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نموذجا مميزًا للمؤسسة المدركة لمسؤولياتها المجتمعية ،مستلهمة ومستوعبة
تمثل اقتصادية رأس الخيمة
ً
واع إال ضمنته في خططها
الحتياجاتها ضمن خططها وأهدافها االستراتيجية .لم تترك المؤسسة أي جهد ٍ
وأنشـــطتها وفعالياتهـــا من خالل تشـــكيل الفرق المعنية ومشـــاركة موظفيها وتوفيـــر الميزانيات ،فض ً
ال عن
شـــراكتها مع مؤسســـات المجتمع ،لقد أسهمت المؤسســـة في مجاالت اهتمامات المجتمع كافة من التنمية
الثقافية واالجتماعية والرياضية والبيئية والصحية واإلنســـانية ،فض ً
ال عن تنوع فئات المجتمع من األطفال
والكبار والنســـاء والمســـنين وذوي الهمم ،كما شـــاركت في المبادرات المحلية والوطنية واالقليمية والعالمية
استلها ًما لهذه المسؤولية.
نموذجا فريدًا في شـــراكاتها المحلية في فعاليـــات األيام الوطنية والدينيـــة والمهرجانات
تمثـــل المؤسســـة
ً
الرياضية والرياضة النســـائية واأليام العالمية ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .وتنظيم أســـابيع لفعاليات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮية ودعم اﻟﺸﻬداء وأسرهم ،والمهرجانات المرتبطة بالبيئة وأيام العمال واأليام الخليجية لذوي
الهمـــم وﺗﻤﻜﻴنهـــم ﺑﺸﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ،وإﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .كمـــا كان للمؤسســـة جهـــ ٌد
رائ ٌد على المســـتوى المحلي في المبادرات الرمضانية وتوزيع اإلفطار على المجتمع ومشـــاركة المحتاجين
في توفير احتياجاتهم ومســـاعدتهم للدخول في مجاالت التجارة مع توفير اإلعفاءات من الرســـوم كافة في
حال رغبتهم .ووفرت فرص العمل من المنزل لفئات المجتمع المختلفة ووســـعت األنشـــطة التجارية أمامهم
لتصل إلى  34نشاطاً .كما عنيت بنزالء المؤسسة العقابية واإلصالحية وأسرهم ووفرت لهم اإلعفاءات من
كافة الرسوم لبدء أعمال التجارة ،فض ً
ال عن تأهيلهم وحمايتهم من توفير خدمات التأمين على أنشطتهم.
كمـــا كان للدائـــرة دور رائـــد في دعم المبـــادرات العالمية ،حيـــث تعتبـــر أول ﺟﻬﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ
الورديـــة لمحاربـــة ســـرطان الثدي باإلمـــارة ،وﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ العالميـــة ،وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ فعالية ﺳﺎﻋﺔ
األرض ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وتوزيـــع المنشـــورات ،واليـــوم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ،ومشـــاريع
اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﻟﺪﻋﻢ الـــدول المنكوبـــة ،واﻟﻤؤﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ،وإصدار مقاطع الفيديو
الكرتونيـــة ،وﻗﻤﺔ اﻟﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮيـــة لدعـــم المبتكريـــن في المجتمـــع ،واﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺰﻫﻮر،
ً
َ
فضـــا عـــن عضويتهـــا الفاعلة ﻓﻲ
ﻣﻌﺮﺿﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ وأﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎب،
واﻟﺴﻌﺎدة ،والمشـــاركة فـــي
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻏﺴﻴﻞ األموال ،وتفعيل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻏﺴﻴﻞ األموال.
وتقوم الدائرة بدورها في عقد الشـــراكات المجتمعيـــة وتفعيل اإلتفاقيات ﻓﻲ مجاالت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ ،ومنهـــا اﺗﻔﺎﻗيـــة التفاهـــم والتعـــاون ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤؤﺳﺴﺎت ودﻋﻢ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ الدولي ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دﻋﻢ اﻷﺳﺮ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ  11دار ﻧﺸﺮ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ إﺻﺪاراﺗﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺳﻮاق واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ والعيادات ،إلى جانب دورها الرائد في تفعيل قنوات التواصل
مـــع المجتمـــع على اختالفه ،من خالل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ الدائرة ،أو أي ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻣﺜﻞ :ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻒ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﺧﻂ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﺗﻘﺮأ ،اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ اﻟﺮﺋﻴسي وﺧﻂ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
د .عبدالرحمن الشايب النقبي
املدير العام

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

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

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

E info.ded@economic.rak.ae
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األهداف االستراتيجيــــة:

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

القيم املؤسسية:

»
»
»
»
»
»

W www.ded.rak.ae

»
التميـــز :نحـــرص علـــى تقديم خدمـــات ذات قيمـــة مضافة تلبـــي احتياجـــات المتعاملين.
»
المسؤولية :نلتزم بمسؤولياتنا تجاه المتعاملين والمجتمع.
»
االحترام :نحيط متعاملينا وشركاءنا وموظفينا بالعناية الكاملة باحترام متبادل.
»
الشفافية :نؤمن بالتواصل الواضح والصريح مع متعاملينا وشركائنا وموظفينا وموردينا.
»
التعاون :نثمن الشراكات وعالقات التعاون مع موظفينا والجهات ذات الصلة.
»
االبداع واالبتكار :توفير بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار.

 تم اإلفتتاحNOW OPEN
Intersection of Al Sharq Road and Mohammed
bin Saqr Al Qasimi (Opposite Al Quds Mosque)
Sharjah, United Arab Emirates

info@sghgroupuae.com
Discount on Cash
Consultation
 خصم على جميع االستشارات٪٣٠
الطبية الغري مغطاة
بالتأمني

800 SGHUAE (744823)
+971 55 790 2260
SaudiGermanHospitalSharjah
SGHUAE

المحتـويات
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ب ــادرت اقتصادي ــة رأس الخيم ــة بإصدار
مجموعة من القرارات التنظيمي ــة الجديدة
التي تتضمن حزمة من المبادرات الخالقة
بهدف تطوير بيئة األعمال في اإلمارة.

سيراميك رأس الخيمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبين السيد عبد اهلل مسعد الرئيس
التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة
كيف تمكنت الشركة من تبوء عرش
صناعة السيراميك عالمي ًا.

شركة رأس الخيمة الوطنية للتامين
تطلق ثالث مبادرات جديدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث لم يعد ينحصر التحدي بالنسبة
للشركة في تطوير الحلول التأمينية المتقاربة
فقط ،بل وأيض ًا في إسعاد عمالئها وضمان
مشاركتهم في العملية التطويرية.

سياحة رأس الخيمة تتطلع لزيادة
زوارها من المملكة المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لـ "رابطة
مشغلي الجوالت السياحية المستقلين"
في المملكة المتحدة ،الستعراض عروضها
السياحية والترفيهية المتنوعة.

10

عروض للفنادق  ..تبرد حرارة الصيــف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنادق ومنتجعات رأس الخيمة تقدم
عروض مغرية لعطالت صيفية مميزة

34

شيخة آل علي
سر النجاح في الشغف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتحدث آل علي عن تجربتها الرائدة في
اقتحام عالم الضيافة عبر وكالة الفرانشايز.
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راكز
قبلة المستثمرين العالميين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتناول الحوار مع الشيخ أحمد بن صقر
القاسمي الدور الذي تلعبه مناطق رأس الخيمة
االقتصادية (راكز) بوصفها وجهة جاذبة
لألعمال الرائدة واالستثمارات العالمية.

مبادرات ومحفزات
لخدمة بيئة األعمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

اقتصــادية رأس الخيمــة تحصــد تصنيــف
 4نجــوم لمركــز سعــادة المتعـامليــن

ـــــــــ

تماشـــياً مـــع رؤيـــة دولـــة اإلمـــارات بـــأن تكـــون مـــن
أفضــل الــدول فــي العالــم فــي مجــاالت عــدة ،وعلــى
رأس ــها الخدم ــات الحكومي ــة المتمي ــزة ورفعه ــا إل ــى
مس ــتوى  7نج ــوم عالمي ــا بحل ــول ع ــام  ،2021س ــعت
اقتصاديـــة رأس الخيمـــة لترســـيخ هـــذه الرؤيـــة،
وع ــززت كفاءته ــا بوصفه ــا مؤسس ــة حكومي ــة رائ ــدة،
حيــث حصلــت علــى تصنيــف  4نجــوم لمركــز ســعادة
المتعامليـــن ونالـــت المركـــز األول علـــى مســـتوى
المراكـــز األخـــرى فـــي اإلمـــارة ،حيـــث حرصـــت
الدائـــرة علـــى تبنـــي منهجيـــات ومشـــاريع تحقـــق
س ــعادة المتعاملي ــن ورضاه ــم عب ــر تقدي ــم خدم ــات
الكتروني ــة وذكي ــة ،وتطوي ــر نظ ــام االنتظ ــار وتخلي ــص
المعامـــات بدقائـــق محـــدودة.
وتضـــع الدائـــرة المتعامليـــن دومـــاً ضمـــن خططهـــا
االســـتراتيجية الســـنوية عبـــر تخصيـــص مبـــادرات
موجهـــة لهـــم فـــي مختلـــف المناســـبات علـــى مـــدار
العـــام .ويقـــدم مركـــز ســـعادة المتعامليـــن العديـــد
م ــن المزاي ــا ،كحج ــز تذاك ــر الطاب ــور عب ــر برنام ــج
التطبي ــق الذك ــي  ،QMSوالدف ــع اإللكترون ــي ،وتوفي ــر

خدم ــات مجاني ــة كتأمي ــن أجه ــزة ش ــحن الهوات ــف المتحرك ــة بأم ــان ،وخدم ــة اإلنترن ــت الالس ــلكية (واي ف ــاي)،
وهن ــاك قاع ــة خاص ــة ف ــي صال ــة س ــعادة المتعاملي ــن لتقدي ــم خدم ــات الش ــخصيات والش ــركات الممي ــزة ،فض ـ ً
ـا
ع ــن وج ــود الشاش ــات المرئي ــة الت ــي تع ــرض جمي ــع خدم ــات الدائ ــرة ،وأه ــم قراراته ــا للمتعام ــل والمس ــتهلك عل ــى
ح ــد س ــواء ،كم ــا ت ــم توفي ــر خدم ــة التأمي ــن الصح ــي للش ــركات .ه ــذا وتعق ــد الدائ ــرة لق ــاءات مفتوح ــة م ــع
المتعامليــن فــي مركــز ســعادة المتعامليــن للتطــرق إلــى اقتراحاتهــم ومالحظاتهــم ،والتــي مــن شــأنها تعزيــز أواصــر
الثق ــة والمصداقي ــة بي ــن الطرفي ــن ،وتدفعه ــا لتطوي ــر خدماته ــا بم ــا يلب ــي احتياج ــات المتعاملي ــن وتوقعاته ــم.

إلغاء  33مخالفـة لتخفيـف األعبــاء الرقابيــة على الشـركــات

ـــــــــ

بـــدأت اقتصاديـــة رأس الخيمـــة تطبيـــق جـــدول مخالفـــات جديـــد لألنشـــطة االقتصاديـــة فـــي
اإلم ــارة ،وفق ــا لق ــرار المجل ــس التنفي ــذي الص ــادر به ــذا الش ــأن ،وال ــذي يقل ــص م ــن تكالي ــف
األعمـــال مقارنـــة مـــع الجـــدول الســـابق ،حيـــث تضمنـــت التعديـــات الجديـــدة علـــى جـــدول
المخالفــات إلغــاء  33مخالفــة ُعمــل بهــا فــي الجــدول الســابق ،نظــراً لوقوعهــا ضمــن اختصاصــات
جهــات حكوميــة محليــة واتحاديــة أخــرى ،وهــو األمــر الــذي يجســد حــرص الدائــرة علــى تخفيــف
األعبــاء الرقابيــة علــى الشــركات وضمــان عــدم االزدواجيــة والتداخــل فــي الصالحيــات الرقابيــة
بي ــن ه ــذه الجه ــات .وم ــن أب ــرز المخالف ــات الت ــي ت ــم حذفه ــا م ــن الج ــدول مخالف ــة ممارس ــة
النش ــاط خ ــارج المح ــل ،وع ــدم االلت ــزام بال ــزي الموح ــد لتميي ــز العاملي ــن ف ــي المقه ــى لكونه ــا
تأتـــي ضمـــن صالحيـــة دائـــرة البلديـــة ،وعـــرض أو توزيـــع منشـــورات ممنوعـــة خـــال انعقـــاد
المؤتمــر ،ومخالفــة شــروط تصريــح المؤتمــر نظــراً
لكونه ــا م ــن اختص ــاص هيئ ــة رأس الخيم ــة لتنمي ــة
الس ــياحة .كم ــا ش ــهدت مخالف ــات ع ــدم التجدي ــد
تخفيضــاً بنس ــبة  ،%60فض ـ ً
ـا ع ــن تقلي ــص ع ــدد
اإلجــراءات لــكل مخالفــة إلــى إجراءيــن اثنيــن فقــط
عوضـــاً عـــن ثالثـــة إجـــراءات ،ممـــا يخفـــف مـــن
ع ــبء اإلج ــراءات الرقابي ــة عل ــى أصح ــاب األعم ــال
ف ــي االم ــارة.
وأكـــد د .عبدالرحمـــن الشـــايب النقبـــي المديـــر
العــام للدائــرة أن مــن أبــرز التحســينات والتغييــرات
التـــي أجريـــت علـــى جـــدول المخالفـــات تخفيـــض
قيمـــة المخالفـــات بحديهـــا األدنـــى واألقصـــى
للعديــد مــن بنــود جــدول المخالفــات إدراكاً ألهميــة
تعزي ــز الثق ــة بي ــن الدائ ــرة ومجتم ــع األعم ــال ف ــي
اإلمـــارة ،ومـــن أجـــل حفـــز أصحـــاب العمـــل علـــى
االســـتمرار فـــي ممارســـة األنشـــطة االســـتثمارية.

"بــادر معنــا"
توطــد ثقــة العمــالء باقتصادية رأس الخيمة

ـــــــــ

ضمـــن فعاليـــات مبـــادرة " بـــادر معنـــا " التـــي أطلقتهـــا
إدارة الرقابـــة والحمايـــة التجاريـــة فـــي دائـــرة التنميـــة
االقتصاديـــة بـــرأس الخيمـــة مطلـــع عـــام  ،2017والتـــي
ته ــدف لعق ــد لق ــاءات مس ــتمرة تجم ــع مس ــؤولي اإلدارة
م ــع المس ــتهلكين والمس ــتثمرين ،واس ــتقبال مالحظاته ــم
وش ــكاويهم لتقدي ــم النص ــح واإلرش ــاد واقت ــراح الحل ــول
المناســـبة لهـــا ،عقـــدت الدائـــرة أخيـــراً لقـــاء شـــارك
في ــه  19مس ــتهلكاً ومس ــتثمراً ت ــم خالل ــه ع ــرض أح ــدث
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الدائـــرة ،واالســـتماع لبعـــض
المالحظـــات الـــواردة مـــن المســـتهلكين ،إلـــى جانـــب
مناقشـــة مجموعـــة مـــن المحفـــزات التـــي أطلقتهـــا
الدائـــرة أخيـــراً لدعـــم بيئـــة األعمـــال بنـــاء علـــى
المالحظـــات التـــي وردت خـــال الجلســـات الســـابقة
لهـــذه المبـــادرة .وأكـــدت فاطمـــة الســـويدي مديـــرة
قســـم الحمايـــة التجاريـــة أن المبـــادرة تهـــدف إلـــى
توطيـــد التواصـــل والثقـــة بيـــن الدائـــرة والمســـتهلكين.
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استحـواذ عمــالقــة اإلسمنـت الهنـديـة
على "أسمنــت االتحــاد"

ـــــــــ

اســـتكملت حكومـــة رأس الخيمـــة مؤخـــرا صفقـــة
االستثمار األجنبي المباشر مع شركة "شري لإلسمنت
المحدودة" الهندية ،وتو ّلى مكتب االستثمار والتطوير
لحكومـــة رأس الخيمـــة إدارة المراحل النهائية إلتمام
الصفقة بالنيابة عن حكومة اإلمارة.
وتُجســـد عملية االستحواذ التي أجرتها شركة "شري"
أولـــى خطواتهـــا للتوســـع نحـــو األســـواق العالميـــة،
انطالقاً من إمارة رأس الخيمة التي ستوفر لها موقعاً
استراتيجياً لتوسيع نطاق عملياتها.
وفـــي تعليق له على أهمية هذه الخطوة ،قال الشـــيخ
خالد بن ســـعود القاســـمي ،نائب رئيس مجلس إدارة
مكتـــب االســـتثمار والتطويـــر لحكومـــة رأس الخيمة:
"يسعدنا في مكتب االستثمار والتطوير أن يقع اختيار
شـــركة "شـــري لإلســـمنت" على إمـــارة رأس الخيمة
لتكون أولى مقراتها العالمية ،في إطار صفقة ستتيح
لواحـــدة من كبرى شـــركات صناعة اإلســـمنت فرصة
غير مســـبوقة للعمل خارج سوقها المحلية .وقد اطلع
فريق إدارة " شـــري لإلسمنت "على البنية االقتصادية
المزدهـــرة التي تتمتـــع بها رأس الخيمـــة ويعلم جيداً
مدى مالءمتها لتنفيذ وتأســـيس المشـــاريع الناجحة،
بمـــا في ذلك شـــفافية القوانين؛ واللوائـــح التنظيمية
التي تســـهل مزاولـــة األعمال؛ وااللتـــزام طويل األمد
بتعزيـــز فرص النمو واالزدهار أمام مختلف شـــركائنا
من القطاعين التجاري والصناعي".
من جهته ،قال محمد سلطان القاضي ،عضو مجلس
إدارة مكتـــب االســـتثمار والتطويـــر" :واظبـــت حكومة
رأس الخيمـــة علـــى تطويـــر منـــاخ اقتصـــادي جاذب
لالســـتثمارات األجنبية المباشـــرة ،األمر الذي تجلّى
بنجاحهـــا في إتمام صفقة االســـتحواذ على " شـــركة
أســـمنت االتحاد" .وتعمـــل حكومـــة رأس الخيمة في
إطار التزامها الراسخ بتنمية وتنويع أصولها وطرحها
أمام االســـتثمارات في الوقت المناسب عند استيفاء
معاييرنـــا وبما يخدم توجهـــات الحكومة لما فيه خير
ورفاه اإلمارة وضمان لمستقبل جميع أبنائها".
مـــن جهته ،قـــال بي جي بانجور ،رئيـــس مجلس إدارة
"شـــري لإلســـمنت" ،والنائب الجديـــد لرئيس مجلس
إدارة "أســـمنت االتحاد" :نحن ســـعداء بتواجدنا في
إمـــارة رأس الخيمـــة ،ون ّثمن التواصـــل الفعال الدعم
الذي تكرم به صاحب الســـمو الشـــيخ سعود بن صقر
القاســـمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة،
ورؤيته القيادية العصرية".
.وتجـــدر اإلشـــارة إلى أن شـــركة "أســـمنت االتحاد"
تمتلك طاقة تشـــغيلية تصل إلى  3.3مليون طن سنوياً
وطاقـــة إنتاجية لإلســـمنت تصـــل إلـــى  4مليون طن
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ســـنوياً ،ويشـــمل نطاق عملها مجموعة متنوعة من أنواع اإلسمنت بما فيها اإلســـمنت البورتالندي العادي واإلسمنت المقاوم
للكبريت وإسمنت آبار النفط .وبفضل هذا االستحواذ ،سترتفع الطاقة اإلنتاجية المجمعة لشركة "شري لإلسمنت" من 37.9
مليون طن إسمنت حالياً إلى  41.9مليون طن سنوياً .ويوفر موقع مصنع "شركة أسمنت االتحاد" بالقرب من ميناء صقر في
إمارة رأس الخيمة وصوالً مباشراً إلى أسواق التصدير الرئيسية في مختلف أنحاء المنطقة

موحد لتراخيص األعمال
اقتصادية رأس الخيمــة
تـؤسس لنـظـام إلكترونــي ّ
ّ

ـــــــــ

كشف الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام
لدائـــرة التنمية االقتصادية فـــي رأس الخيمة عن وضع
خطـــط جديـــدة بالتعاون مع هيئة الحكومـــة اإللكترونية
فـــي رأس الخيمـــة الســـتحدث نظـــام إلكترونـــي موحد
لتراخيـــص وتصاريـــح األعمال وهو نظام شـــامل إلدارة
تراخيـــص األعمال وتصاريحها في إمـــارة رأس الخيمة
بجميـــع أنواعها ،وما يترتب عليها من موافقات خارجية
للدوائر الحكومية االتحادية أو المحلية أو شبه حكومية.
وأضـــاف :يتضمـــن النظـــام الجديـــد أعمـــال الرقابـــة
والتفتيش وما ينتج عنها من مخالفات ،ولتسهيل أعمال
الرقابـــة فقد تم ربط الرخـــص المتنوعة مع إحداثياتها
الجغرافيـــة واعتمـــاد النظـــام العالمـــي  ISIC4لتصنيف
األنشـــطة االقتصادية ،لتوفير التقارير اإلحصائية التي

تشـــجع االســـتثمار ،وســـيمكن النظام الجديـــد الدائرة
من ربـــط كافة الجهـــات المعنية بإصـــدار الرخص من
خالله ،وسيسهل على كافة هذه الجهات تخويل الدائرة
فـــي القيام ببعـــض اإلجراءات نيابة عنهـــا مثل تحصيل
الرسوم وتوثيق العقود.
وأضاف النقبي :تعمل الدائرة على إطالق نظام «بوابتي»
وهو برنامج خاص بموظفي الدائرة لربط األداء اليومي
باألهـــداف الوظيفيـــة العامة لكل موظـــف مع األهداف
االســـتراتيجية للدائـــرة واإلمارة ،مما يقلـــص إجراءات
العمل ويرفع كفاءة االستفادة من الموارد البشرية.
وأوضـــح :بلغـــت نســـبة الخدمـــات اإللكترونيـــة والذكية
المطبقـــة في عـــام  2017نحـــو  %15.6وارتفعت نســـبة
الخدمات المطبقة منها إلى نحو  %53في العام الجاري.

بانوراما
اقتصادية

سالــم بـن سلطــان القاسمــي يشيــد بدعــم حـاكــم رأس الخيــمـة وولي عهــده لإلعــالم

ـــــــــ

أشــاد المهنــدس الشــيخ ســالم بــن ســلطان بــن صقــر القاســمي رئيــس دائــرة
الطيــران المدنــي فــي رأس الخيمــة باالهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه صاحــب
الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم
إمــارة رأس الخيمــة وســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود بــن صقــر القاســمي
ولــي عهــد رأس الخيمــة رئيــس المجلــس التنفيــذي ..لإلعــام للنهــوض
بــدوره كشــريك فــي مســيرة إنجــازات النهضــة الحضاريــة التــي تشــهدها
اإلمــارة فــي العديــد مــن المجــاالت.
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قــام بهــا الشــيخ ســالم بــن ســلطان القاســمي
إلــى مقــر هيئــة إذاعــة رأس الخيمــة فــي مدينــة رأس الخيمــة اإلعالميــة،
وكان فــي اســتقباله محمــد غانــم مصطفــى المديــر العــام لإلذاعــة وعــدد
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مــن الموظفيــن.
ونــوه الشــيخ ســالم القاســمي بالمكانــة الرفيعــة التــي يتمتــع بهــا اإلعــام
اإلماراتــي ودوره فــي إبــراز الوجــه المشــرق للدولــة.
واطلــع خــال الزيــارة علــى أقســام اإلذاعــة واســتوديو البــث المباشــر
واالســتوديوهات التســجيلية األخــرى التــي تضــم أحــدث األجهــزة والمعــدات
المســتخدمة ..واســتمع إلــى شــرح عــن تلــك االســتوديوهات التــي تعــد
األحــدث تقنيــا وهندســيا وفنيــا ،وكيفيــة إعــداد وتقديــم البرامــج وإعــداد
الخطــة البرامجيــة..
كمــا تعــرف علــى آليــة العمــل فــي أقســام اإلذاعــة المختلفــة باإلضافــة
إلــى عمــل االتصــال اإلذاعــي وآليــة ربطــه مــع قنــوات اإلتصــال األخــرى.

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

تثبيت تصنيف رأس الخيمة السيادي عند « »Aو «»A-1

ـــــــــ

ثبتـــت «ســـتاندرد آنـــد بـــورز» التصنيـــف االئتمانـــي الســـيادي طويـــل وقصيـــر
األجـــل بالعملتيـــن المحليـــة واألجنبيـــة إلمـــارة رأس الخيمـــة عنـــد درجتي «»A
و« »A-1علـــى التوالـــي ،وأكـــدت أن التصنيـــف الحالـــي يعكـــس قـــوة الوضـــع
المالـــي لإلمـــارة وانخفـــاض مســـتوى الديـــن الحكومـــي والمخاطـــر الخارجية.
وأكـــدت الوكالـــة أنهـــا ال تـــزال تـــرى أن األداء المالـــي فـــي اإلمـــارة قـــوي جداً،
حيـــث أشـــارت إلـــى أن رأس الخيمـــة تمكنـــت مـــن إدارة الجوانـــب الماليـــة
بنجـــاح تـــام بدعم مـــن الفائض الـــذي تحققـــه منذ عـــام  2015فـــي ميزانيتها.
وأضافـــت الوكالـــة أن المســـاهمة الكبيرة للحكومـــة االتحادية فـــي اإلنفاق على
المجاالت الرئيســـية مثل الصحة والتعليم والطاقـــة والبنى التحتية وغيرها ،نتج
عنها انخفاض نسبي في نفقات حكومة اإلمارة .وأكدت أن حجم الدين الحكومي
إلمارة رأس الخيمة ال يزال منخفضاً ويواصل تراجعه منذ عام  ،2013متوقعة أن
يسجل تراجعاً إضافياً إلى  %11من ناتجها المحلي اإلجمالي ،كما توقعت أن يظل
صافي أصول اإلمارة عند  %4.5من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة المقبلة.

