــي
نفــس الوقــت مــع االتجــاه العالمــي ،قالــت" :أتابــع بنفســي
حســاب روز ميــل علــى االنســتغرام ،لنضــع المتابعيــن بأحــدث
وأبرزالتصاميــم وأفضــل أنــواع الــورود واالكسســورات
والتنســيقات المبتكــرة ،والتعــرف عــن كثــب علــى مســتوى
رضاهــم وتوجهــات أذواقهــم العامــة ،كمــا نضــع أجنــدة علــى
مــدار العــام بأبــرز المناســبات والفعاليــات للمشــاركة فيهــا
ودعمهــا ففــي شــهر ينايــر مناســبة العــام الجديــد ،شــهر فبرايــر
عيــد الحــب ،شــهر مــارس يــوم األم ،شــهر أبريــل حــق الليلــة ...
وهكــذا ،ونهيــئ لــكل مناســبة أفــكار مبتكــرة لــن تجدوهــا إال
عنــد روز ميــل ،ونحــرص علــى وجــود عينــة واســعة ومختلفــة
مــن أنــواع وألــوان الزهــور واإلكسســورارت التــي ترضــي كافــة
األذواق وتناســب كافــة المناســبات .ونحــرص كذلــك أن نكــون
علــى درايــة بــأذواق كافــة الجنســيات واحتفاالتهــم ،فعمالئنــا
مــن مختلــف الجنســيات ولــكل منهــم طلبــه هنــاك مــن يفضــل
الزهــور الطبيعيــة وهنــاك مــن يفضــل الصناعيــة وذلــك حســب
المناســبة ،فنوفــر فــي روز ميــل أفــكاراً إبداعيــة ولمســات
جماليــة للزهــور ،ذلــك مــن خــال إضافــه بعــض االكسســورات
والتشــكيالت الفنيــة وتجهيــر مســكات األعــراس وتزييــن
حفــات األفــراح ويتمتــع كادرنــا بخبــرة ومهــارات فائقــة
فــي عمليــات تنســيق الزهــور وتقنيــات التصميــم و المــواد
المســتخدمة .

عائشة إبراهيم
الجنسية :اإلمارات العربية المتحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤهل العلمي:
خريجة تقنية معلومات -علوم تجارية
كليات التقنية العليا برأس الخيمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موظف ــة ف ــي إح ــدى الدوائ ــر الحكومية في
إمارة رأس الخيمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عض ــو مؤسس ــة س ــعود ب ــن صق ــر لتنمي ــة
مشاريع الشباب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتتح ــت الف ــرع األول لـ ــ"روز مي ــل" للزه ــور
والشوكوال في منطقة جلفار عام .2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم افتتحت الفرع الثاني في شارع الجوازات
عام .2018

بعيد ًا عن ضغوط العمل

إلى جانب االنتعاش الحسي الذي تبعثه فينا ،البد من الحديث عن الراحة الجسدية والنفسية التي تبعثها الزيوت العطرية
في أجسامنا ،وهذا مايفسر استخدامها كعنصر رئيسي في عمليات المساج والتدليك التي تزيل آثار التوتر عن األجسام
المرهقة ،حيث ينصح خبراء تمارين االسترخاء الذهني والبدني وخبراء التدليك وعلوم المساج الطبي ،باستخدامها
للتخلص من التوتر والقلق الذهني الذي تولده ساعات العمل الطويلة وضغوط المكتب ،كما تؤكد الدراسات أن الروائح
العطرية يمكنها تنشيط الطاقة اإلنتاجية واإلبداع ،وقد تحقق الشفاء من بعض العلل المزمنة.
إعداد :يوسف النعيمي

تمتـــد فكرة المعالجـــة بالزيـــوت العطريـــة بجذورها إلى
آالف الســـنين فال تخلو مكتشـــفات الحضـــارات القديمة
علـــى اختالفها من وجود إشـــارات الســـتخدام هذا النوع
مـــن العـــاج ،وهذا ماتشـــير إليه البرديات التـــي تثبت أن
الحضـــارة الفرعونيـــة القديمـــة كانت تســـتخدم الدهون
العطريـــة على شـــكل أقماع صغيرة لبعـــث روائح عطرة و
فواحة في البيوت والشـــوارع ،واســـتخدم اإلغريق الزيوت
العطريـــة للطبابـــة والتجميـــل ،وهـــذا مايظهر فـــي كتاب
الطبيـــب اإلغريقي المشهور"دســـتوريدس" عـــن التداوي
باألعشـــاب والنباتات ،وتذكر األحـــداث التاريخية انه لما
اجتاح مرض الطاعون بالد أثينا القديمة ،أشـــار الطبيب
"أبقـــراط" علـــى الناس بضرورة حـــرق الـــورود والنباتات
العطرية على زوايا الشوارع ألن الزيوت العطرية المنطلقة
مـــن تلـــك النباتـــات والورود لهـــا دور فاعل فـــي الحد من
انتشار المرض.
أمـــا الرومـــان فاستأنســـوا بمعـــارف اإلغريـــق الطبيـــة
وطوروهـــا ،وأصبح غســـل اليدين بعد الطعـــام في أوعية
تملـــئ بالماء والورود مـــن أهم العـــادات المتبعة في ذلك
الزمان ،كما اســـتعملوا هـــذا الماء لغســـل الوجه واليدين
وســـائر الجســـم إلزالـــة رائحة العـــرق ،واشـــتهروا بوضع
أكاليـــل الزهور على الرأس لعـــاج الصداع وللزينة أيضاً،
أما الطبيب العربي المشـــهور "ابن ســـينا" فقد قطر هذه
النباتات ووضع خالصة الزيت الصافي المركز في قوارير
صيدلية الستعماله في معالجة مختلف األمراض ،وتمكن
كذلـــك مـــن تقطير الكحـــول لتخفيـــف كثافـــة الزيت قبل
وضعه على الجلد.
ً
أمـــا أول مـــن أجـــرى أبحاثا علـــى الزيـــوت العطرية في
العصـــر الحديث فهو الكيميائي الفرنســـي "رينيه موريس
جاتيفـــوس" وذلك عندما الحظ مصادفة التأثير الشـــديد
الذي خلفه زيـــت ورد الخزامى على يده المحروقة نتيجة
إحدى التجـــارب المخبرية ،وبدأ منذ ذلـــك الوقت إجراء
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رواد أعمــــال تطويــر الــذات

