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كلمــة

رئيس التحرير

ماذا تريد اإلمارات خالل الخمسين سنة القادمة؟

المشرف العام

الشيخ محمد بن كايـد القاسمـي
رئيس التحريــر

د .عبدالرحمن الشايب النقبي
مدير التحريــر

عائشة عبيـد العيـ ــان
هيئة التحرير

نيثــان هنت ــر
مريم حاج ــي محمد
نبراس شفيق أبو زيدان

تنفيــــــذ

خولـة إبراهيــم
زينـة عبــود
زينب شيحــة
دارين أبو الخيـــر
ماهـر صفي الدين

لإلعالنات والتواصل

050 899 5669

+971 7 222 999 5
info@ngmedia.ae

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

دائرة التنمية االقتصادية برأس اخليمة
الرؤيـــــة:
أن تكـــون رأس الخيمـــة الوجهـــة المفضلـــة لممارســـة األعمـــال في
المنطقة.
الرســالـــة:
تخطيط النشاط االقتصادي وتنظيمه ،ودعم جهود ترويج االستثمار،
وتنافســـية بيئة األعمال؛ لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في
اإلمـــارة ،اعتماداً على كوادر مؤهلـــة ونظم ذكية متكاملة قائمة على
المعرفة واالبتكار لتحقيق سعادة المجتمع.

مــع اقتــراب احتفــال دولــة اإلمــارات العربيــة بيوبيلهــا الذهبــي ،أ ُ ْع ِلــن عــن العــام الجديــد ليكــون عــام
"االســتعداد للخمســين" بوضــع إســتراتيجية تنمويــة تعتمــد علــى اقتصــاد المعرفــة .جــاء هــذا اإلعــان
خــال عمليــة االنطــاق بإســتراتيجية عمــل وطنيــة هــي األكبــر مــن نوعهــا ،بــدءاً مــن االحتفــال باليوبيــل
الذهبــي لدولــة اإلمــارات العربيــة فــي عــام  ،2021إلــى االســتعداد للســنوات الخمســين المقبلــة علــى كل
مســتويات الدولــة االتحاديــة والمحليــة .ولصياغــة الحيــاة فــي دولــة اإلمــارات للخمســين عام ـاً المقبلــة
ال بــد مــن مشــاركة كل فئــات وأطيــاف المجتمــع اإلماراتــي مــن مواطنيــن ومقيميــن ،والقطاعــات العامــة
والخاصــة واألهليــة.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،
حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل فــي بيــان صحفــي" :تقتــرب اإلمــارات مــن عيدهــا الخمســين فــي  ،2021نريــد
 2021أن يكــون عــام اإلنطالقــة الكبــرى ،نحتفــي بخمســين عام ـاً ونطلــق مســيرة الخمســين القادمــة"،
مضيفـاً" :أن عــام  2020ســيكون عــام اإلعــداد واالســتعداد إلحــداث قفــزة كبيــرة فــي مســيرتنا" .ســيكون
عــام  2020عــام االســتعداد للخمســين ،حيــث ستشــمل الخطــة التنمويــة وضــع تصــور تنمــوي جديــد
للخمســين عام ـاً المقبلــة ،ووضــع الخريطــة االقتصاديــة الجديــدة للبــاد وتطويــر مشــاريع وسياســات
اقتصاديــة اســتثنائية لتحقيــق قفــزات نوعيــة فــي االقتصــاد الوطنــي ،إلــى جانــب ترســيخ القــوة الناعمــة
لدولــة اإلمــارات والعمــل علــى تطويــر المنظومــة اإلعالميــة ،بمــا يحقــق عوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة
لهــا ويحمــي مكتســباتها ويعــزز فرصهــا فــي االقتصــاد الجديــد .كمــا ستشــمل الخطــة إعــادة النظــر
فــي منظومــة التنســيق االتحــادي والمحلــي ووضــع آليــات جديــدة وأنظمــة مختلفــة لتحقيــق التكامــل
فــي القطاعــات كافــة وتجهيزهــا للمســتقبل ،كالقطــاع الصحــي والتعليمــي واإلســكاني وقطــاع النقــل
واألمــن الغذائــي وغيرهــا مــن القطاعــات الحيويــة ،عــاوة علــى وضــع تصــور متكامــل للمجتمــع اإلماراتــي
خــال الخمســين عامـاً المقبلــة مــن النواحــي الديموغرافيــة واألســرية وهويتــه الثقافيــة فــي عالــم ســريع
التغيــرات.
إذا أردنــا أن نشــير إلــى أمــر؛ فاإلمــارات متميــزة بقياداتهــا وطموحاتهــا ونظرتهــا للمســتقبل ،وتعمــل
علــى تســليم الرايــة للجيــل القــادم علــى نهـ ٍـج واضــح ليمســك بزمــام المســتقبل .فهنيئـاً لشــعب اإلمــارات
بقيادييــه الذيــن يشــحذون همــم الجميــع للمشــاركة بوضــع الخطــط وتنفيذهــا وإحساســهم بأنهــم جــزء
ومكــون أساســي مــن هــذه الخطــط .اإلمــارات تســتحق مــن الجميــع المشــاركة بــروح الوحــدة والفخــر
واالعتــزاز بمــا حققــت ومــا ســتحقق.
د .عبدالرحمن الشايب النقبي
املدير العام

RAKDED_AE

األهداف اإلستراتيجية :
»تعزيـــز النمـــو االقتصادي المتنوع والمســـتدام عـــن طريق جذب
االستثمار وتشجيعه.
»تطوير بيئة األعمال وفق معايير التنافسية العالمية.
»تطوير أعمال الرقابة والحماية التجارية وحماية المستهلك.
»تطويـــر الخدمـــات وتعزيـــز تجربـــة المتعامـــل وتوفيـــر القيمـــة
المضافة.
»رفع الكفاءة المؤسسية لخدمات الدعم المؤسسي وتعزيزها.
»تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار ونشر المعرفة والتميز المؤسسي.

E info.ded@economic.rak.ae

W www.ded.rak.ae

القيم املؤسسية:
المواطن ــة اإليجابي ــة :تحمل المســـؤولية بإيجابية وتلبية احتياجات كافة المتعاملين
وتجاوزها  -إن أمكن (اخدم مبتسما).
الس ــعادة المؤسس ــية :نســـعى دائما إلى الفوز بســـعادة موظفينا ومتعاملينا وشركائنا
والمجتمع (اسعد الجميع).
اإلب ــداع واالبت ــكار  :نريـــد من موظفينا أن يبـــادروا بكل ما هو جديد وإبداعي ومبتكر
(كن مبادرا مبتكرا).
النزاهة والشفافية :تطوير إطار للحوكمة المؤسسية وتبنيه كعقيدة متكاملة نتحلى بها.
مشاركة المعرفة :فريق واحد بمعارف موحدة نتشاركها جميعا (شاركهم معرفتك).

المحتـويات
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روبرت روستيك...
الشراكات االقتصادية ُتمكّ ن من
استثمارات عالمية راسخة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حققت رأس الخيمة الكثير من اإلنجازات
الالفتة بفضل بيئة العمل الودودة وبناء
الروابط االقتصادية المتينة ،مما أعطى
لإلمارة فرصة قوية وميزة تنافسية تمنحها
الكثير من الثقة والمصداقية.
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مزارع مدار
تطلق أول مزرعة طماطم داخلية
تجارية في العالم في أبوظبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبلغ مساحة المزرعة  5000متر ًا مربع ًا ،وتعتمد
على األساليب اآللية للزراعة العمودية للنباتات
والخضرورات الصغيرة على مدار العام.

رامي جالد ..رأس الخيمة وجهة
مثالية للشركات العالمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26

تهيئ "راكز" البيئة المناسبة لألعمال
وتوفر شتى أنواع المرافق والمنشآت
التي تلبي احتياجات المستثمرين
ورواد األعمال.

16

شذى سالم السقطري ...
تحول كبير في وعي المستهلكين
بمنتجات الصحة والعافية
30
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"رخص الغد" كانت نواة لمشروع "جمالك
بدون مكياج" إضافة إلى التسهيالت والدعم
المتواصل من الدائرة حتى أصبح
مشروع ًا متكام ًال.
سوق السفر العربي  2020يسلط
الضوء على اتجاهات السفر الجديدة
 22واقع ومؤشرات أداء القطاع الصحي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في إمارة رأس الخيمة.
سيجمع المعرض نخبة من الخبراء
 29الجريمة المنظمة وظاهرة االقصاد الخفي.
42
والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة
 10 32إستراتيجيات لزيادة
لمناقشة سوق األنشطة والتجارب
متابعيك على إنستغرام.
السياحية المزدهر والذي تقدر قيمته
بنحو  183مليار دوالر أمريكي.
أفضل خمس وجهات
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خارج مدينة لندن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ندعوك لخوض مغامرة ش ّيقة خارج حدود
لندن والتع ّرف على معالم ونشاطات
ً
روعة وتشويق ًا.
أخرى أكثر

بانوراما
اقتصادية

تقييـــم سهولـــة ممارســـة األعمــال في إمـــارة رأس الخيمـــــة

ـــــــــ

إنطالقــاً مــن عالقــات الشــراكة المتميــزة بيــن الجهــات الحكوميــة
لالرتقــاء بتنافســية دولــة اإلمــارات علــى كافــة المســتويات وفــي مختلــف
المجــاالت ،نظــم برنامــج الشــيخ صقــر للتميــز الحكومــي ،اجتماعــاً
رفيــع المســتوى لمتابعــة االســتعدادات لتقييــم ســهولة ممارســة األعمــال
فــي إمــارة رأس الخيمــة بحضــور الرؤســاء والمــدراء العامــون للجهــات
المعنيــة فــي اإلمــارة ذات العالقــة بمحــاور تقريــر البنــك الدولــي حــول
ســهولة ممارســة األعمــال ،وبمشــاركة مثمــرة مــن الهيئــة االتحاديــة
للتنافســية واإلحصــاء ،والهيئــة االتحاديــة للكهربــاء والمــاء والهيئــة
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العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة ووزارة المــوارد البشــرية
والتوطيــن.
وتضمــن االجتمــاع عرضـاً لمؤشــرات ســهولة ممارســة األعمــال للجهات
المعنيــة فــي اإلمــارة؛ حيــث عــرض المديــر العــام لدائــرة المحاكــم
مؤشــر "إنفــاذ العقــود" ،كمــا عــرض نائــب المديــر العــام لدائــرة التنميــة
االقتصاديــة مؤشــر "بــدء األعمــال" ،وعرضــت دائــرة البلديــة مؤشــر
"تســجيل الملكيــة" ومؤشــر "تصاريــح البنــاء" ،موضحيــن المســتهدفات
والخطــوات القادمــة فــي ضــوء مــا تــم تحقيقــه حتــى اآلن.

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

 309رخصة جتارية لألعمال املدعومة يف رأس اخليمة

ـــــــــ

كشــفت إدارة تطويــر األعمــال فــي دائــرة التنميــة
االقتصاديــة بــرأس الخيمــة عــن إجمالــي عــدد
رخــص األعمــال المدعومــة والــذي بلــغ 309
رخصــة خــال عــام  ،2019شــملت  160رخصــة
لمزاولــة العمــل مــن خــال المنــزل "رخصــة الغــد"،
و 39رخصــة تاجــر افتراضــي .وب ّينــت الدائــرة
أعــداد رواد األعمــال المســتفيدين مــن المؤسســات
الداعمــة للمشــاريع ومنهــا  12رخصــة تجاريــة
مدعومــة مــن صنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع،
و 98رخصــة تجاريــة مــن مؤسســة ســعود بــن صقــر
لتنميــة مشــاريع الشــباب.
وأكــد ســعادة محمــد المحمــود نائــب مديــر عــام
دائــرة التنميــة االقتصاديــة ،مديــر إدارة تطويــر
األعمــال ،أن عــدد الرخــص لألنشــطة المتنوعــة قــد
شــهد نمــواً إيجابيـاً بنســبة  %27خــال عــام ،2019
وذلــك بإصــدار  309رخصــة جديــدة ،مقارنــة مــع
 264رخصــة فــي عــام  ،2018ويعــود ذلــك إلــى
جملــة مــن الحوافــز والتســهيالت التــي أطلقتهــا

الدائــرة بهــدف تعزيــز األنشــطة التجاريــة والمنزليــة
فــي اإلمــارة .ويعــد نجــاح معــرض لمســات وطنيــة
لعــدة دورات متتاليــة مثــال علــى ذلــك ،حيــث شــهد
نمــواً متتاليـاً فــي عــدد المشــاركين ،ونــوع األنشــطة
المشــاركة ،وقــد تــم تطويــره مؤخــراً ليصبــح
"مهرجــان الكورنيــش ."2019
وأ ّكــد المحمــود أن اإلمــارة تدعــم رواد األعمــال
بتقديــم إعفــاءات ماليــة لرســوم الرخــص المذكــورة
بلغــت  %100وذلــك لتمكينهــم مــن دخــول الســوق
وتطويــر اســتثماراتهم ،األمــر الــذي يعــود علــى
أصحــاب المشــاريع وبيئــة األعمــال فــي اإلمــارة
بالفائــدة ودعــم االســتدامة االقتصاديــة.
وعــن الدعــم المســتمر الــذي تقدمــه الدائــرة لــرواد
األعمــال الشــباب ،أفــاد ســيف الســويدي ،مديــر
قســم الترويــج االقتصــادي بالدائــرة ،أنــه بفضــل
هــذا الدعــم الــذي شــمل رخصــة الغــد بلــغ إجمالــي
عــدد الرخــص الصــادرة  160رخصــة فــي عــام
 2019مقارنــ ًة بــــ  152رخصــة عــام  2018والتــي

محمد المحمود نائب مدير عام دائرة التنمية االقتصادية

تنــدرج تحــت مظلتهــا العديــد مــن األنشــطة المنزليــة مثــل
المأكــوالت الشــعبية والعطــورات والمصنوعــات التراثيــة
ومســتحضرات التجميــل وغيرهــا .وشــهدت رخصــة
التاجــر االفتراضــي إقبــاالً ملحوظــاً منــذ بدايــة 2019
مــن قبــل المواطنيــن فبلغــت  39رخصــة حتــى تاريخــه.

%23

نسبــة نمــو أعـداد الشركــات
الصناعية في «راكز» للعام 2019

ـــــــــ

اتفاقيــة تعــاون بين مركـز النقــل المتكامــل وهيئــة رأس الخيمــة للمواصــالت

ـــــــــ

وقعـت هيئـة رأس الخيمـة للمواصلات ومركـز النقـل المتكامـل فـي أبوظبـي ،اتفاقيـة تعاون لتسـيير رحلات على خط رأس
الخيمـة ـ أبوظبـي لتسـهيل انتقـال الـركاب بيـن اإلمارتيـن ،إنطالقـاً مـن حـرص الهيئـة علـى تعزيـز أواصـر التعـاون والتفاهم
بيـن الجهـات الحكوميـة وترسـيخ مفهـوم العمـل المشـترك لخدمة المصلحـة العامة
وقع االتفاقية عن هيئة رأس الخيمة للمواصالت سـعادة المهندس إسـماعيل حسـن البلوشـي المدير العام للهيئة ،والسـيد
مكتـوم الكعبـي ،المديـر التنفيـذي لقطـاع التكنولوجيـا وأنظمـة النقـل فـي مركـز النقـل المتكامـل ،وذلـك فـي مسـعى لتطويـر
وتعزيـز وسـائل النقـل العـام بالدولـة ،فـي ضـوء العالقـة اإلسـتراتيجية التي تربط بيـن اإلمارتين.
وبموجـب االتفاقيـة تقـوم الحافلات التابعـة لهيئـة رأس الخيمـة للمواصلات والمخصصـة لخدمـات النقـل عبـر المـدن
بتسـيير رحالتهـا بنقـل الـركاب مـن رأس الخيمـة إلـى أبوظبـي أيـام الخميـس والجمعـة والسـبت بواقـع رحلتيـن األولـى فـي
السـاعة العاشـرة صباحـاً والثانيـة السـاعة الثالثـة مسـا ًء مقابـل  45درهمـاً ،ويكـون توقيـت الرحلات مـن أبوظبـي إلـى رأس
الخيمـة األولـى السـاعة الثانيـة والنصـف ظهـراً والثانيـة تنطلـق فـي السـابعة والنصـف مسـاءاً مقابـل  35درهمـاً.

سجلت مناطق رأس الخيمة االقتصادية
«راكـــز» في العـــام  2019زيادة في عدد
الشـــركات الصناعية لتبلغ  770شـــركة
صناعية مقارنة بـ 600شـــركة في العام
 2018بزيادة نسبتها  ، %23وتنشط هذه
الشـــركات فـــي قطاعات ،مثـــل صناعة
الســـيارات وقطـــع الغيار والبالســـتيك،
والمعدات الصناعية ،والتغليف والغذاء
ومنتجـــات الورق ،حيث نجحـــت «راكز»
في جـــذب الشـــركات العالميـــة التخاذ
رأس الخيمة نقطة انطالق جديدة نحو
أسواق المنطقة.
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دائرة الموارد البشرية
في حكومة رأس الخيمة
تطلق إستراتيجية بيانات
رأس المال البشري

ـــــــــ

كشـــف الدكتور محمد عبـــد اللطيف خليفة،
المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة
رأس الخيمة عن إطالق خطة دائرة الموارد
البشـــرية «إســـتراتيجية بيانات رأس المال
البشري» ،والتي تستهدف تعزيز عملية صنع
إســـتراتيجيات وسياســـات الموارد البشرية
ودعـــم القـــرارات المســـتقبلية فـــي الجهات
الحكوميـــة في رأس الخيمـــة ،والتركيز على
خلق بيئة عمل تنافسية الستقطاب الكفاءات
والمواهب تماشياً مع رؤية اإلمارات .2021
وأشـــار إلـــى أن الخطة تتماشـــى مع أهداف
عام االستعداد للخمسين ،وتغيير فكر العمل
اســـتعداداً للتعامـــل مع المســـتقبل ،لتشـــمل
تطويـــر وحوكمـــة إدارة بيانـــات رأس المـــال
البشـــري ،واســـتخدام التقنيات الحديثة في
إدارة وتحليـــل وتكامـــل البيانـــات ،وتطويـــر
خدمـــات الموارد البشـــرية لتعزيز اإلنتاجية
واالستثمار األمثل في رأس المال البشري.
وأضاف أن اإلســـتراتيجية تسهم في تقديم
بيانات كاملة عن نســـب التوطين والمؤهالت
والوظائـــف الحيويـــة الحالية والمســـتقبلية
لحكومـــة رأس الخيمـــة ،ووضـــع البرامـــج
التدريبيـــة ،الفتـــاً إلـــى أن الدائـــرة تســـعى
للتحـــول الكامـــل فـــي خدماتهـــا اإللكترونية
بحلـــول  ،2021حيث ســـجلت الدائـــرة 127
مؤشـــر أداء متعلقـــاً بـــرأس المال البشـــري
بنهاية  ،2019عبر النظام اإللكتروني.
وتشـــمل أهـــداف اإلســـتراتيجية الجديـــدة
تطويـــر وحوكمـــة إدارة بيانـــات رأس المـــال
البشـــري من خـــال مبـــادرات إعـــداد دليل
تصنيـــف البيانـــات للقـــوى العاملـــة ،وإعداد
سياســـة توفيـــر البيانـــات للجهـــات المحلية
واالتحادية ،وتحديث دليل مؤشـــرات الموارد
البشـــرية .كمـــا تتضمـــن إطالق  4مشـــاريع
جديـــدة مـــن بينهـــا مبـــادرة اللوحـــة الذكيـــة
لمراقبة األداء المؤسســـي ،ومشـــروع شـــبكة
تبادل البيانـــات الســـجلية اإلحصائية خالل
 ،2020إضافة إلى مبادرة مشروع الربط مع
مركز اإلحصاء والمقرر إنجازه بحلول ،2021
ومشـــروع الربط مع نظام األداء المؤسســـي
لبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي
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مشروع "حماية" يحصل على شهادة األيزو ISO 10006:2017

ـــــــــ

تسـلم سـعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام شـرطة رأس الخيمة ،وسـعادة جمال أحمد الطير
رئيـس مجلـس إدارة هيئـة المـوارد العامـة فـي رأس الخيمـة ،شـهادة األيـزو  ISO 10006:2017الخاصـة بتطبيـق
إدارة الجـودة فـي المشـروعات ،وذلـك عـن مشـروع "حمايـة" المشـترك بيـن القيـادة العامـة لشـرطة رأس الخيمـة
وهيئة الموارد العامة .وجاء حصول المشـروع على الشـهادة العتماده أعلى مواصفات ومعايير الجودة في إدارة
المشـاريع المشـتركة والمعتمـدة عالميـاً ،وهـي أول شـهادة يتـم منحهـا فـي العالـم بالنسـبة إلـى مشـروع مشـترك
بيـن جهـة شـرطية وهيئـة مدنية.
وأكـد سـعادة اللـواء علـي عبـد اهلل بـن علـوان النعيمـي قائـد عـام شـرطة رأس الخيمـة حصـول المشـروع علـى
الشـهادة سـيعزز مـن اسـتدامة وجـودة إدارة المشـاريع الحكوميـة المشـتركة ،ويعـد هـذا اإلنجـاز إضافـة جديـدة
ومميـزة للعمـل للتعـاون بيـن الجهتيـن.
وأشـاد سـعادة جمـال الطيـر ،بتحقيـق هـذا اإلنجـاز العالمـي الـذي جـاء تتويجـاً لجهـود مخلصـة مشـتركة مـا بيـن
القيـادة العامـة لشـرطة رأس الخيمـة وهيئـة المـوارد العامـة ،سـيراً علـى نهـج القيـادة الحكيمـة الطامحـة إلـى أن
تكـون الدولـة ثريـة بإنجازاتهـا المميـزة ،وكوادرهـا البشـرية ،وإبداعاتهـا الفكريـة لتبـوء المراكز األولـى عالمياً في
جميـع المجـاالت والتخصصـات ،وبالتعـاون والشـراكة بيـن جميـع الجهـات الشـرطية واألمنيـة
ومـن جهتـه ،أكـد الرائـد يوسـف عبـد اهلل الطنيجـي ،رئيـس وحـدة االبتـكار ،أن هـذا االنجـاز العالمـي الجديـد
المفعـم بالفخـر واالنتصـار ،يتوافـق مـع أفضـل الممارسـات والمعاييـر العالميـة فـي مجـال األمـن والحمايـة.

بانورامــا اقتصاديــة

فتح باب المشاركة بـ"شهر االبتكار" في رأس الخيمة

ـــــــــ

أعلنــت لجنــة شــهر االبتــكار فــي رأس الخيمــة ،عــن فتــح البــاب أمــام الجهــات االتحاديــة والمحلية والشــعبية
والخاصــة للمشــاركة فــي فعاليــات " شــهر االبتــكار" باإلمــارة والــذي ينطلــق فــي فبرايــر الحالــي بجميــع
إمــارات الدولــة .ودعــت اللجنــة إلــى تقديــم األفــكار الجديــدة والخالقــة الخاصــة بمشــاركاتهم ومشــاريعهم
فــي فعاليــات " شــهر االبتــكار" ،وأعلنــت فــي هــذا الصــدد عــن تنظيــم فعاليــات وأنشــطة متنوعــة لمــدة
أســبوع مــن  15إلــى  21مــن فبرايــر المقبــل .
وقــال الدكتــور محمــد عبــد اللطيــف خليفــة ،رئيــس لجنــة شــهر االبتــكار فــي رأس الخيمــة " إن اللجنــة تعمــل
مــن خــال فعاليــات األســبوع فــي اإلمــارة علــى تحقيــق األهــداف التــي وضعتهــا القيــادة الرشــيدة مــن وراء
إطــاق " شــهر االبتــكار " فــي جميــع إمــارات الدولــة ســنوياً وترســيخ االبتــكار مفهومـاً وممارســة وتطبيقـاً
فــي مؤسســاتنا العامــة والخاصــة وفــي حياتنــا اليوميــة.

