مجلــة أعمــال رأس اخليمــة

تصــدر عــن دائــرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة  ،العدد ( )14ســبتمبر ـ أكتوبر 2021

SPATIAL

نكــرس جهودنــا لخلــق
ّ
أفضــل البيئــات ألطقــم
الطيــران التجــاري

الواقـع والتحدايت

لإلنتاجيــة فــي القطــاع
الزراعــي بــرأس الخيمــة

10

أســباب تجعــل من
رأس الخميــة وجهة
مثاليــة لتأســيس
ونجــاح األعمــــــال
كيــف تســتفيد من
آليــات التسويــــق
الرقمــي لتحقيــق
أهدافــك ؟
جيــــري سالفيتـــش :

اإلمــارات  ...هي رشيكنــــــا
الرئييس يف منطقة الخليج

دولة اإلمـــارات

بيئــة عالمية لألعمــــــــال
وامتيــازات تنافسيـــــــة
للمســتثمرين

تفوهتا
أنشطة ال ّ
عن زايرتك
دافوس

RAKDED

تعتمد  2763نشاطاً
للتملك األجنبي

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  اﳊﺒﺘﻮر ﺳﻴﺘﻲ
ﺗﻘﻊ ﻤﻮﻋﺔ ﻓﻨﺎدق اﳊﺒﺘﻮر ﺳﻴﺘﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻔق ﻃﺮق ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﳝﻜﻨﻜﻢ اﻟﻮﺻﻮل إ ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ اﳌﺘﺼﻞ ﳌﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌﺎ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ووﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ¬ﻄﺎت اﳌو اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﺎ § ،ﺣﲔ أن اﻟﻘﻨﺎة اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬك ا ﻧﺰﻫﺔ ﻣﻦ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺘﺠﺎري إ ﺟﻤا
ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ  ٣ﻓﻨﺎدق اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﺳﺘﺴﺘﻤﺘﻊ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ا³ﻬﺰة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وا¼ﻧﻧﺖ ﻋﺎ اﻟﺴﺮﻋﺔ وأﺣﺪث اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ

ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﺟﻲ اÆﺗﺼﺎل ﻋﻠﻲ  +٩٧١ ٤ ٤٣٥ ٥٥٤٤أو أرﺳﺎل ﺑﺮﻳﺪ¿ إﻟﻜوﻧﻴ¾ ﻋﻠﻰ
 Reservations.hilton@hiltonalhabtoorcity.comأو ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرة alhabtoorcity.com/hotels

ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﻋﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ؟
What do you know about the most prominent
global and local brands in Ras Al Khaimah?!
اﻣﺴﺢ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺸﺮﻳﻄﻲ
واﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة ﺣﻠﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ
()راك زوم و راك ﺷﺒﺎب
Scan the QR and enjoy watching our programs
(RAK Zoom & RAK Shabab)
RAK
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تصــدر مجلــة أعمــال رأس الخيمــة عــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة،
لدعــم وتطويــر بيئــة األعمــال وتســليط الضــوء علــى أفضل الممارســات
فــي رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

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.

فريـق عمـل شركــة نيـو جينيـريشـن
خولــة إبراهيــم

عبدالعزيــز العليــــوي
زينة عبـــود

زينـــب شيحة

دارين أبو الخيــــر

ماهــر صفـي الديــن

•تطوير أعمال الرقابة والحماية التجارية وحماية المستهلك.
•تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل وتوفير القيمة المضافة.
•رفع الكفاءة المؤسسية لخدمات الدعم المؤسسي وتعزيزها .
•تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار ونشر المعرفة والتميز المؤسسي.

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 ) .
لإلعالنــــات والتواصـــــل
050 6900399

الســـعادة المؤسســـية :نســـعى دائمـــاً إلـــى الفـــوز بســـعادة موظفينـــا ومتعاملينـــا
وشـــركائنا والمجتمـــع (اســـعد المجتمـــع) .
اإلبـــداع واالبتـــكار والمبـــادرة :نريـــد مـــن موظفينـــا أن يبـــادروا بـــكل مـــا هـــو جديـــد
وإبداعـــي ومبتكـــر (كـــن مبـــادراً مبتكـــراً ).

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

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

معرفتـــك).

تابعوا الدائــرة على وسائل التواصــل االجتمــاعي

E

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

للتــواصـــل
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info.ded@economic.rak.ae
www.ded.rak.ae

| كلمــة رئيـس التحـريــر |

الســيطرة علــى العمــات المشــفرة هــو الصــراع القائــم بين

الداعميــن لتلــك العمــات الباحثيــن عــن بدائــل للــدوالر،
وبيــن القــوى التقليديــة للمؤسســات الماليــة وســيطرتها
علــى منظومــة التعامــات الماليــة العالميــة

العم ــات الرقمي ــة المش ــفرة  ..الص ــراع الق ــادم
مــا الــذي يحــدث فــي ســوق العمــات الرقميــة المشــفرة ،مثــل بيتكويــن وإيثيريــوم وشــقيقاتها الالتــي وصــل
عددهــن إلــى أكثــر مــن  4000نــوع مــن العمــات المشــفرة خــال فتــرة قياســية؟! لقــد أضحــت هــذه العمــات
ﻣﺼﺪر تهديــد واســع ﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻵﻟﻴﺔ الرئيســة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ المدفوعــات واﻟﺘﺒﺎدﻻت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ يترتب ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺮض اﻗﺘﺼﺎدات ﺗﻠﻚ اﻟﺪول لخسائر كبيرة إذا انهارت ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻼت.
وفــي ظــل اإلعالنــات المســتمرة للمتاجــرة مــن جهــات مبهمــة (أفــراد ،شــركات) ال رقيــب عليهــا وال تخضــع لمنظومــة
ـكلت هــذه العمــات تهديــداً جديــاً  ،وخاصــة أن بعضهــا يتم تعدينه بالســر
رقابيــة شــفافة ولحوكمــة األســواق التقليديــة شـ ّ
وخفيــة عــن أعيــن األجهــزة الرقابيــة الماليــة لتلــك الــدول ،أو أنهــا تغــض الطــرف عنهــا فــي بعــض األحيان
فــي بعــض الــدول
ّ

وفــي أحيــان أخــرى تتخــذ مســاراً تصادميــاً معهــا.

جــاء إعــان إيلــون ماســك ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة تيســا ،كأكبــر قــوة دفــع لهــذه العمــات المشــفرة مؤخــراً عــن
وعـ َّـد بعــض المســتثمرين هــذا
اســتثمار بقيمــة  1.5مليــار بيتكويــن ،كمــا أتاحــت شــركته بيــع ســياراتها بالعملــة المذكــورةَ .

ـا ماليــاً رئيســاً  ،ولكــن ماســك عـ َ
ـدل عــن رأيــه نتيجـ ًـة لبعــض
اإلعــان بمثابــة خطــوة وإشــارة إلــى أن “بيتكويــن” ســتصبح أصـ ً
د .عبدالرحمـــن الشايــب النقبـــي
المديـــر العـــام

االنتقــادات حــول قيــام شــركة ســيارات صديقــة للبيئــة باالســتثمار فــي مثــل هــذه العملــة كثيفة الطاقــة ،إذ سيتســبب ذلك
بمزيــد مــن التلــوث للبيئــة ،األمــر الــذي أفقــد العملــة الرقميــة  % 10مــن قيمتهــا فــي يــوم واحــد .كان الدعــم اآلخــر علــى
مســتوى الــدول اعتمــاد الســلفادور البتكويــن كعملــة رقميــة مقبولــة للمدفوعــات ،وقــد تحولــت هــذه العمالت الحقــاً إلى
منافســة بيــن الحكومــات خاصـ ًـة لــدى الــدول الصغيــرة.
يمكــن تشــخيص الوضــع الحالــي بأنــه صــراع بيــن القــوى التقليديــة للمؤسســات الماليــة وســيطرتها علــى منظومــة
التعامــات الماليــة عالميــاَ والتأثيــر علــى العمــات واألســواق ،حيــث تُ ســتَ خدم هــذه األســواق أحيانــاً كأدوات سياســية
لمعاقبــة الــدول وتخفيــض عمالتهــا للتأثيــر عليهــا اقتصاديــاً وليــس أقلهــا فنزويــا وكوبــا وإيــران والســودان وغيرهــا مــن
الــدول ،والتــي قــد يرفــض بعضهــا التنــازل عــن توجهاتــه فتتحــول هــذه العقوبــات إلــى حصــار اقتصادي شــامل علــى الدولة.
لــذا لــم يكــن مفاجئــاً وقــوف واصطفــاف القــوى االقتصاديــة والماليــة التقليديــة العالميــة ضــد هــذه العمالت ،ألنها ســوف
ـا عــن أن الهجــوم المباغــت من اتســاع
تفقدهــا واحــدة مــن أهــم أدواتهــا للتأثيــر علــى األســواق واالقتصــادات والــدول ،فضـ ً
انتشــار هــذه العمــات أحــدث بعــض الشــلل لــدى مفكــري النظــام التقليــدي والعبيــه الكبــار ليتحدثــوا عــن مؤامــرة تحــدث
ومحاولــة التقليــل مــن شــأن هــذه العمــات المشــفرة.
ويمكــن أن يفســر هــذا األمــر كذلــك بــأن هنــاك قــوى ناشــئة ملّ ــت مــن ســيطرة المؤسســات التقليديــة التــي تضبــط
إيقــاع الــدول علــى مصالــح مؤسســاتها الماليــة واالقتصاديــة والحاجــة إلــى بديــل جديــد للــدوالر فــي ظــل صعــود الصيــن
لقيــادة العالــم االقتصــادي خــال العقــد القــادم ،ممــا يظهــر الحاجــة إلــى نظــام اقتصــادي ومالــي جديــد .التحــدي للقــاع
التقليديــة ســببه أيضــا خلــق نظــام مــواز ال يشــرف عليــه أحــد غيــر خوارزميــات الكمبيوتــرات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي،
والتــي ال نعــرف مــن يقــف خلفهــا وكيــف يتــم تحريــك األســعار بقفــزات كبيــرة وفــي أوقــات قصيــرة .وقــد بــدأت القــاع
التقليديــة ــــ وهــي محقــة ــــ فــي إثــارة مخاطــر غســيل األمــوال واســتخدام هــذه العمــات كأداة إلخفــاء التجــارة المحرمــة
مــن المخــدرات واألســلحة واألمــوال المنهوبــة مــن الشــعوب والمؤسســات والجرائــم اإللكترونيــة كبرنامــج الفديــة الــذي
يجتــاح المؤسســات الحكوميــة والشــركات حيــث يقــوم باختراقهــا وابتزازهــا ويطلــب الدفــع بالعمــات المشــفرة ممــا
يصعــب تتبــع هــؤالء المجرميــن.
ســوف تبقــى العمــات الرقميــة المشــفرة ســاحة صــراع بيــن القــوى التقليديــة والمتمرديــن عليهــا مــن دعــاة النظــام
الجديــد وضــرورة إســقاط القــوى التقليديــة وهــو صــراع ســوف يطــول أمده حتــى تتبنــى القــوى التقليديــة األدوات الجديدة
وهــو أمــر واقــع لكــن ســيبقى موضــوع الســيطرة علــى هــذه العمــات الســاحة األكبــر للصــراع بيــن هــذه القــوى.
وللحديث بقية..
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ابنورامــا اقتصـاديــة

ـــــــــ

 10أســباب  ...تجعــل مــن رأس الخيمــة

وجهــة مثاليــة لتأســيس ونجــاح األعمــال

12

تتميــز رأس الخيمــة بانخفــاض تكاليــف
اإلقامــة والعيــش واأليــدي العاملــة وبتوفير
إجــراءات بســيطة لتأســيس األعمــال.

جيــــري سالفيتـــش  :اإلمــــارات  ...هــي
شريكنــــــــا الرئيســي فــي منطقــة الخليــج

16

تتميــز العالقــات الثنائيــة بيــن اإلمــارات

وجمهوريــة التشــيك بالقــوة والمتانــة علــى
الصعيديــن السياســي والتعــاون التجــاري.

18

مـال وأعمــال

22

ـــــــــ

سبيشــال ...رائــدة تصنيــع معــدات

التدريــب علــى الطيــران عالميــاً

 22تهــدف الشــركة إلــى تزويــد شــركات الطيــران
ومراكــز التدريــب بأجهــزة محــاكاة تدريــب

طواقــم الطائــرات األكثــر موثوقيــة واألعلــى
دقــة وبتكلفــة أقــل مــن منافســيها.

10

12

16

26

اإلنتاجيـــــــة فــي القطــاع الزراعــي بــرأس
الخيمــــــة ــــ الواقــع والتحديــات

26

شــهد اإلنتــاج الزراعــي علــى مســتوى
الدولــة وإمــارة رأس الخيمــة

زيــادة

ملحوظــة خــال الفتــرة 2019-2015
بفضــل التشــجيع والدعــم الــذي تقدمــه
وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة.

6

30
أعمــدة ومقــاالت

08

فرصـــــــة للشركــــات الدوليـــة لتوســعة

نطــاق أنشــطتها محليــاً .

34

32

42

42

ـــــــــ

20

 %52نســبة نمــو عــدد فــروع الشــركات

األجنبيــة العاملــة فــي الدولــة خــال

نحـو القمــة

سياحــة وترفيــه

اإلمــارات ..بيئــة عالميــة لالســتثمار وامتيــازات

رأس الخيمــة تســتقبل أعلــى عــدد مــن الــزوار

38

 42جــاءت هــذه الزيــادة مدعومــة بافتتــاح فنــدق

تنفيــذ حكــم قضائــي؟

ـــــــــ

تنافســية للمســتثمرين

 30جــاءت دولــة اإلمــارات فــي المرتبــة األولــى عربيــاً

وإقليميــاً و 15عالميــاً مــن حيــث قدرتهــا علــى

ـــــــــ

خــال شــهر يوليــو الماضــي

هامبتــون مــن هيلتــون والــذي اســتقبل فــي

جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر.
االســتراتيجات الواجــب تبنيهــا لبنــاء حمــات
تســويقية ناجحــــــــة

36

ظهــر شــكل معيــن مــن أشــكال التســويق
كخيــار قابــل للتطبيــق وأثبــت نجاحــه فــي قيــادة
العمليــة التســويقية فــي ظــل األوضــاع القائمــة.

أســابيعه األولــى أكثــر مــن  6آالف ضيــف.
 5تجارب ال تفوتك عند زيارة دافوس

44

بحيــرة دافــوس الفريــدة ورحــات القطــار
أعالــي الجبــال ،والتجــارب األكثــر متعــة للتزلــج
علــى الجليــد ،ومتحــف كيرشــنر العريــق،

عشــر ســنوات

ـــــــــ

هــل يجــوز للموظــف العــام أن يمتنــع عــن

ـــــــــ

40

تحـول األعمــال ...هــل هـو اختيــــاري؟!
ّ

ـــــــــ

41

كيــف تحقــق أهــداف شــركتك بمســاعدة
آليــات التســويق الرقمــي؟

ومضائــق زوغنشــلخت البديعــة.
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ابنورامــا اقتصـاديــة

حــــول الخبــــــــــــــر
تحـــــت الضــــــــــــوء
شـــــركــــــــــــــــــــاء

دائرة التمنية االقتصادية ومركز
رأس الخميـة الـدويل مينحـان
الفرصــــــة للرشكـــات الدوليـة
ً
محليا
لتوسـعة نطـاق أنشـطهتا
أعلــن مركــز رأس الخيمــة الدولــي والــذي
يعــد ســلطة تســجيل الشــركات الدوليــة
بإمــارة رأس الخيمــة عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع
دائــرة التنميــة االقتصاديــة المعنيــة بإصــدار رخــص
الشــركات المحليــة فــي إمــارة رأس الخيمــة .تهــدف
المذكــرة إلــى فتــح المجــال أمــام المســتثمرين مــن
أصحــاب الشــركات الدوليــة لتوســيع نطــاق
أنشــطتهم التجاريــة ومزاولتهــا داخــل اإلمــارة عــن
طريــق تأســيس شــركات تابعــة ُمرخصــة مــن قبــل
دائرة التنمية االقتصادية في رأس الخيمة.

ّ
وقــع المذكــرة الدكتــور ســمير األنصــاري،
الرئيــس التنفيــذي لمركــز رأس الخيمــة الدولــي
والدكتــور عبدالرحمــن الشــايب النقبــي ،مديــر عــام
دائــرة التنميــة االقتصادية في رأس الخيمة ،وشــهد
التوقيــع الشــيخ محمــد بــن حميــد القاســمي ،رئيــس
مجلــس إدارة مركــز رأس الخيمــة الدولــي والشــيخ

الش ــيخ محم ــد ب ــن كاي ــد القاس ــمي

محمــد بــن كايــد القاســمي ،رئيــس دائــرة التنميــة
االقتصاديــة فــي رأس الخيمــة .ويأتــي التعــاون بيــن

إضافــة إلــى ذلــك ،ســتتوفر ألصحــاب تلــك الشــركات

والتســهيل علــى المســتثمرين إدارة مشــاريعهم

المســجلة
الجهتيــن فــي ســياق الســماح للشــركات ُ

خيــارات المســاحات المكتبيــة وإمكانيــة فتــح

بنجــاح وحيويــة بعــدد مــن المنــح والمزايــا التــي

حســابات بنكيــة مؤسســية وحريــة التجــارة

تقدمهــا الدائــرة لهــم.

فــي مركــز رأس الخيمــة الدولــي بتأســيس شــركات
تابعــة ُمرخصــة مــن ِقبــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة

فــي رأس الخيمــة مــن أجــل مزاولــة أنشــطتها
التجاريــة داخــل اإلمــارة واالســتفادة مــن مزايــا

8

واالســتثمار العالمــي ُ
وأهليــة الحصــول علــى

أكــد الشــيخ محمــد بــن حميــد
وبهــذه المناســبة ّ

تأشــيرات إقامــة للمســتثمرين والموظفيــن فــي

القاســمي علــى أهميــة هــذه الشــراكة بيــن المركــز

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ودائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي إمــارة رأس الخيمــة

الشــركات الدوليــة والمحليــة ،حيــث يمكــن

ومــن جهتــه أبــدى الشــيخ محمــد بــن كايــد

بمــا يعــود بالمنفعــة فــي تعزيــز تنافســية اإلمــارة

ألصحــاب تلــك الشــركات االســتفادة مــن اإلعفــاءات

القاســمي تفاؤلــه بالتعــاون الــذي جمع بيــن الدائرة

وقدرتهــا علــى جــذب المســتثمرين مــن شــتى أنحــاء

الضريبيــة علــى دخــل األفــراد والشــركات وســهولة

ومركــز رأس الخيمــة الدولــي ،لتحقيــق تطلعــات

العالــم لالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة والبنيــة

حركــة رؤوس األمــوال وتحصيــل األربــاح والرســوم

ورؤيــة إمــارة رأس الخيمــة االســتراتيجية فــي

التحتيــة المتطــورة والحلــول المبتكــرة التــي تدعــم

خفضــة ورفــع القيــود علــى العمــات.
الم ّ
الجمركيــة ُ

جعــل أرض اإلمــارة خصبــة وجاذبــة لالســتثمارات

التميــز.
األعمــال فــي مســيرتها نحــو
ّ

|

 966رخصــة تجـاريــة لألعمـــــال
المدعومـــة يف رأس الخيمـة
كشــفت اقتصاديــة رأس الخيمــة أن
إجمالــي عــدد رخــص األعمــال المدعومة
بلغــت  966رخصــة ،شــملت  824رخصــة
لمزاولــة العمــل مــن خــال المنــزل “رخصــة الغــد”،

بانورامـــا اقتصـــادية

حــول الخبـــــر

|

إقبــا ًال ملحوظــاً منــذ بدايــة  2019مــن قبــل

كمــا منحــت الدائــرة  36تصريحــاً للعربــات

المواطنيــن ،ليصــل عــدد الرخــص الصــادرة إلــى 106

المتنقلــة منــذ انطــاق العمــل بهــذا التصريــح فــي

رخصــة تاجــر افتراضــي ،ويعــود ذلــك إلــى التحفيــزات

العــام  2018وحتــى اليــوم ،ويشــمل تصريــح العربــات

التــي أطلقتهــا الدائــرة فــي نهايــة عــام  2018والتــي

المتنقلــة  3فئــات هــي الرخــص القائمــة المســجلة

تعنــى بتنظيــم ممارســة التجــارة اإللكترونيــة فــي

فــي اإلمــارة ،والرخــص القائمــة المســجلة فــي إمــارة

قطــاع األعمــال علــى مســتوى اإلمــارة ،ومــن بيــن

أخــرى ،وإصــدار رخصــة الجديــدة ،وقــد تنوعــت

أنشــطة هــذه الرخصــة حــاز نشــاط إدارة العمليــات

هــذه التصاريــح بيــن  30رخصــة متعلقــة باألنشــطة

التسويقية اإللكترونية على اإلقبال األكثر.

الغذائيــة ،و  3تصاريــح لغســيل وتلميــع الســيارات.

و 106رخصــة “تاجــر افتراضــي” ،و 36تصريــح للعربــات
المتنقلــة .وأشــار محمــد المحمــود مســاعد المديــر
العــام ،إن برنامــج رخصــة الغــد يتضمــن  58نشــاطاً
متنوعــاً مــن األنشــطة التجاريــة التــي تســتقطب
اهتمــام وميــول الذكــور واإلنــاث مــن المواطنيــن
علــى حــد ســواء ،مــن بيــع المأكــوالت الشــعبية،
وتنظيــم الحفــات والمناســبات الخاصــة ،وبيــع
العطــور ،وبيــع الحلــي واإلكسســوارات ،إلــى تصميــم
وبيــن
األزيــاء والمالبــس وغيرهــا مــن األنشــطةّ .
المحمــود بــأن األنشــطة الغذائيــة هــي مــن أكثــر
األنشــطة رواجــاً وقبــو ًال ،أمــا بالنســبة لرخصــة التاجــر
االفتراضــي فقــد أشــار المحمــود إلــى أنهــا شــهدت

اقتصاديـــة رأس الخميـــة
ً
نشاطــا
تعمتــد 2763
للمتـلك األجنيب

هيئــة رأس الخيمــة للمواصــات
تبــرم اتفاقية شــراكة مــع eZhire
أبرمــت هيئــة رأس الخيمــة للمواصــات

اعتمــدت دائــرة التنميــة االقتصاديــة

اتفاقيــة مــع شــركة  eZhireلتوفيــر خدمــة

بــرأس الخيمــة  2763نشــاطاً يســمح

التأجيــر الذكــي للمركبــات عبــر تطبيقهــا

بالتملـــك األجنبـــي بنســـبة  ،%100دون أيـــة

المتــاح علــى منصــات األجهــزة الذكيــة ،حيــث

اش ــتراطات ك ــرأس م ــال مح ــدد أو أي ــة رس ــوم
إضافي ــة عل ــى المس ــتثمرين األجان ــب .وأش ــار
الدكت ــور عبدالرحم ــن الش ــايب النقب ــي مدي ــر

يتيــح التطبيــق العديــد مــن المزايــا الذكيــة
د .عبدالرحمـــن الشايــب النقبـي

عـــام دائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة أن أنشـــطة
التملـــك األجنبـــي توزعـــت وفقـــاً للنشـــاط االقتصـــادي بيـــن األنشـــطة المهنيـــة بنســـبة %36
تلته ــا فــي المرتب ــة الثاني ــة األنش ــطة الصناعي ــة بنس ــبة  %33وفــي المرتب ــة الثالث ــة األنش ــطة
التجاري ــة  .%30أم ــا عل ــى مس ــتوى القطاع ــات االقتصادي ــة فق ــد احتل ــت الصناع ــات التحويلي ــة
الحص ــة األعل ــى بنس ــبة  %33م ــن أنش ــطة التمل ــك األجنب ــي تلته ــا فــي المرتب ــة الثاني ــة تج ــارة
الجمل ــة والتجزئ ــة وإص ــاح المركب ــات ذات المح ــركات والدراج ــات الناري ــة بنس ــبة  %21وفــي
المرتبـــة الثالثـــة األنشـــطة المهنيـــة والعلميـــة والتقنيـــة بنســـبة  .%14كمـــا أصـــدرت الدائـــرة
ـا خاص ــاً بأنش ــطة التمل ــك األجنب ــي فــي اإلم ــارة ليك ــون متاح ــاً أم ــام المس ــتثمرين األجان ــب
دلي ـ ً

بما يعطي زخماً إضافياً لالقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته.