التجارب الستخالص فوائد كل زيت على حدى.
تس ــتخدم الزي ــوت العطري ــة ف ــي الع ــاج م ــن خ ــال تجهي ــزات ووصفات
خاص ــة بوس ــائل مختلف ــة مث ــل التدلي ــك واالستنش ــاق والكم ــادات
والحمام ــات وغيره ــا ،لع ــاج الظه ــر والعض ــات والتخل ــص م ــن اآلالم
المبرح ــة  ،وعن ــد اس ــتخدامها ف ــي المس ــاج تأت ــي الفائ ــدة مزدوج ــة الن
ه ــذه الزي ــوت تدخ ــل الجس ــم عب ــر الفتح ــات الجلدية ويتم استنش ــاقها
ف ــي الوق ــت نفس ــه ،وتض ــاف الزي ــوت العطري ــة إل ــى الم ــواد الغذائي ــة
وخصوصـ ـ ًا المربي ــات إلضاف ــة مذاق ممي ــز وطبيعي مثل زي ــت الليمون
الحلو والبرتقال ،وتستخدمها مستحضرات التجميل والعطور وتدخل
ف ــي صناعة األدوية والعقاقير حيث تكس ــبها طعمـ ـ ًا حلو ًا باإلضافة إلى
خواصه ــا العالجي ــة ،وم ــع أن نس ــبة األم ــان عالي ــة ج ــد ًا عن ــد اس ــتخدام
الزي ــت العط ــري ،إال أن ــه يج ــب عل ــى األش ــخاص المصابي ــن بأم ــراض
مزمن ــة كارتف ــاع الضغ ــط استش ــارة الطبي ــب قب ــل اس ــتخدامها ،وكذلك
على النس ــاء الحوامل واألطفال وكبار الس ــن الحذر من استعمال بعض
الزي ــوت العطري ــة ألنه ــا ق ــد التناس ــب وضعهم الصحي ،أما األش ــخاص
ذوي البش ــرة الحساس ــة الب ــد عليهم م ــن إجراء اختبار الحساس ــية قبل
الشروع في استخدام الزيت.
وال يقتص ــر عم ــل الزي ــوت العطري ــة عل ــى ع ــاج الج ــروح واألم ــراض
الجسدية وحسب بل يتعدى مفعولها ذلك لتكون وسيلة عالج لبعض
األم ــراض النفس ــية ،وتترك ــز العملية على طريقة االستنش ــاق للوصول
إل ــى الجه ــاز الطرف ــي للم ــخ ،فحين استنش ــاق الم ــادة العطري ــة ترتبط
جزيئ ــات منه ــا بمس ــتقبالت خاص ــة وتنت ــج ش ــحنات كهربائي ــة تصع ــد
عب ــر أعص ــاب الش ــم للوصول إلى الجه ــاز الطرفي في الم ــخ الذي يقوم
بمعالج ــة مش ــاعرنا وذاكرتن ــا بحك ــم تأثي ــر الروائ ــح القوي ف ــي الخاليا
الدماغي ــة ،خاص ــة م ــا يخت ــص منها بعم ــل الذاكرة والعاطف ــة ،وهذا ما
يحق ــق نوعـ ـ ًا م ــن الت ــوازن الوجدان ــي والنفس ــي واالس ــتقرار العاطف ــي،
فبع ــض الزي ــوت الطي ــارة ذات ق ــدرة نفاذي ــة عالي ــة ولها تاثي ــر في نقاط
معينة في المخ ،كزيت الالفندر الذي يساعد على االسترخاء واستعادة
التوازن في الجس ــم والنفس والعواطف ،ويس ــاعد على النوم واس ــتعادة
السكينة ويلطف العضالت المتعبة ،كما أن له القدرة على تحفيز جهاز
المناع ــة إلى جانب الخصائص المطهرة للبش ــرة ،كم ــا أثبتت التجارب
أن الالفن ــدر والتف ــاح المتبل يزيدان من نش ــاط موجة (ألفا) المخ وهو
الجزء الذي يمنح االس ــترخاء لدى اإلنس ــان ويش ــعره بالراحة الذهنية
واالس ــتجمام ،كم ــا أن استنش ــاق رائح ــة الياس ــمين أو الليم ــون ي ــؤدي
إل ــى ارتف ــاع نش ــاط موجات (بيت ــا) في مقدم ــة المخ مما يزي ــد االنتباه
والتركي ــز ،ولزي ــت ش ــيح البابون ــج تأثي ــر فع ــال ومض ــاد لاللتهاب ــات ،أما
الزي ــت العط ــري للقرنف ــل فيحتوي على مض ــادات للميكروب ــات ،وتذكر
الوصفات الش ــعبية عطر الكافور كعالج فعال لتحس ــين عملية التنفس
حين استخدامه على شكل نقاط للسعال أو دهان للصدر ،وتذكر كذلك
زيت القرنفل إلزالة آالم األس ــنان ،وزيت النعناع لمعالجة عس ــر الهضم
أم ــا استنش ــاق زي ــت اليوكاليبت ــوس فيفي ــد ف ــي ع ـ ــاج الب ـ ــرد والرش ـ ــح
والزكـام
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ناهدة الفطيم

أن أثمن ما في الوجود هو الوقت ،علي أن أستثمره فيما يسعدني،
فقـــد جمعـــت المـــال ووصلت به إلـــى أقصـــى درجاته ،ثـــم جاءتني
الشجاعة ألتخلى عنه طوعاً ،بعدها اكتشفت أن أثمن ما في الوجود
هو الوقت علي أن أستثمره فيما يسعدني ،الوقت هو الشيء الوحيد
الذي ال يمكن اســـتعادته مرة أخرى قد نســـتعيد ماالً فقدناه ..قد
نستعيد قطعة أرض..أو عقاراً...لكن استعادة الوقت هو المستحيل،
بهـــذه الكلمات يتحدث بيل جيتس أحد أبرز مليارديرات العالم عن
الوقت ،وعليه تعتبر اإلدارة الفعالة للوقت مهمة ألي شخص ،وعلى
وجـــه الخصوص أصحاب المشـــاريع واألعمـــال ،حيث إن تخصيص
الوقت المناســـب للمهام المناســـبة أمر بالغ األهميـــة للحفاظ على
ســـير األعمـــال بكل سالســـة ،هنـــاك الكثير من األشـــخاص الذين
يتعاملون مع الكثير من األشياء في وقت واحد ،ونتيجة لذلك فإنهم
ً
ضئيل جدًا وينتهي بهم المطاف إلى إحراق أنفسهم
يحققون تقد ًما
فـــي العمل ،من المحتمل أن تحتاج ً
أيضا إلى نظام إدارة أولوية قوي
تـــدرج فيه أولوياتك المباشـــرة وجميع المهـــام المرتبطة بها.وإليكم
أبرز نصائح الخبراء فيما يتعلق بإدارة الوقت:
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 ١ 1أنجز أهم األشياء صباح ًا:
بينمـــا يهدرالجميع الوقت ،خذ وقتك لفعل األشـــياء
الصحيحة ،وقبل أن يأخـــذ منك ضغط العمل الكثير
لـــذا قـــم بإنجاز أهـــم األعمال في الصبـــاح ،ضع في
اعتبـــارك ما هي أنشـــطتك ذات التأثيـــر األعلى وقم
ببناء يومك حولها .ال تدع اإللهاءات األخرى والفرص
المغرية تمأل يومك.
 ١ 2تحديد األولويات:
اعـــرف أولوياتك الشـــخصية والمهنية وقـــم بتدوينها في
تقويمك ،واستعن بمساعد متمكن من عمله يساعدك في
جدولة أنشطة روتينية أخرى ،يمكن أن يكون هذا الشخص
أحد أكبر معززات اإلنتاجية ومخفضات الضغط.
 ١ 3تحكم في انتباهك واهتمامك:
إن التحكـــم فـــي انتباهـــك يعنـــي بشـــكل فعـــال إدارة
االنحرافات الداخلية والخارجية ،أعد تفكيرك حيث
ان إدارة الوقت هي فكرة قديمة ،وإدارة االهتمام هي
الطريـــق الجديد لإلنتاجية .إن طريقة إدارتك لوقتك
هي ذات صلة فقط بقدر ما تتحكم ً
أيضا في انتباهك
بشـــأن المهمة المطروحة .وذلـــك ألنك إذا خصصت
وقتًا لمهمة ما ،ولكنك تقضي ذلك الوقت في التبديل
بيـــن عـــدة مهـــام مختلفـــة ،فمـــن المحتمـــل أن تكون
النتيجة النهائية مختلفة عما كنت تقصده.

