مجلــة أعمــال رأس اخليمــة

تصــدر عــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــرأس الخيمــة  ،العــدد ( )16أبريــل ،مايــو 2022

هونـــــــــــج كونـــــــج

القريــــــة التــي أصبحــــــــت
قــــوة اقتصاديـــــــة عظمــى

وزارة االقـــتصـــــــــاد

تدشــن رؤيــة جديــدة لدعــم
المشــاريع والمنشــــــــــآت
الصغيــــــرة والمتوسطــــــة

آفــاق المنــو االقتصادي

مرشوع كرايس...

فــن إعــــادة الحيــــاة
إلــى اإلطــــــــــــارات
والبراميــل المهملــة

مــن ِسـ َـر الزمــان...
إكسبـــــــــو 2020
إرث لــــن ينـدثـــــر

تومــاس إيلفــس ...الرئيــس اإلســتوني الســابق:

اإلمــارات متتلك اســراتيجية
متكاملــة للتمنية الرقميـــــة

بيــن ضغــــوط كورونــــــــــا
وتقلبـــــــــــــات األســـــواق

رأس الخميــة وجهتـــك
لالســتجمام...ومزنلك
للعمــــل عــن بعــــد

أماكن يجب ز يارتها
يف مدينة العال...
عروس الجبال

RAKDED

 7مليون درهم دعم
لمجتمع األعمال

تصــدر مجلــة أعمــال رأس الخيمــة عــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة،

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

المشـرف العـام

الشيخ محمــد بن كايـــد القاسمــي
رئيـس التحريــر

د .عبدالرحمــن الشايـب النقبــي
مديـر التحريــر

عائشــة عبيــد العيــان
هيئــة التحريــر

نبراس شفيــق أبو زيــدان
مياسـة الكنــدي

الرؤيـــــة:

رأس الخيمة الوجهة المفضلة لممارسة األعمال.

الرســالـــة:

تنظي ــم النش ــاط االقتص ــادي ودع ــم جه ــود نم ــو األعم ــال واس ــتدامتها فــي ظ ــل بيئ ــة
تنافســـية تحقـــق التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة فـــي إمـــارة رأس الخيمـــة.

األهداف االستراتيجيــــة:

•تعزيز النمو االقتصادي المتنوع والمستدام.
•المساهمة في تنظيم قطاع األعمال بما يتوافق مع المعايير العالمية.
•تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء االستراتيجيين ومجتمع األعمال.

فريـق عمـل شركــة نيـو جينيـريشـن
خولــة إبراهيــم

عبدالعزيــز العليــــوي
زينة عبـــود

زينـــب شيحة

دارين أبو الخيــــر

ماهــر صفـي الديــن

•رف ــع الكف ــاءة المؤسس ــية لخدم ــات الدع ــم والتمي ــز المؤسس ــي وتعزي ــز ثقاف ــة اإلب ــداع
والمعرفــة.

القيم المؤسسيــــة:
المواطنة اإليجابية:

تحمل المسؤولية بإيجابية وتلبية احتياجات كافة المتعاملين وتجاوزها  -إن أمكن.
السعادة المؤسسية:

نسعى دائماً إلى الفوز بسعادة موظفينا ومتعاملينا وشركائنا والمجتمع.

لإلعالنــــات والتواصـــــل
050 6900399

NGmedia.ae@gmail.com

اإلبداع واالبتكار:
نريد من موظفينا أن يبادروا بكل ما هو جديد وإبداعي ومبتكر.
النزاهة والشفافية:
نتعامل بشفافية مع جميع المعنيين في إطار متكامل للحوكمة المؤسسية.
مشاركة المعرفة:

فريق واحد بمعارف موحدة نتشاركها جميعاً .

Media consultancy

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

تابعوا الدائــرة على وسائل التواصــل االجتمــاعي

رأي دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة .ورغم الجهود

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

للتــواصـــل

E
Rakded_ae

w

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

| كلمــة رئيـس التحـريــر |

مــع طــول أمــد الحــرب بيــن روســيا وأكرانيــا
ســيواجه العالــم أزمــة طاقــة وغــذاء طاحنــة ممــا

ســيؤدي إلى إرباك األســواق العالميــة مع ارتفاع
أســعار الســلع األساســية والبضائــع الصناعيــة

حــرب روســيا وأوكرانيــا وآثارهــا االقتصاديــة
تمثــل الحــرب الروســية األوكرانيــة جانبــاً مهمــاً فــي التأثيــر علــى االقتصــاد العالمــي ،وخاصــة أن
ـا عــن المــوارد األخــرى التــي يحتاجهــا العالــم،
الدولتيــن همــا عصــب الطاقــة مــن البتــرول والغــاز فضـ ً
فكالهمــا مهمتــان لالقتصــاد العالمــي ،فهمــا ســلتا االقتصــاد والطاقــة والغــذاء والمعــادن للعالــم ،لــذا أدى
التوتــر الناشــب بينهمــا إلــى إربــاك األســواق العالميــة مــع ارتفــاع أســعار الســلع األساســية والبضائــع الصناعيــة.
وبمــا أن أغلبيــة الــدول الناميــة هــي أقطــار مســتوردة للبضائــع الصناعيــة مــن الــدول المتصارعــة ،ســتتحمل هــذه
الــدول وزر ارتفــاع أســعار هــذه الســلع والبضائــع الصناعيــة والخدمــات فــي أوروبــا ،ومنهــا طبعــاً بعــض الــدول
العربيــة .فمــن المعلــوم أن روســيا مــن أكبــر المنتجيــن للنفــط والغــاز ،حيــث شــهدت األســواق مــع بدايــة الحــرب
ـا لكــن يبقــى فــوق المئــة دوالر ممــا يضــر
ارتفــاع ســعر البرميــل ووصولــه إلــى  140دوالر مــع تراجــع حدتــه قليـ ً
د .عبدالرحمـــن الشايــب النقبـــي
المديـــر العـــام

باقتصــادات العالــم ويولــد معــدالت تضخميــة .وأشــارت “الغارديــان” إلــى أن أســعار الغــاز الطبيعــي فــي أوروبــا
ارتفعــت بنســبة  %70بعــد غــزو أوكرانيــا ،ممــا يرجــح احتماليــة زيــادة أخــرى فــي تكاليــف المعيشــة مــع تأثــر
بعــض البلــدان أكثــر مــن غيرهــا ،حيــث يمثــل الغــاز الروســي  %40مــن إمــدادات الطاقــة فــي االتحــاد األوروبــي،
وقــد ترتفــع هــذه النســبة فــي بعــض الــدول مثــل جمهوريــة التشــيك والتفيــا إلــى  .%100بينمــا أصبحــت ألمانيــا
أكثــر اعتمــاداً علــى مصــادر الطاقــة الخارجيــة فــي العقديــن الماضييــن ،حيــث ارتفعــت إلــى  %67وهــي مــن بيــن
أعلى المعدالت في االتحاد األوروبي.
أمــا علــى مســتوى الغــذاء فروســيا وأوكرانيــا معــاً يمثــان أكثــر مــن ربــع إمــدادات العالــم مــن القمــح،
صــدرت أوكرانيــا مــا يقــرب مــن  18مليــون طــن متــري مــن القمــح مــن إجمالــي
وبحســب تقريــر “الغارديــان”
ّ
محصــول بلــغ  24مليــون طــن متــري ،مــا يجعلهــا خامــس أكبــر مصــدر للقمــح فــي العالــم .ويشــمل أكبــر الجهــات
المســتوردة للقمــح األوكرانــي الصيــن واالتحــاد األوروبــي ،ولكــن العالــم النامــي هــو المــكان الــذي أصبــح فيــه
القمــح األوكرانــي مــن أهــم الــواردات .فعلــى ســبيل المثــال ،جــاء نحــو نصــف القمــح المســتهلك فــي لبنــان عــام
 2020مــن أوكرانيــا ،واســتوردت مصــر التــي تعتبــر أكبــر مســتهلك للقمــح األوكرانــي أكثــر مــن ثالثــة مالييــن
طــن متــري فــي عــام  ،2020أي نحــو  %14مــن إجمالــي اســتهالكها .ووفقــاً لبيانــات «الفــاو» ،صـ ّـدرت أوكرانيــا

أيضــاً  %28مــن اســتهالك القمــح الماليــزي ،و %28مــن اســتهالك إندونيســيا ،و %21مــن اســتهالك بنغالديــش

فــي عــام  .2020كمــا ارتفعــت أســعار األســمدة بســبب ارتفــاع أســعار الغــاز حيــث تُ عــد روســيا أكبــر مصــدر
لألســمدة التــي تُ ســتخدم فــي الزراعــة إذ يحصــل نصــف ســكان العالــم علــى الغــذاء نتيجــة األســمدة ،وإذا لــم يتــم
تســميد بعــض المزروعــات فــإن المحصــول ســينخفض بنســبة  %50وفقــاً للخبــراء.
العالــم ُمقبــل علــى مفتــرق طــرق مــن الناحيــة السياســية واالقتصاديــة مــع طــول أمــد الحــرب وتأثــر اإلمدادات

العالميــة ،وخاصــة مــع توجــه الــدول لتقييــد صادراتهــا االســتراتيجية لألســواق خشــية النقــص فــي الداخــل ممــا
يجعــل الــدول المســتهلكة تعانــي كثيــراً مــن ارتفــاع فاتــورة شــراء المنتجــات كافــة وخاصــة فــي ظــل ارتفــاع
أســعار الشــحن أيضــاً مــن جهــة أخــرى.
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املحتويــــــات

العــــــدد ()16
أبريل ـ مايو

لعــــام 2022

08

ابنورامــا اقتصـاديــة

ـــــــــ

اإلمــارات تمتلــك اســتراتيجية متكاملــة
للتنميــة الرقميـــــة

10

تختلــف تجربــة التحــــول الرقمــــــي مــن بلــد
إلــى آخـــــر ،فــإن كانــت التكنولوجيــا محايــدة
فالنــاس والثقافــات تختلــف باختــاف
الظــروف الموضوعيــة لــكل بلــد

هونــج كونــج ...القريــة التــي أصبحــت

قــوة اقتصاديــة عظمــى

16

واحــدة مــن المراكــز
ــد هونــغ كونــغ
ً
تُ َع ُّ
الرائــدة فــي العالــم ،إذ تمتــاز
االقتصاديــة َّ

مالــي مزدهــر يقــوم علــى
باقتصــادٍ رأس
ٍّ
الحــرة.
الضرائــب المنخفضــة والتجــارة
َّ

16

20

مـال وأعمــال
ـــــــــ

سند ...مبادرة واعدة لتسريع نمو أعمال

الشركات الصغيرة والمتوسطة

20

10

20

22

36

تهــدف المبــادرة إلــى دعــم احتياجــات
رأس المــال التشغيلـــــي لــدى الشــركات
الصغيــــــــرة والمتوسطــــــــة التي يملكهــــــا
ويديرهــا مواطنــون إماراتيــون.

آفــــاق نمــو االقتصاد العالمي بين ضغوط
كورونا وتقلبات األسواق

 24يتوقــع أن تكــون نســبة التضخــم فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة األقــل مقارنــة

4

بباقــي دول مجلــس التعــاون.

24
أعمــدة ومقــاالت

15

مأمــور الضبــــط القضائــي ..قاضــي فــي

30

30

40

38

نحـو القمــة

سياحــة وترفيــه

م .فيصــل بــن ديــه “...كراســي” هــو فــن إعــادة

حين تصبح رأس الخيمــة وجهتــك لالستجمام...

ـــــــــ

الحيــاة إلــى اإلطــارات والبراميــل المهملــة

 30أبــرز مــا يميــز المشــروع هــو تحفيــز المجتمــع
علــى تبنــي ثقافــة إعــادة التدويــر فــي خطــوة

ـــــــــ

ومنزلك للعمــل عن بعــد

 38يمكنــك إجــراء مكالمــة فيديــو علــى الشــاطئ،
والــرد علــى رســائل البريــد اإللكترونــي أعلــى

هدفهــا الحفــاظ علــى البيئــة.
الــدول الخليجيــة ّ
تقدمــاً ملموســاً علــى
تحقــق
ّ
التحــــــــول الذكـــــــي
درب
ّ

34

حلــت اإلمــارات فــي المركــز األول ضمــن

مؤشــرات األداء وحلــت المملكــة ثانيــاً وقطــر
جــاءت فــي المركــز الثالــث.

الجبــالواالســتمتاعبتجــاربترفيهيــةمتميــزة.
العال ..عروس الجبال
ُ

40

ندعــوك لزيــارة عشــرة أماكــن مــع تجربــة
ســياحية فــي أجــواء مــن المهابــة والوقــار
منقطعــة النظيــر بتكويناتهــا الصخريــة الحمــراء

موقعــه

ـــــــــ

21

 ... CommerceUpنظــام موحــد لدعــم
التجــارة اإللكترونيــة

ـــــــــ

24

رؤيــة جديــدة لدعم المشــاريع والمنشــآت
الصغيرة والمتوســطة

ـــــــــ

36

من ِس َير الزمان...

إكسبـــــــو  2020إرث لــن ينـدثـــر

ـــــــــ

37

تعيينــــات جديدة في أسواق العمل

والنخيــل األخضــر وطبيعتهــا الصحراويــة.
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ابنورامــا اقتصـاديــة

حــــول الخبــــــــــــــر
تحـــــت الضــــــــــــوء
شـــــركــــــــــــــــــــاء

حاكم رأس الخيمة
يعتمـد مشروع التع ـ ـ ـ ــداد العـ ـ ـ ـ ــام
للسـكان والمساكن والمنشآت
يف اإلمـارة للعــــــــــــــــــــام 2023
بتوجيهـــات مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ ســـعود
ب ــن صق ــر القاس ــمي عض ــو المجل ــس األعل ــى حاك ــم
رأس الخيم ــة ،ومتابع ــة م ــن س ــمو الش ــيخ محم ــد
بـــن ســـعود بـــن صقـــر القاســـمي ولـــي عهـــد رأس
الخيمـــة رئيـــس المجلـــس التنفيـــذي ،أطلقـــت
حكومـــة رأس الخيمـــة مشـــروع التعـــداد العـــام
للســـكان والمســـاكن والمنشـــآت فـــي اإلمـــارة
للع ــام  ،2023ال ــذي س ــيتولى مرك ــز رأس الخيم ــة
لإلحصـــاء والدراســـات تنفيـــذه.
وأكـــد صاحـــب الســـمو حاكـــم رأس الخيمـــة ،علـــى
أهميـــة مشـــروع التعـــداد العـــام لـــدوره الجوهـــري
فـــي وضـــع الخطـــط المســـتقبلية واالســـتراتيجية
للعمـــل ،ومســـاهمته فـــي ازدهـــار ونمـــو مختلـــف
القطاعــات الحيويــة فــي رأس الخيمــة بمــا يتماشــى

6

والتوجهـــات التنمويـــة الشـــاملة لدولـــة اإلمـــارات.

وقـــال صاحـــب الســـمو حاكـــم راس الخيمـــة أن

العـــام للســـكان والمســـاكن والمنشـــآت فـــي رأس

وأشــار ســموه إلــى أن التعــداد الســكاني والبيانــات

التعــداد الشــامل يســهم فــي توظيــف اإلمكانيــات،

الخيمـــة للعـــام  ،2023الـــذي ينفـــذه مركـــز رأس

اإلحصائيـــة أداة مهمـــة فـــي مواكبـــة مســـيرة

وتأهي ــل الك ــوادر الوطني ــة فــي مختل ــف قطاع ــات

الخيم ــة لإلحص ــاء والدراس ــات ،ضم ــن “رؤي ــة اإلم ــارة

الدولـــة للخمســـين عامـــاً المقبلـــة ،وفـــي تحقيـــق

المســـتقبل ،ويعـــزز المشـــاركة فـــي وضـــع

 ”2030المعتمـــدة علـــى تلبيـــة متطلبـــات التنميـــة

الـــرؤى واألهـــداف الطموحـــة للدولـــة وتعزيـــز

الســـيناريوهات المحتملـــة فـــي شـــتى المجـــاالت

االجتماعيـــة واالقتصاديـــة المســـتدامة الشـــاملة،

تنافس ــيتها العالمي ــة ،بجان ــب دوره ــا فــي توفي ــر

االقتصاديـــة والصحيـــة والتعليميـــة واالجتماعيـــة،

حي ــث س ــيوفر ه ــذا التع ــداد البيان ــات والمعلوم ــات

تمك ــن صن ــاع الق ــرار والجه ــات
معطي ــات دقيق ــة
ّ

وكذل ــك الـ ــتأسيس لعالق ــات اس ــتراتيجية تجم ــع

اإلحصائيـــة الدقيقـــة والحديثـــة والتـــي تشـــكل

والمؤسســـات والشـــركات مـــن رســـم السياســـات

بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص.

األس ــاس التخ ــاذ الق ــرارات الس ــليمة ووض ــع الخط ــط

علـــى أســـس علميـــة قويـــة.

جـــاء ذلـــك مـــع اعتمـــاد ســـموه مشـــروع التعـــداد

واالســـتراتيجيات فـــي القطاعـــات الحيويـــة.

|

بانورامـــا اقتصـــادية

حــول الخبـــــر

|

رأس الخيمة تدعم قطاعات األعمال
بأكرث من  7مليون درهم خالل 2021

قدمــت حكومــة رأس الخيمــة حزمــة مــن

المحفــزات واإلعفــاءات لقطاعــات األعمــال
المختلفــة خــال عــام  2021بلغــت قيمتهــا
 7,017,990.00درهــم ،هــذا ماكشــفت عنــه دائــرة
التنميــة االقتصاديــة فــي رأس الخيمــة ،وشــملت
هــذه الحزمــة الرخــص المســجلة فــي الدائــرة مــن
القطاعــات المتضــررة جــراء اآلثــار الســلبية لجائحــة
كورونــا أو المتضــررة مــن أعمــال البنيــة التحتيــة،
إضافــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة دعمــاً
الســتمراريتها والحفــاظ علــى تنافســيتها ،وتضمنــت
اإلعفــاءات دعــم قطاعــات األعمــال بنســبة  ،%83و%8
ألعمــال البنيــة التحتيــة ،و % 7للمنشــآت المتضــررة
مــن الجائحــة ،و  % 1للتجــار المنزلييــن مــن مــاك
رخصــة الغــد ،و %0.36لصالــح العمل الخيـــري ،و0.03
 %لدعم أصحاب الهمم.
وأشــار د.عبــد الرحمــن الشــايب النقبــي ،مديــر
عــام الدائــرة ،إلــى أن نســبة الحوافــز واإلعفــاءات
للمنشــآت المســتفيدة قــد تنوعــت داخــل القطاعــات
االقتصاديــة وفقــاً لحجــم الضــرر الــذي تعــرض لــه

القطــاع ،حيــث بلغــت نســبة اإلعفــاءات  %100لــكل مــن نشــاط إدارة الفعاليــات والتعهــدات
ومنشــآت تنظيــم المعــارض ومنشــآت صــاالت األفــراح والمناســبات ،بينمــا بلغــت النســبة %50
لقطــاع الحضانــات ،أمــا المنشــآت العاملــة فــي الفنــادق أو تلــك التــي اســتخدمت كمقــار للحجــر
الصحــي المؤقــت ومنشــآت بيــع الحلــوى فــي اإلمــارة فقــد بلغــت نســبة اإلعفــاءات فيهــا .%25

وأكــد د .النقبــي بــأن حزمــة المحفــزات واإلعفــاءات التــي ُأطلقــت بدايــة األزمــة نجحــت فــي الحــد

مــن اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا علــى األداء االقتصــادي ،وشــجعت علــى بقــاء الرخــص قائمــة
داخــل الســوق بعيــداً عــن إيقافهــا أو إلغائهــا ،و ســاهمت هــذه الحزمــة خــال العــام الثانــي
باســتعادة جــزء كبيــر مــن أداء النشــاط االقتصــادي المحقــق قبــل بــدء الجائحــة ،حيــث عملــت
اإلحصائيــات المســجلة خــال عــام  2021علــى ترجمــة هــذا التعافــي مــن خــال نمــو نســبة الرخــص
الجديــدة بواقــع  % 36مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام .2020

رقميــة وطنيــة تتيــح للمســتخدمين التعريــف
عــن أنفســهم رقميــاً لــدى العديــد مــن مــزودي
الخدمــات الحكوميــة والخاصــة فــي كافــة أنحــاء
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتوقيــع
المســتندات الرســمية رقميــاً ضمــن معاييــر األمــن.
ومــن جهتــه قــال رامــي ّ
جــاد ،الرئيــس التنفيــذي
لمجموعــة راكــز “ :يســرنا إتاحــة المزيــد مــن
الخدمــات فــي متنــاول العمــاء ،حيــث يأتــي
تطبيــق نظــام الهويــة الرقميــة لدعــم العمــاء
فــي إتمــام العديــد مــن المعامــات مثــل تقديــم

راكز تعزز سهولة مزاولة األعمال
بتطبيق خاصية التوقيع الرقمي من خالل “اهلوية الرقمية”

أجــرت مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) المزيــد مــن التحســينات علــى بوابــة
خدماتهــا اإللكترونيــة والتــي تُ عــد منصــة إلكترونيــة تتيــح للعمــاء الحصــول علــى

الخدمــات ذاتيــاً وذلــك بإضافــة خاصيــة التوقيــع الرقمــي كجــزء مــن خطــة راكــز للتحــول

طلبــات تأســيس الشــركات وتجديــد رخــص األعمــال
وتوقيــع مذكــرات التأســيس دون الحاجــة إلــى
ونؤكــد
الحضــور شــخصياً إلــى مراكــز خدمــات راكــزُ .
علــى مواصلــة جهودنــا فــي تســهيل رحلــة عمالئنــا
بتوفيــر حزمــة مــن الخصائــص الرقميــة علــى النحــو
الــذي يتماشــى مــع اســتراتيجيتنا إلثــراء تجربــة

الرقمــي والتــي تهــدف إلــى تســهيل اإلجــراءات علــى العمــاء ،حيــث يمكنهــم التوقيــع

المتمثلــة فــي ســهولة مزاولــة األعمــال
العمــاء ُ

وتعــد راكــز إحــدى أوائــل المناطــق االقتصاديــة فــي الدولــة فــي تطبيــق خاصيــة التوقيــع

ُيرســخ مكانتهــا المســتقبلية كوجهــة أعمــال تضــع

المستندات وإتمام معامالتهم عن ُبعد.

الرقمــي ،إحــدى الخصائــص المميــزة فــي مبــادرة “الهويــة الرقميــة” ،والتــي تُ عــد أول هويــة

ضمــن المناطــق التابعــة لراكــز بالشــكل الــذي
رضــا العمــاء فــي قمــة أولوياتهــا”.
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الحمرا  ..خطة اسرتاتيجية طموحة
واستثمار مليار درهم يف مشار يع
عقار ية عالمية المستوى

أطلقـــت “الحمـــرا” ،شـــركة التطويـــر
واالس ــتثمار العق ــاري الرائ ــدة فــي إم ــارة

رأس الخيمـــة ،خطـــة طموحـــة تمتـــد علـــى مـــدار
خمــس ســنوات بــدءاً مــن عــام  2023لغايــة ،2027
وتهـــدف إلـــى دفـــع عجلـــة النمـــو المســـتدام عبـــر
تطويـــر المشـــاريع االســـتراتيجية .وتنســـجم هـــذه
الخطـــوة مـــع رؤيـــة قيـــادة رأس الخيمـــة الراميـــة
لترس ــيخ مكان ــة اإلم ــارة كأح ــد الوجه ــات الرائ ــدة
لالستثمار ومزاولة األعمال والسكن والسياحة.
ســـتحظى خطـــة الشـــركة الممتـــدة علـــى مـــدار
خمـــس ســـنوات بدعـــم منهجيـــة عمـــل مدروســـة
وثالثيـــة المســـارات هـــذا العـــام لترســـيخ ريادتهـــا
فـــي تقديـــم تجـــارب أنمـــاط الحيـــاة الرفيعـــة ،إلـــى
جان ــب تفوقه ــا فــي توفي ــر منتج ــات عالي ــة الج ــودة
وخدمــات عالميــة المســتوى فــي اإلمــارات الشــمالية،
عبـــر تحديـــث تجـــارب الضيافـــة المبتكـــرة المقدمـــة

الخيمـــة الراميـــة الســـتقطاب االســـتثمارات مـــن األفـــراد والشـــركات.
وس ــيكون تركي ــز “الحم ــرا” المباش ــر موجه ــاً نح ــو تحدي ــث “من ــار م ــول” وترس ــيخ مكانت ــه كوجه ــة
مفضل ــة لتس ــوق التجزئ ــة واالس ــتمتاع بالتج ــارب العائلي ــة الش ــاملة فــي اإلم ــارات الش ــمالية .وإضاف ــة
لذلـــك ،يجـــري إعـــداد خطـــط إلعـــادة إطـــاق أعمـــال الضيافـــة والتجزئـــة والترفيـــه علـــى غـــرار شـــقق
الحم ــرا الس ــكنية؛ والش ــقق الس ــكنية فــي قري ــة الحم ــرا؛ والواجه ــة المائي ــة ،ومرس ــى ون ــادي الحم ــرا
لليخ ــوت؛ ومجموع ــة مخت ــارة م ــن المطاع ــم والمقاهــي .كم ــا س ــتوجه الش ــركة مزي ــداً م ــن التركي ــز نح ــو
مش ــاريعها الس ــكنية والتجاري ــة والفندقي ــة فــي رأس الخيم ــة.

