كلمــة

رئيس التحرير

مسبار إلى المريخ وحكومة المستقبل

المشرف العام

الشيخ محمد بن كايـد القاسمـي
رئيس التحريــر

د .عبدالرحمن الشايب النقبي
مدير التحريــر

عائشة عبيـد العيـ ــان
هيئة التحرير

نيثــان هنت ــر
مريم حاج ــي محمد
نبراس شفيق أبو زيدان

تنفيــــــذ

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

لإلعالنات والتواصل

050 899 5669

+971 7 222 999 5
info@ngmedia.ae

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

أكتـب افتتاحيـة هـذا العـدد ،ونحـن فخـورون بوصـول مسـبار األمـل إلـى مـداره محقّقـاً األمل في العالـم العربي باإليمـان بالقدرات
الكامنـة فـي أبنـاء الوطـن ،وكيفيـة بنائهـا وتسـخيرها لخدمـة اإلنسـانية جمعـاء إلى جانب اكتسـاب علوم المسـتقبل وأدواته وتملّك
الريـادة فيـه .م َّمـا يضـع اإلمـارات علـى خارطـة ريـادة الفضـاء والعلـوم ،وما سـوف ينقله هذا المسـبار من معلومـات وبيانات دقيقة
عـن الكوكـب األحمـر ،سـيكون ملهمـاً للخمسـين سـنة القادمـة مـع اقتـراب احتفـاالت الدولـة بيوبيلها الذهبي ،وانطالق أكبر ورشـة
لصياغـة الخمسـين سـنة القادمـة مـن خلال اللجـان المشـتركة علـى المسـتويين المحلّـي واالتحـادي لتصـوغ مسـتقبل اإلمـارات
القـادم ،ولتسـلّم األجيـال القادمـة خارطة طريق شـاملة.
الحدث الذي سـبق إطالق مسـبار األمل تشـكي ُل حكومة مسـتقبل بهيكلية جديدة لتسـريع عملية التنمية ،كما أعلن عنها صاحب
السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ،نائـب رئيـس الدولـة ،رئيـس مجلـس الـوزراء ،حاكـم دبـي ،رعـاه اهلل ،وقـد أشـار سـم ّوه
إلـى أنَّ «هدفنـا مـن التغييـرات الهيكليـة اليـوم هـو حكومـة أسـرع فـي اتخـاذ القرار ،وأكثـر مواكبة للمتغيرات ،وأفضـل في اقتناص
الفـرص وفـي التعامـل مـع المرحلـة الجديـدة فـي تاريخنـا .حكومـة مرنـة وسـريعة هدفهـا تعزيـز منجـزات ومكتسـبات الوطـن».
وتض ّمنـت الهيكليـة الجديـدة دمـج وزارات وهيئـات ،وتغييـر صالحيـات ومسـؤوليات.
التوجه بإلغاء  % 50مـن مراكز الخدمة
وهـذه التغييـرات الهيكليـة شـملت تطلعـات مسـتقبلية لِمـا سـوف يكـون عليـه المسـتقبل من
ّ
لمنصـات رقميـة خلال عاميـن ،ودمـج حوالـي  % 50مـن الهيئـات االتحاديـة مـع بعضهـا أو ضمـن وزارات،
الحكوميـة ،وتحويلهـا
ّ
واسـتحداث مناصـب وزراء دولـة جـدد ،وخلـق مناصـب رؤسـاء تنفيذييـن فـي قطاعـات تخصصيـة .كمـا تض ّمنـت هـذه التغييـرات
الهيكليـة تطويـر القطـاع الصناعـي والعلـوم المتق ّدمـة مـن خلال إنشـاء وزارة للصناعـة والتكنولوجيا المتق ّدمـة ،دمجت معها هيئة
المواصفـات والمقاييـس ،ووزيـرة دولـة للعلـوم المتقدمـة .كمـا اسـتحدثت الهيكليـة الجديـدة منصـب وزيـر دولة لالقتصـاد الرقمي
والـذكاء االصطناعـي وتطبيقـات العمـل عـن بعـد ،حيـث تغ ّيـرت بيئـة العمـل المسـتقبلية فـي المجـاالت المختلفـة مـن الطـب إلـى
التعليـم إلـى التجـارة؛ لـذا سـعت قيادتنـا إلـى أن نكـون فـي مق ّدمـة الـدول فـي هـذه التغيـرات ،وأن نشـ ّكل النمـوذج األفضـل عالميـاً
كمـا يراه سـموه.
وضمـن الملفّـات المه ّمـة التـي خصصـت لهـا قيادتنـا الجهـد المضاعـف يأتـي علـى قمـة أولوياتها ملـف األمن الغذائي ،إذ أسـندت
مسـؤولية الملـف إلـى وزيريـن :وزيـرة الدولـة لألمـن الغذائي والمائـي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني واالسـتثمار في تكنولوجيا
الغـذاء والعالقـات الدوليـة فـي هـذا المجـال ،ووزيـر للبيئـة في دعـم المزارعين ورعايـة وتطوير الثروة السـمكية والحيوانية.
الملـف اآلخـر الـذي تـ ّم االهتمـام بـه أيضـاً الملـف االقتصـادي ،فقـد شـملت التعديلات تعييـن ثالثـة وزراء ضمـن وزارة االقتصاد:
وزيـر لالقتصـاد ،ووزيـري دولـة :األول لريـادة األعمـال والمشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة ،والثانـي للتجـارة الخارجيـة ،حيـث يحتـ ّل
االقتصـاد الوطنـي أولوية إسـتراتيجية.
كمـا أُعطيـت األولويـة للحكومـة الرقميـة وأمـن المعلومـات ،حيـث إ ّن حكومـات المسـتقبل هـي حكومـات رقم ّيـة ،شـهدت الحكومـة
الجديـدة تعييـن رئيـس للحكومـة الرقميـة لدولـة اإلمـارات ويكـون هدفهـا  -كمـا أشـار صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد
 «نافـذة رقميـة واحـدة للحكومـة ،وتحـ ّول رقمـي شـامل وكامـل ،أصبحـت الحاجـة إليهـا خيـاراً إسـتراتيجياً ال غنـى عنـه ،وأمنـاًاقتصاديـاً السـتمرارية األعمـال فـي أيـة ظـروف» ،وقـد تض ّمـن هـذا الملـف تعييـن رئيـس لألمـن السـيبراني ،فحكومتنـا رقميـة،
وتحصينهـا وحمايتهـا متطلـب إسـتراتيجي لألمـن الوطنـي.
تنـس حكومتنـا المو ّقـرة توجيـه الشـكر إلـى معالـي سـلطان المنصـوري وزير االقتصاد السـابق الذي قضـى  16عاماً في العمل
ولـم َ
الحكومـي قـ ّدم فيهـا خالصـة جهـده ،وقـد تشـ ّرفنا بمشـاركته فـي كثيـر مـن الفعاليات واألنشـطة وفـرق العمل .وبالنيابة عن أسـرة
اقتصاديـة رأس الخيمـة نتقـدم بجزيـل الشـكر واالمتنـان إلـى معاليـه علـى ما قدمه من جهود مق ّدرة فـي خدمة االقتصاد الوطني.

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

د .عبدالرحمن الشايب النقبي
املدير العام
RAKDED_AE

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

E info.ded@economic.rak.ae

W www.ded.rak.ae

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

تبـــارك
دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة
هيئــــة

رأس الخيمـــة لتنميــة السياحــة

على جهودها الحثيثة في جعل رأس الخيمة أول مدينة على مستوى العالم تحظى باعتماد األمان
من “بيرو فيريتاس” وأول إمارة تتلقى ختم “السفر اآلمن” من المجلس العالمي للسفر والسياحة
متمنين لهيئة السياحة مزيد من التقدم واالزدهــار

WE ARE IN
RAS ALKHIAMH,
AND WE LOVE
TO CALL IT
HOME

WE HELP
BUSINESSES GROW

اﺳﺘﺸﺎرات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
PR and Social Meida

Marketing Strategy

Advertising Services

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
Film and Video Production

Digital Marketing

Writing and Editing

Printing Services

Translation - Interpretation

Tourism Media

Autobiography

إدارة ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
Social Media Management

M: +971 50 6900 399 | T: +971 7 222 999 5 | E: info@ngmedia.ae | www.ngmedia.ae

WHEN WE DO SOMTHING, WE DO IT RIGHT

BY TELLING THEIR STORY AND CREATING AMAZING EXPERIENCES

10

14

تبني وتعزيز الذكاء اإلصطناعي

15
22
31
33

لحماية القطاعات الحيوية

ثمانية مجاالت رئيسة على الشركات
أن تستعد لها بعد كوفيد ــ.19
مؤشر التجارة الخارجية إلمارة رأس الخيمة.
 4كتب لالرتقاء نحو القمة.
 4تطبيقات لصور أكثر احترافية.

26

كيف تخلق عالمتك الشخصية الالفتة؟
34

34
اإلمارات األولى عربي ًا والثامنة عالمي ًا
في مؤشر الخدمات الذكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من اإلشارات المهمة في التقرير أنه وضع دولة
اإلمارات في قائمة الدول الرائدة على
مستوى العالم من حيث مستوى التقدم
على مسار تنمية الحكومة اإللكترونية.

38

 18التعافي من "كوفيدـ "19يتطلب حاجة الشركــات
إلى التقدم والتراجع والتكيــف والتكــرار.
 29قراءة في قانون االستثمار األجنبي المباشر .3/2
 30التخطيط المسبق والتواصل مع
العمالء ضمان الستمرارية األعمال.

38
رأس الخيمة أول مدينة على مستوى العالم
تحظى باعتماد األمان من "بيرو فيريتاس"
وأول إمارة تتلقى ختم "السفر اآلمن" من
المجلس العالمي للسفر والسياحة

بانورامــا

أحمد محمد الحمادي ،مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة

مشروعات البنية التحتية تسير وفق المخطط الزمني رغم األزمة الحالية

ـــــــــ

أكــدت دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة ،اســتمرارها فــي تنفيــذ
مشــروعات البنيــة التحتيــة وفــق المخططــات الزمنيــة ،علــى الرغــم مــن
اإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة بأزمــة فيــروس كورونــا ،واإلجــراءات
الوقائيــة المشــددة لضمــان ســامة العامليــن والحفــاظ علــى صحتهــم
ومنــع انتشــار العــدوى عــن طريــق توعيتهــم بأهميــة الممارســات الصحيــة
الســليمة والتباعــد الجســدي وارتــداء اللبــس الوقائــي.
وأشــار المهنــدس أحمــد محمــد الحمــادي ،مديــر عــام الدائــرة ،إلــى
أن المشــروعات تســير وفــق المخطــط الزمنــي الــذي جــرى اعتمــاده،
وتشــمل مشــروعات طــرق وشــبكات صــرف صحــي ،وتوســعة أوديــة
جبليــة ،وإنشــاء بحيــرة لــوادي نقــب ،وصيانــة الحدائــق والكورنيــش،
RAKBUSINESS | 6

وغيرهــا مــن المشــروعات التــي تنفذهــا الدائــرة .وأوضــح أن أهــم
المشــروعات التــي يجــرى تنفيذهــا حاليــاً :مشــروع بحيــرة وادي
نقــب ،ومشــروع الطريــق الرئيســي لجبــل جيــس ،إلــى جانــب صيانــة
وصــات الطــرق فــي منطقــة وادي البيــح ،وتوســعة وادي شــحة
لتفــادي األضــرار التــي تنتــج عــن جريــان األوديــة فــي موســم األمطــار،
وقــد اســتكملت الدائــرة خــال الفتــرة الماضيــة أعمــال تعبيــد جوانــب
الطريــق المــؤدي لقمــة جبــل جيــس لتفــادي األضــرار الناجمــة عــن
الســيول الجارفــة ،مشــيراً إلــى أن وادي شــحة مــن األوديــة التــي
تصــب فــي وادي البيــح ،وتأتــي توســعته الســتيعاب كميــات األمطــار
الغزيــرة التــي تجــري بهــا الشــعاب الجبليــة المحيطــة بالــوادي.

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

أمريكية رأس الخيمة تفتتح محطة
أرضية لتتبع قمرها االصطناعي

ـــــــــ

افتتحـــت الجامعـــة األمريكيـــة فـــي رأس الخيمـــة
محطة أرضية في حرمها لتتبع القمر االصطناعي
"مـــزن ســـات" وتم إنشـــاؤها مـــن قبل طـــاب من
الجامعة واالتصال به.
تتمتّـــع المحطة األرضيـــة بالقدرة علـــى االتصال
باألقمـــار االصطناعيـــة فـــي المـــدار عـــن طريـــق
إرســـال األوامر واســـتقبال القياســـات إضافة إلى
الصور والبيانات العلمية منها .ويعد هذا المشروع
تعاون بيـــن وكالة اإلمارات للفضاء والجامعة
ٍ
ثمرة
األمريكية فـــي رأس الخيمة وجامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا.
وقـــال الدكتـــور عبـــد الحليـــم جالد ،مديـــر مركز
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت للتدريـــس
واإلبداع بمجال اتصاالت المعلوماتية والشـــبكات
(آي ســـي أو إن إي تـــي) .." :ست ُســـتخدم المحطة
للتواصل مع القمر االصطناعي "مزن سات" الذي
يُعتبـــر أول قمر اصطناعي تطلقـــه الجامعة ،كما

سيســـتخدمها أعضاء الهيئة التدريسية والطالب
لتتبع واســـتقبال البيانـــات من أقمـــار اصطناعية
أخرى".
ويُشـــار إلـــى أ ّنـــه مـــن المقـــرر إطـــاق القمـــر
االصطناعي على متن الصاروخ الحامل سويوز-2
من روسيا في شهر سبتمبر  .2020وغداة وصول
القمـــر الصناعـــي إلـــى المـــدار المحدد ،ســـيقوم
الطـــاب بمعالجـــة وتحليل البيانـــات من المحطة

األرضية التي ت ّم افتتاحها مؤخراً.
ويُعتبر "مزن ســـات" أول قمر اصطناعي علمي تم
بنـــاؤه من قِ بل الطالب في دولـــة اإلمارات العربية
المتحـــدة ،ويهـــدف المشـــروع إلـــى تزويـــد قطاع
الفضـــاء فـــي الدولـــة بخريجين مؤهليـــن يتمتّعون
بخبـــرة جيدة من خالل التدريـــب العملي ،وتمهيد
الطريق أمام أبحاث الفضاء المتقدمة ذات الصلة
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

مايكروسوفت تغلق متاجرها

ـــــــــ

الشارقة تتصدر قائمة "البيئات األعلى نمواً" عالميـــ ًا

ـــــــــ

حلّــت الشــارقة فــي المرتبــة األولــى عالمي ـاً علــى قائمــة البيئــات األعلــى نمــواً لمرحلــة تفعيــل األعمــال بحســب التقريــر
العالمــي لبيئــة الشــركات الناشــئة ( )GSERالصــادر مؤخــراً عــن مؤسســة "ســتارت أب جينــوم" العالمية .وبذلك تبلــغ اإلمارة
محطــة جديــدة فــي مســيرتها لتصبــح واحــد ًة مــن المراكــز العالميــة المزدهــرة للشــركات الناشــئة.
يعــد التقريــر العالمــي لبيئــة الشــركات الناشــئة البحــث األشــمل واألوســع متابعـ ًة عــن الشــركات الناشــئة؛
حيــث يــدرس القائمــون علــى إعــداد هــذا التقريــر  250بيئــة أعمــال ،ويضعــون قائمــة بأفضــل  30بيئــة
عالميــاً مــع المراكــز العشــر الوصيفــة ،فضــ ً
ا عــن تصنيــف أفضــل  100بيئــة أعمــال ناشــئة ،وتحديــد
البيئــات األعلــى نمــواً باالســتناد إلــى "نمــوذج دورة حيــاة بيئــة األعمــال".
ويو ّثــق التقريــر العالمــي لبيئــة الشــركات الناشــئة  2020التــزام الشــارقة بجوانــب البحــث واالبتــكار،
واجتــذاب المواهــب رفيعــة المســتوى ،وامتــاك نقــاط القــوة الالزمــة فــي القطاعــات الفرعيــة  -مثــل
تكنولوجيــا التعليــم واالقتصــاد اإلبداعــي -كأصــول رئيســية فــي منظومــة ريــادة األعمــال بالشــارقة .كمــا
حلّــت الشــارقة أيضـاً بيــن أفضــل  20بيئــة أعمــال ناشــئة فــي منطقــة أفريقيــا والشــرق األوســط عــن فئــة
"القيمــة مقابــل المــال" ،وجــاءت كذلــك بيــن البيئــات الثالثيــن األولــى عــن فئــة "المواهــب مقبولــة التكلفــة".

أعلنـت شـركة «مايكروسـوفت» ،مؤخـراً أنهـا بصـدد
إغلاق متاجرهـا فـي أنحاء العالم ،وتحويل عمليات
البيـع بالتجزئـة إلـى اإلنترنـت ،حيـث أكـد البيـان أن
مايكروسـوفت سـتواصل االسـتثمار فـي متاجرهـا
الرقميـة لتصـل إلـى أكثـر مـن  1,2مليـار شـخص
كل شـهر فـي  190سـوقاً حـول العالـم ،حيـث
يمكـن للعملاء الحصـول علـى المنتجـات والدعـم
والتدريـب .ويتزامـن اإلعلان عـن إغلاق متاجرها
فـي وقـت أشـارت فيـه التقديـرات أن نحـو  25ألفـا
مـن تجـار التجزئـة فـي الواليـات المتحدة سـيغلقون
أعمالهـم فـي  2020بسـبب األزمـات الماليـة
الناجمـة عـن وبـاء فيـروس كورونـا المسـتجد.
وفـي السـنوات الماضيـة ،زاد اعتمـاد
«مايكروسـوفت» على خدمات مؤسسـاتها مثل
الحوسـبة السـحابية ،مـع تركيـز متاجـر البيـع
بالتجزئـة علـى األجهـزة اللوحيـة والكمبيوتـر
المحمـول ولـوازم لعبـة «إكس.بوكـس».
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الضوابط واإلجراءات الخاصة بإعادة فتح أنشطة المطاعم والكافيهات والمقاهي والصاالت الرياضية في رأس الخيمة

ـــــــــ

أقــرت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي رأس الخيمــة
بموجــب تعميــم أصدرتــه مؤخــراً مجموعــة مــن
الضوابــط واإلجــراءات الخاصــة بإعــادة فتــح أنشــطة
المطاعــم والكافيهــات والمقاهــي ،والصــاالت
الرياضيــة ،بمــا يتماشــى مــع مراعــاة التدابيــر
الوقائيــة الخاصــة بالحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا
المســتجد كوفيــد  ،19علــى أن يســمح للمنشــآت
االقتصاديــة العــودة لممارســة العمــل فــي حــال تلبيــة
هــذه الشــروط والمتطلبــات.
إجراءات الوقاية والنظافة
وشــدد التعميــم علــى ضــرورة فحــص جميــع العامليــن
للتأكــد مــن عــدم إصابتهــم بالفيــروس ،واالمتنــاع
علــى مزاولــة أي نــوع مــن العمــل فــي حــال ظهــور
أعــراض أي عــدوى تنفســية ،والتوجــه إلــى أقــرب
مركــز صحــي ،باإلضافــة إلــى تقيــد جمــع العامليــن
والــزوار بارتــداء الكمامــة والقفــازات واتبــاع جميــع
وســائل الحمايــة ومنــع مــن تزيــد درجــة حرارتــه عــن
 38درجــة مــن الدخــول .وأكــد التعميــم علــى ضــرورة
منــع تقديــم الشيشــة فــي المقاهــي فــي المرحلــة
األولــى ،مــع ضــرورة إجــراء تعقيــم دوري للمنشــأة
وأدوات العمــل صباح ـاً ومســاء وعنــد الضــرورة ،مــع
االحتفــاظ بســجالت توثيــق كافــة العمليــات.
السعة التشغيلية
وبحســب التعميــم ،يتعيــن أال يزيــد مجمــوع الزبائــن
المتواجديــن فــي الوقــت ذاتــه عــن  % 50مــن إجمالــي
الســعة التشــغيلية للمطعــم مــع ضــرورة وجــود مســافة
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تباعديــة بيــن الطــاوالت تبلــغ  2متــر كحــد أدنــى،
ووضــع حــدود بينهــا لمنــع االختــاط والتزاحــم شــرط
أال يزيــد عــدد األشــخاص علــى الطاولــة الواحــدة
عــن  4أشــخاص ،وفــي حــال وجــود عــدد أكبــر ،يتــم
ضــم الطــاوالت مــع مراعــاة المســافة الفاصلــة بيــن
المقاعــد.
تقديم الطعام
يجــب أن يتــم تقديــم جميــع أنــواع األطعمــة
والمشــروبات فــي حافظــات الطعــام التــي تســتخدم
مــرة واحــدة فقــط ،مــع تقليــل كميــات تكفــي حاجــة
كل فــرد وذلــك تجنبــاً لتشــارك الطعــام.
حلول أخرى
أكــد التعميــم علــى ضــرورة توفيــر خدمــات الدفــع
اإللكترونــي لتجنــب اســتخدام المبالــغ النقديــة،
وتوفيــر وســائل تعقيــم اليديــن فــي جميــع أرجــاء
المنشــأة ،وعلــى جميــع الطــاوالت بعــد مغــادرة
الزبائــن ،مــع ضــرورة التنظيــف الــدوري لجميــع
المرافــق بشــكل دوري ،وبعــد كل اســتخدام ،وعــدم
اســتخدام طــاوالت الخدمــة الذاتيــة أو البوفيــه
المفتــوح ،وااللتــزام بســاعات العمــل المحــددة
للمنشــآت الغذائيــة.
وأكــد التعميــم علــى ضــرورة االلتــزام التــام مــن قبــل
الجميــع بهــذه القيــود واإلجــراءات وتطبيقهــا بمنتهــى
الجديــة ،حيــث ســتقوم الدائــرة وبشــكل دوري بتقييــم
مؤشــرات األداء واتخــاذ مــا يلــزم حفاظــاً علــى
الحصــة العامــة وضمانـاً الســتمرارية قطــاع األعمــال.

الصاالت الرياضية
كمــا أصــدرت الدائــرة تعميم ـاً أخــر حــددت بموجبــه
الضوابــط واإلجــراءات الخاصــة باالســتعداد إلعــادة
مزاولــة النشــاط داخــل الصــاالت الرياضيــة.
إجراءات الوقاية
وشــدد التعميــم علــى ضــرورة فحــص جميــع العامليــن
للتأكــد مــن عــدم إصابتهــم بالفيــروس ،باإلضافــة
إلــى تقيــد جميــع العامليــن والــزوار بارتــداء الكمامــة
والقفــازات ،وإجــراء فحــص يومــي لدرجــات حــرارة
العامليــن بالمنشــأة ،وتوفيــر جهــاز قيــاس الحــرارة
ورفــض دخــول مــن تزيــد حرارتــه عــن  38درجــة.
بعد دخول الصالة
ويتعيــن علــى جميــع الصــاالت الرياضيــة إغــاق
أماكــن الجلــوس واالنتظــار لممارســي النشــاط
الرياضــي بحيــث ال يســمح بالجلــوس أو االنتظــار،
مــع تعقيــم كافــة أرجــاء الصالــة والمعــدات بالكامــل
وبشــكل دوري ،والحــرص علــى تباعــد األجهــزة بمــا ال
يقــل عــن متريــن ،وعــدم االحتــكاك بشــكل مباشــر بين
الــرواد وتــرك مســافة آمنــة بينهــم .كمــا نــص التعميــم
علــى إلــزام ممارســي النشــاط الرياضــي /العالجــي
بارتــداء الكمامــات والقفــازات مــا أمكــن ،وتوفيــر
أجهــزة تعقيــم اليــد فــي جميــع األماكــن المشــتركة،
مــع ضــرورة أال تزيــد الســعة االســتيعابية للصالــة
الرياضيــة عــن  % 50مقارنــة باألوضــاع االعتياديــة.
وشــدد التعميــم علــى ضــرورة تعقيــم أحــواض
الســباحة والجاكــوزي واألماكــن المخصصــة للمســاج
والســاونا بشــكل دوري.

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

رأس اخليمة للمواصالت توقع اتفاقية مع شركة كرمي وهال

ـــــــــ

وقعــت هيئــة رأس الخيمــة للمواصــات اتفاقيــة لمنــح حقــوق االمتيــاز لشــركتي "كريــم" و"هــا" لتقديــم خدمــات
الحجــز الذكــي لمركبــات األجــرة والليموزيــن .وقــال ســعادة المهنــدس اســماعيل البلوشــي أن هــذه المبــادرة تأتــي فــي
إطــار حــرص هيئــة رأس الخيمــة للمواصــات علــى تنفيــذ توجيهــات ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر
القاســمي ،حاكــم رأس الخيمــة (رعــاه اهلل) ،وتحقيقــاً لرؤيــة إمــارة رأس الخيمــة  2030لتحقيــق الســعادة لســكان
اإلمــارة مــن خــال تقديــم خدمــات متميــزة للمواطنيــن والمقيميــن والســياح ،وتعزيــز تجربــة المتعامليــن مــن خــال
توفيــر خدمــات مضيافــة ومتطــورة تســاهم فــي تعزيــز خدمــات البنيــة التحتيــة للنقــل فــي اإلمــارة" .وأضــاف" :أن
الحجــز الذكــي واإللكترونــي أصبــح األداة األكثــر فاعليــة لمواءمــة العــرض مــع الطلــب ،ونظام ـاً فعــاالً لتوفيــر تجربــة
ســهلة للمتعامليــن عــن طريــق تت ّبــع مســار الرحلــة ،والدفــع إمــا نقــداً أو عبــر بطاقــة ائتمــان ،كمــا يســتفيد المتعاملــون
مــن ميــزة عــدم ارتفــاع األســعار فــي أوقــات الــذروة ،عــاوة علــى التمتــع بكامــل الخدمــات ،التــي يوفرهــا تطبيــق كريــم،
شــام ً
ال برنامــج كريــم لمكافــأة والء المتعامليــن".
و الجديــر بالذكــر أنــه تــم إطــاق خدمتــي "هــا" و"كريــم" كمرحلــة تجريبيــة فــي رأس الخيمــة علــى أن يتــم اإلطــاق
الكلــي لتغطيــة جميــع أنحــاء اإلمــارة بحلــول شــهر أغســطس .2020

كرمي" و"أوبر" ..العودة السعيدة حتل يف 2021

ـــــــــ

توقعــت كريــم ،المملوكــة لشــركة أوبــر تكنولوجيــز ،أن يتعافــى الطلــب علــى النقــل التشــاركي إلــى مســتويات مــا قبــل
جائحــة كورونــا فــي “وقــت مــا” خــال  ،2021وذلــك فــي ضــوء تحســنه بوتيــرة أفضــل مــن المتوقــع بعــد تخفيــف
قيــود مكافحــة الفيــروس.
وقــال مدثــر شــيخة الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــي تصريحــات لرويتــرز مؤخــراً “كانــا شــهرين صعبيــن” .وتابــع
“يصعــب التوقــع .كنــا نخطــط لتعــاف فــي وقــت مــا مــن العــام المقبــل لكــن التعافــي بــدأ وكان أســرع بالفعــل مــن
التوقعــات األوليــة” .وقــال “أنــا بالفعــل متفائــل حيــال بقيــة العــام واألعــوام القليلــة المقبلــة ألن بعــض القيــود التــي
فرضــت علــى حركتنــا والنمــو أدت لتبنــي المنصــات الرقميــة”.
وســتعجل كريــم بخطــط إضافــة بنــود أخــرى لتطبيقهــا لتشــمل خدمــات الســداد ،وقــد أعلنــت مؤخــراً أنهــا وقعــت
اتفاقـاً لعــدة ســنوات مــع “فيــزا” لتتيــح األخيــرة خدمــات الســداد مــن خــال التطبيــق .وأكــد شــيخة “فعلنــا الكثيــر فيمــا
يتعلــق بنشــاطنا فــي األشــهر الثالثــة األخيــرة ممــا وضعنــا فــي مركــز جيــد إذا حــدث أي اضطــراب فــي المســتقبل”.

