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تطويــر الترشيعـــــــات
ملواكبــة هنضــة وتطلعات
دولــــة اإلمــــــــــــارات
اإلمـــارات والهنـــــــــــد
رشاكـة اسرتاتيجيـــــة
اقتصادية راسخـــــــــــة
تحــوّ ل األعمــال...
خيــار حمتــي
“ذا فايل” ...حيث
تلتقي األعمال
الطموحة ابلفرص
الواعدة

علــي سجـوانـي

تطويع التكنولوجيا

أداء إيجــايب لقطــاع
األعمــال يف إمــارة
رأس الخميــة خــال
عــام الجائحـــــــــة

اإلمارات
أجمل شتاء
يف العامل

لتطويــر خدمــات الرعايــة الصحيــة
 29مشروعاً شبابياً
تقتحم سوق العمل
برأس الخيمة

ﻗﻢ
ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ
أﻋﻤﺎﻟﻚ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﻤﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ أو ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺣﻠﻮﻟﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻋﺮوﺿﻨﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ
ﻓﻲ وﺿﻊ أﻋﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻚ.
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
• ﺣﺴﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ  15،000درﻫﻢ
• ﺣﺴﺎب اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  MaxPlusﺑﻤﻌﺪﻻت رﺑﺢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %6.00وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  %90ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻮدﻳﻌﺔ
• ﺣﺴﺎب وﻃﻨﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺄرﺑﺎح ﻳﻮﻣﻴﺔ
• اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻷوﻧﻼﻳﻦ واﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻟﻌﺮض وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن
ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
• ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻸﻋﻤﺎل
• ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

• ﺧﻄﺎب اﻟﻀﻤﺎن
• ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ  065999999أو ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة .www.sib.ae
ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.

065999999

SIB Digital App

www.sib.ae

* ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم

اﻣﻨﺢ أﻋﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ

استمتع بمزيد من الراحة
في درجة األعمال.
احجز رحلتك القادمة مع فالي دبي في درجة األعمال واستمتع بتجربة
سفر رائعة.
يمكن تحويل مقعدك بسرعة وسهولة إلى سرير مسطح بالكامل ،مما
يوفر لك فرصة مثالية للحصول على قسط من النوم .أو إذا كنت ترغب
في الجلوس واالسترخاء ،فكل مقعد مزود بشاشة تعمل باللمس
لتجربة ترفيه رائعة على متن الطائرة.
احجز اليوم.

flydubai.com

تصــدر مجلــة أعمــال رأس الخيمــة عــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة،

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

المشـرف العـام

الشيخ محمــد بن كايـــد القاسمــي
رئيـس التحريــر

د .عبدالرحمــن الشايـب النقبــي
مديـر التحريــر

عائشــة عبيــد العيــان
هيئــة التحريــر

مريــم حاجـــي محمــد

نبراس شفيــق أبو زيــدان
مياسـة الكنــدي

الرؤيـــــة:

أن تكون رأس الخيمة الوجهة المفضلة لممارسة األعمال في المنطقة.

الرســالـــة:

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

األهداف االستراتيجيــــة:

•تعزيز النمو االقتصادي المتنوع والمستدام عن طريق جذب االستثمار وتشجيعه.
•تطوير بيئة األعمال وفق معايير التنافسية العالمية.
•تطوير أعمال الرقابة والحماية التجارية وحماية المستهلك.

فريـق عمـل شركــة نيـو جينيـريشـن
خولــة إبراهيــم

عبدالعزيــز العليــــوي
زينة عبـــود

زينـــب شيحة

دارين أبو الخيــــر

ماهــر صفـي الديــن

لإلعالنــــات والتواصـــــل
050 6900399

NGmedia.ae@gmail.com

•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 ) .

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 ).

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

050 899 5669
الموضوعات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ،وال تمثل بالضرورة

تابعوا الدائــرة على وسائل التواصــل االجتمــاعي

رأي دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة .ورغم الجهود

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

للتــواصـــل

E
Rakded_ae

w

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

| كلمــة رئيـس التحـريــر |

تؤســس «مشــاريع الخمســين» لمرحلــة جديــدة مــن
النمــو الداخلــي والخارجــي للدولــة ،وترســخ مكانتها
اإلقليميــة والعالميــة فــي جميــع القطاعــات

الخمس ــين س ــنة القادم ــة  ...إم ــارات المس ــتقبل
لقــد أطلقــت حكومــة الدولــة مســاراً طموحــاً للخمســين ســنة القادمــة «مشــاريع الخمســين» مــن خــال إجــراء
تغييــرات هيكليــة وجذريــة فــي المنظومــة االقتصاديــة ،تشــمل تمكيــن القطاعــات االقتصاديــة المحليــة
والكــوادر المواطنــة ،وتطويــر مجموعــة قوانيــن ومبــادرات وطنيــة خاصــة بتمكيــن الكفــاءات الوطنيــة والمواهــب
ورواد األعمــال اإلماراتييــن ،وإطــاق مشــاريع الســتقطاب المواهــب والمســتثمرين لدولــة اإلمــارات ،وبنــاء شــراكات
اقتصاديــة عالميــة ،وغيرهــا مــن المبــادرات والمشــاريع .حيــث تؤســس «مشــاريع الخمســين» لمرحلــة جديــدة مــن
النمــو الداخلــي والخارجــي للدولــة ،وترســخ مكانتهــا اإلقليميــة والعالميــة فــي جميــع القطاعــات ،وترتقــي بتنافســية
اإلنســان علــى أرض اإلمــارات وصــو ًال إلــى تحقيــق أفضــل المراتــب عالميــاً  .وكمــا أشــار معالــي محمــد القرقــاوي وزيــر
شــؤون مجلــس الــوزراء أن اإلمــارات ســتدخل الخمســين القادمــة بتشــريعات عالميــة واســتثمارات فــي مختلــف أنحــاء
د .عبدالرحمـــن الشايــب النقبـــي
المديـــر العـــام

العالــم وعالقــات دوليــة اقتصاديــة مــع خمــس قــارات ،واتفاقيــات اقتصاديــة عالميــة مــع كبــرى االقتصــادات ،وحملــة
تنموية إعالمية عالمية لترسيخ موقعها بين االقتصادات الناجحة عالمياً .
وقــد تضمنــت حزمــة مشــاريع ومبــادرات اســتراتيجية ضمــن «مشــاريع الخمســين» ،شــملت عقــد «قمــة اإلمــارات
لالســتثمار» التــي تجمــع صناديــق االســتثمار مــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص بهــدف اســتقطاب  550مليــار
درهــم مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر الــوارد إلــى الدولــة خــال الســنوات التســع المقبلــة؛ وإطــاق بوابــة ،invest.ae
المنصــة االســتثمارية الموحــدة للدولــة التــي تشــمل اإلمــارات المحليــة كافــة وأربعــة عشــر ( )14جهــة اقتصاديــة
وتعــرض الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي الدولــة؛ وإطــاق برنامــج  ،10x10لتنميــة صــادرات الدولــة عبــر اســتهداف
 10أســواق عالميــة؛ بحيــث يعمــل علــى تحقيــق زيــادة ســنوية فــي الصــادرات لهــذه األســواق بنســبة  .%10كمــا تضــم
الحزمــة األولــى مــن «مشــاريع الخمســين» إطــاق اللجنــة العليــا للشــراكات االقتصاديــة العالميــة؛ بحيــث تســعى فــي
المرحلــة األولــى إلــى عقــد  8اتفاقيــات شــراكة شــاملة مــع  8أســواق اســتراتيجية ورفــع حجــم التبــادل التجــاري مــع
هــذه األســواق الــذي يبلــغ  257مليــار بمقــدار  40مليــار ســنوياً  ،إضافــة إلــى اعتمــاد برنامــج القيمــة الوطنيــة المضافــة
مــن خــال توجيــه  %42مــن مشــتريات الجهــات االتحاديــة والشــركات الوطنيــة الكبــرى نحــو المنتــج والخدمــات
الوطنيــة؛ بحيــث يتــم رفــع المشــتريات مــن  35إلــى  55مليــار درهــم خــال أربــع ســنوات.
كمــا شــملت «مشــاريع الخمســين» فــي حزمتهــا األولــى إطــاق مشــروع  Project 5Bnيتــم مــن خاللــه تخصيــص 5
مليــارات درهــم لدعــم المشــاريع اإلماراتيــة الشــابة؛ إلــى جانــب إطــاق  Tech Driveالــذي يخصــص  5مليــارات درهــم
بالشــراكة مــع مصــرف اإلمــارات للتنميــة لدعــم القطــاع الصناعــي فــي الدولــة للتحــول نحــو التكنولوجيــا المتقدمــة
خــال الســنوات الخمــس المقبلــة؛ وإطــاق «شــبكة الثــورة الصناعيــة الرابعــة» لتنميــة وبنــاء  500شــركة وطنيــة
مــزودة للتقنيــات المتقدمــة.
إضافــة إلــى مجموعــة المشــاريع ذات الصلــة بتطويــر االقتصــاد الرقمــي «قانــون البيانــات اإلماراتــي» ،الــذي يمنــح
األفــراد حريــة التحكــم فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا اســتخدام وتخزيــن ومشــاركة بياناتهــم الشــخصية ،ومبــادرة «100
مبرمــج كل يــوم» ،التــي تســتهدف إضافــة  3000مبرمــج شــهرياً للقــوى العاملــة فــي االقتصــاد الوطنــي للدولــة،
وعقــد «قمــة  PyConالعالميــة للبرمجــة» ،األكبــر إقليميــاً فــي مجــال البرمجــة واالقتصــاد الرقمــي ،لتطويــر المواهــب
والخبــرات والمشــاريع المبتكــرة المتخصصــة فــي مجــال البرمجــة.
فهنيئا لشعب اإلمارات قياداته...
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لعــــام 2022
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ـــــــــ

تطويــر التشــريعات والقوانيــن لمواكبــة

نهضــة وتطلعــات دولــة اإلمــارات

 12جــاءت التغييــرات التشــريعية بهــدف مواكبــة
أفضــل الممارســات فــي العالــم لتســهيل

اإلجــراءات وتســريع آليــة اتخــاذ القــرار.

اإلمارات والهند

شراكـة استراتيجيـــــة راسخــــــة

18

تعتبــر اإلمــارات التاســع أكبــر مســتثمر
فــي الهنــد مــن حيــث االســتثمار األجنبــي
المباشــر وتتركــز االســتثمارات بشــكل
أساســي فــي قطــاع الخدمــات ،والنقــل
البحــري ،والطاقــة ،والبنيــة التحتيــة.

22

22

مـال وأعمــال
ـــــــــ

توقعــات بانتعــاش اقتصــادي ملمــوس
فــي رأس الخيمــة لفتــرة مــا بعــــد الجائحة

 22تؤكــد تقاريــر وكالــة “ســتاندارد آنــد بــورز”
النظــرة المســتقبلية المســتقرة القتصــاد
رأس الخيمــة مــع توقعــات بتحقيــق معــدل

12

18

22

32

نمــو ســنوي تقــارب نســبته  % 2.5وذلــك
خــال الفتــرة بيــن عامــي .2024-2021
علي سجـوانـي
التطبيقــات الفائقــة توفر منصة رقمية
شاملة لخدمات الرعاية الصحية

24

الوقــت مناســب للغايــة للشــركات
الصغيــرة والمتوســطة ورواد األعمــال
للعــب دور قيــادي فــي زيــادة تطويــر حلول

6

الصحــة المتنقلــة فــي دولــة اإلمــارات.

42

32

32

41

40

نحـو القمــة

سياحــة وترفيــه

نورة الخاطري“ ...ذا فالي” ...حيث تلتقي

جزيرة المرجــــان تحتضـن أول منتجـــع راديســون

ـــــــــ

األعمال الطموحة بالفرص الواعدة

32

تحتضــن “ذا فالــي” أكثــر مــن  75مشــروعاً
لعــرض المنتجــات المختلفــة مــن بيــع العطــور

بوصفــه بارقــة أمــل ونمــوذج التضامــن الدولـــــــي

36

جــذب الحــدث قــادة وشــخصيات مرموقــة،
بــرزت إشــادتهم إذ وصفــوه بأنــه “منــارة
صــدق”
للتفــاؤل العالمــي” و”إنجــاز ال ُي َّ

أعمــدة ومقــاالت

ـــــــــ

في الشـــرق األوســـط

41

والمالبــس ومســتحضرات التجميــل وغيرهــا.
قــادة العالــم يشــيدون بإكســبو  2020دبــي

38

يضــم المنتجــع  388غرفــة وجناحــاُ مــع إطالالت
علــى هــواء البحــر المنعــش والمناظــر الخالبــة
لجزيــرة المرجــان الســاحرة.

اإلمــارات ...
أجمل شتاء في العالم

42

تهــدف المبــادرة إلــى تســليط الضــوء علــى
أجمــل مــا تقدمــه اإلمــارات بكافــة مناطقهــا

11

مبادئ الخمسين وقانون الشــركات

ـــــــــ

28

أداء إيجابي لقطاع األعمال في إمارة
رأس الخيمة خالل عام الجائحـــــــة

ـــــــــ

38

تحول األعمال ...خيار حتمي
ّ

للســياح مــن ســكان الدولــة وزوارهــا.
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حــــول الخبــــــــــــــر
تحـــــت الضــــــــــــوء
شـــــركــــــــــــــــــــاء

ويل عهـد رأس الخميـة يعمتـد
ً
قـرارا بشـأن تنظيم نشـاط
نقـل الركاب ابملركبـات الفاخرة
واللميوزيـن يف رأس الخميـة
اعتمـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن ســـعود بـــن
صق ــر القاس ــمي ول ــي عه ــد رأس الخيم ــة ورئي ــس
المجل ــس التنفي ــذي الق ــرار رق ــم ( )3لس ــنة 2021
بشـــأن تنظيـــم نشـــاط نقـــل الـــركاب بالمركبـــات
الفاخـــرة والليموزيـــن فـــي رأس الخيمـــة .وتأتـــي
هـــذه الخطـــوة فـــي إطـــار رؤيـــة اســـتراتيجية
متكامل ــة تعك ــس ح ــرص الحكوم ــة عل ــى تطوي ــر
منظومـــة متكاملـــة مـــن التشـــريعات والقوانيـــن
المتطـــورة الكفيلـــة باالرتقـــاء بالخدمـــات كافـــة
وتبنـــي أفضـــل المعاييـــر والممارســـات العالميـــة
المتميـــزة فـــي مجـــال النقـــل بمـــا يســـاهم فـــي
تحقيــق مؤشــرات جــودة الحيــاة فــي رأس الخيمــة.
وينـــص القـــرار علـــى تكليـــف هيئـــة رأس الخيمـــة
للمواصـــات بتنظيـــم نشـــاط نقـــل الـــركاب
بالمركبـــات الفاخـــرة والليموزيـــن فـــي اإلمـــارة
وتطبيـــق االشـــتراطات والمعاييـــر القياســـية
الخاصـــة لمزاولتهـــا والرقابـــة علـــى المشـــغلين
للتأكـــد مـــن االلتـــزام بهـــا لضمـــان توفيـــر خدمـــات

8

تلب ــي احتياج ــات المتعاملي ــن وفق ــاً ألعل ــى معايي ــر

ح ــال ع ــدم التقي ــد باالش ــتراطات .وأوض ــح س ــعادة

األمـــن والســـامة والراحـــة .كمـــا يتضمـــن القـــرار

المهنـــدس /إســـماعيل حســـن البلوشـــي – مديـــر

ضواب ــط وش ــروط إص ــدار تصاري ــح مزاول ــة النش ــاط

عــام هيئــة رأس الخيمــة للمواصــات أن هــذا القــرار

للشــركات وشــروط إصــدار تصاريــح مزاولــة المهنــة

يشـــكل دفعـــة قويـــة لجهـــود الهيئـــة ورؤيتهـــا

لس ــائقي مركب ــات الليموزي ــن ،إضاف ــة إل ــى قائم ــة

فــي تنظي ــم قطاع ــات النق ــل فــي اإلم ــارة وضم ــان

المخالف ــات التش ــغيلية الت ــي س ــيتم تطبيقه ــا فــي

تقديـــم خدمـــات نقـــل اَ منـــة وموثوقـــة وذكيـــة.

فــي إطــار رؤيــة اســتراتيجية تتبنــى أفضــل

المعاييــر والممارســات العالميــة فــي مجــال
النقــل تــم تكليــف هيئــة رأس الخيمــة
للمواصــات بتنظيــم نشــاط نقــل الــركاب

بالمركبــات الفاخــرة والليموزيــن وتطبيــق
االشــتراطات والمعاييــر القياســية لمزاولتهــا

بانورامـــا اقتصـــادية

|

حــول الخبـــــر

|

 29مشــروعاً شــبابياً تقتحــم ســوق العمــل
فــي  6مواقــع بــرأس الخيمــة

تــم وضــع خطــط الســتحداث آليــة جديــدة تســمح

تواصــل مشــاريع العربــات المتنقلــة

فصــول الســنة مــن خــال دعــم التجمعــات

باســتدامة مشــاريع العربــات المتنقلــة خــال
والتــي تخــدم المناطــق الســكنية بمتنزهــات

الشــبابية إثبــات ذاتهــا بفضــل الدعــم

للعربــات المتنقلــة

المباشــر وغيــر المباشــر مــن الجهــات المختصــة،
وتحقيــق عوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة عــدة ،حيــث
القــت هــذه المطاعــم رواجــاً كبيــراً بيــن الســياح

للــزوار «كورنيــش الرمــس وكورنيــش المعيريــض

والمقيمين في المناطق السياحية والطبيعية.

ومخــرج  122باتجــاه إمــارة رأس الخيمــة ومخــرج

وكشــف الدكتــور عبــد الرحمــن الشــايب النقبي مدير

 122باتجــاه إمــارة دبــي بعــد دوار الطوييــن»”،

عــام التنميــة االقتصاديــة فــي رأس الخيمــة لصحيفــة

مؤكــداً أن مخالفــات العربــات المتنقلــة ترتكــز علــى

البيــان ،عــن وضــع خطــط الســتحداث آليــة جديــدة

الحــاالت التاليــة :مزاولــة النشــاط مــن دون تصريــح،

تســمح باســتدامة مشــاريع العربــات المتنقلــة خــال

وعــدم تجديــد التصريــح ،والوقــوف فــي األماكــن غيــر

فصــول الســنة بأكملهــا ،مــن خــال دعــم التجمعــات
بتخديــم المناطــق الســكنية بمتنزهــات للعربــات
المتنقلــة يتــم اســتثمارها مــن أحــد المتعامليــن

الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي

المخصصــة للعربــات ،والهــدف مــن هــذه المخالفات
هــو ضمــان جــودة المنتجــات المقدمــة للزبائــن.

ودعمهــا وتجهيزهــا بالكامــل علــى أن يتــم تجميــع
مجموعــة مــن العربــات فيهــا لضمــان اســتمراريتها.
ويتــم تطويــر مواقــع العربــات المتنقلــة المعتمــدة
باســتمرار ويتــم والعمــل علــى اســتحداث مواقــع
جديــدة مناســبة بالتنســيق المســتمر مــع الجهــات
الحكوميــة ذات العالقــة كدائــرة البلديــة ودائــرة
الخدمــات العامــة.
وأشــار النقبــي إلــى أن التنميــة االقتصاديــة بــرأس
الخيمــة تدعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
عبــر مبــادرات «قصــة نجــاح» لتســليط الضــوء علــى
المشــاريع الناجحــة فــي رأس الخيمــة عبــر توثيقهــا
فــي كتيبــات ،ومبــادرة «راك شــباب» للترويــج
للمنشــآت التجاريــة المتميــزة للمواطنيــن لدعمهــم
والتســويق لهــم ،ومبــادرة «تطويــر» لتدريــب
وتطويــر الرخــص التجاريــة الصغيــرة علــى أساســيات
وركائــز النجــاح ،ومبــادرة دعــم الرخــص التجاريــة

فــي أول صفقــة اســتثمارية لهــا فــي اإلمــارة ..الــدار العقاريــة تســتحوذ
علــى الحمــرا مــول

الصغيــرة عبــر اتفاقيــات تعــاون مــع منصــات

نفــذت “الــدار العقاريــة” (“الــدار”) ،عبــر شــركتها التابعــة “الــدار لالســتثمار” ،أول صفقــة

إلكترونيــة «طلبــات» و«نــون» و«كشــك أوناليــن»،

اســتثمار لهــا فــي رأس الخيمــة ،حيــث اســتحوذت علــى المركــز التجــاري “الحمــرا مــول”،

واإلعفــاء مــن الرســوم الحكوميــة إلنشــاء المشــاريع

الــذي يمتــد علــى مســاحة  27ألــف متــر مربــع وقامــت بتطويــره “الحمــرا” ،شــركة التطوير واالســتثمار

مــن خــال صنــدوق خليفــة أو مؤسســة ســعود

العقاري التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها ،مقابل  410ماليين درهم.

لتنميــة مشــاريع الشــباب ،وتقليــل المصروفــات علــى

وتعــزز هــذه الصفقــة جهــود المجموعــة المبذولــة فــي توســيع نطــاق محفظــة أصــول “الــدار

رواد األعمــال باالنضمــام لبرنامجــي «رخصــة الغــد»

لالســتثمار” وتنويعهــا ،خاصـ ًـة وأنهــا تديــر مــا تزيــد قيمتــه عــن  22مليــار درهــم مــن أصــول العقــارات

و«التاجــر االفتراضــي» برســوم رمزيــة ال تتعــدى الـــ

الســكنية والتجاريــة والتعليميــة ،وغيرهــا مــن منشــآت التجزئــة ومرافــق الضيافــة.