 ١ 4توقف وخذ وقتك بالتفكير:
أهـــم شـــيء يمكـــن أن تقـــوم به هـــو إيقاف كل شـــيء
والتفكيـــر ،خـــذ خمس دقائق على األقـــل في الصباح
للتفكيـــر في يومـــك ورتبه وفقاً لمايلـــي :ما هو األهم
بالنسبة لك إلنجاز اليوم؟ وهل يعكس التقويم الخاص
بـــك تلك األولويـــة؟ وهل تفعل ما تحتاجـــه للقيام به؟
وفي نهاية اليوم  ،توقف لمدة  5دقائق واسأل نفسك:
مـــاذا تعلمت؟ أي شـــخص أريـــد أن أشـــكر أو أقر له
بالعرفـــان؟ وأي شـــيء أريد القيام به بشـــكل مختلف
غداً؟
 5استخدم قصاصات المالحظات :
لقضاء وقتك بشـــكل أفضـــل ،عليك أن تبدأ بفهم أين
يتم إنفاق وقتك ،قم بتتبع مهامك الرئيســـية في اليوم
مـــن علـــى بطاقة صغيـــرة تـــدون عليهـــا كل ماتريده.
فـــي الجـــزء الخلفي مـــن البطاقة اكتب أشـــياء قمت
بإنجازهـــا ولم تخطط في البداية إلنجازها في الليلة
السابقة .
بالنظـــر إلى بطاقتك في نهاية اليوم ســـترى ما قمت
بتحديد أولوياته (وإذا كنت قد انتهيت) وما هو العمل
الذي تم إضافته إلى اللوحة الخاصة بك ،وهل العمل
اإلضافي على ما يرام .

رواد أعمــــال مهــارات

4

تق ــود التنمي ــة البش ــرية التأثير اإليجابي على حياة الناس العملي ــة واالجتماعية؛ وتقدم لهم
النصائ ــح ف ــي مختل ــف المجاالت للوصول لحي ــاة أفضل بطريقة أفضل ،فيم ــا يأتي مجموعة
من أبرز الكتب التي كان لها صدى بارز في قضايا التنمية البشرية وتطوير الذات:

4

تطبيقات تسهل األعمـــال

باتــت التطبيقــات المختلفــة تلعــب يوميــا دو ًرا حيو ًيــا
فــي حياتنــا الشــخصية والعلميــة والعمليــة ،وســاعدت
فــي تســهيل وتيســير تنفيــذ األعمــال بســرعة
وبطريقــة أكثــر ذكاء ،وهنــا نقــدم لــك  4تطبيقــات
تســاعدك فــي إنجــاز أعمالــك بــكل يســر وســهولة:

العادات السبع لألشخاص األكثـر فاعليــة -ستيفن كوفي

يعد هذا الكتاب واحداً من أشهـــــر كتب التنمية البشرية على مستوى العالم ،فهو
يســـاعدك على شق طريقك بشكل ســـليم لتكون إنساناً أكثر فعالية من خالل تبني
ســـبعة مبادئ مميزة لتكون بمثابة "البوصلة الداخلية باتجاه النجاح" ،حيث قســـم
الكاتب العادات السبع للناس األكثر فعالية إلى ثالثة أقسام تضم في مجملها سبع
عـــادات وفقـــاً لآلتي :كن مبادراٌ ،إبـــدأ والغاية في ذهنك ،إبـــدأ باألهم قبل المهم،
تفكير مكسب ،السعي ألن تف َهم أوال قبل أن تُفهم ،التآزر والتكاتف ،شحذ المنشار.

1

أفضل رجل مبيعات فى العالم  -أو  .جي  .ماندينو

اليختـــص الكتاب بالمبيعات بمعناها الحســـي كما يظهر مـــن عنوانه ،وإنما يعرض
كيفية تسويق المرء لنفسه عن طريق اإليمان بمقدراته وعرضها بالشكل المناسب
وبالتالـــي شـــراء وتعزيزنجاحه الشـــخصي ،حيث يعرض الكاتـــب منهجية واضحة
للحيـــاة الناجحة تؤكـــد على أهمية اإليمان بالمقدرات الذاتية ،كما يشـــكل الكتاب
إضافة ثرية ألولئك العاملين في قطاع المبيعات لتعزيز نجاحهم وابتكار أســـاليب
مفيدة في تقدم العمل على الصعيد العملي والشخصي لهم.

2

أيقظ العمالق بداخلك  -أنتوني روبنز

يركـــز روبنـــز فيه على التدريب العقلي والجســـدي بشـــكل عملي أكثـــر من التركيز
على القضايا الســـلوكية ،حيث يرشـــد القاريء نحو كيفية التحكم بقدراته الذهنية
والعاطفية والجســـمانية والمالية انطالقاً من أنه لكل أنســـان أن يتحكم في حياته
ويحـــدد مصيـــره عن طريق تطبيـــق المبادئ الرئيســـية الخاصـــة بالتحكم بالذات
بالطريقـــة التي يريد أن يحياها المـــرء ،حيث من المهم تكوين وتنمية مبدأ حياتي
قوي حتى تسيرحياة الفرد عندئذ وفق توجيهات هذا المبدأ ومن ثم يتحدد مصيره
النهائي لتحقيق أي شيء يريده في الحياة.

3

ال تهتم بصغائر األمـــور ــ ريتشارد كارلسون

يعـــد مـــن أفضل كتب اإلرشـــاد والتنمية الذاتيـــة ،يقدم فيه كارلســـون مئة نصيحة
للتعامـــل فـــي مواقف شـــتى تخـــرج القاريء مـــن بوتقـــة التفكير المتعصـــب لألنا
الداخلية ،إلى رؤية أوسع وأشمل يحقق معها الرضا الداخلي مبتعداً عن االنجراف
وراء صغائراألمـــور .يقول كارلســـون في كتابه" :إذا أعطينا لكل شـــخص عذر في
تصرف ما أزعجنا ،سنبعد أنفسنا عن استنفاذ طاقتنا في القلق فنجد أننا جرفنا
بعيداً عن سحر و جمال الحياة".
وهكذا يقدم الكتاب نصائح ترشد إلى قمة النجاح عبر تصفية الذهن ،والتفكيـــــر
فـــى األمـــــور المهمة التى تؤدي إلـــى النجاح فقط ،والتفرقة بشـــكل واضح وعملي
مابين ماهو ُمهم فع ً
ال ويســـتحق إهتمامك وماهو ُمجرد ( ضوضـــــاء فى النظام )
حسب وضف الكاتب الذي يؤكد بالقول ":و ما المانع من التوقف عن السعي لفعل
األشياء بكمال مطلق فنبدأ باكتشاف وجود الكمال في الحياة ذاتها".

4

 ... MINTســيغنيك عــن أيــة تطبيقــات مصرفيــة أخــرى،
فهــو يتيــح لــك إدارة محفظتــك الماليــة ومتابعــة طريقــة
إنفاقــك لمصاريفــك وإدارة كافــة حســاباتك الماليــة
الشــخصية مــن أي مــكان ومــن أي جهــاز بســبب مزامنتــه
الفوريــة ،لــذا ال داعــي للقلــق حــال فقدانــك لجهــازك أو
عــدم إمكانيــة الدخــول مــن خاللــه.

 ... LOCALEيمكــن مــن خاللــه القيــام بالكثيــر مــن
المهــام علــى جهــازك وبشــكل أتوماتيكــي ،اعتمــاداً علــى
الوقــت والمــكان حيــث بمقــدورك تغييــر اعــدادات
الهاتــف اتوماتيكيــا بمــا فيهــا مســتوى الرنيــن و حالــة
الــواي فــاي حــال دخولــك مقــر عملــك.

 ... BUMPيتيــح تبــادل مختلــف الملفــات بيــن األجهــزة
الذكيــة أيــا كانــت أنظمــة التشــغيل الخاصــة بهــا .ويم ّكــن

رجــال األعمــال والعامليــن فــي الشــركات مــن تســريع
انتقــال البيانــات بيــن العناصــر المحــددة باختــاف
أجهزتهــم.