جمال الجسمي

إنسايت ...
أول منصة تعليمية إلكترونية للبرامج
المصرفية في الشرق األوسط

ـــــــــ

أطلــق معهــد اإلمــارات للدراســات المصرفيــة
والماليــة ،المؤسســة اإلقليميــة الرائــدة فــي مجــال
منصــة
التعليــم المصرفــي والمالــي( ،إنســايت) أول ّ
تعليميــة متخصصــة فــي التعليــم المصرفــي والمالــي
فــي الشــرق األوســط ،وتعــ ّد األفضــل ضمــن فئــة
البرامــج التعليميــة خــارج الفصــول الدراســية .وذلــك
بهــدف تطويــر كفــاءة الكــوادر الوطنيــة فــي الدولــة مــن
خــال صقــل مهاراتهــم وتطويــر مســتقبلهم المهنــي
عبــر بيئــة إلكترونيــة تفاعليــة تتيــح لهــم فــرص
وظيفيــة أفضــل فــي القطــاع المالــي والمصرفــي.
المتخصصــون والمتدربيــن فــي القطــاع
ويحظــى
ّ
ً
المصرفــي والمالــي حاليــا بإمكانيــة الوصــول
المنصــة األساســي ،والــذي
المجانــي إلــى نظــام
ّ
يقــدم مــا يقــارب  100دورة تدريبيــة توفــر للمتعلميــن
برامــج فــي مختلــف المجــاالت كالصيرفــة اإلســامية
والتكنولوجيــا الماليــة وبرامــج تطويــر القيــادة واإلدارة
والمحاســبة والتمويــل والتحــول الرقمــي وإدارة
المشــاريع والتأميــن ،وقــد تــم تصميمهــا بصــورة
تدريجيــة تنطلــق مــن المبــادئ األساســية وصــوالً إلــى
المســتويات المتقدمــة.
وقــال ســعادة جمــال الجســمي ،المديــر العــام
لمعهــد اإلمــارات للدراســات المصرفيــة والماليــة“ :
..انطالق ـاً مــن قــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل :عالــم جديــد
ينتظرنــا يتطلــب أدوات مختلفــة ..وأولويــات جديــدة..
ودولتنــا ســتكون األكثــر اســتعداداً ..واألســرع نهوضـاً
بــإذن اهلل ،مؤكــداً ســموه بهــذه المقولــة ..أن مســتقبل
التعليــم والصحــة والعمــل الحكومــي واالســتثمار
والتجــارة وبنيتنــا اإللكترونيــة ..كلهــا ستشــهد
تطــورات جديــدة لمواكبــة المســتقبل."...
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بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

سفن أوتو ليتورين..

وضع فيروس كوفيد  19 -االقتصاد العالمي في حالة ترقب ،ولذلك تكافح الدول كافة من أجل العودة إلى المسار
الصحيح ،حيث من المتوقع أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة  %5تقريباً خالل عام  ،2020كما يتوقع أن ترتفع البطالة

وتزداد المخاوف في كل مكان ،وعليه ما الذي يمكن أن نتعلمه من األزمات السابقة لنسقطه على هذه األزمة،
وماهي أفضل الطرق للمضي قدماً ؟

حوار :خــولة إبراهيــم

التقـــت مجلـــة راك بيزنـــس بالســـيد ســـيفن أوتـــو ليتوريـــن ،رئيـــس
مجل ــس األعم ــال الس ــويدي اإلمارات ــي ،وزي ــر العم ــل الس ــويدي الس ــابق،
والمستش ــار االقتص ــادي والمال ــي المقي ــم ف ــي رأس الخيم ــة ،لمناقش ــة
واق ــع وآف ــاق االقتص ــاد بع ــد جائح ــة كوفي ــد –  ،19وكان الح ــوار اآلت ــي:

وإصالحهــا ،وتخطــي العقبــات والتحديــات ،وهــا نحــن فــي هــذا الوقــت
نعاي ــش آث ــار ه ــذه األزم ــة الغي ــر مس ــبوقة.

إلى أي مدى يمكن القول أن الوضع الحالي يسير في منحى مقلق؟
بصراح ــة ،ال نع ــرف حت ــى اآلن فهن ــاك الكثي ــر م ــن األم ــور المجهول ــة؛
كيف تنظرون للواقع مع جائحة كوفيد 19 -؟
نح ــن ال نع ــرف بالضب ــط م ــاذا س ــيحدث بع ــد اإلغ ــاق ،مت ــى س ــيكون
تُعتب ــر ه ــذه األزم ــة ثال ــث أزم ــة اقتصادي ــة كب ــرى ف ــي مس ــيرتي؛ فف ــي هنـــاك مثبطـــات للفيروســـات أو لقاحـــات جاهـــزة ،وال نعـــرف أي مـــن
أوائــل التســعينات مــرت الســويد بأزمــة ماليــة كبيــرة نتجــت عــن مشــكلة القطاعـــات االقتصاديـــة ســـتعاني أكثـــر مـــن غيرهـــا ،وال نعلـــم مـــكان
اإلســـكان التـــي انفجـــرت حيـــث مـــر االقتصـــاد بفتـــرة ركـــود وكانـــت التحــركات التــي يمكــن أن تســاعد االقتصــاد علــى االزدهــار مــن جديــد
التوت ــرات هائل ــة ف ــي ذل ــك الوق ــت ،وف ــي يوم ــي الخام ــس كمستش ــار بص ــورة صحيح ــة ،وال ن ــدري م ــاذا س ــتغير ه ــذه األزم ــة م ــن س ــلوكيات
خ ــاص لوزي ــر الش ــؤون المالي ــة ف ــي ع ــام  ،1991وردن ــا اتص ــال م ــن أح ــد البش ــر ،لذل ــك الزال هن ــاك الكثي ــر م ــن المجه ــول.
البنـــوك الكبـــرى يُخبرنـــا أنـــه
يتح ــدث الكثي ــر ع ــن انتع ــاش
نفـــذ منـــه الســـيولة الماليـــة،
علـــى شـــكل حـــرف  ،Uحيـــث
وفـــي نفـــس الوقـــت ارتفعـــت
يتبـــع االنكمـــاش الحـــاد فتـــرة
األزمــات تجعلنــا نخرج بحلــول غيــر تقليلدية
مــن النمــو الضعيــف ،ثــم يتبعــه
أســـعار الفائـــدة بيـــن عشـــية
مبنيــة علــى االبتــكار والتفكيــر الجماعــي
االنتع ــاش ،وم ــن الواض ــح أنن ــا
وضحاهـــا إلـــى نحـــو %500
فــي
يفضــي
ممــا
االســتثنائي
والجهــد
ألن البنـــك المركـــزي حـــاول
ال نع ــرف إل ــى مت ــى سيس ــتمر
النهايــة إلــى نجاحــات أكبــر وأعظــم
الحفـــاظ علـــى ســـعر صـــرف
ه ــذا النم ــو الضعي ــف.
ثابـــت للعمـــات .لـــذا كان
لــذا ،مــا نعرفــه هــو أنــه نتيجــة
تمكننــا مــن تخطــي العقبــات والتحديــات
األمـــر أشـــبه بكابـــوس كامـــل
إلغـــاق وتوقـــف االقتصـــاد
والنهــوض باألســواق المختلفــة
لك ــن نجون ــا من ــه لك ــن األم ــر
بش ــكل ح ــاد ،نت ــج نم ــو س ــلبي
وانكم ــاش فض ـ ً
اس ــتغرق عقـ ـدًا أو نح ــو ذل ــك
ـا ع ــن تس ــريح
للتعافـــي مـــن تلـــك األزمـــة.
للموظفيـــن بأعـــداد غيـــر
أم ــا أزمت ــي الثاني ــة فكان ــت انهي ــار بن ــك ليم ــان ب ــراذرز ف ــي ع ــام  ،2008مس ــبوقة ،وتش ــير التوقع ــات ف ــي المنطق ــة إل ــى أن  %10م ــن الس ــكان
وكنــت حينهــا وزيــراً للتوظيــف لمــدة عاميــن وكانــت األمــور تبــدو جيــدة ،ســـيعودون إلـــى أوطانهـــم هـــذا العـــام.
حيـــث أدخلنـــا إصالحـــات كبيـــرة علـــى ســـوق العمـــل ،ممـــا أدى إلـــى ومـــن الســـهل أن تكـــون ُمتشـــائماً عندمـــا تُصـــرح منظمـــة العمـــل أن
انخف ــاض مع ــدل البطال ــة بص ــورة أس ــرع ف ــي منطق ــة منظم ــة التع ــاون  1.6مليـــار فرصـــة عمـــل ُمعرضـــة للفقـــد ،خاصـــة فـــي االقتصـــادات
االقتص ــادي والتنمي ــة بأكمله ــا ،ث ــم تغي ــر العال ــم بي ــن عش ــية وضحاه ــا الضعيف ــة ،وعندم ــا يذك ــر البن ــك الدول ــي مؤخ ــراً أن  36دول ــة ُمعرض ــة
تقريبـ ـاً ودخلن ــا ف ــي وض ــع األزم ــة م ــرة أخ ــرى ،لحس ــن حظن ــا كان ــت لخط ــر التخل ــف ع ــن س ــداد الدي ــون ،ل ــذا ف ــإن األزم ــة الصحي ــة تتبعه ــا
مواردن ــا المالي ــة العام ــة ف ــي حال ــة جي ــدة ج ــداً ،لذل ــك انته ــى بن ــا األم ــر أزم ــة اقتصادي ــة تليه ــا أزم ــة إنس ــانية ،فمئ ــات الماليي ــن م ــن الن ــاس
ُمعرض ــون ليكون ــوا تح ــت خ ــط الفق ــر.
إلــى الخــروج مــن الفوضــى دون تضــرر كبيــر إلــى حــد مــا .لكــن التعافــي
م ــن تل ــك األزم ــة اس ــتغرق بض ــع س ــنوات كذل ــك.
ومــن المفيــد أن نــدرك أن تلــك األزمــات جعلتنــا نخــرج بحصيلــة كبيــرة هل األمر حقا بهذا السوء؟
مـــن الخبـــرات التـــي يمكـــن تطبيقهـــا للنهـــوض بالكثيـــر مـــن األســـواق الحي ــاة تدفعن ــا دوم ـاً للبح ــث ع ــن إيج ــاد مزي ــد م ــن الف ــرص ف ــي وق ــت
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األزمـــات تحديـــداً ،ورغـــم كل التوقعـــات الســـلبية
يوجـــد هنـــاك عالمـــات إيجابيـــة أيضـــاً ،لقـــد
كان ــت الحكوم ــات والبن ــوك المركزي ــة ح ــول العال ــم
مرنـــة للغايـــة وفاجـــأت الجميـــع بنطـــاق وحجـــم
ح ــزم اإلنق ــاذ الت ــي ت ــم تنفيذه ــا ،حي ــث ت ــم ض ــخ
تريليونـــات الـــدوالرات فـــي االقتصـــاد للتخفيـــف
مـــن حـــدة الوضـــع ،ســـواء أكان ذلـــك عبـــر دعـــم
مباشـــر للشـــركات المتعثـــرة أو المواطنيـــن ،أو
لتعزيـــز الســـيولة فـــي النظـــام المالـــي.
وهـــذا مطلـــوب بشـــدة ،ففـــي الواليـــات المتحـــدة
وحدهـــا اســـتحوذت ســـندات الشـــركات علـــى مـــا
يقـــرب مـــن  900مليـــار دوالر أمريكـــي فـــي عـــام
 ،2020ومنهـــا حوالـــي الربـــع ذو عائـــد مرتفـــع،
ويبلـــغ ديـــن الشـــركات األمريكيـــة غيـــر الماليـــة
للشـــركات الكبيـــرة حوالـــي  10تريليـــون دوالر،
بنســبة  %48مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،لكــن
إجمال ــي دي ــون الش ــركات ف ــي الواق ــع أعل ــى بكثي ــر
حي ــث يبل ــغ  15.5تريلي ــون دوالر بنس ــبة  %74م ــن
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للواليـــات المتحـــدة.
وفـــي منطقـــة اليـــورو ،كان الوضـــع أســـوأ حيـــث
ارتفعــت نســبة ديــون الشــركات فــي منطقــة اليــورو
بش ــكل كبي ــر عل ــى م ــدى الس ــنوات الخم ــس عش ــرة
الماضيــة ،ووصلــت إلــى  %109مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالـــي لمنطقـــة اليـــورو بحلـــول الربـــع الثانـــي
م ــن ع ــام  - 2019ولكنه ــا انخفض ــت م ــن ذروة 115
 %ف ــي الرب ــع األول م ــن ع ــام .2015
لــذا إذا لــم تعــد اإليــرادات بســرعة إلــى االقتصــاد،
ف ــإن ع ــبء الدي ــون س ــوف يتدح ــرج بس ــرعة عل ــى
البن ــوك والنظ ــام المال ــي بش ــكل ع ــام .فالمخاط ــرة
واضحـــة للغايـــة حيـــث أن الشـــركات واألفـــراد
س ــيبدأن ف ــي بي ــع األص ــول لتخفي ــف ميزانياته ــم
العموميـــة ،ممـــا ســـيدفع االقتصـــاد إلـــى دوامـــة
انكم ــاش الدي ــن ،تمامـ ـاً كم ــا كان ه ــو الح ــال ف ــي
الواليــات المتحــدة فــي الثالثينيــات أو فــي الســويد
ف ــي التس ــعينيات ،وس ــوف ي ــؤدي بي ــع األص ــول إل ــى
انخف ــاض األس ــعار ،مم ــا ي ــؤدي إل ــى المزي ــد م ــن
البي ــع لندخ ــل ف ــي دوام ــة ب ــدون نهاي ــة ،وس ــتتحمل
البن ــوك جب ــل م ــن الدي ــون المعدوم ــة م ــع أص ــول
أساســية تســاوي جــزءاً مــن قيمتهــا األصليــة ،ممــا
س ــيدفع البن ــوك إل ــى التخل ــف ع ــن الس ــداد ،لك ــن
م ــن الواض ــح أن ه ــذا ال يمك ــن أن يح ــدث.
اذا ما الذي يجب فعله؟
أعتق ــد أن معظ ــم البل ــدان ق ــد قام ــت بم ــا ينبغ ــي
عليهـــا فعلـــه علـــى المـــدى القصيـــر ،مـــن خـــال
محاولــة مســاعدة الشــركات علــى النجــاة مــن تلــك
الصدم ــة ع ــن طري ــق خف ــض الرس ــوم والضرائ ــب
وتقدي ــم إعان ــات قصي ــرة األج ــل ،لك ــن ه ــذا يش ــبه
القي ــام بعملي ــة إنع ــاش قل ــب رئ ــوي لش ــخص مي ــت
إذا مـــا اســـتمر االقتصـــاد فـــي هـــذا التدهـــور
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بفضل الصناعات التحويلية

والكثير من الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،أصبحت رأس

الخيمة أقل عرضة لالضطراب
االقتصادي وأكثر جاذبية

لالستثمارات األجنبية يساعدها

في ذلك بنيتها التحتية الجيدة
والتي تتطور على مدار الوقت

الش ــديد ،لذل ــك م ــن الض ــروري إع ــادة الحي ــاة إل ــى
االقتص ــاد م ــرة أخ ــرى ف ــي أق ــرب وق ــت ممك ــن.
إضافــة إلــى ذلــك ،مــن المهــم مســاعدة األشــخاص
الذيـــن يتـــم تســـريحهم مـــن العمـــل ليـــس فقـــط
م ــن خ ــال التأك ــد م ــن قدرته ــم عل ــى البق ــاء م ــن
الناحيـــة االقتصاديـــة ،ولكـــن أيضـــاً مـــن خـــال
اســـتخدام هـــذا الوقـــت لمســـاعدتهم علـــى رفـــع
مهاراته ــم الذاتي ــة .ل ــذا ،فق ــد ح ــان الوق ــت لترقي ــة
أو تقدي ــم برام ــج س ــوق العم ــل النش ــطة وتثقي ــف
العاطليــن عــن العمــل ليكونــوا مســتعدين للوظائــف
القادم ــة عن ــد انته ــاء األزم ــة.
ماذا عن رأس الخيمة؟
كان ــت اس ــتجابة حكوم ــة رأس الخيم ــة بتخفي ــض
الرســوم وإطــاق حزمــة مــن المحفــزات والعــروض
الترويجي ــة الس ــتمرارية أعم ــال الش ــركات خ ــال
األزمـــة الحاليـــة سياســـة جيـــدة ومفيـــدة ،ومـــن
حســـن حـــظ رأس الخيمـــة أنهـــا واحـــدة مـــن
أكثـــر اإلمـــارات تنوعـــاً اقتصاديـــاً ،مـــع قاعـــدة
م ــن الصناع ــات التحويلي ــة الصغي ــرة والمتوس ــطة
الحجــم ،والخبــر الجيــد هــو أن الشــركات الصغيــرة
والمتوس ــطة تُنت ــج م ــا ال يق ــل ع ــن ثلث ــي الوظائ ــف
الجديــدة علــى مســتوى العالــم ،ويُمكــن العثــور علــى
عــدد كبيــر مــن الوظائــف فــي جميــع أنحــاء العالــم
فــي اقتصــاد التكتــات ،لــذا فعنــد امتــاك الكثيــر
م ــن الش ــركات الصغي ــرة والمتوس ــطة يجع ــل البل ــد
أو االقتص ــاد أكث ــر مرون ــة ف ــي مواجه ــة األزم ــات،
كم ــا أن وجوده ــم ف ــي الصناع ــات التحويلي ــة أم ــر
جي ــد أيضـ ـاً وخاص ــة ف ــي ه ــذه األوق ــات ،ونح ــن
ال نعـــرف حتـــى اآلن متـــى ســـيعود الســـفر إلـــى
طبيعت ــه ل ــذا ف ــإن وج ــود قاع ــدة صناعي ــة أوس ــع
يجعــل التعافــي أســرع .ولكــن دعونــا نواجــه األمــر:
هــذه األزمــة تُمثــل تحديـاً كبيــراً والبــد مــن اعتمــاد
خط ــة إنع ــاش محكم ــة ومتكامل ــة.
خطة اإلنعاش؟ ماذا تقصد بذلك؟
أعتق ــد أن أي اقتص ــاد يحت ــاج إل ــى خط ــة مارش ــال
مــن نــوع مــا فــي الوقــت الحالــي ،ويجــب أن يشــمل

أربعــة أبعــاد علــى األقــل:
 .1تقييـــم المخاطـــر :مـــا مـــدى ســـوء الحالـــة
الحاليـــة؟ وكيـــف يمكـــن أن تصبـــح أســـوأ؟
 .2تقيي ــم الفرص ــة :م ــا ه ــي نق ــاط البي ــع الفري ــدة
لدين ــا؟ م ــا ه ــي قطاع ــات االقتص ــاد الت ــي يمكنن ــا
اس ــتخدامها لب ــدء االقتص ــاد؟ كي ــف وم ــاذا يمكنن ــا
التناف ــس في ــه دولي ــا؟
 .3التخطيـــط القائـــم علـــى الســـيناريو :بنـــاء
ســـيناريوهات حـــول طـــرق بديلـــة مختلفـــة تعـــود
علـــى النمـــو االقتصـــادي.
 .4الحص ــول عل ــى مس ــاعدة خارجي ــة :الطل ــب م ــن
خب ــراء وطنيي ــن ودوليي ــن االنضم ــام ،نح ــن جميعــاً
مع ـاً وكثي ــر م ــن الن ــاس يري ــدون المس ــاعدة.
يج ــب أن تتج ــاوز الخط ــة تأمي ــن بق ــاء الش ــركات،
ومـــن المجـــاالت التـــي تحتـــاج إلـــى معالجـــة
االســـتثمارات فتجربتـــي مـــن األزمـــات الســـابقة
هـــي أن كال مـــن الشـــركات واألســـر ســـوف
يخ ــرج م ــن أزم ــات كه ــذه ف ــي ج ــو م ــن الخ ــوف،
الخـــوف مـــن فقـــدان وظائفهـــم  ،والخـــوف مـــن
اإلف ــاس والخ ــوف عل ــى مس ــتقبلهم .ل ــذا س ــترتفع
المدخ ــرات وتمي ــل االس ــتثمارات إل ــى االنخف ــاض،
لذلــك يجــب أن تكــون أولويــة الحكومــة لالســتثمار
وزيـــادة اإلنتاجيـــة بمـــرور الوقـــت.
والنهـــج األكثـــر جـــرأة هـــو النظـــر إلـــى قطاعـــات
األعمـــال التـــي يمكـــن أن تزدهـــر باالســـتثمارات
الصحيحـــة مـــن خـــال النظـــر إلـــى البيئـــة
االقتصادي ــة الجدي ــدة بع ــد كوفي ــد  .19 -وأزع ــم
أنـــه إذا فكـــرت رأس الخيمـــة فـــي التوســـع فـــي
قطاعــات اقتصاديــة جديــدة أو القيــام باســتثمارات
جريئــة للغايــة ،فســيكون هــذا هــو الوقــت المناســب
لـــذا يجـــب أن تبـــرز رأس الخيمـــة بعـــد األزمـــة
والتخطيـــط الســـتثمارات جديـــدة فـــي قطاعـــات
األعم ــال القديم ــة أو الجدي ــدة .كم ــا تحت ــاج إل ــى
النظ ــر ف ــي اس ــتثمارات البني ــة التحتي ــة .وتحت ــاج
أيض ـاَ إلــى النظــر فــي كيفيــة جــذب األعمــال التــي
ســتبدأ فــي االنتقــال ببــطء بعــد كوفيــد –  ،19كمــا
يجـــب أن تنظـــر إلـــى ســـهولة ممارســـة األعمـــال
التجاريـــة والحصـــول علـــى رأس المـــال والرســـوم
والضرائ ــب وم ــا إل ــى ذل ــك.
ماذا عن السياحة؟
بالطبـــع ســـتكون هنـــاك تغييـــرات ســـلوكية ألن
الن ــاس س ــوف يتجنب ــون المخاط ــرة لبع ــض الوق ــت،
ويش ــير اس ــتطالع حدي ــث ف ــي الوالي ــات المتح ــدة
إل ــى أن  %60م ــن األمريكيي ــن صرح ــوا أنه ــم ل ــن
يقوم ــوا بزي ــارة أي مراك ــز تس ــوق لألش ــهر الس ــتة
القادم ــة بس ــبب الخ ــوف م ــن اإلصاب ــة بالع ــدوى،
لـــذا أعتقـــد أننـــا ســـنرى شـــيئاً ُمشـــابهاً عندمـــا
يتعلـــق األمـــر بالســـياحة فقـــد يميـــل النـــاس
إلـــى الســـفر مســـافات أقصـــر بســـبب المخاطـــر

بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

إذا هذا ماجذبك لالستقرار في رأس الخيمة ؟
أوه ،األمــر فعـ ً
ـا كان بهــذه الســهولة! جــودة الحيــاة،
رأس الخيمــة قريبــة بمــا يكفــي مــن صخــب المــدن
الكبـــرى فـــي المنطقـــة ولكـــن مـــن دون كل تلـــك
األبني ــة الش ــاهقة والمكتظ ــة والط ــرق الخرس ــانية
والطــرق الســريعة ،كمــا أن األســعار معقولــة وتوفــر
للجميـــع كل مايحتاجونـــه ويمكننـــي حتـــى العثـــور
علـــى الخبـــز الســـويدي المقرمـــش فـــي المتاجـــر
هنـــا ،إضافـــة إلـــى ذلـــك كان مـــن الســـهل حقـــاً
إنش ــاء ش ــركتي الخاص ــة هن ــا م ــن خ ــال .RAKEZ

كما نجت البشرية من األزمات
السابقة ،ستمر هذه االزمة

بسالم ،سوف تتكيف السياسات
وتعود الشركات والمصانع

لإلنتاج وسيعود الناس إلى

أشغالهم ،وال يمكن لفيروس

أو غيره أن يغير من ذلك شيء

المحتملـــة وألســـباب اقتصاديـــة.
وم ــن ناحي ــة أخ ــرى هن ــاك الماليي ــن م ــن الن ــاس
فـــي نصـــف الكـــرة الشـــمالي يتوقـــون ألشـــعة
الشـــمس فـــي الشـــتاء ،فـــي بلـــدي " الســـويد "
يس ــافر حوال ــي  % 60م ــن الس ــكان إل ــى الخ ــارج
كل عـــام ،.أي  6مالييـــن شـــخص والعديـــد منهـــم
يذهب ــون جنوب ـاً ف ــي الش ــتاء للحص ــول عل ــى بع ــض
أشـــعة الشـــمس التـــي تشـــتد الحاجـــة إليهـــا.
لــذا أعتقــد أن اإلمــارات بشــكل عــام ورأس الخيمــة
بش ــكل خ ــاص لديه ــا فرص ــة ذهبي ــة ،فق ــد كان ــت
االســتجابة لتداعيــات فيــروس كوفيــد 19 -حازمــة،
وهن ــاك تحك ــم ف ــي الموق ــف إضاف ــة إل ــى ذل ــك ،
ه ــذا بل ــد آم ــن م ــع إمكاني ــة الحص ــول عل ــى رعاي ــة
صحي ــة جي ــدة ،ل ــذا ف ــإن ح ــث ه ــؤالء األوروبيي ــن
الشــماليين المحروميــن مــن الشــمس للمجــيء إلــى
هنــا يجــب أن يكــون بالتأكيــد أولويــة ،كمــا أن رأس
الخيمــة تتمتــع بميــزة إضافيــة وهــي أن الســائحين
يمكنه ــم تجن ــب مخاط ــر الم ــدن الكب ــرى ،ولكنه ــم
يفضل ــون االس ــتمتاع بالش ــواطئ والطبيع ــة وأش ــعة
الشـــمس الرائعـــة ،لـــذا فـــان رأس الخيمـــة هـــي
البدي ــل األكث ــر صح ــة واألنس ــب لألس ــرة.