افتتاح مدرسة "سانت ماري" برأس الخيمة

ـــــــــ

افتتح الشـــيخ أحمد بن صقر القاســـمي ،رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية "راكز"،
مؤخراً ،أول فروع مدارس "سانت ماري" في رأس الخيمة والتي تُشكل إضافة نوعية للمؤسسات التعليمية
المميـــزة التي تضمها اإلمارة .وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المســـتمرة لالرتقاء بالعملية التعلمية في
اإلمارة من خالل من خالل استقطاب وتوفير منظومة تعليمية متكاملة لألسر التي تعيش في رأس الخيمة.
وتســـتوعب المدرســـة الجديدة ،التي تعتمد المنهاج البريطاني ،نحو  1800طالب من المرحلة األساســـية
وحتى المستوى األول وتضم عدداً كبيراً من الفصول الدراسية العصرية ،وتقع المدرسة في مدينة خليفة.
وقد بدأت المدرسة العمل في سبتمبر من العام  ،2019وتضم في الوقت الراهن  300طالب ،وقد حققت
المدرســـة خـــال الفترة القليلة الماضيـــة نجاحاً ملحوظاً حيث تم تكريمها خالل حفـــل جوائز راكز لتم ّيز
األعمال كأفضل شركة ناشئة جديدة.

أخبــار وفعاليــات

مؤسسة سعود بن صقـــر لتنميـــة
مشاريـــع الشبـــاب تواصــل جهودهــــا
لدعم املشاريع الواعدة

ـــــــــ

أكــد يوســف اســماعيل ،رئيــس اللجنــة العليــا
لمؤسســة ســعود بن صقر لتنمية مشــاريع الشــباب،
أن المؤسســة تهــدف إلــى توفيــر الدعــم ألصحــاب
المشــاريع الوطنيــة فــي مختلــف المجــاالت ،وذلــك
بهــدف تعزيــز وتطويــر المشــروعات والمنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة وتقييمهــا دوريــاً ،إلــى
جانــب التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة االتحاديــة
والمحليــة والقطــاع الخــاص لتوفيــر مزايــا وحوافــز
لهــذه المشــاريع ،وبمــا يســهم فــي تعزيــز جهــود
التنويــع االقتصــادي ،وتحقيــق التنميــة المســتدامة
فــي اإلمــارة ،إضافــة إلــى دعــم ريــادة األعمــال
ونشــر ثقافــة اإلبــداع التــي تحقــق طموحــات الدولــة
االقتصاديــة ،وتســاعد الشــركات علــى النمــو
وتعزيــز قدراتهــا.
جــاء ذلــك خــال وضــع حجــر األســاس للمطبــخ
المركــزي لمشــروع "ليالــي عربيــة" ،أحــد مشــاريع
الشــباب األعضــاء فــي مؤسســة ســعود بــن صقــر
لتنميــة مشــاريع الشــباب ،التــي تعمــل فــي قطــاع
الضيافــة ،علــى أرض تــم تخصيصهــا بدعــم مــن
قبــل المؤسســة لصاحــب المشــروع تبلــغ مســاحتها
 40000قــدم مربعــة فــي منطقــة "ســيح البانــة"
بــرأس الخيمــة ،حيــث يكلــف المشــروع مــا يقــارب
 12مليــون درهــم ،وقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 20
ألــف وجبــة يوميــة تخــدم  6مجــاالت ،هــي تمويــن
الشــركات والمؤسســات ،وبوفيهــات الحفــات،
والوالئــم المنزليــة ،ومحــات التجزئــة ،والحفــات
والمناســبات الفاخــرة ،باإلضافــة إلــى تمويــن
المؤتمــرات ،ويغطــي المطبــخ المركــزي الجديــد كافة
المناطــق الشــمالية والســاحل الشــرقي فــي الدولــة،
حيــث يبعــد ســاعة واحــدة عــن الفجيــرة ودبــي ،و45
دقيقــة عــن الشــارقة وعجمــان وأم القيويــن ،و20
دقيقــة عــن وســط إمــارة رأس الخيمــة.
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سعادة /روبرت روستيك سفير جمهورية بولندا لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة

بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

سفير جمهورية بولندا لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة

روبرت روستيك...

ً
عالميا انعكست في
اقتصاد في القارة األوروبية وقد حقق االقتصاد البولندي في السنوات الماضية نسب نمو متقدمة
تعتبر بولندا سادس أكبر
ٍ
ارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة ،وتعد اإلمارات العربية المتحدة أهم وأكبر شريك اقتصادي لبولندا في العالم العربي والشرق األوسط،
قياسيا ونقطة تحول تجاوز خالله التبادل االقتصادي مليار دوالر ،وتحتضن اإلمارات أكثر من  100شركة بولندية ،وتؤكد
عاما
ً
وقد كان عام ً 2014
ً
نظرا الهتمام رواد األعمال البولنديين باالستثمار والتوسع في السوق اإلماراتي
السفارة البولندية في أبوظبي على زيادة ديناميكية
حوار :خــولة إبراهيــم

التقــت مجلــة راك بيزنــس ســعادة روبــرت روســتيك ســفير جمهوريــة بولنــدا حدثن ــا ع ــن جه ــود الس ــفارة ف ــي دع ــم وتفعي ــل العالق ــات االقتصادي ــة
لــدى دولــة اإلمــارات ،للوقــوف عــن كثــب علــى التطــور الكبيــر الــذي شــهدته والتجاري ــة بي ــن البلدي ــن وزي ــادة مع ــدالت التب ــادل التج ــاري؟
العالق ــات اإلماراتي ــة البولندي ــة وتحدي ــداً ف ــي المج ــال االقتص ــادي ،وكان يعـــد تعزيـــز العالقـــات االقتصاديـــة بيـــن بولنـــدا واإلمـــارات أحـــد أهـــم
الحــوار اآلتــي:
توجهاتن ــا والعن ــوان العري ــض لعالقاتن ــا الثنائي ــة ،وال ت ــزال الس ــفارة مرج ــع
محـــوري للـــوزارات البولنديـــة واإلماراتيـــة ومجالـــس األعمـــال والهيئـــات
نبــدأ مــن أبــرز حــدث خــال الفتــرة الماضيــة وهــو إطــاق مشــروع اقتصــادي الرس ــمية األخ ــرى الت ــي تتطل ــع إل ــى توقي ــع اتفاقي ــات أو لتحس ــين التع ــاون
ضخ ــم بالش ــراكة م ــع رأس الخيم ــة ،م ــاذا ع ــن ه ــذه الش ــراكة وآفاقه ــا أو القتـــراح تشـــريعات جديـــدة.
المس ــتقبلية؟
وإل ــى جان ــب س ــفارتنا ف ــي أب ــو ظب ــي ،تدع ــم الحكوم ــة البولندي ــة مكت ــب
بدأنـــا مؤخـــراً فـــي تعزيـــز أواصـــر العالقـــات االقتصاديـــة مـــن خـــال التج ــارة البولن ــدي ف ــي دب ــي وال ــذي تش ــرف عل ــى أعمال ــه وزارة التنمي ــة
إط ــاق مش ــاريع تنموي ــة مش ــتركة ،وذل ــك بفض ــل العالق ــات الوثيق ــة بي ــن لدين ــا ،حي ــث يعم ــل الخب ــراء هن ــاك عل ــى م ــدار الس ــاعة لتعري ــف رج ــال
رأس الخيم ــة وبولن ــدا ،والت ــي ازدادت أواصره ــا خ ــال الس ــنوات األخي ــرة ،األعم ــال البولنديي ــن واإلماراتيي ــن بف ــرص االس ــتثمار والمس ــارات المهني ــة
وس ــتكون ه ــذه الش ــراكة أول وأه ــم
والش ــراكات الممكن ــة بي ــن البلدي ــن،
المشـــاريع الكبـــرى التـــي تنفذهـــا
وهـــذا يعطـــي دفعـــة كبيـــرة للكثيـــر
اإلنجازات
من
الكثير
الخيمة
رأس
حققت
شـــركة بولنديـــة فـــي دول مجلـــس
مــن األفــكار المبتكــرة التــي يطورهــا
التعـــاون الخليجـــي فـــي الســـنوات
القطـــاع الخـــاص إلـــى نشـــاط
الالفتة خالل السنوات األخيرة بفضل بيئة
األخيـــرة ،ســـتعزز أواصـــر التعـــاون
تجـــاري ملمـــوس .ومـــن الجديـــر
العمل الودودة وبناء الروابط االقتصادية
بي ــن رأس الخيم ــة وبولن ــدا ،ونتوق ــع
بالذكــر أن الســفارة البولنديــة كانــت
وميزة
قوية
فرصة
لإلمارة
أعطى
مما
المتينة،
لهـــا أهميـــة اقتصاديـــة كبيـــرة،
أح ــد المنظمي ــن الرئيس ــين لمنت ــدى
آملي ــن أن تك ــون ه ــذه الش ــراكة ف ــي
األعمـــال البولنـــدي اإلماراتـــي
تنافسية تمنحها الكثير من الثقة والمصداقية
رأس الخيم ــة بداي ــة لحض ــور أكث ــر
األول الـــذي عقـــد خـــال شـــهر
أهميــة لقطاعــات الطاقــة والزراعــة
نوفمب ــر  2018ف ــي وارس ــو ،وش ــكل
والصناعـــة البولنديـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة.
االنطالقـــة األولـــى لعالـــم األعمـــال فـــي البلديـــن بدعـــم مـــن حكومتيهمـــا
والبـــدء فـــي حـــوار حـــول ســـبل التعـــاون الممكنـــة ،ونتطلـــع لتنظيـــم هـــذا
كيف تنظرون لمناخ األعمال في رأس الخيمة؟
المنتـــدى بشـــكل منتظـــم.
قامـــت رأس الخيمـــة بالكثيـــر مـــن اإلنجـــازات الالفتـــة خـــال الســـنوات
األخيـــرة لتعزيـــز منـــاخ األعمـــال وجـــذب االســـتثمارات العالميـــة ،وذلـــك كرج ــل أعم ــال إمارات ــي ،م ــا ال ــذي س ــيدفعني إل ــى االس ــتثمار ف ــي بولن ــدا،
بفضـــل توجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ ســـعود بـــن صقـــر القاســـمي ،وم ــا ه ــي أب ــرز القطاع ــات الت ــي توف ــر فرص ـ ًا اس ــتثمارية ممي ــزة ف ــي بولن ــدا،
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم إمــارة رأس الخيمــة ،أنــه رجــل يمتلــك رؤيــة والعك ــس ماال ــذي يدف ــع رج ــال األعم ــال البولنديي ــن لالس ــتثمار ف ــي
عظيم ــة بعي ــدة الم ــدى وق ــد خل ــق بيئ ــة عم ــل ودودة للغاي ــة ف ــي اإلم ــارة اإلم ــارات؟
ً
ً
وذلـــك مـــن خـــال بنـــاء روابـــط قويـــة يمكنهـــا تحقيـــق الكثيـــر فـــي رأس يعـــد االقتصـــاد البولنـــدي أحـــد أســـرع االقتصاديـــات نمـــوا وتطـــورا فـــي
الخيم ــة ،إنه ــا فرص ــة قوي ــة ومي ــزة تنافس ــية لإلم ــارة تمنحه ــا الكثي ــر م ــن االتحـــاد األوروبـــي اليـــوم وقـــد حافـــظ علـــى هـــذه الوتيـــرة علـــى مـــدار
الثقـــة والمصداقيـــة.
األع ــوام العش ــرة الماضي ــة ب ــدءاً م ــن التصني ــع إل ــى التموي ــل وم ــن الزراع ــة
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إلــى الصناعــات الثقيلــة ،ومنــذ عــام  2000تحــول
الســـوق البولنـــدي إلـــى ســـوق حديـــث للغايـــة،
ولدينـــا عـــدد مـــن المناطـــق االقتصاديـــة الحـــرة
التـــي تجـــذب المســـتثمرين الذيـــن يتمتعـــون
باإلعف ــاءات الضريبي ــة إضاف ــة إل ــى العدي ــد م ــن
التس ــهيالت األخ ــرى والت ــي جذب ــت ع ــدداً هامــاً
مـــن الشـــركات المصنعـــة مثـــل تويوتـــا وتوشـــيبا
ومرس ــيدس بن ــز وتج ــار التجزئ ــة مث ــل األم ــازون
وغيرهـــا الكثيـــر .ويمتلـــك قطـــاع التكنولوجيـــا
المعلوم ــات ف ــي بولن ــدا إمكاني ــات ضخم ــة فه ــي
تعــد واحــدة مــن مراكــز أوروبــا الهامــة فــي مجــال
تكنولوجيـــا المعلومـــات ولدينـــا متخصصـــون ذوو
مهـــارات عاليـــة.
ويمك ــن لقط ــاع الش ــركات الصغي ــرة والمتوس ــطة
أيضـــاً االســـتفادة مـــن العديـــد مـــن الشـــروط
التفضيلي ــة لالس ــتثمار والتط ــور ف ــي بولن ــدا ف ــي
الوق ــت الحاض ــر ،وم ــن المفي ــد ذك ــر أن العمال ــة
الماهـــرة والتكاليـــف المعقولـــة والجـــودة العاليـــة
ذات المســتوى األوروبــي الحديــث جديــرة بتحويــل
انتبـــاه المســـتثمرين اإلماراتييـــن إلـــى بلـــدي.
ومــن ناحيــة أخــرى  ،لعــل أهــم المزايــا التنافســية
لالســـتثمار التـــي تجـــذب رجـــال األعمـــال
البولندييـــن لالســـتثمار فـــي دولـــة اإلمـــارات
العربيـــة المتحـــدة المناطـــق الحـــرة باعتبارهـــا
أماكــن مناســبة تما ًمــا لبــدء عمــل تجــاري .إضافــة
إل ــى ذل ــك تع ــد اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة بواب ــة
ليـــس فقـــط لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي
ولكـــن للعالـــم العربـــي بأكملـــه وجنـــوب آســـيا.
ويعنـــي الوجـــود فـــي الســـوق اإلماراتـــي وجـــود
عالمـــي فـــي رأيـــي ،ولـــدى قطـــاع األعمـــال
البولن ــدي الكثي ــر ليقدم ــه والكثي ــر ليكس ــبه ف ــي
اإلمـــارات.
ت ــم توقي ــع العدي ــد م ــن مذك ــرات التفاه ــم
والبرتوك ــوالت بي ــن البلدي ــن مث ــل بروتوك ــول
تعدي ــل اتفاقي ــة تجن ــب اإلزدواج الضريب ــي
ومن ــع الته ــرب المال ــي فيم ــا يتعل ــق بالضرائ ــب
عل ــى الدخ ــل ورأس الم ــال ،إل ــى جان ــب اإلعف ــاء
المتب ــادل لتأش ــيرات الدخ ــول لمواطن ــي البلدي ــن
كي ــف انعك ــس ه ــذا عل ــى ازده ــار األعم ــال ونموه ــا
ف ــي مختل ــف القطاع ــات؟
تعـــد المســـتندات التـــي ذكرتهـــا مفيـــدة جـــداً
فـــي تســـهيل تبـــادل األعمـــال والمتخصصيـــن
ف ــي التنق ــل بي ــن الدولتي ــن ،حي ــث س ــمح إعف ــاء
التأش ــيرات لرج ــال األعم ــال م ــن دول ــة اإلم ــارات
العربي ــة المتح ــدة بالق ــدوم إل ــى بولن ــدا وأتاح ــت
الفرص ــة له ــم للتع ــرف عل ــى الف ــرص االس ــتثمارية
المباش ــرة ،كم ــا ش ــجع تجن ــب االزدواج الضريب ــي
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اإلمـــارات مـــن دبـــي إلـــى وارســـو ،وفـــاي دبـــي
الت ــي ذكرته ــا أنفــاً ،و WIZZAIRإل ــى كاتوفيتش ــي
قلـــب المنطقـــة الصناعيـــة البولنديـــة.
ومـــن المؤكـــد أن ثمـــار هـــذا لـــن يكـــون فقـــط
تعزيزالروابـــط الشـــخصية والذكريـــات الجيـــدة
الت ــي تنش ــأ عن ــد الس ــفر ،وإنم ــا ترس ــيخ اآلث ــار
الملموســـة لألعمـــال التجاريـــة الطويلـــة األمـــد،
وسنســـتمر فـــي الســـعي لفتـــح المزيـــد مـــن
االتص ــاالت والوجه ــات ف ــي بولن ــدا لجعله ــا ف ــي
متنـــاول رجـــال األعمـــال مـــن دولـــة اإلمـــارات
العربي ــة المتح ــدة والخلي ــج العرب ــي ،والتال ــي ف ــي
القائمـــة  -اتصـــال دائـــم بأبـــو ظبـــي!

حافظ االقتصاد البولندي

على معدالت نمو سريعة في

مجاالت التصنيع والزارعة خالل

العشر السنوات الماضية ،لذا

يمكن لقطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة االستفادة من
فرص االستثمار في بولندا

مع توافر العمالة الماهرة

والتكاليف المعقولة والجودة

العالية والتسهيالت الضخمة
التي تقدمها الحكومة

العديـــد مـــن المتخصصيـــن البولندييـــن مثـــل
األطبـــاء والمهندســـين وخبـــراء تكنولوجيـــا
المعلومـــات علـــى العمـــل فـــي اإلمـــارات العربيـــة
المتحـــدة ونشـــر خبرتهـــم القيمـــة هنـــا.
كيــف ســاهم إطــاق رحــات مباشــرة بيــن البلديــن
ف ــي تعزي ــز العالق ــات رج ــال األعم ــال ودع ــم
الس ــياحة؟
ً
ً
لكونـــي مؤيـــدا كبيـــرا للطيـــران الـــذي اعتبـــره
جس ــراً خاصـ ـاً بي ــن الدولتي ــن ،فأن ــا فخ ــور ب ــأن
شـــركة فـــاي دبـــي قامـــت خـــال فتـــرة عملـــي
هن ــا ف ــي الس ــفارة بفت ــح رح ــات يومي ــة جدي ــدة
مـــن دبـــي إلـــى العاصمـــة التاريخيـــة البولنديـــة
كراك ــوف ،وجلب ــت الرحل ــة المريح ــة إل ــى جن ــوب
بولنـــدا زيـــادة مذهلـــة بلغـــت حوالـــي %500
لحرك ــة مواطن ــي دول ــة اإلم ــارات المتجهي ــن إل ــى
بولنــدا بغــرض الســياحة واألعمــال .واليــوم نتمتــع
بثــاث روابــط دائمــة :رحــات يوميــة مــن طيــران

تعتب ــر بولن ــدا س ــادس أكب ــر اقتص ـ ٍـاد ف ــي الق ــارة
األوروبي ــة وحق ــق االقتص ــاد البولن ــدي ف ــي
الس ــنوات الماضي ــة نس ــب نم ــو متقدم ــة عالميـ ـ ًا
كي ــف انعك ــس ذل ــك ف ــي ارتف ــاع االس ــتثمارات
األجنبي ــة المباش ــرة ف ــي بولن ــدا؟
ال تـــزال بولنـــدا رائـــدة فـــي مجـــال االســـتثمار
األجنبـــي المباشـــر فـــي أوروبـــا الوســـطى ،وقـــد
جذبـــت فـــي الســـنوات األخيـــرة العديـــد مـــن
المصنّعيـــن الدولييـــن ال ســـيما فـــي قطـــاع
الســـيارات (تويوتـــا  ،فولكـــس واجـــن  ،دايملـــر
بنــز ،فيــات وغيرهــا) ،والتصنيــع الصناعــي عالــي
الدقــة ،وكذلــك تجــارة التجزئــة والزراعــة والبنــاء.
ولــم يتوقــف التطــور الســريع لالقتصــاد البولنــدي
حت ــى أثن ــاء أزم ــة عم ــوم أوروب ــا بع ــد ع ــام 2008
(بولنـــدا هـــي الدولـــة الوحيـــدة فـــي االتحـــاد
األوروبـــي التـــي لـــم يتوقـــف فيهـــا نمـــو الناتـــج
المحلـــي اإلجمالـــي) ،وتعـــد المـــدن البولنديـــة
م ــن بي ــن األس ــرع نم ــواً ف ــي االتح ــاد األوروب ــي،
حيـــث تحتـــل فروتســـواف فـــي جنـــوب غـــرب
بولنـــدا المرتبـــة الثالثـــة بعـــد دبلـــن وبـــراغ فـــي
أفض ــل  20مدين ــة نامي ــة ف ــي االتح ــاد األوروب ــي
الي ــوم ،وتمكن ــت المراك ــز االقتصادي ــة البولندي ــة
م ــن الحف ــاظ عل ــى ت ــوازن بي ــن القط ــاع المال ــي
وقطــاع الخدمــات ،ممــا يعنــي وجــود أســاس جيــد
لالقتصـــاد للتطـــور بوتيـــرة ثابتـــة وســـريعة فـــي
الســـنوات المقبلـــة.
حدثن ــا ع ــن مش ــاركة بولن ــدا ف ــي مع ــرض إكس ــبو
 2020دب ــي وأهمي ــة ه ــذه المش ــاركة ؟
الفرصـــة والحركـــة واالســـتدامة ،ســـتكون القيـــم
األساســـية الثالثـــة للجنـــاح البولنـــدي فـــي
مع ــرض  EXPO 2020ف ــي دب ــي ،ون ــدرك تمامــاً
أن المعـــرض ســـيمثل فرصـــة فريـــدة لجـــذب
انتب ــاه العال ــم إل ــى بلدن ــا ،ونح ــن نعم ــل ب ــا كل ــل
لالس ــتفادة م ــن ه ــذه الفرص ــة إل ــى أقص ــى ح ــد

بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

بهـــدف إبـــراز الوجـــه الحديـــث للبلـــد كمـــكان
لالســـتقرار والتنميـــة ،وســـنوجه انتبـــاه الدعايـــة
إلين ــا هن ــا ف ــي دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة
والعال ــم ،حي ــث يعتب ــر التروي ــج لبولن ــدا كاقتص ــاد
حديــث مــع مــوارد صناعيــة واســعة وقاعــدة غنيــة
للبحـــث والتعليـــم أولويـــة لنـــا.
كي ــف تعك ــس األرق ــام مس ــتوى العالق ــات بي ــن
ا لبلد ي ــن ؟
تعـــد اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة أهـــم وأكبـــر
شـــريك اقتصـــادي لبولنـــدا فـــي العالـــم العربـــي
والشـــرق األوســـط ،وقـــد كان عـــام  2014عا ًمـــا
قياســـ ًيا ونقطـــة تحـــول حيـــث تجـــاوز التبـــادل
االقتصـــادي مليـــار دوالر ،وهنـــاك أكثـــر مـــن
 100شـــركة بولنديـــة نشـــطة فـــي اإلمـــارات،
وتؤكـــد الســـفارة البولنديـــة فـــي أبوظبـــي علـــى
زيـــادة ديناميكيـــة نظـــراً الهتمـــام رواد األعمـــال
البولندييـــن باالســـتثمار والتوســـع فـــي الســـوق
اإلماراتـــي.
وهن ــاك العدي ــد م ــن العالم ــات التجاري ــة البولندي ــة
العالميـــة فـــي ســـوق اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
ومنه ـاا�CCC ،SMYK ،INGLOT ،DIVERSE ،SOLA
 RISوغيرهــا.
كمـــا ذكـــرت ســـابقاً ،يركـــز مكتـــب التجـــارة
البولن ــدي ف ــي دب ــي عل ــى تم ّكي ــن رج ــال األعم ــال
البولنديي ــن م ــن دخ ــول س ــوق اإلم ــارات ،وكذل ــك
جـــذب الشـــركات اإلماراتيـــة لالســـتثمار فـــي
بولنـــدا .ويشـــرف المكتـــب علـــى االســـتعدادات

البولنديـــة للمشـــاركة فـــي معـــرض .EXPO2020
ومنـــذ شـــهر مايـــو عـــام  ، 2017اســـتحدثت
الس ــفارة البولندي ــة ف ــي أبوظب ــي وظيف ــة مستش ــار
زراع ــي به ــدف الجم ــع بي ــن القطاع ــات الزراعي ــة
وتمكي ــن كل م ــن المنتج ــات البولندي ــة والتقني ــات
الزراعي ــة المتقدم ــة م ــن دخ ــول القط ــاع الزراع ــي
اإلماراتـــي.
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كيــف تنظــرون إلــى مســتقبل العالقــات االقتصاديــة
المشــتركة خــال الســنوات الخمــس القادمــة؟
بدايـــة أرى أن هـــذا هـــو وقـــت حصـــاد ثمـــار
األســاس المتيــن الــذي قمنــا بترســيخه حتــى اآلن
م ــن خ ــال مذك ــرات التفاه ــم الثنائي ــة واتفاق ــات

التع ــاون ،وم ــن خ ــال تش ــجيع االس ــتثمار الدول ــي
وف ــرص األعم ــال ف ــي كال البلدي ــن ،كم ــا أن اآلث ــار
المترتب ــة عل ــى م ــد أواص ــر الصداق ــة بي ــن البلدي ــن
وتســـهيل ســـبل التواصـــل ســـتؤتي ثمارهـــا فـــي
المســـتقبل غيـــر البعيـــد ،وســـيكون المعـــرض فـــي
دبـــي بدايـــة جيـــدة لترســـيخ كل هـــذا ،وبحلـــول
عـــام  2025ســـيكون المشـــهد التجـــاري البولنـــدي
اإلماراتـــي مختل ًفـــا تما ًمـــا وأكثـــر ترابطـــاً ومتانـــة.
وأخيــراً أشــعر بالفخــر أن إنجــازي الخــاص والرمــزي
كان وض ــع العل ــم البولن ــدي عل ــى ب ــرج خليف ــة الب ــرج
األعلـــى فـــي العالـــم وذلـــك فـــي  11نوفمبـــر 2018
عندم ــا كان ــت بولن ــدا تحتف ــل بم ــرور  100ع ــام عل ــى
االســـتقالل ،ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
تحتف ــل بم ــرور مائ ــة ع ــام عل ــى مي ــاد المغف ــور ل ــه
الش ــيخ زايدب ــن س ــلطان آل نهي ــان رحم ــه اهلل مؤس ــس
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
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استثمــر

مـــزارع مـــدار
تطلـق أول مزرعـة طماطــم داخليـة تجارية في العالم في أبوظبي

ـــــــــ

تســتعد مــزارع مــدار ،شــركة الزراعــة المســتدامة التــي تســعى
نحــو قيــادة ثــورة زراعيــة جديــدة فــي نطــاق الزراعــة الحديثــة فــي
اإلمــارات ،الفتتــاح أول مزرعــة داخليــة فــي العالــم والتــي تعتمــد
بالكامــل علــى طاقــة مصابيــح  LEDلزراعــة الطماطــم فــي أبوظبــي
بنهايــة هــذا العــام .وتأتــي هــذه المزرعــة كجــزء مــن اســتثمارات
شــركة مــزارع مــدار التــي توظــف تمويلهــا فــي ســبيل تطويــر هــذا
القطــاع بطريقــة مســتدامة تعتمــد علــى أســاليب متقدمــة لزراعــة
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منتجــات طازجــة محليــة عاليــة الجــودة.
ويأتــي المشــروع الزراعــي الجديــد الــذي أطلقتــه خــال فعاليــات
أســبوع أبوظبــي لالســتدامة ،فــي إطــار الشــراكة مــا بيــن شــركة
مــزارع مــدار فــي اإلمــارات وشــركتي "تشــيرتون " CERTHON
و"ســيجنيفاي  " SIGNIFYالهولنديتيــن ،وشــركة "إنــو-3ب “INNO-
 3Bالكنديــة وتبلــغ مســاحتها  5000متــر مربــع ،وهــي قيــد اإلنشــاء
حالي ـاً فــي منطقــة خليفــة الصناعيــة بأبوظبــي (كيــزاد).