 5مليــار درهــم التصرفــات العقاريــة في رأس الخيـمــة

ـــــــــ

بلغ حجم التصرفات العقارية في إمارة رأس الخيمة خالل عام  2017ما قيمته 5
مليـــار درهم من خالل  4598صفقة عقاريـــة ،وذلك من خالل المبايعات والرهون
والتنازالت التي شهدتها السوق خالل العام.
وجاء في التقرير أن التصرفــات العقاريــة لعــام  2017حققــت زيــادة وقدرهـــا 38
 %مـــن حيث العدد ولكن انخفضت من حيث القيمة بنســـبة  %8مقارنة بتصرفات
عـــام  ،2016والمناطق األكثر تداوالً شـــملت ( الجزيرة الحمـــراء – جلفار ) ،حيث
بلغـــت تصرفـــات البيع في الجزيرة الحمـــراء  719,904,171مليون درهم من خالل
 789عمليـــة ،ثـــم جـــاءت منطقة جلفار فـــي المركـــز الثاني بحجـــم مبيعات بلغت
 119,020,000مليون درهم من خالل  246عملية.
وبلغ عدد المســـتثمرين  4435مســـتثمراً ،حيث تصدر المســـتثمر اإلماراتي قائمة
الجنســـيات األكثر إقباالً على االستثمار ،وكان المركز الثاني من نصيب المستثمر
الكويتي ،والمركز الثالث المستثمر البريطاني يليه المستثمر الهندي.
وأكـــد منذر محمد بن شـــكر المدير العـــام لبلدية رأس الخيمـــة بأن إمارة رأس
الخيمـــة اليـــوم أصبحـــت وجهـــة رئيســـة للعديد مـــن المســـتثمرين مـــن مختلف
الجنســـيات ،نظـــرا ُ ألهميتها االقتصادية والجغرافية والســـياحية ،والتطور الذي
تشهده اإلمارة في ظل القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً لقطاع االستثمار
والبيئة االســـتثمارية بتقديم أفضل التسهيالت للمستثمرين في اإلمارة.

راك للتـأميــن أفضــل شـركــة تأميــن طبــي

ـــــــــ

حصل ــت ش ــركة رأس الخيم ــة الوطن ّي ــة للتأمي ــن "راك للتأمي ــن" ،عل ــى جائ ــزة أفض ــل
ش ــركة تأمي ــن طب ــي لع ــام  2018ف ــي اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،ضم ــن "حف ــل توزي ــع
جوائــز فروســت آنــد ســوليفان ألفضــل الممارســات فــي الشــرق األوســط" الــذي عقــد
مؤخ ــراً ف ــي فن ــدق "أتالنتي ــس" النخل ــة ف ــي دب ــي.
وتتم ّتــع شــركة رأس الخيمــة الوطن ّيــة للتأميــن ("راك للتأميــن") بخبــرة تتجــاوز  4عقــود
ف ــي مج ــال التأمي ــن الطب ــي م ــع ع ـ ٍ
ـدد م ــن الع ــروض الت ــي تلب ــي متطلب ــات األف ــراد
والش ــركات عل ــى ح ــدٍّ س ــواء ،حي ــث تق ــدم أكب ــر ع ــروض التأمي ــن الطب ـ ّـي لمجموع ــات
العم ــاء م ــع أكث ــر م ــن  250منتجــاً .وتتم ّت ــع بحافظ ــة متنوع ــة للعم ــاء م ــن األف ــراد
م ــع إمكاني ــة االختي ــار ضم ــن  14حزم ــة تأمي ــن طب ـ ّـي .وس ــاهمت خدم ــات التأمي ــن
الطب ــي المبتك ــرة للش ــركة والت ــي تتضم ــن تطبيق ــات عب ــر اإلنترن ــت والهوات ــف الذكي ــة
إضافــ ًة إل ــى الش ــراكات التقن ّي ــة القو ّي ــة ،ف ــي نمــ ّو الش ــركة حت ــى ف ــي األس ــواق الت ــي
تشـــهد نمـــواً بطيئـــاً .وتقـــوم "راك للتأميـــن" أيضـــاً باســـتثمارات مك ّثفـــة فـــي تثقيـــف
المس ــتهلكين النهائ ّيي ــن ح ــول مناف ــع وس ــهولة الحص ــول عل ــى تأمي ــن طب ــي ،وس ــاهمت
خبرتهــا فــي مجــال تقييــم المخاطــر واستشــارات التأميــن بتعزيــز مكانتهــا فــي أســواق
الطبـــي.
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بصفتهـــا شـــرك ًة رائـــدة فـــي مجـــال التأميـــن
ّ
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بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

أحمــد بن صقـر القـاسـمــي:

تــم إطــاق هيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) ،لإلشــراف وتنظيــم وتوحيــد الخدمــات والمرافــق والمناطــق التابعــة لهيئــة المنطقــة الحــرة بــرأس
الخيمــة وهيئــة رأس الخيمــة لالســتثمار ،تمكنــت راكــز خــال فتــرة قصيــرة مــن جــذب العديــد مــن االســتثمارات العالميــة ،واســتطاعت بجــدارة أن تؤكــد حضورهــا
بوصفهــا مــن أهــم الوجهــات لألعمــال الرائــدة والصناعــات المتنوعــة فــي اإلمــارة والدولــة ،مــن خــال تعزيــز بيئتهــا االســتثمارية وتقديــم أفضــل التســهيالت
للمســتثمرين وتزويدهــم بخدمــات متكاملــة تحــت ســقف واحــد ،داعمــة بذلــك رؤيــة اإلمــارة الواضحــة والمشــجعة لمجتمــع المــال واألعمــال واالســتثمارات،
مجلــة راك بيزنــس التقــت الشــيخ أحمــد بــن صقــر القاســمي رئيــس مجلــس إدارة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) وكان الحــوار اآلتــي:
حوار :يوسف النعيمي

تعي ــش إم ــارة رأس الخيم ــة الي ــوم نهض ــة اقتصادي ــة ملحوظ ــة ،م ــا ه ــو
ال ــدور ال ــذي تؤديه هيئة مناطق رأس الخيم ــة االقتصادية (راكز) في هذه
النهضة؟
ً
ً
تـــؤدي راكز دورا بارزا في دفع عجلة النمـــو والتنويع االقتصادي لإلمارة،
وذلك عبر احتضانها تشـــكيلة كبيرة ومتنوعة من المشـــاريع االســـتثمارية
المحلية واإلقليمية والدولية ،واستقطابها للمستثمرين العالميين العاملين
فـــي أكثر من  50قطاعاً كالتصنيع والتجـــارة والخدمات وغيرها الكثير.
وتحتضـــن راكـــز اليـــوم ما يزيد عن  14ألف شـــركة عالميـــة ،وهي موطن
لمـــا يفوق ال  600من الشـــركات الصناعية الرائدة والتي تدعم القطاع
الصناعي كمحرك للتنمية االقتصادية إلمارة رأس الخيمة ،والذي يُشـــكل
العماد الرئيس للناتج المحلي بما يربو عن .% 26
ولراكز األثر الكبير في تطوير مشاريع البنية التحتية والتجارية الرئيسية
التي تســـاند نهضة إمارة رأس الخيمة ،وتســـاهم فـــي تعزيز موقعها بقوة
على خارطة األعمال الدولية كأحد أهم الوجهات للمســـتثمرين في شـــتى
مجاالت األعمال.
ف ــي الع ــام  2017ت ــم دمج هيئة المنطقة الح ّرة ب ــرأس الخيمة وهيئة رأس
الخيمة لالس ــتثمار تحت مس ــمى هيئة مناط ــق رأس الخيمة االقتصادية
(راك ــز) ،م ــا أهمي ــة ه ــذه الخط ــوة ف ــي ج ــذب االس ــتثمارات العالمية نحو
إمارة رأس الخيمة؟
تأسســـت راكز لتكمل المســـيرة التي بدأتها كل من المنطقة الحرة برأس
الخيمـــة وهيئة رأس الخيمة لالســـتثمار قبل  20عامـــاً .وبفضل موقعها
االســـتراتيجي تتيح راكز لعمالئها ســـهولة الوصول إلى األسواق متسارعة
النمو في دول منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا وأوروبا وجنوب
وأواسط القارة اآلسيوية.
تعـــد راكـــز اليوم إحـــدى أكبـــر المناطـــق اإلقتصادية في منطقة الشـــرق
األوســـط ،وتحتضـــن ما يزيد عن  14000شـــركة من أكثر مـــن  100دولة
حول العالم وعاملة في أكثر من  50قطاعاً ،إذ تتم ّيز راكز بتقديم خيارات
تأســـيس شركات منطقة حرة وأخرى محلية لجميع أنواع القطاعات ،كما

ٍ
ســـقف
توفّـــر مجموعة مـــن الخدمات والتســـهيالت تقدم جميعها تحت
واحد ،إضافة لمجموعة واســـعة من باقات تأســـيس األعمال الف ّعالة من
حيث التكلفة ،والمصممة وفقاً الحتياجات المستثمرين.
ما الذي يمكن أن يدعوني كمستثمر لالستثمار في رأس الخيمة ،وما هي
الحوافز والتسهيالت المقدمة من راكز في هذا المجال؟
توفـــر رأس الخيمـــة فرصاً جاذبـــة وإمكانات واعدة للمســـتثمرين ،كونها
تت ّميـــز بموقعها الجغرافـــي الفريد في أقصى شـــمال الدولة ،وتمتد على
ســـاحل الخليج العربي على مقربة من مضيق هرمز الذي يشـــكل مدخ ً
ال
للخليج العربي ،ويحظى بأهمية اســـتراتيجية وتجارية خاصة منذ القدم،
إلى جانـــب تنوع طبيعتها وتضاريســـها من حيث المســـطحات الخضراء،
والجبال الشـــاهقة ،والصحراء الشاسعة ،وساحلها البحري الطويل الذي
جعل منها مركزاً للمالحة البحرية والنشـــاط التجـــاري عبر القارات منذ
القدم.
وتمتلـــك رأس الخيمـــة مراكز لوجســـتية مهمة وموانئ بحريـــة في مواقع
اســـتراتيجية مختلفة ،وأهمها ،ميناء صقـــر ،والذي يعد أكبر ميناء بحري
للحاويات والشـــحن بالجملة على مستوى منطقة الشرق األوسط .وهناك
الطرق السريعة التي تصل رأس الخيمة باإلمارات ودول الخليج المجاورة.
وقد اســـتطاعت راكز االستفادة من هذه المميزات كافة ،وشيدت مناطق
صناعيـــة بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجســـتية لتســـهيل نقل ومناولة
البضائـــع مـــن وإلـــى الموانئ المجـــاورة ،األمر الـــذي جـــذب العديد من
المستثمرين في مجاالت التصنيع المختلفة الختيار راكز مقراً ألعمالهم،
حيث العمليات التشـــغيلية أقل تكلفة مقارن ًة بمثيالتها في المنطقة ،هذا
باإلضافة إلى المستودعات وقطع األراضي المتوفرة بمختلف المساحات
واألحجام في أرجاء المناطق الصناعية المنتشرة في اإلمارة ،والذي يعد
أهم مصدر لجذب األعمال واالستثمارات المحلية والعالمية.
وتعمل راكز باستمرار على توفير حوافز عدة لجذب االستثمارات المحلية
والعالمية إليها ،سواء من خالل إتاحتها لخيارات تأسيس شركات محلية
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الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مناطق رأس الخيمة االقتصادية (راكز)
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بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

في الوقت المناسب ،بهدف توفير المزيد من المواقع
والمرافق للشـــركات في شتى القطاعات والمجاالت
للعمل والعيش واإلزدهـــار في اإلمارة ،وكذلك توفير
فرص أكبر للتوظيف وجلب عمالة ذات خبرة واسعة
فـــي مجال التصنيع ،وبالتالي ستســـهم راكز بشـــكل
كبير في دفع عجلة النمو االقتصادي لرأس الخيمة.

أين ترون رأس الخيمة بعد خمس سنوات من اآلن؟
تشـــهد اليـــوم إمـــارة رأس الخيمة ازدهـــاراً ملحوظاً

تأسســت راكــز لتكمــل المســيرة التــي بدأتهــا كل
مــن المنطقــة الحــرة بــرأس الخيمــة وهيئــة رأس
الخيمــة لالســتثمار قبــل  20عامــ ًا

منطق ــة الحليل ــة الصناعي ــة :تمتـــد علـــى مســـاحة قدرها
 1.3مليـــون متـــر مربـــع ممـــا تعطـــي لشـــركات الصناعات
الثقيلـــة فرصة ممتازة للنمو والتوســـع ،وتضم مســـتودعات
يمكـــن تهيئتها حســـب متطلبات المســـتثمر ،وتوفر مختلف
مســـاحات األراضـــي ذات تكلفـــة ف ّعالة ،بإمكان المســـتثمر
بناء منشـــأته حســـب متطلباتـــه ،وله كذلك الخيـــار في بناء
مساكن للموظفين والعمال في موقع العمل ،وكمثيالتها من
المناطـــق الصناعية ترتبط منطقة الحليلة الصناعية بكافة
اإلمارات المجاورة ومراكز العمليات اللوجستية.
وهناك منطقة راكز اإلعالمية :تقع على مساحة  200ألف
متـــر مربع وهي منطقة مخصصـــة للعمل اإلعالمي بصوره
وأشـــكاله كافة ،وتحتضن الشـــركات التي تشق طريقها في
مجـــال اإلعـــام جنباً إلـــى جنب مـــع الشـــركات اإلعالمية
ٍ
مقر واحـــد ،وتضم راكز
العالميـــة تحت
مظلـــة واحدة وفي ٍ
مـــا يزيد عن  100شـــركة إعالميـــة متخصصة في مجاالت
ونشاطات إعالمية شـــتى تشمل :البث اإلذاعي واإلعالنات
والرســـوم المتحركـــة والموســـيقى والترفيـــه واالتصـــاالت
والخدمـــات اإلعالميـــة ودعـــم التصوير واإلنتـــاج واإلخراج
وإدارة الفعاليـــات ضمـــن العديـــد من األنشـــطة اإلعالمية
األخرى.

منطق ــة راك ــز األكاديمي ــة :تمتد على مســـاحة  4مليون متر
مربـــع ،وتخدم مجموعة واســـعة ومتنوعة من المؤسســـات
التعليميـــة ومـــزودي البرامـــج التعليميـــة ،وتضم عـــدداً من
المؤسســـات التعليمية الشهيرة ومنها كلية سويس لألعمال
ومدرسة ســـانت ماري الثانوية وجامعة غرب لندن وجامعة
سرهاد للعلوم وتكنولوجيا المعلومات.
هذا إلـــى جانب مراكـــز األعمال المتعـــددة لراكز في رأس
الخيمـــة ودبـــي وأبوظبي لتســـهيل خدمة عمالئهـــا ،إضافة
لمكاتبها المنتشـــرة فـــي الهند وألمانيا وتركيا الســـتقطاب
المستثمرين العالميين لتأسيس أعمالهم في اإلمارات .
ماذا عن خططكم المستقبلية؟
ّ
تماشـــياً مـــع رؤيـــة رأس الخيمـــة  ،2030والتـــي تركز على
تعزيز قطاعـــات التصنيع والتجارة والمواصالت والعقارات
واإلنشاءات ،تقوم راكز بتأسيس بنية تحتية رائدة وخدمات
مميزة بحســـب الطلب ومناطـــق مخصصة لمزاولة األعمال
فـــي القطاعـــات المســـتهدفة ،وستســـتمر راكز فـــي تطوير
هـــذه المناطق وباقات األعمال والبنية التحتية الســـتقطاب
الشركات المحلية والعالمية لالستثمار في رأس الخيمة.
كمـــا نخطط الفتتاح منطقة مخصصة ســـيتم اإلعالن عنها

في شـــتى القطاعات والميادين ،وذلك بفضل الرؤية
الصائبـــة لصاحب الســـمو الشـــيخ ســـعود بن صقر
القاســـمي عضو المجلس األعلى حاكـــم إمارة رأس
الخيمة ،رعاه اهلل ،وســـاهمت العديد من المشـــاريع
العقارية والسياحية والصناعية والخدمية والتعليمية
والصحية الرائـــدة بدفع عجلة التنميـــة االقتصادية
في اإلمارة والدولة.
وبازديـــاد احتضانهـــا ألبـــرز العالمـــات الفندقيـــة
الفاخـــرة ،وتوافد الســـياح مـــن جميع أنحـــاء العالم
إلمارة رأس الخيمة على مدار العام ،نتطلع النتعاش
كبير في القطاع السياحي في اإلمارة ،ووفقاً لخطة
رأس الخيمـــة فـــي القطـــاع الســـياحي مـــن المتوقع
إضافة  5600غرفة فندقية إلى جانب  6500غرفة
متوفرة حالياً الســـتيعاب العدد المتزايد من السياح
القادمين إلى اإلمارة من جميع أرجاء العالم.
كمـــا نتطلـــع لتعزيز وازدهـــار القطاعـــات الصناعية
والصحيـــة والتعليمية ،مع وجود عدد من الشـــركات
الصناعية الضخمة في اإلمارة وخاصة المسجلة في
راكز كأشـــكوك ليالند وماهينـــدرا ودابر ومجموعة
ســـتريت جـــروب وكنـــاوف وبـــي جـــي إس جـــروب
وغيرهـــا ،ومن المتوقـــع أن ترتقي اإلمـــارة وتصبح
قبلـــة المســـتثمرين العالمييـــن بظهـــور عـــدد كبيـــر
مـــن الشـــركات الصناعية الراغبة في توســـيع نطاق
أعمالها هنا.
وعليـــه ،وبعـــد خمـــس ســـنوات مـــن اآلن ،أرى رأس
الخيمة مدينة متكاملة في تقديم الخدمات ،وتمتلك
بنيـــة تحتيـــة قوية ومتطـــورة .كما أراهـــا مثابرة في
مســـيرة النمو المتصاعد في االســـتثمار والتصنيع،
لتصبـــح بعـــد خمس ســـنوات أخرى أفضـــل وأجمل
وأقوى اقتصاداً من اليوم
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أو منطقـــة حـــرة وفقـــاً لما يحتـــاج إليه المســـتثمر،
أو الخيـــارات المتنوعـــة لتأســـيس أو توســـيع نطاق
األعمـــال مـــن حيث باقـــات األعمال ونـــوع الرخصة
والكيـــان القانوني والنشـــاطات المتنوعة ،أو إمكانية
اختيار الموقع المناســـب للمستثمر لممارسة نشاطه
بكل أريحية وســـهولة فـــي المناطق المتعددة التابعة
لراكز والمنتشرة في مواقع استراتيجية في اإلمارة.
وعليـــه فنحن في راكز نفخـــر بتقديم باقات أعمال
ف ّعالـــة مـــن حيث التكلفـــة ،وخدمات عاليـــة الجودة
وعروض مم ّيزة لتأســـيس األعمال والتي ندشنها من
ٍ
وقت آلخر ليستفيد أصحاب األعمال منها.

عن راكز

14000
شركة عاملية

+100
دولة

حدثنا عن أبرز القطاعات التي تجذب المستثمرين
في اإلمارة؟
مـــن أهـــم القطاعـــات والنشـــاطات المزدهـــرة فـــي
رأس الخيمـــة هـــو قطـــاع التصنيع ،حيـــث تعد رأس
الخيمة اليوم الوجهة الرائـــدة للمصنّعين العالميين،
والذين اختاروا رأس الخيمة مقراً لتوســـيع أعمالهم
وصناعاتهـــم المتالكهـــا مقومات وإمكانـــات ازدهار
الصناعة.
كما تتم ّيز اإلمارة بتنوع مصادر دخلها وتنوع قطاعات
االقتصاد فيها ،األمر الذي يتيح للمستثمرين فرصاً
هائلـــة لالســـتثمار ســـواء في القطـــاع التجـــاري أو
العقاري أو السياحي أو اإلنشاءات والبناء أو الزراعة
أو الخدمات والمواصالت وغيرها الكثير. .
المس ــتقطبة،
كيف تعملون على تنويع االس ــتثمارات ُ
وكيف يخدم هذا عملية التنمية في االمارة؟
نعمل في راكز على جذب االستثمارات المختلفة ،من
خالل حرصنا على فهم احتياجات المستثمرين في
شـــتى القطاعات ،والعمل على تلبية رغباتهم وتوفير
البيئة المناسبة التي تدعم نمو أعمالهم وازدهارها.
وكذلك من خالل المشاركة في المعارض التسويقية
المختلفـــة داخـــل الدولـــة وخارجهـــا وفقـــاً للخطط
المرســـومة بدايـــة كل عـــام ،حيـــث تســـعى راكز إلى
استقطاب المستثمرين العالميين لتأسيس شركاتهم
وأعمالهـــم في اإلمارة باســـتعراض أهم المزايا التي
تقدمهـــا اإلمـــارة والفـــرص االســـتثمارية ،ومقومات
وإمكانات نمو األعمال فيها.
ً
وعليـــه تؤدي راكز دوراً بـــارزا في دعم حركة التنمية
الشـــاملة التـــي تعيشـــها إمـــارة رأس الخيمـــة فـــي
الســـنوات األخيرة و في شـــتى المجاالت ،من خالل
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+50
قطاع

باإلضافة إلى

06

مناطق مخصصة

تنوع مصادر االستثمارات وأحجامها وتطوير البنية التحتية
لجذب قطاعـــات األعمال المختلفة لدفـــع العجلة التنموية
لإلمارة.
م ــا ال ــذي يمي ــز راك ــز م ــن غيرها م ــن المناط ــق االقتصادية
إقليمي ًا وعالمي ًا؟
تُوفّر راكز خيارات تأســـيس شـــركات منطقـــة حرة وأخرى
محلية بما يناســـب احتياجات المســـتثمرين العالميين ،كما
تقـــدم مرافـــق متعددة تلبـــي احتياجاتهم لمزاولـــة أعمالهم
فـــي جميع القطاعات حســـب الطلب للكيانـــات العاملة في
المناطـــق الحرة وغيرها المحلية على ٍ
حد ســـواء .وتشـــمل
هذه المرافق:
الوحدات المكتبية والمكاتب المشتركة :وهي مثالية لر ّواد
األعمال والشركات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة.
المكاتب :مناسبة لألعمال التجارية والخدمية واإلستشارية.
المس ــتودعات :مناســـبة للتصنيـــع واألعمـــال اللوجســـتية
والتجارة والتجميع .
قط ــع األراض ــي المســـتخدمة ألغراض التطوير والمشـــاريع
الصناعية الضخمة.
وتوفر راكز ســـت مناطـــق ثالث منها صناعية منتشـــرة في
صممت و ُهيئت
مواقع اســـتراتيجية مهمة في اإلمـــارة ،وقد ُ

بنيتها التحتية لتلبي احتياجات المصانع وشـــركات التصنيع
العالمية وهي:
منطق ــة الغي ــل الصناعية :تمتد على مســـاحة  28.2مليون
متر مربع ،وتربطها شـــبكة من الطرق التي تُســـهل عمليات
النقـــل والشـــحن ،وهي مناســـبة للصناعات الكبيـــرة ،وتقع
بالقـــرب مـــن اإلمـــارات األخرى مثـــل دبي والشـــارقة ،كما
ترتبط أيضاً عبر المطارات والموانئ الدولية المجاورة لها
بمنطقة الشـــرق األوســـط .وتتوفر فيها الطاقـــة الكهربائية
والميـــاه والغـــاز وغيرهـــا مـــن الخدمـــات األخـــرى ،وتتيح
للمســـتثمرين الخيار لتأسيس شركة منطقة حرة أو محلية،
كما يمكن اســـتخدام قطع األراضي المتوفرة لبناء مســـاكن
للموظفين والعمال قريباً من مواقع عملهم.
منطق ــة الحم ــرا الصناعي ــة :تمتد على مســـاحة  9.1مليون
متر مربع وهي منطقة مالئمة للصناعات الخفيفة ومشاريع
الصناعـــات الثقيلـــة ،وتقع علـــى مقربة من دبي والشـــارقة
واإلمارات المجاورة ،وتقدم الخيار بين إنشاء شركة منطقة
حـــرة أو شـــركة محليـــة ،باإلضافة إلى خيـــار تأجير أو بناء
سكن للعمال بالقرب من موقع العمل.