 ... ANY.DOتطبيــق بســيط يمكنــك مــن إبقــاء
الحيــاة تحــت الســيطرة وإنجــاز األمــور بــكل يســر
وذلــك باســتخدام قائمــة المهــام والتقويــم والتذكيــرات
والمخطــط اليومــي وإكمــال مهامــك وعــدم نســيان أي
شــيء أبــدًا.
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تكنولوجيـــا

خالــد الحريمل

إطالق شبكة َع َرب كليكس « »ARABCLICKSلتعزيز التجارة اإللكترونية ضمن دول مجلس التعاون
ختصة بالتسويق
أُطلقت َ
"عـــــ َرب كـــــليكس"  ARABCLICKSالشبكة ال ُم ّ
الرقمـــي بنظام ال ُعــــمولة أو ما يعرف بـ"التســـويق بواســـطة الشـــركاء"
ضمن أســـواق دول مجلـــس التعاون الخليجي ،وذلك في مقر مؤسســـة
"مســـرعات دبـــي المســـتقبل".بحضور خالد الحريمل ومـــاورو رومانو،
الشريكين المؤسسين للشبكة.
َعــ َرب كــليكس هي شبكة مختصة بالتسويق بنظام ال ُعـمولة أو ما يعرف
بـ"التسويق بواسطة الشركاء" ،في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي،
وبخاصـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة العرب ّية الســـعود ّية
والكويت والبحرين وســـلطنة عمان ،كما تصل تغطية الشبكة إلى جميع
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أنحاء منطقة ّ
الشـــــــرق األوســـط وشمال أفريقيا.
تقدم الشـــبكة حلوالً رقمية متطورة تهـــدف إلى زيادة إيرادات التجارة
االلكترونيـــة والمبيعـــات عبـــر اإلنترنت من خـــال االرتقاء بأســـاليب
التســـويق الرقمـــي ضمـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي وفـــق أعلى
المعايير العالمية .حيث تعمل الشـــبكة على زيادة حجم انتشار ووصول
متاجـــر التجزئة عبر اإلنترنت إلى أكبر شـــريحة من الجمهور وبالتالي
تعزيـــز حجم إيـــرادات المبيعات من خالل ربط هـــذه المتاجر بمنتجي
و ناشـــري المحتـــوى الرقمي والمؤثرين والمدونيـــن في ظل ما تحظى
به هذه المجموعة من حجم متابعة كبير من قبل شـــريحة واســـعة من
الجمهور على شبكة االنترنت.

تكنولوجيـــــا دراســات وآراء

عـــرب كليكـــس ،شـــبكة متخصصـــة
بالتســـويق الرقمـــي عـــن طريـــق
العمولـــة تعمـــل علـــى توصيـــل
الناشرين والمؤثرين بالمعلنين

"عـــــ َرب كـــــليكس" في الوقت الذي تعمل فيه
وتأتي أهمية َ
متاجـــر التجزئة اإللكترونية ومنصـــات البيع الرقمي على
تطوير استراتيجيات التسويق والدعاية واإلعالن الرقمي
لديها .حيث تقدم الشـــبكة طرق تسويقية باالعتماد على
شـــبكة من الناشـــرين والمؤثريـــن بنظام العمولـــة ،والتي
يتم دفعها عند إتمام عملية البيع من خالل شـــبكة "عرب
كليكس".
كمـــا تعمـــل الشـــبكة علـــى تطويـــر عالقاتهـــا مـــع كِ بـــار
الن ِ
ّاشرين وال ُمؤ ّثرين عبر األنترنت ،لتعظيم أعداد متابعي
المؤثريـــن وتوجيههـــم نحـــو المواقـــع اإللكترونيـــة لعمالء
الشـــبكة من مواقع بيع ومتاجر تجزئة إلكترونية لمختلف
الســـلع والمنتجـــات ،وهو ما يشـــكل عائد مـــادي متحقق
لهـــؤالء المؤثريـــن من جـــراء كل عملية شـــراء تتم من قِ بل
متابعيهم .وهو ما يفتح الباب أمام المؤثرين لعمل محتوى
جديد لترويـــج العالمات التجارية عبر شـــبكات التواصل
االجتماعي الخاصة بهم كيوتيوب وفيســـبوك وانســـتغرام
وســـناب شـــات وتويتـــر وغيرهـــا مـــن شـــبكات التواصـــل
االجتماعي والمدونات الخاصة.
وتوقعت دراسة حديثة أجرتها باي فورت ألبحاث التسويق
أن تصـــل إيرادات مبيعات القطـــاع الخاص عبر اإلنترنت
في منطقة الخليج العربي ما يقرب  69مليار دوالر خالل
العام  .2020وتحتل دولة اإلمارات المرتبة األولى إقليمياً
من حيث المبيعات عبر اإلنترنت وبنســـبة بلغت  62%من
إجمالي ســـكان الدولة ممن يتســـوقون عبر اإلنترنت .كما
توقعت الدراســـة أن تصل المبيعات السنوية في اإلمارات
مبلـــغ  23.7مليـــار دوالر بحلـــول العام  .2022ورشـــحت
الدراســـة أن تحتل الســـعودية صـــدارة دول المنطقة على
صعيد البيع عبر االنترنت في العام .2020
كمـــا تتـــاح للمؤثـــر فرصـــة اختيـــار العـــروض اإلعالنيـــة
المالئمـــة لمحتـــوى شـــبكاته وتجـــذب اهتمـــام متابعيـــه،
وبالشـــكل الذي يعزز من عملية الترويج للمنتج أو الســـلعة
ومـــن ثم اقناع المهتميـــن بمتابعة المحتوى وتحقيق عملية
البيـــع ،وهو ما ينعكس باإليجـــاب على المتجر اإللكتروني
أو المعلـــن مـــن خالل تقليل كلفة النشـــر أو اإلعالن نظراً
للتركيز والتخصصية التي رافقت عملية الترويج للوصول
إلى نتائج مضمونة على صعيد المبيعات.
شـــبكة َعـــــ َرب كـــــليكس تعمـــل مـــع العالمـــات التجارية
الرقميـــة فـــي المنطقـــة بما فـــي ذلك منصة نون وســـوق
ونمشـــي وأمـــازون ووجـــوه وإي بـــاي وتجـــول وغيرها من
المنصات الرقمية المخصصة للتجارة اإللكترونية

االتحاد للطيران توقع شـــراكة مع مايكروســـوفت إلطـــاق أول أكاديمية للذكاء
االصطناعي في المنطقة

ـــــــــ

مـــن المتوقـــع أن تســـاهم تلك األكاديمية في إحـــداث تغيير جذري في الطريقة التي تخدم بها شـــركة الطيران
عمالئهـــا ،وذلـــك عبـــر تعزيـــز قدرات فريـــق عملها وتزويده بأحـــدث التقنيـــات العالمية مما يســـاهم في خلق
مصادر دخل جديدة .وبموجب االتفاقية ســـيحصل كافة العاملين بشـــركة االتحاد للطيران على برنامج تدريبي
عبـــر االنترنـــت ،بقيادة مدربين من الشـــركة العالمية ،للعمل على محو أمية تقنية الـــذكاء االصطناعي وتمكين
الموظفين من تحقيق قيمة مضافة أكبر للشركة وعمالءها ،كما سيقوم خبراء شركة مايكروسوفت بتنظيم ورش
عمـــل عـــن تقنية الذكاء االصطناعي مع إجراء اختبارات عملية للمســـاعدة في الوقوف تحديداً على التحديات
التي يتم مواجهتها في العمل ويمكن معالجتها من خالل تقنية الذكاء االصطناعي.