وعلي ــه كي ــف تنظ ــرون إل ــى مس ــتقبل األعم ــال ف ــي
رأس الخيم ــة وميزته ــا التنافس ــية ؟
ً
رأس الخيمـــة مـــن أكثـــر االقتصـــادات تنوعـــا فـــي
المنطق ــة ،م ــع المزي ــد م ــن الصناع ــات التحويلي ــة
والمزيــد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،وهــذا
م ــا يجع ــل رأس الخيم ــة أق ــل عرض ــة لالضط ــراب
االقتصـــادي واكثـــر إثـــارة وجاذبيـــة لالســـتثمارات
األجنبيـــة ،يســـاعدها فـــي ذلـــك بنيتهـــا التحتيـــة
الجي ــدة والت ــي التنف ــك تتط ــور عل ــى م ــدار الوق ــت،
والب ــد أن نذك ــر أهمي ــة مين ــاء الصق ــر ومط ــار رأس
الخيمــة الدولــي ودورهمــا فــي التنميــة االقتصاديــة،
وأؤك ــد م ــرة أخ ــرى أن رأس الخيم ــة الي ــوم لديه ــا
فرص ــة ذهبي ــة لج ــذب الكثي ــر م ــن الس ــياح الذي ــن
يبحث ــون ع ــن أش ــعة الش ــمس والش ــواطئ الجميل ــة
والمشـــي لمســـافات طويلـــة بعيـــداً عـــن ازدحـــام
المــدن الكبــرى ،كل هــذا مشــفوعاً بســجل اإلمــارات
الجيـــد فـــي احتـــواء .COVED-19
نع ــود لس ــؤالك كي ــف س ــتبدو الحي ــاة بع ــد في ــروس
كوفيــد -19؟ هــل ســيبدأ الجميــع العمــل عــن بعــد اآلن؟
أعتق ــد أن الوض ــع الطبيع ــي الجدي ــد سيش ــبه إل ــى
ح ــد م ــا الوض ــع الطبيع ــي القدي ــم ،يتغي ــر الس ــلوك
البش ــري بب ــطء ،ف ــإذا نظ ــرت إل ــى مدين ــة رئيس ــية
مثـــل ســـتوكهولم مـــن أصـــل  650.000وظيفـــة أو
نح ــو ذل ــك ،ف ــإن ثلثيه ــا عل ــى األق ــل س ــيكون م ــن
المس ــتحيل تقريبــاً التعام ــل معه ــا ع ــن بع ــد ،مث ــل
الممرض ــات ورج ــال الش ــرطة ومصنع ــي الس ــيارات
والبنائيـــن وغيرهـــم ،إذا بقـــي الثلـــث اآلخـــر مـــن
قــوة العمــل فــي المنــزل للعمــل عــن بعــد لمــدة يــوم
واح ــد أس ــبوعياً فس ــيتم تقلي ــل التنق ــل بنح ــو %3
وه ــذا أكث ــر بقلي ــل م ــن الزي ــادة الس ــنوية ف ــي ع ــدد
الس ــكان.
لذل ــك أعتق ــد أن الن ــاس س ــيواصلون الذه ــاب إل ــى
المكات ــب أو المصان ــع للعم ــل ،وم ــا ق ــد ال يفعلون ــه
بالق ــدر نفس ــه ه ــو الس ــفر لالجتماع ــات ،ويُمك ــن
أيض ــا إج ــراء معظ ــم االجتماع ــات عب ــر اإلنترن ــت
كمـــا رأينـــا خـــال األشـــهر القليلـــة الماضيـــة،
ولك ــن دعون ــا نواج ــه األم ــر :معظمن ــا يغي ــب ع ــن
المكاتـــب ،ويفتقـــد وجـــود زمـــاء فـــي الجـــوار

ويفتق ــد المناقش ــات ،اإلب ــداع والتفاع ــل البش ــري،
وأعتق ــد أن أصح ــاب العم ــل والعم ــاء والموردي ــن
يفتقـــدون وجودنـــا.
إذ ًا  ،ما الذي سيحدث على المدى الطويل؟
أنـــا دائمـــا متفائـــل ،كمـــا كانـــت شـــخصية جيـــف
جولدبلـــوم فـــي الحديقـــة الجوراســـية تقـــول:
"الحي ــاة تج ــد طريق ــا له ــا" .كم ــا أن البش ــر مرن ــون
ومبتكــرون .وعندمــا أتحــدث عــن هــذه األشــياء فــي
الســويد ،أُذكــر النــاس أن هــذه هــي األزمــة الماليــة
الثامنــة فــي الســويد منــذ ثمانينيــات القــرن التاســع
عش ــر ،لق ــد نجون ــا م ــن الس ــبع الس ــابقة وس ــننجو
مـــن هـــذه أيضـــاً ،وإذا فعلناهـــا بشـــكل صحيـــح
فس ــنخرج منه ــا ف ــي وض ــع أفض ــل م ــن ذي قب ــل.
وينطبـــق الشـــيء نفســـه علـــى اإلمـــارات عمومـــاً
ورأس الخيم ــة خصوص ـاً ،ال ي ــزال لدي ــك الش ــمس
والن ــاس ،الباق ــي يُمك ــن أن يتأث ــر ويتغي ــر ويُبتك ــر،
ســـوف تتكيـــف السياســـات وســـوف تســـتمر
الش ــركات ف ــي اإلنت ــاج وس ــيعود الن ــاس ،ك ــم م ــن
الوقـــت سيســـتغرق األمـــر وكـــم ســـتكون العمليـــة
مؤلمـــة يعتمـــد علينـــا نحـــن ،ال يوجـــد فيـــروس
صغيـــر يمكنـــه تغييـــر ذلـــك!

سعادة  /سفن أوتو ليتورين
 الجنسية  :السويد مستش ــار وزارة العم ــل و التنمية االجتماعية ،المملكة العربية السعودية.
 رئيس مجلس األعمال السويدي اإلماراتي. وزير العمل السويدي السابق. ش ــغل منص ــب وزي ــر التش ــغيل الس ــويدي ف ــيالفترة من . 2006-2010
 باحث زائر في جامعة ستانفورد .2011 ش ــغل منص ــب رئي ــس مجل ــس وزراء االتح ــاداألوروب ــي خ ــال الرئاس ــة الس ــويدية لالتح ــاد
األوروبي في عام .2009
 أس ــس العدي ــد م ــن الش ــركات ف ــي رأس الم ــالاالستثماري والعقارات وغيرها .
 عض ــو مجل ــس إدارة العدي ــد م ــن الش ــركاتوالمنظمات.
عض ــو ف ــي مرك ــز رأس الخيم ــة للتحكي ــم
والمصالحة التجارية.
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استثمــر

رامي جالد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»

أسس شركتــك القابضــة في رأس الخيمــة

ـــــــــ

تواصـــل هيئة مناطـــق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» ،مســـيرتها
في تســـليط الضوء على الفرص االســـتثمارية المميزة التي توفرها
إمـــارة رأس الخيمة للمســـتثمرين ورواد األعمال الباحثين عن آفاق
اســـتثمارية واعدة ،واســـتكماالً لدورها في هـــذا المجال ،طرحت "
راكـــز" مؤخراً خيار تأســـيس الشـــركات القابضـــة ،كأحدث إضافة
للتشـــكيلة الواســـعة مـــن الباقـــات والخدمـــات التي تقدمهـــا لدعم
المستثمرين في إمارة رأس الخيمة.
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ويمنـــح هـــذا النوع من الشـــركات تأميناً على اســـتثمارات أصحاب
األعمـــال بامتالكهـــم حصصـــاً وأصـــوالً فـــي العديد مـــن الكيانات
القانونية األخرى ،باإلضافة إلى إدارة المخاطر.
وأشـــاد رامـــي جالد الرئيس التنفيـــذي لمجموعة «راكـــز» بالمكانة
البـــارزة التـــي تتبوأها دولـــة اإلمارات كأحـــد أكثر الوجهـــات أماناً
وجاذبيـــة في المنطقـــة وبالفرص الواعدة التـــي تتيحها إمارة رأس
الخيمة للمســـتثمرين العالميين ،والتي من ضمنها تأسيس شركات

استثمــر

فــرص استثمــاريــة

يمنــح هــذا النــوع مــن الشــركات تأمينــاً علــى
اســتثمارات أصحــاب األعمــال بامتالكهــم
وأصــوال فــي العديــد مــن الكيانــات
حصصــاً
ً

القانونيــة األخــرى إضافــة إلــى إدارة المخاطــر

قابضـــة من شـــأنها إثراء خيارات التأســـيس التي
تقدمها «راكز» لهم.
وقال« :بإمكان المستثمرين في الشركات القابضة
تنويـــع وإدارة اســـتثماراتهم بفعالية أكبر عن طريق
تملّك أصول وحصص في الشـــركات األخرى على
حدة ،تحقيقاً لمبدأ الشفافية عند دخول المشاريع
أو الخروج منها».
وأكد جالد ســـعي «راكز» المتواصل لتوفير المزيد
من أشكال الكيانات القانونية التي يمكن تأسيسها
جنباً إلى جنب مع أنســـب الحلول التي تهدف إلى
دعم االستثمارات األجنبية في إمارة رأس الخيمة
علـــى وجه الخصـــوص ،ودولـــة اإلمـــارات العربية
المتحدة على وجه العموم.
يذكر أن كلفة تأســـيس شـــركة قابضـــة في «راكز»
تبـــدأ مـــن  10535درهمـــاً مع توفر خيار تأســـيس
الشركة ككيان منطقة حرة أو كيان محلي مع تمتع
الشـــركة فـــي الحالتيـــن بالعديد مـــن المزايا التي
تشمل اختيار المنشـــأة المالئمة وأهلية الحصول
علـــى تأشـــيرات إقامة بدولة اإلمارات وحســـابات
مصرفية في البنوك العاملة في الدولة.
من ناحية أخـــرى ،وفي خطوة لتعزيز اســـتمرارية
أعمـــال عمالئها في ظل جائحـــة كوفيد  ،19كانت
راكز قد أطلقت في وقت سابق حزمة من الحوافز
القابلـــة للتخصيـــص والتي تصل قيمتهـــا إلى 50
مليـــون درهـــم بهـــدف دعـــم الشـــركات المنضوية
تحت مظلتها الستمرارية مزاولة أعمالها وتخفيف
العبء عنها في ظل األوضاع العالمية االســـتثنائية
الراهنة ،وتتم ّثل في توفير باقات قابلة للتخصيص
تلبي احتياجات العمالء المختلفة ،كما وفرت راكز
معـــززات لدعم الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة
الحجم والشـــركات الصناعية ،تحتوي على العديد
من الحوافز المص ّممة بنا ًء على احتياجات العمالء
والحلـــول القابلـــة للتخصيص .كمـــا أطلقت باقة
"أعمالي" لتوفر االحتياجات كافة التي يســـتلزمها
األفراد لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس في ظل
هذه الظروف الراهنة.
والجدير بالذكر أن راكز تعد هيئة عالمية المستوى
تعمـــل تحـــت مظلتها ك ٌل مـــن هيئة المنطقـــة الح ّرة
بـــرأس الخيمـــة ،وهيئـــة رأس الخيمة لالســـتثمار،
وتستضيف ما يزيد عن  14000شركة تمثل ما يفوق
قطاعا من أكثر من  100دولة حول العالم
50
ً

ثمانية مجاالت رئيسة على الشركات أن تستعد لها بعد كوفيد ــ 19

ـــــــــ

ينبغـــي على قادة األعمال والحكومات االســـتعداد
للتعامـــل مـــع المعيـــار الطبيعي (القـــادم) وتحويل
التحديات إلى فرصـــة من أجل الخروج منتصرين
فـــي عالم ما بعـــد كورونا (كوفيـــدـ )19وذلك وفقاً
لورقـــة بيضـــاء نُشـــرت مؤخراً مـــن قِ بل شـــركتي
االستشارات اإلدارية أدفايزوري جرو ب �ADVISO
 RY GROUPو كونسول-تي .CONSUL-T
وتحـــت عنـــوان "مـــا بعـــد كوفيـــد :19التكيـــف مع
واقـــع اقتصـــادي وتجـــاري جديد" ،أكـــدت الورقة
أن الشـــركات العاملة في الشـــرق األوســـط وباقي
مناطق العالم ســـتمارس أنشطتها في بيئة مختلفة
جذرياً تتســـم بعائدات أقل ومشهد تنافسي متقلب
ونماذج عمل جديدة وحمائية اقتصادية متصاعدة.
كما ســـيؤدي اضطراب األســـواق الناجـــم عن وباء
كورونـــا إلـــى طفـــرة غيـــر مســـبوقة فـــي عمليات
االندمـــاج واالســـتحواذ ( ،)M&Aباإلضافـــة إلـــى
ارتفـــاع مفاجـــئ فـــي برامج إعـــادة الهيكلـــة على
مستوى الحكومات والشركات.
ومن شـــأن هذه الزعزعـــة اليـــوم أن تخلق فرصة
فريدة أمام الشـــركات الكتســـاب حصة سوقية في
عالـــم فـــوكا (األحرف األولـــى من كلمـــات التقلب
 ،VOLATILITYوعدم اليقيـــن ،UNCERTAINTY
والتعقيــ�د  ،COMPLEXITYوالغموض �AMBIGU
 )ITYوالتحول إلى مؤسسات رشيقة ومرنة وقوية.
وترســـم الورقـــة مقاربـــة متعددة الجوانب تشـــمل
ثمانيـــة مجـــاالت رئيســـية لمســـاعدة الحكومـــات
والشـــركات على قيادة االنتقال بق ّوة إلى التح ّوالت
االقتصادية واالجتماعية القادمة.
تتمتـــع الشـــركات والحكومـــات ذات المســـتوى
العالـــي من الرقمنة بميزة كبيرة على المؤسســـات
التي تتخلّف في اعتماد التكنولوجيا.
ســـتتأثر المجمعـــات الصناعيـــة تامـــة التكامـــل
بدرجة أقل من األزمـــة مقارن ًة بالخدمات الفردية
أو مزودي المنتجات.

َّ
مؤهلــة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ()GCC
بقــوة للتكيــف مــع هــذه البيئــة االقتصاديــة
الجديــدة والتعافي من أزمة وبــاء كوفيد،-19

مدعومــة بمعدالت النمــو المرتفعــة تاريخياً

والبنــى السياســية والديمغرافيــة المتينــة

يجـــب التركيز بشـــكل أكبر علـــى قيمة أصحاب
المصلحة ،حتى لو كان ذلك على حساب الهوامش.
يمكـــن أن يســـاعد تطوير المناطـــق االقتصادية
الخاصـــة ( )SEZفي جـــذب الالعبين الرئيســـيين
العالميين وخلق التعاون في مجتمع األعمال.
ووفقـــاً للورقـــة ،تواجـــه الصناعـــات مثـــل مايـــس
(االجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض)،
إضافـــة إلى صناعة الترفيـــه وغيرها ،آثاراً طويلة
المـــدى علـــى ربحيتهـــا .فـــي حيـــن أن القطاعات
األخـــرى بما في ذلـــك تجـــارة التجزئـــة والتجارة
اإللكترونيـــة والقطاع الطبي وخدمـــات تكنولوجيا
المعلومات ســـوف تواجه فقط إدارة الخسائر على
المدى القصير ونقص السيولة.
وعلَّق بوريـــس فان ثيل ،المالك والرئيس التنفيذي
لشـــركة كونســـولت -تي قائ ً
ال" :في هذه الظروف
غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم اليوم  ،يجب
على الحكومة وقادة األعمال وضع اإلستراتيجيات
الالزمـــة لبناء حوكمة ونمـــوذج أعمال قوي ،وإدارة
عدم اليقين والمخاطر ،وضمان استمرارية العمل
على المـــدى الطويل .وعلى الرغم من أن تحديات
السوق (عالم فوكا) تخلق اضطرابات ،ولكنها توفر
أيضاً فرصة للشـــركات للخـــروج أقوى من األزمة،
وبنـــاء المرونـــة الالزمـــة فـــي المســـتقبل وتحويل
أعمالها .فقط أولئك الذين يُقدمون على التحرك
اليوم ويط ِّبقون الدروس المســـتفادة على عملياتهم
سيخرجون فائزين في عالم ما بعد الوباء"
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مستقبل األمن السيبراني"

أظهـــر تقريـــر جديـــد أصدرتـــه مؤسســـة دبـــي
للمستقبل بعنوان "الحياة بعد كوفيد :-19مستقبل
األمن الســـيبراني" ،تزايداً ملحوظـــاً في الهجمات
الســـيبرانية والجرائـــم اإللكترونيـــة خـــال الفترة
الماضيـــة ،مع ظهور ثغرات أمنية في أنظمة البنى
التحتيـــة القائمـــة في ظل تفشـــي فيـــروس كورونا
المستجد في مختلف دول العالم.
وارجـــع التقرير الذي يأتي ضمن سلســـلة التقارير
التـــي تنشـــرها المؤسســـة الستشـــراف مســـتقبل
القطاعـــات الحيوية ،الزيادة فـــي حجم التهديدات
الســـيبرانية إلـــى ســـعي المخترقيـــن المتواصـــل
للوصـــول إلـــى المعلومـــات التـــي تجمعهـــا الـــدول
والحكومـــات لتتبـــع المصابيـــن والحد من انتشـــار
الفيروس ،وتوظيفها في الهجمات اإللكترونية التي
ينفذونهـــا ما يضـــع أمن المعلومات أمـــام تحديات
كبيرة.
واستعرض مجموعة من تقارير شركات متخصصة
بأمـــن المعلومـــات كشـــفت عـــن تصاعـــد الجرائم
الرقمية بنسب عالية ،بما في ذلك تقرير صادر عن
شـــركة مايم كاســـت ،بعنوان « 100يوم من فيروس
كورونـــا» ذكر أن عـــدد الجرائـــم اإللكترونية ارتفع
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شهدت دول عديدة زيادة في الهجمات

السيبرانية بالتزامن مع تفشي فيروس
كورونا المستجد ،بسبب ضعف البنى

التحتية الرقمية بعد اضطرار أطقم أمن

تقنية المعلومات إلى العمل من منازلهم

بنســـبة  %33منذ مطلـــع العام الحالـــي حتى نهاية
مـــارس الماضي ،مع ازدياد عدد زيـــارات الروابط
غير اآلمنة أكثر مما كان قبل تفشي الوباء.
وأشـــار إلى أن رسائل البريد اإللكتروني المخادعة
زادت أكثـــر من  %600منذ شـــهر فبراير الماضي،
حيث استهدف المخترقون األشخاص والمؤسسات
من خـــال الروابـــط المشـــبوهة واختـــراق البريد
اإللكترونـــي للحصـــول علـــى بيانات الدخـــول إلى
الحســـابات الماليـــة ،وأنشـــأوا أكثر مـــن  100ألف
نطـــاق جديد لمواقع إلكترونيـــة عن كوفيد -19في
محاولة لخداع األفراد كي يسجلوا بياناتهم.
زيادة البرمجيات الخبيثة في المنطقة
ورصـــدت "مايـــم كاســـت" زيـــادة ملموســـة فـــي

البرمجيات الخبيثة والبريد "اإلغراقي" في الدول
العربية ،وذكر أحد مســـؤوليها أن الشركة رصدت
حـــدوث ارتفاع بنســـبة  %751في زيـــارة الروابط
غير اآلمنة خالل األشهر الثالثة األولى من تفشي
الفيروس ،ما يعني تخلي الناس عن حذرهم مقابل
رغبتهم في معرفة معلومات إضافية عن الفيروس
سواء كانت حقيقية أم زائفة.
لماذا تراجع مستوى األمن السيبراني؟
وأشـــار التقرير إلـــى أن التوجه العالمـــي العتماد
األنظمة التعليمية والصحية والحكومية والخاصة
على الحلول الرقمية أتاح للمخترقين أعداداً هائلة
من األهداف التي أصبحت تحت رحمة هجماتهم،
خاصـــة أن معظمهـــا لم يخطـــط مســـبقاً للتحول
الرقمـــي بهـــذه الســـرعة ،ولم يختبر مســـتوى أمن
نظمه الرقمية.
أهم القطاعات المستهدفة
والحـــظ التقرير أن قطاع الرعايـــة الصحية يأتي
علـــى رأس القطاعـــات التـــي تعرضـــت للهجمات
الســـيبرانية مـــن خـــال هجمـــات برامـــج الفدية،

استثمــــر

تقرير

إعـــادة تقييـــم االســـتراتيجيات والنظـــم
األمنية
وأشـــار التقريـــر إلـــى ضـــرورة مبـــادرة الجهـــات
الحكوميـــة والشـــركات الخاصـــة إلعـــادة تقييـــم
اســـتراتيجيات األمن الســـيبراني وسياســـات أمن
شـــبكة اإلنترنـــت لمواجهة هـــذه المخاطـــر ،حيث
عملت بعض الشركات على تعزيز أنظمتها الحالية،
حيـــث أصـــدرت "جوجـــل" و"آبـــل" بياناً تؤكـــد فيه
للمســـتخدمين أن نظامهم لتتبع االتصال سيُشفر،
وأن اتصال بلوتوث المستخدم لتتبع الموقع سيكون
قوياً إلى درجة كافية كي ال يُخترق لتحديد الموقع
والحصول على تفاصيل الجهاز.
وتطـــرق التقريـــر إلـــى اســـتخدام تقنيـــات جديدة
لتطويـــر منصـــات األمـــن الســـيبراني الحاليـــة ،إذ
تبحـــث العديـــد مـــن المراكـــز العالمية فـــي كيفية
اســـتخدام الذكاء االصطناعي لمواجهة التهديدات
الســـيبرانية .ومنهـــا تعلم اآللة لتحليـــل مجموعات
البيانـــات وتحديـــد األنمـــاط والصـــات الخاصة
بالهجمـــات بســـرعة أكبـــر ممـــا يمكـــن أن يفعلـــه
المحققون باستخدام الوسائل التقليدية.

خصوصا أن مرتكبـــي الهجمات اإللكترونية كانوا
يعتقدون أن المؤسســـات الصحية ســـتضطر إلى
دفـــع األمـــوال "الفدية" الســـتعادة أنظمتهـــا التي
تعتمد عليها في مواجهة انتشار الفيروس.
وبيـــن التقريـــر أن أعـــداداً كبيرة مـــن المخترقين
يســـتغلون أزمـــة الفيـــروس لبيـــع األدوات الطبية
المزيفة ،وانتحال شخصيات لمسؤولين حكوميين
ونشـــر ادعـــاءات بالتوصـــل إلى عالجـــات جديدة
للفيروس والترويج لمنتجات طبية وهمية بماليين
الدوالرات.
وكان القطــاع المالــي والنفطــي فــي المرتبــة
الثانيــة لألهــداف المفضلــة للمخترقيــن ،وأشــار
التقريــر إلــى تحذيــر المصــارف المركزيــة مــن
المحتاليــن الذيــن يســعون الختــراق الحســابات
المصرفيــة ،فيمــا يعــد قطــاع النفــط مــن األكثــر
تأثــراً فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
شــركات عديــدة لرســائل
إفريقيــا ،إذ تعرضــت
ٌ
بريــد إلكترونــي مخادعــة ،بهــدف الحصــول علــى
تفاصيــل ومعلومــات عــن األفــراد وعمليــات إنتــاج
النفــط ،كــي يبيعوهــا بعــد ذلــك علــى "اإلنترنــت
المظلــم".

يعد قطاع الرعاية الصحية أحد أكثر

القطاعات تأثراً بالهجمات السيبرانية

وكذلك تعرضت قطاعات البترول

والتجارة اإللكترونية والقطاعات

المالية إلى هجمات مماثلة

منصات الفيديو واأللعاب اإللكترونية
كمـــا تعـــد منصـــات مؤتمـــرات الفيديـــو مـــن أهم
األهـــداف المفضلـــة للمخترقين ،إذ ظهـــرت فيها
بعـــض الثغـــرات األمنيـــة ،مثـــل منصـــة "زوم" التي
شـــهدت انضمـــام بعض األشـــخاص عشـــوائياً إلى
اجتماعـــات الفيديو وتعطيله بمحتوى غير مرغوب
به ،أو نشـــر فيديوهات مســـجلة لم يتم حفظها في
مســـاحات تخزين ســـحابية آمنة ،وتم نشـــرها بعد
ذلك على شـــبكة اإلنترنت وشـــمل ذلك اجتماعات
ٍ
عائالت
عمـــل خاصـــة ،ومحادثات شـــخصية بيـــن
وأصدقـــاء ،وتعرضـــت أيضـــاً
منصـــات أخرى مثل
ٌ
ٍ
هجمـــات
منصـــات األلعـــاب عبـــر اإلنترنـــت إلـــى
ســـيبرانية بهدف اختراق شبكة "نينتندو" للحصول
على معلومات مالية شخصية.

