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الجاذبيــــــــــة االستثماريـــة

خطـــــــوات للتعافـي
مــن أثــــــار كوفيد 19
قـــراءات يف
كيفية االستفــادة
وقــت األزمـــــــــات

دراسة إحصائيــــة يف

العالقــــات التجاريـــــــــــــــة
الخليجيــــة مـــع الواليــــــات
المتحــــــدة والصيــــــــــــــــن

عبداللـــــه العوضـــــي

ُ
النجـــاح ال َّ
يــورث
ويكـ ّـرس بالعلــــم والعمــــل والمثابــرة وتطويــر الــذات

أسباب
تدعوك لزايرة
البوسنة والهرسك

RAKDED
إعفـاءات بنسبــة
100%

| كلمــة رئيـس التحـريــر |

لتحقيــق رحلــة ملهمــة للعــرب واألجيــال القادمــة ،يجــب

الســير بســرعة أكبــر لتحقيــق إنجــازات أضخــم ،ومــن ال
يســتطيع مضاعفــة جهــده وإنجازاتــه عشــرة أضعــاف لــن
يكــون ضمــن فريــق الحكومــة خــال الفتــرة المقبلــة!

خل ــوة ع ــام الخمس ــين ،م ــاذا بع ــد؟
عناويــن كثيــرة نشــرت عــن حكومــة دولــة اإلمــارات الشــغوفة لدخــول ســباق مســتقبل الخمســين ،والتــي
جــاءت بأجنــدة وطنيــة ومجموعــة مشــاريع اســتراتيجية للمرحلــة الجديــدة بعــد أن أطلقهــا صاحبــا الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم والشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان خــال ترأســهما ألعمــال “خلــوة عام الخمســين”.
وأكــد ســموهما أن الخمســين ســنة القادمــة تحتــاج ســرعة أكبــر وإنجــازات أضخــم ،لتمتــد جــذور البدايــة مــن صحــراء
ٍ
تخطيــط
اإلمــارات إلــى صحــراء المريــخ ،وتكــون رحلــة ملهمــة للعــرب ولألجيــال القادمــة بمــا فيهــا مــن حســن
واستشـ ٍ
ـراف للمســتقبل ،كيــف ال ومــن ال يســتطيع مضاعفــة جهــده وإنجازاتــه عشــر أضعــاف لــن يكــون ضمــن فريــق
الحكومة خالل الفترة المقبلة!
تأتــي خلــوة عــام الخمســين بالتزامــن مــع اســتعدادات دولــة اإلمــارات لالحتفــال باليوبيــل الذهبــي لتأسيســها،
د .عبدالرحمـــن الشايــب النقبـــي

لتعكــس توجهــات القيــادة الرشــيدة بتطويــر النمــوذج التنمــوي للدولــة خــال الخمســين عامــاً المقبلــة ،وذلــك

المديـــر العـــام

مــن خــال حشــدصص الجهــود والمــوارد واإلمكانــات فــي مختلــف الجهــات والقطاعــات .ويرمــي ذلــك إلــى تصميــم
منظومــات وخطــط عمــل جديــدة تشــكل مالمــح رؤيــة اســتراتيجية شــاملة تتشــارك فــي تنفيذهــا كافــة الجهــات
والمؤسســات وفئــات مجتمــع اإلمــارات ،بمــا يضمــن وصــول الدولــة إلــى المركــز األول عالميــاً كأكثــر الــدول تميــزاً
جــودة للحيــاة بحلــول الذكــرى المئويــة لتأسيســها.
وأفضلهــا
ً
كمــا أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم“ :أن دولــة اإلمــارات حققــت خــال العقــود واألعــوام
الماضيــة إنجــازات متميــزة فــي مختلــف المجــاالت ..واإلمــارات أصبحــت أرض الفــرص وتحقيــق الطموحــات فــي عيــون
الشــباب ورواد األعمــال والمســتثمرين ..لدينــا بيئــة اقتصاديــة جاذبــة ..وبنيــة تحتيــة متطــورة ..وأطــر تشــريعية مرنــة
وداعمــة لنمــو األعمــال ..واألهــم مــن ذلــك مجتمــع متســامح ومترابــط وأســلوب حيــاة يحــرص علــى ســعادة اإلنســان
واألســرة ويجعــل مــن اإلمــارات وطنــاً لــكل مــن يعيــش علــى أرضهــا ،باإلضافــة لوجــود قيــادة تضــع رؤيــة واضحــة
متمثلــة بصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان”.
أتــى االقتصــاد والقطاعــات المختلفــة فــي قلــب النقاشــات والخطــط والــرؤى مــن خــال التركيــز علــى بنــاء اقتصــاد
مســتقبلي تنافســي ،إذ تمحــورت حــول تعزيــز تنافســية االقتصــاد الوطنــي وترســيخ نمــوذج اقتصــادي مســتقبلي
قائــم علــى المعرفــة واالبتــكار ويشــكل بيئــة حاضنــة ومحفــزة لريــادة األعمــال ونقطــة جــذب لالســتثمارات العالميــة
فــي مختلــف مجــاالت النشــاط االقتصــادي .األمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً علــى تنافســية الدولــة وموقعهــا العالمــي
فــي مختلــف المؤشــرات االقتصاديــة مــن خــال تصميــم بيئــة األعمــال المســتقبلية وتحفيــز ريــادة األعمــال ،وصياغــة
مســتقبل التجــارة الخارجيــة والشــراكات واســتقطاب االســتثمارات وأصحــاب المواهــب والمهــارات ،وبنــاء قــدرات
المســتقبل،فضال عــن صــب االهتمــام علــى القطاعــات االقتصاديــة
الكــوادر الوطنيــة وتأهيلهــا لقيــادة اقتصــاد
ً
ـا عــن التركيــز علــى التحديــات
الجديــدة ،مثــل الرقمنــة والنمــو األخضــر ،واألمــن الغذائــي واإلنتاجيــة ،وغيرهــا .فضـ ً
التــي ســتواجه االقتصــاد فــي دولــة اإلمــارات والعالــم ،والمتغيــرات المســتقبلية التــي ســتؤثر علــى النشــاط
االقتصــادي ،وســبل تطويــر الحلــول االســتباقية لتحدياتهــا.
كلمــة شــكر وتقديــر لكافــة فــرق العمــل واللجــان علــى كافــة المســتويات وللمجتمــع فــي مشــاركته ببنــاء
منظومــة الخمســين القادمــة بجعــل اإلمــارات فــي مقدمــة الــدول علــى كافــة الصعــد ،بمــا يعــزز تنافســيتها ويجعــل
لهــا الــدور الريــادي فــي مزاحمــة الــدول التــي ســتقود الخمســين القادمــة.
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تصــدر مجلــة أعمــال رأس الخيمــة عــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة،

لدعــم وتطويــر بيئــة األعمــال وتســليط الضــوء علــى أفضــل
الممارســات فــي رأس الخيمــة.

المشـرف العـام

الشيخ محمــد بن كايـــد القاسمــي
رئيـس التحريــر

د .عبدالرحمــن الشايـب النقبــي
مديـر التحريــر

عائشــة عبيــد العيــان
هيئــة التحريــر

مريــم حاجـــي محمــد

نبراس شفيــق أبو زيــدان

الرؤيـــــة:

أن تكون رأس الخيمة الوجهة المفضلة لممارسة األعمال في المنطقة.

الرســالـــة:

تخطيـــط النشـــاط االقتصـــادي وتنظيمـــه ،ودعـــم جهـــود ترويـــج االســـتثمار ،وتنافســـية
بيئـــة األعمـــال؛ لتحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة فـــي اإلمـــارة اعتمـــاداً علـــى
كـــوادر مؤهلـــة ونظـــم ذكيـــة متكاملـــة قائمـــة علـــى المعرفـــة واالبتـــكار لتحقيـــق
ســـعادة المجتمـــع.

األهداف االستراتيجيــــة:

•تعزيز النمو االقتصادي المتنوع والمستدام عن طريق جذب االستثمار وتشجيعه.
•تطوير بيئة األعمال وفق معايير التنافسية العالمية.
•تطوير أعمال الرقابة والحماية التجارية وحماية المستهلك.
•تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل وتوفير القيمة المضافة.

فريـق عمـل شركــة نيـو جينيـريشـن
خولــة إبراهيــم

عبدالعزيــز العليــــوي
زينة عبـــود

زينـــب شيحة

دارين أبو الخيــــر

ماهــر صفـي الديــن

•رفع الكفاءة المؤسسية لخدمات الدعم المؤسسي وتعزيزها .
•تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار ونشر المعرفة والتميز المؤسسي.

القيم المؤسسيــــة:

المواطن ــة اإليجابي ــة :تحم ــل المس ــؤولية بإيجابي ــة وتلبي ــة احتياج ــات كاف ــة المتعاملي ــن

وتجاوزه ــا  -إن أمك ــن ـ (اخ ــدم مبتس ــماً ) .

الســـعادة المؤسســـية :نســـعى دائمـــا إلـــى الفـــوز بســـعادة موظفينـــا ومتعاملينـــا
وشـــركائنا والمجتمـــع (اســـعد المجتمـــع) .

لإلعالنــــات والتواصـــــل
050 6900399

اإلبـــداع واالبتـــكار والمبـــادرة :نريـــد مـــن موظفينـــا أن يبـــادروا بـــكل مـــا هـــو جديـــد
وإبداعـــي ومبتكـــر (كـــن مبـــادراً مبتكـــراً ).

ـدة متكامل ــة
النزاه ــة والش ــفافية :تطوي ــر إط ــاراً للحوكم ــة المؤسس ــية وتبني ــه كعقي ـ ً
نتحل ــى به ــا .
مشـــاركة المعرفـــة :فريـــق واحـــد بمعـــارف موحـــدة نتشـــاركها جميعـــا (شـــاركهم
معرفتـــك).

050 899 5669
الموضوعات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ،وال تمثل بالضرورة
رأي دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة .ورغم الجهود

تابعوا الدائــرة على وسائل التواصــل االجتمــاعي

E

لتحري الدقة ،فإن المجلة ال تتحمل مسؤولية أية أخطاء في
المعلومات الواردة.

للتــواصـــل
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 42تهــدف هــذه المشــاريع إلــى تلبيــة تطلعــات

كيفي تتخطــى عامـــــك األول بنجـــاح

ـــــــــ

والدي قدوتي ،وطمـــوحي ال حـــدود له

32

إن كنــت تمتلــك الطمــوح الكافــي ال تتأخــر
فــي دخــول عالــم األعمــال ،خصوصــاً وأن دولــة
اإلمــارات قــد هيــأت كل مقومــات النجــاح.

ـــــــــ

لتطويــر مشــاريع مســتدامة فــي رأس الخيمــة

الباحثيــن عــن تجــارب آمنــة وشــاملة وســط
الواقــع الجديــد الــذي يشــهده ســوق الســفر.

 4خطـــــــــوات ستساعـــــــــد الشــركات الصغيــرة

 5أسبــــاب تدعــوك لزيـارة البوسنــة والهرســك

الشــركات التــي ســتتمكن مــن الصمــود،

وطقســها الرائــع ،وثقافتهــا الغنيــة ،واحــدة

لتتعافــى بعــد جائحــة كورونـــا.

36

ســيكون لهــا دوراً محوريــاً فــي اســتئناف
النمــو االقتصــادي فــي الســنوات المقبلــة.

 46أضحــت البوســنة والهرســك بتاريخهــا المميــز،
مــن أكثــر الــدول األوروبيــة نمــواً ســياحياً فــي

االقتصـاد العالمي

ـــــــــ

كمحاسب...

ـــــــــ

41

قراءات في كيفية االستفادة من
األزمات

ـــــــــ

50

تعيينــــات جديدة في أسواق العمل

الســنوات األخيــرة.
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ـــــــــ

الصناعــة في اإلمــارات ...

مرحلـة جديدة من الجاذبيـة االستثماريـة

12

تعــد اإلمــارات مركــزاً عالميــاً للثــورة
الصناعيــة الرابعــة وأصبحــت نموذجــاً
عالميــاً رائــداً فــي المواجهــات االســتباقية
لتحديــات المســتقبل.

إستونيــا ..قصــــة نجــاح

ـرعة
 16واحــدة مــن أكثــر الــدول األوروبيــة سـ ً
فــي النمــو االقتصــادي ،وتعــد مــن أكثــر
الــدول التــي تضــم مشــاريع ناشــئة .

20

مـال وأعمــال

24

ـــــــــ

 ... STREIT GROUPأكبــر شركـــة

لتصفيــح السيــارات فـي العالــم

 24مجموعــة ســتريت بــدأت عملياتهــا في إمارة
رأس الخيمــة منــذ عــام  2005وتوســعت

عبــر األعــوام الماضيــة لتكــون أكبــر منشــأة
فــي العالــم للســيارات المصفحــة.

16

12

العالقــات التجاريـــــة الخليجيـة مع الواليـات
المتحــــدة والصيــــــن 2018-2001

28

دراســات إحصائيــة لفهــم لتركيبــة
الســلعية للتجــارة الخليجيــة ،وتدفقــات
االســتثمار األجنبــي المباشــر ،والميــزان
التجــاري
ا لخليجــي .

24
6

24

28

واالنكشــاف

االقتصــادي

|

حــول الخبـــــر

بانورامـــا اقتصـــادية

|

اقتصاديـــة رأس الخيمـــة
تعلن إعفـــاءات بنسبــة % 100
لقطاعــات محـــددة

تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ

ســعود بــن صقــر القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى
حاكــم رأس الخيمــة ،بدعــم قطاعــات األعمــال
وتمكيــن النشــاط االقتصــادي فــي اإلمــارة ،أعفــت
ّ
دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي رأس الخيمــة،
شــركات تنظيــم المعــارض وصــاالت األفــراح
والمناســبات مــن رســوم الترخيــص التجــاري لعــام
 2021وكذلــك ومــن المخالفــات غرامــات التأخيــر
التــي ترتبــت عليهــا بشــكل كامــل وبنســبة ،%100
وشــملت التوجيهــات األخيــرة ســريان اإلعفــاء

سلســلة متكاملــة مــن الحــزم التحفيزيــة التــي أقرتهــا اإلمــارة خــال العــام الماضــي وشــملت

لمــدة عــام مــن تاريــخ اعتمــاده بحيــث تســتفيد منــه

مختلــف القطاعــات ،بمــا فــي ذلــك دعــم  15ألــف شــركة ،وخصــم  %25علــى تأشــيرات اإلقامــة

المنشــآت المشــمولة باإلعفــاء فــي حــال تجديدهــا

الجديــدة ألفــراد األســر ،وإعطــاء فتــرة ســماح مدتهــا  60يومــاً لتمديــد الرخــص التجاريــة،

للرخصــة وفقــاً لتواريــخ انتهــاء الرخصــة التجاريــة.

وإعفــاء مســتأجري األســواق المملوكــة مــن قبــل البلديــة مــدة  3أشــهر ،وتخفيــض رســوم

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا الدعــم يضــاف إلــى

إصــدار البطاقــات الصحيــة ،وغيرهــا الكثيــر مــن حــزم الدعــم األخــرى.

لرواد األعمال في مجال األلعاب اإللكترونية
راكز تُ طلق باقتها
ّ
المخصصة ّ

المخصصــة
أطلقــت مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) باقــة تأســيس األعمــال
ّ

لألعمــال المرتبطــة باأللعــاب اإللكترونيــة حرصــاً منهــا علــى دعــم شــريحة المســتثمرين

مطوري البرامــج واألجهزة والناشــرين
ورواد األعمــال فــي مجــال األلعــاب اإللكترونيــة والتــي تشــمل
ّ

ومقدمي خدمات البث ومزودي خدمات الدعم.

تضــم الباقــة الحديثــة  18نشــاطاً متعلقــاً بمجــال األلعــاب اإللكترونيــة وخدمــات الدعــم ،حيــث يمكــن
للمســتثمرين اختيــار ثــاث أنشــطة فــي رخــص أعمالهــم األساســية كحــد أقصــى ،إضافــة إلــى إمكانيــة
اســتخدام مركــز كومبــاس لألعمــال مــن راكــز والــذي يوفــر مســاحات عمــل خاصــة ومشــتركة
بمســاحات متنوعــة .كمــا يســمح المركــز للمســتثمرين إمكانيــة التواصــل مــع أعضــاء مجتمــع االٔعمال
الذيــن يشــاركونهم نفــس الميــول .وقــد تــم طــرح عروضــاً تشــجيعية بمناســبة إطــاق الباقــة تشــمل
رســوم التجديــد ذاتهــا مــدى الحيــاة وإعفــاء مــن رســوم تأشــيرة اإلقامــة الســارية لمــدة  3ســنوات.
تبــدأ تكلفــة باقــة تأســيس أعمــال األلعــاب اإللكترونيــة مــن  7725درهــم .للمزيــد مــن المعلومــات
حــول الباقــة ،يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي .www.rakez.com

برنامـــج «راك زوم»
للترويــــج عن المنشــآت التجـاريـــة
أطلقــت

اقتصاديــة

رأس

الخيمــة

«راك زوم» ،كإحــدى مبادراتهــا لدعــم
قطاعــات األعمــال ،والتــي تعنــي بترويــج
ودعــم المنشــآت التجاريــة فــي اإلمــارة،
وإبــراز دورهــا محليــاً وعالميــاً  ،بمــا يعــزز
تنافســيتها كجــزء مــن اســتراتيجية الدائــرة
لتعزيــز ســمعة المنتــج المحلّ ــي انطالقــاً مــن
األســواق المحليــة ووصــو ًال إلــى األســواق
اإلقليميــة والعالميــة.
J U N E , J U LY, 2 0 2 1
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حــــول الخبــــــــــــــر
تحـــــت الضــــــــــــوء
شـــــركــــــــــــــــــــاء

محمـــد بــــن سعـــــــــــود
يطلــع على إنجازات مركــــز
رأس الخميـــة لإلحصـــــــاء
اطلـــع ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن ســـعود بـــن
صقـــر القاســـمي ولـــي عهـــد رأس الخيمـــة رئيـــس
المجلـــس التنفيـــذي لإلمـــارة ،خـــال زيارتـــه مركـــز
رأس الخيمـــة لإلحصـــاء والدراســـات ،علـــى ســـير
العمـــل ،وأبـــرز اإلنجـــازات التـــي حققهـــا المركـــز،
إضافـــة إلـــى الخطـــط والمشـــاريع واســـتراتيجيات
المركـــز للمرحلـــة القـــادم.
وكان فـــي اســـتقبال ســـموه ،الدكتـــور
عبدالرحمـــن الشـــايب النقبـــي رئيـــس مجلـــس
إدارة مركـــز رأس الخيمـــة لإلحصـــاء والدراســـات،
والدكتـــور محمـــد عبـــد اللطيـــف خليفـــة األميـــن
العـــام للمجلـــس التنفيـــذي إلمـــارة رأس الخيمـــة
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة مركـــز رأس الخيمـــة
لإلحصـــاء والدراســـات ،ونجـــوى نجيـــب يعقـــوب

والتنافســـية لإلمـــارة ،إلـــى جانـــب الدراســـات

وش ــركات القط ــاع الخ ــاص ،وكذل ــك المؤسس ــات

المديـــر التنفيـــذي لمركـــز رأس الخيمـــة لإلحصـــاء

االقتصاديـــة واألنظمـــة اإللكترونيـــة المختلفـــة

العالمي ــة لتعزي ــز مفه ــوم استش ــراف المس ــتقبل

والدراســـات.

لالرتقـــاء بتنافســـية اإلمـــارات العالميـــة وتطويـــر

للدول ــة وف ــق معايي ــر تقاري ــر التنافس ــية العالمي ــة.

وخـــال الزيـــارة التـــي رافقـــه فيهـــا الشـــيخ
أرحمـــه بـــن ســـعود بـــن خالـــد القاســـمي مديـــر

وأثنـــى ســـمو ولـــي عهـــد رأس الخيمـــة علـــى

النقبــي إلــى أن زيــارة ســمو ولــي عهــد رأس الخيمــة

القســـم اإلعالمـــي لمكتـــب ســـمو ولـــي عهـــد

الجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا المركـــز ،مـــن خـــال

للمركـــز تأتـــي وفـــق رؤيـــة وتوجيهـــات صاحـــب

ـرح مفص ــل ع ــن
رأس الخيم ــة ،اس ــتمع س ــموه لش ـ ٍ

إعـــداد الدراســـات وتطويـــر المنظومـــة اإلحصائيـــة

الســـمو الشـــيخ ســـعود بـــن صقـــر القاســـمي عضـــو

فـــي اإلمـــارة ،واعتمـــاد أفضـــل التقنيـــات الحديثـــة

المجل ــس األعل ــى حاك ــم رأس الخيم ــة م ــن منطل ــق

إحصائـــي حديـــث ومتكامـــل لدعـــم السياســـات

فــي مج ــال البيان ــات واإلحص ــاء والعم ــل المش ــترك

حـــرص ســـموهما علـــى االرتقـــاء بالمنظومـــة

التنمويـــة ومتطلبـــات التصنيفـــات الســـيادية

مـــع الشـــركاء فـــي الجهـــات المحليـــة واالتحاديـــة

اإلحصائيـــة نحـــو الريـــادة والتميـــز والتنافســـية.

أهـــداف المركـــز مـــن حيـــث تنظيـــم وبنـــاء نظـــام

8

المنظومـــة اإلحصائيـــة.

مــن جانبــه ،أشــار الدكتــور عبــد الرحمــن الشــايب

|
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عموميـــــــة سيراميـــــك رأس
ً
مليونا
الخيمــة تقـر توزيـــع 74.5
ً
أرباحـــا نقديـــة

برئاســـة الشـــيخ خالـــد بـــن ســـعود

القاســـمي رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة
ســـيراميك رأس الخيمـــة ،أقـــرت الجمعيـــة
العموميـــة لســـيراميك رأس الخيمـــة توزيـــع 7.5
فلس ــاً للس ــهم بقيم ــة  74.5ملي ــون دره ــم أرباح ــاً
نقدي ـ ًـة ،وش ــهدت الجمعي ــة انتخ ــاب  7أعض ــاء ج ــدد
ممثلي ــن ع ــن المس ــاهمين وتحدي ــد أتعابه ــم وفق ــاً
للبن ــد  4م ــن الم ــادة  40لدلي ــل حوكم ــة الش ــركات
المســـاهمة العامـــة .وأوضـــح عبـــدهللا مســـعد،

الثال ــث م ــن  ،2020ووصل ــت لمس ــتويات م ــا قب ــل

الرئي ــس التنفي ــذي للمجموع ــة أن إجمالــي إي ــرادات

الجائح ــة فــي قطاع ــي الب ــاط واألدوات الصحي ــة،

إجمالــي إيــرادات الشــركة بلــغ  2.35مليــار

الشـــركة بلـــغ  2.35مليـــار درهـــم ،بتراجـــع %8.7

وم ــع ذل ــك فق ــد اس ــتمر أداء مس ــتلزمات المائ ــدة

درهــم ،بتراجــع  % 8.7نتيجــة انخفــاض إيــرادات

نتيجـــة انخفـــاض إيـــرادات الربـــع الثانـــي بســـبب

بالتأثـــر نتيجـــة الموجـــة الثانيـــة للجائحـــة وإغـــاق

الربــع الثانــي بســبب اإلغالقــات المصاحبــة

لجائحــة كورونــا

اإلغالق ــات المصاحب ــة لجائح ــة كورون ــا ،وباس ــتبعاد

قطـــاع الفنـــادق ،إذ انخفـــض هامـــش الربـــح

نتائ ــج الرب ــع الثانــي ،ارتفع ــت اإلي ــرادات  %1لتبل ــغ

اإلجمالــي الكلــي بواقــع  120نقطــة أســاس بنسبـــة  %32.0علــى أســاس ســنوي بســبب انخفــاض اإليــرادات

 1.94مليـــون درهـــم ،وفـــي الســـعودية ارتفعـــت

وخســائر توقــف المصنــع أثنــاء عمليــات اإلغالقــات فــي الربــع الثانــي مــن  .2020وكشــف عبــدهللا مســعد،

اإليـــرادات  %57.9علـــى أســـاس ســـنوي بســـبب

ع ــن ارتف ــاع هام ــش الرب ــح اإلجمالــي الكل ــي فــي الرب ــع الراب ــع م ــن  ،2020بواق ــع  80نقط ــة أس ــاس س ــنوي

إدخـــال أحجـــام بـــاط مختلفـــة والتركيـــز علـــى
مبيعـــات الجملـــة والتجزئـــة وأيضـــاً فـــرض رســـوم

مســـجال  77مليـــون درهـــم أرباحـــاً  ،بزيـــادة مبيعـــات الشـــركة  %5مقارنـــة بعـــام ،2019
بنســـبة %34.4
ً

وارتفـــع  %15مقارنـــة بالربـــع الثالـــث لعـــام  2015الفتـــاً إلـــى أن هامـــش الربـــح اإلجمالـــي للبـــاط ســـجل

مكافحة اإلغراق.

أعلــى مســتوى لــه بنسبــــــــــــة  ،%34.8ويعكــس االرتفــاع فــي هوامــش الربــح اإلجماليــة تحســن الكفــاءات

وأض ــاف :ش ــهدت األس ــواق تعافي ــاً فــي الرب ــع

والعملي ــات اإلنس ــيابية ،م ــا يجع ــل الش ــركة فــي وض ــع ق ــوي لمواصل ــة التعافــي م ــن تأثي ــر كورون ــا.

% 2.5

ً
ً
متوقعـا
نــموا
القتصاد رأس الخمية خـالل عامني

صنفــت ســتاندرد آنــد بــورز جلوبــال للتصنيــف
ّ

االئتمانــي التصنيــف االئتمانــي الســيادي إلمــارة
رأس الخيمــة عنــد -Aمســتقرة  A-2وأوضحــت
الوكالــة أنهــا تتوقــع عــودة اقتصــاد رأس الخيمــة
إلــى نمــو بنحــو  %2.5فــي المتوســط خــال الفتــرة
 2021ـ  2024بدعــم عــودة أســرع لألوضــاع إلــى
طبيعتهــا محليــاً فــي اإلمــارات بفضــل توزيــع ســريع
وواســع للقاحــات ضــد "كوفيــد ."19
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شـــراكة بيـن
مالية رأس الخميـة ورينبـروك
وقــع اختيــار دائــرة الماليــة بــرأس الخيمــة علــى
منتـــج ( )MeRLINلرقمنـــة أنظمـــة مشـــترياتها
العامـــة مـــن أجـــل تحســـين الكفـــاءة والمســـاءلة
والشـــفافية فـــي مختلـــف العمليـــات .وينســـجم
هـــذا التعـــاون مـــع المســـاعي القائمـــة لقيـــادة
دولـــة اإلمـــارات فـــي ســـبيل زيـــادة الفاعليـــة
فـــي شـــتى مجـــاالت القطاعيـــن العـــام والخـــاص
بواســـطة الحلـــول الرقميـــة.
وبموجـــب ميثـــاق المشـــروع ،ســـتقوم دائـــرة
المالي ــة باس ــتخدام منت ــج ( ،)MeRLINح ــل الش ــراء
المباشــر االســتراتيجي الــذي يتيــح أتمتــة متكاملــة
وسلســـة لعمليـــات المشـــتريات .بينمـــا سيســـاعد
( )MeRLINالدائـــرة فـــي تخطيـــط وإدارة عالقـــات
المورديـــن وتقديـــم الدعـــم المتعلـــق بالتحليـــات

أعلـن بنـك رأس الخيمـة الوطنـي عـن تسـجيل صافـي أربـاح خلال الربـع األول  2021بنحـو

المتقدمـــة خـــال رحلـــة تحولهـــا الرقمـــي ،كمـــا

 113.9مليـون درهـم بتراجـع  %25.8مقارنـة مـع  153.5مليـون درهـم أربـاح الربـع األول

ســـيتيح ( )MeRLINللدائـــرة تحقيـــق أهدافهـــا

 ،2020وبزيـادة  %70.8بالمقارنـة مـع الربـع األخيـر من عـام  .2020ووصل إجمالـي الموجودات في

التنمويـــة الوطنيـــة والمتمثلـــة فـــي تحســـين

 31مـارس /آذار  2021إلـى  53.2مليـار درهـم ،مـا يمثـل زيادة  %0.9منذ بداية العـام وحتى تاريخه،

كف ــاءة الخدم ــات العام ــة المقدم ــة وتطوي ــر رأس

بفضـل التحسـن الـذي شـهده البنك في إجمالي القروض والسـلف والقـروض المقدمة إلى البنوك

المـــال البشـــري.