استثمــر

ً
متـــرا
تبلـــغ مســـاحة المزرعـــة 5000
ً
مربعـــا ،وتعتمـــد علـــى األســـاليب

اآلليـــة للزراعـــة العموديـــة للنباتات
والخضـــرورات الصغيـــرة علـــى مدار
العام ،لتســـاعد علـــى تلبية الطلب
المتزايـــد علـــى المنتجـــات النوعية
وتنويع خيارات المســـتهلكين في
اإلمارات لمنحهم أفضل المنتجات

ً
محليـــا ،ومـــن المتوقـــع
المزروعـــة
أن يبدأ التشـــغيل الكامـــل للمزرعة
نهاية العام
ومــن المتوقــع أن يبــدأ التشــغيل الكامــل للمزرعــة
بنهايــة هــذا العــام ،لترتفــع كميــة المنتوجــات
الزراعيــة التــي تزرعهــا شــركة مــدار حاليـاً بنســبة
ثــاث أضعــاف ،وســيتم توزيــع جميــع المنتجــات
المزروعــة محليــاً فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات
لتكــون متوفــرة للشــراء علــى مســتوى الدولــة.
وتقــود شــركة "مــزارع مــدار" ثــورة زراعيــة جديــدة
مــن خــال تقديــم نهــج شــامل لالســتدامة
للمســاعدة فــي مواجهــة تحديــات األمــن الغذائــي
والمائــي فــي المنطقــة ،واســتخدام أســاليب
متقدمــة لزراعــة منتجــات محليــة عاليــة الجــودة،
تعتمــد علــى أحــدث التقنيــات .وتعمــل المزرعــة
الجديــدة علــى زيــادة عمليــات شــركة مــزارع مــدار
فــي تطويــر إنتــاج األغذيــة لالســتهالك المحلــي.
وتعتمــد مزرعــة الطماطــم المصممــة بتكنولوجيــا
شــركة "تشــيرتون" ،علــى اســتخدام أكثــر من 5000
مصبــاح بتقنيــة  LEDمــن نوعيــة "فيليبــس جريــن
بــاور" بواســطة شــركة "ســيجنفاي" الهولنديــة أيضا
كجــزء مــن االلتــزام بطــرق الزراعــة المســتدامة،
فضــا علــى اســتخدام أنظمــة التبريــد والتشــغيل
اآللــي التــي تتســم بتوفيــر الطاقــة والخاصــة
بشــركة "تشــيرتون".
كمــا ســيتم اعتمــاد أكثــر الطــرق كفــاءة فــي
اســتخدام الميــاه فــي العالــم ضمــن مــزارع
مــدار الجديــد مــع اســتهالك ميــاه أقــل بـــ %30
لــكل كيلوغــرام مــن الطماطــم مقارنــة بالطــرق
المســتخدمة فــي البيــوت الزجاجيــة التقليديــة.
وقــال عبــد العزيــز المــا ،المؤســس والرئيــس
التنفيــذي لمــزارع مــدار" :يشــكل لنــا المشــروع
الزراعــي الجديــد محطــة فارقــة فــي تطويــر
عملياتنــا ،وخطــوة هامــة مــع اســتمرار النمــو
الســكاني فــي اإلمــارات وزيــادة التوجــه نحــو

االســتدامة .ستســاعد المزرعــة الجديــدة علــى
تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى المنتجــات النوعيــة
وتنويــع خيــارات المســتهلكين فــي اإلمــارات
لمنحهــم أفضــل المنتجــات المزروعــة محل ًيــا مــع
مراعــاة نوعيــة اإلنتــاج".
وأضــاف" :جــاء اختيارنــا لمنطقــة خليفــة الصناعية
فــي أبوظبــي (كيــزاد) ألنهــا تتخــذ موقعـاً جغرافيـاً
مثاليــاً للمزرعــة الجديــدة فــي منتصــف الطريــق
بيــن دبــي وأبوظبــي ،والــذي يســهل عمليــات
النقــل اليومــي لمنتجاتنــا إلــى مختلــف اإلمــارات
ليتــم توزيــع المنتجــات فــي ســاعات فقــط وليــس
أيــام ،وبالتالــي تضمــن وصــول المنتجــات طازجــة
للمســتهلكين" .
وتركــز مــزارع مــدار فــي مشــروعها الجديــد
علــى زيــادة إنتاجهــا مــن خــال زراعــة مجموعــة
متنوعــة مــن المنتجــات ،باســتخدام تقنيــة "
إنــو-ب "3المســتخدمة فــي كنــدا ،والتــي تعتمــد
علــى األســاليب اآلليــة للزراعــة العموديــة للنباتــات
والخضــروات الصغيــرة باســتخدام أقــل مســاحة
ممكنــة علــى مــدار العــام ،ممــا يجعلهــا مثاليــة
للزراعــة فــي المناطــق الحضريــة.
وأشــار الرئيــس التنفيــذي لشــركة "إنــو-ب،"3
مارتــن براولــت إلــى أهميــة المشــروع الجديــد

فــرص استثمــاريــة

بقولــه" :نحــن متحمســون للغايــة لتطبيــق هــذه
التكنولوجيــا المبتكــرة فــي أبوظبــي .ونــرى أن
هــذه الخطــوة ســتكون األولــى مــن عــدة خطــوات
ســتتبعها لتنفيــذ المزيــد مــن المشــاريع فــي الشــرق
األوســط .ونشــكر شــركة مــزارع مــدار علــى إتاحــة
هــذه الفرصــة لنــا ونتطلــع إلــى تطويــر عالقــة
طويلــة األمــد معهــم".
وقــال أودو فــان ســلوتن مــن شــركة "ســيجنيفاي":
"نحــن متحمســون للغايــة للتعــاون مــع مــزارع مــدار،
ألنــه مــن الرائــع العمــل مــع شــركاء ملتزميــن
بالزراعــة المســتدامة مثلنــا ،ونتطلــع إلــى
مســاعدتهم فــي التنبــؤ بالمحاصيــل وجودتهــا،
وفــي توفيــر زراعــة مســتدامة علــى مــدار العــام".
ومــن جانبــه صــرح هيــن فــان ديــر ســاند الرئيــس
التنفيــذي لشــركة "تشــيرتون"" :نحــن فخــورون بــأن
نكــون جــزءاً من مشــروع المــزارع الداخلية الخاصة
بشــركة مــزارع مــدار ،حيــث تســاهم التكنولوجيــا
التــي نقدمهــا فــي إيجــاد حلــول مســتدامة ،وعلــى
مــدار العــام ،لتحديــات األمــن الغذائــي فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ليصبــح بمقــدور
مــزارع مــدار توفيــر الفاكهــة والخضــروات عاليــة
الجــودة لألســواق المحليــة والخارجيــة معتمــدة
علــى تقنياتنــا المتخصصــة

شركـة إماراتيـة تنجـح في زراعـة التـوت األزرق في مدينــة العيـن

ـــــــــ

نجحـــت شـــركة إيليـــت أجرو  -الشـــركة الزراعيـــة الرائدة في إنتـــاج الخضار والفواكـــه الطازجة في
اإلمارات -في زراعة التوت األزرق وبجودة عالية ،وذلك للمرة األولى في مدينة العين بدولة اإلمارات
العربيـــة المتحدة والمنطقة ،مـــن خالل تكنولوجيا زراعية متقدمة.وتم توفيـــر المنتج في منافذ البيع
المنتشرة في أنحاء الدولة تحت العالمة التجارية "ايليت بيري".
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أكد تقرير أصدره مركز اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة في اإلمارات بالتعاون مع المنتدى
االقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل ،أن تبني تكنولوجيا التعامالت الرقمية (بلوك
تشين) في دولة اإلمارات سيسهم بتحقيق وفورات تتجاوز  3مليارات دوالر ( 11مليار درهم) ،إضافة
ً
سنويا من خالل
إلى الحد من استخدام  398مليون ورقة مطبوعة ،وتوفير  77مليون ساعة عمل
توظيف تقنيات البلوك تشين في معالجة المعامالت اليومية.
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وتضم ــن تقري ــر "دراس ــات حال ــة وتجارب مس ــتفادة
م ــن دول ــة اإلم ــارات ف ــي تطبي ــق البل ــوك تش ــين"،
مجموع ــة م ــن التج ــارب واآلراء ألكث ــر م ــن 100
خبي ــر م ــن  60جه ــة حكومي ــة وخاص ــة تعم ــل على
تطبي ــق تكنولوجي ــا البلوك تش ــين ،بهدف التعرف
عل ــى مراح ــل التطبي ــق وأب ــرز التحدي ــات الحالية
والمقبلة وأهم عوامل النجاح المرتبطة بها.
واس ــتعرض التقري ــر مجموع ــة م ــن التج ــارب
والممارسات الناجحة في مجال تبني التكنولوجيا
الحديث ــة في دبي ودول ــة اإلمارات ،وأهم اإلنجازات
الت ــي تحقق ــت من ــذ إط ــاق إس ــتراتيجية دب ــي
للتعامالت الرقمية (بلوك تش ــين) ،وإس ــتراتيجية
اإلمارات للتعامالت الرقمية .2021
وق ــال خلف ــان جمع ــة بله ــول الرئي ــس التنفي ــذي
لمؤسس ــة دبي للمستقبل" :إن استشراف مستقبل
قطاعات التكنولوجيا الحديثة وحوكمة ممارسات

استثمــــر

استشـــراف مســـتقبل قطاعـــات

التكنولوجيـــا

الحديثـــة

وحوكمـــة

ممارســـات توظيفها واالســـتفادة
ً
خصوصا تقنية البلوك تشـــين
منهـــا
يمثل أولوية لدولة اإلمارات ،بهدف

تطوير فرص اقتصادية وأسواق عمل
جديدة تلبي المتغيرات المتســـارعة
والتوجهات العالمية

خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل

توظيفه ــا واالس ــتفادة منه ــا ف ــي مختل ــف المجاالت
يمث ــل أولوي ــة ومح ــور ًا رئيس ــي ًا لتوجه ــات دب ــي
ودول ــة اإلم ــارات المس ــتقبلية ،خصوصـ ـ ًا ف ــي مج ــال
تكنولوجي ــا التعامالت الرقمية (بلوك تش ــين) ،وهي
من أبرز التقنيات الناشئة التي تسهم بتطوير فرص
اقتصادي ــة وأس ــواق عم ــل جدي ــدة تلب ــي المتغي ــرات
المتسارعة والتوجهات العالمية".
وأض ــاف" :نس ــعى من خالل إط ــاق التقرير في إطار
الشراكة بين مركز اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة
والمنت ــدى االقتص ــادي العالم ــي ،لتقدي ــم معلومات
ورؤى جدي ــدة ح ــول أه ــم التحديات وعوام ــل النجاح
الت ــي تواج ــه المؤسس ــات عن ــد تطبي ــق تكنولوجي ــا
البل ــوك تش ــين" ،مش ــير ًا إل ــى أن ــه س ــيتم اس ــتعراض
ومناقش ــة التقرير خالل مش ــاركة وفد دولة اإلمارات
في الدورة الس ــنوية الخمسين للمنتدى االقتصادي
العالمي في دافوس بسويسرا.

م ــن جهت ــه ،ق ــال ميري ــك دوس ــيك عض ــو اللجن ــة
التنفيذي ــة ف ــي المنت ــدى االقتص ــادي العالم ــي:
"يجسد مركز الثورة الصناعية الرابعة في اإلمارات
أهمية الش ــراكة والتعاون طويل األمد بين حكومة
اإلم ــارات والمنت ــدى االقتص ــادي العالم ــي ،ويؤكد
إط ــاق هذا التقرير ريادة المركز في دعم توظيف
تكنولوجي ــا البلوك تش ــين ف ــي مختلف القطاعات
على مستوى دولة اإلمارات والمنطقة ،ورفد جهود
دول العال ــم لتوظي ــف أدوات الث ــورة الصناعي ــة في
تحقي ــق تأثير إيجابي أكبر للتقنيات المس ــتقبلية
في المجاالت االقتصادية واالجتماعية كافة".
 7تجارب إماراتية
وس ــلط التقري ــر الض ــوء عل ــى أهمي ــة دور
اس ــتراتيجيات (بل ــوك تش ــين) ف ــي دول ــة اإلم ــارات
عل ــى المس ــتويين االتحادي والمحل ــي في تحقيق
وف ــورات ف ــي الوق ــت والتكالي ــف بم ــا يتماش ــى م ــع
جه ــود الدول ــة لتحقي ــق الري ــادة العالمي ــة ف ــي
توظيف حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وتضم ــن التقري ــر  7دراس ــات مفصل ــة لتس ــليط
الض ــوء على تج ــارب عدة جه ــات حكومية وخاصة
ش ــملت وزارة الصح ــة ووقاي ــة المجتم ــع ،ومكت ــب
"دب ــي الذكي ــة" ،وهيئ ــة أبوظب ــي الرقمي ــة ،وبن ــك
اإلم ــارات دب ــي الوطن ــي ،وموان ــئ دب ــي العالمي ــة،
وطيران اإلمارات ،و"اتصاالت ديجيتال".
وكش ــف التقري ــر أن تحدي ــد الحل ــول القابل ــة
للتطبيق بش ــكل مبكر يش ــكل العامل األكثر أهمية
بالنسبة لنحو  %80من الجهات الحكومية في دولة
اإلم ــارات ،وأن عوام ــل النج ــاح الرئيس ــية بالنس ــبة
للش ــركات والمؤسس ــات األكب ــر حجمـ ـ ًا ترتب ــط
بتحدي ــد نط ــاق المش ــروع واألدوار والمس ــؤوليات
بش ــكل واضح ،فيما يش ــكل التنس ــيق م ــع األطراف
المعني ــة التح ــدي األب ــرز بالنس ــبة للجه ــات
الحكومي ــة ف ــي دولة اإلمارات ،بينما أش ــار عدد من
مؤسس ــات القط ــاع الخ ــاص إل ــى أن ع ــدم الوض ــوح
التنظيمي يمثل واحدا من أهم التحديات.
وأشار المشاركون في التقرير من الجهات الحكومية
والش ــركات وم ــزودي الخدم ــات إلى وج ــود مجموعة
م ــن التحدي ــات المش ــتركة لتحقي ــق بداي ــة ناجح ــة
لمشاريع تبني البلوك تشين ،تتمحور بشكل رئيسي
ح ــول تحديد التطبيقات المناس ــبة وض ــرورة تعزيز

تقرير

يؤكـــد اطـــاق تقريـــر “دراســـات
حالـــة وتجـــارب مســـتفادة مـــن دولة
اإلمارات في تطبيق البلوك تشين”

ريادة مركز “الثـــورة الصناعية الرابعة
في اإلمـــارات” في دعـــم وتوظيف

أدوات الثـــورة الصناعية في تحقيق
تأثيـــر مســـتقبلي أكبر فـــي مختلف

القطاعـــات االقتصادية واالجتماعية

ميريك دوسيك عضو اللجنة التنفيذية
في المنتدى االقتصادي العالمي

الوع ــي ل ــدى الجه ــات المعنية وإش ــراكها في تطوير
وهيكلة نماذج الحوكمة الصحيحة.
شراكة عالمية
ُيذك ــر أن مرك ــز الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة ف ــي
دول ــة اإلم ــارات يع ــد الخام ــس م ــن نوع ــه عل ــى
مس ــتوى العال ــم ،وق ــد ت ــم افتتاح ــه ف ــي إط ــار
التعاون اإلس ــتراتيجي بي ــن حكومة دولة اإلمارات
والمنت ــدى االقتص ــادي العالم ــي ،ويعم ــل المرك ــز
ال ــذي تش ــرف علي ــه مؤسس ــة دب ــي للمس ــتقبل،
عل ــى دراس ــة التغيي ــرات الجذري ــة الت ــي تش ــهدها
االقتص ــادات والمجتمع ــات والسياس ــات العالمي ــة
به ــدف توحيد الرؤى وتنس ــيق الجهود لالس ــتفادة
م ــن أدوات التكنولوجي ــا الناش ــئة والتعام ــات
الرقمي ــة ف ــي تطوي ــر الخدم ــات واكتش ــاف ف ــرص
واعدة في كافة القطاعات المستقبلية
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رامي ج ــالد  ..الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية "راكز".
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استثمــــر

صنــع فــي رأس الخيمــة

رامـــي جـــالد

تحتضن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية " راكز" ،أكثر من  14500شركة ،وتأتي هذه األرقام
لتؤكد نجاح " راكز" في جذب الشركات العالمية التخاذ رأس الخيمة نقطة انطالق جديدة نحو
أسواق المنطقة ،مع حزمة نوعية من الدعم و التسهيالت التي توفرها لعمالئها بما يعزز
التطور المستدام لألعمال ،وعليه نمت أعداد الشركات الصناعية في «راكز» بنسبة %23
خالل عام  ،2019مقارنة بعام  ،2018وتتنوع بين شركات صناعية كبيرة ،مثل مصانع السيارات
والحديد واألسالك الكهربائية ،وبين الشركات التجارية والخدمية وغيرها.

قـــال رامي جالد الرئيـــس التنفيذي لــــ «راكز» ،إن
المناطـــق االقتصادية فـــي رأس الخيمة تلعب دوراً
بـــارزاً فـــي دفع عجلة النمـــو والتنويـــع االقتصادي

تضم راكز ثالث
مناطق صناعية

28200000
متر مربع مساحة
منطقة الغيل الصناعية

9300000
متر مربع مساحة
منطقة احلمرا
الصناعية

2800000
متر مربع مساحة
منطقة احلليلة
الصناعية

لإلمـــارة ،بما تضمه من اســـتثمارات دولة وإقليمية
ومحلية ســـاهمت بشـــكل كبير في تطوير مشـــاريع
البنيـــة التحتيـــة والتجارية الرئيســـة التـــي عززت
نهضـــة إمـــارة رأس الخيمة ،وســـاهمت فـــي تعزيز
موقعها بقوة في خريطة األعمال الدولية.
ً
وأوضـــح لــــ " االتحـــاد" أن هنـــاك تنوعـــا فـــي
االســـتثمارات التي تضمها المناطـــق االقتصادية،
ويأتـــي فـــي مقدمـــة هـــذه االســـتثمارات القطـــاع
التجـــاري ،الـــذي تبلـــغ نســـبته  ،%45.5يليه قطاع
الخدمات بنســـبة  %33.31وقطـــاع التجارة العامة
بنســـبة  %8.28والقطـــاع الصناعـــي بنســـبة 5.31
 ،%وغيرهـــا من القطاعـــات المتنوعة ،وتتوزع بقية
الشـــركات بين شـــركات إعالمية وتجارة إلكترونية
وتعليم ،وتنتمي هذه الشـــركات ألكثر من  100دولة
حول العالم ،وتخدم ما يزيد على  50قطاعاً.
وأضـــاف« :لدينـــا في راكـــز أكثر من  770شـــركة
صناعية لعام  2019مقارنة بـ 600شـــركة في لعام
 2018بزيادة نســـبتها  ،%23وتنشط هذه الشركات
في قطاعات ،مثل صناعة الســـيارات وقطع الغيار

والبالســـتيك ،والمعـــدات الصناعيـــة ،والتغليـــف
والغـــذاء ومنتجات الورق» ،مشـــيراً إلـــى أن «توفير
البنية التحتية المزودة بأحدث التقنيات ،ساهم في
نمو حجم االســـتثمارات وأتاح للشركات االستفادة
مـــن البنيـــة التحتيـــة القوية وفـــي تعزيـــز أعمالها
بالهيئة.
وأوضـــح رامـــي جـــاد أن «الهيئة» تضـــم  3مناطق
صناعيـــة منتشـــرة فـــي مواقع إســـتراتيجية مهمة
فـــي اإلمـــارة ،وهي منطقة الغيـــل الصناعية وتمتد
على مســـاحة  28.2مليون متر مربع تتخللها شبكة
مترابطـــة من الشـــوارع التي تســـهل عمليات النقل
والشـــحن ،ومنطقة الحمـــرا الصناعية وتمتد على
مســـاحة  9.3مليون متر مربع وهي منطقة مالئمة
للصناعـــات الخفيفة ومشـــاريع الصناعات الثقيلة
وتقـــع المنطقـــة على بعد مســـافة قريبـــة من دبي
والشارقة واإلمارات المجاورة ،أما المنطقة الثالثة
فهي منطقة الحليلة الصناعية وتمتد على مســـاحة
قدرهـــا  2.8مليـــون متـــر مربـــع وتعطي شـــركات
الصناعـــات الثقيلـــة فرصة للنمو والتوســـع ،حيث
تضـــم المنطقة مســـتودعات يمكن تهيئتها حســـب
متطلبات المستثمر.
وأكد جالد أن راكز تهيئ البيئة المناســـبة لألعمال
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تهيئ “راكز” البيئة
المناسبة لألعمال وتوفر
شتى أنواع المرافق
والمنشآت التي تلبي
احتياجات المستثمرين
ورواد األعمال ،كما أنها
تقدم جميع خدماتها تحت
سقف واحد ،إضافة إلى
البوابة اإللكترونية لتسهل
من إجراءات التأسيس
والتجديد وعقود اإليجار
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والشـــركات عبر نظام ســـلس لخدمات التراخيص،
وتوفر «الهيئة» شتى أنواع المرافق والمنشآت التي
تلبي احتياجات المســـتثمرين ورواد األعمال ،ومنها
الوحدات المكتبية والمكاتب والمســـتودعات وقطع
األراضي القابلة للتطوير.
كما تقـــدم «الهيئـــة» خدماتها تحت ســـقف واحد،
وهنـــاك بوابـــة للخدمـــات اإللكترونيـــة التـــي تتيح
للعمـــاء تقديـــم ومتابعـــة طلباتهـــم ومعامالتهـــم
لتجديـــد رخـــص أعمالهم وعقود إيجار منشـــآتهم
عبر اإلنترنت بكل سهولة ،كما توفر راكز مجموعة
متنوعـــة مـــن رخـــص األعمـــال منهـــا التعليميـــة
والصناعيـــة والخدمية والتجاريـــة والتجارة العامة
والتجارة اإللكترونية واإلعالمية والمهنية وغيرها،
كمـــا أطلقـــت الهيئـــة باقـــة مخصصـــة لســـيدات
األعمال ،وأبرمت اتفاقيات وشـــراكات إستراتيجية
مـــع  4بنوك رائـــدة في الدولة كشـــركاء مصرفيين