 1000درهــم

وتتبنــى “الــدار لالســتثمار” خططــاً توســعية تطمــح مــن خاللهــا االســتثمار فــي تطويــر الحمــرا مــول،
ّ

وأضــاف“ :أصــدرت اقتصاديــة رأس الخيمــة تصاريــح

مــن خــال تعزيــز معروضــه وخياراتــه الترفيهيــة وإضافــة مجموعــة فاخــرة مــن العالمــات التجاريــة

تســمح للعربــات المتنقلــة إمكانيــة مزاولــة

إضافــة إلــى االرتقــاء بمســتوى تجربــة العمــاء ،بهــدف زيــادة نمــو المبيعــات واســتقطاب شــريحة

نشــاطها فــي مواقــع مختلفــة فــي اإلمــارة ،بمجمــوع
 29تصريحــاً يعملــون فــي  6مواقــع  5منهــا مجانيــة

الــزوار .وبموجــب بنــود هــذه الصفقــة ،يحــق لشــركة الــدار تطويــر  11200متــر مربــع
أوســع مــن
ّ

إضافيــة ضمــن المســاحة الطابقيــة اإلجماليــة للمركــز التجــاري ،مــع خيــار االســتحواذ علــى  7400متــر

مــن دون رســوم فــي أهــم مواقــع اإلمــارة اســتقبا ًال

مربــع ألغــراض التجزئــة واالســتخدامات التجاريــة.
FEB., MAR., 2022
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بانورامـــا اقتصـــادية

حــول الخبـــــر

|

 12مليون درهم تستثمرها مجموعة سان
النمساوية في التكنولوجيا الحيوية والصديقة
للبيئة في رأس الخيمة
أسســـت مجموعـــة ســـان النمســـاوية شـــركتها التابعـــة
الجدي ــدة تح ــت اس ــم “س ــان إنترت ــك” فــي مناط ــق رأس الخيم ــة
االقتصادي ــة (راك ــز) لمزاول ــة نش ــاطها المتعل ــق بمعالج ــة غ ــاز
الهيدروجي ــن الصدي ــق للبيئ ــة والمس ــتخدم فــي الزراع ــة ،حي ــث
ســتقوم الشــركة بإنشــاء وحــدة صناعيــة متكاملــة علــى قطعــة
أرض تبلـــغ مســـاحتها  8470متـــر مربـــع فـــي منطقـــة الحمـــرا
الصناعيـــة التابعـــة لراكـــز إلنتـــاج غـــاز الهيدروجيـــن باإلضافـــة
إلـــى مصنـــع ومزرعـــة لتربيـــة األســـماك بقيمـــة اســـتثمارية

خدمة نقل المسافرين
من وإلى مطار رأس الخيمة الدولي عبر اإلمارات األخرى
أطلقـت هيئـة رأس الخيمـة للمواصلات بالشـراكة مـع مطـار رأس الخيمـة الدولـي

تعـــادل  12مليـــون درهـــم.

خدمـة نقـل المسـافرين مـن وإلـى مطـار رأس الخيمـة عبـر اإلمـارات األخـرى ،مـن خلال

وس ــتضم المنش ــأة المخصص ــة للتكنولوجي ــا الحيوي ــة نظ ــام زراع ــي

توفيـر شـبكة مواصلات حديثـة ومتطـورة لتسـهيل عمليـة تنقـل المسـافرين ،وربـط

مســـتدام بالكامـــل يتألـــف مـــن مركـــز أبحـــاث ومختبـــر علمـــي

مطـار رأس الخيمـة باإلمـارات األخـرى ،وذلـك دعمـاً للجهـود المبذولـة لتوفيـر جـودة

عـــاوة علـــى أنظمـــة الزراعـــة المائيـــة
ومحطـــة تحليـــة ومشـــاتل
ً

الحيـاة وجعـل إمـارة رأس الخيمـة وجهـة سـياحية جاذبـة للـزوار ،وتعزيـزاً لشـراكاتها

الداخليــة .ومــن المتوقــع أن تُ ولــد المنشــأة مــا يكفــي مــن الطاقــة

مـع الدوائـر والهيئـات المحليـة حسـب جـدول الرحالت األسـبوعية لمطـار رأس الخيمة

لتزويــد مبانيهــا بالكهربــاء ،باإلضافــة إلــى انتــاج غــاز الهيدروجيــن

إلـى اإلمـارات االخـرى( .إمـارة دبـي – محطـة االتحـاد ،إمـارة الشـارقة – محطـة حافلات

األخض ــر ع ــن طري ــق أنظم ــة الش ــركة للطاق ــة الشمس ــية.

مويلـح ،إمـارة عجمـان – محطـة الحافلات الرئيسـية شـارع محمـد بـن زايـد ،إمـارة رأس
الخيمـة – محطـة الحافلات بمنطقـة النخيـل (وسـط المدينـة).

مستشـــفى رأس الخيمـــة مؤسســـة الرعايـــة الصحيـــة الوحيـــدة فـــي منطقـــة
الش ــرق األوس ــط وش ــمال إفريقي ــا الت ــي لديه ــا معايي ــر تتواف ــق م ــع كل م ــن
“ديغنيتـــي هيلـــث إنترناشـــونال” ،ممثـــل الرعايـــة الصحيـــة لشـــركة “كومـــون
ســـبيريت هيلـــث” الدوليـــة ،ممـــا يعـــزز مكانـــة المستشـــفى كوجهـــة طبيـــة
مفضل ــة ل ــكل م ــن المرض ــى الدوليي ــن والمحليي ــن .ويأتــي ه ــذا التع ــاون ضم ــن
مخطط ــات مستش ــفى رأس الخيم ــة للتوس ــع حي ــث س ــيزيد ه ــذا التحال ــف م ــن
قـــدرة المستشـــفى االســـتيعابية ثـــاث أضعـــاف ليصبـــح بســـعة  200ســـرير
بحلـــول عـــام .2024
وستشـــمل المجـــاالت الرئيســـية للتعـــاون مـــع “كومـــون ســـبيريت هيلـــث”،
التـــي تديـــر  140مستشـــفى وأكثـــر مـــن  1500موقـــع رعايـــة فـــي  21واليـــة

تحالــف جديــد
يعزز منظومة الرعاية الصحية في رأس الخيمة
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أمريكي ــة ،االبت ــكار الرقم ــي ،والتدري ــب والتعلي ــم ،وتعزي ــز التع ــاون م ــن أج ــل
تحســـين النتائـــج الســـريرية ،وتنســـيق الرعايـــة ،وتوســـيع الشـــبكة ،وتحســـين
تجربـــة المريـــض بشـــكل عـــام .وســـيتم التركيـــز بموجـــب ذلـــك علـــى علـــوم

تعزيـــزاً لمنظومـــة الرعايـــة الصحيـــة فـــي رأس الخيمـــة ،واســـتكما ًال للتعـــاون

القلـــب ،وتقويـــم العظـــام ،واألعصـــاب وإعـــادة تأهيـــل الجهـــاز العضلـــي

الـــذي بـــدأ فـــي عـــام  2018بيـــن المجموعتين،عقـــدت مجموعـــة “العربيـــة

الهيكل ــي .ويأتــي ق ــرار التوس ــعة ه ــذه به ــدف الس ــماح للمرض ــى اإلقليميي ــن

للرعاي ــة الصحي ــة” وش ــركة “كوم ــون س ــبيريت هيل ــث” الرائ ــدة فــي الخدم ــات

بتلقـــي رعايـــة طبيـــة متكاملـــة والحصـــول علـــى الخبـــرة الســـريرية لشـــبكة

الصحيـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ،تحالفـــاً جديـــداً تكـــون بذلـــك

أطبـــاء “ديغنيتـــي هيلـــث إنترناشـــونال”.

|

مبادئ الخمسني
و قانون الشــركات
إعداد  /أحمد المساح
خبير قانوني

احتــوت

وثيقــة

مبــادئ

الخمســين علــى كثيــر مــن
األحــكام التــي تســعى إلــى

تعزيــز االقتصــاد الوطنــي
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

المتحــدة

للحفــاظ

علــى

ريادتهــا فــي مجتمــع األعمــال

بانورامـــا اقتصـــادية

مستشارك القانوني

|

والتقنيــة والرقميــة ،وترســيخ الســام واالســتقرار
اإلقليمــي والعالمــي .
وبمــا أن قانــون الشــركات يعتبــر ركيــزة
أساســية لتنظيــم األعمــال التجاريــة وتحفيــز

صــدر المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم

القطــاع الخــاص علــى االســتثمار والمشــاركة

 26لســنة  2020بتعديــل بعــض

فــي االقتصــاد الوطنــي ،وضمــان منــاخ أعمــال

أحــكام القانــون االتحــادي رقــم  2لســنة  2015بشــأن

مســتقر وتعزيــز المنافســة وتحفيــز النمــو

الشــركات التجاريــة تزامنــاً مــع إصــدار وثيقــة مبــادئ

التجــاري ،وممــا الشــك فيــه فــإن التعديــات

تلــك المبــادئ بالتكامــل

التــي تمــت احتــوت علــى كثيــر مــن األحــكام

والشــمولية والترابــط والتداخــل ،حيــث تتضمــن

الهامــة التــي تســعي إلــى تعزيــز االقتصــاد

جميــع المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والتنمويــة

الوطنــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،

واإلنسانية واإلغاثية.

والحفــاظ علــى ريادتهــا فــي مجتمــع األعمــال

الخمســين وتتســم

وقــد ورد فــي المبــادئ إن “هــدف السياســة

الوطنــي وتحقيــق مصلحــة المســتثمر المواطــن

هــو خدمــة االقتصــاد ،وهــدف االقتصــاد هــو توفيــر

والمســتثمر األجنبــي فــي آن واحــد ،وزيــادة

أفضــل حيــاة لشــعب االتحــاد” وذلــك مــن خــال

عــدد وحجــم الشــركات والمشــاريع فــي الدولــة

بنــاء االقتصــاد األفضــل واألنشــط فــي العالــم وبنــاء

وتنويــع قاعــدة االســتثمارات األجنبيــة ،تنعكــس

أفضــل بيئــة اقتصاديــة عالميــة ،وتوفيــر أفضــل حياة

إيجابــاً علــى المنــاخ االقتصــادي للدولــة وتكويــن

لشــعب االتحــاد و ترســيخ الســمعة العالميــة لدولــة

كيانــات تجاريــة مثمــرة فــي مختلــف القطاعــات

اإلمــارات وترســيخ اإلمــارات كعاصمــة للمواهــب

الحيويــة وذلــك كلــه يهــدف إلــى تحقيــق وثيقــة

والشــركات واالســتثمارات فــي المجــاالت العلميــة

مبــادئ الخمســين
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جــاءت التغييــرات التشــريعية الجديــدة بهــدف
مواكبــة أفضــل الممارســات فــي العالــم لتســهيل

اإلجــراءات وتســريع آليــة اتخــاذ القــرار.
12

|

بانورامـــا اقتصـــادية

تحـــت الضــــوء

|

تطوير الترشيعات والقوانني
ملواكبة هنضة وتطلعات دولة اإلمارات

اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة (حفظــه اللــه) أضخــم مشــروع لتطويــر
التشــريعات والقوانيــن االتحاديــة يف الدولــة ،وذلــك بهــدف تعزيــز البيئــة االقتصاديــة والبنيــة االســتثمارية
والتجاريــة يف الدولــة ،إضافــة إىل دعــم أمــن واســتقرار المجتمــع ،وحفــظ حقــوق األفــراد والمؤسســات عــى حــد
ســواء ،يف حزمــة متكاملــة مــن القوانيــن وتعديالتهــا تواكــب نهضــة وتطلعــات الدولــة.

تأتــي التغيي ــرات فــي ع ــام الخمس ــين لتش ــمل أكث ــر

وآمنـــة ،وذا حجيـــة قانونيـــة كاملـــة ،ليتـــم قبـــول التوقيـــع الرقمـــي

مـــن  40قانونـــاً  ،وتتضمـــن تطويـــر بنيـــة تشـــريعية
بالقطاعـــات

بمســتوى قبــول التوقيــع اليــدوي ،بمــا ُيغنــي عــن الحضــور الشــخصي

إلتمـــام المعامـــات فـــي المؤسســـات والبنـــوك والمحاكـــم ،ســـواء

االســـتثمارية والتجاريـــة والصناعيـــة ،وقوانيـــن الشـــركات التجاريـــة،

م ــن داخ ــل الدول ــة أو م ــن خارجه ــا .ليتمك ــن األش ــخاص الموج ــودون

وتنظيــم وحمايــة الملكيــة الصناعيــة ،وحقــوق المؤلــف ،والعالمــات

داخ ــل وخ ــارج الدول ــة م ــن إتم ــام مختل ــف معامالته ــم الحكومي ــة

التجاريـــة ،والســـجل التجـــاري ،والمعامـــات اإللكترونيـــة وخدمـــات

مــن عقــود أو اتفاقيــات وغيرهــا مــن المعامــات باســتخدام التوقيــع

الثقـــة ،والتخصيـــم ،وقانـــون دخـــول وإقامـــة األجانـــب وقانـــون

الرقمـــي ،شـــريطة أن تكـــون هـــذه الـــدول تعتمـــد منظومـــة هويـــة

القواعـــد العامـــة الموحـــدة للعمـــل إضافـــة إلـــى القوانيـــن ذات

رقمي ــة وخدم ــات ثق ــة مماثل ــة لمعايي ــر الدول ــة.

العالق ــة بالمجتم ــع وأم ــن أف ــراده مث ــل قان ــون الجرائ ــم والعقوب ــات،

ويعـــزز قانـــون المعامـــات اإللكترونيـــة وخدمـــات الثقـــة تســـهيل

وقانـــون مكافحـــة الشـــائعات والجرائـــم اإللكترونيـــة ومكافحـــة

عمليـــات الترخيـــص المعتمـــدة علـــى خدمـــات جديـــدة تدعـــم

تشـــمل

قوانيـــن

ذات

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تعديـــات

تواكـــب

المســـتجدات

والممارســـات حـــول العالـــم
ج ــاءت التغيي ــرات التش ــريعية الجدي ــدة
بعـــد تنســـيق اتحـــادي محلـــي ،ومـــن

عالقـــة

جــاءت التغيــرات الترشيعيــة
الجديــدة هبــدف مواكبــة أفضــل
املمارســات يف العــامل لتهسيــل
اإلجــراءات وترسيع آليــة اتخاذ القرار

خ ــال ف ــرق عم ــل تض ــم  540متخص ــص

المعامـــات الرقميـــة ،ليتيـــح الكثيـــر
مـــن المعامـــات المدنيـــة والتجاريـــة
مثـــل معامـــات الـــزواج واألحـــوال
الش ــخصية ومعام ــات الكات ــب الع ــدل
والمعامـــات العقاريـــة كاالســـتئجار
ـا
والشــراء والبيــع وتعديــل العقــود ،فضـ ً
ع ــن زي ــادة فعالي ــة اإلج ــراءات القضائي ــة

وخبيـــر مـــن  50جهـــة اتحاديـــة ومحليـــة ،وعلـــى مـــدار الـــ  5أشـــهر

وحـــل النزاعـــات المدنيـــة والتجاريـــة ،وقبـــول إيـــداع أو تقديـــم

الماضي ــة ،إضاف ــة للتش ــاور م ــع أكث ــر م ــن  100ش ــركة فــي القط ــاع

المســـتندات أو إنشـــائها أو االحتفـــاظ بهـــا فـــي شـــكل ســـجالت

الخـــاص ،وذلـــك بهـــدف مواكبـــة أفضـــل الممارســـات فـــي العالـــم،

إلكترونيـــة ،وإصـــدار األذونـــات أو التراخيـــص أو الموافقـــات فـــي

وآخـــر المســـتجدات فـــي مجـــال التكنولوجيـــا والتقنيـــات الحديثـــة،

شــكل ســجالت إلكترونيــة ،وقبــول الرســوم أو أي مدفوعــات أخــرى

وصـــو ًال لتســـهيل اإلجـــراءات وتســـريع آليـــة اتخـــاذ القـــرار وتمكيـــن

فـــي شـــكل إلكترونـــي ،وطـــرح العطـــاءات واســـتالم المناقصـــات

كافـــة األطـــراف المعنيـــة فـــي القانـــون.

المتعلقـــة بالمشـــتريات الحكوميـــة إلكترونيـــاً .

المعامالت اإللكترونية وخدمات الثقة

الملكية الصناعية

يرفـــع قانـــون “المعامـــات اإللكترونيـــة وخدمـــات الثقـــة” القيمـــة

وم ــن القواني ــن الت ــي ج ــرى التعدي ــل عليه ــا قان ــون تنظي ــم وحماي ــة

القانونيـــة للتوقيـــع الرقمـــي ليكـــون مدعومـــاً بتقنيـــات حديثـــة

الملكي ــة الصناعي ــة ،م ــن أج ــل تطوي ــر من ــاخ الملكي ــة الفكري ــة فــي
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الدول ــة باعتباره ــا ركن ــاً أساس ــياً لتحقي ــق التق ــدم

تمكينه ــم م ــن ق ــراءة تل ــك المصنف ــات والمطبوع ــات دون الحاج ــة إلــى أخ ــذ

االقتص ــادي واالجتماع ــي والحض ــاري ،وق ــد رك ــزت

موافقـــة صاحـــب الحـــق الناشـــر أو المؤلـــف ،مـــع وضـــع المعاييـــر والضوابـــط

التعديـــات علـــى اســـتحداث مجـــاالت جديـــدة

الالزم ــة مم ــا يع ــزز ف ــرص مش ــاركة ه ــذه الفئ ــة فــي الحي ــاة الثقافي ــة للمجتم ــع

للحمايـــة وتحقيـــق عوامـــل الســـرعة والمرونـــة
والفعاليـــة فـــي عمليـــات الفحـــص الشـــكلي
والموضوعـــي وإجـــراءات وخدمـــات التســـجيل
لجميــع طلبــات الملكيــة الصناعيــة ،والتــي تشــمل:
ب ــراءات االخت ــراع ،وش ــهادات المنفع ــة ،والرس ــوم
البيانيـــة،

والتصاميـــم

الصناعيـــة،

والدوائـــر

المتكاملـــة  Integrated Circuitsوالتـــي لهـــا
أهميـــة فـــي تحفيـــز االبتـــكارات واالختراعـــات
اإللكتروني ــة وحمايته ــا وحماي ــة المعلوم ــات غي ــر
المفصـــح عنهـــا.
ورك ــزت اإلج ــراءات الجدي ــدة عل ــى اختص ــار الم ــدة
المســـتغرقة لصـــدور نتيجـــة الفحـــص الخـــاص
ببـــراءات االختـــراع إلـــى  6أشـــهر إبتـــداء مـــن
اســـتالمها الطلـــب مقارنـــة بـــ  42شـــهراً فـــي
الســـابق بمـــا يتوافـــق مـــع أفضـــل  5ممارســـات
لمكاتـــب بـــراءات االختـــراع األبـــرز فـــي العالـــم.
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
أم ــا قان ــون حق ــوق المؤل ــف والحق ــوق المج ــاورة،
فأصبـــح بنســـخته المطـــورة يســـمح للجهـــات
بنســخ المصنفــات المنشــورة وتوزيعهــا وإتاحتهــا
بطـــرق تضمـــن الوصـــول للمكفوفيـــن وأصحـــاب
الهمــم ممــن لديهــم تحديــات فــي اإلبصــار ،بهــدف

واالســـتمتاع بالفنـــون ،وتعتبـــر الدولـــة مـــن أوائـــل ال ــدول التـــي أعطـــت هـــذا

تم التوسع يف نطاق
حماية العالمات التجارية
لتشمل حماية العالمات
غير التقليدية منها
العالمات ثالثية األبعاد
والهولوغرام وعالمات
الصوت
ــــــــــــــــــ
تشمل التحديثات
إضافة مجال جديد
يعنى بتسجيل األسماء
الجغرافية للعالمات
التجارية وللمنتجات التي
يرتبط اسمها بأسماء
مناطق جغرافية أو دول
أو مدن محددة وتكون
مشهورة بإنتاج هذا
المنتج
ــــــــــــــــــ
أصبح بإمكان األشخاص
الطبيعيين إضافة إىل
االعتباريين (الشركات)
تسجيل وحماية
العالمات التجارية
ــــــــــــــــــ

االســـتثناء .هـــذا إلـــى جانـــب اســـتحداث لجنـــة للنظـــر فـــي التظلمـــات علـــى
ق ــرارات وزارة االقتص ــاد المتعلق ــة بحق ــوق المؤل ــف وقب ــل رفعه ــا للمحكم ــة
به ــدف تس ــريع إج ــراءات التقاض ــي خ ــال فت ــرة وجي ــزة وحماي ــة المؤل ــف م ــن
أي تع ـ ٍـد عل ــى حقوق ــه.
العالمات التجارية
ومـــن أبـــرز التعديـــات علـــى قانـــون العالمـــات التجاريـــة ،التوســـع فـــي
مج ــال نط ــاق حماي ــة العالم ــات التجاري ــة لتش ــمل حماي ــة العالم ــات غي ــر
التقليديــة منهــا العالمــات ثالثيــة األبعــاد والهولوغــرام وعالمــات الصــوت
كالنغمـــات الموســـيقية المرتبطـــة بالشـــركة والتـــي تميـــز منتجاتهـــا،
وعالمــات الرائحــة مثــل ابتــكار رائحــة مميــزة للشــركة أو العالمــة التجاريــة
وال ُيقصــد بذلــك العطــور ،وذلــك لمواكبــة التطــورات العالميــة فــي مجــال

صناع ــة العالم ــات التجاري ــة.