ليسـجل انخفاضاً بنسـبة %0.8
األخـرى واالسـتثمارات .وبلـغ إجمالـي اإليرادات  800.9مليون درهم،
ّ

وق ــام رئي ــس مجل ــس إدارة “رينب ــروك” الش ــرق

بالمقارنـة مـع الربـع األخيـر مـن عـام  .2020كمـا انخفضـت النفقـات التشـغيلية للربـع األول مـن

األوســـط ،محمـــد حســـن النومـــان ،ومديـــر عـــام

العـام الجـاري بواقـع  %10.2مقارنـة فـي الربـع األول مـن عـام  .2020وقـال بيتـر إنجالنـد ،الرئيـس

دائـــرة الماليـــة بـــرأس الخيمـــة ،يوســـف علـــي

سـجل بنـك رأس الخيمـة الوطنـي خلال الربـع السـنوي
التنفيـذي لبنـك رأس الخيمـة الوطنـي:
ّ

كبـــار المســـؤولين مـــن كال الطرفيـــن.

مخصص خسائر االئتمان بقيمة  123.4مليون درهم على أساس سنوي.

محم ــد ،بتوقي ــع اتفاقي ــة ميث ــاق المش ــروع بحض ــور
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 113.9مليـون درهـم أربـاح بنك رأس الخميــة يف الربـع األول

أداء قويـاً ومدعومـاً بالزخـم القـوي مـن جميـع قطاعـات أعمالنـا وتجلّ ـى ذلـك فـي انخفـاض
الحالـي ً

|

تحـــت الضــــوء

بانورامـــا اقتصـــادية

|

تعــد دولــة اإلمــارات مركــزاً عالميــاً للثــورة الصناعيــة
الرابعــة وأصبحــت نموذجــاً عالميــاً رائــداً فــي

المواجهــات االســتباقية لتحديــات المســتقبل

الصناعــة يف اإلمــارات
مرحلـة جديدة من الجاذبيـة االستمثاريـة

يقــف االقتصــاد اإلماراتــي عــى مشــارف مرحلــة جديــدة ،خاصــة عــى مســتوى القطــاع الصناعــي ،وهــي مرحلــة
تفتــح أبوابــا ً جديــدة مــن االســتثمارات الصناعيــة المحليــة والدوليــة ،وتــؤدي إىل ضمــان األمــن الصناعــي
االســتراتيجي للدولــة مــن جهــة وتعزيــز عناصــر القــوة المتمثلــة يف االبتــكار والتكنولوجيــا المتقدمــة
وتطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
تق ــدم اإلم ــارات نموذج ــاً حيوي ــاً  ،فــي مج ــال االس ــتثمارات

اإلمــارات رائــدة الصناعـــات المرتبطــة بالتكنولوجيـــا

المختلف ــة ،بم ــا فــي ذل ــك االس ــتثمارات الصناعي ــة ،وه ــي

تعـــد دولـــة اإلمـــارات مـــن الـــدول األبـــرز فـــي الشـــرق األوســـط

بيئ ــة حاضن ــة له ــذه االس ــتثمارات ،وجاذب ــة لالس ــتثمارات الجدي ــدة،

والعالـــم فـــي تركيزهـــا علـــى الصناعـــات المرتبطـــة بالتكنولوجيـــا،

خصوصــاً  ،أن بيئــة األعمــال اإلماراتيــة ،ذات معاييــر وتنافســية عاليــة

حيـــث كان صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم،

م ــن حي ــث الش ــفافية وس ــيادة القان ــون وق ــدرة االقتص ــاد اإلماراتــي

نائـــب رئيـــس الدولـــة ،رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ،حاكـــم دبـــي رعـــاه

علـــى االزدهـــار ،فـــي ظـــل حالـــة مـــن االســـتقرار راكمـــت أســـاس

هللا  ،..أطل ــق اس ــتراتيجية اإلم ــارات للث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة فــي

نجاح ــات كب ــرى عل ــى صعي ــد القط ــاع الصناع ــي ،م ــن بينه ــا وج ــود

س ــبتمبر  ،2017والت ــي ته ــدف إل ــى تعزي ــز مكان ــة دول ــة اإلم ــارات

أكثر من  21منطقة صناعية حرة متكاملة في الدولة.

كمركـــز عالمـــي للثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة ،والمســـاهمة فـــي
تحقيـــق اقتصـــاد وطنـــي تنافســـي قائـــم علـــى المعرفـــة واالبتـــكار

حافـــز كبيــر لصناعـات متعـددة

والتطبيقـــات التكنولوجيـــة المســـتقبلية التـــي تدمـــج التقنيـــات

يمث ــل الدع ــم ال ــذي تقدم ــه اإلم ــارات للقط ــاع الصناع ــي ،حاف ــزاً

الماديـــة والرقميـــة والحيويـــة ،وتجســـد االســـتراتيجية توجهـــات

كبيـــراً للمســـتثمرين المحلييـــن واألجانـــب ،خصوصـــاً فـــي مجـــاالت

الحكوم ــة فــي أن تصب ــح دول ــة اإلم ــارات نموذج ــاً عالمي ــاً رائ ــداً فــي

الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمـــة وصناعـــات

المواجهـــة االســـتباقية لتحديـــات المســـتقبل ،وتطويـــع التقنيـــات

التقنيـــات والـــذكاء الصناعـــي والصناعـــات الفضائيـــة والطبيـــة

واألدوات التــي توفرهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة لخدمــة المجتمــع.

والطاقـــة النظيفـــة والمتجـــددة واآلالت والمعـــدات والمطـــاط
واللدائـــن والمـــواد الكيميائيـــة والصناعـــات النفطيـــة والصناعـــات
الثقيلـــة الخاصـــة بالحديـــد واأللومنيـــوم واألجهـــزة اإللكترونيـــة
والكهربائيـــة والصناعـــات الدوائيـــة واألغذيـــة والمشـــروبات.

االستراتيجـــة الوطنيــــة للصنــاعة
ويأتـــي إطـــاق االســـتراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة والتكنولوجيـــا
المتقدمـــة " ،"Operation 300Bnكبرنامـــج وطنـــي شـــامل

إضافـــة إلـــى قطاعـــات صناعيـــة مرتبطـــة بالطيـــران والســـفن

ومتكام ــل يه ــدف لزي ــادة مس ــاهمة القط ــاع الصناع ــي فــي النات ــج

البحريـــة والصناعـــات الدوائيـــة والمعـــدات الطبيـــة والمعـــادن

المحل ــي فــي الدول ــة م ــن  133ملي ــار دره ــم إلــى  300ملي ــار دره ــم

المصنعـــة

والســـلع

االســـتهالكية

ســـريعة التـــداول وهـــي جميعهـــا
مجـــاالت قابلـــة للنمـــو والتطويـــر
واالســـتثمار فيهـــا فـــي ظـــل بيئـــة
حاضنـــــــــــة وجاذبــــــــة لالستثمــــــارات
تســـتقطب رؤوس األمـــوال المحليـــة
والدوليـــة.

بحلـــول عـــام  ،2031إعالنـــا عـــن مرحلـــة

بفضــل الدعــــــــــم املتواصـــــل
للقطاعــات الصناعيــة وتوفــر بيئــة
حاضنــــة وجاذبــة لالستمثــــــارات
ً
مركــزا
أضحــت دولــــة اإلمــــارات
للمســتمثرين املحليــن واألجانــب

جديـــدة تســـتهدف فيهـــا اإلمـــارات
قطاعــات صناعيــة ذات أولويــة مــن أجــل
تطويرهــا عبــر تحســين البنــى القانونيــة
والتشـــريعية ،وتقديـــم الممكنـــات
للمســـتثمرين ودعـــم نمـــو الصناعـــات
الوطنيـــة وتعزيـــز تنافســـيتها.
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“... ”Operation 300Bnاســتراتيجية متكاملــة
تهــدف لزيــادة مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي
الناتــج المحلــي فــي اإلمــارات مــن  133مليــار
درهــم إلــى  300مليــار درهــم بحلــول عــام 2031
12

|

بالف ــرص أيض ــاً عل ــى صعي ــد الصناع ــات التكميلي ــة المرتبط ــة ب ــه ،وهــي صناع ــات تقني ــة تع ــد
األكثـــر تعقيـــداً وذات أهميـــة عالميـــة.
ومـــن القطاعـــات الصناعيـــة الحافلـــة بفـــرص االســـتثمار قطـــاع تكنولوجيـــا الـــذكاء
الصناعـــي ،حيـــث تركـــز الدولـــة علـــى تســـخير التكنولوجيـــا فـــي صناعاتهـــا الوطنيـــة ،فيمـــا
تخط ــط اإلم ــارات ألن تك ــون مرك ــزاً عالمي ــاً فــي مج ــاالت ال ــذكاء االصطناع ــي ،ورس ــم تطل ــع

بانورامـــا اقتصـــادية

تحـــت الضــــوء

|

ســاهمت دولــة اإلمــارات يف صياغــة
مســتقبل تحــويل لقطــاع تقنيــات الثــورة
الرابعة وتكريس دور القطــــاع يف بنــــــاء
مســتقبل أفضــل للجميـــــــــــــــــــــع

الدولـــة المســـتقبلي للتحـــول إلـــى مركـــز عالمـــي لالبتـــكار الصناعـــي.
ويرتبـــط قطـــاع تكنولوجيـــا الـــذكاء الصناعـــي بقطاعـــات أخـــرى يقـــدم لهـــا الـــذكاء
الصناعـــي الحلـــول وأنظمـــة التشـــغيل الحديثـــة ،مثـــل مشـــروعات تطويـــر حقـــول النفـــط
والغــاز والطاقــة المتجــددة ومشــاريع البنيــة التحتيــة الرئيســة والنقــل والشــحن والصناعــات
الدفاعيـــة والصناعـــات الغذائيـــة والمطـــاط واللدائـــن االســـتهالكية والتحويليـــة.

تقينـــات الثـــورة الصناعـــة الرابعـــة فـــي
الشـــرق األوســـط
وتســـخر اإلمـــارات تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة

ومـــن القطاعـــات الصناعيـــة الغنيـــة بالفـــرص االســـتثمارية ،قطـــاع منتجـــات المطـــاط

الرابع ــة لتحقي ــق أه ــداف األم ــم المتح ــدة للتنمي ــة

واللدائ ــن ،واإلم ــارات الت ــي تع ــد دول ــة نفطي ــة ،ق ــادرة عل ــى االس ــتفادة م ــن ه ــذا القط ــاع

المســـتدامة وتحقيـــق االزدهـــار العالمـــي ،حيـــث

بوســـائل مختلفـــة ،حيـــث يمكـــن إضافـــة إلـــى تصديـــر النفـــط والغـــاز كمـــادة خـــام تصنيـــع

مثلـــت القمـــة العالميـــة للصناعـــة والتصنيـــع،

وتكريـــر هـــذه المـــوارد إلنتـــاج اللدائـــن ،وهـــي مطلوبـــة عالميـــاً بشـــكل كبيـــر.

والتـــي أطلقتهـــا الدولـــة بالشـــراكة مـــع منظمـــة

ويعـــد قطـــاع الصناعـــات الغذائيـــة مـــن أهـــم القطاعـــات الداعمـــة لمنظومـــة األمـــن

األم ــم المتح ــدة للتنمي ــة الصناعي ــة ،منص ــة عالمي ــة

الغذائـــي فـــي الدولـــة ،حيـــث تقـــدم قيمـــة مضافـــة فـــي توفيـــر الســـلع الغذائيـــة لفتـــرات

تجمـــع بيـــن قـــادة القطـــاع الصناعـــي العالمـــي

طويلــة ،وتســاهم فــي زيــادة اإلنتــاج المحلــي أيضــاً علــى المــدى الطويــل ،وقــد بــرزت أهميــة

لصياغ ــة مس ــتقبل تحول ــي له ــذا القط ــاع يمكن ــه

هــذا القطــاع أكثــر بعــد جائحــة كورونــا حيــث تمكنــت اإلمــارات مــن تجــاوز أيــة تحديــات فــي

تكري ــس دوره فــي بن ــاء مس ــتقبل أفض ــل للجمي ــع.

سالس ــل التوري ــد.

كم ــا تمتل ــك دول ــة اإلم ــارات تجرب ــة رائ ــدة فــي

وهـــذا القطـــاع يعـــد مـــن القطاعـــات التحويليـــة المهمـــة الحافلـــة بفـــرص االســـتثمار

تبنـــي تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة ،حيـــث

الكبي ــرة ،حي ــث يعتب ــر ثال ــث أكب ــر قط ــاع م ــن حي ــث ع ــدد ش ــركات التصني ــع الوطني ــة ،وه ــو

كانـــت الدولـــة األولـــى علـــى المســـتوى العالمـــي

علـــى صلـــة أيضـــاً بالتكنولوجيـــا مـــن حيـــث أنظمـــة التشـــغيل الذكيـــة ،واســـتعمال الـــذكاء

فـــي تأســـيس مجلـــس للثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة،

االصطناعـــي وتطويـــر هـــذه الصناعـــات بشـــكل يجعلهـــا منافســـة بمـــا يؤهلهـــا ألن تكـــون

كمـــا أعلنـــت اســـتراتيجية طموحـــة تهـــدف إلـــى

أيض ــا جاذب ــة لمزي ــد م ــن االس ــتثمارات المحلي ــة والدولي ــة ،وأن تتح ــول اإلم ــارات إلــى مرك ــز

أن تكـــون الدولـــة بموجبهـــا مختبـــراً مفتوحـــاً

عالم ــي لألم ــن الغذائ ــي القائ ــم عل ــى االبت ــكار.

لتطبيقـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة
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وتشـــكل هـــذه االســـتراتيجية خطـــة عمـــل وطنيـــة
فـــي إطـــار رؤيـــة عريضـــة تســـعى للنهـــوض بالقطـــاع
الصناعـــي وتعظيـــم مـــردوده ليكـــون رافـــدا اقتصاديـــاً
رئيس ــياً م ــن خ ــال توفي ــر اآللي ــات واألدوات الممكن ــة

الصناع ــي وتوفي ــر بيئ ــة صناعي ــة إنتاجي ــة فــي اإلم ــارات بمواصف ــات عالمي ــة ،إلــى جان ــب دع ــم
وتســـويق المنتـــج الصناعـــي المحلـــي وتعزيـــز جودتـــه وتنافســـيته.

اصنــع في اإلمــارات

وتعزيزهـــا وبنـــاء مظلـــة تشـــريعية وقانونيـــة

ت ــم إط ــاق الهوي ــة الصناعي ــة الموح ــدة الت ــي تش ــكل امت ــدادا للهوي ــة المرئي ــة لدول ــة

ولوجس ــتية وتقني ــة وبني ــة تحتي ــة ه ــي األكث ــر مرون ــة،

اإلمـــارات التـــي حملـــت عنـــوان "اصنـــع فـــي اإلمـــارات" ،وســـتكون بمثابـــة حملـــة تســـويقية

موفـــرة حزمـــة مـــن التســـهيالت واإلعفـــاءات غيـــر

كب ــرى به ــدف جع ــل المنت ــج الصناع ــي فــي الدول ــة انعكاس ــاً ل ــكل م ــا تمثل ــه هوي ــة الدول ــة

المس ــبوقة وج ــذب االس ــتثمارات األجنبي ــة فــي القط ــاع

القائم ــة عل ــى التف ــرد والتمي ــز ضم ــن معايي ــر موح ــدة عل ــى مس ــتوى إم ــارات الدول ــة تعتم ــد
أعل ــى معايي ــر الكف ــاءة والج ــودة الفائق ــة وإب ــراز المق ــوم اإلماراتــي فــي المنت ــج الوطن ــي،
وتعزي ــز تنافس ــية الصناع ــة والمنتج ــات الوطني ــة بحي ــث تك ــون ضم ــن الص ــادرات اإلماراتي ــة
المطلوب ــة فــي العال ــم لنوعيته ــا وتنافس ــيتها.
كمـــا تســـتهدف دولـــة اإلمـــارات التحـــول إلـــى مجمـــع خبـــرات صناعيـــة فـــي المنطقـــة،
وتحفي ــز االبت ــكار وتبن ــي التكنولوجي ــا المتقدم ــة فــي األنظم ــة والحل ــول الصناعي ــة ،وتعزي ــز
مكانــة الدولــة كوجهــة عالميــة لريــادة صناعــات المســتقبل ،وتأهيــل كفــاءات إماراتيــة فــي
ه ــذا القط ــاع.
وحصلـــت اإلمـــارات فـــي العـــام  2018علـــى المركـــز الـــ  35عالميـــاً فـــي مؤشـــر القـــدرة
التنافســية الصناعيــة ،كمــا بلغــت مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
 133ملي ــار دره ــم فــي الع ــام  ،2018وه ــو م ــا يع ــادل  ،%8.4كم ــا بلغ ــت قيم ــة الص ــادرات
الصناعي ــة ،نح ــو  240ملي ــار دره ــم فــي الع ــام .2018
ويش ــكل حج ــم اإلنف ــاق عل ــى البح ــث والتطوي ــر فــي القط ــاع الصناعــ ــي فــي اإلمـــ ــارات
 %1.3مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي ،كمـــا بلـــغ عـــدد الشـــركات الصناعيـــة العاملـــة فـــي
الدول ــة حينه ــا أكث ــر م ــن  33أل ــف ش ــركة %95 ،منه ــا ش ــركات صغي ــرة ومتوس ــطة ،وبل ــغ
عــدد العامليــن فــي القطــاع الصناعــي فــي الدولــة  737ألــف موظــف ،وهــي أرقــام فــي غايــة
األهمي ــة تؤك ــد أن الف ــرص االس ــتثمارية المتوف ــرة كبي ــرة ،وأن توفي ــر التس ــهيالت المالي ــة
س ــيؤدي إلــى ازده ــار كبي ــر فــي ه ــذا القط ــاع.

فرص استثمــــارية
يعـــد قطـــاع الصناعـــات الفضائيـــة فـــي الدولـــة
مـــن القطاعـــات الحافلـــة بالفـــرص االســـتثمارية،
حي ــث تمتل ــك أكب ــر قط ــاع فضائ ــي فــي المنطق ــة،
بم ــا يع ــزز الجاذبي ــة االس ــتثمارية الت ــي يتمت ــع به ــا
قطـــاع الصناعـــات الفضائيـــة فـــي الدولـــة خصوصـــاً
م ــع الدع ــم الرس ــمي والحكوم ــي ،ووج ــود األس ــس
التشـــريعية والقانونيـــة التـــي تنظـــم عمـــل قطـــاع
الفض ــاء محلي ــاً  ،والبني ــة التحتي ــة المتط ــورة مث ــل
مراكـــز التطويـــر واألبحـــاث العلميـــة ذات الصلـــة.
إضافـــة إلـــى حجـــم االســـتثمار الحكومـــي فـــي
هـــذا القطـــاع والـــذي بـــرز مـــن خـــال مشـــاريع
عمالق ــة مث ــل بن ــاء األقم ــار الصناعي ــة وإطالقه ــا،
ومش ــروع اإلم ــارات الستكش ــاف القم ــر وه ــو أول
مهمـــة إماراتيـــة وعربيـــة مـــن نوعهـــا ،وإرســـال
مس ــبار األم ــل إلــى المري ــخ حي ــث نجح ــت المهم ــة
ومازالـــت مســـتمرة كمـــا كان مخططـــاً لهـــا بـــكل
حافـــا
حرفيـــة واقتـــدار ،ويعـــد هـــذا القطـــاع
ً
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إستونيــا
قصــــة نجــاح

ً
ســرعة يف النمــو
تُعتبــر أســتونيا واحــدة مــن أكثــر الــدول األوروبيــة
االقتصــادي ،وتعــد مــن أكثــر الــدول التــي تضــم مشــاريع ناشــئة يف
أوروبــا ،وتربطهــا مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة عالقــات صداقــة
وشــراكة طويلــة األمــد ،وش ـكّل افتتــاح ســفارة جمهوريــة إســونيا يف
أبوظبــي يف العــام  2019فرصــة لتعزيــز وتطويــر هــذه العالقــات.
إعداد  /موسى عبدالمنعم متولى
مستشار اقتصادي – دائرة التنمية االقتصادية
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اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو
المجلــس األعلــى حاكــم رأس الخيمــة ،مؤخــراً فــي قصــر ســموه
فــي مدينــة صقــر بــن محمــد ،يــان راينهولــد ،ســفير جمهوريــة
إســتونيا لــدى الدولــة ،وتبــادل معــه األحاديــث حــول تعزيــز عالقــات
التعــاون بيــن البلديــن الصديقيــن علــى مختلــف الصعــد ،مشــيداً
بعالقــات الصداقــة التــي تربــط دولــة اإلمــارات وجمهوريــة إســتونيا،
وجهــود الســفير فــي توطيــد الشــراكة االســتراتيجية بيــن البلديــن.
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 ،2019-2013وتش ــكل خدم ــات الس ــفر والنق ــل نح ــو %60م ــن
إجمالـــي صـــادرات الخدمـــات التجاريـــة.
• بل ــغ حج ــم ال ــواردات م ــن الخدم ــات التجاري ــة نح ــو  5.6ملي ــار
دوالر عــام  2019بمتوســط ســنوي  4.8مليــار دوالر خــال الفتــرة
 ،2019-2013وتش ــكل خدم ــات الس ــفر والنق ــل نح ــو  %58م ــن
إجمالــي ال ــواردات م ــن الخدم ــات التجاري ــة.

70%

16.2% 12.5%

2013

69.7%

16.6% 12.8%

2014

71.6%

16.9% 10.7%

2015

73.3%

16.3% 9.4%

2016

16.7%

2017

70.4%

17.3%

66.6%
68.2%

75%

100%

2018

15.4%

2019

16.6% 13.9%

50%

مليون درهم إماراتي
حجم واردات دولة
اإلمارات من جمهورية
إستونيا لعام 2019
ــــــــــــــــــ

2.4

تطـور هيكل الصادرات السلعية لجمهورية إستونيــا

12%

241

مليون درهم إماراتي
حجم الصادرات اإلمارتية
غير النفطية لجمهورية
إستونيا عام 2019
ــــــــــــــــــ

شــركــــــاء
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• بلــغ حجــم واردات دولــة اإلمــارات مــن جمهوريــة إســتونيا 241
مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام  2019بمعــدل نمــو  %12و %29
خــال عامــي  2019و .2018
• حج ــم الص ــادرات اإلمارتي ــة غي ــر النفطي ــة لجمهوري ــة إس ــتونيا
محـــدود تـــراوح بيـــن  2.4مليـــون درهـــم عـــام  2019ونحـــو 4.5
ملي ــون دره ــم ع ــام .2017
• بلغ حجم إعادة التصدير  95.6مليون درهم إماراتي عام .2019
• المي ــزان التج ــاري فــي صال ــح دول ــة إس ــتونيا بمتوس ــط قيم ــة
 134مليـــون درهـــم خـــال الســـنوات .2019-2017
تطور التجارة بين جمهورية إستونيا ودولة اإلمارات

95.6

300

مليون درهم إماراتي
حجم إعادة التصدير
ــــــــــــــــــ

225

150

0%

25%

75

2019

2017

2018

0

تطـور هيكل صادرات السلع المصعنة لجمهورية إستونيا
34%

2013

50%

خامســـا ـــ مجــاالت جـديـــدة للتـعـــاون

36%

49%

2014

38%

48%

2015

أشـــار الموقـــع اإللكترونـــي لـــوزارة الشـــؤون االقتصاديـــة

38%

48%

2016

واالتص ــاالت لجمهوري ــة إس ــتونيا إلــى العالق ــات بي ــن الدولتي ــن

39%

46%

2017

39%

46%

2018

39%

100%

75%

االس ــتفادة م ــن خب ــرات جمهوري ــة إس ــتونيا فــي مج ــال التح ــول
إلـــى االقتصـــاد الرقمـــي.

2019

45%

50%

واالتج ــاه إلــى تقويته ــا وخاص ــة إم ــارة رأس الخيم ــة فــي مج ــال

0%

25%

سادســاً  -نبــذة تاريخـيــة عن دولـة إستـونيـــا
• اس ــتوطن البش ــر إس ــتونيا بحل ــول نهاي ــة العم ــر الجلي ــدي الرباع ــي م ــن نح ــو  8500س ــنة
قب ــل المي ــاد.
• تعرضت إستونيا إلى الغزو الصليبي األلماني في أوائل القرن الثالث عشر.

رابعا ــ العالقة التجارية بين اإلمــــارات وإستونيــــا

• اصبحت جزءاً من اإلمبراطورية السويدية خالل الفترة الواقعة بين عام  1710و.1721

يوضـــح الجـــدول التالـــي تطـــور حجـــم التجـــارة الخارجيـــة بيـــن

• تنازل ــت الس ــويد ع ــن إس ــتونيا لروس ــيا نتيج ــة ح ــرب الش ــمال الكب ــرى الت ــي دارت بينهم ــا

الدولتيـــن خـــال الثـــاث ســـنوات الســـابقة:

بي ــن عام ــي  1700و.1721

البيان
الواردات

2017

2018

2019

•حدث ــت يقظ ــة وطني ــة إس ــتونية فــى منتص ــف الق ــرن التاس ــع عش ــر وعق ــب انته ــاء الح ــرب

165.7

215.4

241.0

العالمي ــة األول ــى ( )1918 - 1914وان ــدالع الث ــورات فــي روس ــيا  ،1917أعل ــن اإلس ــتونيون

الصادرات غير النفطية

4.5

2.0

2.4

اس ــتقالل بالده ــم فــي ش ــهر فبراي ــر م ــن ع ــام  1918ووقع ــت ح ــرب االس ــتقالل اإلس ــتونية

إعادة التصدير

54.4

60.9

95.6

خ ــال الفت ــرة ( )1920 - 1918وحارب ــت البالش ــفة ال ــروس فــي الجبه ــة الش ــرقية والق ــوات

نسبة الصادرات غير النفطية للواردات

0.03

0.01

0.01

األلماني ــة فــي الجه ــة الجنوبي ــة.