تقـــدم مزايا مصرفيـــة مصممة خصيصـــاً لعمالء
راكز.
وأشار جالد إلى أن راكز تضم العديد من الشركات
الصناعية المتميزة ،مثل «ستريت جروب» لتصفيح
الســـيارات ،و«أشـــوك ليالند» لصناعة الســـيارات
(الحافـــات التجاريـــة والشـــاحنات) ،و«ســـيفر
جـــاس» لصناعة الزجاج ،و«ماذرســـون ســـومي»،
أحـــد أكبر المصنعين لألســـاك المســـتخدمة في
مجـــال صناعـــة الســـيارات علـــى مســـتوى العالم،
وغيرها.
وينتـــج «أشـــوك ليالنـــد» نحـــو  2800حافلـــة ســـنوياً،
ويستهدف المصنع السوق المحلي وأسواق دول مجلس
التعاون الخليجي وغرب أفريقيا ،ويستحوذ المصنع على
نحو  %72من حجم الســـوق المحلي بالنسبة للحافالت
الكبيـــرة  11متـــراً ،و %23مـــن الحافالت المتوســـطة 9
أمتار و 9%من حافالت الركاب الصغيرة

استثمــــر

صنــع فــي رأس الخيمــة

المتميزة في رأس الخيمة
لتميز األعمال  2019تحتفي بالشركات
جوائز راكز
ّ
ّ
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ك ّرمت هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية (راكز) أفضل شركات المنطقة
الحرة وغيرها المحلية في النســـخة السادســـة من حفـــل جوائز راكز لتم ّيز
األعمـــال بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية بـــرأس الخيمة ،والذي أُقيم
مؤخـــراً على أرض مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في الجزيرة
الحمـــرا ،وشـــهد حضـــور  350ضيفاً مـــن رواد األعمـــال وممثلـــي الجهات
الحكومية العاملة في إمارة رأس الخيمة.
وبعد أن أضافت إدارة الجائزة فئات جديدة للمنافســـة ،شـــهدت هذه الدورة
زيادة في عدد المشـــاركين بلغت  %8عما كانت عليه في العام الماضي ،وتم
رصـــد جوائز مالية بلغـــت قيمتها  220,000درهم ُمنحت للفائزين الذين تم
اختيارهـــم بعناية فائقة عن طريق التقييم المســـتقل والمنهجي الذي اتبعته
لجنة التحكيم الدولية لألداء المتميز ،وجاءت النتائج كاآلتي:
أفضل شركة ناشئة جديدة :مدرسة سانت ماري الثانوية ،التابعة لمجموعة
مدارس سانت ماري.
أفضل ش ــركة ناش ــئة جديدة (مرخص ــة من دائرة التنمي ــة االقتصادية برأس
الخيم ــة) :خيـــر جليس بوكس تريدينـــغ ،متجر إلكتروني لبيـــع الكتب و ُمنتِج
لمادة اللوحة البيضاء اإلعالمية.
أفضل شركة صغيرة :أبيا بيلدينغ متيريال تريدينغ ،الشركة المتخصصة في
تصميم وصناعة اللوحات الديكورية ذات طابع شرق أوسطي.
أفض ــل ش ــركة صغي ــرة (مرخص ــة م ــن دائ ــرة التنمي ــة االقتصادي ــة ب ــرأس
مخصصـــة من القهوة مع
الخيم ــة) :ذا ميـــوس كافيه ،مقهـــى يقدم أصناف
ّ
تشكيلة واسعة من األطعمة.
أس ــرع ش ــركة نم ــو ًا (صغيرة إلى متوس ــطة) :برســـجين رفريجريشـــين ميدل
إيســـت ،الشـــركة ال ُمصنِّعـــة ألجهـــزة التبريـــد الخاصـــة بقطـــاع األغذيـــة
والمشروبات.
أس ــرع ش ــركة نمو ًا (متوس ــطة إلى كبيرة) :أيس كرينز آند إنجنيرنغ ،لتصنيع
آالت الرفع الصناعية.

أفضل ش ــركة صناعية (صغيرة إلى متوس ــطة) :الشـــرق األوســـط للكابالت
المتخصصة ،الشركة ال ُمصنِّعة لألسالك الخاصة.
أفضل ش ــركة صناعية (متوس ــطة إلى كبيرة) :يونيبودس ،شـــركة متخصصة
في تقنيات البناء.
أفض ــل مس ــاهم ف ــي تنمي ــة رأس الخيم ــة :يوتيكـــو ،أكبر مـــز ّود خاص لكامل
خدمات المرافق العامة في الشرق األوسط.
أفض ــل مس ــاهم ف ــي تنمي ــة رأس الخيم ــة (مرخص ــة م ــن دائ ــرة التنمي ــة
االقتصادية برأس الخيمة) :شركة أسمنت االتحاد المصنّعة لتشكيلة واسعة
من المنتجات األسمنتية.
أفضل مز ّود تعليمي :كلية ويســـترن إنترناشونال ،مزود برامج تعليمية لطلبة
الجامعات والخ ّريجين.
أفضل مز ّود خدمات :إيفولوشـــن فاشـــيون ،مصنّع ألرقى المعاطف الجلدية
الجاهزة والمص ّممة حسب الطلب.
أفض ــل قائ ــد عم ــل :الدكتور راشـــد النعيمـــي ،الرئيس التنفيـــذي لمجموعة
النعيمي.
أس ــعد بيئ ــة عم ــل :فرانكـــي ش ذ م م ،الشـــركة المصنّعة لمنتجـــات الفوالذ
المقاوم للصدأ العالية الجودة.
أس ــعد بيئ ــة عم ــل (مرخصة من دائ ــرة التنمية االقتصادية ب ــرأس الخيمة):
حضانة ليتل تريجورز ،مدرسة تمهيدية في إمارة رأس الخيمة.
وحصلت الشـــركات المنافســـة األخرى على دروع تكريمية خالل الحفل وهي:
بروجنيـــكا الب وأمـــاك لصناعة المنظفات والمطهرات وميتال فاب الشـــرق
األوسط وهايدرو ديناميك بايب إنجنيرينغ وذا يونيفرسيتي اوف ويست لندن
فرع دولة اإلمارات العربية المتحدة وبون إديوكيشن وبزنس باي كونسالتانسي
وقهـــوة قصيد ماركيتينـــغ أوبريشـــينز مانجمنت ومطعم قصـــر الهند ومطعم
ثندر رود ومؤسســـة الصوفي التجارية وأخيراً الســـيد كريشان كومار شوتاني،
الرئيس التنفيذي لشركة ناتشورال كمنافس في فئة أفضل قائد عمل.
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مــال
وأعمــال

معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ،وزير االقتصاد

اإلمارات في المرتبة األولى عربي ًا و 21عالمي ًا على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي
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تبــوأت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــز األول عربيـاً والـــ 21
عالميـاً علــى مؤشــر مرونــة ســوق العمــل العالمــي لعــام  ،2020الــذي
تــم إصــدار نســخته لهــذا العــام فــي دافــوس بسويســرا خــال جلســة
خاصــة علــى هامــش انعقــاد اجتماعــات القمــة الخمســين للمنتــدى
االقتصــادي العالمــي ،بحضــور معالــي المهنــدس ســلطان بــن
ســعيد المنصــوري وزيــر االقتصــاد ،وبمشــاركة مســؤولين وقيــادات
اقتصاديــة مــن أكثــر مــن  30دولــة.
وحققــت دولــة اإلمــارات تقدم ـاً بمقــدار  12مرتبــة علــى التصنيــف
العــام للمؤشــر علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة ،صعــوداً
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مــن المرتبــة  33فــي عــام  ،2015وهــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة
التــي تصنــف ضمــن فئــة البلــدان الـــ  30األعلــى أدا ًء علــى المؤشــر،
تليهــا وبفــارق  15مرتبــة مملكــة البحريــن التــي حلــت فــي المركــز 36
عالمي ـاً فــي نســخة المؤشــر للعــام الجــاري.
ويقيــس مؤشــر مرونــة ســوق العمــل العالمــي GLOBAL LABOUR
 RESILIENCE INDEXمســتوى مخاطــر البطالــة التــي تواجههــا
البلــدان فــي المســتقبل بنــا ًء علــى التحــوالت الهيكليــة والتغيــرات
الحاصلــة فــي السياســات وتطبيقــات التكنولوجيــا وأثرهــا فــي ســوق
العمــل مــع األخــذ فــي الحســبان التفاوتــات الجغرافيــة .ويصنــف

مــال وأعمــال

تنميــــة

تقريــر المؤشــر للعــام الجــاري  145بلــداً واقتصــاداً

علــى مرونــة أســواق العمــل لديهــا فــي ضــوء التحــول
التكنولوجــي.
وتصـ�در المؤشـ�ر شـ�ركة وايتشـ�يلد بارتنـ�ر ز �WHITE
 ،SHIELD PARTNERSالشــركة االستشــارية
المتخصصــة بالسياســات العالميــة العامــة
واالســتراتيجيات ومقرهــا لنــدن ،بالتعــاون مــع
كليــة ســعيد إلدارة األعمــال بجامعــة أكســفورد،
ومجموعــة القــوى العاملــة ،MANPOWERGROUP
والمعهـ�د البريطانـ�ي لمسـ�تقبل العمـ�ل �UK INSTI
.TUTE FOR THE FUTURE OF WORK
وقــال معالــي المهنــدس ســلطان بــن ســعيد
المنصــوري ،وزيــر االقتصــاد ،خــال جلســة
إطــاق المؤشــر علــى هامــش اجتماعــات دافــوس
 2020إن دولــة اإلمــارات اتبعــت فــي ضــوء رؤيــة
وتوجيهــات قيادتهــا الرشــيدة مســاراً تنمويــاً
يقــوم علــى التــوازن بيــن القــدرة والعمــل ،وحققــت
تطويــراً مســتمراً فــي السياســات االقتصاديــة
واســتراتيجيات قطــاع األعمــال وأحــرزت نتائــج
جيــدة فــي زيــادة مرونــة ســوق العمــل ورفــع
قدرتــه علــى التكيــف مــع المتغيــرات االقتصاديــة
واالجتماعيــة والتحــوالت التــي يشــهدها العالــم
متأثــراً بمســتجدات التكنولوجيــا والثــورة الرقميــة
علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة ،لتتبــوأ
مكانــة رائــدة علــى المســتوى اإلقليمــي فــي هــذا
المســار الحيــوي الــذي يرســم مالمــح اقتصــادات
المســتقبل خــال المرحلــة المقبلــة.
وينقســم مؤشــر مرونــة ســوق العمــل العالمــي إلــى
محوريــن رئيســيين يتضمــن كل منهمــا العديــد مــن
المؤشــرات الفرعيــة ،األول هــو محــور الهيكليــات
ويتضمــن المؤشــرات المتعلقــة بالتركيبــة
الســكانية والتنميــة االقتصاديــة والقــدرات
والتنويــع االقتصــادي وعــدم المســاواة ،فيمــا
يتضمــن المحــور الثانــي ،وهــو محــور السياســات،
المؤشــرات المتعلقــة بالتعليــم والمهــارات
والعمالــة واالبتــكار والتكنولوجيــا وريــادة األعمــال
واإلحصــاءات.
ً
وقــد احتلــت سويســرا المرتبــة األولــى عالميـا علــى
المؤشــر لهــذا العــام ،فيمــا جــاءت ســنغافورة فــي
المرتبــة الثانيــة ،والواليــات المتحــدة ثالثــة ،تليهــا
الدنمــارك ،ثــم هولنــدا ،فالســويد ،فألمانيــا ،وفــي
المرتبــة الثامنــة فنلنــدا ،تليهــا المملكــة المتحــدة،
وبلجيــكا فــي المرتبــة العاشــرة.
وقالــت معالــي تــوال هاتينــن وزيــرة التوظيــف فــي
فنلنــدا" :ال تــزال فنلنــدا واحــدة مــن أكثــر عشــر
أســواق عمــل مرونــة فــي العالــم ،لكننــا بحاجــة
إلــى معالجــة الفجــوات المتســعة فــي المهــارات
المرتبطــة بالتحــول التكنولوجــي ،لذلــك فإننــا نركــز

معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ،وزير االقتصاد على هامش اجتماعات دافوس

مؤشر مرونة سوق العمل يقيس مستوى مخاطر البطالة

تعـــد اإلمـــارات الدولـــة الخليجيـــة
الوحيـــدة التـــي تصنـــف ضمـــن فئـــة
أداء علـــى
البلـــدان الــــ  30األعلـــى
ً

مؤشر مرونة سوق العمل العالمي،
تليهـــا وبفـــارق  15مرتبـــة البحريـــن

ً
عالميا
التـــي حلـــت فـــي المركـــز 36
فـــي نســـخة المؤشـــر للعـــام الجاري
أكثــر فأكثــر فــي نظامنــا التعليمــي علــى التالميــذ
الذيــن يتقنــون كيفيــة التعلــم والتأكيــد علــى إعــادة
المهــارات المســتمرة كأولويــات لحكومتنــا".
مــن جهتــه ،قــال جــاي رايــدر المديــر العــام لمنظمــة
العمــل الدوليــة" :يبــرز مؤشــر مرونــة ســوق العمــل
العالمــي أهميــة وجــود سياســات مناســبة لتحســين
المرونــة .وقــد حســنت العديــد مــن الــدول
اســتجابتها لتلــك السياســات فــي الســنوات األخيــرة
مــن خــال التوظيــف وتنميــة المهــارات والحمايــة
االجتماعيــة وغيرهــا مــن التدابيــر .ومــع أن معــدل
البطالــة العالمــي قــد انخفــض مــن  %5.2إلــى %4.9
فــإن المهمــة األكبــر هــي خلــق المزيــد مــن فــرص

العمــل الالئقــة وزيــادة اإلنتاجيــة لضمــان عــدم
توقــف العمــال فــي وظائــف منخفضــة الجــودة.
وســيتطلب ذلــك اتبــاع منهــج شــامل للحكومــة
والمشــاركة الفعالــة لممثلــي أســواق العمــل والعمــال
وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن".
وقــال فــادي فــرا ،مؤســس وشــريك فــي وايتشــيلدز
بارتنــرز ،والــذي شــارك فــي اإلشــراف علــى
تقريــر مؤشــر مرونــة العمــل العالمــي" :نحتــاج إلــى
مقاربــة جديــدة علــى المســتوى المحلــي إلشــراك
المواطنيــن وصنــاع األعمــال والسياســات فــي
تحقيــق مرونــة ســوق العمــل".
ووفقــاً للمؤشــر ،جــاءت كل مــن نيبــال ولبنــان
وتونــس ومصــر مــن بيــن أكثــر الــدول التــي لديهــا
فجــوة فــي مرونــة ســوق العمــل ،والتــي تقيــس
الفــرق بيــن الخصائــص الهيكليــة الطويلــة األجــل
والسياســات القصيــرة األجــل ،وبالتالــي تتمتــع
هــذه الــدول بإمكانيــة كبيــرة لتعزيــز مرونــة أســواق
العمــل لديهــا علــى المــدى القصيــر إذا تــم تمكيــن
السياســات واإلصالحــات المســتهدفة وذات
الصلــة ،وال ســيما التنويــع االقتصــادي وسياســات
العمــل واالبتــكار وريــادة األعمــال
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تسعى دولة اإلمارات عموما ورأس الخيمة خصوصا إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع األفراد واالرتقاء بجودة الخدمات
الصحية كونها ذات صلة بحياة المواطن وصحته العامة ،وقد نجحت مجموعة مكونة من  16مركزا صحيا خاصا يعملون في إمارة رأس
الخيمة ومن خالل تنسيقها وتعاونها مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الحصول على االعتماد الدولي دفعة واحدة ،حيث كان هناك
لجان خاصة للتحقق من تطبيق معايير شهادة اللجنة الدولية المشتركة العتماد المنشآت الصحية  JCIفي الريادة والحلول المبتكرة.
وقد التزمت تلك المراكز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية وسالمة المرضى وأطقم العمل وفق
ً
عالميا ونتائج الرعاية الصحية ،وهذا ليس بجديد على الدولة واإلمارة من تحقيق هذا اإلنجاز
أفضل المعايير والبروتوكوالت المعتمدة
في وقت تسعى فيه جميع الجهات الصحية إلى رفع كفاءة األداء وااللتزام بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات الطبية والعالجية.
إعداد:
إدارة الدراسات االقتصادية  /مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات

أوال :البنية التحتية للخدمات الصحية:
تمتلـــك دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة ومنها رأس الخيمة بنيـــة تحتية طبية
متطـــورة وفعالـــة وفقا لمؤشـــرات أداء خدمـــات الرعاية الصحية وتســـعى إلى
رفع معدل عدد األطباء لكل  100ألف من الســـكان وكذلك الحال بالنســـبة إلى
الممرضين وعدد األس ّرة خاصة في المستشفيات الحكومية ،حيث بلغ المعدل
 111طبيب لكل 100ألف من الســـكان فـــي المعدل عام  ،2017وبلغ المعدل في
التمريـــض  227.3ممـــرض لـــذات العدد من الســـكان لنفس العـــام .وفي إمارة
أبوظبـــي بلـــغ  280طبيبـــا لكل  100ألف من الســـكان في عام  2013وبالنســـبة
إلى أطباء األســـنان بلغ المعدل  50طبيبا لكل  100ألف من الســـكان في العام
نفســـه ولهيئـــة التمريض بلغ المعـــدل  580ممرضة لكل  100ألف من الســـكان
فـــي عام  ،2013وال شـــك فـــأن التطور الصحي القائم حاليا فـــي إمارة أبوظبي
ينبئ بتحسن كبير في هذه المؤشرات مقارنة بالعام  .2013وفي العموم تسعى
وزارة الصحـــة ووقاية المجتمـــع وهيئات الصحة في بعض اإلمارات إلى تحقيق
نظام صحي بمعايير دولية لترســـيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل األمراض
المتعلقـــة بنمـــط الحياة وتقديم مقومـــات الرعاية الصحية التـــي تفوق توقعات
األفراد .يأتي ذلك باالستناد إلى الرؤية المستقبلية للدولة وعدد من التوجهات
الحكومية مثل رؤية اإلمارات العربية المتحدة  ،2021األجندة الوطنية ،منظومة
التميـــز الحكومي ،مبـــادرة الحكومة الذكيـــة واإلســـتراتيجية الوطنية لالبتكار
وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة .2030
ثانيا :البنية التحتية للقطاع الصحي في رأس الخيمة:
.1عدد المستشفيات الحكومية وكوادرها الطبية والفنية:
توجـــد خمس مستشـــفيات حكوميـــة في إمارة رأس الخيمة حســـب إحصائيات
عـــام  ،2018ثالث منها فـــي مركز رأس الخيمة والرابعة في منطقة شـــعم ،أما
الخامســـة فتقـــع جنوب اإلمـــارة على الطريـــق المؤدي إلى مطـــار رأس الخيمة
الدولي ،كما يوجد فيها ثمانية عشـــر مركزا حكوميـــا للرعاية الصحية األولية،
إضافة إلى تســـعون مركزا للصحة المدرســـية يتمركـــز  %99منها في المناطق
الريفيـــة لإلمارة تقدم خدمات صحية متكاملـــة للمتعاملين ،وفي عام  2016تم
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املشايف احلكومية
يف رأس اخليمة

دمـــج هذه المراكـــز بمراكز الرعاية الصحيـــة األولية التي أخذت
على عاتقها تقديم الخدمات المختلفة إلى جميع المترددين إليها
بما فيهم طالب المدارس.
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مشايف حكومية
لعام 2018

1092

طبيب وصيدلي وهيئة
متريض وغيرهم لعام
2012

1137

عدد املترديني على
املستشفيات لعام
2017

حسب إحصائيات عام ،2012يعمل في هذه المستشفيات 1092
طبيب وصيدلي وهيئة تمريض وغيرهم ،يمثل الممرضون نســـبة
 %52منهم واألطباء وأطباء األســـنان  ،%15إضافة إلى وجود 541
ســـرير حصـــة الطبيب الواحـــد منهم ،عدى أطباء األســـنان3.4 ،
سرير ،ولكل ممرض سرير واحد ،زاد عدد العاملون الى  1249فرد
عام  2017بنسبة زياده  ،%14نتيجة لزيادة عدد المستشفيات إلى
خمسة مستشفيات في ذلك العام ،بعد أن كانت أربعة عام ،2015
كما زاد عدد األطباء وهيئة التمريض واألســـ ّرة بنســـب %5 ،%34
و %1علـــى التوالي ،خالل نفس الفترة .انظر الشـــكل إعاله ،ومما
هو جدير بالذكر أن حصة الطبيب لكل سرير قد تحسنت لتصبح
 2.5بدال من  ،3.4فيما بقيت النســـبة قريبة لمثيلتها للممرضين،
وهذا يمثل بحد ذاته تحسن في نوعية الخدمة وجودتها .وحسب
إحصائيـــات عـــام  2017هناك  450طبيب وطبيب أســـنان وهيئة
تمريـــض وفنيين يعملون في المراكـــز الطبية الحكومية باإلمارة ،
منهـــم  %25طبيب وطبيب أســـنان و %26ممرضين و %25فنيين

م ــال وأعم ــال

وفنييـــن مســـاعدين موزعين على  18مركز رعاية صحيـــة أولية بمعدل  30فرد
للمركـــز الواحـــد ،علما بأن هذا العدد من العاملين قد زاد بنســـبة  %21مقارنة
بعام  2012والذي كان في حينها ال يتجاوز  372فرد.
أما بالنســـبية إلى المترددين على المستشـــفيات والمراكـــز الطبية الحكومية
فـــي اإلمارة ،فقد انخفض عددهم من  1225ألف متردد عام  2012إلى 1137
ألف متردد عام  2017بنسبة ( )%7أغلبهم من المترددين على المراكز الطبية
وبنســـبة  ،%89في حين يمثل المتكررون على المستشفيات الحكومية  %11من
إجمالي الجهتين المذكورتين عدى عيادات األسنان.
 .2عدد المستشفيات الخاصة وكوادرها الطبية والفنية:
بلغ عدد المستشـــفيات الخاصة في إمارة رأس الخيمة ثالث مستشفيات عام
 ،2016وبلغ عدد أسرتها  100سرير ،وعدد العاملين فيها  680فرد في ذات
العـــام ،علما بأن مستشـــفى العريبي لـــم تكن داخلة معهم في الحســـاب ،مما
يجعل متوسط عدد العاملين للمستشفى الواحد  227فرد موزعون بين طبيب
بشـــري وممرض وغيرهم ،وبواقع مائة طبيب وبمعدل  33طبيب في المشـــفى
الواحد و( )177ممرض /وممرضة بواقع  59ممرض للمشفى الواحد ،إضافة
إلـــى حقـــل اآلخريـــن اللذين يشـــكلون  %50مـــن إجمالي العامليـــن وال تعرف
بالضبـــط اختصاصاتهم أو أعمالهم إال أنهـــم يمثلون نصف العاملين في هذه
المستشفيات .ال تتوفر بيانات عن عدد المراكز الصحية والطبية العاملة في
القطاع الخاص ،في حين يوجد  157صيدلية ومســـتودع طبي خاص ،تشـــكل
الصيدليات نســـبة  %96منهـــم ،يعمل فيهما  299فرد بين صيدلي ومســـاعد
صيدلي ،يمثل الصيادلة فيهم .%68
أما بخصوص المترددون على المستشـــفيات الخاصة فقد بلغ عدد 313,285
فرد عام  2016وبواقع  104428فرد للمشـــفى الواحد خالل العام وبمتوســـط
 348متردد في اليوم الواحد بافتراض  300يوم عمل في الســـنة ،وهذا العدد
يقارب ضعـــف عدد المترددين إلى المراكز الطبية الحكومية ،كما يمثل أيضا
 %81مـــن عـــدد المترددين الى المستشـــفيات الحكومة .علما بـــأن اإلمكانات
المتاحـــة للجانبيـــن متباينـــة ،كمـــا أن هذا العـــدد ال يتضمـــن المترددين على
المراكز والعيادات الطبية الخاصة.
ثالثا :العالقة بين اإلنفاق الصحي ومؤشرات األداء الصحية:
تتفاوت نســـب اإلنفاق على القطاع الصحي من دولة ألخرى بتفاوت مســـتوى
تقدمهـــا االقتصادي واإلجتماعي ،ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن اإلنفاق
العالمـــي علـــى الرعاية الصحية بلـــغ أكثر من  5800مليـــار دوالر عام ،2014
منهمـــا  92مليـــار دوالر فـــي منطقة الشـــرق األوســـط ،وبنســـبة  ،%1.6مع أن
ســـكانها يشـــكلون  %8من ســـكان العالم .شـــهدت الدول العربية تحســـناً في
الوضع الصحي مما كان عليه سابقاً نتيجة الرتفاع نسبة إنفاقها على الرعاية
الصحيـــة من إجمالـــي الناتج المحلي من  %3.7ســـنة  1995إلى  %4.9ســـنة
 ،2014وفقـــاً ألرقام البنك الدولي ،لكنها تبقى أقل بكثير من الدول المتقدمة
والتي تتجاوز فيها النســـبة  .%12وتتميز دول مجلس التعاون الخليجي والدول
النفطية العربية بارتفاع حجم إنفاقها على الرعاية الصحية ،حيث بلغ نصيب
الفـــرد في دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة  1610دوالر والكويت  1385دوالر
والمملكـــة العربية الســـعودية  1147دوالر أمريكي وليبيـــا  371دوالر والجزائر
 361دوالر واألردن  358.9دوالر أمريكـــي وتونـــس  305.3دوالر أمريكـــي .أما
دول ًيا ،فحلت سويسرا بالمرتبة األولى في اإلنفاق على المواطنين بقيمة مالية
بلغـــت  9.673دوالر أمريكـــي للفـــرد الواحد ،وتليها النرويـــج ومن ثم الواليات
المتحدة األمريكية وموناكو.
وقد أثر حجم اإلنفاق الصحي على مؤشـــرات األداء الصحي للدولة المتمثلة