وتشــمل التحديثــات إضافــة مجــال جديــد يعنــى بتســجيل األســماء الجغرافيــة
للعالمـــات التجاريـــة وللمنتجـــات التـــي يرتبـــط اســـمها بأســـماء مناطـــق
جغرافيـــة أو دول أو مـــدن محـــددة وتكـــون مشـــهورة بإنتـــاج هـــذا المنتـــج،
وذل ــك لتعزي ــز مكان ــة الدول ــة فــي تروي ــج الخدم ــات والمنتج ــات الت ــي تتمي ــز
به ــا مث ــل منتج ــات التم ــور والمحاصي ــل الزراعي ــة.
ومـــن التغييـــرات أيضـــاً إلغـــاء شـــرط وجـــود الرخصـــة التجاريـــة للســـماح
بتســـجيل العالمـــة التجاريـــة ،وأصبـــح بإمـــكان األشـــخاص الطبيعييـــن
إضاف ــة إلــى االعتباريي ــن (الش ــركات) تس ــجيل وحماي ــة العالم ــات التجاري ــة،
وهـــذا مـــن شـــأنه إعطـــاء مرونـــة للمبدعيـــن والموهوبيـــن وأصحـــاب
األفـــكار المبتكـــرة لعمليـــات التســـجيل قبـــل
تســـجيل الشـــركة .كمـــا شـــملت التعديـــات إعطـــاء
فرصـــة ألصحـــاب الشـــركات الصغيـــرة والناشـــئة
بحمايـــة مؤقتـــة لحمايـــة عالمـــة منتجاتهـــم خـــال
مشـــاركاتهم فـــي المعـــارض.
السجل التجاري
وكان ــت أب ــرز التعدي ــات عل ــى قان ــون الس ــجل التج ــاري
احتف ــاظ الس ــلطات المحلي ــة فــي كل إم ــارة بصالحي ــات
إنش ــاء س ــجالتها التجاري ــة وإدارته ــا بم ــا يش ــمل أعم ــال
القيـــد ورصـــد البيانـــات وتغييرهـــا .كمـــا تـــم تحديـــد

يســمح قانــون حقــوق المؤلــف
والحقــوق المجــاورة للجهات بنســخ
المصنفــات المنشــورة وتوزيعهــا
وإتاحتهــا بطــرق تضمــن الوصــول
للمكفوفيــن وأصحــاب الهمــم
ممــن لديهــم تحديــات فــي اإلبصــار
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نطـــاق أوضـــح لتطبيـــق القانـــون ليشـــمل تســـجيل
الش ــركات والمؤسس ــات االقتصادي ــة بجمي ــع أش ــكالها
ســـواء كانـــت تجاريـــة (شـــركات) أو مهنيـــة مثـــل
مكاتـــب المحامـــاة والمحاســـبين وغيرهـــا ،لضمـــان
شـــمولية البيانـــات الـــواردة فـــي الســـجل التجـــاري
لجميـــع المنشـــآت االقتصاديـــة فـــي الدولـــة.
عـــرف القانـــون بشـــكله الجديـــد
ولضمـــان الشـــفافيةّ ،

|

بانورامـــا اقتصـــادية

تحـــت الضــــوء

|

مت إدخــال تعديــل جوهــري عــى
أحــكام قانــون الــركات التجاريــة
ُيمســح مبوجبــه ابلمتلــك األجنــي
الحــر يف القطاعــات االقتصاديــة
كافــة بنســبة  %100ابســتثناء
بعــض القطاعــات االســراتيجية
فـــي القطاعـــات االقتصاديـــة كافـــة بنســـبة 100
 ،%باســـتثناء عـــدد مـــن األنشـــطة االقتصاديـــة
المحـــدودة ذات األثـــر االســـتراتيجي .وأجريـــت
تعديـــات جديـــدة علـــى القانـــون مـــن خـــال
اســـتحداث أشـــكال جديـــدة للشـــركات التجاريـــة
ذات التنظيـــم الخـــاص تتضمـــن الشـــركات ذات
الغـــرض الخـــاص ( )SPVوالشـــركات المؤسســـة
لغـــرض االســـتحواذ أو االندمـــاج ( )SPACووضـــع
إطـــار قانونـــي خـــاص بهـــذه األشـــكال القانونيـــة
الجديـــدة وتنظيـــم عملهـــا وضمـــان فعاليتهـــا
الســـلطة المختصـــة بالجهـــة الحكوميـــة المحليـــة وســـلطات المناطـــق الحـــرة المختصـــة
بإصـــدار التراخيـــص لألنشـــطة االقتصاديـــة ،والتـــي تشـــمل األنشـــطة التجاريـــة والصناعيـــة
والس ــياحية واإلعالمي ــة وغيره ــا م ــن األنش ــطة االقتصادي ــة المرخص ــة فــي الدول ــة لضم ــان
رصـــد بيانـــات جميـــع المنشـــآت االقتصاديـــة فـــي الدولـــة بمـــا يشـــمل مناطقهـــا الحـــرة.
قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة
يع ــد التخصي ــم م ــن وس ــائل التموي ــل الس ــهلة التــي تمك ــن المش ــاريع الصغي ــرة والمتوس ــطة
م ــن الحص ــول عل ــى التموي ــل ال ــازم له ــا ،خاص ــة فــي األح ــوال الت ــي يصع ــب عليه ــا الحص ــول
علــى التمويــل باالعتمــاد علــى أدوات قــروض تقليديــة .حيــث يمكــن للشــركات اســتعمال مــا
لهــا مــن حقــوق ماليــة حســب مــا هــو مســجل فــي دفاتــر حســاباتها الدائنــة (أي مــا لهــا مــن
ديــون علــى الغيــر مؤجلــة الدفــع) وذلــك مــن خــال بيــع تلــك الحقــوق أو تقديمهــا كضمــان
إلـــى “شـــركة مرخصـــة” للحصـــول علـــى تمويـــل منهـــا .وهنـــا تقـــوم “الشـــركة المرخصـــة”
بتقدي ــم التموي ــل للمش ــروع ،ويك ــون “المقاب ــل” ه ــو قيم ــة تل ــك الحس ــابات الغي ــر محصل ــة

وجدواه ــا االقتصادي ــة وتعزي ــز نموه ــا ومردوده ــا
علـــى بيئـــة األعمـــال .كمـــا تـــم إدخـــال أحـــكام
معدل ــة فيم ــا يخ ــص نس ــبة مس ــاهمة المؤسس ــين
فـــي رأس المـــال بالنســـبة للشـــركات المســـاهمة
العام ــة وآلي ــات الط ــرح الع ــام فــي أس ــواق الم ــال
وفئـــات األســـهم ،وتشـــكيل مجالـــس اإلدارة
وجنســية األعضــاء حيــث تــم إلغــاء اشــتراط جنســية
أعض ــاء مجل ــس اإلدارة وت ــرك الق ــرار للمس ــاهمين
والنظ ــام األساس ــي فــي انتخ ــاب أعض ــاء المجل ــس،
وســـهولة التحويـــل بيـــن األشـــكال القانونيـــة
للشـــركات والســـماح لفـــروع الشـــركات األجنبيـــة
المرخص ــة بالدول ــة بالتح ــول إلــى ش ــركات تجاري ــة
تحمـــل جنســـية دولـــة اإلمـــارات .ومنـــح القانـــون
اختصاصـــات أوســـع للســـلطات المحليـــة إلنفـــاذ

مخصوم ــاً من ــه م ــا يع ــادل س ــعر الفائ ــدة ورس ــوم الخدم ــة .وتح ــل الش ــركة المرخص ــة مح ــل

أحكامـــه بالتنســـيق مـــع وزارة االقتصـــاد.

ويســهم القانــون فــي تنويــع أدوات التمويــل المتاحــة للمنشــآت االقتصاديــة ،الســيما الشــركات

قانون التعليم العالي

المش ــروع كدائ ــن جدي ــد وف ــق األح ــكام القانوني ــة الت ــي يضمنه ــا القان ــون.
الصغي ــرة والمتوس ــطة ورف ــع كفاءته ــا المالي ــة م ــن خ ــال منحه ــا الق ــدرة عل ــى زي ــادة الس ــيولة
النقدي ــة ،وتقلي ــل مخاط ــر تس ــوية المطالب ــات المالي ــة م ــا يع ــود بالنف ــع عل ــى بيئ ــة األعم ــال.
ويتســـم التخصيـــم بأهميـــة نوعيـــة كتشـــريع مالـــي معنـــي بتقنيـــن اآلليـــات التـــي تســـمح
بزيـــادة التدفقـــات النقديـــة للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة ،وتقليـــل نســـبة الديـــون
المشـــكوك فـــي تحصيلهـــا ،وتخفيـــض النفقـــات التشـــغيلية وتوفيـــر ســـبل النمـــو.
الشركات التجارية
ش ــهد قان ــون الش ــركات التجاري ــة مراجع ــة جذري ــة ت ــم اإلع ــان عنه ــا فــي أغس ــطس ،2020
حيـــث تـــم إدخـــال تعديـــل جوهـــري علـــى أحكامـــه ُســـمح بموجبـــه بالتملـــك األجنبـــي الحـــر

تســـري أحـــكام هـــذا القانـــون علـــى مؤسســـات
التعليـــم العالـــي كافـــة فـــي الدولـــة ،باســـتثناء
تل ــك العامل ــة فــي المناط ــق الح ــرة ،وكذل ــك عل ــى
مراح ــل التعلي ــم العالــي كاف ــة ب ــدءاً م ــن الدبل ــوم
والدبلـــوم العالـــي والبكالوريـــوس ودبلـــوم
الدراســـات العليـــا والماجســـتير والدكتـــوراة.
وأســـند القانـــون لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم
اختصاصـــات الترخيـــص المؤسســـي واالعتمـــاد
البرامجــي لمؤسســات التعليــم العالــي فــي الدولــة
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حــدد قانــون “حمايــة البيانــــــات
الشخصيــــــة” ضوابــط معالجــــــة
البيــاانت الشــخصية وااللزتامــات
العامــة للــركات واملؤسســـــــــــات
يف أتمــن البيــاانت الشــخصية
والحفــاظ عــى رسيهتــا وخصوصيهتــا
بجميـــع أنواعهـــا ومســـتوياتها وتخصصاتهـــا،
وتقيي ــم أداء مؤسس ــات التعلي ــم العال ــي وج ــودة
مخرجاتهـــا التعليميـــة وتصنيفهـــا والرقابـــة
الدوريـــة عليهـــا ،وتطويـــر ودعـــم أنشـــطة البحـــث
العلمـــي فـــي الدولـــة بالتنســـيق مـــع مؤسســـات
التعلي ــم العال ــي والجه ــات الحكومي ــة والخاص ــة،
وكذلـــك اختصاصـــات ســـحب وإلغـــاء الترخيـــص
المؤسســي واالعتمــاد البرامجــي ووقــف مؤسســة
التعليـــم العالـــي وتوقيـــع الجـــزاءات اإلداريـــة
األخ ــرى عليه ــا واتخ ــاذ التدابي ــر الالزم ــة للحف ــاظ
علـــى حقـــوق الطلبـــة.

أنث ــى بغي ــر رضاه ــا ،والحب ــس والغرام ــة الت ــي ال تق ــل ع ــن عش ــرة آالف دره ــم أو

عـــال
واشـــترط القانـــون إلنشـــاء مؤسســـة تعليـــم
ٍ

ـا كان أم أنث ــى ،وتك ــون
إح ــدى العقوبتي ــن ،كل م ــن هت ــك ع ــرض ش ــخص آخ ــر رج ـ ً

فــي الدولــة اســتيفاء متطلبــات الســلطات المحليــة

العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن ( )5خمــس ســنوات وال تزيــد علــى ( )20عشــرين

المختصـــة وأن يكـــون موقـــع مؤسســـة التعليـــم

س ــنة إذا كان الفع ــل أو الش ــروع في ــه مصحوب ــاً بالق ــوة أو بالتهدي ــد.

العالـــي ومبناهـــا ومرافقهـــا مناســـبة لممارســـة

وش ــدد القان ــون عل ــى حماي ــة حق ــوق األطف ــال الذي ــن يول ــدون خ ــارج نط ــاق عالق ــة

العملي ــة التعليمي ــة ومس ــتوفية لش ــروط الصح ــة

ال ــزواج وذل ــك م ــن خ ــال الن ــص عل ــى عقوب ــة الحب ــس م ــدة تص ــل إلــى عامي ــن فــي

ومواصفـــات األمـــن والســـامة وغيرهـــا مـــن
االشـــتراطات والضوابـــط للترخيـــص المؤسســـي
مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم.
الجرائم والعقوبات
ُيعيـــد القانـــون تنظيـــم قانـــون “الجرائـــم

والعقوبـــات” ،حيـــث يعاقـــب القانـــون بالحبـــس
والغرامـــة أو بإحـــدى العقوبتيـــن كل مـــن
مـــارس نشـــاطاً متعلقـــاً بالمشـــروبات الكحوليـــة
دون ترخيـــص أو بالمخالفـــة لشـــروط الترخيـــص
أو تعاطـــى المشـــروبات الكحوليـــة فـــي غيـــر
األماكـــن المصـــرح بهـــا وأحـــدث شـــغباً أو أقلـــق
الراحـــة العامـــة أو قـــدم أو بـــاع إلـــى شـــخص دون
الـــ  21عام ــاً مش ــروبات كحولي ــة .وين ــص عل ــى أن
الدع ــوى الجزائي ــة فــي جرائ ــم االخت ــاس واإلض ــرار
بالمـــال العـــام ال تنقضـــي بمضـــي المـــدة ،ويشـــدد
عقوبـــة مـــن ٌيشـــكل تهديـــداً لألمـــن العـــام أو
لســـامة األشـــخاص أو األمـــوال.

كم ــا يعاق ــب القان ــون بالس ــجن المؤب ــد لم ــن واق ــع
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يعاقب قانون مكافحة
الشائعات والجرائم
اإللكترونية كل من
قام بعملية االختراق
اإللكتروني
ــــــــــــــــــ
كما يعاقب القانون
عىل جرائم التسول
اإللكتروني والترويج
المضلل للسلع
والخدمات وخاصة
المنتجات الطبية المقلدة
أو غير المرخصة
ــــــــــــــــــ
كما يج ّرم تداول أو
إعادة تداول اإلشاعات
الكاذبة أو المغرضة
التي من شأنها إلحاق
ضرر بالمصلحة العامة
أو باالقتصاد الوطني أو
بالنظام العام أو بالصحة
العامة
ــــــــــــــــــ

ح ــال ع ــدم اإلق ــرار ببن ــوة الطف ــل المول ــود وع ــدم اس ــتخراج األوراق الثبوتي ــة ل ــه.
ومـــن أهـــم األحـــكام التـــي اســـتحدثها قانـــون الجرائـــم والعقوبـــات ســـريانه
عل ــى كل م ــن ارتك ــب خ ــارج الدول ــة جريم ــة القت ــل العم ــد الت ــي تق ــع عل ــى أح ــد
مواطن ــي الدول ــة أو ش ــارك فــي ه ــذه الجريم ــة.
مكافحة الشائعات والجرائم اإللكترونية
يع ــد م ــن أوائ ــل القواني ــن فــي المنطق ــة التــي تُ ج ــرم األفع ــال أو الجرائ ــم التــي
تت ــم ع ــن طري ــق اس ــتخدام تقني ــة المعلوم ــات ،وذل ــك نظ ــراً لخطورته ــا وم ــا
يترت ــب عليه ــا م ــن إض ــرار بمصال ــح الدول ــة وبأجهزته ــا الحكومي ــة.
يه ــدف القان ــون إلــى حماي ــة المجتم ــع والمواق ــع والبيان ــات الحكومي ــة م ــن
الجرائــم التــي تتــم بواســطة تقنيــة المعلومــات ،وحمايــة خصوصيــة األشــخاص
وحياتهـــم الخاصـــة ومكافحـــة الشـــائعات وجرائـــم النصـــب واالحتيـــال عـــن
طري ــق وس ــائل تقني ــة المعلوم ــات.
ويجـــرم كل مـــن اختـــرق موقـــع إلكترونـــي أو نظـــام معلومـــات إلكترونـــي أو
ّ

ش ــبكة معلوم ــات أو وس ــيلة تقني ــة معلوم ــات ،بقص ــد الحص ــول عل ــى بيان ــات
حكومي ــة أو معلوم ــات س ــرية خاص ــة بمنش ــأة مالي ــة ،أو تجاري ــة ،أو اقتصادي ــة،
كمـــا يعاقـــب علـــى جرائـــم التســـول اإللكترونـــي والترويـــج المضلـــل للســـلع
والخدم ــات وخاص ــة المنتج ــات الطبي ــة المقل ــدة أو غي ــر المرخص ــة باس ــتخدام
وس ــائل تقني ــة.

|

كم ــا يج ـ ّـرم ت ــداول أو إع ــادة ت ــداول اإلش ــاعات الكاذب ــة أو المغرض ــة التــي م ــن

بانورامـــا اقتصـــادية

تحـــت الضــــوء

|

للشـــركات والمؤسســـات التـــي تتوفـــر لديهـــا

شــأنها إلحــاق ضــرر بالمصلحــة العامــة أو باالقتصــاد الوطنــي أو بالنظــام العــام

بيانـــات شـــخصية عـــن األفـــراد بحكـــم نشـــاطها

أو بالصحـــة العامـــة ،وتجريـــم إتـــاف البيانـــات أو تعطيـــل البرامـــج والبيانـــات

وتلـــك العاملـــة فـــي مجـــال معالجـــة البيانـــات

والمعلوم ــات عل ــى أي نظ ــام معلوماتــي ب ــدون مب ــرر قانونــي.

الشـــخصية والتزاماتهـــا فـــي تأميـــن البيانـــات

ويمن ــح القان ــون األدل ــة المس ــتمدة أو المس ــتخرجة م ــن األجه ــزة أو المع ــدات

الش ــخصية والحف ــاظ عل ــى س ــريتها وخصوصيته ــا

أو الوســـائط أو الدعامـــات اإللكترونيـــة أو النظـــام المعلوماتـــي أو برامـــج
الحاســـب أو مـــن أي وســـيلة لتقنيـــة المعلومـــات حجيـــة األدلـــة الجنائيـــة
الماديـــة فـــي اإلثبـــات الجنائـــي.
حماية البيانات الشخصية
يحـــدد القانـــون األطـــر العامـــة للتعامـــل مـــع البيانـــات الشـــخصية المتعلقـــة
باألفـــراد ،وتحديـــد كيفيـــة جمـــع تلـــك البيانـــات ومعالجتهـــا وتخزينهـــا
ـاوة عل ــى
واس ــتخدام أفض ــل الوس ــائل وأكثره ــا تط ــوراً لضم ــان حمايته ــا ،ع ـ
ً
تحديــد حقــوق وواجبــات كافــة األطــراف المعنيــة ،والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا
أفـــراد المجتمـــع.
ـواء كله ــا أو
وتس ــري أح ــكام القان ــون عل ــى معالج ــة البيان ــات الش ــخصية ،س ـ ً

جـــزء منهـــا عـــن طريـــق وســـائل األنظمـــة اإللكترونيـــة التـــي تعمـــل بشـــكل
ويحظـــر معالجـــة البيانـــات
تلقائـــي وآلـــي وذلـــك داخـــل أو خـــارج الدولـــةُ ،
الش ــخصية دون موافق ــة صاحبه ــا ،وذل ــك باس ــتثناء بع ــض الح ــاالت الت ــي م ــن
ضمنه ــا أن تك ــون المعالج ــة ضروري ــة لحماي ــة المصلح ــة العام ــة ،أو أن تك ــون
المعالجـــة مرتبطـــة بالبيانـــات الشـــخصية التـــي أصبحـــت متاحـــة ومعلومـــة
للكاف ــة بفع ــل م ــن صاح ــب البيان ــات ،أو أن تك ــون المعالج ــة ضروري ــة إلقام ــة
أي م ــن إج ــراءات المطالب ــة بالحق ــوق والدع ــاوى القانوني ــة أو الدف ــاع عنه ــا أو
تتعلـــق باإلجـــراءات القضائيـــة أو األمنيـــة.
كم ــا ح ــدد القان ــون ضواب ــط معالج ــة البيان ــات الش ــخصية وااللتزام ــات العام ــة

يختص مكتب اإلمارات
للبيانات بمجموعة
كبيرة من المهام
التي تتضمن اقتراح
وإعداد السياسات
واالستراتيجيات
والتشريعات المتعلقة
بشؤون حماية البيانات
ــــــــــــــــــ
إضافة إىل اعتماد
األسس والمعايير
الخاصة بالرقابة عىل
تطبيق التشريعات
االتحادية المنظمة
لحماية البيانات
ــــــــــــــــــ
كما يختص المكتب
بتنفيذ عمليات الرقابة
عىل تطبيق التشريعات
االتحادية المنظمة
لحماية البيانات ،وإجراء
التحقيقات الالزمة
للتأكد من مدى االمتثال
لهذه التشريعات
ــــــــــــــــــ

واإلجـــراءات والتدابيـــر المتوفـــرة لديهـــا لضمـــان
عـــدم اختـــراق البيانـــات أو إتالفهـــا أو تغييرهـــا
أو العبـــث بهـــا ،وإجـــراءات اإلبـــاغ عـــن انتهـــاك
البيانـــات الشـــخصية والحـــاالت التـــي تتطلـــب
تعييـــن مســـؤول حمايـــة البيانـــات وأدواره.
وكذلـــك حقـــوق صاحـــب البيانـــات الشـــخصية
فـــي الحصـــول دون أي مقابـــل علـــى المعلومـــات
والق ــرارات الت ــي تتخ ــذ بن ــاء عل ــى معالج ــة بيانات ــه
الش ــخصية والح ــاالت التــي يح ــق لصاح ــب البيان ــات
طلـــب تصحيـــح بياناتـــه الشـــخصية غيـــر الدقيقـــة
والحــاالت التــي يحــق لــه تقييــد أو إيقــاف معالجــة
بيانات ــه الش ــخصية .وح ــدد القان ــون ضواب ــط نق ــل
ومشـــاركة البيانـــات الشـــخصية عبـــر الحـــدود
ألغـــراض المعالجـــة.
مكتب اإلمارات للبيانات
يأتــي قانــون إنشــاء مكتــب اإلمــارات للبيانــات فــي
ضـــوء الجهـــود الحكوميـــة الهادفـــة إلـــى ضمـــان
الحمايـــة الكاملـــة للبيانـــات الشـــخصية خـــال
مراحـــل التعامـــل معهـــا كافـــة.
ويختـــص المكتـــب الـــذي ســـيتبع مجلـــس الـــوزراء
بمجموعــة كبيــرة مــن المهــام التــي تتضمــن اقتــراح
وإع ــداد السياس ــات واالس ــتراتيجيات والتش ــريعات
المتعلقـــة بشـــؤون حمايـــة البيانـــات ،واقتـــراح
واعتمـــاد األســـس والمعاييـــر الخاصـــة بالرقابـــة
علـــى تطبيـــق التشـــريعات االتحاديـــة المنظمـــة
لحمايـــة البيانـــات ،وإعـــداد واعتمـــاد األنظمـــة
الخاصــة بالشــكاوى والتظلمــات المتعلقــة بحمايــة
البيانـــات ،وإصـــدار األدلـــة والتعليمـــات الالزمـــة
لتطبيـــق تشـــريعات حمايـــة البيانـــات.
كمــا يختــص المكتــب بتنفيــذ عمليــات الرقابــة علــى
تطبيـــق التشـــريعات االتحاديـــة المنظمـــة لحمايـــة
البيانـــات ،وإجـــراء التحقيقـــات الالزمـــة للتأكـــد مـــن
مـــدى االمتثـــال لهـــذه التشـــريعات ،باإلضافـــة إلـــى
تلقـــي الشـــكاوى والتظلمـــات المتعلقـــة بحمايـــة
البيانـــات والتحقـــق منهـــا مـــع كافـــة الجهـــات
المختص ــة ،ونش ــر الوع ــي ح ــول أح ــكام ومتطلب ــات
حمايـــة البيانـــات مـــن خـــال تنظيـــم المؤتمـــرات
والنـــدوات وورش العمـــل وغيرهـــا
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إعداد /موسـى عبدالمنعــم متـولـي
مستشــار اقتصــادي

اإلمــارات والهنــد
رش ا كــــــــــــــــة
اسرتاتيجيـــــــة
راسخــــــــــــــــة
18