استثمــر

بمصــادر خارجيــة لمشــاريع الضريبــة علــى القيمــة
المضافــة خاصتهــا ،ممــا أدى إلــى تكلفــة إضافية على
الشــركات .وأضــاف تشــاس قائـ ً
ا" :فــي عالــم مثالــي،
ال ينبغــي أن يضيــف تحصيــل الضرائــب المزيــد مــن
التكاليــف علــى الشــركة أو محصــل الديــون .غيــر أننــا
نــرى مــن خــال االســتبيان أن الكثيــر مــن الشــركات
قــد اختــارت االســتعانة بمصــادر خارجيــة لتأميــن
إمتثالهــا للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بتكلفــة
كبيــرة ،ممــا قــد يؤثــر علــى هوامــش أربــاح الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم واســتقرارها".
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ك ـ ّرر بيــار آرمــان ،رئيــس قســم
المحاســبة والضرائــب فــي "تومســون رويتــرز" الـــتأكيد
علــى أهميــة االمتثــال للضريبــة علــى القيمــة المضافــة
وقــال فــي معــرض تعليقــه علــى األمــ ًر " :أوضحــت
الســلطات أنهــا ســتقوم بفــرض قيــود صارمــة علــى
الشــركات التــي ال تأخــذ االمتثــال للضريبــة علــى
القيمــة المضافــة علــى محمــل الجــد .وســجلت
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة
الســعودية أكثــر مــن  3آالف انتهــاك للضريبــة علــى
القيمــة المضافــة خــال شــهري ينايــر وفبرايــر.
وشــملت هــذه االنتهــاكات عــدم التســجيل فــي
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة ،وإصــدار فواتيــر
تفتقــر إلــى المعلومــات المطلوبــة المتعلقــة بالضريبــة
علــى القيمــة المضافــة ،والمبالغــة فــي فــرض الضريبــة
علــى القيمــة المضافــة ،وحــذف رقــم تعريــف الضريبــة
علــى القيمــة المضافــة علــى الفاتــورة .كمــا أفيــد بــأن
الهيئــة االتحاديــة للضرائــب بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة بــدأت بالتدقيــق علــى جهــود الشــركات فــي
االمتثــال بعــد الموعــد النهائــي لتقديــم كشــوف الضريبــة
علــى القيمــة المضافــة".
وأردف بيــار قائــ ً
ا " :يمكــن للتكنولوجيــا أن تخفــف
العــبء اإلداري الــذي تفرضــه الضريبــة علــى القيمــة
المضافــة بشــكل ملحــوظ مــن خــال األتمتــة وإدارة
البيانــات المبســطة.
وســألنا هــذا العــام االشــخاص الذيــن شــملهم
االســتبيان كيــف قامــوا بتحديــد تقديــرات الضريبــة
علــى القيمــة المضافــة خاصتهــم ،وقــد وجدنــــــــــا أن %4
فقــط مــن الذيــن شــملهم االســتبيان يملكــون محــركاً
ضريبيــاً مخصصــاً .وكان أكثــر مــن الثلثيــن ()%67
يســتخدمون نظــام تهيئــة للضريبــة علــى القيمــة
المضافــة فــي أنظمــة "إس إيــه بيــه" و"أوراكل" وغيرهــا
مــن أنظمــة تخطيــط مــوارد المؤسســات "إي آر بيــه"
القديمــة".
كمــا سـلّط التقريــر الضــوء علــى أهميــة الحــرص علــى
إدارة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة كعمليــة تحســين
مســتمرة ،وتــم تشــجيع الشــركات علــى النظــر إلــى
نظــام الضريبــة علــى القيمــة المضافــة باعتبــاره فرصــة
مســتمرة بــدالً مــن كونــه عبئـاً علــى عاتــق األعمــال
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خمس مجازفات التقوم بها عند االستثمار في شراء منزل
ال يُعتبر شـــراء المنزل أمراً بســـيطاً أو سه ً
ال ،خاصة
إن كنت شـــخصاً يســـتثمر م ّدخرات العمر في ســـبيل
تحقيق الحلم الكبيـــر ال ُمتمثل بامتالك منزل .كذلك،
ينبغي على ال ُمســـتثمر العقاري الذي يبحث عن شراء
ثان بهدف تأجيره أن يتوخى الحذر أيضاً .ففي
منزل ٍ
ٍ
كبديل
نهايـــة المطاف ،ينظـــر الجميع إلى العقـــارات
ٍ
ٍ
نســـبة أكبر مـــن العائدات
لإلدخـــار ،بهـــدف تحقيـــق
مسكن لقضاء بقية حياتهم مع من يحبون.
وإيجاد
ٍ
يســـاهم موقع "ماي فيال دوت كـــوم" ،واحدة من أبرز
المخصصة للعقـــارات عبر االنترنت،
بوابـــات البحث
ّ
بجمع المستشارين العقاريين والسماسرة المرخّ صين
لتمكيـــن المشـــترين المحتمليـــن مـــن البحـــث عـــن
االستثمار المناسب في دبي.
أجـــرى موقـــع "ماي فيـــا دوت كوم" دردشـــ ًة مع عدد
من أبرز الخبراء في ســـوق العقارات في دبي وســـلّط
الضـــوء علـــى خمســـة مخاطر أساســـية ينبغـــي على
ال ُمســـتثمر تجنبها ليجعل من شراء المنزل واحد ًة من
أفضل التجارب في حياته:
المخصص ــة
الملكي ــة الحـ ـ ّرة والمناط ــق
 1مناط ــق ُ
ّ
لإلستئجار:
يتع ّيـــن علـــى األشـــخاص الراغبين بالشـــراء التحدث
مـــع السمســـار العقاري الخاص بهم لفهـــم الفرق بين
المخصصة
العقـــارات القابلـــة لل ُملكيـــة الحرة وتلـــك
ّ
لإلســـتئجار في دبي ،وتتوفر العقارات القابلة لل ُملكية
الحـــرة في مناطق مع ّينة ،على النحو المحدد من قبل
الحكومة حيث يُمكن ألي شـــخص أن يبتاع العقارات،
المخصصة لإلســـتئجار ،فهي عقارات
أمـــا العقارات
ّ
يتم اســـتئجارها من مالكي العقار المحليين مباشـــر ًة
ٍ
لفتـــرات تتـــراوح بيـــن  99 - 10عامـــاً ،لكنّهـــا غيـــر
بشكل مطلق ومباشر.
معروضة للشراء
ٍ

 2اختيار الحي الخاطئ:
توفـــر ال ُمجتمعـــات الحديثـــة فـــي دبي كافة وســـائل
الراحة الضرورية التي قد يحتاجها الســـكان ،وتتوفر
أيضاً مناطق تض ّم مســـاكن ميسورة التكلفة ،قد تكون
مناســـب ًة لميزانية الراغبين بشراء منزل .وينبغي على
ال ُمشتري أن يحقق نوعاً من التوازن من خالل اختيار
الميزات األفضل بالنســـبة له وألسرته وذلك بنا ًء على
ميزة القُرب من أماكن العمل ،والمؤسســـات التعليمية
ومرافق الرعاية الصحية.
 3عدم انتظار الموافقة على الرهن:
يعمـــد غالبيـــة ال ُمشـــترين إلى اســـتباق األمور وحجز
بشـــكل ُمســـبق قبل الحصـــول على الموافقة
عقار ما
ٍ
ٍ
علـــى الرهن مـــن المصرف الذي يتعاملـــون معه ،كما
يميـــل ال ُمشـــترون إلـــى تجـــاوز حـــدود الميزانية عند
عقـــار مـــا .لـــذا ،يمكـــن للسمســـار العقاري
اختيـــار
ٍ
المتخصـــص مراجعة الوثائق المطلوبة ومســـاعدتك
على تأمين الرهن العقاري بشكل سريع وسلس.
 4تجاوز مرحلة معاينة المنزل:
إن ُكنتم تشـــترون منزالً بنا ًء على المخطط من مط ّور
عقاري مشـــهور ،قد تتمكنون من إلقاء نظرةٍ مباشـــرةٍ
علـــى العقار ،أ ّما إن كانـــت عملية "إعادة بيع" ،فعليكم
خبير محتـــرف لمعاينة
أن تحرصـــوا على استشـــارة
ٍ
المنزل بحثاً عن أية عيوب في التجهيزات وتمديدات
المياه والكهرباء.
شخص غير ُمحترف:
 5االستعانة بخدمات
ٍ
محـــام ُمحتـــرف
مـــن األفضـــل االســـتعانة بخدمـــات
ٍ
ٍ
وكالـــة عقاريـــة ُمعتمـــدةٍ من قبل مؤسســـة
وخدمـــات
التنظيـــم العقـــاري من أجل اســـتعراض كافة األعمال
ال ُمتعلقة بالمســـتندات ومتابعة الصفقة حتى اإلنجاز
وصوالً إلى نقل ال ُملكية
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الضريبة على القيمة المضافة "وجدت لتبقى"
وجــد االســتبيان الــذي أجرتــه جمعيــة المحاســبين القانونييــن
المعتمديــن البريطانيــة ( )ACCAبالتعــاون مــع "تومســون رويتــرز" بشــأن
تقديــم كشــوف الضريبــة علــى القيمــة المضافــة واالمتثــال لهــا أنّ
الكثيــر مــن الشــركات ال يــزال يســاورها الشــك حيــال مــا هــو مطلــوب
منهــا فيمــا يتعلــق بجوانــب معينــة مــن نظــام الضريبــة علــى القيمــة
المضافــة وتحتــاج إلــى المزيــد مــن التوضيــح.
كمــا وجــد االســتبيان أن هنــاك الكثيــر مــن المؤسســات التــي أوضحــت
أنهــا لــم تقــدم كشــوفاتها بعــد (فــي وقــت المقابلــة) ،وأشــارت هــذه
الشــركات أنهــا تشــعر بالجهوزيــة للقيــام بذلــك ،أمــ ً
ا بــأن تكســب
المزيــد مــن اليقيــن والثقــة عندمــا يتــم تقديــم كشــوفاتها بالفعــل.
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وأشــار تشــاس روي-تشــودري ،رئيــس شــؤون الضرائــب فــي جمعيــة
المحاســبين القانونييــن المعتمديــن ( )ACCAفــي هــذا الســياق:
"يبــدو واضحــاً تمامــاً بشــكل عــام ،حتــى وإن لــم يُذكــر هــذا صراحــة
فــي اإلجابــات علــى االســتبيان ،أنّ الشــركات تنظــر إلــى تقديــم كشــوف
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة باعتبارهــا فرصــة لمعرفــة مــا إذا كانــت
بالفعــل تقــدم كشــوفاتها بشــكل صحيــح وأنهــا بالتالــي ممتثلــة .هنــاك
الكثيــر مــن عــدم اليقيــن بشــأن مــا هــو صحيــح ومــا هــو غيــر صحيــح،
ممــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تفاصيــل االمتثــال للضريبــة علــى القيمــة
المضافــة وتقديــم التقاريــر بشــأنها ال تــزال غامضــة بعــض الشــيء".
وأبرزت النتائج أيضاً أن عدداً من الشركات اختارت االستعانة >>>

استثمــــر

رخصــة التـاجــر الرقمـــي:

فـــي موقـــع واحـــد لألنشـــطة ذات الطبيعـــة المكتبية
التي تقتصر ممارســـتها علـــى أرض الواقع من خالل
المكاتـــب فقـــط كاألنشـــطة المهنيـــة واالستشـــارية،
واألعمـــال المرتبطـــة بالبرمجـــة والحاســـب اآللـــي
وغيرها من األنشطة المماثلة وذات العالقة.
 4السماح بإصدار الرخص االقتصادية دون الحاجة
لطلـــب توفيـــر مكتب عند الســـنة األولـــى فقط ألفرع
الشركات الصادرة تراخيصها من خارج اإلمارة لجميع
أنشطة التجارة بالجملة (عدا تجارة المواد الغذائية).
 5إلغـــاء تصريـــح الســـاعات اإلضافيـــة للمحـــات
والمنشـــآت التجاريـــة لتمديد عملها حتى الســـاعة 2
صباحاً ،واالســـتعاضة عنه بمنـــح تصريح للعمل لمدة
 24ســـاعة للمنشآت التي ترغب في ذلك ،وهو األمر
الذي يشـــجعها على العمل لتلبية احتياجات عمالئها
طوال اليوم ،ومن ثم فتح آفاق جديدة لزيادة إيراداتها
ومبيعاتها.
 6السماح بإضافة نشاط جديد للرخصة من خالل
تصريح مؤقت لمدة سنة فقط.

التوجه العالمي المتزايد نحو التجارة اإللكترونية،
وفي ضوء
ُّ
ً
توجهـــات حكومـــة رأس الخيمـــة فـــي تفعيل
وانســـجاما مـــع ُّ
ممارســـة التجارة اإللكترونية في قطاع األعمال على مستوى
اإلمارة من خالل االســـتفادة من المواقع اإللكترونية لشـــبكة
اإلنترنـــت وقنوات التواصل االجتماعـــي ،والتطبيقات الذكية،
أطلقـــت دائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة أخيراً ضمـــن مجموعة
المح ِّفزات مبـــادرة "التاجر الرقمي" ،وذلك لتنظيم ممارســـة
األعمـــال عبر الوســـائل التقنية الحديثة التـــي أصبحت تياراً
عامـــاً ال يمكن التغاضي عنـــه أو إيقافه ،بل أصبحت الحاجة
التوجـــه العام للدولة فيما
ماســـة لتنظيمه وتوجيهه في إطار
ُّ
يتعلـــق بتنظيـــم ومراقبـــة تطبيق معاييـــر الحمايـــة التجارية،
وخاصـــة للمســـتهلك فـــي قطاع التجـــارة اإللكترونيـــة حماي ًة
لحقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم.
وجـــاء إطـــاق مبـــادرة التاجر الرقمـــي بغية دعـــم أصحاب
المشـــاريع التـــي تُـــدار عبـــر قنـــوات التواصـــل االجتماعـــي
والمواقـــع اإللكترونية ،والتطبيقات الذكية ،وتســـهيل مزاولة
واســـتدامة األعمال ألصحاب هذه الرخـــص ،وتعزيز القدرة
التنافسية واستدامة مشاريع الشباب في اإلمارة.
وهكذا فإن تنظيم األنشـــطة التي تقع ضمـــن نطاق المبادرة
سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلك من حيث إمكانية وصول
المشـــتري إلـــى جميـــع قنـــوات التواصل المســـجلة لصاحب
المشـــروع ،وتوفير خيارات أكثر للمســـتهلك تل ِّبـــي متطلباته
واحتياجاتـــه ،وتحقيق الحمايـــة للعمل التجـــاري اإللكتروني
من خالل تقنين األنشطة الممارسة فيه ،وتسهيل آلية حفظ
حقـــوق الملكية الفكرية ألصحاب المشـــاريع ،وتقديم الدعم
لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.
ويض ُّم نطاق العمل بمبادرة "التاجر الرقمي" جميع المشاريع
التجاريـــة التي تُـــدار عبر مواقع التواصـــل االجتماعي وعبر
المواقـــع اإللكترونيـــة والتطبيقـــات الذكية مـــن قبل مواطني
الدولـــة و َمن في حكمهم القاطنيـــن في رأس الخيمة ،والذين

تقرير

يتخذون من هذه الطرق وســـيلة لممارســـة أعمالهم التجارية
انطالقـــاً مـــن المنزل ،أ َّما األنشـــطة التي ســـيتم العمل على
ترخيصهـــا بموجـــب هـــذه المبـــادرة ،فتضـــم معظـــم أعمال
المتاجـــرة بالتجزئـــة إلكترونياً ،واألنشـــطة المرتبطة بتقنية
المعلومـــات والحاســـب اآللـــي ،وأعمـــال الوســـاطة التجارية
والعقارية ،واألعمال االستشارية والمهنية التي تتم إلكترونياً،
واألنشـــطة اإلعالميـــة التي تتم عبر وســـائل التقنية الثالث،
والتـــي تنظمهـــا وزارة اإلعـــام ،هـــذا فض ً
ال عـــن غيرها من
األنشـــطة القائمة على العمل الفكـــري و/أو الفردي ،ويمكن
ممارســـتها إلكترونيـــاً ،ويترك تقييمها للقســـم المختص في
إدارة تطوير األعمال.
ويخضـــع منـــح التراخيص لألنشـــطة االقتصاديـــة إلكترونياً
لمجموعة من الضوابط التنظيمية ،ومن أهمها أخذ الموافقة
المســـبقة من الجهات االتحادية والمحلية كافة في األنشطة
التي تتطلب مثل هذه الموافقة كاألنشطة اإلعالمية وغيرها.
كمـــا تضم تقديـــم تعهـــد بمراعـــاة الخصوصية الشـــخصية
للعمالء وبياناتهـــم ،وااللتزام بالضوابـــط األمنية للمعامالت
الخارجية (الشـــراء عبر اإلنترنت) ،وذلـــك تجنباً ألية جرائم
قد تحدث مســـتقب ً
ال كالســـرقة والنصب واالحتيال التجاري،
وتوافر بيانات كاملة وموثوقة عن السلع للحيلولة دون حدوث
الغـــش التجـــاري ،وتزويد الجهـــات األمنية بعناويـــن المواقع
اإللكترونيـــة المتعلقـــة بهـــذه األنشـــطة ،والتقيـــد بالقواعـــد
المنظمة لحقوق النشـــر والملكية ،وعدم اســـتخدام وســـائل
الدفع اإللكتروني إال بترخيص من المصرف المركزي.
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اقتصادي ــة رأس اخليم ــة

إعداد :دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

اس ــتناد ًا إلى توجيهات صاحب الس ــمو الش ــيخ س ــعود بن صقر القاس ــمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم إمارة رأس
الخيم ــة إل ــى جمي ــع الدوائ ــر الحكومي ــة المحلية ،بتقدي ــم أفضل الخدمات من أج ــل دعم األداء االقتص ــادي في اإلمارة
وتطوي ــره ،ب ــادرت اقتصادي ــة رأس الخيم ــة بإصدار مجموعة من القرارات التنظيمي ــة الجديدة التي تتضمن تطبيق باقة
متنوعة من المحفِّ زات ،وتهدف إلى تطوير بيئة األعمال ،بما يتناسب مع االحتياجات الفعلية والتطلعات التي ينشدها
مجتمع األعمال في اإلمارة ،وضخ مزيد من الدفع لحركة العمل االقتصادي والتجاري المستدام فيها.
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وتضمنت مجموعة المحفِّ زات:
 ١ 1تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المنتهية من 30
يومـــاً إلـــى  90يوماً ،م َّمـــا يعطي مهلـــة إضافية ألصحاب
الرخص لتوفيق أوضاعهـــم ،والعمل على تجديد رخصهم
ضمـــن فترة زمنية مناســـبة ،بما ال يشـــكل عبئـــاً إضافياً
عليهم ،سواء من الناحية اإلجرائية أو القانونية أو المالية.
 ١ 2إلغـــاء المعاينـــة المســـبقة عنـــد إصـــدار التراخيص
االقتصاديـــة الجديـــدة لبعض األنشـــطة االقتصادية التي
ســـوف تمـــارس عملها فـــي بعـــض األماكن المحـــددة في
اإلمـــارة ،كمراكز التســـوق الكبـــرى ،واألســـواق التقليدية،
والمبانـــي المكتبيـــة وغيرهـــا من المواقـــع المعروفة التي
تتوافـــر عنها كامل المعلومـــات المطلوبة عن نوعية العقار
وموقعه في النظام المطور ضمن نظام التراخيص المط َّبق
في الدائرة ،والمعروف بنظام "درب" ،ويحتوي هذا النظام
على إحداثيات المنشـــآت االقتصادية مـــع صور واجهات
المباني لسهولة معرفة حالتها ومطابقتها لالستخدام في
األنشطة االقتصادية.
 3إعطـــاء اإلذن إلدارة الشـــؤون التجاريـــة فـــي الدائـــرة
بالســـماح بفتح أكثـــر من رخصة (بحـــد أقصى  3رخص)

The Best way to Predict your Future is
to Create it
Meet us to learn out how a British Degree from our
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• B.Sc (Hons) Business Management
• B.A (Hons) Accountancy
• B.A (Hons) Law

SPECIAL GRANT
& DISCOUNTS
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Faculty | Affordable Fee Structure | Merit Based Scholarships
For details call 1221 221 7 971+, what’s app 4013123-056 or write to admissions@boltonac.ae or
visit Al Hudaiba, Bareraat, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
www.wincedu.net|www.boltonac.ae

استثمــــر

ترخيــص "مراكــز األعمــال"

ُسمِ ح بترخيص "مراكز األعمال" في إمارة رأس الخيمة،
وهـــي عبارة عـــن مكتب بمســـاحة معينة كبيـــرة يصلح
تقســـيمه مـــن الداخل إلى مســـاحات مفتوحة أو شـــبه
مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقطعة من الداخل بفواصل
توفر الخصوصية بما يســـمح بتأجيرها كمكاتب إدارية
ووحـــدات عمـــل وغـــرف اجتماعـــات مع تقديـــم جميع
خدمات السكرتارية ،وتوفير الدعم اإلداري والمساندة
للعمالء بمختلـــف متطلبات الدعـــم وخدمات االتصال
السلكية والالسلكية والمعدات المكتبية.
وتـــم وضـــع مجموعة مـــن الضوابـــط الناظمـــة لعمل
مراكـــز األعمـــال ،أهمها َّأل تقل مســـاحة المركز عن
 3800قدم مربع ،يتم تقســـيمها بين المكاتب اإلدارية
والمرافق والممـــراتَّ ،
وأل َّ
تقل مدة الترخيص لمركز
األعمـــال عن ســـنتين ،وأال تتجـــاوز الرخص الصادرة
عـــدد المكاتب المعتمدة فـــي مخطط مركز األعمال،
وأن ينحصـــر الشـــكل القانوني للمركز في (مؤسســـة
فرديـــة – ذ م م) .أمـــا األنشـــطة الممكـــن ترخيصها
ضمن المركز فتنحصر في( :مؤسســـة فردية – شركة
ذات مسؤولية محدودة – شركة ذات الشخص الواحد
– المواطـــن وكيـــل خدمات – شـــركة أعمـــال مدنية)،
وغيرهـــا مـــن الضوابـــط واالشـــتراطات التـــي تكفل
تطبيق المبادرة على أرض الواقع بما يحقق األهداف
المرجوة منها.
ومن بين األنشـــطة المســـموح مزاولتهـــا ضمن مراكز
األعمال :االستشـــارات بأنواعها والخدمات العقارية،
جميع أنشطة الوساطة ،وأنشطة التدقيق والمحاسبة،
وغيرها من األنشطة التي ال تتطلب موافقات مسبقة،
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تقرير

وتعتمـــد فـــي الغالب على الجهـــد الفكري وعدد محدود مـــن العمالة ،ويمكـــن تقريرها من إدارة
الرقابة والحماية التجارية في الدائرة.

تحسين مبادرة رخصة الغد

رخص الغد

242

رخصة فعالة

1000

درهم رسم اصدار
الرخصة

200

درهم رسم حجز
االسم التجاري

1000

درهم جتديد
الرخصة سنويا

الموجه للمواطنين وتشـــجيعهم على
فـــي إطـــار دعم اقتصادية رأس الخيمة لثقافـــة العمل الحر
َّ
العمـــل انطالقـــاً من المنـــزل من خالل مبادرة "رخصـــة الغد" التي أطلقت عـــام  ،2007أضافت
الدائرة مجموعة من التغييرات والتحســـينات على هـــذه المبادرة لجعلها أكثر مالئم ًة لطبيعة ما
شهده العقد األخير من تطورات وتغييرات اقتصادية وتقنية.
وهدفـــت التحســـينات التـــي أجريت على رخصة الغد بشـــكل رئيس إلى مواكبـــة االتجاه العالمي
لدعم العمل من خالل المنزل ،ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب من الجنسين للعمل في
مختلـــف القطاعات االقتصادية لتلك األنشـــطة التي تعتمد على الخبـــرة المهنية والعمل الفكري
والفـــردي ،وإعطاء فرصـــة للمواطنين لدخول مجال العمل التجاري والحد من ممارســـة البعض
ألي نشاط بدون ترخيص تجاري ،وتقليل المصروفات على صاحب الترخيص؛ لكون الرخصة ال
تحتاج إلى محل خاص لمزاولة النشاط بل تتم مزاولته في المنزل.
وشـــملت التحســـينات التي أجريت على "رخصة الغد" إضافة مجموعة كبيرة من األنشـــطة التي
يسمح للمواطنين بالعمل فيها انطالقاً من المنزل ،فض ً
ال عن تلك المعتمدة حالياً ،وتضم األنشطة
الجديدة :أنشطة االستشارات واإلدارة وتنظيم الفعاليات ،وخدمات اإلشراف اإلداري للعقارات،
وخدمات تثمين العقارات ،وتخليص ومتابعة المعامالت ،وخدمات الطباعة وتصوير المستندات،
وتغليف الكتب المدرســـية وتجليدها ،باإلضافة لعدد من األنشـــطة القائمة على العمل الفكري
و/أو الفردي ،والتي سوف يترك تقييمها للقسم المختص في إدارة تطوير األعمال بالدائرة.
وتعـــ ُّد اقتصادية رأس الخيمة الجهة الحكومية المنـــوط بها تنظيم العمل االقتصادي في اإلمارة
وحفزه ،وتأتي مجموعة المبادرات والمح ِّفزات المذكورة أعاله ،لتؤكد عزمها على االستمرار في
المضـــي قدمـــاً على نهج تطوير خدماتها المقدمة إلى مجتمع األعمال والقطاع الخاص والتعاون
الـــدؤوب مع ممثلي القطاع الخاص والشـــركات بأنواعها لمعرفة ورصـــد احتياجاتها والتغييرات
والظـــروف المســـتجدة التـــي تعمل من خاللهـــا لتطوير هـــذه الخدمات بما يخـــدم مصالح هذه
الشـــركات ويتماشـــى مع أفضل الممارســـات االتحادية واإلقليمية والعالمية ،وينسجم بالضرورة
مع السياســـات والتشـــريعات المحلية واالتحادية المطبقة ،وهو األمر الذي تحرص حكومة رأس
الص ُعد والميادين كافة
الخيمة على تأكيده والعمل بمقتضاه على ُّ

استثمــــر

صنــع فــي رأس الخيمــة

عبــداهلل مسعــــد:

مع ما يقارب الثالثين عاما من الخبرة في صناعة السيراميك ،أصبحت شركة سيراميك رأس الخيمة واحدة من أبرز مصنعي السيراميك
في العالم ،وتتمتع الشركة بمكانة قوية رسختها عبر شبكتها التشغيلية المنتشرة في أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا
الشمالية والجنوبية وأستراليا ،إلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات والعروض التجارية المتجددة لتحقيق نمو طويل األجل.
وبفضل خططها االس ــتراتيجية المدروس ــة ومنتجاتها المبتكرة والتزامها معايير االس ــتدامة ،أصبحت ش ــركة س ــيراميك رأس الخيمة
اليوم منافسـ ـ ًا عالمي ًا حقيقي ًا يتمتع بأس ــس متينة ومكانة مرموقة .إللقاء الضوء على هذه الش ــركة الرائدة ،التقت مجلة راك بيزنس
السيد /عبد اهلل مسعد ،الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة وكان الحوار اآلتي:
حوار  :خولة إبراهــيم

إنتاج مصانع رأس
اخليـمـة سنوي ًا

116000000
متر مربع من البالط

5000000
قطعة من األدوات
الصحية

24000000
قطعة من بورسالن
مستلزمات املائدة

1000000

قطعة من اإلكسسورات

تعتبر ش ــركة س ــيراميك رأس الخيمة ،من أكبر الش ــركات على مس ــتوى
العالم ،حدثنا عن تاريخ الشركة وبداياتها إلى حين تربعها على عرش
صناعة السيراميك في اإلمارات؟
تأسســـت شـــركة ســـيراميك رأس الخيمة فـــي عـــام  ،1989بتوجيهات
من صاحب الســـمو الشـــيخ ســـعود بن صقر القاسمي ،عضو المجلس
األعلـــى ،حاكم إمـــارة رأس الخيمة ،لتعزيـــز دور القطاع الصناعي في
اإلمارة ،وتبني أحدث التقنيات العالمية.
ً
تقـــدم الشـــركة خدماتهـــا في أكثر مـــن  150بلدا من خالل شـــبكة من
المراكز التشـــغيلية في أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا
وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا .وهي مدرجة في سوق أبوظبي
لألوراق المالية ،وفي بورصة دكا في بنغالديش.
وبفضـــل المتابعة الدؤوبة من الشـــيخ خالد بن ســـعود القاســـمي رئيس
مجلس إدارة الشـــركة ،أصبحت شركة سيراميك رأس الخيمة واحدة من
أكبر العالمات التجارية للسيراميك في العالم ،وقد باعت أكثر من مليار
متر مربع من البالط.كمجموعة حققنا مبيعات سنوية بنحو مليار دوالر،
لنكون بذلك رواداً لصناعة الســـيراميك في المنطقة والعالم ،حيث ننتج
 116مليـــون متر مربـــع من البالط و 5ماليين قطعة من األدوات الصحية
سنويا ،و 24مليون قطعة من بورسالن مستلزمات المائدة و مليون قطعة
من اإلكسســـوارات سنوياً ،من خالل  22مصنعا من الطراز األول في كل
من دولة اإلمارات العربية المتحدة والهند وبنغالديش وإيران.
ما أهم المنتجات التي تقدمونها ،وماأكثر منتج تفخرون به؟
لم نعد شـــركة لتصنيع السيراميك وحسب ،بل أصبحنا عالمة تجارية
ملهمة تقدم أســـلوب حياة عصرياً يتماشـــى مـــع االحتياجات واألذواق
كافة ،وتوســـعت منتجاتنا لتشمل :بالط السيراميك والخزف الحجري
من البورسالن للحوائط واألرضيات واألدوات الصحية وأدوات المائدة
وإكسســـورات المغاسل والخالطات ،تصنع بحرفية ومهنية عالية وفقا