مــارك زوكربيــرج

اندماج مرتقب لواتساب وإنستجرام وفيسبوك ماسنجر

ـــــــــ

يتجـــه مـــارك زوكربيرج ،الرئيس التنفيذي لشـــركة فيســـبوك ،لدمج خدمات الرســـائل والدردشـــة بالشـــبكات
االجتماعية  -واتســـاب وانســـتجرام وفيســـبوك ماســـنجر ،في توجه نحو الســـيطرة التامة على الشـــركة التي
تعرضت أعمالها للخسائر والهجوم الحاد بسبب الفضائح.
وســـيتمكن مســـتخدم "ماســـنجر" أو "إنستجرام" من إرســـال محادثة مشفرة من شـــخص إلى آخر لديه حساب
"واتســـاب" فقط .في حين ســـيبقى كل من "ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتســـاب" تطبيقات منفصلة على الشاشة
الرئيسية وقائمة بذاتها ولكن سيتم توحيد ميزات المراسلة فيما بين هذه التطبيقات.
وهدف التوحيد على هو إبقاء المستخدمين داخل منظومة "فيسبوك" ،والتي ستحتفل الشهر المقبل بميالدها
ً
وأيضا سيسمح لشبكة التواصل األكبر بالتعامل بصورة أفضل بالتنافس أمام عمالقة التكنولوجيا -مثل
الـ، 15
جوجل وآبل.ووف ًقا للتقرير ،فإن برنامج الدمج في مراحله األولية وسيتم االنتهاء منه في عام .2020
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"إيجـل هيلز الشارقــة" تستقبــل األطفــال في قريـة المــرح

ـــــــــ

افتتحـــت "إيجـــل هيلز الشـــارقة" قرية المرح في جزيرة مريم في الشـــارقة ،وهي عبـــارة عن منطقة ألعاب
مخصصة لألطفال .وتوفر قرية المرح دخول مجاني لجميع أفراد العائلة طيلة أيام األســـبوع من الســـاعة
ال ،وفي عطالت نهاية األسبوع من الساعة  4عصراً إلى  10لي ً
 6مسا ًء إلى  10لي ً
ال حتى  6أبريل المقبل.
وتعتبر قرية المرح ،الواقعة بالقرب من مركز المبيعات ،بمثابة مالذ لألطفال الستكشاف مختلف األلعاب
والنشاطات والتعرف على أصدقاء جدد ،باإلضافة إلى أنها توفر مساحة لآلباء لالسترخاء وتناول الطعام.
تعد جزيرة مريم إضاف ًة جديد ًة ومميزة إلى البيئة السياحية التي تشهد تطوراً متنامياً في إمارة الشارقة،
وتشكل الوجهة األولى لمشاريع الواجهات البحرية في اإلمارة .وتمتاز الجزيرة بتصاميم عصرية تدمج بين
ســـمات اإلمارة التاريخية والمعاصرة ،وتضم شـــق ًقا ســـكنية ومتاجر متنوعة ،وفندقاً من فئة خمس نجوم،
وآخر من فئة أربع نجوم ،باإلضافة إلى المطاعم والمقاهي المطلّة على الواجهة البحرية ،فض ً
ال عن سوق
والمرافق الترفيهية المتنوعة؛ مثل السبا ونادي اللياقة البدنية وحمام السباحة ومنطقة ألعاب األطفال.

اإلمــارات تحتضــن الحـدث األكبـر إلدارة
المرافـق في الشـرق األوسـط

ـــــــــ

بـــدأت "جمعية الشـــرق األوســـط إلدارة المرافق" كافة
االســـتعدادات الســـتضافة "ميفمـــا كونفكـــس ،"2019
الحـــدث المبتكر واألكبر من نوعـــه إلدارة المرافق في
منطقة الشـــرق األوســـط والمقرر بيـــن  10و 12مارس،
في "فندق العنوان" في منطقة "مرسى دبي" ،بمشاركة
نحـــو  600مـــن نخبـــة الخبـــراء اإلقليمييـــن والدوليين
لمناقشـــة الفـــرص الحاليـــة والتحديات الناشـــئة وفق
منظـــور جديد قائم علـــى ذكاء األعمـــال والتكنولوجيا،
في دفعة قوية لعجلة النمو واالســـتدامة في المستقبل.
وســـيتخلّل جـــدول األعمال ،الـــذي يحمل شـــعار "ذكاء
األعمـــال والتكنولوجيـــا  ..الحقبـــة الجديـــدة في إدارة
المرافق" ،سلســـلة من الجلســـات النقاشـــية ودراسات
الحالـــة المحليـــة والدوليـــة والعـــروض التقديميـــة
المتمحـــورة حـــول أبـــرز القضايـــا المؤثـــرة علـــى واقع
ومســـتقبل القطاع اإلقليمي ،والذي يشـــهد تط ّوراً الفتاً
مع التوجه المتنامي نحـــو إدماج التكنولوجيا المتقدمة
كجزء ال يتجزأ من تطوير الخدمات والحلول المتكاملة.
وقـــال جمال لوتاه ،رئيس مجلس إدارة "جمعية الشـــرق
األوســـط إلدارة المرافق"" :تأتي اســـتعداداتنا إلطالق
"ميفمـــا كونفكـــس  "2019اســـتكماالً لنجـــاح الـــدورات
الســـابقة في تســـليط الضوء على أبرز القضايا الملحة
التـــي ترســـم مالمـــح مســـتقبل قطـــاع إدارة المرافـــق
استناداً إلى دعائم قوامها االبتكار واالستدامة والتحول
الذكـــي ،بما يتماشـــى مع خطـــط التحـــول الذكي التي
تنتهجها دول الخليج العربي والشـــرق األوسط عموماً".
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الطاقم الطبي بمستشفى اإلمارات التخصصي

إنجازات باهرة في مستشفى اإلمارات التخصصي ـ المدينة الطبية

ـــــــــ

نجح الطاقم الطبي بمستشفى اإلمارات التخصصي بإجراء أول عملية جراحية الستئصال المريء لمريض
المري تحت إشـــراف الطبيب اإلماراتي البروفســـور علي الدعمي استشـــاري
خمســـيني مصاب بســـرطان
ْ
الجراحـــة في مستشـــفى اإلمارات التخصصي فـــي دبي وزميل الكلية الملكية األمريكية وجراح ســـابق في
جامعة هارفرد .وأوضح البروفسور الدعمي أن الجراحة استغرقت  12ساعة ،ويعتبر هذا من أخطر أنواع
الســـرطانات التي تؤدي إلى وفاة المريض إذا لم يتم اكتشـــافه وتشـــخيصه واســـتئصاله في غضون عام،
مضيفاً أنه بعد استئصال المريء تتواجد فرصة حقيقية للمريض للشفاء ومتابعة حياته اليومية.
وبيـــن الدعمـــي أن عملية اســـتئصال المريء من الجراحات شـــديدة التعقيد والتي كانت تســـتدعي ســـفر
المرضى إلى الخارج نظراً لدقتها حيث إن النهج التقليدي للعمليات الجراحية المفتوحة قد يؤدي إلى ترك
رضوض جراحية تؤثر على األنسجة والعضالت المجاورة للمريء مما يطيل فترة التعافي من الجراحة.