التــي تســهل عمليــة االســتئجار اليومــي،
االســبوعي ،والشــهري للمركبــات مــن خــال
تبســيط االجــراءات ومنهــا عــدم الحاجــة لتقديــم
الضمــان المالــي المتعــارف عليــه علــى المركبــة
مــع إمكانيــة توصيــل المركبــة إلــى موقــع
العميــل ،كمــا يتميــز التطبيــق بســهولة التنقــل
بيــن الخيــارات المتاحــة الختيــار فئــة المركبــة
المرغــوب اســتئجارها والتــي تتوافــق مــع
احتياجاتــه مــع إمكانيــة االســتفادة مــن التطبيــق
علــى مــدار الســاعة وفــي جميــع أيــام األســبوع.

S E P. , O C T . , 2 0 2 1

RAK BUSINESS

9

جلفار تعلن عن نتائجها املالية
للربع الثاين من عام 2021
أعلنــت شــركة الخليــج للصناعــات الدوائيــة
(جلفــار) ،مؤخــراً عــن نتائجهــا الماليــة للربــع الثانــي
حيــث بلغــت مبيعــات الشــركة  221.3مليــون درهــم
إماراتــي أي بزيــادة قدرهــا  %30عــن الربــع الثانــي مــن
عــام  .2020وجــاء هــذا التحــول اإليجابــي مدفوعــاً
بنمــو إيــرادات المنتجــات ذات الهوامــش الربحيــة
المرتفعــة إلــى جانــب تصنيــع لقــاح كوفيــد“ 19حيــاة-
فاكــس” .كمــا أن العــودة بنجــاح إلــى األســواق
الرئيســة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية
وســلطنة ُعمــان والبحريــن والكويــت تواصلــت
خــال الربــع الماضــي ،وســاهم التقــدم فــي ســحب
االســتثمارات مــن األنشــطة غيــر األساســية إضافــة
إلــى مكاســب تحققــت لمــرة واحــدة مــن عمليــة
تســوية األرصــدة الســابقة مــع الموزعيــن فــي عــودة
الشــركة إلــى تحقيــق الربحيــة.

حققـت شـركة سـيراميك رأس الخيمـة أرباحـا صافيـة بقيمـة  94.9مليـون درهـم خلال
الربـع الثانـي مـن العـام الحالـي ،بعـد األخـذ باالعتبار صافـي عوائد بيع األصـول لمرة واحدة

و قــال ســمو الشــيخ صقــر حميــد القاســمي -

فـي الصيـن و شـطب فائـض التأجيـر مـن الفنـدق المؤجـر .وأدت الكفـاءات التشـغيلية وزيـادة

رئيــس مجلــس إدارة شــركة جلفــار“ :يســرني أن

اإليـرادات إلـى زيـادة األربـاح النقديـة  ،ممـا مكـن شـركة سـيراميك رأس الخيمـة من إجـراء تخفيض

أداء اســتثنائياً خــال النصــف
أعلمكــم بأننــا ّ
قدمنــا ً

األول مــن هــذا العــام .وكان مســار التعافــي الــذي

كبير في صافي الدين خالل الفترة.
واسـتمرت العمليات في جميع األسـواق الرئيسـة لسـيراميك رأس الخيمة في التحسـن  ،مما أدى

خاضتــه جلفــار ثابتــاً ومتســقاً  ،ومــن المشــجع أن

إلـى ارتفـاع اإليـرادات بنسـبة  % 70.4فـي الربـع الثانـي مـن عـام  2021لتصـل إلـى  700.8مليـون

نشــهد عودتنــا إلــى تحقيــق الربحيــة مــا يشــكل

درهـم .واقتـرح مجلـس اإلدارة توزيـع أربـاح نصـف سـنوية بواقـع  10فلـس للسـهم عـن النصـف

شــهادة دامغــة علــى تركيــز اإلدارة وإلتزامهــا

األول مـن العـام  2021خاضعـة لموافقـة الجهـات التنظيميـة والرقابيـة .وقـال عبـدهللا مسـعد،

الراســخ ليــس فقــط باســتعادة مكانتنــا الرياديــة

الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة سـيراميك رأس الخيمـة «عملنـا علـى تنفيـذ إجـراءات عبـر أسـواقنا

ولكــن أيضــاً بفتــح فــرص وآفــاق جديــدة للنمــو”.
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ً
ً
أرابحا لـ «سرياميك رأس الخمية» للربع الثاين
مليوان
94.9

األساسـية لتحسـين رؤيـة العالمـة التجاريـة وخدمـة العملاء وكفـاءة اإلنتـاج».

|

حــول الخبـــــر

بانورامـــا اقتصـــادية

|

 120مليون درهم
أرابح رأس الخميـــة العقاريـــة خـــال
النصـــف األول مـــن العـــام الجـــاري
واصلـــت شـــركة رأس الخيمـــة العقاريـــة،
أدائهـــا القـــوي علـــى صعيـــد األربـــاح
واإليـــرادات وقيمـــة األصـــول ،لترتفـــع
أرباحهـــا خـــال النصـــف األول مـــن العـــام الجـــاري
بنســـبة  %348وتصـــل إلـــى  119.8مليـــون درهـــم
مقابـــل  26.7مليـــون درهـــم فـــي النصـــف األول مـــن
عــام  ،2020وهــو مــا يعكــس اســتراتيجيتها الناجحــة
في تجاوز التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.
ونم ــت اإلي ــرادات بنس ــبة  %121لتص ــل إلــى 265.1

س ــعادة عبدالعزي ــز عب ــدهللا الزعابــي ،رئي ــس مجل ــس إدارة ش ــركة رأس الخيم ــة العقاري ــة

مليـــون درهـــم فـــي النصـــف األول مـــن عـــام 2021
مقارن ـ ًـة بـــ  120.02ملي ــون دره ــم فــي ذات الفت ــرة

بنس ــبة  %4.4لتص ــل إلــى  6.05ملي ــار دره ــم مقاب ــل

الســـوق العقـــاري فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة

مـــن العـــام  ،2020فيمـــا ارتفـــع إجمالـــي الدخـــل

 5.8مليـــار درهـــم نتيجـــة لزيـــادة االســـتثمارات فـــي

المتحـــدة ،والفـــرص االســـتثمارية المتاحـــة التـــي

الش ــامل ليص ــل إلــى  106.58ملي ــون دره ــم مقارن ــة

تطويـــر المشـــاريع الفندقيـــة والســـكنية ،ارتفعـــت

تتغلّ ـــب علـــى جميـــع التحديـــات ،وبفضـــل قـــرارات

بـــ 11.4ملي ــون دره ــم فــي النص ــف األول م ــن الع ــام

ربحيــة الســهم مــن  0.013درهــم فــي النصــف األول

وتوجيهـــات القيـــادة الحكيمـــة فيمـــا يتعلّ ـــق

الماضـــي ،فـــي حيـــن بلغـــت اإليـــرادات المســـتقبلية

م ــن الع ــام الماض ــي لتص ــل إل ــى  0.060دره ــم فــي

بالتســهيالت والحوافــز الراميــة إلــى تعزيــز تنافســية

مــن المشــاريع التطويريــة  131مليــون درهــم والتــي

النصـــف األول مـــن .2021

الدول ــة وتوفي ــر بيئ ــة اس ــتثمارية جاذب ــة ،ف ــإن ش ــركة

س ــيتم اإلفص ــاح عنه ــا خ ــال الفت ــرة القادم ــة وف ــق

وق ــال س ــعادة عبدالعزي ــز عب ــدهللا الزعابــي ،رئي ــس

رأس الخيم ــة العقاري ــة مقبل ــة عل ــى مزي ــد م ــن األداء

نس ــب اإلنج ــاز فــي المش ــاريع قي ــد اإلنش ــاء.

مجل ــس إدارة ش ــركة رأس الخيم ــة العقاري ــة“ :نح ــن

االســـتثنائي خـــال الفتـــرة القادمـــة مـــع تســـليم

وفـــي الوقـــت الـــذي ارتفعـــت فيـــه قيمـــة األصـــول

ســـعداء بهـــذه النتائـــج التـــي تثبـــت مجـــدداً قـــوة

المزيـــد مـــن المشـــاريع قريبـــاً ”

اإلنشــاءات ،حيــث أنجــزت خــال هــذه المــدة العديــد
مــن المشــاريع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ممــا أتــاح لهــا تكويــن وجــود قــوي فــي الســوق
المحلــي .وتقــع منشــأة راد فــي راكــز علــى قطعــة
أرض تتجــاوز مســاحتها  10000متــر مربــع بطاقــة
اســتيعابية تصــل إلــى  200عامــل ،وســيتم اســتخدام
المنشــأة الجديــدة إلنتــاج المــواد الالزمــة إلنجــاز
مشــاريع مقــاوالت الطــرق.
عبــاد ،المؤســس والعضــو
و أكــد ســيد علــي ّ

المنتــدب لــراد إنترناشــيونال لمقــاوالت الطــرق بــأن
عوامــل عــدة لعبــت دوراً كبيــراً فــي اختيــار إمــارة رأس
الخيمــة كمركــز لعمليــات الشــركة ومنهــا موقــع

 10ماليني درهم
حجم استمثارات راد إنرتانشيوانل يف منشأهتا الجديدة براكز
أعلنــت مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) عــن انضمــام شــركة راد إنترناشــيونال
لمقــاوالت الطــرق ذ.م.م لمجموعــة الشــركات الصناعيــة العاملــة تحــت لــواء راكــز باســتثمار

راكــز االســتراتيجي وباقــات التأســيس ذات التكلفــة
الفعالــة والتســهيالت المتاحــة بأحــدث المعاييــر
ّ
المتميــزة.
وكذلــك الخدمــات
ّ

ّ
جــاد الرئيــس
رحــب رامــي
ومــن ناحيتــهّ ،

التنفيــذي لمجموعــة راكــز بانضمــام الفــرع الجديــد

 10ماليين درهم لتأسيس فرعها الجديد بمنطقة الغيل الصناعية تحت اسم “راد أسفلت ذ .م .م.”.

لــراد إنترناشــيونال لمقــاوالت الطــرق إلــى مجموعــة

تمتلــك شــركة راد إنترناشــيونال لمقــاوالت الطــرق أكثــر مــن  18عــام مــن الخبــرة فــي قطــاع

الشــركات الصناعيــة التــي تحتضنهــا راكــز.
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تتميز إمارة رأس الخيمة باقتصاد متنوع وتقدم حلو ً
ال
مرنة لتأسيس الشركات واألعمال بجانب بنية تحتية
متطورة وأسلوب حياة عصري يناسب الجميع

بانورامـــا اقتصـــادية

|

تحـــت الضــــوء

|

تتميــز إمــارة رأس الخيمــة بانخفــاض تكاليــف اإلقامة

والعيــش واأليــدي العاملــة و ُبنيــة تحتيــة متطــورة

وبتوفيــر إجــراءات بســيطة لتأســيس األعمــال

 10أسبــاب

تجعـــل من رأس الخيمــــة
وجهـة مثاليـة لتأسيـس ونجـــاح األعمـــال
تتميــز إمــارة رأس الخيمــة  -الواقعــة أقصــى شــمال دولــة

األوســط .كمــا تتمتــع أيضــاً بشــبكة طــرق متطــورة تربطهــا بإمــارات

اإلمــارات العربيــة المتحــدة  -بأنهــا مــن أفضــل وجهــات

الدولــة كافــة.

ازدهــار األعمــال فــي منطقــة الشــرق األوســط ،حيــث يتمتــع اقتصادها

ويعــد مطــار رأس الخيمــة الدولــي ،وجهــة متناميــة لنقــل الــركاب

بالتنــوع واالســتقرار ،كمــا تقــدم اإلمــارة حلــو ًال مرنــة لتأســيس

وشــحن البضائــع ،ويعتبــر مركــزاً دوليــاً لتشــغيل رحــات شــركة

الشــركات بجانــب توفيرهــا بنيــة تحتيــة متطــورة ،وأســلوب حيــاة

الطيــران الهنديــة “ســبايس جيــت” ،كمــا يعــد مركــزاً لعمليات شــركة

عصــري يناســب الجميــع ،وشــبكة نقــل متكاملــة تربطهــا بمنطقــة

“العربيــة للطيــران” .ويرتبــط المطــار بشــراكات متميــزة مــع عــدد مــن

الشــرق األوســط وإفريقيــا وغيرهــا مــن قــارات ودول العالــم .اليــوم

شــركات الطيــران فــي منطقــة الشــرق األوســط وأوروبــا .ويمكــن مــن

نضــع بيــن أيديكــم  10أســباب تجعــل مــن رأس الخيمــة خياركــم األول

خــال إمــارة رأس الخيمــة الســفر إلــى العديــد مــن مــدن العالــم مثــل،

والمفضل لتأسيس وتنمية أعمالكم:

نيودلهــي ،وموســكو ،ووارســو ،والقاهــرة ،وبــراغ ،وإســطنبول ،ويتــم

 1فـرص تمـلك بنسبـة  % 100للمستثمــرين األجـانب
يمكــن للمســتثمرين األجانــب فــي إمــارة رأس الخيمــة تملــك شــركات

حاليــاً العمــل علــى إضافــة وجهــات جديــدة.

 3فـرص أعمــال واعــدة

محليــة فــي اإلمــارة بنســبة  ،%100وذلــك فــي قرابــة  2954نشــاطاً

مــن الصناعــة إلــى الســياحة ،ومــروراً بالعديــد مــن القطاعــات األخــرى،

فــي قطاعــات األعمــال المزدهــرة ،بمــا فيهــا الصناعــة والزراعــة

تعــزز إمــارة رأس الخيمــة مكانتهــا وجهــة رئيســة لتأســيس الشــركات

والخدمــات ،إضافــة إلــى إمكانيــة تملــك شــركات خــارج المناطــق

أو تنميــة عملياتهــا التجاريــة فــي األســواق الجديــدة ،وذلــك مــن

الحــرة.

خــال توفيــر إجــراءات أكثــر ســهولة لبــدء ممارســة األعمــال التجاريــة،
إلــى جانــب تميــز اإلمــارة بانخفــاض تكاليــف اإلقامــة واليــد العاملــة،

 2موقـع استراتيـجي حيوي بين قـارات أوروبـا وآسيـا وإفريقيـا

ووجــود بنيــة تحتيــة متطــورة ،ووفــرة واتســاع أراضيهــا ،وإمكانيــة

تتميــز إمــارة رأس الخيمــة بموقعهــا الجغرافــي االســتراتيجي الواقــع

العيــش فيهــا براحــة وطمأنينــة .تجتمــع هــذه المقومــات معــاً

علــى تقاطــع الطريــق الحديــث بيــن قــارات أوروبــا وآســيا وإفريقيــا،

لتجعــل مــن اإلمــارة وجهــة وبيئــة مثاليــة لألعمــال.

ويمكــن مــن خــال إمــارة رأس الخيمــة،
الوصــول إلــى ثلــث ســكان العالــم فــي
غضــون  4ســاعات طيــران ،وإلــى ثلثــي
دول العالــم فــي غضــون  8ســاعات
طيــران فقــط .وتوجــد فــي اإلمــارة أيضــاً
 5موانــئ منهــا “مينــاء صقــر” ،أكبــر
مينــاء مناولــة فــي منطقــة الشــرق

تمتــز رأس الخميــــة مبوقعهـــــا
االســراتيجي حيــث ميكــن الوصــول
إىل ثلــث ســكان العــامل يف غضــون
أربــع ســاعات طــران ،وإىل ثلــي
العــامل يف غضــون مثــان ســاعات

وتعتبــر اإلمــارة وجهــة صناعيــة توفر
خيــارات متنوعــة ،وتتميــز بامتالكهــا
صناعــة تقنيــة عاليــة كشــركة “جلفــار”
للصناعــات الدوائيــة ،كمــا تتواجــد
فيهــا قطاعــات أخــرى تحظــى بأهميــة
كبيــرة كالتعديــن ،والســلع ،والتطويــر
العقــاري ،والتمويــل ،ويدعــم ذلــك
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متتلــك رأس الخميــة كمـ ًـا ً
كبريا مــن املوارد
الطبيعيــة ســاعد يف أتســيس وتطويــر
عــدد مــن املشــاريع العامليــة مثــل “ميناء
صقــر” ورشكــة “ســراميك رأس الخميــة”
ورشكــة جلفــار لألدويــة وغريهــا الكثــر

لقــد اســتطاعت اإلمــارة علــى مــدى األعــوام الماضيــة وضــع األســس القويــة لتطويــر
صناعــات قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات األســواق وتزويدهــا بمختلــف المنتجــات ،مثــل شــركة
“جلفــار” للصناعــات الدوائيــة التــي حققــت نمــواً الفتــاً  ،وتمكنــت مــن تعزيــز حضورهــا لتصبــح
واحــدة مــن أكبــر شــركات التصنيــع الدوائــي فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا ،وقــد باشــرت
الشــركة بتصنيــع لقــاح كوفيــد( 19حياة-فاكــس) ،ويتوقــع أن تنتــج حوالــي  24مليــون جرعــة
مــن اللقــاح بحلــول نهايــة عــام  .2021واليــوم ،يتضــح نجــاح هــذه الرؤيــة وانعكاســها علــى
تنويــع مصــادر الدخــل االقتصــادي لإلمــارة ،حيــث ال تتعــدى نســبة مســاهمة أي قطــاع بأكثــر
مــن  %30فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة.

وجــود عــدد مــن الشــركات الكبــرى مثــل شــركتي
“ســتيفن روك” ،وأحجــار رأس الخيمــة “راك روك”،

 5مناطـق حـرة في قطاعــات متعـددة

إلــى جانــب هيئــة غــاز رأس الخيمــة ،وهيئــة بتــرول

تعــد هيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) مركــزاً تجاريــاً وصناعيــاً رئيســاً  ،حيــث تضــم

رأس الخيمــة ،وبنــك رأس الخيمــة الوطنــي.

مــا يزيــد علــى  15000شــركة مــن  100دولــة حــول العالــم تمــارس نشــاطها فــي أكثــر مــن 50

 4اقتصــاد متنــوع

قطاعــاً مختلفــاً  .وتهــدف هــذه المناطــق إلــى ضمــان ســهولة البــدء بممارســة األعمــال عبــر
تقديــم حلــول متخصصــة للمســتثمرين فــي مجــاالت متعــددة ،إذ تتولــى الهيئــة إدارة عــدة

شــكل تنويــع مصــادر الدخــل بعيــداً عــن النفــط حجــر
ّ

مناطــق صناعيــة ومجمعــات تجاريــة متنوعــة وحديثــة .وتوفــر كل منطقــة خدمــات متخصصــة

األســاس فــي نجــاح التجربــة االقتصاديــة لإلمــارة التــي

تالئــم متطلبــات الشــركات ،وتقــدم حلــو ًال لتراخيــص األعمــال يمكــن الحصــول عليهــا عبــر

حرصــت علــى االســتفادة مــن الكــم الكبيــر للمــوارد

فريــق خدمــة العمــاء فــي “راكــز” .وإلــى جانــب تنــوع الخيــارات وتعددهــا فــي “راكــز” ،قامــت

الطبيعــة المتوفــرة فيهــا مــن خــال تأســيس مجموعة

“موانــئ رأس الخيمــة” ،بتطويــر المنطقــة الحــرة فــي مينــاء صقــر ،لتوفــر للشــركات إمكانيــة

مــن الشــركات وتقديــم العديــد مــن العالمــات التجاريــة

الوصــول بســرعة إلــى مرافــق المينــاء .وتعــد هــذه المنطقــة الحــرة أقــرب نقطــة إلــى مضيــق

الرائــدة ،وقــد ترافــق هــذا مــع تطويــر العديــد مــن

هرمــز ،األمــر الــذي يجعــل منهــا موقعــاً اســتراتيجياً للشــركات المعنيــة بقطــاع النقــل

المصانــع والموانــئ لتوفيــر عمليــات الدعــم واإلمــداد

البحــري والخدمــات اللوجســتية.

وتقديــم خدمــات النقــل والشــحن.
ومــن تلــك المصانــع والموانــئ“ ،مينــاء صقــر” الذي

 6سهولة تأسيس الشركات بكلفة منخفضة

يعــد اليــوم أكبــر مينــاء مناولــة للبضائــع فــي منطقــة

إحــدى أهــم الميــزات الرئيســة لتأســيس األعمــال فــي رأس الخيمــة هــي ســهولة إتمــام

الشــرق األوســط ،وشــركة “ســيراميك رأس الخيمــة”

اإلجــراءات ،إضافــة إلــى التكلفــة المنخفضــة للقيــام بذلــك .ومــن خــال وجــود هيئــات مثــل

التــي تعتبــر مــن أكبــر الشــركات بهــذا المجــال علــى

هيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة “راكــز” ،ودائــرة التنميــة االقتصاديــة ،وغرفــة تجــارة

مســتوى العالــم ،إلــى جانــب شــركتي أحجــار رأس

وصناعــة رأس الخيمــة ،إضافــة إلــى العديــد مــن الجهــات الداعمــة لالســتثمار مثــل “مرجــان”،

الخيمــة “راك روك” و”ســتيفن روك” اللتــان تنتجــان

أصبــح تأســيس األعمــال فــي رأس الخيمــة أمــراً فــي منتهــى الســهولة ،ويمكــن إتمامــه فــي

أكثــر مــن  80مليــون طــن مــن األحجــار ســنوياً .

ثــاث خطــوات تقريبــاً  .عمليــاً تعــد كلفــة تأســيس وتشــغيل شــركة فــي رأس الخيمــة وكذلــك
تكلفــة العيــش والتعليــم والرعايــة الصحيــة
فــي اإلمــارة أقــل بنســبة تصــل إلــى  %50مقارنــة
بالمناطــق المجــاورة .وللتأكيــد علــى المكانــة
المتناميــة لإلمــارة كبوابــة لالســتثمار ،حلــت رأس
الخيمــة فــي المرتبــة الـــ  30عالميــاً وفقــاً لتقريــر
ممارســة أنشــطة األعمــال لعــام  2019الصــادر عــن
البنــك الدولــي ،والــذي يقيــس ســهولة ممارســة
أنشــطة األعمــال فــي  190اقتصــاداً حــول العالــم.

 7منظـومـة خدمـات رقميـة ذكيـة
تلعــب هيئــة الحكومــة اإللكترونيــة فــي رأس
الخيمــة دوراً محوريــاً فــي تحويــل جميــع الخدمــات
الحكوميــة إلــى رقميــة .وتتوفــر فــي اإلمــارة حاليــاً
أكثــر مــن  700خدمــة إلكترونيــة عبــر البوابــة
الرســمية لحكومــة رأس الخيمــة “ ”rak.aeالتــي
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تحـــت الضــــوء
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رائعــة منهــا “مينــاء العــرب” و”قريــة الحمــرا”
اللتــان تضمــان جميــع مرافــق الحيــاة العصريــة
فــي المــدن الكبيــرة ،مــع تمتعهــا فــي الوقــت
نفســه بأجــواء تبعــث علــى الهــدوء والراحــة،
بعيــداً عــن التكلفــة العاليــة للمعيشــة وصخــب
المــدن والضغوطــات النفســية المصاحبــة للتواجــد
فيهــا .وتوفــر اإلمــارة فــي مدارســها العديــد مــن
المناهــج التعليميــة منهــا البريطانــي ،واألمريكــي،
والهنــدي ،والبكالوريــا الدوليــة ،وتحتضــن العديــد
مــن الجامعــات المرموقــة مــن ضمنهــا الجامعــة
األمريكيــة فــي رأس الخيمــة ،وجامعــة رأس الخيمــة
للطــب والعلــوم الصحيــة .كمــا يلبــي القطــاع
الصحــي فــي اإلمــارة جميــع احتياجــات الصحــة
والســامة بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والتميــز عبــر
العديــد مــن المستشــفيات المتطــورة والعيــادات
تتضمــن مختلــف الجهــات الحكومية.
كمــا يتوفــر مــا يزيــد عــن  150خدمــة
ذكيــة عبــر التطبيــق الذكــي إلمــارة
رأس الخيمــة “ ”mRAKللشــركات
وأفــراد المجتمــع.