عبــر أرقــى العالمــات التجاريــة فــي القطــاع ،وتحســين
نشـــاط قطـــاع التجزئـــة ،وتطويـــر أصـــول عقاريـــة
تتن ــوع بي ــن األب ــراج والمجمع ــات والمراف ــق ،ع ــاوة
علـــى االســـتثمار فـــي خدمـــات القيمـــة المضافـــة.
وســـتعمل “الحمـــرا” أيضـــاً علـــى ترســـيخ
س ــمعتها وقدرته ــا عل ــى إح ــداث نقل ــة نوعي ــة فــي
قطاع ــات أعماله ــا ،مقدم ــة العدي ــد م ــن المش ــاريع
الت ــي تعتب ــر األول ــى م ــن نوعه ــا واألفض ــل ضم ــن
فئتهـــا دعمـــاً للنمـــو االقتصـــادي واالســـتراتيجية
الس ــياحية وتج ــارب المعيش ــة الرغي ــدة فــي إم ــارة
رأس الخيمـــة .وســـتلعب الشـــركة أيضـــاً دوراً
رئيس ــياً فــي اس ــتقطاب االس ــتثمارات إلــى اإلم ــارة،
بم ــا يس ــاهم فــي حف ــز وتي ــرة تطوره ــا وازدهاره ــا.
ومدفوع ــة برؤيته ــا الس ــتقطاب االس ــتثمارات
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ،أعلنـــت “الحمـــرا”
مؤخـــراً عـــن بيـــع “الحمـــرا مـــول” الممتـــد علـــى
مس ــاحة  27أل ــف مت ــر مرب ــع إلــى “ال ــدار العقاري ــة”
مقابـــل  410مالييـــن درهـــم .وتمثـــل صفقـــة بيـــع
هـــذا المركـــز التجـــاري رســـالة قويـــة تؤكـــد علـــى
اإلمكانـــات الواعـــدة وفـــرص النمـــو الكبيـــرة فـــي
إمـــارة رأس الخيمـــة باعتبارهـــا مركـــزاً رئيســـياً
لتجـــارة التجزئـــة والســـياحة فـــي دولـــة اإلمـــارات،
كمـــا تعكـــس الخطـــوة ُبعـــد نظـــر قيـــادة اإلمـــارة

التــي باتــت توفــر اليــوم أحــد أكثــر البيئــات مالئمــة
لمزاول ــة األعم ــال ،وتؤك ــد عل ــى اس ــتراتيجية رأس

8

هيئة رأس الخيمة للمواصالت تطلق مشروع النقل البحري في رأس الخيمة
أطلقـــت هيئـــة رأس الخيمـــة للمواصـــات مشـــروع النقـــل البحـــري للـــركاب المتمثلـــة
بالعبـــرة التراثيـــة فـــي خـــور رأس الخيمـــة والـــذي يتـــم تنفيـــذه مـــن خـــال أربـــع محطـــات
رئيس ــية وهــي (محط ــة الكورني ــش األولــى ،محط ــة الكورني ــش الثاني ــة ،محط ــة هيلت ــون ج ــاردن إن،
ومحطة منار مول).
العبـــرة التراثيـــة مجهـــزة وفقـــاً ألعلـــى معاييـــر الســـامة المعتمـــدة والتـــي تشـــمل ســـائقين
مؤهلي ــن ومرخصي ــن ،مع ــدات الس ــامة البحري ــة ،أنظم ــة التتب ــع اإللكتروني ــة  ،GPSوالكامي ــرات
الذكي ــة ،وإرش ــادات الس ــامة للمس ــتخدمين ،واالش ــتراطات البيئي ــة واش ــتراطات القي ــادة ا َالمن ــة.
إضاف ـ ًـة إلــى أن أنظم ــة النق ــل البح ــري لل ــركاب تخض ــع للرقاب ــة والتفتي ــش.
ويمكــن حجــز الخدمــة وشــراء التذاكــر مــن خــال زيــارة مواقــع محطــات النقــل البحــري الكائنــة فــي
ـاء فــي أيــام األســبوع.
كورنيــش القواســم ،وذلــك مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً إلــى الســابعة مسـ ً
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“تقييم الشيك”
تطبيق ذيك ُي ّ
عرف الرشكات واألفراد
باحتمالية إرجاع الشيك

بانورامـــا اقتصـــادية

حــول الخبـــــر

|

معرفـــة المســـتلم لتقييـــم الشـــيك الـــذي بيـــن
يدي ــه ،ف ــإن المس ــؤولية تق ــع علي ــه بقب ــول الش ــيك
أو رفضـــه .وفـــي الوقـــت نفســـه ،يجـــب أن يحـــرص
ُمص ــدر الش ــيك عل ــى االلت ــزام بس ــلوكيات إيجابي ــة

أطلقـــت شـــركة االتحـــاد للمعلومـــات

فيم ــا يتعل ــق بعملي ــات الدف ــع المطلوب ــة من ــه ألن

االئتمانيـــة ،تطبيـــق تقييـــم الشـــيك -

ع ــدم االلت ــزام بذل ــك س ــيؤثر عل ــى تقيي ــم الش ــيك

 ،ChequeScoreوهـــو تطبيـــق ذكـــي ومبتكـــر

وس ــيظهر ذل ــك بش ــكل واض ــح وف ــوري لمس ــتلم

للهاتـــف المحمـــول يســـمح للشـــركات واألفـــراد

الشـــيك .وكانـــت شـــركة االتحـــاد للمعلومـــات

بالمعرفـــة الفوريـــة حـــول مـــدى احتماليـــة إرجـــاع

االئتمانيـــة قـــد أجـــرت العديـــد مـــن االختبـــارات

الشـــيكات التـــي يصدرهـــا أفـــراد أو مؤسســـات مـــن

الصارم ــة للتطبي ــق الجدي ــد “تقيي ــم الش ــيك” عل ــى

خالل أي بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

م ــروان أحم ــد لطف ــي

لالســـتخدام مـــن جانـــب العمـــاء ،وذلـــك بهـــدف

ويمكــن التطبيــق مســتخدمه بعــد تحميلــه علــى
هاتفـــه وادخـــال البيانـــات المطلوبـــة ،مـــن مســـح

مـــدى الشـــهور الماضيـــة قبـــل إتاحتـــه رســـمياً

لمصــدر الشــيك وهــو عبــارة عــن منتــج آخــر تقدمــه
ُ

التأكـــد مـــن توفيـــر التطبيـــق لتجربـــة اســـتخدام

الشـــيك باســـتخدام كاميـــرا هاتفـــه الذكـــي أو

إضافـــة
شـــركة االتحـــاد للمعلومـــات االئتمانيـــة،
ً

سلســـة ومفيـــدة ومريحـــة .وقـــد شـــهدت الفتـــرة

تحمي ــل ص ــورة الش ــيك أو إدخ ــال بيان ــات الش ــيك

إلـــى ســـجل إصـــدار الشـــيكات الســـابقة وصرفهـــا

التجريبيـــة للتطبيـــق مســـح أكثـــر مـــن 11000

يدويـــاً  ،وبعـــد اتمـــام عمليـــة الشـــراء ،ســـيظهر

ـا ع ــن
واتم ــام الدفع ــات فــي الوق ــت المح ــدد ،فض ـ ً

ش ــيك بواس ــطة التطبي ــق ،بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا

للمســتخدم علــى الفــور نتيجــة التقييــم عــن طريــق

العوام ــل األخ ــرى الت ــي تدع ــم الطبيع ــة التنبؤي ــة

 788مليـــون درهـــم”.

مؤش ــر ذك ــي بنس ــبة تت ــراوح بي ــن  1و %99ويش ــير

لهـــذا التقييـــم ليقـــوم التطبيـــق باالســـتجابة

ويتوفـــر

إلــى م ــدى احتمالي ــة إرج ــاع الش ــيك خ ــال األش ــهر

وتقديـــم المعلومـــات المطلوبـــة بشـــكل فـــوري.

بنظامـــي  iOSو Androidويمكـــن تحميلـــه مـــن

التســـعة القادمـــة.

و قـــال مـــروان أحمـــد لطفـــي ،الرئيـــس التنفيـــذي

متاجـــر التطبيقـــات الخاصـــة بهمـــا .لمزيـــد مـــن

وترتب ــط نتيج ــة تقيي ــم الش ــيك بالتقيي ــم االئتمانــي

لشـــركة االتحـــاد للمعلومـــات االئتمانية“:بمجـــرد

المعلومـــات ،يرجـــى زيـــارة .www.aecb.ae
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لألجهـــزة

الذكيـــة

والطاقــة المتجــددة ،فــي مركــز الحمــراء الدولــي
للمعــارض والمؤتمــرات فــي إمــارة رأس الخيمــة فــي
الفتــرة مــا بيــن 4و 5أكتوبــر  ،2022حيــث ســتجمع
القمــة بيــن رواد الفكــر العالمييــن مــع القــادة
وصنــاع القــرار مــن القطاعــي الحكومــي والخــاص،
لمناقشــة االتجاهــات والمبــادرات المســتحدثة فــي
مجــال الطاقــة المســتدامة
وخــال القمــة ،ســيناقش المشــاركون التوجهــات
الناشــئة حــول عــدة مواضيــع فــي مجــاالت كالمبانــي
الخضــراء ،تحديــث المبانــي ،النقــل الفعــال ،كفــاءة
اســتخدام الميــاه ،تطبيقــات الطاقــة الشمســية،

بلدية رأس الخيمة
تعلن عن انعقاد أول قمة للطاقة في اإلمارة

وتحويــل النفايــات إلــى طاقــة والعديــد مــن المواضيع
ذات الصلــة إلــى جانــب العــروض التقديميــة وحلقــات
النقــاش .كمــا ســتتيح القمــة فرصــة عقــد لقــاءات

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر بــن محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى

وعــروض مباشــرة تســهم فــي تحقيــق أهــداف كفــاءة

لالتحــاد ،حاكــم إمــارة رأس الخيمــة ،و فــي إطــار الجهــود الهادفــة لدعــم و تطويــر مجــال الطاقــة

الطاقــة والطاقــة المتجــددة المســتقبلية.

والطاقــة المتجــددة و لزيــادة فــرص التعلــم و تبــادل الخبــرات عبــر اســتراتيجيات مماثلــة فــي المنطقــة

لمعرفــة المزيــد حــول القمــة ،التــي تنظمهــا شــركة

و العالــم ،أعلنــت دائــرة بلديــة رأس الخيمــة عــن انعقــاد أول قمــة للطاقــة فــي إمــارة رأس الخيمــة.

المؤتمــرات واالجتماعــات المتقدمــة (،)ACM

ومــن المقــرر أن يتــم إنعقــاد القمــة و التــي تتمحــور مواضيعهــا الرئيســية حــول كفــاءة الطاقــة

تفضلــوا بزيــارةwww.rakenergysummit.com :

A P R I L - M AY, 2 0 2 2

RAK BUSINESS

9

س ــعادة توم ــاس هندري ــك إيلف ــس رئي ــس
دولـــة اســـتونيا الســـابق واألب الروحـــي
للتحـــول الرقمـــي لدولـــة إســـتونيا

10

|

بانورامـــا اقتصـــادية

تحـــت الضــــوء

|

تمكنــت أصغــر دولــة مــن دول البلطيــق
ّ
كيــف

مــن أن تصبــح نموذجــاً فــي التحــول الرقمــي

يحتــذى بــه؟؟

الرئيس اإلستوين السابق ...توماس هندر يك إلفيس

اإلمــارات تمتلــك اســراتيجية متكاملــة للتنميــة الرقمية
ً
مل يرتب ــط لق ــب باس ــم دول ــة ليصب ــح لصيق ــا به ــا يمزيه ــا ع ــن ب ــايق ال ــدول مث ــل ارتباط ــه بدول ــة إس ــتونيا ،ال ــي بات ــت تع ــرف الي ــوم بإس ــم
ّ
 ،E-Estoniaوأصبــح هــذا االســم عالمــة مســجلة ملــا يســمى اليــوم بالدولــة األكــر رقميــة يف العــامل ،فقــد تمكــن اإلســتونيون يف فــرة
قص ــرة م ــن تحقي ــق نج ــاح الف ــت م ــع احلكوم ــة اإللكرتوني ــة ،حي ــث  % 99م ــن املعام ــات الرس ــمية تج ــري ع ــى املنص ــات الرقمي ــة بم ــا
فيه ــا االنتخاب ــات الربملاني ــة يف الدول ــة.

حـــوار  /خولــة إبراهيــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصـــة نجـــاح مثيـــرة لالهتمـــام لدولـــة صغيـــرة

التح ــول الرقم ــي الكام ــل مح ــط أنظ ــار العال ــم أجم ــع؟ ه ــذا ماس ــلط

بالمس ــاحة لكنه ــا كبي ــرة بإنجازاته ــا المتف ــردة

عليـــه الضـــوء ســـعادة تومـــاس هندريـــك إيلفـــس رئيـــس دولـــة

عل ــى المس ــتوى الرقم ــي عالمي ــاً  .تع ــود بداي ــات

اســـتونيا الســـابق واألب الروحـــي للتحـــول الرقمـــي فـــي إســـتونيا

القصـــة للعـــام  1991عندمـــا اســـتقلت إســـتونيا عـــن االتحـــاد

خـــال مقابلتـــه مـــع مجلـــة راك بزنـــس فـــي الحـــوار اآلتـــي:

الســـوفيتي المنهـــار ،ولكـــي تلحـــق بركـــب التقـــدم الـــذي ســـبقته
إلي ــه دول عدي ــدة مج ــاورة وغي ــر مج ــاورة ،ب ــدأت الب ــاد تع ــد الع ــدة

كيـــف كانـــت البدايـــات حتـــى أصبحـــت إســـتونيا الدولـــة األكثـــر

لتخـــوض تجربـــة متفـــردة وتســـتقرأ المســـتقبل الـــذي يضمـــن لهـــا

رقميـــة فـــي العالـــم؟

مكانـــة مرموقـــة علـــى الخارطـــة الدوليـــة ،وإلن كل شـــي يبـــدأ

كان ــت البداي ــات تش ــبه إلــى ح ــد بعي ــد حال ــة مجموع ــة م ــن الن ــاس

بالتعليـــم وينتهـــي بـــه بـــدأت بتطبيـــق
مش ــروع وطنــي جه ــزت خالل ــه الفص ــول
وفعـــا
الدراســـية بأجهـــزة الكمبيوتـــر
ً
بحلـــول عـــام  1998كانـــت جميـــع
الم ــدارس متصل ــة باإلنترن ــت ،وفــي ع ــام
 ،2000أعلنـــت الحكومـــة الوصـــول
لإلنترن ــت بالمج ــان للجمي ــع ،وق ــد مه ــد

ً
بــدأت دولــة إستونيـــــا مبكــــرا يف تبـــــي

التكنولوجيــــات الرقميــــة حــى تمكنــت

يف العــام  2000مــن توصيــل اإلنرتنــت
باملجــان للجميــع وكانــت هــذه نقطـــــة

انطــاق التحــــول الرقمــــي احلكــــومي

هـــذا الطريـــق لنشـــوء الحكومـــة

يقفـــون فـــي قاعـــة محطـــة قطـــار ذات
نوافــذ كبيــرة مطلــة علــى الخــارج حيــث
يشـــاهدون القطـــارات جيئـــة وذهابـــاً ،
علمـــاً أن أيـــاً منهـــا لـــم يكـــن القطـــار
الـــذي ينتظـــرون.
اســـتعادت إســـتونيا اســـتقاللها مـــن
االتحـــاد الســـوفيتي المنهـــار فـــي عـــام
 ،1991فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه

اإللكتروني ــة وتبس ــيط عمله ــا عل ــى الصعي ــد الوطن ــي وأصب ــح كل

معظ ــم دول أوروب ــا الغربي ــة والش ــمالية ق ــد م ــرت بالفع ــل بموس ــم

مواطـــن يمتلـــك بطاقـــة الهويـــة اإللكترونيـــة ليســـتخدمها فـــي

التوســع الصناعــي واالزدهــار االقتصــادي .وأحــد األمثلــة التــي تتبــادر

جميع الخدمات مع توفر أعلى معايير األمان اإللكتروني.

إلــى الذه ــن ه ــو المقارن ــة بي ــن نصي ــب الف ــرد م ــن النات ــج المحل ــي

تمكن ــت أصغ ــر دول ــة فــي البلطي ــق خ ــال فت ــرة قصي ــرة
إذاً كي ــف
ّ

اإلجمالــي فــي إس ــتونيا وفنلن ــدا قب ــل الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة ث ــم

نســـبياً مـــن تطويـــر ثقافـــة تقنيـــة متقدمـــة وباتـــت فـــي متنـــاول

فــي عــام  ،1992ففــي عــام  1938كان لــدى إســتونيا معــدالت أعلــى

شـــرائح المجتمـــع كافـــة؟ ،وكيـــف أضحـــت تجربـــة إســـتونيا فـــي

ـا به ــذا المعن ــى م ــن فنلن ــدا .وباالنتق ــال س ــريعاً إلــى أول ع ــام
قلي ـ ً
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خاضــت دولــة إســتونيا غمــار تجر بــة التحــول
ً
الرقمــي مبكــرا ،فاصبحــت كمنحــى تعليمــي
يمكــن مــن خاللــه للبلــدان األخــرى تحديــد

العنــارص الــي تحتــاج العمــل عليهــا قبــل

االنطــاق يف طر يقهــا اخلــاص نحــو الرقمنــة
لالســـتقالل التـــام عـــام  ،1992كان نصيـــب الفـــرد مـــن
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فـــي إســـتونيا أقـــل بثمانـــي
م ــرات مم ــا ه ــو علي ــه فــي فنلن ــدا.
لذل ــك ،ب ــدا أن هن ــاك الكثيرم ــن العم ــل أمامن ــا للح ــاق
بمـــا فاتنـــا ،وفـــي تلـــك الســـنوات القليلـــة كان الكثيـــر
يتســـاءلون مـــن أيـــن نبـــدأ وإلـــى أيـــن نوجـــه أنظارنـــا،
هـــل كان مـــن األفضـــل إتبـــاع بعـــض النمـــاذج الحاليـــة
للتنميـــة االقتصاديـــة؟ أم نشـــق طريقنـــا الخـــاص
لتحقيـــق قفـــزة نوعيـــة مســـتلهمة مـــن بلدنـــا؟ وقـــد
تكـــون تلـــك القفـــزة محفوفـــة بالمخاطـــر إذ لـــم نكـــن
نعـــرف بالضبـــط أيـــن ســـتؤول بنـــا األمـــور!!.
كان تحدي ــث البن ــى التحتي ــة وتطويره ــا مث ــل الش ــوارع
واالتص ــاالت الس ــلكية والالس ــلكية ..ال ــخ يتطل ــب وقت ــاً
ومـــوارد جمـــة خاصـــة عندمـــا يكـــون مـــن الضـــروري
تنفيـــذ ذلـــك بـــدءاً بترميـــم مـــا تركتـــه لنـــا الحقبـــة
الســـوفيتية ،فـــي ذلـــك الوقـــت لـــم يكـــن يبـــدو ذلـــك

م ــن خالل ــه للبل ــدان األخ ــرى تحدي ــد العناص ــر الت ــي تحت ــاج العم ــل عليه ــا قب ــل االنط ــاق فــي

شـــاعرياً علـــى اإلطـــاق ،ولكـــن عندمـــا شـــرعنا بتنفيـــذ

طريقه ــا الخ ــاص نح ــو الرقمن ــة .وتبقــى اإلرادة السياس ــية هــي الش ــيء الوحي ــد ال ــذي يمك ــن أن

كل ه ــذا نظرن ــا أيض ــاً فــي م ــا يمك ــن أن يمنحن ــا مي ــزة

يميــز أولئــك الذيــن بــدؤوا بدايــة جيــدة مقارنــة باآلخريــن .وكحكومــة ،يمكنــك ببســاطة أن تقــرر

تنافس ــية ،وس ــرعان م ــا أدركن ــا أن ــه كان يتعي ــن علين ــا

شــراء األشــياء أو االســتعانة بمصــادر خارجيــة للتطويــر وهنــا تصبــح األمــور إشــكالية ،و بــد ًال مــن

البـــدء مـــن ســـاحة لعـــب متكافئـــة مـــع االقتصـــادات

ذل ــك ل ــو تواج ــدت اإلرادة السياس ــية لالنتق ــال إلــى النظ ــام الرقم ــي ومتابع ــة الخط ــط س ــيكون

الوطني ــة األخ ــرى وأدركن ــا حينه ــا ض ــرورة االنتق ــال إلــى

صانع ــو الق ــرار ومجموع ــات المصال ــح عل ــى اس ــتعداد للمض ــي قدم ــاً معه ــم ،ويمك ــن أن ي ــؤدي

العالـــم الرقمـــي.

الش ــعور باله ــدف إلــى تنفي ــذه ،وينبغ ــي الح ــذر حي ــث م ــن المحتم ــل أال تُ َقاب ــل بع ــض الق ــرارات

ودون الخــوض كثيــراً فــي تاريــخ تكنولوجيــا المعلومــات

بحش ـ ٍ
ـود مبتهج ــة أو حف ــاوة بالغ ــة أودع ــم جماهي ــري ،ولك ــن يج ــب أن يتمت ــع الق ــادة الرقمي ــون

واالتصـــاالت ،يكفـــي أن نتذكـــر ثالثـــة أشـــياء هنـــا ،أو ًال

به ــذه الق ــوة أيض ــاً بص ــرف النظ ــر ع ــن الرؤي ــة.

كان ــت تل ــك س ــنوات متصف ــح اإلنترن ــت األول “موزاي ــك”
( ،)Mosaicبع ــد أق ــل م ــن نص ــف عق ــد م ــن اخت ــراع تي ــم

إذن ،كان المخـــاض صعبـــاً لكنـــه أنتـــج إنموذجـــاً فريـــداً  ،وعليـــه هـــل يمكـــن تطبيـــق النمـــوذج

برنــرز  -لــي ( )Tim Berners-Leeبروتوكــول نقــل النــص

اإلســـتوني فـــي أي مـــكان آخـــر فـــي العالـــم؟ كيـــف تعملـــون علـــى تصديـــر تجربتكـــم ؟

التش ــعبي اآلم ــن ( .)HTTPثاني ــاً كان ل ــدى إس ــتونيا رأس

هن ــا يع ــد انتق ــاء الكلم ــات أم ــراً مهم ــاً  ،ف ــإذا كن ــا نتح ــدث ع ــن قابلي ــة التك ــرار أو أخ ــذ م ــا فعلن ــاه

م ــال بش ــري ذك ــي ج ــداً م ــن الناحي ــة الفني ــة فــي ذل ــك

كمــا هــو وتطبيقــه فــي مــكان آخــر فــي الشــرق األوســط أو إفريقيــا أو أمريــكا الالتينيــة أو أوروبــا

الوق ــت فق ــد كان الكثي ــر منه ــم يأت ــون م ــن الجامع ــات

نفســها ،فهــذا ليــس بالنهــج الصحيــح حيــث يمكــن لــكل بلــد الشــروع فــي رحلــة التحــول الرقمــي

ً
وثالثـــا ،وربمـــا
والمـــدارس التقنيـــة الســـوفيتية ســـابقاً .

ب ــدءاً م ــن المتطلب ــات األساس ــية الت ــي يس ــتلزمها ذل ــك إذ ال ينبغ ــي نس ــخ التجرب ــة اإلس ــتونية

ماضـــي المهـــووس أيـــام المدرســـة
ذلـــك مبنـــي علـــى
ّ

بحذافيره ــا ،ق ــد تك ــون التكنولوجي ــا محاي ــدة لك ــن الن ــاس والثقاف ــات العامل ــة وغيره ــا ليس ــت

الثانوي ــة والجامع ــة ،ف ــإن إش ــراك الش ــباب فــي التط ــور
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كذلـــك .وعوضـــاَ عـــن استنســـاخ تجربتنـــا دون مراعـــاة الظـــروف الموضوعيـــة لـــكل بلـــد ،ينبغـــي

التكنولوجــي للبلــد ســيكون هــو المفتــاح للوصــول إلــى

أن نع ــرض بفاعلي ــة عناص ــر م ــن تجربتن ــا الخاص ــة وتصديره ــا لآلخري ــن لالط ــاع عليه ــا والتعل ــم

م ــا كن ــا نطم ــح إلي ــه.