ألحدث التقنيات العالمية.
وفـــي مارس من عام  ،2015أطلقنا بالط ماكســـيموس العمالق ،أكبر
بالطـــة عمالقـــة يتـــم تصنيعها فـــي المنطقـــة بقياس  305*135ســـم،
هـــذه البالطة الفريدة في الحجم أصبحت ممكنة بعد اســـتثمارنا في
تكنولوجيـــا ســـاكمي كونتيا بلس ،وتعـــد بالطة ماكســـيموس العمالقة
المنتـــج األكثـــر تنوعاً في شـــركة ســـيراميك رأس الخيمـــة حتى اآلن،
وسمحت لنا في المنافسة في قطاعات جديدة ،بحجمها الكبير وقوتها
وصالبتها وتعدد استخداماتها في الجدران واألرضيات والواجهات أو
استبدال الجرانيت التقليدي ألسطح المطابخ أو الحمامات.
ما الذي يميزكم عن باقي الش ــركات األخرى ،وكيف تنافس ــون لترسيخ
اسمكم في السوق؟
االبتكار هو في صميم فلســـفتنا ،وقد قادنا للتقدم المســـتمرمن حيث
تطوير المنتجات باستخدام مجموعة واسعة من التقنيات المطبقة في
مصانعنـــا الحديثة .واليـــوم نحن قادرون على إنتـــاج البالط واألدوات
الصحيـــة وأدوات المائـــدة وإكسســـورات المغاســـل والخالطات عالية
الجـــودة ،كل هـــذا جنباً إلى جنب مع شـــغفنا وخبرتنـــا التي مكنتنا من
توفير مجموعة واســـعة من حلول الســـيراميك المتكاملة التي تســـمح
لعمالئنا بحرية اإلبداع.
وتُعد شركة رأس الخيمة للسيراميك رائدة في تقديم ابتكارات متقدمة
تعتمد على التكنولوجيا المتطورة عالمياً ،حيث يتم اســـتخدام مجموعة
واسعة من التقنيات في مصانع الشركة ذات الطراز األول ،بما في ذلك
تكنولوجيـــا الطباعة الرقميـــة واأللواح الكبيـــرة ،وتكنولوجيا المنتجات
خفيفة الوزن والمضادة للميكروبات والمتوهجة في الظالم والمزدوجة
والســـيراميك المســـتخدم لبكـــرات مناديـــل المراحيـــض وغيرهـــا من
التكنولوجيـــات المتقدمـــة مثـــل تكنولوجيـــا الجرانيتيـــك ،وتكنولوجيـــا
التيكنوسليت ،والضغط المزدوج ،والتلميع الجاف ودفع الماء وغيرها.
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تقديري ًا ،ما حجم حصتكم من السوق؟
نمتلـــك أكثـــر من  % 22من حصة الســـوق للبـــاط في دولة
اإلمـــارات و  %8مـــن حصـــة الســـوق للبـــاط فـــي المملكة
العربية السعودية ،كما تباع منتجاتنا في أكثر من  150دولة
حول العالم ،وحصتنا في التصدير تصل إلى  %50تقري ًبا.
م ــا أب ــرز المش ــاريع المحلي ــة والعالمي ــة الت ــي تفخ ــرون
ببصمتكم فيها؟
نحـــن نقدم حلـــول ســـيراميك متكاملـــة مع االهتمـــام بكل
التفاصيـــل ،مهمـــا كانت كبيرة أو صغيرة ،مـــن برج العرب،
فنـــدق أتالنتـــس علـــى جزيرة النخلـــة وعالم فيـــراري ،إلى
اســـتاد ويمبلي ،و  O2ارينا ،والمشاريع من جميع األحجام،
كما تتميز منتجات شركة سيراميك رأس الخيمة بوجودها
في بعض المباني األكثر شهرة في العالم.
يتناس ــب ازده ــار المش ــاريع العقاري ــة ومش ــاريع الضياف ــة
ط ــرد ًا م ــع ازده ــار صناعتك ــم وتطوره ــا ،حدِّ ثن ــا ع ــن ذل ــك
وكي ــف تس ــتفيدون من هذا األم ــر لتطوير خططكم وتعزيز
وجودكم في السوق؟
اكتســـبت دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة مكانتها بوصفها
وجهـــة ســـياحية وتجاريـــة علـــى مســـتوى العالم ومـــع نمو
الســـياحة ،ســـينمو قطـــاع الضيافـــة بشـــكل مطـــرد فـــي
مختلـــف أنحاء الدولـــة ،ويترافق ذلك مع نمـــو الطلب على
الســـيراميك ،وباإلضافـــة إلى األحداث الضخمـــة القادمة
مثل  ،EXPO 2020وهذا ســـيؤدي إلى دفـــع النمو المطرد
في قطاع الضيافة ،ومن ثم دعم نمو صناعة السيراميك.
خطط إعادة الهيكلة في أوروبا والمملكة العربية السعودية،
لدمج الشركات في المجموعة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
إن مركز اإلنتاج الرئيس لشركة سيراميك رأس الخيمة هو
اإلمـــارات العربية المتحـــدة و  %70من إنتاج البالط لدينا،
 % 59مـــن منتجاتنـــا مـــن األدوات الصحية يتـــم إنتاجه في
مصنـــع رأس الخيمة والذي يخدم بشـــكل طبيعي المنطقة
المحيطـــة .كمـــا تعتبـــر منطقـــة الخليـــج ومنطقة الشـــرق
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا منطقـــة مهمة لنا ،وســـنواصل
االســـتثمار في عالمتنا التجارية وتطويـــر منتجات جديدة
ومبتكـــرة تخدم متطلبات عمالئنا ونرســـخ وجودنا بوصفنا
شركة رائدة في السوق.
ما أبرز األسواق التي تتواجدون فيها عالمي ًا؟
ﺣواﻟﻲ  %31.7ﻣن مبيعـــات اﻟﺑﻼط واﻷدوات الصحيـــة ﻓﻲ
ﻋﺎم  2017ﺟﺎءت ﻣن اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة واﻟﺑﺎﻗﻲ
ﻣن ﻣﻧﺎطق تصديـــر ﻣﺧﺗﻟﻔﺔ ،وتُعد أوروبا والمملكة العربية
الســـعودية مـــن أكبر أســـواق التصدير لدينا ،يليها الشـــرق
األوســـط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في عام ،2018
كما نواصل التركيز على أسواق التصدير األساسية لدينا -
المملكة العربية السعودية وأوروبا والنمو في أسواق القيمة
مثل بقية دول الشرق األوسط وأفريقيا واألمريكتين وآسيا
والمحيط الهادئ وشرق آسيا.

كيف تستفيدون من الطفرة العقارية والسياحية الحاصلة
في رأس الخيمة؟
تتوقع هيئة الســـياحة في رأس الخيمة نمواً في ازدياد عدد
الغـــرف الفندقيـــة الســـتيعاب العـــدد المتزايد من الســـياح
والزوار المتوافدين على اإلمارة ،وهذا أمر مشـــجع ومؤشر
على أن الطلب على منتجاتنا من البالط واألدوات الصحية
سيرتفع ،وهو أمر يحرص رئيس مجلس اإلدارة الشيخ خالد
بن سعود القاسمي على االستفادة منه على الوجه األمثل.
هل من خطط للتوسع ،وما خططكم المستقبلية؟
رؤيتنـــا هي أن نصبـــح المـــزود الرائد لحلول الســـيراميك
لنمـــط حيـــاة معاصر فـــي العالم .نحن خبـــراء في صناعة
الســـيراميك ،وأصبح اسمنا رمزاً لعالمة الجودة واالبتكار.
نحن نبحث دائ ًما عن فرص للنمو وسنستمر في البحث عن
آفاق جديدة في أســـواقنا الحالية والمستقبلية ،مع تركيزنا
على أعمالنا األساســـية ومواصلـــة تنفيذ خطة خلق القيمة
لدينا ،بتوجيهات ومتابعة حثيثة من الشـــيخ خالد بن سعود
القاســـمي ،رئيس مجلس اإلدارة ،سنتيح المزيد من القيمة
فـــي األعمال التجارية من خالل الكفاءات التشـــغيلية ،مما
يمكننـــا من تزويد مســـاهمينا بعائدات معـــززة وضمان نمو
مستقر لسيراميك رأس الخيمة ونحن نتطلع للمضي قدماً
إلى األمام لتحقيق هذه الرؤية.

صنــع فــي رأس الخيمــة

عبــداهلل مسعــد
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة
ســـيراميك رأس الخيمـــة منـــذ
يونيو .2012
في عام  ،2017تم اختياره واحد ًا
من أفضل  100شخصية ذكية في
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة
من قبل مجلة أريبيان بيزنس.
تم تكريمـــه بوصفـــه واحد ًا من
أفضـــل  100رئيـــس تنفيـــذي
مســـتدام مـــن قبـــل مؤتمـــر
االستدامة العالمي.
مؤخر ًا حاز علـــى جائزة الرئيس
التنفيـــذي ،صاحـــب القيـــادة
الحكيمـــة فـــي حفـــل جوائـــز
القيادة.
حصـــل علـــى جائـــزة الرئيـــس
التنفيـــذي لمنطقـــة الشـــرق
األوســـط مـــن مجلـــة "الرئيـــس

التنفيذي اليـــوم" ،وجائزة ُمغَ ّير

قواعد اللعبة من مجلة "فايننس
مونثلي".
عاما
يتمتع بخبرة تزيد عن ً 25

من المبيعـــات الميدانية ،وإدارة
المبيعات ،وتســـويق المنتجات،
كما اكتســـب مهـــارات عالية في
مجـــال القيـــادة التجاريـــة فـــي
األسواق الوطنية والدولية.
قبل انضمامه لشـــركة سيراميك
رأس الخيمـــة ،شـــغل منصـــب
المدير العام لشركة السيراميك
الدولية ش.م.م في لبنان.
يحمل مؤهـــات عليا فـــي إدارة
األعمال والتسويق.
يتحـــدث العربيـــة والفرنســـية
ويجيد
واإلنجليزيـــة بطالقـــةُ ،

أساسيات اللغة األلمانية.
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ماكسيموس ،أكبر بالطة عمالقة يتم تصنيعها في
المنطقة بقياس  305*135سم ،وهي المنتج األكثر

تنوع ًا في شركة سيراميك رأس الخيمة حتى اآلن

كيف تلتزمون معايير االستدامة والحفاظ على البيئة ؟
ونحن بوصفنا شركة ال ننتج ونبيع فقط ،لكننا ملتزمون تجاه
المجتمع من خالل اعتماد معايير االستدامة والحفاظ على
البيئة ،ونذكر هنا أنه تم تصميم مجموعتنا الفنية الخشبية
الحائزة على الجوائز لتعطي مظهرا كالخشب الحقيقي وتم
هذا دون أن نقطع األشجار .من جهة أخرى نحن مستمرون
باالســـتثمار فـــي أحـــدث تقنيـــات الطباعـــة الرقميـــة التي
تســـمح لنا بمنافســـة حلول األرضيات األخرى ،مثل الرخام
واألرضيات الخشـــبية ،أما من ناحية اإلنتاج فإن االســـتثمار
في استخدام التقنيات الجديدة مثل أسطح المنازل بالطاقة
الشمسية وتقنيات توليد الطاقة أمر مهم بالنسبة لنا ً
أيضا.
نحن مســـتهلك كبير للطاقة لذا فنحـــن نتبنى تقنية جديدة
تعمل على تحســـين اســـتهالكنا للطاقة ،وتســـاعدنا على أن
نكـــون أكثر اســـتدامة ،كما نعمل ألن تكـــون مراحل التصنيع
كافـــة صديقة للبيئـــة ،وجميع مصانعنا تحتـــوي على أنظمة
إعادة تدوير المياه واستعادة الحرارة.
م ــن أين تس ــتلهمون تصاميمك ــم وألوانكم ،وأي ــن يقع الذوق
المحلي في خططكم اإلنتاجية؟
لقد واصلنا التركيز على تطوير منتجاتنا األساســـية وتقديم
حلـــول متكاملـــة من الســـيراميك لعمالئنا لمواكبة أســـاليب
الحيـــاة العصرية بما فـــي ذلك البـــاط واألدوات الصحية،
باإلضافة إلى مغاســـل االســـتحمام والمرايـــا وأثاث الحمام

التكميلـــي في البالط ،وقـــد أدخلنا تقنيـــات مبتكرة وخلقنا
تصاميـــم جديـــدة لتلبية احتياجات المهندســـين المعماريين
والمســـتخدمين النهائييـــن في جميع أســـواقنا الدولية .كما
ركزنا على إنشاء أحجام جديدة وسماكة جديدة واتخاذ نهج
ّ
خـــاق لطريقة عرض مجموعاتنا مع حرصنا على االهتمام
ّ
الدقيـــق بالتفاصيـــل ،وكل ذلـــك يُمكننا مـــن توفير مجموعة
واسعة من الحلول المتكاملة للسيراميك.
لقد قمنا بتطوير مجموعـــات أدوات صحية جديدة تتضمن
أحـــدث تكنولوجيا بدون حـــواف ،وبصفتنا موفـــراً متكام ً
ال
للحلـــول العصريـــة قمنـــا بإضافـــة مجموعتيـــن إضافيتيـــن
الســـتكمال أجنحـــة الحمـــام المعاصـــرة الخاصـــة بنـــا مـــع
مجموعة من مغاسل االستحمام وأثاث التزيين.

تتأث ــر صناع ــة الس ــيراميك بال ــذوق المحل ــي ف ــي كل بل ــد،
كيف تراعون هذه المس ــألة كونكم تصدرون إنتاجكم لبلدان
مختلفة على مستوى العالم؟
فـــي منطقـــة الخليج حيث البنيـــة التحتية المتطـــورة جدا،
يتعرض المهندســـون المعماريون ومهندسو الديكور لضغوط
للبحـــث عن مواد مصدر لمشـــاريع متعـــددة في وقت واحد،
وغالبـــاً ما تكـــون الميزانيات محدودة .ونتيجـــة لذلك فهم
مطالبـــون بإيجـــاد منتجات عاليـــة الجودة بأســـعار معقولة
ويجـــب أن يكونـــوا قادرين على االســـتفادة مـــن خدمات ما
بعـــد البيع القوية .نحن في شـــركة ســـيراميك رأس الخيمة
نتفهـــم هذه الضغوط ومنتجاتنا مصممـــة لتلبية احتياجات
المهندســـين المعمارييـــن ومصممـــي الديكـــور الداخلي في
جميع أنحاء منطقة الخليج وحول العالم.
م ــا ال ــذي يميز الذوق المحلي ف ــي اإلمارات من غيره؟ وهل
يؤثر فيكم أو أنكم تؤثرون فيه؟
يتأثر أسلوب التصميم في الشرق األوسط بالثقافة والتراث
العربي ،ولكنه أيضاً معاصر جدًا .إن مجاراة المزاج العام
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أمر ال بد منه سواء كان ذلك باأللوان ام بالتركيبة والتصاميم
أو األحجـــام! واالتجـــاه الجديد هو المزيـــج والمطابقة بين
االندمـــاج في التصميم المعاصر والكالســـيكي ،وأهم ميزة
هي الطريقة التي نســـتخدم بها مـــواد مختلفة لذلك ،ويذكر
أن المزيج والمطابقة هو طريقة حديثة الستخدام سيراميك
يجمع بيـــن المواد التقليدية والحديثـــة ،وأحجام صغيرة مع
ألـــواح فائقة الحجم ،وأشـــكال مختلفة وظـــال من األلوان،
وخلق نمط جديد مثير من التصميم الداخلي.
تُع ِّرفون س ــيراميك رأس الخيمة بأنها ش ــركة لربح الجوائز،
كيف تعملون على تحقيق ذلك؟
بعد إطالق هوية العالمة التجارية العالمية الجديدة في عام
 ،2016حصلت سيراميك رأس الخيمة على جائزة التميز في
جوائـــز  REBRAND 100® GLOBAL AWARDSلعـــام ،2018
تقديـــراً لتحولنا اإلســـتراتيجي في عالمتنـــا التجارية .وفي
عـــام  2017فازت ســـيراميك رأس الخيمـــة بالذهب في فئة
العالمة التجارية المتجددة في جوائ ز �STEVIE® INTERNA
 ،TIONAL BUSINESSكما أننا سعدنا بالحصول على جائزة
العالمة التجارية المتجددة في حفل جوائز القيادة اآلسيوية
إلـــى جانـــب جائزة العالمة التجارية األكثر ابتكاراً للشـــركة
وأفضـــل عالمـــة تجارية ألصحـــاب العمل فـــي دول مجلس
التعاون الخليجي .كما فازت سيراميك رأس الخيمة بجائزة
أفضل مبادرة للتأثير في المســـؤولية االجتماعية للشـــركات
في حفل توزيع جوائز GLOBAL GIVING AWARDS
أغلقتم مصانع لكم في بعض البلدان ،وتتطلعون للتوسع
واالس ــتحواذ على مصانع في أماكن أخرى ،ما األس ــس التي
تدفعكم لهذا أوذاك؟
إن تركيزنا الرئيس لعام  2018على أســـواقنا الرئيســـة في
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة والهنـــد وبنغالديـــش ،وأعمال
المائـــدة وإكسســـوارات المغاســـل والخالطات ،وستســـتمر

مــال وأعمــال

تنميــــة

ثانيا :الشفافية واإلفصــــاح في عمليــــات اإلندماج
واالستحواذ

()2

المستشار إيهاب القوني
القاضي والمستشار القانوني لدى دائرة
التنمية االقتصادية برأس الخيمة

أو الســـيطرة على األســـواق باالســـتحواذ على الشركات
األصغر ،وخاصة التي تعمل في نفس المجال .وانتظمت
مـــواد قانون الشـــركات الجديد ،في مـــواده من  292إلى
 ،294فـــي بيـــان عملية االســـتحواذ على أنـــه ،يجب على
كل شـــخص أو مجموعـــة مـــن األشـــخاص المرتبطة ،أو
األطـــراف ذات العالقـــة ،يرغب أو يرغبون في شـــراء أو
القيام بأي تصرف يؤدي إلى االســـتحواذ على أســـهم أو
أوراق ماليـــة قابلة للتحول ألســـهم في إحدى الشـــركات
المســـاهمة العامـــة المؤسســـة بالدولـــة ،التـــي طرحـــت
أســـهمها فـــي اكتتاب عـــام ،أو مدرجة بإحدى األســـواق
الماليـــة بالدولة ،أن يلتزم باالحـــكام والقرارات المنظمة
لقواعد وشـــروط وإجراءات عمليات االستحواذ الصادرة
عـــن الهيئـــة .ويجـــوز للهيئة فـــي حال ثبـــت مخالفة هذه
الشروط واإلجراءات اتخاذ:
 .1إلغــاء الشــراء أو التصــرف الــذي نتــج عنــه عمليــة أو
عمليــات االســتحواذ.
 .2معاقبــة المخالــف بغرامــة ماليــة ال تقــل عــن  %20وال
تزيـــــد علـــــى  %100مــن قيمــة عمليــة االســتحواذ.
 .3حرمــان المخالــف مــن الترشــيح أو المشــاركة فــي
عضويــة مجلــس إدارة الشــركة المســتحوذ علــى أســهمها،
وحرمانــه مــن التصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة
العموميــة ،وذلــك فــي حــدود القــدر الــذي تمــت بــه
المخالفــة.
وأخيــ ًرا ،تطلــب القانــون نشــر قــرار االســتحواذ فــي
صحيفتيــن ،محلييتيــن ،يومييتيــن ،تصــدران بالدولــة،
تكــون إحداهمــا باللغــة العربيــة ،علــى نفقــة الشــركة
المســتحوذة.

رغــم وجــود لوائــح تنظــم عمليــات االندمــاج واالســتحواذ،
إال أن الدراســات أثبتــت أن العدالــة غال ًبــا مــا تكــون
مفتقــدة فــي هــذه العمليــات ،وذلــك لعــدم وجــود قــدر
مناســب مــن الشــفافية واإلفصــاح ،وخاصــة فــي مســألة
تقييــم أصــول الشــركات المســتهدفة بعمليــات االندمــاج
أو االســتحواذ؛ حيــث يشــوبها فــي كثيــر مــن األحيــان
بعــض أنــواع االحتيــال والتمويــه المتعمــد والمــدروس.
ولألســف ،فــي أحيــان كثيــرة يتــم ذلــك بالتعــاون مــع
بعــض المــدراء التنفيذييــن ،أو أحــد أعضــاء مجلــس
إدارة الشــركة المســتهدفة .يضــاف إلــى ذلــك أن
الســيطرة علــى شــركة ال يتطلــب أن يمتلــك المســتحوذ
أكثــر مــن  %50مــن رأس مــال الشــركة المســتحوذ
عليهــا .فقــد ثبــت بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك أن الســيطرة
الفعليــة علــى أي شــركة تحــدث فــي كثيــر مــن األحيــان
بتملــك  %10أو  %15مــن أســهم الشــركة ،وذلــك بســبب
ظاهــرة تغيــب المســاهمين عــن اجتماعــات الجمعيــات
العامــة للشــركات .فالكثيــر مــن المســاهمين يعتبــرون
أنفســهم مجــرد مســتثمرين ،فينصــب كل اهتمامهــم علــى
توزيعــات األربــاح عــن مســاهمتهم ويغيــب عنهــم أنهــم
ال ُمــاك الفعلييــن للشــركة وأصحــاب القــرار فيهــا عــن
طريــق التصويــت فــي الجمعيــة العامــة .ونتيجــة لذلــك
يصبحــون غيــر معنييــن بقــرارات مجلــس إدارة الشــركة
بشــأن االندمــاج أو االســتحواذ وتأثيــره علــى ملكيتهــم
فــي الحقيقــة وتقييــم األصــول بأقــل مــن قيمتهــا،
فغيــاب الشــفافية واإلفصــاح يــؤدي إلــى اإلضــرار
بحقــوق المســاهمين ،كمــا أن بعــض عمليــات االندمــاج
واالســتحواذ يكــون هدفهــا القضــاء علــى المنافســة عــن
طريــق البيــع بأســعار أقــل مــن التكلفــة لفتــرة زمنيــة
محــدودة لحيــن خــروج المنافســين ،ومــن ثــم رفــع
األســعار علــى المســتهلكين لتعويــض الخســارة وتحقيــق
مزيــد مــن األربــاح .وهــذه الممارســات تلقــى معارضــة
قويــة مــن الحكومــات ،والجمعيــات العامــة للمســاهمين،
وجمعيــات حمايــة حقــوق المســتهلك ،إال أن غيــاب
الشــفافية واالفصــاح ال يغيــر مــن كــون أن هنــاك الكثيــر
مــن الفوائــد التــي تنتــج عــن اندمــاج الشــركات والكيانــات
االقتصاديــة ومنهــا:
 -تخفيــف تكاليــف اإلنتاج والخدمات. -زيــادة القــدرات المالية والكفاءة. -تحســين نوعية اإلنتــاج والخدمات المقدمة. -زيادة القدرات التنافســية. -القــدرة علــى الحصــول علــى التمويــل مــن المؤسســاتالمصرفيــة العالميــة بشــروط مواتيــة.
 -يعتبــر الحــل المثالــي للشــركات المتعثــرة والمهــددةباإلفــاس
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مــال
وأعمــال

تتمة العدد السابق:

يعد االستحواذ واالندماج ،من الطرق التي توسع بها الشركات أسواقها،
ونشاطاتها ،ومنتجاتها لزيادة إيراداتها وأرباحها .وذلك بشراء شركات
أخـــرى في مجـــال أعمالها ،أو فـــي مجاالت متنوعة أخـــرى ،ترى فيها
الفرصة لنموها وربحيتها .وقد تحدثنا في العدد السابق عن اإلندماج،
ونتابـــع فـــي هذ العـــدد الحديث عن االســـتحواذ وبيان الفـــرق بينهما،
والمـــواد القانونية المنظمة لهما في قانون الشـــركات ،مع إلقاء الضوء
على الشفافية واالفصاح ،مع بيان الفوائد.
 .2االستــحــواذ
يعني اســـتحواذ الشـــركات الســـيطرة المالية واإلدارية إلحدى الشركات
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علـــى نشـــاط شـــركة أخـــرى ،وذلـــك عن طريـــق شـــراء كل أو نســـبة من
األســـهم العاديـــة ،التي لها حـــق التصويت فـــي الجمعية العامة للشـــركة
المســـتحوذ عليها؛ ســـواء تم شـــراء األســـهم باالتفاق مع اإلدارة الحالية
أو بدون ،ألن المهم أن تســـمح النســـبة المشـــتراة للشـــركة المســـتحوذة،
بالهيمنة على مجلس إدارة الشـــركة المســـتحوذ عليها .االستحواذ غالباً
مـــا تقوم بـــه الشـــركات العمالقـــة ذات رؤوس األموال الضخمـــة ،والتي
تستخدم التكنولوجيا المتقدمة في أعمالها ،وليست بحاجة إلى االندماج
ألن مراكزهـــا الماليـــة قويـــة ،وصناعتها متطـــورة وقادرة علـــى الصمود
والمنافســـة .وهذه الشـــركات العمالقة تقوم بعمليات االستحواذ لتحقق
أهدافها في الدخول إلى أسواق جديدة ،أو التحكم في منتج معين>>> ،

م ــال وأعم ــال

مس ــاحة رأي

المســـتمر والبناء وربما المؤسســـي بين القطاعين العام
والخـــاص في رأس الخيمة لتحســـين األداء االقتصادي
المشـــترك والعام ،بما يؤمن تحقيق األهداف المشتركة
وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شـــاملة ومستدامة
قائمة على االبتكار والمعرفة والتنافســـية.