ُتعــد رأس الخميــة الخيــار األنســب لجميع
عشــاق الحيــاة والطبيعــة والنشــاطات
الخارجيــة ملــا توفــره مــن خيــارات
متنوعــة مــن سلســلة جبــال شــامخة
وصحـــــاري ذهبيــــة وشــواطئ خالبــــة

 8استقــــرار اجتماعـــي وبيئــــة

آمنــــة

الحديثــة فــي كل أنحــاء اإلمــارة ،مــن ضمنهــا
“مستشــفى رأس الخيمــة” بمرافقــه العصريــة
المتكاملــة .ويضــاف إلــى جميــع تلــك العوامــل
التــي تجعــل مــن اإلمــارة مكانــاً مميــزاً  ،طقســها
المشــمس علــى مــدار العــام ،والــذي يعــد خيــاراً
مثاليــاً لمحبــي هــذه األجــواء والباحثيــن عــن جرعــات
طبيعيــة مــن فيتاميــن “د”.
وتاليــاً مهمــا كانــت اهتماماتكــم ،فــإن

تتمتــع رأس الخيمــة بالترابــط االجتماعــي ،المدعــوم ببيئــة مســتقرة فــي صياغــة السياســات

إمــارة رأس الخيمــة تقــدم لكــم خيــارات ال تحصــى

العامــة .ويتــم تصنيــف اإلمــارة باســتمرار عنــد المســتوى “ ”Aمــن قبــل وكالتــي التصنيــف

لممارســة األعمــال ،مــن خــال اقتصادهــا المســتقر

العالميتيــن “فيتــش” و”ســتاندارد آنــد بــورز” .ويعــد معــدل الجريمــة فــي اإلمــارة منخفضــاً

والمتطــور ،وموقعهــا االســتراتيجي ،وشــبكة

جــداً  ،حيــث يتمتــع ســكانها بأعلــى مســتويات األمــان .فوفقــاً لتصنيــف موقــع «نومبيــو»

نقلهــا الجويــة والبحريــة المتكاملــة التــي تربطهــا

األمريكــي المتخصــص فــي رصــد تفاصيــل المعيشــة ،يبلــغ مؤشــر األمــان فــي اإلمــارة 93.8

مــع مختلــف الوجهــات فــي المنطقــة ،إضافــة إلــى

نقطــة مــن أصــل  100نقطــة .ويبلــغ معــدل االســتجابة لحــاالت الطــوارئ  7دقائــق و 43ثانيــة.

ســهولة تأســيس الشــركات فيهــا ،وتقديمهــا
حلــول أعمــال مالئمــة الحتياجــات كل شــركة .ومــن

 9مزيـج متناغـم من الجنسيــات والثقافـات يساهـم في ازدهـار األعمـال

منظــور عــام وشــامل ألســلوب الحيــاة العصــري،

يتميــز مجتمــع رأس الخيمــة بالتنــوع والتســامح ،حيــث تســتضيف اإلمــارة العديــد مــن

تقــدم اإلمــارة بيئــة مثاليــة لتكــون موقعــاً مميــزاً

الجنســيات والثقافــات واألديــان ،ويحــرص المقيمــون فيهــا مــن مختلــف دول العالــم علــى

إلنشــاء منــزل وتنشــئة أســرة ،نظــراً لمــا توفــره

تنشــئة أبنائهــم فــي بيئــة اإلمــارة المنفتحــة والقائمــة علــى قبــول اآلخــر .ويوجــد فــي رأس

مــن خدمــات تعليميــة ورعايــة صحيــة تتبــع أعلــى

الخيمــة العديــد مــن أماكــن العبــادة الخاصــة بمختلــف األديــان ،وتشــهد ســنوياً العديــد مــن

معاييــر الجــودة العالميــة ،إضافــة إلــى توفيرهــا

االحتفــاالت والمهرجانــات ،األمــر الــذي يضفــي مزيــداً مــن التميــز علــى الحيــاة فــي اإلمــارة

خيــارات ترفيهيــة فريــدة ومتميــزة.

ويعــزز مــن مكانتهــا وجهــة جاذبــة وتأســيس واســتمرارية األعمــال.

لمزيــد مــن المعلومــات ،يمكنكــم زيــارة
المواقــع اإللكترونيــة لهيئــة مناطــق رأس الخيمــة

 10الوجهــة األروع للعمـل والعيـش والترفيــه

االقتصاديــة “راكــز” ،ودائــرة التنميــة االقتصاديــة،

رأس الخيمــة مدينــة ســاحرة بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى ،لمــا توفــره مــن خيــارات

وغرفــة تجــارة وصناعــة رأس الخيمــة ،أو زيــارة

متنوعــة ،مــن سلســلة جبالهــا الشــامخة التــي تحتضــن قمــة جبــل جيــس األعلــى فــي دولــة

موقــع “ /https://visitrasalkhaimah.com/ar

اإلمــارات بارتفــاع  1934متــراً  ،مــروراً بشــواطئها المتأللئــة الممتــدة علــى طــول  64كيلومتراً ،

“ التابــع لهيئــة رأس الخيمــة لتنميــة الســياحة،

وصــو ًال إلــى صحاريهــا الخالبــة ،لذلــك تعــد رأس الخيمــة الوجهــة األجمــل والخيــار األنســب

للتعــرف علــى جميــع األمــور واألنشــطة التــي

لجميــع عشــاق الحيــاة والطبيعــة والنشــاطات الخارجيــة .تمتلــك اإلمــارة مجمعــات ســكنية

يمكنكــم القيــام بهــا فــي اإلمــارة

S E P. , O C T . , 2 0 2 1
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ســعادة جيــري ســافيتش ســفير جمهوريــة التشــيك لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

جيــري سالفيتـش :

اإلمارات...
هي رشيكنا الرئييس
يف منطقة الخليـــج
16

حـــوار  /خولــــة إبراهيــــم

أك ــد س ــعادة جي ــري س ــافيتش س ــفير جمهوري ــة التش ــيك ل ــدى دول ــة
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة أنـــه لـــدى إمـــارة رأس الخيمـــة مفهومـــاً
متوازنـــاً طويـــل األجـــل للتنميـــة االقتصاديـــة ،وقنـــوات اتصـــال راســـخة
ل ــرواد األعمال،األم ــر ال ــذي يس ــهل عل ــى المهتمي ــن بممارس ــة األعم ــال
التجاريـــة مـــن الخـــارج البـــدء بأعمالهـــم ،وقـــال ســـعادته ســـنقدم خـــال
منتـــدى األعمـــال فـــي ســـبتمبر  2021مشـــروعاً لبنـــاء مصنـــع إلنتـــاج
مس ــتودعات الطاق ــة لمص ــادر الطاق ــة البديل ــة (ال ــذي نرغ ــب فــي تنفي ــذه
فــي هيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) ،أو مشــروع لمعالجــة
وإع ــادة تدوي ــر مي ــاه الص ــرف الصحــي م ــن  .WEROج ــاء ه ــذا فــي حديث ــه
م ــع مجل ــة راك بيزن ــس ،وفيم ــا يأتــي ن ــص الح ــوار الكام ــل:
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تعتبــر دولــــة اإلمــارات الشــريك التجــاري األكبــر
لجمهوريــة التشــيك بيــن الــدول العربيــة ،وتتميــز
العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن بالقــوة والمتانــة
علــى الصعيديــن السياســي والتعــاون التجــاري

واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة عضـــو فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي
وموقعهـــا فـــي المنطقـــة يوفـــر للشـــركات التشـــيكية منفـــذ دخـــول
جي ــد ج ــداً إلــى المنطق ــة.
وتبـــرز مكانـــة دولـــة اإلمـــارات لـــدى جمهوريـــة التشـــيك ودول
أن اإلماراتييـــن لديهـــم
منطقـــة الشـــنغن األخـــرى مـــن خـــال حقيقـــة ّ
عالقـــات راســـخة مـــع هـــذه الـــدول دون حاجتهـــم ألي تأشـــيرة دخـــول.
م ــا ه ــي أب ــرز الهيئ ــات المش ــتركة الت ــي تدع ــم ف ــرص نم ــو األعم ــال
بي ــن البلدي ــن؟
فـــي المجـــال الدبلوماســـي ،هنـــاك دعـــم كامـــل مـــن ســـفارتنا فـــي
أبوظب ــي وس ــفارة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة فــي ب ــراغ ،حي ــث تق ــوم
الس ــفارتان بالدرج ــة األولــى بتطوي ــر التع ــاون بي ــن الحكومتي ــن .ولدع ــم
الشـــركات التشـــيكية فـــي الســـوق المحليـــة فـــي اإلمـــارات العربيـــة
المتحـــدة ،تـــم إنشـــاء مكتـــب التجـــارة التشـــيكية فـــي دبـــي (مؤسســـة
حكوميـــة تشـــيكية) ،وتقـــدم ســـفارتنا باالشـــتراك مـــع المكتـــب
معلومـــات ضروريـــة للشـــركات حـــول النشـــاط الناجـــح فـــي الســـوق
المحليـــة ،ونتشـــارك الخبـــرة أيضـــاً لمســـاعدتهم فـــي إنشـــاء المكاتـــب
المحلي ــة .ويعتب ــر التواج ــد الفعل ــي فــي الب ــاد أم ــراً أساس ــياً لكف ــاءة
األعمـــال ،كمـــا يتـــم تنظيـــم مجتمـــع األعمـــال فـــي مجلـــس األعمـــال
التش ــيكي فــي دبــي وال ــذي يلع ــب دوراً إقليمي ــاً فــي اإلم ــارات العربي ــة
المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية وســـلطنة عمـــان.
إن تحليـــل إمكانيـــات توســـيع التعـــاون االقتصـــادي هـــو أولويتنـــا
اليومي ــة ،وق ــد قمن ــا بتفصي ــل ف ــرص الصناع ــة الرئيس ــة ونق ــوم بتحديثه ــا
باســـتمرار ،ويشـــمل ذلـــك صناعـــة الســـيارات والهندســـة الكهربائيـــة
وصناعـــة الطاقـــة والصناعـــات الكيماويـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات
مـــا الـــذي يميـــز العالقـــات اإلماراتيـــة التشـــيكية ،ويدعـــم فـــرص

والصناعـــة الدفاعيـــة وصناعـــة الزجـــاج والســـيراميك وقطـــاع البنـــاء

تقدمهـــا؟

واالتصــاالت والصناعــات الطبيــة والدوائيــة والزراعــة والصناعــات الغذائيــة

اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة بالنس ــبة لجمهوري ــة التش ــيك ه ــي دول ــة

والنقـــل بالســـكك الحديديـــة وكذلـــك أنشـــطة الترفيـــه والتســـلية.

ـود دؤوب ــة ،وأن العالق ــات الثنائي ــة بي ــن
ذات رؤى عميق ــة تحققه ــا جه ـ ٌ
البلديــن ممتــازة وركيزتهــا قويــة علــى الصعيديــن السياســي والتعــاون

كي ــف ت ــرون من ــاخ األعم ــال ف ــي دول ــة اإلم ــارات عموم ــاً وتحدي ــداً ف ــي

االقتص ــادي ،وتع ــد اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ش ــريكاً رئيس ــاً لن ــا فــي

رأس الخيمــة؟

منطق ــة الخلي ــج ،كم ــا تلع ــب دوراً مهم ــاً عل ــى الصعي ــد الدولــي وهــي

تعـــد اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مكانـــاً مثيـــراً لالهتمـــام ألنـــواع

الشـــريك التجـــاري األكبـــر لجمهوريتنـــا بيـــن الـــدول العربيـــة ،وهنـــاك

مختلفـــة مـــن األعمـــال وذلـــك بفضـــل االســـتقرار والقـــوة االقتصاديـــة

أوجـــه تشـــابه وتكامـــل بيـــن جمهوريـــة التشـــيك واإلمـــارات العربيـــة

وقوانيـــن األعمـــال الواضحـــة ،بشـــكل عـــام تتميـــز الســـوق اإلماراتيـــة

المتح ــدة؛ فجمهوري ــة التش ــيك عض ــو فــي االتح ــاد األوروبــي وموقعه ــا

بالمنافس ــة الش ــديدة ،ويمك ــن فق ــط لألقوي ــاء الذي ــن لديه ــم منتج ــات

فـــي وســـط أوروبـــا يمنـــح جميـــع الشـــركاء األجانـــب فرصـــاً جديـــدة،

عاليـــة الجـــودة واســـتراتيجية متطـــورة أن ينجحـــوا فيهـــا.
S E P. , O C T . , 2 0 2 1
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والمجتمـــع العلمـــي ورجـــال األعمـــال ،تقـــدم مشـــروع لبنـــاء مصنـــع إلنتـــاج
مس ــتودعات الطاق ــة لمص ــادر الطاق ــة البديل ــة وال ــذي نرغ ــب فــي تنفي ــذه
فــي هيئ ــة مناط ــق رأس الخيم ــة االقتصادي ــة (راك ــز) ،أو مش ــروع لمعالج ــة
وإعـــادة تدويـــر ميـــاه الصـــرف الصحـــي مـــن. WERO
وهن ــاك العدي ــد م ــن الش ــركات التش ــيكية الت ــي تعم ــل فــي اإلم ــارات
العربيـــة المتحـــدة ،ويمكـــن االطـــاع علـــى القائمـــة األساســـية مـــن خـــال
موقـــع ســـفارتنا اإللكترونـــيwww.mzv.cz/abudhabi/cz/obchod_a_ :
ekonomika/ceske_firmy_v_sae/index.html
م ــا ه ــو حج ــم االس ــتثمار األجنب ــي المباش ــر ف ــي جمهوري ــة التش ــيك؟ م ــا
ه ــي القي ــود أو الش ــروط المتعلق ــة بذل ــك؟
تقـــع جمهوريـــة التشـــيك فـــي وســـط أوروبـــا ممـــا يوفـــر للمســـتثمرين
المحتملي ــن المزي ــد م ــن الف ــرص لتوس ــيع أعماله ــم إلــى البل ــدان المج ــاورة.
وتمتلـــك العديـــد مـــن الشـــركات الدوليـــة مقعـــداً إقليميـــاً فـــي التشـــيك.
جي ــري س ــافيتش

وق ــد ط ــورت الحكوم ــة التش ــيكية االقتص ــاد الوطن ــي ليك ــون مس ــتداماً
وفع ــا ًال ومتنوع ــاً وعالــي اإلنتاجي ــة وموجه ــاً نح ــو التصدي ــر ،وخلق ــت ظروف ــاً
جاذب ــة لالس ــتثمار األجنب ــي المباش ــر .وج ــاءت األه ــداف لتتواف ــق تمام ــاً م ــع

لتعزيــز ســبل التعــاون املمثــر مــع إمــارة رأس الخميــة تعــزم
جمهوريــة التشــيك بنــاء مصنــع ملصــادر الطاقــة البديلــة
ابلتعــاون مــع راكــز أو مــروع ملعالجــة وإعــادة تدويــر ميــاه
الــرف الصحــي

اس ــتراتيجيات االتح ــاد األوروبــي فــي الح ــد م ــن االنبعاث ــات وحي ــاد الكرب ــون
ونرك ــز عل ــى البح ــث ع ــن اتجاه ــات حديث ــة مث ــل االبت ــكارات
فــي المس ــتقبل،
ّ
واالس ــتثمارات القائم ــة عل ــى التقني ــات الذكي ــة ،حت ــى أن كلم ــة “روب ــوت”-
التـــي تعتبـــر اليـــوم مصطلحـــاً رئيســـاً فـــي جميـــع مجـــاالت االقتصـــاد  -هـــي
ـكار تش ــيكي ابتك ــره الكات ــب التش ــيكي جوزي ــف تش ــابيك ع ــام .1920
ابت ـ ٌ

يلعـــب مكتـــب االســـتثمار التابـــع لـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة فـــي

جمهوري ــة التش ــيك وال ــذي تأس ــس فــي الع ــام  1992دوراً رئيس ــاً فــي مج ــال
وتمتل ــك إم ــارة رأس الخيم ــة مفهوم ــاً متوازن ــاً طوي ــل األج ــل للتنمي ــة

دع ــم األعم ــال واالس ــتثمارات فــي ش ــكلها الش ــامل ولتك ــون التش ــيك رائ ــدة

االقتصادي ــة وقن ــوات اتص ــال راس ــخة ل ــرواد األعم ــال ،األم ــر ال ــذي يس ــهل

فــي مج ــال االبت ــكار ،وتضم ــن تركيب ــة ه ــذه الهيئ ــة الفري ــدة م ــن عملي ــات

عل ــى المهتمي ــن بممارس ــة األعم ــال التجاري ــة م ــن الخ ــارج الب ــدء بأعماله ــم،

إقليميــة ومركزيــة ودوليــة تكامــل الخدمــات والقــدرة علــى ربــط االتجاهــات

ويمكنن ــا تقيي ــم المزاي ــا التنافس ــية إلم ــارة رأس الخيم ــة م ــن وجه ــة نظ ــر

العالميـــة بالظـــروف اإلقليميـــة فـــي جمهوريـــة التشـــيك ،وجميـــع أجنـــدة

رواد األعم ــال التش ــيكيين الذي ــن يمارس ــون أعماله ــم ب ــكل نج ــاح فــي رأس

االســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة فـــي جمهوريـــة التشـــيك موجـــودة فـــي

الخيم ــة من ــذ فت ــرة طويل ــة ،والننس ــى هن ــا ذك ــر جه ــود غرف ــة رأس الخيم ــة

محفظ ــة المكت ــب ويمك ــن االط ــاع عليه ــا م ــن خ ــال الموق ــع اإللكترونــي

الت ــي تع ــزز ف ــرص التع ــاون بي ــن الفرق ــاء كاف ــة ،وتع ــد جس ــراً بي ــن المش ــروع

 www.czechinvest.orgحيـــث يمكـــن العثـــور علـــى جميـــع المعلومـــات

وصاحبـــه مـــن ناحيـــة والشـــركاء والعمـــاء المحتمليـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى،

المتعلق ــة باالس ــتثمار فــي التش ــيك بم ــا فــي ذل ــك الش ــروط .

والب ــد م ــن االش ــادة بالتس ــهيالت والمحف ــزات الت ــي تقدمه ــا حكوم ــة رأس
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الخيم ــة لتأس ــيس الش ــركات وهــي الخط ــوة األولــى فــي ب ــدء عم ــل تج ــاري.

م ــا ه ــو تأثي ــر خصخص ــة جمي ــع القطاع ــات ف ــي جمهوري ــة التش ــيك عل ــى

وتحتض ــن رأس الخيم ــة العدي ــد م ــن المس ــتثمرين التش ــيك ،منه ــم م ــن

دعـــم عمليـــة التنميـــة وبالتالـــي زيـــادة مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلـــي

يعمــل فــي مجــال الســياحة ويديــرون واحــدة مــن أكبــر وكاالت الســفر (بالــم

اإلجمالـــي؟

للس ــياحة) ويدي ــرون مطعم ــاً رائع ــاً  ،وكذل ــك هن ــاك ش ــركة بي ــور ألترنتي ــف

كان ــت الخصخص ــة ج ــزءاً مهم ــاً م ــن عملي ــة التح ــول فــي جمهوري ــة التش ــيك

إنيريجـــي  Pure Alternative Energyالتـــي تعمـــل فـــي مجـــال الطاقـــة

التـــي بـــدأت فـــي عـــام  .1989وقـــد نجحنـــا فـــي العثـــور علـــى شـــركاء

الشمســـية وتخزيـــن الكهربـــاء .وبفضـــل التعـــاون مـــع غرفـــة رأس الخيمـــة

اســـتراتيجيين فـــي جميـــع قطاعـــات االقتصـــاد واليـــوم تمتلـــك الحكومـــة

اس ــتطعنا تقدي ــم الش ــركات التش ــيكية ومنتجاته ــا فــي الس ــوق المحلي ــة

مجموعـــة محـــدودة مـــن الشـــركات ،وقـــد ســـمحت مشـــاركة مســـتثمرين

ضمـــن برنامـــج “البوابـــة المفتوحـــة” “.”Open Gate

أقويـــاء باســـتثمارات وتقنيـــات جديـــدة فـــي جميـــع قطاعـــات االقتصـــاد،

ولتعزيـــز ســـبل التعـــاون المحتمـــل بيـــن رأس الخيمـــة وجمهوريـــة

وهن ــاك قطاع ــات منتجاته ــا ذات قيم ــة مضاف ــة عالي ــة وتتطل ــب مس ــتوى

التش ــيك ،نعت ــزم فــي س ــبتمبر  2021خ ــال منت ــدى األعم ــال ال ــذي س ــيعقد

عـــال مـــن التعليـــم والمهـــارات العمليـــة .وأود أن أؤكـــد علـــى دور قطـــاع
ٍ

بمشــاركة ممثليــن عــن الحكومــة التشــيكية وســفارتنا وممثلــي الجامعــات

تكنولوجيـــا المعلومـــات الـــذي ســـاهم مســـاهمة كبيـــرة فـــي اإلنتاجيـــة

|

بانورامـــا اقتصـــادية

شركـــــاء

|

تشــارك جمهوريــة التشــيك يف معــرض
أكســبو  2020واألســاس التكنولوجــي
ملعرهضــا الوطــي هو نظــام اســتخراج املاء
مــن رطوبــة الهــواء ابســتخدام الطاقــة
المشســية والــذي سيســاعد بــدوره
يف مزيــد مــن التعــاون مــع اإلمــارات
وكذلـــك تنفيـــذ التقنيـــات الذكيـــة .وتســـعى
الحكوم ــة إلــى إيج ــاد أي خي ــارات لخل ــق ف ــرص عم ــل
جديـــدة وبنـــاء اقتصـــاد حديـــث ومســـتدام.
مــاذا عــن مشــاركة التشــيك فــي إكســبو  2020دبــي

الش ــيخ /س ــعود القاس ــمي خ ــال اس ــتقبال س ــفير التش ــيك ل ــدى دول ــة اإلم ــارات

وأهميــة هــذه المشــاركة ومــاذا تتوقــع منهــا؟
كان ــت جمهوري ــة التش ــيك م ــن أوائ ــل ال ــدول الت ــي
ب ــدأت فــي بن ــاء جناحه ــا الوطن ــي فــي م ــارس  ،2019ومن ــذ البداي ــة قمن ــا

جمهوري ــة التش ــيك لالس ــتجمام وتلق ــي الع ــاج وإع ــادة التأهي ــل والع ــاج

وفقـــا للجـــدول
بتهيئـــة الظـــروف للمضـــي قدمـــاً وبفعاليـــة فـــي التحضيـــر ً

الطبيع ــي ،إلــى جان ــب التمت ــع بس ــحر الطبيع ــة وعراق ــة المواق ــع والمبانــي

الزمنـــي ،وفـــي مايـــو  ،2020اتخذنـــا قـــرار الجمعيـــة العموميـــة للمكتـــب

التاريخي ــة م ــع وج ــود مقوم ــات وبني ــة س ــياحية متط ــورة ،وت ــدرك س ــفارتنا

الدولـــي للمعـــارض بتأجيـــل موعـــد معـــرض إكســـبو فـــي دبـــي كخطـــوة

موقعهـــا ومســـؤوليتها فـــي ترســـيخ العالقـــة المتبادلـــة بيـــن التشـــيك

منطقي ــة فــي ظ ــل انتش ــار جائح ــة كورون ــا (كوفي ــد )19فــي جمي ــع أنح ــاء

واإلم ــارات وتس ــعى جاه ــدة فــي عمله ــا اليوم ــي إلــى إب ــراز الص ــورة القوي ــة

العال ــم .وبالنس ــبة لن ــا ،وكذل ــك بالنس ــبة للبل ــدان المش ــاركة األخ ــرى ،أدى

للجمهوري ــة التش ــيكية.

ه ــذا التأجي ــل إل ــى تكالي ــف إضافي ــة وق ــد وافق ــت حكومتن ــا عل ــى تقدي ــم

وتُ عـــد الرحـــات المباشـــرة بيـــن بلدينـــا التـــي يديرهـــا طيـــران اإلمـــارات

تموي ــل إضافــي لذل ــك ،وبع ــد زيارتــي األخي ــرة للجن ــاح أؤك ــد أن جمهوري ــة

وف ــاي دبــي والعربي ــة للطي ــران ركي ــزة مهم ــة فــي تعزي ــز حرك ــة الس ــياحة،

التشـــيك ســـتكون مســـتعدة الفتتـــاح معـــرض إكســـبو بـــكل األحـــوال.

ويبل ــغ ع ــدد الرح ــات المباش ــرة بي ــن طي ــران اإلم ــارات وجمهوري ــة التش ــيك 7

وفقـــا للتصميـــم
لقـــد تـــم بنـــاء الجنـــاح الوطنـــي فـــي إكســـبو 2020
ً

رحــات منتظمــة أســبوعياً  ،إضافــة إلــى وجــود العديــد مــن الرحــات العارضــة.

المعمـــاري للمهندســـين المعمارييـــن التشـــيك الشـــباب (فورموســـا إي
إي أس.آر.آو) .األســـاس التكنولوجـــي للمعـــرض الوطنـــي هـــو نظـــام

كيـــف تـــرى مســـتقبل العالقـــات االقتصاديـــة المشـــتركة خـــال الفتـــرة

( )S.A.W.E.Rال ــذي يس ــتخرج الم ــاء م ــن رطوب ــة اله ــواء باس ــتخدام الطاق ــة

القادمـــة؟

الشمس ــية ،وت ــم تطوي ــر ه ــذا النظ ــام وتحس ــينه م ــن قب ــل علم ــاء أكاديمي ــة

نـــود فـــي الفتـــرة المقبلـــة أن نواصـــل تنظيـــم زيـــارات الوفـــود والبعثـــات

العلـــوم فـــي جمهوريـــة التشـــيك والجامعـــة التقنيـــة التشـــيكية.