منه ــا وم ــن ث ــم الب ــدء بالتنفي ــذ .وه ــذا م ــا قدمن ــاه لس ــنوات محلي ــاً م ــن خ ــال العالم ــة التجاري ــة

بالطب ــع ،ل ــم تك ــن عمليتن ــا مثالي ــة للغاي ــة وخالي ــة م ــن

إلســتونيا اإللكترونيــة فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة ،مثــل قمــة تاليــن الرقميــة ،وهــذا مــا

العي ــوب تمام ــاً  ،لق ــد كان ــت كمنحن ــى تعليمــي يمك ــن

قمن ــا ب ــه خ ــال مش ــاركتنا فــي فــي جن ــاح إس ــتونيا فــي إكس ــبو  2020دبــي.
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قــد تقــول إنهــا كانــت قصــة نجــاح عالميــة كيــف قــام
منظمــو الفعاليــات اإلســتونية بإضفــاء الطابــع الرقمــي
علــى ســياحة األعمــال واالنتقــال إلــى العالميــة خــال
األزمــة مواجهيــن حقيقــة أن اســتضافة األحــداث بشــكل
شــخصي لــم يعــد ممكنــاً فــي كثيــر مــن األحيــان ،حتــى
اآلن مكنــت الشــركة اإلســتونية “جلوبــال فيرتشــوال
سولوشــنز” ( )Global Virtual Solutionsأكثــر مــن 100
مليــون ســائح افتراضــي مــن الســفر إلــى إســتونيا مــن
خــال فعالياتهــم ،ومــن بيــن هــذه الفعاليــات والعمــاء
العالمييــن اجتماعــات مجلــس األمــن التابع لألمــم المتحدة
وحلــف شــمال األطلســي وأســبوع الفضــاء األوروبــي.
لقــد ضمنــت العديــد مــن الحلــول الحاليــة لســنوات
بالفعــل أن اإلدارة العامــة والشــركات والمواطنيــن
ســيتفاعلون مــع بعضهــم البعــض بأكثــر الطــرق سالســة
وبــدون احتــكاك ،فمــن خــال الهويــة اإللكترونيــة
والمنصــات العامــة الشــاملة اســتمر األفــراد ورجــال
األعمــال فــي الوصــول إلــى جميــع الخدمــات الضروريــة
دون انقطــاع .وفــي الخلفيــة ســاهم نظــام “إكــس-رود”
 X-Roadبتبــادل البيانــات ذات الصلــة بيــن الســلطات
الحكوميــة لتمكينهــا مــن تقديــم الخدمــات ،ولــم يكــن
كل هــذا وليــد اللحظــة بــل نتيجــة إرادة وعمــل امتــد
لســنوات وهــذا مــا أعطانــا إمكانيــة عــدم التأثــر بشــكل

تختلــف تجر بــة التحـ ــول الرقمـ ـ ــي مــن
بلــد إىل آخ ـ ــر ،فــإن كانــت التكنولوجيــا
محايــدة فالنــاس والثقافــات تختلــف

باختــاف الظــروف املوضوعيــة لــكل بلــد

أحيانـــاً أبـــادر أنـــا بنفســـي لدعـــم رواد

كبيــر بانتشــار الوبــاء كمــا حــدث فــي البلــدان األخــرى،

تقديـــم

ودعونــا ال ننســى كذلــك أن إســتونيا كانــت أيضــاً مــن

منتجاته ــم االفتراضي ــة ،كم ــا فعلن ــا عل ــى

بيــن الــدول األوروبيــة األولــى التــي أطلقــت شــهادة

ســـبيل المثـــال فـــي دبـــي العـــام الماضـــي

التطعيــم والتعافــي الرقميــة قبــل صيــف .2021

األعمـــال

فـــي

اإلســـتونيين

مـــع ممثليـــن عـــن “جلوبـــال فيرتشـــوال
سولوشـــنز” ()Global Virtual Solutions

تش ــجعون االس ــتثمار األجنب ــي م ــن خ ــال إط ــاق ع ــدد

إكســـبونت”

مـــن التأشـــيرات مثـــل تأشـــيرات الشـــركات الناشـــئة

( ،)Multicity – Exponautوقدمنــا منصــة تســاعد رواد األعمــال المتحمســين علــى بــدء المعــارض

والبـــدو الرحـــل الرقمييـــن والمواطنيـــن الرقمييـــن،

االفتراضيـــة بســـهولة .وتـــم إطـــاق هـــذا بالفعـــل لالتصـــال التجـــاري بيـــن مطـــوري العقـــارات

واألبـــواب مفتوحـــة علـــى مصراعيهـــا ألولئـــك الذيـــن

والمهندســـين المعمارييـــن والمهندســـين اإلســـتونيين واإلســـكندنافيين ،وهـــذا أيضـــاً يمكـــن

يرغبــون فــي إنشــاء وممارســة أعمالهــم عبــر اإلنترنــت،

تطبيقـــه فـــي قطاعـــات أخـــرى.

كيـــف تخضـــع هـــذه العمليـــة للمراقبـــة القانونيـــة؟

وعـــن

“مالتيســـيتي

–

أدت جائحـــة كورونـــا إلـــى تســـريع التحـــول الرقمـــي فـــي العديـــد مـــن البلـــدانّ ،
وأثـــرت ســـلباً
عل ــى العدي ــد م ــن القطاع ــات االقتصادي ــة ،ه ــل يمك ــن الق ــول أنك ــم م ــن أق ــل البل ــدان تأث ــراً

فعـــا فقـــد قامـــت إســـتونيا
نحـــن نشـــجع ذلـــك
ً
بتنش ــيط العدي ــد م ــن البرام ــج الت ــي تمن ــح األش ــخاص
مـــن البلـــدان األخـــرى الفرصـــة ليصبحـــوا جـــزءاً مـــن

بالجائحـــة ،نظـــراً لكـــون إســـتونيا رقميـــة ؟

بيئـــة ريـــادة األعمـــال الخاصـــة بنـــا ،أعنـــي لقـــد وصلنـــا

أعتق ــد أن ــه ن ــوع م ــن التعمي ــم ،خاص ــة إذا ذك ــرت كي ــف تأث ــرت القطاع ــات االقتصادي ــة المختلف ــة

بالفع ــل من ــذ بض ــع س ــنوات إلــى النقط ــة الت ــي كان ــت

بالوب ــاء ،بالنس ــبة للكثيري ــن أج ــرؤ عل ــى الق ــول أن معظ ــم األماك ــن األخ ــرى ح ــول العال ــم وبع ــض

فيه ــا بيئ ــة أعمالن ــا الوطني ــة م ــن بي ــن البيئ ــات األكث ــر

القطاع ــات الب ــارزة ج ــداً فــي االقتص ــاد الوطنــي  -مث ــل الس ــياحة والترفي ــه والضياف ــة -ق ــد تض ــررت

وديـــة فـــي العالـــم ،فلمـــاذا ال نفتحهـــا لمزيـــد مـــن

بش ــدة ،كم ــا تأث ــر العامل ــون فــي الثقاف ــة أيض ــاً بش ــكل كام ــل ،ولك ــن إذا ركزن ــا ب ــد ًال م ــن ذل ــك

األشـــخاص فـــي المســـتقبل؟ تعـــد إســـتونيا بالفعـــل

عل ــى االس ــتجابات الرقمي ــة الخاص ــة بفي ــروس كورون ــا وأداء الدول ــة الرقم ــي بش ــكل ع ــام ،ف ــإن

مركـــزاً وعقـــدة جـــذب للمؤسســـين الدولييـــن ورجـــال

رأي األغلبيـــة يتفـــق علـــى أن الدولـــة الرقميـــة اإلســـتونية ســـاعدت علـــى ســـير األمـــور بسالســـة

األعم ــال المنفردي ــن والمواه ــب العالمي ــة الت ــي ترغ ــب

حت ــى فــي الظ ــروف المتغي ــرة بش ــكل كبي ــر.

الشـــركات المحليـــة فـــي جذبهـــا وتوظيفهـــا ،وهنـــا
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ً
واحــدة مــن المراكــز االقتصاديــة
ــد هونــغ كونــغ
تُ َع ُّ

الرائــدة فــي العالــم ،إذ تمتــاز باقتصـ ٍ
ـي مزدهــر
َّ
ـاد رأس مالـ ٍّ

الحــرة.
يقــوم علــى الضرائــب المنخفضــة والتجــارة
َّ

نظــام التأشــرة اإللكرتونيــة وبيئــة األعمــال

املرنــة ونظــام الرضائــب التنافــي عوامــل
ً
ســاعدت إســتونيا لتصبــح مركــزا جلــذب
املؤسســن

الدوليــن

ورجــال

األعمــال

واملواهــب العامليــة لبــدأ نشــاطهم يف البــاد

14

تســـاهم تأشـــيرات الشـــركات

تســـير اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بخطـــى ســـريعة نحـــو

الناش ــئة فــي تس ــهيل ذل ــك مث ــل

التحـــول الرقمـــي ،مـــا رأيكـــم فـــي التجربـــة اإلماراتيـــة؟

برنامـــج اإلقامـــة اإللكترونيـــة،

بالنظ ــر إلــى اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة م ــن زاوي ــة ه ــذه المحادث ــة،

هـــذا إضافـــة إلـــى بيئـــة األعمـــال

ربم ــا س ــأبرز ش ــيئين األول :أن اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ل ــم تب ــدأ

المرنـــة حيـــث يمكـــن تأســـيس

فــي التفكي ــر فــي التنمي ــة الرقمي ــة عندم ــا أجبرته ــا الظ ــروف عل ــى

الش ــركات عب ــر اإلنترن ــت بس ــرعة

ذلـــك .فالجائحـــة كانـــت بمثابـــة عامـــل معـــزز ولـــم تكـــن الســـبب

مـــع التركيـــز علـــى النمـــو ،أمـــا

الرئيســـي وراء تحـــول اإلمـــارات إلـــى العالـــم الرقمـــي ،وحقيقـــة أن

الضرائـــب فهـــي تنافســـية علـــى

هـــذه العمليـــة قـــد بـــدأت قبـــل ذلـــك الوقـــت تظهـــر أن اإلرادة

مســـتوى العالـــم ويمكـــن إرســـالها عبـــر اإلنترنـــت أيضـــاً .

حاض ــرة بق ــوة لمتابع ــة الرقمن ــة.

لك ــن كل ذل ــك ال يتج ــاوز القواع ــد الخاص ــة بإنش ــاء وتش ــغيل

ثاني ــاً  ،عل ــى الرغ ــم م ــن أن قطاع ــات االقتص ــاد والمجتم ــع المتنوع ــة

األعمـــال التجاريـــة التـــي تنطبـــق علـــى الســـكان المحلييـــن

تتطل ــب حل ــو ًال مختلف ــة ،يب ــدو أن دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة

أيضـــاَ  ،ويتـــم االحتفـــاظ بالســـجل التجـــاري لبلدنـــا مـــن قبـــل

لديهـــا اســـتراتيجية شـــاملة جـــداً للتنميـــة الرقميـــة حتـــى اآلن،

قســم التســجيل فــي محكمــة مقاطعــة تارتــو ،ويمكــن العثــور

وته ــدف ه ــذه االس ــتراتيجية إلــى التق ــدم بخط ــوط مختلف ــة ولك ــن

علــى بيانــات الوقــت الفعلــي حــول جميــع الكيانــات القانونيــة

بالتـــوازي ،إن العنايـــة واالهتمـــام بالعمليـــات واحتياجـــات األفـــراد

فـــي ســـجل األعمـــال اإللكترونيـــة الرقمـــي ،وبعيـــداً عـــن
موض ــوع الكيان ــات القانوني ــة يت ــم إج ــراء الفحوص ــات الالزم ــة

يســـرع الوقـــت المســـتغرق لتكـــون أكثـــر مـــن مجـــرد مثـــال لذلـــك
ّ

عل ــى المس ــرح العالم ــي.

علـــى األشـــخاص لمنـــح تأشـــيرات العمـــل وبطاقـــات اإلقامـــة

بهـــذا الصـــدد ،أعتقـــد أن إســـتونيا واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

اإللكترونيـــة مـــن قبـــل الشـــرطة وحـــرس الحـــدود ،فالتحـــول

تنظــران إلــى المســتقبل بطــرق مماثلــة ،ويمكــن لإلمــارات العربيــة

الرقم ــي والمالئ ــم لألعم ــال ال يعن ــي إلغ ــاء أي قي ــود صارم ــة

المتحــدة بــكل الوســائل أن تقــدم نفســها أيضــاَ كحالــة مميــزة فــي

والوقـــوف فـــي وجـــه أيـــة تجـــاوزات قانونيـــة.

نقط ــة التط ــور الس ــريع م ــن خ ــال التح ــول الرقم ــي

|

بانورامـــا اقتصـــادية

مستشارك القانوني

|

لعـــام  2006بشـــأن إصـــدار قانـــون اإلجـــراءات الجزائيـــة بالمـــادة  33علـــى أنـــه “یكـــون مـــن
مأمــوري الضبــط القضائــي فــي دوائــر إختصاصهــم أن الموظفيــن المخوليــن صفــة مأمــوري
الضب ــط القضائ ــي بمقتض ــى القوانی ــن والمراس ــيم والق ــرارات المعم ــول به ــا” ،وم ــن ث ــم ف ــإن
ه ــذه الم ــادة ه ــي س ــند تعيي ــن مأم ــوري الضب ــط القضائيي ــن بدائ ــرة التنمي ــة االقتصادي ــة
بإم ــارة رأس الخيم ــة ،و ق ــد اعتنــى القان ــون الص ــادر بإم ــارة رأس الخيم ــة رق ــم  7لس ــنه 2016
بشــأن الرقابــة والحمايــة التجاريــة علــى المنشــآت االقتصاديــة بالمــادة رقــم  5الخاصــة بمنــح
صف ــة الضبطي ــة القضائي ــة والت ــي نص ــت عل ــى أن ــه يخ ــول لموظفــي اإلدارة المختص ــة الذي ــن
ـاء علــى اقتــراح رئيــس
يصــدر بتســميتهم قــرار مــن ولــي العهــد رئيــس المجلــس التنفيــذي بنـ ً

بقلم  /القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي

المستشار القانوني بدائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

الدائ ــرة صف ــة مأم ــور الضب ــط القضائ ــي للقي ــام بأعم ــال التفتي ــش والرقاب ــة وإثب ــات األفع ــال
الت ــي تق ــع بالمخالف ــة ألح ــكام ه ــذا القان ــون وك ــذا كاف ــة القواني ــن المعم ــول به ــا داخ ــل
الدول ــة أو اإلم ــارة أو الق ــرارات الص ــادرة تنفي ــذاً له ــم ،ويك ــون له ــم فــي س ــبيل ذل ــك دخ ــول

مأمور الضبط القضائي..

قـــايض يف موقعـــه وعملـــه

حســـبه لوجـــه هللا تعـــاىل

مأمـــوري الضبـــط القضائـــي فـــي
مختلـــف مواقعهـــم بالدولـــة،
يقــع عليهــم عــبء إنفــاذ القانــون
بصـــورة عمليـــة ،بعـــد صـــدور
تشـــريع القانـــون ومـــا تـــم حولـــه مـــن مـــداوالت
شـــفهية دارت فـــي األعمـــال التحضيريـــة إلصـــداره
نظريـــا،
وذلـــك حتـــى صـــدوره بصـــورة مكتملـــة
ً

وهنـــا يأتـــي دور مأمـــوري الضبـــط القضائـــي فـــي
إنف ــاذ القان ــون وبه ــذا فه ــم وس ــيلة لبي ــان م ــدى
ولمـــا
مالئمـــة القانـــون بصـــورة تطبيقيـــة عمليـــةّ ،
كان ذلـــك فـــإن مأمـــور الضبـــط القضائـــي هـــو
قاضـــي فـــي موقعـــه وعملـــه حســـبه لوجـــه هللا
تعالـــى مـــن أجـــل إنفـــاذ القانـــون والعدالـــة بيـــن
المخاطبي ــن بالقواني ــن الخاص ــة بذل ــك ،وم ــن ث ــم
كانـــت لمأمـــوري الضبـــط القضائـــي حقـــوق
وواجبـــات بصفـــة عامـــة وجـــب أن نلقـــي عليهـــا
الضـــوء ،لبيـــان مـــدى أهميتهـــم فـــي أي مجتمـــع
وبيـــان طبيعـــة عملهـــم والقواعـــد األساســـية
إلنفــاذ القانــون بواســطتهم ،وأخيـ ًـرا بيــان دورهــم

المنش ــآت االقتصادي ــة وتحري ــر المحاض ــر الالزم ــة به ــذا الش ــأن فــي حال ــة وج ــود مخالف ــات
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة وعلـــى كافـــة الســـلطات المحليـــة والمنشـــآت فـــي
اإلم ــارة تمكينه ــم ومعاونته ــم فــي أداء األعم ــال المنوط ــة به ــم وفق ــاً للقواني ــن س ــالفة
الذك ــر.
وبن ــاء عل ــى القواع ــد الس ــابقة تحقق ــت صف ــة مأم ــور الضب ــط القضائ ــي للعاملي ــن المختصي ــن
وفق ــا للم ــادة
بذل ــك بالدائ ــرة فــي ض ــوء اختصاصه ــم بقس ــمي الرقاب ــة والحماي ــة التجاري ــة
ً
الرابع ــة م ــن ذات القان ــون ،وذل ــك بالتنس ــيق م ــع الجه ــات ذات الصل ــة بالرقاب ــة والتفتي ــش
علـــى المنشـــآت االقتصاديـــة والتأكـــد مـــن مـــدى التزامهـــا بتطبيـــق الشـــروط واألوضـــاع
المنصـــوص عليهـــا بالقانـــون وكافـــة القوانيـــن األخـــرى المعمـــول بهـــا داخـــل الدولـــة أو
اإلم ــارة ،والعم ــل عل ــى اتخ ــاذ م ــا يل ــزم لتحقي ــق أه ــداف ه ــذا القان ــون ،وأض ــاف القان ــون
ب ــأن الالئح ــة التنفيذي ــة له ــذا القان ــون تنظ ــم أه ــداف وواجب ــات كل قس ــم ،فــي حي ــن ل ــم
تصــدر الالئحــة التنفيذيــة حتــى اآلن ،ومــن ثــم فإننــا نوصــي بإســراع وتيــرة إصدارهــا النضبــاط
العمــل بقســمي الرقابــة والحمايــة التجاريــة باعتبارهمــا عنصــران مؤثــران فــي عجلــة التنميــة
باإلم ــارة ودورهم ــا الفع ــال فــي دائ ــرة التنمي ــة االقتصادي ــة بإم ــارة رأس الخيم ــة .ونتن ــاول
فيم ــا يل ــي ش ــروط تعيي ــن مأم ــوري الضب ــط القضائ ــي ث ــم حق ــوق وواجب ــات مأم ــوري الضب ــط
القضائ ــي بالدائ ــرة ث ــم أخي ـ ًـرا محاس ــبة مأم ــوري الضب ــط القضائ ــي وتوصيتن ــا الختامي ــة.
شروط تعيين مأموري الضبط القضائي:
ُيشـــترط فـــي مـــن يتـــم منحـــه صفـــة الضبطيـــة القضائيـــة أن تكـــون أعمـــال وظيفتـــه متعلقـــة

المكلّ ــف بضبطه ــا ومتصل ــة بالتش ــريع المن ــوط ب ــه الرقاب ــة عل ــى تطبي ــق أحكام ــه
بالمخالف ــات ُ

ومــن ثــم فيجــب أن يكــون اختصــاص مأمــوري الضبــط بالدائــرة أن يختصــوا بوقائــع الضبــط الخاصــة
بالرخـــص التجاريـــة وحمايـــة المنشـــآت االقتصاديـــة والنظـــر بكافـــة المخالفـــات وفحـــص كافـــة
ّ
تتوف ــر فــي مأم ــور الضب ــط القضائ ــي
الش ــكاوى الخاص ــة لبي ــان م ــدة صحته ــا .وم ــن هن ــا يج ــب أن
المؤه ــات والخب ــرات الت ــي تتناس ــب م ــع التش ــريع المن ــوط ب ــه الرقاب ــة عل ــى تطبي ــق أحكام ــه،
وأن تك ــون لدي ــه الق ــدرة عل ــى التثب ــت م ــن الت ــزام المخاطبي ــن ب ــه  ،و أن يك ــون ُملِ ّم ــاً بالتش ــريعات

فـــي دائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة بإمـــارة رأس

المق ـ ّـررة لطبيع ــة
المن ــوط ب ــه الرقاب ــة عل ــى تطبيقه ــا إلمام ــاً تام ــاً  ،وأن يجت ــاز ال ــدورات التدريبي ــة ُ

فق ــد ن ــص القان ــون االتح ــادي رق ــم  35لع ــام 1992

بالش ــرف أو األمان ــة حت ــى يك ــون مث ــا ًال حي ــاً لالنضب ــاط وااللت ــزام بالقواع ــد القانوني ــة بالدول ــة.

الخيمة.
المعـــدل بالقانونيـــن رقمـــي  29لعـــام  2005و35

عمل ــه واختصاصات ــه ،وأخي ـ ًـرا يج ــب أال يك ــون ق ــد س ــبق الحك ــم علي ــه بعقوب ــة فــي جريم ــة مخل ــة

يتبع في العدد القادم...
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ً
واحــدة مــن المراكــز االقتصاديــة
ــد هونــغ كونــغ
تُ َع ُّ

الرائــدة فــي العالــم ،إذ تمتــاز باقتصـ ٍ
ـي مزدهــر
َّ
ـاد رأس مالـ ٍّ

الحــرة.
يقــوم علــى الضرائــب المنخفضــة والتجــارة
َّ

هونــج كونــج
القر يــة الــي أصبحــت منطقــة اقتصاديــة عظمــى

يف أكتوبــر  2020افتتحــت حكومــة منطقــة هونــج كونــج اإلدار يــة الخاصــة يف ديب أول مكتــب
ً
اقتصــادي وتجــاري هلــا يف منطقــة الــرق األوســط .وتمثــل هــذه الخطــوة فرصــة لرتســيخ وتعز يــز
العالقــات االقتصاديــة والتجار يــة هلونــج كونــج مــع الــركاء التجار يــن يف المنطقــة ،وعــى رأســها
الــدول الســت األعضــاء يف مجلــس التعــاون الخليــي .وقــد بلــغ حجــم التجــارة بــن دول التعــاون
وهونــج كونــج  100مليــار دوالر هونــج كونــج ( 13مليــار دوالر أمــريك) عــام .2020

إعداد /موسـى عبدالمنعــم متـولـي
مستشــار اقتصــادي

نبذة تاريخية عن إقليـــم هونــج كونــج
ُسـ ِـك َنت منطقــة هونــغ كونــغ الحديثــة منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ،

ورغــم ذلــك ظلَّ ــت حتــى نهايــة العصــور الوســطى مجـ َّـرد قريــة صيــد

صغيــرة حتــى وقعــت تحــت ســيطرة اإلمبراطوريــة البريطانيــة فــي
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طــوال العصــر االســتعماري قامــت الفلســفة االقتصاديــة فيهــا
علــى النظــام الرأســمالي الحــر ،وقــد أثــرت هــذه الفتــرة بدرجــة
كبيــرة بتشــكيل ثقافــة هونــغ كونــغ الحديثةالتــي باتــت تعــرف
بلقــب الشــرق يلتقــي الغــرب .وينــص دســتورها الــذي وضــع عقــب

أعقــاب حــرب األفيــون األولــى ( ،)1842-1839لتتوســع حدودهــا

نقــل ملكيتهــا مــن بريطانيــا إلــى الصيــن عــام  1997علــى أنهــا

مــن جزيــرة صغيــرة لتضــم مقاطعــة أوســع هــي شــبه جزيــرة كولــون

ســتحوز درجــة مــن االســتقاللية فــي كل جوانــب الدولــة ،باســتثناء

ثــم أقاليــم جديــدة فيمــا بعــد ،وفــي منتصــف القــرن العشــرين،

العالقــات الدبلوماســية الدوليــة والبنيــة العســكرية .وعليــه ال

تعرضــت المدينــة لالحتــال اليابانــي أثنــاء حــرب المحيــط الهــادئ،

باســتقاللية عاليــة ونظامــاً سياســياً
زالــت هونــج كونــج تتمتــع
َّ

لكــن بريطانيــا اســتعادتها بعــد الحــرب وظلــت مســتعمر بريطانيــة

مختلفــاً عــن ذاك الموجــود بباقــي أقاليــم دولــة الصيــن ،والــذي

حتــى عــام  1997ثــم أعيــدت ملكيتهــا إلــى الصيــن فــي عــام .1997

يكــرس لهونــج كونــج حكمهــا الذاتــي واســتقاللية قضائيــة.