د .عبدالحليم محيسن
المستشار االقتصادي لدائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

ف ــي ض ــوء األهمي ــة المتزايدة التي توليه ــا حكومة إمارة رأس
الخيمة لتطوير الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق
التنمية المس ــتدامة ،تصبح الحاجة ماس ــة إلى تفعيل آليات
وس ــبل التعاون بين القطاعين وفق أسس منهجية ومؤسسية
دائمة ومس ــتمرة ،حيث يكتس ــب هذا التع ــاون بين القطاعين
أهميته من أنه ينطلق من منظور استراتيجي إلى المستقبل.
وف ــي إط ــار سياس ــة التنويع االقتص ــادي التي تعتب ــر المفتاح
الرئيس ــي ف ــي اس ــتعدادات الدول ــة لمرحل ــة م ــا بع ــد النف ــط،
يج ــب العم ــل وف ــق اس ــتراتيجية ت ــدرك أهمي ــة التع ــاون بي ــن
القطاعي ــن على حد س ــواء ،فالحكومة تعمل لضمان تحقيق
ذل ــك اله ــدف عبر توفي ــر البيئة المالئمة لنموه ــا ،من خالل
تبني أنظمة من شأنها تشجيع الشركات على القيام بدورها.
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ال شـــك أن التعـــاون بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص
يكتســـب أهميتـــه الخاصـــة في هـــذه اآلونة فـــي الدولة
واالمـــارة علـــى حـــد ســـواء ،مـــن أهميـــة التغييـــرات
والمســـتجدات االقتصاديـــة وغيـــر االقتصاديـــة التـــي
تمـــر بهـــا المنطقـــة والعالم ،وقـــد اتخـــذت الدولة أهم
اإلصالحـــات االقتصاديـــة الجوهرية الهادفـــة إلى رفع
كفاءة األداء االقتصادي والمقدرة التنافســـية من خالل
االعتماد بشـــكل متزايد علـــى القطاع الخاص في قيادة
مســـيرة التنمية االقتصادية .أضف إلـــى ذلك التغيرات
التقنيـــة والتكنولوجيـــة المتســـارعة فيمـــا أصبح يعرف
بالثـــورة الصناعية وظهور الـــذكاء االصطناعي كمحرك
أساســـي لحركة النمو والتنميـــة وجوانب الحياة األخرى
االجتماعية والثقافية وغيرها.
إن هـــذه التطورات وغيرها ،تدفـــع بنا في رأس الخيمة
إلى االلتفات بعناية لدراســـة أفضل الســـبل ،ليس فقط
لالســـتجابة والتفاعـــل مـــع متطلبـــات هـــذه التغييرات
والتحـــوالت بـــل وربمـــا إلى التأثيـــر فيها ،وال شـــك أن
التعـــاون اإليجابي بين القطاعيـــن العام والخاص القائم
علـــى تفهـــم االحتياجات المتبادلة لـــكل طرف ،هو أحد
هذه السبل وأكثرها تأثي ًرا في هذا المجال .لذا فالعمل
ينصـــب اليـــوم على تأميـــن منصـــة للتعـــاون والتواصل

إن التفهم المشـــترك لمتطلبـــات وحاجات كل قطاع من
اآلخر ،يشـــكل الركيزة األساسية لنجاح الحوار والتعاون
بينهمـــا ،فالقطـــاع الخاص يســـعى دائما إلـــى المطالبة
بضرورة تحســـين الخدمات التي يقدمهـــا القطاع العام
وتطويرهـــا وفـــق االحتياجـــات الفعليـــة لهـــا .وهنا على
الجهات الحكومية الســـعي لتحقيق التكامل الدائم فيما
بينهـــا بما تقدمه من خدمات للقطاع الخاص ،وتحديداً
فـــي مجال ما يطلق عليه خدمات النافذة الواحدة؛ التي
تســـعى دائرة التنمية االقتصادية إلى ترقيتها من خالل
العمـــل على تطوير نظـــام جديد للرخـــص االقتصادية،
يقـــدم خدمات متكاملة تربـــط كافة الجهات المعنية في
نافـــذة واحدة ،مما يقلل من إجـــراءات وتكاليف إصدار
الرخـــص االقتصادية ،ويحســـن إجراءات بـــدء األعمال
في اإلمارة.
وينظـــر القطـــاع العـــام إلـــى القطـــاع الخـــاص كمحرك
أساســـي للنمو في المســـتقبل .لذا يجب على مؤسسات
القطاع الخاص تحمل مســـؤوليتها في هذا المجال ،من
خـــال تطوير أدائها االقتصادي وتحســـين تنافســـيتها،
وزيـــادة مســـاهمتها فـــي تطويـــر الوظائـــف وتحمـــل
ً
فضـــا عـــن االلتـــزام بقواعد
مســـؤوليتها المجتمعيـــة،
العمـــل االقتصـــادي الســـليم وفـــق األطـــر التشـــريعية
والتنظيمية السائدة

م ــال وأعم ــال

المبيعات العقارية حسب التصرف العقاري :2017 -2016

جدول ()2
قيمة مبيعات األراضي حسب نوع التصرفات العقارية 2017- 2016

2017

(مليون درهم)

التصرفات العقارية

2016

أراضي سكنية خالية

241.0

226.4

()6

أراضي سكنية تجارية

334.6

312.6

()7

أراضي زراعية

62.4

أراضي سكنية مبنية
أراضي تجارية

فلل التملك الحر

شقق التملك الحر
أخرى*

مجموع التصرفات العقارية

137.7

455.4

95.9

219.6

344.1

154.9
82.3

1687.9

99.8

303.6
192.7

1859.3

2016
500

نسبة النمو
()%

2017
284.2

دراس ــات احصائي ــة

375

106
165

250

60
57

96

125

134
10

0

المصدر :بلدية رأس الخيمة.
* تشمل مبيعات ،بيوت شعبية ،أراضي سياحية ،أراضي صناعية وأراضي استثمارية.

المبيعات الربعية حسب التصرف العقاري :2018 -2016
كشـــفت بيانات الجدول رقم ( )3للمبيعات الربعية للســـنوات  ،2016-2018وجود
تحســـن في مبيعات الربع األول لعـــام  ،2018حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية
في دائرة األراضي في رأس الخيمة ،أكثر من  438مليون درهم ،تركزت حول فلل
وشـــقق التملـــك الحـــر ،واألراضي التجارية ،والســـكنية الخاليـــة ،مقارنة مع 382
مليـــون درهـــم و  392مليون درهم في الربع األول والرابع من عامي  2016و،2017
بنســـب زيـــادة قدرهـــا  %15و  %12علـــى التوالـــي؛ إال أنها تبقى أقل مـــن مبيعات
الربـــع األول لعـــام  2017البالغـــة  726مليون درهم التي تمثل قفـــزة في المبيعات
العقاريـــة ،بســـبب زيادة مبيعات شـــقق وفلـــل التملـــك الحر ،واألراضي الســـكنية
المبنيـــة بنســـب بلغـــت  %107 ،%349و  %274على التوالي ،مقارنـــة بالربع األول
أراض ســـياحية واســـتثمارية بقيمـــة  85مليون درهم.
لعـــام  ،2016إضافة إلى بيع ٍ
يعـــود ســـبب قفزة المبيعات ً
أيضا فـــي الربع المذكور ،إلى موجة التفاؤل بتحســـن
أداء االقتصاد اإلماراتي ،حيث توقع صندوق النقد الدولي في حينها ،ارتفاع النمو
االقتصادي في اإلمارات بأكثر من  %4.5عام  ،2017بفضل انتعاش أسعار النفط،
ونمو القطاع غير النفطي ،وســـط ارتفاع في اســـتثمارات القطاع الخاص في ظل
التحضير لمعرض «إكســـبو »2020؛ ومجموعة عوامل أخرى ستؤدي بمجملها إلى
تحقيق تلك الزيادة ،إضافة إلى توقع الصندوق باســـتمرارها حتى  ،2020مقارنة
مع نمو بنحو  %3.1عام .2016

جدول رقم ()3
التصرفات العقارية الربعية 2018- 2016
(مليون درهم)

الربع األول
2016

الربع األول
2017

أراضي سكنية خالية

55.4

61.3

أراضي سكنية تجارية

64.0

52.5

أراضي زراعية

15.4

27.8

التصرفات العقارية
أراضي سكنية مبنية
أراضي تجارية

32.1
68.1

الربع الرابع
2017

الربع األول
2018

57.3

40.6
22.6

119.9

33.8

2.9

77.8

62.5

28.0

71.1

34.5

35.5

فلل التملك الحر

75.8

157.1

64.5

105.2

شقق التملك الحر

47.0

211.0

21.0

109.2

أخرى*

23.8

93.3

31.0

35.8

مجموع التصرفات العقارية

381.6

725.8

438.4

391.9

المصدر :بلدية رأس الخيمة.
* تشمل مبيعات ،بيوت شعبية ،أراضي سياحية ،أراضي صناعية وأراضي استثمارية.لمصدالمالمشسبنشيتبكشمسن

التصرفات العقارية الربعية 2018- 2016
2018

2017

2017

2016
225

150

الخالصة
مما تقدم يمكن القول أن نمو التصرفات العقارية بنسبة  12%في الربع األول من
عام  2018عن الربع الرابع لعام  2017وبنسبة  %15عن الربع األول من عام ،2016
وكذلك القفزة التي تحققت في الربع األول لعام  2017مقارنة بمثله من عام 2016
وبنسبة  ،%90تعكس استمرار التفاؤل والثقة بالقطاع العقاري ،وبقدرته على زيادة
قيمـــة مبيعاته من األراضي ،وفلل وشـــقق التملك الحر ،واســـتقطاب اســـتثمارات
جديدة لإلمارة

75

0
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أظه ــرت بيان ــات دائ ــرة األراضي ببلدية رأس الخيمة ،أن الس ــوق العقارية تمتلك الق ــدرة على تلبية متطلبات وتوجهات
المستثمرين خالل عامي  2016و ،2017بفعل اإلقبال على شراء األراضي بأنواعها ،وفلل وشقق التمليك الحر؛ حيث
بلغت قيمة عمليات البيع  3547مليون درهم خالل العامين المذكورين ،منها  1859مليون درهم عام  ،2017بنسبة نمو
بلغت  % 10مقارنة بالعام الذي سبقه.
إعداد :مركز رأس الخيمة لال حصاء والدراسات

المبيعات العقارية في اإلمارة :2017 -2016
كشـــفت بيانـــات دائرة األراضـــي في بلديـــة رأس الخيمة ،الخاصة بالقيمـــة اإلجمالية
للمبيعـــات العقارية (التـــي تمثل مجموع القيم النقدية للعقـــارات المنقولة من البائعين
تحسن في قيمة تلك المبيعات ،حيث بلغت 1859
إلى المشترين الموثقة بعقود) ،وجود ُّ
مليون درهم في عام  ،2017مقارنة بنحو  1688مليون درهم في العام الســـابق ،بزيادة
سنوية  % 10كما هو مبين في الجدول رقم ( .)1ويعود السبب في ذلك إلى زيادة مبيعات
بعض أنواع األراضي ،خاصة األراضي التجارية والســـكنية وكذلك شقق التمليك الحر
في العام نفسه بنسب بلغت  %106 ،%165و  %96على التوالي ،حسب البيانات الواردة
في الجدول رقم (.)2
أمـــا بالنســـبة إلـــى مجموع قيمة الرهـــون العقارية (التـــي تمثل مجموع القيـــم النقدية
للعقـــارات المرهونـــة للبنوك والمصارف أو أية جهة أخرى مصـــرح لها باإلقراض مثل
برنامج الشيخ زايد لإلسكان) ،فقد زادت بنسبة  %11في عام  2017مقارنة بعام .2016
ويذكر أن مجموع قيمة الرهون في السنتين المذكورتين ،قد غطت ما نسبته  %66من
مجموع قيمة المبيعات العقارية لهما.

جدول ()1
قيمة المبيعات والرهون العقارية برأس الخيمة 2017- 2016

التصرفات العقارية
مجموع المبيعات العقارية

مجموع الرهون العقارية
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نسبة النمو
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المصدر :بلدية رأس الخيمة.

مجموع المبيعات العقارية 2018- 2016
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المبيعات العقارية حسب التصرف العقاري :2017 -2016
تظهـــر بيانات التصرفات العقارية حســـب نوع العقار في الجـــدول رقم ( ،)2وجود زيادة
كبيرة في عمليات بيع وشـــراء األراضي التجارية ،والسكنية المبنية ،وشقق التملك الحر
خـــال عـــام  2017مقارنة بعام  ،2016وبنســـب زيـــادة بلغـــت  %106 ،%165و  %96على
التوالي .كذلك الحال بالنسبة لألنواع األخرى من األراضي ،ولو بنسبة أقل لكنها مشجعة
ً
أيضا ،وتتمثل في األراضي الزراعية ،وفلل التملك الحر بنسب قدرها  %60و %57على
التوالـــي .وعمو ًما يمكن القول ،أن مجمل حركة مبيعات أغلب األراضي والشـــقق والفلل
كانت جيدة ومشجعة للمستثمرين في عام  2017مقارنة بالعام السابق.

(مليون درهم)

مجموع الرهون العقارية 2018- 2016
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م ــال وأعم ــال

وصول ســـهل وبســـيط إلى منتجاتنا وخدماتنا ،باإلضافة إلى مجموعة واسعة من الميزات .إن
الوظائف المدمجة ال توفر فقط القدرة على شـــراء التأمين ،إنما الوصول أيضاً إلى معلومات
الوثيقة الخاصة به وتحديث البيانات واالتصال بنا مباشـــرة وإعالمنا في حال وقوع أي حادث
قد يؤدي إلى مطالبة.
إن شراء منتج شركة رأس الخيمة للتأمين هو مجرد البداية! حيث أن تطبيقنا يوفّرعملية شراء
ســـهلة بنقـــرات قليلة :إتاحة الدفع عبـــر اإلنترنت من خالل بوابة الدفع اآلمنة لدينا ،وتســـليم
مســـتندات الوثيقة للعميـــل عبر عنوان البريد اإللكتروني الخاص بـــه ،كما يمكن للعمالء أيضاَ
مراجعـــة هذه المســـتندات في منطقة "وثائق التأمين الخاصة بـــي" المتوفرة في التطبيق ،مما
يتيح لك حفظ المستندات الغير ورقية إذا كنت ترغب في ذلك.
مثالية لألشخاص الذين يتنقلون بشكل دائم

وهنـــاك ميـــزة أخرى رائعة في حالة التأمين الطبي ،حيث يتم مشـــاركة مســـتندات الوثيقة مع
مزودي الخدمة لدينا في الوقت الفعلي ،وهذا يعني أنه من نقطة الشراء يمكن للعميل الوصول
إلى شبكته الطبية.
وبمـــا أننا نتكلم عن التأمين الطبي ،فنحن نقـــدم للعمالء مجموعة من الميزات المفيدة ،حيث
يمكـــن للعمـــاء تحديـــد موقع أقرب عيـــادة أو عيادتهم المفضلة أو مقدم العـــاج المعتمد من
قبل الشـــبكة الطبية الخاصة بهم ،من خالل أداة "تحديد موقع الشـــبكة الطبية" المرتبطة مع
تطبيقـــات أخـــرى مثل "ويز" و"خرائط آبـــل" و"خرائط جوجل" ،ونوفر رابطـــاً إلى تطبيق "أوبر"
ليتمكن العمالء من حجز وسائل النقل!
وبمجرد المضي في ذلك ،يمكن الوصول بســـهولة إلى البطاقة الطبية االفتراضية المحفوظة
على التطبيق للمؤمن له وعائلته وموظفيه وتقديمها إلى المزود ،إنها مثالية لألشـــخاص الذين
يتنقلـــون بشـــكل دائم .ويعمـــل التطبيق أيضاً علـــى معالجة المعلومات والبيانات مباشـــرة ،مما

ش ــراكات

ـــــــــ

نبذة عن الشركة
تأسست الشركة برأس
مال مدفوع بقيمة
 2مليون درهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصبحت رأس الخيمة
للتأمين رائدة في مجال
التأمين في دولة اإلمارات
العربية المتحدة برأس
مال مدفوع يبلغ  110مليون
درهم إماراتي وتكفل جميع
فئات األعمال الرئيسية
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُأ ِدرجت رأس الخيمة
الوطنية للتأمين في سوق
أبو ظبي لألوراق المالية
عضو مؤسِـس في
وهي
ٌ
الصنـ ـ ــدوق العربي لتأمين
أخطارلحرب ()AWRIS
جمعية اإلمارات
وفي
ِ
ُ
والشركة كذلك
للتأمين.
عضو في االتحاد العام
ٌ
العربي للتأمين ()GAIF
وفي االتحاد األفرو-
آسيوي للتأمين وإعادة
التأمين (.)F.A.I.R

يعني أن معلومات المنتجات والخدمات يتم تحديثها
باستمرار.
لسوء الحظ ،جميعنا معرضون ألن نواجه حوادث قد
تؤدي إلى رفع مطالبة لشركة التأمين وقد تكون هذه
أوقاتاً عصيبة خاصة في حالة المطالبات الطبية أو
المركبـــات ،لقد أردنـــا التخلص من هذا الضغط من
خالل الســـماح للعمالء بتقديـــم مطالباتهم إلكترونياً
متضمنة المســـتندات الداعمة األساسية ،باإلضافة
إلـــى منحهم الفرصـــة لتتبع حالـــة المطالبة من بدأ
التقديم إلى تسويتها.
نحـــن ،فـــي شـــركة رأس الخيمـــة الوطنيـــة للتأمين،
نشـــعر بالفخـــر بالرحلـــة التي نســـيرها اآلن لنصبح
شـــركة التأميـــن المفضلـــة لكم من حيـــث المنتجات
والخدمـــات واالبتـــكارات ،ونحن متحمســـون لدعوة
عمالئنـــا الحالييـــن وكذلك عمالء جـــدد لالنضمام
لهذه الرحلة معنا
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شركـة رأس الخيمة الوطنية للتأمين

يرف ــع التح ــول الرقم ــي المنافس ــة بي ــن الش ــركات إل ــى مس ــتوى جدي ــد ،فق ــد أصب ــح العم ــاء
ف ــي ه ــذه األي ــام أكث ــر براع ـ ًـة ومعرف ـ ًـة ف ــي تصف ــح التكنولوجي ــا ،وهن ــا ل ــم يع ــد ينحص ــر
التح ــدي بالنس ــبة لش ــركة رأس الخيم ــة الوطني ــة للتأمي ــن ف ــي تطوي ــر الحل ــول التأميني ــة
المتقارب ــة فق ــط ،ب ــل وأيضـ ـ ًا ف ــي إس ــعاد عمالئه ــا وضم ــان مش ــاركتهم ف ــي العملي ــة التطويري ــة.

أندرو سميث ...المدير التنفيذي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين

أفكار وخدمات ملهمة للمشغولين كثير ًا بالحياة
مؤخراً طرحت الشركة ثالث مبادرات جديدة وهي:

 .1موق ــع إلكترون ــي :جديد ســـهل التصفـــح ويحتوي على صور مترابطـــة صافية ولغة إنجليزية
بسيطة وواضحة مما يسهل على المستخدمين استيعابه.
 .2وثيقة التأمين الشامل المحسنّة للمركبة :قمنا بتسميتها "مواصفات كاملة" ،تقدم سلسلة
واســـعة قياســـية من الخصائص المميزة ،تتضمن تغطية الطرق الوعرة وضرر الزجاج األمامي
للمركبـــة وتغطيـــة األمتعة الشـــخصية وغيرهـــا الكثير .ويســـتطيع العمالء أيضـــاً االختيار من
مجموعة الفوائد اإلضافية الق ّيمة وذلك مقابل رسوم بسيطة ،كخدمة المساعدة على الطريق
على مدار  24ساعة المتوفرة في جميع أنحاء دولة اإلمارات وسلطنة عمان ،أو خدمة توصيل
الوقـــود في حاالت الطـــوارئ على الطريق ،باإلضافـــة إلى "البطاقة البرتقاليـــة" العمان ّية التي
تغطي المسؤولية المدنية.
 .3إطالق وثيقة التأمين الجديدة على المنازل :متوفرة اآلن للشراء من خالل تطبيق الهاتف
المتحرك ،البوابة اإللكترونية ،مركز االتصال أو المكاتب المباشرة  .ولنا الفخر بالترويج لهذا
المنتـــج الـــذي يقدم تغطية كبيرة على مســـتوى الدخـــل بمقدار  6دراهم شـــهرياً (للمالك  /أو
مســـؤولية شاغل المســـكن فقط) ،مع خيار تحديد المباني (لل ُم ّلك فقط) وتغطية المحتويات
عند مســـتويات تتناســـب مع احتياجات العمالء ،كما وتقدم هذه الوثيقة سلســـلة من التغطيات
اإلضافيـــة تتضمـــن المجوهرات واألموال الشـــخصية الق ّيمة ،والممتلكات الشـــخصية للزوار،
والحمايـــة القانونيـــة للعائلة؛ كما أن مميزات المســـاعدة في المنزل فـــي حاالت الطوارئ توفر
الخدمات الكهربائية وخدمات صقل الزجاج و فتح األقفال.
ولكـــي نرتقـــي بابتكارنـــا فإن منتج تغطية المنازل هذا يوفر ســـهولة في الدفـــع وعملية تجديد
تلقائية ،ويمنح العمالء خيار دفع قســـط التأمين الســـنوي الكامل إما عند الشـــراء مباشـــر ًة أو
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أفضل شركة تأمني
طبي يف اإلمارات
2018
متتلك

40

عاما خبرة يف مجال
ً
التأمني الطبي
توفر

250

عرض تأمني
طبي
عبر

14

حزمة تأمينية
مختلفة

بتوزيعه بشـــكل مريح على أحد عشر قسطاً شهرياً،
كمـــا أنه يأتي مع منفعـــة إضافية تتمثل في التجديد
التلقائـــي المضمن ،والذي يعني أنه طالما أن العميل
مســـتمراً في الدفع فإننا نستمر بالتغطية ،إنها حقاً
فكرة عظيمة لألشخاص المشغولين كثيراً بالحياة.
الرفيــق المثــالي لرحلتكــم

هـــذا وسيشـــهد الربع القـــادم إطـــاق مجموعة من
منتجـــات الســـفر "جـــواز الســـفر" ،تـــم تصميمهـــا
لتغطيـــة أي مـــن الـــ ُز ّوار أو المســـافرين مـــن أو إلى
دولـــة اإلمـــارات ،وســـنقدم مجموعـــة مـــن الوثائـــق
لتلبية احتياجات المســـافر بمفرده ،ورجال األعمال،
واألســـر المســـافرة كما هـــو الحال بمنتـــج المنازل.
ســـتتوفر منتجـــات الســـفر من خـــال موقعنـــا على
البوابة اإللكترونية وتطبيق الهاتف المتحرك ومركز
اإلتصـــال ومكاتـــب شـــركتنا الواقعة فـــي إمارة رأس
الخيمة وهذا ما يجعلها الرفيق المثالي لرحلتكم !
تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بشـــركة رأس
الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.

إننـــا نهـــدف مـــن خـــال تطبيقنـــا المبتكـــر للهاتف
المتحـــرك أن نقـــدم للعمـــاء تجربة محســـنة توفر

مــال وأعمــال مستشـــــارك القانـــــوني

استشــــــارة

إجــراءت:

إعداد :أ .أحمد مصرية ــ مستشار قانوني

نصــت المــادة ( )401مــن قانــون العقوبــات االتحــادي علــى أنــه « :يعاقــب بالحبــس أو بالغرامــة مــن أعطــى بســوء
ن ّيــة صــك ًا (شــيك ًا) ليــس لــه مقابــل وفــاء قائــم وقابــل للســحب ،أو اســترد بعــد إعطائــه الصــك كل المقابــل أو
تعمــد تحريــره أو توقيفــه
بعضــه بحيــث ال يفــي بقيمــة الصــك ،أو أمــر المســحوب عليــه بعــدم صرفــه ،أو كان قــد ّ
بصــورة تمنــع مــن صرفــه».

1

حــوزة الشــاكي (المســتفيد) علــى الشــيك األصلــي باإلضافــة إلــى مــا
يفيــد ارتجــاع الشــيك مــن المصــرف (المســحوب عليــه) ،متضمنــة ما
يفيــد ســبب االرتجــاع ،إمــا لعــدم كفايــة الرصيــد أو إلغــاق الحســاب
أو اختــاف التوقيــع المعتمــد أو غيرهــا مــن األســباب.

2

يتعيــن علــى الشــاكي تقديــم طلــب لــدى مركــز الشــرطة المختــص
(حســب موقــع تســليم الشــيك) وذلــك إلعــداد رســالة موجهــة مــن
الشــرطة إلــى البنــك (المســحوب عليــه) مضمونهــا تقديــم جميــع
معلومــات محــرر الشــيك (الســاحب) أو المفــوض بالتوقيــع.

3

يقــوم البنــك بإرســال المســتندات المطلوبــة إلــى الشــرطة (وهــي
عبــارة عــن صــورة جــواز ســفر محــرر الشــيك (الســاحب) ،وصــورة
عــن توقيعــه المعتمــد لــدى البنــك وكافــة معلومــات إقامتــه وبياناتــه
المســجلة لــدى البنــك).

4

يقــوم الشــاكي بتســجيل البــاغ عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي
الرســمي للشــرطة أو مــن خــال التوجــه لمركــز الشــرطة المختــص
لتدويــن اإلفــادة.

5

يقــوم مركــز الشــرطة باســتدعاء محــرر الشــيك لتدويــن أقوالــه أو
التعميــم عليــه فــي حــال عــدم حضــوره.

6

يتم تحويل الملف إلى النيابة العامة لتسجيل الدعوى الجزائية.