التجاري ــة م ــن كال الجانبي ــن وس ــيعتمد ذل ــك عل ــى كيفي ــة فت ــح االحتم ــاالت

تعتب ــر فك ــرة تحوي ــل اله ــواء إلــى م ــاء والصح ــراء الجاف ــة إلــى حديق ــة

بعـــد جائحـــة (كوفيـــد .)19وقـــد حفزتنـــا المشـــاركة الناجحـــة للشـــركات

مزهـــرة ســـمة مميـــزة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة،و خـــال األشـــهر

التشــيكية فــي معــرض الدفــاع الدولــي (آيدكــس)  2021للصناعــات الدفاعيــة

الس ــتة لمع ــرض إكس ــبو س ــتُ قام المع ــارض المتخصص ــة فــي مع ــرض دائ ــري

فــي أبوظب ــي ،ومع ــرض الخلي ــج لألغذي ــة (جلف ــود)  2021ومع ــرض الصح ــة

فـــي الجنـــاح ،وســـتركز موضوعاتهـــا علـــى المناطـــق التـــي تشـــتهر فيهـــا

العربــي (آراب هيل ــث)  2021فــي دبــي .وبالطب ــع نتوق ــع تحفي ــزاً أكب ــر خ ــال

جمهوريـــة التشـــيك عالميـــاً .

معـــرض إكســـبو  2020فـــي دبـــي عنـــد زيـــارة وفودنـــا السياســـية مصحوبـــة

يقـــع جناحنـــا الوطنـــي فـــي منطقـــة االســـتدامة وهـــو أحـــد المداخـــل

ببعثـــات تجاريـــة .و نســـتعد خـــال المعـــرض لتوقيـــع اتفاقيـــة ثنائيـــة حـــول

الرئيســـية ألرض المعـــارض ،وأعتقـــد أن مواطنينـــا ســـيأتون لرؤيـــة إكســـبو

التع ــاون االقتص ــادي والتقنــي م ــع دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة  ،والتــي

وزيــارة الجنــاح وســيجدون هنــا قطعــة مــن األرض التشــيكية والتــي تســمى

علـــى أساســـها يمكننـــا تحديـــد موعـــد االجتمـــاع األول للجنـــة المشـــتركة.

بحـــق أرض المســـتقبل.

ونخطـــط أثنـــاء المعـــرض أيضـــاً لمشـــاريع لدعـــم الدبلوماســـية االقتصاديـــة
( )PROPEDالتــي تركــز علــى المنتجعــات الصحيــة /الرعايــة الصحيــة وصناعــة

ماالذي يميز جمهورية التشيك على الصعيد السياحي ؟
تتمت ــع جمهوري ــة التش ــيك بس ــمعة طيب ــة كوجه ــة س ــياحية وتع ــد بج ــدارة
منتجع ــاً صحي ــاً طبيعي ــاً مثالي ــاً مم ــا يتي ــح لمواطن ــي دول ــة اإلم ــارات زي ــارة

الزج ــاج وع ــرض المنتج ــات الغذائي ــة التش ــيكية.
• تم إعداد هذا المقابلة بالتعاون مع موقع السياحة التشيكية ()CzechTourism
وموقع التجارة التشيكية ( )Czech Tradeوموقع االستثمار التشيكي (.)Czech Invest
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مـــــال وأعمـــــال

تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــا
صنــع فــي رأس الخيمـــــة
دراســـات وإحصــــــــــــاء

معالــي عب ــد هللا ب ــن ط ــوق الم ــري

%52

نس ــبة من ــو ع ــدد ف ــروع
الـــركات األجنبيـــة
العاملـــة يف الدولـــة
خــال عــر سنــــــوات
20

علـــى مـــدى عشـــر ســـنوات امتـــدت مـــن العـــام  2011وحتـــى  ،2020زاد عـــدد الشـــركات
األجنبيـــة التـــي تمتلـــك فروعـــاً مرخصـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،محققـــاً
نســـبة نمـــو بلغـــت  ،%52ووفقـــاً لمـــا أعلنـــت عنـــه مؤخـــراً وزارة االقتصـــاد ،وصـــل العـــدد
اإلجمالــي لفــروع الشــركات األجنبيــة العاملــة فــي الدولــة حتــى نهايــة العــام الماضــي ( )2020إلــى 2577
ـجال ومرخص ــاً ل ــدى وزارة االقتص ــاد ،وتع ــود إلــى أكث ــر م ــن  114جنس ــية ،ج ــاءت فــي مقدمته ــا
فرع ــاً مس ـ ً
الش ــركات البريطاني ــة بنس ــبة  %11.6م ــن إجمالــي ه ــذه الش ــركات ،تلته ــا الش ــركات األمريكي ــة بنس ــبة
 ،%8.3ثـــم الهنديـــة بنســـبة  ،%5.5ثـــم الكوريـــة الجنوبيـــة بنســـبة  ،%5.1تليهـــا الفرنســـية بنســـبة .%4
,

وتســـتثمر هـــذه الشـــركات فـــي مشـــاريع وأنشـــطة اقتصاديـــة تغطـــي مختلـــف القطاعـــات الحيويـــة فـــي
الدولة ،وتساهم في دعم تنوع وتنافسية االقتصاد الوطني..

|

تكنـــولوجيـــــــا

مــال وأعمــــال

|

قانــون التملــك األجنبــي للشــركات
والمشــاريع بنســبة  %100وإعفــاء فــروع
الشــركات األجنبيــة مــن شــرط الوكيــل
المواطــن ،تمثــل حافــزاً جديــد يســهم فــي
زيــادة اســتقطاب الشــركات للعمــل مــن
دولــة اإلمــارات
قـــال معالـــي عبـــد هللا بـــن طـــوق المـــري ،وزيـــر
االقتصـــاد ،إن نمـــو عـــدد الشـــركات األجنبيـــة
خـــال العقـــد الماضـــي يمثـــل ترجمـــة عمليـــة
للجهـــود المتواصلـــة التـــي بذلتهـــا الدولـــة ،بدعـــم
وتوجيهـــات مـــن قيادتهـــا الرشـــيدة ،لتوفيـــر بيئـــة
أعمـــال جاذبـــة للشـــركات األجنبيـــة واســـتقطاب
االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر ،مـــن خـــال التطويـــر
المســـتمر لألطـــر التشـــريعية والتنظيميـــة الداعمـــة
للنشـــاط االقتصـــادي وتســـهيل ممارســـة األعمـــال
فـــي الدولـــة وتخفيـــض كلفتهـــا ،وتطويـــر البنـــى

أهمية الرقمنة للرشكات الصغرية واملتوسطة لمضان
اسمترارية التشغيل واألعمال

التحتيـــة والرقميـــة والخدمـــات الخاصـــة بأنشـــطة

تحــت عنــوان “قيــادة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة نحــو التعافــي مــن خــال

األعم ــال وتوفي ــر الحواف ــز والتس ــهيالت الت ــي تع ــزز

اســتخدام المشــتريات الرقميــة للمنافســة فــي االقتصــاد الرقمــي” ،أصــدرت جاقــار،

ـا عــن تطويــر اســتراتيجيات ومبــادرات
نجاحهــا ،فضـ ً

شــركة إدارة اإلنفــاق المســتقلة األكبــر علــى مســتوى العالــم ،أحــدث أوراقهــا البيضــاء التــي

متكاملـــة تدعـــم نمـــو رواد األعمـــال والشـــركات

توفــر خارطــة الطريــق نحــو تعافــي

العاملـــة فـــي الدولـــة وتمكينهـــا مـــن التوســـع

وانتعــاش

الصغيــرة

والوصـــول إلـــى األســـواق اإلقليميـــة والعالميـــة.

والمتوســطة فــي المنطقــة مــن خــال

ولفـــت معاليـــه إلـــى أن التعديـــات األخيـــرة التـــي

اســتخدام المشــتريات الرقميــة فــي

أقرتهـــا حكومـــة دولـــة اإلمـــارات علـــى قانـــون

أعقــاب التحديــات والصعوبــات التــي

الشـــركات التجاريـــة ،والتـــي أتاحـــت التملـــك

واجههــا الكثيــرون الناجمــة عــن

األجنبـــي للشـــركات والمشـــاريع بنســـبة %100

تفشي جائحة كوفيد.19

فــي القطاع ــات كاف ــة ،باس ــتثناء بع ــض األنش ــطة

وأشــار التقريــر إلــى أن النتائــج التــي توصــل إليهــا ســوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة

المح ــدودة ذات األث ــر االس ــتراتيجي ،وأعف ــت ف ــروع

فــي المملكــة المتحــدة ،والتــي ســلطت الضــوء علــى أن  %80مــن  5.9مليــون شــركة صغيــرة

الش ــركات األجنبي ــة م ــن ش ــرط الوكي ــل المواط ــن،

ومتوســطة فــي القطــاع الخــاص فــي المملكــة المتحــدة أبلغــت عــن تأثيرهــا علــى اإليــرادات

يمث ــل حاف ــزاً جدي ــداً يس ــهم فــي زي ــادة اس ــتقطاب

بســبب تفشــي جائحــة كوفيــد ،19حيــث يخشــى نصف المســتجيبين أنهــم ســيكونون عاطلين

الش ــركات اإلقليمي ــة والعالمي ــة للعم ــل م ــن دول ــة

عــن العمــل خــال العــام الجــاري ،فيمــا أظهــر اســتطالع أجرتــه غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي

اإلمـــارات ،وتعزيـــز وتنويـــع تدفقـــات االســـتثمار

العــام الماضــي أن  %70مــن المشــاركين%75 ،منهــم مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة

األجنبـــي إلـــى الدولـــة خـــال المرحلـــة المقبلـــة

قالــوا بأنهــم يتوقعــون إغــاق شــركاتهم بشــكل دائــم نتيجــة تفشــي الجائحــة.

والس ــيما فــي قطاع ــات االقتص ــاد الجدي ــد ،وبن ــاء

وقــال هانــي مصبــح ،نائــب رئيــس المبيعــات فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا لــدى شــركة

شـــراكات جديـــدة ومســـتدامة بيـــن الشـــركات

جاقــار“ :يبســط الشــراء اإللكترونــي أنشــطة عمليــات الشــراء ،ممــا يســمح للمؤسســات

األجنبيـــة ونظيرتهـــا مـــن الشـــركات الوطنيـــة.

ـدء مــن مقــدم
الصغيــرة بــإدارة عمليــة الحصــول علــى الســلع والخدمــات بالكامــل بســهولة بـ ً

الشــركات

أتمتــة إعــداد التقاريــر والتقييــم التفصيليــة

المدعومــة بالــذكاء االصطناعي فرصــة لتنمية
أعمــال الشــركات الصغيــرة والمتوســطة عــن

طريــق زيــادة إنتاجيــة الموظفيــن وتحقيــق

وفــرات فــي أســعار الشــراء

وتق ــدم وزارة االقتص ــاد عب ــر موقعه ــا اإللكترونــي
الرســـمي عشـــر خدمـــات إلكترونيـــة مخصصـــة

وانتهــاء بإضفــاء الطابــع الرســمي
الطلــب مــروراً بالمفاوضــات أو المناقصــة عبــر اإلنترنــت
ً
علــى الخدمــة ومــا يتصــل بهــا مــن طلــب وصــو ًال إلــى الفاتــورة النهائيــة”.

لقط ــاع الش ــركات األجنبي ــة وفروعه ــا فــي الدول ــة

ويمكــن أن يدعــم نظــام “جاقــار نــاو” الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال أتمتــة

بصـــورة ميســـرة وعبـــر خطـــوات بســـيطة يتـــم
مـــن خاللهـــا تقديـــم الطلـــب ورفـــع المســـتندات

ـدءا مــن مجموعــة مختــارة مــن
وإضفــاء الطابــع الرســمي علــى إدارة دورة الشــراء بأكملهــا ،بـ ً
المورديــن إلــى الفواتيــر ودمــج كل شــيء ضمــن محفظــة واحــدة عبــر اإلنترنــت ،حيــث ســيكون

المطلوبـــة وغيرهـــا.

هــذا الحــل أمـ ًـرا رائعــاً ال يقــدر بثمــن بالنســبة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن منظــور

للتواصل  ،8001222أو info@econemy.ae

ـا عــن تحقيــق وفــورات فــي أســعار الشــراء.
إنتاجيــة الموظفيــن ،فضـ ً
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يتمثل هدف شركة  Spatialفي تزويد
شركات الطيران ومراكز التدريب بأجهزة
محاكاة تدريب طواقم الطائرات األكثر
موثوقية واألعلى دقة وبتكلفة إجمالية
أقل من عروض منافسيها

م ــارك ف ــان ِدن ب ــروك و هن ــري روبنس ــون

22

L

SPATIAL
|

مــال وأعمــــال

صنــع في رأس الخيمـــة

|

مـارك فـان ِدن بــروك

نكرس جهودان لخلق
ّ
أفضل البيئات ألطقم
الطريان التجاري
حـــوار  /خولــــة إبراهيــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــدم إمــارة رأس الخيمــة لمجتمــع األعمــال أســلوب حيــاة جــذاب ،مــع نســبة
عاليــة لالحتفــاظ بالموظفيــن ،هــذا مــا أكــده مــارك فــان ِدن بــروك ،العضــو
المنتــدب لــدى سبيشــال ،الشــركة الرائــدة عالميــاً فــي مجــال تصنيــع معــدات التدريــب علــى
الطيــران ،خــال لقائــه مــع مجلــة راك بيزنــس لتســليط الضــوء علــى التوســع األخيــر الــذي
عمــا كانــت عليــه فــي
حققتــه الشــركة بعــد انتقالهــا لمنشــأة أكبــر تعــادل  %73زيــادة ّ
السابق لمواكبة زيادة حجم إنتاجها والذي بلغ  ،%50وتالياً نص الحوار الكامل:
ما هي سبيشال ( ،)Spatialمن أين انطلقت وكيف كانت البداية ؟
تعــد ( ،)Spatialواحــدة مــن الشــركات العالميــة المعــدودة التــي تقــدم مثــل هــذه
الخدمــات لقطــاع الطيــران ،حيــث نكــرس جهودنــا لخلــق أفضــل البيئــات ألطقــم الطيــران
التجــاري لتدريبهــم وفقــاً ألعلــى المعاييــر الممكنــة والمطلوبــة.
بــدأت  Spatialنشــاطها فــي دبــي فــي عــام  2007بحصولهــا علــى أول عقــد لهــا مــع طيران
اإلمــارات ،وانتقلــت إلــى رأس الخيمــة فــي عــام  ،2009ومــن مقرهــا فــي راكــز غــدت مركــزاً
العالمييــن مــن شــركات الطيــران العريقــة ،ومــع قــدر هائــل مــن العمــل
لخدمــة عمالئهــا
ّ

الجــاد والتفانــي وااللتــزام مــن موظفينــا ،نمــت شــركتنا لتصبــح واحــدة مــن أبــرز المورديــن
العالمييــن للتدريــب علــى أجهــزة محــاكاة المقصــورة وطاقــم الرحلــة علــى حــد ســواء.
ما أهمية تواجدكم في السوق اإلماراتي ؟
تحت ــم علين ــا خصوصي ــة أعمالن ــا ض ــرورة التواج ــد فــي مرك ــز لوجس ــتي رئي ــس م ــن أج ــل
خدمـــة العمـــاء فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم ،وهـــذا مايوفـــره لنـــا موقعنـــا فـــي اإلمـــارات
العربي ــة المتح ــدة ،كم ــا يضم ــن لن ــا قن ــوات اتص ــال س ــهلة وس ــريعة م ــن نيوزيلن ــدا إلــى
س ــياتل وتقريب ــاً فــي كل منطق ــة زمني ــة بينهم ــا.
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نظـ ً
ـرا لتخصــص رشكــة سبيشــال
واحتياجاهتــا الخاصــة ،فقــــد
ً
ً
كبــرا عــى
دعمــا
قدمــت راكــز
ً
مــر الســنوات فضــا عــن التكلفــة
الفعالــة ممــا ســاعد wالرشكة عىل
ً
عامليــا
التوســع لرتســيخ مكانهتــا

وحي ــث يس ــتمر مجتم ــع األعم ــال فــي اإلم ــارات

لمـــاذا يختـــار العمـــاء سبيشـــال؟ ومـــا ضمـــان الجـــودة الـــذي

العربيــة المتحــدة فــي النمــو واالزدهــار ،نشــهد

تقدمونـــه لهـــم؟

نحـــن المزيـــد والمزيـــد مـــن الفـــرص للشـــراكة

نحـــن شـــركة تركـــز بشـــكل كبيـــر علـــى العمـــاء ،حيـــث نؤمـــن

مـــع الكيانـــات المحليـــة التـــي تؤكـــد علـــى

بأهميـــة بنـــاء عالقـــة دائمـــة وراســـخة مـــع جميـــع عمالئنـــا

مزي ــج نادرم ــن خب ــرة التصني ــع المرك ــب جنب ــاً

والحفـــاظ عليهـــا منـــذ اليـــوم األول وإلـــى ماالنهايـــة ،وتتمثـــل

إلـــى جنـــب مـــع قـــدرة أتمتـــة قويـــة للغايـــة،

إح ــدى نق ــاط البي ــع الفري ــدة لدين ــا فــي أنن ــا نق ــدم دع ــم الصيان ــة

وقـــد نتـــج عـــن ذلـــك عـــدد مـــن المشـــاريع
فـــي قطاعـــات أخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك الرعايـــة

ع ــن ُبع ــد م ــدى الحي ــاة دون أي تكلف ــة إضافي ــة ،ولدين ــا قن ــوات

دعـــم مخصصـــة لـــكل عميـــل ،نحـــن رواد الســـوق عنـــد مقارنـــة

الصحيـــة والترفيـــه وغيرهـــا مـــن الصناعـــات.

طـــول الضمانـــات المقدمـــة علـــى جميـــع أجهزتنـــا.

ماه ــي التس ــهيالت التــي قدمته ــا لك ــم رأس الخيم ــة ،حدثن ــا ع ــن

ماهي أبرز منتجاتكم؟ ومن هم عمالؤكم الرئيســون؟

التوس ــعة األخي ــرة ف ــي راك ــز؟

منتجاتنــا الرئيســة هــي مدربــي اإلخــاء فــي حــاالت الطــوارئ فــي

لعب ــت كل م ــن رأس الخيم ــة وراك ــز دوراً أساس ــياً فــي رحل ــة نمون ــا

المقصــورة ،ومدربــي خدمــة المقصــورة ،ومدربــي األبــواب لجميــع

حت ــى ه ــذه المرحل ــة .لق ــد كان ــوا داعمي ــن للغاي ــة لنمون ــا عل ــى م ــر

أنـــواع الطائـــرات عبـــر أســـطولي بوينـــج وإيربـــاص .نحـــن نأخـــذ

الســـنوات الماضيـــة ،وحيـــث أننـــا شـــركة متخصصـــة جـــداً ولدينـــا

وقتـــاً لفهـــم المتطلبـــات الدقيقـــة لعمالئنـــا وال يوجـــد منتـــج

احتياجـــات خاصـــة ال تتناســـب غالبـــاً مـــع المتطلبـــات “القياســـية”

واح ــد مطاب ــق للمنت ــج التال ــي.

للش ــركات األخ ــرى ،كن ــا محظوظي ــن ألن راك ــز أظه ــرت لن ــا مرون ــة

وتتك ــون محفظ ــة عمالئن ــا م ــن ش ــركات الطي ــران الرائ ــدة فــي

ودعم ــاً كبي ــراً عل ــى م ــر الس ــنين م ــن خ ــال إيج ــاد حل ــول مخصص ــة

العال ــم بم ــا فــي ذل ــك كانت ــاس ولوفتهان ــزا وطي ــران اإلم ــارات

الفعال ــة والدع ــم المتواص ــل م ــن راك ــز
لن ــا ،وق ــد س ــاهمت التكلف ــة
ّ

والخطـــوط الجويـــة البريطانيـــة وغيرهـــا .كمـــا أننـــا فخـــورون

فــي تس ــهيل عملي ــة التوس ــعة وإتمامه ــا بالش ــكل المالئ ــم ال ــذي

بتنميـــة قاعـــدة عمالئنـــا علـــى أســـاس ســـنوي.

يمكــن سبيشــال مــن ترســيخ مكانتهــا والحصــول علــى حصــة أكبــر
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مــن ســوق قطــاع التدريــب علــى الطيــران ،وهكــذا ســتتيح منشــأتنا

ه ــل هن ــاك منتج ــات مصنع ــة مس ــبقا؟ أم أنك ــم تنتج ــون وفق ــاً

الجديـــدة التـــي تـــم افتتاحهـــا هـــذا العـــام مســـاحة كافيـــة للنمـــو

لطل ــب العمي ــل؟

خ ــال العق ــد المقب ــل.

كل م ــا نق ــوم ب ــه مصم ــم عل ــى وج ــه الخص ــوص وفق ــاً لمتطلب ــات

|

مــال وأعمــــال

صنــع في رأس الخيمـــة

|

رس ــالتنا وقيمن ــا تميزن ــا كمؤسس ــة تق ــوم ب ــكل م ــا ه ــو ممك ــن
لدعـــم الصناعـــة بشـــكل اســـتباقي ،وإلننـــا نحـــرص علـــى وضـــع
عمالئن ــا فــي صمي ــم كل م ــا نق ــوم ب ــه ،ل ــذا نفخ ــر بأنفس ــنا عل ــى
مســـتوى الرعايـــة واالهتمـــام الـــذي نقدمـــه لـــكل واحـــد مـــن
عمالئن ــا ،وعلي ــه ُيظه ــر مع ــدل االحتف ــاظ بالعم ــاء المتكرري ــن
نجاحن ــا فــي ه ــذا المج ــال.

ماهي حصتكم من السوق؟ وماذا عن طاقتكم االنتاجية ؟
نظـــراً للطبيعـــة المتخصصـــة لصناعتنـــا ،مـــن الصعوبـــة بمـــكان
تحديـــد حصتنـــا فـــي الســـوق علـــى وجـــه الدقـــة ،ولكـــن يمكننـــا
القـــول بثقـــة أننـــا الالعـــب األول أوالثانـــي فـــي صناعتنـــا فـــي
جميـــع أنحـــاء العالـــم .مـــن جهـــة أخـــرى وبعـــد االنتقـــال إلـــى
أماك ــن عم ــل جدي ــدة قمن ــا بتوس ــيع طاقتن ــا اإلنتاجي ــة بش ــكل
كبيـــر هـــذا العـــام ولدينـــا مجـــال كبيـــر لمزيـــد مـــن النمـــو.
تأث ــر قط ــاع الطي ــران بش ــكل كبي ــر بتداعي ــات جائح ــة كورون ــا؛
كي ــف أث ــر ه ــذا األم ــر عل ــى مش ــاريعكم ومخططاتك ــم؟
لق ــد تأث ــر عمالؤن ــا بش ــكل كبي ــر بالوب ــاء العالمــي ،وانطالق ــاً م ــن
ض ــرورة التكات ــف والتضام ــن فــي وج ــه ه ــذا الوب ــاء ،اتخذن ــا ق ــراراً
واعيــاً للغايــة فــي بدايــة الوبــاء بأننــا ســنفعل كل مــا فــي وســعنا
ـادة مــا يســتغرق األمــر عــدداً مــن األســابيع
عمالئنــا الدقيقــة ،وعـ ً

لدع ــم عمالئن ــا ،نتيج ــة لذل ــك ،اتفقن ــا عل ــى إع ــادة جدول ــة بع ــض

للتصميـــم واالتفـــاق علـــى المواصفـــات الدقيقـــة مـــع عمالئنـــا،

المش ــاريع لتناس ــب احتياج ــات عمالئنا،كم ــا طورن ــا أيض ــاً طرق ــاً

وبع ــد ذل ــك نب ــدأ عملي ــة اإلنت ــاج.

جدي ــدة للعم ــل ،مث ــل اختب ــارات القب ــول االفتراضي ــة لمنتجاتن ــا
والتـــي ســـمحت لنـــا بمواصلـــة تســـليم المنتجـــات عبـــر الحـــدود

ماهـــي خدمـــات مابعـــد المبيـــع التـــي تقدمونهـــا؟ وهـــل

علـــى الرغـــم مـــن القيـــود المفروضـــة بســـبب الوبـــاء ،ونفخـــر

تقدمـــون أي استشـــارات أخـــرى للعمـــاء؟

بحفاظنـــا علـــى التزاماتنـــا تجـــاه العمـــاء والعمـــل بالشـــراكة

نحـــرص كل الحـــرص علـــى تقديـــم قنـــوات حصريـــة لـــكل عميـــل

معه ــم ،وس ــنواصل القي ــام بذل ــك حت ــى يتراج ــع الوب ــاء.