توقعات وتوصيات
وخلـــص التقرير إلـــى عدد من الـــرؤى والتوصيات
بشـــأن مســـتقبل حمايـــة المعلومـــات الرقميـــة من
الهجمـــات اإللكترونيـــة الخبيثـــة لتعزيـــز األمـــن
الســـيبراني ،وضمان أمـــن المعلومـــات والبيانات،
ومواجهـــة تحديـــات قراصنـــة المعلومـــات لفضاء
إلكتروني أكثر أمناً.
ورأى أن عمـــل موظفـــي أمـــن تقنيـــة المعلومـــات
عـــن بُعـــد ،وانخفـــاض قدرتهـــم علـــى اكتشـــاف
الهجمـــات اإللكترونيـــة بكفـــاءة قد يتطلـــب تطبيق
تدابيـــر جديـــدة ،ولتفادي هـــذه المخاطر ســـتبدأ
الهيئات الحكومية دراســـة اســـتخدام أنظمة األمن
اإللكترونـــي التـــي تعتمد على الـــذكاء االصطناعي
لتوفيـــر التحليل المســـتمر للتهديدات الســـيبرانية
والهجمـــات المحتملة ،فيما ســـيصبح التطبيب عن
بعـــد أحد أســـاليب الرعايـــة الصحيـــة ،لكن ال بد
من إقرار إرشـــادات موحدة لكيفية إعداد األجهزة
الطبية وتشغيلها.
وتوقـــع التقرير أن يزداد ذكاء الهجمات اإللكترونية
مـــن المخترقيـــن مـــع الزمـــن وأن تـــزداد صعوبـــة
مكافحتهـــا كلمـــا تطـــورت التقنيـــة ،وأوضـــح أنـــه
مـــع زيادة تبنـــي اســـتخدام األتمتة في المســـتقبل
ســـيراقب المبرمجون ومطورو المنتجات ،األنظمة
تدخـــل منهم،
وهـــي تعمل وتقـــاوم الهجمـــات دون
ٍ
وسيؤدي هذا إلى وجود قطاع أمن إلكتروني عالمي
يقوده الذكاء االصطناعي
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التعافي من "كوفيدـ "19يتطلب المرونــــة مع حاجة
الشركــات إلى التقدم والتراجع والتكيــف والتكــرار
بقلم /باو -فيت لي للخدمات المالية ،شريك باين آند كومباني في منطقة الشرق األوسط

دائ ًمـــا مـــا تكون مرحلة التعافي بالغة األهمية بالنســـبة لألعمال .كما أن أكبر
التحوالت في الحصة السوقية قد حدثت بعد فترة االنكماش االقتصادي ،مع
ظهور قادة األعمال الجدد  -وقطاعات األعمال الجديدة ،ولكن نادراً ما يعني
التعافي تعريض حياة الناس للخطر.
ومع ذلك ،فها قد وصلنا اليوم إلى هذه المرحلة.
يشهد عالم ما بعد "كوفيدــ "19تسريع بعض التوجهات الحالية وظهور توجهات
جديـــدة ،كمـــا يجـــب أن تتطـــور جميع نماذج األعمـــال من أجـــل تحقيق النمو
واالزدهـــار ،ولكـــن ال توجد طريقة للتنبؤ بالســـنة القادمة بدقـــة ،ومن الخطأ
االعتماد بشـــكل كبير على التوقعات والتـــي يجب اكمالها بنماذج أعمال عالية
المرونة وقادرة على التكيف.
بالنسبة لفرق القيادة ،يعني التعافي االنطالق من جديد ،وفي بعض الحاالت،
فهو يمثل إعادة تنفيذ العمليات بشـــكل جديد في عالم غير مســـتقر ومتحول.
ســـتبرز الشركات الرائدة من خالل قدرتها على الموازنة بين المرونة والقدرة
على التكيف والتنبؤ.
تعد العودة إلى العمل بعيداً عن المنزل الخطوة األولى في الطريق إلى التعافي
بمجرد اتخاذ الشركات إلجراءات حاسمة لحماية أعمالها ،كما أن العودة إلى
العمل تمهد الطريق إلعادة تجهيز العمل لمســـتقبل مختلف لكن هذا التعافي
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لن يسير على خط مستقيم ،لذلك يجب على المسؤولين التنفيذيين أن يعتادوا
علـــى التفكير بشـــكل ديناميكي ويجـــب أن تكون خطة العمـــل للتعافي :تقدم،
تراجع ،تكيف ،تكرار.
وبالنســـبة للشركات التي يمكنها حماية موظفيها والحفاظ على أهم الخبرات
بمرونة عالية ،فستتمتع بميزة تنافسية وتسارع بالخروج من االنكماش.
قراءة اإلشارات
رغم أن "كوفيد ــ  "19يحظى باهتمام العالم بأسره؛ فما يزال هناك الكثير من
األمور غير المعروفة عن فيروســـات كورونـــا التاجية الجديدة وعلم األمراض
الخاص بها ومســـتقبلها ،وهذا يجعل من الصعـــب االعتماد على الخبراء ومن
المستحيل أن تصبح خبيراً بنفسك.
وفـــي الوقت نفســـه فإن الضغط االقتصادي الســـتئناف األعمال هائل ،فنحن
نواصـــل تحديـــث البيانـــات ولكن حتى أواخر شـــهر مايو كانـــت البطالة تصل
إلى مســـتويات تاريخية في أســـواق العمـــل في جميع أنحـــاء العالم ،في حين
شـــهدت مبيعـــات التجزئة وإنتـــاج التصنيع انخفاضاً حاداً ،وغالباً ما ســـجلت
أرقام قياسية جديدة باتجاه االنخفاض.
ويعبـــر غالبيـــة الموظفين في جميع أنحـــاء العالم عن حماســـهم أو ارتياحهم
لفكـــرة العودة إلى أماكن عملهم المعتادة ،إلى جانب الثقة بجهود أرباب العمل
للحفاظ على سالمتهم.
العودة إلى العمل :مسألة عرض وطلب
يعتبـــر الموظفـــون المتحفزون مكوناً مهماً للتعافي ،ولكن الشـــركات ال يمكنها
فقـــط العـــودة من جديد إلـــى مواقع العمل ومنـــح الكمامات الطبيـــة للعاملين
العائديـــن .وبالنســـبة لمعظم المديريـــن التنفيذيين فإن المهمـــة الملقاة على
عاتقهم هي مثل إعادة التشغيل أو حتى مثل البدء بالعمل من جديد.

استثمــــر

ومـــن خالل فهم جانب الطلب في المعادلة فـــي البداية ،يمكن آنذاك للمدراء
التنفيذييـــن قيـــاس احتياجاتهـــم من القـــوى العاملة والحاجـــة الملحة إلعادة
مجموعـــات مختلفة مـــن العمال إلى وظائفهم ومواقـــع عملهم .يبدأ عند ذلك
تقييـــم طلب العمالء حســـب المنتج ونوع الخدمـــة والجغرافيا ،وتقييم قدرات
الموردين والموزعين لدعم هذا الطلب.
ســـيكون هـــذا الرقـــم مختلقاً بشـــكل كلي في هـــذا الوقت عمـــا كان عليه قبل
خوض التجربة الصعبة التي تســـببت بها جائحة "كوفيد ــ  "19من أجل العمل
بكفـــاءة وفعاليـــة أكبر ،ولن يرتفع عـــدد الموظفين العائديـــن إلى العمل بخط
تصاعـــدي ثابـــت ،كما يجب على الشـــركات إعادة األشـــخاص إلى العمل على
مراحل بهدف زيادة أعدادهم بمرور الوقت ،ولكن يجب االســـتعداد على نحو
مماثل لتقليصهم  -ربما بشكل كبير  -عند حدوث انتكاسات.
بعدما تســـببت األزمة بتفكيك أنظمة األعمال فقد أضحت مسألة تكوين فرق
عمل مرنة الطريقة األكثر فعالية والقابلة للتوسع لتعديل وتحقيق المرونة في
بيئات العمل .ســـوف تتعلم الفرق المحلية مسترشـــدة بمتطلبات السالمة غير
القابلـــة للتفاوض الظروف على األرض وتســـتجيب لها وســـتتكيف باســـتمرار
وتضـــع الحلـــول في مكانها وتبلغ عـــن النجاحات للقادة الذين يمكنهم توســـيع
نطاقها عبر األعمال .ســـتقوم الشركات باســـتمرار بتغيير األولويات والموارد
بيـــن الفـــرق التي تتقدم والتي أجبرت على التراجـــع مفاجئ ،وهذا هو تعريف
منهجية المرونة في العمل.
القوى العاملة الضرورية
يســـاهم تتبع الطلب الحقيقي في منح الشـــركات طريقة مناسبة لتحديد عدد
األشخاص الذين يجب عليهم العودة إلى العمل وأين سيعملون .لكن فهم القوى
العاملـــة التـــي يحتاجون إليها  -ومن يحتاج إلى العـــودة إلى موقع العمل  -هو
مجرد بداية التحدي في الطريق إلى التعافي .أهم سؤال تواجهه كل شركة هو
كيفية الحفاظ على سالمة هؤالء الموظفين في بيئة متغيرة باستمرار وكيفية
التخفيف من المخاطر التي يواجهونها إذا عادوا إلى العمل.
يفتـــرض هذا أنه يمكنهم الوصول إلى هناك حتى في حال رفعت أوامر البقاء
فـــي المنـــزل فقد يواجـــه العمال مســـألة رعاية األطفـــال أو خيـــارات التنقل
المســـتحيلة إذا ظلت المدارس مغلقة أو كانت وســـائل النقل محدودة أو غير
متوفرة في مجتمعاتهم.
وبالمثل ،فإن الشركات لديها قدرة قليلة على الحد من مخاطر الفيروسات في
المجتمـــع حيث يعيش عمالها ،ومن غير المحتمل أن تتقدم المدن باســـتمرار
نحو التعافي وقد يســـاهم التفشـــي على المســـتوى المحلي والذي يعيد مدينة
أو بلـــداً إلـــى مرحلة ســـابقة فـــي إجبار موجة كاملـــة من القـــوى العاملة على
التراجع على الرغم من اتباع أفضل وسائل الحماية في مكان العمل ،وبالتالي
فإن الشـــركات التي تســـتجيب بمرونة وسرعة  -تقدم موجة واحدة في مدينة
أو جـــزء مختلـــف من العالـــم حتى أثناء ســـحب موجة أخرى ضمـــن المجتمع
المتضرر ،سوف تتسارع بشكل أكبر من خالل فترة التعافي.
كيف يبدو كل هذا على أرض الواقع؟ بالنسبة للشركات ،فإن إعادة الموظفين
شخص ًيا للعمل يعني تحديد المخاطر في مكان العمل والتخفيف منها .ويجب
أن يتم ذلك بطرق تزيد من الثقة بين الموظفين.
قـــد يكـــون لموظفي البيـــع بالتجزئة مئات االتصاالت مع العمـــاء طوال اليوم
وسيالمســـون آالف األشـــياء التي لمســـها العمـــاء ،ومن ناحيـــة أخرى يمكن
لعامـــل المصنـــع على الخط التعامل مع العديد من المكونات واألســـطح ولكن
لديـــه القليل من التفاعالت المادية ـــــ إن وجدت ــ مع زمالء العمل ،كما يمكن
للمكاتـــب أن تقلـــل بشـــكل كبير من التواصـــل االجتماعي من خالل اســـتمرار
سياســـات العمل من المنزل لجميع األفراد باســـتثناء الموظفين األساســـيين،

أســواق

ولكـــن حتـــى هذه البيئات التي تتمتع بقدرة أكبر على التحكم بظروفها فيجب
التعامل معها باعتبارها عالية المخاطر ،فالمصاعد على ســـبيل المثال تعتبر
من المواقع الرئيسية التي تشهد ازدحاماً في مباني األعمال.
الحد من المخاطر بالنسبة لكل موظف
باستثناء الفحوصات ،اعتمدت الشركات تدابير السالمة التي ترى أنها األكثر
أهمية ،والتي تشمل استخدام معدات الحماية الشخصية ،والتباعد الجسدي،
والبخاخات والمواد المطهرة.
ورغم أن كل هذه االستجابات للحد من المخاطر تهدف إلى حماية الموظفين
األفـــراد ،فالعديـــد منها محفوف بالتســـاؤالت القانونية واألخالقية .ســـيكون
تواجد الموظفين المســـؤولين عـــن الفحص واالختبار مـــن األمور الضرورية،
ومـــن المرجـــح أن يجد معظم العمـــال أن الخط األول من الدفـــاع مريح ،ومع
ذلـــك فإنه ســـيثير ً
أيضا مشـــكالت خصوصية معقدة في حيـــن يميز فيروس
كورونـــا التاجـــي بين ضحايـــاه فال توجد قوانين توظيف تســـمح بذلك باســـم
الســـامة ،فقـــد يكون الرجال األكبر ســـناً الذيـــن يعودون إلـــى وظائفهم أكثر
عرضة للخطر من الموظفات الشـــابات على ســـبيل المثال ،وعلى نحو مماثل
فقـــد أوجـــد الفيروس فئـــة جديدة مـــن الموظفين المتعافيـــن الذين يمكن أن
يكونـــوا أكثـــر حصانة وأقـــل عرضة من زمالئهـــم في العمـــل .يفترض عمالء
الفحص أنهم سيعاملون بشكل مختلف أو حتى أن يرفضوا الخدمة إذا ظهرت
لديهم أعراض "كوفيد ـــ ،"19ومن غير المرجح أن يتحرك المشرعون بسرعة
كافية لتوضيح األســـئلة الشـــائكة التي ستنشأ وستحتاج الشركات إلى التعاون
بشـــكل وثيق في هذه القضايا مع النقابات وســـتحتاج إلى دعم سريع ومناسب
من مستشارهم العام وكبير موظفي الموارد البشرية.
عودة الحركة إلى العمل
فـــي نهايـــة المطاف ســـتكون العودة إلى العمـــل هي لحظة الحقيقة بالنســـبة
لمدراء األعمال وســـيتم اتخاذ القرار بثقة ،أما بالنســـبة للموظفين تبدأ الثقة
من اإلحساس باألمان وتوافره .إن القدرة على تفهم الظروف هامة للغاية إلى
جانـــب الحد مـــن المخاطر التي يمكـــن التعرض لها وهي تشـــمل العمالء في
أماكن العمل وهذا هو األمر الصحيح بالنسبة إليهم.
الثقـــة ضروريـــة ً
أيضا للعودة إلـــى العمل ،ال ترتكب أي خطأ :تتطلب ســـامة
الموظفين ومستقبل العمل تطبيق بعض القواعد بشكل صارم من األعلى إلى
األسفل دون استثناء في المستقبل المنظور.
ولكـــن بمجـــرد تطبيـــق هذا األمر بشـــكل عملي يمكـــن للقادة تمكيـــن مديري
الخطـــوط األمامية للتعامل مـــع القضايا المحلية عنـــد ظهورها وهذا يتطلب
أن يحصل العمال على التدريب والدعم النفســـي الذي يحتاجون إليه العتماد
الســـلوك اآلمـــن والحفـــاظ عليـــه وتطبيقه ذات ًيا فـــي جميع األوقـــات ،ويمكن
للشـــركات تعزيز تلـــك الثقة والتحلـــي بالمرونة من خالل االطـــاع على كافة
األفـــكار والمســـتجدات لتقديـــم أفضـــل الممارســـات التي تـــم تطويرها على
الخطـــوط األمامية في مكان عمل واحد في كافة أرجاء المؤسســـة بســـرعة.
تثبت هذه العملية للموظفين أن صوتهم مسموع وأنهم يؤدون دو ًرا حاس ًما في
الحد من المخاطر على زمالئهم العاملين.
إن العـــودة إلـــى العمل تعد أمراً ضرورياً للتعافي كما أنها تجعل الشـــركة أكثر
قربـــاً مـــن االعتياد علـــى الوضع الطبيعـــي الجديد ،ومع وضع المســـتقبل في
االعتبـــار فـــإن العودة إلى العمـــل ال تعني العـــودة إلى الطـــرق القديمة للقيام
باألشـــياء ،فلن تغير معظم الشـــركات توجهاتها األساسية بسبب "كوفيد ــ،"19
ولكن األزمة س ّرعت االنطالق في هذه الرحلة وكيفية االنطالق فيها .قد يكون
هذا هو الجانب اإليجابي الذي يمكن االستفادة منه
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مــال
وأعمــال

إدوارد جاالغر ،المدير اإلداري للخدمات المتكاملة لدى شركة سيركو الشرق األوسط

االرتقاء بالكوادر الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل

ـــــــــ

أصبحــت مســألة تزويــد الجيــل المقبــل من اليد العاملــة بالمهارات
واألدوات الصحيحــة للنجــاح أهــم مــن أي وقــت مضــى .وفــي ضــوء
االنتعــاش العالمــي الــذي يعقــب حــاالت اإلغــاق ،ســيكون لزام ـاً
علــى الشــركات والحكومــات والمواطنيــن التكيــف مــع التغييــرات
التــي طــرأت علــى ُســبل العمــل والعيــش والترفيــه .ومــن جهــة
أخــرى ،يُعتبــر ضمــان تثقيــف وتدريــب اليــد العاملــة لتكــون قــادرة
علــى تلبيــة المتطلبــات الجديــدة للعمــاء والتفــوق عليهــا عام ـ ً
ا
بالــغ األهميــة لتوفيــر تجربــة عالميــة المســتوى ومتمحــورة حــول
العميــل بشــكل خــاص.
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وقــد تطــرق إدوارد جاالغــر ،المديــر اإلداري للخدمــات المتكاملــة
لــدى شــركة ســيركو الشــرق األوســط ،وهنــا أبــو خارمــه ،مديــرة
المــوارد البشــرية لــدى ســيركو الشــرق األوســط ،إلــى المهــارات
الالزمــة للكــوادر الوطنيــة فــي عالــم مــا بعــد جائحــة كوفيــد ،19فبعيــداً
عــن الــدور اإليجابــي الــذي تلعبــه التكنولوجيــا واالبتــكارات الحديثــة
فــي تعزيــز تجربــة المســتخدم ،اليــزال العنصــر البشــري ُيســهم
بشــكل كبيــر أيضـاً فــي توفيــر هــذه الخدمــات المباشــرة ،وباختصــار
إننــا بحاجــة إلــى قــوى عاملــة مميــزة توفــر خدمــة رفيعــة المســتوى
للمواطنيــن وكجــزء مــن أجنــدة التوطيــن المعتمــدة فــي اإلمــارات

مــال وأعمــال

سيبقى جوهر الموظف المثالي كما هو

فيما يخص أخالقيات العمل والسلوك
اإليجابي والمهارات المرتبطة بالدور

أن أولئك األشخاص الذين
المنوط به غير ّ

اكتسبوا مهارات جديدة خالل مسيرتهم

المهنية سيمثلون المواهب المشرقة
في عالم ما بعد جائحة كوفيد ــ ١٩

العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية،
يتوجــب علــى مواطنــي الدولتيــن تأديــة دور كبيــر فــي
هــذا المجــال.
تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات المناسبة
بــات التركيــز علــى مجــال التواصــل أكبــر اليــوم
أي وقــت مضــى ،ويُعتبــر ضمــان بنــاء القــوى
مــن ّ
العاملــة الوطنيــة المســتقبلية التــي تملــك المهــارات
الصحيحــة للتواصــل بشــكل فعــال وشــامل عامــ ً
ا
أساســياً ســوا ًء التواصــل المباشــر واحتــرام القواعــد
الجديــدة التــي تتضمــن التباعــد االجتماعــي
واســتخدام أقنعــة الوجــه ،وصــوالً إلــى اســتخدام
التكنولوجيــا المتوفــرة للتواصــل عــن بُعــد.
يُســلط الــدور البــارز الــذي تلعبــه التكنولوجيــا الضوء
علــى الحاجــة إلــى القــوى العاملــة المســتقبلية
الخبيــرة بالتكنولوجيــا والمســتعدة العتمــاد التطــور
الرقمــي ،وتُســهم الروبوتــات وتكنولوجيــا الــذكاء
االصطناعــي فــي رســم مالمــح عالمنــا مــن حيــث
أســلوب العيــش والعمــل والترفيــه ،وال بــد أن
يتكيــف الموظفــون مــع هــذه العقليــة نظــراً للــدور
الكبيــر الــذي يلعبــه هــذا فــي مجــال األتمتــة وقدرتــه
الكبيــرة علــى تعزيــز التجربــة اإلجماليــة للمواطــن.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
ال شــك أ ّن مواهــب المســتقبل القريــب ســتترك أثــراً
مباشــراً علــى تقديــم تجربــة المواطــن ،وفــي حيــن

تركــز الحكومــات علــى تعزيــز الكفــاءات وتحقيــق
الوفــورات ،يبــرز دور القطــاع الخــاص فــي تقديــم
الدعــم الــازم لتطويــر مهــارات المواطنيــن ،وهــذا
بــدوره يدعــم النمــو االقتصــادي وأجنــدة التوطيــن
علــى النحــو الــذي أقرتــه حكومتــا اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.
ولكــن الموضــوع ال يتعلــق بالجائحــة فحســب حيــث
يُعتبــر التركيــز علــى التوطيــن جــزءاً ال يتجــزأ مــن
ثقافتنــا الجوهريــة فــي "ســيركو" وتُمثــل عنصــراً
رئيســياً مــن اســتراتيجيتنا.
بدأنــا بالفعــل فــي التواصــل مــع أبــرز الجامعــات
اإلقليميــة إلطــاق عمليــة التقييــم وتوظيــف ألمــع
المواهــب التــي ســندعمها خــال مســيرتها المهنيــة

مســتقب ً
ال ،ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة نتطلــع إلــى
اســتقبال أربعــة مــن الخريجيــن الموهوبيــن ضمــن
فريقنــا خــال شــهر ســبتمبر .ونحــرص مــن موقعنــا
كشــركة متعــددة الجنســيات علــى ضمــان تأهيــل
المواهــب اإلماراتيــة والســعودية مــن خــال البرامــج
التدريبيــة المكثفــة التــي تلبــي المعاييــر العالميــة،
فضـ ً
ا عــن تعليــم وترســيخ هــذه المهارات األساســية
علــى يــد نخبــة مــن أبــرز المشــرفين القادريــن علــى
تطويرهــا.
تعزيــز ثقافــة التنــوع والمســاواة بيــن
ا لجنســين
تُركــز الــرؤى التــي وضعتهــا الــدول الرائــدة فــي
منطقــة الشــرق األوســط علــى الــدور البــارز الــذي
تلعبــه المــرأة ال ســيما عندمــا يتعلــق األمــر بالســعي
لتحقيــق طموحاتهــا ،وبالتالــي يُعتبــر تعزيــز التنــوع
والمســاواة بيــن الجنســين أمــراً محوريــاً ،ويتحمــل
القطــاع الخــاص مســؤولية كبيــرة تتمثــل فــي تزويــد

تنميــــة

الحكومــات بالقــوى العاملــة الوطنيــة الطموحــة
والمــزودة بكافــة المهــارات والمتنوعــة مــن حيــث
النــوع االجتماعــي.
ويتطلــب االســتعداد للتحديــات التــي ســيواجهها
مجتمعنــا إدراكاً واضحـاً للمهــارات المســتقبلية فــي
أوســاط مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي
مــن القــوى العاملــة ،وال ينبغــي أن تثنينــا التحديــات
التــي ســتمر بهــا االقتصــادات اإلقليميــة والعالميــة
علــى مــدى األشــهر القليلــة المقبلــة عــن تحقيــق
رســالتنا +.فقــد بــات جيــل جديــد مــن المواطنيــن
جاهــزاً لتــرك بصمتــه فــي القطــاع الخــاص مــن
خــال خدمــة أوطانهــم؛ وتتمثــل أولويتنــا فــي لعــب
دورنــا والمســاعدة فــي بلــورة هــذه الغايــة .وفــي
نهايــة المطــاف ،ال بــد لنــا مــن اعتمــاد عقليــة النمــو
لنكــون قادريــن علــى إنجــاز مهمتنــا ،ال ســيما فــي
ظــل هــذا العالــم الــذي تســوده األتمتــة والروبوتــات
وغيرهــا مــن أشــكال االبتــكارات التكنولوجيــة
األخــرى التــي مــن شــأنها االرتقــاء بمجتمعاتنــا