تكنولوجيــا

شــــــركات

مذكرة تفاهم بين الجامعة األمريكية برأس الخيمة و هواوي تيك

ـــــــــ

وقعـــت الجامعـــة األمريكية فـــي رأس الخيمة مذكرة تفاهم اســـتراتيجية مع شـــركة
"هـــواوي تيك" .وقعها ك ّل من البروفيســـور حســـن حمـــدان العلكيم ،رئيـــس الجامعة
األمريكية في رأس الخيمة؛ والسيد لي تشي ،الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي تيك
إف زي" المحدودة (المشار إليها في ما يلي بـ"هواوي").
بموجـــب المذكـــرة ،ســـتتعاون ك ّل من "هـــواوي" والجامعة األمريكية فـــي رأس الخيمة
في اســـتخدام البرامج التدريبية بهدف نقل الخبـــرات والمعارف في مجال تكنولوجيا
المعلومـــات واالتصـــاالت إلى الجامعة األمريكية فـــي رأس الخيمة من خالل أكاديمية
"هواوي لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت .باإلضافة إلى ذلك ،ستتولى "هواوي" تزويد
الجامعـــة األمريكية في رأس الخيمة ببرامج التدريب والشـــهادات المعتمدة من خالل
األكاديمية ،على غرار "برنامج تدريب المدرب" لتدريس البرامج التدريبية المعتمدة في
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المخصص ألفراد الهيئة التعليمية في الجامعة
األمريكيـــة في رأس الخيمـــة ،وبرنامج المنح الدراســـية لرعاية الطـــاب الموهوبين،
وبرنامج نقل المعارف للطالب ،عدا عن عشرة برامج تدريبية للطالب.
وفـــي المقابل ،ســـتوفر الجامعـــة األمريكيـــة في رأس الخيمـــة المرافـــق التعليمية
الســـتقبال معـــدات تكنولوجيـــا المعلومات واالتصـــاالت لصالـــح أكاديمية "هواوي"
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،كما ســـتفتح المجال أمام أفراد هيئة التدريس
لكـــي يصبحـــوا مدربين معتمدين مـــن أكاديمية "هواوي" .وبموجـــب المذكرة أيضاً،
ســـتقترح الجامعة دورة شـــهادات أكاديمية هواوي للمعلومات والشـــبكات المعتمدة
( )HAINAكمقـــرر غير أكاديمي اختياري للطالب.

جيب وجبل جيس فاليت ...المغامرة مستمرة

ـــــــــ

أصبحـــت المغامـــرة واإلثارة والحرية في الهواء الطلـــق تتجاوز تجربة االنزالق ،بعد أن
عقدت عالمة جيب التجارية اتفاقية رعاية مع توروفيردي ،لتصبح شـــريك الســـيارات
"علـــى األرض" ألطول مســـار انزالقي فـــي العالم ،لتضمن أن المغامـــرة تبدأ من بداية
الرحلة بأسطول من أحدث طرازات جيب رانغلر "بطل الطرق الوعرة دون منازع" لتقدم
وسيلة نقل ودعماً لوجستياً موثوقاً بهما للغاية.
ومنـــذ ما يقـــرب من ثمانية عقود ،دأبت عالمة جيب التجارية على االرتباط بشـــكل ال
يُنســـى بالحرية والمغامرة واألصالة والشـــغف  -وهي القيم األساســـية التي تكمن في
الحمـــض النـــووي لكل مركبة جيب .وعلى مدى تاريخها  ،تعلم مالكو جيب أن "الذهاب
إلى أي مكان ،والقيام بأي شيء" هو أسلوب حياة  ،وليس مجرد شعار ،وأن شارة جيب
تعني أكثر من مجرد عالمة تجارية  -وفي الحقيقة ،إنها شارة شرف.
تـــم تصميـــم جيب رانغلـــر  2019لتوفير راحة ُمحســـنة علـــى الطـــرق الممهدة لجذب
الســـائقين الذيـــن يقـــودون ســـياراتهم يومياً ،باإلضافة إلـــى الباحثين عـــن المغامرات
والذين يمارســـون رياضة االنزالق في الهواء ،وقد تم تحقيق ذلك بإضافة علبة تروس
أوتوماتيكيـــة مـــن ثماني ســـرعات وترقية نظـــام التعليق ونظام نقل القـــوة والمقصورة
مقارنة بالطراز السابق  -وتم ضبط نظام التعليق لتحسين األداء على الطرق الممهدة
وتحقيـــق راحة الركـــوب دون التضحية بقـــدرات القيادة على الطرق الوعرة .وتســـتمر
رانغلر في االســـتفادة من تكوين نظام التعليق ذي الخمس وصالت الذي تم استخدامه
ألول مرة في طراز .TJ 1996وتشـــتمل تشكيلة جيب رانغلر  2019على ثالثة مستويات
مختلفة هي :سبورت ،صحارى ،وروبيكون – وجميعها متوفرة ببابين أو أربعة أبواب.

الســيد لي تشــي  ،والبروفيســور حســن حمدان العلكيم

"جلوبال للصناعات الغذائية" تحصد جائزتين في "جائزة اإلمارات
لالبتكار "2019

ـــــــــ

حصـــدت شـــركة "جلوبال للصناعـــات الغذائية" جائزتين أساســـيتين ضمن"جائـــزة اإلمارات
لالبتـــكار" نظيـــر جهودها في تعزيز ثقافة االبتكار في منتجاتها ،تماشـــياً مع إســـتراتيجيتها
اإلقتصاديـــة " .2022جلوبـــال للصناعات الغذائية" وهي إحدى الشـــركات المختصة بتصنيع
المـــواد الغذائيـــة المجمدة ذات القيمـــة المضافة والتابعة لمجموعـــة "البطحاء" والتي تعتبر
مـــن كبـــرى مجموعـــات األعمال في دولـــة اإلمارات ،حصلت هـــذا العام على جائـــزة "األربع
نجـــوم" ،إضافـــة إلى جائزة خاصة بعنوان "نشـــر ثقافة االبتكار" ضمـــن القطاع الخاص في
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ،عقـــب تميزها في معاييـــر "محركات االبتكار" .وتأتي مشـــاركة
جلوبـــال للصناعـــات الغذائية في الجائزة ،للســـنة الثانية على التوالـــي ،حيث حصدت خالل
عاميـــن متتالييـــن  3جوائـــز مرموقة ،لتصبح الشـــركة األولى على اإلطالق التـــي تحقق هذا
اإلنجاز ،بنا ًء على مساعيها الدؤوبة في توظيف االبتكار في أعمالها.
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سياحــــة

رأس الخيمـة تتخطــى التوقعــات وتستقبــل أكثــر من مليــون زائــر في 2018
اســـتقبلت إمارة رأس الخيمة  1،072،066زائراً من األســـواق المحلية
والدوليـــة خـــال عـــام  ،2018متخطيـــة بذلـــك هـــدف االســـتراتيجية
األولـــى للوجهـــة التي أطلقتها الهيئة في عـــام  2016لمدة ثالثة أعوام،
وتضمنت رؤيتها المستقبلية لتطوير القطاع السياحي في اإلمارة سعياً
الستقطاب مليون زائر بنهاية العام .2018
وسجلت الهيئة نمواً نسبته  %10في أعداد الزوار مقارنة بالعام ،2017
تعـــود المســـاهمة األكبـــر فيه إلى الســـوق المحلية في دولـــة اإلمارات
العربية المتحدة التي يأتي منها  %38من إجمالي عدد الزوار .وتواصل
ألمانيا تصدر قائمة األســـواق الدولية بتعـــداد زوار يصل إلى 83،605
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زائراً؛ تليها روسيا مسجلة  83،531زائراً بزيادة ملحوظة نسبتها % 17
عـــن عـــام  ،2017في حين جاءت المملكة المتحدة فـــي المرتبة الثالثة
يبلـــغ عدد الـــزوار إلى  63،054زائراً بنمو نســـبته %11.5؛ وحلت الهند
فـــي المركز الرابـــع بنحو  62،325زائـــراً بزيادة نســـبتها %22؛ وحلت
كازاخستان المركز الخامس مسجلة  27،168زائراً بزيادة قدرها .%28
وبهـــدف مواكبة النمـــو الحاصل في أعداد الـــزوار ،تم التخطيط إلطالق
المزيد من المشـــاريع التي تشـــمل المخيم الجبلي الفاخر المكون من 47
غرفـــة ،وأكاديميـــة تعليم مهـــارات العيش فـــي البراري ،وإضافـــة 64.72
كيلومتراً من مسارات المشي ،ومنتزه المغامرات بالتعاون مع "تورو فيردي"