املشايف اخلاصة
يف إمارة رأس اخليمة

دراس ــات احصائي ــة

بمعـــدل عدد األســـ ّرة ومعدل القوى العاملة كاألطباء البشـــريين
وأطبـــاء األســـنان وغيرهم ،ففي عـــام  2016حصل كل  10آالف
نســـمة من ســـكان دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة ومنها إمارة
رأس الخيمة على  7.5سرير ،و 7.7طبيب ،و 0.8طبيب أسنان،
و 18من الممرضين ،و 1.2من الصيادلة.
رابعا :معدالت المواليد والوفيات في رأس الخيمة:
نتيجة لتحســـن مســـتوى الخدمات الصحية التـــي يتلقاها األفراد
بدولـــة اإلمارات عمومـــا ورأس الخيمة خصوصاً ،تحســـنت معها
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مشايف خاصة يف رأس
اخليمة لعام 2016

33

متوسط عدد األطباء
يف كل مستشفى لعام
2016

313.285

عدد املترديني على
املستشفيات اخلاصة
يف العام 2016

معدالت المواليد والوفيات أيضا ،حيث بلغ معدل المواليد الموتى
 4.9لكل 1000/مولود على مســـتوى الدولـــة عام  ،2016أما على
مســـتوى اإلمـــارة فقـــد بلغ المعـــدل  3.97وهو أقل معـــدل وفيات
مقارنـــة بباقي اإلمارات األخرى ،إذ بلغ المعدل  4.03في إمارة أم
القيوين و 6.01و 6.91في إمارتي الشارقة وعجمان ،على التوالي.
أما بالنســـبة إلى معدل وفيات أطفال حديثي الوالدة لكل 1000
مولود حي حســـب االمارة لعام  ،2016فقد بلغ المعدل في رأس
الخيمـــة  0.25في حيـــن بلغ  2.57في إمارة عجمـــان ،ثم 3.61
و 4.14في كل من إمارتي دبي والفجيرة على التوالي.
وحـــول معدل وفيات األطفـــال الرضع فلوحظ وجـــود انخفاض
على مســـتوى الدولة فـــي عام  ،2016حيث ســـجل معدل 6.07
لـــكل 1000/مولود حـــي مقارنة بمعدل  6.57عـــام  2015لذات
العدد من الوفيات ،وتجدر اإلشـــارة بأن هذا المعدل يعتبر قليل
وقابـــل للمقارنة مـــع الدول المتقدمة ،وكانـــت أقل معدالت هذا
النـــوع من الوفيات في إمارتـــي رأس الخيمة وعجمان بواقع 1.7
و 4.1على التوالي ،وأعالهما كان في إمارتي الشـــارقة وأبوظبي
 8.4و 7.0على التوالي أيضا عام .2016
أما معدل وفيات األطفال أقل من خمس سنوات لكل  1000مولود
حي ،فقد تمكنت دولة اإلمارات العربية المتحدة من خفض هذا
المعـــدل من  8.2عام  2015إلـــى  7.7عام  ،2016محققة بذلك
نســـبة خفض ســـنوي لوفيات األطفـــال  ،6.1%يعود الســـبب في
ذلك إلى التحســـن في تقديم الرعاية الصحية لألطفال ،وتوفير
التطعيمـــات واألغذية الصحية المناســـبة ،إضافـــة إلى االلتزام
بالتعليمات والضوابط واإلرشادات الطبية والصحية

الخاتمة:
تكمن أهمية القطاع لصحي في كونه الوســـيلة التي يمكن من خاللها الحصول
علـــى أجيـــال تتمتع بمعدالت أعمـــار طويلة وبصحـــة جيدة خالية مـــن األمراض،
قادرة على إدارة مؤسســـات الدولة وأنشـــطتها وفعالياتها ضمن إطار وطني تؤدي
فيـــه تلك المؤسســـات بما فيهـــا الصحية الحكومية والخاصة دورها بما يتماشـــى
مـــع الرؤى الوطنيـــة للدولة لتحقيق النظـــام الصحي المســـتدام ،لذلك تعمل دولة
اإلمـــارات باســـتمرار على تهيئة الظـــروف المواتية لبناء مؤسســـات صحيه رائدة
ذات بيئة صحية فائقة الجودة مزودة بأحدث التجهيزات الطبية تعمل وفق أفضل
الممارســـات العالميـــة ،وبالتالي تَمكين تلك المؤسســـات المتمثلة بالمستشـــفيات
والمراكز الطبية من تحقيق إستراتيجية الدولة التي تشجع ثقافة اإلبداع واالبتكار
لدى الكوادر البشـــرية العاملة فيها وتحفزهم علـــى إيجاد حلول جذرية للتحديات
التـــي تواجـــه المجتمع في المجـــال الصحي .إضافة إلى رفع مؤشـــرات األداء في
القطاع الصحي بما يتوافق والمؤشرات العالمية في هذا المجال.
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م ــال وأعم ــال

“االقتصاد” واقتصادية رأس الخيمة”

وقعــت وزارة االقتصــاد ودائــرة التنميــة االقتصاديــة
بــرأس الخيمــة اتفاقيــة تعــاون بشــأن العالمــات
التجاريــة والتفتيــش والرقابــة علــى األســواق.
تأتــي االتفاقيــة اســتكماالً للجهــود المبذولــة مــن
قبــل وزارة االقتصــاد وبالتعــاون مــع كافــة دوائــر
التنميــة االقتصاديــة بمختلــف إمــارات الدولــة
لتوثيــق أطــر التكامــل بيــن أدوار الجانبيــن فيمــا
يتعلــق بعمليــات الرقابــة علــى األســواق وممارســة
األنشــطة االقتصاديــة.
شــهد توقيــع المذكــرة ،الــذي تــم فــي مقــر
الدائــرة بإمــارة رأس الخيمــة ،الشــيخ محمــد
بــن كايــد القاســمي رئيــس الدائــرة ،فيمــا وقــع
المذكــرة كل مــن ســعادة المهنــدس محمــد
أحمــد بــن عبدالعزيــز الشــحي ،وكيــل وزارة
االقتصــاد للشــؤون االقتصاديــة ،وســعادة الدكتــور
عبدالرحمــن الشــايب النقبــي ،مديــر عــام دائــرة
التنميــة االقتصاديــة باإلمــارة .وذلــك بحضــور
ســعادة حميــد بــن بطــي المهيــري الوكيــل المســاعد
بــوزارة االقتصــاد لقطــاع الشــؤون التجاريــة ونخبــة
مــن مســؤولي الجانبيــن.
وتهــدف المذكــرة إلــى تعــاون الجانبيــن فــي تنفيــذ
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وتطويــر االجــراءات التــي تتعلــق بالرقابــة علــى
ممارســة األنشــطة االقتصاديــة فــي إمــارة رأس
الخيمــة وذلــك مــن خــال تعزيــز التنســيق والتعــاون
فــي مجــال حمايــة المســتهلك والرقابــة التجاريــة،
والعمــل علــى إنشــاء ربــط إلكترونــي بيــن الطرفيــن
وإيجــاد قاعــدة بيانــات موحــدة تتضمــن جميــع
البيانــات والمعلومــات والمســتندات التــي تتعلــق
بالرقابــة التجاريــة وحمايــة المســتهلك والعالمــات
التجاريــة لضمــان ســهولة الوصــول إلــى هــذه
البيانــات والمعلومــات والمســتندات وتبادلهــا.
وإلــى جانــب ذلــك ،تشــمل المذكــرة التعــاون فــي
وضــع قواعــد وأســس الحمايــة التجاريــة وحمايــة
المســتهلك والعالمــات التجاريــة ،والمشــاركة فــي
تنظيــم المؤتمــرات والــدورات التدريبيــة وورش
العمــل المتعلقــة بالرقابــة والحمايــة التجاريــة.
قــال ســعادة المهنــدس محمــد أحمــد بــن عبــد
العزيــز الشــحي وكيــل وزارة االقتصــاد للشــؤون
االقتصاديــة ،إن توقيــع المذكــرة يأتــي ضمــن
الخطــوات التــي تتخذهــا الــوزارة لتفويــض دوائــر
التنميــة االقتصاديــة بــكل إمــارة بالصالحيــات
واالختصاصــات االتحاديــة المنوطــة بهــا فيمــا

ش ــراكات

يخــص إنفــاذ قوانيــن حمايــة المســتهلك والعالمات
التجاريــة والغــش التجــاري وحقــوق المؤلــف
والحقــوق المجــاورة وتنظيــم الــوكاالت التجاريــة،
وذلــك لرفــع مســتوى التنســيق فــي عمليــات
التفتيــش والرقابــة واســتقبال ومعالجــة الشــكاوى.
وأوضــح الشــحي أن تطويــر الربــط االلكترونــي
بيــن الــوزارة وإمــارة رأس الخيمــة لتســهيل تبــادل
البيانــات والمعلومــات واإلحصائيــات ،سيســهم
فــي رفــع كفــاءة وجــودة اإلجــراءات المتبعــة بشــأن
الرقابــة علــى األســواق ،ومنــع ازدواجيــة تســجيل
األســماء التجاريــة للعالمــات المســجلة أوالطلبــات
تحــت الدراســة ،بمــا يعــزز مــن بيئــة األعمــال
داخــل الدولــة ودعــم االقتصــاد الوطنــي والتصــدي
للممارســات التجاريــة الغيــر مشــروعة.
ومــن جانبــه ،أكــد ســعادة الدكتــور عبدالرحمــن
الشــايب النقبــي مديــر عــام دائــرة التنميــة
االقتصاديــة بــرأس الخيمــة علــى أهميــة هــذه
الشــراكة مــع الــوزارة مــن خــال مذكــرة التفاهــم
المبرمــة بيــن الطرفيــن والتــي تهــدف إلــى تكامــل
األدوار والجهــود بمــا يعــزز مــن تنظيــم العمــل
االقتصــادي والرقابــي فــي اإلمــارة والتصــدي
للممارســات التجاريــة المخالفــة لألنظمــة
والقوانيــن الصــادرة والعمــل علــى إيجــاد ربــط
إلكترونــي بيــن الطرفيــن لتســهيل تبــادل البيانــات
والتعــاون فــي مجــال حمايــة المســتهلك والعمليــات
الرقابيــة والتوعويــة حمايــة حقــوق الملكيــة
للعالمــات التجاريــة
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WHEN WE DO SOMTHING, WE DO IT RIGHT

BY TELLING THEIR STORY AND CREATING AMAZING EXPERIENCES

ريادة
األعمـــال

شذى سالم السقطري

تشـــغف المرأة بالفطـــرة بالجمال ،وتســـعى وراءه للمحافظة
علـــى تألقهـــا لتكـــون هي ســـيدة المـــكان والزمان ،وتتســـابق
الشـــركات لالســـتفادة مـــن هـــذا الشـــغف ،وبـــدأت بإنتـــاج
مســـتحضرات التجميل على اختالف أنواعها لترضي هاجس
المرأة الســـاعية دومـــاً نحو الجمال مهمـــا كان نوعه وأدواته
ومهمـــا كانـــت مكوناته التـــي قد تجمل البشـــرة لفترة قصيرة
وتضرهـــا على المدى الطويل بســـبب احتوائهـــا على مكونات
ضـــارة ،ومن موقعها كســـيدة تهـــوى الجمال الطبيعـــي بعيداً
عن التصنع والتبرج المبتذل ،قررت شـــذى ســـالم السقطري
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افتتـــاح مشـــروعها الخـــاص "جمالك بـــدون مكيـــاج" ،لتصب
شـــغفها وخبرتها في مكونات طبيعية تبـــرز الجمال وتحافظ
علـــى الصحـــة ،مجلـــة راك بيزنـــس التقـــت الســـيدة شـــذى
السقطري وكان الحوار اآلتي:
كيف تحول الش ــغف بالجمال إلى مش ــروع متكامل؟
الحقيقـــة أننـــي محبة وبشـــغف ال محدود منـــذ الصغر لهذا
المجـــال ،وحولـــت هوايتي إلى عمل تجـــاري ووظفت مهارتي
والحـــس النســـوي بالجمال فـــي هذا المجـــال ،وهكذا عملت

رواد أعمــــال ملهـمون

شذى سالم السقطري:

مستحضرات التجميل الطبيعية

تحول كبير في وعي المستهلكين بالصحة والعافية
حوار  :مريم حاجي محمد

طيلة  15عاماً على صقل موهبتي وتنميتها من خالل التعمق أكثر
فـــي هذا المجال والســـفر إلى دول مختلفـــة للتعرف على أحدث
المبتكـــرات فيها ،ولإلطالع على آخر ما توصل له العلم في هذا
المجال وأثبت عن جدارة أني في الطريق الصحيح أسير بخطى
مدروســـة نحـــو النجاح .وقد بدأت المشـــروع فـــي عام ،2009
مـــن خالل الرخـــص المنزلية" رخص الغد" ،التـــي أطلقتها دائرة
التنمية االقتصادية برأس الخيمة.
لماذا اخترتي اس ــم مش ــروعك جمالك بدون مكياج؟
تحديداً ألنه أول كتاب قمت بشـــرائه منذ أن كان عمري  9ســـنوات
وكان يحمل اسم "جمالك بدون مكياج" وهو الذي أشعل بداخلي حب
المستحضرات التجميلية الطبيعية والعناية واالهتمام داخل المنزل.
م ــا التس ــهيالت وأوج ــه الدع ــم الت ــي قدمته ــا دائ ــرة التنمي ــة
االقتصادية إلطالق مشروعك؟
هنا البد من توجيه الشكر لألخوة في دائرة التنمية االقتصادية
بـــرأس الخيمـــة ،تقديـــراً لجهودهـــم المخلصـــة فـــي تشـــجيع
المواطنيـــن علـــى االنخـــراط فـــي العمـــل مـــن المنـــزل وتقديم
التســـهيالت كافة وتذليل الصعوبات وتنمية المواهب والقدرات
وتحويـــل المواهـــب الكامنة إلى عمـــل تجاري كبداية لمشـــروع
خـــاص متكامـــل لتنويع مصـــادر الدخل .وبدعمهـــم هذا حققت
تلك النجاحات وتمكنت من إظهار إبداعاتي للمجتمع من خالل
المشـــاركة فـــي مختلـــف المعـــارض وورش العمل التـــي تنظمها
الدائرة االقتصادية بشكل دوري.
في ظل تزايد عدد عالمات التجميل العالمية ،هل تميل النساء
اليوم الس ــتخدام المنتج ــات الطبيعية من صنع منزلي؟
مـــن واقع تجربتـــي يمكنني القول بثقة كبيـــرة ،نعم ترغب العديد
من السيدات باقتناء منتجات طبيعية مع احترامي لكل العالمات
التجارية ،فالطلـــب على المنتجات الطبيعية يزداد يوماً بعد يوم،
بســـبب تنامي الوعي عند المستهلكين بالمنتجات المصنوعة من

المواد خـــام طبيعية وأن مفعولها أفضل ونتائجها مســـتمرة على
المدى الطويل بعيداً عن إحداث أي خطر على الصحة والجمال،
ومن ناحية ثانية فأن قيمة المنتج تكون في متناول الجميع الذين
يفضلون شراء المنتج الخالي من المواد الكيميائية ،وأالحظ أن
الطلـــب علـــى المنتجات المصنوعة من األعشـــاب والمواد الخام
في المنزل يشـــهد ارتفاعاً ملحوظاً وهلل الحمد.
ه ــل تواجهي ــن صعوب ــة ف ــي منافس ــة ع ــدد كبي ــر م ــن العالم ــات
التجارية واألس ــماء المعروفة في السوق؟
الســـوق ملـــيء بالمنافســـة ،ولوال المنافســـة لما أبدعنـــا وتميزنا
وابتكرنـــا بهـــدف إثبـــات الوجود وتعزيـــز الذات ووضـــع بصمتنا
فـــي بيئة مليئة بالتحديـــات ،من خالل تطوير المنتجات وااللتزام
بجـــودة المنتـــج والخدمـــة فـــي عصر التحـــول الرقمـــي والتطور
التكنولوجي الذي يشهده عالمنا اليوم.
“رخـــص الغـــد” التـــي أطلقتهـــا دائـــرة التنميـــة
االقتصادي ــة ب ــرأس الخيم ــة كان ــت ن ــواة لمش ــروع
“جمال ــك ب ــدون مكي ــاج” إضاف ــة إل ــى التس ــهيالت
والدعـــم المتواصـــل مـــن الدائـــرة حتـــى أصبـــح
ً
ً
متكامـــا
مشـــروعا

إذا م ــا ه ــي أب ــرز التحدي ــات الت ــي تواجهينها في إدارة مش ــروعك،
وكيف تعاملت معها؟
الحمـــد اهلل ال تواجهنـــي أية تحديات أو صعوبـــات حالياً ،وصلت
بطموحـــي وإصـــراري وتعبـــت كثي ًرا في بنـــاء مشـــروعي وإدارته
ليصبـــح على ما هو عليه اآلن ،ولدي طموح للمزيد.
ماال ــذي يميز منتجاتك ــم عن غيرها ،وكيف يتم إعدادها؟
ً
معمـــا مجهـــزاً في منزلـــي بالكامـــل بأحـــدث المعدات
امتلـــك
التـــي توفر علـــي الوقت والجهد ،ومخزن خـــاص بالمعمل يضمن
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رواد أعمــــال ملهـمون

مستحضرات التجميل
المصنوعة من األعشاب
والزهور والزيوت الطبيعية
وغيرها ،حازت على ثقة
المستهلكين في اآلونة
األخيرة لضمان نتائجها
وعدم تأثيرها على الصحة
وجمال البشرة والشعر
التخزين المنتجات في ظروف مالئمة تحافظ
علـــى فاعلية هذا المنتجات وصالحيتها.
ويذكر أن المنتجات المصنوعة من األعشـــاب
والزهـــور والبذور والزيـــوت والحليب وغيرها
تمنـــح المســـتهلك شـــعوراً باألمـــان تجـــاه
المنتجـــات التـــي يســـتخدمها ،غيـــر ذلـــك
المنتجات الطبيعية نتائجها مضمونه وال تأثر
ســـلباً على الصحة وجمال البشرة والشعر.
كي ــف تري ــن إقب ــال النس ــاء عل ــى منتجاتك،
وماه ــي الفئة العمرية التي تفضل التعامل
مع هذه المنتجات؟
الحمـــداهلل هنـــاك إقبـــال كبير على شـــراء
منتجاتنـــا من قبـــل جميع الفئـــات العمرية،
وكما ذكرت ســـابقاً اليوم هنـــاك توجه كبير
نحو المنتجات الطبيعية ،وأشـــكر عميالتي
اللواتي يتعاملن معي منذ نشـــأة المشـــروع،
وأكـــدن نجاحـــي بتواصلهـــن الدائـــم معي،
ورضاهـــن عـــن منتجاتـــي يكفينـــي ألطمـــح
لتقديـــم األفضـــل والمميـــز دائمـــاً ،واليـــوم
يقودني الطمـــوح للتفكير في تحويل رخصة
عملي المنزلية إلى مشـــروع تجاري وبالفعل
بدأت في دراسة الجدوى للمشروع.
كيف تقومين بالتسويق الذكي لمنتجاتك؟
هنـــاك الكثير مـــن طرق التســـويق الحديثة
التي قمت بها التسويق عبر مواقع التواصل
االجتماعي والتعامل المباشـــر مع عميالتي
عـــن طريـــق المعـــارض ،وقـــد تمكنـــت من
كســـب جمهور كبير من داخـــل اإلمارة ومن
خارجهـــا ،ليس في اإلمارات فحســـب ،إنما
لـــي زبائن فـــي أنحـــاء الخليـــج العربي مثل
عمان والسعودية والكويت والبحرين ومصر
والمغـــرب ومنهم تجار فـــي بلدانهم يطلبون
مني كميات كبيره لغرض التجارة.
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ما هي طموحاتك المس ــتقبلية؟
مســـتقب ً
ال أفكـــر في افتتاح محـــل تجاري له
فـــروع داخل وخـــارج الدولـــة ويحمل عالمة

صنـــع في اإلمـــارات ،وأن أكون دائماً اســـماً
منافســـاً في عالـــم مســـتحضرات التجميل
الطبيعية وأن أصل للعالمية

رواد أعمــــال مستشــارك القانونــي

إن الجريم ــة المنظم ــة ف ــي وقتن ــا الحاض ــر تمث ــل تحديـ ـ ًا خطي ــر ًا لس ــلطات األم ــن ف ــي كاف ــة ال ــدول
عل ــى الس ــواء وذل ــك لم ــا له ــذا النوع من اإلج ــرام من تأثير مباش ــر على ق ــدرة المجتمع عل ــى تحقيق
المعدالت المنش ــودة في التنمية ،وتهديد االس ــتقرار االجتماعي واالقتصادي بل والتأثير على القيم
والمب ــادئ الراس ــخة ف ــي المجتمع ــات ،فض ــا ع ــن إفس ــاد األجه ــزة اإلداري ــة واإلخ ــال بنظ ــام العدالة
الجنائي ــة في بعض الدول.