تتميــز العالقــة االقتصاديــة بيــن دولتــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وجمهوريــة الهنــد بالقــدم والثبــات ،فقــد نشــأت
هــذه العالقــة مــع ظهــور حــركات التجــارة وعبــور الســفن بيــن
البلديــن لتبــادل الســلع والمنافــع منــذ مئــات الســنين ،حيــث
ســيطرت عليهــا العناصــر التقليديــة مثــل التمــور واللؤلــؤ
واألســماك ،وكان مينــاء رأس الخيمــة مــن بيــن أشــهر
موانــئ النقــل والشــحن الشــاهدة عــى هــذه التجــارة القائمــة
بيــن الهنــد والخليــج العربــي

| |

اقتصـــادية
اقتصـــادية
بانورامـــا
بانورامـــا

شركـــــاء
شــركــــــاء

|

شــهدت العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة
بيــن دولــة اإلمــارات والهنــد تناميــاً مســتمراً ،
وبــدء الزخــم الحقيقــي بعــد أن وضعــت دولــة
اإلمــارات نفســها كمركــز تجــاري إقليمــي
بحلــول أوائــل التســعينيات

ازدهــرت هــذه العالقــة مــع ظهــور دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ككيــان موحــد فــي عــام  ،1971عقــب الزيــارة التاريخيــة
التــي قــام بهــا القائــد المؤســس المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان “ رحمــه هللا” إلــى الهنــد عــام
 ،1975تلتهــا زيــارة رئيســة الــوزراء الراحلــة أنديــزا غانــدي إلــى
اإلمــارات عــام  ،1981ليبــدأ عهــد جديــد مــن التعــاون االقتصادي
يقــوم علــى تبــادل المنفعــة والعائــد.
ومنــذ ذلــك الحيــن شــهدت العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة
بيــن دولــة اإلمــارات والهنــد تناميــاً مســتمراً  ،وبــدء الزخــم
الحقيقــي بعــد أن وضعــت دولــة اإلمــارات نفســها كمركــز
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مليار دوالر أمريكي
حجم التجارة بين دولة
اإلمارات والهند 2020
ــــــــــــــــــ

26.73

مليار دوالر أمريكي
حجم الصادارات من
اإلمارات إىل الهند
ــــــــــــــــــ

تجــاري إقليمــي بحلــول أوائــل التســعينيات ،وفــي نفــس
الوقــت تقريبــاً بــدأت عمليــة التحريــر االقتصــادي فــي الهنــد.
هــذا وتســاهم العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة المتناميــة بيــن
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد فــي اســتقرار وقــوة العالقــة
الثنائيــة بمــا يحقــق التنويــع وتعميــق العالقــة بينهمــا .وهنــاك
اتفــاق بيــن وجهتــي النظــر فــي البلديــن لزيــادة وتعزيــز هــذه
العالقــات فــي المســتقبل .وقــد ارتفعــت قيمــة التجــارة بيــن
دولــة اإلمــارات والهنــد لتصــل إلــى  59مليــار دوالر أمريكــي
مقابــل نحــو  180مليــون دوالر ســنوياً فــي ســبعينيات القــرن
الماضــي ،ممــا يجعــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة ثالــث أكبــر
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تطور قيمة صادرات إمارة رأس الخيمة لدولة الهند
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شــريك تجــاري للهنــد لعــام  2020-2019بعــد الصيــن والواليــات المتحــدة
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األمريكيــة .عــاوة علــى ذلــك ،تعــد اإلمــارات العربيــة المتحــدة ثانــي أكبــر
وجهــة تصديــر للهنــد (بعــد الواليــات المتحــدة) بمبلــغ يقــارب  26.73مليــار
دوالر أمريكــي لعــام  .2019وبالنســبة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
تعــد الهنــد ثانــي أكبــر شــريك تجــاري لعــام  2019بحوالــي  41.43مليــار دوالر
أمريكــي (التجــارة غيــر النفطيــة).
علــى مســتوى إمــارة رأس الخيمــة تأتــى الهنــد الشــريك التجــاري الثالــث
بعــد ســلطنة عمــان ودولــة العــراق مــن حيــث إجمالــي التجــارة الخارجيــة ،وفــي

• تضاعف ــت حرك ــة الص ــادرات إلــى دول ــة الهن ــد عب ــر موان ــئ إم ــارة رأس
الخيم ــة خ ــال الفت ــرة م ــن ع ــام  2016إلــى ع ــام  2020حي ــث بلغ ــت قيم ــة
الص ــادرات نح ــو ملي ــار دره ــم ع ــام  2020بم ــا يمث ــل  % 12.4م ــن إجمالــي
حركـــة الصـــادرات باإلمـــارة مقابـــل نحـــو  506مليـــون درهـــم عـــام 2016
بنس ــبة  % 9.1م ــن اإلجمالــي.

حيــن تعتبــر الشــريك الثالــث مــن حيــث أســواق التصديــر ،إال أنهــا تأتــي فــي

هيكل صادرات المنتجات المعدنية

المركــز الرابــع مــن حيــث حجــم الــواردات ،وبالنســبة إلعــادة التصديــر فتحتــل
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المركــز الـــ .20
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ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻟﻬﻨﺪ

بلغـــت نحـــو  1.4مليـــار درهـــم عـــام  2020مقابـــل  967.6مليـــون درهـــم عـــام
 2016بنس ــبة زي ــادة .%47
• ارتفـــع نصيـــب التجـــارة الخارجيـــة مـــع الهنـــد إلـــى إجمالـــي حركـــة التجـــارة
الخارجيـــة لإلمـــارة لتصـــل إلـــى  %9.6عـــام  2020مقابـــل  %7عـــام .2016
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2016

0

الكبري ــت ،وأترب ــة وأحج ــار ،واإلس ــمنت والكل ــس.
بالنسبة للواردات:
تطور قيمة الواردات من دولة الهند
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• هن ــاك زي ــادة مضط ــردة فــي إجمالــي حج ــم التج ــارة الخارجي ــة الس ــنوي حي ــث
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أكث ــر م ــن  %90م ــن إجمال ــي حج ــم الص ــادرات ،وأهمه ــا منتج ــات المل ــح،
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•هن ــاك ترك ــز فــي الص ــادرات حي ــث تمث ــل ص ــادرات المنتج ــات المعدني ــة
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تطور حجم التجارة الخارجية بين إمارة رأس الخيمة ودولة الهند
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بانورامـــا اقتصـــادية

شــركــــــاء

|

تعتبــر اإلمــارات العربيــة المتحــدة تاســع
أكبــر مســتثمر فــي الهنــد مــن حيــث
االســتثمار األجنبــي المباشــر وتتركــز
االســتثمارات بشــكل أساســي فــي خمســة
قطاعــات هــي قطــاع الخدمــات ،والنقــل
البحــري ،والطاقــة ،والبنيــة التحتيــة

• انخفض ــت قيم ــة ال ــواردات م ــن الهن ــد حي ــث بلغ ــت نح ــو  405ملي ــون

االستثمارات والعمالة

دره ــم ع ــام  2020مقاب ــل  454ملي ــون دره ــم ع ــام .2016

تبلـــغ قيمـــة االســـتثمارات الهنديـــة فـــي الرخـــص االقتصاديـــة المســـجلة

• يالحـــظ التنـــوع فـــي واردات اإلمـــارة مـــن دولـــة الهنـــد حيـــث تتشـــكل

ل ــدى دائ ــرة التنمي ــة االقتصادي ــة نح ــو  466ملي ــون دره ــم وبإجمالــي ع ــدد

معظـــم هـــذه الـــواردات مـــن المنتجـــات المعدنيـــة واآلالت واألجهـــزة

مســـتثمرين  3794مســـتثمر %55 ،مـــن تلـــك االســـتثمارات فـــي النشـــاط

والمنتجـــات الغذائيـــة والنباتيـــة والمنتجـــات الكيماويـــة.

التج ــاري ،و %33.4منه ــا فــي األنش ــطة المهني ــة ،وتش ــكل االس ــتثمارات
فــي النش ــاط الصناع ــي  %9.3منه ــا ث ــم الس ــياحة بنس ــبة .%1.2
وال تقتصـــر العالقـــة االقتصاديـــة علـــى التبـــادل التجـــاري واالســـتثمارات

الميزان التجــاري

المتبادل ــة فق ــط ب ــل تش ــمل التراب ــط بي ــن الش ــعبين ومس ــاهمة العمال ــة
الهنديـــة فـــي النشـــاط االقتصـــادي باإلمـــارة ،حيـــث تشـــكل الجاليـــة
الهندي ــة النس ــبة األكب ــر م ــن العمال ــة الواف ــدة ل ــدى إم ــارة رأس الخيم ــة

تطور الميزان التجاري 2016-2020
450%

بنســـبة  %34مـــن إجمالـــي العمالـــة الوافـــدة ،والتـــي تســـهم بحركـــة
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اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري

تحويـــل أمـــوال كبيـــرة تدعـــم االقتصـــاد الهنـــدي.
وفيمـــا يتعلـــق باالســـتثمارات اإلمارتيـــة فـــي الهنـــد فتقـــدر بنحـــو 11-10
مليـــار دوالر ،منهـــا حوالـــي  6.7مليـــار دوالر أمريكـــي (مـــارس  )2019فـــي
ش ــكل اس ــتثمار أجنب ــي مباش ــر ،فــي حي ــن يتمث ــل الباقــي فــي اس ــتثمارات
محفظـــة .وتعتبـــر اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة تاســـع أكبـــر مســـتثمر فـــي
الهن ــد م ــن حي ــث االس ــتثمار األجنب ــي المباش ــر .وتترك ــز اس ــتثمارات دول ــة
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي الهنـــد بشـــكل أساســـي فـــي خمســـة
قطاعـــات :قطـــاع الخدمـــات ( ،)%15.78النقـــل البحـــري ( ،)%8.80الطاقـــة
( ،)%8.34البنيــة التحتيــة ( ، )%7.15التطويــر العقــاري والعمرانــي (.)%7.08
وفـــى ســـبيل تدعيـــم تلـــك العالقـــات االقتصاديـــة فـــي المســـتقبل تســـتمر

• يحقـــق الميـــزان التجـــاري مـــع دولـــة الهنـــد فائضـــاً لصالـــح إمـــارة رأس

اللجنـــة اإلماراتيـــة الهنديـــة كواحـــدة مـــن اآلليـــات المؤسســـية لمناقشـــة

الخيمـــة وبقيـــم متزايـــدة مـــن عـــام آلخـــر ،حيـــث بلـــغ الفائـــض نحـــو 610

سلســـلة كاملـــة مـــن الشـــراكة االســـتراتيجية الثنائيـــة ،حيـــث يتـــم خـــال

مليـــون درهـــم عـــام  2020مقابـــل  60مليـــون درهـــم عـــام .2016

اجتماع ــات اللجن ــة الوق ــوف عل ــى س ــريان العالق ــات االس ــتراتيجية المتمي ــزة

• هنـــاك طفـــرة حدثـــت فـــي رصيـــد الميـــزان التجـــاري عـــام  2018حيـــث

وس ــبل تعزيزه ــا وتطويره ــا فــي ظ ــل م ــا يرب ــط البلدي ــن م ــن رواب ــط صداق ــة

ارتفـــع فائـــض الميـــزان التجـــاري مـــن نحـــو  80مليـــون درهـــم عـــام 2017

مش ــتركة وتب ــادل وجه ــات النظ ــر ح ــول القضاي ــا اإلقليمي ــة والدولي ــة الت ــي

ليصـــل إلـــى نحـــو  410مليـــون درهـــم فـــي عـــام .2018

تهـــم البلديـــن وبحـــث مجمـــل المســـتجدات والتطـــورات الراهنـــة
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مـــــال وأعمـــــال

توقعـــات ابنتعـــاش
اقتص ــادي ملم ــوس
يف رأس الخميــــــــــة
لفـــرة مـــا بعــــــــــد
الجائح ــة م ــع نظــ ــرة
مس ــتقبلية مس ــتقرة
22

تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــا
صنــع فــي رأس الخيمـــــة
دراســـات وإحصــــــــــــاء

تؤكــد تقاريــر وكالــة التصنيــف االئتمانــي العالميــة “ســتاندارد آنــد بــورز” النظــرة المســتقبلية
المس ــتقرة القتص ــاد رأس الخيم ــة م ــع توقع ــات بتحقي ــق اإلم ــارة مع ــدل نم ــو س ــنوي تق ــارب
نســـبته  %2.5وذلـــك خـــال الفتـــرة بيـــن عامـــي  ،2024-2021األمـــر الـــذي يبشـــر بانتعـــاش اقتصـــادي
ملموس لمرحلة ما بعد الجائحة.
وق ــد ثبت ــت وكال ــة «إس أن ــد بــي» تصني ــف رأس الخيم ــة عن ــد« »-Aوتصنيفه ــا الس ــيادي عن ــد« ،»A-2كم ــا
ثبت ــت أيض ــاً نظرته ــا المس ــتقبلية المس ــتقرة لإلم ــارة ،واس ــتندت فــي ه ــذا التصني ــف إلــى توقعاته ــا إلــى
ـا عم ــا تتمي ــز ب ــه م ــن
م ــا تتمي ــز ب ــه اإلم ــارة م ــن حصاف ــة مالي ــة ،وتن ــوع مص ــادر الدخ ــل الوطنــي فيه ــا ،فض ـ ً
اس ــتقرار إضاف ــة إلــى كونه ــا ج ــزءاً م ــن دول ــة اإلم ــارات.

واســتندت الوكالــة كذلــك فــي توقعاتهــا االقتصاديــة اإليجابيــة إلــى نجــاح المبــادرات المحليــة واالتحاديــة
مشـــيرة إلـــى انخفـــاض عـــدد حـــاالت اإلصابـــة والوفيـــات الجديـــدة بفيـــروس
فـــي مكافحـــة الجائحـــة،
ً

|

مــال وأعمــــال

تكنـــولوجيـــــــا

|

“كوفي ــد ”-19فــي دول ــة اإلم ــارات مقارن ــة ببقي ــة
دول المنطقـــة والعالـــم.
وبهـــذا الصـــدد ،قـــال متحـــدث رســـمي باســـم
حكومـــة رأس الخيمـــة“ :يســـاهم تقريـــر التصنيـــف
االئتمانـــي األخيـــر لوكالـــة “ســـتاندارد آنـــد بـــورز”
فـــي رفـــع مســـتوى الثقـــة باقتصـــاد رأس الخيمـــة.
وق ــد ج ــاء تقييمه ــم لناحي ــة النظ ــرة المس ــتقبلية
اإليجابيـــة نتيجـــة للتوجـــه المالـــي الحصيـــف
واإلجـــراءات المدروســـة التـــي اتخذناهـــا علـــى مـــر
ويعــزى ذلــك أيضــاً إلــى
الســنين لتنويــع اقتصادنــاُ .

الجه ــود المحلي ــة والوطني ــة القوي ــة فــي التص ــدي
للجائحـــة مـــع نجـــاح اإلمـــارات حتـــى اآلن بتطعيـــم
حوالـــي %85مـــن ســـكانها”.
وتوقعـــت “ســـتاندارد آنـــد بـــورز” أن تحقـــق رأس
الخيمـــة نمـــواً بنســـبة %3فـــي عـــام  ،2021حيـــث
أظهـــر النصـــف األول مـــن العـــام انتعاشـــاً قويـــاً

امتيـــازات الكيـــاانت املحليـــة يف إمـــارة رأس
الخميـــة لعمـــاء راكـــز

مقارنـــة بعـــام  2020ويرجـــع الســـبب فـــي هـــذا

أطلقــت مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) بالتعــاون مــع دائــرة التنميــة

إلـــى ازديـــاد عـــدد المعامـــات العقاريـــة ،ونشـــاط

االقتصاديــة بــرأس الخيمــة خيــار الترخيــص المــزدوج والــذي يســمح للشــركات

التعديـــن ،وتجـــارة البضائـــع ،وارتفـــاع أعـــداد

العاملــة فــي المناطــق الحــرة بالعمــل فــي الســوق المحلــي خــارج نطــاق المنطقــة الحــرة التــي

الســـياح.

تتواجد مقراتها فيها.

وأش ــارت “س ــتاندارد آن ــد ب ــورز” أيض ــاً إل ــى مكان ــة

يتيــح الترخيــص المــزدوج للشــركات توزيــع منتجاتهــا وتوفيــر خدماتهــا ضمــن حــدود المنطقة

إمـــارة رأس الخيمـــة القويـــة بالنســـبة لدولـــة

الحــرة وخارجهــا عــن طريــق اســتخراج رخصــة كيــان منطقــة حــرة صــادرة مــن راكــز ورخصــة

اإلم ــارات .وقال ــت الوكال ــة إن تقييمه ــا االئتمانــي

“فــرع كيــان منطقــة حــرة” صــادرة مــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــرأس الخيمــة ،حيــث توفــر

يأخـــذ فـــي االعتبـــار قاعـــدة اإليـــرادات المنخفضـــة

للشــركات فرصــاً أوســع لممارســة األعمــال التجاريــة وتوســيع نطــاق حضورهــا فــي الســوق؛

والمدعومـــة بالنفقـــات االتحاديـــة داخـــل اإلمـــارة،

والســماح لهــا بالمشــاركة فــي مناقصــات المؤسســات الحكوميــة.

األمـــر الـــذي يســـهم فـــي خفـــض المخاطـــر
الخارجي ــة ،وإمكاني ــة قي ــام دول ــة اإلم ــارات بتقدي ــم

صــرح رامــي ّ
جــاد ،الرئيــس
ومــن جانبــه ّ

التنفيــذي لمجموعــة راكــز عــن مــدى

الدعـــم لـــرأس الخيمـــة إذا لـــزم األمـــر

حــرص راكــز علــى توفيــر أنســب الحلــول

وتوقع ــت الوكال ــة أيض ــاً أن تش ــهد اإلم ــارة انتعاش ــاً

لعمالئهــا ،حيــث يلعــب إطــاق خيــار

تواصــل راكــز ابتكارهــا للمزيــد مــن

المنتجــات والخدمــات التــي تهــدف
إلــى إثــراء تجربــة عمالئهــا وتعزيــز
تنافســيتها فــي الســوق إلثبــات جدارتهــا

واســـع النطـــاق علـــى المـــدى القريـــب مدفوعـــاً

الترخيــص المــزدوج دوراً فــي إتاحــة مزايــا

بنش ــاط قط ــاع التعدي ــن فــي ض ــوء ارتف ــاع الطل ــب

كيانــات المنطقــة الحــرة والكيانــات

العالمـــي .وســـلطت “ســـتاندارد آنـــد بـــورز” الضـــوء

المحليــة مجتمعــة دون الحاجــة إلــى

علـــى زيـــادة الطلـــب مـــن شـــركة “ســـتفن روك”،

تأســيس شــركة إضافيــة ،ممــا يتيــح خلــق

إح ــدى أكب ــر ش ــركات المحاج ــر فــي العال ــم ،والت ــي

المزيــد مــن الفــرص الكتشــاف آفــاق

تق ــوم بتوري ــد الصخ ــور لبن ــاء ج ــزر اصطناعي ــة ضم ــن

جديــدة وفتــح المجــال أمــام الشــركات للوصــول إلــى شــريحة أكبــر من أســواقهم المســتهدفة

مشـــروع غـــاز الحيـــل وغشـــا التابـــع لشـــركة بتـــرول

بشــكل مســتدام علــى غيــر المتعــارف عليــه ســابقاً  .وأضــاف جــاد بــأن التعــاون مــع دائــرة

أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنـــوك) ،والـــذي ينتـــج الغـــاز
م ــن امتي ــاز غش ــا البح ــري .يض ــاف إلــى ذل ــك العق ــد

التنميــة االقتصاديــة بــرأس الخيمــة فــي هــذا األمــر ُيمثــل ثمــرة جهــود المبــادرات المشــتركة

والتــي ترمــي إلــى دفــع عجلــة تنميــة اقتصــاد إمــارة رأس الخيمــة المزدهــر نحــو األمــام.

الــذي وقعتــه “ســتفن روك” فــي أبريــل الماضــي مــع
شـــركة “االتحـــاد للقطـــارات” ،المطـــور والمشـــغل

عبــر الدكتــور عبدالرحمــن الشــايب النقبــي ،مديــر عــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــرأس
كمــا ّ

الخيمــة عــن بالــغ ســروره بالتعــاون مــع راكــز فــي مختلــف المبــادرات التــي تصــب فــي مصلحــة

لشـــبكة الســـكك الحديديـــة الوطنيـــة فـــي دولـــة

المســتثمرين العالمييــن الذيــن يتخــذون مــن إمــارة رأس الخيمــة مقــراً ألعمالهــم .وأعــرب

اإلم ــارات ،لتزوي ــد الم ــواد اإلنش ــائية لمش ــروع س ــكة

النقبــي عــن أملــه فــي مواصلــة الدائــرة العمــل مــع راكــز لالرتقــاء بالمشــهد االســتثماري الــذي

حديديـــة تربـــط رأس الخيمـــة بأبوظبـــي

تضمــه إمــارة رأس الخيمــة ولجعلــه أكثــر رحابــة وديناميكيــة ممــا هــو عليــه اليــوم.

كمركــز جــذب عالمــي لالســتثمارات

ولترويــج إمــارة رأس الخيمــة كوجهــة

مثاليــة للعمــل والعيــش والترفيــه
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سجواني :اآلن الوقت مناسب للغاية

للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد

األعمال للعب دور قيادي في زيادة تطوير

حلول الصحة المتنقلة في دولة اإلمارات

علي سجـوانـي  ،المدير

العام للعمليات في شركة

داماك العقارية
24
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لقـــاء

|

علي سجـوانـــي

التطبيقــات الفائقــة
توفــر منصــة رقميــة شــاملة
لخدمــات الرعايــة الصحيــة
يشــير علــي ســجواني ،رجــل األعمــال اإلماراتــي والمديــر العــام للعمليــات يف شــركة دامــاك
العقاريــة الرائــدة يف مجــال التطويــر العقــاري الفاخــر يف المنطقــة ،إىل أن جائحــة كوفيــد19
تقــود الطلــب حاليـا ً عــى “التطبيقــات الفائقــة” يف مجــال الرعايــة الصحيــة يف دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
علــى الرغــم مــن أن التطبيقــات الفائقــة ال تــزال فــي مرحلتهــا األولــى على مســتوى
قطــاع الرعايــة الصحيــة ،إال أن األجهــزة الطبيــة باتــت تصبــح أكثــر تطــوراً
وذكاء
ً

يوما بعد يوم.
ً

فــي هــذا الخصــوص ودعــا ســجواني ،الــذي قــاد عمليــة التحــول الرقمــي داخــل شــركة
كال مــن رواد األعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي جميــع أنحــاء دولــة
دامــاكً ،

اإلمــارات إلــى توجيــه إبداعاتهــم وابتكاراتهــم لتســريع تطويــر تطبيقــات الرعايــة الصحيــة
الفائقــة والتــي مــن شــأنها تعزيــز رفاهيــة وصحــة الســكان فــي دولــة اإلمــارات .حيــث
تقــدم التطبيقــات الفائقــة خدمــة المراســلة عبــر اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي
واألســواق والخدمــات األخــرى تحــت مظلــة واحــدة .وتعمــل التطبيقــات الفائقــة مثــل
“وي تشــات الصينيــة” و”بــاي تــي إم للمدفوعــات الرقميــة” و( )PhonePeفــي األســواق
الناشــئة علــى إجــراء تحــول فــي نظــام الخدمــات ،فعلــى ســبيل المثــالُ ،يعــد “وي تشــات”،
ـهريا
واحــداً مــن أكبــر برامــج التواصــل االجتماعــي ،مسـ ً
ـجال  1.25مليــار مســتخدم نشــط شـ ً

فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي الربــع الثانــي مــن عــام  ،2021وذلــك وفقــاً آلخــر إحصائيــة
أجرتهــا شــركة ستاتيســتا األلمانيــة المتخصصــة فــي بيانــات الســوق والمســتهلكين.