7

تقــوم النيابــة العامــة بعــد اتخــاذ إجراءاتهــا بإحالــة الدعــوى إلــى
المحكمــة الجزائيــة التــي تصــدر بدورهــا حكمـ ًا علــى محــرر الشــيك
وفــق العقوبــة المقــررة فــي القانــون.

8

يقــوم الشــاكي برفــع الدعــوى المدنيــة أو تقديــم طلــب علــى عريضــة
لــدى المحكمــة المدنيــة المختصــة (أمــر أداء) ضــد محــرر الشــيك
إللزامــه بســداد قيمــة الشــيك.

أنــا تاجــر جملــة أقــوم دائم ـ ًا ببيــع البضائــع إلــى
تجــار التجزئــة ،وفــي بعــض األحــوال يقــع نــزاع
بينــي وبيــن المشــترين حــول حالــة البضائــع.
مــا هــي نصائحكــم ألضمــن حقوقــي فــي حالــة إذا
قمــت بتســليم البضائــع التــي بعتهــا للمشــتري،
وضمــان حالتهــا عنــد التســليم مــن دون تلــف؟
وكيــف علــي التصــرف قانو ًنــا لحمايــة نفســي
مســتقب ًال مــن إدعــاء أحــد المشــترين بوجــود تلــف
بالبضائــع ،ومــاذا عــن ترتيبــات التســليم؟
ج ـ ــواب
بدايــة ،عنــد تســليم البضاعــة إذا قمــت بترتيبــات
التســليم ،فمــن المهــم أن تطلــب توقيــع المشــتري
علــى مــا يفيــد اســتالمه البضائــع فــي حالــة جيــدة،
حيــث يوفــر هــذا اإلجــراء الحمايــة لــك فــي حــال
نشــوء أي نــزاع .ويجــب الحــرص علــى قيــام منــدوب
التســليم بإطــاع الزبــون علــى مضمــون اإلفــادة قبــل
التوقيــع ،حيــث يعتقــد الكثيــر مــن الزبائــن أن مجــرد
توقيعهــم علــى مثــل هــذا النمــوذج يُعتبــر تصريح ـاً
بقبــول التســليم ،حيــث يجــب أن يشــير إلــى أن
البضائــع بحالــة جيــدة وتــم تخزينهــا بالطريقــة
الصحيحــة وخاليــة مــن أي تلــف ،وبذلــك تضمــن
عــدم إدعــاء الغيــر بوجــود أي تلــف بالبضائــع.
وإذا قمــت باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتســليم
البضائــع فــي وقــت محــدد ولــم يكــن الزبــون
حاضــراً الســتالمها ،فيجــب عليــك إبــاغ الســائق
بإعــادة البضائــع للمتجــر أو المخــزن ،مــا لــم يتــم
االتفــاق علــى تدابيــر بديلــة مــع الزبــون .ومــن
األنســب قيــام الزبــون بدفــع قيمــة التوصيــل مــرة
ثانيــة إذا تــم االتفــاق حــول تدابيــر أخــرى لتوصيــل
البضائــع.
وفــي ضــوء ذلــك ،فإننــا نوصــي بالحــرص علــى عــدم
تــرك البضائــع دون رقابــة عنــد توصيلهــا لعنــوان
الزبــون ،ومــن الممكــن ً
أيضــا وزيــادة فــي التأكيــد
أن يكــون االســتالم مشــفوعاً بعبــارة (( :عايــن
المشــتري البضاعــة المباعــة معاينــة تامــة نافيــة
للجهالــة وهــي بحالــة جيــدة ومطابقــة للمواصفــات،
وقبلهــا علــى حالتهــا الراهنــة)).

المادة مقدمة من شركة إبراهيم الحوسني للمحاماة
والخدمات القانونية والتدريب () 065565566
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إعداد :أ .دعاء األسدي ــ باحث قانوني

ُعــرف التحكيــم البحــري بكونــه نظامــاً قانونيــاً لحــل
المنازعــات البحريــة منــذ القــدم ،إذ يرجــع إلــى عصــور
رومــا القديمــة فــي القــرن الســابع قبــل الميــاد ،وتبــوأ
مكانتــه فــي العصــور الوســطى الزدهــار التجــارة البحريــة
بيــن الشــعوب ونشــوء موانــئ مهمــة علــى بحــر الشــمال
وبحــر البلطيــق .و تلجــأ العالقــات البحريــة الســائدة فــي
عصرنــا الحالــي إلــى التحكيــم لحــل النزاعــات الناشــئة،
حيــث يجــب علــى أطــراف هــذه العالقــات االتفــاق علــى
حــل النزاعــات الحاليــة أو المســتقبلية الناشــئة عنهــا إلــى
محكميــن متخصصيــن مــن اختيارهــم ،معروفيــن بكفاءتهــم
وخبرتهــم فــي المجــال البحــري للفصــل فــي أحــكام
التحكيــم ملزمــة .و تعتبــر لنــدن ونيويــورك مــن أكبــر
المــدن فــي العالــم التــي تحتضــن هــذا النــوع مــن التحكيــم
تليهــا باريــس وطوكيــو .فــي لنــدن وحدهــا هنــاك أكثــر مــن
أربعمائــة حكــم تحكيــم بحــري فــي كل عــام ،وفــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان

من المفيــد أن تعلم:
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بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي رئيــس
المجلــس التنفيــذي «مركــز اإلمــارات للتحكيــم البحــري»،
وهــذا المركــز س ـيُعنى بتطويــر وتنظيــم تنافســية اإلمــارة
وتعزيزهــا كمركــز بحــري عالمــي.
أسبـــاب تعزيــز التحكيــم البحــري
هنــاك العديــد مــن االعتبــارات التــي ســاهمت فــي ازدهــار
التحكيــم البحــري وفرعــه فــي أســواق التجــارة البحريــة كنظام
قانونــي لحــل النزاعــات وتفضيلهــا للمحاكــم الوطنيــة فــي
مختلــف البلــدان فــي الوقــت الحاضــر ،وترجــع رغبة ممارســي
األنشــطة البحريــة المختلفــة لتســوية المنازعــات إلــى
العالقــات التعاقديــة البحريــة أو غيــر التعاقديــة باعتبارهــا
تســوية بحريــة عادلــة تنشــأ عــن المجــال المهنــي الــذي
يعملــون فيــه أي التجــارة ،باإلضافــة إلــى رغبــة األطــراف
فــي العالقــات البحريــة لحــل نزاعاتهــا فــي ســرية أن المحاكــم
الوطنيــة ال تســمح إمــا بســرية اإلجــراءات أو بســرية الحكــم.

مكــان التحـكيــم
ويعنــي مــكان التحكيــم ذلــك المــكان الــذي يصــدر فيــه
حكــم التحكيــم البحــري ،وهــو عــادة إجــراءات التحكيــم.
ولكــن إذا تــم التحكيــم فــي أماكــن متعــددة ،يجــب أن تختــار
مكا ًنــا واح ـدًا مــن قانــون التحكيــم يصــدر فيــه التحكيــم.
و اختيــار مــكان التحكيــم لــه عــدة اعتمــادات ،يمكــن أن
يطــرح بعــض مــن هــذا المــكان كعامــل حاســم فــي تحديــد
جنســية التحكيــم الصــادر ومــا بعــده النتائــج قــد تؤثــر
علــى عمليــة تنفيــذ التحكيــم الصــادر .مــكان التحكيــم هــو
عامــل مهــم فــي تحديــد القانــون المنطبــق علــى عــدد مــن
القضايــا الهامــة التــي يثيرهــا التحكيــم ،حيــث يجــوز لــه
أن يقــر بقانــون مــكان التحكيــم إذا كان اتفــاق التحكيــم
صحيحــا وكيفيــة تشــكيل هيئــة التحكيــم وكيفيــة إدارتهــا.
ً
كمــا أن مــكان التحكيــم هــو عامــل مهــم فــي تقديــر حجــم
العالقــة بيــن المحاكــم الوطنيــة والتحكيــم ،ومــدى تدخــل
هــذه المحاكــم فــي إجــراءات التحكيــم ســواء عــن طريــق
المســاعدة كمــا هــو الحــال فــي اتخــاذ تدابيــر احترازيــة
أو عــن طريــق اإلشــراف علــى صالحيــة العقــد األصلــي.
فــي معظــم الحــاالت ،فــي ممارســات التحكيــم البحــري،
يتــم تحديــد مــكان التحكيــم مــن قبــل األطــراف مباشــرة
أو تحكيــم العهــدة إلــى مؤسســي مركــز التحكيــم البحــري
الــذي يتــم عقــد التحكيــم فــي مقــره أو تحــت قائمــة مركــز
التحكيــم البحــري الــذي يحــدد هــذا المــكان حيــث أن إرادة
األطــراف المعنيــة هــي العامــل الرئيســي فــي تحديــد مــكان
التحكيــم فــي ممارســات التحكيــم البحــري( .يتبــع)

رواد أعمــــال ملهـمون

شــيخة آل علــي...

حــــوار :خولـــة إبراهيم

الموهبــة البــد مــن منحهــا آفاق ـاً أوســع لالنطــاق ،وســرعان ماتخليــت عــن لــه ،وأتــى بمحــض الصدفــة ،ألن المواقــع المميــزة والوجــود فيهــا كان يتطلــب
الوظيفــة وتوجهــت لتعزيــز مهاراتــي مــن خــال االلتحــاق بالــدورات التدريبيــة الفرانشــايز فقــط ،وهكــذا كانــت تجربــة وخبــرة جديــدة أضافــت لــي الكثيــر
الخاصــة بــإدارة مشــروعي ،وتلقيــت تدريب ـاً ميداني ـاً داخــل الدولــة وخارجهــا مــن الفائــدة والمعرفــة فــي مجــال الضيافــة ،حيــث تلقيــت أفضــل خدمــات
لمــدة عــام كامــل ،ونلــت دبلــوم إدارة المطاعــم والضيافــة والــذي جعلنــي أكثــر التدريــب تحــت إشــراف مجموعــة مــن الخبــراء ذوي الكفــاءات العاليــة فــي
المجــال".
قربــا لمجــال الضيافــة".
وعــن توجههــا لالســتثمار فــي قطــاع الضيافــة ذكــرت آل علــي ":كربــة منــزل وعــن الدافــع وراء اختيــار باربيــرا دون غيرهــا مــن العالمــات العالميــة ،تقــول
تحــب الطبــخ والضيافــة ،بــدأت أول مشــروع برخصــة منزليــه (أطبــاق شــيخة " :باربيــرا ولــآن أفضــل قهــوة تذوقتهــا بالفعــل ،وبهــا أبــدأ يومــي
الشــيخة) عــام  ،2010وتخصصــت بنوعيــن مميزيــن مــن الحلويــات في الســوق ،الحافــل باألعمــال واألنشــطة ،وقــد منحتنــي الكثيــر مــن الخبــرة والتدريــب
ومــا زاد مــن ثقتــي تقليــد العديــد مــن التجــار لمنتجاتــي ،فــكان التقليــد دافعـاً وأعطتنــي هامش ـاً كبيــراً إلظهــار شــخصيتي وتقديــم أفــكاري ،وقــد أضفــت
لتطويــر المزيــد مــن األطبــاق ،ثــم بحثــت عــن موقــع مميــز لتحويــل الرخصــة لهــا العديــد مــن المنتجــات المحليــة لتجــاري الــذوق العــام ،وفــي محاولــة لنشــر
المنزليــة إلــى رخصــة تجاريــة ،لكــن المواقــع المميــزة كافــة ،كان القائمــون منتجاتنــا المحليــة فــي الفــروع األخــرى وعبــر وكالــة عالميــة ،ودفعنــي هــذا
عليهــا يطلبــون رخــص فرانشــايز فقــط ،فبحثــت عــن وكالــة ترضــي طموحــي جديـاً لتأســيس عالمــة (برانــد) خاصــة بالمنتجــات المحليــة وإظهــار عراقتهــا.
وتقبــل أفــكاري فــي التقديــم وتدخــل منتجاتــي فــي قائمتهــم ،وكذلــك أن تكــون وعــن آفــاق النجــاح التــي قــد يمنحهــا الفرانشــايز للمســتثمر الجديــد ،والقيــود
منتجــات مانــح التوكيــل تعجبنــي ،فكانــت قهــوة باربيــرا أفضــل قهــوة عضويــة التــي قــد يفرضهــا عليــه تؤكــد شــيخة آل علي..":حالي ـاً ولتوافــر اإلمكانيــات
كافــة يمكــن لصاحــب أي فكــرة أن يؤســس البرانــد الخــاص بــه ويطــوره علــى
وفعــا وافقــوا علــى الشــروط التــي قدمتهــا"..
مــدى ســنوات ليكــون فرانشــايز عالمــي،
وتتابــع حديثهــا ":بعــد اتبــاع عــدد مــن
البرامــج التدريبيــة التــي ّ
ومــن هنــا أطلقــت بعــد رمضــان رخصــة
تنظمهــا العالمــة
تمتلك فلســفة خاصة في عالم
"تــي تايــم" إلدارة المطاعــم والفرانشــايز
التجاريــة لتنميــة المهــارات القياديــة فــي
الضيافــة ّ ،جعلتهــا أول امرأة في
لدعــم وتوجيــه أصحــاب المشــاريع
مجــاالت اإلدارة والعمليــات التشــغيلية،
الصغيــرة لبنــاء مشــاريعهم علــى ركائــز
واطالعــي علــى الوصفــات والمعاييــر التــي
العالــم تحصــل على وكالة بربيرا
متينــة ،وبأقــل التكاليــف ".
تتّبعهــا الوكالــة ،فأصبحــت أول إمــرأة
ونســألها ،هــل بالضــرورة أن يضــع
تمنــح توكيــل وكالــة بربيــرا عالميــا ً،وكنــت
متحدثــة فــي معــرض الفرنشــايز العالمــي حــول (المــرأه والفرنشــايز) عــام الفرانشــايز المســتثمر علــى درب النجــاح كونــه ينطلــق مــن حيــث انتهــى
االخــرون؟ فتجيــب" :الفرانشــايز يحتــاج للمــكان المناســب حســب نــوع
"..2016
وتحدثنــا شــيخة عــن كافيــه باربيــرا بــكل حــب قائلــة .. ":تــم افتتــاح الفــرع االســتثمار واحتيــاج الســوق لــه ،ولكــن إذا لــم يحســن صاحــب المشــروع اختيــار
الجديــد مــن سلســلة مقاهــي العالمــة التجاريــة العالميــة كافيــه باربيــرا ،فــي الفرانشــايز المناســب لقدراتــه ومعرفتــه ،أو اختــار فرانشــايز يقــدم شــروطاً
منطقــة كورنيــش القواســم فــي رأس الخيمــة ،ليوفــر بذلــك مكانــاً مثاليــاً مقيــدة جــداً مــن الصعــب عليــه النجــاح حتــى لــو كان لالســم حضــور وناجــح
لالســترخاء بعــد يــوم عمــل شــاق أو لالســتمتاع بشــرب القهــوة مــع األصدقــاء فــي األســواق الخارجيــة ،وعليــه أوالً وأخيــراً التركيــز علــى شــروط الوكالــة فــي
وســط أجــواء مميــزة وإطاللــة ســاحرة علــى الواجهــة البحريــة لــرأس العقــد وإنهــاء العقــد".
وعــن أهميــة الدعــم الرســمي الــذي تتلقــاه المــرأة لتصبــح قــادرة علــى
الخيمــة ،ويعــد هــذا الفــرع الثانــي ضمــن شــبكة فــروع كافيــه باربيــرا فــي
اإلمــارة والســابع علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة المتّحــدة ،ونحــرص المنافســة والمشــاركة فــي دفــع عجلــة التنميــة ،تقــول شــيخة " :تعمــل القيــادة
هنــا علــى تقديــم مجموعــة متن ّوعــة مــن مختلــف أنــواع القهــوة واألطبــاق الحكيمــة فــي دولــة اإلمــارات علــى دعــم المــرأة وتمكينهــا فــي المجــاالت
اإليطاليــة ،إضافــة إلــى تشــكيلة واســعة مــن الحلويــات والمعجنــات المنزليــة كافــة ،وتشــجعها علــى أن تخــوض غمــار العمــل الحكومــي والخــاص وتذلــل
التــي تشــتهر بهــا كافيــه باربيــرا .ولشــدة شــغفي باإلشــراف علــى أدق أمامهــا كل الصعوبــات والمعوقــات ،انطالق ـاً مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه
التفاصيــل فــي العمــل ،قمــت شــخصياً بتصميــم الطــاوالت باســتخدام حبــوب المــرأة فــي دفــع عجلــة التقــدم والتنميــة فــي الدولــة ،وبالفعــل فقــد كانــت
المــرأة اإلماراتيــة علــى قــدر الثقــة التــي أولتهــا إياهــا القيــادة الحكيمــة
البــن لتزييــن ســطح الطــاوالت الخشــبية المغطــاة بقطــع مــن الزجــاج".
ً
وتحدثنــا عــن اســتثمارها فــي الفرانشــايز قائلــة ":لــم يكــن األمــر مخططــا فأثبتــت نجاحهــا وجدارتهــا فــي جميــع مواقــع العمــل والمســؤولية"
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رواد
األعمـال

إبراهيم الحوسني

حضــر للطبــق بحــب،
الســر فــي الشــغف ،هــذا كل مافــي األمــرّ ،
وأضــف المقاديــر بعشــق ،انظــر للقــوام بإعجــاب ،وانتظــر النتيجــة
بلهفــة ،تــذوق بقلبــك وروحــك قبــل لســانك ،بهــذا تختصــر مبدعــة
الضيافــة شــيخة آل علــي نجاحهــا فــي عالــم الطبــخ والضيافــة،
وتقــول فــي حوارهــا مــع مجلــة راك بيزنــس" :الطبــخ بالنســبة لــي
فلســفة كبيــرة ،اليرتبــط بأصنــاف ومقاديــر ،بقــدر مايرتبــط بالفــن
واالبتــكار ،بعيــدا عــن التقليــد وعــن التكــرار ،فــا يوجــد لــدي مقاديــر
محــددة ألي وصفــة ،وال يوجــد لــدي طبــق يشــبه نفســه بعــد فتــرة،
التغييــر يســتمر والتحســين يتغيــر بتغييــر الظــروف واألمكنــة ،فمــا
كان يصلــح فــي الماضــي قــد اليعــود مقبــوالً اليــوم" .وتؤكــد آل علــي
أن "إعــداد األطبــاق كغيــره فــي حياتنــا يتعــرض فــي كل يــوم للكثيــر
مــن التغييــرات ويواكــب تطــور المجتمعــات واالنفتــاح علــى اآلخــر،
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فهــو ثقافــة تبــرز حضــارة الشــعوب وتطورهــا ،وتبــرز مقدرتهــا علــى
االبتــكار وتقبــل التغييــر".
بــدأت شــيخة آل علــي موهبتهــا المميــزة فــي تقديــم أصنــاف مبتكــرة
مــن الحلويــات منــذ صغرهــا ،فكانــت تعبــق مــن بيــن يديهــا نكهــات
تحكــي قصــة عشــق ،وتتســرب مــن أناملهــا أطايــب عجــز الذواقــة
عــن اكتشــاف أســرارها ،عــززت موهبتهــا بالدراســة لتتفــرغ لهــا
كليــا بعــد امتالكهــا كل مفاتيــح النجــاح ،حيــث تخلــت عــن وظيفتهــا
واتجهــت للشــروع ببنــاء مشــروعها الخــاص ،وهنــا تقــول.. ":بعــد
تخرجــي فــي الجامعــة توجهــت للعمــل الوظيفــي ،ولكــن بعــد فتــرة مــن
الوقــت توســعت دائــرة اإلقبــال علــى أطباقــي ،فقــررت تحويــل الهوايــة
والشــغف إلــى مشــروع منزلــي ناجــح ،ثــم فكــرت بافتتــاح محــل يســهل
علــى الجميــع الوصــول لمنتجاتــي ،فعندمــا تتوافــر الخبــرة مــع >>>

رواد أعمــــال تطويــر الــذات

أكدت دراسة قام بها باحثون برازيليون أنّ إجراء التمارين الرياضية وإتباعها بتمارين استرخاء ،قد يساعد على خفض ضغط
ال ــدم عن ــد المرض ــى المصابي ــن بضغط الدم المرتفع .ومن المعتق ــد أن التمارين تفعل فعلها ضد اإلرهاق والكآبة ألنها ترفع
نس ــبة األندورفين ،وهو الهرمون المس ــؤول عن المزاج الحس ــن في الجس ــم .وهذا مايس ــاعد على التقليل من التوتر النفس ــي
ويحاف ــظ ه ــذا عل ــى الوض ــع النفس ــي اإليجاب ــي للف ــرد عق ــب التمرين ،كما تس ــاعد التماري ــن الرياضي ــة على مقارعة الش ــعور
ثم ترف ــع كفاءته ــم اإلنتاجية خ ــال العمل ،وتحف ــز اإلبداع
باإلره ــاق عن ــد البع ــض؛ ألنه ــا ترف ــع مع ــدل الطاق ــة عنده ــم ،ومن َّ
واالبتكار لديهم ،وتعزز ثقتهم بذاتهم ،وتنمي من أدائهم العقلي والجسدي ،وتحفز شعورهم بالسيطرة على محيطهم.
إعداد :يوسف النعيمي

الجمة،
حتى تستفيد من ممارسة الرياضة ،وتجني فوائدها
َّ
هن ــاك قواعد أساس ــية ال بد م ــن اتِّباعها حتى تصل للنتيجة
المطلوبة ،هذا طبع ًا بعد استشارة طبيبك الخاص ،إذا كنت
تشكو من أي مرض أو إصابة أو كان عمرك فوق الـ  40سنة.
قواعد ممارسة التمارين الرياضية
 .1اخت ــر الم ــكان الرح ــب واللباس المري ــح ويفضل المالبس
القطنية.
ـتو
 .2اح ــرص عل ــى أن تك ــون التماري ــن عل ــى س ــطح مس ـ ٍ
كالسجاد أو الفرش الخاص بالتمارين.
 .3اب ــدأ كل تمري ــن بب ــطء ،ث ــم زد تدريجي ًا في ع ــدد مرات كل
تمرين حتى تصل إلى العدد المطلوب.
.4ت ــدرب يوميـ ـ ًا مهم ــا كن ــت مش ــغو ًال ،ول ــو قلل ــت م ــن الوق ــت
المخصص للتمارين.
 .5توق ــف ع ــن التمري ــن إذا ش ــعرت بدوخ ــة أو صعوب ــة ف ــي
التنفس ،ومارس تمارين التنفس واالسترخاء.
 .6تأك ــد م ــن أداء التمري ــن ف ــي الوض ــع الصحي ــح حت ــى ال
تتسبب بنتائج عكسية ضارة.
 .7إذا ش ــعرت ببع ــض اآلالم ف ــي العض ــات أو المفاص ــل
بع ــد التماري ــن ف ــي الي ــوم التالي فهذا ش ــيء طبيع ــي ،ويمكن
معالج ــة ذل ــك بالم ــاء الداف ــئ م ــع فنج ــان مل ــح لم ــدة عش ــر
دقائق مع التدليك للعضلة المتألمة.
 .8ش ــرب الم ــاء المعت ــدل الب ــرودة بع ــد التدري ــب وقبل ــه م ــع عدم
اإلكثار منه.
 .9ممارسة الرياضة بعد األكل بثالث ساعات.

وم ــن المه ــم بع ــد ا ِّتب ــاع ه ــذه القواع ــد أن تتنب ــه إل ــى بع ــض
األخطاء الش ــائعة التي يقع فيها معظمنا ،والتي قد توقعنا
في مشاكل ومضاعفات كثيرة.
أخطاء شائعة أثناء ممارسة التمارين الرياضية
 .1ع ــدم إج ــراء تماري ــن التحمية :فهي تهيئ الجس ــم تمهيد ًا
لممارسة التمارين األساسية.
 .2حمل أثقال زائدة :من األفضل حمل األثقال بالتدريج.
 .3التمارين الش ــديدة :فهي ضارة بعكس التمارين المعتدلة
الطويلة فهي أكثر تأثير ًا ونفع ًا.
 .4عدم شرب الماء بكفاية :ال تنتظر حتى تشعر بالعطش.
 .5التم ــدد والميل بش ــكل ثقيل على أجه ــزة التمارين :فهذا
يلح ــق الض ــرر بالمعص ــم والظه ــر ،وم ــن األفض ــل أن تس ــند
اليدين برفق حتى تحفظ التوازن.
 .6الحركة أثناء رفع األثقال :فهذا يضع ضغط ًا ثقي ًال على
الظهر.
كاف :يج ــب إج ــراء تماري ــن
 .7ع ــدم إج ــراء التماري ــن بش ــكل ٍ
تناسب جسمك بشكل مستمر.
 .8إذا كان ــت م ــدة التماري ــن الرياضي ــة تق ــل عن س ــاعتين في
الي ــوم فيجب تجنب تن ــاول األطعمة ذات الس ــعرات الحرارية
العالية.
 .9التبري ــد بع ــد التماري ــن الرياضي ــة :يج ــب أن ت ــدع النبض
ينخفض تدريجي ًا واالسترخاء بلطف.
 .10ع ــدم االس ــترخاء والتم ــدد بع ــد التماري ــن الرياضي ــة:
فاالسترخاء يمنع التصلب واإلصابات األخرى.

رواد أعمــــال مهــارات

4

قد ال يأتي بالفطرة ،لكن قد تتم تنميته بالتدريب المستمر واالطالع على تجارب وأفكار اآلخرين،
وتحوي ــل معارفه ــم وخبراته ــم إلى قاعدة تنطل ــق منها مع مراعاة ظروف ــك الموضوعية ،عليك أن
تس ــعى المت ــاك ال ــذكاء المال ــي ألن ــه م ــن أه ــم األص ــول المالي ــة الت ــي يمك ــن للم ــرء أن يمتلكها،
فيم ــا يأت ــي أب ــرز أربع ــة كت ــب تمكنك من الوص ــول للحرية المالي ــة وامتالك أدوات ال ــذكاء المالي:

فكــر تصبــح غنيــا

كتـــاب ممتع وبوصلـــة توجه مقدرات المرء نحـــو تحقيق الثروة والمـــال ،ألفه "نابليون
هيل" في عام  ،1937وأكد فيه على أن أي شخص بإمكانه تحقيق الثروة ،حتى لو كان
فقيراً ،وذلك حين اتباع القوانين الثالثة عشـــر التي أوردها في كتابه إلى جانب طرد
األفكار السلبية ،ومن هذه القوانين :الرغبة واإليمان والمعرفة المتخصصية والخيال
والتخطيط المنظم واتخاذ القرارات والمثابرة و قوة الدماغ المفكر ،...ولعل أبرز قانون
أكد عليه "هيل" تلك النصيحة التي أخبره بها "مارك هانســـين" وهي" :يجب عليك أن
تعرف بكل وضوح أين تذهب".