حجم التجارة

224.63

278.31

339.08

•أدت معاهـــدة تارتـــو فـــى شـــهر فبرايـــر مـــن عـــام  1920إلـــى وقـــف القتـــال واالعتـــراف

عجز الميزان التجاري

106.83

152.52

142.94

الرســـمي باســـتقالل إســـتونيا
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2016

البيان

2017

2018

2019

فعلى

الناتج المحلى اإلجمالى (بالمليار يورو)

21.7

23.8

2020

2021

متوقع
26

27.8

29.6

31.3

معدل النمو السنوى الحقيقى

2.6%

5.7%

4.8%

4.0%

3.2%

3.0%

معدل البطالة

6.8%

5.8%

5.4%

4.7%

4.7%

4.8%

-0.3%

-1.4%

-0.5%

-0.2%

0.0%

0.0%

نسبة العجز المالى للناتج المحلى
اإلجمالى
نسبة إجمالى مديونية الحكومة
العامة للناتج المحلى

9.2%

9.2%

8.3%

8.1%

7.6%

7.2%

ميزان المدفوعات( نسبة إلى الناتج المجلى اإلجمالى)

كم ــا ج ــرى تنظي ــم ع ــدة لق ــاءات افتراضي ــة بتنظي ــم م ــن قب ــل

الميزان التجارى

-3.5%

-3.40%

-3.70%

-4.70%

-5.70%

-6.40%

ميزان الخدمات

7.60%

8%

7.10%

7.20%

7.30%

7.30%

الميزان الجارى

2%

0.40% 0.50% 0.90% 1.70% 3.20%

وزارة الدولـــة للتجـــارة الخارجيـــة وغرفـــة تجـــارة وصناعـــة رأس
الخيمـــة ،ووزارة الشـــؤون الخارجيـــة فـــي جمهوريـــة أســـتونيا،

• شـــهدت الســـنوات الثـــاث األخيـــرة معـــدالت نمـــو مرتفعـــة

ووزارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالتصـــاالت ومركـــز أســـتونيا

تفـــوق معـــدالت النمـــو الممكنـــة ،نظـــراً للسياســـة الماليـــة

للتوجيـــه الرقمـــي ،بهـــدف تعزيـــز العالقـــات االقتصاديـــة بيـــن

التوســـعية التـــي تـــم اتباعهـــا ،وكذلـــك اتخـــاذ مجموعـــة مـــن

رواد األعم ــال فــي كل م ــن دول ــة اإلم ــارات وجمهوري ــة أس ــتونيا

اإلصالح ــات الهيكلي ــة .وق ــد ترت ــب عل ــى هــذا إنخفــاض معــدالت

لتحقي ــق المزي ــد م ــن التع ــاون وتطوي ــر الش ــراكة وتعزي ــز ف ــرص

البطالـــة ووصولهـــا إلـــى مســـتويات منخفضـــة.

نمـــو قطـــاع األعمـــال التجـــارة واالســـتثمار بيـــن رواد األعمـــال

• معدالت الدين العام منخفضة جداً .

والمســـتثمرين مـــن البلديـــن.

• معـــدل التضخـــم أعلـــى مـــن متوســـط معـــدل التضخـــم فـــي

وفيمـــا يلـــي إضـــاءة علـــى جمهوريـــة اســـتونيا والعالقـــات
االقتصادي ــة والتجاري ــة الت ــي تربطه ــا بدول ــة اإلم ــارات العربي ــة
المتحـــدة:

أوال ـ الترتيـب فى بعــض مؤشــرات التنافسيــة العالميـــة
ً

احتلـــت إســـتونيا مراتـــب متقدمـــة فـــي بعـــض مؤشـــرات

التنافســية العالميــة لترســخ وجودهــا كواحــدة مــن االقتصاديــات
المتقدمـــة عالميـــاً :
التـرتيــب

سنـة التقييــم

سهولة تأدية االعمال

14

2020

مؤشــر التنـافسيـــة
تقرير التنافسية الرقمية العالمي

21

2020

مؤشر رأس المال البشرى

29

2018

تقريـر التنافسيــة العالمــي
محور البيئة الداعمة والنفاذ
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 -مؤشر مرونة ترتيبات العمل

4

 -مؤشر المهارات الرقمية

3

 -مؤشر االطار القانوني للرقمنة

6

2020

ً
ثانيأ ــ أهــم المؤشــرات االقتصـــادية
يوض ــح الج ــدول التالــي أه ــم المؤش ــرات االقتصادي ــة لدول ــة
جمهوريـــة إســـتونيا وفقـــاً لمـــا جـــاء بالتقريـــر القطـــري الـــذى
أع ــده صن ــدوق النق ــد الدولــي لدول ــة اس ــتونيا (فــي يناي ــر 2020
وقبـــل جائحـــة الكورونـــا).
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مليار دوالر أمريكي
حجم الصادرات السلعية
لجمهورية إستونيا
عام 2019
ــــــــــــــــــ
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مليار دوالر أمريكي
حجم الواردات السلعية
لجمهورية إستونيا
عام 2019
ــــــــــــــــــ

7.8

مليار دوالر أمريكي
حجم الصادرات الخدمية
التجارية لعام 2019
ــــــــــــــــــ

5.6

مليار دوالر أمريكي
حجم الواردات الخدمية
التجارية لعام 2019
ــــــــــــــــــ

االتحـــاد األوروبـــي.
• أهم الصادرات اآلالت والمعدات واألجهزة.
• اآلف ــاق االقتصادي ــة مواتي ــة فــي المس ــتقبل القري ــب بمع ــدل
نم ــو  %4و %3.2خ ــال عام ــي  2019و ،2020ولك ــن فــي اآلج ــل
المتوســـط هنـــاك اتجـــاه لتباطـــؤ النشـــاط االقتصـــادي بمعـــدل
نم ــو متوق ــع  ،2.8%مدفوع ــة بانخف ــاض الطل ــب الخارجــي عل ــى
ص ــادرات الدول ــة وانخف ــاض اإلنتاجي ــة وانخف ــاض ع ــرض العمال ــة
ذات المه ــارات المرتفع ــة.

ثالثـاً ــ التجـارة الخارجيــة لدولــة إستونيـــا
بلـــغ حجـــم الصـــادرات الســـلعية لجمهوريـــة إســـتونيا عـــام
 2019نح ــو  16.1ملي ــار دوالر أمريك ــي بمتوس ــط س ــنوي 15.15
مليـــار دوالر خـــال الفتـــرة  2019 - 2013وتشـــكل صـــادرات
الســلع المصنعــة نحــو  %70مــن إجمالــي صادراتهــا ،نصفهــا مــن
صـــادرات اآلالت ومعـــدات النقـــل.
• بل ــغ حج ــم ال ــواردات الس ــلعية لجمهوري ــة إس ــتونيا ع ــام 2019
نحـــو  18مليـــار دوالر أمريكـــي بمتوســـط ســـنوي  17.2مليـــار
دوالر خـــال الفتـــرة  ،2019 – 2013ويتشـــابه هيـــكل الـــواردات
مـــع هيـــكل الصـــادرات حيـــث تمثـــل واردات الســـلع المصنعـــة
نحـــو  %70مـــن إجمالـــي صادراتهـــا ،نصفهـــا مـــن واردات اآلالت
ومعـــدات النقـــل.
• بل ــغ حج ــم الص ــادرات الخدمي ــة التجاري ــة نح ــو  7.8ملي ــار دوالر
عـــام  2019بمتوســـط ســـنوي  6.9مليـــار دوالر خـــال الفتـــرة

|

مــال وأعمــــال

تكنـــولوجيـــــــا

|

قـــدرت مجلـــة “فوربـــس”
فـــي عـــام ،2016
ّ
ث ــروة بي ــل غيت ــس بنح ــو  75ملي ــار دوالر أمريك ــي،
مـــا وضعـــه علـــى رأس قائمـــة تصنيـــف أصحـــاب
الملي ــارات فــي العال ــم .كم ــا احت ــل جي ــف بي ــزوس
مؤس ــس ش ــركة “أم ــازون” ورائ ــد أعم ــال آخ ــر فــي
مج ــال التكنولوجي ــا المرك ــز الخام ــس بث ــروة تق ـ ّـدر
وضمــت قائمــة
بـــ  30مليــار دوالر أقــل مــن غيتــس.
ّ

أصحـــاب المليـــارات فـــي العـــام  2016ســـتة مـــن
أبـــرز المســـتثمرين فـــي مجـــال التكنولوجيـــا ،بمـــا
فـــي ذلـــك مـــارك زوكربيـــرج ( 44.6مليـــار دوالر
ومؤسســـي
أمريكـــي) والري إليســـون ()43.6
َ
جوج ــل الري باي ــج ( )35.2وس ــيرجي بري ــن (.)34.4
واليـــوم ،يهيمـــن المســـتثمرون فـــي مجـــاالت
التكنولوجيـــا بشـــكل تـــام علـــى قائمـــة تصنيـــف
أغنـــى األشـــخاص فـــي العالـــم .وقـــد بـــرز تســـعة
مـــن أصحـــاب المليـــارات العاميـــن فـــي مجـــال
التكنولوجيـــا فـــي المراكـــز العشـــرين األولـــى،
أبرزه ــم جي ــف بي ــزوس ال ــذي تص ـ ّـدر القائم ــة بث ــروة
تقـــدر بنحـــو  177مليـــار دوالر بحســـب “فوربـــس”.
ّ
إال أن إســـماً جديـــداً قفـــز نحـــو صـــدارة قائمـــة

أصح ــاب الملي ــارات له ــذا الع ــام لش ــخص ل ــم يك ــن
أح ــد يعرف ــه عملي ــاً قب ــل عش ــر س ــنوات فــي مج ــال
التكنولوجيــا بــل كان يحلــم فقــط بالمراكــز األولــى
من ــذ خم ــس س ــنوات .ففــي حي ــن أن ــه حص ــل فق ــط
عل ــى المرتب ــة الـــ  31عل ــى قائم ــة “فورب ــس” فــي
العـــام الماضـــي ،هـــا هـــو هـــذا العـــام يفاجـــىء
الجميــع باحتاللــه المركــز الثانــي بثــروة تقـ ّـدر بنحــو
 26مليـــار دوالر أقـــل مـــن ثـــروة جيـــف بيـــزوس.
نحـــن نتحـــدث عـــن إيلـــون ماســـك ،الـــذي يرتبـــط
اســـمه باثنتيـــن مـــن أشـــهر الشـــركات واللتيـــن
يمكــن اعتبارهمــا مــن الجهــات الرائــدة والرئيســية
فــي مجــال التكنولوجيــا :شــركة “تســا” للســيارات
المصنعـــة للمركبـــات
وشـــركة “ســـبيس إكـــس”
ّ
الفضائيـــة.
نمـــت ثـــروة ماســـك مـــن  24.6مليـــار دوالر
أمريكـــي إلـــى  151مليـــار دوالر أمريكـــي فـــي
غض ــون ع ــام واح ــد ،ويع ــود ذل ــك بش ــكل أساس ــي
إلـــى النمـــو غيـــر المســـبوق فـــي أســـهم شـــركة
“تســـا” .ففـــي العـــام الماضـــي كان يمكـــن شـــراء
ســـهم واحـــد مقابـــل نحـــو  145دوالراً أمريكيـــاً
إال أن ســـعر الســـهم يزيـــد حاليـــاً عـــن  730دوالراً
أمريكيـــاً بمعـــدل خمســـة أضعـــاف تقريبـــاً

املكتب اإلعالمي لحكومة رأس الخمية

يحصـــل على جائــزة ستيفـي الشـرق األوسـط الذهبيــة الفخـــرية
حصــل المكتــب اإلعالمــي لحكومــة رأس الخيمــة ،علــى جائــزة “ســتيفي الشــرق
األوســط الذهبيــة الفخريــة” ،عــن فئــة “اإلدارة المتميــزة فــي دعــم مجتمــع األعمــال”،
ضمــن جوائــز “ســتيفي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا  ،”2021تحــت رعايــة غرفــة تجــارة
وصناعــة رأس الخيمــة ،حــاز المكتــب اإلعالمــي لحكومــة رأس الخيمــة علــى الجائــزة تقديــراً
لجهــوده الرائــدة فــي تعزيــز وترســيخ مكانــة إمــارة رأس الخيمــة العالميــة فــي مختلــف
كوجهــة مفضلــة للعيــش والعمــل واالســتثمار ،ودعــم مجتمــع
المجــاالت والترويــج لهــا
ً
األعمــال فيهــا مــن خــال تقديــم رؤيــة إعالميــة متطــورة لتعزيــز مختلــف القطاعــات الحيويــة
علــى كافــة المســتويات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ،إضافــة لــدوره فــي دعــم مســاعي
الحكومــة لتوفيــر منــاخ مواتــي الزدهــار
ونمــو الشــركات ،والمســاهمة فــي دعــم
التنميــة الشــاملة فــي اإلمــارة ودفعهــا

برؤيــة إعالميــة متطــورة ســاهم المكتــب

اإلعالمــي لــرأس الخيمــة فــي تعزيــز
مكانــة اإلمــارة علــى خارطــة االقتصــاد

نحو آفاق جديدة من التطور.
وقالــت ســعادة هبــة فطانــي مديــر
عــام المكتــب اإلعالمــي لحكومــة رأس

العالمــي والترويــج لهــا كوجهــة

مفضلــة للعيــش والعمــل واالســتثمار

الخيمــة“ :يمضــي المكتــب اإلعالمــي
لحكومــة رأس الخيمــة بدعــم ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو
المجلــس األعلــى حاكــم رأس الخيمــة ،مــن أجــل توفيــر أدوات إعالميــة مبتكــرة ومتطــورة،
وتوظيفهــا للمســاهمة فــي تنفيــذ توجيهات ســموه الرامية إلــى االرتقاء بمختلــف القطاعات
االقتصاديــة الحيويــة وتعزيــز مكانــة رأس الخيمــة علــى خارطــة االقتصــاد العالمــي”.
وأضافــت ســعادتها“ :إن الحصــول علــى جائــزة “ســتيفي الشــرق األوســط الذهبيــة
الفخريــة” عــن فئــة اإلدارة المتميــزة فــي دعــم مجتمــع األعمــال ،هــو نتــاج جهــود فريــق
المكتــب اإلعالمــي لحكومــة رأس الخيمــة بالتعــاون مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة
والخاصــة فــي اإلمــارة ووســائل اإلعــام المحليــة والعالميــة ،التــي تلعــب دورهــا فــي نقــل
رســالة رأس الخيمــة الحضاريــة إلــى العالــم .كمــا أن الجائــزة هــي المحفــز لنــا لبــذل المزيــد
مــن الجهــد والعمــل علــى تطويــر أدواتنــا ورؤيتنــا اإلعالميــة لخدمــة كافــة أهــداف اإلمــارة
الحيويــة وتعزيــز ســمعتها العالميــة”.
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مـــــال وأعمـــــال

التكنولوجيــــــــــا
هتميــن عــى قامئــــة
أصحــاب املليــارات
أيلــون ماســك حصــل علــى المرتبــة الـــ
 31علــى قائمــة “فوربــس” فــي العــام

الماضــي ،لكــن هــذا العــام يفاجــىء الجميــع

باحتاللــه المركــز الثانــي ألغنيـــــاء العالــــم

20

تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــا
صنــع فــي رأس الخيمـــــة
دراســـات وإحصــــــــــــاء

تشــهد تصنيفــات أصحــاب المليــارات فــي العالــم هيمنــــــة كبيــــــــــرة للمســتثمرين فــي مجــال
التكنولوجي ــا ،ففــي مقارن ــة لبيان ــات ه ــذا الع ــام م ــع األرق ــام التــي تع ــود إلــى م ــا قب ــل خم ــس
ســـنوات ،يظهـــر هنـــاك تحـــو ًال واضحـــاً مـــن القطاعـــات التقليديـــة والمحافـــظ المتنوعـــة نحـــو التقنيـــات
كال م ــن بي ــل غيت ــس
الجدي ــدة .من ــذ خمس ــة أع ــوام ،ش ــملت قائم ــة األثري ــاء الخمس ــة األول فــي العال ــم ً
(المرتب ــة األولــى) وجي ــف بي ــزوس (فــي المرتب ــة الخامس ــة) وفق ــاً لتصني ــف مجل ــة “فورب ــس” ،إال أن قائم ــة

المراكـــز الخمســـة األولـــى لهـــذا العـــام ال تضـــم ســـوى شـــخص واحـــد مـــن غيـــر العامليـــن فـــي مجـــال
التكنولوجي ــا – وه ــو برن ــار أرن ــو ،المس ــاهم الرئيس ــي ال ــذي يق ــود عالم ــة “لوي ــس فيت ــون”  .وق ــد تمي ــزت
قائم ــة المراك ــز العش ــرة األولــى له ــذا الع ــام باحت ــال “رواد التكنولوجي ــا” س ــبعة مراك ــز ،بعدم ــا كان ــوا
يحتل ــون أقلي ــة أربع ــة مراك ــز قب ــل خم ــس س ــنواتّ .
تمث ــل ه ــذه المالحظ ــات نتيج ــة للتحلي ــل ال ــذي أجرت ــه
“جلف بروكرز” لثروات أصحاب المليارات في القطاع.

|

مــال وأعمــــال

رؤيــــــــــة

|

المتقدم ــة أو النامي ــة .وفــى ه ــذا اإلط ــار ،توقع ــت

بســبب جائحــة كورونــا فقــد انخفــض حجــم التجــارة الدوليــة

العالمي ــة فــي الس ــلع بس ــبب جائح ــة كوفي ــد19 -

االنخفــاض خــال شــهر إبريــل مــن الربــع الثانــي بنحــو  % 15خــال

منظمـــة التجـــارة العالميـــة ،تراجـــع التجـــارة

بأكثــر مــن  %10فــي الربــع األول لعــام  2002وبلغــت ذروة

بنســـبة  %9.2تقريبـــاً فـــي عـــام  ،2020فـــي حيـــن

فتــرة اإلغــاق الكبيــر كمــا أطلــق عليهــا صنــدوق النقــد الدولــي

مـــن المتوقـــع تعافـــي التجـــارة الدوليـــة بنســـــب
تتــ ــراوح م ــا بي ــن  %7.2فــي المائ ــة الع ــام المقب ــل
شـــريطة تبنـــي سياســـات مالئمـــة لدعـــم التجـــارة
الدوليـــة ،والتغلـــب علـــى التحديـــات التـــي تواجـــه
النظـــام التجـــاري متعـــدد األطـــراف ،والســـيطرة
علـــى معـــدالت تفشـــي المـــرض.
بالنســـبة للتضخـــم ،فقـــد شـــهدت أســـعار
المســـتلزمات والخدمـــات الطبيـــة ارتفاعـــاً خـــال
األزم ــة ،أم ــا باقــي الس ــلع فق ــد كان أث ــر انخف ــاض
الطلـــب الكلـــي نتيجـــة االنكمـــاش االقتصـــادي
الحـــادث أكبـــر مـــن أثـــر االضطـــراب الحـــادث فـــي
سالســـل التوريـــد .حيـــث اســـتمر معـــدل التضخـــم
فــي االقتص ــادات المتقدم ــة أق ــل م ــن مس ــتوياته
قب ــل األزم ــة ،وفــى اقتص ــادات األس ــواق الصاع ــدة
والـــدول الناميـــة فقـــد أنخفـــض معـــدل التضخـــم
بش ــكل ح ــاد فــي بداي ــة األزم ــة ث ــم أظه ــر ارت ــداداً
فيم ــا بع ــد ،وق ــد ش ــهدت أس ــعار النف ــط انخفاض ــا
حـــاداً فـــي بدايـــة األزمـــة لتدهـــور النشـــاط
االقتص ــادي وانخف ــاض الطل ــب الكل ــى لتص ــل إلــى
نحـــو  %45مـــن أســـعار البتـــرول مقارنـــة بأســـعار
ســـنة األســـاس .2014
وق ــد ش ــهد س ــوق العم ــل خس ــارة كبي ــرة فــي
الوظائ ــف حي ــث بل ــغ إجمال ــي ع ــدد ف ــرص العم ــل
بالتوظــف الكامــل التــي تــم فقدهــا وفقــاً لبيانــات
منظمـــة العمـــل الدوليـــة بنحـــو  255مليـــون
وظيفـــة .وفيمـــا يتعلـــق بالوظائـــف فـــي القطـــاع
غي ــر الرس ــمي وال ــذي يوظ ــف نح ــو  2ملي ــار عام ــل
تقـــدر منظمـــة العمـــل الدوليـــة بـــأن قرابـــة 80
 %مـــن العامليـــن فـــى هـــذا القطـــاع قـــد تضـــرروا

التحفيـــز التـــي تـــم تبنيهـــا خـــال األزمـــة
عل ــى من ــع تده ــور األوض ــاع االقتصادي ــة
بشـــكل أكثـــر كارثيـــة ،والتـــي بلغـــت
قيمته ــا نح ــو  %24م ــن النات ــج المحل ــي
اإلجمالـــي فـــي االقتصـــادات المتقدمـــة
ونحـــو  %6فـــي األســـواق الناشـــئة وأقـــل

الحــرب طويلــة مــع جائحــة كــوروان ويجــب
االســمرار يف صــخ املســاعدات التحفزيية
والحفــاظ عــى ظــروف مالية لدعــم تدفق
المتويــل والســيولة إىل األرس والــركات

م ــن  %2فــي البل ــدان المنخفض ــة الدخ ــل.
وق ــد تنوع ــت برام ــج التحفي ــز بحي ــث ش ــملت تحوي ــات نقدي ــة وعيني ــة للش ــركات واألس ــر المتض ــررة
ودع ــم األج ــور ،وتوس ــيع تغطي ــة التأمي ــن ض ــد البطال ــة ،وتأجي ــات ضريب ــة ،ومخصص ــات للبن ــوك ذات
الق ــروض المتعث ــرة ،وقي ــام البن ــوك المركزي ــة بتخفي ــض أس ــعار الفائ ــدة ،وإع ــادة االقت ــراض وش ــراء
األصـــول الماليـــة.
وعلــى صعيــد العــام  ، 2021فمــع بــدء تراجــع أعــداد اإلصابــات الجديــدة المؤكــدة وحــاالت الوفــاة

بأش ــكال مختلف ــة م ــن إج ــراءات اإلغ ــاق الت ــي ت ــم

مؤخـــرا نمـــو
عالميـــاً  ،وزيـــادة أعـــداد األفـــراد المتلقييـــن للقـــاح ،فقـــد توقـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي
ً

وقـــدر صنـــدوق النقـــد الدولـــي أنـــه بنهايـــة

ـا وغي ــر مؤك ــد ،حي ــث يواج ــه التعافــي االقتص ــادي العالمــي العدي ــد م ــن التحدي ــات م ــن
صع ــوداً طوي ـ ً

اتخاذهـــا لمنـــع انتشـــار الفيـــروس.
عـــام  ،2022ســـينخفض الدخـــل التراكمـــي للفـــرد
بنس ــبة  %13فــي االقتص ــادات المتقدم ــة  -مقارن ــة
بـــ  %18للبل ــدان منخفض ــة الدخ ــل و %22للبل ــدان
الناش ــئة والنامي ــة باس ــتثناء الصي ــن .ه ــذه الضرب ــة
المتوقعـــة لدخـــل الفـــرد ســـتزيد بالمالييـــن عـــدد
األش ــخاص الذي ــن يعان ــون م ــن الفق ــر المدق ــع فــي
العالـــم النامـــي
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذا فقـــد ســـاعدت برامـــج

النات ــج المحل ــي اإلجمالــي العالمــي بنس ــبة  %5.5ع ــام  2021و %4.2فــي ع ــام  .2022ولكن ــه س ــيكون
أهمه ــا االنتش ــار البط ــيء للقاح ــات وع ــدم المس ــاواة بي ــن ال ــدول فــي توزي ــع اللقاح ــات ،واحتم ــاالت
تفاق ــم مس ــتويات المخاط ــر فــي األس ــواق المالي ــة فــي ظ ــل تصاع ــد مس ــتويات الدي ــون المصح ــوب
بتزاي ــد مخاط ــر ع ــدم الق ــدرة عل ــى الس ــداد س ــواء بالنس ــبة للحكوم ــات أو الش ــركات أو األف ــراد.
ويتمث ــل مفت ــاح الح ــل لمواجه ــة األث ــار الس ــلبية لتل ــك األزم ــة فــي مس ــاعدة األف ــراد فــي الحف ــاظ
عل ــى س ــبل العي ــش ،م ــع الس ــعي لضم ــان ع ــدم تع ــرض الش ــركات القابل ــة لالس ــتمرار بع ــد األزم ــة إلــى
االنهي ــار .وه ــذا ال يتطل ــب إج ــراءات مالي ــة فحس ــب ،ب ــل يتطل ــب أيض ــاً الحف ــاظ عل ــى ظ ــروف مالي ــة
مواتي ــة م ــن خ ــال السياس ــات النقدي ــة والمالي ــة التيس ــيرية ،الت ــي تدع ــم تدف ــق التموي ــل والس ــيولة
واالئتم ــان إلــى األس ــر والش ــركات
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فـــي بدايـــة األزمـــة وبنهايـــة الربـــع األول مـــن
ع ــام  2020وبداي ــة الرب ــع الثانــي اتجه ــت العدي ــد
مـــن الـــدول إلـــى فـــرض الحظـــر الكلـــي أو شـــبه
الكلـــي لوقـــف انتشـــار الفيـــروس ،وهـــو مـــا أدى
إلـــى حـــدوث انكمـــاش غيـــر مســـبوق فـــي األداء
االقتصـــاد العالمـــي ،وعليـــه قـــدرت المنظمـــات
الدولي ــة حج ــم االنكم ــاش المتوق ــع فــي االقتص ــاد
العالمــي بنس ــب تراوح ــت بي ــن  %8-5لع ــام .2020
وفـــى ظـــل هـــذه الظـــروف ونظـــراً لصعوبـــة
االســـتمرار فـــي عمليـــات اإلغـــاق الكلـــى لجـــأت
ال ــدول إل ــى تحقي ــق ق ــدر م ــن الت ــوازن بي ــن اتب ــاع
اإلج ــراءات االحترازي ــة لمواجه ــة الفي ــروس وإع ــادة
فت ــح االقتص ــادات بنهاي ــة الرب ــع الثانــي م ــن الع ــام
 ،2020وعلــى الرغــم مــن تدهــور األداء االقتصــادي

تداعيات جائحـة كورونـــــا
علــــى االقتصـــاد العاملــي

بقـــدر الســـوء المتوقـــع ،ممـــا ترتـــب عليـــه تعديـــل
صن ــدوق النق ــد الدولــي الص ــادر فــي أكتوب ــر 2020
بتوق ــع ح ــدوث إنكم ــاش فــي االقتص ــاد العالم ــي
بنس ــبة  %4.4وه ــى نس ــبة أق ــل مم ــا ه ــو متوق ــع
فــي تقري ــره فــي ش ــهر يوني ــو  ،2020وم ــع تحس ــن
مؤش ــرات تعافــي االقتص ــاد العالم ــي خ ــال الرب ــع

م ــازال في ــروس كورون ــا ينتش ــر عالمي ــاً بش ــكل غي ــر مس ــبوق فــي العص ــر الحدي ــث ،مخلف ــاً

الثالـــث ،ومـــع ظهـــور اللقاحـــات وبـــدء عمليـــات

ورائـــه العديـــد مـــن الضحايـــا حيـــث بلـــغ إجمالـــي عـــدد حـــاالت اإلصابـــة المؤكـــدة علـــى

التطعي ــم انتعش ــت اآلم ــال بش ــأن بداي ــة التعام ــل

المس ــتوى العالم ــي حت ــى  2021/06/01نح ــو  171.5ملي ــون حال ــة إصاب ــة ،وبلغ ــت ح ــاالت الوفي ــات

الج ـ ّـدي م ــع الجائح ــة ،وعلي ــه ت ــم خف ــض توقع ــات

نح ــو  3.5ملي ــون ،ومازال ــت ه ــذه األع ــداد ت ــزداد يومي ــاً  .وعل ــى الرغ ــم م ــن تتاب ــع ظه ــور اللقاح ــات ض ــد

انكمـــاش االقتصـــاد العالمـــي مـــن قبـــل صنـــدوق

الفيـــروس ،وبـــدء عمليـــات التطعيـــم بمـــا يمثـــل بارقـــة األمـــل فـــي بـــدء المواجهـــة الجديـــة مـــع
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العالمـــي خـــال الربـــع الثانـــي إال أنـــه لـــم يكـــن

النقـــد الدولـــي مؤخـــراً إلـــى .%3.5

الفي ــروس ،إال أن مخاط ــر ع ــدم اليقي ــن مازال ــت مرتفع ــة فــي ظ ــل ت ــردد األنب ــاء ع ــن ظه ــور تح ــورات

وبالنســـبة للتجـــارة العالميـــة فقـــد انخفـــض

جدي ــدة فــي الفي ــروس ،وتق ــدر منظم ــة الصح ــة أن ــه عل ــى الرغ ــم م ــن تواف ــر اللقاح ــات إال أن في ــروس

حجـــم التجـــارة الدوليـــة بأكثـــر مـــن  %10خـــال

كورونـــا ربمـــا ســـيظل معنـــا حتـــى العـــام  ،2022وعليـــه تمثـــل تلـــك الجائحـــة تحديـــاً للبشـــرية علـــى

الرب ــع األول وبلغ ــت ذروة االنخف ــاض خ ــال ش ــهر

الصعيد الصحي بكيفية مواجهة الفيروس والتغلب عليه.