 HUBBأول منصة ومحرك بحث متخصصة باألعمال تنطلق عالمي ًا

ـــــــــ

يمثـــل نمـــوذج أعمال  HUBBأســـلو ًبا جديدًا في الســـوق ،حيـــث يتميز عن منصـــات التجارة األخرى
الخاصة ،حيث تفرض كبرى شركات التجارة اإللكترونية في جميع أنحاء العالم رسوم عمولة تتراوح
بيـــن  %20-5لتقديـــم خدماتها علـــى المنصات الخاصة بها ،وهو نموذج تعـــرض لالنتقاد على نطاق
واسع بعد جائحة "كوفيد ."-19أما أسلوب  HUBBالجديد يقدم خدمة مستدامة ،وخاصة للشركات
الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي يمكنها استخدام المنصة بشكل كامل دون الحاجة إلى
مشاركة األرباح مع أطراف أخرى.
تعـــد  HUBBوجهـــة متكاملـــة لمجموعة مـــن الخدمات ،تشـــمل توصيل الطعـــام ،والعقـــارات ،والتصنيع،
والسيارات ،والسفر ،والبحث عن عمل ،وغير ذلك ،من خالل "تطبيق رئيسي" يتضمن  36صناعة مختلفة.
ومع وجود أكثر من  3,345,889اشـــتراك مســـجل حال ًيا في جميع أنحاء العالم ،فإن منصة  HUBBتهدف
إلى منح المســـتهلكين إمكانية االســـتفادة من الخدمات في كل مكان في العالم باللغة الخاصة في دولهم،
وبغض النظر عن مكانهم .ومن خالل المنصة ،يمكن للمستهلكين البحث عن الخدمات في العالم ،وإزالة
حواجز المسافات والسماح لهم بالوصول إلى األسواق األخرى بطريقة بسيطة وسهلة االستخدام.
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لقـد حصلـت تغّيـرات بنيويـة فـي هيـكل التجـارة الدوليـة خلال
العقـود الثالثـة الماضيـة ،رافقهـا انفتـاح سـهل حركـة التجاريـة
ورأس المـال بيـن دول العالـم ،وتغيـرت علـى أثرهـا األدوار
والمهـام وبـرز دور دول ،منهـا دول ناميـة آسـيوية ،فيمـا تراجـع
دور ونفـوذ دول أخـرى متقدمـة فـي التجـارة الدوليـة ،أمـا دول
الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا فلألسـف لـم تسـتفد بالقـدر
المطلـوب مـن اإلمكانـات الكبيـرة التـي وفرتهـا التجـارة الدوليـة
فـي تطويـر وتنويـع قواعدهـا اإلنتاجيـة ونموهـا االقتصادي بقدر
تراجعهـا وانشـغالها بهمـوم ليـس لهـا صلـة بمسـتقلها االقتصادي
واسـتقرارها االجتماعـي .وكان وراء ذلـك أسـباب أرجعتهـا الـى
مواقـع متأخـرة فـي تصنيـف البنـك الدولـي لممارسـة األعمـال.
باسـتثناء دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة وعـدد محـدود مـن
الـدول ،اسـتطاعت أن تتبنـى سياسـات تنمويـة وتجاريـة ناجحـة
وتتقـدم فـي مؤشـر سـهولة ممارسـة األعمـال وتجـذب رؤوس
األمـوال وتصبـح مركـزا تجاريـا مرموقـا فـي المنطقـة ،ورأس
الخيمـة سـائرة علـى خطـى الدولـة فـي هـذا االتجـاه.
سـنحاول فـي هـذا التقريـر عـرض أهميـة التجـارة الخارجيـة في
اقتصـاد الدولـة واإلمـارة ،ورصـد حركـة الـواردات والصـادرات
خلال السـنوات الخمـس الماضية ،وكذلـك تحديد درجة اعتماد
االقتصـاد المحلـي علـى االسـتيراد ودرجـة انكشـافه علـى العالـم
الخارجـي مـن خلال الفقـرات التاليـة.
أوال -مسـاهمة رأس الخيمـة فـي التجـارة الخارجيـة
للدولـة:
تسعى حكومة رأس الخيمة الى تعظيم الصادرات وخلق موارد
إضافيـة تسـتثمر فـي تنميـة وتنويـع الطاقـات اإلنتاجيـة القائمـة
وتجددهـا وخلـق فـرص عمـل لخفض البطالة ،وتسـعى من خالل
الـواردات إلـى توفيـر متطلبـات التنميـة مـن تكنولوجيـا وبرامـج
ومعـارف متطـورة ومسـتلزمات إنتـاج رأسـمالية ووسـيطة ومـواد
خـام للنهـوض بإقتصـاد اإلمارة ،وجعلـه قادراً على مواكبة التقدم
التكنولوجـي الـذي تشـهده الدولـة ،وفـي هـذا السـياق تمـارس
التجـارة الخارجيـة دوراً محوريـاً فـي تغييـر بنيـة القطاعـات
االقتصاديـة وتمكينهـا مـن تنويـع اإلنتـاج ومصـادر الدخـل ورفـع
معـدالت النمـو .حيـث ارتفعـت قيمـة التجـارة الخارجيـة لإلمـارة
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بنسبة  %12.7خالل الفترة  -2019 2015وبمعدل نمو سنوي  ،%3.2األمر الذي مكنها من رفع مساهمة
اإلمـارة الـى قرابـة ( )% 1مـن إجمالـي التجـارة الخارجيـة غيـر النفطيـة للدولـة فـي عـام  ،2019منهـا (0.5
 )%فـي جانـب الـواردات و %3.3فـي الصـادرات غيـر النفطيـة و ( )%1.3فـي إجمالـي الصـادرات غيـر
النفطيـة للمزيـد أنظـر الجـدول رقـم (.)1
جدول رقم ( :)1ساهمة اإلمارة بتجارة الدولة للسنوات ( 2019 - 2015مليار درهم)
التفاصيل

دولة

اإلمارة

نسبة
املساهمة

السنوات
الواردات

977.9

4.9

0.5

952.1

495.2

2.8

0.6

513.3

0.9

753.5

الصادرات غير النطفية

إعادة التصدير

إجمالي الصادرات

إجمالي التجارة اخلارجية

*2015

382.5

877.7

1855.6

4.9

%

1.3

7.7

12.6

حسب النظام العام * .املصدر :الهيئة االحتادية للتنافسية واإلحصاء.

دولة

اإلمارة

نسبة
املساهمة%

4.9

0.5

1.5

0.3

*2019

240.2

1705.6

0.7

7.9
9.4

14.2

3.3
1.3

0.8

– مركز رأس اخليمة لإلحصاء والدراسات.

ثانيا -هيكل التجارة الخارجية في اإلمارة :2019 2015-
 .1تطور هيكل الصادرات:
حققـت التجـارة الخارجيـة فـي إمـارة رأس الخيمـة معـدل نمـو  %3.2خلال الفتـرة  ،2019 - 2015نتيجـة
للتغيـرات اإليجابيـة التـي حصلـت فـي هيـكل الصـادرات السـلعية .فقـد زادت قيمتهـا اإلجماليـة الـى
 9323.2مليـون درهـم فـي عـام  2019بعـد أن كانـت  7730.0مليـون درهـم عـام  2015محققـة معـدل
نمـو سـنوي  ،%5.2ويعـود سـبب هـذه الزيـادة الـى زيـادة قيمـة الصـادات غيـر النفطيـة التـي أخـذت منحـا
تصاعديـا طـوال الفتـرة بمعـدل نمـو سـنوي فـاق  ،%15علـى عكـس مـا حصـل لقيمـة اعـادت التصديـر
التـي أخـذت منحـا تنازليـا كان حـادا فـي بعـض السـنوات ،منهـا سـنة  2017مقارنـة مـع  2016واسـتمرت
بالنـزول الـى نهايـة الفتـرة ،وبمعـدل نمـو سـنوي سـالب قـارب ( )%9لمجمل الفترة ،أنظـر الجدول رقم ()2
والشـكلين رقـم (.)1
جدول رقم ( : )2تطور التجارة الخارجية في إمارة رأس الخيمة ( 2019 2015-مليون درهم)
التفاصيل
قيمة الواردات (مليون درهم)

2015

2016

2017

2018

2019

معدل النمو

قيمة الصادرات السلعية

4867.8

5343.2

5411.5

4928.9

4887.5

0.1

4901.5

5589.5

5871.1

7671.0

7853.8

15.1

قيمة إعادة التصدير

2828.5

2940.3

2189.7

1712.5

1469.4

()12

إجمالي قيمة الصادرات السلعية

7730.0

امليزان التجاري
إجمالي التجارة اخلارجية
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2862.2

8529.8
3186.6

8060.8
2649.3

4454.6

4435.7

13.7

9383.5

9323.2

5.2

12597.8

13873.0

13472.3

14312.4

14210.7

3.2

م ــال وأعم ــال

 .2تطور هيكل الواردات:
أمـا بالنسـبة الـى الـواردات فقـد شـهدت تطـورات إيجابيـة خلال الفتـرة  2017 2015-محققـة معـدل نمو
سـنوي  ،%5.6غيـر انهـا تراجعـت فـي السـنتين األخيرتيـن مقارنـة بعـام  2017بنسـبة ( ،)%9ومـع ذلـك
حققـت الـواردات معـدل نمـو سـنوي طفيـف بلـغ  %0.1للفتـرة  ،2015-2019أمـا عـن األهميـة النسـبية
للـواردات فـي إجمالـي التجـارة الخارجيـة لإلمـارة فكانـت تمثـل بالمعـدل حوالـي ( )%37لمجمـل الفتـرة،
أنظـر الجـدول رقـم ( )2والشـكل (.)1

دراس ــات احصائي ــة

تسعى حكومة رأس الخيمة الى تعظيم الصادرات

وخلق موارد إضافية تستثمر في تنمية وتنويع

الطاقات اإلنتاجية القائمة وتجددها وخلق فرص

عمل لخفض البطالة ،وتسعى من خالل الواردات إلى

توفير متطلبات التنمية من تكنولوجيا وبرامج ومعارف
متطورة ومستلزمات إنتاج رأسمالية ووسيطة ومواد

خام للنهوض بإقتصاد اإلمارة ،وجعله قادراً على

مواكبة التقدم التكنولوجي الذي تشهده الدولة

ثالثا -التركيبة السلعية للتجارة الخارجية :2019
يتضح من الجدول رقم ( )3الخاص بالتركيبة السلعية لتجارة رأس الخيمة لعام  ،2019الحقائق اآلتية:
 .1أن إنخفـاض نسـبة واردات اإلمـارة مـن المنتجـات الغذائيـة والنباتيـة والمشـروبات والتبـوغ مقارنـة
بنسـبتها فـي الصـادرات التـي تشـكل قرابـة .%50
 .2أن ارتفـاع نسـبة الصـادرات الغذائيـة والمنتجـات الحيوانيـة والمشـروبات والتبـوغ في التركيبة السـلعية
للتجـارة ،تعكـس القـدرة علـى اإلبـداع واالسـتفادة مـن اإلمكانيـات المحليـة فـي تفعيل تجارة اإلمـارة وتنويع
مصـادر دخلهـا وتحقيـق فائض تجاري.
 .3هنـاك ارتفـاع مـع تقـارب نسـبي كبيـر فـي اسـتيراد وتصديـر وإعـادة تصديـر للمنتجـات المعدنيـة
والمعـادن العاديـة ومصنوعاتهـا ومعـدات النقـل وبمعـدل  ،44%ممـا يؤشـر فاعليـة الطلـب الخارجـي علـى
هـذه السـلع فـي تجـارة اإلمـارة كمـا يؤشـر فاعليتهـا فـي واردات اإلمـارة.
جدول رقم ( : )3الهيكل السلعي للتجارة الخارجية لإلمارة عام ( 2019مليون درهم)
التفاصيل

الصادرات غير
النفطية

الواردات

إعادة التصدير

القيمة

%

قيمة

%

قيمة

%

601.1

12.3

3688.7

47.0

161.1

11.0

منتجات معدنية ومعادن عادية ومصنوعاتها
ومعدات نقل

2127.0

43.5

3558.4

45.3

639.0

43.5

منتجات الصناعات الكيماوية واللدائن
ومصنوعاتها واملطاط ومصنوعاته

664.1

13.6

157.1

2.0

128.1

8.7

عجينة اخلشب ونفايات وفضالت ورق وورق
مقوى ومصنوعاته

113.9

2.3

8.1

0.1

2.8

0.2

وأجهزة تسجيل صوتيات ولوازمها وأجهزة بصرية
وفتوغرافية وطبية وأدوات موسيقية ولوازمها

1012.0

20.7

175.6

2.2

314.0

21.4

منتجات نباتي وأغذية ومشوبات وتبوغ

أخرى

369.4

7.6

265.9

3.4

224.4

15.0

اإلجمالي

4518.1

92.4

7587.9

96.6

1245.0

85.0
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 .4أن مجمـوع الفقـرة رقـم ( )1و ( )2مـن هيـكل التجـارة السـلعية لإلمـارة يمثلان  %92مـن إجمالـي
الصـادرات ،و %55مـن إعـادة التصديـر ،االمـر الـذي يعكـس تركـز صـادرات اإلمـارة فـي هـذا النـوع مـن
السـلع ،كمـا يعكـس ارتفـاع الطلـب عليهمـا عمومـا ،واألسـواق المجـاورة خصوصـا .إضافـة الـى أنهمـا

يسـيطران علـى  %56مـن إجمالـي الـواردات.
 .5أن مجمـوع الفقرتيـن ( )3و ( )4يمثلان قرابـة  %16مـن
الـواردات ،وهمـا فـي الغالـب مـواد خـام ووسـيطه ألغـراض
التصنيع ،في حين ال يمثالن سوى  %2.1من إجمالي الصادرات
السـلعية ،األمـر الـذي يعكـس فاعليـة هـذا النـوع مـن الصناعـات
فـي اإلمـارة ودورهمـا فـي إشـباع الطلـب المحلـي.
 .6وينطبـق الحـال أيضـا علـى الفقـرة رقـم ( ،)5إذ تمثـل فـي
غالبيتهـا منتجـات نهائيـة لسـد الطلـب المحلـي ،وبنسـبة تقـارب
 %21مـن إجمالـي الـواردات ،فـي حيـن ال تزيـد نسـبتها فـي
الصـادرات علـى  .%2.2كمـا تنشـط فـي مجـال إعـادة التصديـر
وبنسـبة  %21أيضـا.
رابعا  -التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية :2019
يتضـح مـن بيانـات التوزيـع الجغرافـي للتجـارة الخارجيـة إلمـارة
رأس الخيمـة حسـب المجاميـع الرئيسـية للـدول ،وجـود عالقات
تجاريـة واسـعة مـع العالـم الخارجـي ،وقـد شـملت ( )6مجاميـع
قاريـه وأكثـر مـن ( )168دولـة ،وجـاءت قارة آسـيا علـى رئس هذه
العالقـات ،وتركـزت فـي مجالـي الصـادرات وإعـادة التصديـر
وبنسب مساهمه عالية بلغت ( )%65.6و ( )%68.2على التوالي
زادت على ثلثي الصادرات تقريبا عام  ،2019مسـتبعدين الدول
العربيـة األخـرى كونهـا تشـمل بعـض الـدول العربيـة الواقعـة فـي
قـارة أفريقيـا ،تلتهـا الـدول األفريقيـة غيـر العربيـة ثـم األوروبيـة
وبعدها األمريكية وبنسب  %10.7 ،%11.7و  %6.2على التوالي.
أمـا فـي مجـال الـواردات فجـاءت الـدول األسـيوية-غير العربيـة
بنسـبة ( ،)%44وإذا مـا أضيـف اليهـا حصـة دول مجلـس التعاون
الخليجي التي تسـاهم بـ  %5من واردات اإلمارة لقاربت النسـبة
 %50مـن إجمالـي الـواردات ،تلتهـا الـدول األوروبيـة واألمريكيـة
وبعدهـا الـدول األفريقية-غيـر العربيـة وبنسـب  %11 ،%26و%9
علـى التوالـي أيضـا .وبلغـت واردات اإلمـارة مـن الـدول األسـيوية
غيـر العربيـة  %44مـن إجمالـي الـواردات ،وبالـذات مـن الصيـن
تلتهـا الهنـد فاليابـان وبنسـب  %18و %8.6و %7.4علـى التوالـي،
علمـا بـأن الـواردات مـن األسـواق األمريكية بلغت نسـبتها .%9.3
أنظـر الجـدول (.)4
ومـن الجديـر بالذكـر أن عالقـة اإلمـارة التجاريـة كانـت مرتفعـة
وإيجابيـة مـع دول مجلـس التعاون الخليجي فقد مثلت صادراتها
الـى سـلطنة عمـان باعتبارهـا الشـريك التجـاري األول مـع رأس
الخيمة  18%من إجمالي الصادرات السـلعية ،والكويت الشـريك
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الثاني  %12.4والسـعودية  ،%4.2ثم مملكة البحرين  .%3.6كما بلغت نسـبة واردات اإلمارة من السـلطنة
 %42.6مـن إجمالـي الـواردات مـن دول المجلـس ،والسـعودية  ،%31.3تليهمـا الكويـت والبحريـن .كمـا
تصـدر اإلمـارة مـا نسـبته  %16.4و %2مـن أجمالـي صادراتهـا الـى كل مـن العـراق وروسـيا علـى التوالـي.
وتبـذل راس الخيمـة المزيـد مـن الجهـود مـن أجـل زيـادة الصـادرات وإعـادة التصدير بهـدف تنويع مصادر
الدخل وزيادة االسـتثمار السـتدامة اقتصادها.
جدول رقم ( :)4التجارة الخارجية حسب المجموعات الرئيسية للدول لعام ( 2019مليون درهم)
نوع التجارة
املجموعة القارية

دول مجلس التعاون اخلليجي
الدول العربية األخرى
الدول األسيوية-غير العربية

واردات

%

صادرات

%

240.2

4.9

3000.1

38.2

2153.8

44.1

2148.2

27.4

1269.3

26.0

482.1

6.1

174.0

الدول األفريقية-غير العربية

437.0

الدول األمريكية

553.5

العالم

4887.5

الدول األوروبية
أخرى

59.7

3.6
8.9
11.3
1.2
100.0

1627.3
372.5
177.8
45.8
7853.7

إعادة
تصدير

868.2

%

59.1

20.7

240.0

16.3

4.7

103.3

7.0

2.3
0.6
100.0

134.2
67.1

9.1
4.6

56.6

3.9

1469.4

100.0

04.

0.003

خامسا  -مؤشرات درجة اعتماد االقتصاد المحلي على االستيراد
يقيـس مؤشـر درجـة اعتمـاد االقتصـاد المحلـي علـى التجـارة الخارجيـة أهميـة السـلع المسـتوردة فـي
االقتصـاد المحلـي ،ويمكـن قياسـه حسـابيا بواسـطة الميـل المتوسـط لالسـتيراد ،حيـث تـزداد نسـبة
االعتمـاد بزيـادة تخصـص االقتصـاد فـي انتـاج السـلع والخدمات وكذلك بزيادة حجم النشـاط االقتصادي
والدخـل ،أو بزيـادة االنفـاق االسـتهالكي ألفـراد المجتمـع ،وفـي جميـع األحـوال تـؤدي زيـادات اإلنتـاج أو
الدخـل أو االنفـاق االسـتهالكي فـي الغالـب الـى زيـادة حجـم االسـتيراد ،وعليـه فقـد بلـغ الميـل المتوسـط
لالسـتيراد  %14.5فـي عـام  2015وارتفـع الـى  %15عـام  2017منخفضـا مـن  %15.2عـام  .2016وربمـا
لـم يتغيـر كثيـرا فـي عامـي  2018و.2019
ويمكـن أيضـا قيـاس درجـة اسـتجابة الـواردات للزيـادة فـي الدخـل بواسـطة مرونـة الطلـب الداخليـة علـى
الـواردات ،حيـث تتأثـر المرونـة بنوعيـة الواردات وتزداد بزيادة الواردات من السـلع االسـتهالكية والكمالية
والعكـس صحيـح فـي حالـة زيـادة الـواردات مـن المـواد الخـام والمنتجـات األساسـية .وتقـدر مرونة الطلب
الداخليـة علـى الـواردات أو مـدى اسـتجابة النمـو فـي الـواردات للنمـو فـي الناتـج اإلجمالـي بمقـدار ()5.8
عـام  ،2015وهـذا يعنـي أن زيـادة الناتـج المحلـي اإلجمالـي بنسـبة ( )%1خلال عـام  2015أدت (حسـب
النتائـج) الـى زيـادة مقدارهـا ( )%5.8فـي إجمالـي الـواردات فـي العـام المذكـور .ولكـن قـد يحصـل العكس
الشـي ألن ارتفاع نسـب النمو السـلبية في الواردات لبعض السـنوات،
أحيانا ،ونعتقد بأن هذا مبرر بعض
ْ
رغـم أنهـا غيـر ممكنـه فـي اقتصـاد إمـارة أو دولـه يحصـل فيهـا نمـو فـي الناتـج اإلجمالـي ،ولكـن يحصـل
فـي إمـاره رأس الخيمـة التـي يعتمـد اقتصادهـا بعـض الشـيء علـى األسـواق المحليـة المجـاورة فـي توفيـر
قسـم مـن مسـتلزماتها االسـتهالكية واالنتاجيـة .وهـذا واضـح مـن خلال انخفـاض قيمة الـواردات عموما.
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سادسا  -الميزان التجاري واالنكشاف االقتصادي لإلمارة:
تظهـر المؤشـرات االقتصاديـة إلمـارة رأس الخيمـة وجـود انفتاح
طبيعـي لإلمـارة علـى العالـم الخارجـي ،إضافـة الـى ميـزان
تجـاري موجـب .حيـث يتضـح من الجدول رقـم ( )2أعاله العديد
مـن المؤشـرات الهامـة منهـا:
 .1أن الميزان التجاري لرأس الخيمة كان موجبا وبشكل متزايد
بمعـدل سـنوي  %13.7خلال الفتـرة  ،2015-2019ويعود الفضل
فـي ذلـك الـى ارتفـاع قيمـة الصـادرات غيـر النفطيـة وبمعـدل
نمـو سـنوي  %5.2لنفـس الفتـرة مقابـل ارتفـاع طفيـف فـي قيمـة
الـواردات بمعـدل سـنوي .%0.1
 .2قـارب فائـض الميـزان التجـاري إجمالـي االسـتيرادات فـي
بعـض السـنوات ،خصوصـا فـي عامـي  2018و.2019
 .3يشـير االرتفـاع المسـتمر للصـادرات الـى انفتـاح اقتصـاد
اإلمـارة علـى العالـم الخارجـي عبـر التجـارة الخارجيـة .ويظهـر
ذلـك مـن خلال ارتفـاع مؤشـر االنكشـاف االقتصـادي الـذي بلـغ
معدلـه ( )%38خلال السـنوات  .2017 2015-وربمـا ال يختلـف
هـذا المعـدل كثيـرا فـي السـنوات الالحقـة.
 .4أمـا بخصـوص إنخفـاض قيمـة الـواردات فنعتقـد أنـه يعـود
الـى وجـود إمكانيـات كبيـرة داخـل الدولـة قـادرة علـى االسـتجابة
لمتطلبات سوق اإلمارة من المستلزمات اإلنتاجية واالستهالكية
التـي يحتاجها.
الخـالصـــة
ال تتوقـف آثـار التجـارة الخارجيـة علـى تحريـك القطاعـات
االقتصاديـة ألي بلـد ،بقـدر مـا تحققـه مـن تـوازن بيـن العـرض
والطلـب علـى السـلع والخدمـات والمحافظـة علـى اسـتقرار
األسعار ومعدالت التضخم وبالتالي استقرار العملة واالقتصاد.
وللتجـارة تحديـات سـواء اعتبـرت وسـيلة لتنفيـذ أهـداف التنمية
المسـتدامة أو غيـر ذلـك ،ال تخلـو مـن عقبات .منها ضعف البُنى
التحتيـة ،والمسـافة بيـن الشـركاء التجارييـن ،وارتفـاع تكاليـف
اإلنتـاج والنزعـة الحمائيـة والنقـل الـى غيـر ذلـك ،لـذا يسـتعدي
األمـر التعامـل هـذه التجـارة الخارجيـة بمرونـة وآليـات تجعـل
منهـا أداة فاعلـة تصـب فـي صالـح اقتصاد اإلمـارة والدولة ،على
أال ننسـى الـدور الكبيـر للقطـاع الخـاص وقدراتـه اإلنتاجيـة فـي
هـذا المجـال.

م ــال وأعم ــال

دراس ــات احصائي ــة
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ريادة
األعمـــال

صفية الشحي

فــي الوقــت الــذي أصبحنــا نشــهد فيــه ثــورة ضخمــة فــي وســائل
التواصــل االجتماعــي ،وفــي الوقــت الــذي تالشــت فيــه الحــدود
الجغرافيــة وأصبــح العالــم قاطبــة فــي مرمــى حجرنــا ،طفــى علــى
الســطح مــن جديــد مصطلــح العالمــة الشــخصية،
علــى اعتبــار أن اإلنســان مجموعــة من القدرات والمهارات والســلوكيات
الخاصــة بــه دونــا عــن غيــره والتــي تجعــل لــه بصمــة خاصــة فــي الحياة.
وعليــه وفــي عالــم مزدحــم بــآالف الصــور والمواقــف واألفعــال وردود
األفعــال ،كان لزامـاً علــى كل مــن يهتــم بتــرك بصمتــه الخاصــة والمؤثــرة
فــي محيطــه ،أن يتشــارك المهــارات الخاصــة بــه مــع اآلخريــن ،وأن
يحســن تســويق شــخصه ليُطلــع العالــم علــى قدراتــه الخاصــة ويعرفهــم
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بمــا يتميــز بــه ويجعلــه مختلف ـاً عــن اآلخريــن ،وبالتالــي يعــزز قدرتــه
التنافســية داخــل ســوق العمــل،
وهنــاك العديــد مــن الوســائل التــي يســتطيع بهــا المــرء خلــق عالمــة
شــخصية الفتــة ،ولكــن قبــل ذلــك يجــب عليــه أن يــدرك المعنــى
الحقيقــي لهــذا المصطلــح وأبعــاده.
مجلــة راك بيزنــس التقــت اإلعالميــة اإلماراتيــة المتألقــة صفيــة
الشــحي التــي أصبحــت بفضــل ِجدهــا واجتهادهــا مــن أبــرز العالمــات
الشــخصية فــي عالــم اإلعــام اإلماراتــي،
فكانــت خيــر مــن يحدثنــا عــن مفهــوم العالمــة التجاريــة الشــخصية،
وكيــف يمكــن للفــرد أن يبنــي عالمتــه الخاصــة وكيــف لــه أن يوظفهــا

رواد أعمــــال ملهـمون

صفية الشحي...