القاضي  /إيهاب القوني
المستشار القانوني المنتدب لدى دائرة التنمية االقتصادية

بعد الحمد هلل والصالة والســـام على أشـــرف الخلق
ســـيدنا محمد صلى اهلل علية وسلم ،ومما ساعد على
نمـــو الجريمـــة المنظمـــة تلـــك الطفرة التي يشـــهدها
العالـــم في مجال االتصال وســـهولة التنقل بين الدول،
وعـــدم تقصـــي رأس المـــال األجنبـــي وعـــدم معرفـــة
مصـــدره غير المشـــروع ،واإلقبال على شـــراء الســـلع
الممنوعـــة التي تتاجر فيهـــا المنظمات اإلجرامية مثل
المخـــدرات والرقيق األبيض وبيع األعضاء البشـــرية،
والتي يتم عرضها أحيانا من خالل شـــبكات اإلنترنت،
وانتشـــار وازدهار الشـــركات متعددة الجنســـيات وهي
تلـــك الشـــركات التـــي تتولـــى االســـتثمار فـــي مناطق
جغرافيـــة متعددة عـــن طريق مجموعة مـــن الوحدات
االقتصاديـــة التـــي ترتبط بالمركز الرئيســـي بعالقات
قانونية تخضعها إلستراتيجية اقتصادية عامة واحدة.
لذلك وعلـــى الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها
الدول والحكومات والمنظمـــات الدولية تظل الجريمة
المنظمـــة في مقدمـــة المخاطر التي تكـــون على رأس
قائمـــة اهتمامات صنـــاع القرار كونهـــا المعضلة التي
تزعـــزع اســـتقرار وأمن المجتمع ،وتمثـــل كذلك خطراً
على ســـيادة الدولة على أراضيها؛ وعند تراكم األموال
لـــدى هذه المنظمات اإلجرامية تســـعى إلـــى توظيفها
فـــي مشـــروعات اســـتثمارية فـــي الدولـــة باســـتخدام
وسائل غير مشـــروعه كالرشوة والتهرب من الضرائب
والمضاربـــات ،ومن أهم خصائـــص الجريمة المنظمة

أنهـــا ال ترتكـــب إال بمعرفة عصابـــات إجرامية لها باع
طويـــل ولهـــا إمكانيات وهياكل تنظيمية وشـــكل هرمي
متـــدرج في تنظيمها الرئاســـي للســـلطة والمســـؤولية
وتتميز باالســـتمرارية والثبات فال تنتهي بموت رئيسها
أو بإنتهـــاء عضويـــة أي فـــرد فيهـــا وتتخذ مـــن العنف
والتهديـــد وســـيلة لترويـــع اآلخرين وإرهابهـــم لضمان
السيطرة والتحكم وال ينتمي أفرادها لمذهب عقائدي
أو سياسي واحد ،وفي كثير من الحاالت تكون العضوية
مقصورة على أفراد من أصل أو عرق أو جنس أو تاريخ
إجرامـــي واحـــد فنجد ً
مثل المافيـــا اإليطالية والتونج
الصينيـــة والياكوزا اليابانية منظمـــات إجرامية قائمة
على أساس عرقي ،ومن المعروف أن إصطالح المافيا
يســـتمد من جزيرة سيســـيلي اإليطاليـــة ويرى البعض
أنهـــا كلمة عربيـــة معناها "الملجأ" ،اســـتخدمت خالل
الحكم العربي وتعرف كذلك بااليطالية باســـم كوزانوا
ســـترا وهي تعني "أمورنا الخاصـــة" وللمافيا اإليطالية
دور كبيـــر فـــي تاريـــخ إيطاليا الحديث ،فقد ســـاهمت
مـــع القوات األمريكية في الحـــرب العالمية الثانية في
تحرير صقليـــة من القوات الفاشـــية والنازية .ويمكن
القـــول بـــأن اإلجـــرام المنظم كمـــا عرفـــه بعضهم هو
ذلـــك اإلجـــرام الذي يأخـــذ طابع االحتـــراف المعتمد
علـــى التخطيط المحكـــم والتنفيذ الدقيـــق ،والمدعم
بإمكانيات مادية تمكنه من تحقيق أغراضه مستخدماً
فـــي ذلـــك كافة الســـبل المشـــروعة وغير المشـــروعة
معتمداً في ذلك على قاعدة من المجرمين المحترفين
الذين يمثلون الوجه المباشـــر للجريمة ووســـيلتهم في
ذلـــك الفســـاد من خالل الرشـــاوي واإلتـــاوات والعنف
والســـرقات والســـطو المســـلح واالبتـــزاز االقتصادي
والتحايل والغش من خالل إنشـــاء مؤسسات وشركات
وهميـــة تخفـــي مـــن وراءهـــا نشـــاطاً إجراميـــاً غيـــر
مشـــروع أو المشـــاركة الوهمية في مشروعات تجارية
مثـــل نوادي القمار والنـــوادي الليلية ليكـــون بعيداً عن
األخطار التي من شـــأنها الكشف عنه أو القبض عليه.

وللســـيطرة على الجريمـــة المنظمـــة ومواجهتها ال بد
مـــن إيجاد إســـتراتيجية ذات أبعاد متعددة (سياســـية
وأمنية واقتصادية واجتماعيـــة) لضمان نتائج إيجابية
والبد من إتخاذ مجموعة من اإلجراءات منها الســـرعة
فـــي تنفيذ األحـــكام ،تدريب العاملين مـــن رجال المال
والبنـــوك والبورصـــات علـــى حيـــل أصحـــاب الجريمة
المنظمـــة والمراجعة المســـتمرة للقوانيـــن ذات الصلة
بعملهـــم ،وضع اليـــد على األموال القـــذرة الناتجة عن
األنشـــطة اإلجراميـــة وســـن قوانين تســـاعد على هذا
الغرض ،اختيار نخبة من رجال الشرطة وتدريبهم على
مواجهـــة تلك الجرائم ،التأكد من شـــخص المســـتفيد
الحقيقـــي مـــن وراء إنشـــاء الشـــركات والمؤسســـات
االقتصاديـــة ،فالمنظمـــات االجراميـــة عنـــد تراكـــم
المـــال تلجأ الـــى توظيف هـــذا المال في مشـــروعات
اســـتثمارية وهـــذا التوظيـــف يعد خطراً جســـيماً على
الدولـــة والمجتمع حيث أن األمـــوال التي يجري عليها
غســـيل ،هي أموال قذرة ناشئة عن جرائم كالمخدرات
واالحتـــكار والتزييف والتزوير واالختالس وبيع الرقيق
وغيرهـــا فيقوم أصحابها بأجراء الغســـيل عليها لتعود
إلـــى مصادرها نظيفة ليعاد اســـتثمارها ،ومن الجدير
بالذكـــر أن ظاهـــرة االقتصاد الخفـــي ترتبط باألجرام
المنظم وغســـيل األموال ،ذلـــك أن جميع الدخول التي
تتحقق من األنشـــطة الغير مشـــروعه تعتبر دخوالً غير
مسجلة في الحســـابات القومية للدول ومن ثم يصعب
الوصـــول إلى أرقام حقيقية عـــن حجمها أو مقاديرها
باعتبارها أنشطة تدرج ضمن أنشطة االقتصاد الخفي
وتمثل جانب غير مشـــروع من هـــذا االقتصاد .وتحقق
بعـــض دخول االقتصـــاد الخفي مكاســـب كبيـــرة على
حســـاب إجمالي حجم الدخـــل القومي وقد أطلق عليه
الباحثون أسماء عده منها االقتصاد التحتي واالقتصاد
األســـود واالقتصاد المغمـــور والثانـــي والمقابل وغير
ذلـــك ويؤكد الخبراء والباحثون على أن منطقة الخليج
قد شهدت عدة محاوالت الختراق أسواقها المالية من
خالل التوســـع في تطوير الشـــبكة المصرفية المحلية
وربطهـــا بالشـــبكات العالميـــة الخارجيـــة والتي يمكن
مـــن خاللهـــا تحويل العمـــات إلى الســـوق المصرفية
المحليـــة ،وبالعكـــس فالتطـــور االلكتروني المتســـارع
ودخول االنترنت هذا المجال جعل المتعاملين بغســـيل
األموال يغيرون من أساليب التعامل بين الحين واألخر
لكي ال يتم اكتشافهم وعبر عمليات أمنية ومالية معقدة
ليدخلوا من خاللها األسواق المحلية ،ويقف وراء ذلك
عصابـــات دوليـــة منظمة بأعلى صـــور اإلعداد والدقة
إضافة إلى أن منطقة الخليج تقوم أنظمتها بشكل عام
علـــى الحرية االقتصادية وهو ما يعد عامل جذب كبير
لهـــذه العصابات إمـــا عن طريق البنـــوك أو عن طريق
إقامة المشـــروعات االســـتثمارية في الدول النامية ثم
إعادة بيعها لتتم بذلك عملية غسيل األموال
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عمــاد الدين أوبيري
خبير تطوير أعمال

تطرقنا في مقالنا السابق إلى موضوع ُيعنى
َّ
بمقومات
ّ

نجاح

المشروع

االستثماري

نود أن نعززه
وتنافسيته ،وتكملة لذلك
ُّ
ّ
ً
بالنظر معا في مسألة حقوق الملكية الفكرية،
نتعرف إلى جوهرها من خالل التعريج على
وأن
َّ
َ
ّ
ِّ
هذا الشق البالغ األهمية؛ بغية التمكن من
اإللمام بما هو كفيل بأن يضمن الحقوق،
ّ
ويحقق النجاح المستدام في ريادة األعمال.
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الحماية الفكرية
بعـــد تجاوز مرحلـــة تقييم المنتج بنجـــاح ،والتأ ُّكد
مـــن أن لديك منتجاً يحمل فرصة كبيرة ليكتســـ َح
األســـواق ،مـــن البديهي أن تقوم بعـــد ذلك بتقديم
هـــذا المنتج الفريـــد من نوعه للعالـــم في مختلف
وســـائل اإلعـــام ،وتبـــدأ فـــوراً بتســـويق الفكـــرة
وإنتاجها تمهيداً لبيعها في األسواق.
ولكـــن كيف ســـيكون شـــعورك لو نزلـــت بمنتجك
الجديد إلى الســـوق ،فوجدت عشـــرات الشركات
الكبرى تنفّذ وتبيع العديد من النســـخ المقلَّدة من
منتجك فو َر أن سم َع ْت عنه في وسائل اإلعالم؟!
وهل ســـتكون راضياً إذا لم تجد مكاناً في السوق
لمنتجك الذي قـــد بذلت َّ
كل طاقتك وجهدك فيه،
وقد حصل غي ُرك على األرباح المادية واإلعالمية؟
بالطبع إ َّنه شعور غير مرغوب فيه أبداً .فهل هناك
طريقة ما لكي تضمن حقوقك المالية واإلعالمية
مـــن هذا المنتج الذي بذلت فيه جهداً ووقتاً وماالً
من أجل إخراجه إلى النور؟
ور ّداً علـــى كل هذا التســـاؤالت أقـــ َّرت دول العالم
يسمى الملكية الفكرية .وهي حصول الشخص
ما َّ

والمجموعـــة علـــى حصر ّيـــة االســـتفادة األدبيـــة
(اإلعالميـــة) والتجاريـــة مـــن مختلـــف المنتجات
الفكريـــة التـــي قاموا بإبداعهـــا وتأليفها على غير
مثال ســـابق ،كاالختراعـــات والمؤ َّلفات واألعمال
ٍ
الفن ّيـــة ،بحيـــث يتم منـــع اآلخرين من االســـتفادة
اإلعالميـــة والتجاريـــة مـــن تلـــك المنتجـــات إال
بموافقـــة رســـمية م ّمـــن أنتجوهـــا .ولكـــون هـــذا
المفهـــوم القانونـــي جديـــداً على العالـــم فال تزال
القوانيـــن والشـــروط الخاصـــة بالملكيـــة الفكرية
تختلـــف من دولـــة إلى أخرى ،مع بقـــاء العديد من
أوجه التشابه بينها في هذا المجال.
وتتيـــح أنـــواع الملكية الفكريـــة المختلفـــة ّ
لملك
المنتجات الفكرية قســـمين من االســـتفادة ،األ ّول
يتم ّثـــل في االســـتفادة األدبيـــة (اإلعالمية) ،والتي
يمكـــن تعريفها بأ َّنها« :الحقوق المعنوية للشـــخص
أو المجموعـــة المبدعـــة للمنتج الفكـــري الجديد
الـــذي ليس له مثيل ســـابق بأن تنســـب ذلك النتاج
الفكـــري إليها ،لكونهـــا أ ّو َل من فكرت فيه ،وقامت
بتوثيـــق ذلك ،ومنع أي شـــخص أو مجموعة أخرى
من ا ّدعاء نسبة المنتج إليها».

رواد أعمــــال تطويــر الــذات

أ َّمـــا الثاني فيتم ّثل في االســـتفادة التجارية والتي
يمكن تعريفها بأ ّنها« :الحقوق القانونية للشـــخص
أو المجموعـــة المبدعـــة للمنتج الفكـــري الجديد
الـــذي ليـــس لـــه مثيل ســـابق فـــي اســـتغالل هذا
المنتـــج الفكري تجارياً من حيث النســـخ والتنفيذ
والبيع واالســـتيراد والتصدير وغير ذلك من طرق
االســـتفادة التجارية ،ومنع أي شخص أو مجموعة
أخـــرى مـــن فعـــل ذلـــك ّإل بموافقة الشـــخص أو
المجموعة المبدعة للمنتج الفكري».
ويختلـــف نطـــاق الحمايـــة الفكرية التـــي يمكن أن
يحصـــل عليها منتجـــك بناء على طريقـــة الملكية
الفكريـــة التـــي تطلبها لـــه ،فبعض طـــرق الملكية
الفكريـــة ال تحمي منتجـــك إذا قام أحدهم بإعادة
تنفيـــذه بعـــد القيام ببعـــض التعديالت البســـيطة
عليـــه ،والبعـــض اآلخر يحمـــي األفـــكار التي بُني
عليهـــا منتجك الفكري ،فلو قـــام أحدهم ببناء أي
منتج فكري آخر على تلك األفكار نفســـها َفسيحقُّ
لك محاســـبته ،كما يختلف نطاق الحماية الفكرية
بحســـب التغطية الجغرافية التي تشـــملها الملكية
الفكريـــة التـــي تطلبهـــا ،فهنـــاك ملكيـــات فكريـــة
تحمـــي منتجك في دولة واحدة (كبـــراءة االختراع
األمريكيـــة) ،وهناك ملكيات فكرية تحمي منتجك
فـــي أكثـــر مـــن ثالثيـــن دولـــة ( كبـــراءة االختراع
األوروبيـــة) ،وبعضهـــا يحمي منتجك حـــول العالم
(كحقوق النســـخ) ،لذا يمكنـــك اختيار نوع الملكية
الفكرية المناسبة لمنتجك من خالل ما يأتي:
اختيار نوع الحماية الفكرية
تختلـــف أنـــواع الملكيـــات الفكريـــة التـــي ابتكرها
القانونيـــون من حيث حجم الحماية القانونية التي
تكفلها كل ملكية فكرية ،وطبيعة المنتجات الفكرية
المناســـبة لها ،وذلـــك يؤ ّدي إلى اختـــاف المزايا
والعيـــوب لـــكل ملكيـــة فكرية؛ لـــذا يعـــ ُّد اختيارك
لطريقـــة الملكيـــة الفكريـــة المناســـبة لمنتجـــك
ّ
ولخطتك التســـويقية مهماً جداً في ســـبيل تحقيق
الحمايـــة الفكريـــة المطلوبة ،ويمكنـــك اختيار نوع
الملكيـــة الفكرية وطريقتها بحســـب طبيعة عملك
والمنتج الخاص بك:

النشر اإلعالمي
وهو نشـــر أفـــكار ومعلومـــات منتجـــات في إحدى
ّ
المجـــات المعروفـــة ،أو الظهـــور أو
الصحـــف أو
اإلعالن عن كامل تلك التفاصيل في أحد البرامج
التلفزيونيـــة أو اإلذاعية ،ث َّم الحصول على نســـخة
مؤ َّرخـــة من تلـــك الصحيفة أو المجلّـــة أو الظهور
التلفزيونـــي أو اإلذاعـــي ،ومـــن خاللهـــا تثبيـــت
يدعي
أســـبقيتك إلى المنتج الفكري أمـــام كل من َّ

حصرية
الملكية الفكرية هي حصول الشخص والمجموعة على
ّ

االستفادة األدبية (اإلعالمية) والتجارية من مختلف المنتجات الفكرية
مثال سابق ،كاالختراعات
التي قاموا بإبداعها وتأليفها على غير
ٍ

َّ
الفنية ،بحيث يتم منع اآلخرين من االستفادة
والمؤلفات واألعمال
ّ

ممن أنتجوها
اإلعالمية والتجارية من تلك المنتجات إال بموافقة رسمية ّ
أحقيته بذلك بعد تاريخ النشـــر اإلعالمي الخاص
بـــك .وتع ُّد هـــذه الطريقة ســـهلة لحمايـــة الحقوق
األدبيـــة (اإلعالميـــة) ،وهـــي غالباً ال تســـتغرق أي
وقت ،وال تســـتدعي أي تكاليف ،وقد تســـتطيع من
خاللها تحقيق شهرة إعالمية.
ولكـــن لهذه الطريقة ســـلبيات ،وتكمن خطورتها في
أي حقوق تجارية لألفكار
أ ّنها قد تتســـبب في إلغاء ّ
والمعلومات المنشورة سواء أكان ذلك لك أم لغيرك،
فقـــد ال يوافـــق مكتـــب بـــراءة االختراع فـــي معظم
األحيـــان على إعطائك براءة االختـــراع لفكرتك إذا
علم أ ّنك قد نشرتها بشكل غير مبرر في اإلعالم.
براءة االختراع
وهذا يم ّكن من تســـجيل األفكار الجديدة لمنتجك
تقنياً وحفظهـــا ،بحيث تمنع الجهات المختصة أي
شـــخص أو مجموعة من استغالل األفكار الجديدة
فـــي منتجك تجارياً في أي منتجات أخرى من دون
موافقتك الرســـمية ،ســـواء أكانت تلـــك المنتجات
تشـــابه منتجـــك أو ال ،وهي أشـــهر أنـــواع الملكية
الفكرية ،وأكثرها استعماالً من قِ بل ر ّواد االختراع.
هذه الطريقة تضمـــن الحقوق األدبية (اإلعالمية)
والتجاريـــة ألفكار منتجك ســـواء ت ّم اســـتغاللها أم
بعضها في منتج آخر .كما أنَّ هذه الطريقة تضمن
لك مختلف الحقوق األدبية (اإلعالمية) والتجارية
لمدة طويلة نسبياً ( 20سنة على األغلب).
ويمكنـــك من خالل ما ســـبق اختيار طـــرق الملكية

الفكرية التي تناســـب منتجك ،وتبدأ في التخطيط
الســـتخراجها فور تأكدك من نتائج تقييم المعايير
التي قمت بها ،علماً أنه من األهمية بمكان التركيز
على كيفية استخراج (براءة االختراع)؛ أل ّنها األكثر
ً
اســـتعمال مـــن قِ بـــل رواد االختراع حـــول العالم.

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أ ّنـــه توجد أنـــواع أخرى من
وسائل حماية الملكية الفكرية لم تذكر في القائمة
الســـابقة؛ أل ّنها غير معترف بها في عدد غير قليل
مـــن الدول مثـــل :براءة االختـــراع المصغَّـــرة ،ولها
مســـميات أخرى مثـــل "نمـــوذج المنفعـــة" و" براءة
االبتـــكار" ،وهي مثل بـــراءة االختـــراع العادية لكن
الحصول عليها أســـهل وأســـرع وأقل تكلفة ،ولكنها
ذات مـــدة حمايـــة أقـــل ،وكذلـــك بـــراءة االختـــراع
المؤ ّقتة ،والتي تعطي منتجك مهلة قصيرة بشـــرط
أن تقـــدم خالل هـــذه المهلـــة طلب بـــراءة اختراع
عادية للمنتج ،وإال أصبحت براءة االختراع المؤ ّقتة
تلك عديمة الفائدة.
ويمكنـــك أن تحصل علـــى المزيد مـــن المعلومات
عن وســـائل حماية الملكية الفكريـــة المختلفة من
خـــال زيارتـــك للجهـــات المختصة بتلـــك الدولة،
واالستفســـار منها مباشـــرة ،أو مـــن خالل مصادر
المعلومـــات الخاصـــة بالملكيـــة الفكريـــة ،والتـــي
يمكنـــك البحـــث عنهـــا مســـتفيداً مـــن النصائـــح
المذكـــورة لدى المنظمة الدوليـــة للملكية الفكرية،
والتي تقـــ ّدم نصائح حول حمايـــة الملكية الفكرية
مجاناً وفي مختلف اللغات  ...يتبع
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بعيد ًا عن كونه ش ــبكة اجتماعية تس ــمح لنا بمشاركة ذكرياتنا عبر
الص ــور ،أصب ــح انس ــتغرام خ ــال فترة قصيرة أداة فعالة لتس ــويق
المحتوى والبيع وبناء جمهور لألفراد والعالمات التجارية ،ومثله
كمثل أي شبكة تواصل اجتماعي هناك طرق ذكية وفعالة الستخدام
ملف ــك الش ــخصي ،س ــنعرض علي ــك عش ــرة إس ــتراتيجيات لزي ــادة
فاعلية حس ــابك وزيادة عدد المتابعين الحقيقيين بمرور الوقت.
 1اعتمد إستراتيجية تسويق واضحة األهداف
حدد أهدافك على الشـــبكة ومن هو جمهورك المســـتهدف؟ ما
هـــي نقاط الضعـــف والقوة والتحديـــات؟ ما القصـــة التي تريد
عرضها؟ ويجب أن تتوافق أهدافك على انســـتغرام مع أهدافك
التسويقية األوسع.
 2صياغة ملف شخصي جذاب
أنـــه العمـــود الفقـــري لوجـــودك علـــى انســـتغرام ،وهـــو البوابة
التعريفيـــة األولى للمتابعين الجدد ،فمن خالل  150حر ًفا وضح
هوية عالمتك التجارية بشكل جذاب .
 3الربط مع شبكات التواصل االجتماعي األخرى
شـــارك رابطـــاً إلـــى ملفك الشـــخصي علـــى انســـتغرام ،وحفز
المتابعيـــن علـــى الشـــبكات االجتماعيـــة األخـــرى كالفيس بوك
وغيرهـــا للتحقـــق مـــن ذلـــك .و أظهر بعـــض أفضل مشـــاركات
انســـتغرام على قنواتك األخرى عن طريق اســـتخدام اإلعالنات
المدفوعة  ،وال تستبعد أدوات اتصال أخرى كالبريد اإللكتروني
أو تلـــك الغيـــر المتصلة باإلنترنـــت ،مثل :تغليـــف المنتجات ،أو
بطاقات العمل ،أو الالفتات في حدث أو متجر.
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 4مشاركة محتوى مقنع وجذاب
يجب أن يكون كل شيء تنشره على انستغرام مثي ًرا
لالهتمام لمتابعيك ،وســـيكون هدفك هو إعالمهم
ومشـــاركتهم وترفيههم بالمحتـــوى ويجب أن تكون
العناصـــر المرئيـــة جذابـــة وتســـاعد فـــي تحقيق
الهـــدف .ويفضـــل ارفـــاق الصور بقصـــص ممتعة
ســـواء كانـــت خيالية أو حقيقية فهـــي تضفى نوعاً
من االرتباط مع األحداث واألشـــخاص ،مما يمنح
للعالمه التجارية مميزات لدى متابعيها.
 5أحسن استخدام الهاشتاج
استخدم وظيفة البحث داخل انستغرام للعثور على
الهاشـــتاج الشـــائعة المتعلقة بالمنتج أو الخدمة أو
الصناعـــة ،ثم قـــم بإعـــداد صور مختلفـــة وأفضل
من المنشـــور عن منتجك وتعلم من منافســـيك وقم
بالنشـــر علـــى نفـــس الهاشـــتاج ،ثم ابتكر هاشـــتاج
خاصة بك والتي ستحفز جمهورك لمشاركة الصور
ذات الصلة بعالمتك التجارية.
 6االستمرارية
أن النشر اليومي سيزيد من عدد المتابعين بأربعة
أضعاف ســـرعة نشـــرهم أقل من مـــرة واحدة في
األســـبوع ،ويجـــب عليـــك التواصـــل الدائـــم مـــع
المتابعيـــن مـــن خالل الـــرد على تعليقاتهم ونشـــر
صور مختلفة كل يـــوم ،وكن ذكياً في اختيار الوقت
المناسب للنشر والذي يتناسب مع تواجد جمهورك
على االنستغرام.
 7متابعة المنافسين
هـــذا يمنحك فرصـــة جيدة للتعلم واالســـتفادة من
أخطاء الغير ،والمقارنة ومعرفة اهتمامات األفراد
لتقديم األفضل.
 8عمل إشارة "تاج" لألعضاء

يعمل وضع العالمات على شخص ما على تشجيعهم
على المشاركة في الموضوع ومشاركتها مع اآلخرين،
واطلب من المتابعين وضع عالمة ألصدقائهم وهذا
يمكن أن يســـاعد في كشف حسابك على انستجرام
إلى شـــبكة أكبر من األشخاص .كما أن ضع عالمة
"تاج" لموقعك يســـاعد ذلك علـــى التعريف بموقعك
وزيادة متابعى انستغرام.
 9االعتماد على المسابقات
تعد من أهم وســـائل الجذب والتشـــويق ،فإذا قمت
بعمل مســـابقات باستمرار ســـيكون لها تأثير قوى
فـــى زيـــادة المتابعيـــن وزيادة عـــدد الزيـــارات إلى
موقعـــك علـــى الويـــب .ويمكنـــك كذلـــك من خالل
االعالنـــات اســـتهدف جمهـــورك حســـب الموقـــع
والمعلومـــات الســـكانية والمســـتخدمين اآلخريـــن
وحتى السلوكيات واالهتمامات األساسية.
 10مقاطع الفيديو المباشرة
وهو اتجاه جديد ومتطور على الشبكات االجتماعية،
وهـــو مثالـــي لتغطيـــة األحـــداث المباشـــرة مثـــل
المؤتمـــرات أو التجمعـــات االجتماعيـــة أو العروض
الترويجية داخل المتجر.
وأخيراً توفر لك أدوات تحليالت انستجرام للبيانات
معلومـــات حول عدد مـــرات الظهور لكل مشـــاركة ،
إلى جانـــب مدى الوصول والمشـــاركات العليا وغير
ذلك .يمكنك ً
أيضا العثور على معلومات ديموغرافية
حول متابعيك ،بما في ذلك الجنس والعمر والموقع.
يمكن أن تساعدك مراجعة هذه البيانات على أساس
منتظم في تحديد المجاالت التي يمكنك فيها تعديل
إستراتيجيتك لمساعدتك في الحصول على المزيد
من المتابعين على انستجرام.