ضرورة تطوير تطبيقات الرعاية الصحية:

وعلــى الرغــم مــن أن التطبيقــات الفائقــة ال تــزال فــي مرحلتهــا األولــى علــى مســتوى
قطــاع الرعايــة الصحيــة ،إال أن األجهــزة الطبيــة باتــت أكثــر تطــوراً
وذكاء يومــاً بعــد يــوم،
ً
مدعومـ ًـة بأجهــزة المراقبــة الذكيــة مثــل“ :ســوار آي ووتــش” و( )Fitbitو”أجهــزة مراقبــة

معــدل ضربــات القلــب  ”BLEوأجهــزة مراقبــة نبضــات القلــب وأدوات قيــاس ســكر الــدم
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من المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات

الصحة المتنقلة عالمياً إلى  166.2مليار
دوالر أمريكي بحلول عام 2028

تشــر زايدة تكاليــف الرعاية الصحية
والحاجــة إىل توفــر حلــول عنــد
الطلــب والوعــي الصحــي املزتايــد
بــن املســهلكني إىل رضورة تطويــر
تطبيقــات الرعايــة الصحيــة الفائقــة

وغيرهــا مــن األجهــزة األخــرى ،التــي

أنمــاط الصحــة والعافيــة ،وذلــك مــن خــال تشــجيع اإلدارة

توفــر رؤيــة تفصيليــة عنــد اتصالهــا مــع

الذاتيــة اليوميــة وتوفيــر المتابعــة الروتينيــة حيــث يتــم تحفيــز

تطبيقــات األجهــزة المحمولــة .ومــن

الســلوك الصحــي وتبســيط عمليــة التواصــل مــع الممارســين.

أيضــا إدارة الســجالت الطبيــة
الســهل ً

وفــي هــذا الســياق يقــول علــي ســجواني“ :تتمتــع

عبــر اإلنترنــت ،كمــا يمكــن لألطبــاء

التطبيقــات الفائقــة بإمكانيــة إحــداث ثــورة فــي قطــاع الرعايــة

والمرضــى الوصــول إليهــا فــي جميــع

الصحيــة مــن خــال اعتمــاد نهــج يوفــر الراحــة والبســاطة

أنحــاء الدولــة.

للمرضــى ،فهنــاك حاجــة متزايــدة لحلــول الرعايــة الصحيــة

ووفقــا لهيئــة الصحــة بدبــي،
ً
فــإن  %30مــن ســكان اإلمــارة إمــا

ا لمســتهلكين ” .

مصابيــن بمــرض الســكري أو فــي مرحلــة مــا قبــل اإلصابــة،
كمــا أن  %27.8مــن الســكان البالغيــن يعانــون مــن زيــادة فــي

قائــا“ :فــي الوقــت الــذي تجــد فيــه
وأضــاف ســجواني
ً

التطبيقــات الفائقــة طريقهــا ببــطء إلــى األســواق الغربيــة،

الــوزن .فــي هــذا اإلطــار ،تُ مكــن تطبيقــات الرعايــة الصحيــة

أعتقــد بــأن الوقــت قــد حــان كــي تلعــب دولــة اإلمــارات

ـا
الفائقــة المرضــى مــن اتخــاذ خيــارات نمــط حيــاة أفضــل ،فضـ ً

العربيــة المتحــدة دوراً رئيســاً فــي تبنــي هــذه التطبيقــات

عــن تطويــر وتعزيــز التواصــل مــع المتخصصيــن فــي الرعايــة
الصحيــة.

تحسين أنماط الصحة والعافية:

يمكــن للتطبيقــات الفائقــة أن تقــدم نهجــاً
شــامال لتحســين
ً
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عنــد الطلــب والتــي تتماشــى مــع زيــادة الوعــي الصحــي بيــن

وتســريع تطويرهــا ،بمــا يوفــر منصــة رقميــة واحــدة وشــاملة
توفــر كافــة خدمــات الرعايــة الصحيــة ،وهــو مــا مــن شــأنه أن
ـال مــن الراحــة للمرضــى ،ويســمح بمشــاركة
يوفــر مســتوى عـ ٍ
البيانــات عبــر المنصــات ومقدمــي الخدمــات ويلغــي اإلجــراءات
المعقــدة التــي تنطــوي عليهــا إدارة الرعايــة الصحيــة”.

|

دعم إماراتي لالبتكــار:

هــذا وقــد احتلــت دولــة اإلمــارات المرتبــة األولــى إقليميــاً فــي
“مؤشــر االبتــكار العالمــي” لعــام  ،2020حيــث اتخــذت عــدة
خطــوات لتعزيــز االبتــكار وتبنــي أفضــل الحلــول الممكنــة،
تماشــياً مــع شــعار “متحــدون فــي المعرفــة” فــي إطــار رؤيــة
الدولــة .2021
ويذكــر أن اســتراتيجية “مصــرف اإلمــارات للتنميــة” التــي
مؤخــرا ،توفــر  30مليــون درهــم إماراتــي
تــم اإلعــان عنهــا
ً

لدعــم الشــركات الناشــئة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة
فــي اإلمــارات ،والتــي تشــكل العمــود الفقــري لمنظومــة
األعمــال فــي الدولــة .وقــد تــم إطــاق مبــادرات “مســرعات دبــي
المســتقبل” خصيصــاً لتطويــر تقنيــات متقدمــة مثــل الــذكاء
االصطناعــي والروبوتــات والتكنولوجيــا الحيويــة والطباعــة
ثالثيــة األبعــاد .فــي الوقــت ذاتــه ،تعمــل منصــة “حكومــة
دبــي الذكيــة” ،التــي تضــم العديــد مــن التطبيقــات الناشــئة
المدعومــة بأفضــل حلــول التكنولوجيــا مــع هيئــة الصحــة بدبي
علــى تطويــر تطبيــق ذكــي يســمح للمســتخدمين بمعالجــة
المعامــات وتتبــع سلســلة التوريــد لألدويــة مــن أي مــكان

مــال وأعمــــال

باســتخدام هاتــف ذكــي أو جهــاز لوحــي أو أي جهــاز محمــول.

فـرص واعــدة:
قائــا“ :يجــب علــى الشــركات
واختتــم علــي ســجواني كالمــه
ً

الناشــئة ورواد األعمــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ـروزا فــي
التفكيــر جديــاً فــي توجيــه طاقاتهــم للعــب دور أكثــر بـ ً
ســوق خدمــات الصحــة المتنقلــة مــن خــال التطبيقــات الفائقــة،
وذلــك فــي ظــل التوقعــات التــي تشــير إلــى أن حجــم ســوق
خدمــات الصحــة المتنقلــة عالميــاً ســيصل إلــى  166.2مليــار
دوالر أمريكــي بحلــول عــام .”2028
ورث علــي ســجواني عقليــة ريــادة األعمــال مــن والــده حســين
ســجواني مؤســس دامــاك العقاريــة ،وهــو عضــو مؤســس
فــي “جمعيــة اإلمــارات للمســتثمرين المبادريــن” ،وهــي
منظمــة غيــر ربحيــة تهــدف إلــى المســاهمة بشــكل إيجابــي
فــي دعــم الشــركات الناشــئة وتســهيل أعمــال المســتثمرين
ورجــال األعمــال فــي دولــة اإلمــارات مــن خــال شــبكة تواصــل
المســتثمرين.
المصدرGrand View Research :
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علي سجواني:
حاصل عىل شهادة
بكالوريوس من
جامعة نورث إيسترن
يف بوسطن بوالية
ماساتشوستس،
حيث تخصص يف علم
االقتصاد.
ــــــــــــــــــ
يشرف عىل العمليات
اليومية يف داماك
العقارية ،شركة التطوير
العقاري الرائدة عالمياً.
ــــــــــــــــــ
عضو يف مجلس
إدارة مكتب العائلة
لالستثمارات ،مع التركيز
عىل األسهم األمريكية
وصناديق رأس المال
االستثماري.
ــــــــــــــــــ
أسس العديد من
المشاريع التجارية
الخاصة ،بما يف ذلك
شركة نقل فاخرة
مخصصة لكبار
الشخصيات وشركة
إلدارة مرافق تضم
 1,500موظف ،وأنشأ
مؤخرا ً يف دبي شركة
تُعنى بالتأجير عىل المدى
القصير.
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أداء إيجــايب لقطــاع األعمــال
يف إمــارة رأس الخميــة
خــال عــام الجائحـــــــــة

أوال .حركـة األعمــال في مجـال الرخـص التجـاريــة
 .1الرخص الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية:

زاد عــدد رخــص الغــد الجديــدة الصــادرة عــن دائــرة التنميــة
االقتصاديــة عــام  2020إلــى  224رخصــةي بعــد أن كان  160رخصــه
فــي العــام الســابق وبنســبة زيــادة  ،%40علمــا بــأن رخــص  2020تعتبــر
األكبــر خــال الســنوات  ،2020-2016وتوزعــت بيــن رخــص تجاريــة
بنســبة  %73ومهنيــة وصناعيــة بنســب  %26و %1علــى التوالــي .انظــر
الجــدول رقــم (.)1-1
زاد عــدد الرخــص التجاريــة الجديــدة حســب النــوع الصــادرة عــام 2020

إعداد  /مركز رأس الخيمة لإلحصـــاء والدراســـات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ

بنســبة ( )%15عــن عــام  ،2019وفــي الرخــص الصناعيــة تــم إصــدار 16

أصــاب وبــاء كورونــا  -كوفيــد 19 -اقتصــادات العالــم

رخصــه مقارنــة بـــ  18رخصــه فــي العــام الســابق ،رغــم إجــراءات الجائحــة،

والمنطقــة بالشــلل التــام عنــد اإلعــان عنــه فــي شــهر

وعــن توزيعهــا حســب نــوع الرخصــة جــاءت التجاريــة أو ًال بنســبة %56

مــارس  ،2020رغــم اإلعــان عنــه بالصيــن فــي ديســمبر

والمهنيــة ثانيــاً بنســبة  ،%43وأخيــراً الرخــص الصناعيــة بنســبة .%1

ّ
تعطــل سالســل اإلمــداد واإلنتــاج
 ،2019وأدى إلــى

انظــر الجــدول رقــم (.)2-1

تقييــد حركــة تدفــق الســلع والخدمــات
عالميــاً وإلــى ّ

ورأس المــال ،وبالتالــي تكليــف التجــارة الدوليــة ومشــاريع
الســياحة والطيــران والنفــط وغيرهــا خســائر فادحــه ،كمــا أدى
إلــى حــدوث تراجــع فــي أداء االقتصــادات العالميــة واإلقليميــة
ترتــب عليــه معــدالت نمــو ســالبة اختلفــت باختــاف االقتصادات،
وأبرزهــا التراجــع الكبيــر فــي أســعار النفــط إلــى ســالب ()%36
ورأس المــال الســوقي ألســواق األســهم فــي العالــم والشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،ولــم يكــن اقتصــاد الدولــة بعيــداً عــن
هــذه التأثيــرات .ومــع ذلــك شــهدت بعــض األنشــطة والقطاعات
االقتصاديــة فــي رأس الخيمــة كمــا فــي اإلمــارات األخــرى ومنهــا
قطــاع األعمــال عــام  2020تفوقــاً فــي األداء مقارنة بعــام ،2019

جدول  :1-1رخص الغد الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية في رأس
الخيمة حسب النوع
2016

2017

2018

2019

2020

السنة
التجارية

59

40

84

103

162

المهنية

41

27

17

54

59

الصناعية

0

0

0

3

3

اإلجمالي

100

67

101

160

224

المصدر :دائرة التنمية االقتصادية.

جدول  :2-1الرخص الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية حسب النوع
2016

2017

2018

2019

2020

التجارية

720

583

729

831

703

رصــد أهــم التغيــرات التــي حصلــت فــي بعــض أنشــطة هــذا

المهنية

983

772

761

951

539

الصناعية

35

40

36

18

16

القطــاع باالعتمــاد علــى البيانــات الســجلية التــي توفــرت وللفترة

اإلجمالي

1,738

1,395

1,526

1,800

1,258

رغــم إجــراءات التعقيــم واإلغــاق المشــددة خاصــة خــال الربــع
الثانــي وربمــا الثالــث فــي جــزء منــه ،وســنحاول فــي هــذا التقريــر

:2020-2016

28

بنســبة  %4عــن معــدل رخــص الســنوات  ،2018-2016رغــم انخفاضــه

السنة

المصدر :دائرة التنمية االقتصادية.

|

االقتصادية (راكز) حسب النوع
2016

2017

2018

2019

2020

السنة
صناعية

28

42

34

33

31

تجارية

549

663

884

1,344

1,119

0

14

67

105

206

132

262

296

307

110

الفردية المهنية

0

33

77

51

16

اإلعالم

4

8

94

256

330

الخدمات

582

703

855

1,199

1,104

التعليم

2

14

20

27

49

السياحية

0

0

0

-

0

المهنية

1

4

3

7

1

التصاريح الحرة

0

0

85

136

80

استثمار األعمال

-

-

-

9

7

التجارة اإللكترونية

 .2حركة األعمال في مناطق راس الخيمة االقتصادية (راكز)
الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) حســب النــوع إلــى  3053رخصــة عــام
 ،2020وهــذا العــدد غيــر قليــل حيــث يزيــد بنســبة %75 ، %26
و  %135عــن العــدد الصــادر فــي األعــوام  2017 ،2018و 2016
علــى التوالــي  ،رغــم انخفاضــه بنســبة ( )%12عــن عــام ،2019
بســبب الجائحــة التــي أعاقــت حركــة األنشــطة االقتصاديــة علــى
أقــل تقديــر خــال الربــع الثانــي مــن عــام  ،2020إضافــة إلــى شــدة
إجــراءات الحمايــة واإلغــاق ،هــذا وتوزعــت رخــص  2020بيــن
رخــص تجاريــة بنســبة  ،%47وخدمــات بنســبة  ،36%ثــم رخــص
إعــام بنســبة  ،%11ووزعــت الـــ  %6الباقيــة بيــن تصاريــح حــره،
ورخــص تعليــم ،صناعــة ،فرديــة ،ومهنيــة ،واســتثمار األعمــال.
انظــر الجــدول رقــم (.)1-2

مـــال وأعمـــال

جدول  :1-2الرخص الجديدة الصادرة عن هيئة مناطق رأس الخيمة

هشــدت بعــض األنشــطة والقطاعــــــــــــات
االقتصاديــة يف رأس الخميــة كمــا يف
اإلمــارات األخــرى ومهنــا قطــاع األعمــال عــام
ً
تفوقــا يف األداء مقارنــة بعــام 2019
2020

زاد عــدد الرخــص الجديــدة الصــادرة عــن هيئــة مناطــق رأس

دراسات وإحصـــــــــاء

|

التجارة العامة

3053

عدد الرخص الجديدة
الصادرة عن هيئة مناطق
رأس الخيمة االقتصادية
(راكز) حسب النوع
ــــــــــــــــــ

3967

مليون دوالر
مجموع التصرفات
العقارية يف إمارة رأس
الخيمة
ــــــــــــــــــ

المجموع

1,298

1,743

2,415

3,474

3,053

المصدر :هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية -راكز.

FEB., MAR., 2022

RAK BUSINESS

29

ثانيا .التصرفــات العقاريــة المسجلـة في البلدية:
 .1بلــغ مجمــوع التصرفــات العقاريــة فــي اإلمــارة  3967مليــون درهــم عــام  2020وبنســبة زيــادة %24
عــن عــام  ،2019وكانــت قيمــة المبيعــات العقاريــة منهــا  1001مليــون درهــم فــي ذلــك العــام ،منخفضــة
بنســبة ( )%15عــن مثيلتهــا فــي العــام الــذي ســبقه .انظــر الجــدول (.)3-3
 .2أمــا الرهــن العقــاري فــي عــام  2020فــكان مرتفعــا بشــكل كبيــر وبنســبة  %186عــن العــام الســابق لــه
و  %58عــن عــام  .2018فــي حيــن تراجعــت القيمــة الســوقية للتنــازل بنســبة ( )% 56مقارنــة بعــام ،2019
وبنســبة ( )%21عــن عــام  .2018انظــر الجــدول رقــم (.)3-3
 .3تركــزت المبيعــات العقاريــة فــي عــام  2020حــول األراضــي الســكنية المبنيــة ،والســكنية الخاليــة
وشــقق وفلــل التملــك الحــر وبنســبة  %76مــن إجمالــي المبيعــات ،عكــس عــام  2019التــي ركــزت علــى
األراضــي الســكنية المبنيــة وشــقق التملــك الحــر واألراضــي الســكنية الخاليــة وفلــل التملــك الحــر وبنســبة
 .%74وعمومــا ،أخــذت مبيعــات األراضــي الســكنية المبنيــة الحيــز األكبــر مــن المبيعــات وبمعــدل ســنوي
 342مليــون درهــم خــال الفتــرة  .2020 2016-تلتهــا شــقق التملــك الحــر بمعــدل  288مليــون درهــم.
انظــر الجــدول رقــم (.)4-3
جدول  :3-3قيمة المبيعات والرهون العقارية برأس الخيمة
السنة

تركــزت المبيعــات العقاريــة فــي عــام

بآالف الدراهم

2016

2017

2018

2019

2020

قيمة المبيعات
العقارية

1,687,924

1,859,062

1,751,218

1,171,700

1,001,412

قيمة الرهون
العقارية

1,115,604

2,536,671

1,617,800

892,701

2,551,291

القيمة السوقية
للتنازل

2,723,055

666,865

526,394

952,136

414,699

5,526,583

5,062,598

3,895,413

3,016,536

3,967,402

اجمالي التصرفات
المصدر :بلدية رأس الخيمة

ثالثــا .شــهادات المنشــأ التــي تصدرهــا غرفــة
التجــارة والصناعــة:

 2020متراجعــة بنســبة ( )%18عــن ذات العــدد

2017

2018

2019

2020

2016

أراضي سكنية خالية

241,041

226,458

160,616

182,006

187,082

أراضي سكنية مبنية

340,146

365,926

356,301

330,836

316,123

أراضي سكنية تجارية

334,607

312,573

125,972

75,549

49,040

أراضي تجارية

28,964

41,800

39,451

25,835

12,902

أراضي زراعية

62,409

99,840

91,726

73,722

79,752

فلل التملك الحر

220,896

332,423

220,873

123,479

120,144

شقق التملك الحر

174,506

303,307

596,813

230,435

133,403

بيوت شعبية

16,190

15,810

10,943

8,703

6,660

أراضي سياحية

206,105

77,369

88,151

-

أراضي صناعية

23,672

5,850

3,400

80,400

4,000

أراضي استثمارية

39,387

77,705

56,973

38,466

55,385

أراضي حكومية

-

-

-

-

وحدة تجارية

-

-

-

2,269

أخرى

-

-

-

-

1,687,923

1,859,061

1,751,219

1,171,700

المصدر :هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية -راكز.
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الحــر وبنســبة  % 76مــن إجمالــي المبيعــات

تجــارة وصناعــة رأس الخيمــة  20114شــهادة عــام

بآالف الدراهم

اإلجمالي

والســكنية الخاليــة وشــقق وفلــل التملــك

 .1بلــغ عــدد شــهادات المنشــأ التــي أصدرتهــا غرفــة
جدول  :4-3قيمة مبيعات األراضي والفلل وشقق التملك الحر

السنة

 2020حــول األراضــي الســكنية المبنيــة،

33,183

739,

1,001,412

لعــام  ،2019وتراجعــت معهــا القيمــة اإلجماليــة
للشــهادات بنســبة ( .)%25وهــذا التراجــع طبيعــي
بســبب ظــروف الجائحــة التــي تــم ذكرهــا ســابقا،
ويختلــف عــن التراجــع الــذي حصــل طيلــة الســنوات
الســابقة ويســتدعي اتخــاذ إجــراءات تحفيزيــه مــن
شــأنها إعــادة هــذا النشــاط إلــى مــا كان عليــه قبــل
عــام  .2017انظــر الجــدول (.)1-4
 .2انخفــض معــدل قيمــة الشــهادة الوحــدة إلــى
 244درهــم عــام  2020مقارنــة بـــ  269درهــم عــام
 2019وبنســبة (.)%9
جدول  :1-4عدد شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة
وصناعة رأس الخيمة وقيمة سلعها المصدرة
السنة

2016

2017

2018

2019

2020

عدد شهادات
المنشأ

20,114 24,406 26,708 30,351 33,910

قيمة السلع
المصدرة

4,901 6,577 7,903 7,118 9,042

المصدر:غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة

|

مـــال وأعمـــال

دراسات وإحصـــــــــاء

|

الخالصـــــة
اســـتطاع قطـــاع األعمـــال وبفضـــل تعـــاون
ودعـــم الجهـــات الحكوميـــة فـــي اإلمـــارة ووعـــي
المســـتثمرين مـــن اســـتغالل ظـــروف جائحـــة
كورونـــا وتحويلهـــا إلـــى عناصـــر قـــوه دفعـــت
بعجلــة االقتصــاد نحــو العــودة الســريعة وتحقيــق
زي ــادات فــي أغل ــب أنش ــطة ه ــذا القط ــاع تج ــاوزت
أحيانـــا مـــا كانـــت عليـــه عـــام  ،2019رغـــم الشـــلل
ش ــبه الت ــام ال ــذي أص ــاب حرك ــة األعم ــال فــي الرب ــع
الثانـــي مـــن عـــام  ،2020وكمـــا مبيـــن أدنـــاه:
 .1توجـــه المســـتثمرون نحـــو رخـــص الغـــد التـــي
تصدره ــا دائ ــرة التنمي ــة االقتصادي ــة ف ــزاد الص ــادر
الجديـــد منهـــا بنســـبة  %47عـــام  2020مقارنـــة
بعــام  .2019ويعــد عــدد رخــص  2020األكبــر منــذ
ع ــام  ،2016وزاد ع ــدد الرخ ــص التجاري ــة الجدي ــدة
الص ــادرة حس ــب الن ــوع بنس ــبة  %4ع ــام  2020ع ــن
معـــدل مثيلتهـــا للســـنوات  ،2018-2016رغـــم
انخف ــاض عدده ــا فــي ع ــام الجائح ــة بنس ــبة ()%15
عـــن عـــام  .2019كمـــا زاد عـــدد الرخـــص الجديـــدة
الصـــادرة فـــي مناطـــق رأس الخيمـــة االقتصاديـــة

رابعا .االتصاالت:

(راك ــز) ع ــام  2020إلــى  3050رخص ــة ،وه ــو الع ــدد

 .1ارتف ــع ع ــدد خط ــوط الهات ــف الثاب ــت لش ــركتي االتص ــاالت ودو بي ــن عام ــي  2020و 2019بنس ــبة ،%0.9

األكبـــر مـــن بيـــن اعـــداد الرخـــص التـــي صـــدرت

بينمـــا انخفـــض عـــدد االشـــتراكات الفعالـــة للهاتـــف المتحـــرك بيـــن ذات العاميـــن بنســـبة ( ،)%1انظـــر

خ ــال الفت ــرة  2018 – 2016أيض ــا ،رغ ــم انخفاض ــه

جـــدول رقـــم (.)5-1

بنســـبة ( )%12كان عـــن عـــام .2019

 .2أمـــا بالنســـبة إلـــى مجمـــوع اشـــتراكات النطـــاق العريـــض الثابـــت للشـــركتين الـــذي شـــمل الباقـــات

 .2زاد مجمـــوع التصرفـــات العقاريـــة فـــي اإلمـــارة

األحادي ــة (االنترن ــت فق ــط) ،الباق ــة الثنائي ــة (االنترن ــت  +خ ــط ثاب ــت) والباق ــة الثالثي ــة (االنترن ــت  +خ ــط

إلـــى  3967مليـــون درهـــم عـــام  2020مقارنـــة بـــ

ثاب ــت  +تلفزي ــون) فق ــد ارتفع ــت جميعه ــا بنس ــبة  %3فــي ع ــام  2020مقارن ــة بع ــام  .2019انظ ــر ج ــدول

 3017مليـــون درهـــم عـــام  2019وبنســـبة زيـــادة

رقـــم (.)5-1

 ،%24حصـــة المبيعـــات العقاريـــة منهـــا 1001
ملي ــون دره ــم ،منخفض ــة بنس ــبة ( )%15ع ــن الع ــام

جدول  :1-5مجموع المشتركين في خدمات االتصاالت في رأس الخيمة *
نوع الخدمة

الـــذي ســـبقه.