سياحـة

تطـويـر

تنظيف شـــاطئ قرية الحمرا من  750كيلو غرام من النفايات

ـــــــــ

أطلقـــت مجموعـــة الحمـــرا ،شـــركة االســـتثمار والتطويـــر العقـــاري الرائـــدة فـــي
رأس الخيمـــة برنامـــج المســـؤولية المجتمعيـــة للشـــركات لعـــام  2019والـــذي
بـــدأ بحملـــة تنظيـــف شـــاطئ قريـــة الحمـــرا خـــال عطلـــة نهايـــة األســـبوع.
وقـــد تمكـــن أكثـــر من  300متطـــوع مـــن المجتمع المحلـــي باإلضافة إلـــى موظفي
الحمـــرا ،مـــن جمـــع مـــا يقرب مـــن  750كيلـــو غرام مـــن النفايـــات المتنوعـــة ،بما
فـــي ذلـــك الـــورق والبالســـتيك والعلـــب ،مـــن الشـــاطئ العـــام فـــي قريـــة الحمرا.
و قـــال بينـــوي كوريـــن المدير التنفيـــذي لمجموعة الحمـــرا" :أود أن أشـــكر كل من
خصـــص جـــزءاً مـــن وقته الثمين للمســـاعدة فـــي تنظيـــف شـــاطئنا .إن توفير بيئة
مســـتدامة والمحافظـــة عليهـــا ،يتصـــدر جـــدول أعمـــال المســـؤولية المجتمعيـــة
للشـــركات ،ولدينـــا المزيد من المبـــادرات األخرى المخطط لها علـــى مدار العام".

خيار رجال األعمال وعشاق الرياضة
فندق دبل تري باي هيلتون رأس الخيمة يفتتح نادي دي تي

ـــــــــ

شــواء نهايـــة األسبـــوع

ـــــــــ

اســـتمتع بقضاء عطلة مختلفة نهاية األسبوع مع أحدث عروض مطعم مازا .يمكنك
االستمتاع بأشهى المشاوي المشكلة مع المقبالت الساخنة و الباردة لشخصين مع
إطاللة بانورامية على الخليج العربي
السعر 250 :درهما فقط.
متى :خميس و جمعة من 6:30م ــ 10:30م.
للحجز  0104 203 07 :أو .F&Breservations.marjan@hilton.com
جميع األسعار تشمل  %10رسوم خدمة و  %5قيمة الضريبة المضافة.

افتتـــح فنـــدق دبل تري باي هيلتون رأس الخيمة النـــادي الرياضي الذي تم تجديده
مؤخـــراً وتجهيـــزه بأحدث المعـــدات واالجزة الرياضية مـــن  ،PRECORوالتي تعمل
علـــى رفـــع معـــدل اللياقـــة البدنية على مدار  24ســـاعة لجميع ضيـــوف الفندق و
األعضاء المشـــاركين ،يمكن لعشاق الرياضة االستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية
مع االتصال المباشـــر ببرامج التمرين الخاصة بهم ،كما تتوفر شبكة  PREVAعلى
جميع أجهزة القلب.
يقـــع  DT RAK GYMفـــي موقع مالئم فـــي قلب 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
المجانية إلى جانب خصم  %20على الطعام في جميع المطاعم والبارات  ،أفضل
أســـعار الغرف المتوفرة وعالجات السبا ،كما تشـــمل المزايا الدخول إلى الشاطئ
والمســـابح فـــي الفندق الشـــقيق منتجع وســـبا دبل تري باي هيلتـــون منتجع جزيرة
مرجـــان .للحصـــول علـــى عضوية لمدة عام واحد أو ســـتة أشـــهر أو ثالثة أشـــهر
ســـيتمتع األعضـــاء بخصم  %20على الرياضات المائيـــة وغيرها .للمزيد يمكنكم
زيارة الموقع اإللكتروني Rasalkhimah.doubletreebyhilton.com
أو االتصال :على 072260666
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ً
فستانا من
فاتنة ...رست على خور دبي ،وجهها من اليونان القديم ،وأناقتها من أشهر بيوت األزياء اإليطالية ،وروحها امتزجت بالثقافة العربية .ترتدي
الحرير بين درجات البيج تفجرت خالله زخارف حلزونية بديعة من ألوان الباستيل ،وقد ُنثرت من خديها عطور الياسمين فأمتأل المكان ً
عبقا ،وتألأل حول
إغريقيا في شكل مستطيالت متشابكة ُزين منتصفه بنقوش وجهها ،ومن أذنيها يتدلى قرطين من الذهب في شكل وردتين أنيقتينُ ،
ونقشت
قدا
ً
عنقها ُع ً
على أظافر قدميها قطع من الفسيفساء األحمر الداكن والذهبي واألسود ،واقفة في كالسيكية مغرية ،ووضوح ذات سلطة وجمال ،وكل السحر في حضورها،
أشرفت دوناتيال فيرساتشي بشخصها على كافة التفاصيل ،فتناسقت األلوان واكتملت الصورة.