|

تطورات اقتصادية مهمة بعد الحائحة:
شــهد النصــف األول مــن العــام  2019تســجيل اقتصــاد هونــج
كونــج معــدل نمــو اقتصادي متواضــع  %0.2نتيجة تباطــؤ االقتصاد
العالمــي وتوتــر العالقــات التجاريــة بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،وفــى النصــف الثانــي تســببت التعديــات التشــريعية
بإصــدار قانــون تســليم المجرميــن للصيــن فــي زيــادة المخــاوف مــن
تدخــل الصيــن فــي شــؤون هونــج كونــج والتنــازل عــن الوضــع الخاص
للمقاطعــة وخضوعهــا للقوانيــن الصينيــة إلــى تذمــر المواطنيــن
وإنــدالع أعمــال الشــغب والعنــف (أصحــاب المالبــس الســوداء)
ممــا أدى إلــى إحــداث تراجــع فــي مســتوى النشــاط االقتصــادي

% 7.2

استعاد اقتصاد هونج
كونج عافيته يف الربع
الثاين من عام  2021بعد
الجائحة

ــــــــــــــــــ

% 6.4

معدل النمو المتوقع
للعام الحايل

ــــــــــــــــــ

بانورامـــا اقتصـــادية

شركـــــاء

|

بنســبة  %3.2و  %3.6فــي الربعيــن الثالــث والرابــع علــى التوالــي.
وانكمــش االقتصــاد بنســبة  %1.7خــال العــام كلــه ،وهــو أول
انخفــاض ســنوي منــذ األزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام .2009
• ثــم ســجل اقتصــاد هونــج كونــج انكماشــا بنحــو  %6.1خــال
العــام  2020جــراء األثــار الســلبية لجائحــة كورونــا.
• اســتعاد اقتصــاد هونــج كونــج نمــوه خــال الربــع الثانــي مــن عــام
 2021ليســجل معــدل نمــو  %7.2فــي الربــع الثانــي مــن عــام ،2021
ثــم ســجل معــدل نمــو اقتصــادي بلــغ  %5.4خــال الربــع الثالــث مــن
عــام  ،2021ومــن المتوقــع أن يصــل معــدل النمــو الســنوي نحــو
 %6.4فــي نهايــة عــام .2021
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المؤشرات االقتصادية
شــهد النشــاط االقتصــادي فــي منطقــة هونــج كونــج اإلداريــة الخاصــة انخفاضــاً بشــكل
ملحــوظ فــي عــام  2019مــع تصاعــد التوتــرات التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن
وازديــاد حالــة عــدم اليقيــن بمــا أثــر بالســلب علــى الصــادرات واالســتثمار ،وكذلــك شــهد عــام
 2019انخفــاض االســتهالك الخــاص والوافديــن بســبب االضطرابــات االجتماعيــة التــي بــدأت
خــال صيــف هــذا العــام.
يوضــح الجــدول التالــي أهــم المؤشــرات االقتصاديــة لهونــج كونــج وفقــاً لمــا جــاء بالتقريــر
القطــري الــذي أعــده صنــدوق النقــد الدولــي (فــي ديســمبر  2019وقبــل جائحــة كورونــا).
ُ

البيــان

2016

2017

2018

2019

فعلي

2020

2021

متوقع

معدل النمو السنوي الحقيقي

2.2%

3.8

3.0%

1.9%-

0.2

4.7%

معدل البطالة

3.4%

3.1%

2.8%

3.1%

3.4%

3.1%

4.5%

5.6%

0.0%

0.3%

0.6%

0.7%

معدل نمو الصادرات السلعية

-0.5%

8%

7.4%

-3.9%

2.8%

3.8%

معدل نمو الواردات السلعية

1.0%-

8.7%

8.4%

5.6%-

1.6%

3.9%

4%

4.7%

4.3%

5.5%

1.6%

3.9%

نسبة العجز المالي للناتج المحلي
اإلجمالي
ميزان المدفوعات

رصيد الميزان الجاري /
الناتج المحلي اإلجمالي

• بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي  GDPلهونــج كونــج نحــو 365

الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والبــر الرئيســي للصيــن،

مليــار دوالر أمريكــي عــام .2019

وســابع أكبــر مســتثمر فــي العالــم بقيمــة  1،953.9مليــار دوالر

• مــن المتوقــع أن تكــون وتيــرة االنتعــاش على المدى المتوســط
أبطــأ ممــا كانــت عليــه فــي الســابق حيــث ستشــكل الحواجــز
التجاريــة المتزايــدة واضطــراب سالســل التوريــد العالميــة عبئــاً
علــى األنشــطة المتعلقــة بالتجــارة.
• يعــد اقتصــاد هونــج كونــج أكثــر االقتصــادات حريــة فــي العالــم،
وذو توجــه كبيــر نحــو الخدمــات حيــث شــكلت قطاعــات الخدمات
 %93.4مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام .2019
وفقــا لتقاريــر منظمــة التجــارة العالميــة  ،WTOتعــد هونــج
•
ً
كونــج ســادس أكبــر مصــدر لتجــارة البضائــع فــي العالــم.
• بلغــت تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر العالمــي إلــى
هونــج كونــج  119.2مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام ،2020
واحتلــت المرتبــة الثالثــة عالميــاً  ،بعــد الواليــات المتحــدة (156.3
مليــار دوالر أمريكــي) والبــر الرئيســي للصيــن ( 149.3مليــار دوالر
أمريكــي).
• احتلــت هونــج كونــج المرتبــة الرابعــة عالميــاً مــن حيــث
تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر الخارجيــة ،بقيمــة 102.2
مليــار دوالر أمريكــي ،بعــد البــر الرئيســي للصيــن ( 132.9مليــار
دوالر أمريكــي) ولوكســمبورغ ( 127.1مليــار دوالر أمريكــي)
واليابــان ( 115.7مليــار دوالر أمريكــي).
• احتلــت هونــج كونــج المرتبــة الرابعــة مــن حيث رصيد االســتثمار
األجنبــي المباشــر بقيمــة  1,884.9مليــار دوالر أمريكــي ،بعــد
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365

مليار دوالر أمريكي
الناتج المحلي لهونج كونج
عام 2019
ــــــــــــــــــ

% 93.4

نسبة قطاع الخدمات من
الناتج المحلي اإلجمالي
لعام 2019
ــــــــــــــــــ

119.2

مليار دوالر أمريكي
تدفقات االستثمار
األجنبي المباشر العالمي
إىل هونج كونج لعام
2020
ـــــــــــــــــ

102.2

مليار دوالر أمريكي
احتلت من خاللها هونج
كونج المركز الرابع
لتدفقات االستثمار
األجنبي المباشر الخارجية
ـــــــــــــــــ

أمريكــي فــي عــام .2020
• احتلــت ســوق األوراق الماليــة فــي هونــج كونــج المرتبــة الثالثــة
فــي آســيا وخامــس أكبــر ســوق فــي العالــم مــن حيــث القيمــة
الســوقية بنهايــة عــام  ،2020وقــد بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة
فــي ســوق  HKExـ  ، 2538وبلــغ إجمالــي القيمة الســوقية لســوق
األوراق الماليــة فــي هونــج كونــج  6.1تريليــون دوالر أمريكــي.
فــي عــام .2020
• هونــج كونــج هــي مركــز مصرفــي ومالــي مهــم فــي منطقــة
آســيا والمحيــط الهــادئ ،وتحتــل المركــز الثالــث عالميــاً وفقــاً
لمؤشــر المركــز المالــي العالمــي.
• مطــار هونــج كونــج الدولــي هــو أكثــر المطــارات ازدحامــاً فــي
العالــم للشــحن الجــوي الدولــي منــذ عــام  .2010وكذلــك تعتبــر
موانــئ هونــج كونــج واحــدة مــن أكثــر موانــئ الحاويــات ازدحامــاً
فــي العالــم حيــث احتلــت المركــز التاســع عالميــاً مــن حيــث
إنتاجيــة الحاويــات فــي عــام .2020

الترتيب في بعض مؤشرات التنافسية العالمية
مؤشر التنافسية

الترتيب

سنة التقييم

سهولة تأدية األعمال

3

2020

تقرير التنافسية العالمي ()IMD

2

 ،2021المرتبة  5في 2020

مؤشر رأس المال البشري

4

2018

|

تمثــل صــادرات اللؤلــؤ واألحجــار الكريمــة
والمعــادن النفيســة نحــو  %75مــن إجمالــي
صــادرات دولــة اإلمــارات إلــى هونــج كونــج

شركـــــاء

بانورامـــا اقتصـــادية

|

وتشــكل صــادرات اآلالت والمراجــل نســبة  ،%5وأخيــرا صــادرات
متنوعــة بنســبة .%8

توزيع ِهيكل الصادرات إلى هونج كونج لعام 2019

8%

5%
12%

75%

توزيع ِهيكل الواردات من هونج كونج لعام 2019
5%
1%
4%

التجــارة الخارجيــة لدولــة هـونــج كونـــج

44%

• بلــغ حجــم الصــادرات الســلعية لهونــج كونــج عــام  2020نحــو
 504مليــار دوالر أمريكــي وتشــكل صــادرات الســلع اإللكترونيــة

45%

نحــو  %71.8مــن اإلجمالــي ،المالبــس  ،%1.6المــواد الغذائيــة 1.4
 ،%الســاعات  %20.9 ،%1.2صــادرات متنوعــة .وتشــكل الصــادرات
إلــى باقــي األقاليــم الصينيــة نحــو  %59.2مــن اإلجمالــي ،االتحــاد
األوروبــي بنســبة  ،%7.1الــدول األســيوية  ،%7.2والواليــات
المتحــدة األمريكيــة  ،%6.6باقــي دول العالــم نحــو .%20
• بلــغ حجــم الــواردات الســلعية لهونــج كونــج عــام  2020نحــو
 551مليــار دوالر أمريكــي وتشــكل واردات الســلع اإللكترونيــة
نحــو  %56مــن اإلجمالــي ،اآلالت المفاعــات والبراجــل ،%12
اللؤلــؤ واألحجــار والمعــادن النفيســة  ،%10أجهــزة بصريــة ،%3
 %15صــادرات متنوعــة.

العالقة التجارية بين اإلمارات وهونج كونج
• هنــاك ثبــات نســبي فــي حجــم صــادرات دولــة اإلمــارات إلــى
هونــج كونــج خــال الفتــرة مــن عــام  2015وحتــى عــام 2019
حيــث تتــراوح حــول نحــو  4.4مليــار دوالر أمريكــي ،وتحتــل دولــة
اإلمــارات الترتيــب الســابع عشــر مــن حيــث حجــم واردات إقليــم
هونــج كونــج مــن العالــم الخارجــي.
• تمثــل صــادرات اللؤلــؤ واألحجــار الكريمــة والمعــادن النفيســة
نحــو  %75مــن إجمالــي صــادرات دولــة اإلمــارات إلــى هونــج كونج،
تليهــا صــادرات المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة بنســبة ،%12

504

مليار دوالر أمريكي
حجم الصادرات السلعية
لهونج كونج عام 2020
ــــــــــــــــــ

% 71.8

من إجمالي الصادرات
كانت من نصيب صادرات
السلع اإللكترونية
ــــــــــــــــــ

551

حجم الواردات السلعية
لهونج كونج عام 2020
ـــــــــــــــــ

% 56

النصيب األكبر من
الواردات كان من نصيب
وارات السلع اإللكترونية
ـــــــــــــــــ

• تــزداد واردات دولــة اإلمــارات مــن هونــج كونــج بشــكل مطــرد
حيــث بلغــت نحــو  8.1مليــار دوالر عــام  2019مقابــل نحــو 6.7
مليــار دوالر أمريكــي عــام  ،2015بمتوســط معــدل نمــو ســنوي
 %5خــال الفتــرة مــن عــام  2015حتــى عــام  ،2019وتحتــل دولــة
اإلمــارات الترتيــب الحــادي عشــر مــن حيــث حجــم صــادرات إقليــم
هونــج كونــج للعالــم الخارجــي.
• تمثــل واردات المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة نحــو %49
مــن إجمالــي واردات دولــة اإلمــارات إلــى هونــج كونــج ،تليهــا
واردات اللؤلــؤ واألحجــار والمعــادن النفيســة بنســبة ،%41
وتشــكل صــادرات اآلالت والمراجــل نســبة  ،%4واردات الســاعات
بنســبة  ،%1وأخيــرا واردات متنوعــة بنســبة .%5
• يميــل الميــزان التجــاري لصالــح هونــج كونــج حيــث يحقــق
الميــزان عجــزاً بلــغ نحــو  3.6مليــار دوالر أمريكــي عــام 2019
مقابــل عجــز قــدره  2.25مليــار دوالر أمريكــي عــام 2015
بمتوســط زيــادة ســنوي نحــو  %13خــال الفتــرة
A P R I L - M AY, 2 0 2 2
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مـــــال وأعمـــــال

تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــا
رؤيـــــــــــــة
دراســـات وإحصــــــــــــاء

إطـــار رؤيتـــه التنمويـــة لدعـــم الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة ،أطلـــق مصـــرف اإلمـــارات

بقيمـــة  100مليـــون درهـــم

سنــــــــد

مبــادرة مــن مــرف اإلمارات
للتنميــة لترس يـــــــــع نمـــــــــــو
أعمــال الــركات الصغــرة
واملتوســطة الــي يملكهــا
ويديرهــا مواطنــون إماراتيون
20

للتنمي ــة بصفت ــه المح ــرك المالــي ألجن ــدة التنوي ــع االقتص ــادي والتح ــول الصناع ــي فــي دول ــة
اإلمـــارات ،مبـــادرة “ســـند” لتســـريع نمـــو المشـــاريع اإلماراتيـــة الصغيـــرة والمتوســـطة بعـــد
الوب ــاء بقيم ــة  100ملي ــون دره ــم .وته ــدف المب ــادرة الجدي ــدة إلــى تس ــهيل وتس ــريع عملي ــة الوص ــول
إلــى الق ــروض المرن ــة للش ــركات الت ــي يملكه ــا ويديره ــا مواطن ــون إماراتي ــون والت ــي تتطلّ ــع إلــى تس ــريع
نمو أعمالها بعد الجائحة.
و ق ــال أحم ــد محم ــد النقب ــي ،الرئي ــس التنفي ــذي لمص ــرف اإلم ــارات للتنمي ــة“ :فــي إط ــار التزامن ــا برؤي ــة
القي ــادة الرش ــيدة نح ــو دع ــم رواد األعم ــال اإلماراتيي ــن وتعزي ــز منظوم ــة الش ــركات والمش ــاريع الصغي ــرة
والمتوســـطة وضمـــن مســـاعينا المســـتمرة فـــي تســـريع ودفـــع عجلـــة النمـــو االقتصـــادي بعـــد الوبـــاء،
يس ــعدنا أن نطل ــق مب ــادرة “س ــند” لتس ــريع نم ــو األعم ــال بقيم ــة  100ملي ــون دره ــم .م ــن خ ــال حل ــول

|

مــال وأعمــــال

تكنـــولوجيـــــــا

|

مبــادرة "ســند" تهــدف إىل دعــم احتياجــات
رأس املــال التشغيل ـ ــي لــدى الــركات

الصغيـ ـ ـ ــرة واملتوسطـ ـ ـ ــة الــي يملكهـ ـ ــا
ّ
ويديرهــا مواطنــون إماراتيــون والــي تتطلع
إىل ترس يــع نمــو أعماهلــا بعــد اجلائحــة
تمويلي ــة مبتك ــرة ومرن ــة ،س ــتدعم ه ــذه المب ــادرة
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي يملكهـــا
ويديره ــا مواطن ــون إماراتي ــون والتــي تعم ــل عل ــى
زي ــادة انتع ــاش أعماله ــا ونموه ــا بع ــد كوفي ــد “.
ولفـــت النقبـــي أن طلبـــات القـــروض ســـتتم
معالجتهـــا خـــال خمســـة أيـــام عمـــل ،وتعتمـــد
عمليـــة تقييـــم التمويـــل بشـــكل رئيســـي علـــى
األداء المالـــي للشـــركات خـــال عـــام ( 2019قبـــل
كوفيـــد) ،كمـــا تأخـــذ باالعتبـــار األداء المالـــي

CommerceUp

نظام موحد لدعم التجارة اإللكترونية يدخل السوق اإلماراتي
حلّ ــت دولــة اإلمــارات فــي مقدمــة دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا

الخـــاص بتلـــك الشـــركات لعامـــي  2020و2021
مـــع مراعـــاة تطبيـــق اشـــتراطات مخففـــة.

مــن حيــث حجــم اإلنفــاق العــام لألســرة علــى التجــارة اإللكترونيــة والــذي بلــغ معــدل

وأضـــاف النقبـــي“ :تتماشـــى مبـــادرة “ســـند”

وســطي بلــغ  9373درهــم إماراتــي ،وهــو مــا يعــادل أربــع مــرات متوســط اإلنفــاق العــام

مـــع اســـتراتيجية التنويـــع االقتصـــادي للدولـــة

لألســرة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ( 2308درهــم) .جــاءت هــذه االحصــاءات جــزءاً

وتحقي ــق نم ــو مس ــتدام فــي المس ــتقبل للش ــركات

من دراسة المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة “كيرني” العالمية.

والمشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة ،كمـــا تنـــدرج

وكجــزء مــن تلبيــة االحتياجــات المتزايــدة فــي قطــاع التجــارة االلكترونيــة عبــر حلــول

ضم ــن جه ــود المص ــرف فــي تعزي ــز وتس ــريع نم ــو

حوســبة الســحابة ،شــهدت دولــة االمــارات مؤخــراً إطــاق منصــة  CommerceUpالعالميــة

األعمـــال ومســـيرة التحديـــث فـــي الدولـــة خـــال

المتخصصــة بتقديــم حلــول وخدمــات التجــارة اإللكترونيــة.

الخمســـين عامـــاً القادمـــة ومـــا بعدهـــا .لقـــد

ويأتــي دخــول منصــة  CommerceUpفــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه قطــاع التجــارة

صممن ــا ،إلــى جان ــب مب ــادرة “س ــند” ،مجموع ــة م ــن

اإللكترونيــة فــي المنطقــة نمــواً مطــرداً .

الحلـــول الماليـــة المخصصـــة لمســـاعدة الشـــركات

فوفقــا لتقريــر صــادر حديــث فــي مجــال
ً

التـــي يديرهـــا ويملكهـــا مواطنـــون إماراتيـــون.

التســويق الرقمــي ،فقــد ارتفعــت قيمــة

وتمتـــاز هـــذه الحلـــول التمويليـــة بأنهـــا ســـريعة

الســوق اإلقليمــي للتجــارة اإللكترونيــة

ومرنـــة ومناســـبة ومقدمـــة بمعـــدالت فائـــدة

مــن  18.6مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام

تع ــد بي ــن األكث ــر تنافس ــية ضم ــن فئ ــات الق ــروض

 2016إلــى  41.5مليــار دوالر فــي عــام

المضمونـــة وغيـــر المضمونـــة”.

.2020

وينفـــرد مصـــرف اإلمـــارات للتنميـــة بتقديـــم هـــذا

وتقــوم منصــة  ،CommerceUpمــن خــال التكنولوجيــا التــي تقدمهــا ،بدعــم الركائــز الرئيســة

النـــوع والمســـتوى مـــن الدعـــم المالـــي المـــرن

الثــاث للتجــارة اإللكترونيــة والتــي تتضمــن إنشــاء واجهــة المتجــر عبــر اإلنترنــت وتنفيــذ

وغي ــر المس ــبوق للش ــركات الصغي ــرة والمتوس ــطة

عمليــات مــا بعــد الدفــع وزيــادة نمــو المبيعــات وقاعــدة العمــاء ،وذلــك مــن خــال منصــة

اإلماراتيـــة ،حيـــث يوفـــر حزمـــة مـــن الخدمـــات

واحــدة مدعومــة بــأدوات وحلــول رئيســة مبتكــرة للحــد مــن االعتمــاد علــى عناصــر خارجيــة.

الماليـــة وفـــق شـــروط وأحـــكام شـــفافة .وحرصـــاً

ويمكــن للشــركات ،عبــر هــذه المنصــة إنشــاء مواقــع اإلنترنــت وحســابات وســائل التواصــل

منـــه علـــى تمكيـــن الشـــركات اإلماراتيـــة وتســـريع

االجتماعــي وتطبيقــات الهاتــف المحمــول الخاصــة بهــم بــدون الحاجــة إلــى فريــق

وتيـــرة النمـــو االقتصـــادي بعـــد الوبـــاءُ ،يقـــدم

وتعتبــر منصــة  CommerceUpأول منصــة للتجــارة اإللكترونيــة تجمــع بنجــاح بيــن ســهولة

مص ــرف اإلم ــارات للتنمي ــة م ــن خ ــال مب ــادرة “س ــند”

يمكــن للشــركات واألفــراد تنفيــذ عمليــة

التجــارة اإللكترونيــة وتحقيــق نتائــج
واعــدة مــن خــال إدارة عملهــم التجــاري
فــي منصــة واحــد بـ ً
ـدل مــن العمــل علــى
منصــات مختلفــة

االســتخدام وســرعة التســويق والتكلفــة المنخفضــة للبرمجيــات كخدمــة وبيــن مرونــة

القـــروض بمعـــدل فائـــدة يبـــدأ مـــن  %5.99ســـنوياً

الحلــول المخصصــة وفقــاً الحتياجــات كل شــركة .والجديــر بالذكــر أن الشــركة قــد نجحــت فــي

علـــى أســـاس الرصيـــد المتناقـــص وهـــو أكثـــر

توقيــع شــراكات مــع عمــاء لهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة قبــل دخولهــا الفعلــي إلــى

معـــدالت اإلقـــراض تنافســـية فـــي الســـوق.

الســوق اإلماراتــي
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يقودهـــا الشـــباب اإلماراتـــي وتزويدهـــا بكافـــة

أطقلته ــا وزارة االقتصــــــــــ ــاد

رؤيــة جديــدة لدعــم
املشــاريع واملنشــآت
الصغرية واملتوســطة

مقومـــات وأدوات النجـــاح التجـــاري واالســـتمرارية
والنمـــو” ،مشـــيراً إلـــى أن المشـــاريع الصغيـــرة
والمتوســـطة تمثـــل اليـــوم مـــا نســـبته  %94مـــن
إجمالـــي الشـــركات والمؤسســـات العاملـــة فـــي
الدولـــة ،وتســـاهم بأكثـــر مـــن  %50مـــن الناتـــج
المحلـــي اإلجمالـــي للدولـــة.
واســـتعرض معاليـــه أبـــرز المؤشـــرات التـــي تبيـــن
المكان ــة المتقدم ــة الت ــي حققته ــا دول ــة اإلم ــارات
فـــي تطويـــر بيئـــة ريـــادة األعمـــال لديهـــا إلـــى
مســـتويات رائـــدة عالميـــاً  ،حيـــث:
• تبـــوأت الدولـــة المرتبـــة األولـــى عالميـــاً فـــي
المؤشـــر العالمـــي لريـــادة األعمـــال  ،2022وحلـــت
فـــي المركـــز األول فـــي تقريـــر المرصـــد العالمـــي
لريـــادة األعمـــال باعتبارهـــا الجهـــة األفضـــل علـــى
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أطلق ــت وزارة االقتص ــاد الرؤي ــة الجدي ــدة للبرنام ــج الوطن ــي للمش ــاريع والمنش ــآت

مس ــتوى العال ــم لتأس ــيس وب ــدء األعم ــال التجاري ــة

الصغيـــرة والمتوســـطة ،والتـــي تقـــدم مـــن خاللهـــا لـــرواد األعمـــال مـــن أصحـــاب

والبيئـــة األكثـــر دعمـــاً لريـــادة األعمـــال.

المش ــاريع الصغي ــرة المتوس ــطة م ــن مواطن ــي دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ع ــدداً م ــن

• وارتف ــع ع ــدد الرخ ــص التجاري ــة المس ــجلة ل ــرواد

المبـــادرات والخدمـــات المتكاملـــة والمتميـــزة لرفـــد أعمالهـــم بمزيـــد مـــن ممكنـــات النمـــو

األعمـــال اإلماراتييـــن مـــن حوالـــي  23ألـــف رخصـــة

وأدوات الوصول إلى السوق.

فـــي  2019إلـــى نحـــو  29ألـــف رخصـــة فـــي 2021

وأعلـــن معالـــي الدكتـــور أحمـــد بالهـــول الفالســـي ،وزيـــر دولـــة لريـــادة األعمـــال والمشـــاريع

بنســـبة نمـــو بلغـــت .%26

الصغيـــرة والمتوســـطة ،مؤخـــراً  ،عـــن تدشـــين مبـــادرات متنوعـــة تنـــدرج تحـــت  3برامـــج

• وتحتضــن عــدداً مــن الشــركات الرياديــة الســريعة

رئيســـة تقدمهـــا منصـــة البرنامـــج الوطنـــي بحلتهـــا الجديـــدة ،وتمثـــل نقلـــة جديـــدة فـــي

النمـــو والشـــركات الملياريـــة التـــي انطلقـــت مـــن

الخدم ــات المقدم ــة ل ــرواد األعم ــال م ــن مواطن ــي الدول ــة به ــدف تنمي ــة مش ــاريعهم وتعزي ــز

اإلم ــارات لتص ــل إلــى العالمي ــة منه ــا ش ــركة كري ــم

مســـاهمتهم فـــي النمـــو والتنـــوع االقتصـــادي للدولـــة وبنـــاء اقتصـــاد المســـتقبل وفـــق

وس ــوق دوت ك ــوم وكيتوبــي وس ــويفل وغيره ــا.