كيف تخلق عالمتك الشخصية الالفتة؟
حوار  :مريم حاجي محمد

لخلــق فــرص أفضــل فــي مســيرة حياتــه ،فــكان الحــوار اآلتــي:
انتشــر كثيــر ًا فــي األونــة األخيــرة مفهــوم العالمــة الشــخصية ،ماهــو تعريــف
العالمــة الشــخصية ؟
"العالمــة الشــخصية" مصطلــح حديــث نســبياً ظهــر عــام  1937فــي كتــاب
االقتصــادي والمفكــر الشــهير نابوليــون هيــل " فكــر تــزداد ثــرا ًء THINK AND -
 ،"GROW RICHوقــد حــدد فيــه الكاتــب أدق التفاصيــل التــي نحتــاج لمعرفتهــا
فــي رحلتنــا لبنــاء شــخصيتنا وتطويــر مهاراتنــا واالســتفادة مــن خبراتنــا لتحقيــق
الســعادة والثــراء المعنــوي والمــادي الــذي يتطلــع إليــه كل منــا.
وعليــه فالعالمــة الشــخصية هــي مجموعــة مــن الخطــوات اإلســتراتيجية التــي
يتبعهــا الفــرد بهــدف إيجــاد موقــع اجتماعــي واقتصــادي وأســري وأخالقــي
محــدد ،مــن خــال المحافظــة علــى انطبــاع إيجابــي مبنــي علــى مجموعــة مــن
الخصائــص والخبــرات والقيــم والتجــارب والمهــارات والســلوكيات ،بهــدف
إحــداث تأثيرعنــد فئــة مســتهدفة ودفعهــا للعــودة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن مفهــوم "العالمــة الشــخصية "ارتبــط بعلــوم مختلفــة
أبرزهــا :علــم النفــس ،وعلــم االجتمــاع ،وعلــم االقتصــاد ،وعلــم التســويق وعلــم
اإلدارة ،كمــا أنــه اتصــل بمفاهيــم مختلفــة مثــل :إدارة االنطبــاع ،وإدارة الســمعة
والشــهرة.
كيــف يمكــن للشــخص أن يبنــي هويــة شــخصية متميــزة؟ وهــل هــذا األمــر مرتبــط
بالهويــة التجارية؟
تتمثــل أبــرز خصائــص العالمــة الشــخصية فــي االســتراتيجية التــي يضعهــا
الشــخص انطال ًقــا مــن فهمــه لذاتــه وقدراتــه وفهمــه للمحيــط ،حيــث أن حاجتنــا
لمعرفــة ذواتنــا وتطويرهــا هــي حاجــة ملحــة فــي جميــع األوقــات ،وربمــا كانــت
فتــرات األزمــات العالميــة والشــخصية هــي مــن أهــم الفتــرات التــي يمكــن
تحويلهــا لفــرص ذهبيــة نكتشــف خاللهــا شــخصياتنا وأســاليب بنائهــا وتطويرها
واســتثمار خصائصهــا لمنافعنــا الشــخصية وخدمــة اآلخريــن علــى حــد ســواء.
وفــي مرحلــة متقدمــة مــن بنــاء العالمــة الشــخصية يمكــن أن تتحــول إلــى عالمــة
تجاريــة بحــد ذاتهــا ،حيــث عليــك تســويق مواهبــك وقدراتــك حتــى تجعــل مــن
نفســك عالمــة تجاريــة .وهنــا يدخــل شــق التســويق واإلعــان واإلدارة الماليــة
والتخطيــط التجــاري فــي هيــكل العالمــة الشــخصية ،ومــن األمثلــة البــارزة :
أوبــرا وينفــري ،وفــورد  ،وأندروكارنيجــي وغيرهــم.
هــل ينبغــي أن يمتلــك الشــخص مهــارات معينــة لبنــاء هويــة ذاتيــة وتجاريــة
ناجحــة؟ كلغــة أخــرى ،أوشــهادة أكاديميــة ،أومنصــب ،أوشــهرة؟
لعــل المبتغــى األول مــن بنــاء عالمــة تجاريــة شــخصية هــو خلــق فــرص أفضل في
العمــل والحيــاة ،وعليــه ال بــد أن يمتلــك الفــرد الكثيــر مــن المهــارات المرتبطــة
بصياغــة األهــداف والتخطيــط والتفكيــر االســتراتيجي والتســويق وإدارة

الســمعة واالتصــال ،ولكــن وجــود عالمــة شــخصية قويــة ال يعنــي بالضــرورة
الشــهرة والمــال بقــدر مــا يعنــي القيمــة المضافــة التــي تحدثهــا العالمــة.
ماذا عن الطرق التي يمكن أن أنتهجها في الترويج ألفكاري ومشاريعي؟
بدايــة مــن الضــروري أن أمتلــك الوعــي بمــا لــدي وبمــا يحتاجــه محيطــي،
وتحديــد القيــم واألهــداف الصحيحــة ،والبــد مــن فهــم الجمهــور المســتهدف
ودراســة احتياجاتــه ،ووضــع الهويــة المرئيــة ،وتحديــد المهــارات والخبــرات
التــي ســأفيد بهــا المجتمــع والمحيــط ،وإدارة الســمعة عبــر الشــبكة وخارجهــا،
ومتابعــة التطويــر والتعليــم ،ومــن ثــم اعتمــاد أدوات مبتكــرة إلبــراز األفــكار
الخالقــة التــي امتلــك واإلنجــازات النوعيــة التــي قمــت بهــا.
مــع تطــور وســائل التواصــل االجتماعــي ،وظهــور مفاهيــم جديــدة فــي هــذا
المجــال ،هــل يمكــن أن نعتبرعــدد المتابعيــن والمعجبيــن (الاليــكات) مؤشــر
علــى النجــاح والتميــز؟
مــن المهــم تعزيــز تواجــدك واالهتمــام بحســاباتك اإللكترونيــة علــى اعتبــار أن 80
 %مــن عالمتــك الخاصــة تكمــن فــي ظهــورك علــى شــبكة اإلنترنــت ،وفــي نشــر
محتــوى قــوي واحترافــي علــى المســتويات المهنيــة والشــخصية واالجتماعيــة،
وهــو مــا يعــزز االنطبــاع لــدى اآلخريــن بأنــك خبيــر وتضيــف قيمــة فــي مجالــك.
أمــا بالنســبة لعــدد المتابعيــن و(الاليــكات) فهــذا العنصــر ال يمثــل إال جــزءاً
بســيطاً مــن العمليــة ،ولكــن ال يعــول عليــه فــي قيــاس العالمــة الشــخصية
الناجحــة بشــكل دقيــق ،حيــث مــا يعــول عليــه هــو القيمــة المضافــة واألثــر الــذي
تــم إحداثــه فــي الجمهــور ،وعــودة الجمهــور المســتمرة ،واالنطباعــات اإليجابيــة
وانتشــارها ،إضافــة إلقبــال الشــركات والعالمــات األخــرى علــى التعــاون وبنــاء
العالقــات مــع العالمــة ،وتاليـاً مــدى الظهــور واســتمراريته والحفــاظ علــى نمــط
واضــح وثابــت.

مفهوم "العالمة الشخصية " ارتبط بعلوم مختلفة

أبرزها :علم النفس ،وعلم االجتماع ،وعلم االقتصاد

وعلم التسويق وعلم اإلدارة ،كما أنه اتصل بمفاهيم

مختلفة مثل :إدارة االنطباع ،وإدارة السمعة والشهرة
من أبرز النصائح التي نتلقاها االبتعاد عن تصرفات التقليد "،"COPY & PASTE
ولكــن كثيــر ًا مايحــاول البعــض تمثيــل شــخصية ناجحــة ومشــهورة واالقتــداء بهــا؟
هــل يعتبــر هــذا التقليــد مرفــوض فــي مفهــوم بنــاء العالمــة الشــخصية ؟
التقــدم حصيلــة خبــرات بشــرية مترابطــة ومتتاليــة ،ومــن األكيــد يمكــن االســتفادة
والتعلــم مــن تجــارب اآلخريــن وخصوصــاً فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي،
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رواد أعمــــال ملهـمون

وجــود عالمــة شــخصية قويــة ال يعنــي

بالضــرورة الشــهرة والمــال بقــدر
مــا يعنــي القيمــة المضافــة التــي

تحدثهــا العالمــة ،لــذا عليــك تســويق
مواهبــك وقدراتــك حتــى تجعــل مــن
نفســك عالمــة تجاريــة مســتقلة بعيداً

عــن اإلدعــاء وتمثــل مواقــف اآلخريــن
ومــن المهــم اختيــار األشــخاص مــن نفــس المجــال
ومتابعــة الشــخصيات ذات القيمــة المضافــة فــي
المجتمــع وفــي المجــال ،والحفــاظ علــى أصالــة
الشــخص وعــدم إدعائــه بمــا ليــس فيــه .ولكــن مــن
المهــم أيض ـاً أن تكــون لإلنســان شــخصيته المميــزة
وخصوصيتــه بعيــداً عــن التقليــد المطلــق ،وخلــق
صــورة خاصــة بــه يرغــب فــي تصديرهــا بمصداقيــة
وشــفافية لآلخريــن ،حيــث مــن الضــروري أن يعبــر
عــن ذاتــه الحقيقيــة واألصيلــة بعيــداً عــن االدعــاء
وتمثيــل مواقــف اآلخريــن.
توصيــن دائم ـ ًا بأهميــة التدويــن اليومــي ،فهــل
التدويــن يســاعد الشــخص فــي التخطيــط الناجــح
كــي يبنــي ذاتــه ويعــزز هويــة متميــزة لــه؟
يعتبرالتدويــن اليومــي وبشــكل مســتمر وبأشــكال
مختلفــة مــن األمــور الجوهريــة فــي تطويــر الــذات
والتعلــم المســتمر ،وعليــه أنصــح بالتدويــن ألســباب
كثيــرة منهــا :متابعــة تطورنــا الشــخصي ،واالنعــكاس
والتعلــم مــن التجــارب والمواقــف ،وتوثيــق التجربــة
التعليميــة بحيــث يمكــن العــودة إليهــا فــي أي وقــت،
وحصــد األفــكار اإلبداعيــة وتوليدهــا ،كذلــك لمواجهــة
المشــكالت وحلهــا ،والتخطيــط ومتابعــة تحقيــق
األهــداف ،وحصــر اإلنجــازات وتذكيــر النفــس بالنعــم،
إضافــة إلــى التعالــج بالتدويــن وخصوص ـاً فــي فتــرات
التوتــر واألزمــات.
وأخيــراً علــى اعتبــار أن كل فــرد منــا يمتلــك قصــة
تســتحق المشــاركة مــع اآلخريــن لخلــق رابــط عاطفــي
يجمعــه بهــم ،فــإن التدويــن والنشــر يعتبــران صلــة وصــل
وعامــل ف ّعــال فــي التســويق للعالمــة الشــخصية.
فــي عــام  ،2016تــم تكريمــك كأفضــل إعالمــي فــي
التشــجيع علــى القــراءة ضمــن جوائــز أوائــل اإلمــارات،
فهــل تريــن القــراءة ضــرورة لمــن يريــد أن يجعــل
لنفســه أيقونــة أوهويــة مميــزة عــن اآلخريــن؟
مــن أهــم أســباب نجــاح كل الشــخصيات التــي نعرفهــا
وخصوصــاً القــادة الناجحيــن ورجــال األعمــال
والمبتكريــن والمبدعيــن فــي العالــم هــو تخصيــص
وقــت للتعلــم الذاتــي ،وتعتبــر القــراءة بــكل أنواعهــا
مــن أفضــل أســاليب التعلــم الذاتــي ،ومــن المهــم أن
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يحــرص كل منــا علــى أن يكــون متطــوراً ومتميــزاً فــي
مجالــه،
لهــذا نصيحتــي لــكل إنســان تــواق للتميــز والتقــدم
بــأن يخصــص ثالثيــن دقيقــة علــى األقــل يوميـاً وذلــك
للقــراءة فــي مجــال التخصــص .
نصيحــة أخيــرة الكتســاب عالمــة شــخصية تجاريــة
متألقــة؟
إن العالمــة الشــخصية هــي جــزء مــن تكويــن الفــرد
شــاء أم أبــى ،وبنــاء العالمــة الشــخصية عمليــة
تراكميــة إلنــك ال يجــب أن تتوقــف أبــدأً عــن التطويــر،
فمــن األولــى أن يقضــي األشــخاص أوقاتــاً كبيــرة
مــن عمرهــم فــي تطويــر أنفســهم وتعزيــز مهاراتهــم،
وخصوصـاً فــي عالــم ســريع التغيــر .يجــب اســتيعاب
حقيقــة أن كل شــخص مميــز فــي أمــر مــا ،وموهــوب
فــي شــئ خــاص جــداً يســتطيع هــو فقــط القيــام بــه،
وكل مــا عليــه فعلــه بعــد ذلــك هــو تعريفــه وتحســينه
حتــى يســتطيع اســتخدامه فــي خلــق وانتهــاز الفــرص
المناســبة لــه.
فالعالمــة الشــخصية هــي تكويــن أساســي لنــا فــي
أماكــن العمــل ،محيــط العائلــة والمجتمــع بشــكل
عــام ،وهــي كذلــك واجبنــا األخالقــي أمــام أنفســنا
وطريقتنــا الوحيــدة للتحكــم فــي مســار حياتنــا ..
لذلــك أقــول  :أنــت عالمتــك  ،شــئت أم أبيــت!

صفية الشحي
إعالمية وكاتبة إماراتية
المؤهل العلمي:
 ماجس ــتير ف ــي اآلداب ـ ـ ـ االتص ــال الجماهيري :كليةاالتصال ـ جامعة الشارقة.
 بكالوري ــوس ف ــي الصحاف ــة اإلذاعي ــة والتلفزيونية :كلية االتصال  -جامعة الشارقة.
الخبرات العملية
 رئي ــس قس ــم التس ــويق والتواص ــل االجتماع ــي ف ــيمعهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية
 مدربة معتمدة في مجال فنون التواصل. مع ــدة ومقدم ــة برام ــج تلفزيوني ــة في مؤسس ــة دبيلإلعالم -سما دبي
 كاتبة عمود أسبوعي في صحيفة الخليج.اإلصدارات
عيون الروح المفتوحة ـ خلف المايكروفون ـ ما بعد
اإلع ــام ال ــذي نعرف ــه ـ ـ ـ  4قص ــص أطف ــال | العصفور
الذهبي -مها والورق -لست أنا من فعل ذلك -الصبارة
العطشانة
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رواد أعمــــال مستشــارك القانونــي

قراءة في

المرسوم بقانون اتحادي بشأن االستثمار األجنبي المباشر وقرار
مجلس الوزراء الصادر في شأن تحديد القائمة اإليجابية 3/2

القاضي  /إيهاب القوني
المستشار القانوني المنتدب لدى دائرة التنمية االقتصادية
قاضي بمحكمة راس الخيمة،وعضو لجنة التشريع باإلمارة

إجراءات تأسيس مشروع االستثمار األجنبي
المباشر
تضمـــن المرســـوم بقانـــون فـــي مادتـــه العاشـــرة
شـــروط وإجـــراءات الترخيـــص ،وأصـــدرت وزارة
االقتصاد دليل المستثمر األجنبي وهو دليل عملي
للمتطلبـــات واإلجراءات كما يلي :يقدم المســـتثمر
طلب الموافقة على ترخيص مشروعه إلى السلطة
المختصـــة باالســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فـــي
الحكومـــة المحلية  -وهي فـــي رأس الخيمة دائرة
التنميـــة االقتصاديـــة وفقا ألحـــكام القانون رقم 8
لســـنة  2016بشـــأن تنظيم األنشـــطة االقتصادية
فـــي رأس الخيمـــة .مســـتوفياً الشـــروط والوثائق
ويتـــم الترخيـــص خـــال  5أيـــام عمـــل فقط كحد
أقصـــى وفق مجموعة مـــن الخطوات وفقا ألحكام
القانون رقم  8لســـنة  2016بشأن تنظيم األنشطة
االقتصادية في رأس الخيمة .مســـتوفياً الشـــروط
والوثائـــق ويتم الترخيص خـــال  5أيام عمل فقط
كحـــد أقصـــى وفق مجموعـــة من الخطـــوات هي:
تحديـــد طبيعة النشـــاط فـــي القائمـــة اإليجابية،
تحديد الشكل القانوني من بين األشكال القانونية
المتاحـــة (ذات مســـؤولية محـــدودة أومســـاهمة
خاصـــة بما يتضمن شـــركات الشـــخص الواحد)،
تحديـــد رأس المال بحيث ال يقل عن الحد األدنى
المحدد في القائمة اإليجابية لكل نشـــاط  ،حجز
االســـم التجاري متبوعاً بالشـــكل القانوني للشركة
ثم عبارة اســـتثمار أجنبي مباشر أوما يشير إليها،

الحصـــول علـــى الموافقة الخارجية المســـبقة من
جهـــة ترخيص النشـــاط وهي الجهـــة االتحادية أو
المحليـــة المعنيـــة بترخيص النشـــاط االقتصادي
وتأسيس الشكل القانوني حسب االختصاص مثال
شركة مساهمة خاصة موافقة وزارة االقتصادأخذ
موافقـــة الجهات المنظمة للنشـــاط مثال نشـــاط
فـــي قطاع الصحـــة يحتاج موافقـــة وزارة الصحة،
االنضمـــام إلى نادي شـــركاء التوطيـــن لدى وزارة
المـــوارد البشـــرية والتوطيـــن وإحضـــار مـــا يثبت
تقديم الطلـــب لالنضمام ،الحصول على الموافقة
واســـتالم الرخصة بعد سداد الرسوم من السلطة
المختصة ،فتح حســـاب مصرفي باســـم الشـــركة
(حســـاب تحت التأســـيس) وإيداع مـــا ال يقل عن
 % 20مـــن رأس المـــال ،قيد الرخصـــة لدى وزارة
االقتصاد ودفع الرسوم المستحقة واالنتساب إلى
غرفة التجارة ثم اإلخطار ببدء العمل.
الجهـــات المعنية بالنشـــاط والتي أنشـــاها
المرسوم بقانون اتحادي:
أولـــى هذه الجهات هي وحدة االســـتثمار األجنبي
المباشـــر؛ وهـــي وحدة أنشـــائها المرســـوم بوزارة
االقتصـــاد وأســـند لهـــا مجموعـــة مهـــام أوردهـــا
المرسوم نذكر منها أنه أناط بالوحدة إنشاء قاعدة
بيانات ومعلومات للمشـــاريع االستثمارية األجنبية
في الدولة وتقوم الســـلطة المختصـــة في إمارات
الدولة بتزويد وحدة االســـتثمار ببيانات المشاريع
االســـتثمارية المرخصـــة وفقـــا ألحكام المرســـوم
وتقيد شـــركات االســـتثمار األجنبي المرخص بها
طبقاً للمرســـوم في سجل خاص بوحدة االستثمار
يسمى سجل االستثمار األجنبي المباشر.
وثانـــي الجهـــات التي أنشـــائها القانـــون هي لجنة
االســـتثمار األجنبي المباشـــر وتشـــكل بقـــرار من
مجلس الوزراء برئاســـة وزيـــر االقتصاد وعضوية
ممثلين عن الســـلطات المختصة وأناط المرســـوم
بهـــذه اللجنة الدراســـة ورفع التوصيـــات لمجلس
الـــوزراء بشـــأن القائمـــة اإليجابيـــة المســـموح

بمزاولتهـــا من خالل مشـــروع االســـتثمار األجنبي
المباشـــر وإضافة بعض القطاعات واألنشطة إلى
القائمة الســـلبية وهي التي تتضمن األنشطة الغير
مســـموح باالســـتثمار األجنبي المباشر فيها والتي
أوردهـــا المرســـوم في مادتـــه  7/2و فـــي طلبات
السلطات المختصة بترخيص مشاريع غيرمدرجة
بالقائمـــة اإليجابيـــة وأوجـــب علـــى هـــذه اللجنـــة
أن تراعـــي تحقيـــق عائـــد أفضل وقيمـــة مضافة
لالقتصاد الوطني عند مباشرة اختصاصها.
قرار مجلس الوزراء رقم  16لسنة  2020في شأن
تحديـــد القائمـــة اإليجابية للقطاعات واألنشـــطة
االقتصادية التي يجوز االستثمار األجنبي المباشر
فيها ونسب تملكها.
يســـتند القـــرار الصـــادر عن مجلس الـــوزراء إلى
نص المادة الســـابعة من المرســـوم بقانون رقم 19
لســـنة  2018بشـــأن االســـتثمار األجنبي المباشر
والتـــي أناطت بمجلس الـــوزراء في فقرتيها الثالثة
والخامسة بناء على عرض وزير االقتصاد وتوصية
لجنة االســـتثمار المباشر المشـــار إليها أعاله بإن
يصدر قراراً بالقائمة اإليجابية وأن يتضمن القرار
الشـــكل القانوني الذي يتخذه مشـــروع االســـتثمار
األجنبي المباشر ونسبة ملكية المستثمر األجنبي
ســـواء بنســـبة  % 100أو أية نســـبة تقـــل عن ذلك
والحـــد األدنى لرأس المال للمشـــروع والشـــروط
والضوابـــط والحد األدنى لنســـبة الكوادر الوطنية
العاملـــة فيه والمزايا المتاحة للمشـــروع وأجاز أن
يتضمن القرار استثناء شركات االستثمار األجنبي
مـــن بعـــض أحـــكام قانـــون الشـــركات والقوانيـــن
االتحاديـــة بالدولـــة بمـــا يتفـــق وطبيعـــة مشـــاريع
االستثمار األجنبي المباشر.
القائمة اإليجابية ونسبة التملك المسموح
بها:
تضمنت القائمة اإليجابية في القرار المشـــار إليه
 122نشـــاطاً تشـــمل قطاعات زراعيـــة وصناعات
تحويلية ...يتبع في العدد القادم
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التخطيط المسبق والتواصل مع العمالء ضمان الستمرارية األعمال
يش ــهد العال ــم بأس ــره ف ــي الوق ــت الحال ــي أزم ــة
غي ــر مس ــبوقة ترك ــت آثاره ــا على مختل ــف جوانب
الحي ــاة ،وخصوصـ ـ ًا قطاع ــات الضياف ــة واألطعمة
والمش ــروبات .وعل ــى الرغم من حال ــة عدم اليقين
الت ــي تش ــوب الفترة الراهنة واضط ــرار العديد من
الش ــركات لإلغ ــاق أو حص ــر خدماته ــا بالطلب ــات
الخارجي ــة والتوصي ــل لمن ــازل العم ــاء ،ال يج ــب
الفع ــال
االس ــتهانة بأهمي ــة االس ــتمرار بالتواص ــل ّ
م ــع العم ــاء أثناء الجائحة والتخطيط المس ــبق
لكافة السيناريوهات المحتملة على اختالفها.
أهمية التواصل
كشـــفت نتائج استبيان أصدرته وكالة كانتار مؤخراً
حـــول التوج ّهات اإلعالمية للمســـتهلكين ،عن زيادة
التفاعل في وســـائل التواصل االجتماعي بنسبة 61
 %خالل جائحة كوفيد ،-19بالمقارنة مع مستويات
االســـتخدام العاديـــة ،مـــا يع ّد مؤشـــراً كبيـــراً على
أهميـــة التواصـــل مـــع الجمهور المســـته َدف خالل
هـــذه الفتـــرة .إذ يعـــد التواصل مـــع الجمهور عبر
اإلنترنت أساســـياً في استمرار حضور العالمة في
أذهان العمالء خالل هذه األوقات العصيبة ،ويمكن
تحقيق ذلك بأســـاليب عديدة ،سواء عبر استضافة
دروس تعليم الطهو على منصة إنســـتغرام أو جلسة
أســـئلة وأجوبـــة عبر فيســـبوك ،أو إعادة مشـــاركة
بعض منشورات المستخدمين الفكاهية.
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وهنـــا تؤكـــد جورجـــي ووالمـــز ،المديـــرة اإلدارية
لوكالـــة االتصاالت المتكاملة كاتش إنترناشـــيونال
التـــي تتخذ مـــن دبي مقراً لها" :يُســـهِ م التســـويق
الف ّعـــال للعالمة التجارية في هـــذه الفترة في منح
الشـــركات فرصة أفضل الستقطاب عمالء جدد،
وبالتالي تحقيق النمو واالزدهار عند انتهاء األزمة
الحاليـــة .وينبغي أن تضم إســـتراتيجية التســـويق
الجديـــدة أســـاليب فعالـــة تتـــاءم مـــع الظـــروف
الراهنـــة ،مثـــل الحمـــات المســـتهدفة وطـــرح
الخدمـــات حســـب الموقـــع الجغرافـــي واالرتقـــاء
بخدمات تعزيز نتائج محركات البحث واالستثمار
في التسويق عبر محركات البحث وموقع يوتيوب.
كما يمكن االســـتعانة باألدوات التقليدية في مجال
العالقات العامة ،مثل نشر المقاالت الصحفية في
المنشورات المحلية واإلقليمية.
وعالوة على ذلك ،يمكن لخدمة النشرة االخبارية
عبر البريد اإللكتروني أن تكون أدا ًة تسويقية ق ّيمة
لتحقيـــق هـــذا الغرض ،حيث يشـــير أحـــد تقارير
البيانـــات إلـــى ارتفـــاع مســـتويات قـــراءة العمالء
للرســـائل اإللكترونية من عالمات التجزئة بنســـبة
 %40خـــال الجائحة .لذا ،اآلن هو الوقت األمثل
لمراســـلة العمـــاء عبـــر البريد اإللكترونـــي وبناء
قاعدة بيانات وتعزيز التفاعل معهم وزيادة انتشار
الشركات في أوساط الجمهور المستهدف".