رواد أعمــــال مهــارات

4

4

علــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون مــن الصعــب إيجــاد
الوقــت الكافــي لالنتهــاء مــن المهــام اليوميــة فــي
العمــل ،إال أن هنــاك العديــد مــن التطبيقــات التــي
تُســهل القيــام بذلــك ،دعونــا نلقــي نظــرة علــى
أربعــة تطبيقــات مهمــة تســاعدك فــي ذلــك.

التعامل المباشر أو الغير مباشر مع العميل فن يحتاج لذكاء اجتماعي وذهن متقد ،وأنت كمسوق عليك
معرفة كيفية تحليل نفسية العميل ومعرفة احتياجاته وقراءة أفكاره من بين السطور ،فيما يأتي  4كتب
تعزز مهاراتك في التعامل مع العمالء:

زبائن مدى الحياة (المؤلف :كارل سيول)

يختصــر كارل ســيول خبرتــه الطويلــة فــي تجــارة الســيارات فــي تســع قواعــد
ســتمكنك مــن زيــادة والء عميلــك ليصبــح عميـ ًـا مــدى الحيــاة ،إن هــذا الكتــاب
ال يقــدم الــدروس المســتفادة مــن صناعــة وتجــارة الســيارات فحســب ،ولكنــه
يقــدم فــي الوقــت نفســه مجموعــة مــن القواعــد الهامــة لنجــاح كل مــن يعمــل
فــي مجــال بيــع الســلع االســتهالكية وتســويقها .عندمــا تعامــل عميلــك بطريقــة
صحيحــة يكــون االحتمــال األكبــر أنــه ســيعود ويشــتري منــك مــرة ثانيــة وثالثــة
ورابعــة ،ويســتمر علــى هــذا الحــال.

1

التأثير ،علم نفس اإلقناع  -د .روبرت سيالديني

يتنــاول الكتــاب علــم التأثيــر واإلقنــاع بالدراســة والبحــث والتحليــل ويشــرح
مجموعــة مــن التكتيــكات واالســتراتيجيات التــي تســتخدم فــي عمليــة اإلقنــاع
وكســب التأييــد ،وربمــا يعتبــر هــذا الكتــاب مــن أعمــدة كتــب اإلقنــاع ألن
ِ
يكتــف بالبحــث والدراســة فــي األكاديميــة فقــط،
الكاتــب د .ســيالدينى لــم
بــل قضــى أكثــر مــن  3ســنوات مــن عمــره وســط أهــم ممتلكــي القــدرة علــى
اإلقنــاع مــن سماســرة وبائعيــن وحتــى الناشــطين االجتماعييــن ورجــال الديــن
و جامعــي التبرعــات ليــدرس الموضــوع عمليــاً علــى أرض الواقــع.

... OVER :EDIT ADD TEXT TO PHOTOS

2

معدي  -تأليف جونا برجر

هــل تســائلت لمــاذا تنتشــر بعــض األفــكار والمنتجــات بيــن النــاس بشــكل
مذهــل؟ وهنــا يقــدم لــك مؤلــف الكتــاب جونــا برجــر اإلجابــة في كتابــه "معدي"
صنــف علــى أنــه أفضــل كتــاب تســويق لعــام  ،2014ألنــه يحتــوى علــى
الــذي ُ
مــا هــو أشــبه بالخلطــة الســحرية النتشــار األفــكار والمنتجــات ،ويؤكــد جونــا
ان اإلعالنــات وحدهــا ال تفعــل ذلــك إلن النــاس ال يحبــون اإلعالنــات بقــدر
مــا يحبــون الحديــث إلــى بعضهــم البعــض ومشــاركة القصــص و االنغمــاس فــي
القيــل والقــال وهنــا البدايــة.

3

فك الشفرة  -للكاتب فيل باردن

ُّ
يفــك المؤلــف شــفرةَ «األكــواد الســرية» للمنتجــات والخدمــات
ليفســر
ِّ
ً
ً
ً
ســبب شــراء النــاس لهــاُ ،مقدمــا إطــارا عمل ًيــا وإرشــادات للممارســات
َ
التســويقية اليوميــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة توظيــف هــذه المعرفــة إلدارةٍ أكثــ َر
فعالي ـ ًة للعالمــات التجاريــة؛ بــد ًءا مــن اإلســتراتيجية وحتــى التنفيــذ وتطويــر
المنتجــات الجديــدة .إن هــذا الكتــاب ــــ بمــا يضمــه مــن دراسـ ِ
ـات حالـ ٍـة ــــ ال
ومصممــي الويــب،
غنــى عنــه للمتخصصيــن فــي التســويق والدعايــة واإلعــان،
ِّ
ِّ
ومصممــي الرســوم،
والمصمميــن الصناعييــن،
ومديــري البحــث والتطويــر،
ِّ
ـخص ِ ّ
يركــز عملُــه أو اهتما ُمــه علــى معرفــة الســبب
وفــي واقــع األمــر ألي شـ ٍ
وراء ســلوكيات المســتهلكين.

 ... HI TRANSLATEمــع أكثــر مــن  60لغــة مختلفــة
يعــد مــن افضــل تطبيقــات الترجمــة التــي تفوقت على
مترجــم جوجــل نفســه ،وتســتطيع مــن خاللــه ترجمــة
فوريــة ألي شــي تطلبــه ،كمــا يمكنــك الترجمــة عــن
طريــق توجيــه الكاميــرا نحوا لغات أجنبية مكتوبة على
الطرقــات أو المتاجــر ويتميــز بســهولة اســتخدامه.

4

خــاص بتصميــم الصــور مــن خــال التعديــل عليهــا مــن
خــال العديــد مــن القوالــب واألدوات الرائعــة ،تســتطيع
مــن خاللــه إضافــة عالمــات رائعــة لمشــروعك التجــاري
أو الشــخصي.

 ... FAST FINDERيقــدم الكثيــر مــن الحلول للمشــاكل
بحيــث يُم ّكنــك مــن البحــث عــن مــا تريده من بيــن األالف
مــن الملفــات كل مــا عليــك هــو إدخــال اســم التطبيــق أو
الملــف ،وســيقوم التطبيــق تلقائي ـاً بالبحــث عــن طلبــك
هــذا بوقــت قصيــر.

 ... DISK DIGGERيُم ّكنــك مــن اســترجاع جميــع
صــورك المحذوفــة والمفقــودة التــي قمــت بحذفهــا
أو فقدانهــا ،ويعمــل التطبيــق بكفــاءة عاليــة عكــس
التطبيقــات األخــرى.
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تكنولوجيـــا

قطاع التجزئة في الشرق األوسط يتبنّ ى نماذج التسويق اإللكتروني الستقطاب العمالء في العصر الرقمي"

ـــــــــ

تشــهد ســلوكيات وتوقعــات المســتهلكين فــي منطقة الشــرق األوســط
تغيــرات متســارعة ،فــي الوقــت الــذي يتطلــع فيــه تجــار التجزئــة
إلــى المضــي قدم ـاً فــي مواكبــة االتجاهــات الناشــئة بيــن أوســاط
العمــاء ،وفق ـاً لمــا جــاء فــي دراســة حديثــة صــادرة عــن "أورينــت
بالنيــت لألبحــاث" ،الوحــدة المســتقلة التابعــة لـــ "مجموعــة أورينــت
بالنيــت" ،وشــركة "جــال وكــراوي لالستشــارات اإلداريــة".
ولفتـــت الدراســـة إلى أنّ تجـــار التجزئة يضعـــون تركيزهم بالدرجة
األولـــى على تعزيز تجربـــة العمالء ،في محاولـــة لالرتقاء بقدراتهم
التنافســـية ضمن األســـواق المســـتهدفة واســـتقطاب انتباه شريحة
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أوســـع مـــن المشـــترين .وعلى الرغـــم من المحـــاوالت المســـتمرة،
يشـــهد الوقت الراهن تراجعاً ملموساً في مستويات الوالء للعالمات
التجارية ،حيث يميل المســـتهلكون في كثير من األحيان إلى االبتعاد
عن شـــراء عالماتهم التجارية المفضلة وتبني خيارات أخرى تضمن
تحقيق قيمة أفضل مقابل المال .وتأتي نتائج دراسة "أورينت بالنيت
لألبحـــاث" و"جالل وكراوي لالستشـــارات اإلدارية" متوافق ًة مع رؤى
واستنتاجات "ماكينزي" ( ،)MCKINSEYشركة االستشارات اإلدارية
العالميـــة ،والتي أشـــارت إلى تزايد إنفاق المســـتهلكين في الشـــرق
األوســـط على التسوق اإللكتروني ،بالتزامن مع تنامي الوعي وتزايد

تكنولوجيـــــا دراســات وآراء

الحــدود الفاصلــة بيــن نموذجــي التســوق
اإللكترونـــي والتقليـــدي غيـــر واضحـــة
المعالـــم ،حيـــث يتجـــه المســـتهلكون

فـــي الوقـــت الراهـــن إلـــى الدمـــج بيـــن
النموذجيـــن خـــال تجـــارب الشـــراء،

األمـــر الـــذي يفســـر اســـتمرار تواجـــد

متاجـــر التجزئـــة التقليديـــة علـــى الرغـــم

مـــن النمـــو المطـــرد الـــذي يشـــهده
ً
إقليميـــا
قطـــاع التجـــارة اإللكترونيـــة

االهتمام بتحقيق القيمة مقابل المال ،فض ً
ال عن انخفاض
مســـتويات الوالء للعالمات التجارية .وتماشياً مع االتجاه
الجديـــد ،أصبحت العالمات التجارية تعتمد بشـــكل أكبر
على تبنّي النماذج الذكيـــة والقائمة على البيانات لتقديم
تجارب تسوق متكاملة تحقق رضا العمالء.
وأفـــادت نتائج الدراســـة بأنّ معظم أعمار المتســـوقين
عبـــر اإلنترنـــت غالباً مـــا تتـــراوح بيـــن  25و 44عاماً،
ّ
المطـــرد في نطاق شـــريحة
علـــى الرغـــم من االتســـاع
عمـــاء التســـوق اإللكترونـــي .وتـــرى شـــركات التجزئة
أن اإلعالنـــات المدفوعة تعتبر إحـــدى األدوات الفعالة
للوصـــول إلـــى هذه الشـــريحة المســـتهدفة ،فض ً
ال عن
االســـتفادة من المزايا اإلضافية التي توفرها المنصات
اإلعالنيـــة ،مثـــل عـــرض المنتجـــات وإعـــادة التســـويق
واإلعالنـــات التســـويقية .وبالمقابـــل ،تتيـــح توصيـــات
المنتجـــات المخصصة والقائمة على تكنولوجيا "الذكاء
االصطناعـــي" عبر المنصـــات اإللكترونية فرصة هامة
لتجـــار التجزئـــة لضمان الحصول علـــى أفضل النتائج،
وهو ما أكدته "مايكروســـوفت" ( )MICROSOFTو"وبيه.
إس.إف.كيـــه" ( )PSFKفي كتابهما الصادر بعنوان "دليل
اتجاهـــات البيع بالتجزئـــة RETAIL TRENDS( "2020
.)PLAYBOOK 2020
وتشـــير أبحاث متخصصة إلى أن منطقة الشرق األوسط
وشـــمال إفريقيا هي المنطقة األســـرع نمواً بين أســـواق
التجارة اإللكترونية ،وتعتبر دولة اإلمارات األكثر تقدماً في
مجال التجارة اإللكترونية على المســـتوى اإلقليمي ،تليها
المملكـــة العربية الســـعودية .وتوقعت دراســـة متخصصة
حول التجارة اإللكترونية أجرتها شركة "فيزا إنك" (VISA
 )INCفـــي يونيو  2019بأن يحقق قطاع التجزئة في دولة
اإلمارات ،بشقيه التقليدي واإللكتروني ،نمواً ملموساً في
اإليـــرادات بمـــا يصل إلـــى  63.8مليـــار دوالر بحلول عام
 .2023وبالمقابل ،صنفت شركة "ديلويت" ()DELOITTE
في تقريرها الســـنوي الصادر بعنـــوان "القوى العالمية
فـــي تجارة التجزئة" ،كل من "مجموعة اللولو" و"شـــركة
ماجـــد الفطيـــم القابضة" فـــي دولة اإلمـــارات من بين
أفضل  250شـــركة اســـتطاعت تحقيـــق أقوى معدالت
النمو خالل السنة المالية 2017

"اتصاالت" العالمة التجارية األكثر قيمة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا

ـــــــــ

حصــدت مجموعــة اإلمــارات لالتصــاالت "اتصــاالت" مؤخــراً لقــب العالمــة التجاريــة األقــوى فــي قطــاع
االتصــاالت فــي منطقــة الشـــرق األوســط وأفريقيــا مــن قبــل وكالــة "برانــد فاينانــس" العالميــة ،والتــي
اســتحقتها بفضــل اســتراتيجيتها المبتكــرة إلثــراء تجربــة العمــاء ،وقدرتهــا علــى التكيــف الســـريع مــع
المتغيــرات الديناميكيــة الرقميــة فــي األســواق التــي تعمــل فيهــا ،وكذلــك مبادراتهــا الناجحــة فــي نشـــر
العالمــة التجاريــة علــى مســتوى العالــم وتعزيــز التفاعــل مــع عمالئهــا .ووفقـاً للتقريــر الصــادر مؤخــراً فقــد
بلغــت قيمــة محفظــة العالمــة التجاريــة لمجموعــة اتصــاالت إلــى مــا يقــارب  11مليــار دوالر ،والتــي تضــم
تحــت مظلتهــا عــدداً مــن العالمــات التجاريــة مثــل (اتصــاالت مصـــر ،اتصــاالت أفغانســتان ،موبايلــي فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،اتصــاالت المغــرب ،يوفــون""UFONEو PTCLفــي باكســتان).

تعزيز دور الكوادر النسائية في المهارات الرقمية وإدارة المشاريع

ـــــــــ

بتنظيـــم مـــن مجموعة ســـيرا و  ،WOMEN IN TECH DUBAIاجتمعت حوالي 30ســـيدة من المديرات
التنفيذيات ورائدات األعمال وغيرهن من رائدات القطاع التكنولوجي ،وذلك لتسليط الضوء على أهمية
استقطاب المزيد من النساء للعمل في المجاالت التكنولوجية وغيرها من المسارات المهنية الواعدة.
وتتخـــذ (المـــرأة في عالـــم التكنولوجيا) من دولـــة اإلمارات مق ًرا لهـــا ،وتركز على توفيـــر ح ّيز للتفاعل
والتواصـــل بين النســـاء العامالت في المجـــاالت التكنولوجية ،والمهتمات باكتســـاب المزيد من المعارف
والخبرات في شـــتى المجاالت .وتســـتضيف المجموعة بصورة دورية فعاليات تهدف إلى تمكين النســـاء
من مشـــاركة تجاربهن حول العمل في القطاع ،بالتزامن مع تنظيم جلســـات تعليمية تشـــرف عليها النساء
بشكل رئيسي.
وأكدت ســـيلفيا لوبو ،مديرة إدارة المشاريع في قسم تخطيط تكنولوجيا المعلومات والهيكلية المؤسسية
لدى مجموعة ســـيرا" ،على ضرورة مواكبة المتغيرات المتســـارعة على صعيد توجهات ومتطلبات قطاع
إدارة المشـــاريع .ولفتت إلى دور مكتب إدارة المشـــاريع في المساعدة بنجاح واستمرارية المشاريع ،وهو
أمر بالغ األهمية بالنسبة للشركات التي تطمح إلى إضافة قيمة ملموسة إلى أعمالها.
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إنفينيتي تعزز أبرز نماذجها في عام  2020بجيل جديد من نظم الترفيه والمعلومات

ـــــــــ

طورت "إنفينيتي‘ جي ً
ال جديداً من نظم الترفيه والمعلومات إلضافتها إلى أبرز نماذجها المرتقبة في
عام  .2020ومع التحديثات التي ستحظى بها سيارات  Q50, Q60, QX50والنموذج الرائد  QX80هذا
العـــام ،يمكـــن للمالكين الحصول علـــى مجموعة من الخواص الجديدة والمتميـــزة .وتم تزويد النظام
وسيحسن تجربة القيادة ويُبقي
بشاشـــة مزدوجة عالية الدقة تحمل اســـم '،'™INFINITI INTOUCH
ّ
السائقين على اتصال أفضل خالل تواجدهم على الطريق.
محســـنة تعتمد على معالج جديد وأكثر ســـرعة ليحظى الســـائقون
وســـيتضمن النظام واجهة تحكم
ّ
بتجربـــة مط ّورة .وتوفر وحدة البلوتوث المقترنة بميكروفون عالي الدقة مســـتوى أفضل من الوضوح
خالل المكالمات الهاتفية واألوامر الصوتية ،فض ً
ال عن ضمان استقرار أكبر خالل االتصاالت.

جامعـــة محمد بـــن راشـــد للطـــب والعلوم
الصحية وشـــراكة مع مستشـــفى مورفيلدز
دبي للعيون

ـــــــــ

أبرمت جامعة محمد بن راشـــد للطب والعلوم الصحية
اتفاقيـــة شـــراكة مع مستشـــفى مورفيلدز دبـــي للعيون
بهدف االرتقاء بمســـتوى جـــودة التعليـــم والتدريب في
طب العيون ،والذي يعتبر جزءاً أساسياً ضمن
تخصص ّ
ّ
ً
فضـــا عن تزويـــد الطلبة بتدريب
منهـــاج كليـــة الطب،
إكلينيكي لم ّدة أســـبوعين في المستشفى .وقام الدكتور
عامر أحمد شـــريف من جامعة محمد بن راشد للطب
والعلـــوم الصحية؛ وديفيد بروبرت والهادي حســـن من
مستشـــفى مورفيلـــدز للعيون فـــي لندن ودبـــي؛ بتوقيع
االتفاقيـــة فـــي  21يناير في حرم الجامعـــة بمدينة دبي
الطبية.
وبموجب هذه الشراكة ،يتولى مستشفى مورفيلدز دبي
للعيون إعـــداد وتقديم المـــواد التعليمية والمحاضرات
المتعلقة بتخصـــص طب العيون لطلبة كلية الطب ،كما
ســـيصمم المستشـــفى مخططـــاً تعليمياً ســـنوياً يغطي
موضـــوع طب العيـــون ،ويزود الطلبة بالمـــواد التعليمية
ذات الصلة ،فض ً
ال عن اإلشراف على البرنامج بأكمله.
وســـيوفر التدريـــب اإلكلينيكـــي والـــذي يســـتمر لمـــدة
أســـبوعين فرصة لطلبة الجامعـــة مرافقة متخصصي
طب العيون عن قرب أثناء مزاولتهم لعملهم ،مما يرتقي
بتجربتهم التعليمية ،ويعزز خبرتهم العملية.
وتأتـــي هذه االتفاقيـــة تعزيزاً لرؤيـــة جامعة محمد بن
راشـــد للطب والعلـــوم الصحية ،ومـــدى التزامها بإثراء
معـــارف طلبتهـــا بتجربة تعليمية ثريـــة ،وإضفاء معرفة
ً
فضـــا عن مضاعفة مســـتوى
نظريـــة وعمليـــة جيدة،
اطالعهـــم العملي والمباشـــر على ممارســـات الرعاية
الصحيـــة الحديثـــة ،لتهيئـــة متخصصيـــن وقيادييـــن
استثنائيين في مجال الرعاية الصحية.
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بيجو  ...تنهي العام  2019بمبيعات قياسية

ـــــــــ

حقّقـــت "‘بيجـــو" نمواً كبيراً بمبيعاتها اإلجمالية وصلت نســـبته إلى  72بالمئة فـــي مجلس التعاون الخليجي
خالل  2019التي أصبحت سنة مبيعات قياسية في المنطقة لدى المصنِّع الفرنسي العريق للسيارات.
ولقد تمتّعت مركبات ‘بيجو’ التجارية بنجاح كبير عبر زيادة ســـنوية في مبيعاتها بنســـبة  % 84مع تسجيل كل
من طرازي ‘إكسبرت’ ( )EXPERTو’ترافلر’ ( )TRAVELLERزيادة فاقت الضعف في أعداد المركبات المباعة
منهما .إلى جانب هذا ،شهدت السنة الماضية إطالق مركبة ‘بارتنر’ ( )PARTNERالجديدة كلّياً للعام 2020
والتي ترســـي معايير جديدة ضمن الفئة  Bمن مركبات الفان ،وتُع ّد األولى بفئتها التي تتض ّمن قياســـياً تقنية
 ®I-COCKPITالشهيرة من العالمة التجارية الفرنسية وتوفر مستويات غير مسبوقة من الرقي والعمالنية.

تكنولوجيــا

شــــــركات

باسيفيك برايم في دبي أفضل شركة وساطة فردية لعام 2019

ـــــــــ

الجائزة لممثلي شركة "باسيفيك برايم" في دبي

حصلت "باسيفيك برايم" ،إحدى شركات الوساطة الرائدة في مجال التأمين ،على جائزة أفضل
شـــركة وساطة فردية لعام  .2019وتســـلّمت الشركة الجائزة خالل ندوة "سيجنا بارتنر" (منطقة
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا) مؤخراً في كيب تاون ،جنوب أفريقيا .وق ّدم كل من ريتشارد
ريلســـون (مدير شـــؤون المبيعات وإدارة العمالء في "سيجنا" في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا) وجيروم دروش (الرئيس التنفيذي لشـــركة "ســـيجنا" في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا) وقال الرئيس التنفيذي جيروم دروش .." :تك ّرم هذه الجائزة مساهمات الشركة الفريدة
وتفانيها ،مما ساعدنا في إنشاء عروضنا في مجال التأمين الطبي الدولي الخاص وتوسيع نطاق
خدماتنا لصالح عمالئنا ،فالنهج المعتمد من قبل ’باســـيفيك برايم‘ مع عمالئها من الشـــركات
الصغيرة ومتوسطة الحجم وفي قطاع التأمين الصحي الفردي جعلها مختلفة ومميزة هذا العام.
وإننا نتطلع قدماً إلى مواصلة عالقتنا لتوفير التميز وتلبية احتياجات عمالئنا".