مبـــادئ ومســـتهدفات الخمســـين ،وتشـــمل تلـــك البرامـــج :برنامـــج المشـــتريات الحكوميـــة

وفيمـــا يخـــص برنامـــج المشـــتريات الحكوميـــة،

المطـــور وبرنامـــج دعـــم األعمـــال وبرنامـــج الحلـــول التمويليـــة ،مشـــيراً إلـــى أن البرنامـــج

أشـــار معاليـــه إلـــى تجديـــد وزارة االقتصـــاد

الوطن ــي للمش ــاريع والمنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة عق ــد حت ــى اآلن أكث ــر م ــن  25ش ــراكة

ش ــراكتها م ــع وزارة المالي ــة لتمكي ــن رواد األعم ــال

مـــع مؤسســـات رائـــدة فـــي القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص لتطويـــر المبـــادرات والخدمـــات

اإلماراتيي ــن م ــن التس ــجيل فــي المنص ــة االتحادي ــة

المندرجـــة تحـــت البرامـــج الثالثـــة.

للمش ــتريات بش ــكل انس ــيابي وأكث ــر سالس ــة ،كم ــا
ســـيقوم البرنامـــج الوطنـــي بالتعـــاون مـــع وزارة

دعم ريــادة األعمـــال

المالي ــة بتخصي ــص ورش عم ــل خاص ــة ع ــن المنص ــة

وق ــال معالي ــه“ :يأتــي اإلع ــان ع ــن البرام ــج والخدم ــات الجدي ــدة للبرنام ــج الوطنــي للمش ــاريع

لتمكي ــن رواد األعم ــال األعض ــاء م ــن الوص ــول إلــى

والمنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة انس ــجاماً م ــع الرؤي ــة الحكيم ــة لقيادتن ــا الرش ــيدة ،الت ــي

المعلومــات المتنوعــة حــول المشــتريات والعقــود

وضعـــت المواطـــن أو ًال وثانيـــاً وثالثـــاً  ،وعلقـــت علـــى رواد األعمـــال آمـــا ًال كبيـــرة ،ورســـخت

المتاحـــة فـــي الحكومـــة االتحاديـــة .كمـــا ســـيقوم

أهميــة ريــادة األعمــال باعتبارهــا محــركاً رئيســاً لبنــاء اقتصــاد المســتقبل وتحقيــق مزيــد مــن

الجانب ــان بتفعي ــل لج ــان متخصص ــة للنظ ــر فــي أي

المرون ــة واالس ــتدامة واالبت ــكار فــي االقتص ــاد الوطن ــي وف ــق مب ــادئ وأه ــداف الخمس ــين،

تح ـ ٍّـد يواج ــه رواد األعم ــال اإلماراتيي ــن فيم ــا يخ ــص

تتواص ــل جهودن ــا لتنمي ــة الش ــركات الصغي ــرة والمتوس ــطة ،ودع ــم المش ــاريع الريادي ــة الت ــي

المنصـــة االتحاديـــة.

|

رؤيــــــــــة

مــال وأعمــــال

|

الرؤيــة الجديــدة تتضمــن ثالثــة برامــج رئيســة،

ترتكــز علــى المشــتريات الحكوميــة ودعــم األعمــال

والحلــول التمويليــة.

خدمة أصحاب األعمال المواطنين:
وأوضـــح معاليـــه أن البرنامـــج الوطنـــي ،وفـــي
مرحلـــة أوليـــة ،ســـيقوم بتنســـيق المشـــتريات
الحكوميـــة مـــع  3جهـــات اتحاديـــة هـــي :وزارة
التربي ــة والتعلي ــم ،ومؤسس ــة اإلم ــارات للخدم ــات
الصحيـــة ،ووزارة المـــوارد البشـــرية والتوطيـــن،
مؤك ــداً أن اله ــدف م ــن ه ــذه المرحل ــة ه ــو وض ــع
اآللي ــات المناس ــبة للتأك ــد م ــن التفعي ــل الحقيقــي
للمش ــتريات االتحادي ــة بم ــا يخ ــدم أصح ــاب األعم ــال
المواطني ــن وم ــن ث ــم توس ــعة نط ــاق المب ــادرة بم ــا
يكفـــل النجـــاح والوصـــول إلـــى النتائـــج المرجـــوة
الدكت ــور /أحم ــد باله ــول الفالس ــي

وتوفي ــر خدم ــات متط ــورة تش ــمل جمي ــع ال ــوزارات
والجهـــات المســـتهدفة.
وفـــي ســـياق متصـــل ،اســـتعرض معاليـــه جهـــود
البرنام ــج الوطن ــي للمش ــاريع والمنش ــآت الصغي ــرة

• برنامــج “حوافــز” ،وتــم مــن خاللــه تجديــد

والمتوس ــطة فــي تطوي ــر “برنام ــج دع ــم األعم ــال”

التعـــاون مـــع وزارة المـــوارد البشـــرية

الـــذي تقـــدم مـــن خاللـــه منصـــة البرنامـــج خدمـــات

والتوطيـــن بهـــدف تخفيـــف تكلفـــة

مميـــزة لـــرواد األعمـــال مـــن خـــال شـــراكات

اســـتقدام العمالـــة بمـــا يتناســـب مـــع

متخصصـــة أبرمهـــا البرنامـــج الوطنـــي فـــي هـــذا

ق ــدرات المش ــاريع الصغي ــرة والمتوس ــطة

الصـــدد ،وتشـــمل هـــذه الخدمـــات:

بمـــا يجعلهـــا أكثـــر مرونـــة .

• خدمـــة اتصـــاالت ،بالشـــراكة مـــع مؤسســـة
االمـــارات لالتصـــاالت (اتصـــاالت) ،وستســـاهم فـــي

جــاء اإلعــان عــن الربامــج واخلدمــات اجلديــدة
ً
إنســجاما مــع رؤيــة دولــة اإلمــارات الــي
ً
ً
ً
وضعــت املواطــن أوال وثانيــا وثالثــا باعتبــاره
ً
ً
محــركا رئيســا يف بنــاء مســتقبل أفضــل

تطبيقات ذكية لتسهيل األعمال:

تقدي ــم الخدم ــات الرقمي ــة الممي ــزة ل ــرواد األعم ــال

مـــن جهـــة أخـــرى ،أشـــار معاليـــه الـــى “برنامـــج الحلـــول التمويليـــة” الـــذي يقدمـــه البرنامـــج

االماراتييـــن وبكفـــاءة عاليـــة.

الوطنـــي للمشـــاريع والمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة عبـــر منصتـــه لـــرواد األعمـــال

• خدم ــة المحاس ــبة والتدقي ــق الداخل ــي ،م ــن خ ــال

المواطنيــن ،وذلــك مــن خــال الشــراكة المتكاملــة بيــن البرنامــج الوطنــي ومصــرف اإلمــارات

سلس ــلة ش ــراكات عقده ــا البرنام ــج الوطن ــي م ــع 7

للتنميـــة ،وتشـــمل هـــذه األدوات حاليـــاً :

شــركات وطنيــة متخصصــة فــي هــذا المجــال ،بحيــث

• التطبيـــق الخـــاص بالخدمـــات المصرفيـــة لألعمـــال :أحـــد الحلـــول التكنولوجيـــة المبتكـــرة

تمث ــل خدم ــة م ــن رواد األعم ــال ل ــرواد األعم ــال.

ويمك ــن رواد األعم ــال م ــن فت ــح حس ــاباتهم المصرفي ــة خ ــال بض ــع دقائ ــق وتفعيله ــا فــي
ّ

• خدم ــة تخطي ــط الم ــوارد المؤسس ــية :م ــن خ ــال

غضـــون  48ســـاعة.

شـــراكات مهمـــة تتيـــح لـــرواد األعمـــال الوصـــول

• الحلول التمويلية :بما فيها التمويل الجماعي ،وضمان القروض ،واإلقراض المباشر.

إلــى رقمن ــة فعال ــة للم ــوارد المؤسس ــية باعتباره ــا

• الخدمات غير المالية :بما فيها الخدمات والحلول االستشارية المتخصصة.

الطريـــق األمثـــل إلدارة المـــوارد فـــي المشـــاريع،

• مب ــادرة “س ــند” :حي ــث خص ــص مص ــرف اإلم ــارات للتنمي ــة م ــن خ ــال ه ــذه المب ــادرة س ــيولة

وكذل ــك خدم ــات استش ــارات عالي ــة المس ــتوى بم ــا

ماليـــة بقيمـــة إجمالـــي  100مليـــون درهـــم ،وتهـــدف لدعـــم تعافـــي وتســـريع نمـــو أعمـــال

يســاهم فــي تطويــر المشــاريع الوطنيــة وتمكينهــا

المشـــاريع اإلماراتيـــة الصغيـــرة والمتوســـطة المتأثـــرة بتداعيـــات جائحـــة كوفيـــد.19

م ــن النم ــو.

وأوضحـــت وزارة االقتصـــاد أنهـــا توفـــر جميـــع المعلومـــات المتعلقـــة بخدمـــات ومبـــادرات

• خدمـــات التأميـــن ،حيـــث قـــام البرنامـــج بتطويـــر

البرنام ــج الوطن ــي للمش ــاريع والمنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة عل ــى الموق ــع اإللكترونــي/ :

ش ــراكات لتوفي ــر الحل ــول التأميني ــة وخاص ــة برام ــج

 /www.uaesme.aeو ترح ــب ب ــأي استفس ــارات عل ــى العن ــوان  uaesme@economy.aeأو

التأمي ــن الصحــي وتأمي ــن المركب ــات

عل ــى رق ــم الهات ــف الموح ــد ل ــوزارة االقتص ــاد 8001222
A P R I L - M AY, 2 0 2 2

RAK BUSINESS
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آفــــــاق نمــــو االقتصــاد
العالمي  2021و2022

بــن ضغــوط كورونــا
وتقلبـــات األســـواق
إعداد  /د .طالب حسن الحيــالي

خبيـر اقتصـادي ـ مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يــزال تعافــي االقتصــادي العالمــي مرهونــاً بمســتقبل
الجائحــة رغــم دخولنــا عــام  ،2022ومــا زال عــدم اليقيــن فــي
التعافــي منهــا أكثــر احتمــا ًال بســبب اســتمرارية ظهــور سالســل
جديــدة لهــذا الوبــاء و أوميكــرون ليــس بآخرهــا حســب توقعــات
منظمــة الصحــة العالميــة رغــم أنــه أخفهــا ،ورغــم اكتشــاف عــدة
لقاحــات واعتمــاد عــدد مــن األدويــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة
وارتفــاع نســب الملقحيــن إلــى إجمالــي الســكان خاصــة فــي

أوال :توقعات نمو االقتصاد العالمي أكتوبر :2021
ً

البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة المتقدمــة ،مــع ذلــك ســجلت

تظهــر بيانــات الجــدول رقــم ( )1الخاصــة بتوقعــات صنــدوق

الواليــات المتحــدة فــي الخامــس مــن ينايــر إصابــة مليون فــرد ،وقد
أعــاد متحــور أوميكــرون مسلســل إغــاق الحــدود وإلغــاء رحــات
طيــران واحتفــاالت وبرامــج ســياحية وغيرهــا ،دون وجــود ضــوء
مؤكــد فــي نهايــة النفــق حــول رحيــل هــذا الوبــاء وتحــرر البشــرية
واالقتصــاد العالمــي مــن تبعاتــه ،رغــم التفــاؤل الحــذر برحيلــه عــام
 2022وفقــاً لتوقعــات بيــل جيتــس فــي تنبؤاتــه ،لكنــه توقــع
بقــاء مشــكلة تبطــئ أو تعرقــل التقــدم وهــي عــدم ثقــة النــاس
بالحكومــات ،فــي وقــت تصمــت فيــه منظمــة الصحــة العالميــة
عــن اإلدالء بخبــر ينعــش آمــال االقتصــاد العالمــي ويخرجــه إلــى
التفــاؤل منــه إلــى انتظــار متحــور جديــد مــن الوبــاء .وفــي الجانــب
االقتصــادي ،قــدم صنــدوق النقــد الدولــي خــال عــام  2021أربعــة
توقعــات لنمــو االقتصــاد العالمــي لعامــي  2021و ،2022توزعــت
علــى األشــهر ينايــر وأبريــل ثــم يوليــو وأكتوبــر وجميــع هــذه
التوقعــات متفائلــة ومتقاربــه وكانــت أشــد التوقعــات تفاوتــاً
لالقتصــاد العالمــي تلــك التــي تتعلــق باالقتصــادات المتقدمــة
ومنهــا االقتصــاد األمريكــي ومنطقــة اليــورو وفيمــا يلــي عــرض
موجــز لهــذه التوقعــات.
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% 4.9

توقعات صندوق النقد الدولي
لنمو االقتصاد العالمي لشهر
يوليو 2020

ــــــــــــــــــ

% 4.5

توقعات النمو للدول
المتقدمة يف شهر
أكتوبر 2020
ــــــــــــــــــ
بالنسبة لنمو اقتصادات
األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية
فكانت تفوق توقعات
النمو يف االقتصادات
المتقدمة يف جميعها
وللعامين الحالي والسابق
باستثناء توقعات أبريل
من عام 2022
ـــــــــــــــــ

النقــد الدولــي آلفــاق نمــو االقتصــاد العالمــي لألشــهر أكتوبــر
ويوليــو وأبريــل مــن عــام  2021وجــود تبايــن فــي نســب النمــو
المذكــورة مــن جهــة ،وبينهــا وبيــن االقتصــادات المتقدمــة
والناميــة مــن جهــة أخــرى ،ويمكــن حصــر أهــم المالحظــات حــول
هــذه التباينــات فــي اآلتــي:
 .1توقــع صنــدوق النقــد الدولــي نمــو االقتصــاد العالمــي فــي شــهر
أكتوبــر مــن العــام الســابق بنســبةـ  %5.9بارتفــاع  0.1نقطــة عــن
توقعــات يوليــو وأبريــل ،وتوقــع نمــو  %4.9لعــام  2022بارتفــاع
 0.4نقطــة عــن توقعــات أبريــل  2022وتطابقهــا مــع توقعــات
يوليــو ،وتوقــع نمــواً للــدول المتقدمــة فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام
الماضــي وفقــاً لتقديــرات خبــراء الصندوق بنســبة  %5.2عــام 2021
و %4.5عــام  ،2022مــع ارتفــاع  0.4نقطــة عــن توقعــات يوليــو فــي
تقريــر مســتجدات آفــاق االقتصــاد العالمــي  ،2021وانخفاض ()0.1
نقطــة عــن توقعــات أبريــل فــي تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي مــن
ذات العــام ،بينمــا كانــت تلــك التوقعــات لشــهر أكتوبــر 2022
مرتفعــة بنســبة  0.1نقطــة عــن توقعــات يوليــو ومنخفضــة بنســبة

|

مـــال وأعمـــال

تقاريـــر إحصائيـــــة

|

( )0.9نقطــة عــن أبريــل مــن هــذا العــام .وبالنســبة لنمــو اقتصــادات

اســتقراراً  ،ولمزيــد مــن التفاصيــل انظــر الجــدول رقــم (.)1

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة فكانــت تفــوق توقعــات

 .3ســجل االقتصــاد العالمــي انكماشــاً بنســبة ( )%-3.1فــي عــام

النمــو فــي االقتصــادات المتقدمــة فــي جميعهــا وللعاميــن الحالــي

 .2020وســجلت االقتصــادات المتقدمــة انكماشــاً بنســبة ()%4.5

والســابق باســتثناء توقعــات أبريــل مــن عــام  2022حيــث تفوقــت

فــي ذات العــام ،بينمــا ســجلت االقتصــادات الصاعــدة والناميــة

توقعــات االقتصــادات المتقدمــة علــى اقتصــادات األســواق

( )%2.1فــي ذات العــام وبانخفــاض مقــداره ( )2.4نقطــة مئويــة

واالقتصــادات الناميــة بـــ ( )0.2نقطــة .وللمزيــد مــن التفاصيــل
حــول المجاميــع انظــر الجــدول رقــم (.)1
 .2ارتفعــت توقعــات نمــو االقتصــاد األمريكــي فــي العــام الماضــي
مــن  %5.6فــي أبريــل إلــى  %6فــي أكتوبــر بعــد أن كانــت %5.0
فــي شــهر يوليــو ،عكــس توقعــات هــذا العــام التــي أخــذت اتجاهــاً
تنازليــاً حيــث توقــع تقريــر أبريــل نســبة نمــو ُ ،%6.9خفضــت فــي
تقريــر مســتجدات آفــاق االقتصــاد العالمــي لشــهر يوليــو بمقــدار
( )1.4نقطــة مئويــة ،ثــم ُخفضــت بمقــدار ( )0.3نقطــة مئويــة
فــي تقريــر شــهر أكتوبــر .علمــاً بــأن االقتصــاد األمريكــي انكمــش
بنســبة  %3.4عــام  .2020وانكمــش اقتصــاد منطقــة اليــورو بنســبة
 ،%6.3كانــت توقعــات التقاريــر الثالثــة بالنســبة لعــام  2021تنازليــة
مــن  %6.5فــي أبريــل إلــى  %5.4فــي يوليــو لتســتقر عنــد  %5.0فــي
شــهر أكتوبــر مــن العــام ،فــي حيــن كانــت توقعــات عــام  2022أكثــر

% -3.4

نسبة إنكماش االقتصاد
اإلمريكي لعام 2022
ــــــــــــــــــ

% -3.1

نسبة إنكمال االقتصاد
العالمي انكماشا ً لعام
2022
ــــــــــــــــــ

% -6.3

نسبة إنكماش منطقة
اليورو يف عام  2020كانت
األسوأ عىل مستوى العالم
ـــــــــــــــــ

عمــا ســجلته االقتصــادات المتقدمــة ،ونقطــة مئويــة واحــدة عــن
نمــو االقتصــاد العالمــي ،وممــا هــو الجديــر بالذكــر أن االقتصــاد
الصينــي هــو االقتصــاد الوحيــد عالميــاً الــذي حقــق نمــواً إيجابيــاً
فــي عــام الجائحــة بنســبة .%2.3
 .4تشــير بيانــات عــام  2020أن أكثــر االقتصــادات تضــرراً بســبب
الجائحــة هــو اقتصــاد منطقــة اليــورو حيــث حقــق انكماشــاً نســبته
( )%6.3رغــم كل اإلجــراءات التــي اتخــذت لتالفــي الوبــاء ســواء أكان
إغالقــاً للحــدود أو منعــاً للســفر وغيرهــا ،أمــا االقتصــادات األقــل
تضــرراً فكانــت آســيا الصاعــدة والناميــة وبنســبة ( )%0.8تلتهــا
اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة وبنســبة نمــو
( ،)%2.1رغــم أن أفريقيــا وجنــوب الصحــراء ســجلت انكماشــاً بنســبة
( )%1.7مــع اختــاف حجــم االقتصــاد وتأثيــره فــي االقتصــاد العالمــي
خالفــاً لالقتصــاد الصينــي الــذي لــم يشــهد حالــة انكمــاش.
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تبقــى اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة تتمتــع بحالــة أفضــل مــن حيــث توقعــات
معــدل النمــو االقتصــادي والتجــارة الدوليــة

 .5أمــا بالنســبة لتوقعــات البنــك الدولــي للنمــو العالمــي التــي

جدول رقم ( :)١االقتصاد العالمي 2022-2021

وفقاً لتقارير آفاق نموه في أعداد أكتوبر ،يوليو وأبريل لعام 2021
توقعات أكتوبر

توقعات يوليو من

نشــرت فــي  11ينايــر  2022فتشــير لتراجعهــا إلــى  %5.5و4.1

()%
توقعات أبريل من

من تقديرات خبراء

تقرير آفاق االقتصاد

تقرير آفاق االقتصاد

2021

2022

2021

2022

2021

2022

الناتج العالمي

–3,1

5,9

4,9

5,8

4,9

5,8

4,4

االقتصادات المتقدمة

–4,5

5,2

4,5

4,8

4,4

5,3

5,4

الواليات المتحدة

–3,4

6,0

5,2

5,0

5,5

5,6

6,9

منطقة اليورو

–6,3

5,0

4,3

5,4

4,3

5,6

4,8

الصاعدة واالقتصادات

–2,1

6,4

5,1

6,5

5,0

6,1

5,2

التوقعـــات

الصندوق 2021

2020

العالمي * 2021

العالمي * 2021

اقتصادات األسواق

 %عامــي  2021و 2022علــى التوالــي مــن  %4.9 %5.9لــذات
العاميــن وبفــارق يقــل ( )0.4نقطــة مئويــة و ( )0.8نقطــة
مئويــة عــن توقعــات خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي لشــهر
أكتوبــر  .2021موعــزاً ذلــك ألســباب تعــود إلــى حجــم المخاطــر
الناجمــة عــن متحــورات الجائحــة وارتفــاع التضخــم والديــون
وانحســار الطلــب المكبــوت ،إضافــة إلــى انتهــاء الدعــم علــى
مســتوى السياســات الماليــة والنقديــة فــي أغلــب دول العالــم.
انظــر الجــدول رقــم (.)2

جدول رقم ( : )2توقعات نمو االقتصاد العالمي 2023-2021
وفقاً لتقديرات البنك الدولي

النامية
الصين

2.3

8.0

5.6

7.9

5.5

7.6

5.6

آسيا الصاعدة والنامية

0,8-

7,2

6,3

6,9

6,2

5,8

6,0

–4,1

5,2

1,5

5,1

1,1

6,7

0.4

أمريكا الالتينية
والكاريبي
الشرق األوسط وشمال

–3,2

4,1

4,1

4,1

4,5

4,2

4,5

إفريقيا جنوب الصحراء

–1,7

3,7

3,8

4,0

3,5

4,0

3,6

أساس أسعار الصرف

–3,5

5,7

4,7

5,4

4,8

5,6

5,3

إفريقيا

النمو العالمي على
القائمة على السوق
المصدر :صندوق النقد الدولي .2021 -آفاق االقتصاد العالمي :التعافي أثناء الجوائح  -الشواغل الصحية ،وانقطاعات اإلمداد ،وضغوط
األسعار.