إبري ــل م ــن الرب ــع الثانــي بنح ــو  ،%15خ ــال فت ــرة

وعل ــى الجان ــب االقتص ــادي ،فق ــد أدت اإلج ــراءات االحترازي ــة لمواجه ــة انتش ــار في ــروس كورون ــا

اإلغ ــاق الكبي ــر كم ــا أطل ــق عليه ــا صن ــدوق النق ــد

مــن سياســات التباعــد االجتماعــي وفــرض الحظــر والعــزل ســواء جزئيــاً أو كليــاً إلــى حــدوث تراجعــات

الدولــي ،كنتيج ــة النخف ــاض حج ــم الطل ــب الكل ــى

غي ــر مس ــبوقة فــي مس ــتويات اإلنت ــاج واالس ــتهالك واالس ــتثمار والتج ــارة العالمي ــة ،وتعتب ــر تل ــك

وتدهـــور الســـياحة وخدمـــات الضيافـــة ،وتأثـــر

األزمـــة هـــي األشـــد علـــى مســـتوى االقتصـــاد العالمـــي منـــذ حـــدوث أزمـــة الكســـاد العظيـــم فـــي

سالســـل التوريـــد واإلمـــدادات بســـبب اإلغالقـــات

ثالثين ــات الق ــرن الماض ــي .وعل ــى جان ــب التنمي ــة البش ــرية فق ــد ح ــدث تراج ــع فــي المكاس ــب التــي ت ــم

العام ــة .ث ــم ب ــدأت التج ــارة العالمي ــة فــي االرت ــداد

تحقيقه ــا عل ــى ه ــذا الصعي ــد خاص ــة فــي مج ــال مكافح ــة الفق ــر المدق ــع.

فــي الربــع الثالــث لتصــل نســبة االنخفــاض إلــى 3.5

لــم يكــن الوضــع االقتصــادي العالمــي مواتيــاً خــال عــام  ،2019حيــث أثــرت التوتــرات التجاريــة

 ،%ولكـــن يظـــل حجـــم التجـــارة الدوليـــة منخفضـــاً

بي ــن الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة والصي ــن عل ــى تباط ــؤ مع ــدالت النم ــو والتج ــارة العالمي ــة مم ــا

بشــكل كبيــر عــن مســتويات مــا قبــل األزمــة .وقــد

ســـاعد علـــى تفاقـــم األزمـــة االقتصاديـــة العالميـــة بصفـــة عامـــة .وتـــم تخفيـــض توقعـــات النمـــو

أشـــارت تقاريـــر منظمـــة التجـــارة العالميـــةWTO

لعـــام  2019إلـــى  %3مـــن قبـــل صنـــدوق النقـــد الدولـــي ليســـجل أقـــل معـــدل نمـــو منـــذ األزمـــة

إلـــى الضـــرر البالـــغ الـــذى ســـببته جائحـــة كوفيـــد-

المالي ــة العالمي ــة فــي  ،2008عل ــى الرغ ــم م ــن تبنــى البن ــوك المركزي ــة لل ــدول المتقدم ــة سياس ــة

 19بمســتويات التجــارة الدوليــة وسالســل اإلمــداد

نقديـــة تيســـيريه تمثلـــت فـــي انخفـــاض أســـعار الفائـــدة بـــل وتســـجيل معـــدالت فائـــدة ســـالبة،

العالمي ــة فــي العدي ــد م ــن مراك ــز إنت ــاج مدخ ــات

ونتيج ــة له ــذا التباط ــؤ انخفض ــت أس ــعار النف ــط فــي الس ــوق العالم ــي بنح ــو  ،%13عل ــى الرغ ــم

اإلنتـــاج العالميـــة ،وهـــو مـــا عمـــق مـــن اتجاهـــات

م ــن العقوب ــات المفروض ــة عل ــى دول ــة إي ــران.

الرك ــود الت ــي يش ــهدها العال ــم س ــواء فــي ال ــدول
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STREIT G
أكبــر رشكـــة لتصفيــح
السيــارات فـي العالــم

بــرزت مجموعــة ســتريت الرائــدة فــى مجــال تصنيــع المركبــات المدرعــة كواحــدة مــن أبــرز
الشــركات خــال مشــاركتها يف معرضــي أيدكــس و نافدكــس  ،2021حيــث كشــفت عــن
إطــاق أول مجنــزرة كهربائيــة بالكامــل وأربعــة قــوارب تــم تصميمهمــا وبناؤهمــا بشــكل
كامــل يف اإلمــارات ،ومــن الالفــت لالنتبــاه أن "مجموعــة ســتريت" بــدأت عملياتهــا يف إمــارة
رأس الخيمــة منــذ عــام  2005وتوســعت عبــر األعــوام الماضيــة لتكــون أكبــر منشــأة يف العالــم
للســيارات المصفحــة.
حـــوار  /خولــــة إبراهيــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقـــت مجلـــة “راك بزنـــس” بالســـيد أحمـــد ياقـــوت مديـــر التنميـــة التجاريـــة فـــي
مجموعــة ســتريت لمزيــد مــن اإلضــاءة علــى هــذه المجموعــة الرائــدة وكان الحــوار اآلتــي:
نبـــدأ مـــن النجـــاح الالفـــت لمشـــاركتكم فـــي معرضـــي أيدكـــس ونافدكـــس ،2021
حدثنـــا عنـــه.
تح ــرص «مجموع ــة س ــتريت» من ــذ الع ــام  2009عل ــى المش ــاركة فــي مع ــرض
آيدك ــس ،وق ــد كان ــت ال ــراﻋﻲ الم ــاﺳﻲ الحص ــري لنس ــخة “آيدك ــس “،“ 2021
وتحـــرص الشـــركة فـــي كل مشـــاركة علـــى إطـــاق مجموعـــة متميـــزة مـــن منتجاتهـــا
لتك ــون بمس ــتوى الح ــدث وأهميت ــه ،وفــي نس ــخة ه ــذا الع ــام أزحن ــا الس ــتار ع ــن أرب ــع
مركب ــات جدي ــدة مصنع ــة محلي ــاً  ،بداي ــة م ــن “س ــتورم” وه ــي أول مجن ــزرة كهربائي ــة
بالكام ــل ت ــم تصنيعه ــا فــي دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة لإلس ــتخدام فــي مجموع ــة
واســـعة مـــن األغـــراض العســـكرية والمدنيـــة المتخصصـــةُ .صممـــت الســـيارة ألقســـى

البيئ ــات ،و”ظبــي” المركب ــة المدرع ــة المض ــادة للكمائ ــن واأللغ ــام والتــي تجم ــع أفض ــل
التقنيـــات مـــن حـــول العالـــم ،و”نســـر” وهـــي مصممـــة لتكـــون ناقلـــة جنـــود مدرعـــة
ومركب ــة دع ــم أرض ــي وتض ــم خصائ ــص فري ــدة ضم ــن فئته ــا حي ــث أمض ــى مهندس ــونا
العاميـــن الماضييـــن فـــي تطويرهـــا باســـتخدام أحـــدث التقنيـــات العالميـــة ،إضافـــة
ل”كون ــدور” وهــي مدرع ــة مض ــادة للكمائ ــن واأللغ ــام م ــن أح ــدث الط ــرازات الت ــي توف ــر
حماية باليستية حتى مستوى ستاناج  2وقابلة للترقية إلى مستوى ستاناج .3
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GROUP

“مجموعــة ســتريت” بــدأت عملياتهــا فــي إمــارة رأس
الخيمــة منــذ عام  2005وتوســعت عبر األعــوام الماضية
لتكــون أكبــر منشــأة فــي العالــم للســيارات المصفحــة
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ماه ــي أب ــرز منتجاتك ــم؟ وه ــل يت ــم التصني ــع حس ــب الطل ــب؟
وم ــا ه ــي الطاق ــة اإلنتاجي ــة ؟
تنتـــج المجموعـــة نمـــاذج ســـيارات مصفحـــة مختلفـــة
لالســـتخدام التجـــاري والعســـكري وشـــبه العســـكري وســـيارات
نقـــل األمـــوال وكبـــار الشـــخصيات ،وأيضـــا ســـيارات برمائيـــة
الســـتخدامها فـــي األماكـــن الخاصـــة والوعـــرة التـــي ال يمكـــن
لســـيارات غيـــر ســـياراتنا الوصـــول إليهـــا ،ومجموعـــة واســـعة
مـــن ناقـــات الجنـــود المدرعـــة والمركبـــات المدرعـــة المضـــادة
للكمائـــن واأللغـــام ،والمركبـــات الفخمـــة أو شـــبه المدرعـــة أو
المدرعــة بالكامــل المصممــة حســب الطلــب ،والمركبــات األمنيــة
إضاف ــة إلــى الق ــوارب المدرع ــة المصمم ــة لتوفي ــر حماي ــة فعال ــة
فــي المواق ــف عالي ــة المخاط ــر .وتوف ــر منش ــأة التصني ــع الخاص ــة
بالمجموعة،متطلب ــات التصمي ــم والتصني ــع والتدري ــب واالختب ــار
وتخزي ــن الس ــيارات المصفح ــة ضم ــن مجم ــع واح ــد يعتب ــر األكب ــر
علـــى مســـتوى العالـــم ،ولدينـــا مخـــزون دائـــم واســـتراتيجي فـــي
الش ــركة .وتبل ــغ الطاق ــة اإلنتاجي ــة  400س ــيارة ش ــهرياً  ،وتمتل ــك
“مجموعـــة ســـتريت”  1000مركبـــة ضمـــن مخزونهـــا ،وتتركـــز
أس ــواقنا فــي افريقي ــا ث ــم الش ــرق األوس ــط وأمري ــكا الجنوبي ــة.
بأحـــدث التقنيـــات واآلالت األوروبيـــة الالزمـــة لتصنيـــع الزجـــاج،

ماذا عن اختبارات وشهادات التصفيح لديكم؟

وفقـــاً ألعلـــى المعاييـــر العالميـــة ،خصوصـــاً أجهـــزة التحكـــم

تخضــع جميــع المركبــات الختبــارات بالســتية واختبــارات تأثيــر

الرقم ــي بالحاس ــوب وعملي ــات القط ــع عب ــر أش ــعة اللي ــزر ،كم ــا

معتـــرف بهـــا دوليـــاً وحائـــزة علـــى شـــهادة حمايـــة باليســـتية

أن جمي ــع إج ــراءات العم ــل فــي المصن ــع حاصل ــة عل ــى ش ــهادة

حتـــى مســـتوى ســـتاناج  3للمركبـــات التكتيكيـــة العســـكرية

األيـــزو .وعـــام  2018افتتحنـــا شـــركة ســـتريت مارينـــا للـــزوارق،

وتصفي ــح للمركب ــات الفاخ ــرة والمركب ــات ذات األغ ــراض الخاص ــة

وتتكـــون مجموعتنـــا اليـــوم مـــن مصنـــع ســـتريت ســـكيورتي

وفقـــاً لمســـتوى الحمايـــة .VPAM BRV 2009 VR7

للمركب ــات ومصن ــع للزج ــاج المق ــاوم للرص ــاص ،وش ــركة س ــتريت
مارينـــا للـــزوارق ،وقريبـــاَ أكاديميـــة ســـتريت للتدريـــب.

مســـتقبال ،ماهـــي أبـــرز
تتجـــه الشـــركة لمزيـــد مـــن التوســـع
ً

مالمـــح هـــذا التوســـع المرتقـــب؟
ما الفكــرة وراء هــذا التنــوع؟
هـــدف الشـــركة االكتفـــاء الذاتـــي والحـــد مـــن التعامـــل مـــع

تماش ــياً م ــع رؤيته ــا لتقدي ــم حل ــول أمني ــة مبتك ــرة م ــع أح ــدث
بنـــاء علـــى متطلبـــات
التقنيـــات ،تواصـــل المجموعـــة التوســـع
ً

مورديـــن خارجييـــن لضمـــان الجـــودة فقـــد كنـــا قبـــل عـــام 2015

العمـــل واألبحـــات علـــى الرغـــم مـــن األوقـــات الصعبـــة فـــي عـــام

نســـتورد الزجـــاج المصفـــح لغـــرض االســـتخدام فـــي منتجاتنـــا،

 ،2020فقـــد شـــهدت المجموعـــة زيـــادة فـــي الطلـــب علـــى

وحالي ــاً نمتل ــك ثانــي أكب ــر مصن ــع الزج ــاج المصف ــح فــي العال ــم

منتجاتهـــا وخدماتهـــا ،وقـــد قطعـــت المجموعـــة مرحلتيـــن فـــي

وال ــذي يغط ــي احتياجاتن ــا واحتياج ــات ش ــركات أخ ــرى لصناع ــة.

مســيرة توســعها ونحــن حاليــاً بصــدد االســتعداد للمرحلــة الثالثــة
وم ــن المق ــرر اإلنته ــاء منه ــا فــي الرب ــع األخي ــر م ــن الع ــام الحالــي

ماذا عن التعاون مع شركات السيارات األخرى ؟

وتتضمــن إضافــة ســتة مبانــي إضافيــة ممــا يزيــد المســاحة الحاليــة

فـــي مجموعـــة ســـتريت تهـــدف اســـتراتيجينا إلـــى توفيـــر

البالغـــة  86000متـــر مربـــع بمقـــدار  65000متـــر مربـــع وتشـــمل

حل ــول أمني ــة متكامل ــة لعمالئه ــا ،وذل ــك م ــن خ ــال الش ــراكات

مركـــزاً لتصنيـــع هيـــاكل ومخزنـــاً للســـيارات ومبنـــى بمســـاحة

التعاونيـــة واالبتـــكارات التكنولوجيـــة والخدمـــات المتقدمـــة،

لقســـم البحـــث والتطويـــر ومعرضـــاً وورشـــة إنتـــاج الـــزوارق

وله ــذا لدين ــا تع ــاون م ــع ش ــركات س ــيارات عل ــى مس ــتوى العال ــم

ومنطقــة تخزيــن المنتــج النهائــي ومرافــق تصنيــع الفــوالذ اآللــي

علـــى ســـبيل المثـــال نحـــن نتعـــاون مـــع شـــركه فـــورد ولدينـــا

والقطـــع بالليـــزر وخـــط إنتـــاج الشـــاحنات والمركبـــات التجاريـــة،

ش ــهادة منه ــا م ــن ع ــام  ،2008إضاف ــة له ــذا هن ــاك س ــيارات م ــن

وقريب ــاً س ــتفتتح المجموع ــة أكاديمي ــة للتدري ــب م ــن أج ــل تقدي ــم

إنتاحنـــا بشـــكل كامـــل.

دورات متقدمـــة فـــي مجـــال الســـامة والتدريـــب العملـــي

J U N E , J U LY, 2 0 2 1

أطلقت أعمال الشركة
يف كندا عام  1992من
فريق مكون من ثمان
أشخاص حتى أصبحت
يف العام  2012أكبر
منشأة سيارات مدرعة
يف العالم
ــــــــــــــــــ
شهد عام  2000المزيد
من التوسع يف اإلنتاج
ليشمل  40منتجا ً كما
شهدت الشركة توسعا ً
جغرافيا ً وانتقل المقر
الرئيسي للمجموعة إىل
دولة اإلمارات العربية
المتحدة يف إمارة رأس
الخيمة عام 2005
ــــــــــــــــــ
تتكون مجموعتنا اليوم
من مصنع ستريت
سكيورتي للمركبات
ومصنع للزجاج المقاوم
للرصاص ،وشركة
ستريت مارينا للزوارق
ــــــــــــــــــ
RAK BUSINESS
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نظـ ً
ـرا للموقــع االســراتيجي املمــز
والتهسيــات الضخمــة وسالســة
اإلجــراءات والدعــــم الحكومــــي،
مت اختيــار دولــة اإلمــارات ورأس
الخمية للتوســع يف أعمال الرشكة

إذا كيـــف بـــدأ الطريـــق لـــكل هـــذا

وس ــهولة عملي ــات النق ــل والحص ــول عل ــى مص ــادر الم ــواد الخ ــام

النجـــاح والتميـــز؟

والخبـــرات التـــي نحتاجهـــا لتحقيـــق النجـــاح لعملياتنـــا كل هـــذا

مـــن فريـــق مكـــون مـــن ثمانـــي

مـــع وجـــود مســـاحة واســـعة مناســـبة الحتضـــان مصنـــع ضخـــم

أشـــخاص أطلـــق غيرمـــان جوتـــوروف

ومناس ــب للتوس ــع ال ــذي تش ــهده المجموع ــة عل ــى م ــدار األي ــام،

رئي ــس مجل ــس إدارة مجموع ــة س ــتريت

والي ــوم تمتل ــك ج ــروب س ــتريت أكب ــر مصن ــع فــي العال ــم لصناع ــة

أعم ــال الش ــركة فــي كن ــدا ع ــام ،1992

الس ــيارات المصفح ــة فــي رأس الخيم ــة ولدين ــا مكت ــب فــي إم ــاره

به ــدف إنت ــاج س ــيارات مصفح ــة تؤم ــن

دبــي ومجموع ــة مكات ــب فــي جمي ــع أنح ــاء العال ــم إضاف ــة إلــى 6

مزي ــداً م ــن الحماي ــة ،وأنتج ــت الش ــركة

مصان ــع لتصني ــع آالف المركب ــات س ــنوياَ  ،ويعم ــل لدين ــا أكثرع ــن

أول منتجاتهـــا وهـــي ســـيارة نقـــل أمـــوال بمواصفـــات عاليـــة

 2000موظـــف مـــن حوالـــي  30جنســـية مختلفـــة ولدينـــا 40

الجـــودة ومناســـبة التكلفـــة وشـــهد عـــام  2000المزيـــد مـــن

مهنــدس مختــص فــي قســم البحــوث والتطويــر يتابعــون الســوق

التوس ــع فــي اإلنت ــاج ليش ــمل  40منتج ــاً كم ــا ش ــهدت الش ــركة

ومتطلباتـــه ويشـــرفون علـــى جـــودة المنتجـــات.

اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة فــي إم ــارة رأس الخيم ــة ع ــام 2005

ما الذي يميز مجموعـــة ستريت ؟

توس ــعاً جغرافي ــا وانتق ــل المق ــر الرئيس ــي للمجموع ــة إلــى دول ــة
واس ــتفدنا م ــن المن ــاخ االس ــتثماري الرائ ــد فــي الدول ــة وأصبحن ــا

تـــم تجهيـــز المنشـــأة بأحـــدث تقنيـــات التصنيـــع باســـتخدام

فــي عــام  2012أكبــر منشــأة ســيارات مدرعــة ذات ملكيــة خاصــة.

أجه ــزة التحك ــم الرقم ــي بالحاس ــوب ( )CNCوعملي ــات القط ــع
عبـــر أشـــعة الليـــزر ،مـــع وجـــود خطـــوط اإلنتـــاج اآلليـــة وشـــبه

ولماذا كان التوجــه نحو رأس الخيمة تحديداً ؟
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اآلليـــة ،كمـــا ّأنـــه يمكـــن صناعـــة كافـــة العناصـــر المطلوبـــة

بعـــد التوســـع الـــذي شـــهدته أعمـــال الشـــركة كان التوجـــه

للســيارة المصفحــة مــع مدخــات الصلــب والمــواد الخــام ،وتتميــز

للتوســـع جغرافيـــا لتغطيـــة رقعـــة واســـعة مـــن العالـــم ،ونتيجـــة

مراف ــق المنش ــأة بمس ــاحتها الكبي ــرة حي ــث يمك ــن تخزي ــن أكث ــر

لبيئـــة االســـتثمار الواعـــدة والجاذبـــة كان التوجـــه نحـــو دولـــة

م ــن  120ملي ــون قطع ــة غي ــار للس ــيارات فــي منش ــأة التخزي ــن.

اإلمــارات وتحديــداً إمــارة رأس الخيمــة نظــرا للموقــع االســتراتيجي

وقـــد نمـــت المجموعـــة بشـــكل مطـــرد علـــى مـــدار العقـــود

وحزمـــة التســـهيالت الضخمـــة وسالســـة االجـــراءات والدعـــم

الثالثـــة الماضيـــة لتصبـــح الشـــركة الرائـــدة فـــى مجـــال تصنيـــع

الحكومــي لالســتثمارات االجنبيــة ،هــذا إلــى جانــب البنيــة التحتيــة

المركب ــات المدرع ــة ،حي ــث بدأن ــا فق ــط فــي ع ــام  1992بمصن ــع

المتطــورة وتوفــر الخدمــات اللوجســتية واليــد العاملــة المحترفــة

وجهــز
الســيارات وعــام  2015افتتحنــا مصنــع الزجــاج الخــاص بنــا ُ

|

مـــال وأعمـــال

تقاريـــر إحصائيـــــة

|

جدول رقم ( :)1معدل الصادرات الخليجية إلى الواليات المتحدة
خالل الفترة ( 2018 - 2001مليون دوالر)
-2010
2001

-2018
2011

نسبة
الزيادة ()%

السعودية

22786

31261

37

اإلمارات

1668

4598

176

الدولة

سلطنة عمان

619

1029

66

الكويت

4060

7364

81

قطر

418

1177

182

البحرين

928

1202

30

30479

46631
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معدل إجمالي دول مجلس التعاون

*المصدر :منظمة األونكتاد ،بيانات التجارة الخارجية.

 التفــوق النســبي للــواردات الخليجيــة علــى إجمالــي واردات .2تطور التجارة الخارجية الخليجية مع الصين:

الــدول العربيــة غيــر الخليجيــة خــال الفتــرة  ،2018-2014حيــث

أمــا تجــارة هــذه المجموعــة مــع الصيــن فتبقــى بمركــز الصــدارة

بلــغ المعــدل الســنوي لقيمــة الــواردات فــي األولــى 527,542

مــن حيــث نســبة الزيــادة إذ بلغــت  %214لــذات الفتــرة ،وقــد

مليــون دوالر وبنســبة  63%مــن المعــدل اإلجمالــي لقيمــة

تصــدرت أيضــا دولتــي قطــر واإلمــارات دول مجلــس التعــاون

الــواردات العربيــة ،مقابــل  320,238مليــون دوالر فــي الثانيــة.

الخليجــي بصادراتهمــا إلــى الصيــن وبنســبة زيــادة بلغــت 838

 -بلــغ المعــدل الســنوي لقيمــة الــواردات العربيــة مــن الواليــات

 %و  %502علــى التوالــي ،تلتهمــا مــن حيــث نســبة الزيــادة

المتحــدة األمريكيــة 69 193,مليــون دوالر خــال الفتــرة -2014

ذات الدولتيــن فــي المشــهد المماثــل مــع الواليــات المتحــدة

 ،2018وبمعــدل ســنوي قــارب  .%8مقابــل  124,757مليــون

األمريكيــة وبنســب  %325و %191علــى التوالــي ،وبالنســبة

دوالر مــن الصيــن وبمعــدل ســنوي حوالــي  %15لــذات الفتــرة.

للقيمــة ،فقــد زاد متوســط قيمــة الصــادرات الســلعية لهــا مــن

 -تراجــع الــواردات فــي جميــع دول المجلــس خــال الفتــرة -2014

 28672مليــون دوالر أمريكــي خــال الفتــرة  2010-2001إلــى

 2018بإســتثناء دولتــي الكويــت وقطــر اللتــان حققتــا زيــادة

 89969مليــون دوالر خــال الفتــرة الثانيــة ،.متجــاوزة بذلــك
صدرتهــا هــذه المجموعــة إلــى الواليــات
متوســط القيمــة التــي ّ
المتحــدة األمريكيــة والتــي بلغــت  46631مليــون دوالر فــي
الفتــرة الثانيــة ،مقارنــة بـــ  30479مليــون دوالر فــي الفتــرة التــي
ســبقتها ،انظــر الجــدول رقــم (.)2
جدول رقم ( : )2معدل الصادرات الخليجية إلى الصين
خالل الفترة )2018 - 2001
-2010
2001

-2018
2011

نسبة
الزيادة ()%

السعودية

17099

40085

134

اإلمارات

2695

16230

502

سلطنة عمان

5659

16465

191

الدولة

الكويت

2284

9719

326

قطر

738

6912

837

البحرين

196

558

185

معدل إجمالي دول مجلس التعاون

28672

89969
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*المصدر :منظمة األونكتاد ،بيانات التجارة الخارجية.

 .3تطور واردات الدول الخليجية من األسوق العالمية:
يتضــح مــن الجــدول رقــم ()3خــال الفتــرة ،2018-2014
الحقائــق التاليــة:

1668

مليون دوالر
هي معدل صادرات دولة
اإلمارات العربية المتحدة
إىل الواليات المتحدة
خالل الفترة
2018 - 2001
ــــــــــــــــــ

2695

مليون دوالر
هي معدل صادرات دولة
اإلمارات العربية المتحدة
إىل الصين خالل الفترة
2018 - 2001
ــــــــــــــــــ

35353

مليون دوالر
إجمالي الصادرات
السلعية العربية
والخليجية إىل الواليات
المتحدة يف العام 2018
ــــــــــــــــــ

بلغــت  %16و %13علــى التوالــي.