 ...RESUME BUILDERيوفــر هــذا التطبيــق أكثــر
مــن عــن  25قالبــاً لمســاعدتك علــى إنشــاء الســيرة
الذات ّيــة والخطــاب ال ُمرفــق بســرعة ،ويوجهــك لكيفيــة
مــلء التفاصيــل الخاصــة بــك بالطريقــة المناســبة.

2

المــال ..إتقــان اللعبــة

يعـــرض مؤلـــف الكتـــاب "توني روبنـــز" حصيلة لقاءاته مع أكثر من خمســـين شـــخصاً
من أســـاطين المال على مســـتوى العالم ،حيث يبدد الخرافات ويبسط التحديات التي
تمنع الكثير من الناس من تحقيق الثراء ،ويجيب عن ســـؤال أساســـي ،وهو :ماذا يفعل
المســـتثمرون األكثر فعالية من أجل االســـتمرار في تحقيق النجـــاح؟ وماهي القرارات
واإلجراءات المنفذة من قبل أولئك الذين بدؤوا من الصفر؟ وكيف تمكنوا من كســـب
الثروة ووفروا الحرية المالية لهم ولعائالتهم؟ وهنا يقول "جون ســـي .بوجيل" مؤســـس
أضخـــم مجموعة للصناديق المشـــتركة في العالم ،عن أهميـــة الكتاب..":إنه دليل قوي
وممتع وق ّيم للنجاح في عالم االســـتثمار ،هذا الكتاب يثقفك ويدعم اســـتيعابك لكيفية
إتقان لعبة المال وتحقيق الحرية المالية على المدى الطويل".

تُعــد الســيرة الذاتيــة بوابــة المــرء األولــى للعبــور
نحــو وظيفــة األحــام ،ولعــل كتابــة الســيرة الذاتيــة
وتنســيقها فــن ال يتقنــه الكثيــرون ،حيــث يفقــدون
األدوات المناســبة لعــرض خبراتهــم العلميــة
والعمليــة بطريقــة جذابــة ،ومــن ثــم يفقــدون فرصــة
لفــت أنظــار مديــري المــوارد البشــرية لهــم .ولكــن
أصبــح كل شــخص قــادر علــى ابتــكار ســيرة ذاتيــة
جذابــة مــن خــال األدوات التــي توفرهــا لــه الكثيــر
مــن التطبيقــات علــى نظامــي  IOSوأندرويــد ومنهــا:

1

دليل األب الغني لتحقيق الحرية المالية

يعـــد هـــذا الكتاب امتـــداداً لكتـــاب األب الغني واألب الفقير لمؤلفـــه "روبرت تي
كيوســـاكي" ،ويقدم فيه شـــرحاً تفصيلياً لكيفية إدارة المال بشكل احترافي للوصول
للحريـــة الماليـــة ،فهنـــاك فرق بين منظومـــة تعمل ألجلها ،ومنظومـــة تعمل ألجلك،
يقسم كيوساكي أفكاره إلى أربعة أقسام يبدأ مع الموظف الذي يؤكد أنه حين ينقطع
عـــن الوظيفـــة يتعرض للخطر ويفقد األمان الوظيفي ،وكذلك الشـــخص الذي يعمل
لحســـابه الخـــاص فيتعرض للمخاطرة حين يتوقف عـــن العمل ،وعلى الجانب اآلخر
حين تمتلك مشروعك الخاص فإن الدخل سيستمر بالتدفق وإن توقفت عن العمل،
وكذلك المســـتثمر فالمال ســـيجلب المال ،واالســـتثمارات المجدية ستحقق الحرية
المالية.

4

تطبيقات لسيرة ذاتية احترافية

3

 ...RESUMEيمكنــك االختيــار مــن  20تصميماً وقالباً،
ويتميز بواجهة مســتخدم ســهلة تتيح ألي فرد التعامل
معــه ،ولمزيــد مــن الفعاليــة يعطــي تقييمــاً شــام ً
ال
للســيرة الذاتيــة التــي تمــت كتابتهــا ،كمــا يســاعد علــى
إضافــة أو تحريــر أو إعــادة ترتيــب األقســام المهنيــة
واســتئناف كتابــة الســيرة الذاتيــة بــكل ســهولة.

 ... RESUME MAKERبعــد اختيــار القالــب
المناســب وإضافــة المعلومــات الخاصــة بــك،
وإعــادة ترتيــب األقســام وفقــا لرغبتــك ،يمكنــك
عبــره مشــاركة الســيرة الذات ّيــة مــن خــال البريــد
اإللكترونــي أو  ،Dropboxمــع إنشــاء خطــاب مرفــق،.
وأخيــرا يتيــح لــك إضافــة التوقيــع بخــط اليــد.

تحــول مالــي كل ّّي

يعـــرض ديـــف رامزي فلســـفته في هـــذا الكتاب ،ويقـــدم عدة نصائح تلهـــم الجميع
بطريقة واضحة ومبســـطة لتغيير العادات المالية وتحقيق األمان المالي ،من خالل
فهم مبادئ االدخار واالستثمار واستيعابها .يضع الكتاب هذه المبادئ موضع التنفيذ
ليساعدك على تحقيق قوتك المالية وتحرير نفسك من القلق والتوتر والدين ،حيث
يؤكد ديف على عدة قواعد أساســـية ،وهي :تجنب الشـــراء بالدين ،وادفع نقداً قدر
المستطاع ،وتخلص من الدين ،وأنشئ صندوقاً للطوارئ.

4

 ...QUICK RESUMEيمكــن مــن خــال هــذا
التطبيــق إدراج معلوماتــك بــكل ســهولة ،وإعــادة ترتيــب
األقســام بالطريقــة التــي تناســبك ،أو إضافــة المزيــد
مــن القوالــب ،وتصديــر بياناتــك إلــى .Dropbox
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1

اســـتثمر أموالك :هناك ســـببان مهمان يدعوانك الستثمار
مشـــروع مـــا ،أولهما أنك لـــن تجد
أموالـــك الخاصـــة فـــي
ٍ
أحـــداً مفتونـــاً بأفـــكارك إال إن كنـــت تمتلـــك ِصـــات قوية
مع مســـتثمرين ،والســـبب اآلخر يؤكد أن اســـتثمار أموالك
سيجعلك أكثر تفانياً وإخالصاً لعملك.

ناهدة الفطيم

إن كن ــت تمتل ــك الني ــة لب ــدء مش ــروعك
الخ ــاص ،واقتح ــام عالم األعم ــال ،فعليك
ف ــي البداي ــة وقب ــل كل ش ــيء أن ت ــدرك أن
النج ــاح لي ــس ضرب ــة ح ــظ ،ب ــل ه ــو ولي ــد
إنج ــازات تراكمي ــة طويل ــة األم ــد ،تتخللها
غالبـ ـ ًا عش ــرات التعرج ــات واإلخفاق ــات
الفني ــة والنفس ــية والمالي ــة؛ ل ــذا علي ــك
حي ــن تخطو الخطوة األول ــى بهذا االتجاه
أن تك ــون واعيـ ـ ًا ل ــكل تل ــك األم ــور ،ولك ــي
تت ــدارك قدر اإلمكان اإلخفاقات والعثرات،
فأن ــت مث ــل الس ــمكة الصغي ــرة ف ــي محيط
مل ــيء بأس ــماك الق ــرش .إذا ل ــم يك ــن
مش ــروعك ض ــد الرص ــاص ،ف ــإن الش ــركات
الضخمة ستس ــحقك بس ــهولة! وعليه لكي
تتمك ــن م ــن البق ــاء في عالم األعم ــال نورد
ل ــك تس ــع نصائ ــح ذهبي ــة ستس ــاعدك على
توجي ــه البوصلة لتحقيق النجاح في عالم
االستثمار واألعمال.
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ووفقـــاً لمدونـــة شـــبايك اإللكترونية فعندما تقـــوم بإضافة
ســـيولة إلى مشـــروعك ،سيســـاعدك هذا على عدم التخلي
عن عملك بسهولة.
2

تحصـــن بالدافـــع :أفضـــل طريقة تحصـــل بها علـــى دافع
َّ
الحماســـة ،قراءة قصص نجاح اآلخرين ،فبقدر ما تشـــاهد
نجاح الناس بقدر ما ستشعر بزيادة فرصتك للنجاح.
3

إيـــاك وتقليـــد اآلخرين :ال تخجـــل من أن تلهمـــك أعمال
اآلخرين .استلهم منها كل لحظة ،ولكن ال تقلِّد ،فإلهامك هو
الطريق األمثـــل .تعلم من تجارب اآلخرين لتحصل على رؤية
أنقى عن ماهية األمور التي ســـتواجهها ،وكيف وأين تريد أن
تضيف مادتك المبتكرة واألصلية؟
4

ابحث عن شـــريك :كـــن على ثقة بأن تفكيـــر االثنين أفضل
من تفكير شـــخص واحد ،ومعظم األثرياء وأفضل أصحاب
الشركات بدؤوا بمشاريعهم مع فريق من شخصين أو ثالثة.
أنـــت الموظـــف الوحيـــد بشـــركتك .إذا كنت تعتقـــد أنك ال
تستطيع التعامل مع جميع المهام وحدك (اإلدارة ،التصميم،
التطويـــر ،العمـــارة ،واألعمال التجارية) فف ِّكـــر بالعثور على
شريك يمكنه التخفيف عنك.

5

فكِّ ـــر خارج األطـــر التقليدية :إذا كنت جـــاداً بعملك يجب
عليـــك أن تف ِّكـــر بمقدمـــة األمـــور .يجـــب أن تتخيـــل نجاح
شركتك ،وأن تجاهد من أجل توسع الشركة.
6

قـــدم فائدة :إنَّ المشـــروع أقرب ألن يتحقـــق بنجاح عندما
ِّ
يكون هناك حاجة للخدمة التي يقدِّمها .لماذا تقدِّم شيئاً ال
تريده أو ال تجده مفيداً؟!
7

تعلَّم مـــن أخطـــاء اآلخرين ،واســـتمع للنصائـــح :الجميع
يرتكبـــون أخطـــاء .كل األخطاء تســـتطيع أن تتخطاها ،ومن
المهـــم أن تنظـــر إلى أخطـــاء اآلخرين وتتعلَّـــم منها .هناك
شـــيء آخر ،وهو أن المنافســـين في بعض األحيان يمكن أن
يخطئـــوا فانتهز الفرصة لالســـتفادة مـــن تجربتهم ،وليس
ارتـــكاب األخطاء نفســـها ،وتأكد أن هناك أناســـاً أكثر منك
خبرة فاستمع لنصائحهم.
8

تتســـرع جنـــي األربـــاح :إذا اعتقدت أنك ســـتبدأ بجني
ال
َّ
األربـــاح خـــال أيام قليلة ،اذهب وابحـــث عن عمل حقيقي!
إن رجـــال األعمال المبتدئين الذين يمتلكون اليوم شـــركات
ضخمـــة كانوا يملكـــون رؤية طويلة األمد ،ولـــم يكن عندهم
االعتقاد بأنهم سيحصلون على دخل في اليوم التالي.
9

ال تيأس :إن رجال األعمال المبتدئين يستســـلمون بســـهولة
ألســـباب كثيـــرة واضحة :ال يشـــرف على عملهـــم أحد ،وال
يحصلون على دخل ،ويقومون بعمل شـــاق ،أو ســـوء اإلدارة.
لـــذا يجب أن تدرك هذا كله ،والتستســـلم لإلحباط وتيأس
من التقدم وتحقيق النجاح

تكنولوجيـــــا دراســات وآراء

المعايير المشـــتركة بين األجهـــزة المتصلة وبروتوكوالت
االتصاالت.
هـــذه التحديـــات وكذلك الحلـــول المحتملة هـــي من بين
العديـــد مـــن المواضيـــع والقضايـــا التـــي ســـيتم طرحها
للمناقشة في مؤتمر ومعرض  SPSلألتمتة الشرق األوسط
والذي سيعقد في الفترة من  18إلى  19سبتمبر  2018في
أرينا دبي فيستفال.
أمـــا علـــى صعيـــد المشـــاركة الدوليـــة فستشـــارك أكبر
األسماء في مجال األتمتة في الدورة االفتتاحية للمعرض
والمؤتمـــر بما فـــي ذلك شـــركاء اإلطالق الرســـميين من
ألمانيـــا :بيكهوف لألتمتـــة ( )BECKHOFF Automationو
بوش ريكســـروث ( )Bosch Rexrothو سيك ( )SICKو بيلز
( ) Pilzو الب (.)LAPP
كما أن شركة ميتسوبيشي للصناعات الكهربائية( (�Mitsub
 )ishi Electricوالتي مقرها في اليابان ســـتكون شريكاً في
إطالق المعرض في حين أن الشـــركة األمريكية العمالقة
روكويـــل أوتوميشـــن ( )Rockwell Automationســـتكون
الراعي الرسمي للمعرض.
وســـينضم إلـــى هـــذه النخبـــة مجموعـــة مـــن  25عارضاً
متخصصـــاً .ومـــن األمثلـــة على العـــروض الحيويـــة التي
تجعـــل من المؤتمر حدثـــاً مهماً دراســـات الحالة الحائزة
على الجوائز حول أتمتة العمليات اآللية وتصفح اإلنترنت
الصناعـــي لألشـــياء ( )IIoTفـــي مجـــال تغليـــف المـــواد
الغذائية.
ومـــع التوجهات الرقمية التـــي تقود اتجاهات األعمال في
الشرق األوســـط ،تتبنى المؤسسات بشـــكل متزايد حلول
األتمتة في عملياتها .حيث قال مارتن بالمر (المدير العام
لشركة ســـيك الشرق األوسط ) إن دولة اإلمارات العربية
المتحـــدة على وجه الخصوص كانت من أوائل الدول التي
ط ّبقت تقنيات األتمتة المتعلقة بالمنطقة.
وفي الوقت نفسه قال رامي األشقر (مدير تطوير األعمال
فـــي شـــركة بـــوش ريكســـروث) أن معـــرض  SPSلألتمتـــة
الشرق األوسط ســـيكون حدثاً مهماً لقياس مدى انخراط
المســـتخدمين النهائييـــن فيمـــا يتعلق باألتمتـــة" :نريد أن
نساهم ولكن أيضاً التعرف على السوق حيث لم يكن هناك
فعالية تتمحور حول األتمتة في المنطقة حتى اآلن".
وفـــي الوقت نفســـه ســـيوفر المعرض شـــريحة مهمة من
المنتجات األساســـية في أتمتـــة البنية التحتيـــة للتصنيع
والبنـــاء بدءاً مـــن أنظمة التشـــغيل والمكونـــات والبرامج
وتقنيـــة المعلومات والبنية التحتيـــة الميكانيكية إلى تقنية
الواجهـــات ووحـــدات تزويـــد الطاقـــة وأجهـــزة واجهـــات
التفاعل بين اإلنسان واآللة

 % 40من متدربي الشـركــات في اإلمــارات ال يتقـاضـون أجــر ًا
هـــذا مـــا أظهرته دراســـة حملت عنوان "وضـــع البرامج التدريبيـــة ووظائف الخريجين" اإلمـــارات  ،2018أكثر
مـــن  1500طالـــب وخريج ،وأشـــرفت عليها أوليف ،منصة التوظيف المخصصة للشـــباب ،ويرى جون ميشـــيل
غوذيـــر ،الرئيـــس التنفيذي للشـــركة ،أن برامـــج التدريب الداخلي الغيـــر مدفوعة تعتبر مـــن الظواهر الواجب
على الشـــركات التخلي عنها إذا ما أرادت مواصلة اكتشـــاف و ضم أرفع المواهب ،وتحقيق االستفادة القصوى
من برامج التدريب .وقدمت "أوليف" توجيهات من شـــأنها مســـاعدة المؤسســـات في تحديد الراتب األنســـب
للمناصـــب الشـــاغرة لديهم .ويختلف كل قطاع ومنصب عن اآلخر لكن المعـــدل يقدر بحوالي  3000درهم في
الشركات الصغيرة والمتوسطة و 4000درهم في الشركات المتعددة الجنسيات .وأوضح غوذير " :ليس الهدف
مـــن التقديـــم لوظيفـــة تدريبية ما أو قبول واحدة ،تقاضي األجر فقط فـــي المقابل ،بل األمر يتعدى ذلك بخلق
تجربة متكاملة تتيح للمتدربين التعرف أكثر على طبيعة بيئة العمل ،وبالطبع هذا جزء أساسي من التجربة".

رأس المـال البشــري  ..قاطــرة تميــز الشـركــات
تتســـم فلســـفة تطـــور الموظـــف" بأهمية كبرى لدى جميع الشـــركات التـــي تملك أفضل المواهب في الســـوق
التنافســـية .ويُعتبر التطور مســـأل ًة حتمي ًة ،إذ يُشـــ ّكل التغيير ال ُمجدي للموظفين عام ً
ال بالغ األهمية للشـــركات
التي تهدف إلى تحقيق التم ّيز.
وفي هذا المجال تؤكد ميليســـا إل .شـــليم ،المؤسس والمدير العام لشركة "أميليوريت"" :تُع ّر ُ
ف اإلمكانيات على
أ ّنها كمية الموارد التي تملكها بالفعل ،وتتجسد مهمتنا في الحرص على استفادة الموظفين من القدر الحقيقي
لإلمكانيات التي يملكونها .وتُركز "أميليوريت"على ثالث ركائز أساســـية لتحفيز عملية المشـــاركة لدى عمالئها
ولتمكينهم من تحقيق النمو في نهاية المطاف ،وتستند هذه الركائز إلى :العقلية اإليجابية ،وااللتزام ،وال ُملكية
الشـــخصية.وهنا تقول شـــليم" :تتجســـد العقلية اإليجابية في مقولة "بإمكاني القيام بهذا" ،بينما يتمثل االلتزام
في مقولة "أريد أن أقوم بهذا" ،ونهاي ًة تأتي ال ُملكية الشخصية بالقول "سأقوم بهذا" ،وهي تشكل الركائز الثالث
التي تدعم نمونا في ســـبيل تحقيق التغيير ال ُمجدي .نحن نؤمن بكلمات الفنان الشـــهير شون كومبز الذي قال:
"ليس بإمكان األساليب القديمة أن تفتح أمامنا أبواباً جديدة".
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تكنولوجيـــا

صنـاعـة األتمتــة في منطقــة الخليــج تحقـق نمــو ًا مضاعـفــ ًا
تعمـــل صناعـــة األتمتة في منطقـــة الخليج على تحقيـــق نمو مضاعف
خالل الســـنوات الخمس المقبلة ،وحســـب دراســـات حديثة فإن تعافي
أســـعار النفط وخطط التنويع االقتصـــادي الحكومية تعزز الطلب على
تقنيات األتمتة الصناعية والبناء.
كما أورد التقرير الصادر في شهر يوليو  2018عن شركة االستشارات
تيـــك ســـاي ( )TechSciلألبحـــاث أن قيمة ســـوق دول مجلـــس التعاون
الخليجـــي لألتمتـــة الصناعية والبناء ســـترتفع لتصل إلـــى  10.3مليار
دوالر أمريكي في عام  2023من  5.6مليار دوالر في عام  2017بمعدل
نمو سنوي مركب ( )CAGRيبلغ .% 10.7
كذلك الفعاليات العالمية مثل إكســـبو دبي  2020والمشاريع الضخمة
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مثـــل مدينة نيوم في المملكة العربية الســـعودية هـــي أيضاً قوىً دافعة
وراء نظـــم وعمليات التحكـــم المتقدمة في تطوير البنيـــة التحتية ،في
حيـــن أن التركيز على قطاع الصناعات التحويلية بقيادة الصناعة 4.0
يعني أن الشركات تبحث عن تقنيات لرفع اإلنتاج بجودة أعلى.
وأشـــار التقريـــر إلى أن نمو ســـوق األتمتة الصناعية فـــي دول مجلس
التعـــاون الخليجـــي يأتـــي مدعوماً من حقيقـــة أن غالبية ســـكانها من
الشباب المتعلمين الذين هم أكثر وعياً باألتمتة وتطبيقاتها في مختلف
القطاعات بما في ذلك التصنيع والخدمات.
أمـــا التحديـــات التـــي تعرقـــل التنمية فتتضمـــن الحاجة الســـتثمارات
أوليـــة كبيرة فـــي التقنيات الحديثـــة ،كذلك يتعيـــن معالجة نقص>>>

تكنولوجيــا

شــــــركات

ـــــــــ

"مجموعة الباسل" تدخل قطاع المجوهرات في السعودية
تماشـــياً مـــع خططها التوســـعية الطموحـــة إقليمياً ،كشـــفت "مجموعة
الباســـل" عـــن عزمهـــا دخول قطـــاع المجوهرات فـــي المملكـــة العربية
السعودية ،وتجري االســـتعدادات حالياً إلطالق شركة "البيرق لأللماس
والمجوهـــرات" فـــي دفعة قوية لمســـيرة نمـــو المجموعة بقيادة باســـل
الكســـم ،المؤسس والرئيس التنفيذي ،وعمر الكسم ،مدير عالقات كبار
الشـــخصيات ورئيس قسم الحسابات الدبلوماسية .ومن المقرر أن تبدأ
الشركة الجديدة أعمالها رسمياً بحلول نهاية العام الجاري ،لتقدم بذلك
فرصاً وظيفية واعدة للكوادر البشـــرية الســـعودية ،بما يصب في خدمة
جهود التوطين التي تنتهجها الحكومة السعودية.
وتأتـــي الخطـــوة الطموحة بالتزامـــن مع التوقعـــات اإليجابية بأن يحقق
ســـوق الذهب واأللماس في الســـعودية نمـــواً ليصل إلـــى  6مليار دوالر
أمريكـــي بحلـــول العام  ،2022وفـــق تقرير صادر عن "مركز تيك ســـاي
لألبحاث" .ويُعزى النمو المتوقع إلى اتســـاع شريحة الشباب من التعداد
الســـكاني وارتفـــاع الطلب على المجوهرات الحصريـــة والراقية ،فض ً
ال
عن تسارع وتيرة التنمية االقتصادية في المملكة.

جليد في قلب الصحراء

ـــــــــ

تزامنا مع "عام زايد" الخير ،أطلق مكتب المستشـــار الوطني المحدودة الموقع الرســـمي لمشـــروع
"جبـــل جليد اإلمارات" على شـــبكة اإلنترنت  ،www.Icebergs.Worldوذلك لتســـليط الضوء على أهم
محطات المشـــروع والفوائد المرجوة منه بيئياً و إقتصادياً .حيث يهدف المشـــروع لدعم االستجابة
للكوارث المائية كالجفاف في جميع أنحاء العالم وكذلك المشاريع المتعلقة بالمياه لخدمة المجال
اإلنساني.
وتقوم الشـــركة بتطوير تقنية فريدة تخفض من تكاليف المشـــروع وتضمن التقليل من نســـبة ذوبان
الجليـــد خـــال مرحلة النقل الى نســـبة الصفر فـــي المائة ،و يتوقع اإلعالن الرســـمي عن تفاصيل
التقنية المطورة خالل الربع األخير من العام الجاري.
يذكر أن التكلفة التقديرية للمشروع تقدر ب  60 - 50مليون دوالر ،و من المتوقع أن تبدأ المرحلة
التجريبية إلى ســـاحل مدينة بيرث في أســـتراليا أو الى ســـاحل مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا
في النصف الثاني من  ،2019لتبدأ بعدها الخطوات الالزمة لســـحب الجبال الجلدية إلى الســـاحل
الشرقي لدولة اإلمارات في الربع األول من عام .2020
وســـيضع المشـــروع اإلمارات على خارطة الســـياحة الجليدية لتكون أول دولة صحراوية تقدم خيار
الســـياحة القطبيـــة على ســـواحلها مما يوفر علـــى محبي رؤية الجبـــال الجليدية عناء الســـفر إلى
القطبين الشمالي أو الجنوبي.
و يتوقـــع أن يحـــدث وجـــود الجبـــال الجليدية ظاهرة مناخيـــة مصغرة و فريدة مـــن نوعها ،حيث
سيســـاهم وجود الجبال الجليدية ( و هي كتل باردة ) في ســـحب الغيوم الهائمة في بحر العرب
إلى مركز الجبال ،مما يســـبب بحدوث دوامة تتســـبب في هطول لألمطار ،باإلضافة إلى توفير
أعـــذب الميـــاه للمنطقـــة ،لتكـــون دولة اإلمـــارات المركز الرئيســـي لتصديـــر المياه فـــي العالم.