فســـيحا ذو رهبة بأعمدته
ما إن يُفتح باب فندق بالتزو فيرساتشـــي ،لتجد به ًوا
ً
اتســـاعا بخلفيتـــه البانورامية لخور دبي ،انتظر لحظة
الباروكية الضخمة ،ازداد
ً
وحـــول ناظريك ناحية الســـقف وتتبع زخرفتـــه المذهبة ونقوشـــه المتقنة ،حتى
تقابلك ثُريا عمالقة فوق رأســـك تزن ثالثة أطنان بإضاءة ذهبية انعكســـت على
وجه أيقونة فيرساتشـــي اإلغريقية "مادوســـا" تما ًما أمـــام قدميك ،نُقش وجهها
بفسيفساءات متقنة بأنامل محترفة نقلوها
كما هي موجودة بمنزل جياني فيرساتشـــي
في ميامـــي ،وبعد خطوات لألمام ســـتجد
مليو ًنـــا ونصف مـــن هذه القطـــع الصغيرة
افترشـــت باقـــي األرضـــي مكونة أشـــكاالً
حلزونيـــة بزخـــارف ورديـــة رائعـــة ،وفوقها
مجموعة من المقاعد زينت بأقمشة تعكس
صنعت حصر ًيا لتجميل
أناقة فيرساتشـــي ُ
هـــذه الردهـــة ،ويمكنـــك احتســـاء كوباً من
الشـــاي في مطعـــم موزايكـــو الموجود في
قلـــب المدخـــل لتســـتكفي من جمـــال هذه
القطعـــة الفنية ،وكل هذا يســـبح في فضاء
صمـــم لها
مـــن عطـــور فيرساتشـــي والتي ٌ
مخـــارج خاصـــة في ســـقف الردهـــة لتنثر
عبيـــ ًرا لي ً
ال نها ًرا .وال ينقصه شـــيء ســـوى
كرس ًيا للعرش يجلس فوقه أحد ملوك روما
الم ــرأة ذات رأس األفاع ــي ..تح ــول كل ش ــخص ينظ ــر لها إلى
ليكون في استقبالك.
حجر نتيجة اللعنة من آلهة أثينا القاتلة
وأمـــا الغـــرف ،فيمتـــد كل منهـــا علـــى
مســـاحة  50متـــراً مربعاً ،مجهـــزة تجهيزًا
متر ًفـــا وكام ً
ال ،أرضياتهـــا من الباركية ،وأثاثها روحه إيطالية ،ولم تغب لمســـات
فرساتشـــي عن المفروشات الحريرية والبياضات كما لم يغب وجهة مادوسا عن
أبـــواب الحمام وقعر الكاســـات ،وال غاب المفتاح اإلغريقي عن تزيين الســـقف،
وال قطع الفسيفســـاء عـــن تزيين أرضيات الحمام ،الذي فُصـــل تما ًما في جانب
مـــن الغرفة ال تكاد تـــراه عبر زقاق بدايته خزينة المالبـــس في جهة وفي الجهة
المقابلـــة مـــرآة بتفاصيل دقيقة ،وقـــد بُني مكا ًنا للمرحاض وآخ ًرا لالســـتحمام
منفصلين في مواجهة بعضهما البعض.
وهناك لوحة إلكترونية صغيرة تتحكم من خاللها في إضاءة الغرفة ،وفي إغالق
وفتح الســـتائر ،وكنت ُممد ًدا فوق هذا الســـرير الملوكي استكشـــف هذه اللوحة،
ثم  .......استيقظت بعد ساعتين ،فقد حان وقت العشاء.
فانيتـــاس ،مطعـــم إيطالـــي أنيق فاخر ،بألـــوان جريئة من األحمـــر واألزرق ،وقد
اســـتغرق ثمانية أشـــهر لالنتهاء من أعمال الديكور الخاصة به ،وظللت وصديقي
ندور حول التفاصيل ونســـتغرب من دقتها وحسن ذوقها ،وعندما جاء مضيفونا،
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نعـــم بصيغـــة الجمع ،فهم ُكثر ،حتى اقترح أحدهم بأن يأتينا بعينات لنتذوق أكثر
ممـــا يقدمونه ،وبعد سلســـلة مـــن العينات الخفيفة للمعكرونة واألســـماك ،كانت
إحداها لطبق شي ًئا ما مع األخطبوط ،نعم اخطبوط ولكن ليس هذا المهم ،المهم
أنه أســـتوقفتني ثالث من نباتات الفطر متســـاوية الطول ال تتعدى الســـنتيمترين
كانتً ضمن أحد أطباق المعكرونة ،وكانت المرة األولى التي أرى فيها فِ ط ًرا بهذا
الحجم ،وعند استفســـاري ،كانت اإلجابة بأنهم يطلبون هذا الفطر بهذا الحجم
خصيصا من إحدى مزارع أوروبا! ،وبالمناســـبة األخطبوط قد جيء به من مكان
ً
قرب جزيرة سيسلي!!!
طبق
وأما التحلية ،فكانت على شكل تاج ألحد أميرات اليونان القديمةُ ،قدم فوق ٍ
عبـــارة عـــن تحفة فنية باللونيـــن األزرق واألبيض وزينت حوافـــه بزخرفة ذهبية،
ً
كفي ً
حائطا كبي ًرا بمفرده ،فشرد صاحبي وسألته ماذا بك ،فكان رده،
ال بأن يزين
ً
ال أعلم إن كنت أكل هذا أم أقبله أوال؟! ،وشعر بالحسرة ألن سيضطر إلى افساد
هـــذا الشـــكل الجمالي بأن يتذوق مـــن بعضه .هذا ليس حـــال فانيتاس وحده،
ولكـــن هناك ســـبعة مطاعم أخرى توحـــدت جميعها في جمـــال التصميم وجودة
الخدمة وإتقان الصنع.
جميـــع موظفي الفندق مســـتمتعين بما يقومون به ،ولســـان حالهـــم يقول يكفيني
فخـــراً في مســـيرتي المهنية أن كنت فر ًدا من طاقم هـــذ الفندق ،حتى إن عنوان
هـــذا الموضوع مأخوذ من بين شـــفتي ســـيدة جميلة بمالمـــح إيطالية تعمل في
مطعم فانيتاس ،فالجميع ابتســـاماتهم صادقة وتعامالتهم على قدر المسئولية،
فبمجرد خروجك من الغرفة ،فتُنَظف وتُ َرتب ويُم ً
ال ما قد نُقص ويمكن أن يتكرر
هذا مرتين أو ثالثة يوم ًيا.
لطالما تميزت دار فيرساتشـــي بدقة التفاصيل في كافة منتجاتها ،وهكذا الحال
فـــي االهتمام بكل تفاصيل الفندق ،فوجه "مادوســـا" تلك المســـحورة اإلغريقية
التي لطالما فُتن بها "جياني فيرساتشي" والتي اتخذها أيقونة لعالمته التجارية،
وأضاف َحول وجهها نمط من المســـتطيالت المتشـــابكة إلـــى ما ال نهاية والذي
يعرف بـ "المفتاح اإلغريقي" ،تجدها حاضرة في كل تفاصيل الفندق بروعة وفن
وذوق إيطالي .فتجدها محفورة على األســـقف والجدران واألرضيات ،ومطبوعة
على المقاعد والطاوالت وعلى المناشـــف والمفروشـــات ،وبـــارزة على المالعق
واألطباق والكاســـات ،و ُمزينة أطقم العاملين بنقشـــات وبتصاميم عرضية أحيا ًنا
وطوليـــة أحيا ًنا أخرى ،حتى ســـاقني الفضول ألتفحـــص المناديل الورقة إن كنت
تحمل وجهة مادوسا هي األخرى.
صمم الفندق ليضيف إلى صناعة الضيافة العالمية بشـــكل عام وإلى دبي بشكل
خاص ،فلم أرى اهتما ًما بالتفاصيل كتفاصيل بالتزور ،مما جعل منه تحفة تســـر
الناظرين ،وأتصور أنه ســـيكون من الصعب وجود غرفة فارغة في هذا الفندق
وسيتوجب على النزالء أن ينتظروا طوي ً
ال قبل أن يحظوا بهذه التجربة.
مجددا ،فال مفر منها...
وأما الرغبة في أن تزوره
ً

سياحــة

ترفيـه

يتموضع فندق بالزو فيرساتشي في قلب منطقة
قرية الثقافة ،على كورنيش خور دبي ،يبعد
دقائق معدودة بالسيارة عن مطار دبي الدولي

قاعة األفراح

حمام السباحة الرئيسي

مطعم فانيتاس

مطعم موزايكو

مطعم جوردنوا

مطعم جازيبو

الغرف

حقائق وأرقام:
 215غرف ــة وجن ــاح تتمي ــز بتصميم إيطالي كالس ــيكي
بأرضيات باركيه ومفروش ــات حريرية بألوان الباس ــتيل
الفاخرة.
 3ب ــرك للس ــباحة ف ــي اله ــوء الطل ــق مزين ــة ببالط من
الفسيفساء ومحاطة بأشجار النخيل وزهور ف ّواحة.
 8مقاه ــي ومطاع ــم تجس ــد عالم ــة فيرساتش ــي ب ــكل
جوانبه ــا ،وتقدم مذاقات م ــن مطابخ مختلفة ،في جو
استثنائي.
ثالث غرف لالجتماعات ما بين  10و 600ضيفً ا.
صال ــة للم ــآدب ،مخصص ــة للفعالي ــات واألفراح تتس ــع
ألكثر من  900ضيف.
+ 971 4 556 8888
info@palazzoversace.ae
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