2016

2017

2018

2019

2020

عدد خطوط الهاتف الثابت (**)

55,410

55,757

60,394

59,598

60,142

االتص ــاالت ودو بي ــن عام ــي  2020و 2019بنس ــبة

عدد االشتراكات الفعالة للهاتف المتحرك

310,583

578,815

599,204

634,486

628,179

 ،%0.9وزادت اشـــتراكات النطـــاق العريـــض

11,126

20,062

15,796

13,609

12,318

8,949

28,057

34,867

34,695

33,784

عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت-
الباقة األحادية (االنترنت فقط)
عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت-
الباقة الثنائية (االنترنت  +خط ثابت)

22,696

30,355

34,195

35,765

40,219

تلفزيون)
مجموع اشتراكات إنترنت النطاق العريض

42,771

78,474

84,858

المصدر :هيئة تنظيم اتصاالت (البيانات على مستوى دولة اإلمارات)
*البيانات المجمعة من كل من اتصاالت و دو

الثاب ــت للش ــركتين ال ــذي ش ــمل الباق ــات األحادي ــة
(االنترنـــت فقـــط) ،الباقـــة الثنائيـــة (االنترنـــت +
خـــط ثابـــت) والباقـــة الثالثيـــة (االنترنـــت  +خـــط
ثابـــت  +تلفزيـــون) بنســـبة  %3فـــي عـــام 2020
مقارنـــة بعـــام .2019

عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت-
الباقة الثالثية (االنترنت  +خط ثابت+

 .3زاد عـــدد خطـــوط الهاتـــف الثابـــت لشـــركتي

**مجموع خطوط الهاتف الثابت تشمل وحدات الهاتف العمومي.

84,069

86,321

 .4انخف ــض ع ــدد ش ــهادات المنش ــأ التــي أصدرته ــا
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة رأس الخيمـــة إلـــى 20114
شـــهادة عـــام  2020متراجعـــة بنســـبة ()%18
ع ــن عدده ــا الص ــادر ع ــام  .2019بس ــبب إج ــراءات
إغـــاق حـــدود الدولـــة.
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نورة الخاطري ،مؤسسة
مشروع “ذا فالي”

32

رواد أعمـــــــــــــال
تنميــــــــــــــــــــــ ــة
تطويـــــر الـــذات

|

رواد أعمـــال

نحـــو القمـــــة

|

ذا فالــي” منصــة عــرض مبتكــرة توفــر ألصحــاب

المشــاريع الصغيرة والمنزليــة الفرصة لتخفيف

تكاليــف تأســيس المشــاريع وتشــغيلها

نورة الخاطري:

“ذا فايل” ...حيث تلتقي
األعمال الطموحة ابلفرص الواعدة
بجهــود نســائية شــابة ،ومــن قلــب رأس الخيمــة ،انطلقــت منصــة ذا فالــي كفكــرة رائــدة لدعــم المشــاريع
الشــبابية وإعطــاء الفرصــة لــرواد األعمــال الناشــئين لالنطــاق وتخفيــف عــبء تكاليــف تأســيس المشــاريع.
حـــوار  /مريم حاجي محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بديكوراتهـــا الجاذبـــة وتصاميمهـــا األنيقـــة

وه ــي بذل ــك توف ــر للمتس ــوق تجرب ــة ممي ــزة بخي ــارات واس ــعة

وكادرهـــا المميـــز ،تفتـــح المنصـــة أبوابهـــا مـــن

تحت سقف واحد.

خـــال موقعهـــا المميـــز فـــي الواجهـــة التجاريـــة
لن ــادي اإلم ــارات الرياض ــي الثقافــي فــي رأس الخيم ــة للمش ــاريع

السعــي إلى التوســـع:

الباحثـــة عـــن واجهـــة عـــرض لمنتجاتهـــا ،وهنـــا تقـــول نـــورة

وبعـــد نجـــاح فكـــرة مشـــروعها الرائـــد تســـعى نـــورة الخاطـــري

الخاط ــري مؤسس ــة المش ــروع “ :إن منص ــة ذا فالــي هــي المنص ــة

مـــع فريـــق العمـــل للتوســـع فـــي باقـــي إمـــارات الدولـــة لتوفيـــر

األولـــى و األكبـــر مـــن نوعهـــا فـــي اإلمـــارة ،نعمـــل مـــن خاللهـــا

مس ــاحات ع ــرض أكب ــر لمش ــاريع الش ــباب ،إلــى جان ــب الب ــدء فــي

عل ــى خل ــق مجتم ــع ري ــادي يجتم ــع
فيــه رواد األعمــال لتبــادل الخبــرات
و المعرفـــة ،وتعـــد “ ذا فالـــي”
منص ــة ع ــرض مبتك ــرة تلتق ــي م ــن
خاللهـــا

األعمـــال

الطموحـــة

بالف ــرص الواع ــدة ،ونوف ــر ألصح ــاب
المشـــاريع الصغيـــرة والمنزليـــة
الفرصـــة

لتخفيـــف

تكاليـــف

نش ــاطات اجتماعي ــة موازي ــة ومع ــارض

تحتضــن “ذا فــايل” اليــوم أكــر
ـرا ومتوسـ ً
مــن  75مرشوعـ ًـا صغـ ً
ـطا
لعــرض منتجاهتم املختلفــة من بيع
العطــور واملالبــس ومســتحرضات
التجميــل وغريهــا مــن املنتجــات

تأس ــيس مش ــاريعهم (م ــن مح ــل أو

مؤقتـــة وفعاليـــات خارجيـــة للوصـــول
إلـــى أكبـــر عـــدد مـــن العمـــاء مـــن
عارضيـــن ومتســـوقين.

دعـــم مستمـــر:
وتؤكـــد نـــورة الخاطـــري أن اآلفـــاق
الرحبـــة التـــي فتحتهـــا حكومـــة
دولـــة االمـــارات أمـــام كافـــة األفـــكار

منش ــأة تجاري ــة ،اس ــتقدام العمال ــة الخاص ــة بتش ــغيل المش ــروع،

المبدع ــة كان ــت س ــبباً مباش ــرة فــي انط ــاق فك ــرة مش ــروعها

إيجـــاد الخطـــط التســـويقية ،توفيـــر األنظمـــة المحاســـبية..إلخ)،

وتدع ــو جمي ــع الش ــباب لع ــدم الت ــردد والب ــدء بإط ــاق أعماله ــم

كم ــا نق ــدم مكان ــاً ممي ــزاً لع ــرض منتجاته ــم م ــع خدم ــات البي ــع

ومشـــاريعهم الخاصـــة ،قائلـــة“ :نحـــن اليـــوم فـــي دولـــة ترحـــب

و التســـويق مـــن خـــال فريـــق عمـــل يســـاعدهم علـــى تطويـــر

بـــرواد األعمـــال وتقـــدم لهـــم جميـــع أنـــواع الدعـــم المعنـــوي

أعمالهــم التجاريــة الحــرة وتســويقها .وتحتضــن “ ذا فالــي” اليــوم

واللوجيســـتي والمـــادي ،لذلـــك رســـالتي للجميـــع بـــأن يأخـــذوا

أكث ــر م ــن  75مش ــروعاً صغي ــراً و متوس ــطاً م ــن أنش ــطة تجاري ــة

بأفكارهـــم إلـــى المســـتوى األرحـــب والبـــدء بتطبيقهـــا بـــكل

مختلفـــة (بيـــع العطـــور والمالبـــس ومســـتحضرات التجميـــل،

تفاصيلهــا ،فنحــن فــي بلــد طمــوح ويرحــب باألفــكار الطموحــة”.
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تعيينـــات جديــدة

|

فاطمة السويدي

تديــر مجموعــة ترانــس جــارد فــي أبوظبــي واإلمــارات الشــمالية

عــززت مجموعــة ترانــس جــارد ،المــزود الرائــد لحلــول األعمــال،
تواجدهــا فــي أبوظبــي واإلمــارات الشــمالية للدولــة مــن خــال ضم
الســيدة فاطمــة الســويدي إلــى فريــق إدارتهــا العليــا كمديــرة
إلمــارة أبوظبــي واإلمــارات الشــمالية .وبذلــك ســتتولى اإلماراتيــة
فاطمــة الســويدي المســؤولية عــن مواصلــة مســيرة تنميــة
وتحســين عالقــات ترانــس جــارد فــي هــذه اإلمــارات ،إضافــة إلــى
استكشــاف وتطويــر آفــاق جديــدة للعمــل.
ويتمثــل الحضــور الرائــد لمجموعــة ترانــس جــارد فــي ســوق
أبوظبــي فــي جوانــب عــدة منهــا مركــز ترانــس جــارد لألمــوال
النقديــة فــي المصفــح ،وفريــق أمنــي يضــم أكثــر مــن 1000
متخصــص ،وخدمــات إدارة مرافــق العديــد مــن مراكــز التســوق

ماثيو ترايب

مديراً عاماً ألعمال التخطيط والتصميم والهندسة بالشرق األوسط في اتكنز

البــارزة وأكبــر البنــوك فــي الدولــة ،ودعــم القــوى العاملــة لواحــدة

عين ــت ش ــركة “اتكن ــز” ،وه ــي عض ــو فــي مجموع ــة “إس إن س ــي  -الفالي ــن” ،ماثي ــو

مــن كبــرى شــركات الطيــران فــي دولــة اإلمــارات ،و  500موظــف
ضيافــة فــي كوكبــة مــن الفنــادق والمنتجعــات األكثــر شــهرة فــي

ـام ألعم ــال التخطي ــط والتصمي ــم والهندس ــة فــي الش ــرق
تراي ــب بمنص ــب المدي ــر الع ـ ّ

األوس ــط ،ويتولــى ماثي ــو أيض ــاً قي ــادة الش ــبكة التقني ــة العالمي ــة للش ــركة فــي مج ــال

اإلمــارة مــن فئــة الخمــس نجــوم ،وغيــر ذلــك كثيــر.

التخطي ــط الرئيس ــي والتح ـ ّـول الحض ــري والم ــدن ،حي ــث يق ــود ش ــبكة افتراضي ــة م ــن
األخصائيي ــن لتحقي ــق القيم ــة لعمالئه ــا فــي جمي ــع أنح ــاء العال ــم.

أديب أحمد

مستشاراً في مجلس إدارة بنك المارية المحلي

أعلــن بنــك الماريــة المحلــي ،وهــو أول بنــك رقمــي متكامــل ومرخــص فــي
اإلمــارات ،عــن تعييــن الســيد أديــب أحمــد ،المديــر اإلداري لمجموعــة “لولــو
الماليــة” القابضــة ،فــي منصــب المستشــار ألعضــاء مجلــس إدارة البنــك.
يملــك الســيد أديــب ،اســتثمارات واســعة النطــاق فــي مجــال الخدمــات
الماليــة والمدفوعــات الرقميــة تشــمل  11دولــة فــي أســواق دول مجلــس
التعــاون الخليجــي وشــبه القــارة الهنديــة ومنطقــة آســيا المحيــط
الهــادىء ،وهــو شــخصية راســخة ومعتــرف بهــا فــي القطــاع ،يشــتهر
بمســاهماته واســعة النطــاق فــي مجــال تطويــر منظومــة المدفوعــات
العالميــة .وهــو عضــو فــي الهيئــة االستشــارية العليــا للمجموعــة
اإلســتراتيجية اإلقليميــة لجنــوب آســيا فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي
المرمــوق ،ويــرأس عــدة شــركات فــي قطاعــات تجــارة التجزئــة واألغذيــة
والمشــروبات والضيافــة الفاخــرة.
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نحـــو القمـــــة

تنميــة الــذات

|

العادات السبع للناس األكثر فعالية
تأليف ستيفن كوفي
ــــــــــــــــــــــــ

مــع أن تاريــخ نشــر الكتــاب يرجــع إلــى عــام  ،1989إال أنــه اليــزال مــن

 4كتب مهمة
لحياة أفضل

الكتــب األكثــر مبيعــاً ويقــدم نفســه كخيــار مناســب كمرشــد فــي
األســلوب ومنهجيــة للحيــاة والعمــل معــاً  ،مــع مســتوى عــال لتعديــل
المفاهيــم والســلوكيات علــى المــدى الطويــل بــد ًال مــن تقديــم حيــل
وإرشــادات ســريعة وســطحية ،حيــث يقــدم المؤلــف ســتيفن كوفــي
ســبع عــادات تســاعد القــارئ علــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن الفعاليــة فــي
الحيــاة مــع وضعهــا فــي ســياق أخالقــي يحتفــي بالقيــم والعالقــات
اإلنســانية األصيلــة والمبــادئ التــي تمنحنــا األمــن للتكيــف مــع التغييــر
والحكمــة والقــوة لالســتفادة مــن الفــرص التــي يخلقهــا التغييــر.

صمم حياتك  -كيف تبني حياة سعيدة

العودة للجوهر

كيف يفكر األطباء

تأليف بيل بورنيت وديف إيفانز

تأليف جريج ماكيون

لدكتور جيروم جروبمان

يضــع المؤلفــان ،وكالهمــا يعمــان فــي برنامــج

ينصــح المؤلــف ماكيــون الرئيــس التنفيــذي

يقــدم المؤلــف أســئلة مباشــرة وذكيــة يمكــن

التصميــم بجامعــة ســتانفورد ،خالصــة خبرتهمــا

لوكالــة القيــادة واالســتراتيجية فــي ســيليكون

للمرضــى طرحهــا علــى أطبائهــم لمســاعدتهم

لتوجيهــك حــول كيفيــة اتخــاذ منهــج قائــم علــى

فالــي والــذي قــدم دورات فــي شــركات ابــل

علــى العــودة إلــى المســار الصحيــح ،ويعتمــد

التصميــم حتــى تعيــش حياتــك بصــورة أفضــل،

وجوجــل وفيــس بــوك ،قــارئ كتابــه هــذا بضرورة

علــى كــم هائــل مــن األبحــاث والمقابــات

حيــث أن عمليــة تصميــم أي شــيء تبــدأ بفهــم

التركيــز علــى ماهــو مهــم وضــروري لتحقيــق

المكثفــة مــع بعــض أفضــل األطبــاء وخبراتــه

وقبــول الوضــع الحالــي ،فمــن المهــم أو ًال اكتشــاف

إنجــازات عظيمةفــي الحيــاة ،مــع التوقــف عــن

الخاصــة كطبيــب وكمريــض .ويكشــف الكتــاب

المشــكلة الحقيقيــة وتحديــد قابليتهــا للحــل

محاولــة القيــام بــكل شــيء .أن التركيــز علــى

عــن وجهــة نظــر جديــدة عميقــة للممارســة

وعنــد اتخــاذ منهــج تصميمــي فــي الحيــاة ســتتعلم

الجوهــر ليــس بالضــرورة أن يكــون اســتراتيجية

الطبيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين ويحــدد

كيفيــة تقييــم أكبــر التحديــات ومحاولــة وضــع
الحلــول المناســبة .وهــذا المنهــج يضعــك مباشــرة

لتعزيــز اإلنتاجيــة ،ولكنــه باألحــرى يمنــح القـ ّـراء

الكتــاب القــوى وعمليــات التفكيــر الكامنــة وراء

نظــرة علــى كيفيــة إنجــاز األمــور المهمــة فقــط

القــرارات التــي يتخذهــا األطبــاء .ويستكشــف

أمــام مــا تحتاجــه وكيفيــة الحصــول عليــه .وكمــا

بفاعليــة وبمجهــود أقــل وذلــك فقــد جــاء الوقــت

ســبب خطــأ األطبــاء ويوضــح متــى وكيــف

يقــول المؤلفــان فــي الملصــق المعلــق علــى حائــط

للتخلــي عــن مقولــة “يمكننــا الحصــول علــى كل

يمكنهــم  -بمســاعدتنا  -تجنــب األحــكام

فصلهمــا :ليســت هنــاك أخطــاء ..ليــس هناك فشــل

شــيء” و”يجــب أن أفعــل كل شــيء” واســتبداله

المفاجئــة وتقبــل عــدم اليقيــن والتواصــل

الشــيء الصحيــح بالطريقــة

بفعاليــة ونشــر المهــارات األخــرى التــي يمكــن

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

أو نجــاح ..يوجــد فقــط تشــكيل للحيــاة ..يتعلــم

بالســعي وراء

فيهــا اإلنســان مــن أخطائــه ومــن نجاحــه أو فشــله.

الصحيحــة فــي الوقــت المناســب.

ــــــــــــــــــــــــ

أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى صحتنــا.

FEB., MAR., 2022
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قــادة العــامل يشــيدون إبكســبو
 2020ديب بوصفــه ابرقــة أمــل
ومنــوذج التضامــن الدولـــــــي
شـــكل إكســـبو  2020دبـــي خـــال األشـــهر الثالثـــة األولـــى علـــى فتـــح أبوابـــه للعالـــم،

إلـــى هـــذا المجتمـــع الدولـــي .لقـــد بعثتـــم روحـــاً

بارقـــة أمـــل لمالييـــن النـــاس مـــن شـــتى أرجـــاء العالـــم ،الذيـــن زاروا الحـــدث الدولـــي

مفعمـــة باألمـــل وحـــس الكرامـــة فـــي كل مـــن

وشـــاركوا فيـــه ،حضوريـــاً أو عـــن ُبعـــد ،إذ تمكـــن مـــن جمـــع المجتمـــع الدولـــي فـــي موقـــع واحـــد

ش ــارك فــي ه ــذه النس ــخة م ــن إكس ــبو الدولــي”.

إثباتاً لروح الصمود في خضم األوقات الصعبة.

وخ ــال األش ــهر الت ــي مض ــت م ــن عم ــره ،زار الح ــدث الدول ــي األكب ــر ق ــادة وش ــخصيات مرموق ــة

رئيـــس جمهوريـــة سيشـــل“ :يمثـــل إكســـبو

مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم ،وبـــرزت إشـــادتهم بإكســـبو  ،2020إذ وصفـــوه بأنـــه “منـــارة للتفـــاؤل

 2020منـــارة للتفـــاؤل العالمـــي ،ولنمـــو عالمـــي

صـــدق” ،مســـلّ
طين الضـــوء علـــى “الرؤيـــة” التـــي تبناهـــا إكســـبو ،2020
العالمـــي” و”إنجـــاز ال ُي
َّ
َ

مســـؤول ومســـتدام ،ولشـــعوب العالـــم التـــي

ـا ع ــن “ش ــعاع م ــن الن ــور”.
وكي ــف بع ــث فــي العال ــم “روح ــا مفعم ــة باألم ــل وح ــس الكرام ــة” فض ـ ً
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وقـــال فخامـــة الرئيـــس وافيـــل رامـــكاالوان،

تقـــف معـــا ضـــد الشـــدائد ،ولإلبـــداع الفـــردي

يســـتمر إكســـبو  2020دبـــي فـــي جمـــع العالـــم معـــا فـــي خضـــم األوقـــات العصيبـــة ،مـــع الحاجـــة

والجماع ــي ،ولجم ــال االنس ــجام البش ــري المتس ــم

المتواصل ــة إلــى الصم ــود فــي وج ــه الجائح ــة العالمي ــة ،وإثب ــات حاجتن ــا إلــى أن يس ــتمر مجتمعن ــا

بالفـــرادة ،واألهـــم مـــن ذلـــك ،منـــارة للصداقـــة،

أي وق ــت مض ــى.
الدولــي فــي التكات ــف ،اآلن أكث ــر م ــن ّ

والتواصـــل ،واالعتـــراف بأننـــا ،عندمـــا يتعلـــق

شـــهد إكســـبو  2020دبـــي لحظـــة فارقـــة باســـتضافته أســـبوع األهـــداف العالميـــة ،الـــذي ُعقـــد

األمـــر بصنـــع مســـتقبل صحـــي لكوكـــب األرض،

للمــرة األولــى علــى اإلطــاق خــارج مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك وذلــك فــي الفتــرة الممتــدة

نتكات ــف جميع ــا لتحقي ــق ذل ــك ،م ــن أكب ــر دول ــة

مــن  15حتــى  22ينايــر  ،2022ويحيــي أهــداف التنميــة المســتدامة ،إذ يتواصــل اإلســراع فــي بــذل

إلـــى أصغرهـــا”.