ثالثــا :التركيبــة الســلعية للتجــارة الخليجيــة والعربيــة مــع

الواليــات المتحــدة والصيــن

 .1التركيبة السلعية للتجارة الخليجية والعربية مع أمريكا:
 ًمثــل الوقــود المعدنــي والزيــوت المعدنيــة ومنتجاتهــا

وتصفيتهــا والثــروات البريــة والشــمع المعدنــي الخــاص بالطاقــة،
بالمتوســط  %46مــن إجمالــي الصــادرات الخليجيــة والعربيــة إلــى
الواليــات المتحــدة خــال الفتــرة  .2018-2014وإذا مــا أضيف إليه
األلمنيــوم والمــواد المصنوعــة منــه ،الآللــئ الطبيعيــة والزراعيــة،
األحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة ،المعــادن الثمينــة والمعــادن
المطليــة بالمعــادن الثمينــة والمــواد المصنوعــة منهــا ،والجواهر
المقلــدة وقطــع العملــة المعدنيــة ،ومــواد اكسســوارات الزينــة
والمالبــس المحبوكــة والكروشــيه واألســمدة ،لبلــغ متوســطها
 %73مــن إجمالــي صــادرات تلــك الــدول إلــى الواليــات المتحــدة
األمريكيــة للســنوات.2018- 2014
 زاد إجمالــي الصــادرات الســلعية العربيــة والخليجيــة إلــىالواليــات المتحــدة إلــى  35,353مليــون دوالر عــام  2018بعــد
أن كان 15,307مليــون دوالر عــام  2014وبنســبة زيــاده ،%131
علمــا بــأن بنــد الكيمياويــات العضويــة كان البنــد الوحيــد الــذي
ســجل تراجعــاً بنســبة  %19خــال الفتــرة المذكــورة.
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أوال :العـالقات التجاريــة الدوليــة في القـرن الحديث:
فــي الوقــت الــذي يســاهم فيــه االقتصاديــن األمريكــي
والصينــي بنســبة تزيــد علــى  %40مــن التجــارة العالميــة ،شــنت
ص

الواليــات المتحــدة األمريكيــة خصوصــاً هــذا العقــد حروبــاً تجاريــة
أحيانــاً وغيــر تجاريــة أحيانــاً أخــرى علــى منافســيها وحلفائهــا
فــي مختلــف دول العالــم تمثلــت بفــرض رســوم جمركيــة علــى
وارداتهــا مــن الصيــن وروســيا ودول االتحــاد األوروبــي وكنــدا
والمكســيك وغيرهــا ،ففــي بدايــة عــام  2018فرضــت رســوماً
جمركيــة علــى بعــض هــذه الــدول وبنســب تراوحــت بيــن (- 10

العالقــــات التجاريـــــــة
الخليجيـــة مع الواليـات
املتحــــــدة والصيــــــن
2018-2001

إعداد  /مركز رأس الخيمة لإلحصـــاء والدراســـات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقــد حصلــت ّ
تغيــرات بنيويــة وهيكليــة فــي
التجــارة الدوليــة خــال العقديــن الماضييــن مــن
هــذا القــرن ،رافقهــا انفتــاح كبيــر فــي حركــة
التجاريــة ورأس المــال بيــن مختلــف دول
العالــم ،تغيــرت علــى أثرهــا األدوار والمهــام
وبــرزت دول أهمهــا دول ناميــة ،وتراجعــت
ســيطرة دول كان لهــا نفــوذ بــارز علــى التجــارة الدوليــة ،أمــا دول
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فلألســف لــم تســتفد بالقــدر
المطلوبــة مــن اإلمكانــات الكبيــرة التــي وفرتهــا التجــارة الدوليــة
بــل وحتــى مــن مواردهــا فــي تطويــر وتنويــع قواعدهــا اإلنتاجيــة
ونموهــا االقتصــادي بقــدر تراجعهــا وانشــغالها بهمــوم ليــس
لهــا صلــة بمســتقبلها االقتصــادي ومســتقبل أجيالهــا
واســتقرارها االجتماعــي .وكان وراء ذلــك أســباب قــد تكــون
هيكليــة أو سياســية ســاهمت كثيــرا فــي تربعهــا علــى المراتــب
المتأخــرة فــي تصانيــف البنــك الدولــي .باســتثناء دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وعــدد محــدود
مــن الــدول ،التــي تبنــت سياســات تنمويــة وتجاريــة ناجحــة
مســتغلة مــا تتمتــع بــه مــن إســتقرار أمنــي وإقتصــادي لتجتــذب
إليها رؤوس األموال وتنفذ خططها بنجاح.
وســنحاول فــي الصفحــات التاليــة تســليط الضــوء علــى أهــم
مؤشــرات التجــارة الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
واالســتثمار األجنبــي المباشــر فيهــا للفتــرة ،2018-2001
وكذلــك تحديــد درجــة اعتمــاد اقتصاداتهــا علــى االســتيراد
وانكشــافها علــى العالــم الخارجــي .مــن خــال مــا يلــي:
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 )%50وبقيمــة إجماليــة زادت فــي حينهــا علــى  280مليــار دوالر
فــي إطــار سياســة حمائيــة غيــر معلنــة تهــدف إلــى تقليــل عجزهــا
التجــاري ودعــم شــركاتها ونســب التوظيــف فيهــا ،قابلتهــا
تلــك الــدول برفــع متبــادل للرســوم علــى وارداتهــا مــن الواليــات
المتحــدة األمريكيــة بمبالــغ زادت علــى 120مليــار دوالر ،لتعلــن
علــى أثرهــا الواليــات المتحــدة صراحــة اعتمادهــا سياســة تجاريــة
متشــددة قريبــة إلــى الحمائيــة منهــا إلــى الحريــة التجاريــة التــي
تقــوم عليهــا مبــادئ منظمــة التجــارة العالميــة ،بفرضهــا رســوماً
جمركيــة أخــرى علــى الفــوالذ واأللمنيــوم المســتوردة مــن
الصيــن وبنســب قاربــت الـــ  %25و  %10علــى التوالــي فــي شــهر
مــارس ،2018ولــم تنــج دول االتحــاد األوروبــي مــن هــذه الرســوم
رغــم عالقــات الصداقــة والتحالــف معهــا ،األمــر الــذي دفــع الصيــن
إلــى فــرض رســوم إضافيــة علــى وارداتهــا مــن األولــى ،وهكــذا
تواصلــت ردود األفعــال بيــن البلديــن وهــي مســتمرة حتــى وقتنــا
الحاضــر بدوافــع اقتصاديــة أو سياســية أحيانــاً مردهــا ارتفــاع العجز
التجــاري األمريكــي مــع الصيــن والتوســع الكبيــر لهــذه الدولــة
علــى حســاب مصالحهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،إضافــة إلــى توقيعهــا عشــرات اإلتفاقيــات التجاريــة مــع
مختلــف دول العالــم بمــا فيهــا دول مــن االتحــاد األوروبــي.

ثانيــا :العالقــات التجاريــة الخليجية مــع الواليـــــات المتحدة

والصين:

 .1تطور التجارة الخارجية الخليجية مع الواليات المتحدة:
حققــت التجــارة الخارجيــة الخليجيــة مــع الواليــات المتحــدة
تطــوراً إيجابيــاً خــال الفتــرة  2018-2011مقارنــة بالفتــرة

التــي ســبقتها  ،2010-2001حيــث بلــغ متوســط نســبة الزيــادة
الســنوية فــي قيمــة صادراتهــا الســلعية إلــى هــذا البلــد قرابــة
 ،%53وتمثــل هــذه النســبة أكثــر مــن ضعــف الزيــادة المتحققــة
فــي مجمــل الصــادرات العربيــة إلــى أمريــكا والبالغــة  ،%22وقــد
حققــت كل مــن دولتــي قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة أعلــى
نســبة زيــادة بلغــت  %182و %176علــى التوالــي .تلتهمــا الكويــت
وســلطنة عمــان .وممــا هــو جديــر بالذكــر أن هــذه النســبة رغــم
إرتفاعهــا تبقــى تمثــل قرابــة ربــع نســبة الزيــادة فــي صــادرات هــذه
المجموعــة إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة مقارنــة بمثيلتهــا
إلــى الصيــن ،والتــي بلغــت أكثــر مــن  .%200أنظــر الجــدول رقــم (.)1

|

مـــال وأعمـــال

تقاريـــر إحصائيـــــة

|

الخالصـــــة
تعتب ــر التج ــارة الخارجي ــة أداة رئيس ــية لت ــوازن
العـــرض والطلـــب وتحقيـــق اســـتقرار األســـعار
والعملـــة فـــي البلـــد .وتحـــاول جميـــع الـــدول
ومنهـــا الخليجيـــة تنويـــع اقتصاداتهـــا وزيـــادة
صادراتهـــا لتحقيـــق فائـــض تســـتهدف بـــه
التنميـــة المســـتدامة وخدمـــة أجيالهـــا القادمـــة.
هـــذا وتُ جمـــع اإلحصـــاءات والتقاريـــر العالميـــة
واألمريكيـــة أن الصيـــن فـــي ســـباق مرثونـــي مـــع
الواليـــات المتحـــدة ،حيـــث أصبحـــت الشـــريك
التجـــاري األول لكثيـــر مـــن حلفائهـــا فـــي الشـــرق
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا ومناطـــق أخـــرى
مـــن العالـــم .وتســـعى إلقصائهـــا مـــن المنطقـــة

جدول رقم ( )4معدل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

إلى الدول الخليجية للسنوات ()2018-2001
الدولة

بتكملـــة طريـــق الحريـــر مســـتغلة الصراعـــات

(مليون دوالر)

الدائـــرة فـــي المنطقـــة وطريقـــة تعامـــل أمريـــكا

2001-2010

2011-2018

نسبة الزيادة %

معهـــا .وتســـتخدم الصيـــن سياســـة االســـتثمار

16,353

8,199

()50.0

والمرونـــة فـــي إدارة طاقتهـــا وعالقاتهـــا للفـــوز

اإلمارات

6,843

9,556

40.0

فــي ه ــذا الس ــباق ،فق ــد اس ــتثمرت فــي المنطق ــة

سلطنة عمان

1,241

1,653

33.2

قرابـــة  123مليـــار دوالر منـــذ عـــام  .2013إضافـــة

273

1,243

355.3

إلـــى مـــا تقـــدم لوحـــظ:

3,002

272

()90.9

 .1زيـــادة نســـبة الصـــادرات الســـلعية مـــن دول

961

1,268

31.9

28,673

22,191

()22.6

49,212

36,454

()25.9

58%

61%

السعودية

الكويت
قطر
البحرين
معدل التدفقات إلى الدول الخليجية
معدل التدفقات إلى الدول العربية
التدفقات إلى الدول الخليجية/العربية

مجل ــس التع ــاون إلــى الوالي ــات المتح ــدة بحوالــي
 %53خـــال لفتـــرة  ،2018-2001مقابـــل زيادتهـــا
إلـــى الصيـــن بنســـبة  %214لنفـــس الفتـــرة.
 .2إنخف ــاض ال ــواردات الخليجي ــة م ــن مجم ــل دول

-

العالـــم بنســـبة ( )%4.8خـــال الســـنوات -2014

*المصدر :منظمة األونكتاد ،بيانات المؤشرات االقتصادية واالستثمار األجنبي المباشر.

 ،2018األمـــر الـــذي ســـاعد علـــى تحقيـــق فائـــض

جدول ( )5االنكشاف االقتصادي للتجارة الخارجية

فــي المي ــزان التج ــاري الخليجــي بـ ــلغ معدل ــه 253

في دول مجلس التعاون عالمياَ (( )2018–2014مليون دوالر)
التفاصيل

ملي ــار دوالر ل ــذات الفت ــرة ،مم ــا زاد فــي ق ــوة تل ــك

2014

2015

2016

2017

2018

إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون

990.0

687.7

639.8

764.7

855.9

إجمالي قيمةذ واردات دول مجلس التعاون

561.5

550.5

517.2

510.3

534.7

إجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس

1551.5

1238.2

1157.0

1275.0

1390.6

الميزان التجاري لدول مجلس التعاون

428.5

137.2

122.6

254.4

321.2

الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول مجلــس التعــاون
باألســعار الجاريــة

1642.9

1388.6

1470.6

1458.9

1651.4

94.4

89.2

78.7

87.4

84.2

مؤشــر االنكشــاف االقتصــادي لــدول مجلــس
التعــاون علــى العالــم الخارجــي ()%

*المصدر :ا صندوق النقد العربي ،التقرير العربي الموحد لعام .2019

المصــــــــــادر

 .1صندوق النقد الدولي ،اتجاهات التجارة الخارجية  ،2019وسنوات متفرقه.
 .2صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  .2019وسنوات متفرقه.

 .3المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،إحصــاءات التجــارة الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون ،2018 ،وتقاريــر ســنوية متفرقه.
 .4منظمة األونكتاد ،إحصاءات التجارة الخارجية  ،2019وسنوات متفرقة.
 .5منظمة األونكتاد ،بيانات المؤشرات االقتصادية واالستثمار األجنبي المباشر  ،2019وسنوات متفرقة.
World Trade Organization, World Trade Statistical Review 2019 .6

االقتصـــادات.
 .3إنخفـاض معـدل تدفقـات االسـتثمار األجنبـي
المباشـر إلـى الـدول الخليجيـة إلـى 22,191
مليـون دوالر للفتـرة  2018-2011مـن 28,673
مليـون دوالر للفتـرة  2010-2001بنسـبة (.)%23
وانخفاضهـا فـي الـدول العربيـة لـذات الفترتيـن
بنسـبة ( ،)%26األمـر الـذي أدى إلـى إرتفـاع نسـبة
التدفقـات الخليجيـة  /التدفقـات العربيـة مـن 58
 %فـي الفتـرة األولـى إلـى  %61فـي الفتـرة الثانيـة.
 .4انفتـــاح ملحـــوظ فـــي االقتصـــادات الخليجيـــة
علـــى العالـــم الخارجـــي قـــارب معدلـــه  %87خـــال
الفتـــرة  ،2018-2014ممـــا عـــرض اقتصاداتهـــا
إلـــى تحديـــات أحيانـــاً  ،لكنهـــا تمكنـــت مـــن
تجاوزه ــا بفض ــل سياس ــاتها االقتصادي ــة وتجارته ــا
الخارجي ــة الفاعل ــة وتن ــوع طاقاته ــا االنتاجي ــة
J U N E , J U LY, 2 0 2 1
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جدول رقم ( :)3واردات الدول الخليجية من السوق العالمية خالل الفترة 2018 – 2014
الدولة

(مليون درهم)

2014

2015

2016

2017

2018

معدل
2014ـ2018

نسبة الزيادة ()%

السعودية

173,834

174,675

140,170

134,519

137,065

152,053

()21

اإلمارات

276,025

263,417

270,960

268,000

253,000

266,280

()8

سلطنة عمان

27,881

26,556

21,280

27,157

25,412

25,657

()9

الكويت

31,036

30,952

30,679

33,569

35,864

32,420

16

قطر

30,479

37,120

38,682

29,641

34,298

34044

13

البحرين

22,258

17,673

15,287

17,391

13,100

17,142

()41

إجمالي الواردات الخليجية

561,513

550,393

517,058

510,009

498,739

527,542

()11

إجمالي الواردات العربية

930.100

864.300

811.100

808.800

824.600

847780

( )11

60

64

64

63

61

62

-

نسبة الخليجية  /العربية %
*المصدر :صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام .2019

 .2التركيبة السلعية للتجارة الخليجية والعربية مع الصين:

 -ارتفـــاع نســـبة معـــدل التدفقـــات للـــدول الخليجيـــة  /معـــدل

 ًمثــل الوقــود المعدنــي والزيــوت المعدنيــة ومنتجاتهــا

التدفقـــات العربيـــة مـــن  %58فـــي الفتـــرة األولـــى إلـــى %61

وتصفيتهــا والثــروات البريــة والشــمع المعدنــي الخــاص بالطاقــة،

فـــي الفتـــرة الثانيـــة ،نتيجـــة للتراجـــع الكبيـــر فـــي التدفقـــات

بالمتوســط  %82مــن إجمالــي الصــادرات الخليجيــة والعربيــة

إلــى ال ــدول العربي ــة غي ــر الخليجي ــة ألس ــباب تتعل ــق باالس ــتقرار

إلــى الصيــن خــال الفتــرة  .2018-2014وإذا مــا أضيــف إليــه

األمنـــي واالقتصـــادي والشـــفافية وغيرهـــا.

الكيمياويــات العضويــة ،البالســتيك والمــواد المصنوعــة منــه،

 -حص ــول تراج ــع واض ــح فــي مع ــدل التدفق ــات إلــى دولت ــي قط ــر

المعــادن النفيســة ،صهــارة المعــادن ،الرمــاد البركانــي ،الملــح،

والســعودية وبنســبة ( )%91و ( )%50علــى التوالــي .فــي الفتــرة

الســلفور ،التربــة واألحجــار ،مــواد الجــص ،الكلــس واإلســمنت،

الثاني ــة مقارن ــة بالفت ــرة األولــى ،مقاب ــل زيادت ــه فــي بقي ــة ال ــدول

الرتفــع المتوســط إلــى  %94مــن إجمالــي الصــادرات المذكــورة
لــذات الســنوات.
 زاد إجمالــي الصــادرات العربيــة بمــا فيهــا الخليجيــة إلــىالصيــن من135,708مليــون دوالر عــام  2014إلــى 138,587
مليــون دوالر عــام  2018وبنســبة زيــادة  %2خــال الفتــرة ،رغــم
حصــول انخفــاض فــي بنــود الوقــود المعدنــي ،الزيــوت المعدنيــة
ومنتجاتهــا وتصفيتهــا والثــروات البريــة والشــمع المعدنــي،
واألســمدة وكذلــك األلمنيــوم والمــواد المصنوعــة منــه .وبنســب
( )%3و( )%38و( )%41علــى التوالــي.
 مــا يميــز مجمــل الصــادرات الخليجيــة العربيــة إلــى الصيــن،وجــود اختــاف واضــح فــي التركيبــة الســلعية التــي يحتاجهــا
الســوق الصينــي مقارنــة بالســوق األمريكــي .رغــم أن كالهمــا
يتشــابهان فــي البنــد األول الوقــود المعدنــي والزيــوت المعدنيــة
ومنتجاتهــا وتصفيتهــا والثــروات البريــة والشــمع المعدنــي.

رابعـــا :تدفقـــات االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر إلـــى دول
مجلـــس التعـــاون

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )4الحقائق اآلتية:
 انخفــاض معــدل تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر إلــى الــدولالخليجيــة إلــى  22,191مليــون دوالر للفتــرة  2018-2011مــن
 28,673مليــون دوالر للفتــرة  2010-2001بنســبة انخفاض (.)%23
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138,587

مليون دوالر
إجمالي الصادرات
السلعية العربية
والخليجية إىل الصين
يف العام 2018
ــــــــــــــــــ

22,191

مليون دوالر
تدفقات االستثمار
األجنبي المباشر
إىل الدول الخليجية
بانخفاض قدره  %23عن
الفترة من 2010 - 2001
ــــــــــــــــــ

40%

زيادة تدفقات االستثمار
االجنبي المباشر إىل
دولة اإلمارات العربية
المتحدة يف للفترة من
2018 - 2010
ــــــــــــــــــ

الخليجيـــة وخاصـــة دولتـــي الكويـــت واإلمـــارات وبنســـب %355
و %40عل ــى التوال ــي أيض ــاً  ،إضاف ــة إل ــى الزي ــادة الت ــي تحقق ــت
فــي دولت ــي عم ــان والبحري ــن.

خامس ــا :المي ــزان التج ــاري واالنكش ــاف االقتص ــادي ل ــدول

مجل ــس التع ــاون الخليج ــي

يتض ــح م ــن البيان ــات الخاص ــة بالمؤش ــرات االقتصادي ــة ل ــدول
مجل ــس التع ــاون المبين ــة فــي الج ــدول رق ــم ( ،)5م ــا يل ــي:
 ميـــزان تجـــاري موجـــب لـــدول المجلـــس لجميـــع الفتـــرة رغـــمالتذبـــذب .بفضـــل وجـــود قطـــاع نفطـــي مهـــم مـــع تنـــوع فـــي
القطاعـــات واألنشـــطة االقتصاديـــة المنتجـــة للدخـــل.
 حصــول إنخفــاض فــي إجمالــي التجــارة الخارجيــة لــدول مجلــسالتع ــاون الخليجــي بنس ــبة ( )%10.4خ ــال الفت ــرة 2018-2014
نتيجـــة إنخفـــاض قيمـــة الصـــادرات خاصـــة فـــي األعـــوام -2015
 ،2017م ــع ارتف ــاع فــي إجمال ــي النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي له ــا
بنس ــبة  %0.5لمجم ــل الفت ــرة.
 ارتفـــاع مســـتوى انكشـــاف دول المجموعـــة علـــى العالـــمالخارجـــي وبمعـــدل قـــارب  %87خـــال الفتـــرة .2018-2014
تمكنـــت
األمـــر الـــذي عرضهـــا لبعـــض التحديـــات ،لكنهـــا
ّ
مـــن تجاوزهـــا جـــراء التخطيـــط المســـبق وقـــوة اقتصاداتهـــا
ووفـــرة مواردهـــا.

|
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|

تأسســت مجموعــة الفينيــق فــي العــام 2007

ولهــا مكاتــب فرعية فــي الفجيــرة وأم القيوين

والشــارقة ،وتلتــزم المجموعــة بتقديــم خدمات
عاليــة الجــودة لتلبــي توقعــات عمالئهــــــــــا

عبداللـــه العوضـــي

قدوتـــي والـدي
وطمـوحي ال حـــدود لــه

يف الوقــت الــذي يتجــه فيــه كثيــرا ً مــن الشــباب لقضــاء أوقاتهــم يف اللهــو والمــرح ،يقضــي عبد اللــه العوضي
جـلَّ وقتــه مــع العمــال يف مواقــع عملهــم ومــع المهندســين والمهنييــن واالدارييــن محــاو ً
ال أن يســتغل كل
لحظــة يف زيــادة معارفــه وصقــل خبرتــه يف العمــل ،حتــى لتعتقــد أنــك أمــام شــخص كبيــر يف الســن.
حـــوار  /خولــــة إبراهيــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـــي إطـــار جهودهـــا بتســـليط الضـــوء علـــى

مزيـــداً مـــن الوقـــت فـــي مقـــر العمـــل ،وهنـــا تلمـــس والـــدي

التج ــارب الش ــابة الريادي ــة ،التق ــت مجل ــة راك

ميول ــي له ــذا المج ــال ،وص ــار يصطحبن ــي مع ــه خ ــال اإلج ــازات

بزنــس الشــاب عبــد هللا العوضــي نائــب رئيــس

المدرســـية فـــي لقاءاتـــه مـــع الموظفيـــن والمورديـــن ،وبـــدأ

مجل ــس االدارة فــي مجموع ــة ش ــركات الفيني ــق لتس ــليط الض ــوء

الش ــغف يدفعن ــي أكث ــر فأكث ــر لقض ــاء وق ــت أط ــول فــي أماك ــن

عل ــى تجربت ــه الممي ــزة فــي عال ــم الم ــال واألعم ــال وكان الح ــوار

العم ــل ،وب ــدأت أحل ــم ب ــأن أمتل ــك معرف ــة وخب ــرة الوال ــد وحنكت ــه

قائـــال:
اآلتي الذي بدأه
ً
ق ــد يؤس ــس اآلب ــاء األرضي ــة ألبنائه ــم ليدخل ــوا عال ــم األعم ــال
مـــن أوســـع أبوابـــه ،لكـــن ليـــس بالضـــرورة أن يورثوهـــم ذات
النج ــاح ،فاألم ــر يحت ــاج لعزيم ــة وإرادة صلب ــة وإص ــرار للمحافظ ــة

فـــي القيـــادة ،وأصبـــح طموحـــي يشـــدني للمرحلـــة التـــي أكـــون
فيهـــا قائـــداً يتحكـــم فـــي مفاصـــل العمـــل بـــكل حكمـــة".

تدرجــت في كــل مستويـــات اإلدارة

عل ــى النج ــاح ال ــذي ب ــدأه اآلب ــاء ،وم ــن هن ــا ورغ ــم عم ــري الصغي ــر

ويتابـــع حديثـــه بالقـــول " ":بعـــد الثانويـــة العامـــة وإتمـــام

إال أننـــي تعلمـــت كثيـــراً مـــن والـــدي وأديـــن لـــه بالكثيـــر فقـــد

الخدمــة الوطنيــة ،بــدأت فعليــاً العمــل مــع والــدي وتدرجــت فــي

تعلمــت منــه الصبــر والتواضــع واإلصــرار ،حيــث لــم تكــن الظــروف

كل المه ــام اإلداري ــة حي ــث عمل ــت أو ًال كمن ــدوب أراف ــق من ــدوب

التـــي وفرهـــا لنـــا دافعـــة لـــي لالتـــكال عليـــه والتنحـــي جانبـــاً

المجموع ــة وتعرف ــت عل ــى جمي ــع مهام ــه ث ــم اخ ــذت تدريب ــاً فــي

مكتفي ــاً بم ــا يغدق ــه علين ــا م ــن رفاهي ــة وصلتن ــا بفض ــل جه ــده

قس ــم المالي ــةوآخ ــر فــي قس ــم العق ــارات ،كم ــا رافق ــت كل مدي ــر

وج ــده ،فطالم ــا كن ــت أتطل ــع ألن أح ــذو ح ــذوه ويدفعن ــي نجاح ــه

فــي شــركات المجموعــة مــدة شــهرين تقريبــاً ألتعــرف عــن قــرب

لتخطــي الصعوب ــات والتخل ــي ع ــن التقاع ــس ألق ــف عل ــى مقرب ــة

عل ــى تفاصي ــل عمل ــه ،وهك ــذا تدرج ــت فــي كل مس ــتويات االدارة

منــه أتعلــم وأنهــل مــن تجربتــه التــي يتــوق للتعلــم منهــا الكثيــر

حتـــى وصلـــت لمرافقـــة والـــدي فـــي اإلدارة العليـــا واســـتحققت

ـا ع ــن بداي ــات دخول ــه مج ــال األعم ــال:
م ــن الش ــباب ،وتاب ــع قائ ـ ً

بج ــدارة منص ــب نائ ــب رئي ــس مجل ــس اإلدارة".

بـدأت العمــل منـذ الخـامسـة عشـــرة

قائـــا “ :صحيـــح قـــد تكـــون األرضيـــة
ويســـتدرك عبـــد هللا
ً
عبده ــا الوال ــد أمام ــي ركي ــزة متين ــة ألنطل ــق منه ــا ،لكن ــه
الت ــي ّ

"عندم ــا كن ــت فــي الخامس ــة عش ــرة ب ــدأت تش ــدني أحادي ــث

بالمقاب ــل علمن ــي أن أب ــدأ م ــن الصف ــر ألرس ــخ وقوفــي عل ــى ه ــذه

الوال ــد ع ــن عمل ــه ،ولَ َفت ــت انتباه ــي طريقت ــه فــي التعام ــل م ــع

األرضيــة ،ففــي عالــم األعمــال ينبغــي لــك أن تلــم بــأدق التفاصيــل

الموظفيـــن والعمـــال ،وأخـــذت انتهـــز أي فرصـــة ألقضـــي معـــه

فــي عمل ــك لتبح ــر ب ــه فــي ج ــادة النج ــاح".
J U N E , J U LY, 2 0 2 1

RAK BUSINESS

33

نحـــو القمــــة

32

رواد أعمـــــــــــــال
تنميــــــــــــــــــــــ ــة
تطويـــــر الـــذات

|

نحـــو القمـــــة

رواد أعمـــال

|

إن كن ــت متتل ــك الطم ــوح ال ــكايف ال تتأخ ــر يف دخ ــول ع ــامل
ً
خصوصـــا وأن دولـــة اإلمـــارات قـــد هيـــأت كل
األعمـــال،
مقوم ــات النج ــاح ل ــرواد األعم ــال الصاعدي ــن م ــن خ ــال
برامـــج دعـــم مشـــاريع الشـــباب املختلفـــة

اإلمــــــارات هيـــأت للشبــــاب البنيـــة الراسخــــة والدعـــم الالزم
لدخ ــول عال ــم األعم ــال

وم ــن موقع ــه كش ــاب يوج ــه عب ــد هللا نصيحت ــه للش ــباب لدخ ــول
عالـــم األعمـــال  ":أول نصيحـــة أقولهـــا لـــكل شـــاب إن كنـــت تمتلـــك
الطمـــوح ال تتأخـــر ،ادخـــل عالـــم األعمـــال بقـــوة ألن اإلمـــارات مـــن
أفضـــل الـــدول الفتتـــاح أي مشـــروع فـــي أي مجـــال ،والحمـــد للـــه
دولتنـــا الحبيبـــة وقيادتهـــا الرشـــيدة وفـــرت أقصـــى درجـــات الدعـــم
للشـــباب وهيـــأت لهـــم بنيـــة راســـخة للولـــوج إلـــى ريـــادة األعمـــال
م ــن خ ــال برام ــج دع ــم مش ــاريع الش ــباب المحتلف ــة ،وعل ــى الش ــاب
فق ــط أنيح ــدد م ــن أي ــن يب ــدأ وكي ــف يس ــتطيع أن يوظ ــف ابداع ــه
بعيـــداً عـــن التقليـــد فـــي المشـــاريع ،بـــل يتوجـــه إلـــى المجـــال الـــذي
يبـــدع فيـــه وينجـــح فيـــه ويســـتفيد مـــن التســـهيالت واإلعفـــاءات
والخدمـــات والحوافـــز التـــي وفرتهـــا الحكومـــة ...وعلـــى الشـــاب أن
يمتل ــك الش ــغف بالعم ــل واإليم ــان الكبي ــر بحتمي ــة تحقي ــق النج ــاح،
وأن يعم ــل عل ــى صق ــل خبرات ــه ويوجهه ــا االتج ــاه الصحي ــح ،وي ــدرس
احتياج ــات الس ــوق وحجم ــه ،وبنف ــس الوق ــت يكس ــبه العل ــم والخب ــرة

قريــــباً “ ”97eatsلخدمة توصيـل طلبـات الطعــام
ويتابـــع حديثـــه عـــن مشـــاريعه وخططـــه المســـتقبلية ":أنـــا فـــي
صـــدد افتتـــاح مجموعـــة تختـــص بتطويـــر وتصميـــم التطبيقـــات

فـــي مجـــال مـــا فرصـــاً أكبـــر للنجـــاح ويختصـــر عليـــه طريـــق تحقيـــق
األهـــداف ويختصـــر عليـــه الوقـــت والجهـــد والمـــال".