واشنطن العاصمة ،أكتوبر .ص .6-5

بناء على توقعات تقرير آفاق االقتصاد العالمي لشهر أكتوبر  2021واختالفها مع توقعات شهري يوليو وابريل .2021
* تم حسابه ً
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معدل النمو

()%

2021

2022

3202

االقتصاد العالمي

5.5

4.1

3.2

االقتصادات المتقدمة

5.0

3.8

2.3

االتحاد األوروبي

5.2

4.2

2.1

اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية

6.3

4.6

4.4

الواليات المتحدة

5.6

3.7

2.6

اليابان

1.7

2.9

1.2

الصين

8.0

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اإلمارات

2.7

المصدر :تقرير البنك الدولي ،آفاق النمو االقتصادي العالمي ،واشنطن 11 ،يناير .2202

5.1

5.2

4.4

3.4

4.6

2.9

|

ثانياً  :توقعات نمو تجارة السلع والخدمات أكتوبر :2021
يشــير تقريــر خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي لشــهر أكتوبــر 2021
إلــى انكمــاش حجــم التجــارة الدوليــة للســلع والخدمــات فــي
عــام  2020بنســبة ( )%8.2بعــد أن كان  0.9%عــام  .2019أمــا

بمقــدار ( )1.3نقطــة مئويــة عــن توقعــات شــهر أبريــل منــه .أمــا
توقعــات  2022فكانــت متفاوتــة ،ففــي الوقــت الــذي انخفضــت
فيــه توقعــات شــهر يوليــو بمقــدار ( )0.3نقطــة مئويــة عــن
توقعــات أكتوبــر ،زادت توقعــات أبريــل عنهــا بمقــدار ()0.2
نقطــة مئويــة .انظــر الجــدول (.)3
 .2فــي جانــب الــواردات توقــع الخبــراء زيــادة فــي واردات
االقتصــادات المتقدمــة بنســبة  %9فــي شــهر أكتوبــر،2021
متفوقــة علــى توقعــات شــهري يوليــو وأبريــل بمقــدار ()0.7
نقطــة مئويــة و ( )0.1نقطــة مئويــة علــى التوالــي .وكذلــك
توقعــات عــام  2022كانــت نســبتها  %7.3فــي أكتوبــر و تزيــد
علــى توقعــات يوليــو بمقــدار ( )0.3نقطــة مئويــة وعــن شــهر
أبريــل ( )0.9نقطــة مئويــة .عكــس واردات اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة التــي قــدرت نســبتها بـــ %7.1
فــي أكتوبــر  2021وهــي منخفضــة بمقــدار ( )0.7نقطــة مئويــة
و( )3.0نقطــة مئويــة عــن شــهري يوليــو وأبريــل علــى التوالــي.
فــي حيــن كانــت توقعــات  2022متســاوية بالنســبة لشــهري
أكتوبــر ويوليــو ،ومنخفضــة بمقــدار ( )0.3نقطــة مئويــة عــن
توقعــات أبريــل .انظــر الجــدول (.)3

توقعات أكتوبر

توقعات يوليو من

()%

توقعات أبريل من

من تقديرات خبراء

تقرير آفاق االقتصاد

تقرير آفاق االقتصاد

2020

2021

2022

2021

2022

2021

2022

الناتج العالمي

–3,1

5,9

4,9

5,8

4,5

5,8

4,5

تجارة العالم من السلع
والخدمات

–8,2

9,7

6,7

9,7

6,4

11,0

6,9

التوقعـــات

فيمكــن تلخيصــه فــي اآلتــي:
الســلع والخدمــات ال تختلــف عــن توقعــات يوليــو ،إال أنهــا تقــل

مـــال وأعمـــال

جدول رقم ( :)3توقعات صندوق النقد الدولي لنمو التجارة الدولية 2022-2021

بخصــوص توقعاتهــم لنمــو التجــارة عامــي  2021و،2022
 .1كانــت توقعــات نمــو شــهر أكتوبــر  2021لتجــارة العالــم مــن

تقاريـــر إحصائيـــــة

الصندوق 2021

العالمي * 2021

|

العالمي * 2021

الواردات
االقتصادات المتقدمة

–9,0

اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية

–8,0

9,0
12,1

7,3
7,1

8,3
12,8

8,9

7,0

15,1

7,1

6,4
6,8

الصادرات
االقتصادات المتقدمة

–9,4

اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية

–5,2

8,0
11,6

6,6
5,8

8,0
12,4

8,1

6.6

15,6

4,9

6,8
5,6

أسعار السلع األولية (بالدوالر األمريكي)
أسعار النفط

32,7-

59,1

57,3

61,6

76,5

58,1

61,8

أسعار المستهلك
االقتصادات المتقدمة

0,7

اقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات
النامية 7/

5,1

2,8
5,5

2,3
4,9

3,2
5,6

4,0

2,5

6,1

5,1

2,9
5,4

المصدر :المصدر :صندوق النقد الدولي – تقرير آفاق االقتصاد العالمي  ،2021التعافي أثناء الجوائح الشواغل الصحية ،وانقطاعات
االمداد ،وضغوط األسعار ،واشنطن العاصمة ،أكتوبر .2021
بناء على توقعات تقرير آفاق االقتصاد العالمي لشهر أكتوبر  2021واختالفها مع توقعات شهري يوليو وابريل .2021
* تم حسابه ً

 .3أمــا فــي جانــب الصــادرات فكانــت توقعــات نمــو أكتوبــر 2021
لالقتصــادات المتقدمــة بنســبة  %8وهــي ذاتهــا فــي شــهر يوليــو،
ولكنهــا تقــل بمقــدار ( )0.1نقطــة مئويــة عــن توقعــات شــهر
أبريــل .وفــي عــام  ،2022كانــت توقعــات أكتوبــر مطابقــة لشــهر
يوليــو وبنســبة  ،%6.6لكنهــا تقــل هــي األخــرى عــن أبريــل بمقــدار
( )1.5نقطــة مئويــة .وبالنســبة لتوقعــات اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة فكانــت  %11.6فــي أكتوبــر مــن
العــام الماضــي ،وهــي تقــل كمــا مبيــن فــي الجــدول ( ،)3عكــس
توقعــات عــام  2022البالغــة نســبتها  %5.8فهــي تزيــد بمقــدار
( )0.9نقطــة مئويــة وتزيــد بمقــدار ( )0.2نقطــة مئويــة عــن
توقعــات شــهري يوليــو وأبريــل علــى التوالــي.
 .4وحــول أســعار النفــط وأســعار المســتهلك ،فقــد حققــت
أســعار النفــط نمــواً ســلبياً بلــغ (  )%32.7عــام  2020نتيجــة لتأثيــر
تجــاوزت أســعار النفــط عتبــة الســبعين

دوالراً ودخلــت الثمانيــن فــي أكتوبــر ،2021
وهنــاك توقعــات ببلوغهــا عتبــة المئــة دوالر

الجائحــة والمضاربــة باألســعار التــي حصلــت بيــن بعــض الــدول
المنتجــة وروســيا قبــل توافــق أوبــك  +والتــي أدت النهيــار أســعار
النفــط إلــى ســالب ( )%37.7فــي مــارس  ،2020وتوقــع تقريــر
خبــراء الصنــدوق فــي أكتوبــر  2021أن تصــل أســعار النفــط 59.1
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دوالراً مقابــل  57.3دوالراً عــام  ،2022لكــن الواقــع قــد تغيــر
كثيــراً بعــد صــدور تلــك التوقعــات مــن صنــدوق النقــد الدولــي،
حيــث تجــاوزت أســعار النفــط عتبــة الســبعين دوالراً ودخلــت
الثمانيــن فــي أكتوبــر  ،2021وهنــاك توقعــات ببلوغهــا عتبــة
المئــة دوالر.
 .5أمــا أســعار المســتهلك فــي االقتصــادات المتقدمــة فقــد
ـي نموهــا متدنيــاً عنــد مســتوى  % 0.7وكانــت تســعى هــذه
بقـ َ

الــدول جاهــدة لرفعهــا إلــى مســتوى  %2.0مــن أجــل ضمــان
ديمومــة االقتصــاد وتطــوره ،عكــس مــا وصــل إليــه نمــو األســعار
فــي اقتصــادات األســواق بنســبة  %5.1عــام  ،2020أمــا توقعــات
التقاريــر الثــاث للــدول المتقدمــة لعــام  2021فكانــت 2.8
 %فــي أكتوبــر مقابــل  %3.2و %4.0فــي شــهري يوليــو وأبريــل
علــى التوالــي ،وفــي  2022كانــت  %2.3و %2.5و %2.9علــى
التوالــي أيضــا .فــي حيــن كانــت توقعــات النمــو فــي اقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة  %5.5فــي شــهر أكتوبــر
ثــم  %5.6و %6.1فــي تقريــري يوليــو وأبريــل  ،2021كذلــك توقعــت
التقاريــر المذكــورة أن ينمــو اقتصــاد هــذا العــام بـــ  %4.9و%5.1
و %5.4علــى التوالــي ،وممــا هــو جديــر بالذكــر أن االقتصــاد
العالمــي يشــكو اآلن مــن ارتفــاع نســب التضخــم نتيجــة الرتفــاع
تكاليــف الشــحن وتعثــر حركــة اإلمــداد مــن جديــد بســبب متحــور
أوميكــرون ،انظــر الجــدول رقــم (.)3

ثالثــاً  -توقعــات نمــو دول مجلــس التعــاون ودولــة اإلمــارات

العربيــة المتحــدة أكتوبــر :2021

تشــير توقعــات خبــراء الصنــدوق فــي تقريرهــم لشــهر أكتوبــر

برنامــج  ”10 × 10لتنميــة صــادرات الدولــة ،ويســتهدف 10

 2021وفقــاً للجــدول رقــم ( ،)4حــول النمــو االقتصــادي والتضخــم

أســواق عالميــة جديــدة لتحقيــق زيــادة ســنوية بقيمــة  10%فــي

لــدول مجلــس التعــاون عمومــاً ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة

الصــادرات لهــذه األســواق .كمــا تــم اإلعــان عــن إطــاق “اللجنــة

خصوصــاً  ،إلــى جملــة حقائــق ،أهمهــا اآلتــي:

العليــا للشــراكات االقتصاديــة العالميــة” ،وســيتم فــي المرحلــة

 .1أن تحقــق دول مجلــس التعــاون نســبة نمــو فــي الناتــج

األولــى مــن عملهــا عقــد  8اتفاقيــات شــراكة شــاملة مــع 8

المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي  %2.7و %3.8عامــي  2021و2022

أســواق اســتراتيجية ،وتهــدف إلــى رفــع حجــم التبــادل التجــاري

علــى التوالــي ،بينمــا تحقــق دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
نســب نمــو  %2.2و ،%3.0متجــاوزان انكمــاش ناتجهمــا الحقيقــي
بنســبة ( )%4.8و( )%6.1علــى التوالــي عــام  2020نتيجــة
لتأثرهمــا بالجائحــة.
 .2يتوقــع أن يكــون معــدل التضخــم فــي دول المجلــس %2.5
عــام  2021و %2.7عــام  ،2022أمــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فيتوقــع أن يصــل  %2.2عــام  2022مــن  %2.0عــام
 ،2021وتعــد هــذه النســبة مــن بيــن األدنــى تضخمــاً مقارنــة مــع
بقيــة دول مجلــس التعــاون.
 .3وتوقــع الصنــدوق أن تصــل قيمــة إجمالــي الصــادرات إلــى
 318.0مليــار دوالر عــام  ،2020وأن ترتفــع إلــى  369.4مليــار دوالر
عــام  .2021وتوقــع أن تبلــغ قيمــة الــواردات  329.9مليــار دوالر
فــي العــام الســابق ،بعــد أن كانــت فــي العــام الــذي ســبقه 278.5
مليــار دوالر .وطرحــت الدولــة ومــن خــال “مشــاريع الخمســين”
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% 3.8

نسبة نمو الناتج المحلي
اإلجمالي المتوقع لدول
مجس التعاون الخليجي
لعام 2022
ــــــــــــــــــ

و% 3.0

نسبة نمو الناتج المحلي
اإلجمالي المتوقع لدولة
اإلمارات العربية المتحدة
لعام 2022

ــــــــــــــــــ

% 2.5

معدل التضخم المتوقع
لدول مجلس التعاون
الخليجي لعام 2022
ـــــــــــــــــ

الحالــي معهــا والــذي يبلــغ  257مليــارا درهــم بمقــدار  40مليــارا
درهــم ســنوياً .
 .4أمــا عــن أســعار النفــط الخــام فقــد بقــي معدلهــا خــال عــام
الجائحــة  2020بحــدود  41.5دوالراً للبرميــل الواحــد ،متراجعــة
مــن  61.4دوالراً للبرميــل الواحــد عــام  2019بنســبة انخفــاض
 ،32%لكنــه ارتفــع ارتفاعــاً ملموســاً إلــى  67.5دوالراً للبرميــل عــام
 2021نتيجــة تحســن أداء االقتصــاد عالمــي وتخفيــف القيــود،
حتــى بلــغ معدلهــا  67.5دوالراً للبرميــل الواحــد خــال الفتــرة بيــن
ينايــر -أكتوبــر  ،2021علمــا بــأن أســعار النفــط فــي شــهر أكتوبــر
تجــاوزت الـــ  80دوالراً للبرميــل الواحــد وظلــت بحــدود هذا الســعر
لغايــة ينايــر  .2022وتعــززت أكثــر بعــد تشــكيل تحالــف أوبــك+
فــي شــهر يوليــو الماضــي ،فــي أعقــاب التقلبــات التــي شــهدتها
أســواق النفــط العالميــة خــال النصــف األول مــن عــام ،2021
إضافــة إلــى تمديــد العمــل باتفــاق تعديــل إنتــاج النفــط حتــى

|

مـــال وأعمـــال

تقاريـــر إحصائيـــــة

|

الخالصـــــة

وعمومــا تبقــى جميــع التوقعــات عرضــة للتغييــر
بتغيــر الوضــع الصحــي واالقتصــادي عالميــاً ،
فمــن المتوقــع أن يشــهد االقتصــاد العالمــي
تباطــؤاً حــاداً ســببه اســتمرار متحــورات كورونــا
وارتفــاع مســتويات التضخــم والديــون والتفــاوت
فــي الدخــل ،مــع انحســار الطلــب المكبــوت
وإنهــاء تدابيــر الدعــم علــى مســتوى سياســات
الماليــة والسياســات النقديــة فــي مختلــف دول
العالــم .وجميــع هــذه العوامــل قــد تؤثــر وفقــاً
لتقديــرات البنــك الدولــي علــى مــا تحقــق مــن
مكاســب فــي عــام  ،2021وبالتالــي تــؤدي إلــى
خفــض ســقف توقعــات معظــم االقتصــادات
العالميــة ،حيــث توقــع البنــك الدولــي فــي
تقريــره الصــادر فــي  11ينايــر  2022أن يشــهد
معــدل النمــو العالمــي للناتــج المحلــي
اإلجمالــي الحقيقــي تراجعــاً ملحوظــاً مــن 5.5
يتوقــع أن تكــون نســبة التضخــم فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة األقــل
مقارنــة بباقــي دول مجلــس التعــاون.

 %عــام  2021إلــى  4.1%فــي  2022و %3.2فــي
 ،2023وهــذه التوقعــات تختلــف عــن توقعــات
خبــراء صنــدوق النقــد لشــهر أكتوبــر .2021
انظــر الجــدول رقــم (.)1
كذلــك تبقــى اقتصــادات األســواق الصاعــدة

نهايــة  2022بــدال ً مــن شــهر أبريــل منــه ،مــع إقــرار زيــادة اإلنتــاج بمقــدار  400ألــف برميــل
يوميــاً اعتبــاراً مــن شــهر أغســطس الماضــي لتخفيــف الضغوطــات الســعرية .علمــاً بــأن أســعار
النفــط اآلن تفــوق جميــع توقعــات الصنــدوق لعامــي  2021و.2022

واالقتصــادات الناميــة تتمتــع بحالــة أفضــل مــن
حيــث توقعــات معــدل النمــو االقتصــادي والتجــارة
الدوليــة ،علــى األقــل فــي تقريــر أكتوبــر ،2021
مقارنــة باالقتصــادات المتقدمــة ودول منطقــة
اليــورو وغيرهــا مــن المجاميــع .زد علــى ذلــك
أن األزمــة الحاليــة التــي تمثــل رد فعــل لتبعــات

جدول رقم ( :)4توقعات نمو اإلمارات ودول مجلس التعاون  2021و)%( 2022
توقعات يوليو من تقرير

توقعات أكتوبر من

آفاق االقتصاد العالمي

تقديرات خبراء الصندوق

التوقعـــات

* 2021

2021

كورونــا ومتحوراتهــا تتطلــب دوراً مختلفــاً
للسياســات االقتصاديــة والضغــوط المصاحبــة
لهــا فــي األســواق الماليــة وتجــارة الســلع ،مقارنــة
باألزمــات الســابقة ،مــن حيــث صعوبــة التحفيــز

2020

2021

2022

2020

2021

2022

-4.8

2.7

3.8

-

-

-

كذلــك وقــف تداعيــات الوبــاء وبأســرع وقــت

اإلمارات العربية

–6.1

,22

3,0

-2.1

2.0

2.2

ممكــن لتحقيــق االســتقرار والدخــول فــي مرحلــة

العربية السعودية

-4.1

2,8

4,8

3.4

3.2

2.2

التعافــي التــي تتطلــب توثيــق التعــاون بيــن

الكويت

-8.9

0.9

4.3

2.1

3.2

3.0

الــدول وتجــاوز التوتــرات الجيوسياســية ،ووقــف

قطر

-3.6

1.9

4.0

-2.7

2.5

3.2

ُعمان

-2.8

2,5

2,9

-0.9

3.0

2.7

البحرين

–5.1

2,4

3,1

-2.3

1.0

2.7

دول مجلس التعاون
الخليجي

المصدر :صندوق النقد الدولي – تقرير آفاق االقتصاد العالمي  ،2021التعافي أثناء الجوائح  -الشواغل الصحية ،وانقطاعات االمداد،
االمداد ،وضغوط األسعار ،واشنطن أكتوبر.

خاصــة للقطاعــات واالقتصــادات األكثــر تضــرراَ ،

الصراعــات التجاريــة وعــدم اليقيــن خاصــة بيــن
الواليــات المتحــدة وشــركائها الدولييــن .والتــي
تســببت وتســبب زيــادة فــي التحديــات التــي تواجــه
الحكومــات وتحــد مــن اســتقرار معــدالت النمــو
االقتصــادي واســتدامتها.
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RAK BUSINESS

29

نحـــو القمــــة

م .فيصــل بــن ديــه

30

رواد أعمـــــــــــــال
تنميــــــــــــــــــــــ ــة
تطويـــــر الـــذات

|

نحـــو القمـــــة

رواد أعمـــال

|

فيصــل بن ديــه يجمع بيــــن الهوايـــــة والمشــروع
الخــاص المتمثــل فــي مشــرع “كراســي” إلعــادة
تدوير البراميل المعدنية واإلطارات المســتعملة

وتحويلهــا إلــى قطــع أثــاث منزلــي مميــزة

مرشوع كرايس...

فن إعادة الحياة
إىل اإلطارات والرباميل املهملة

ً
ً
مــن برميــل مهمــل ينتظــر دوره للرمــي يف القمامــة ،إىل كــريس يز يــن احلديقــة جمــاال ،ومــن إطــار هــرم رمــاه صاحبــه جانبــا إىل طاولــة
ً
تــكاد تكــون تحفــة فنيــة تز يــن زاويــة القهــوة يف أحــد املنــازل ،ومــن أدوات مختلفــة فقــدت قيمتهــا الــي وجــدت أساســا مــن أجلهــا،
ً
إىل تحــف فنيــة تتألــق يف املــكان الــذي يحتضنهــا؛ هــذا مــا عمــل ويعمــل عليــه املهنــدس فيصــل بــن ديــة انطالقــا مــن شــغفه بإعــادة
التدويــر للحفــاظ عــى البيئــة.
حـــوار  /عبد العزيز العليوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ــن البداي ــات يحدثن ــا المهن ــدس فيص ــل ب ــن دي ــه

م ــن خ ــال رخص ــة الغ ــد الت ــي أتاح ــت لــي اس ــتمرارية مش ــروعي

ـا “ :امتل ــك
خ ــال لقائ ــه م ــع مجل ــة راك بزن ــس قائ ـ ً

المنزلي ومكنتي من متابعة العمل بشكل قانوني مرخص”.

ش ــغف إع ــادة التدوي ــر بمختل ــف أش ــكاله ،وكن ــت
أعمـــد إلـــى متابعـــة العديـــد مـــن الفيديوهـــات علـــى اليوتيـــوب

تطور مستمــر:

لتوس ــيع مدارك ــي ح ــول ه ــذا األم ــر ،وم ــن خ ــال مراجعاتــي عل ــى

وع ــن تفاصي ــل العم ــل يوض ــح ب ــن دي ــه بقول ــه « :ب ــدأت تجمي ــع

الشـــبكة العنكيوتيـــة وجـــدت أن اإلطـــارات وبعـــض المـــواد

اإلط ــارات المهمل ــة م ــن المح ــال وقم ــت بتنظيفه ــا وتعقيمه ــا

األخ ــرى تس ــتغرق وقت ــاً أط ــول فــي التحل ــل فــي الطبيع ــة كم ــا

بمـــواد صديقـــة للبيئـــة ،ثـــم خصصـــت كل قطعـــة لمـــا يالئمهـــا

يشـــكل حرقهـــا خطـــراً علـــى البيئـــة ،وهنـــا خطـــرت لـــي فكـــرة

مـــن التصاميـــم التـــي رســـمتها إلنتـــاج الســـلع المنزليـــة مـــن

إعـــادة تدويـــر البراميـــل المعدنيـــة واإلطـــارات المســـتعملة

كراســـي وطـــاوالت مختلفـــة للحدائـــق والمجالـــس والمطاعـــم

وتحويلهـــا إلـــى قطـــع أثـــاث منزلـــي مميـــزة” .ويتابـــع بـــن ديـــه

والمـــدارس وغيرهـــا”.

حديثـــه بالقـــول ..”:صحيـــح أن لـــدي وظيفـــة حكوميـــة ،لكنـــي

وعـــن توجهاتهـــم لمســـايرة الـــذوق العـــام المحلـــي لتشـــجيع

كنـــت أرغـــب بتنويـــع مصـــادر دخلـــي ،ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة

الطل ــب عل ــى منتج ــات “كراس ــي” ،يق ــول ب ــن دي ــه ”:فــي بداي ــة

إطـــاق مشـــروع “ كراســـي” ليجمـــع بيـــن الهوايـــة والمشـــروع

المشـــروع ،كنـــت أقـــوم باســـتخدام قطعـــة مـــن القمـــاش أو

عب ــدت الطري ــق أم ــام الش ــباب وذللّ ــت
الخ ــاص ،وإلن الحكوم ــة ّ

الجل ــد عل ــى كام ــل الكرس ــي ،وم ــع م ــرور الوق ــت ب ــدأت بالم ــزج

لهـــم الصعوبـــات كافـــة إلطـــاق مشـــاريعهم الخاصـــة ،لـــذا

بي ــن قط ــع الس ــدو ذات الطاب ــع التراثــي وبي ــن الجل ــود م ــا أعط ــى

أطلق ــت مش ــروعي م ــن خ ــال مؤسس ــة س ــعود ب ــن صق ــر لتنمي ــة

القطـــع طابعـــاً تراثيـــاً وعصريـــاً بـــآن واحـــد كان أكثـــر جاذبيـــة

مشـــاريع الشـــباب حيـــث تلقيـــت الدعـــم والتوجيهـــات

للنـــاس ،وإمعانـــاً فـــي مســـايرة الـــذوق العـــام حرصـــت علـــى

والتســـهيالت المختلفـــة إضافـــة للمشـــاركة فـــي العديـــد مـــن

اســتخدام األلــوان التــي تصلــح للمجالــس واالســتراحات كاألحمــر

المع ــارض وورش العم ــل التوعوي ــة ح ــول ري ــادة األعمال،وكذل ــك

واألبي ــض وأحيان ــاً األخض ــر الفات ــح وأدخل ــت تصميم ــات مختلف ــة

كان الح ــال م ــع صن ــدوق خليف ــة لتطوي ــر المش ــاريع ،كم ــا وج ــدت

مــن وحــي البيئــة المحليــة ،كقطــع الســدوالتراثية والتــي تناســب

الدعــم الالمحــدود مــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــرأس الخيمــة

االســـتراحات والحدائـــق المنزليـــة والخيـــام ،والحمـــد للـــه أجـــد
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نحـــو القمـــــة

رواد أعمـــال
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الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميـــع:
وحـــول أهـــداف وتوجهـــات المشـــروع يقـــول بـــن ديـــة ”:بعيـــداً عـــن
الجان ــب التج ــاري ،لع ــل أب ــرز وأس ــمى ه ــدف إلقام ــة مش ــروع كراس ــي
هـــو نشـــر ثقافـــة إعـــادة التدويـــر وتشـــجيع أفـــراد المجتمـــع علـــى
تبنيهـــا مـــن خـــال تحفيزهـــم علـــى االســـتفادة مـــن كل المخلفـــات
الت ــي تنت ــج معه ــم يومي ــاً وكذل ــك تش ــجيع المح ــات التجاري ــة عل ــى
اقتنـــاء هـــذه النوعيـــة مـــن قطـــع األثـــاث وذلـــك للحـــد مـــن التلـــوث
البيئـــي الـــذي نعانـــي منـــه وللمحافظـــة علـــى المنظـــر العـــام فـــي
اإلمـــارة”.
ويضي ــف به ــذا الخص ــوص “ :لق ــد ش ــاركت فــي العدي ــد م ــن الن ــدوات

أبرز ما يمزي مرشوع “كرايس” هو تحفزي املجتمع عىل تبين
ً
ثقافة إعادة التدوير مما يشــجع مز يدا من أفراد املجتمع
عــى اتخــاذ خطــوات مماثلــة هدفهــا احلفــاظ عــى البيئــة

والـــورش التدريبيـــة لتوعيـــة طـــاب المـــدارس والمجتمـــع بأهميـــة
إعـــادة التدويـــر والحفـــاظ علـــى البيئـــة ،وأســـعى للتعـــاون مـــع
المؤسســة العقابيــة واالصالحيــة (ســجن رأس الخيمــة المركــزي) مــن
أجـــل تقديـــم دورات تدريبيـــة للنـــزالء حـــول إعـــادة تدويـــر المخلفـــات
المختلف ــة ،إضاف ــة إلــى الم ــدارس الحكومي ــة والخاص ــة فــي اإلم ــارة

الي ــوم منتجاتــي م ــن الكراس ــي والط ــاوالت المصنوع ــة م ــن اإلط ــارات
فــي المجال ــس والص ــاالت ،والكراس ــي المصنوع ــة م ــن البرامي ــل فــي
الحدائـــق المنزليـــة».