مـــن عمالئنـــا لضمـــان حصولـــه علـــى دعـــم مخصـــص علـــى مـــدار
الس ــاعة ،كم ــا نق ــدم دعم ــاً فني ــاً ع ــن ُبع ــد عل ــى م ــدار  24س ــاعة

دون أي تكلفـــة إضافيـــة تحســـب علـــى العميـــل طـــوال عمـــر
أجهزتنـــا كافـــة.

ماذا عن خطط التوسع المستقبلية الخاصة بكم؟
بعـــد أن اســـتثمرنا فـــي أماكـــن عمـــل جديـــدة علـــى الرغـــم
مـــن الوبـــاء ،فإننـــا فـــي وضـــع جيـــد للنمـــو فـــي المســـتقبل،
ونستكشـــف بهمـــة عـــدد مـــن الفـــرص خـــارج نطـــاق أعمالنـــا

إلى أي مدى هي أساسية خدماتكم في عالم صناعـة الطيران؟

األساســـية للتدريـــب علـــى الطيـــران المدنـــي ،حيـــث يمكننـــا

تعـــد أجهزتنـــا أساســـية فـــي تزويـــد عمالئنـــا بالقـــدرة علـــى

اس ــتخدام خبراتن ــا الحالي ــة لبن ــاء منتج ــات ذات مس ــتوى عالمــي.

محـــاكاة االســـتخدام الســـليم للطائـــرات دون الحاجـــة إلـــى
مغـــادرة األرض .حيـــث يمكـــن ألجهزتنـــا محـــاكاة أي نـــوع مـــن

أخي ــراً  ،كي ــف وج ــدت الحي ــاة ف ــي رأس الخيمة،وكي ــف تقض ــي

حــاالت الطــوارئ و /أو ســيناريوهات الخدمــة وتزويــد المقصــورة

وقت ــك فيه ــا بعي ــداً ع ــن العم ــل؟

وطاقــم الطائــرة بالقــدرة والمعرفــة الالزمتيــن عنــد أداء المهــام

نجـــد أن نســـبة االحتفـــاظ بالموظفيـــن عاليـــة للغايـــة ،وهـــو مـــا

الموكلـــة إليهـــم ،وهـــذا يســـمح لهـــم بالحصـــول علـــى شـــهادة

نعــزوه إلــى أســلوب الحيــاة الجــذاب الــذي تقدمــه رأس الخيمــة.

مـــن الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي ،ومنظميـــن إقليمييـــن

وتوفــر اإلمــارة وجهــة ســاحرة بشــكل خــاص لألنشــطة الخارجيــة،

معادليـــن آخريـــن حـــول العالـــم لوظائفهـــم.

مثــل صيــد األســماك وركــوب الدراجــات وجميــع أنــواع الرياضــات

بدأت  Spatialنشاطها
يف دبي يف عام 2007
بحصولها عىل أول عقد
لها مع طيران اإلمارات
ــــــــــــــــــ
انتقلت الشركة إىل رأس
الخيمة يف عام ،2009
ومن مقرها يف راكز غدت
مركزا ً لخدمة عمالئها
العالم ّيين من شركات
الطيران العريقة
ــــــــــــــــــ
منتجاتنا الرئيسة هي
مدربي اإلخالء يف حاالت
الطوارئ يف المقصورة،
ومدربي خدمة
المقصورة ،ومدربي
األبواب لجميع أنواع
الطائرات عبر أسطولي
بوينج وإيرباص
ــــــــــــــــــ

المائي ــة .كم ــا يمكنن ــا ان نالح ــظ الجم ــال الطبيع ــي لإلم ــارة فــي
أين تتركز أسواقكم ،وكيف تنافسون فيها ؟

كل م ــكان فيه ــا م ــن الصح ــاري بالق ــرب م ــن الحم ــراء إلــى قم ــة

نظــراً ألن ســوقنا المســتهدف محــدد جــداً  ،فــإن وصولنــا عالمــي،

جب ــل جي ــس
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اإلنتاجيـــــــة يف
القطــاع الزراعــي
برأس الخميــــــة

الواقــع والتحدايت
إعداد  /مركز رأس الخيمة لإلحصـــاء والدراســـات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تولـي حكومـة رأس الخيمـة أهميـة خاصـة للقطـاع
الزراعـي لمـا يوفـره مـن منتجـات زراعيـة وحيوانيـة
لسـكانها ،لذلـك زادت المساحــــات المزروعـة
بأشـجار الفواكه والمحاصيـل الحقلية والخضراوات
بنسـبة  %57عام  2019مقارنة بعام  ،2015وزادت
معهـا كميـات اإلنتـاج الزراعي بنسـبة  .%23وتبذل
الدولـة واإلمـارة جهـوداً كبيـرة لتعزيـز األمـن
الغذائـي والمائي لمواجهة التغيرات المسـتقبلية،
خاصـة بعـد تفشـي فيـروس كورونـا وتأثيـره فـي
سالسـل اإلمـداد ،حيـث تدعـم وزارة التغيـر المناخي
والبيئـة وتشـجع اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي
عمليـات اإلنتـاج كالزراعـة المائيـة والعاموديـة
وعلـوم الجينـوم ومخرجـات الثـورة الصناعيـة
الرابعـة لتجـاوز التحديـات وتحقيـق األمـن الغذائـي
المسـتهدف.

26

سـنحاول فـي هـذا التقريـر تسـليط الضـوء علـى إنتـاج وإنتاجيـة القطـاع
الزراعـي وتلخيـص أهـم التحديـات التـي تواجهـه وسـبل معالجتهـا خاصـة
تلـك التـي تشـجعها الدولـة ممثلـة بـوزارة التغيـر المناخـي والبيئـة.

أوال -استخـدامــات األراضــي الزراعيــة في اإلمــارة

117,164

دونم هي مساحة
األراضي المزروعة يف
رأس الخيمة لعام 2019
بزيادة  % 19عن عام
2015
ــــــــــــــــــ

اتسعت مساحة األراضي المزروعة في اإلمارة إلى  117,164دونم عام ،2019
بعـد أن كانـت  98,304دونـم عـام  2015وبنسبـــة زيـادة  .%19اسـتحوذت
األراضـي المزروعـة بأشـجار الفواكـه والمحاصيـل الحقليـة والخضـراوات
علـى  89,144دونـم مـن هـذه األراضـي وبنسـبة  %76عـام  2019منهـا
 %33مزروعـة بالفواكـه ،تلتهـا بعـد ذلـك األراضـي البـور بنسـبة  ،%18أمـا
<

المسـاحة الباقيـة  6915دونـم ونسـبتها  % 6فقـد تركـت لألشـجار الحرجية
وأراض أخـرى غيـر محـددة االسـتخدام .انظـر الجـدول رقم ( )1والشـكل (.)1

% 76

من إجمالي األراضي
المزروعة كانت من
نصيب أشجار الفواكه
والمحاصيل الحقلية
والخضروات
ــــــــــــــــــ

%57

زيادة المساحات
المزروعة بأشجار الفاكهة
والمحاصيل الحقلية
والخضروات للعام 2019
ــــــــــــــــــ

جدول رقم (:)1
توزيع استخدام األراضي في رأس الخيمة حسب نوع المحصول
2015

2016

2017

2018

2019

نوع االستخدام
أشجار فاكهه

29,990

31,636

31,724

31,911

38,684

محاصيل حقلية وأعالف

13,504

13,497

13,594

13,770

34,145

خضروات

13,365

10,999

14,607

14,657

16,315

أراضي بور للراحة

18,052

22,217

18,991

18,316

21,105

أشجار حرجية

129

135

145

150

150

أراضي أخرى

23,264

23,264

5,424

5,424

6,765

المجموع

98,304

101,748

84,486

84,228

117,164

المصدر :وزارة التغير المناخي والبيئة
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ثانيا -اإلنتــــاج في القطــاع الزراعــي
 .1اإلنتــاج الزراعــي:

زادت كميــة انتــاج المحاصيــل الحقليــة والخضراوات
والفواكــه خــال الفتــرة  2019-2015مــن 236
ألــف طــن عــام  2015إلــى  290ألــف طــن عــام 2019
بنســبة زيــادة  ،%23وزادت معهــا قيمــة اإلنتــاج
اإلجماليــة مــن  652ألــف درهــم عــام  2015إلــى
 654ألــف درهــم عــام 2019بنســبة زيــادة ،%0.3
والمالحــظ أن الزيــادة فــي قيمــة اإلنتــاج ال تتناســب
مــع مثيلتهــا فــي كميــة اإلنتــاج ويعــود ســبب ذلــك
إلــى تراجــع كميــة وقيمــة إنتــاج الفواكــه خــال
الفتــرة وبنســب قاربــت  %31و  %38علــى التوالــي،
رغــم حصــول زيــادة كبيــرة فــي كميــة وقيمــة إنتــاج
المحاصيــل الحقليــة وكذلــك الخضــراوات ،إال أنهــا
واجهــت ســنوات زيــادة أعقبتهــا ســنوات انخفــاض،
ممــا انعكــس ســلباً علــى قيمــة اإلنتــاج ،إضافــة
إلــى تأثيــر انخفــاض األســعار خــال مواســم اإلنتــاج
ّ
وتوفــر كميــات مســتوردة مماثلــة مــن
الزراعــي
الخــارج ،انظــر الجــدول رقــم ()2
شكل رقم ( :)1توزيع استخدام األراضي حسب نوع المحصول لعام 2019

طن كمية إنتاج
المحاصيل الحقلية
والخضروات الفواكة لعام
 2019بزيادة  %35عن
مثيالتها يف عام 2015
ــــــــــــــــــ

0%

6%

18%

33%

290.000

450,000

14%

عدد رؤوس الماعز
والضأن والجمال واألبقار
لعام  2019بنسبة زيادة
 %12عن عام 2015
ــــــــــــــــــ

29%

نوع
المحصول

المحاصيل الحقلية
الكميــة
(طن)

القيمــة
(ألف درهم)

الخضراوات

زادت الثــروة الحيوانيــة فــي اإلمــارة خــال الفتــرة
 2019 – 2015إلــى  450ألــف رأس مــن الماعــز
والضــأن والجمــال واألبقــار عــام  2019مقارنــة بـــ
 403ألــف رأس عــام  2015بنســبة زيــادة  ،%12أغلبها
كان مــن الماعــز وبنســبة  %77عــام  ،2019ثــم يليــه
فــي المرتبــة الثانيــة لمكونــات الثــروة الحيوانيــة
الضــأن بنســبة  ،%19وأقلهمــا الجمــال واألبقــار
وبنســب  %2و %1.6علــى التوالــي ،علمــاً أن غالبيــة
الثــروة التــي تــم التعامــل معهــا فــي أســواق البيــع
فــي اإلمــارة مســتوردة مــن دول كالهند وباكســتان
والصومــال والســودان وأســتراليا وكازاخســتان
وغيرهــا ،وقــد ســاعدت هــذه األعــداد علــى ســد
الطلــب المحلــي وتصديــر أعــداد كبيــرة منهــا

جدول ( )2كمية وقيمة إنتاج المحاصيل الحقلية والخضراوات وأشجار الفاكهة في اإلمارة
أشجار الفاكهة

 .2اإلنتاج الحيواني:

إلــى اإلمــارات األخــرى وإلــى الــدول المجــاورة ،مــع

المجمـــوع

عــدم إغفــال األعــداد التــي تربــى فــي حظائــر خاصــة
مــن قبــل المواطنيــن وتســتخدم لســد حاجتهــم

الكميــة
(طن)

القيمــة
(ألف درهم)

الكميــة
(طن)

القيمــة
(ألف درهم)

الكميــة
(طن)

القيمــة
(ألف درهم)

االســتهالكية أحيانــاً وللتجــارة أحيانــاَ أخــرى.

2015

196,853 128,019

56,939

119,750

51,026

335,230

235,984

651,833

أمــا عــن أهميــة الثــروة الحيوانيــة فــي رأس الخيمــة

2016

183,683 120,061

44,788

93,251

53,732

353,072

218,581

630,006

إلــى إجمالــي الدولــة ،فتشــير األرقــام أنهــا تراوحــت

2017

263,143 172,181

78,540

162,064

33,015

236,426

283,736

661633

بيــن  %8.3كأدنــى نســبة عــام  2015و %9.0كأعلــى

2018

192,361 125,501

82,501

224,054

34,457

203,879

242,459

620294

2019

293,849 194,618

60,300

150,764

35,454

209,221

290,372

653834

نســبة عــام  ،2019وبلغــت بالمعــدل  %8.6خــال
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جدول رقم ( :)3أعداد الثروة الحيوانية في اإلمارة حسب النوع
2016

2017

2018

2019

2015

النـــوع

312342

332793

339565

346732

الضأن

82392

83836

84618

85636

86849

األبقار

5343

5427

5672

5840

7227

الجمال

8295

8742

9124

9277

9285

306489

الماعز

مجموع اإلمارة

402519

410347

432207

440318

450093

مجموع الدولة

4865400

4887791

4985912

5066991

4989588

8.4%

8.7%

8.7%

9.0%

8.3%

رأس الخيمة /الدولة%

المصدر :وزارة التغير المناخي والبيئة

شكل رقم ( :)2أعداد الثروة الحيوانية في رأس الخيمة حسب النوع لعام 2019

2%

2%

19%

77%

ثالثاً  -اإلنتاجية في القطاع الزراعي

 .1اإلنتاجية في مزارع المحاصيل الحقلية:
شــهدت كميــة إنتــاج المحاصيــل الحقليــة وقيمتهــا تذبذبــاً بســيطاً أحيانــاً
وملحوظــاً أحيانــاً أخــرى خــال الفتــرة  2019-2015رغــم التقــارب فــي
المســاحات المزروعــة حــول معدلهــا  13.6ألــف دونــم للفتــرة ،2018-2015
أمــا بالنســبة لعــام  2019فقــد قفــزت المســاحة المزروعــة إلــى  34.1ألــف دونــم

بنســبة قاربــت  %148مقارنــة بعــام  ،2018لــم يقابلهــا زيــادة كبيــرة فــي اإلنتــاج
ســواء بالطــن أو بالدرهــم ،األمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى إنتاجيــة الدونــم
حيــث بلغــت قرابــة  6طــن و 9ألــف درهــم فــي عــام  2019بعــد أن كانتــا  9طــن
و 14ألــف درهــم عــام  2018علــى التوالــي .انظــر الجــدول رقــم (.)4
جدول ( )4إنتاجية المحاصيل الحقلية والخضراوات والفواكه باإلمارة
اإلنتــاجية إنتاجية مزارع المحاصيل
الحقلية

الخضراوات

الفواكه

إنتاجية الدونم

إنتاجية الدونم

إنتاجية الدونم

إنتاجية الدونم

إنتاجية الدونم

إنتاجية الدونم

(طن)

(ألف درهم)

(طن)

(ألف درهم)

(طن)

(ألف درهم)

2015

9.5

14.6

4.3

9.0

1.7

11.2

2016

8.9

13.6

4.1

8.5

1.7

11.2

2017

12.7

19.4

5.4

11.1

1.0

7.5

2018

9.1

14.0

5.6

15.3

1.1

6.4

2019

5.7

8.6

3.7

9.2

0.9

5.4
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إنتاجية مزارع

إنتاجية مزارع

34100

دونم هي المساحة
المزروعة لعام 2019
بزيادة قدرها  %148عن
العام 2018
ــــــــــــــــــ
انخفاض يف كمية
اإلنتاج وقيمته يف
مزارع الخضروات يف
العام  2019مقارنة
بالعام  2018رغم زيادة
المساحة المزروعة
ــــــــــــــــــ
تحسن طفيف يف
إنتاجية مزارع الفاكهة
للعام  2019مقارنة
بالعام  2018رغم زيادة
المساحات المزروعة
بنسبة % 21
ــــــــــــــــــ

 .2اإلنتاجية في مزارع الخضراوات:
أمــا بالنســبة إلــى إنتاجيــة مــزارع الخضــراوات فقــد
شــهدت زيــادة فــي الكميــة والقيمــة خــال الفتــرة
 ،2018-2015رغــم وجــود انخفــاض فــي عــام ،2016
غيــر أنهــا تراجعــت فــي عــام  2019إلــى ( )4طــن و
( )9ألــف درهــم علــى التوالــي مــن  6طــن و 15ألــف
درهــم فــي العــام الــذي ســبقه ،نتيجــة لالنخفــاض
الملحــوظ فــي كميــة اإلنتــاج وقيمتــه فــي العــام
 2019مقارنــة بالعــام  ،2018رغــم زيــادة المســاحات
المزروعــة بهــا عــام  2019بنســبة  %11مقارنــة
بالعــام الــذي ســبقه .انظــر الجــدول رقــم (.)1
 .3اإلنتاجية في مزارع الفواكه:
مــن جانــب آخــر ،شــهدت إنتاجيــة مــزارع الفواكــه
تراجعــاً ملحوظــاً

فــي الكميــة والقيمــة خــال

الفتــرة  2019-2015وبنســبة ( )% 47و ( )%52علــى
التوالــي .نتيجــة لتراجــع كميــة اإلنتــاج وقيمتــه طيلــة
تحســنها بعــض الشــيء عــام 2019
الفتــرة ،رغــم
ّ

مقارنــة بالعــام  ،2018ورغــم زيــادة المســاحات
المزروعــة بنســبة  %21مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه.
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مـــال وأعمـــال

تقاريـــر إحصائيـــــة

|

أهــم التحــدايت الــي تواجــه القطــاع
الزراعــي هــي محدوديــة األرايض
الزراعيــة يف إمــارة رأس الخميــة،
ونقــص امليــاه الزراعيــة وملوحهتــا،
تســويق املنتجــات املحليــة يف ظــل
املنافســة الشــديدة وارتفــاع كلفــة
املنتــج خاصــة يف مــوامس اإلنتــاج
اإلنتـــاج ،ممـــا يعـــرض المـــزارع للخســـارة وتـــرك
العم ــل الزراع ــي .لذل ــك ال ب ــد م ــن ترش ــيد تكالي ــف
اإلنت ــاج وزي ــادة الدع ــم الحكومــي أو ف ــرض ضرائ ــب
أحيانـــاً علـــى المنتجـــات الزراعيـــة المســـتوردة
المتاحـــة محليـــاً أو منـــع دخولهـــا إلـــى الدولـــة
مؤقتـــاً أو كلمـــا دعـــت الضـــرورة لذلـــك.

الخاتمــــة
شـــهد اإلنتـــاج الزراعـــي علـــى مســـتوى الدولـــة
واإلمـــارة زيـــادة ملحوظـــة خـــال الفتـــرة -2015
 2019وبنس ــية  %28و %23عل ــى التوالــي ،بفض ــل

رابعا -التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
يمكن تلخيص التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بما يلي:
 .1محدوديـــة األراضـــي الزراعيـــة فـــي اإلمـــارة ،نتيجـــة تزايـــد زحـــف
المش ــاريع الس ــكنية والترفيهي ــة عليه ــا .وق ــد ش ــجعت ال ــوزارة الزراع ــة
العاموديـــة والمائيـــة كطـــرق مثلـــى للزراعـــة بالمناطـــق الصحراويـــة
واألماكـــن التـــي تعانـــي مـــن نقـــص األراضـــي ،ومـــن محاصيلهـــا الخيـــار
والطماط ــم االعتيادي ــة والكرزي ــة والفلف ــل والخ ــس والفراول ــة والفط ــر.
 .2نق ــص المي ــاه الزراعي ــة وملوحته ــا ،وق ــد اعتم ــدت األس ــاليب الزراعي ــة
المائيـــة والعاموديـــة كبديـــل ،وطـــرق الـــري الحديثـــة .وكذلـــك تقنيـــات
تدويـــر الميـــاه وابتـــكار أدوات إلنتـــاج الميـــاه مـــن مصـــادر غيـــر مســـتغلة
كالضب ــاب أو م ــن اله ــواء .وفــي ه ــذا الس ــياق تطل ــق ش ــركة أب ــو ظب ــي
لطاقــة المســتقبل (مصــدر) فــي أغســطس  ،2021مــع شــركائها ،مشــروعاً
الس ــتخراج المي ــاه م ــن اله ــواء بكمي ــات تجاري ــة وبص ــورة متواصل ــة.
 .3تســـويق المنتجـــات الزراعيـــة المحليـــة ،وتعمـــل الـــوزارة علـــى وضـــع
اس ــتراتيجية لمعالج ــة ه ــذا التح ــدي ،بإج ــراء تعاق ــدات محلي ــة لتس ــويق
منتجـــات المزارعيـــن لحيـــن تأســـيس هيئـــة شـــبه حكوميـــة تأخـــذ علـــى
عاتقهـــا مســـؤولية تعبئـــة ونقـــل وتســـويق المنتجـــات الزراعيـــة فـــي

التشـــجيع والدعـــم الـــذي تقدمـــه وزارة التغيـــر
ـمال
المناخــي والبيئ ــة وال ــذي ينبغ ــي أن يك ــون أش ـ ً
وخاضعـــاً للمراجعـــة لتطويـــر مجمـــل القطـــاع

الزراعـــي ،وإلنجـــاح سياســـة اإلمـــارات لألمـــن
الغذائ ــي واس ــتدامته ،خاص ــة بع ــد تفش ــي في ــروس
كورونـــا وتأثيـــره علـــى سالســـل اإلمـــداد ،وخلـــق
ف ــرص عم ــل واس ــتثمارات زراعي ــة جدي ــدة للك ــوادر
الوطنيـــة رغـــم التحديـــات ،حيـــث وقعـــت الـــوزارة
ع ــدة مذك ــرات تفاه ــم م ــع القط ــاع الخ ــاص لتوفي ــر
مدخ ــات اإلنت ــاج والتروي ــج والتس ــويق للمنتج ــات
الزراعيـــة المحليـــة ،كذلـــك تبنيهـــا ودعمهـــا
األفـــكار اإلبداعيـــة خصوصـــاً الزراعـــة التـــي تعتمـــد
علـــى تقنيـــات االستشـــعار عـــن بعـــد والزراعـــة
المائيـــة والعاموديـــة ونظـــم الـــري المســـتدام
وغيرهـــا .لتجـــاوز التحديـــات وتحقيـــق القطـــاع
ألهداف ــه وتعزي ــز مس ــاهمته فــي اقتص ــاد الدول ــة
واإلمـــارة.
المصادر:

مختل ــف إم ــارات الدول ــة ،إضاف ــة إلــى تقدي ــم الدع ــم والخب ــرة واالستش ــارة
للمزارعيـــن.

 .1وزارة التغير المناخي والبيئة.

 .2المركز اإلتحادي للتنافسية واإلحصاء.

 .4المنافســـة الشـــديدة وارتفـــاع كلفـــة المنتـــج ،خاصـــة فـــي مواســـم

.3مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات
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نحـــو القمــــة

علــى مــدار الخمســين عامــاً الماضيــة حققــت

دولــة اإلمــارات نجاحــات اســتثنائية وأضحت
وجهــة للنمــو واالســتثمار والتنميــة
االقتصاديــة الشــاملة وجــودة الحيــاة

30

اقتصــــــاديـــــ ــات
تنميــــــــــــــــــــــ ــة
تطويـــــر الـــذات

|

نحـــو القمـــــة

اقتصاديــــات

|

“مش ــاريع الخمس ــين” تؤس ــس ل ــدورة جدي ــدة م ــن ج ــذب االس ــتثمارات الخارجي ــة

اإلمــارات ..بيئــة عامليــة لالســتمثار
وامتيازات تنافســية للمستمثرين
يف موقــع مثالــي بيــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا ،وفي قلب ســوق كبير ومتنــوع يضم أضخم االســتثمارات
يف االقتصــاد وخطــوط التجــارة الدوليــة تقــع دولــة اإلمــارات التــي تبعــد  8ســاعات بالطائــرة عــن 4
مليــارات نســمة يشــكلون أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم.
وتتبــع دولــة اإلمــارات سياســات اســتثمارية ،منحتهــا

الماضــي  2020مقارنــة بعــام  ،2019حيــث بلغــت  19.88مليــار

مكانــة متميــزة عالميــاً  ،وجعلتهــا وجهــة لالســتثمارات

دوالر وذلــك علــى الرغــم مــن تداعيــات جائحــة “كوفيــد ”19التــي

األجنبيــة المباشــرة الباحثــة عــن بيئــة اســتثمارية

ألقــت أثــرت علــى حجــم االســتثمار والتجــارة واقتصــادات العالــم،

متكاملــة وفــرص نمــو انطالقــاً مــن سياســاتها القائمــة علــى

وارتفــع الرصيــد التراكمــي لتدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر

المرونــة واالنفتــاح علــى االســتثمار الخارجــي ،والبحــث عــن أســواق

الداخــل لنحــو  174مليــار دوالر ،محققــاً نمــواً بنســبة  %12.9خــال

صاعــدة لالســتثمار فيهــا ،حيــث يمكــن للمســتثمرين ورواد

الفتــرة ذاتهــا.