ـــــــــ

ساعات "تاغ هوير" المخصصة للرجال لالحتفال بعيد األضحى
تتيح عالمة "تاغ هوير" للساعات السويسرية الفاخرة تشكيل ًة مختار ًة ومتميز ًة من االبتكارات
العصريـــة ،لتمنح عشـــاقها الهديـــة المثالية التي يبحثون عنها لرســـم االبتســـامة على وجوه
أحبائهـــم احتفـــاالً بعيـــد األضحى المبـــارك .حيث تقـــدم العالمـــة الرائدة ثمانـــي قطع من
أروع التصاميـــم المخصصة للســـيدات والرجال تم إبداعها ضمن رؤية فنية ترضي شـــغفهم
بالحصول على ســـاعات فريدة تعكس شـــخصيتهم الخاصة وتلبـــي رغباتهم .فلطالما ع ّبرت
تشكيالت العالمة من ساعات "موناكو" و"فورموال  "1و"كاريرا" عن ارتباطها الوثيق بتراث "تاغ
هوير" الغني .وتحرص دار الســـاعات العريقة على إبهار محبيها من الســـيدات خالل موســـم
العيـــد بإضافة ميزات جديدة مخصصة حســـب الطلب على نمـــاذج "فورموال  "1تبرز الطابع
ُعد من إبداعات العالمة
المتف ّرد لشـــخصية مرتديها .كما تتألق ســـاعات "لينك ليدي" التي ت ّ
األكثـــر تعبيراً عـــن الطابع األنثوي ،إضافة إلى ســـاعات "كاريرا ليـــدي" المتميزة بحضورها
الرياضي المعاصر لتمنح السيدات خياراً مثالياً إلطاللة جذابة غاية في اإلشراق.
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"بورجـــوارد" تدخل الســـوق األلمانيـــة بإطالقها
الطراز المحدود "بي .إكس 7تي.أس"

ـــــــــ

دخلـــت "مجموعـــة بورجـــوارد" (،)Borgward Group AG
الســـوق األلمانيـــة بنجـــاح كبير مـــع إطالقها النســـخة
المحدودة من ســـيارتها الرياضية "بورجوارد بي أكس7
تـــي .أس" ( .)Borgward BX7 TSورافـــق هـــذا اإلطـــاق
اإلعالن عن الشراكة االستراتيجية الجديدة لـ "مجموعة
بورجوارد" مع سلســـلة مراكز صيانة الســـيارات الرائدة
فـــي ألمانيا "أيه .تي .يو" ( ،)A.T.Uوالتي أســـفرت عن
تطويـــر مفهـــوم خدمة جديد يهـــدف إلى وضـــع نماذج
أعمـــال جديدة للمبيعـــات والخدمات مـــع مزايا خاصة
بالتكلفة والتي يمكن للعمالء االســـتفادة منها .وكشـــفت
الشـــركة أيضاً النقـــاب عن تعييـــن (AUTODIS ESCH/
 ،)MERSCHومقرهـــا لوكســـمبورغ ،كأول مـــوزع لها في
أوروبا ،حيث ســـتقوم بتولي شؤون المبيعات والخدمات
لصالح "بورجوارد" في لوكسمبورغ.
ويدمـــج الطراز الجديد "بورجـــوارد بي أكس 7تي .أس"
بنجاح ما بين قيم العالمة التجارية للشركة والتكنولوجيا
الحديثة .فالحواف العريضة للسيارة الجديدة تعزز من
قوة الجوانب ،ما يمنحهـــا مظهراً رياضياً أكثر رفاهية.
كمـــا تم تصميم الســـيارة "بـــي أكس 7تي .ســـي" بحيث
تكـــون مريحة وديناميكية في نفس الوقت ،حيث تحتوي
على نظـــام ذكي للدفع الرباعي بعزم دوران عند الطلب
مدعوم بمحرك أربع أسطوانات بالحقن المباشر وبقوة
 165كيلو واط ( 224حصان) وعزم أقصى مقداره 300
نيوتن متـــر .وتم تزويد هذا الطـــراز أيضاً بنظام "كارل
كونكت" ( )CARL Connectالشامل للمعلومات الترفيهية
عبـــر اإلنترنـــت ،باإلضافة إلـــى مزايا متطـــورة لألمان
ً
فضـــا عن ضمان
ومجموعـــة واســـعة مـــع التجهيزات،
لمدة أربع سنوات ( 120.000كم).
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 4.3مليار درهم أرباح مجموعة اتصاالت اإلماراتية في النصف األول 2018

ـــــــــ

أعلنـــت "مجموعة اتصاالت مؤخـــرا عن نتائجها المالية الموحدة للنصف األول المنتهي في  30يونيو  ،2018حيث
بلغت قيمة أرباحها الصافية بعد خصم حق االمتياز االتحادي  4.3مليار درهم بنسبة نمو سنوية بلغت .%6
ووصل العدد اإلجمالي لمشـــتركي المجموعة في النصف األول إلى  144مليون مشـــترك بنسبة زيادة سنوية بلغت ،%4
وارتفعـــت قيمـــة اإليرادات الموحدة لتصل إلى  26.2مليار درهم بزيادة ســـنوية بلغت نســـبتها  4في المائة مقارنة
بالنصف األول من العام الماضي  ،2017ونمت قاعدة مشتركي خدمة االتصال الصوتي عبر تقنية  /VOLTE/إلى
أكثر من مليون مشترك.
وقـــال عيســـى محمد الســـويدي رئيس مجلس إدارة المجموعة " :إن النتائج الماليـــة أظهرت المكانة الريادية التي
تحتلهـــا المجموعة في قطاع االتصاالت ،حيث ســـنواصل التركيز على االبتكار وإطـــاق الحلول الرقمية الحديثة،
وذلك لالستفادة من الفرص االستثنائية الواعدة لخدمة القطاعات المختلفة ،ويأتي اإلطالق التجاري لشبكة الجيل
الخامس مؤخرا دلي ً
ال على الجهود الدؤوبة التي بذلتها "اتصاالت" ســـعياً الى تمكين التحول الرقمي في الدولة ".

ً
احتفاال بالذكرى الســـبعين لتأسيس
ســـاعة يد
"بورشه"
ـــــــــ
بمناســـبة مرور  70عام على تأسيس العالمة األلمانية
للســـيارات الرياضية ،أطلقت شـــركة "بورشـــه ديزاين"
ســـاعة يـــد ،تحمـــل اســـم “Datetimer 70Y Sports 1919
 ،”Carتحاكي اإلصدار المحدود لساعات "بورشه" عام
.1948
وطرحت "بورشـــه ديزاين" الساعة بســـعر  2948يورو
( 3450دوالر) ،وذلـــك فـــي متاجـــر ومراكـــز بورشـــه
ديزايـــن ،ولـــدى عدد مـــن الموزعيـــن المحددين.ويبلغ
قطـــر الســـاعة التي تطـــرح (بورشـــه) عـــدداً محدوداً
منهـــا  42ملم ،وهي مصنوعة مـــن التيتانيوم ،ومضادة
للماء حتى  10بار ،ومزودة بتقنية سويســـرية تسمح لها
بالعمـــل حتى  38ســـاعة ،وتحمل الســـاعة من الخلف
شعار “ 70عام”.
قامت (بورشه) بتزيين الساعة بعالمة لسيارة (Porsche
 ،)356وصممـــت عقـــارب الســـاعة وتفاصيلها بشـــكل
مســـتحوى بالكامل من تلك السيارة ،كما صنعت سوار
الســـاعة مـــن جلـــود ذات جـــودة عالية كتلـــك التي يتم
استخدامها في صنع مقاعد سيارات بورش الرياضية.

سياحـة

تطـويـر

جبل جيس يحتضن الهاربين من حر الصيف
نظـــراً النخفـــاض درجات الحرارة في جبل جيس بعشـــر درجـــات عن باقي
مناطـــق دولة اإلمـــارات العربية المتحدة ،يعد موســـم الصيف فتـــرة مثالية
للتمتـــع بالمغامرات المتوفرة في الجبل.
وقـــد أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية الســـياحة خدمة نقل جديدة وفاخرة
تتيح لزوار اإلمارة وســـكانها وصوالً ســـه ً
ال ورحلة ممتعة إلى أعلى قمة جبل
جيـــس .ويمكن حجـــز التذاكر عبر الموقـــع اإللكترونـــي www.jebeljais.ae/
 .shuttlebusوتغطـــي خدمة الحافلة الجديدة ثالثـــة رحالت يومياً من جميع
الفنادق الرئيســـية في إمارة رأس الخيمة وصوالً إلى جبل جيس.
كما شـــهدت حديقة منصة المشـــاهدة افتتاح مطعم " Puroإكســـبريس الذي
يضم أول تراس خارجي مطل على الســـاحل الســـاحر إلمارة رأس الخيمة.
وبفضـــل ما تقدمـــه من قائمـــة مأكوالت خفيفـــة تضم المخبوزات الشـــهية
والبيتزا والســـلطات ،ويســـتقبل "  Puroإكســـبريس" الزوار يومياً من الساعة
 11صباحاً حتى الســـاعة  8مسا ًء طوال أيام األسبوع ومن الساعة  9صباحاً
حتى الســـاعة  8مسا ًء أيام عطلة نهاية األسبوع.

وفي عام  ،2017شهدت اإلمارة نمواً نسبته  % 17في
أعـــداد الزوار القادمين من المملكة المتحدة وحدها
مقارنـــة مع عام  .2016وتســـعى هيئـــة رأس الخيمة
لتنمية الســـياحة إلى زيادة أعداد الزوار من المملكة
المتحدة إلى اإلمارة في عام  2018بنســـبة .% 20
مـــن جانبه ،قـــال ديريك مـــور ،رئيس مجلـــس إدارة
"رابطـــة مشـــغلي الجوالت الســـياحية المســـتقلين":
"ســـررنا بتلقـــي دعـــوة هيئـــة رأس الخيمـــة لتنميـــة
السياحة ،الســـ ّيما أن أعضاء رابطتنا يتطلعون قدماً
إلـــى زيارة هـــذه الوجهة المتميزة التي ســـتنجح دون
شـــك فـــي إرســـاء معايير جديـــدة لقطاع الســـياحة.
ويســـعدنا أيضـــاً الســـفر إلـــى اإلمـــارة مـــع ’طيران
اإلمارات‘ التي تتمتع بشـــبكة رحـــات تغطي العديد
من المطارات في المملكة المتحدة في توفير تجربة
ســـفر مريحة ألعضاء رابطتنـــا الموزعين على أنحاء
المملكة المتحدة".
وبدورهـــا ،قالـــت جيمـــا أنتروبـــس ،رئيـــس قســـم
وكالء الســـفر المتخصصيـــن فـــي "رابطـــة مشـــغلي
الجـــوالت الســـياحية المســـتقلين"" :تتمتـــع إمـــارة
رأس الخيمـــة بالكثير مـــن المقومات الجاذبة لوكالء
الســـفر المتخصصيـــن في "رابطة مشـــغلي الجوالت
الســـياحية المســـتقلين" الذين يبحثون باستمرار عن
وجهـــة جديدة تقـــدم تجربـــة مختلفة عـــن المعهود.
فإمـــارة رأس الخيمـــة توفر مزيجاً مثاليـــاً يجمع بين
الشـــواطئ الخالبة واألنشـــطة والفعاليـــات والتاريخ
العريـــق والثقافـــة األصيلـــة ،وتقـــدم بالتالـــي التنوع
الذي يســـعى إليـــه العديد من أعضـــاء الرابطة"

لنــدن تحــلق فــوق جبــل جيــس
لتمكين عشاق المغامرات من اختبار أطول مسار انزالقي
فـــي العالـــم والواقـــع فـــي رأس الخيمة ،بأســـلوب جديد
ومبتكـــر دون الحاجة إلـــى مغادرة بالدهـــم ،أطلقت هيئة
رأس الخيمة لتنمية السياحة تجربة افتراضية باستخدام
تكنولوجيا الواقع المعزز في لندن ،لتتيح من خاللها لزوار
المســـار االنزالقـــي األطول واألســـرع في قلـــب العاصمة
البريطانيـــة فرصـــة اختبـــار مغامرة "جبـــل جيس فاليت:
أطول مســـار انزالقـــي في العالم" عبر هـــذه التكنولوجيا،
وكأنهم يحلقون فوق جبل جيس ،وتتيح تجربة "جبل جيس
فاليـــت لندن" للمغامريـــن خوض تجربـــة التحليق الفعلي
علـــى المســـار االنزالقي األطول واألســـرع فـــي المدينة،
والواقـــع بالقرب من منطقة ســـاوث بانـــك] [،Southbank
والتمتع في الوقت نفســـه بمشـــاهدة اإلطالالت الساحرة
التي توفرها مغامرة "جبل جيس فاليت" في رأس الخيمة
والتي تم إدراجها في موســـوعة غينيس لألرقام القياسية.

أتقبــليـن الـــزواج بـــي ؟
على ارتفاع  1900متر احتضن أطول مســـار انزالقي
فـــي العالـــم ،رغبة إدريان مـــاكاي البالغ من العمر 30
عامـــاً مـــن مدينـــة بنجالـــور الهنديـــة ،فـــي وضع حد
للعزوبيـــة في أجواء غير تقليدية ،حيث فاجأ خطيبته
ســـوزان كوروفيال بطلب الزواج بهـــا ،مؤكدا أن الحب
كفيل أن يحقق الحياة األســـرية المســـتقرة السعيدة،
وســـاهمت كل من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
وشركة «تورو فيردي» المشغلة للمسار ،في تنفيذ رغبة
إدريان في إتمام مراســـم زواجه بأسلوب فريد ،حيث
تـــم إعداد بعـــض الترتيبات الخاصة بهذه المناســـبة،
وتـــم إعداد لوحـــة كتب عليهـــا" ،أتقبلين الـــزواج بي"
باللغة اإلنجليزية ،قبل التحليق على المسار االنزالقي
البالـــغ طولـــه  2.83كيلومتر لينتظر العريس شـــريكة
حياتـــه التـــي تبعتـــه على المنصـــة المعلقـــة الفريدة،
حيث طلـــب منها الزواج وســـط ذهولهـــا ومفاجأتها.
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سياحــــة

رأس الخيمة تســـتضيف مؤتمر "رابطة مشغلي الجوالت السياحية المستقلين" السنوي في نوفمبر 2018
تستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة فعاليات المؤتمر السنوي
الدولي لـ "رابطة مشـــغلي الجوالت الســـياحية المستقلين" في المملكة
المتحـــدة المزمـــع عقده خـــال الفترة من  22إلـــى  25نوفمبر .2018
وخـــال الحدث ،ستســـتقبل الهيئة أبرز شـــركات الســـفر فـــي المملكة
المتحدة إلى اإلمارة لتعريفهم بالوجهة المتميزة وما تقدمه من عروض
ســـياحية وترفيهية متنوعة .وتجمع "رابطة مشـــغلي الجوالت السياحية
المســـتقلين" تحـــت مظلتهـــا  122شـــركة مـــن أبـــرز منظمـــي الجوالت
الســـياحية المســـتقلين في بريطانيا ،وجميعها تلتزم بالكامل مع ميثاق
الرابطة للجودة وتســـعى إلى تقديم أرقى مستويات خدمة العمالء.
وقـــال هيثـــم مطـــر ،الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة رأس الخيمـــة لتنمية
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الســـياحة" :تســـعدنا اســـتضافة مؤتمـــر "رابطـــة مشـــغلي الجـــوالت
الســـياحية المســـتقلين" الســـنوي الدولي في رأس الخيمة هذا العام.
ففي ضوء ما تزخر به اإلمارة من منتجعات عالمية المســـتوى ســـواء
علـــى شـــواطئها الســـاحرة أو أراضيها الشاســـعة ،ووفـــرة الفعاليات
الثقافيـــة ووجهـــات المغامـــرات الداخلية والخارجية ،نثـــق تماماً بأن
إمـــارة رأس الخيمـــة ســـتكون وجهة جديـــدة ومثيرة الهتمـــام الوفود
القادمـــة مـــن المملكـــة المتحدة ،ومن شـــأنها تقديم تجربـــة ترفيهية
حقيقيـــة ومختلفة .وعلى مدار الســـنوات القليلـــة الماضية ،احتفظت
المملكة المتحدة بمكانتها كأحد أهم أربعة أســـواق ســـياحية رئيسية
إلمـــارة رأس الخيمـــة ،وتواصـــل تســـجيل معـــدالت نمـــو قويـــة">>>

سياحــة

تجربة "ليتل هوتيلير"

تتيـــح تجربـــة "ليتيل هوتيليـــر" لألطفـــال العمل لمدة
نصف يـــوم في الفنـــدق حيث سيشـــاركون في تحمل
مختلـــف المســـؤوليات والواجبـــات ليقوموا من خالل
ذلك بتأدية مجموعة من وظائف الكونسيرج ومساعد
الشـــيف وموظـــف مكتـــب االســـتقبال والمهنـــدس.
وسيحظى جميع األطفال بأزياءٍ رسمية موحدة ُعلّقت
عليها أســـماؤهم .يبـــدأ البرنامـــج التعليمي بجلســـة
توجيهيـــة قبـــل مباشـــرة العمـــل ،وبعـــد ذلـــك يقضي
الموظفـــون الصغار اســـتراحة الغداء فـــي الكافيتريا
بصحبة أعضاء فريق العمل في الفندق.
يوفـــر الفندق الفاخـــر عبر إطالق تجربتـــه التعليمية
الفريـــدة فرص ًة مذهل ًة لألطفـــال تتيح لهم العمل إلى
جانب أعضاء فريق "والدورف أســـتوريا رأس الخيمة"
ليكونوا على موعد مع مغامرة تعليمية ال تُنسى.
يتوفـــر لألطفـــال بين  13 - 8ســـنة مقابل  200درهم
إماراتي للطفل ،و ينبغي الحجز بشكل مسبق.

مخيم االطفال الصيفي في ريكسوس باب البحر!
ســتكون عطلة أطفالك رائعة في نادي ريكســي لألطفال،
مــن خــال فعاليــات المخيــم الصيفــي المذهلــة ،ليتمتعوا
بالرســم علــى الوجــوه وتعلــم الحــرف اليدويــة ودروس
الطبــخ وممارســة األلعــاب المائيــة وغيرهــا العديــد مــن
األنشــطة الترفيهيــة األخــرى.
احجــز لألطفــال واســتمتع بخصــم  30٪لمــدة يــوم شــامل جميــع أفــراد
العائلــة.
للحجز072020000 :

ادفع نصف السعر
احجــز لغايــة  31ديســمبر  2018واســتمتع بإفطــار وعشــاء
لشــخصين باإلضافــة للعديــد مــن األنشــطة المائيــة،
وحيــن تحجــز عــرض اســتراحة المدينــة ويمكنــك االختيار
بيــن فرصــة استشــكاف رأس الخيمــة ،أو االســترخاء
علــى المســبح ،أو فرصــة الدخــول المجانــي لشــاطيء
فنــدق منتجــع وســبا هلتــون دبــل تــري جزيــرة المرجــان
واســتمتع بالرياضــات البحريــة المختلفــة.

تجارب مميزة تبعث على السعادة "هابينس سبا"

يوفر مركز الســـبا عالجـــات الحمام المخصصة التي
تســـتخدم زيوت النعنع البري واليوســـفي من منتجات
 NEOMالغنيـــة بالزيـــوت العطرية الطبيعيـــة .%100
كمـــا يحتضن المركز لفيفاً من خبراء المعالجة الذين
يعملـــون على إزالة التوتر والضغوط عبر عالج تدليك
فروة الـــرأس المنشـــط .ويلي الحمام جلســـة تدليك
"هابينس" لكامل الجسم باستخدام زيوت .NEOM
يتوفـــر العـــرض خـــال أشـــهر الصيـــف .تبلـــغ تكلفة
العرض  595درهم للشـــخص مقابل جلســـة عالجية
لمدة  90دقيقة مع هدية خاصة من عالمة .NEOM
ص

للحجزreservations_dtrak@hilton.com ;072260666:

مخيم الشاطئ في بن ماجد بيتش
تمتــع بإقامــة ليلــة واحــدة فــي الخيمــة الفريــدة التــي
اخترتهــا وتــذوق األطبــاق المشــوية والمشــروبات مــع
الســبا فــي الهــواء الطلــق وحمــام الســباحة الالمتناهــي
والســينما الليليــة تحــت النجــوم والمزيــد مــن األنشــطة
المثيــرة التــي تــم إعدادهــا لكــم.
متى :الخميس والجمعة ،من  4أكتوبر وحتى نهاية أبريل .2019
السعر 799 :درهم لشخصين بالغين.
للحجزMarwa.aldehneh@binmajid.com 0561845805 :

عضوية مركز السبا الصيفية

يتيـــح مركز الســـبا الحائـــز على العديد مـــن الجوائز
المرموقـــة لـــرواده فرصـــة اختبـــار أروع تجـــارب
االسترخاء والتجدد والنشاط هذا الصيف عبر خيار
تســـجيل العضويـــة .وتتيح عـــروض العضويـــة للزوار
وصـــوالً غير محدود إلى حوض الســـباحة والشـــاطئ
علـــى امتـــداد فصل الصيـــف ،فض ً
ال عـــن العديد من
الحســـومات علـــى العالجـــات وعـــروض المأكـــوالت
والمشروبات الفريدة ضمن الفندق .كما يمكن للزوار
االستفادة من  6تجارب عالجية مجانية.
تبلغ تكلفة العرض  2550درهم لـ  3أشـــهر .وتشـــمل
 2مـــن عالجات "كالم ويف" لمـــدة  60دقيقة ،وعالج
"كالـــم ويـــف" واحد لمـــدة  90دقيقة ،وجلســـة واحدة
لعـــاج الوجه لمدة  75دقيقة ،وجلســـتي تدليك لمدة
 30دقيقـــة .كما يشـــمل العرض حســـم بنســـبة %25
على كافة عالجات الســـبا بين يومي األحد واألربعاء،
وحسم  %15بين يومي الخميس والسبت ،وحســـــم % 10
على المنتجات ،وحســـم  %20علـــى خيارات األطعمة
والمشـــروبات والدخـــول المجانـــي لنـــادي األطفـــال
ومنطقة االسترخاء وغرفة المعالجة الحرارية

ترفيـه

عيد االضحى في الريتز كارلتون الوادي
احتفــل بعيــد األضحــى مــع العائلــة واحتفــظ بذكريــات
التنســى فــي رأس الخيمــة ،واســتمتع باالقامــة مــع
بوفيــه إفطــار لشــخصين بالغيــن وطفليــن (مــن  0إلــى
 12ســنة) ،وعشــاء لشــخصين بالغيــن وطفليــن (مــن 0
إلــى  12ســنة) ،باالضافــة لخصــم  ٪ 25علــى عالجــات
الســبا المختــارة.
للحجز 072067777 :

صيــف غورميــد بـرانــش
اســتمتعوا ببوفيــه شــامل ألشــهى األطبــاق ،مــع قائمــة طعــام انتقائيــة
لذيــذة مــن األطبــاق المحضــرة حدي ًثــا مــن مطبخنــا المفتــوح ،مــع
اإلطــال علــى مناظــر خالبــة للخليــج العربــي ،علــى أنغام الموســيقى
الحيــة بينمــا يقضــي أطفالكــم وقتهــم فــي نــادي فليبــرز كيــدر.

متى  :كل جمعة من الساعة  12ظهراً وحتى  4عصرا.
الســعر :تبــدأ األســعار مــن  199درهــم إماراتــي ،مــع دخــول مجانــي

إلى المســبح والشــاطئ ،و تشــمل  %10رســوم خدمة و  %5ضريبة.

للحجز 072066292 :أو fb.cove@rotana.com
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و"أومـــي" ضمـــن الفنـــدق على مـــدار ليلة واحـــدة ،إذ
بإمكانهم اختيار وجبة مقبالت ووجبة رئيســـية وطبق
تحلية ضمن قائمة من الخيارات غير المحدودة.
يتوفر العرض خالل أشـــهر الصيف مقابل  275درهم
للشخص الواحد ،وبشكل يومي لوجبات العشاء فقط.
يجسد فندق "والدورف أستوريا رأس الخيمة" بموقعة المميز
وجهة مثالية للزوار لالســـتمتاع بـــأروع التجارب والمغامرات
الخاصـــة بفصـــل الصيف .كما يتيـــح الفندق لـــرواده اختبار
أرقى مســـتويات الضيافة والخدمة والمرافـــق الفاخرة التي
تتميز بها العالمة ،والتي تالئم قضاء العطالت الرومانســـية
أو العائلية على حد سواء.
ويمكنكـــم االن التمتـــع بحســـم  %20علـــى أفضل األســـعار
المتاحة ،وحسم  %25على أفضل األسعار المتاحة ألعضاء
برنامج "هيلتون أونرز" ،وحجز العرض متوفر لغاية  3سبتمبر
 2018لالقامة لغاية  7أكتوبر  .2018وينبغي حجز العروض
وشراؤها وفق موعد مسبق مدته ثالثة أيام.
نكهات الصيف الخاصة

يوفـــر الفنـــدق لضيوفـــه فرصـــة اســـتثنائية الختبـــار وجهات
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المأكـــوالت الراقيـــة التـــي يحتضنها ،وذلك مـــن خالل مفهوم
مصمـــم خصيصاً لهذا الغرض ،ويتيح مفهوم "نكهات الصيف"
للزوار الفرصة لالســـتفادة من مجموعة واســـعة من العروض
ضمن مطاعم الفندق المميزة ،وذلك مقابل  250درهم إماراتي
للشـــخص الواحد تشـــمل قائمة طعام من  3أطباق وكأس من
شراب العنب الفاخر ،يمتد العرض حتى  31أغسطس .ويتوفر
فـــي مطاعم "غريـــل ليكســـينغتون" و"مرجـــان" و"أومي" وذلك
للضيوف من المقيمين وغير المقيمين في الفندق.
تجربة "داين أراوند"

يتيـــح الفنـــدق لنزالئـــه فرصـــة تـــذوق خيـــارات المأكـــوالت
المتنوعة واالســـتثنائية مـــع تجربة "داين أراونـــد" المصممة
حســـب أذواقهـــم .حيـــث يمكـــن للضيـــوف االســـتمتاع بأروع
األطباق التي تقدمها مطاعم "غريل ليكســـينغتون" و"مرجان"

طيف من التجارب الفنية االستثنائية

يدعـــو فنـــدق "والـــدورف أســـتوريا رأس الخيمـــة"
ضيوفه الستكشـــاف مواهبهم وإبداعاتهم الفنية عبر
مجموعـــة من دروس الفنـــون والحـــرف اليدوية التي
تقام بشـــكل يومي ،وســـتضم هذه التجارب التفاعلية
جميع المستلزمات والمواد الضرورية لإلبداع الفني،
ً
فضـــا عن كونها متاحة للبالغيـــن واألطفال على حد

ســـواء وبعدة لغات عالمية تشمل :اإلنجليزية والعربية
والروسية والفرنسية.
يتوافر العرض بشـــكل يومي على مدار أشهر الصيف
فـــي الفترة بين الســـاعة  5حتى  7مســـا ًء .تبلغ تكلفة
العرض  200درهم إماراتي لكل درس ،أو  800درهم
إماراتي مقابـــل  8دروس باللغات اإلنجليزية والعربية
والروسية والفرنسية>>>" .

FREE INTERIOR DESIGNING
Visit us to design your dream home

WEDDING

PACKAGE

Bedroom Set
Dining Set
Sofa Set

DUBAI: Sheikh Zayed Road +971 4 341 6918 | Abu Dhabi, Mushriff Mall +971 2 447 0966
Abu Dhabi, Musaffah, M-25 +971 2 309 6087 | Al Ain, Bawadi Mall +971 3 7840318 | Sharjah +971 6 566 7551
Dubai Festival City +971 4 232 5220 | Fujairah +971 9 224 9848 | Ras Al Khaimah +971 7 235 5761

Follow Us On:

/danubehome

@danubehome

/danubehome

/danubehome