ال بحل ــول ع ــام .2030
الجه ــود لصن ــع عال ــم أفض ــل وأكث ــر إنصاف ــاً وع ــد ً

وقـــال جاللـــة الملـــك كارل الســـادس عشـــر

وكان أســـبوع األهـــداف العالميـــة الســـابع فـــي سلســـلة أســـابيع الموضوعـــات لبرنامـــج اإلنســـان

غوســـتاف ،ملـــك الســـويد“ :يمنحنـــا إكســـبو

وكوكــب األرض فــي إكســبو  ،2020الــذي يســاهم فــي الدفــع بعجلــة التحــرك اإليجابــي والتعــاون

 2020إمكاني ــة تطوي ــر حل ــول ابتكاري ــة ال تص ــب

األساس ــي بي ــن ش ــعوب العال ــم ،وال ــذي يجس ــد ش ــعار إكس ــبو  2020دبــي وغايت ــه المتمثل ــة فــي

فـــي صالـــح دولتنـــا فحســـب ،بـــل فـــي صالـــح

“تواص ــل العق ــول وصن ــع المس ــتقبل”.

الســـوق العالميـــة والعالـــم بأكملـــه ،إنـــه فرصـــة

وقال ــت معال ــي أمين ــة محم ــد ،نائب ــة األمي ــن الع ــام لألم ــم المتح ــدة“ :فــي وق ــت تواج ــدت في ــه

حقيقيـــة لإلبـــداع المشـــترك ولالبتـــكار ،وإنـــي

ســحابة مظلمــة ،قدمتــم رؤيــة حقيقيــة لمــا يمكننــا القيــام فيــه للتعافــي بشــكل أفضــل ،لمعرفــة

عل ــى ثق ــة ب ــأن الش ــراكة الت ــي أبرمناه ــا هن ــا فــي

كي ــف يمك ــن للعال ــم النظ ــر خ ــارج ح ــدود دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،أي خ ــارج منطقتك ــم،

إكســـبو  2020ســـتعزز التعـــاون بيـــن الســـويد

|

ســـنتمكن معـــا مـــن ابتـــداع أفـــكار وحلـــول جديـــدة”.
ودولـــة اإلمـــارات ودول العالـــم ،وبأننـــا
ّ
وقـــال جاللـــة الملـــك ليتســـي الثالـــث ،ملـــك ليســـوتو“ :أنـــا متأكـــد مـــن أن إكســـبو  2020دبـــي
ســينجح فــي مهمتــه النبيلــة المتمثلــة فــي (تواصــل العقــول) ،ونتيجــة لهــذا اإلنجــاز ســيتم إنشــاء
حاضن ــة م ــن ش ــأنها أن تنت ــج حل ــوال مس ــتدامة لمش ــاكلنا المش ــتركة .حل ــول نأم ــل أن توج ــد لن ــا
ـتقبال أكث ــر ازده ــاراً وس ــاماً ”.
جميع ــا مس ـ
ً
ل ــم تك ــن اس ــتضافة الملتق ــى العالم ــي األب ــرز ،فــي فت ــرة انتش ــار الوب ــاء ،بمهم ــة س ــهلة ،وعل ــى
الرغ ــم م ــن ذل ــك فق ــد حظ ــي إكس ــبو  2020دبــي بإش ــادة ق ــادة العال ــم لترحيب ــه بالعال ــم بطريق ــة

نحو القمـــة

رؤيــــــــــة

|

جــذب الحــدث الــدويل األكــر “إكســبو
 ”2020قــادة وشــخصيات مرموقــة
مــن جميــع أنحــاء العــامل ،وبــرزت
إشــادهتم إذ وصفــوه أبنــه “منــارة
للتفــاؤل العاملــي” و”إنجــاز ال ُي َّ
صــدق”

آمن ــة ومس ــؤولة.
وقـــال فخامـــة الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون ،رئيـــس جمهوريـــة فرنســـا“ :يســـعدنا جـــداً وجودنـــا
فـــي إكســـبو  ،2020وأود أن أهنـــئ دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى هـــذه النســـخة مـــن

الدولـــي الـــزوار لنصنـــع معـــاً عالمـــاً جديـــداً  ،فـــي

إكس ــبو الدولــي ،ألن ــه فــي الوق ــت ال ــذي نش ــهد في ــه جائح ــة كوفي ــد ،19والكثي ــر م ــن التهدي ــدات

احتفـــال بإبـــداع البشـــر وابتكاراتهـــم وتقدمهـــم

والمش ــكالت ،ف ــإن تنظي ــم إكس ــبو الدولــي هن ــا ونجاح ــه ،مفي ــد لدولتك ــم كم ــا أن ــه مفي ــد للجمي ــع”.

وثقافاتهـــم.

وص ــرح س ــعادة دات ــو لي ــم ج ــوك ه ــوي ،األمي ــن الع ــام لرابط ــة دول جن ــوب ش ــرق آس ــيا “اآلس ــيان”،

وقـــال فخامـــة ماكـــي ســـال ،رئيـــس جمهوريـــة

قائـــا“ :أهنـــئ دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى نجاحهـــا فـــي جمعهـــا المجتمـــع الدولـــي

الســـنغال“ :لقـــد انغمـــس عالمنـــا فـــي ظلمـــة

مع ــا فــي دبــي ،لق ــد أثبت ــت دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة عب ــر جمعه ــا العال ــم مع ــاً فــي أكث ــر

اقتصاديـــة ،ويحتـــاج بـــكل تأكيـــد إلـــى هـــذا

األوقــات شــدة عــن ريادتهــا بوصفهــا قــوة دافعــة للتعــاون والوحــدة علــى الصعيــد الدولــي ،وهــو

الشـــعاع مـــن النـــور لكـــي يســـتعيد جـــزءاً

م ــا يتواف ــق م ــع ش ــعار إكس ــبو  2020المتمث ــل فــي ش ــعار تواص ــل العق ــول وصن ــع المس ــتقبل”.

مـــن حيويتـــه ،ويســـاعد فـــي إحيـــاء األمـــل

وق ــال فخام ــة المستش ــار االتح ــادي غ ــي بارميلي ــن ،رئي ــس االتح ــاد السويس ــري“ :يع ــد تنظي ــم مث ــل

بمســـتقبل أفضـــل .مـــن هـــذا المنطلـــق ،يمثـــل

ه ــذا الح ــدث الكبي ــر إنج ــازاً ب ــارزاً فــي أي وق ــت م ــن األوق ــات ،لك ــن النج ــاح فــي تنظيم ــه أثن ــاء

وعامـــا
إكســـبو الدولـــي اســـتعراضاً للشـــعوب،
ً

فت ــرة م ــن إنع ــدام اليقي ــن ،كاألش ــهر الـــ  18الماضي ــة إنج ــاز ال يص ـ َّـدق”.

لنشـــر الســـام وتعزيـــز الحـــوار بيـــن الثقافـــات

س ــيواصل كل م ــن التع ــاون ،والصم ــود ،والتضام ــن تمثي ــل أهمي ــة بالغ ــة فــي النص ــف الثانــي م ــن

والحض ــارات .ه ــذا ه ــو م ــا يتمح ــور حول ــه إكس ــبو

فتـــرة انعقـــاد إكســـبو  ،2020الـــذي تســـتمر فعالياتـــه حتـــى  31مـــارس  ،2020إذ يدعـــو الحـــدث
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تحول
ّ
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خيار حمتي
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إعداد  /عماد الدين أوبيري
خبير تطوير أعمـــال

التقليديــة فــي التخطيــط ،وذلــك لعــدم اســتقرار
البحــت واســتعمال األدوات
ّ
تمكــن مــن صنــع قــرار مبنــي علــى رؤيــة ثابتــة وواضحــة
المعطيــات التــي
ّ

المعالــم؛ إذ بــات مــن الضــروري االعتمــاد -ولــو بصفــة جزئيــة -علــى الحــدس
مســتعدين
آنيــة ،تجعلنــا
ّ
ّ
والتكهنــات ووضــع ســيناريوهات وخطــط بديلــة ّ

أي تغييــر طــارئ .وأكثــر وأهـ ّـم مــا طــرأ وفرضــه
لتحييــد المســار لــدى حــدوث ّ

الواقــع الجديــد هــو عــدم صالحيــة نفــاذ القــرارات "األحاديــة الجانــب" علــى

تشــكل خطــراً وتهديــداً كبيريــن لِ مــا قــد
المســتويات كافــة ،والتــي قــد
ّ
ـص وافتقــار للموضوعيــة وإلمــام كامــل بكافــة المســائل
يكــون فيهــا مــن نقـ ٍ
حاضــراً
ومســتقبال.
ً

نتمكــن مــن االســتيضاح
دعونــا نســتطرد بأمثلــة مــن واقــع اليــوم حتــى
ّ
بتفصيــل ّ
ودقــة أكثــر .فمــا هــي األولويــات القصــوى التــي فرضــت نفســها،

ومــا هــو األمــر المحتــوم؟
فــي مقالنــا للعــدد الســابق طرحنــا مســألة مــدى ضــرورة التحـ ّـول
حيــزاً منــه ،وارتأينــا فــي هــذا
ونطاقــه ،وتدارســنا مــع ّ
قرائنــا األعــزاء ّ
أهــم التســاؤالت المطروحــة ،بنــاء
نقــدم إجابــات عــن
العــدد أن
ّ
ّ

على معطيات أمالها علينا األمر الواقع.

العـلــم والبحــث العلمـــي

لقــد عصفــت هــذه الجائحــة باقتصــاد العالــم ،وحصــدت المالييــن مــن األرواح،
ّ
وعطلــت بشــكل غيــر مســبوق مصالــح الــدول واألعمــال واألفــراد ،ولــم

يكــن للبشــرية جمعــاء مــن مــاذ فــي الخــاص مــن هــذه الجائحــة ســوى
االنهمــاك فــي البحــث عــن مخــرج مــن خــال مــا يأتــي بــه العلــم والعلمــاء
ألمــت بالعالــم خــال الســنوات الماضيــة،
ذكرنــا ّأنــه فــي ظـ ّـل الجائحــة التــي ّ

بــات مــن الصعــب للغايــة التخطيــط للمســتقبل حتــى علــى المــدى القصيــر
ّ
ظــل الغمــوض وعــدم اتّ ضــاح الرؤيــة والتغييــر المســتمر والمفاجــئ
فــي
التنبــؤ بــه .وفــي ظـ ّـل ّ
كل هــذا ثبــت ّأنــه يجــب علينــا التعايــش
الــذي يصعــب
ّ

مــع واقــع يتطلّ ــب المرونــة والســرعة فــي اتّ خــاذ القــرار ،واكتســاب مهــارات
وفرديــة جديــدة ال ترتكــز بالضــرورة علــى التحليــل العقالنــي
مؤسســية
ّ
ّ
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والباحثــون الذيــن دأبــوا علــى بــذل كل مــا يســتطيعونه إلنقــاذ مــا يمكــن
"أرواحــا وممتلــكات" .وبهــذا تصـ ّـدر العلــم والبحــث العلمــي مجـ ّـدداً
إنقــاذه
ً

الطليعــة فــي قائمــة األولويــات القتصــاد العالــم ،إذ أحــرز البحــث العلمــي
تقدمــاً غيــر مســبوق مــن حيــث عــدد األبحــاث وســرعة إصدارهــا وشــمولياتها
ّ
أن األعمــال ســواء لــدى القطــاع
ـاركيتها .ومــن المفارقــة العجيبــة هنــاّ ،
وتشـ ّ

الحكومــي أو القطــاع الخــاص  -ورغــم الفجــوة الكبيــرة بيــن األكاديميــا

|

نحـــو القمـــــة

تنميــة الــذات

|

علــى الرغــم مــن األضــرار الجســيمة التــي لحقــت
بالعالــم أجمــع جــراء جائحــة كورونــا إال أنهــا قــد
جلبــت فــي هبوبهــا بــذوراً للتغييــر نحــو األفضــل

أدى إلــى نظــام اقتصــادي عالمــي جديــد فــرض نفســه بقــوة قاهــرة .حيــث ّإنــه
ّ

لــم يعــد بإمــكان الحكومــات والــدول أن تخــوض غمــار التنميــة واالســتدامة
بمفردهــا ،وبــات مــن الضــروري علــى جميــع األطــراف التشــاور والتعــاون ألجــل
إنعــاش االقتصــادات المتهالكــة ودرء خطــر األزمــات المحدقــة .كمــا ّأنــه لــم
يعــد بمقــدور الحكومــات فــي الداخــل أن تقــود عجلــة التنميــة االقتصاديــة

بمفردهــا دون إســهام مــن القطــاع الخــاص بشــكل معتبــر ،والمشــاركة فــي
تحمــل المســؤولية فــي دفــع عجلــة االقتصــادّ .أمــا علــى مســتوى األعمــال فقــد
ّ
تغيــرت قواعــد اللعبــة تمامــاً  ،حيــث بــات مــن الضــروري علــى كافــة األعمــال
ّ
ـط نظــام ســير جديــداً
والشــركات أن تخـ ّ
يمكنهــا مــن التأقلــم الســريع والقــدرة
ّ

التكيــف مــع المســتجدات ،مــع التركيــز علــى التعلّ ــم والتشــاور والتعــاون
علــى
ّ

متجــددة علــى األصعــدة
وخلــق فــرص جديــدة مــن خــال إنشــاء شــراكات
ّ
كافــة ،ســواء أكان ذلــك مــع القطــاع العــام أم القطــاع الخــاص ،وعــدم التــواكل
واالتّ ــكال علــى خطــط اإلنعــاش التــي لــن تكــون ناجحــة دون إســهام وتعــاون
ومشــاركة.

التعايش مع األمــر الواقـــع

ذهبــت العديــد مــن األمــم -ســواء أكان ذلــك فــي بدايــة األزمــة أم مؤخــراً  -إلــى
تحــو ًال
وعالــم األعمــال فــي الســنوات التــي ســبقت الجائحــة -قــد شــهدت
ّ

نهــج القبــول باألمــر الواقــع وخيــار التعايــش مــع الطــوارئ والمســتجدات.

األزمــات والتخطيــط البديــل عبــر مــا تجــود بــه مخرجــات األبحــاث العلميــة

ضريبــة باهظــة الثمــن دفعتهــا االقتصــادات والحكومــات واألعمــال واألفــراد.

علميــة مثبتــة.
تكهنــات أم حقائــق
مجــرد
و"اإلحاطــات" ،ســواء أكانــت
ّ
ّ
ّ

ألول
ّ
إن قــرار التعايــش مــع األمــر الواقــع ليــس بالقــرار الســهل كمــا يبــدو ّ

فإنــه مــن
العالمــي .وفــي
خضــم الســباق المحمــوم لألعمــال نحــو البقــاءّ ،
ّ

تحمــل المســؤولية كاملــة مــن ِقبــل األفــراد والجماعــات ،وتضافــر الجهــود
ّ

جذريــاً
بتوجههــا مجبــورة نحــو االعتمــاد علــى العلــم والمعرفــة؛ لضمــان
ّ
ّ
اســتمراريتها مــن خــال اســتخالص الــدروس واكتســاب المهــارات فــي إدارة

ـي مكانتــه الحقيقيــة فــي االقتصــاد
الشــيء الــذي أعــاد للعلــم والبحــث العلمـ ّ

يعــد لألقــوى أو األكبــر أو األغنــى أو األكثــر انتشــاراً ،
البديهــي ّ
أن البقــاء لــم ُ
المتغيــرات
بــل لألكثــر علمــاً واألكثــر مرونــة واألســرع فــي التأقلّ ــم مــع
ّ

فإنــه بــات مــن المســتحيل
وإن أردنــا أن نكــون أكثــر دقــة هنــاّ ،
المسـ ّ
ـتجدةْ .

التنبــؤ
العمــل بمعــزل عــن العلــم والبحــث العلمــي ،ليــس فــي التخطيــط أو
ّ
بالمســتقبل وحســب ،بــل فــي ُك ْنـ ِـه صناعــة مســتقبلنا وصميــم أعمالنــا كفــاءة
وأداء واســتمرارية واســتدامة كذلــك.

استقالليــة ،أو إعانــة ،أو تعــاون؟
ّ

والحتميــة التــي ّ
مثلهــا "اإلغــاق التــام" قــد أنهكــت
فالتجربــة المريــرة
ّ
االقتصــادات ،وقضــت علــى العديــد مــن األعمــال ،وقطعــت شــريان الحيــاة.

وهلــة ،حيــث ّإنــه ليــس باإلذعــان أو الخنــوعّ ،إنمــا هــو قــرار شــجاع يســتدعي

والتعــاون والمشــاركة ٌّ
كل حســب نطاقــه وحــدود مســؤوليته .ولكــي نكــون
إن "األزمــة
أكثــر إيجابيــة فــي استشــراف المســتقبل ،ربمــا يجــدر بنــا القــول هنــا ّ
الهمــة" ،ولكــي نكــون أكثــر إنصافــاً
فــإن جائحــة كورونــا -ورغــم مــا
تشــحذ
ّ
ّ

عصفــت بــه -قــد جلبــت فــي هبوبهــا بــذوراً للتغييــر نحــو األفضــل.

هــل من توصيــــات؟

خلــق فــرص جديــدة لألعمــال مــن خــال مشــاريع الشــراكة بيــن القطــاعالعــام والقطــاع الخــاص

.PPP Public Private Partnerships

ـتقاللية واالعتمــاد
مــن أهـ ّـم مــا طــرأ مســألة مــدى قــدرة الكيانــات علــى االسـ
ّ

-سـ ّـد الفجــوة بيــن قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وقطــاع األعمــال

جائحــة كورونــا أســطورة "األنــا المطلــق" ،ووهم القــدرة المطلقة فــي االعتماد

العلميــة (العلــوم التطبيقيــة) ،والســعي نحــو زيــادة الكفــاءة والمردوديــة

علــى الــذّ ات ،ســواء أكانــت اقتصــادات أم دو ًال أو أعمــا ًال أو أفــراداً  .فقــد نســفت

رســخت
علــى الــذات ،واالســتماتة فــي االســتغناء عــن اآلخــر .وفــي المقابــل ّ

مبــدأ ّأنــه ال وجــود "ألحــد دون اآلخــر"! فقــد شــهد العالــم تقاربــاً عجيبــاً بيــن
كافــة األقطــاب المتنافــرة ،وتحالفــات لــم يســبق لهــا مثيــل ،ســواء أكان ذلــك
علــى المســتوى الجيــو -السياســي -االقتصــادي ،أم علــى المســتوى اإلنســاني،

أن تغييــراً
جذريــاً قــد طــرأ علــى نمــط
وبشــكل خــاص علــى مســتوى األعمــالّ .إل ّ
ّ
العالقــات بيــن األطــراف ونطــاق المســؤوليات المنوطــة ورقعتهــا وحدودهــا،

مــن خــال رفــد قطــاع األعمــال -وبخاصــة القطــاع الصناعــي -باألبحــاث
مــن خــال تحســين خطــوط اإلنتــاج ،وترشــيد اســتهالك الطاقــة ،واســتعمال
الطاقــة البديلــة.
الحفاظ على الموارد وتطبيق برامج االستدامة على األصعدة كافة.يســعدنا اســتقبال طروحاتكــم وأفكاركــم وأســئلتكم حــول هــذا الموضــوع
مــن خــال مجلّ ــة أعمــال رأس الخيمــة علــى البريــد اإللكترونــي
ngmedia.ae@gmail.com
FEB., MAR., 2022
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رقمان قياسيان يف
غينيس يف احتفاالت رأس
السنــــة برأس الخميـــــــــة
عــروض طائــرات درون أطلقــت عــروض

األلعــاب الناريــة الســباقة علــى ارتفــاع
 1055.8متــر (أكثــر مــن  1كيلــو متــر)

وأخــرى باســتخدام  452طائــرة درون

أطلقــت األلعــاب الناريــة لتســجل

رقميــن قياســيين وترســم فــي وقــت
واحــد عبــارة ()Happy New Year

بأســلوب يحبــس األنفــاس .

أخبــــــار سياحيـــــــة
تطوير وتنميـــــــــــــة
وجهتــــــــــــــــــــــ ــي

فــي عــرض مهيــب أســر أبصــار العالــم لمــدة  12دقيقــة تضمنــت تشــكيالت مبتكــرة قدمتهــا
طائــرات مــن دون طيــار علــى مســافة أكثــر مــن  4.7كيلومتــرات .وتألــف مــن ســت مراحــل يحمــل
كل منهــا طابعــه الخــاص ،علــى وقــع أنغــام جوقــة موســيقية ليجســد مشــاعر البهجــة الخالصــة بعــودة
االحتفــاالت الجماعيــة التــي افتقدهــا العالــم بســبب الجائحــة .نجحــت إمــارة رأس الخيمــة بإبهــار مئــات
اآلالف مــن الــزوار مــن شــتى أرجــاء العالــم ومنحتهــم تجربــة اســتثنائية بــكل المقاييــس لالحتفــال بــرأس
الســنة الجديــدة مــع مشــاهدة عــروض غيــر مســبوقة لأللعــاب الناريــة التــي حققــت لقبيــن مــن غينيــس
لألرقــام القياســية .فــكان الرقــم القياســي العالمــي األول عــن فئــة “أعلــى ارتفــاع لعــرض ألعــاب ناريــة
بطائــرات مــن دون طيــار” عبــر تشــكيل بــرج مــن األلعــاب الناريــة بارتفــاع  1055.8متــر (أكثر مــن  1كيلومتر)،
متجــاوزاً بذلــك طــول أي ناطحــة ســحاب فــي العالــم .وباســتخدام أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا
ـا إلــى أبعــد الحــدود
الطائــرات الــدرون ،وكان عــرض األلعــاب الناريــة المصمــم خصيصــاً لهــذه المناســبة مذهـ ً
بالنظر إلى حجمه الهائل وغير المسبوق.
وكان الرقــم القياســي الثانــي عــن فئــة “أكبــر عــدد مــن طائــرات الــدرون المســتخدمة إلطــاق األلعــاب الناريــة
فــي وقــت واحــد” ،حيــث أطلقــت  452طائــرة مــن الــدرون األلعــاب الناريــة فــي ذات الوقــت إلنشــاء تشــكيل
بصــري لعبــارة ( )Happy New Yearفــي ســماء اإلمــارة .ومــن أجــل تحقيــق هــذا اإلنجــاز المبهــر ،اســتعانت
الجهــة المنظمــة للحــدث بأحــدث تقنيــات األلعــاب الناريــة المتقدمــة وتقنيــات االتصــال الالســلكي المتكاملة
إلنــارة شــواطئ اإلمــارة بأطيــاف بصريــة ولونيــة مذهلــة فــي مشــهد مهيــب قــل نظيــره.
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رأس الخيمــة جزيــرة المرجــان شــاطئاً خاصــاً ،

يضــم منتجــع راديســون رأس الخيمــة جزيــرة

داخلــي للياقــة البدنيــة مــع صالــة رياضيــة مجهــزة
ً

علــى البحــر أو شــرفات لالســتمتاع بهــواء

اجتماعــات وقاعــة احتفــاالت مثاليــة لفاعليــات

المرجــان الســاحرة

ومركــزا
ومســبحين ومســبحاً مخصصــا لألطفــال ،
ً

المرجــان  388غرفــة وجناحــاُ مــع إطــاالت

ومنتجعــا صحيــاً إضافــة إلــى غرفتــي
بالكامــل
ً

البحــر المنعــش والمناظــر الخالبــة لجزيــرة

الشــركات والمناســبات الخاصــة مثــل حفــات

افتتحــت مجموعــة فنــادق راديســون أول

أيضــا مجموعــة متنوعــة مــن
الزفــاف .يقــدم المنتجــع ً

االســتمتاع بمشــروب أو وجبــة خفيفــة أو قهــوة

منتجــع لهــا فــي الشــرق األوســط وهــو

خيــارات تنــاول الطعــام مــن خــال مطاعمــه الســتة.