األعمــال األجانــب إنشــاء الشــركات بملكيــة كاملــة فــي معظــم

اإلمــارات حتــى مطلــع عــام  2020بحســب القــارات وفقــاً لحجمهــا

القطاعات في دولة اإلمارات.

كالتالــي :آســيا ،التــي أتــت منهــا النســبة األكبــر مــن االســتثمارات،

مشاريـــع الخمســين ...ومزيــد مــن
جــذب االســتثمارات

ويأتــي

اإلعــان

عــن

“مشــاريع

الخمســين” ،فــي هــذا التوقيــت ،ليعزز
هــذه المميــزات االســتثمارية ،ويمنــح
المزيــد مــن الزخــم لالســتثمارات
الداخليــة ،ويســتقطب مزيــداً مــن
االســتثمارات

الخارجيــة،

وتــوزع رصيــد االســتثمارات االجنبيــة المباشــرة الــواردة إلــى دولــة

ومــع

تخصيــص  58مليــار درهــم ضمــن

ثــم أوروبــا ،تلتهــا أمريــكا الشــمالية،

دولـة اإلمـارات بيئـة اسـتمثارية
عاملية ،بسبب املوقع االسرتاتيجي،
واالحتياطيـات املاليـة القويـة،
وصناديـق الرثوة السـيادية الكبرية،
واإلنفـاق الحكومـي القـوي ،علاوة
عىل توفري الطاقة أبسـعار تنافسـية

ثــم أفريقيــا .وأمــا علــى صعيــد الــدول
فتأتــي فــي مقدمــة الــدول التــي أتــت
منهــا االســتثمارات األجنبيــة المملكــة
المتحــدة وآيرلنــدا الشــمالية ،وفــي
المرتبــة الثانيــة الهنــد ،والثالثــة الصيــن،
والرابعــة الجــزر العــذراء البريطانيــة،
والســعودية خامســاً  ،ثــم سويســرا،
وفرنســا ،وهولنــدا ،وأمريــكا ،واليابــان.

الموازنــة العامــة لالتحــاد عــام  2021كمصروفــات مــن أجــل

أمــا عــن القطاعــات التــي تــوزع فيهــا رصيــد االســتثمارات

اســتكمال المشــاريع الوطنيــة الحيويــة وتهيئــة بيئــة تشــريعية

المباشــرة الــواردة إلــى الدولــة حتــى مطلــع  ،2020فجــاءت تجــارة

محفــزة للنمــو واالزدهــار االقتصــادي .تحظــى دولــة اإلمــارات

الجملــة والتجزئــة والمركبــات فــي المرتبــة األولــى ،واألنشــطة

باســتقرار اقتصــادي كبيــر ،وبيئــة اســتثمارية واعــدة ،بســبب

العقاريــة فــي المرتبــة الثانيــة ،فيمــا جــاءت األنشــطة الماليــة

الموقــع االســتراتيجي ،واالحتياطيــات الماليــة القويــة ،وصناديــق

وأنشــطة التأميــن فــي المرتبــة الثالثــة ،والتعديــن واســتغالل

الثــروة الســيادية الكبيــرة ،واإلنفــاق الحكومــي القوي والمســتمر،

المحاجــر فــي المرتبــة الرابعــة ،ثــم الصناعــة التحويليــة فــي المرتبــة

عــاوة علــى توفيــر الطاقــة بأســعار تنافســية.

الخامســة ،تالهــا قطــاع التشــييد ،ثــم األنشــطة المهنيــة والعلميــة

وحققــت االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة الــواردة إلــى دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة نمــواً بنســبة  %44.2خــال العــام

والتقنيــة ،ثــم قطاعــات إمــدادات الكهربــاء والغــاز وتكييــف
الهــواء ،والنقــل والتخزيــن ،ثــم المعلومــات واالتصــاالت.
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بالعــام الماضــي  ،2020ومتفوقــة بذلــك علــى عــدد مــن االقتصــادات
العالميــة الكبــرى.
وحســب تقريــر االســتثمار األجنبــي المباشــر العالمــي للعــام
“ 2021األونكتــاد” ،جــاءت دولــة اإلمــارات فــي المرتبــة األولــى عربيــاً
وإقليميــاً و 15عالميــاً مــن حيــث قدرتهــا علــى جــذب االســتثمار
األجنبــي المباشــر بحســب نتائــج تقريــر االســتثمار األجنبــي المباشــر
العالمــي للعــام  2021الصــادر عــن مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة
والتنميــة “األونكتــاد” ،الــذي يرصــد نتائــج االســتثمار األجنبــي المباشــر
لعــام  2020فــي دول العالــم مقارنــة مــع .2019
وجــاءت اإلمــارات فــي المرتبــة األولــى أيضــاً علــى مســتوى الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا مســتحوذة علــى نحــو  ،40.2%مــن إجمالــي
تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر الــواردة إلــى هــذه المنطقــة.
تتمتــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باســتقرار ونمــو طويــل
األمــد ،وبلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي  421مليــار دوالر فــي العــام
 ،2020وتتميــز بإنفــاق حكومــي ثابــت ،وسياســة تنويــع اقتصــادي،
وتتصــدر اإلمــارات المؤشــرات العالميــة حيــث تحتــل المرتبــة الثانيــة
عالميــاً فــي األصــول الماليــة مــن صناديــق الثــروة الســيادية ،والمركــز
عالميــا فــي مؤشــر األداء اللوجســتي (رقــم  1فــي المنطقــة)،
11
ً

عالميــا فــي جــودة البنيــة التحتيــة (رقــم  1فــي المنطقــة)،
والمركــز 12
ً
والمرتبــة  13عالميــاً فــي تدفــق االســتثمار األجنبــي المباشــر الصــادر

عالميــا فــي تقريــر
للعــام ( 2020األولــى بالمنطقــة) ،والمركــز 16
ً

عالميــا
ســهولة ممارســة األعمــال (رقــم  1فــي المنطقــة) ،والمركــز 25
ً

فــي تقريــر التنافســية العالميــة الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي
العالمــي (رقــم  1فــي المنطقــة) .وتشــغل اإلمــارات مكانــة رائــدة
عالميــاً واقليميــاً فــي التجــارة الســلعية حيــث تحتــل المرتبــة الثالثــة

ً
ً
وإقلمييا
عربيا
جاءت دولة اإلمارات يف املرتبة األوىل
ً
عامليـا مـن حيـث قدرهتـا عىل جذب االسـتمثار
و15
األجنبي املبـارش بحسـب نتائـج تقريـر االسـتمثار
األجنبي املبـارش العاملـي للعـام  2021الصـادر عن
مؤمتـر األمم املتحدة للتجارة والتمنية “األونكتاد”

عالميــاً فــي إعــادة التصديــر والمرتبــة األولــى عربيــاً  ،وهــي ضمــن قائمــة
أهــم عشــرين دولــة مصــدرة عالميــاً وأيضــاً ضمــن قائمــة أهــم  20دولــة
فــي الــواردات عالميــاً .

ميــزات تنافسيـة
تتميــز اإلمــارات بتكاليــف تمويــل تنافســية ومســتويات عاليــة مــن
الســيولة ونظــام مصرفــي قــوي ،وتضخــم منخفــض ،وتعريفــات
جمركيــة منخفضــة تتــراوح بيــن صفــر و  %5لجميــع الســلع تقريبــاً  ،وال

جـذب االستثمــارات األجنبيــة

اإلمــارات علــى تنميــة شــبكة اتفاقياتهــا الخاصــة بتبــادل المعلومــات

تشــجع دولــة اإلمــارات االســتثمار األجنبــي المباشــر الداخــل إليهــا

وتجنــب االزدواج الضريبــي ،كمــا ّ
وقعــت  117اتفاقيــة
الضريبيــة
ّ

بتهيئــة بيئــة أعمــال مشــجعة ،ذات تنافســية عالميــة ،تمتلــك كل

ازدواج ضريبــي ســارية مــع دول عبــر القــارات الخمــس ،بمــا فــي ذلــك

مقومــات الجــذب والتمكيــن ،والعمــل علــى تطويرهــا والترويــج

معظــم الشــركاء التجارييــن لإلمــارات.

للفــرص واإلمكانــات االســتثمارية لزيــادة حجــم االســتثمارات األجنبيــة،

وال توجــد قيــود علــى النقد األجنبي أو حركة األمــوال والتحويالت،

واســتقطابها مــن دول بعينهــا ،وفــي قطاعــات بعينهــا ،بمــا يضمــن

ولديهــا اقتصــاد ديناميكــي ومتنــوع ،وقطــاع مصرفــي قــوي

اســتدامتها وتحقيــق قيمــة مضافــة لالقتصــاد الوطنــي.

ومربــح ،مــع صنــدوق ســيادي قــوي ،ولوائــح مواتيــة لالســتثمارات

وحلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة األولــى عربيــاً
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توجــد ضرائــب تجاريــة علــى الشــركات أو علــى الدخــل ،وتعمــل دولــة

األجنبيــة ،ومنــاخ عمــل نوعــي ،وبنيــة تحتيــة حديثــة ومتطــورة للنقــل

وإقليميــاً والـــ  15عالميــاً فــي مؤشــر كيرنــي للثقــة فــي االســتثمار

والخدمــات اللوجســتية ،ومــوارد هيدروكربونيــة ،وتتميــز بالمرونــة

األجنبــي المباشــر للعــام الجــاري  ،2021متقدمــة أربــع مراتــب مقارنــة

لممارســة األعمــال التجاريــة فــي أي مــكان فــي الدولــة ،وتمتلــك

|

نحـــو القمـــــة

اقتصاديــــات

|

تستهدف مشـاريع الخمسين مختلـف فئـات
املجمتـع مـن مواطنين ومقميين ،والقطاعين
العـام والخـاص ،وتسـاهم يف تحقيـق قفـزات
نوعيـة يف االقتصـاد الوطني لمضـان الحيـاة
الكرميـة لشـعب اإلمـارات واألجيـال القادمـة
بأنهــا ماهــرة ومتعــددة الثقافــات ومتنوعــة ،واللغتــان العربيــة
واإلنجليزيــة همــا اللغتــان الرئيســتان ،كمــا تســتخدم اللغــات الرئيســية
األخــرى علــى نطــاق واســع.
واحتلــت اإلمــارات المرتبــة  16عالميــاً  ،وفقــاً لتقريــر ســهولة
ممارســة األعمــال الصــادر عــن البنــك الدولــي لعــام  ،2020والمرتبــة
عالميــا فــي “دفــع الضرائــب” و”الحصــول علــى الكهربــاء”،
األولــى
ً

عالميــا فــي “التعامــل مــع تصاريــح البنــاء” ،والمرتبــة
والمرتبــة الثانيــة
ً
العاشــرة عالميــاً فــي “تســجيل الممتلــكات” و”حمايــة المســتثمرين
األقليــة”.

مشاريــع ومبـــادرات
تســاهم “مشــاريع الخمســين” فــي تحقيــق قفــزات نوعيــة لالقتصــاد
الوطنــي ،والــذي يعــد أولويــة وطنيــة قصــوى لحكومــة اإلمــارات،
والعامــل األساســي لضمــان الحيــاة الكريمــة لشــعبها واألجيــال
مناطــق حــرة متعــددة التخصصــات ،إذ توجــد أكثــر مــن  40منطقــة

القادمــة ،حيــث تســتهدف المشــاريع كافــة أفــراد المجتمــع مــن

حــرة متخصصــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتشــجع دولــة

مواطنيــن ومقيميــن ،والقطاعيــن العــام والخــاص ،كمــا انهــا ســتؤدي

اإلمــارات نمــو القطــاع الخــاص والمنافســة وتربطهــا عالقــات قويــة

إلــى زيــادة جاذبيــة البيئــة االســتثمارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

مــع االتحــادات التجاريــة اإلقليميــة والدوليــة ،وهــي عضــو منظمــة

المتحــدة ،وســوف تســتقطب المزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة ،خالل

التجــارة العالميــة ( )WTOومنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى

الســنوات القليلــة المقبلــة بفضــل المشــاريع والمبــادرات المتميــزة.

( ،)GAFTAوترتبــط باتفاقيــات تجــارة حــرة مــع رابطــة التجــارة الحــرة

يخضــع االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي دولــة اإلمــارات إلــى

األوروبيــة ،وســنغافورة ،واالتحــاد األوروبــي ،وعــدد مــن الــدول،

مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )19لســنة  ،2018والــذي يهــدف إلــى

ّ
ّ
ووقعــت مــا يقــرب مــن
ووقعــت معاهــدات تجاريــة ودوليــة رئيســية،

تعزيــز البيئــة االســتثمارية والترويــج لجــذب االســتثمار األجنبــي إلــى

 134اتفاقيــة لحمايــة وتشــجيع االســتثمارات مــع شــركائها التجارييــن.

دولــة اإلمــارات وتوســيع قاعــدة اإلنتــاج وتنويعــه والمعرفــة والتطويــر

ولديهــا قوانينهــا الخاصــة بشــأن منــع غســل األمــوال ونقــل

ونقــل واســتقطاب التكنولوجيــا المتطــورة.

البضائــع غيــر المشــروعة وتنظيــم االســتيراد والتصديــر ،وهــي عضــو

وشــهدت الدولــة فــي عــام  2021خطــوة كبيــرة بتطويــر البيئــة

فــي المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ،وتحمــي الدولــة حقــوق

االســتثمارية إذ ســمحت بملكيــة أجنبيــة بنســبة  %100للشــركات

الملكيــة الفكريــة والعالمــات التجاريــة ولديهــا قوانيــن لمكافحــة

فــي معظــم القطاعــات .ويتيــح قانــون االســتثمار األجنبــي المباشــر

القرصنــة.

للشــركات األجنبيــة ملكيــة مباشــرة تصــل لنســبة  %100فــي قطاعــات

ً
حديثــا إطــاق نظــام التأشــيرات لجــذب القــوى العاملــة
وتــم

معينــة مدرجــة فــي “قائمــة القطاعــات اإليجابيــة” للمســتثمر األجنبــي.

المؤهلــة فــي القطاعــات الصحيــة والعلميــة والبحثيــة والتكنولوجيــة

وبحســب القانــون المطبــق علــى مشــاريع االســتثمار األجنبــي المباشــر،

والثقافيــة ،حيــث تســعى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى أن

ال يوجــد حاجــة للمســتثمر إلــى شــريك محلــي (مواطــن) فــي قطاعــات

تكــون أول حاضنــة للمهنييــن ذوي المهــارات العاليــة ورأس المــال

معينــة ،وقبــل صــدور هــذا القانــون كان يحــق للمســتثمرين األجانــب تملــك

البشــري الموهــوب فــي القطاعــات االقتصاديــة الديناميكيــة ،وتتميــز

 %49فقــط مــن رأســمال الشــركات المؤسســة داخــل اإلمــارات.

المواهــب والقــوى العاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

كمــا يتيــح قانــون االســتثمار األجنبــي المباشــر عــدة حوافــز
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ﺧﻄﻮط ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ
 400ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

أﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎع ﻓﻀﺎﺋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺟﻮ ٌ
ﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ
ﺧﻄﻮط ّ
 250ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻗﻄﺎع ﺻﺤﻲ
ُﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً

أﻛﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﻄﻮط ﻣﻼﺣﻴﺔ
ﻋﺒﺮ  88ﻣﻴﻨﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻣﺮﻛﺰٌ
ّ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻟﻠﺪول اﻷﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎً

ﻣﻄﺎرات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ٍ
10
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎر اﻷﻛﺜﺮ ازدﺣﺎﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

#اﻹﻣﺎرات_اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ_اﻟﻤﺘﺤﺪة
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ﺛﺮوة ﺳﻴﺎدﻳﺔ
ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟـ  4ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن درﻫﻢ

اﻹﻣﺎرات
ﻋﺮﺑﻴـــــــــﺔ اﻟﺠﺬور
ﻋﺎﻟﻤﻴـــــﺔ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت

|

نحـــو القمـــــة

اقتصاديــــات

|

حظــي قطــاع البنيــة التحتيــة واالقتصاديــة فــي
الدولــة بـــ  4.5مليــار درهــم مــن ميزانيــة ،2021

وتقدمــت اإلمــارات  5مراتــب فــي محــور البنيــة
التحتيــة وحــازت علــى المركــز  28عالميــاً

ومزايــا تتضمــن ضمــان عــدم الحجــز علــى أمــوال المشــروع أو مصادرتهــا

حظــي قطــاع البنيــة التحتيــة واالقتصاديــة فــي الدولــة بـــ  4.5مليــار

إال بحكــم قضائــي ،والتعامــل مــع شــركات االســتثمار األجنبــي المرخصــة

درهــم مــن ميزانيــة  ،2021وتقدمــت اإلمــارات  5مراتــب فــي محــور البنيــة

معاملــة الشــركات الوطنيــة ،ونســبة تملــك  ،%100وضمــان حــق االنتفــاع

التحتيــة وحــازت علــى المركــز  28عالميــاً فــي تقريــر الكتــاب الســنوي

بالعقــارات ،وإجــراء التحويــات الماليــة خــارج الدولــة ،وضمــان ســرية

للتنافســية العالميــة  2020الصــادر عــن مركــز التنافســية العالمــي التابــع

المعلومــات الفنيــة واالقتصاديــة والماليــة والمبــادرات االســتثمارية.

للمعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة بمدينــة لــوزان السويســرية.

أمــا االمتيــازات اإلضافيــة فتشــمل إدخــال شــريك أو عــدد مــن الشــركاء،

تقــدم اإلمــارات تســهيالت لالســتثمار األجنبــي الداخــل لإلمــارات فــي

ونقــل الملكيــة إلــى مســتثمر جديــد ،وتعديــل عقــد التأســيس أو النظــام

كل المجــاالت وخاصــة فــي قطاعــات الصناعــة ،والرعايــة الصحيــة ،والعلــوم

األساســي ،وتغييــر الشــكل القانونــي للشــركة ،واالندمــاج أو االســتحواذ أو

الجينيــة ،وتكنولوجيــا الميــاه ،والتكنولوجيــا الزراعيــة ،والتكنولوجيــا

التصفيــة.

الماليــة ،وقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،والبيــع بالتجزئــة
وأســواق التجــارة اإللكترونيــة ،والفضــاء والســياحة الفضائيــة ،والســياحة

تشريعــات تدعـم األعمــال واالستثمـــارات

العالجيــة واالستشــفائية ،والتعليــم ،والطاقــة المتجــددة ،والتنقــل الذكــي،

لــم تــأت المكانــة االقتصاديــة المرموقــة التــي وصلــت إليهــا دولــة اإلمــارات

وسالســل التوريــد ،والخدمــات اللوجســتية ،والترفيــه والبــث واأللعــاب.

علــى مســتوى المنطقــة والعالــم مــن فــراغ ،بــل جــاء ذلــك بفضــل تهيئــة

وعبــر الســنوات نجحــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتحقيــق

البنيــة التشــريعية الالزمــة لنمــو وازدهــار االقتصــاد ،عبر قوانين وتشــريعات

مكانــة رائــدة علــى خريطــة االســتثمارات الخارجيــة ،ســواء القادمــة إليهــا

لدعــم األعمــال واالســتثمارات فــي شــتى المجــاالت االقتصاديــة.

أو الخارجــة منهــا ،حيــث تشــجع المســتثمرين اإلماراتييــن علــى تعزيــز

فقــد ســنت الدولــة مــع مطلــع األلفيــة قانونــاً بهــدف تنظيــم وحمايــة
الملكيــة الصناعيــة لبــراءات االختــراع والرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،كمــا
أصــدرت الجهــات المعنيــة حزمــة مــن القــرارات والتعاميــم لتأطيــر عمليــة
حوكمــة الشــركات.

اســتثماراتهم فــي الخــارج ،وتوجيههــم نحــو األســواق الواعــدة والقطاعــات
ذات األهميــة لعقــد شــراكات تجاريــة واســتثمارية جديــدة فــي العالــم.
وتســعى دولــة اإلمــارات عبــر وزارتهــا ومؤسســاتها ذات العالقــة إلــى
توســيع قنــوات التعــاون االســتثمارية والتجاريــة ،وفتــح أســواق ووجهــات

كمــا اعتمــدت حكومــة اإلمــارات قانــون اإلفــاس بمــا يحقــق التــوازن

جديــدة للصــادرات واالســتثمارات اإلماراتيــة انســجاماً مــع توجهــات الدولــة

بيــن مصالــح الدائنيــن فــي مواجهــة المدينيــن وتمكينهــم مــن الحصــول

فــي تنويــع أســواقها الخارجيــة ،وخاصــة األســواق الناشــئة التــي تطــرح فرصــاً

علــى حقوقهــم .ويعــد قانــون اإلعســار حالــة قانونيــة فريــدة تعكــس

مميــزة لالســتثمارات ،وتتمتــع بمعــدالت نمــو مرتفعــة ،وبالمقابــل تعمــل

ـا
ريــادة اإلطــار التشــريعي فــي دولــة اإلمــارات ،ومــن خــال منــح المديــن أجـ ً

علــى تســهيل دخــول المســتثمرين العالمييــن إلــى أســواقها ومنحهــم

لســداد ديونــه دون أن ُيلحــق هــذا األجــل ضــرراً بالدائــن.

مزايــا فريــدة
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التواصل مع المستهلكين غير المتصلين باإلنترنت

االســراتيجات الواجب
تبنهيــا لبنــاء حمــات
تســويقية انجحــــــــة
تلتــزم المؤسســات اليــوم ،أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،بتبنــي

 -مثــل تنزيــل التطبيــق أو درجــة معينــة مــن التعــرض للجمهــور

اســتراتيجيات شــاملة تتــوج بإجــراءات فعالــة لتحقيــق

المســتهدف.

أهــداف طويلــة األجــل .وبصــرف النظــر عــن القطــاع ،تحــدد

بالنســبة للشــركات التــي تســتهدف تســويق األداء فــي دول

االســتراتيجيات التنظيميــة بوضــوح أولويــات العمــل ،وتوفــر خارطــة

مجلــس التعــاون الخليجــي ،يكتســب الموضــوع أهميــة اســتثنائية.

طريــق تشــمل األنشــطة الحيويــة ونوعيــة الموظفيــن الذيــن يمتلكــون

وتفخــر دول المنطقــة كحاضنــة لإلعــان الرقمــي بجميــع أشــكاله،

القــدرات الالزمــة لدفــع الشــركة وترجمــة الطموحــات إلــى واقــع

بتغلغــل اإلنترنــت اإلجمالــي بنســبة  % 92تقريبــاً  ،وهــو معــدل أعلــى

ملمــوس .إال أن ذلــك ال يعنــي بــأن كل مــا ذكــر أعــاه يجســد إحــدى

بكثيــر مــن المعــدل العالمــي البالــغ  .%54علــى صعيــد آخــر ،مــن

النتائــج المفروضــة ،حيــث يعتبــر الوضــع الطبيعــي الجديــد ملــيء

المتوقــع أن يصــل اإلنفــاق علــى اإلعالنــات الرقميــة إلــى  6.51مليــار

بالتحديــات التــي تعرقــل مســيرة التقــدم ،الســيما مــع الدرجــات غيــر

دوالر أمريكــي ،بينمــا تتمتــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي بواحــد

المســبوقة مــن عــدم اليقيــن .ومــن المعلــوم أن كل شــركة تتبــع

مــن أعلــى معــدالت اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي

اســتراتيجيات تنظيميــة خاصــة ،مــا يعــزز أهميــة قيــاس النتائــج ،وقــد

جميــع أنحــاء العالــم ،حيــث تتصــدر اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر

ظهــر شــكل معيــن مــن أشــكال التســويق كخيــار قابــل للتطبيــق

المشــهد العالمــي بنســبة .%99

إلثبات مستوى النجاح وقيادته في ظل األوضاع القائمة.