المبورغيني...تسجـــل أرقامــ ًا تاريخيـــة جديدة
أوتوموبيلي
ّ

ـــــــــ

تابعـــت "أوتوموبيلـــي المبورغينـــي" ( )AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.Aخالل الســـنة المالية 2019
التمتّـــع بنمو كبير على المســـتوى الدولي .فقد تم ّكـــن المصنّع اإليطالي للســـيارات الرياضية الفائقة من
تســـجيل نمو نســـبته  %43عبر رفع عدد الســـيارات المباعة من  5,750إلى  8,205سيارات جرى تسليمها
للعمالء حول العالم ،وبالتالي تكون العالمة التجارية قد تمتّعت بنمو في مبيعاتها على مدى تســـع ســـنوات
وسجلت رقم مبيعات تاريخي جديد§.
متتالية
ّ
قـــال ســـتيفانو دومانيكالي ،الرئيـــس والمدير التنفيذي لشـــركة "أوتوموبيلي المبورغينـــي"" :خالل عامين
فقـــط ،تم ّكنـــا من زيادة أرقـــام مبيعاتنا بأكثر من الضعف ،وهو نجاح ال يمكـــن المبالغة في تقديره .وهذا
يبرهن بوضوح على ق ّوة عالمتنا التجارية وجودة واستدامة منتجاتنا واستراتيجيتنا التجارية .وبالنظر إلى
متعدة االســـتعماالت  SUVالفائقة طـــراز "أوروس" ( ،)URUSفقد بِيع منها نحو 5,000
مركبتنـــا الرياضية
ّ
مركبـــة وهو رقم يقـــارب إجمالي حجم مبيعاتنا للعـــام  .2018وبفضل بعض المحتـــوى الجديد والتقنيات
الجديدة ،حافظت طرازات ســـياراتنا الرياضيـــة الفائقة ضمن عائلتي  V10و V12على نجاحها الكبير في
األســـواق .وبالتوازي مع هذا ،قمنا بتعزيز مســـتويات الوعي العالي حول عالمتنا التجارية ،باألخص بين
ّ
ليتخطى العدد
األجيال الشابة أكثر ،إذ استطعنا مضاعفة أعداد متابعينا على قنوات التواصل االجتماعي
للتقدم بجزيل الشكر
عد إنجازاً حقيقياً للفريق .وأو ّد أن أنتهز هذه الفرصة
ّ
حدود الـ 40مليوناً .وكل هذا يُ ّ
إلـــى كل عضـــو ضمن فريق عمل ’المبورغيني‘ نظراً لما يتمتّعون به جميعـــاً من إلهام والتزام كبيرين تجاه
عالمتنا التجارية ،والشكر موصول أيضاً إلى مساهمينا وشركائنا والمجموعة بأكملها لدعمهم المستمر".

كريغ ميور ،رئيس قطاع الموارد لدى شركة "إس إن سي -الفالين

"إس إن ســـي "الفالين" تفـــوز بعقد في
قطاع النفط والغاز من "الظفرة للبترول"

ـــــــــ

ســـتوفر "إس إن ســـي -الفالين" ،بموجب العقد
الممتد على تســـعة أشـــهر ،خدمـــات التصاميم
الهندســـية األوليـــة للمرحلـــة الثانيـــة مـــن حقل
"حليبة" الواقع في منطقة االمتياز التابعة لشركة
"الظفرة للبترول" .ويهدف المشـــروع إلى تطوير
المرافق السطحية بطريقة مثلى لمعالجة اإلنتاج
الطويل األجل وكذلك توقعات اإلنتاج المستقبلية
بالقـــرب من حقل "حليبة" .ويشـــمل نطاق العمل
المحدد بالعقد التحقق من الدراســـات النظرية
والتصميم ،وتنفيذ خدمات التصاميم الهندســـية
األوليـــة لتطويـــر المرافـــق الســـطحية المطلوبة
لمعالجـــة اإلنتاج من المصنع الرئيســـي ومناطق
االمتـــداد الشـــمالية والجنوبيـــة الخاصـــة بـــه،
والتخطيط التنفيذي ،وتصميم المرافق لمعالجة
اإلنتاج من مواقع محتملة أخرى مجاورة.
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سياحــــة

دانييل كورتيس ،مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق األوسط

سوق السفر العربي  2020يسلط الضوء على اتجاهات السفر الجديدة

ـــــــــ

أصبـــح المســـافرون من مختلف أنحـــاء العالم والذيـــن ينتمون إلى
جميـــع األجيال يمتلكون اهتماماً مشـــتركاً في األنشـــطة والتجارب
الســـياحية ،التـــي باتت تلعـــب دوراً مؤثراً وفي أغلـــب األحيان تقود
اتجاهـــات الســـفر الخاصة بهـــم .جاء ذلـــك وفقاً للبحـــث الجديد
الصادر عن "إكسبيديا جروب ميديا سوليوشنز".
ويؤكـــد البحث أن مفهوم التجـــارب الثقافية والتجـــارب التي يقوم بها
المســـافرون مرة واحدة في العمر ،كذلك استكشـــاف وجهات جديدة
والقيام باألنشـــطة التفاعلية تم تصنيفهـــا من قبل جميع األجيال على
أنها أعلى بكثير من القيمة أو األسعار المخفضة التي يحصلون عليها.
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وقالـــت دانييـــل كورتيـــس ،مديرة معرض ســـوق الســـفر العربي في
الشـــرق األوســـط :علـــى الرغم مـــن أن جميع األجيـــال تبحث اآلن
عن أنشـــطة وتجارب ســـياحية متنوعة ،إال أن ما يجعل السوق أكثر
تعقيـــداً هو التفضيالت والمتطلبات الفردية للمســـافرين والســـياح
جيل على حدة ،وهو ما يشـــكل تحدياً حقيقياً للمسوقين الذين
لكل ٍ
يحاولون التعامل مع هذه المتغيرات وتلبية رغبات المسافرين.
على مستوى األجيال وتوجهاتهم في السفر والسياحة ،ال يهتم جيل
الطفـــرة الســـكانية وهم األشـــخاص الذين ولدوا بيـــن عامي 1946
و 1964بالميزانية بقدر اهتمامهم بمشاهدة المعالم السياحية ،في

سياحـة

تطـويـر

ما يجعل سوق السفر أكثر
ً
تعقيدا هو التفضيالت

والمتطلبات الفردية للسائحين،
ً
ً
حقيقيا
تحديا
وهو ما يشكل
للمسوقين الذين يحاولون

التعامل مع هذه التفضيالت
وتلبية رغبات المسافرين

حيـــن يخطط نحـــو  %40من الســـياح األمريكيين
لقضـــاء إجازاتهـــم وعطالتهـــم في األماكـــن التي
وبشـــكل عام،
تشـــتهر بالمأكـــوالت والمشـــروبات.
ٍ
بشـــكل رئيســـي عن الســـامة
يبحـــث هذا الجيل
ٍ
واألمان والخدمات ،في حيـــن يفضل المتقاعدون
االســـترخاء في األماكـــن الهادئـــة وتجنب رحالت
السفر الطويلة عموماً.
أما المســـافرون مـــن “الجيل إكـــس” الذين تتراوح
أعمارهم اآلن بين  40و 56عاماً ،فهم أقل األجيال
ســـفراً نظـــراً النشـــغالهم الدائـــم فـــي العمـــل في
الشركات وقيادتهم لها ،حيث يتبوأ هذا الجيل نحو
 %50مـــن المناصـــب القيادية والعليـــا في مختلف
الشركات والمؤسســـات في مختلف أنحاء العالم.
علـــى هذا النحو ،يعمل األفـــراد الذين ينتمون إلى
هـــذا الجيل إلى إيجاد التـــوازن بين العمل والحياة
ويفضلون قضاء العطالت المريحة التي تساعدهم
على التخفيف مـــن التوتر وضغوطات العمل .ومن
المثير لالهتمام ،أن  %25من الجيل إكس يتقبلون
الـــكالم الشـــفهي في اتخـــاذ القـــرارات ،وتجدهم
بشكل خاص إلى التجارب الثقافية .وفي
ينجذبون
ٍ
هذا اإلطار ،أبرز البحث الصادر عن إكســـبيديا أن
 %70منهم يســـتمتعون بزيـــارة المتاحف والمواقع
التاريخية واألثرية والمعارض الفنية.
وباالنتقـــال إلـــى “الجيـــل واي” أو كمـــا يعـــرف
اصطالحـــاً بجيل األلفية وهم األفراد ممن تتراوح
أعمارهم اآلن بين  25و 39عاماً ،نجد أنه ينتزع بال
أدنى شك لقب أبطال السفر المتكرر مع امتالكهم
مهـــارات وخبرات عاليـــة ويبحثون عـــن كل ما هو
جديـــد .يتطلع جيل األلفية إلى المغامرات والتنوع
في تجارب السفر ،وعلى الرغم من حرصهم فيما
يتعلـــق بالجانـــب المـــادي والميزانيـــة ،إال أن هذا
الجيل يمثل أكبر سوق من حيث العائدات.
ضمـــن هذا الســـياق ،خلصـــت األبحـــاث الصادرة
عن “إيبســـوس” في شـــهر ســـبتمبر  2018إلى أن
 %25من ســـكان منطقة الشـــرق األوســـط وشمال
أفريقيـــا ينتمون إلى جيـــل األلفية ،وأن  %97منهم
يســـتخدمون اإلنترنـــت ،فـــي حيـــن أن  %95منهم
ينشطون على منصة واحدة على األقل من منصات
,

رأس الخيمة ضمــن أفضـل عشـرة أماكــن يجب زيارتهــا في العالم

ـــــــــ

جـــاءت رأس الخيمـــة ضمن أفضل عشـــرة أماكـــن في العالم يجـــب زيارتها من قبل موقـــع "بزفييد"
األمريكـــي الشـــهير ،حيث تـــم تصنيف اإلمارة في دليل الســـفر  2020كوجهه عالميـــه للباحثين عن
المغامرة بســـبب طبيعتها "الجميلة والوعرة" .وأبرز المقال بشـــكل خاص جبل جيس ،أعلى قمة في
اإلمارات ،كوجهه للمغامرين تقدم العديد من األنشـــطة مثل أطول مســـار انزالقي في العالم ،و"فيا
فيراتـــا "،وهو أول طريق تســـلق محمي في الشـــرق األوســـط ،ووصـــف المقال هذه األنشـــطة بأنها
"مغامرة تســـتحق القيام بها" .كما تم تســـليط الضوء على فنادق اإلمارة الفاخرة مثل منتجع وســـبا
هيلتون رأس الخيمة ووالدورف استوريا.

وســـائل التواصل االجتماعي ،ويشـــارك نحو %78
بشكل أسبوعي ،في الوقت الذي يتفاعل
المحتوى
ٍ
فيه  %74منهم عبر اإلنترنت مع عالمة تجارية ما،
ويبحث  %64دائماً عن أفضل العروض والصفقات
المتاحة .قد يرتبط هذا األمر بحقيقة أن  %41من
جيل األلفية في الشـــرق األوســـط وشمال أفريقيا
يشـــعرون باإلرهاق من األعبـــاء المالية ،وأن %70
فقط ممن هم في سن العمل يعملون بالفعل.
وأضافـــت كورتيـــس“ :ســـيراقب خبراء الســـياحة
والســـفر أحـــدث االتجاهـــات الناشـــئة المرتبطة
بأجيال المســـافرين والمتمثلة في “جيل ألفا” وهم
أطفال جيل األلفية .وحســـب “ســـكيفت” ،ســـيبدأ
هـــؤالء األطفـــال من مواليـــد ما بعد عـــام ،2010
في اتخاذ ترتيبات الســـفر الخاصة بهم قبل نهاية
هذا العقـــد بفترة طويلة ،وهنـــاك اعتقاد بأنه من
المتوقع أن يكونوا أكثـــر زعزع ًة لمفاهيم وتجارب
السفر من آبائهم”.
أخيـــراً ،ينفـــق “الجيـــل زد” المولـــود بيـــن عامـــي
 1996و 2010أي الذيـــن تـــراوح أعمارهـــم ما بين
 10إلـــى  24عامـــاً ،نحـــو  %11من ميزانية الســـفر
الخاصة بهم على األنشـــطة والجوالت الســـياحية
أعلى من أي جيل آخر ،وذلك حســـب البحث الذي
أجرتـــه إكســـبيديا .مـــا يميـــز المســـافرين ضمن

هـــذا الجيل األكثـــر انفتاحاً عن األجيـــال األخرى
هـــو أن حوالـــي  %90منهم يســـتمدون أنشـــطتهم
مـــن أقرانهـــم وأصدقائهم على منصـــات التواصل
االجتماعـــي ،فـــي حيـــن أن  %70منهـــم منفتحون
علـــى األفـــكار الجديـــدة واإلبداعيـــة .وباعتبارهم
أفـــراداً رقميين حقيقيين ،فإنهـــم يفضلون البحث
والتخطيط وإجراء حجوزات الســـفر الخاصة بهم
عبر هواتفهم الذكية ،كما أنهم ت ّواقون إلى تجارب
جديدة وحقيقية وفريدة من نوعها.
واختتمـــت كورتيـــس بالقـــول“ :فـــي ضـــوء هـــذه
االتجاهـــات الجديـــدة التـــي تواجـــه المســـوقين
وقدرتهم على تلبية رغبات المسافرين من مختلف
األجيـــال ،سيســـلط معرض ســـوق الســـفر العربي
من خـــال الجلســـات والنـــدوات الحوارية الضوء
علـــى كيفيـــة تعامـــل الفنـــادق والوجهـــات ومعالم
الجـــذب ومشـــغلي الرحـــات مع هـــذه المتغيرات
وتقديم باقات وخدمات وعروض تناســـب مختلف
األجيال .كما ســـنطلق خـــال المعرض وألول مرة
منتدى أرايفال دبي الستكشـــاف الجيل القادم من
االتجاهات واالبتكارات لألنشطة السياحية ضمن
الوجهـــة الواحدة ،وللتطرق إلـــى الفرص المختلفة
التي يوفرها هذا القطاع”
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عيشــوا سحر الليالــي العربيــة في فايرفالي

ـــــــــ

يتضمن عرض الليالي العربية كل يوم جمعة من الســـاعة  6:30مســـا ًء وحتى
 10:30مســـا ًء ،كابانا خاصة تتســـع لما يصل إلى أربعة أشـــخاص مقابل 350
دره ًما إمارات ًيا ،حيث تقدم طبق من المقبالت وطبق من المشـــاوي المشـــكلة
ً
مشكل الخيار المثالي لتناول الطعام واالسترخاء مع
وكيك العسل أو الكنافة،
األصدقاء ،فيما تتوفر الشيشـــة والشـــاي المغربي بتكلفة إضافية بقيمة 125
درهم.
للحجز +97144355577:أو dining@hiltondubaialhabtoorcity.com

مطعم فيرف
يقدم دروس ًا في طهو "لحم الولينغتون"

ـــــــــ

انضموا إلى الشـــيف تورمـــان حمودة ،رئيس الطهاة فـــي مطعم فيرف بفندق
موڤنبيـــك غراند بالزا مدينة دبي لإلعالم ،لتعلم إعداد طبق لحم الويلنغتون
الكالســـيكي ضمـــن وجبة غداء من ثالثة أطباق كل يـــوم إثنين ويوم جمعة من
الســـاعة  12ظهراً حتى الســـاعة  3عصراً .وذلك مقابل  395درهماً للشخص
الواحد ،ويجب الحجز مســـبقاً وقبل  48ســـاعة من موعد الحصة كما يتوجب
حضور شـــخصين كحد أدنى وســـتة أشـــخاص كحد أقصى ،وتتوفر الحصص
باللغة العربية بناء على الطلب.
للحجزbook@vervebrasserie.com /045257633:
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عـــروض الفنـــادق

أشـــهى النكهـــات المتوســـطية علـــى قائمة مطعم بـــوردووك
الجديدة

ـــــــــ

كشف مطعم “بوردووك” الشهير والمطل على الواجهة المائية في نادي خور
دبي للغولف واليخوت عن قائمة طعام تحفل بالنكهات المتوسطية من األطباق
البحرية والمقبالت األطباق الصحية المبتكرة ،مقد ًما لضيوفه تجربة طعام ال
تُنسى مع إطالالت رائعة .وسيتمتع الضيوف باإلطالالت الخالبة على الخور
بينما يتلذذون بالمأكوالت التي توفرها القائمة الجديدة وسط أجواء أنيقة.
للحجز يرجى زيارةwww.dubaigolf.com/boardwalk :

غداء شهي في الهواء الطلق بمطعم الغونا كل يوم سبت

ـــــــــ

يقـــدم ميلينيـــوم أتريا الخليج التجاري ،وجبة غداء شـــهية فـــي الهواء الطلق
كل يـــوم ســـبت في مطعـــم الغونا ،من الســـاعة  12:30إلـــى  3:30بعد الظهر
مقابـــل  155درهما للفرد مع خصم  %50لألطفال دون ســـن  12ســـنة ،ويقدم
مجانا لالطفال دون ســـن  6ســـنوات.وتضم قائمة الغداء مجموعة متنوعة من
المأكوالت البحرية والمشاوي اللذيذة واألطباق المتميزة إضافة إلى محطات
الطهي الحية ومجموعة كبيرة من المشـــروبات اللذيذة مع فقرات موســـيقية
متنوعـــة ،وعـــدداً من األنشـــطة الخاصة باألطفـــال كنطاط القلعـــة وحديقة
الحيوانات األليفة والرسم على الوجوه ومساحة مخصصة لركوب الدراجة.
للحجزي  045862222أو FB.MABB@millenniumhotels.com




and get
Margherita Pizza

FREE

Calls us: +971 (0) 7 243 2500 - E11, Al riffa 57, Al Jazeera, Ras Al Khaimah

Offer

valid till June
30th, 2020

5

ُتعرف لندن بمعالمها السياحية الشهيرة وأماكن
شيقة
التسوق الفاخرة .ولكننا ندعوك لخوض مغامرة ّ
ّ
والتعرف على معالم ونشاطات
خارج حدود هذه العاصمة
ّ
ً
ً
وتشويقا .على مقربة من العاصمة
روعة
أخرى أكثر
المدن الرائعة التي تزخر
من
مجموعة
تستكن
لندن،
ُ
ّ
بالتراث والتاريخ العريق وتزدان شوارعها بالهندسة
التسوق االستثنائية
المذهلة وتشتهر بمرافق
ّ
العمارية ُ
تضم أبرز
وسط مناظر تسلب األلباب .صحيح ّأن لندن
ّ
تضيع فرصة خوض أروع
المعالم الشهيرة ولكن ال
ّ
التجارب خارج هذه المدينة.
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 1برايتـــون
اســـتق ّل القطار فـــي رحلة قصيرة مـــن لندن إلى
مدينـــة برايتـــون الســـاحلية النابضـــة بالحيـــاة.
واكتشف المتاجر المستقلّة والبوتيكات التاريخية
الرائعـــة في شـــوارع ذا الينز حيث ســـتجد كل ما
تحتاج إليه بدءاً من العطور الفاخرة والمجوهرات
المصممـــة بحســـب الطلـــب ،مـــروراً باألحذيـــة
والبـــدالت من عالمـــات تجاريـــة مرموقة وصوالً
إلـــى عالجـــات الســـبا المتم ّيزة .تنـــزّه على طول
الرصيف القديم ،واســـتمتع بســـحر توربو كوستر
وال تفـــ ّوت فرصة زيـــارة قصر بافيليـــون برايتون
التاريخي الذي يزدان بهندسة معمارية مستوحاة
مـــن الثقافـــة الهنديـــة .أ ّما إذا كنت تريـــد اختبار
روعـــة مدينـــة برايتـــون بطريقة مختلفـــة ،انطلق
مـــن مطار شـــورهام في جولـــة على متـــن طائرة
خاصة أو هليكوبتر ومتّع ناظريك بمشـــاهدة أفق
المدينة األخّ اذة ومناظر الساحل الجنوبي من برج
المراقبة برايتون  I 360الشهير.

 2كامبريـــدج
تزخـــر مدينة كامبريدج بتاريخها العريق وتقاليدها
األصيلـــة وشـــغفها بالعلـــم ،إذ تضـــ ّم إحـــدى أقدم
الجامعات المرموقة وأشهرها حول العالم .اكتشف
الكليـــات التاريخيـــة حيـــث تعلّم كبار الشـــخصيات
كالعالـــم الســـير إســـحق نيوتـــن والشـــاعر اللـــورد
تنـــس القيـــام بجولة مائيـــة على متن
بايـــرون .وال
َ
القارب التقليدي والتمتّع بأفضل األوقات بين غمار
نهر كام الرائـــع .تتو ّفر جوالت القوارب طيلة اليوم
خالل موســـم الصيف لتكتشـــف المدينـــة وأبنيتها
ال ُمذهلة على الطريقة اإلنجليزية .ال تض ّيع فرصة
التجـــ ّول بيـــن أحضـــان حديقـــة جامعـــة كامبريدج
النباتية وتأ ُّمل ساعة كوربوس المتأللئة المصنوعة
مـــن ذهـــب عيـــاره  24قيراطـــاً والموضوعة خارج
يوم
مكتبة تايلور في كلية كوربوس كريســـتي .وبعد ٍ
حافل ،تمتّع بوجبة شـــاي بعد الظهر على الطريقة
التقليدية في أحد المقاهي الفاخرة المنتشـــرة في
المدينة وسط أجواء باعثة على االسترخاء.

سياحــة

 3أوكسفـــورد
تُعد مدينة أوكســـفورد من المـــدن الجامعية التاريخية
الشـــهيرة في بريطانيا وهـــي أكبر من مدينة كامبريدج
من حيث المساحة لن تم ّل أبداً في هذه المدينة سواء
كنت تنشد استكشاف الكليات التاريخية أو التس ّوق في
شـــوارع المدينة الزاخرة بالبوتيكات الرائعة والمتاجر
القديمـــة أو حتّـــى االســـترخاء بيـــن ربـــوع المنتزهات
والمساحات الخضراء الغنّاء العديدة .أ ّما إذا كنت من
ّ
عشاق سلسلة هاري بوتر فال تفوتك زيارة كلية كنيسة
المســـيح التي تتم ّيز بهندســـة معمارية مســـتوحاة من
قاعـــة هوجورتس الكبرى .وفي اإلطار نفســـه ،يمكنك
المشـــاركة في جولة برفقة مرشـــد سياحي في مكتبة
بودلي بجامعة أوكســـفورد التي اشـــتهرت باسم مكتبة
هوجورتـــس في سلســـلة أفالم هاري بوتـــر .باإلضافة
إلى ذلك ،تقع قرية بيسســـتر على بُعد مسافة قصيرة
أيضـــاً ،وتتم ّيـــز بمتاجرها التـــي تبيع الســـلع الفاخرة
والمالبـــس مـــن عالمـــات تجارية مرموقـــة على غرار
غوتشي وهوغو بوس وبرادا ورالف لورين.

وجهتــي
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 4بـــــاث
تُعـــ ّد مدينـــة بـــاث الرومانيـــة التاريخية إحدى أشـــهر
الوجهـــات في لندن لتمضية أوقات ال تُنتســـى ،وتبتعد
 90دقيقـــة فقط عن لندن بواســـطة القطار .اكتشـــف
الح ّمامـــات الرومانية التاريخية التي ت ّم الحفاظ عليها
بعنايـــة ومتّع ناظريك بروعة النوافذ الزجاجية المل ّونة
في دير باث الجميل والهندسة المعمارية لهذه المدينة
ال ُمدرجة على الئحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.
ُقم بزيارة سبا باث الحراري الذي يُعد السبا الحراري
الطبيعي الوحيد في بريطانيا.
ومع كل الهالة الشفائية التي تحوط بهذه الينابيع ،يزورها
الســـياح من مختلـــف أنحـــاء العالم بقصـــد التعرف إلى
المحيط الـــذي يحتضنها ،والمتمثل بالعمـــارة الرومانية
فائقة اإلبداع األزلي ،والتي تعود إلى نحو ألفي ســـنة من
الحضارة الموغلة في التاريخ من دون إغفال أدق خطوط
الهندسة التي حيرت العالم على مر العصور.
وبعـــد ذلـــك ،انطلق فـــي جولة الستكشـــاف مجموعة
ش ّيقة من المتاحف والمعارض والمتاجر المستقلّة.

 5كانتربــري
تُع ّد كانتربـــري إحدى أقدم المدن في بريطانيا؛ ومتى
زُرت هـــذه المدينـــة التاريخية وعلـــى وجه الخصوص
كاتدرائيتها ال ُمذهلة التي تض ّم ضريح رئيس أســـاقفة
كانتربـــري تومـــاس بيكيـــت العائـــد إلى القـــرن الثاني
عشـــر ،يمكنك التعرف على الحيـــاة والتقاليد الريفية
البريطانيـــة ،وســـتنذهل عنـــد رؤيـــة المبانـــي نصـــف
الخشبية الرائعة ،كما باستطاعتك االنطالق في جولة
شـــ ّيقة علـــى متن قـــارب بين غمـــار نهر ســـتور الكبير
والتمتّع بمناظر المدينة األخّ اذة.
ال يجب أن تض ّيع فرصة زيارة كنيسة القديس أغسطينوس
وكنيســـة القديـــس مارتـــن اللتين أدرجتهما اليونســـكو على
الئحة مواقع التراث العالمي ،وإذا كنت تنشد وجهات التس ّوق
فســـتجد ضالتك هناك حيث تزخر بالمتاجر المتخصصة
واألخـــرى المســـتقلّة فـــي أرجـــاء مناطقهـــا التاريخية مثل
كينجز مايل وويســـت غيت وســـانت دونســـتان حيث ستجد
ك ّل مـــا تريده بدءاً من األعمال الفنية والمجوهرات الراقية
وصوالً إلى الهدايا التذكارية ِ
والحرف والتحف
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