أهــوى مجالســة الكبـــار والتعلـــم منهـم

الهاتفيــة ،وقريبــاً ســنطلق تطبيــق “ ”Ninty seven eatsلتوصيــل

ويتح ــدث عب ــد هللا ع ــن هوايات ــه كش ــاب وأوقات ــه خ ــارج العم ــل

طلبـــات الطعـــام وقـــد بـــدأت الفكـــرة قبـــل ســـنتين مـــع صديقـــي

ـا":أن ــا ق ــارئ جي ــد أح ــب الق ــراءة كثي ــراً كم ــا أس ــعى لالس ــتمتاع
قائ ـ ً

إبراهيـــم حســـن وقـــدم لنـــا الوالـــد الدعـــم والمشـــورة والتشـــيجع

بوقتــي بعي ــداً ع ــن العم ــل ولك ــن بم ــا يفيدنــي ويوس ــع مدارك ــي ،ل ــذا

للب ــدء فــي عم ــل خ ــاص م ــوازي لعمل ــي فــي المجموع ــة ،والحم ــد

أحــب أن اجلــس مــع إنــاس أكبــر منــي ســناً ومرافقــة الوالــد لمجالــس

للـــه نســـتعد قريبـــاً إلطـــاق التطبيـــق فـــي إمارتـــي رأس الخيمـــة

الكب ــار الت ــي تق ــدم العل ــم والمعرف ــة بالمج ــان ونتعل ــم منه ــا كي ــف

و الفجيـــرة والحقـــاً سنتوســـع لتشـــمل خدمـــات التطبيـــق جميـــع

الصعد.وبفض ــل ه ــذا؛ ول ــم يتج ــاوز
ت ــدار أم ــور الحي ــاة عل ــى مختل ــف ُ

إمـــارات الدولـــة.

كورونــا علمتنــا الصبــر واالحســاس باآلخــرين

عمـــري إحـــدى وعشـــرون عامـــاً إال مـــن يصادفنـــي يقـــول أن عمـــري

الفك ــري يق ــارب تفكي ــر ش ــخص أربعين ــي ،وه ــذا تمام ــا م ــا تمنح ــك
إيـــاه مجالســـة كبـــار الشـــخصيات وكبـــار القـــوم الرزانـــة والحكمـــة

ـا:
وعــن جائحــة كورونــا والــدروس التــي تعلمهــا منهــا يؤكــد قائـ ً

والخب ــرة فــي الحي ــاة .وبالطب ــع ه ــذا اليمن ــع أن أقض ــي بع ــض الوق ــت

"أهــم درس تعلمنــاه مــن الجائحــة هــو الصبــر ،فالكثيــر مــن المشــاريع

بصحب ــة أصدقائ ــي الش ــباب والس ــفر  ،م ــع التركي ــز عل ــى االبتع ــاد ع ــن

لدين ــا توقف ــت وب ــات دخ ــل المش ــاريع األخ ــرى معدوم ــاً  ،وكان واجب ــاً

األش ــخاص الس ــلبيين ألنه ــم يبث ــون حوله ــم طاق ــة س ــلبية مدم ــرة.

وطني ــاً واخالقي ــاً علين ــا أن نحتض ــن قراب ــة  2000عام ــل فــي مجموع ــة

ـا ":أري ــد م ــن خ ــال م ــن ه ــذا
وأخي ــراً يس ــجل عب ــد هللا وع ــده قائ ـ ً

الشـــركات كافـــة وبذلنـــا جهـــداً جبـــاراً لتغطيـــة تكاليـــف العمـــال

اللق ــاء أن أس ــجل وع ــدي لدولت ــي الحبيب ــة وحكامن ــا الك ــرام ووال ــدي

لدين ــا لضم ــان راحته ــم وع ــدم االس ــتغناء ع ــن أي منه ــم ،وق ــد تمكن ــا

بـــأن أقـــدم وأبـــذل كل طاقتـــي وجهـــدي لتحقيـــق النجـــاح ألرفـــع

مـــن تجـــاوز األزمـــة بفضـــل الدعـــم الحكومـــي الالمحـــدود لضمـــان

رأس ــهم عالي ــاً كعرب ــون ش ــكرا عل ــى الدع ــم ال ــذي ق ــدم لــي وللش ــباب

اس ــتمرارية االعم ــال".

كافـــة لمتابعـــة مســـيرة التقـــدم والنجـــاح "
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كل الظـــروف قـــد يكـــون مـــن الصعـــب ان تطبـــق النظريـــات بعيـــداً
ع ــن اس ــتقراء الواق ــع والظ ــروف الموضوعي ــة للعم ــل وهك ــذا حت ــى
ان وجـــد تعـــارض يكـــون النقـــاش والحـــوار هـــو ســـيد الموقـــف.
صحيـــح أن الدراســـة مهمـــة واكتســـاب المعرفـــة ضـــرورة ملحـــة،
لك ــن م ــن المه ــم أن نع ــرف كي ــف ُنس ــقط العل ــم عل ــى أرض الواق ــع
وأن نحـــدد المفاصـــل التـــي تتقاطـــع فيهـــا النظريـــات العلميـــة مـــع
الواقــع العملــي ،وهكــذا عملــت علــى تقاطــع المعــارف لمــا فيــه خيــر
العم ــل ال ــذي أق ــوم ب ــه فــي المجموع ــة".

علمني والــــدي قيــم التواضــع
ـــي
ويتحـــدث عبـــد هللا عـــن أثـــر والـــده عليـــه
ً
قائال..":غـــرس ف ّ
وال ــدي العدي ــد م ــن القي ــم والمب ــادئ م ــن أهمه ــا الصب ــر واالعتم ــاد
عل ــى النف ــس وض ــرورة العم ــل المس ــتمر عل ــى تطوي ــر ال ــذات ،وق ــد
أث ــر بــي حفظ ــه هللا بش ــكل كبي ــر ،فال ــذي يعرفن ــي الي ــوم ال يعرفن ــي
تغيـــرت بشـــكل كبيـــر فـــي الشـــكل
قبـــل خمـــس ســـنوات ،حيـــث ّ

تحم ــل
واألس ــلوب والتعام ــل والحدي ــث ،وأصبح ــت أكث ــر ق ــدرة عل ــى ّ

المس ــؤوليات الكبي ــرة ،ففــي الس ــابق كن ــت مث ــل بع ــض أبن ــاء رج ــال
األعمـــال الذيـــن يشـــعرون بالزهـــو والتباهـــي المتالكهـــم كل ســـبل

النجــاح ال يــورث بقــدر مــا
يكــرس بالعلــــم والعمــــل
ّ
والمثابــرة وتطويــر الــذات

أعمــل وأدرس إدارة األعمـــال وأوازن بين علمـــي وعملـــي

ويؤكـــد علـــى ضـــرورة التحلـــي بالتواضـــع ،ودائمـــاً كان يـــردد هـــذه
الكلمـــة علـــى مســـامعي التواضـــع فالتواضـــع ،والحمـــد للـــه وصلـــت
اآلن إل ــى م ــا أن ــا علي ــه" .

يبـــدأ يومــي في الصبـــاح الباكــــر
وعلـــى صعيـــد العمـــل تعلمـــت منـــه ضـــرورة أن يبـــدأ يومـــي منـــذ

قائـــا " :فـــي ســـلم الحيـــاة هنـــاك أولويـــات
ويؤكـــد عبـــد هللا
ً

الصبـــاح الباكـــر فـــاألرزاق تعـــرف طريقهـــا للنـــاس مـــع خيـــوط الفجـــر

وضـــرورات البـــد مـــن أن تعمـــل عليهـــا ،وعليـــه قـــررت أن أتابـــع

األولــى ،فكن ــت أتوج ــه بع ــد ص ــاة الفج ــر إلــى س ــكن العم ــال ألتأك ــد

تحصيل ــي العلم ــي ال ــذي ه ــو أس ــاس ه ــام لترس ــيخ النج ــاح وصق ــل

م ــن ذهابه ــم إلــى مواق ــع العم ــل كم ــا أتوج ــه إلــى مكت ــب مجموع ــة

المعرف ــة ،واخت ــرت أن أدرس إدارة األعم ــال فــي الجامع ــة األمريكي ــة

وأتاب ــع أي إج ــراءات أو أعم ــال يج ــب إنهاوه ــا ،وأح ــرص عل ــى الوج ــود

فــي رأس الخيمــة واليــوم أنــا فــي الســنة الثالثــة أتابــع علمــي وعملــي،

ع ــن ق ــرب م ــن العم ــال ألتلم ــس احتياجاته ــم وأتع ــرف عل ــى طلباته ــم

وأزاوج بي ــن النظري ــات العلمي ــة فــي عال ــم األعم ــال واإلدارة والخب ــرة

ومقترحاتهـــم ومشـــاكلهم إن وجـــدت وذلـــك خـــال تنـــاول طعـــام

الواس ــعة الت ــي اكتس ــبتها فــي خوض ــي المباش ــر س ــوق العم ــل عل ــى

اإلفطـــار معهـــم .

أرض الواقـــع فـــي مجموعـــة شـــركات الوالـــد".

بالطمـــوح واإلرادة تتخطــى الصعـــاب
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الرفاهيـــة والعيـــش الرغيـــد،ولكـــن الوالـــد كان يتابعنـــي ويعلمنـــي

تورث!
ريادة األعمـــال ال ّ

وهن ــا س ــألناه ه ــل يمك ــن بالض ــرورة أن ت ـ ّـورث ( إن ص ــح التعبي ــر)

وعـــن قدرتـــه علـــى التنســـيق بيـــن العمـــل والدراســـة يؤكـــد

مهن ــة رج ــل األعم ــال؟ وه ــل يحم ــل األبن ــاء مورث ــات النج ــاح ذاته ــا

عبـــد هللا بالقـــول ":عندمـــا يمتلـــك اإلنســـان الطمـــوح مـــع اإلرادة

ـورث بق ــدر
؟ ليجي ــب قائ ـ ً
ـا " :األم ــر لي ــس كذل ــك مطلق ــاً فالنج ــاح ال ي ـ ّ

ـيتمكن م ــن تخط ــي الصعوب ــات والتحدي ــات
والتخطي ــط المنظ ــم س ـ
ّ
الت ــي ق ــد تعت ــرض طريق ــه ،وم ــن هن ــا عمل ــت عل ــى تنظي ــم مس ــاقاتي

ـا
م ــا يك ـ ّـرس بالعل ــم والعم ــل والمثاب ــرة وتطوي ــر ال ــذات ،فنح ــن مث ـ ً

لدين ــا ش ــركات فــي النظاف ــة والبن ــاء والتكيي ــف وفــي ع ــدة مج ــاالت

الدراس ــية وأوق ــات محاضراتــي بم ــا اليعيقن ــي ع ــن التواج ــد اليوم ــي

وهــي مجــاالت يعمــل بهــا الوالــد ونجــح فيهــا هــذا مجالهــم ،ولكــن

فـــي مقـــر العمـــل ومتابعتـــه ".

اآلن نحـــن جيـــل المســـتقبل وجيـــل تقنيـــة المعلومـــاتوهـــذه هـــي

وحي ــن س ــؤاله ه ــل يوج ــد تع ــارض فــي أس ــاليب اإلدارة واسس ــها

المش ــاريع الت ــي يتطلبه ــا الس ــوق ،وبحك ــم التط ــور التقن ــي الكبي ــر

التـــي تعلمهـــا فـــي الجامعـــة مـــع ادارة الوالـــد ،يؤكـــد عبـــد هللا

ال ــذي ط ــال مفاص ــل الحي ــاة كاف ــة أصبحن ــا نمتل ــك آف ــاق واس ــعة فــي

بالق ــول ":م ــع خب ــرة الوال ــد التــي امت ــدت لعش ــرات الس ــنين وقارع ــت

عال ــم التكنولوجي ــا وه ــذا يس ــاعدنا كثي ــراً ".

|

تنميـــــــــة

نحـــو القمـــــة

|

 .3تقييــم المتغيـرات
ســواء كنــت تعمــل علــى تقديــم المنتجــات للشــركات
أو المس ــتهلكين ،ف ــا ش ــك ب ــأن كوفي ــد 19تس ــبب

الــركات اليت ســتمتكن مــن المصود
ً
والنجــاح ،ســيكون لها ً
محوراي يف
دورا
اســتئناف المنــو االقتصــادي وتوفــر
فــرص العمــل يف الســنوات املقبلــة

فـــي تغييـــر الســـلوكيات والعـــادات والمعتقـــدات
التقليدي ــة عن ــد معظ ــم زبائن ــك ،عل ــى س ــبيل المث ــال
ق ــد تالح ــظ المطاع ــم أن الزبائ ــن ال يزال ــون يفضل ــون
توصي ــل الطلب ــات للمن ــازل ب ــد ًال م ــن تن ــاول الطع ــام
فـــي الخـــارج .علـــى نحـــو مماثـــل ،يظهـــر النـــاس
اهتمام ــاً ملحوظ ــاً بقي ــادة س ــياراتهم الخاص ــة ب ــد ًال

ييس

م ــن حج ــز رح ــات جوي ــة عن ــد قض ــاء العط ــات.
فـــي خضـــم هـــذا المنـــاخ المتقلـــب ،يجـــب علـــى
الش ــركات أن تهت ــم بزبائنه ــا أكث ــر م ــن ذي قب ــل ،ال
س ــيما م ــع مي ــل الكثي ــر م ــن العم ــاء والمس ــتخدمين
النهائييـــن إلـــى تقليـــص اإلنفـــاق ،احـــرص علـــى
مواكب ــة س ــلوك عمالئ ــك لك ــي تتفه ــم احتياجاته ــم
المتغيـــرة وتتكهـــن بمـــا ســـيحدث الحقـــاً  .مـــن
األســـئلة الجديـــرة بالنظـــر مـــا يلـــي:
ـ مـــن هـــم زبائنـــك اليـــوم؟ أي الزبائـــن اســـتبقيت أو
كســـبت أو خســـرت؟
ـ هــل ارتقيــت إلــى مســتوى توقعاتهــم اثنــاء القيــود
التــي فرضتهــا الجائحــة .هــل كان بوســعك التعامــل

ربمـــا تكـــون الجائحـــة كشـــفت بوضـــوح عـــن مـــدى جاهزيـــة شـــركتك

مــع التوقعــات بشــكل أفضــل؟

لدمـــج التقنيـــات الرقميـــة الحديثـــة مـــن أجـــل ضمـــان ميـــزة تنافســـية

ـ كي ــف تغي ــرت تل ــك التوقع ــات نتيج ــة ازدي ــاد االعتم ــاد عل ــى القن ــوات

أكبـــر .للمزيـــد مـــن المعلومـــات المتعمقـــة ،بوســـعك مقارنـــة نفســـك

ـا أو فق ــدان الدخ ــل؟
الرقمي ــة مث ـ ً

بالمنافس ــين وش ــركاء األعم ــال وم ــن ث ــم معرف ــة مس ــتواك .وم ــن ضم ــن

ـ كيـــف تغيـــرت أنماطهـــم الســـلوكية واالســـتهالكية؟ هـــل تتوقـــع

األس ــئلة الجدي ــرة بالط ــرح م ــا يل ــي:

(ويتوقعـــون) العـــودة إلـــى األنمـــاط الســـلوكية الســـابقة؟

ـ ه ــل اس ــتطعت رص ــد أولوي ــات الش ــركة خ ــال األزم ــة بالس ــرعة الت ــي

ـ كيف تقيم تجربة العمالء الرقمية خاصتك؟

أردته ــا؟ م ــا ال ــذي س ــتفعله بش ــكل مختل ــف فــي الم ــرة القادم ــة؟
ـ كيـــف كانـــت اســـتجابة فريقـــك؟ مـــا الفجـــوات التـــي كشـــفت عنهـــا

 .4مراجعـــة االستـراتيجيـــة والعمليـــــات

الجائحـــة فـــي قـــدرات الفريـــق؟

سيســـاعد النظـــر فـــي المجـــاالت المبينـــة أعـــاه علـــى تحديـــد نقـــاط

ـ إذا كنــت انتقلــت إلــى تقديــم الخدمــات االفتراضيــة أو التوصيــل للمنــازل،

ق ــوة ش ــركتك والتحدي ــات الت ــي تواجهه ــا ،إلــى جان ــب معرف ــة م ــا اذا

ه ــل كان ــت ه ــذه الطريق ــة الجدي ــدة أكث ــر أم أق ــل ربحي ــة بالنس ــبة ل ــك؟

كان ــت خط ــة األعم ــال الحالي ــة مناس ــبة للعال ــم الرقم ــي الحدي ــث .أخي ــراً ،

هـــل هـــي خيـــار مســـتدام أثنـــاء ممارســـة األعمـــال بالوضـــع الطبيعـــي؟

م ــن المستحس ــن أن تخط ــط للتعام ــل م ــع س ــيناريوهات متع ــددة بم ــا

ه ــل أظه ــرت ه ــذه التجرب ــة جاهزي ــة ش ــركتك للعال ــم الرقم ــي؟

أن االنتقـــال مـــن أزمـــة كوفيـــد 19إلـــى مرحلـــة التعافـــي قـــد ال يكـــون

ـ هـــل نجـــح التحـــول إلـــى أســـلوب العمـــل عـــن بعـــد وهـــل ينبغـــي أن

واضح ــاً  ،عل ــى س ــبيل المث ــال ربم ــا نواج ــه موج ــة رابع ــة أو حت ــى خامس ــة

يصبـــح دائمـــاً ؟

مـــن العـــدوى ،أو ربمـــا تســـتغرق عـــودة المســـتهلكين إلـــى اإلنفـــاق

ـهل استخدمت التكنولوجيا واألتمتة بفاعلية؟

الطبيع ــي وقت ــاً أط ــول م ــن المتوق ــع.

ـ هـــل كان المـــوردون بالخدمـــات جديريـــن بالثقـــة فـــي تلـــك األوقـــات
العصيبـــة؟ كيـــف يمكنـــك تجنـــب المشـــكالت المتعلقـــة بسلســـلة

كلمــات ختاميــــة

التوريـــد علـــى نحـــو أفضـــل فـــي األزمـــات المســـتقبلية المحتملـــة؟

يج ــب عل ــى كل واح ــد من ــا أن يدع ــم ش ــركته لمس ــاعدتها عل ــى التعافــي

ـ ه ــل توف ــرت لدي ــك المرون ــة المالي ــة والمعلوم ــات المتعمق ــة الت ــي

خـــال هـــذه الفتـــرة .ســـيكون للشـــركات الصغيـــرة التـــي تجتـــاز هـــذه

احتجته ــا للتعام ــل بس ــرعة م ــع الموق ــف؟

األزمـــة دور محـــوري فـــي اســـتئناف النمـــو االقتصـــادي وتوفيـــر فـــرص

ــ كيف تقارن أداءك بأداء نظرائك في القطاع؟

العمـــل فـــي الســـنوات المقبلـــة
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خطـــــــوات ستساعـــــــد الرشكات
الصغرية لبلـــوغ مرحلة التعافـــي ما
بعـــــــد جائحـــــــــــة كورونـــــــــــــــا
ع ــى أم ــل أن نك ــون ق ــد تخطين ــا أس ــوأ األح ــداث ،أصب ــح
بمقـــدور أصحـــاب الشـــركات الصغيـــرة اآلن تركيـــز
طاقاتهـــم عـــى التعافـــي مـــن آثـــار قيـــود كوفيـــد.19
ســـهال علـــى األرجـــح .تعانـــي الكثيـــر مـــن
لـــن يكـــون هـــذا
ً

باســـتطاعتك شـــراء الســـلع والخدمـــات ذاتهـــا مـــن نفـــس المورديـــن

الش ــركات الصغي ــرة نقص ــاً فــي الس ــيولة بالتزام ــن م ــع فت ــح

الذيـــن تعاملـــت معهـــم قبـــل فـــرض القيـــود؟

قنـــوات االقتصـــاد مـــن جديـــد ،وخياراتهـــا محـــدودة فيمـــا يتعلـــق

ـ ما األثر الذي أحدثته الجائحة فيما يتعلق بالطلب؟

بالحص ــول عل ــى الدع ــم المال ــي .ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،فم ــن المحتم ــل أن

ـ ه ــل اضط ــررت إلــى تقلي ــص ع ــدد موظفي ــك وم ــا تداعي ــات ذل ــك عل ــى

زبائنهـــا اآلن ال يملكـــون المـــال الكافـــي لإلنفـــاق نتيجـــة االرتفـــاع

نم ــوك فــي المس ــتقبل؟

الملحوظ في معدالت البطالة.

ـ كي ــف تب ــدو س ــيولتك النقدي ــة فــي ظ ـ ّ
ـل اس ــتئناف األعم ــال والحاج ــة

إذا كن ــت تمل ــك ش ــركة صغي ــرة ،فل ــن تج ــد حل ــو ًال س ــريعة تعال ــج األث ــر

إلــى دف ــع مصاري ــف متع ــددة؟

الســـلبي الـــذي أحدثتـــه الجائحـــة علـــى احتياطـــك النقـــدي وســـيولتك

ـ ما وضعك من حيث السيولة (االئتمان والنقد)؟

النقديـــة ،وليســـت هنـــاك طريقـــة تتكهـــن مـــن خاللهـــا بموعـــد زوال

ـ كـــم تحتـــاج مـــن الوقـــت إلعـــادة تفعيـــل اســـتراتيجية التســـويق

األزم ــة كلي ــاً أو طبيع ــة تأثيره ــا عل ــى قطاع ــك أو عل ــى س ــلوك زبائن ــك.

و ا لمبيعـــا ت ؟

وفيمـــا يلـــي يقـــدم لنـــا فيريـــش هـــاردوث ،نائـــب الرئيـــس للشـــركات

ـ هل ازدادت تكاليفك األساسية؟ هل أثر ذلك على الربحية؟

الصغي ــرة فــي س ــايج إفريقي ــا والش ــرق األوس ــط أه ــم الخط ــوات الت ــي

عندم ــا تفه ــم طبيع ــة تأثي ــر الجائح ــة عل ــى ش ــركتك ،س ــتتمكن م ــن وض ــع

يمكـــن اتباعهـــا لجعـــل أي مشـــروع علـــى طريـــق االســـتدامة نحـــو

خطــط فاعلــة إلنعاشــها مــن جديــد .وإذا كنــت مــن المســتفيدين القالئــل-

المســـتقبل بغـــض النظـــر عمـــا يخفيـــه مـــن مفاجـــآت.

مث ــل ش ــركات توصي ــل الطع ــام أو التج ــارة اإللكتروني ــة -يج ــدر ب ــك النظ ــر
فــي أس ــاليب الحف ــاظ عل ــى الزخ ــم ال ــذي حققت ــه فيم ــا بع ــد الجائح ــة.
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إذا تباطـــأ ســـير األعمـــال أو اضطـــررت إلـــى اإلغـــاق أثنـــاء فتـــرة منـــع
التجـــول ،فأنـــت علـــى األرجـــح تســـتأنف العمـــل علـــى أمـــل أن تعـــوض

بمجـــرد أن تبحـــث فـــي المقاييـــس المبينـــة أعـــاه ،أســـلك الخطـــوة

تأمــل تجربتــك مـع الجائحــة
ّ .2

م ــا فات ــك م ــن وق ــت وم ــال .م ــع ذل ــك ،يتعي ــن علي ــك أن تخص ــص بع ــض

التاليـــة بالســـؤال عمـــا تعنيـــه وعمـــا يمكنـــك تعلمـــه منهـــا .ومـــن

الوق ــت لتقيي ــم األض ــرار الت ــي ألحقته ــا األزم ــة بش ــركتك .عل ــى س ــبيل

الخي ــارات المس ــتحبة أن تتفح ــص م ــا أثب ــت ج ــدواه لش ــركتك وم ــا ل ــم

المث ــال ،فيم ــا يل ــي بع ــض النق ــاط الت ــي يج ــب أن تتحق ــق منه ــا.

تقي ــم كيفي ــة
يك ــن كذل ــك .ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،عن ــدك اآلن فرص ــة لك ــي ّ

ـ كيـــف أثـــرت األزمـــة علـــى سلســـلة التوريـــد خاصتـــك؟ هـــل ال يـــزال

تأقلـــم شـــركتك مـــع الصعـــاب وتحـــدد أي فجـــوات فـــي مرونتهـــا.

|

تعيينـــات جديــدة

نحـــو القمـــــة

|

رانيــة سعــــداوي

مديــرة تنفيذيــة جديــدة لـ “مبـــادرة بيـــر”
عيينت”مبــادرة بيــرل” ،المنظمــة الخليجيــة غيــر
الربحيــة الرائــدة فــي تعزيــز ثقافة المســاءلة والشــفافية
جديــدة
تنفيذيــة
مديــرة
المؤسســية ،رانيــة ســعداوي
ً
ً
ً
لهــا ،وســتتولى رانيــا مــن منصبهــا هــذا قيــادة تنفيــذ
رؤيــة  2025لمبــادرة بيــرل والتأكيــد علــى اســتمرار

كريستـوفــر نوردستـــروم

المنظمــة بتنفيــذ برامجهــا بفعاليــة لســد الفجــوات

مديراً للعمليات في منتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة

ومواجهــة التحديــات فــي منظومــة الحوكمــة

تــم تعييــن كريســتوفر نوردســتروم ،مديــراً للعمليــات فــي منتجــع والــدورف أســتوريا

المؤسســية عبــر دول الخليج.وتتمتــع رانيــة ســعداوي

رأس الخيمــة ،ليتولــى ضمــان فعاليــة اإلدارة التشــغيلية للمنتجــع الشــاطئي العالمــي،

بخبــرة واســعة فــي ريــادة األعمــال االجتماعيــة،

إلــى جانــب تعزيــز اإليــرادات والحــرص علــى تجــاوز أهــداف رضــا الضيــوف .ومــن أبــرز

واالســتثمار المؤثــر ،والتنميــة الدوليــة ،مــع التركيــز

مســؤوليات كريســتوفر العمــل مــع المديــر العــام للفندق لإلشــراف على الشــؤون الهامة

بصــورة خاصــة علــى الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

كالمشــاريع الرأســمالية وخدمــة المتعامليــن وتجديــد المرافــق .كمــا سيســاعد فــي وضــع

ســتقود رانيــا فريــق مبــادرة بيــرل ،وســتعمل عــن

ميزانيــة الفنــدق واألهــداف االســتراتيجية علــى المــدى القصيــر والطويــل .كمــا يتضمــن

كثــب مــع مجلــس محافظــي مبــادرة بيــرل ومجتمــع

دوره تخطيــط وإدارة وتنســيق عمليــات تقديــم الخدمــة فــي كافــة األقســام التشــغيلية ،بمــا

شــركات المنظمــة الشــريكة المتنامــي لتعزيــز مهمــة

يشــمل ضمــان ضبــط التكاليــف وتحليــل النتائــج لبيــان المشــاكل واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.