تسويق األداء:
وتتجــه العديــد مــن المؤسســات ،فــي عصــر ُيتوقــع فيــه تحقيــق

التســويق وتبنيهــا مــع الوقــت علــى نحــو غيــر مســبوق .وبالفعــل،

النتائــج والمطالبــة بهــا علــى قــدم المســاواة ،إلــى إعطــاء األولويــة
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أهمية التسويق باألداء:
مــع وضــع هــذا الواقــع فــي االعتبــار ،مــن المؤكــد أن تتزايــد شــعبية
تطــورت هــذه الممارســة بســرعة علــى نطــاق واســع ،عبــر الجمــع بيــن

لتنفيــذ عمليــات تســويق األداء عبــر اســتراتيجياتها الخاصــة .بعبــارات

اإلعــان واالبتــكار لمســاعدة المؤسســات علــى تجــاوز اســتمرارية

بســيطة ،يشــير تســويق األداء إلــى برامــج التســويق واإلعــان الرقميــة،

األعمــال إلنشــاء عــروض قيمــة فريــدة مــع تنميــة ملفــات التعريــف

حيــث تحصــل الشــركات علــى خدمــات مؤسســية متخصصــة وتفــي

الخاصــة بهــم ،وتوســيع قواعــد المســتخدمين ،وزيــادة اإليــرادات .فــي

بالتزاماتهــا ،لناحيــة الدفــع بعــد اكتمــال أو تســليم إجــراءات محــددة

الوقــت نفســه ،يتيــح تســويق األداء القــدرة علــى قياس عائد االســتثمار

|

تمتتــع دول مجلس التعــاون الخليجي
بواحــد مــن أعــى معــدالت اســتخدام
وســائل التواصــل االجمتاعــي يف
جميــع أنحــاء العــامل ،حيــث تتصــدر
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر
املهشــد العاملــي بنســبة %99

نحـــو القمـــــة
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الترويجــي األخــرى تســاهم فــي تشــجيع العمــاء
مــع توفيــر نفــس المزايــا .ويمكــن لمجمــوع
العالمــات التجاريــة والمســوقين المحلييــن – الــذي
يضــم الصناعــات التقليديــة وتطبيقــات األجهــزة
المحمولــة -اســتخدام تطبيقــات الناشــرين مثــل
شــيرإت  SHAREitكمنصــة للتســويق والنمــو وقــد
أصبــح تســويق األداء والقــدرة علــى قيــاس المعالــم

ييس

جــزء ال يتجــزأ مــن االســتراتيجية التنظيميــة عبــر
العديــد مــن القنــوات المتاحــة إلطــاق الحمــات
وتحقيــق نتائــج إيجابيــة .وقــد تــم ذكــر تأثيــر وســائل
التواصــل االجتماعــي فــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ســابقاً  ،حيــث تعتبــر اإلعالنــات عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــي ،بمثابــة قنــاة فاعلــة
للوصــول إلــى عمــاء جــدد وجذبهــم ،مــع العديــد
مــن أشــكال اإلعالنــات وطــرق الدفــع المتاحــة
الستكشــافها.

أنواع اإلعالن:
وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الخيــارات
المتاحــة ،فــإن إعالنــات محــرك البحــث واإلعالنــات
تكامــا فــي
المصــورة همــا مــن أكثــر العناصــر
ً
عالــم تســويق األداء ،باســتخدام نهــج الســحب

فــي الوقــت الفعلــي ( ،)ROIويقــدم فــي النهايــة ســيناريوهات مربحــة
لجميــع األطــراف المعنيــة .ومــن المؤكــد أن يــؤدي ذلــك ،إلــى توفيــر

والدفــع علــى التوالــي .ولتوضيــح هــذا النهــج ،تظهــر اإلعالنــات علــى

المزيــد مــن المزايــا الناجمــة عــن الفوائــد المذكــورة أعــاه للمعلنيــن،

شــبكة البحــث ألولئــك الذيــن يبحثــون بالفعــل عــن منتــج أو خدمــة

بينمــا يتلقــى الناشــرون الذيــن يقفــون وراء الحمــات إيــرادات ضخمــة،

مــا فقــط ،بينمــا تظهــر اإلعالنــات الصوريــة فــي المواضــع المدفوعــة

مقابــل تقديــم النتائــج واكتســاب المزيــد مــن األعمــال.

بنــاء علــى بعــض معاييــر االســتهداف المنصــوص عليهــا .ويــؤدي
ً

مــن وجهــة نظــر المعلنيــن ،يعــد إعــداد الناشــرين للمســاهمة فــي

األول إلــى توفيــر قــدر أكبــر مــن التعــرض ،حيــث يتــم تشــغيل الغالبيــة

زيــادة عائــد االســتثمار إلــى أقصــى حــد ،واالرتقــاء بمســتوى القيمــة،

العظمــى مــن التفاعــات عبــر اإلنترنــت مــن خــال محــركات البحــث -

أمــر أساســي لعــدة أســباب .أو ًال ،يعــد تســويق األداء وســيلة لقيــاس

مــع مدفوعــات الناشــر التــي تتــم بعــد النقــر علــى اإلعالنــات وإعــادة

النجــاح بعــدة طــرق .يتمثــل األول فــي جــذب العمــاء المحتمليــن،

توجيــه المســتخدمين النهائييــن إلــى الصفحــة المقصــودة للمؤسســة

وهــو أمــر غايــة فــي األهميــة لناحيــة جــذب اهتمــام الجماهيــر

المعنيــة .علــى صعيــد آخــر ،تعتبــر اإلعالنــات الصوريــة مفيــدة للغايــة،

المســتهدفة ،حيــث يقــدم الناشــرون العالمــات التجاريــة للعمــاء

بنــاء
نظــراً لتوفيــر ميــزات مرئيــة جذابــة ،تســتهدف المســتخدمين
ً

المحتمليــن ،إضافــة إلــى الترويــج للعــروض.

علــى اهتماماتهــم وخصائصهــم الســكانية ،مــع ســداد المدفوعــات
عنــد التحويــل الناجــح للصفحــة المقصــودة .ويتمثــل الشــيء الوحيــد

أشكال التسويق باألداء:

المشــترك بينهمــا ،فــي أن تنفيذهمــا بشــكل صحيــح ،يحقــق نتائــج

ويتمثــل األمــر اآلخــر فــي عــدد المــرات التــي يتــم فيهــا تنزيــل التطبيــق،

مرضيــة للحمــات اإلعالنيــة.

األمــر الــذي ينطبــق علــى مؤسســة تمتلــك تطبيــق خــاص بهــا .ويــروج

نظــراً الهتمــام المؤسســات باستشــراف المســتقبل ،مــع الســعي

الناشــرون لتطبيقــات المعلنيــن والمزايــا التــي يقدمونهــا ،مــا يــؤدي

لتحقيــق تطلعاتهــا التجاريــة ،فــإن تســويق األداء يمثــل عنصراً أساســياً

إلــى زيــادة أعــداد مــرات التنزيــل بشــكل كبيــر ،مــا يــؤدي بــدوره إلــى

فــي أي اســتراتيجية تنظيميــة .كمــا يمكــن للمعلنيــن بدعــم مــن

زيــادة المبيعــات واألربــاح .مــن المهــم فــي هــذا اإلطــار مالحظــة أن

الناشــرين ذوي الخبــرة والــذكاء ،جنــي ثمــار الخدمــات التــي يقدمونهــا،

تســويق األداء غيــر مقيــد مــن حيــث الخيــارات المتعلقــة بكيفيــة

متجاوزيــن العديــد مــن المراحــل فــي رحلــة تســاهم فــي تحقيــق نجــاح

تحقيــق النتائــج ،ومــع ذلــك فــإن اإلعالنــات وأشــكال المحتــوى

تجــاري مســتدام
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وحيــث ورد فــي المــادة ( )270مــن قانــون
العقوبــات ســالف الذكــر النــص علــى مايلــي:
(يعاقــب بالعقوبــة المقــررة فــي المــادة الســابقة
كل موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة امتنــع
عمــداً وبغيــر حــق عــن تنفيــذ حكــم أو أمــر صــادر مــن
إحــدى المحاكــم بعــد مضــي ثمانيــة أيــام مــن إنــذاره
رســمياً بالتنفيــذ متــى كان تنفيــذ الحكــم أو األمــر
داخــا فــي اختصاصــه).
ً

2/1

وللتعليــق علــى هــذه المــادة نعــرض المبــدأ
القانونــي الــذي أوردتــه المحكمــة االتحاديــة فــي

هل يجوز للموظف العام
أن ميتنع عن تنفيذ حكم قضايئ؟

قضائهــا الصــادر بتاريــخ  2004/5/10حيــث جــاء
فــي حكــم وحيــد عثــر عليــه تطبيقــاً لهــذه المــادة
كمــا يلــي:
وحيــث أن المــادة ( )270مــن قانــون العقوبــات
االتحــادي رقــم ( )3لســنة  1987الــواردة فــي
الفصــل الثالــث مــن البــاب الثالــث الخــاص بتعطيــل
اإلجــراءات القضائيــة نصــت علــى أنــه“ :يعاقــب
بالعقوبــة المقــررة فــي المــادة الســابقة [ الحبــس
مــدة ال تجــاوز ســنتين وبغرامــة ال تجــاوز عشــرين

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال نعــرض ً
أول مــن هــو الموظــف العــام
والمكلف بخدمة عامة:
جــاء بالقانــون االتحــادي رقــم ( )3لســنة  1987بشــأن إصــدار قانــون
العقوبــات بالمــادة الخامســة منــه  -وفقــاً ألخــر تعديــل تشــريعي لهــا
بتاريــخ  - 2016/9/29مــا يلــي“ :يعــد موظفــاً عامــاً فــي حكــم هــذا القانــون،
كل مــن يشــغل وظيفــة اتحاديــة أو محليــة ســواء كانــت تشــريعية أو
تنفيذيــة أو إداريــة أو قضائيــة ،وســواء أكان معينــا ًأو منتخبــاً  ،ومنهــم:

إعـداد القاضـي  /إيهــاب القوني

المستشــار القانـوني المنتدب لدى
دائرة التنمية االقتصادية  -وعضو
لجنة التشريع في رأس الخيمة

 .1القائمــون بأعبــاء الســلطة العامــة والعاملــون فــي الــوزارات والدوائــر
الحكوميــة.
 .2منتسبو القوات المسلحة.
 .3العاملون في األجهزة األمنية.

 .4أعضــاء الســلطة القضائيــة ورؤســاء المجالــس التشــريعية واالستشــارية والبلديــة
وأعضاؤهــا.
.5

كل مــن فوضتــه إحــدى الســلطات العامــة القيــام بعمــل معيــن ،وذلــك فــي حــدود

العمــل المفــوض فيــه.
 .6رؤســاء مجالــس اإلدارات وأعضاؤهــا والمديــرون وســائر العامليــن فــي الهيئــات
والمؤسســات العامــة ،والشــركات المملوكــة كليــاً أو جزئيــاً للحكومــة االتحاديــة أو
الحكومــات المحليــة.
 .7رؤســاء مجالــس اإلدارات وأعضاؤهــا والمديــرون وســائر العامليــن فــي الجمعيــات
والمؤسســات ذات النفــع العــام.
ويعتبــر مكلفــاً بخدمــة عامــة فــي حكــم هــذا القانــون ،كل مــن ال يدخــل فــي الفئــات

ألــف درهــم أو أحــدى هاتيــن العقوبتيــن  /م 269
عقوبــات ] كل موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة
عامــة أمتنــع عمـ ًـدا وبغيــر وجــه عــن تنفيــذ حكــم أو
أمــر صــادر مــن أحــدى المحاكــم بعــد مضــى ثمانيــة
أيــام مــن إنــذاره رســمياً بالتنفيــذ ،متــى كان تنفيــذ
داخــا فــي اختصاصــه” .والواضــح
الحكــم أو األمــر
ً

مــن هــذا النــص أنــه جــاء مطلقــاً مــن كل قيــد ومــن
ثــم ينســحب حكمــه علــى مــا تصــدره المحكمــة مــن
أحــكام وأوامــر – وليــس فيــه مــا يفيــد قصــره علــى
األحــكام دون األوامــر وال يوجــد مــا يفيــد تخصيــص
الحكــم الــوارد بــه،
ويتطلــب القانــون لتطبيــق المــادة ( )270مــن
قانــون العقوبــات توافــر األركان اآلتيــة:
 .1أن يكــون المتهــم موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً
بخدمــة عامــة مختــص بتنفيــذ الحكــم أو األمــر
 .2أن يتوافــر ركناهــا المــادي والمعنــوي والركــن
المــادي يتحقــق بمجــرد االمتنــاع بغيــر حــق عــن
تنفيــذ حكــم المحكمــة أو األمــر الصــادر منهــا وأن
يقتــرن هـــذا االمتنــاع بالقصــد الجنائــي الــذي هــو
مجــرد علــم الجانــي بأنــه ال ينفــذ حكــم المحكمــة أو
األمــر الصــادر منهــا إليــه بالتنفيــذ.

المنصــوص عليهــا فــي البنــود الســابقة ،ويقــوم بــأداء عمــل يتصــل بالخدمــة العامــة بنــاء
علــى تكليــف صــادر إليــه مــن موظــف عــام يملــك هــذا التكليــف بمقتضــى القوانيــن أو النظــم
المقــررة وذلــك بالنســبة إلــى العمــل المكلــف بــه.
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تعيينـــات جديــدة

|

بدر العلماء

رئيساً لمجلس إدارة “شركة مجموعة بريد اإلمارات”
أعلنــت “شــركة مجموعــة بريــد اإلمــارات” ،عــن تعييــن
بــدر ســليم ســلطان العلمــاء رئيســاً لمجلــس إدارتهــا،

إيفا موشايد

ليقــود بذلــك المرحلــة المقبلــة مــن مســيرة التحــول

مديـراً عامـاً لفنـدق دبـل تري من هيلتـون رأس الخيمــة

يتمتــع بــه
التــي تشــهدها المجموعــة ،بالنظــر لمــا
ّ

كشــف دبــل تــري مــن هيلتــون رأس الخيمــة عــن تعييــن إيفــا موشــايد فــي منصــب مديــرة

مــن مهــارات قياديــة ورؤيــة اســتباقية وخبــرات

الفنــدق؛ مســتفيداً مــن خبرتهــا التــي تمتــد إلــى  16عامــاً فــي قطــاع الفنــادق ،بمــا فيهــا

متنوعــة للقيــام بهــذا الــدور .ويمثــل هــذا التعييــن

فنــدق هيلتــون ماينــز فــي ألمانيــا الــذي بــدأت مســيرتها المهنيــة فيــه .وشــغلت إيفــا

خطــوة إيجابيــة ودعمــاً لجهــود “شــركة مجموعــة

موشــايد العديــد مــن المناصــب فــي ألمانيــا واإلمــارات وغيرهــا مــن الــدول خــال فتــرة

بريــد اإلمــارات” فــي إطــار مســاعيها الحثيثــة لتنويــع

عملهــا مــع فنــادق هيلتــون؛ وســتكمل عامهــا الســادس فــي رأس الخيمــة بعــد اســتالم

محفظتهــا االســتثمارية والتحــول الرقمــي وتوســيع

منصبهــا الجديــد فــي دبــل تــري مــن هيلتــون رأس الخيمــة ،لتثــري مســيرتها كمديــرة

عملياتهــا وتنويــع منتجاتهــا بمــا يســاهم فــي دعــم

تطويــر أعمــال المجموعــة لعــدد مــن فنــادق هيلتــون فــي اإلمــارة بيــن عامــي 2016

وتعزيــز عالمتهــا التجاريــة عبــر األســواق المحليــة

ـرة للفنــدق ،ســتتولى إيفا موشــايد
و .2021وانطالقــاً مــن مهامهــا الجديــدة باعتبارهــا مديـ ً

واإلقليميــة والدوليــة.

مســؤولية تعزيــز األداء التشــغيلي والتجــاري لفنــدق دبــل تــري مــن هيلتــون رأس الخيمــة.

آالن قدوم

مديـراً عامـاً لفـرع سافـوي الشـرق األوسـط
عينــت “ســافوى” ( )Savoyeآالن قــدوم مديــراً عامــاً لفرعهــا فــي الشــرق األوســط .وبانضمــام
قــدوم إلــى فريــق عملهــا ،ســتعمل شــركة “ســافوى” علــى تعزيــز اســتراتيجيتها طويلــة األمــد
والهادفــة ألن تصبــح أحــد أبــرز المزوديــن لحلــول سلســلة اإلمــداد فــي المنطقــة ،والجمــع بيــن
توفيــر المعــدات والبرمجيــات وفقــاً الحتياجــات العمــاء كتركيــب األنظمــة اليدويــة ،أو شــبه
اآلليــة ،أو اآلليــة ،أو عاليــة األتمتــة أو الروبوتيــة.
ويأتــي تعييــن قــدوم فــي هــذا المنصــب نظــراً إلــى خبراتــه الســابقة ومعرفتــه فــي المجــال،
حيــث كــرس أكثــر مــن ســت ســنوات مــن حياتــه المهنيــة لصناعــة الخدمــات اللوجســتية فــي
منطقــة الشــرق األوســط ،ممــا أكســبه خبــرة ومعرفــة تقنيــة حــول األتمتــة وإدارة المخــازن،
وهــو مــا ســيكون مفيــداً لعمليــات “ســافوى” اليوميــة.
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فــي ظــل الغمــوض وعــدم اتضــاح الرؤيــة أصبــح

مــن الصعــب التخطيــط للمســتقبل علــى المــدى
القصيــر إال أن هنــاك أدوات جديــدة لتخطيــط

المشــاريع فرضــت نفســها علــى مجتمــع األعمــال

ماذا عن التخطيط وخطط األعمال ؟
مــن الصعــب للغايــة التخطيــط للمســتقبل حتــى
علــى المــدى القصيــر فــي ظــل الغمــوض وعــدم
إتضــاح الرؤيــة والتغييــر المســتمر الــذي يصعــب
التنبــؤ بــه ،بغــض النظــر عــن طبيعــة العمــل .وقــد
عــرض الــذي عصــف بالتخطيــط التنظيمــي وتوقعــات
األعمــال التجاريــة .ولذلــك ،بــات التكيــف مــع التغييــر
المســتمر أكثــر مــن مجــرد ضــرورة ،هــذا وال يــزال
التفكيــر فــي المســتقبل أمــراً محتومــاً  ،إال أن أدوات
جديــدة لتخطيــط المشــاريع فرضــت نفســها ،جعلــت

تحـول األعمــال...
ّ
هــل هـو اختيــــاري

إعداد  /عماد الدين أوبيري
خبير تطوير أعمـــال

2/1

ما الذي قد يتغيـر جذريـاً ؟
إن الواقــع والنظــام االقتصــادي الجديــد يظهــران أن أدوار القطاعيــن العــام
والخــاص ومســؤولياتهما قــد تغيــرت تغيــراً جذريــاً حيــث لــم تعــد الحكومــات

ســؤال يطــرح نفســه بإلحــاح فــي

مســؤولة وحدهــا عــن الدعــم والتنميــة االقتصاديــة ،وينطبــق الشــيء نفســه

عالــم األعمــال اليــوم ،والمفارقــة

علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة.

العجيبــة هنــا أن هــذا الســؤال لــم يعــد صالحــاً

إن نجــاح الشــركات واســتدامتها مشــروطان بكيفيــة تكيــف األعمــال مــع

فــي حــد ذاتــه! ببســاطة ألن التغييــر يحــدث

التغييــر ومــدى مرونتهــا ومــدى قابليتهــا للتحــول واإلندمــاج واإلنخــراط فــي

بغــض النظــر عــن الخيــار الــذي نتخــذه إزاء ذلــك

النظــام الجديــد ،هــذا ومــن المتوقــع أن لــن تســتند معاييــر نجــاح األعمــال بعــد

! فــي هــذا العــدد ،اخترنــا أن نتطــرق إلــى

اآلن إلــى مقــدار الربــح  ،أو عــدد الموظفيــن أو مــدى النفــاذ لألســواق التجاريــة

موضــوع فــي غايــة األهميــة و نتــدارس ســوية

الدوليــة؛ بعبــارة أخــرى فــإن الشــركات المطلعــة والمســتنيرة بغــض النظــر عــن

مــع قرائنــا األعــزاء مــن مجتمــع األعمــال

وضعهــا المالــي ســوف تتنافــس تنافســاً محمومــاً فــي ظــل اقتصــاد قائــم علــى

والمهنييــن وأصحــاب المصلحــة محاولــة منــا

المعرفــة ،ونظــام يقصــي تلقائيــا مــن لــم يلتحــق بالركــب.

لإلجابــة علــى بعــض التســاؤالت العديــدة التــي فرضــت نفســها جــرا ء جائحــة
 COVID-19التــي أخــذت مجتمــع األعمــال علــى حيــن غــرة و عصفــت بتأثيــرات غيــر

كيف يمكن التصدي للتحديات المالية؟

مســبوقة ،ومــن بيــن المخــاوف واألســئلة الملحــة هــي  :كيــف يمكننــا أن نُ كيــف

وتشــعر معظــم الشــركات بالقلــق إزاء هــذه المســألة الحاســمة“ .نحــن بحاجــة

ونوائــم أعمالنــا مــع المســتجدات حاضــراً
ومســتقبال؟ ومــا الــذي تغيــر بشــكل
ً

إلــى الحفــاظ علــى بقائنــا و كســب العيــش! كيــف يتأتــى لنــا ذلــك قــي ظــل

دائم ؟ وكيف علينا أن نتأقلم ونحافظ على ديمومة و صيرورة أعمالنا؟

كل هــذا؟” قــد يقــول البعــض! حســناً  ،يمكــن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال فقــط
مــن خــال الســلوك التنظيمــي لألعمــال نفســها وكيــف تتصــرف الشــركات أو

هل التحول رقمي فقط؟

تتفاعــل مــع الواقــع الجديــد! لقــد رأينــا أن العديــد مــن الشــركات مالــت إلــى

يتبــادر فــي ذهــن معظــم الشــركات بــأن التحــول هــو التحــول الرقمــي و حســب.

الخيــار الحتمــي بتقليــص عــدد الموظفيــن أو االســتغناء عــن مــوارد بشــرية

إنــه مــن المؤكــد أن الرقمنــة هــي واحــدة مــن بيــن عــدد ال يحصــى مــن الشــروط

كخيــار ،وخفــض التكلفــة والميزانيــة وفقــاً لحتميــة قــد تبــدو بديهيــةـ ولكــن

األساســية للعصــر الجديــد ،فــي حيــن أن أعمالنــا االفتراضيــة التــي فرضت نفســها

هــل هــذا هــو الحــل حقــاً ؟ ربمــا قــد يكــون هنــاك خيــارات أكثــر ممــا قــد يعتقــد

علينــا والتجــارة اإللكترونيــة وغيرهــا مــن وســائل ممارســة األعمــال التجاريــة

المــرء أو يظنــه بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :إنشــاء تحالفــات

أصبحــت أمــراً البــد منــه ،هــذا وقــد ظهــرت متطلبــات مهمــة أخــرى جنبــاً إلــى

وشــراكات ،ومقايضــة الخدمــات والســلع ،وتقليــل المنافســة مــن خــال

جنــب مــع األدوات الجديــدة التــي بتنــا نســتخدمها فــي محاولــة منــا للحفــاظ

التعــاون والتبــادل والنقــل المعرفــي ،وغيــر ذلــك الكثيــر مــن الســبل.

علــى اســتمرارية األعمــال .
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مــن “الســيناريوهات” تحــل محــل “الخطــط”.

يتبــع من العدد القادم ...

|

حقق أهداف رشكتك
مبساعدة التسويق
الرقمي
التســويق الرقمــي هــو مجــال متطــور ،حيــث
تتغيــر االتجاهــات بســرعة ،لــذا يجــب أن تبقــى
علــى اطــاع دائــم فيمــا يتعلقــب االســتراتيجيات
الجديــدة واألدوات المســتحدثة التــي تســاعدك

فــي تحديــد جمهــورك المســتهدف وتحقيــق
النتائــج المرجــوة .إليــك  4كتــب فــي هــذا المجــال:

نحـــو القمـــــة

تنميــة الــذات

|

فن التسويق الرقمي
تأليــــف سيمون سينك
ــــــــــــــــــــــــ

يقــدم المؤلــف منهجيــة مبتكــرة للتســويق الرقمــي الناجــح،
ترتكــز علــى العميــل مــن خــال عكــس رغباتــه واحتياجاتــه
وتفضيالتــه وميولــه ،حيــث ال يتعلــق تطــور التســويق الرقمــي
بالعالمــات التجاريــة بــل بممارســة المســتهلكين وتحقيــق
مزيــد مــن التحكــم فــي اختياراتهــم .حيــث يمكنــك معرفــة
مــا يفكــر فيــه العميــل بالفعــل وتنطلــق مــن هنــاك ،بــد ًال
ـبقا  ،يمكنــك باســتمرار
مــن المــوارد التــي يتــم تحميلهــا مسـ ً
بنــاء علــى تفاعــات حقيقيــة مــع عمــاء
تعديــل نهجــك
ً
حقيقييــن كل يــوم.