االستعداد للواقع الجديد
يلعـــب التخطيـــط دوراً كبيراً فـــي مختلف جوانب
الحياة ،ومن دونه تزداد فرص الفشل .ويتع ّين على
أصحاب الشـــركات االستمرار بتطوير نهج عملهم
بشكل مسبق لضمان جاهزية شركاتهم
والتخطيط
ٍ
للتعامـــل مع تطورات الوضع الراهن ،إذ يجب على
اإلدارة أن تكون مستعدة للتأقلم مع الواقع الجديد
فور السماح للشـــركات بإعادة االفتتاح .وستصبح
قواعـــد التباعـــد االجتماعـــي وتخفيـــض الســـعة
المســـموحة فـــي المطاعـــم وأركان المشـــروبات
أي أنّ الطلبات
وضعاً طبيعيـــاً في الفترة القادمةْ ،
الخارجية وخدمات التوصيل ستبقى جزءاً رئيسياً
من استراتيجية شركات األطعمة والمشروبات.
وتنصـــح ووالمـــز بأنـــه" :يجـــب تحديـــث خدمات
التوصيـــل والطلبات الخارجية ،ليس فقط للتعامل
مـــع الظروف الراهنة ،بل لمنح الشـــركات المعنية
الفرصـــة للمنافســـة مســـتقب ً
ال بعـــد رفـــع القيود
المفروضـــة بالكامل .كما ســـتلعب قواعد التباعد
االجتماعي دوراً في تثبيط عزيمة العمالء للخروج
وتنـــاول الطعـــام فـــي الخـــارج حتـــى بعـــد افتتاح
وســـيفضل العديد
المطاعم والســـماح بارتيادها.
ّ
منهـــم البقاء في المنزل لتنـــاول الطعام ،لذا يجب
ضمان تم ّيز خدمات التوصيل والطلبات الخارجية،
إلى جانب الحرص علـــى التق ّيد بكافة التوجيهات

والممارســـات المتعلقـــة بالصحة والســـامة أثناء
خدمة الضيوف في المطعم.
ويمكـــن االرتقـــاء بالخدمـــات عبر توســـيع قائمة
الطعـــام وإضافـــة لمســـات مبتكـــرة إلـــى تغليـــف
الطلبـــات الخارجيـــة .وفيمـــا يتم تخفيـــف القيود
على الحركة ،ســـيصبح من المســـموح لمجموعات
أكبـــر بالتج ّمـــع في المنـــازل ،وهنا ينبغـــي التركيز
على تحديث قائمـــة الطلبات الخارجية والتوصيل
باســـتمرار وإضافة العروض العائلية والتشـــاركية
وعروض المجموعات وما شابه ذلك".
اإلجازات المحلية
أشارت نتائج استبيان اإلجازات في المملكة المتحدة
الصـــادر عـــن كابيـــن بوكـــرز لعـــام  ،2020إلـــى أن
اإلجازات المحلية ستلقى إقباالً واسعاً بعد رفع قيود
بشكل كامل ،حيث أفاد  %90من المشاركين
اإلغالق
ٍ
في االستبيان بأنهم يخططون لقضاء إجازتهم في
وجهـــة محليـــة بعد انقضـــاء الجائحة .لـــذا ،يجب
على الشـــركات العاملة في قطـــاع الضيافة تعزيز
نشـــاطاتها التســـويقية وزيادة تفاعلها مع شـــرائح
العمالء التي تتطلّع قدماً لقضاء إجازة مميزة بعد
رفع القيود وانتهاء األزمة.
وتؤكـــد الســـيدة ووالمز قائلـــة" :اآلن هـــو الوقت
األمثل للتعاون والتكاتف ،لذا يجب على الشـــركات
العمل مع بعضها واالســـتفادة من نقاط القوة التي
تتم ّيـــز بهـــا لتعزيز النشـــاط الســـياحي والتجاري
المحلـــي ،مـــن خـــال التعـــاون ضمـــن مجـــاالت
الضيافة والتجزئة واألطعمة والمشـــروبات ،وطرح
باقات وعروض ومبادرات لمختلف األنشـــطة.ومن
خالل العمل ســـوي ًة ،يصبح باإلمكان ترســـيخ اسم
الشـــركة والشـــركات المتعاونـــة األخـــرى بصفتها
عناصـــر ُمك ّملة الســـتقطاب اهتمام المســـتهلكين
باســـتمرار عنـــد زيارتهـــم لهـــذه الوجهـــة لقضـــاء
اإلجازة المحلية".
واختتمـــت حديثهـــا بالقول" :ويمكـــن تحقيق ذلك
من خالل التواصل مع أصحاب الشـــركات القريبة
وترتيب مكالمة أو اجتماع عبر اإلنترنت لمناقشـــة
والسبل الممكنة إلرساء شراكة استراتيجية
األفكار ُ
أو إطالق حمالت تسويقية مشتركة أو مهرجانات
أو غيرهـــا مـــن المبادرات التي تســـهم فـــي تعزيز
االنتعاش والنمو االقتصادي على مســـتوى القطاع
بأكملـــه .وبغـــض النظر عـــن النهج الـــذي تقررون
اتباعـــه أو الحملـــة التســـويقية ال ُمخطط طرحها،
ينبغي الحرص على دعمها باستراتيجية اتصاالت
ذكيـــة وإبداعية تخاطب العمـــاء وتطمئنهم وتؤكد
لهـــم بأن كافة الشـــركات واألنشـــطة التجارية في
المنطقـــة تعطـــي األولوية القصـــوى لصحة الزوار
وسالمتهم
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رواد أعمــــال تطويــر الــذات

النفس البشرية تواقة دائم ًا للمعرفة والتطور ،وحيث اليوجد للمعرفة حدود مع االنفتاح الكبير على
العالم وانعدام الحواجز التي كانت قائمة ،ولعل االطالع على فكر اآلخرين والغرف من ثقافتهم كفيل
بتلقي ــح الثقاف ــات وتقدم المعرفة واالرتقاء بالذات البش ــرية التواق ــة دائم ًا لألفضل في المجاالت كافة،
نق ــدم لك ــم تاليـ ـ ًا مجموعة من الكتب التي س ــتزودكم بالق ــدرة على تطوير الذات للوص ــول إلى األهداف
والغايات التي تسعون إليها:
 48قانون ًا للقوة  -روبرت غرين

يختصــر المؤلــف روبــرت غريــن فــي كتابــه ثالثــة آالف عامــاً مــن التاريــخ
اإلنســاني عبــر قصــص منتقــاة بعنايــة تظهــر كيفيــة اكتســاب المــرء للقــوة ،أو
تفهمــه لهــا مــن مختلــف جوانبهــا أو حمايــة نفســه مــن عســفها وتســلطها أو
الحفــاظ عليهــا وممارســتها بحكمــة وتعقــل ،أو تحييدهــا التقــاء شـ ّرها .يقــدم
غريــن فــي كتابــه هــذا فهمـاً عميقـاً إلســتراتيجيات يتبعهــا اآلخــرون ،وتوفــر لــك
طرائــق كــي تتجنبهــا أو تتعايــش معهــا ،وســواء أكنــت تنــزع إلــى العــدوان أم إلــى
الدفــاع فإنــك ســتجد فــي هــذا الكتــاب فوائــد كبيــرة وقــراءة ممتعــة.
كيف تؤثر في األخرين وتكسب األصدقاء  -ديل كارنيجي
يعــد الكتــاب مرجعــاً شــام ً
ال للتعامــل مــع األخريــن و اكتســاب األصدقــاء،
ويوضــح لــك الســبل حتــى تغــدو مؤثــراً علــى مــن حولــك باإليجــاب .ويؤكــد
الكاتــب أن قــراءة الكتــاب ليســت كافيــة ليحصــل المــرء علــى مبتغــاه منــه ،بينمــا
يعــد التطبيــق أهــم لجنــي المنفعــة والخبــرة ويقــول هنــا المعرفــة التــي يتــم
تطبيقهــا هــي وحدهــا التــي تظــل عالقــة بالذهــن و قــد تــرى أن تطبيــق هــذه
المبــادئ بشــكل دائــم أمــر صعــب و أنــا واثــق مــن هــذا فأنــا الــذي اعــددت
الكتــاب ،فالقواعــد التــي أرســيتها فــي هــذا الكتــاب ليســت مجــرد نظريــات أو
عمــل تخمينــي وحســب إنمــا طبقــت هــذه النظريــات واألعمــال والمبــادئ حرفيـاً
وشــاهدت تطبيقهــا بشــكل يؤثــر ويطــور حيــاة كثيــر مــن النــاس.
ثراء  -نابليون هيل
فكر تزداد ً
يحمــل الكتــاب عنوانـاً آخــراً هــو "فكــر تصبــح غنيـاً" ،ويعتبــر مــن أروع مؤلفــات
نابليــون هيــل ،فقــد قــام بالكشــف عــن مفتــاح الثــروة منــذ حوالــى  80عام ـاً،
حيــث قــام بإجــراء دراســة علــى أكثــر مــن  500مليونيــر عصامــي علــى مــدى 20
عامـاً ،وجمــع معلوماتــه ومالحظاتــه كلهــا فــي هــذا الكتــاب المميــز "ف ّكــر لتــزداد
ثــرا ًء" ،إضافــة إلــى كشــفه عــن ســر بنــاء الثــروة كشــف عــن  30ســبباً رئيســياً
للفشــل ،يمنعنــا مــن الوصــول للثــراء ،ويُؤكــد هيــل  :أن أي شــخص بإمكانــه
تحقيــق الثــروة ،حتــى ولــو كان فقيــراً ،فقــط يجــب عليــه إتبــاع هــذه القوانيــن
ومحاولــة طــرد األفــكار الســلبية .حيــث يقــول "ليــس هنــاك أمــل فــي نجــاح
شــخص ال يملــك غايــة رئيســة أو هــدف محــدد يســعى إليــه" .
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ارسم مستقبلك بنفسك  -براين تراسي
ا رئيســياً
يعــرض برايــن ترايســي فــي كتابــه هــذا عــن اثنــي عشــر مبــدأ وعام ـ ً
مــن أجــل النجــاح فــي الحيــاة وتحقيــق مــا يصبــو إليــه الشــخص مــن أهــداف
وطموحــات وعلــى جميــع المســتويات المختلفــة وبوقــت قياســي متــازم مــع ذلــك
الثبــات واالســتمرار فــي العمــل علــى الهــدف أواألهــداف المرجــوة ومــن هــذه
المبــادئ قــدرات ال حــدود لهــا.
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 ١ 1روج للمنتجـــات أو الخدمات الخاصة بك
عبر قنوات التواصل االجتماعي
إذا كنـــت تمتلك بعض الخدمات التي تجيدها أو
كنت قد أطلقت منتجا جيدا يمكن أن يالقي إقباالً
في السوق ،فإن منصات التواصل االجتماعي تعد
الوســـيلة المثلى للبـــدء بالترويج لتلك الخدمات أو
ذاك المنتـــج .ال يهـــم إن كان لديك عـــدد قليل من
المتابعيـــن فـــي البداية ،فهناك الكثير من الســـبل
لزيـــادة عـــدد متابعيـــك علـــى منصـــات التواصـــل
االجتماعـــي ،و التـــي ســـوف نتطرق إليها بشـــكل
مفصل فـــي مقالنا القادم( :صقـــل الهوية المرئية
لريـــادة وتصـــدر منصـــات التواصـــل االجتماعي)
 .هـــذا وقـــد أصبـــح شـــائعا أن شـــعبية المدونين
باتت ورقة رابحة تســـهم فـــي رواج و بيع خدماتهم
الخاصـــة أو منتجاتهـــم أو منتجـــات وخدمات من
يدعمهم ويرعاهم من شـــركات ،بســـبب شـــعبيتهم
أو شـــهرتهم أو انتشـــارهم ووجودهم الالفت على
منصـــات التواصـــل .كما ثبت من خـــال التحاليل
واالستقصاءات أنه من المرجح أن يشتري أحدهم
منتجـــا أو يقتني خدمة مـــن المدون المفضل لديه
دون غيره! ربما هي فرصتك لتبدأ اآلن!

 2اإلعالنات
أصبحـــت اإلعالنـــات علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة
تحظى بشـــعبية كبيـــرة علما أنه ليـــس بالضروري
أن يكـــون لديـــك الماليين مـــن المتابعين لإلعالن
عـــن خدمـــة أو منتج ما .لـــك أن تتخيل حســـاب/
مدونة رجل ســـبعيني لديه  17000متابع ومعظمهم
مـــن المتقاعديـــن ال اهتمام لهـــم بالربحية وارتياد
المنصـــات اإللكترونية  -هـــذا إذا افترضنا جدال
أن لهـــؤالء اهتمامـــا بارتيادهـــا فـــي األســـاس – و
لكـــن ماذا عن رجل أعمـــال لديه مدونة ب 17000
متابـــع  -نفس العـــدد من المتابعيـــن  -ويتم قراءة
ما ينشـــره من قبل مرتاديـــن جادين من فئة عمرية
تتـــراوح بيـــن  40 25عا ًمـــا لديهـــم شـــغف ونهـــم،
ويمتلكون قدرة شـــرائية للمنتجات والخدمات التي
قـــد يعلن عنها من خـــال تلك المدونة ! لديك كل
الفـــرص والحظـــوظ لتصبح أحد هـــؤالء المدونين
والمشـــاهير! وكما سبق أن أشرنا إلى أنه ليس من
الضـــروري أن يكـــون لديـــك آالف المتابعين للبدء
بريادة منصات التواصل االجتماعي وطرح خدمات
ومنتجات واإلعالن عنها .ال يهم العدد بداية ،فقط
حاول أن تخوض غمار هذه التجربة المجدية!

رواد أعمــــال مهــارات
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فــي الوقــت الــذي تتجــه فيــه كثيــر مــن األعمــال
نحــو االنطــاق عبــر المنصــات اإللكترونيــة ،كان
البــد مــن تحســين صــورة المنتــج الــذي تقدمــه
لعمالئهــا ،وهنــا نضــع بيــن أيديكــم أربــع تطبيقــات
لتحريــر الصــور والتــي ستســاعدكم حتمــاً:

 ... PICSARTيضم أكثر من  3000أداة مع مجموعة
كبيــرة مــن المؤثــرات المميــزة والتــي تم ّكنــك من تعديل
الصــور بالقــص ،الدمــج ،إضافــة نــص ،إضافة خلفيات
وإطــارات مميــزة ،أو حتــى دمــج الرســومات الجاهــزة
والملصقــات ،كمــا يتيــح تحرير مقاطــع الفيديو .

 3الحصول على عموالت من المبيعات
إنهـــا طريقـــة رائعة للربـــح اإلضافي عبـــر قنوات
التواصـــل االجتماعي يمكـــن أن تحققها من خالل
المســـاعدة فـــي بيع منتجات أو خدمـــات جهة ما.
علـــى ســـبيل المثال  ،المســـاعدة في بيع شـــقة أو
الحصـــول على امتيـــاز خاص للوســـاطة التجارية
تخولـــك بتوزيـــع وبيـــع منتجـــات أو خدمـــات مـــا
والحصـــول على نســـبة من أرباح المبيعات .شـــيء
رائـــع  ،أليـــس كذلك؟ إال أنه يجـــدر بالذكر هنا أن
بعض الدول والجهات االقتصادية المعنية فيها قد
تقنن هذه األنشـــطة من خالل متطلبات الحصول
علـــى رخصة مزاولة مثل هذه األنشـــطة للحد من
المضاربـــة في الســـوق .لذا يتعيـــن عليك التحقق
مـــن إمكانيـــة مزاولتك أيا من هذه األنشـــطة على
منصـــات التواصل االجتماعـــي ومراجعة الجهات
المختصة في هذا الشـــأن قبل الشروع في خوض
هذه التجربة.
 4منتجـــات علميـــة وتعليميـــة وتدريبيـــة
ومسابقات!
يمكنك طرح منتجات خاصة بك وبيعها :محتويات

علميـــة وتعليميـــة وتدريبيـــة ،نصائح وإرشـــادات ،
دورات إعـــداد األشـــرطة المصورة ،أو مســـابقات.
يمكن أن تكون المواضيع متنوعة بحســـب اختيارك
ومهاراتـــك و معرفتـــك الضمنيـــة  ،ســـواء كانـــت
رياضيـــة ،أو فنيـــة ،أو صحية  ،أو موضة ،أو تعليم
لغات أو غيرها من المجاالت .الخيار لك والفرص
ال حدود لها!
 5الهدايا و التوزيعات
ليس لديك شيء لتقدمه؟
يمكنك بكل األحوال تقديم شـــيئ مجاني ،ســـواء كان
ذلك جز ًءا من المعرفة أو هدية مهما كانت بسيطة!
مدونتك الشخصية ال تزال غير معروفة؟
ال تقلـــق  ،فهنـــاك دائ ًما مســـاحة للتحســـين وفرصة
لزيادة عدد المتابعين.
مدونتك الشخصية اكتسبت شعبية بالفعل؟
أســـرع وال تفوت فرصة في ترسيخ حضورك و جذب
المزيـــد مـــن المتابعيـــن بتوزيـــع الهدايا مهمـــا كانت
رمزيـــة! فذلك هو جزء من اســـتثمارك في وســـائل
وقنوات التواصل االجتماعي الذي ســـوف يدر عليك
عائدا وأرباحا مجزية طال األمد أم قصر!

 ... EYEEMيتيــح تعديــل الصــور وعرضهــا ومشــاركتها
وبيعهــا إذا أردت ،حيــث يوفــر العديــد مــن األدوات
والفالتــر واألنمــاط لتعديــل الصــور وكلهــا مجانيــة ،كمــا
يوفــر لكــم التواصــل مــع مجتمــع كبيــر مــن المصوريــن
الذيــن يقدمــون لــك المشــورة والنصائــح االحترافيــة.

 ... VSCOيوفــر العديــد مــن الفالتــر وأدوات التحريــر
والميــزات التــي تســاعد علــى إنشــاء بعــض التأثيــرات
القويــة علــى صــورك وتمكنكــم النســخة المجانية من عشــر
إعــدادات مســبقة لتعديــل الصــورة إضافــة إلــى ضبــط كل
مــن تــوازن اللــون األبيــض ،و ،ISOوالتعــرض .EXPOSUR

 ... PIC COLLAGEيم ّكنكــم مــن تحريــر الصــور
ومقاطــع الفيديــو وإنشــاء بطاقــات مجانيــة والرســم
والكتابــة علــى الصــور يدوي ـاً ،كمــا يتيــح لكــم المئــات
مــن القوالــب والتخطيطــات الجاهــزة ،وفيــه اآلالف مــن
الملصقــات والخلفيــات الحصريــة لتعديــل الصــور.
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تكنولوجيـــا

اإلمارات األولى عربيا والثامنة عالميا في مؤشر الخدمات الذكية

ـــــــــ

حلـــت دولة اإلمارات فـــي المركز األول خليجيـــاً وعربياً وفي غرب
آسيا ،والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن األمم
المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات اإللكترونية.
كما حلت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر ،وتقدمت مركزاً
واحداًَ في مؤشـــر المشـــاركة الرقمية ،حيث انتقلت إلى المركز 16
بعدما كانت في المركز  17في الدورة السابقة للمؤشر .2018
وجاء في االستبيان ذاته تحقيق اإلمارات للمركز السابع في مؤشر
البنيـــة التحتية لالتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومات ،وفقـــاً لوكالة
األنباء اإلماراتية "وام".
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وركز االستبيان في دورته الحالية على دور الدول في خدمة أهداف
األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة ،ال ســـيما الشـــعار المرفوع "لن
نتـــرك أحداً خلف الركـــب" ،ودور برامج التحول الرقمي في تضييق
الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجاالت.
وتطرق االســـتبيان إلـــى برامج الحكومات حول العالم في إشـــراك
جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياســـات والبرامج التي
تعود بالنفع على الجميع.
وحققـــت دولـــة اإلمـــارات في المؤشـــر الكلـــي المركـــز  21عالمياً،
علما بأنه مؤشـــر مركب يتألف من مؤشـــرات فرعية هي الخدمات

تكنولوجيـــــا دراســات وآراء

من اإلشارات المهمة في التقرير

أنه وضع دولة اإلمارات في قائمة

الدول الرائدة على مستوى العالم

من حيث مستوى التقدم على

مسار تنمية الحكومة اإللكترونية.
كما وضعها في قائمة أفضل
 50دولة في العالم من حيث

تطبيق المشاركة اإللكترونية
الذكيـــة ،ورأس المـــال البشـــري ،والبنيـــة التحتية
لقطـــاع االتصاالت وتكنولوجيـــا المعلومات فض ً
ال
عن مؤشـــر المشـــاركة الرقمية الذي يندرج ضمن
الخدمات الذكية.
وبهـــذه النتيجـــة تؤكد اإلمارات صدارتهـــا عربياً في
أهم المؤشـــرات المتعلقـــة بالتحـــول الرقمي ،األمر
الذي يعزز عـــن مكانتها العالمية وريادتها في انتهاج
مبادئ حكومة المســـتقبل ،التي تقوم على اســـتيعاب
التقنيـــات المتقدمـــة وفـــي المقدمـــة منهـــا تقنيات
المعلومـــات واالتصـــاالت ،وتوظيفهـــا فـــي تقديـــم
خدمات حكومية سهلة وتفاعلية لجمهور المتعاملين.
كمـــا تؤكـــد النتائج الـــدور العالمي لإلمـــارات في
تطبيق أهداف التنمية المستدامة ،حيث كانت من
أوائـــل الدول التي أنشـــأت منصة متخصصة لهذا
األمر بالتعـــاون مع األمم المتحـــدة وهيئات دولية
ذات صلة.
وبعد اإلمارات حل فـــي المركز الثاني خليجياً في
مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية مملكة البحرين،
تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث،
ثم الكويت رابعاً ،وسلطنة عمان خامساً.
وحلـــت اإلمـــارات رابعـــاً فـــي قـــارة آســـيا فـــي
مؤشـــر الخدمـــات الذكية بعـــد كوريا وســـنغافورة
وكازاخســـتان ،ويتشـــارك مع اإلمارات في المركز
الرابع كل من الصين واليابان.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة
الرقمية بحكومة اإلمارات ،مدير عام الهيئة العامة
لتنظيم قطاع االتصـــاالت " ..على الرغم من حدة
التنافـــس بين الـــدول ،فإن اإلمارات بهـــذه النتائج
تحافظ على موقعها ضمن الدول األكثر تقدماً في
التحول الرقمي".
وأضاف " ..ندرك أنه كلما تقدمنا سيكون التنافس
أصعـــب ،ولكننهـــا بتوجيهـــات قيادتنـــا الرشـــيدة
وبكفاءاتنـــا الوطنيـــة وتجاربنـــا المتراكمة في هذا
المجـــال ،عقدنـــا العزم علـــى أن تكـــون دولتنا من
أفضل دول العالم ،وســـنحقق ذلك بتعاوننا وعلمنا
كفريق واحد"....

استبيان لإلعالميين يؤكد ضرورة تسريع التحول الرقمي

ـــــــــ

أجــرت مؤسســة هتــان ميديــا ،اســتبيانا بلغــت نســبة المشــاركين فيــه مــن العامليــن فــي وســائل اإلعــام
المطبوعــة  ،%48.3فيمــا بلغــت نســبة المشــاركين العامليــن فــي وســائل اإلعــام المرئــي والمســموع ،%33.3
ومــن وســائل اإلعــام الرقميــة .%18.4
وعــن التحــول نحــو الرقمنــة ،يــرى  ،%84.2مــن المــدراء فــي قطــاع اإلعــام المشــاركين فــي االســتبيان ،أن
الوقــت الحالــي يعــد األنســب للتحــول نحــو عمليــة الرقمنــة وتســريعها ،خاصــة فــي ظــل العزلــة التــي تســببت
فيهــا جائحــة كورونــا «كوفيــد  ،»19ويؤيدهــم فــي ذلــك  ،%82.6مــن الك َّتــاب المتعاونيــن ،بينمــا يعتقــد ،%18
مــن إجمالــي المشــاركين أن الوقــت ال يــزال مبكـ ًرا جـدًا لالنتقــال إلــى هــذه الخطــوة.
وعــن التأثيــر العــام علــى أداء فريــق العمــل ،أكــد  ،%52.8مــن المشــاركين فــي االســتبيان ،أن الوضــع الحالــي
لــم يؤثــر بشــكل كبيــر عليهــم أو علــى آليــة عمــل الفريــق ،فيمــا رأى  ،%47.2خــاف ذلــك.