طموحات واعــدة:
وعـــن طموحـــه المســـتقبلي يقـــول المهنـــدس فيصـــل بـــن ديـــة:

استحســان للفكـــرة:

“الي ــوم يمك ــن الق ــول أنــي قطع ــت ش ــوطاً كبي ــراً فــي ه ــذا المج ــال

وعـــن التحديـــات التـــي واجههـــا مشـــروع كراســـي يقـــول بـــن ديـــه:

وأســـتطيع القـــول أنـــي بـــت أمتلـــك فيـــه خبـــرة كبيـــرة تدفعنـــي

هن ــاك العدي ــد م ــن التحدي ــات الت ــي واجهته ــا ك ــون فك ــرة المش ــروع

لتوس ــيع طموحاتــي إلنش ــاء مصن ــع خ ــاص لتنفي ــذ منتج ــات احترافي ــة

نـــادرة فـــي المجتمـــع ،واجهـــت صعوبـــات فـــي التســـويق فقـــد كان

م ــن حي ــث النوعي ــة والع ــدد تمكنن ــي م ــن تغطي ــة الس ــوق المحل ــي

اإلقبــال ضعيفــاً فــي البدايــة لتخــوف النــاس مــن فكــرة اســتخدام أثــاث

والتصديـــر خـــارج الدولـــة”.

مصن ــع م ــن اإلط ــارات والبرامي ــل المس ــتعملة ،ولك ــن بم ــرور الوق ــت

وفــي نهاي ــة اللق ــاء وانطالق ــاً م ــن إلتزام ــه الالمح ــدود تج ــاه البيئ ــة

ب ــدأ المجتم ــع بتقب ــل ذل ــك ،كم ــا كان ــت مس ــألة توفي ــر الم ــواد الخ ــام

ـا“ :أح ــرص
األجي ــال القادم ــة يؤك ــد المهن ــدس فيص ــل ب ــن دي ــة قائ ـ ً

واألدوات الالزم ــة صعب ــة إلــى ح ــد كبي ــر ،ولك ــن م ــع الوق ــت تَ َع ّ
رف ــت

تم ــام الح ــرص فــي مش ــروع كراس ــي عل ــى العم ــل فــي بيئ ــة نظيف ــة

وحرصـــت علـــى التعـــاون مـــع المؤسســـات
علـــى الســـوق المحلـــي َ

وآمنـــة خاليـــة مـــن المعوقـــات والمخاطـــر مـــع التأكيـــد علـــى توافـــر

الخاصــة والحكوميــة للحصــول منهــا علــى المــواد الالزمــة التــي تعجــز
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والمراكـــز التعليميـــة المختلفـــة”.

مع ــدات األم ــن والس ــامة والتدقي ــق عليه ــا بي ــن فت ــرة وأخ ــرى م ــن

فـــي التخلـــص منهـــا فـــي عمليـــة إعـــادة التدويـــر ،مثـــل شـــركة جلفـــار

أج ــل اس ــتمرار عملي ــة التصني ــع دون تأخي ــر أو خل ــل أو التس ــبب ب ــأي

للصناعـــات الدوائيـــة ودائـــرة األشـــغال والخدمـــات العامـــة”.

تل ــوث فــي البيئ ــة “.

بعدســــة راك زوم

إحــدى مبــادرات اقتصاديــة رأس الخيمــة

بيانكو ليذر سبا

أسســها الشــاب اإلماراتــي أحمــد محمــد عبيــد المفتــول فــي
العــام  ،2016كأول مركــز مختــص فــي فــي ترميــم واصــاح
المنتجــات الجلديــة مثــل حقائــب اليــد واالحذيــة مــن المــاركات
العالميــة ،علــى أيــدي أمهــر المهنييــن فــي هــذا المجــال،
فــاز فــي المركــز الثانــي مــن جائــزة راكــز فئــة أفضــل مؤسســة
صغيــرة فــي رأس الخيمــة  .2018للمزيــد حــول هــذا المشــروع
المميــز ،امســح الرمــز التالــي:

رشكة اسمنت الخليج

مــن كبــرى الشــركات المنتجــة لألســمنت فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة ،تأسســت عــام  1977كشــركة مســاهمة عامــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يقــع مصنــع الشــركة فــي
إمــارة رأس الخيمــة  -منطقــة خورخويــر ،وقــد بــدأ اإلنتــاج فــي
عــام  .1981ومنــذ التأســيس قامــت الشــركة بإجــراء كثيــر
مــن التحســينات والتوســعات لرفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة حيــث
وصلــت الطاقــة اإلنتاجيــة إلــى  3.8مليــون طــن مــن الكلنكــر
و  2.5مليــون طــن مــن اإلسمــــنت ســنوياً  ،امســح الرمــز التالــي
للمزيــد حــول الشــركة بعدســة مبــادرة راك_زوم RAKZOOM

الدول الخليجية
ً
تقد ً
ّ
تحقق ّ
ملموسا عىل
ما
درب التحــــــوّ ل الذكـــــي
حلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف المركــز األول ضمن
مــؤرشات األداء كافــة وحلــت المملكــة العربيــة الســعودية يف
المركــز الثــاين وقطــر يف المرتبــة الثالثــة.

أشــار تقريــر “مؤشــر األداء الرقمــي فــي الخليج العربــي ”2021

كافــة الــدول الخليجيــة فــي الوقــت الراهــن اســتثمارات واســعة

أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تمضــي بخطــى ثابتــة
إلــى ّ

وتبنــي أدوات الجيــل
النطــاق فــي مجــال تطويــر البنيــة التكنولوجيــة
ّ

تقدمــاً ملموســاً بمعــدالت
محققــة
التحــول الرقمــي،
علــى درب
ً
ّ
ّ

أعدتــه “أورينــت بالنيــت لألبحــاث”،
متفاوتــة .وأفــاد التقريــر الــذي ّ

األشــياء والروبوتــات ،فــي ســبيل دعــم سياســات التنويــع االقتصــادي.

الوحــدة المســتقلة التابعــة لـــ “مجموعــة أورينــت بالنيــت” ،بالتعــاون مع

وتكتســب هــذه االســتثمارات أهميــة بالغــة كونهــا دعامــة أساســية

الباحــث المســتقل وخبيــر تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات عبــد القــادر

لتعزيــز القطاعــات غيــر النفطيــة ،وترجمــة التطلعــات الراميــة إلــى بنــاء

بــأن دولــة اإلمــارات جــاءت فــي المركــز األول ضمــن كافــة
الكاملــيّ ،

ومرونــة واســتدامة”.
اقتصــادات أكثــر تنافســية
ً

مؤشــرات األداءُ ،محققــة معــد ًال وســطياً بلــغ  67.83نقطــة ،وحلّ ــت

معمقــة
“يقــدم مؤشــر األداء الرقمــي نظــرة
وأضــاف أبوزكــي:
ّ
ّ

وقطــر فــي المرتبــة الثالثــة بـــ  58.50نقطــة .كمــا كشــفت النتائــج عــن

دول الخليــج العربــي .كمــا يســلّ ط الضــوء علــى الفــرص الواعــدة

تســجيل مملكــة البحريــن  57.65نقطــة ،فيمــا حققــت دولــة الكويــت

تبنــي أحــدث االبتــكارات الذكيــة .وستســهم
واآلفــاق المتاحــة نتيجــة ّ

وس َ
لطنة ُعمان  55.10و 55نقطة على التوالي.
َ

النتائــج والبيانــات واإلحصــاءات التــي توصــل إليهــا المؤشــر بــا شــك

المملكــة العربيــة الســعودية فــي المركــز الثانــي بـــ  59.01نقطــة،

ٍ
ومعطيــات هامــة حــول وتيــرة التحــول الرقمــي فــي كل دولــة مــن

صنــاع القــرار ورواد األعمــال وراســمي السياســات فــي اتخــاذ
فــي دعــم ّ

جهود حثيثة في مجال التحول الرقمي:

الخطــوات الالزمــة لتســريع التحــول الذكــي بمــا يتماشــى مــع الخطــط

وقــال نضــال أبوزكــي ،مديــر عــام “مجموعــة أورينــت بالنيــت”“ :تعكس

التنمويــة ،إلــى جانــب اعتمــاد منهجيــات فاعلــة لتعزيــز التنافســية

نتائــج تقريــر “مؤشــر األداء الرقمــي فــي الخليــج العربــي ”2021

عالــم أكثــر ترابطــاً وضمــن مجتمعــات واقتصــادات قائمــة علــى
فــي
ٍ

الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتعزيــز
قدراتهــا التنافســية فــي مجــال التحــول الرقمــي وتحقيــق الريــادة
العالميــة .وأظهــرت كل دولــة تقدمــاً ملموســاً بنســب متفاوتــة،

التكنولوجيــا واالبتــكار”.

أوال:
اإلمارات العربيـــــة
ً

وذلــك تبعــاً لنهــج االبتــكار التكنولوجــي المتبــع لديهــا تماشــياً مــع

مــن جهتــه ،قــال عبــد القــادر الكاملــي“ :كشــفت نتائــج “مؤشــر األداء

الخطــط الحكوميــة واالســتراتيجيات الوطنيــة الراميــة إلــى دفــع

أداء
الرقمــي فــي الخليــج العربــي  ”2021عــن تحقيــق دولــة اإلمــارات ً

مســيرة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة .وتشــهد
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الجديــد مــن التقنيــات المتقدمــة ،مثــل الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت

قويــاً ضمــن كافــة المؤشــرات الرئيســية ،وهــو مــا يعــود إلــى المســاعي

|

سبــــب ارتفــــــاع مستويـــــــــات
الجاهزيــة الرقميــة لــدول الخليــج
يرجــع باالســاس إلــى البنيــة
التحتيــة التكنولوجيــة المتطــورة

نحـــو القمـــــة

تنميـــــــــة

|

اإلنفــاق علــى تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات
فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى  32,9مليــار
دوالر خــال العــام الجــاري ،بنمــو قــدره %1.5
قارنــة بالعــام الفائــت.
ُم
ً

مجالت واعدة في التحول الرقمي:
وســعياً وراء تقديــم نظـ ٍ
ـرة شــاملة حــول مــدى تقـ ُّـدم
دول الخليــج العربــي علــى صعيــد التحــول الرقمــي،
لخــص تقريــر “مؤشــر األداء الرقمــي فــي الخليــج
ّ
العربــي  ”2021كافــة المجــاالت ذات الصلــة ،وفــي
مقدمتهــا جاهزيــة الشــبكات والــذكاء االصطناعــي
واالبتــكار وتطـ ّـور منظومــة الحكومــة اإللكترونيــة.
بنــاء علــى
وتوصــل المؤشــر إلــى النتائــج النهائيــة
َّ
ً

البيانــات الــواردة فــي المؤشــرات الخمــس األهــم
عالميــاً  ،وهــي “مؤشــر التنافســية العالمــي”
()2019؛ و”مؤشــر جاهزيــة الشــبكات” (،)2020
و”مؤشــر جاهزيــة الــذكاء االصطناعــي لــدى
الحكومــات” ()2020؛ و”مؤشــر االبتــكار العالمــي”
( ،)2020و”مؤشــر األمــم المتحــدة لتطـ ّـور الحكومــة
اإللكترونيــة” (.)2020

الوطنيــة المســتمرة إلطــاق مبــادرات ذكيــة تُ ضاهــي األفضــل فــي
العالــم .ونتوقــع أن تواصــل اإلمــارات جهــود إرســاء دعائــم االبتــكار
الســباقة عالميــاً  .كمــا
والتحــول الرقمــي للحفــاظ علــى إنجازاتهــا
ّ

يتوقــع أن تركــز جميــع دول الخليــج علــى توســيع نطــاق االســتثمار فــي
التكنولوجيــا الذكيــة ،مــن أجــل تعزيــز جاهزيتهــا لمواكبــة المتغيــرات
بــأن
المتســارعة فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة .ويمكــن القــول ّ
دول مجلــس التعــاون الخليجــي تبــرز فــي موقــع الصــدارة فــي العالــم
العربــي علــى صعيــد دفــع مســار التحــول الرقمــي”.
بــأن ارتفــاع مســتويات الجاهزيــة الرقميــة للــدول
وأظهــر التقريــر
ّ
الخليجيــة يرتبــط بصــورة مباشــرة بوجــود بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة
متقدمــة ومنظومــة اتصــاالت متطــورة .وتشــهد دول مجلــس التعاون
الخليجــي نمــواً الفتــاً فــي االســتثمارات ذات الصلــة باالتصــاالت،
فــي حيــن ُيتوقــع أن يشــهد حجــم اإلنفــاق علــى قطــاع االتصــاالت

وتكنولوجيــا المعلومــات ارتفاعــاً ملموســاً خــال المرحلــة المقبلــة.
المتوقــع أن يسـ ّـجل اإلنفــاق علــى
وعلــى صعيــد دولــة اإلمــارات ،مــن ُ

مركبــاً
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات نمــواً ســنوياً
ّ

بمعــدل  %8فــي الفتــرة بين عامــي  2019و ،2024وذلك وفقاً لدراســة
أن
أجرتهــا شــركة “جلوبــال داتــا” ( .)GlobalDataوأوضحــت الشــركة ّ
معــدل النمــو الســنوي المركــب لهــذا اإلنفــاق خــال الفتــرة ذاتهــا
ســيصل إلــى  %9.2فــي قطــر ،و %8.6فــي مملكــة البحريــن ،و%11.3
فــي ســلطنة ُعمــان .وبالمقابــل ،كشــفت نتائــج بحــث صــادر عــن شــركة
البيانــات الدوليــة “آي.دي.ســي” ( )IDCعــن توقعــات بوصــول حجــم

ويعـ ُّـد “مؤشــر التنافســية العالمــي” ،الصــادر عــن “المنتــدى االقتصادي

العالمــي” ،تقريــراً ســنوياً يتضمــن تقييمــاً
شــامال للعوامــل الداعمــة
ً
ومحــركات النمــو طويــل األمــد .ويبــرز “مؤشــر جاهزيــة
لإلنتاجيــة
ّ

الشــبكات” باعتبــاره تقريــراً صــادراً عــن “معهــد بورتوالنــز” لتصنيــف
ـاء علــى  60عنصــراً متغيــراً  ،فــي حيــن ُيعنــى “مؤشــر
 134اقتصــاداً بنـ ً

جاهزيــة الــذكاء االصطناعــي لــدى الحكومــات” ،والصــادر عــن “المركــز
الدولــي لألبحــاث التنمويــة” ( ،)IDRCبدراســة قــدرة كل دولــة علــى
توظيــف الــذكاء االصطناعــي فــي تحســين وتطويــر مســتوى الخدمــات
العامــة.
ويقــدم “مؤشــر االبتــكار العالمــي” بيانـ ٍ
ـات وإحصــاءات عــن مســتويات
ويصــدر بالشــراكة بيــن “جامعــة كورنيــل”
االبتــكار حــول العالــم،
ُ
( )Cornell Universityوالمعهــد األوروبــي إلدارة األعمــال “إنســياد”
للملكيــة الفكريــة “ويبــو” (.)WIPO
( )INSEADوالمنظمــة العالميــة ُ

لتطــور الحكومــة اإللكترونيــة” ،فيركــز
أمــا “مؤشــر األمــم المتحــدة
ُّ
علــى استكشــاف آفــاق تطويــر السياســات والخدمــات اســتناداً إلــى

منظومــة الحكومــة اإللكترونيــة ،ويغطــي نطــاق هــذا المؤشــر الــدول
األعضــاء فــي منظمــة األمــم المتحــدة ،والبالــغ عددهــا  193دولــة.
الم ِعـ ّـد لـــ “مؤشــر األداء الرقمــي فــي الخليــج العربــي
وقــام فريــق البحــث ُ

 ”2021بتعديــل النتائــج وفقــاً
لمقيــاس مئــوي موحــد ،األمــر الــذي
ٍ
أتــاح ســهولة المقارنــة مــع المؤشــرات العالميــة واحتســاب المعــدل
الوســطي للنتائــج التــي ســجلتها كل دولــة .ومــن ثـ ّـم ،تـ َّـم تصنيــف الــدول
وفقــاً للمعــدل الوســطي للنتائــج بــدءاً مــن األعلــى إلــى األدنــى.
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انتهــى إكبســو  2020بحفــل ختامي
ضـ ّـم مجموعــة كبيــرة مــن العــروض
العالميــة التــي أبهــرت العالــم

إعداد  /عماد الدين أوبيري

مستشار أول  -مدير الشراكات المجتمعية واألعمال
الجامعة االمريكية في رأس الخيمة

س َي الزمان...
من ِ
إكسبـــــــو 2020
إرث لــن ينـدثـــر

قدمــت
حيــةّ ،
متألّ قــة مــن النجــوم العالمييــن ،إضافــة إلــى أوركســترا ّ

عروضهــا تحــت قبــة الوصــل المضيئــة فــي حفــل افتتــاح ســوف يبقــى
راســخاً فــي األذهــان والقلــوب إلــى األبــد.

علــى حافــة الربــع الخالــي تقــع بقايــا مركــز تجــاري قديــم “ســاروق
الحديــد” .اكتشــف علمــاء اآلثــار الذيــن قامــوا بالتنقيــب فيــه آثــار تلــك
المنطقــة ،وكانــت ضمنهــا قطعــة أثريــة مذهلــة الشــكل ،اكتشــفها
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وكانــت عبــارة
ـكل مصــدر إلهــام للشــعار
عــن خاتــم
مصمــم بشــكل فريــد ،والــذي شـ ّ
ّ

الرســمي إلكســبو  2020دبــي ،ومخططــه.

ومــن خــال شــعار يحمــل عنــوان “تواصــل العقــول وصنــع المســتقبل”،
مــا بــدأ كرؤيــة طموحــة إلنشــاء جنــاح إكســبو فــي اليابــان
قبــل خمســين عامــاً  ،ازدهــر ليصبــح إكســبو الدولــي الــذي

التنقــل والفــرص
العالميــة الرئيســة التــي تواجــه العالــم اليــوم:
ّ

يســتضيف  192دولــة ،وقــد احتضنتــه دولــة اإلمــارات

واالســتدامة .حيــث جمــع موقــع إكســبو  2020دبــي بيــن التصميــم

العربية المتحدة وأثرته بمزيد من التألق والرونق والجمال.
إكســبو  2020دبــي هــو أول إكســبو فــي تاريــخ إكســبو الدولــي

الممتــد علــى مــدار  170عامــاً يقــام فــي منطقــة الشــرق األوســط
وأفريقيــا وجنــوب آســيا ،وهــو تجمــع عالمــي يحتفــي باإلنســانية
وجســده تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
جمعــاء ،اختصــره
ّ

الممتــد علــى مــدار  50عامــاً فــي لوحــة فسيفســاء فائقــة الروعــة:

تجســدت مــن خــال الهندســة
المســتدام والهيــاكل الرائعــة التــي
ّ
المعماريــة المذهلــة والملهمــة ،بمــا فــي ذلــك المبانــي التــي يمكنهــا

توليــد الطاقــة والكهربــاء أو إنتــاج األوكســجين أو حتــى الحفــاظ
علــى المنــاخ المحلــي .وبأكثــر مــن  250مطعمــاً تغطــي  62نوعــاً مــن

المأكــوالت ،بمــا فــي ذلــك  27نموذجــاً مبتكــراً لــم يســبق لهــا مثيــل،
وأكثــر مــن  40منصــة طعــام فــي شــوارعه ،قـ ّـدم إكســبو  2020دبــي

إكســبو  2020دبــي.

مجموعــة كبيــرة مــن خيــارات الطعــام والضيافــة التــي تناســب جميــع

فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه خــط النهايــة يلــوح فــي األفــق إلطــاق

األذواق والمناســبات.

إكســبو  2020دبــي ،بــدأت التقاريــر تتجلّ ــى عــن فيــروس كوفيــد،19

بعــد ســتة أشــهر مــن “تواصــل العقــول وصنــع المســتقبل” ،أغلــق

وتهيمــن علــى األخبــار .وبعــد تصويــت باإلجمــاع مــن قبــل الــدول
األعضــاء ،تــم تأجيــل معــرض إكســبو الدولــي حتــى عــام  ،2021وعندهــا

ضــم مجموعــة
إكســبو  2020دبــي أبوابــه فــي حفــل ختامــي مذهــل ّ

كبيــرة مــن العــروض العالميــة ،تحــت قبــة الوصــل الرائعــة ،مضــاءة

رحــب إكســبو  2020دبــي بالعالــم .حيــث افتتــح إكســبو 2020
فقــط ّ

بصــور مذهلــة أبهــرت العالــم.

دبــي أبوابــه للجمهــور فــي  1أكتوبــر  2021بمشــاركة مجموعــة
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جواد توكنة

مديراً إقليمياً ل”دايناتريس” في الشرق األوسط

إليجاان فافان

عينــت شــركة معلومــات البرمجيــات “دايناتريــس”،

ً
مديرا لإليرادات يف “مايلستون سيسمتز”

أعلنــت شــركة “مايلســتون سيســتمز” عــن انضمــام الســيدة “إليجانــا فافــان” إلــى فريــق
القيــادة التنفيذيــة ،لتمــارس مهامهــا بصفتهــا مديــرة لإليــرادات ،وتشــمل مســؤوليات
“فافــان” األساســية اإلشــراف المباشــر علــى هيــكل الشــركة العالمــي المخصــص
“للذهــاب إلــى الســوق”  -مثــل اســتراتيجيات قنــوات الوصــول للعمــاء وعمليــات
المبيعــات ومبيعــات الشــركاء والمبيعــات الرقميــة  -إضافــة إلــى القيــادة والتوجيــه
لفريــق المبيعــات العالمــي ،علــى أن يكــون مقــر عملهــا بميونيــخ ،ألمانيــا.
تتمتــع الســيدة “ /فافــان” بخبــرة فــي إســتراتيجيات المبيعــات التجاريــة ،كمــا عملــت
فــي مناصــب عليــا بــاإلدارة والمبيعــات باإلضافــة إلــى أدوار فنيــة أخــرى .وقــد انضمــت
وفقــا
نائبــا للرئيــس اإلقليمــي.
ً
إلــى “مايلســتون” قادمــة مــن “يــو.آي بــاث” ،حيــث عملــت ً

عمليــا إلدارة األعمــال اليوميــة بشــركة “مايلســتون”،
نهجــا
للشــركة ،ســتتبع “فافــان”
ً
ً

التميــز فــي األعمــال،
لتســاعد الشــركة علــى توســيع نطــاق عمليــات مبيعاتهــا وتحقيــق
ّ
وتعزيــز هيــكل أعمــال قنــوات الوصــول للعمــاء.

جــواد توكنــة مديــراً إقليميــاً لهــا فــي منطقــة الشــرق
األوســط .وتمثــل هــذه الخطــوة إضافـ ًـة نوعيــة لفريــق
ٍ
بخبــرة تمتــد
عمــل الشــركة ،حيــث يتمتــع توكنــة
لعشــرين عامــاً فــي مجــال تقنيــة المعلومــات ،ويتخــذ
مــن دبــي مقــراً لــه .وســيتولى توكنــة قيــادة خطــط
الشــركة للتوســع فــي المنطقــة ،والمضــي ُق ُدمــاً فــي
بنــاء منظومــة عمــل ديناميكيــة.
وتواصــل “دايناتريــس” توســيع عملياتهــا فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الســتيفاء الطلــب المتنامــي
إقليميــاً علــى خدمــات وحلــول معلومــات البرمجيــات ،فــي
وتزايــد
تســارع وتيــرة التحــول الرقمــي للمؤسســات
ظــل
ُ
ُ

اعتمادهــا علــى منظومــات الحوســبة الســحابية المتعــددة.