المنظمــة المتمثلــة فــي تحســين حوكمــة الشــركات

ويتمتــع كريســتوفر يتمتــع بخبــرة طويلــة شــغل خاللهــا مناصــب متعــددة فــي كل مــن

فــي منطقــة الخليــج.

سويســرا والصيــن وسيشــل وروانــدا وبولينيزيــا الفرنســية واإلمــارات.

مــروان غرز الديــــن

مدير مبيعــات شيـــرإت في منطقــة دول مجلـس التعــاون الخليـجــــي
أعلنــت منصــة “شــيرإت”  ،SHAREitالتطبيــق العالمــي لأللعــاب ومشــاركة الملفــات وتدفق
المحتــوى ،عــن تعييــن مــروان غــرز الديــن فــي منصــب مديــر مبيعــات للخدمــات واألنشــطة ذات
الصلــة فــي منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي .وينضــم غرزالديــن إلــى المنصــة مــع خبــرة واســعة
فــي مجــال اإلعــان الرقمــي ،وفهــم عميــق للســوق فــي منطقــة الشــرق األوســط ،إضافــة إلــى
ســجل حافــل مــن النجاحــات فــي تحقيــق أهــداف المبيعــات ،والتأثيــر علــى أصحــاب المصلحــة
الرئيســيين ،والحفــاظ علــى عالقــات ممتــازة مــع الــوكاالت والشــركاء .وتتضمــن مهامــه
اإلشــراف علــى عمليــات البيــع فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،اســتناداً إلــى مهاراتــه
القياديــة وشــغفه باإلعــان الرقمــي ،إضافــة إلــى قيــادة مشــاريع التطويــر ،وتأميــن فــرص عمــل
جديــدة ،وتحقيــق أهــداف المبيعــات ،وزيــادة اإليــرادات ،وتوســيع محفظــة مجموعــة SHAREit
عبــر المنطقــة.
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سميـــون اتونسنـــد

رئيســاً تنفيذيــاً في “إلينغتــون كابيتـــال”
عينــت “إلينغتــون كابيتــال” ،الشــركة المتخصصــة فــي إدارة
ّ

األصــول العقاريــة وصناديــق االســتثمار وتقديــم فــرص اســتثمارية
شــاملة ومتكاملــة ،خبيــر االســتثمار العالمــي فــي القطــاع
العقــاري ســيمون تاونســند فــي منصــب رئيســها التنفيــذي.
وســيتولى ســيمون تاونســند مســؤولية دفــع عجلــة نمــو
“إلينغتــون كابيتــال” مــع التركيــز علــى تحديــد فــرص التطويــر
واالســتثمار فــي القطــاع العقــاري ضمــن األســواق الرئيســية
محليــاً ودوليــاً  ،بمــا يشــمل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والمملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان وقطــر ،وتحقيــق
عائــدات مســتقرة وقويــة للمســتثمرين مــن شــتى أرجــاء العالــم.
وعبــر مقاربتهــا الشــاملة والممتــدة مــن “إنشــاء المشــاريع
العقاريــة إلــى تأجيرهــا” باســتقاللية تامــة ،تقــدم “إلينغتــون
كابيتــال” للمســتثمرين ذوي المحافــظ االســتثمارية الكبيــرة
والصغيــرة حلــو ًال متنوعــة تثــري عائداتهــم وتحــد مــن المخاطــر.

سانــدي الحـايـــك

مديـــراً عامــاً لتايــم أوت ماركــت دبي

أعلن ــت تاي ــم أوت مارك ــت ،وجه ــة المأك ــوالت األولــى م ــن نوعه ــا عل ــى مس ــتوى
العال ــم ،ع ــن تعيي ــن س ــاندي الحاي ــك فــي منص ــب المدي ــر الع ــام لتاي ــم أوت مارك ــت
دبــي ،ال ــذي يفت ــح أبواب ــه قريب ــاً فــي س ــوق البح ــار.
وتنض ــم الحاي ــك إلــى فري ــق دبــي حامل ـ ًـة معه ــا مس ــيرة مهني ــة طويل ــة ومثم ــرة فــي
القط ــاع ،حي ــث س ــتلعب دوراً محوري ــاً فــي إط ــاق تاي ــم أوت مارك ــت دبــي وتحقي ــق
ـويا الرئي ــس التنفي ــذي .وتتمت ــع
النم ــو ألعمال ــه ،وس ــتقدم تقاريره ــا إلــى ديديي ــه ُس ـ ّ

الحايــك بخبــرة تمتــد ألكثــر مــن  15عامــاً فــي مجــال الضيافــة فــي الســويد واإلمــارات.

كامبـــل جـــراي

الرئيــس التنفيـــذي لـــ اتكنـــز فــي الشــرق األوســط

وأفريقيـــا
أعلنــت شــركة “اتكنــز” ،وهــي عضــو فــي مجموعــة
“إس إن ســي  -الفاليــن” ،عــن تعييــن كامبــل جــراي
بمنصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة بمنطقــة الشــرق
ـداء مــن شــهر أغســطس ،2021
األوســط وأفريقيــا ،ابتـ ً
حيــث ســيتولّى قيــادة خدمــات االستشــارات والتصميــم

والهندســة وإدارة المشــاريع المتكاملــة للشــركة
مــن خــال العالمــات التجاريــة “اتكنــز” و”فيثفــول آنــد
جولــد” و”اتكنــز اكويتــي” .ويحــل كامبــل محــل كريــس
ديديجامــا الــذي ســينتقل إلــى منصــب جديــد ضمــن
الشــركة.
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قـــراءات
يف طرق االستفــادة
وقت األزمــات

نحـــو القمـــــة

تنميــة الــذات

|

ابــدأ بالسبــب

تأليــــف سيمون سينك
ــــــــــــــــــــــــ

يبــدأ ســيمون ســينك كتابــه بســؤال أساســي :لمــاذا يكــون بعــض
األشــخاص والمنظمــات أكثــر ابتــكاراً وتأثيــراً وربحــاً مــن اآلخريــن؟
ولمــاذا يكتســب البعــض والء أكبــر مــن العمــاء والموظفيــن علــى حـ ٍـد
ســواء؟ حتــى بيــن الناجحيــن لمــاذا هنــاك فئــة قليلــة قــادرة علــى تكــرار

فــي وقــت األزمــات والمخاطــر ،أو حتــى قبــل

البــدء بــأي خطــوة عمليــة ،البــد عليــك مــن اتقــان
تمكنــك مــن
ّ
أســاليب واعتمــاد اســتراتيجيات

تجــاوز أي مخاطــر أو أزمــات او معوقــات محتملــة
ســواء طبيعيــة أم بشــرية ،فيمايلــي عــدداً

مــن الكتــب التــي ســتمدك بهــذه المعرفــة:

إدارة المخاطـــر واألزمـــات
تأليف أكيرا إيشيكاوا ،أتسوشي تسوجيموتو

نجاحهــم مــراراً وتكــراراً ؟
ابــدأ بالســبب يوضــح أن القــادة الذيــن كان لهــم التأثيــر األكبــر فــي
جميعــا يفكــرون ويتصرفــون ويتواصلــون بنفــس الطريقــة
العالــم
ً
 وهــذا عكــس مــا يفعلــه اآلخــرون .يســمي ســيمون هــذه الفكــرةالقويــة الدائــرة الذهبيــة  ،وهــي توفــر إطــاراً يمكــن علــى أساســه بنــاء
المنظمــات وقيــادة الحــركات وإلهــام النــاس ،وكل هــذا يبــدأ بالســبب.

استراتيجيـات التواصـل أثنـاء األزمــات

كورونــا من األزمــة إلى الفـــرص

تأليف أماندا كولمان

تأليف سكوت جالواي

ــــــــــــــــــــــــ

أضحــت دراســة المخاطــر وإدارة األزمــات
اليــوم أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى ،يقــدم
دليــا واضحــاً
وشــامال لحــاالت
هــذا الكتــاب
ً
ً
ـيوعا فــي يومنــا هذا ،بأســلوب
الطــوارئ األكثــر شـ ً
ســلس يصــل لألشــخاص العادييــن والمهنييــن
واألكاديمييــن علــى حــد ســواء ،ويقــدم نصائــح
مختصــرة وعمليــة حــول أفضــل الســبل لتجنبهــا
إن أمكــن ،وكيفيــة تقليــل الخســائر واألضــرار
بمجــرد حدوثهــا ،وأفضــل طريقــة للتعافــي
بشــكل مســتدام .تغطــي الحــاالت المعروضــة
كال مــن الكــوارث الطبيعيــة والتــي
فــي الكتــاب ً
مــن صنــع اإلنســان ،باالعتمــاد علــى تاريــخ
الحــاالت الحديثــة والحاليــة القتــراح حلــول عمليــة
للحكومــات والشــركات واألشــخاص العادييــن
الذيــن يواجهــون أوقاتً ــا غيــر عاديــة.

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

يمك ــن الق ــول أن ه ــذا كت ــاب إس ــتراتيجيات

يقـــدم ســـكوت جالـــواي أســـتاذ كليـــة

يشـــكل الدليـــل

إدارة األعمـــال بجامعـــة نيويـــورك فـــي كتابـــه

العامـــة

ً
ً
وعاجـــا لمـــن ســـيفوز ومـــن
ثاقبـــا
تحليـــا
هـــذا
ً

واالتصـــاالت لحمايـــة شـــركتهم خـــال وقـــت

المعـــرض لخطـــر الخســـارة فـــي عالـــم مـــا بعـــد
ُ

األزم ــات وبن ــاء مرون ــة حقيقي ــة وطويل ــة األم ــد،

الوبـــاء الـــذي لـــم يكـــن عامـــل تغييـــر بقـــدر مـــا

فهـــو يقـــدم مجموعـــة مـــن اســـتراتيجيات

عامـــا لتســـريع االتجاهـــات التـــي كانـــت
كان
ً

التواصـــل أثنـــاء األزمـــات ويغطـــي كامـــل فتـــرة

جاريـــة بالفعـــل .ويحـــدد جـــاالوي مالمـــح كل

األزمـــة مـــن التحضيـــر ووضـــع األســـاس قبـــل

مـــن األزمـــة والفـــرص التـــي تنتظرنـــا ،ففـــي

حدوثهــا وخاللــه وبعــده بمــا فــي ذلــك االنتقــال

حيـــن أن االحتـــكارات التكنولوجيـــة القويـــة

إلــى التعافــي ،ويق ــدم تفاصي ــل ح ــول م ــا يج ــب

س ــتزدهر فــي ه ــذا االضط ــراب ،ف ــإن الش ــركات

مراعاتـــه ومايترتـــب عليـــك القيـــام بـــه ،ويقـــدم

األخـــرى كالتعليـــم العالـــي وغيرهـــا ســـتكافح.

مجموعـــة مـــن النصائـــح وقوائـــم المراجعـــة

بأس ــلوب يجم ــع بي ــن روح الدعاب ــة الممي ــزة لدي ــه

لتحســـين االســـتجابات .ويستكشـــف الكتـــاب

وأســـلوبه الجـــريء مـــع رؤى األعمـــال الحـــادة ،

دور القيــادة ويطــور اســتجابة التواصــل لألزمــات

كال مـــن التحذيـــر واألمـــل علـــى
يقـــدم جالـــواي ً

التـــي يكـــون النـــاس فـــي صميمهـــا.

قـــدم المســـاواة فـــي مؤلفـــه القيـــم هـــذا.

التواصـــل أثنـــاء األزمـــات
األساســـي

لمحترفـــي

العالقـــات
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ِ
وأظهــر مــا تعلمتــه واحــرص علــى
إنطلــق
متابعــة التعلــم .تعامــل مــع كل يــوم بمــا
يحملــه مــن جديــد ،واغتنــم كل فرصــة متاحــة
للتعلــم وســاعد النــاس حيثمــا اســتطعت
ال تنقطــــع عن التعلـــم
عـــادة مـــن عاداتـــك المنتظمـــة .إذ
اجعـــل التعلـــم
ً
ليســـت درجتـــك العلميـــة ســـوى خطـــوة أولـــى .ال
تتوقـــف عـــن طـــرح االســـئلة وتعلّ ـــم أشـــياء جديـــدة.
ـل ق ــادراً
ـم م ــدى الحي ــاة ،تظ ـ ّ
حينم ــا تك ــون طال ــب عل ـ ٍ

علـــى كســـب المزيـــد مـــن التطـــور الشـــخصي .فـــي
الهامـــة فـــي
البدايـــة ،ستســـاعدك هـــذه المهـــارة
ّ

• اســـتكمال برامـــج اإلعـــداد لالطـــاع علـــى ثقافـــة
شـــركتك الجديـــدة وإجراءاتهـــا
• االلتقاء بزمالء جدد
• التع ــرف عل ــى برمجي ــات إدارة األعم ــال وممارس ــات
المحاس ــبة القائم ــة عل ــى الس ــحابة.

كمحاسب  ...كيـف تتخطــى
عامـــــك األول بنجـــاح

اطــرح األسئلـــة
أنـــت حديـــث العهـــد ببيئـــة العمـــل وبالتالـــي فمـــن الطبيعـــي أنـــك ال
تع ــرف كل ش ــيء عنه ــا .ه ــذا ه ــو الوق ــت المثالــي بالنس ــبة ل ــك لك ــي
وتلـــم بـــكل مـــا تحتـــاج إلـــى معرفتـــه -عـــن زمالئـــك
تطـــرح األســـئلة
ّ
وســـيناريوهات العمـــل والخبـــرات المهنيـــة المختلفـــة.

ـت س ــنوات عدي ــدة فــي الدراس ــة وح ــان اآلن وق ــت
لق ــد أمضي ـ َ

ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،س ــيتوقع رئيس ــك وزم ــاؤك من ــك ط ــرح األس ــئلة .إذ

العمـــل ،فأنـــت علـــى وشـــك الدخـــول فـــي معتـــرك الحيـــاة

ســبق لهــم أن كانــوا فــي نفــس موضعــك ،لــذا هــذه فرصــة جيــدة لكــي

المهنيـــة وبـــدء عامـــك األول كمحاســـب محتـــرف ،وبينمـــا تثيـــر هـــذه

تكس ــب احترامه ــم وتتعل ــم منه ــم -وتتف ــادى أخطاءه ــم.

المرحل ــة حماس ــتك ،فق ــد تش ــعر خالله ــا بالخ ــوف والقل ــق ،ففــي نهاي ــة

ال تنظ ــر إلــى تقيي ــم أدائ ــك عل ــى اعتب ــار أن ــه انتق ــاد لعمل ــك ب ــل فرص ــة

المط ــاف يصع ــب علي ــك التكه ــن بم ــا ينتظ ــرك فــي العال ــم الحقيق ــي

لك ــي ت ــدرك الجوان ــب الت ــي يج ــب تحس ــينها .ض ــع قائم ــة ب ــكل األش ــياء

زودتك الجامعة بكافة النظريات التي تحتاجها.
حتى وإن ّ

الت ــي تتعلمه ــا -وكل األش ــياء الت ــي تري ــد تعلمه ــا -بحي ــث يتس ــنى ل ــك

فيمـــا يلـــي يقـــدم بـــي جـــاي بيشـــوب ،نائـــب الرئيـــس للشـــركاء
والمحاســـبين فـــي ســـايج إفريقيـــا والشـــرق األوســـط أهـــم النقـــاط

الواجـــب أخذهـــا بالحســـبان والتـــي ربمـــا لـــم تتعلّ مهـــا فـــي الدراســـة
النظريـــة للمحاســـبة:

مهــارات التعامــل مع النــاس هامــة
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إج ــادة م ــا تفعل ــه أكث ــر فأكث ــر.

قــــم بإدارة وقتــك

غالبــاً مــا يبــدأ النــاس مســيراتهم المهنيــة ويســتمرون فــي العمــل إلــى حــد

االســتنزاف .احــرص علــى االســتعداد لمواجهــة مــا يتخلّ ــل حياتــك الجديــدة:
• ســـينطوي الموســـم األول المزدحـــم باألعمـــال علـــى تحديـــات شـــتى،

ال شـــك بـــأن مهـــارات المحاســـبة هامـــة ،مثـــل معرفـــة كل مـــا

ك ــن مس ــتعداً له ــا بحي ــث تس ـ ّ
ـتغل وقت ــك بحكم ــة.

ينبغـــي معرفتـــه بخصـــوص التدقيـــق واالقتصـــاد الكلـــي والجزئـــي

• احـــرص علـــى أن تـــدرك عائلتـــك وأحبـــاؤك بـــأن هـــذه الفتـــرة صعبـــة

والحوســـبة الســـحابية والبرمجيـــات الســـحابية .ولكـــن مهـــارات
ّ
تقـــل أهميـــة عنـــد االنتقـــال إلـــى حيـــاة مهنيـــة
التعامـــل مـــع النـــاس ال

وبي ــن له ــم أن ذل ــك س ــيكون لم ــدة قصي ــرة
وأن ــك بحاج ــة إلــى دعمه ــم ّ
قب ــل تحس ــن األم ــور م ــن جدي ــد.

ناجحـــة .عندمـــا تذهـــب إلجـــراء مقابلتـــك األولـــى ،وتباشـــر وظيفتـــك

• ال تهم ــل صحت ــك؛ ال ب ــد أن تك ــون التغذي ــة والرياض ــة ضم ــن أولويات ــك

الجديـــدة وتجلـــس فـــي المكتـــب كل يـــوم أو تتعامـــل مـــع زمالئـــك

مهم ــا بلغ ــت درج ــة انش ــغالك.

الجـــدد عـــن بعـــد ،ســـتكون بحاجـــة إلـــى اســـتعمال هـــذه المهـــارات

• ضـــع مواعيـــد محـــددة لقضـــاء العطـــات وأخـــذ قســـط مـــن الراحـــة

ّ
وحـــل المشـــكالت فـــي العمـــل.
مـــن أجـــل إثـــارة اإلعجـــاب والتواصـــل

ّ
تحبهــم.
بحيــث تســتعيد نشــاطك
وتوطــد عالقتــك باألشــخاص الذيــن ّ

|

سياحـــة وترفيـــه

أخبــار سياحـيــــة

|

تهـــدف هـــذه المشـــاريع المســـتدامة إلـــى تلبيـــة
تطلعــات الــزوار الباحثيــن عــن تجــارب آمنــة وشــاملة
وس ــط الواق ــع الجدي ــد ال ــذي يش ــهده س ــوق الس ــفر

مغامـــرات في حضـــن الجبـــال:
إيـــرث هوتيلـــز ألتيتيـــود( )Earth Hotels Altitudeفنـــدق مؤقـــت يضـــم  15وحـــدة إقامـــة مجهـــزة

الس ــتضافة تج ــارب المس ــير الجبل ــي الت ــي تقدمه ــا
“هايالنـــدر” للمـــرة األولـــى علـــى مســـتوى دول

بالكامـــل ومركـــز أنشـــطة ومســـبحاً .

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي خـــال شـــهر نوفمبـــر

ســيج لــودج ( )Saij Lodgeالتابــع لمجموعــة مانتيــس :يضــم  35كوخــاً فاخــراً ويوفــر وجهــة جبليــة رائعــة

 .2021وتعتبـــر “هايالنـــدر” الرابطـــة الدوليـــة

تركــز علــى الطبيعــة ويقــدم أنشــطة جبليــة متنوعــة برفقــة مرشــدين متخصصيــن.

الوحيـــدة المعتمـــدة للمســـير الجبلـــي والشـــهيرة

مخيـــم جبـــل جيـــس “كالود  :)Cloud7 Camp Jebel Jais( 7يوفـــر تجربـــة تخييـــم تضـــم  30وحـــدة إقامـــة

عالمي ــاً بم ــا توف ــره م ــن تج ــارب فري ــدة م ــن نوعه ــا.

مصنوع ــة م ــن م ــواد مس ــتدامة.
مخيــ ــم جي ــس ( )Basecamp Jaisالجدي ــد :يوف ــر خدم ــات اإلقام ــة بتكلف ــة مقبول ــة لعش ــاق المغام ــرات

الصحــــــراء واألرض

الخارجيـــة والتجـــارب المتميـــزة فـــي أحضـــان الطبيعـــة ،إضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن النشـــاطات مثـــل

مخيـــم كـــــــاود  7الصــــــوان (Cloud7 Camp

اليوغ ــا وتج ــارب الطهــي.

 :)AlSawanتجرب ــة تخيي ــم فاخ ــرة تض ــم  60وح ــدة

قريـــة المأكـــوالت والمشـــروبات “جيـــس يـــارد ( :)Jais Yardتوف ــر مقط ــورات وأكش ــاك ومناف ــذ تجزئ ــة

تخييـــم وتتيـــح للضيـــوف تعلـــم كل مـــا يلـــزم

لبي ــع األطعم ــة ،وش ــاحنات الطع ــام ذات التصامي ــم الممي ــزة ،وس ــينما فــي اله ــواء الطل ــق ،ومناط ــق

ليصبحـــوا مزارعيـــن ناجحيـــن.

لع ــب لألطف ــال.

القـــوس الطائـــر فـــي منـــار مـــول ( @ Flying Arch

أجنحـــة جيـــس ( :)Jais Wingsأول مـــكان مخصـــص للطيـــران المظلـــي فـــي دول مجلـــس التعـــاون

 : ) Manar Mallأول هيـــكل هوائـــي ضخـــم فـــي

وســـيمكن عشـــاق المغامـــرات خـــوض تجربـــة الطيـــران المظلـــي مـــن أعلـــى جبـــل جيـــس
الخليجـــي،
ّ

المنطقــة بارتفــاع يبلــغ  130متــراً ويتألــف مــن 1.5

إلــى منص ــات الهب ــوط بالق ــرب م ــن ج ــزر س ــرايا والرم ــس .وس ــيكون ه ــذا الموق ــع كم ــا يمك ــن لل ــزوار

ملي ــون عق ــدة وحوالــي  300كيلومت ــر م ــن الحب ــال

االس ــتمتاع بالمناظ ــر الخالب ــة والجم ــال الفري ــد لجب ــل جي ــس م ــن مناطي ــد اله ــواء الس ــاخن المثبت ــة،

الرفيع ــة التــي س ــتحركها الري ــاح لتق ــدم تش ــكيالت

وذلـــك مـــن خـــال تجربـــة “بالـــون بيـــس” (.)Balloon Base

راقص ــة م ــع أنم ــاط وأل ــوان متغي ــرة باس ــتمرار.

أرجوحـــة جيـــس ( :)Jais Swingســـتوفر إطـــاالت مذهلـــة وفرصـــة فريـــدة اللتقـــاط أروع الصـــور لجبـــل

متاه ــة الض ــوء ف ــي من ــار م ــول (Luminaze at Manar

جيـــس والمناظـــر الطبيعيـــة الخالبـــة .

ـا فني ــاً تركيبي ــاً يحم ــل الكثي ــر
 : )Mallوتش ــكل عم ـ ً

مســـار الـــوادي ( :)Wadi Trackيوفـــر فـــي وادي شـــوكة مســـاراً جديـــداً للدراجـــات الهوائيـــة الجبليـــة

م ــن القي ــم الجمالي ــة القائم ــة يرك ــز عل ــى مفه ــوم

ليكـــون بمثابـــة الوجهـــة المثاليـــة لعشـــاق ركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة مـــن جميـــع األعمـــار.