98

 %يرون أن قطاع السينما سيستعيد نشاطه

ـــــــــ

كشــفت "فوكــس ســينما" ،الــذراع الســينمائية التابعــة لشــركة "ماجــد الفطيم"،دارســة اســتقصائية خــال
الفتــرة مــا بيــن شــهري أبريــل ومايــو  ،2020مــن قبــل مجموعــة مخصصــة ألبحــاث الســوق عبــر اإلنترنــت
واســتطلعت  1,240مشــاركاً خــال فتــرة اإلغــاق المؤقــت لصــاالت الســينما والمرافــق الترفيهيــة .وأ ّكــدت
الدراســة علــى أن  %98المشــاركين فــي االســتبان يعتزمــون العــودة إلــى ارتيــاد دور الســينما واالســتمتاع
ـهر مــن إعــادة االفتتــاح.
بعــروض الشاشــة الكبيــرة فــي غضــون أشـ ٍ
ويُعتبــر ارتيــاد الســينما ثانــي أكثــر األنشــطة التــي افتقدهــا المشــاركون فــي االســتبيان ،بعــد تنــاول الطعــام
فــي الخــارج ،خــال القيــود التــي كانــت مفروضــة علــى حركــة وتنقــل األفــراد ،وأشــار  %75أنهــم فــي غايــة
الحماســة ويتوقــون للعــودة إلــى دور الســينما خــال أربعــة أســابيع فقــط مــن إعــادة االفتتــاح ،فــي حيــن أكــد
 %23بأنهــم ســيعودون خــال عــدة أشــهر.
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سيارة  BMW 4 SERIES COUPÉالجديدة جاهزة لإلطالق

ـــــــــ

أمازون تطلـــق 'خدمات أمازون المنزلية' في
اإلمارات العربية المتحدة

ـــــــــ

أعلنت شـــركة أمازون مؤخراً عن إطالق 'خدمات أمازون
المنزليـــة' ( ،)AMAZON HOME SERVICESالخاصيـــة
الجديـــدة على موقـــع  AMAZON.AEللخدمـــات المنزلية
االحترافية التي تســـمح للعمالء بتصفح وشـــراء وجدولة
أكثر من  70خدمة منزلية احترافية مباشـــر ًة على موقع
 AMAZON.AEباتباع خطوات بسيطة.
تضم قائمـــة 'خدمات أمازون المنزلية' الخدمات التالية:
تنظيف المنزل وصيانة وتنظيف أجهزة التكييف والعناية
بالحيوانـــات األليفـــة وغســـيل الســـيارات وتركيـــب أثاث
المنزل وأجهزة  ،RINGباإلضافة إلى الخدمات التي باتت
ضرورية مؤخراً مثل التعقيم المنزلي وتنظيف األثاث.
ويمكـــن للعمـــاء أيضاً طلب خدمـــات التركيب والتجميع
االحترافيـــة عنـــد شـــرائهم المنتجـــات المعنيـــة علـــى
 ،AMAZON.AEمثـــل أجهـــزة التلفزيون وأجهزة المشـــي
والمعدات الرياضية وقطع األثاث ،إضافة إلى المنتجات
الخاصـــة بالعمـــل مـــن المنـــزل مثـــل المكاتب وكراســـي
المكتب .وســـتتوفر خدمات أمازون المنزلية للعمالء في
معظم المناطق في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.
وانطالقـــاً مـــن حـــرص شـــركة أمـــازون علـــى معاييـــر
الســـامة ،فقـــد فرضت علـــى جميع مـــزودي خدمات
أمازون المنزلية اتباع التوجيهات واإلرشادات الصارمة
المتعلقة بالحفاظ على الصحة والسالمة .كما تتماشى
معايير الصحة والسالمة التي تتبعها الشركة مع جميع
التوصيـــات الصـــادرة عن الجهـــات اإلماراتيـــة المعنية
بمواجهة تفشـــي جائحة كوفيد ،-19مثل وزارة الصحة
ووقايـــة المجتمـــع ودائـــرة التنميـــة االقتصادية ،فض ً
ال
عن توصيـــات منظمة الصحة العالميـــة .لالطالع على
خدمات أمازون.WWW.AMAZON.AE/SERVICES ،
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يؤكد الجيل األحدث من الســـيارة الرياضية ذات المقعدين من فئة الســـيارات الفائقة متوســـطة الحجم
علـــى الطابـــع المميز لســـيارة  BMW 4 SERIES COUPÉالجديـــدة كلياً ،مع تركيز كل من مفهوم الســـيارة
بشكل مباشر على توفير متعة القيادة الديناميكية من ناحية ،والتميز الواضح لسيارة الكوبيه الفئة الثالثة
الجديدة من  BMWمن ناحية أخرى .هذا هو الفصل التالي من قصة سيارات كوبيه التي ترويها طرازات
 BMWاألسطورية .موعد إطالق السيارة في السوق ابتدا ًء من أكتوبر .2020
تبدأ عمليات البيع بخمس نماذج مختلفة ،وهي سيارة  BMW M440I XDRIVE COUPÉوالتي تظهر ألول
مـــرة فـــي قمة هذه الفئـــة ،كما تتضمن النماذج المتوفـــرة ً
أيضا محركي بنزين بأربع أســـطوانات ،وأخرى
بمحرك ديزل بأربع أســـطوانات .كما تنضم ســـيارتان بمحركي ديزل بست أسطوانات إلى المجموعة في
مارس  .2021علماً بأن موعد إطالق السيارة في السوق ابتدا ًء من أكتوبر .2020

تتوسع لتشمل اآلن  9دول في الشرق األوسط
إم جي موتور...
ّ

ـــــــــ

تتابع "إم جي موتور" ( )MG MOTORالتوســـعة الســـريعة لشـــبكتها في الشرق األوسط عبر تأكيدها على الشراكة مع
وكيلها المحلّي في المملكة األردنية الهاشـــمية والمتم ّثل بشـــركة "إم جي األردن" (الشركة المعاصرة لتزويد المع ّدات‘
  .)MESCويتمتّع العمالء في الشـــرق األوســـط بإمكانية االســـتفادة من الخدمات االحترافية التي يق ّدمها فريق "إمالمتخصـــص بمجاالت المبيعات وخدمات ما بعد البيع ،إلى جانـــب الحصول على ضمان "إم جي" األفضل في
جـــي"
ّ
المنطقة لم ّدة ست سنوات أو مسافة  200,000كيلومتر.
ومـــع انطـــاق عملياتها فـــي األردن ،تلتزم "إم جي" بالحفاظ على إســـتراتيجية األســـعار المنافِ ســـة التي برهنت عن
نجاحها في باقي دول الشـــرق األوســـط .وتنشـــط "إم جي" حالياً في ثمان دول بالشرق األوسط هي المملكة العربية
السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة ،الكويت ،قطر ،العراق ،البحرين ،لبنان و ُعمان.

تكنولوجيــا

شــــــركات

"دريم سكيب" و"ماجيك بالنيت" و"المستكشفون الصغار" و"آي
فالي دبي" تستأنف أعمالها في دبي

ـــــــــ

أعلنت "ماجد الفطيم" ،الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق،
والمدن المتكاملة ومنشـــآت التجزئة والترفيه على مســـتوى الشـــرق األوســـط
وإفريقيا وآســـيا ،عن اســـتئناف أعمال دريم ســـكيب ،تجربة الواقع االفتراضي
المميـــزة في مـــول اإلمارات ،وماجيـــك بالنيت وآي فالي دبي والمستكشـــفون
الصغار ،وذلك بنا ًء على القرارات األخيرة الصادرة عن اقتصادية دبي.
واتخــذت هــذه الوجهــات تدابيــر وقائيــة واســعة النطــاق ،ووضعــت خططــاً
شــاملة للتعقيــم وااللتــزام بإجــراءات التباعــد االجتماعــي .وخــال فتــرة اإلغــاق
المؤقــت ،أجــرت "ماجــد الفطيــم" دراســة اســتقصائية شــاملة لتحديــد أهــم
تدابيــر الســامة الكفيلــة بضمــان راحــة وطمأنينــة للــزوار عنــد عودتهــم إلــى
ارتيــاد مرافــق التســلية والترفيــه التابعــة لهــا.

شركة داوكس تتوج بلقب "رائد التكنولوجيا" من قبل المنتدى االقتصادي العالمي

ـــــــــ

تـــوج المنتـــدى االقتصـــادي العالمي ،شـــركة داوكس الرائدة فـــي مجال تكنولوجيـــا تبادل البيانات والمشـــغل
ألكبر ســـوق للبيانات ،بلقب "رائـــد التكنولوجيا" ،وانضمت بذلك لمجتمع المبدعيـــن العالميين التابع للمنتدى
االقتصادي العالمي وسوف تساهم داوكس في منصة سياسة البيانات ،وهي مجموعة عمل تقود نهج المنتدى
تجاه سياســـة البيانات وإدارة البيانات ،والهدف هو تصميم ونشـــر أطر سياســـات مبتكرة تتناسب مع اقتصاد
البيانات الجديد والمتكامل عالم ًيا ،من خالل عملية متعددة ما بين أصحاب المصلحة للتعاون بين القطاعين
العام والخاص.
مـــن خـــال برنامـــج يمتد على مـــدى ســـنتين ،يشـــارك رواد التكنولوجيا في تصميـــم وتطويرونشـــر التقنيات
واالبتـــكارات الجديدة ،وتكون هذه الشـــركات مســـتعدة لتؤثر بشـــكل فعال على األعمـــال والمجتمع .ومع هذا
الترشـــيح ،تنضم داوكس إلى صانعي السياســـات وقادة القطاع الخاص للمســـاعدة في تحديد جدول األعمال
العالمي بشأن القضايا الرئيسية.
بهذه المناســـبة صرح الســـيد لوران الفاي الرئيس التنفيذي المشـــارك لداوكس قائال ":يشـــرفنا جدًا أن يتم
تسميتنا ضمن قائمة رواد التكنولوجيا من قبل المنتدى االقتصادي العالمي ،مما يؤكد على أن تبادل البيانات
يلعب دو ًرا محور ًيا في االقتصاد العالمي اليوم".

بينكيو  ...تتيح تقديم عروض تقديمية
السلكية دون عناء

ـــــــــ

أطلقت بينكيو ،الرائدة عالم ًيا في تقنية العرض،
مجموعتها من أجهزة العرض الذكية الالســـلكية
التـــي تعمل بنظـــام األندرويد لشـــريحة األعمال
الصغيرة والمتوســـطة لزيادة كفاءة االجتماعات
االفتراضية والعروض التقديمية الالسلكية.
أتت أحدث إصدارات سلســـلة بينيكيو القياسية
 E600والسلســـلة قصيـــرة المـــدى  E800مـــزودة
بأنظمة بينكيو الذكية التي تمكن أجهزة العرض
الذكيـــة هـــذه مـــن إنشـــاء االجتماعات بســـهولة
إضافة إلى تضمنيهم تطبيقات مفيدة لألعمال.
كما أنها مزودة بتطبيق التحكم الذكي من بينكيو
المصمـــم بعناية فائقـــة لتحويل الهاتـــف الذكي
الخاص بالمستخدم إلى جهاز تحكم ولوحة فأرة
ولوحـــة مفاتيح عـــن بعد لمســـاعدته في توجيه
العرض .وتتميز بخاصية االتصال عبر البلوتوث
لزيادة اإلمكانية الالسلكية لألجهزة ،وفي ضوء
تكلفة هذه الفئة التي يبدأ سعرها من  650دوالر
أمريكـــي ،المزيد من المعلومـــات على الموقع:
HTTPS://BIT.LY/30PA8HU
37 | RAKBUSINESS

سياحــــة

رأس الخيمة أول مدينة على مستوى العالم تحظى باعتماد األمان من "بيرو فيريتاس"
وأول إمارة تتلقى ختم "السفر اآلمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة

ـــــــــ

مـن خلال شـراكتها االسـتراتيجية مـع "بيـرو فيريتـاس" ،قـادت
هيئـة رأس الخيمـة لتنميـة السـياحة تطبيـق مجموعـة مـن إجراءات
الصحـة والسلامة والنظافـة الصارمـة فـي كافـة فنـادق اإلمـارة،
بهـدف تقليـص احتمـاالت تعـرض الموظفيـن والـزوار أليـة مخاطـر
وتعزيـز مسـتويات الثقـة بالوجهـة .وتأتـي الشـراكة بيـن الطرفيـن
ضمانـاً لصحـة اإلجـراءات والعمليـات المطبقـة ،ولترتقـي بمسـتوى
شـهادة "ابق آمناً" التي تمنحها الهيئة للفنادق والمنشـآت السـياحية
فـي مختلـف أنحـاء اإلمـارة ،وذلـك مـن خلال سلسـلة مـن جـوالت
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التدقيـق المسـتقلة التـي أجريـت فـي فنـادق اإلمـارة ،كمـا يتبـع
مركـز الحمـرا العالمـي للمعـارض والمؤتمـرات الـذي تبلـغ مسـاحته
حوالـي  50,000قـدم مربـع ،البروتوكـوالت التفصيليـة التي طورها
المختصـون العالميـون فـي الصحـة والسلامة والنظافـة فـي "بيـرو
فيريتـاس" ليصبـح بذلـك أول منشـأة معتمـدة لالجتماعـات
والحوافـز والمؤتمـرات والمعـارض ( )MICEفـي المنطقـة.
وفـي إنجـاز جديـد يسـهم فـي تعزيـز الثقـة بالقطـاع ،تلقـت إمـارة
رأس الخيمـة أيضـاً ختـم "السـفر اآلمـن" مـن المجلـس العالمـي

سياحـة

تطـويـر

أصبحت رأس الخيمة المدينة األولى

على مستوى العالم التي تحصل

على كل من ملصق االمتثال من
“بيرو فيريتاس” وختم “السفر

اآلمن” من المجلس العالمي

للسفر والسياحة ،اللذان يؤكدان
االلتزام بتطبيق جميع معايير

السالمة وبروتوكوالت التدريب

والنظافة في كافة أنحاء اإلمارة

للسـفر والسـياحة ،وهـو األول مـن نوعـه عالميـاً
فيمـا يخـص النظافـة واألمـان فـي قطـاع السـفر
خصيصا للتعامل مع
والسـياحة حيث تم تصميمه
ً
وبـاء "كوفيـد "-19أو األزمـات المشـابهة ،لتصبـح
بذلـك أول إمـارة علـى مسـتوى الدولـة تحظـى
بهـذا الختـم .وتـم تطويـر هـذه البروتوكـوالت
بالتعـاون مـع أعضـاء المجلـس ومـن ضمنهـم
هيئـة رأس الخيمـة لتنميـة السـياحة ،والروابـط
والمنظمـات الدوليـة السـياحية الرائـدة  ،وذلـك
لضمـان الجاهزيـة التشـغيلية وجاهزيـة الموظفين
ومنـح الـزوار تجربـة سـفر آمنـة إضافـة إلـى تعزيز
الثقـة بقطاعـات السـفر والضيافـة عبـر تطبيـق
السياسـات واإلجـراءات العالميـة المعتمـدة .وتتبع
هـذه البروتكـوالت المبـادئ التوجيهيـة الحاليـة
لمنظمـة الصحـة العالميـة ومراكـز السـيطرة
علـى األمـراض والوقايـة منهـا وستشـهد تحديثـاً
ً
متواصلا تزامنـاً مـع صـدور انبـاء حـول وبـاء

"كوفيـد."19
وبهـذه المناسـبة ،قـال راكـي فيليبـس ،الرئيـس
التنفيـذي لهيئـة رأس الخيمـة لتنميـة السـياحة:
"تزامنـاً مـع اسـتئناف قطـاع السـفر لنشـاطه
وباعتبارنـا هيئـة معنيـة بتنميـة السـياحة ،يتمثـل
دورنـا فـي ضمـان تطبيق المعاييـر الصارمة حفاظاً
علـى صحـة وسلامة زوارنـا ومنحهـم الطمأنينـة
الالزمـة لقضـاء عطلـة ال تنسـى في رحـاب اإلمارة.
ونفخـر بكوننـا أول مدينةفـي العالـم تحظى بشـهادة
اعتمـاد الوجهـة اآلمنـة مـن "بيـرو فيريتـاس"
إضافـة إلـى ختـم "السـفر اآلمـن" مـن المجلـس
العالمـي للسـفر والسـياحة ،ونحـن علـى ثقـة بأنهما
ستسـهمان فـي تعزيـز الثقـة وعـودة الـزوار إلـى
اإلمـارة .ويأتـي هـذا االنجـاز تأكيـداً علـى الجهـود
المتميـزة التـي يبذلها شـركاؤنا في قطاع الضيافة،
والذيـن يحرصـون يوميـاً علـى تطبيـق أعلـى معاييـر
السلامة العالميـة ،بينمـا نعمـل جميعـاً على التأقلم
مـع الواقـع الجديـد فـي القطـاع"

رأس الخيمة
تستقبل زوراها من جديد في أجواء آمنة ومليئة باإلثارة والتشويق

ـــــــــ

افتتحـــت إمارة رأس الخيمة "عاصمة الســـياحة
الخليجيـــة" أبوابهـــا للـــزوار من جديـــد الختبار
إحـــدى أكثر الوجهات الســـياحية تنوعـــاً وتميزاً
فـــي دولـــة االمـــارات العربية المتحـــدة  ،وخلق
ذكريات ال تنســـى ألولئك الباحثين عن المغامرة
أو االســـترخاء أو االســـتمتاع بالطبيعـــة الخالبة
والمناظر الجبلية المذهلـــة ،والمواقع التاريخية
العريقة ،والكثبان الرملية الشاسعة ،والشواطئ
الســـاحرة مما يجعلها بحق وجهة مثالية لعشـــاق
المغامرة ،ومحبي التراث  ،والساعين لالسترخاء
الذيـــن يبحثـــون عن الوجهـــة الصيفيـــة المثالية
لقضاء أجمل األوقات مع عائالتهم وأصدقائهم.
وبالتزامـــن مـــع تطبيـــق برنامـــج التعقيـــم األكبر
واألكثر شـــموالً على مستوى اإلمارة ،قامت هيئة
رأس الخيمـــة لتنمية الســـياحة بتوقيـــع اتفاقية
شراكة اســـتراتيجية مع "بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس" الرائدة
عالمياً فـــي مجاالت االختبار والتفتيش وإصدار
الشـــهادات ،وذلك في إطار حملة برنامج شهادة
االعتماد "ابق أمناً".

وتســـتمر حملة رأس الخيمة للعـــروض الصيفية
الخاصـــة بالعطـــات القصيـــرة لغايـــة31
أغســـطس ،2020وتقـــدم للضيـــوف المقيمين
لمـــدة ثـــاث ليـــال أو أكثر فـــي أي مـــن الفنادق
التـــي يشـــملها العـــرض مـــن فئـــة أربـــع وخمس
نجـــوم ،االســـتفادة مـــن تذكرتيـــن مجانيتين إما
لزيـــارة مزرعة آللئ الســـويدي أو إحدى تجارب
المغامرات الشـــيقة ضمن "قمة جيس للمغامرة"
والتعـــرف علـــى تراث اإلمـــارة العريـــق ووجهات
المغامـــرة المميـــزة .إضافة إلى إقامـــة مجانية
مـــع الوجبات لطفلين من عمر  12عاماً وما دون
بهدف تشـــجيع العائالت من ســـكان الدولة على
اختبـــار تنـــوع العروض الســـياحية فـــي اإلمارة.
كمـــا بإمـــكان للضيوف الذيـــن يحجـــزون إقامة
ليال أو أكثر الدخول تلقائياً في الســـحب
ثـــاث ٍ
الصيفي الكبير والذي يشـــمل جوائز أســـبوعية
قيمـــة إضافة إلـــى الجائزة الكبرى وهي ســـيارة
مرســـيدس بنز ســـي  -كالس  2020مقدمة من
مجموعة قرقاش.
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هيئة موريشيوس للترويج السياحي تكشف عن تدابير احترازية صارمة إلعادة تنشيط القطاع السياحي

ـــــــــ

بعـــد الســـيطرة علـــى جائحـــة كورونـــا والحد من
انتشـــار الفيـــروس مـــن قبـــل الســـلطات الصحية
وحكومـــة موريشـــيوس ،بـــدأت األمـــور ترجع إلى
طبيعتهـــا في الجزيرة الهادئة .ولضمان اســـتمرار
المحافظة على ســـامة الزوار والمقيمين كشـــفت
هيئة موريشـــيوس للترويج الســـياحي عـــن تدابير
احترازيـــة صارمـــة ستســـاهم فـــي إعادة تنشـــيط
القطاع السياحي في الجزيرة.
واتخـــذت هـــذه الخطـــوة فـــي ســـبيل اســـتئناف
األنشطة السياحية بشكل آمن في جميع المنشآت
التابعة للقطاع الســـياحي ،والتي تضمن إرشادات
حازمـــة للمطاعـــم والفنادق والمحالت واألســـواق
التجارية ومالعب الغولف والمرشدين السياحيين
والسياحة البيئية ،وباإلضافة إلى إرشادات خاصة
لألنشطة البحرية واليخوت التجارية.
وذكـــرت هيئة موريشـــيوس للترويج الســـياحي أن
التدابيـــر االحترازيـــة المذكـــورة قـــد بنيـــت علـــى
القواعد األساسية للوقاية الصحية ،وهي الحفاظ
على مستوى عال من النظافة الشخصية وممارسة
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التباعد االجتماعـــي ولبس الكمام أو غطاء الوجه
في األماكن المكتظة.
ففيمـــا يتعلق بالمواصالت العامة ،تخضع مركبات
األجرة للتعقيم بعد كل رحلة ،ولبس الكمام الزامي
للســـائق والركاب ،وعدد الـــركاب محدود للحفاظ
على بعد المسافة بين األشخاص.
وخـــال المكـــوث فـــي الفنـــدق ،يتبـــع العمـــال
والموظفون نظاماً صارمـــاً للحفاظ على نظافتهم
الشـــخصية ونظافة المبنى ومرفقاته ،ومن ضمن
ذلك اســـتخدام نســـبة تركيز المطهرات المناسبة
فـــي المســـابح والنـــوادي الصحية والمســـموح بها
حســـب المعاييـــر الدولية ،وتطهير أدوات غســـيل
الصحـــون والمالبـــس والمكيفـــات بشـــكل معتـــاد
باســـتخدام أحدث الوســـائل وأفضلها .كما ويتوفر
معقم اليدين في جميع األرجاء ويمارس الموظفون
والعمال التباعد االجتماعي ويخضعون هم والزوار
لفحص الحرارة قبل دخولهم إلى منشآت الفنادق.
أمـــا فـــي حمامات الســـباحة فعدد المســـتخدمين
محـــدود والتباعـــد االجتماعي اجباري بين أســـرة

االستلقاء ،وعلى العمال لبس الكمامات واستعمال
المعقم بانتظام.
وأما في منطقة تناول المطاعم فيراعى المســـافة
المناسبة بين كل طاولة وأخرى ،وفي حالة القوائم
المفتوحـــة الختيـــار الضيوف فيقـــدم الطعام عن
طريق الموظفين المجهزين باألدوات الواقية ،وفي
أغلب الحاالت ســـيتم تقديم قوائم الطعام الرقمية
بدالً من الورقية.
وسيتوجب على المرشدين السياحيين تقديم شرح
موجز لعمالئهم حول االرشادات الصحية الالزمة،
ويجـــب عليهم لبـــس الكمامات وممارســـة التباعد
االجتماعي بينهم وبين الزوار دائماً.
أمـــا عـــن باقـــي األنشـــطة الخارجيـــة والبحريـــة
األخرى ،فتتبع التدابير المذكورة لضمان ســـامة
الـــزوار خالل عطلتهـــم ،وضمان اســـتمتاعهم بكل
ما حولهم في جزيرة موريشـــيوس بعد عودتها مرة
أخري في حلة أكثر جماال وصحة وسالمة.
لمعرفـــة المزيد عن موريشـــيوس ،تفضـــل بزيارة:
WWW.TOURISM-MAURITIUS.MU

سياحـــة

وجهتــي

مطعم هانامي جتربة أصيلة من وحي ثقافة مأكوالت الشارع الياباني

ـــــــــ

أعلــن هانامــي ،المطعــم وركــن المشــروبات اليابانــي الحديــث فــي دبــي ،عــن إعــادة افتتــاح أبوابــه رســمياً فــي فنــدق
أنــداز دبــي ذا بالــم ،وســيحظى الضيــوف بفرصــة االســتمتاع بنكهــات أشــهى أطبــاق الشــارع اليابانــي التشــاركية
ومجموعــة مختــارة مــن المشــروبات وإطاللــة بانوراميــة تكشــف أفــق دبــي الســاحر ،كمــا ســينعمون بالطمأنينــة
وراحــة البــال مــع التــزام المطعــم بتطبيــق إجــراءات الســامة التــي تضــع صحتهــم وســامتهم فــي المقــام األول.
وتزخــر قائمــة الطعــام الفاخــرة فــي مطعــم هانامــي بأشــهى األطبــاق المبتكــرة والتــي تختــزل أســرار المطبــخ
اليابانــي ،بمــا فيهــا خيــارات التاكوياكــي وسوشــي النيجيــري ولفائــف الماكــي والمشــاوي علــى الفحــم وغيرهــا مــن
إبداعــات الشــيف يوتــاكا .كمــا تكتمــل روعــة التجربــة مــع تقديــم المطعــم حســومات بنســبة  %40علــى كافــة األطبــاق
لفتــرة محــدودة.
للحجز واالستفسار ،يرجى االتصال على الرقم  04581 4037أو hanami.andazdubaithepalm@andaz.com

يدعو "بومباي بورو" زواره الختبار تجربة ال تنسى مع األطباق الهندية المتميزة!

ـــــــــ

يقــدم بومبــاي بــورو ،الــذي جــاء افتتاحــه برعايــة كاركــول كونســبتس ،واحــدة مــن أكبــر شــركات المطاعــم الرائــدة
فــي الهنــد ،توليفــات عصريــة ومتميــزة مــن األطبــاق الصغيــرة ذات المكونــات الفريــدة واألطبــاق المشــوية
المتنوعــة ،بــدءاً مــن دجــاج بــودي جونتــور ،وهاليــم باتــي مــع خبــز ســافرون شــيرمال ،وصــوالً إلــى آم بابــاد بانيــر،
وأجنحــة الدجــاج بالفلفــل "ناجــا جوســت بيبــر وينجــز" ،والروبيــان المشــوي علــى الفحــم مــع توابــل بانــش فــوران،
والتــي تشــكل الخيــار المثالــي لبدايــة الوجبــة الشــهية والمكونــة مــن أطبــاق كبيــرة وغنيــة بالنكهــات ترضــي
تطلعــات الذواقة.ســيحصل الــزوار عنــد الحجــز المســبق علــى حســم بقيمــة  %10علــى الفاتــورة اإلجماليــة عنــد
اســتخدام الرمــز  ،BB2020ويســتمر هــذا العــرض حتــى نهايــة شــهر يوليــو.
لمزيد من المعلومات حول بومباي بورو ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.bombayborough.in :

عالم كريستال سواروفسكي
ُيدخل زواره في عالم ثلجي ال مثيل
له في غرفة "الضوء الصامت"

ـــــــــ

أعــادت شــركة سواروفســكي افتتــاح عالــم كريســتال
سواروفســكي أحــد أبــرز الوجهــات العائليــة فــي
النمســا ،ومطعــم دانيلــز كريســتال والتــن المرافــق لــه
فــي وقــت ســابق مــن شــهر يونيــو الماضــي.
وكان فريــق عمــل سواروفســكي منشــغ ً
ال خــال
الفتــرة األخيــرة فــي تطبيــق االحتــرازات األمنيــة
الحديثــة والمطابقــة لتوجيهــات المنظمــات الصحيــة
والقوانيــن المحليــة .وقــد تــم تطبيــق هــذه االحترازات
فــي جميــع المبانــي والمرافــق لضمــان ســامة الــزوار
والموظفيــن .كمــا واجتهــد المزارعــون خــال الفتــرة
ذاتهــا فــي تزييــن بســتان العمــاق الــذي يظهــر فــي
عامــه الخامــس بأبهــى حلــة.
وبعــد ســنوات مــن اإلبهــار ،يحتفــل عالــم كريســتال
سواروفســكي بالذكــرى الخامســة والعشــرين
الفتتاحــه بتقديــم غرفتيــن جديدتيــن إلــى تشــكيلة
"غــرف العجائــب" ،حيــث يعمــل الفنانــون العالميــون
علــى دمــج الخيــال والحرفيــة لصنــع تحــف بلوريــة
عجيبــة .ففــي قصــر الكريســتال يشــهد الــزوار ثمــان
ثريــات بلوريــة تســتخدم أحــدث التقنيــات لتســطع
بالتصاميــم الضوئيــة المدهشــة.
وفــي غرفــة "الضــوء الصامــت" ســيتمكن الــزوار
مــن دخــول عالــم ثلجــي ال مثيــل لــه ابتــدا ًء مــن
يوليــو  ،2020ليســتمتعوا بمشــهد الشــجرة البلوريــة
واألنهــار المتأللئــة مــن حولهــا.

وحفاظـاً علــى ســامة الــزوار والموظفيــن ،أعــدت
إدارة سواروفســكي إرشــادات صارمــة مطابقــة
لمتطلبــات الســلطات المحليــة ونصائــح منظمــة
الصحــة العالميــة .ويمكــن قــراءة االرشــادات علــى
الرابــط التالــي https://bit.ly/37P2ERM :
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