التسويق الرقمي

خطة تسويق من صفحة واحدة

استراتيجية التسويق الرقمي

تأليف :ديف شافي وفيونا إليس شادوك

تأليف :آالن ديب

تأليف :سيمون كينغ نورث

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

ـامال
ـا شـ ً
يوفــر كتــاب التســويق الرقمــي دليـ ً

يعـــرض الكتـــاب خطـــة تســـويقية مبســـطة

يعتبـــر الكتـــاب بمثابـــة خارطـــة طريـــق

حــول كيفيــة اســتفادة الشــركات مــن الوســائط

تــكاد تتألــف حرفيــاً مــن صفحــة واحــدة مقســمة

مثاليـــة تبســـط اســـتراتيجية التســـويق الرقمـــي

الرقميــة والتكنولوجيــا لتحقيــق أهدافهــا

إلــى تســعة مربعــات ســتمكنك مــن وضــع خطــة

التســويقية ،حيــث يربــط بيــن نظريــات التســويق

تســـويق متطـــورة خاصـــة تمـــر بمراحـــل ثـــاث

محســـنة وقابلـــة للقيـــاس.
لتحقيـــق نتائـــج
ّ

ً
بـــدل مـــن
صياغـــة أفضـــل إســـتراتيجية للشـــركة

الرقمــي والخبــرة العمليــة ألبــرز الشــركات

وهـــي المرحلـــة التـــي تســـبق عمليـــة التســـويق

تقديـــم نمـــوذج واحـــد يناســـب كل الشـــركات.

العاملــة فــي هــذا المجــال ،كمــا يعــرض أطــر

تتضم ــن تحدي ــد الس ــوق المس ــتهدف والرس ــالة

يمنح ــك ه ــذا الكت ــاب األدوات الالزم ــة لتصمي ــم

عمــل محكمــة لتطويــر اســتراتيجية تســويق

والقنـــوات التـــي تمكنـــك مـــن الوصـــول إلـــى

اســـتراتيجيتك الخاصـــة وفقـــاَ الحتياجـــات

رقميــة عبــر تقنياتهــا الرئيســة بمــا فــي ذلــك

هـــذا الســـوق ،تليهـــا مرحلـــة عمليـــة التســـويق

عمل ــك الفري ــدة .يحل ــل ه ــذا الكت ــاب التقني ــات

التســويق عبــر البحــث وتحســين التحويــل

وتقـــوم بتحويـــل العمـــاء المتوقعيـــن إلـــى

األساس ــية ومنص ــات التس ــويق الرقمــي بم ــا فــي

واالتصــاالت الرقميــة باســتخدام الوســائط

عمـــاء حالييـــن يشـــترون منـــك ،أمـــا مرحلـــة مـــا

ذلـــك :وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ،وتســـويق

االجتماعيــة كمنصــات التواصــل االجتماعــي مثــل

بعـــد عمليـــة التســـويق فتؤكـــد علـــى اكتســـاب

المحت ــوى ،وتحس ــين مح ــرك البح ــث ،وتس ــويق

تويتــر وفيــس بــوك.

والء العميـــل.

المحتـــوى وتجربـــة المســـتخدم ووالء العمـــاء.
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رأس الخمية
تســتقبل أعــى عدد
مــن الــزوار خــال
يوليــو املــايض

أخبــــــار سياحيـــــــة
تطوير وتنميـــــــــــــة
وجهتــــــــــــــــــــــ ــي

اســتقبلت إمــارة رأس الخيمــة أعلــى عــدد مــن الــزوار علــى اإلطــاق خــال شــهر
يوليــو الماضــي بلــغ  109041زائــر ،وجــاء هــذا االنتعــاش فــي أعــداد الــزوار وفقــاً
لمــا أعلنتــه هيئــة رأس الخيمــة لتنميــة الســياحة ،مدعومــاً بافتتــاح فنــدق هامبتــون مــن
هيلتــون والــذي اســتقبل فــي أســابيعه األولــى أكثــر مــن  6آالف ضيــف ،وتأتــي هــذه األرقــام
فــي أعقــاب تخفيــف القيــود المفروضــة علــى الســفر مــن المملكــة المتحــدة إلــى دولــة
اإلمارات ونقلها من القائمة الحمراء إلى قائمة “العنبر” في  8أغسطس.
وخــال النصــف األول مــن العــام  ،2021اســتقبلت إمــارة رأس الخيمــة أكثــر مــن 223580
زائــر دولــي و 206844مقيــم فــي الدولــة ،ممــا أتــاح لهــا تســجيل حجــوزات قدرهــا 855165
ليلــة فــي فنادقهــا .وســجلت اإلمــارة أيضــاً معــد ًال نســبته  %98لرضــا العمــاء خــال النصــف
األول مــن العــام الجــاري ،وهــو األعلــى علــى اإلطــاق فــي تاريخهــا وفقــاً لشــركة “نيلســون”
المتخصصــة باإلحصائيــات والبيانــات ،عــاوة علــى أعلــى نتيجــة ضمــن مؤشــر “صافــي نقــاط
الترويــج” بيــن الــزوار الدولييــن خــال الســنوات القليلــة الماضيــة.
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رأس الخيمة تحتضن أكبر فنادق هامبتون باي هيلتون في العالم :
بتصميمــه الملهــم وبمدخــل للبهــو يبلــغ ارتفاعــه ثالثــة أضعــاف المدخــل المعتــاد وبتصميــم
عصــري الرتفاعــات الواجهــات .وإطــاالت ســاحرة علــى الخليــج العربــي علــى امتــداد غرفــه
الـــ ،515مــع شــاطئ مميــز بطــول  750متــر ،افتتــح فنــدق “هامبتــون بــاي هيلتــون” فــي رأس
المطـ ّـور الرئيســي لمشــاريع التملّ ــك الحـ ّـر فــي إمــارة
الخيمــة أبوابــه أمــام النــزالء ،ورحبــت شــركة “مرجــان”ُ ،

عــد
رأس الخيمــة ،بافتتــاح أكبــر فنــادق “هامبتــون بــاي هيلتــون” فــي العالــم بجزيــرة المرجــان التــي تُ ّ
فضلــة فــي
الم ّ
مشــروع التطويــر العقــاري الرائــد للشــركة وإحــدى الوجهــات الســياحية واالســتثمارية ُ
المنطقة.

وتبلــغ القيمــة التطويريــة لفنــدق “هامبتــون بــاي هيلتــون” ،وهــو رابــع عالمــة تجاريــة عالميــة للفنــادق
وسيســهم افتتــاح هــذا الفنــدق بتعزيــز
تفتــح أبوابهــا فــي جزيــرة المرجــان 450 ،مليــون درهــم إماراتــي.
ُ
عــروض الضيافــة فــي الجزيــرة ودعم اســتراتيجية
تنميــة الســياحة فــي رأس الخيمــة .وتُ عتبــر إمارة
رأس الخيمــة ،التــي منحهــا مجلــس التعــاون
الخليجــي لقــب عاصمــة الســياحة الخليجيــة
لعــام  ،2021أول مدينــة فــي العالــم تحصــل
علــى اعتمــاد المدينــة “اآلمنــة” مــن ِقبــل “بيــرو

وق ــع االختي ــار عل ــى جزي ــرة المرج ــان م ــن
قبـــل الشـــركة المطـــورة للفنـــدق نظـــراً

لموقعهـــا الفريـــد واإلمكانـــات الهائلـــة
لمشـــروعات التطويـــر العقـــاري فيهـــا

وأول إمــارة تنــال ختــم “الســفر اآلمــن” مــن المجلــس العالمــي للســفر والســياحة.
فيريتــاس”ّ ،

رأس الخيمــة تســتضيف فعاليــة الكــروس

فيــت “مايهيــم ديــزرت هيــت” خــال شــهر

نوفمبــر المقبــل

تســتعد إمــارة رأس الخيمــة ،الســتضافة
“مايهيــم ديــزرت هيــت” علــى مــدار يومــي
 12و 13نوفمبــر بالشــراكة مــع نجــم رياضــة
الكــروس فيــت ريتــش فرونينــج جونيــور الحائــز
علــى لقــب “صاحــب أفضــل لياقــة بدنيــة فــي العالم”
أربــع مــرات وشــركة “مايهيــم نيشــن” العالميــة
الرائــدة فــي ألعــاب “كــروس فيــت” ،ومجموعــة مــن
الالعبيــن الهــواة والمحترفيــن فــي رياضــة الكــروس

وقــال المهنــدس عبــدهللا العبدولــي ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة مرجــان“ :مــن خــال افتتــاح فنــدق

فيــت مــن جميــع أنحــاء العالــم ،وســتتولى “راك

’هامبتــون بــاي هيلتــون‘ الجديــد فــي جزيــرة المرجــان أمــام النــزالء ،اكتســبت رأس الخيمــة وجهــة ضيافــة

للترفيــه” ،الشــركة الفرعية التابعة لـــ “راك للضيافة

جديــدة ُيمكــن للــزوار اختيارهــا ،مــا يضمــن لهــم الحصــول علــى خدمــات عالميــة المســتوى وأســلوب حيــاة

القابضــة” ،مهمــة تنظيــم فعاليــة الكــروس فــي

ينعمــون بــه بأجــواء مــن االســترخاء علــى شــواطئها.”...

“جــروف فيليــج” وكورنيــش القواســم فــي اإلمــارة،

ومــن جانبــه ،قــال المهنــدس محمــد حنفــي ،ممثــل المالــك بشــركة “محمــد رقيــط العقاريــة” ،الشــركة

لتكــون أول مهرجــان “كــروس فيــت” تســتضيفه

المالكــة للفنــدق ..“ :وقــع اختيارنــا علــى جزيــرة المرجــان نظــراً لموقعهــا الفريــد واإلمكانــات الهائلــة

الشــركة خــارج الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وجــاء

لمشــروع التطويــر العقــاري فيهــا .واســتوحينا اإللهــام لذلــك مــن أدائهــا القــوي فــي الترحيــب بالســياح

اختيــار إمــارة رأس الخيمــة الســتضافة هــذه

مــن مختلــف أنحــاء العالــم”.

الفعاليــة بفضــل مقوماتهــا االســتثنائية وخبراتهــا

وتضـ ّـم جزيــرة المرجــان أكثــر مــن  2,100غرفــة فندقيــة جاهــزة الســتقبال النــزالء ،تُ شـ ّـغلها عالمــات تجاريــة

الواســعة فــي تنظيــم األحــداث الرياضيــة الشــهيرة

مرموقــة مــن قبــل الفنــدق الجديــد إلــى جانــب فنــادق “ريكســوس” وفنــادق ومنتجعــات “هيلتــون”
ـا عــن أكثــر مــن ألفــي وحــدة ســكنية تشــكل مســاكن “بــاب
و“فنــادق ريكســوس” ،و”آكــور للفنــادق” ،فضـ ً
البحــر” ،و”باســيفيك” مــن مجموعــة “ســيليكت.

عالميــاً  ،عــاوة علــى طبيعتهــا المتنوعــة والخالبــة
التــي ســتنال استحســان المشــاركين وســتوفر لهــم
مزيداً من التحديات.
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خمسة تجارب ال تفوتكم يف

دافوس عامصة الرايضات الشتوية
إعداد  /زينة عبود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عىل نهر الندويسر يف مقاطعة براتيقو يف كانتون غروباندن بسويسرا تغفو مدينة دافوس عىل ارتفاع يزيد عن  1560متراً ،وتقدم نفسها كأكبر
منتجع يف جبال األلب ،ومحطة لقضاء عطلة جبلية مفعمة باإلثارة ،ونظرا ً لخصوصيتها أصبحت دافوس وجهة شعبية لألثرياء والمرضى
الباحثين عن العالج الطبيعي ،وذلك ألن المناخ الفريد للوادي المرتفع يوصى به من قبل األطباء للمصابين بأمراض الرئة.
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بحيــرة دافــوس

رحــالت القطــار في دافــوس

تعــد البحيــرة وجهــة ســياحية مفضلــة خــال موســم الصيــف

ال شــيء يضاهــي رحلــة فــي قطــار كالســيكي يمــر

وتقــع فــي الطــرف الشــمالي الشــرقي مــن المدينــة ،يمكنكــم

مــن داخــل الجبــال علــى جســر معلــق فــوق أعمــدة

هنــاك االســتمتاع بممارســة الســباحة والذهــاب فــي رحلــة

مقوســة لتــرى تلــك المناظــر البانوراميــة الخالبــة،

بالقــارب أو ممارســة رياضــات ركــوب األمــواج واإلبحــار،

علــى متــن أشــهر خطــي ســكك حديــدة فــي العالــم

والمنطقــة موقــع لتجمعــات الســناجب األليفــة والتــي عــادة مــا

قطــار جالســير الســريع وهــو أبطــأ قطــار ســريع فــي

تتجمــع حــول زوار الحديقــة بحثــاً عــن الطعــام.

العالــم ويعبــر جبــال األلــب السويســرية الــى فيليــس

منتزه المغامرة بارك دافوس

لتــرى جبــال ماتهــورن االســطورية وقطــار بيرنينــا

يقــع أســفل ممــر  Flüela Passمتنـ ّـزه المغامــرات حيــث يمكــن

الســريع حيــث يمــر عبــر نطــاق بيرنينــا ليصــل تيرانــو

أن تشــارك أطفالــك المغامــرات واللعــب وســط األشــجار ،حيــث

فــي إيطاليــا.

توجــد بعــض ألعــاب المغامــرات كالجســور المتأرجحــة والحوائط

هنــاك مرشــد صوتــي علــى متــن القطــار يشــرح لــك

الخشــبية الموجــودة فــوق األشــجار والقفــز بالحبــال وغيرهــا مــن

العجائــب الطبيعيــة أثنــاء مــرور القطــار عليهــا

األلعــاب المثيــرة.

لتراهــا رؤيــة بانوراميــة خالبــة.
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أكثــر تجـارب التــزلج متعــة في العالم
توفــر دافــوس مجموعــة مــن أفضــل
مواقــع التزلــج علــى الجليــد فــي العالــم،
وعــدد مــن مســارات المشــي وســط مناطــق
طبيعيــة خالبــة ،حيــث تعــد دافــوس عاصمــة
الرياضــات الشــتوية لهــواة التزلــج علــى الثلــج
والتزلــج علــى الجليــد القادميــن مــن جميــع
أنحــاء العالــم .علــى ارتفاعــات تتــراوح بيــن
 1124و 2844م ،ســيجد الزائــرون  58مصعــد
تزلــج ،و  320كــم مــن المنحــدرات ،و75كــم
مــن مســارات التزلــج عبــر البــاد ،وحلبتــي
تزلــج اصطناعيتيــن ،وأكبــر حلبــة جليــد
طبيعــي فــي أوروبــا ليتزلــج النــاس عليهــا أو
ليلعبــوا الكرلنــغ ،أمــا ياكوبســهورن فهــو
المــكان المناســب للمتزلجيــن علــى الجليــد

متحـف كيرشنـــر
يعــد المتحــف مــن أجمــل األماكــن الســياحية
فــي سويســرا ،افتتــح فــي الثمانينيــات تخليــداً
لذكــرى الرســام األلمانــي الشــهير إرنســت
لودفيــغ كيرشــنر ،وهــو حاليــاً موطــن ألكبــر
مجموعــة مــن أعمــال كيرشــنر الفنيــة مــع أكثــر
مــن  1400لوحــة مــن لوحــات كيرشــنر الرائعــة.

بحلبــة يشــكل النصــف أنبــوب واألنبــوب
ـدوء ،خــذ جولــة فــي
المخيــف .ولوقــت أكثــر هـ ً

زالجــة تجرهــا الخيــول عبــر الوديــان الجانبيــة
المغطــاة بالثلــج ،أو عــش تجربــة جبــال
دافــوس مــن  111كــم مــن ممــرات المشــاة
الشــتوية والطــرق الخاصــة بأحذيــة المشــي
علــى الثلــج المجهــزة بشــكل جميــل.

مضائــق زوغنشلخــت
مــن أجمــل وأقــدم مســارات الهايكنــج فــي العالــم ويمــر عبــر مضيــق ُمبهــر يمتــد بطــول
ثالثــة كيلومتــرات ،كمــا يمــر أيضــا بمواقــع ســياحية رائعــة إضافــة ألنــه مســار شــاعري
ورومانســي وهــادئ جــداً  ،وتمــر فيــه علــى كهــوف ومنحــدرات وطــرق وعــرة بيــن الجبــال
المكســوة بالخضــرة.
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مجموعة “براندز فور لس”

تطلق أول متاجرها في رأس الخيمة

فـــي إطـــار جهودهـــا المســـتمرة لتوســـيع قاعـــدة

الكتشريي بروميس

شـــركات البيـــع بالتجزئـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات،

مباشــر فــي منطقــة الشــرق األوســط

عمالئه ــا وترس ــيخ مكانته ــا كواح ــدة م ــن أفض ــل

تطلــق اول منصــة تســوق إلكترونــي

افتتحـــت مجموعـــة “برانـــدز فـــور لـــس” (BFL

أطلقــت شــركة الكتشــيري بروميــس،

 )Groupأول متجـــر لهـــا فـــي إمـــارة رأس الخيمـــة،

(Promise

منصــة

ويع ــد المتج ــر الجدي ــد ال ــذي يمت ــد عل ــى مس ــاحة

تجــارة رائــدة للســلع واإلكسســوارات

 19.14قــدم مربــع أكبــر متجــر مســتقل للمجموعــة،

المســتعملة األكثــر تميــزاً ونــدرة وفخامــة

حي ــث يض ــم أقس ــام لمختل ــف العالم ــات التجاري ــة

فــي العالــم -التســوق المباشــر وتجــارة

التابعـــة للمجموعـــة ،ومـــن بينهـــا “برانـــدز فـــور

التواصــل االجتماعــي المباشــر ،حيــث

لـــس” (“ ،)Brands For Lessهومـــز فـــور لـــس”
( )Homes For Lessو”توي ــز ف ــور ل ــس” (Toys For
 )Lessو”مــوي موتشــو” ( .)Muy Muchoوبالتالــي
يوفـــر المتجـــر مجموعـــة واســـعة مـــن المنتجـــات
ذات العالمـــات التجاريـــة المختلفـــة ،كالمالبـــس
واألساس ــيات المنزلي ــة واأللع ــاب وغيره ــا ،والت ــي

،)Luxury

وهــي

تخــدم أكثــر مــن  120ألــف عميــل فــي
بيئــة متناميــة ،وتحظــى المنصــة بشــعبية
كبيــرة نظــراً لموثوقيتهــا لــدى الجمهــور،
ولبراعتهــا فــي جــذب منتجــات نــادرة
وعاليــة الجــودة.
لزيارة الموقعluxurypromise.com :
صابرينــا صــادق ،المؤســس والرئيــس التنفيــذي للشــركة

مخفضـــة.
يمكـــن الحصـــول عليهـــا بأســـعار
َّ

أركـاديـــا...

تطلق تشكيلة عطور منزلية جديدة بلمسة عصرية ساحرة
وســعت أركاديــا ( )Arcadiaالعالمــة التجاريــة الرائــدة فــي صناعــة العطــور
الفاخــرة والتــي تأسســت فــي دبــي علــى يــد آمنــة الحبتــور ،خــط إنتاجهــا
بإطالقهــا مجموعــة عطــور منزليــة تحمــل اســم ُ Out of the Darknessمنتجــة
محليــاً علــى شــكل ثــاث شــموع عطريــة منزليــة جديــدة مســتوحاة مــن ظــروف

الحيــاة االجتماعيــة والقيــود المعيشــية التــي فرضتهــا الجائحــة العالميــة
والمســيطرة علــى أحاســيس ومشــاعر الكثيريــن.
قالــت آمنــة الحبتــور“ :أركاديــا هــي عالمــة تجاريــة فرصــة للتأمــل واإلدراك بأننــا
كأشــخاص نحــن مــن يقــرر كيفيــة صنــع اللحظــات الجميلــة فــي حياتنــا والنظــر
إليهــا بإيجابيــة وتفــاؤل وهــذا بالفعــل هــو مــا كان جليــاً خــال العــام الماضــي.”...
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أســــــــواق

|

مزرعة الرميلة...

تعقد شراكة مع فندق ومنتجعات العنوان

أعلــن مســؤولون رســميون فــي مزرعــة الرميلــة ،بــأن شــركة إنتــاج األلبــان اإلماراتيــة و التــي
مقرهــا الفجيــرة ،ســتبدأ بتزويــد منتجــع العنــوان بيتــش بالفجيــرة(The Address Beach Resort
 ، )Fujairahبمنتجــات ألبانهــا المتميــزة والمعروفــة بجودتهــا العاليــة.
ـكل هــذه الشــراكة مــع فنــدق
وقــال الســيد عبــد هللا طالــب ،المديــر العــام لمزرعــة الرميلــة“ :تشـ ّ

إل جي ...

تقدمهــا مزرعــة الرميلــة ســتفوق
ونحــن علــى ثقــة تامــة أن منتجــات األلبــان الطازجــة التــي ّ

فــي منطقــة الخليــج

يفضلــون الجــودة،
العنــوان فرصــة ذهبيــة لنــا لتقديــم منتجاتنــا المتميــزة للعمــاء الذواقــة الذيــن
ّ
التوقعــات العاليــة لنــزالء المنتجــع الجديــد”.

تطلــق مجموعــة تلفزيونــات  OLEDبدقــة 4K

أعلنــت إل جــي إلكترونيكــس (إل جــي) عــن توفــر
أحــدث تلفزيونــات  OLEDالرائــدة فــي القطــاع
بمنطقــة الخليــج ،وهــي مجموعــة تلفزيونــات
متميــزة تمــت ترقيتهــا بمزايــا تضــم :شاشــة OLED
الجديــدة بدقــة ألــوان وتبايــن أكبــر ومعالــج ُمحـ ّـدث
ومدعــم بالــذكاء االصطناعــي وواجهــة webOS

التفاعليــة والمعــاد تصميمهــا لتوفــر تجربــة
اســتخدام مذهلــة وأكثــر سالســة.
جمعــت “إل جــي” التجربــة الكاملــة فــي سلســلتي
 OLED G1و C1عبــر تزويدهمــا بأحــدث معالــج
ذكــي مــن العالمــة ( Alpha (9مــن الجيــل الرابــع
والمدعــم بتقنيــة الــذكاء االصطناعــي ،ويســتخدم
المعالــج تقنيــة التعلــم العميــق لتحســين

“إيه يب يب”

حلوال مستدامة في إكسبو  2020دبي
تقدم
ً

المحتــوى وترقيتــه علــى شاشــات “إل جــي” ذاتيــة
اإلرســال ،كمــا يتميــز المعالــج الجديــد بخاصيــة AI
 Picture Proالتــي تتعــرف علــى الكائنــات التــي

ستشــارك مجموعــة “إيــه بــي بــي” فــي معــرض إكســبو  2020دبــي كشــريك رســمي لجنــاح الســويد

تظهــر علــى الشاشــة مثــل الوجــوه واألجســام

وســتعرض تقنيتهــا الرائــدة بطريقــة رقميــة وتفاعليــة بالشــراكة مــع أكثر من  100شــركة ومؤسســة.

وتميــز بيــن المقدمــة والخلفيــات لتعالــج كل عنصــر

وخــال تواجدهــا فــي دبــي ،ستســلط مجموعــة “إيــه بــي بــي” الضــوء علــى كيفيــة تحويــل النفايــات

بشــكل مســتقل وتجعــل الصــور ثالثيــة األبعــاد

البالســتيكية إلــى أثــاث باســتخدام روبــوت ُمعــد خصيصــاً مــن المجموعــة وكذلــك كيفيــة زيــادة

أكثــر ونابضــة بالحيــاة ،وبفضــل قدرتــه علــى

االســتدامة وكفــاءة اإلنتــاج لعمليــات التعديــن باســتخدام الحلــول الرقميــة الذكيــة .تشــمل المشــاريع

اكتشــاف نــوع المحتــوى ،يعمــل معالــج (Alpha

األخــرى حلــول “إيــه بــي بــي” التــي تســاعد فــي تحويــل فيســتيروس  -خامــس أكبــر منطقــة حضاريــة فــي

 (9مــن الجيــل الرابــع علــى تحســين جــودة الصــورة

الســويد  -إلــى واحــدة مــن أذكــى المــدن فــي البــاد ،وإنشــاء واحــدة مــن أطــول المبانــي الخشــبية فــي

ومقــدار الضــوء فــي المشــاهد والظــروف المحيطــة

العالــم كمشــروع عــرض ألحــدث تقنيــات الطاقــة والبحــث فــي مــواد جديــدة لمســتقبل أكثــر اســتدامة.

فــي بيئــات المشــاهدة المختلفــة.
S E P. , O C T . , 2 0 2 1
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