المتاه ــة الضوئي ــة ،ويعتب ــر خي ــاراً مثالي ــاً ألنش ــطة

وتعزي ــزاً لمحفظته ــا الغني ــة م ــن الفعالي ــات الخارجي ــة الش ــهيرة عالمي ــاً  ،تس ــتعد رأس الخيم ــة

العائ ــات والمجموع ــات.
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سياحـــة وترفيــه

أخبــــــار سياحيـــــــة
تطوير وتنميـــــــــــــة
وجهتــــــــــــــــــــــ ــي

أكثــر مــن  20مشــروعاً جديــداً ينــدرج ضمــن مبــادرات التنميــة الســياحية المســتدامة

نصــف مليــار درهم

خطة استمثارية سياحيــــة
لتطوير مشاريع مستدامة
يف رأس الخمية

فــي جميــع أنحــاء إمــارة رأس الخيمــة وباســتثمار قيمتــه نصــف مليــار درهــم ،تعتــزم
هيئــة رأس الخيمــة لتنميــة اطالقهــا بالشــراكة مــع مجموعــة “راك للضيافة القابضــة” و”غرفة
تجــارة وصناعــة رأس الخيمــة” ،تهــدف هــذه المشــاريع إلــى تلبيــة تطلعــات الــزوار الباحثيــن عن
تجــارب آمنــة وشــاملة وســط الواقــع الجديــد الــذي يشــهده ســوق الســفر ،وهــي مصممــة
خصيصاً تماشياً مع معايير وعمليات االستدامة.
وفــي أعقــاب فوزهــا بلقــب عاصمــة الســياحة الخليجيــة للعــام الثانــي علــى التوالــي
وباعتبارهــا أول مدينــة فــي العالــم تحصــل علــى شــهادة اعتمــاد "ضمــان الحمايــة" مــن
"بيــرو فيريتــاس" وختــم "الســفر اآلمــن" مــن المجلــس العالمــي للســفر والســياحة ،قــادت
رأس الخيمــة مســيرة تعافــي وانتعــاش قطاعهــا الســياحي مــن خــال حرصهــا علــى االبتــكار
والســامة وحمــات الترويــج.
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وجهـــات سفــــر جديـــدة
مطار رأس الخيمة يبدأ شراكة جديدة مع “فالي إيجيبت”

أعلـــن مطـــار رأس الخيمـــة الدولـــي ،عـــن وصـــول أول الرحـــات الجويـــة لــــ
“ف ــاي إيجيب ــت” ،ش ــركة الطي ــران منخفض ــة التكلف ــة فــي ش ــمال أفريقي ــا ،فــي
خط ــوة تعك ــس النم ــو المتس ــارع فــي حج ــم عملي ــات مط ــار رأس الخيم ــة الدولــي
وتســـير “فـــاي إيجيبـــت”  3رحـــات
والتطـــور فـــي اســـتراتيجيته التوســـعية،
ّ
منتظمـــة أســـبوعياً بيـــن مطـــار رأس الخيمـــة الدولـــي ومطـــار القاهـــرة الدولـــي،

وذلــك أيــام األحــد والثالثــاء والخميــس ،وذلــك باإلضافــة إلــى رحلتيــن أســبوعيتين
مـــن وإلـــى محافظـــة ســـوهاج يومـــي الثالثـــاء والجمعـــة ،لتتيـــح بذلـــك لـــ 100
ملي ــون نس ــمة فــي مص ــر إمكاني ــة الس ــفر مباش ــرة لإلم ــارة.
رحالت طيران مباشر تربط رأس الخيمة بتسع مدن روسية
كم ــا أعل ــن مط ــار رأس الخيم ــة الدول ــي ع ــن ب ــدء رح ــات الطي ــران المباش ــر
الت ــي ترب ــط اإلم ــارة بتس ــع م ــدن روس ــية م ــن خ ــال تس ــع رح ــات أس ــبوعية عل ــى
متـــن الخطـــوط الجويـــة الروســـية “روســـيا إيرالينـــز” ،وتشـــمل رحـــات الـــركاب
الم ــدن الرئيس ــية فــي روس ــيا بم ــا فــي ذل ــك العاصم ــة موس ــكو ومدين ــة س ــان
بطرس ــبرغ وكازان ،وس ــمارا ،ويكاترينب ــورغ ،ونيجن ــي نوفغ ــورود ،وبي ــرم ،وأوف ــا،
وروســـتوف أون دون.
“الخطوط الجوية الدولية األوكرانية” مباشرة من أوكرانيا إلى رأس الخيمة
ّ
وقع ــت هيئ ــة رأس الخيم ــة لتنمي ــة الس ــياحة اتفاقي ــة ش ــراكة إس ــتراتيجية
م ــع “الخط ــوط الجوي ــة الدولي ــة األوكراني ــة” ،الناق ــل الوطن ــي لدول ــة أوكراني ــا،
تس ــتقبل اإلم ــارة بموجبه ــا الرح ــات الجوي ــة التجاري ــة المباش ــرة م ــن أوكراني ــا
ب ــدءاً م ــن  25يوني ــو  ،2021وهك ــذا س ــتكون أول ش ــركة طي ــران تس ـ ّـير رحالته ــا

المباشـــرة مـــن أوكرانيـــا إلـــى إمـــارة رأس الخيمـــة ،وســـتبدأ اإلمـــارة باســـتقبال
رحلتي ــن أس ــبوعياً م ــن العاصم ــة األوكراني ــة كيي ــف ،فــي ض ــوء توقع ــات بزي ــادة
عـــدد الرحـــات فـــي المســـتقبل القريـــب .وتأتـــي هـــذه الخطـــوة لتتيـــح اإلمـــارة
آفاقـــاً جديـــدة لالســـتفادة مـــن هـــذه الســـوق العالميـــة تزامنـــاً مـــع التخفيـــف
المتواص ــل للقي ــود المفروض ــة عل ــى قط ــاع الس ــفر،

رأس الخيمة تحتضن أطول جسر معلّ ق في اإلمارات الشمالية

سياحة رأس الخيمة تكشف عن هويتها اإلعالمية الجديدة

دشـــنت إمـــارة رأس الخيمـــة مؤخـــراً أطـــول جســـر معلّ ـــق بفـــي اإلمـــارات

أطلقــت هيئــة رأس الخيمــة لتنميــة الســياحة علــى هامــش مشــاركتها فــي

الشـــمالية بطـــول  36متـــراً
ويضـــم  8غـــرف فندقيـــة ،حيـــث يربـــط مـــا بيـــن
ّ

معــرض “ســوق الســفر العربــي  ،”2021رؤيــة الوجهــة وهويتهــا اإلعالميــة

مبنيي ــن إثني ــن ضم ــن منتج ــع “موفنبي ــك” الجدي ــد فــي جزي ــرة المرج ــان ،ال ــذي
َ

أش ــرفت عل ــى تنفي ــذه ش ــركة “راك إي ــه إم آي هوتي ــل” ،المتخصص ــة بتطوي ــر

الجديــدة والتــي تتمحــور فــي حملتهــا حــول شــعار “راكشــيدة” ()Rakashida
الجديــد والمســتوحى مــن ميــزة الكشــيدة فــي فــن الخــط العربــي ،وهــي عبــارة

الفنـــادق وإدارتهـــا .ويقـــع المنتجـــع الجديـــد فـــي جزيـــرة المرجـــان ،الوجهـــة

عــن خــط يصــل بيــن األحــرف لتشــكيل الكلمــات .وكمــا ينســاب الخــط العربــي

األب ــرز واألش ــهر لنم ــط الحي ــاة والترفي ــه لش ــركة “مرج ــان” ،المط ـ ّـور الرئيس ــي

بسالســة ،تأتــي “راكشــيدة” لتجســد قصــة اإلمــارة وطموحاتهــا كوجهــة

الحـــر.
لمشـــاريع التملّ ـــك
ّ

ســياحية.

وقـــال المهنـــدس عبـــدهللا العبدولـــي ،رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة “راك

ويعكــس شــعار “راكشــيدة” أيضــاً تجــارب الســياحة المخصصــة التــي

ممي ــزة
إي ــه إم آي هوتي ــل”“ :ت ـ ّـم تصمي ــم الجس ــر المعلّ ــق ليك ــون بمثاب ــة عالم ــة ّ

الغنــي الــذي ّ
خطتــه أيــادي األجــداد.
تقدمهــا الوجهــة ،بمــا فيهــا تاريخهــا
ّ

عالم ــة ج ــذب معم ــاري ملهم ــة ،تأس ــر عق ــول زوار جزي ــرة المرج ــان .نح ــن نس ــير

إلــى توفيــر صلــة وصــل تجميــع بيــن جميــع األفــراد والمجتمعــات مــن مختلــف

وف ــق الج ــدول الزمنــي المح ــدد لبن ــاء الفن ــدق بفض ــل الجه ــود الدؤوب ــة ،وبدع ــم

األماكــن .وإذ يخاطــب شــعار العالمــة مشــاعر الســياح ويلبــي شــغفهم للســفر،

م ــن فري ــق دولــي م ــن الخب ــراء الموجودي ــن باس ــتمرار فــي الموق ــع”.

ـالة عالميــة تدعــو إلــى “عيــش أروع اللحظــات” فــي رأس الخيمــة.
فهــو أيضــاً رسـ ً

ـكل
لمنتج ــع ’موفنبي ــك‘ جزي ــرة المرج ــان ،تُ ض ــاف إل ــى جمالي ــة المش ــروع وتش ـ ّ

وكمــا تربــط الكشــيدة بيــن حــروف الكلمــة الواحــدة ،تســعى “راكشــيدة”
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الواجهــــات البحــــرية
مشـــروع شـــاطئي ضخـــم تنفـــذه شـــركة “مرجـــان” :يضـــم منطقـــة بحريـــة ،وحديقـــة
مائيـــة قابلـــة للنفـــخ ،ومنصـــة “ترامبوليـــن” ،ومســـبح ،وصالـــة ألعـــاب رياضيـــة
خارجيـــة ،إضافـــة إلـــى مجموعـــة واســـعة مـــن المطاعـــم والمقاهـــي.
“مزرعـــة المحـــار ( )Scallop Ranchفـــي “مرســـى الحمـــرا” :وســـتوفر تجربـــة غـــوص
فريـــدة للبحـــث عـــن المحـــار؛ إلـــى جانـــب أنشـــطة أخـــرى مثـــل منصـــات الطهـــي،
والتج ــارب المخصص ــة للعائ ــات واألطف ــال ،واألنش ــطة الثقافي ــة .وباعتب ــاره األول
م ــن نوع ــه فــي دول ــة اإلم ــارات.

فنـــادق جديــــدة
وتعم ــل رأس الخيم ــة أيض ــاً عل ــى تعزي ــز البني ــة التحتي ــة لقط ــاع الضياف ــة م ــن
خــال افتتــاح فنــادق جديــدة مثــل “منتجــع موفنبيــك جزيــرة المرجــان” الــذي يضــم
 418غرف ــة فندقي ــة بإط ــاالت مباش ــرة عل ــى البح ــر .ويمك ــن للضي ــوف االختي ــار
بي ــن الغ ــرف العائلي ــة كبي ــرة الحج ــم أو األجنح ــة أو الش ــاليهات الش ــاطئية البال ــغ
عددهـــا  28والتـــي تضـــم مســـابح وحدائـــق خاصـــة .وســـيكون فنـــدق “هامبتـــون
ب ــاي هيلت ــون جزي ــرة المرج ــان” المرتق ــب ،وال ــذي يض ــم  515غرف ــة فندقي ــة ،أكب ــر
فنـــادق عالمـــة “هامبتـــون بـــاي هيلتـــون” علـــى مســـتوى العالـــم وأول فنـــدق
يق ــدم مفه ــوم المنتج ــع الش ــامل .وتش ــتمل الفن ــادق الجدي ــدة المزم ــع افتتاحه ــا
علـــى كل مـــن “راديســـون جزيـــرة المرجـــان” الـــذي يضـــم  388غرفـــة فندقيـــة
و”انتركونتيننت ــال مين ــاء الع ــرب” ال ــذي يض ــم  351غرف ــة فندقي ــة.

تقــدم متســـارع في المشـاريــع الجاريـــة
يذك ــر أن ــه ت ــم إح ــراز تق ــدم ملم ــوس ومتس ــارع فــي تطوي ــر العدي ــد م ــن المعال ــم
الس ــياحية ومنه ــا:
س ــكاي روم  :Sky Roomأعل ــى غرف ــة اجتماع ــات فــي دول ــة اإلم ــارات وتتس ــع إلــى
 10أشــخاص.
منصـــة الطيـــران بالبدلـــة المجنحـــة :يديرهـــا خليفـــة الغافـــري المعـــروف بلقـــب
“باتم ــان اإلم ــارات ،وس ــتوفرأول منص ــة قف ــز ثابت ــة فــي دول ــة اإلم ــارات لمحترفــي
القف ــز.
جيـــس ســـليدر : Jais Sledderالزالجـــة التـــي تســـير علـــى مســـار فـــوالذي بطـــول
 1840متــراً  ،التجربــة األطــول مــن نوعهــا فــي المنطقــة ومــن المقــرر اســتكمالها
خ ــال الرب ــع الثال ــث م ــن الع ــام الج ــاري.
جيـــس إيكـــو جولـــف  :Jais Eco-Golfوالمؤل ــف م ــن  9حف ــر ومنصتي ــن إل ــى ث ــاث
منصـــات لتســـديد الضربـــات.
مخي ــم بي ــر جريل ــز للمستكش ــفين :األول م ــن نوع ــه فــي العال ــم وال ــذي افتت ــح فــي
جب ــل جي ــس خ ــال الع ــام الماض ــي مزي ــداً م ــن مقص ــورات اإلقام ــة بع ــد إط ــاق
9مقص ــورات خ ــال ش ــهر فبراي ــر  2021ليصب ــح عدده ــا اإلجمال ــي .30
توس ــيع مطع ــم “  1484م ــن ب ــورو” األعل ــى فــي دول ــة اإلم ــارات لتوفي ــر تجرب ــة
طع ــام ال تنس ــى.
كمـــا يجـــري العمـــل أيضـــاً علـــى العديـــد مـــن تحســـينات الصحـــة والســـامة
ألنشـــطة المســـير الجبلـــي فـــي جبـــل جيـــس ،بمـــا فـــي ذلـــك تركيـــب الالفتـــات
وبواب ــات التس ــجيل لممارس ــي رياض ــة المس ــير الجبل ــي وترمي ــم المس ــار الس ــفلي
ـا ع ــن إنش ــاء
وإنش ــاء مس ــار جدي ــد وتركي ــب لوح ــات الس ــامة والمعلوم ــات فض ـ ً
غ ــرف االس ــتحمام المخصص ــة لممارس ــي المس ــير الجبل ــي وتثبي ــت مقاع ــد نزه ــة
مظلل ــة فــي أفض ــل مواق ــع المس ــير الجبل ــي والتن ــزه.
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|

وجهتــــــــــي

سياحـــة وترفيـــه

|

التنـوع الثقـافـي والتـاريخــي
البوســنة والهرســك هــو المــكان الــذي يلتقــي
فيــه الشــرق والغــرب ،فتجــد التفاعــل الرائــع بيــن
إرث اإلمبراطوريــة العثمانيــة ،وأســاليب العمــارة مــن
أوروبــا الوســطى علــى الطــراز النمســاوي والهنغــاري،
وإن كانــت مراكــز المــدن القديمــة فــي موســتار
وســراييفو شــواهداً لتلــك الحقــب التاريخيــة ،ولكــن
تبقــى مدينــة ترافنيــك خيــر مثــال علــى التعدديــة
الثقافيــة والحضاريــة.
ثــاث مجموعــات تشــكل النســبة األكبــر مــن
الســكان هــم البوســنيين (البوشــناق) والكــروات
والصــرب فــي مزيــج غنــي مــن الثقافــات والمعتقــدات،
فتســمع المــؤذن ينــادي إلــى الصــاة فــي مســاجد
المــدن واألريــاف ،وفــي الوقــت نفســه تســمع صــوت
أجــراس الكنائــس بمختلــف طوائفهــا ،ولهــذا يطلــق
عليهــا البعــض “القــدس األوربيــة”.

J U N E , J U LY, 2 0 2 1

RAK BUSINESS

47

خمسة أسباب لزايرة

البوسنة والهرسك

الكثي ــر م ــن الن ــاس مازال ــوا يربط ــون البوس ــنة والهرس ــك بالح ــرب األهلي ــة يف التس ــعينات ،ويتخيلونه ــا ع ــى
غي ــر حقيقته ــا اآلن ،فبتاريخه ــا الممي ــز ،وطقس ــها الرائ ــع ،وثقافته ــا الغني ــة ،أضح ــت البل ــد واح ــدة م ــن أكث ــر
ال ــدول األوروبي ــة نم ــوا ً س ــياحياً ،وس ــنعرض لك ــم خمس ــة أس ــباب تدعوك ــم لزي ــارة البوس ــنة والهرس ــك.
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|

سياحـــة وترفيـــه

وجهتــــــــــي

|

لتتلــذذ بالطعــام والقهــوة
عمــل البوســنيون عبــر القــرون علــى إدخــال التحســينات فــي جميــع مراحــل إعــداد
القهــوة مــن طحــن وطهــي وتقديــم ،مهتميــن فــي ذلــك بــأدق التفاصيــل ،وهــي تشــبه
القهــوة التركيــة إلــى حــد كبيــر غيــر أنهــا ليســت ثقيلــة وســوادها ليــس قاتمــاً  ،وعــادة
تقــدم فــي فنجــان مــن الســيراميك علــى طبــق نحاســي ويوضــع بجانبهــا مكعبــات
الســكر التــي تُ غمــس بالقهــوة ثــم تــؤكل.
وأمــا أطعمــة البوســنيين فمكوناتهــا مــن المــواد العضويــة بالكامــل ،ولهــذا
تجدهــا ألــذ وأطعــم مــن مثيالتهــا فــي البلــدان األخــرى ،وتشــتهر البــاد بتقديــم اللحــوم
وأشــهرها الطاجــن البوســني والكبــاب المشــوي والمأكــوالت التــي تطبــخ تحــت الصــاج
الــذي يوضــع فوقــه الجمــر  ،كمــا تتميــز أيضــاً بالعســل البوســني وهــو مــن أجــود أنــواع
العســل فــي العالــم.

لقلــة التكاليــف
احتلــت العاصمــة ســراييفو المركــز الخامــس بيــن أرخــص عشــر مــدن فــي أوروبــا ،وتتراوح
تكاليــف اإلقامــة فــي فنــادق الخمــس نجــوم فــي حــدود الـــ  100يــورو ،وفــي فنــادق األربــع
نحــو  50يــورو ،و 30يــورو للفنــادق الثــاث نجــوم .وللعائــات يمكــن اســتئجار فيــا تتــراوح
مــا بيــن  130يــورو وحتــى  500يــورو علــى حســب المنطقــة وموقــع الفيــا ومســاحتها.
ـا وجبــة الكبــاب
وبالنســبة ألســعار الطعــام فتختلــف أيضــاً ولكنهــا مــا زالــت منخفضــة فمثـ ً
الشــهير هنــاك فــي المطاعــم المتوســطة فــي األماكــن الســياحية تتــراوح مــا بيــن  1.5يــورو
إلــى  5يــورو ،وفــي المطاعــم الراقيــة تصــل إلــى  15يــورو ،والســتئجار الســيارات تتــراوح مــا
بيــن  40يــورو و 120يــورو حســب نــوع الســيارة ووقــت الحجــز.
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لتكتفي أنهــاراً وخضـــاراً
ً
شــمال والهرســك جنوبــاً  ،جبــا ًال صخريــة
بيــن البوســنة
تتخللهــا أنهــاراً بيــن األزرق واألخضــر ،ويتدفــق مــن فــوق
رؤوســها شــاالت عاليــة وتحــت قدميهــا ُبســطت وديانهــا
خضــاراً  ،وفــي قلبهــا بحيــرات ومحميــات طبيعيــة وغابــات

كثيفــة .قــرى تاريخيــة مــازال ســكانها يحافظــون علــى لباســهم
وأســلوب حياتهــم التقليــدي ،وأنهــاراً َشــقت طريقهــا بيــن
المــدن وعلــى جانبيهــا انتشــرت المتنزهــات العائليــة .وفــي
الخريــف ،وعندمــا تتبـ َّـرج األشــجار باألصفــر واألحمــر والبرتقالــي،

ال تفـ ّـوت فرصــة ركــوب القطــار مــن ســراييفو والمــرور عبــر ريــف

“موســتار” المذهــل لمــدة ثــاث ســاعات فــي جمــال عــذري بيــن
الجبــال والوديــان والقــرى التقليديــة ،وســتفاجئك الطبيعــة
ويمتــع عينيــك.
أينمــا ذهبــت وتقــدم لــك مــا يشــرح صــدرك
ِّ

48

لتصبح أكثــر نشاطـــاً وحيــوية
ســاعدت طبيعــة البوســنة والهرســك مــن جبــال وأنهــار
وغابــات فــي تنــوع األنشــطة الســياحية ،وقلمــا ُوجــدت مثــل
هــذه األنشــطة مجتمعــة فــي مــكان واحــد ،فيمكــن االســتمتاع
بجمــال ريفهــا بالمشــي لمســافات طويلــة واستكشــاف القــاع
المحيطــة ،وتمثــل جبــال األلــب الديناريــة الوســطى بيئــة جاذبــة
لمتســلقي الجبــال وهــواة ركــوب الدراجــات الجبليــة ،أو القفــز
بالمظــات لمشــاهدة الغابــات الكثيفــة والمراعــي ،ولكثــرة
أنهارهــا زاد الهــوس برياضــات التجديــف ،ولشــعبية تربيــة
الخيــول بســبب العــادات والتقاليــد وإنهــا إرث لهــذا البلــد فقــد
اشــتهرت بالجــوالت الســياحية فــوق ظهــور الخيــل بيــن القــرى
وفــوق الجبــال ،وســاعد العــدد الكبيــر مــن الحيوانــات البريــة مــن
إنشــاء مراكــز للصيــد ضمــن الجبــال والوديــان والغابــات.

|

سياحـــة وترفيـــه

أســــــــواق

|

مشـروع "فايـف قريـة جميــــرا دبـــي"

يفــوز بجائزتيــن من مجلـس المباني الشاهقـة والمساكـن الحضــــرية
احتفلــت ّ
كل مــن شــركة "فايــف" القابضــة ،وشــركة "اتكنــز" ،بفــو ٍز كبيــر ضمــن جوائــز مجلــس

المبانــي الشــاهقة والمســاكن الحضريــة ( )CTBUHللعــام  ،2021حيــث حــاز مشــروع "فايــف
قريــة جميــرا دبــي علــى جائزتيــن مرموقتيــن .وقــد تـ ّـم اختيــار المشــروع الرائــد فــي مجــال الضيافــة

والســكن الحائــز علــى جوائــز عالميــة وإقليميــة كفائــز ضمــن فئــة أفضــل المبانــي الشــاهقة فــي
التميــز ألفضــل
الشــرق األوســط وأفريقيــا بتصويــت الجمهــور ،كمــا حصــل المشــروع علــى جائــزة
ّ

مجمــوعــة الفطيـــــــم

تطلـق شركــة بليكس للخدمــات اإلداريــــة

أعلنــت مجموعــة الفطيــم لمراكــز التســوق عــن

المبانــي الشــاهقة مــن ارتفــاع  299-200متــر .يدعــم تصميــم مشــروع "فايــف قريــة جميــرا"

إطــاق شــركة بليكــس للخدمــات اإلداريــة ،والتــي

االســتدامة البيئيــة بشــكل فريــد ،مــن خــال الحــرص علــى توفيــر  7أضعــاف مــن المســاحات الخضــراء

تهــدف إلــى دعــم المالكيــن وتحقيــق تغييــر

 -ممــا يخلــق مــاذاً طبيعيــاً فريــداً يســمح للــزوار بالتمتــع باألجــواء المريحــة والحيويــة فــي "فايــف".

ملمــوس فــي قطــاع تجــارة التجزئــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وتتخصــص
الشــركة الجديــدة بتقديــم خدمــات إداريــة متكاملــة
لشــركات التجزئــة فــي عــدد مــن دول المنطقــة،
بمــا فيهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر وقطــر
المملكــة العربيــة الســعودية والمغــرب.
وتأتــي هــذه الخطــوة تتويجــاً للســجل الحافــل
باإلنجــازات االســتثنائية لمجموعــة الفطيــم لمراكــز
التســوق ،التــي تقــدم إلــى جانــب تجــارب التســوق
الراقيــة والوجهــات الرائــدة قيمــة اســتثنائية
للمســتثمرين ونمــوا ًمســتداماً فــي اإليــرادات.
وســتوظف شــركة بليكــس الخبــرات الواســعة
التــي تتمتــع بهــا مجموعــة الفطيــم لمراكــز

هيتشـــز أنـد غليتشـــز ...

التســوق لتقديــم باقــة متكاملــة مــن الخدمــات،
تشــمل إدارة األصــول وتطويرهــا ،وخدمــات التأجيــر

توقـــع اتفاقيـــة شراكــة مع خدمــات أمــازون المنزليـــة

وتطويــر تجربــة العالمــة التجاريــة لمراكــز التســوق

وقعــت شــركة هيتشــز أنــد غليتشــز الرائــدة فــي قطــاع خدمــات صيانــة المنــازل ،اتفاقيــة شــراكة مع

ومؤسســات تجــارة التجزئــة فــي منطقــة الشــرق

أمــازون لتقديــم مجموعــة مــن خدمــات التنظيــف والصيانــة المنزليــة مــن خــال مبــادرة الخدمــات

األوســط وشــمال أفريقيــا ومختلــف أرجــاء العالــم.

المنزليــة الجديــدة التــي أطلقتهــا أمــازون فــي دولــة اإلمــارات.

وتضمــن بليكــس لشــركائها تحقيــق نمــو مســتمر

هــذا وقــد أضافــت أمــازون “الخدمــات المنزليــة” إلــى عروضهــا عبــر اإلنترنــت والتــي تشــمل :تنظيــف

وقيمــة ملموســة علــى المــدى البعيــد مــن خــال

المنــزل وأعمــال الطــاء وصيانــة وتنظيــف أجهــزة التكييــف وأعمــال الســباكة والعنايــة بالحيوانات

اعتمــاد أفضــل الممارســات العالميــة ،وباالســتفادة

األليفــة وغســيل الســيارات وتركيــب أثــاث المنــزل ،إضافــة إلــى التعقيــم المنزلــي وتنظيــف األثــاث

مــن الخبــرات المتعمقــة التــي تتميــز بهــا مجموعــة

وخدمــات تركيــب المنــزل الذكــي إضافــة إلــى المنتجــات الخاصــة بالعمــل مــن المنــزل مثــل:

الفطيــم لمراكــز التســوق فــي إدارة مراكــز التســوق

ـاك المنــازل والمســتأجرين فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات .
المكاتــب وكراســي المكتــب ألصحــاب ومـ ّ

وعمليــات تجــارة التجزئــة.
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يونيليفــــر

تطلــق رؤية إيجابيـــة جديـدة للجمـــال

هبــة مجــدي

أزالـــت شـــركة يونيليفـــر (( ،Unileverكلمـــة

سفيــرة لزيــت الشعـــر دابــر أمــال

"العـــادي أو الطبيعـــي" مـــن جميـــع عبـــوات

مؤخــرا عــن
أعلنــت شــركة “دابــر الدوليــة”
ً

عالماتهـــا التجاريـــة الخاصـــة بالجمـــال والعنايـــة
الشـــخصية،

وهـــي

""Dove

تعاونهــا مــع الممثلــة هبــة مجــدي كوجــه

و""Lifebuoy

جديــد لزيــت الشــعر دابــر أمــا وذلــك

و"" AxEو"" ،Sunsilkويأتـــي ذلـــك ضمـــن رؤيتهـــا

إلضافــة الحداثــة والحيويــة لتلــك العالمــة

واســـتراتيجيتها الجديـــدة التـــي تحمـــل اســـم

التجاريــة المشــهورة فــي مجــال العنايــة

"الجمـــال اإليجابـــي"؛ لفتـــح المجـــال أمـــام حقبـــة

بالشــعر.

مختلف ــة تتس ــم باإلنص ــاف والش ــمول واالس ــتدامة.

ويذكــر أن زيــت الشــعر مــن دابــر أمــا

ويأتــي ق ــرار إزال ــة المف ــردة م ــن ه ــذه المنتج ــات،

مســتخلص مــن المزايــا الفريــدة لعنــب

ضمـــن خطـــوات عـــدة تتخذهـــا يونيليفـــر ،لتغييـــر

الثعلــب الهنــدي (األمــا) بأمثــل طريقــة

مفاهيـــم الجمـــال المحـــدودة لـــدى البعـــض،

للحفــاظ علــى خصائصــه المعــززة للشــعر.

وإنهــاء التمييــز والدعــوة إلــى رؤيــة أكثــر شــمولية

وقــد أكــدت “دابــر الدوليــة” أن تلــك

للجم ــال ،خاص ــة أن األبح ــاث العالمي ــة كش ــفت أن

الخطــوة االســتراتيجية قــد تــم مواءمتهــا

اســـتخدام كلمـــة "الطبيعـــي" لوصـــف الشـــعر أو

لجــذب المســتهلكين الشــباب نحــو فوائــد

ـتبعدون
البش ــرة ،تُ ش ــعر المس ــتهلكين بأنه ــم مس ـ َ

وجــودة مكــون األمــا.

مـــن صناعـــة التجميـــل.

بريجستــــــون...

أفضــل ُمصنـــع لإلطــــارات في عــام 2021

حصلــت "بريجســتون" ( )Bridgestoneعلــى جائــزة "أفضــل ُمصنــع لإلطــارات
للعــام  "2021مــن قبــل المجلــة األلمانيــة المعروفــة  AutoBildبعــد أن تــم

تكريمهــا إلطاراتهــا المتميــزة بديناميكيتهــا وأدائهــا األكثــر توازنــاً خــال
جولــة العــام الجــاري مــن اختبــارات اإلطــارات الصيفيــة.
وقــال دانييــل جيــرو ،مديــر المبيعــات لــدى "بريجســتون أوروبــا والشــرق
األوســط والهنــد وأفريقيــا" :إن حصولنــا علــى هــذه الجوائــز هــي ثمــرة جهودنــا
فــي مجــال البحــث والتطويــر ،ونحــن ملتزمــون باالســتثمار المســتمر فــي تطويــر
إطاراتنــا المتميــزة وعاليــة األداء ،والتــي تعــد  Potenza SportوTuranza
 T005خيــر مثــال عليهــا ،مــن أجــل توفيــر منتجــات ذات قيمــة عاليــة لعمالئنــا.
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