فــي مقهــى اللوبــي بيــك هــاوس المفتــوح طــوال

منتجــع راديســون رأس الخيمــة فــي جزيــرة المرجــان

يفتــح مطعــم أر بــي جــي لإلفطــار والعشــاء ويقــدم

اليــوم أو االســترخاء بجانــب المســبح مــع المشــروبات

بــرأس الخيمــة ،حيــث تغطــي المناظــر الطبيعيــة

مجموعــه مختــاره مــن األطبــاق العالميــه ويعــد

المنعشــة والوجبــات الســريعة دون الحاجــة إلــى

الفريدة مساحة  2.7مليون متر مربع.

البــار الرياضــي المواجهــه للشــاطئ أر بــي جــي بــار

مغــادرة المســبح فــي بــار شــيلف بــوول.

يتمتــع المنتجــع بإطاللــة بانوراميــة خالبــة علــى شــبه

هــو المــكان المثالــي لالســترخاء بفضــل ديكــوره

تظــل صحــة وســامة ضيوفهــا وموظفيهــا علــى رأس

الجزيــرة العربيــة وجبــال ينــس وجيــس المحيطــة،

المســتوحى مــن الطــراز القديــم ،ويقــدم أطعمــة

أولويــات مجموعــة فنــادق راديســون ،يقــوم منتجــع

ويقــع فــي مــكان مثالــي بالقــرب مــن العديــد مــن

مميــزة ،وألطبــاق المأكــوالت البحريــة الطازجــة

راديســون رأس الخيمــة جزيــرة المرجــان بتنفيــذ

األنشــطة والمعالــم الســياحية بمــا فــي ذلــك أطــول

والبــار النــيء والشــوي بالنيــران الحيــة يعــد مطعــم

برنامــج بروتوكــول ســامة فنــادق راديســون الخــاص

مســار إنزالقــي فــي العالــم وجبــل جيــس ،وتعــد

ســي فــود شــاك هــو المــكان المثالــي لالســتمتاع

ببروتوكــوالت النظافــة والتطهيــر والتعقيــم التــي تــم

رأس الخيمــة موطنــاً للمناظــر الطبيعيــة الخالبــة

بالمشــروبات وقــت غــروب الشــمس علــي التــراس.

تطويرهــا بالشــراكة مــع شــركة اس جــي أس ـ الشــركة

والســواحل الســاحرة والســهول الصحراوية الشاســعة

يقــدم مطعــم ال ميــد مجموعــة واســعة مــن األطبــاق

العالميــة الرائــدة فــي مجــال الفحــص والتحقــق

كيلومتــرا مــن الشــواطئ الرمليــة البيضــاء.
و 64
ً

مســتوحاة مــن أطعمــة منطقــة البحــر المتوســط
ً

واالختبــار وإصــدار الشــهادات ـ والتــي تــم تصميمهــا

علــي التــراس المضئــن كمــا يمكــن أيضــاً للضيــوف

لضمــان ســامة الضيــوف مــن الوصــول إلــى المغــادرة.

تشــمل المرافــق الترفيهيــة فــي منتجــع راديســون
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أصالــة تــراث وثقافــة شــعب اإلمــارات

وقيمــه المتســامحة والمنفتحــة علــى
شــعوب وحضــارات العالــم روح واحدة

يلمســها الزائــر فــي كل أرجــاء الدولــة

اإلمــارات ...
أجمــل شتــاء فـي العـالــم
“أطلقن ــا حمل ــة (أجم ــل ش ــتاء يف العال ــم) للع ــام الثان ــي ،بتع ــاون الجه ــات االتحادي ــة ودوائ ــر الس ــياحة المحلي ــة كفري ــق
واح ــد ،لترس ــيخ دول ــة اإلم ــارات وجه ــة س ــياحية واح ــدة ،كم ــا أك ــدت مب ــادئ الخمس ــين» .هك ــذا أعل ــن صاح ــب الس ــمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه اللــه” عــن النســخة
الســنوية الثانيــة مــن حملــة “أجمــل شــتاء يف العالــم” الهادفــة لتســليط الضــوء عــى أجمــل مــا تقدمــه اإلمــارات بكافــة
مناطقه ــا للس ــياح م ــن س ــكان الدول ــة وزواره ــا ،رابط ـا ً س ــموه بي ــن تكري ــس المكان ــة الس ــياحية للدول ــة وبي ــن الخط ــة
االســتراتيجية للدولــة للخمســين عام ـا ً المقبلــة.
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تجـارب سيـاحيـة متكـاملــة مـن كـل إمـارة
وذلــك مــا يســهم فــي تحقيقــه تســليط الضــوء علــى أبــرز
مناطــق الجــذب في إمــارات الدولة الســبع وتعزيز الوعي
وجهــة ســياحية جاذبــة
والمعرفــة بهــا وبمــا يجعلهــا
ً
للــزوار علــى المســتويين الداخلــي وفــي دول العالــم
أجمــع ،بحيــث يجــري إبــراز رونــق التجربــة الســياحية التــي
تتمتــع بهــا كل إمــارة ،والتعريــف بمزاياهــا ومقوماتهــا
المختلفــة ذات الطابــع المتميــز ،مــع تقديــم صــورة
أشــمل وأوضــح وأوفــى عــن أهــم المعالــم الطبيعيــة
والتراثيــة والتاريخيــة والصــروح العمرانيــة الحديثــة
والعصريــة التــي تشــتهر بهــا ،واإلضــاءة علــى الفعاليــات
الترفيهيــة واألنشــطة الثقافيــة والمجتمعيــة التــي
تقدمهــا .وذلــك يدعــم بلــورة الهويــات الســياحية
المحليــة لــكل إمــارة ،ويحقــق تكاملهــا فــي صياغــة
الهويــة الســياحية الموحــدة للدولــة التــي تــم اإلعــان
عنهــا فــي ديســمبر .2020
ومتنــام فــي اقتصــاد
وللســياحة دور أساســي
ٍ

ومجتمــع اإلمــارات التــي يعيــش علــى أرضهــا أكثــر مــن
 200جنســية مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،أتــى معظمهــم
فــي البدايــة كزيــارة إلــى الدولــة ،فلمــا رأوا مجتمــع
األمــان والتســامح واحتــرام التعدديــة اختــاروا بنــاء
أحالمهــم فــي كنفهــا والعيــش والعمــل والحيــاة فيهــا.

FEB., MAR., 2022

RAK BUSINESS

43

األمــان في اإلمـارات سمعــة عالميــة
احتلــت اإلمــارات المركــز األول فــي العالــم من
حيــث شــعور النــاس باألمــان فــي تجوالهــم
ـا بمفردهــم ،بحســب مؤشــر
فــي الشــوارع ليـ ً
“القانــون والنظــام العالمــي  ”2021الصــادر
عــن مؤسســة غالــوب” البحثيــة العالميــة،
والــذي يرصــد مســتويات إقــرار النظــام العــام
والقانــون فــي مختلــف دول العالــم ،وأيضــاً
مســتويات شــعور الســكان فــي كل دولــة
باألمــان ،كمــا حلــت فــي المرتبــة الثانيــة فــي
ترتيــب الــدول األكثــر أمانــاً فــي العالــم فــي
المؤشــر نفســه.
كمــا جــاءت دولــة اإلمــارات فــي المرتبــة
الثانيــة عالميــاً علــى مؤشــر “أكثــر بلــدان
العالــم أمانــاً فــي  ،”2021الــذي نشــرته
مجلــة “غلوبــال فايننــس” Global Finance
البريطانيــة فــي يوليــو .2021

التســامح والشــمول والتعدديــة والعيــش
المشــترك هــم أيضــاً مكونــات أساســية مــن
مكونــات الهويــة الســياحي الموحــدة للدولــة،
ألن الســائح والزائــر يجدهــم فــي كل مــكان

وبذلــك تكــون بيئــة اإلمــارات اآلمنــة

فــي اإلمــارات الســبع ،فيشــعر دائمــاً أنــه

والمســالمة عنصــر جــذب رئيســياً لمالييــن

موضــع ترحيــب مــن أي الخلفيــات الثقافيــة

الســياح حــول العالــم الســاعين إلــى عيــش

أو العرقيــة كان ،وهــو مــا يلمســه حيثمــا

تجربــة اســتثنائية فــي بلــد تشــكل فيــه راحــة

ّ
حــل مــن أقصــى شــمال الدولــة إلــى أقصــى

الفــرد وســامته الشــخصية أولويــة قصــوى،

جنوبهــا ،ومــن شــرقها إلــى غربهــا .وهــذه

وتشــكل أيضــاً مكونــاً أساســياً مــن مكونــات
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التسـامــح في كــل وجهاتهــا

إحــدى الترجمــات العمليــة أيضــاً لمفهــوم

الهويــة الســياحية الموحــدة للدولــة ،وعنصــراً

اإلمــارات وجهــة ســياحية واحــدة الــوارد فــي

أساســياً فــي ترســيخ ســمعة اإلمــارات عالميــاً .

المبــدأ الســادس مــن “مبــادئ الخمســين”.
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خدمــات وتجــارب تشكل معياراً عالمياً
الخدمــات الســياحية المميــزة والتجــارب غيــر
المســبوقة فــي كافــة أنحــاء الدولــة واحتــرام
القانــون والشــفافية ومعاييــر ســعادة المتعامليــن
التــي تشــكل نموذجــاً عالميــاً فــي المنشــآت
الســياحية والترفيهيــة فــي الدولــة هــي أيضــاً
تميــز اإلمــارات كوجهــة ســياحية
مكونــات فريــدة ّ

واحــدة ،وتجعــل منهــا مركــز جــذب عالمــي
للســياحة الخارجيــة والداخليــة أيضــاً .

مبادرات محلية إلى مهرجانات سنويـة مرتقبــة
إلــى جانــب كل هــذه المكونــات المؤثــرة فــي
تعزيــز ســمعة الدولــة عالميــاً كوجهــة ســياحية
مطلوبــة وموثوقــة وجذابــة للجميــع ،تأتــي
مأسســة المبــادرات الســياحية المحليــة علــى
مســتوى كل إمــارة وتحويلهــا إلــى فعاليــات
ســنوية مرتقبــة ،لتجعــل منهــا مهرجانــات يتطلــع
الســياح الداخليــون والخارجيــون إلــى مواعيدهــا
كل عــام ،وتســاهم تلــك المبــادرات بدورهــا بدعــم
الناتــج المحلــي وخلــق فــرص مســتدامة للمواهــب
والكفــاءات ورواد األعمــال وأصحــاب المشــاريع
الناشــئة فــي القطــاع للعقــود الخمســة المقبلــة
وتحقيــق نمــو كمــي ونوعــي ســنوي فــي القطــاع
الســياحي بالدولــة يعــزز مســاهمة الســياحة فــي
اقتصــاد الخمســين عامــاً المقبلــة بالدولــة.

روح الفريــق الواحــد

ومــن معانــي أن تكــون اإلمــارات وجهــة ســياحية واحــدة أيضــاً أن الجميــع فيهــا

والتميــز لمرحلــة تنمويــة جديــدة
يعمــل كفريــق واحــد لتحقيــق كل مقومــات النجــاح
ّ
تشــمل كافــة القطاعــات االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك الســياحة للخمســين عامــاً المقبلــة
وصــو ًال إلــى تحقيــق مســتهدفات مئويــة اإلمــارات .2071
ومــن األمثلــة المتميــزة علــى نجاعــة تعــاون مختلــف الهيئــات والدوائــر المعنيــة
بالســياحة والثقافــة والتــراث والفعاليــات علــى مســتوى الدولــة مــا حققتــه النســخة
األولــى مــن حملــة “أجمــل شــتاء فــي العالــم” التــي نجحــت فــي تحقيــق إيــرادات
مباشــرة تعــادل مليــار درهــم ،واســتقطبت  950ألــف ســائح داخلــي ،وســجلت 500
مليــون مشــاهدة مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

الهويــة السياحيــة اإلماراتيــة عالمــة عالميــة فارقــة
وثمــار العمــل كفريــق واحــد إلبــراز أجمــل مــا تتمتــع بــه إمــارات الدولــة الســبع لــن
تقتصــر علــى مزيــد مــن النجــاح الــذي ينتظــر مــن حملــة “أجمــل شــتاء فــي العالــم”
فــي نســختها الثانيــة المســتمرة حتــى نهايــة ينايــر  2022أن تحققــه ،بــل ســتتعداها
لتؤســس لمعادلــة نجــاح راســخة للعمــل الســياحي التكاملــي بيــن كافــة الجهــات
والمؤسســات المعنيــة بالقطــاع علــى المســتويين المحلــي واالتحــادي لترســيخ
ســمعة اإلمــارات عالميــاً وتكريــس هويتهــا الســياحية الموحــدة عالمــة فارقــة مميــزة
تحكــي قصتهــا الملهمــة للعالــم وتجــذب الســياح والــزوار مــن جهــات األرض األربــع
الستكشــاف جواهرهــا الخفيــة وتفاصيلهــا غيــر المحكيــة.
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براندز فور لس

تحقق إنجازات نوعية خالل 2021
كشـــفت “برانـــدز فـــور لـــس” (،)Brands For Less
المجموعـــة الرائـــدة فـــي مجـــال بيـــع التجزئـــة
أن العـــام  2021شـــكل
بأســـعار
ّ
مخفضـــة ،عـــن ّ

األنصــاري للرصافــة

نوعيـــة رغـــم التحديـــات العالميـــة الناجمـــة عـــن

فــازت “األنصــاري للصرافــة” ،الشــركة الرائــدة فــي توفيــر خدمــات التحويــات الماليــة وصــرف

محطــة هامــة لهــا ،محققـ ًـة تقدمــاً الفتــاً وإنجــازات
وســـجلت المجموعـــة نمـــواً
جائحـــة “كوفيـــد.”19
ّ

ثابتـــاً علـــى صعيـــد المبيعـــات واإليـــرادات ،وذلـــك

عقـــب تحولهـــا نحـــو التجـــارة اإللكترونيـــة خـــال
مدفوعـــة
النصـــف األول مـــن الســـنة الماليـــة،
ً
بحرصهـــا المســـتمر علـــى مراقبـــة ومواكبـــة
الســـلوكيات المتغيـــرة لقاعـــدة العمـــاء ضمـــن
األســـواق المســـتهدفة.
وقـــال توفيـــق كريديـــة ،الرئيـــس التنفيـــذي
نثمــن عاليــاً تفانــي
لمجموعــة “برانــدز فــور لــس”ّ ..“ :

والتـــزام موظفينـــا ووالء عمالئنـــا ،والتـــي تعتبـــر
بمجملهـــا عوامـــل أساســـية لمواصلـــة ازدهارنـــا
ونمونـــا رغـــم الظـــروف الســـوقية الســـائدة”.

تفوز بـ “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين”
العمــات األجنبيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بـــ “جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للتميــز فــي خدمــة المتعامليــن” ضمــن فئــة الخدمــات الماليــة فــي دورتهــا األولــى ،تقديــراً
اللتزامهــا بتقديــم تجــارب متميــزة لعمالئهــا.
وقــام ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم ،رئيــس “هيئــة دبــي للطيــران المدنــي” رئيــس
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لـــ “طيــران اإلمــارات” والمجموعــة ورئيــس اللجنــة العليــا لـــ
“إكســبو  2020دبــي” ،بتســليم الجائــزة المقدمــة مــن “غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي” إلــى راشــد
علــي األنصــاري ،الرئيــس التنفيــذي لـــ “األنصــاري للصرافــة” ،وذلــك خــال حفــل خــاص أقيــم مؤخراً
فــي “إكســبو  2020دبــي”.
وتأتــي الجائــزة تكريمــاً لجهــود “األنصــاري للصرافــة” لتطبيــق نهــج أعمــال مبتكــر يتمحــور حــول
تعزيــز رضــا وســعادة العمــاء ،مــع التركيــز علــى دفــع عجلــة التحســين المســتمر لممارســاتها
واســتراتيجياتها الموجهــة لتعزيــز والء عمالئهــا وتقديــم كل مــا يرقــى إلــى مســتوى تطلعاتهم.

مذكرة تفاهم...

بيــن مركــز رأس الخيمــة الدولــي ومؤسســة ســعود بــن صقــر لتنميــة

مشــاريع الشــباب لتعزيــز فــرص االســتثمار فــي اإلمــارة

وقــع مركــز رأس الخيمــة الدولــي والــذي يمثــل ســلطة تســجيل الشــركات
الدوليــة المســجلة فــي إمــارة رأس الخيمــة ،مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة ســعود
بــن صقــر لتنميــة مشــاريع الشــباب مؤخــراً إلتاحــة فرصــة إنشــاء قاعــدة مؤسســية
رواد األعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي مزاولتهــم
متينــة أمــام ّ

ألعمالهــم ،وبهــدف الترويــج للخدمــات التــي يقدمهــا المركــز إلــى عمالئــه مــن
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتعريفهــم بمزايــا هيكلــة االســتثمارات لــدى
المركــز وإجــراءات التســجيل التــي تمتــاز بالســرعة والبســاطة وفعاليــة التكلفــة
مــع أدنــى حــد مــن المتطلبــات.
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الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

توقع اتفاقية ترخيص وتصنيع حصرية مع شركة كوانتوم جينوميكس الفرنسية

وقعــت شــركة الخليــج للصناعــات الدوائيــة (جلفــار) ،إحــدى أكبــر الشــركات المصنعــة لألدويــة علــى
مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا مؤخــراً  ،اتفاقيــة ترخيــص وتصنيــع حصريــة مــع شــركة
كوانتــوم جينومكــس الفرنســية ،الشــركة الرائــدة فــي تطويــر األدويــة البيولوجيــة والمتخصصــة
فــي تطويــر أدويــة القلــب واألوعيــة الدمويــة ،لتصنيــع وتســويق دواء “فايرباســتات” فــي منطقــة
الشــرق األوســط وقــارة أفريقيــا وبلــدان رابطــة الــدول المســتقلة وتركيــا.
وتعكــس هــذه االتفاقيــة الجديــدة التــزام شــركة “جلفــار” بتقديــم حلــول صيدالنيــة حيويــة مبتكــرة
تســاهم فــي تعزيــز القــدرة التنافســية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا القطــاع االســتراتيجي.

منصة “اسأل”

تطلق برنامجاً جديداً لصحة الموظفين
أطلقــت منصــة االستشــارات اإللكترونيــة “اســأل”،
التابعــة لشــركة المنتجــات والتقنيــات الرقميــة
“ ،A15برنامــج صحــة الموظفيــن مــن ’اســأل‘“،
فــي ســياق الترويــج لثقافــة بيئــة العمــل اإليجابيــة
بهــدف تعزيــز مشــاركة الموظفيــن ومســتوى
أدائهــم .ويوفــر البرنامــج الجديــد خدمات استشــارية
شــخصية ومعتمــدة مثــل االستشــارات الطبيــة
والعــاج النفســي والتدريــب علــى الحيــاة وتربيــة
األطفــال والتغذيــة واللياقــة البدنيــة للشــركات
المســجلة فــي “برنامــج صحــة الموظفيــن” بهــدف
مســاعدة الموظفيــن علــى مواجهــة التحديــات فــي

ساو ابولو ...

أماكــن العمــل.
وتعمــل منصــة “اســأل” ،علــى تســهيل التعــاون مــع

تحتضن منتدى األعمال األكبر واألول من نوعه حول اقتصاد الحالل

مرافــق الرعايــة الصحيــة واللياقــة البدنيــة وعيــادات

اختتــم “منتــدى األعمــال البرازيلــي – العالمــي للحــال “ ،أول وأكبــر منتــدى أعمــال حــول قطــاع

العــاج النفســي بهــدف تمكيــن شــبكتها الواســعة

الحــال مؤخــراً جلســاته بنجــاح فــي مدينــة ســاو باولــو البرازيليــة .وأقيــم الحــدث النوعــي بتنظيــم

مــن االستشــاريين مــن تقديــم خدمــات شــخصية

مــن “الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة” بالشــراكة مــع “اتحــاد المؤسســات اإلســامية فــي

لموظفــي الشــركات.

وصنــاع القــرار ورجــال األعمــال والخبــراء
البرازيــل” “فامبــراس حــال ،بحضــور كبــار المســؤولين
ّ

وقــال فــادي دوس ،الرئيــس التنفيــذي لـــ “اســأل”:

والزعمــاء الدينييــن ،والذيــن شــاركوا فــي المناقشــات إمــا بصــورة شــخصية أو افتراضيــة لتبــادل أبــرز

“وقعنــا خــال الشــهرين الماضييــن أكثــر مــن

الــرؤى المعمقــة حــول واقــع ومســتقبل تجــارة الحــال فــي العالــم.

عشــر اتفاقيــات مــع جهــات مؤسســية ضمــن

وقــال أوســمار شــحفة“ :حرصــت “الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة” ،علــى تنظيــم “منتــدى

مختلــف القطاعــات ...ونقــدم مــن خــال برنامــج

األعمــال البرازيلــي – العالمــي للحــال “ ليكــون بمثابــة منصــة مثاليــة لتســريع مســيرة تنويــع

صحــة الموظفيــن خدمــات استشــارية فــي القضايــا

المنتجــات البرازيليــة الحــال ذات الجــودة العاليــة ،وتوســيع نطــاق حضورهــا خــارج األســواق

الســلوكية والشــخصية والعالقــات ألكثــر مــن

الحاليــة فــي العالميــن العربــي واإلســامي لتصــل إلــى كافــة الــدول حــول العالــم.”...

 5000موظــف”.
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