عتيد حجازي

المسؤول التنفيذي للحسابات لـ “إيميكس” في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
المــزود الرائــد لتكنولوجيــا الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية،
عينــت “إيميكــس”،
ّ
ّ

الســيد عتيــد حجــازي فــي منصــب المســؤول التنفيــذي للحســابات فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا .وســيتولى حجــازي إدارة العالقــات مــع العمــاء فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وآســيا والمحيــط الهــادئ.
هــذا وســيرفع حجــازي تقاريــره إلــى الســيدة ســارة ســاها ،الرئيســة التنفيذيــة اإلقليميــة
لشــركة “إيميكــس” فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة آســيا والمحيــط
ـتقبليين فــي
والمسـ
الهــادئ .وســيكون مســؤو ًال عــن إدارة شــؤون عمــاء “إيميكــس” الحالييــن
ُ
ّ

المنطقــة ،وذلــك للمســاعدة فــي تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن األداء للشــركات وإظهــار كيــف
يمكنهــا أن تســتخدم البيانــات للتخفيــف مــن المخاطــر فــي مجــال االمتثــال.
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حـــن تصبـــح رأس
اخليمـــــة وجهتـــــــــك
لالســتجمام ...ومزنلك
للعمـــــل عـــن بعـــــد

أخبــــــار سياحيـــــــة
وجهتــــــــــــــــــــــــي
أســـــــــــــــــــــــــواق

مــددت هيئــة رأس الخيمــة لتنميــة الســياحة العمــل ببرنامجهــا الــذي حظــي
بشــعبية واســعة ( ،)Live RAK Playودعــت جميــع ّ
عشــاق الســفر الــذي يزاولــون
أعمالهــم عبــر اإلنترنــت لالنتقــال إلــى المناظــر الطبيعيــة الخالبــة واإلقامــة فــي اإلمــارة لمــدة
تصــل حتــى عــام كامــل .ويوفــر البرنامــج المتوفــر لغايــة يــوم  30ســبتمبر  2022اتصــا ًال مجانيــاً
بشــبكة اإلنترنــت الالســلكية ،وأســعاراً مخفضــة لخدمــات تنظيــف المالبــس والمكالمــات
الهاتفيــة ،إضافــة إلــى الحســومات علــى األطعمــة والمشــروبات .ويشــمل البرنامــج أســعاراً
مخفضــة لإلقامــة الفندقيــة وخدمــات نقــل مجانيــة مــن وإلــى المطــار ،إضافــة إلــى عــروض
تأجيــر الســيارات والعــروض االســتثنائية فــي “نــادي الحمــرا للجولــف” وتجــارب المغامــرات
الخارجيــة مــن “أدفينتشــراتي أوتــدور” و”أدفينتشــر ســبورتس” ورحــات الســفاري الصحراويــة
وأنشطة التزلج على الكثبان الرملية والتخييم من “ذا ديونز”.
وقــال راكــي فيليبــس ،الرئيــس التنفيــذي لهيئــة رأس الخيمــة لتنميــة الســياحة“ :شــهدنا
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أخبــار سياحـيــــة

|

يمكنك إجراء مكالمة فيديو على الشاطئ،
والرد على رسائل البريد اإللكتروني أعلى
الجبال أو إنهاء األعمال استمتع بتجارب
ترفيهية متميزة

بأنفســنا تأثيــر نمــاذج العمــل عــن بعــد علــى رفاهيــة الموظفيــن .فمــن خــال ثقافتنــا المؤسســية التــي

الفنادق المشاركة:

تضــم مجموعــة مــن المبــادرات فــي بيئــة العمــل بهــدف مســاعدة الموظفيــن علــى الصعيديــن المهنــي

 -هيلتون رأس الخيمة بيتش ريزورت

والشــخصي ،اســتطعنا منــح الموظفيــن مســاحة للتركيــز علــى صحتهــم النفســية ،وبصفتنــا مؤسســة

 -دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان

حكوميــة تتمتــع بأســعد بيئــة عمــل فــي اإلمــارة وتمثــل ’وجهــة عمــل رائعــة‘ ،نســعى باســتمرار لتوفيــر

 -هامبتون باي هيلتون جزيرة المرجان

المزيــد مــن الفــرص ويأتــي برنامــج ( )Live RAK Playليســتفيد مــن هــذه الثقافــة عبــر منــح العامليــن عــن

 -راديسون رأس الخيمة ،جزيرة المرجان

بعــد فرصــة اإلقامــة فــي إمارتنــا الجميلــة”.

 جنة للفنادق والمنتجعات -هيلتون جاردن إن رأس الخيمة

بيئــة عامــل مبتكــرة:

 -دبل تري من هيلتون رأس الخيمة

تقــدم رأس الخيمــة أفضــل بيئــات “العمــل مــن المنــزل” علــى اإلطــاق .ويمكــن للــزوار المشــاركين

 -فندق سيتي ماكس رأس الخيمة

فــي برنامــج ( )Live RAK Playتصفــح رســائل البريــد اإللكترونــي فــي “1484مــن بــورو” ،أعلــى مطعــم

 -فندق أكشن رأس الخيمة

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى قمــة جبــل جيــس ،أعلــى قمــة جبليــة فــي الدولــة؛ أو إجــراء

األنشطة:

مكالمــات الفيديــو أثنــاء االســتمتاع برمــال الشــاطئ الناعمــة؛ أو حتــى إكمــال الــدورات التدريبيــة الخاصــة

 -نادي الحمرا للجولف

بشــركاتهم أثنــاء االســترخاء بجانــب المســبح واالســتمتاع بالخدمــات الراقيــة فــي أحــد الفنــادق المذهلــة

 -أدفينتشر سبورتس

التــي تحتضنهــا اإلمــارة بمواقعهــا المتميــزة علــى الشــاطئ أو فــي الصحــراء أو فــي قلــب المدينــة .وبمجــرد

 -ذا ديونز – كامبينغ آند سفاري

انتهــاء يــوم العمــل ،يمكــن للضيــوف االســتمتاع بمجموعــة فريــدة مــن التجــارب الترفيهيــة المتميــزة؛ مــن

 -أدفينتشراتي أوتدور

الســباحة المنعشــة فــي ميــاه المحيــط أو زيــارة المنتجــع الصحــي ،وصــو ًال إلــى التنــزه حــول وادي شــوكة أو

 -مزرعة آللئ السويدي

القيــادة علــى الطــرق الصحراويــة الوعــرة أو تنــاول الطعــام فــي أحــد المطاعــم الفاخــرة عالميــة المســتوى

 -واريور جروب

التــي تحتضنهــا اإلمــارة .ومــن أجــل تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن أوقــات الفــراغ وعطــات نهايــة

 -شركة Low Price Rent A Car

األســبوع ،ســيحصل الــزوار علــى تذكرتيــن مجانيتيــن لزيــارة مزرعــة آللــئ الســويدي ،أو دخــول قمــة جيــس

ويمكــن حجــز باقــات عــروض برنامــج (Live RAK

للمغامــرة ،موطــن “جبــل جيــس فاليــت” :أطــول مســار انزالقــي فــي العالــم إلــى جانــب الكثيــر مــن التجــارب

 )Playفــي أي مــن الفنــادق المشــاركة عبــر

الرائعــة األخــرى .وعــاوة علــى ذلــك ،يتضمــن هــذا العــرض أيضــاً مغامــرة جبليــة لمــدة نصــف يــوم فــي

مستشــاري الســفر .ولمزيــد مــن التفاصيــل ،يرجــى

“مخيــم بيــر جريلــز للمستكشــفين” تقــدم للــزوار تجربــة فريــدة بحــق فــي الهــواء الطلــق.

زيــارة الموقــع اإللكترونــيplay-rak-https:// :

يمكن حجز عروض برنامج ( )Live RAK Playفي الفنادق والوجهات المشاركة التالية:

/visitrasalkhaimah.com/live
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ُ
العال ..عروس الجبال

بتكويناتهــا الصخر يــة احلمــراء والنخيــل األخــر املزدهــر والتبايــن املذهــل للســماء الزرقــاء الســاطعة واملناظــر الطبيعيــة
الصحراويــة ،تقــدم مدينــة ُ
ّ
املنــورة تجربــة ســياحية يف أجــواء مــن املهابــة والوقــار منقطعــة النظــر.
العــا التابعــة للمدينــة

40

|

سياحـــة وترفيـــه

وجهتــــــــــي

|

العــا بيــن جبليــن كبيريــن علــى
تقــع ُ
وادي خصــب ،وتلقــب بـ”عــروس
األثريــة فــي شــبه
الجبــال” ،وتعــد أكبــر المــدن
ّ
العربيــة ،والموقــع األثــري الســعودي
الجزيــرة
ّ

ســجل علــى الئحــة اليونيســكو
األول الــذي
ّ
العــا العديــد مــن
للتــراث العالمــي .احتضنــت ُ
الحضــارات القديمــة كالمعينيــة والديدانيــة
مــرورا بالمراكــز التجاريــة لألنبــاط
والحيانيــة
ً
وصـ ً
ـول إلــى العصــر اإلســامي ،ومــا تــزال الكثيــر
مــن التكوينــات الصخريــة الملحميــة فــي العــا
ٍ
ٍ
غنيــة
مســاحات
والــوادي والصحــراء الرمليــة
باألســرار التــي لــم تُ كتشــف بعــد ،وشــاهد عصــر
المتعدد الطبقات.
على الماضي العريق
ّ
العــا مــن أبــرز الوجهــات الســياحية
تعــد ُ

فــي المملكــة العربيــة الســعودية نظــراً لغنــى
منتجهــا الســياحي وتنوعــه ،فهــي تضــع بيــن
يــدي زوارهــا تجــارب ســياحية مثيــرة بــدءاً مــن
ممارســة مجموعــة مــن األنشــطة والرحــات
ّ
وعشــاق
ألولئــك الباحثيــن عــن المغامــرة
الرياضــة ،أمــا عشــاق الموســيقى والثقافــة
والتاريــخ ســيجدون ضالتهــم فــي طنطــورة
التــي تجمــع بيــن الجمــال الطبيعــي والتــراث
الثقافــي ،وتحتضــن مهرجــان شــتاء طنطــورة
بشــكل دوري ،ولعــل التجربــة األكثــر إثــارة هــي
جــوالت الســفاري حيــث تقفــز بــك ســيارات
الدفــع الرباعــي علــى التــال الرمليــة ،أو تنتقــل
الجمــال فــي جولــة ممتعــة حــول المنطقــة.
بــك
ّ

ويذكــر أن العــا توفــر أماكــن إقامــة مترفــة

بــدءاً مــن الفنــادق المميــزة مــروراً بالشــقق
الفندقيــة الراقيــة والفلــل الفاخــرة ،وعليــه
عنــد زيــارة العــا ،التفــوت زيــارة عشــر أماكــن
ستشــكل تجربــة ســياحية لــن تنســى ،وتأكــد
أن تتــرك مســاحة فــي ذاكــرة هاتفــك الذكــي
أو الكاميــرا تتســع للكــم الهائــل مــن اللقطــات
التــي ســتجذبك فــي كل مــن:

A P R I L - M AY, 2 0 2 2

RAK BUSINESS

41

5

3

حرة عويرض

البلدة القديمة

هــي صخــرة بركانيــة منصهــرة بارتفــاع  600قــدم ،وقــد تــم نحــت

بلــدة مهيبــة يرجــع تاريخهــا إلــى القــرن الرابــع عشــر الميــادي،

درج علــى الجبــل حتــى قمتــه ليتمكــن الســياح مــن الصعــود

تحتضــن بيوتــاُ تاريخيــة مبنيــة مــن الطــوب علــى قواعــد صخريــة،

إلــى القمــة والتمتــع بمشــهد بانورامــي للعــا ومزارعهــا الغنــاء

وتعــرض أســلوب المعيشــة فــي ذلــك الوقــت ،وتبــدو هنــاك

والبلــدة القديمــة البهيــة.

قلعــة موســى بــن نصيــر التــي بنيــت للمراقبــة والدفــاع ،ويرجــع
تاريخهــا للفتــرة مــا بيــن القرنيــن الســادس والثالــث قبــل الميــاد.

6
4

غراميل العال
هــي تكوينــات صخريــة ســاحرة تحيــط بهــا مجموعــة مــن نجــوم
درب التبانــة التــي ينعكــس نورهــا ســاطعاً علــى تكوينــات
الغراميــل البهيــة ،لتشــكل لوحــة بصريــة مــن نــور وصخــور قــل
نطيرهــا وهــذا مايجعلهــا مــن أفضــل معالــم الســياحة فــي العــا
خاصـ ًـة فــي ســاعات المســاء.

42

صخرة جبل الفيل
صخــرة ضخمــة علــى شــكل فيــل فريــد مــن نوعــه ،يبلــغ ارتفــاع
ويحيــط بالمــكان مجموعــة
هــذا الجبــل العظيــم حوالــي  50متــراً ُ ،

متنوعــة مــن الجبــال ذات األلــوان الفاتحــة الجميلــة والتشــكيالت
المبهــرة ،ويعــد مقصــداً هامــاً
الصخريــة ُ

لُ محبــي الرياضــة

الصحراويــة الممتعــة وتســلق الجبــال العاليــة.

|

1

سياحـــة وترفيـــه

وجهتــــــــــي
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مدائـــن صالــــح
مــن أهــم حواضــر األنبــاط و قــوم عــاد ،الذيــن
جــاء ذكرهــم فــي القــرآن الكريــم ،وقــد
لعبــت مدائــن صالــح دوراً محوريــاً فــي بنــاء
إمبراطوريــة تجاريــة فــذة وكانــت مدينــة
مزدهــرة بســبب موقعهــا علــى طريــق

7

جبل عكمة التاريخي
ســمي بأكبــر مكتبــة مفتوحــة فــي الجزيــرة العربيــة ألنــه يضــم العديــد مــن النقــوش

يربــط بيــن آســيا وأوروبــا كان يســمى طريــق

األثريــة المنحوتــة علــى الواجهــات الصخريــة والكتابــات التراثيــة باللغــات اآلراميــة

التوابــل .وتُ عــد مدائــن صالــح أول موقــع

والدادانيــة والثموديــة والنبطيــة والحيانيــة.

ســعودي أضيــف إلــى قائمــة اليونســكو
للتــراث العالمــي.

2

8

جبل أثلب
يتربــع فــي قلــب منطقــة صحراويــة طبيعيــة محاطــاُ بمجموعــة مــن الرمــال الناعمــة

الخريبة “مقابر األسود”

والصخــور العظيمــة ،ويحتضــن العديــد مــن النقــوش والحفريــات والمحاريــب ،والبــد مــن

هــي أطــال لمدينــة تعــود لحضــارة مملكــة

زيــارة الغرفــة المنحوتــة فــي الصخــر المعروفــة بالديــوان حيــث كانــت تقــام فيهــا مــآدب

دادان العربيــة العريقــة ،وفيهــا مقابــر

الطقــوس الدينيــة والمناقشــات السياســية لمملكــة األنبــاط .

األســود األثريــة منحوتــة فــي الجبــال وعددهــا
 21قبــراً
مصممــة بطريقــة هندســية رائعــة.
ّ

ســميت هــذه القبــور بمقابــر األســود نســبة
إلــى نقــوش األســود التــي تزيــن مدخــل
كل قبــر ،وتشــكل المجموعــة المتنوعــة
لمنحوتــات األســود ،و نحــت اللبــؤة ،التــي
تقــوم بإرضــاع صغيرهــا ،و“محلــب الناقــة”،
المنحــوت بالصخــر متعــة بصريــة للســائح.

9

متحف محمد خليص الحربي
أسســه الدكتور”محمــد خليــص الحربــي” ،وهــو متحــف خــاص بالتــراث الشــعبي ،يعــرض
فــي أحــد أقســامه المتعــددة مجموعــة مــن األســلحة المختلفــة وآالت التصويــر القديمــة
ومــواد التحميــض وعــدد مــن أجهــزة التلفــاز والمذيــاع القديمــة ،إلــى جانــب مجموعــة
مــن المالبــس والمصنوعــات الخوصيــة واألوانــي النحاســية ،وهنــاك قســم خــاص بالكتــب
والمخطوطــات القديمــة.

10

جبل الحوارة

جبــل كبيــر بملمــس ناعــم و أملــس يقــع فــي منطقــة صحراويــة خاليــة مــن العمــران ،يذكــر
العامــة مــن النــاس أنــه دخلــت فيــه حــوار ناقــة نبــي هللا صالــح بعــد عقــر الناقــة .ويوفــر
الموقــع فرصــة للســياح للقيــام بجــوالت ســفاري فــي قلــب الصحــراء واختبارجلســات
الســمر العربيــة المميــزة.
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 ...FatBroccoliتدخــل قطــاع الوجبــات
أعلنــت شــركة “ نــاو أدايــز” عــن دخولهــا رســمياً

المسعود للسيارات
” تعلن وصول “باترول سوبر سفاري  ”2022إىل أبوظيب

أعلنــت “المســعود للســيارات” ،التابعــة لمجموعــة “المســعود” والمــوزع الحصــري لســيارات

قطــاع الوجبــات الصحيــة الســريعة فــي الســوق

“نيســان” فــي أبوظبــي والعيــن والمنطقــة الغربيــة ،عــن وصــول الســيارة الرياضيــة متعــددة

اإلماراتــي مــن خــال إطــاق عالمــة FatBroccoli

االســتخدامات “نيســان باتــرول ســوبر ســفاري”  ،2022إلــى صــاالت عرضهــا فــي أبوظبــي.

المجمــدة الجاهــزة ،وتطمــح
للوجبــات الصحيــة
ّ

وتتوافــر ســيارة “نيســان باتــرول ســوبر ســفاري” بثالثــة ألــوان جريئــة ،وهــي األســود واألبيــض

الصحيــة الســريعة فــي الســوق اإلماراتــي

الشــركة إلــى التوســع مــن اإلمــارات.

وتتميــز منتجــات  FatBroccoliبمجموعــة متنوعــة

والذهبــي ،والتــي تتيــح للســائقين إمكانيــة إضافــة لمســات مــن اللــون الرمــادي أو الذهبــي
ومصداتهــا ،وأغطيــة العجــات الخارجيــة ،واإلطــار االحتياطــي .ويعـ ّـد
لتزييــن ســقف الســيارة،
ّ

مــن األطعمــة المجمــدة والصحيــة والمنتجــة محلياً

اللــون األبيــض للســيارة األكثــر رواجــاً فــي أبوظبــي ،فــي الوقــت الــذي أظهــرت فيــه فئــة

مــن مكونــات طبيعيــة  .%100والتــي ســتتوفر فــي

العمــاء مــن اإلنــاث انجذابــاً للــون األســود المصحــوب بلمســات مــن اللــون الرمــادي فــي عامــي

المــدارس وصــاالت األلعــاب الرياضيــة والجامعــات

 2021و  .2022كمــا تعكــس شــارة “ســوبر ســفاري” الموجــودة علــى جانــب المركبــة مظهــراً

والمستشــفيات ومحطــات الوقــود والمكاتــب

بــارزاً  ،والمدعومــة بعجــات ألمنيــوم بقيــاس  17بوصــة ،والــذي يجعــل مــن الســيارة الرياضيــة

الحكوميــة والمطــارات والمرافــق األخــرى.

متعــددة االســتخدامات الفتــة لألنظــار.

جيس ساليد..
أحدث تجارب رأس الخيمة الرتفيهية

افتتحــت “راك ليجــر” و”غرفــة تجــارة وصناعــة رأس الخيمــة” تجربــة “جيــس
ســليدر” ،الزالجــة التــي تســير علــى أطــول مســار فــوالذي فــي المنطقــة فــوق
أعلــى قمــة جبليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتصــل ســرعة
الزالجــات إلــى  40كيلومتــراً فــي الســاعة أثنــاء نزولهــا مرتفعــات جبــال الحجــر
علــى مســار منخفــض االرتفــاع ،وتســتغرق الرحلــة الخاضعــة للتحكــم بالكامــل
قرابــة  8دقائــق تقطــع خاللهــا مســافة  1885متــراً مــن البهجــة المطلقــة عبــر
المنعطفــات الشــديدة والمنحــدرات المتموجــة .وتفتــح تجربــة “جيــس ســليدر”
ـاء مــن
أبوابهــا أمــام الــزوار مــن الســاعة  9:30صباحــاً حتــى الســاعة  5:30مسـ ً
الثالثــاء إلــى األحــد ،وتبــدأ أســعار التذاكــر مــن  40درهمــاً للتجربــة الفرديــة و60
درهمــاً للتجربــة المشــتركة (شــخص واحــد برفقــة طفــل) .لمعرفــة المزيــد مــن
المعلومــات حــول التذاكــر والحجــوزات ،يرجــى التواصــل عبــر 815 4 +971
 7333أو  . info@visitjebeljais.comويمكنكــم زيــارة الموقــع اإللكترونــي:
 visitjebeljais.comومتابعــة أخبارنــا @.jais_adventure_park
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“هابر”  ...تقنيات الذكاء االصطنايع لعمليات الجودة يف المصانع

أعلنــت “هابــر”  ،Haberوهــي شــركة هنديــة ناشــئة متخصصــة فــي الــذكاء االصطناعــي ،عــن

دخولهــا أســواق منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وتطــور “هابــر” حلــو ًال مدعمــة بالــذكاء
االصطناعــي تعمــل علــى أتمتــة العمليــات اليدويــة الشــاقة المرتبطــة بجمــع وقيــاس وتحليــل
ّ
حــل “هابــر” ســهل االســتخدام القائــم علــى الــذكاء
العينــات والتدخــل فــي المصانــع .ويلبــي
االصطناعــي احتياجــات القطــاع الصناعــي بشــكل تــام مــع ضمــان أكبــر قــدر مــن النتائــج .كمــا
يســهم بتقليــل الزمــن المســتغرق واألخطــاء الناشــئة عــن االختبــار اليــدوي والجرعــات .حيــث
ـا هــو األول مــن نوعــه يعمــل علــى أتمتــة الــدورة الكاملــة مــن جمــع البيانــات
صممــت “هابــر” حـ ً
التدخــل.
والتحليــل وحتــى
ّ

باسيفيك برايم

أفضل شركة شركة وساطة لألفراد 2021

حــازت “باســيفيك برايــم” فــي دبــي ،وهــي شــركة
الوســاطة العالميــة فــي مجــال التأميــن الصحــي
والخبيــرة فــي مجــال مزايــا الموظفيــن ،علــى
جائــزة أفضــل شــركة للوســاطة فــي مجــال التأميــن
الفــردي للعــام  2021المقدمــة مــن شــركة
الخدمــات الصحيــة العالميــة “ســيغنا” الشــرق
األوســط ،فــي إطــار الــدورة الثالثــة مــن جوائــز
الوســطاء فــي الشــرق األوســط.
وقالــت ليــا كوتيريــل ،الرئيســة التنفيذيــة لشــؤون
التوزيــع فــي شــركة “ســيغنا” الشــرق األوســط،
خــال تســليمها الجائــزة“ :تفخــر ’ســيغنا‘ بشــراكتها
ويعــد حصولهــا
المتميــزة مــع ’باســيفيك برايــم‘.
ّ
علــى التقديــر مــن خــال جائــزة شــركة الوســاطة
الفرديــة للعــام المقدمــة مــن ’ســيغنا‘ بمثابــة
شــهادة علــى مهنيتهــا الفائقــة ،وفهمهــا العميق
وخدمتهــا منقطعــة النظيــر لعمالئنــا فــي مختلــف
القطاعــات .وتتطلّ ــع ’ســيغنا‘ إلــى مواصلــة التعــاون

ڨفاتيكا فويزس

مــع ’باســيفيك برايــم‘ لســنوات طويلــة مقبلــة”.
قــام ديفيــد هايــز ،الرئيــس التنفيــذي اإلقليمــي

تمكن ألف امرأة عربية من إطالق أعمال تجارية ناجحة
ّ

لشــركة “باســيفيك برايــم” فــي دبــي بتســلّ م الجائــزة

أعلنــت  Vatika Voicesعــن حملــة فريــدة مــن نوعهــا فــي ديســمبر  ،2021جنبــاً إلــى جنــب مــع

نيابــة عــن “باســيفيك برايــم” .وقــال فــي معــرض

انتربرنيــل  ،Entreprenelle -وطلبــت  ،Vatika Voicesكجــزء مــن الحملــة ،مــن النســاء فــي

تعليقــه“ :إنــه لشــرف كبيــر لنــا أن نحصــل علــى هــذه

المنطقــة المســتهدفة ،تقديــم مشــاركات تشــرح ســبب وجــوب مشــاركتهن فــي البرنامــج ،وكيــف

الجائــزة المرموقــة وأن نحظــى بالتقديــر فــي هــذا

سيســاعدهن علــى متابعــة أهدافهــن وأحالمهــن المســتقبلية .وتلقــت فاتيــكا أكثــر مــن 4000
مشــاركة ،واختــارت مــن بينهــا  1000إمــرأة مــن أكثــر القصــص إلهامــاً وتأثيــراً .

القطــاع مــن شــركة ’ســيغنا‘ ،التــي تعـ ّـد شــركة تأميــن

مشــهود لهــا دوليــاً ّ .
تمثــل هــذه الجائــزة شــهادة

وقــد خاضــت النســاء الالتــي تــم اختيارهــن مــن ضمــن القائمــة المختصــرة ،معســكراً تدريبيــاً لمــدة 4

علــى مهنيتنــا وخدمتنــا منقطعــة النظيــر لعمالئنــا

أيــام فــي المجــاالت التــي يختارنهــا والتــي تغطــي تخصصــات مختلفــة .وشــمل ذلــك نمذجــة األعمــال

مــن األفــراد .لقــد عملنــا طــوال ســنوات عــدة مــع

والتحقــق مــن صحــة الفكــرة وتســويق األعمــال وتقنيــات المبيعــات والتخطيــط واســتراتيجيات

’ســيغنا‘ ونتطلّ ــع اآلن إلــى مواصلــة شــراكتنا لتحقيــق

تطويــر األعمــال والتخطيــط المالــي ،والترويــج.

المزيــد مــن االنجــازات فــي الســنوات المقبلــة”.
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