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شهدت الدولة خالل فبراير تزامن حدثين مهمين ،تم َّثال بشهر االبتكار والقمة العالمية للحكومات ،وكالهما
يعطي مؤشراً على إستراتيجية الدولة نحو التطلع إلى بناء المستقبل ،لترسيخ مكانتها بوصفها العباً رئيساً
على مسرح يزخر بالتطورات والتقلبات ،ال مكان فيه إ َّال لكل مبادر ومبتكر.
إن تنظيم شـــهر االبتكار ،ودعم مســـاهمة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية له ،عبر ترقية وتطوير
الخدمات الحكومية لتكون في مجموعها ذكية في حدها األدنى ،أصبح مطلباً أساسياً نحو السعي لتحقيق
الريادة المؤسسية ،خاصة مع الحديث عن إدخال تقنيات البلوك تشين والبيانات الضخمة المفتوحة وغيرها
العديد من التقنيات الحديثة التي يزخر بها عالمنا اليوم ،وسوف يشهدها بكل تأكيد مستقب ً
ال وبزخم أكبر.
ومن وحي شهر االبتكار ،ومن ضمن األنشطة المبتكرة والمتميزة التي قامت بها دائرة التنمية االقتصادية
في رأس الخيمة بالشـــراكة مع حاضنة ومســـرعة راك ومؤسســـة دعم األعمال األرمينية ،جرى تنظيم قمة
تقدم
الحـــد البحري لدعم المشـــاريع واألفكار االبتكارية ،وصقل مواهب المتميزين مـــن رواد األعمال ،وقد َّ
للقمة ما يقارب  800طلب من رواد العالم ،فقامت لجنة التقييم بعد الفحص الدقيق للطلبات باختيار أفضل
 60مشـــروعاً ابتكاريـــاً لتوفير فرص التأهيـــل واالحتكاك والفوز بجوائز الدعـــم المالي المقدمة خالل فترة
إنعقاد القمة.
وسعدنا في الفترة ذاتها بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات ،والتي تضمنت مناقشات وجلسات حوارية
التوجه ،من خـــال القيادات العالمية المشـــاركة ،ومن ذوي الثقـــل العالمي في
عالميـــة الطابـــع ،مســـتقبلية
ُّ
مجاالتهـــم كشـــواب والجـــارد ورئيس وزراء الهند مـــودي ،وقدمت الدولة نموذجاً متقدمـــاً في مجاالت دعم
الجهود اإلنســـانية ،فتم تكريم أفضل وزير في العالم من خالل إســـهاماته لبلده ،فض ً
ال عن الجوائز األخرى
ذات الصيت العالمي التنافسي ،وتنوع الفائزون فيها من مختلف قارات العالم.
تحـــدث ســـعادة محمـــد القرقاوي وزير المســـتقبل في حكومة دولة اإلمارات ،فأشـــار إلى أن تســـارع
لقـــد
َّ
التغيرات والتطورات خالل العقد القادم ســـوف يوازي التطورات التي شـــهدتها الــ  3000سنة الماضية ،وما
ســـيحدث فيها من اختفاء الوظائف الحالية بنســـبة  ،% 47وأن البيانات هي نفط المســـتقبل ،وأن ما ســـوف
يســـتثمر عالمياً في الذكاء االصطناعي ســـيفوق ما تم اســـتثماره في التنقيب عن النفط ،فض ً
ال عن إضافة
الذكاء االصطناعي بحلول  2030أكثر من  15تريليون دوالر ،بما يفوق عشرة أضعاف صناعة النفط .وينبئ
المســـتقبل بازدياد قوة الشـــركات من خالل معرفتها بالشعوب أكثر من الحكومات ،مع توقعات بامتداد عمر
اإلنسان في كل عقد لخمس سنوات إضافية.
تنتظرنا تطورات مهولة خالل فترة وجيزة ،وإذا أرادت أمة أن يكون لها كرســـي في ســـباق تحدي المســـتقبل،
فال بد أن تبني منظوماتها متسلحة بأدوات المستقبل ،وحقيق بدولتنا مثل هذه الريادة بجهد قيادتنا وعزيمة
الشباب لنصبو نحو الريادة في حكومة جلُّها من جيل المستقبل وبأدوات المستقبل.
د .عبدالرحمن الشايب النقبي
املدير العام

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

دائرة التنمية االقتصادية برأس اخليمة
الرؤيـــــة:
الريادة في األداء لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
الرســالـــة:

تنظيم النشـــاط االقتصـــادي ومتابعته ودعمـــه وترويجه؛ لتعزيز
التنافسية واإلبداع في التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة،
بالتعاون مع شركائنا في شفافية واحترام متبادل ،باالعتماد على
كوادر وطنية مؤهلة ،ونظم وتقنيات ذات كفاءة عالية.

E info.ded@economic.rak.ae

RAKDED_AE

األهداف االستراتيجيــــة:

» »تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح وتحسينها.
» »المساهمة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومتوازن.
» »تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
» »تعزيز العالقة مع الشركاء والمجتمع.
» »تطوير خدمات الدعم المؤسسي وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار.
» »التميز في تقديم الخدمات واالرتقاء بتجربة المتعاملين.

القيم املؤسسية:

»
»
»
»
»
»

W www.ded.rak.ae

»
التميـــز :نحـــرص علـــى تقديم خدمـــات ذات قيمـــة مضافة تلبـــي احتياجـــات المتعاملين.
»
المسؤولية :نلتزم بمسؤولياتنا تجاه المتعاملين والمجتمع.
»
االحترام :نحيط متعاملينا وشركاءنا وموظفينا بالعناية الكاملة باحترام متبادل.
»
الشفافية :نؤمن بالتواصل الواضح والصريح مع متعاملينا وشركائنا وموظفينا وموردينا.
»
التعاون :نثمن الشراكات وعالقات التعاون مع موظفينا والجهات ذات الصلة.
»
االبداع واالبتكار :توفير بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار.

المحتـويات
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يا ليتنى قمت بالتأمين على ذاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتناول اللقاء مع السيد أندرو سميث ،المدير
التنفيذي لشركة رأس الخيمة الوطنية
للتأمين ،أهمية التأمين للشركات واألشخاص
لحماية ممتلكاتهم وراحة بالهم.

جزيرة المــرجان ...فرص تستقطــب
المستثمرين الدولييــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"يتنامى حجم االهتمام بـجزيرة المرجان لتصبح
مع الوقت واحدة من أبرز وجهات الضيافة في
اإلمارات ،إذ تشكل وجهة سياحية ومجتمعية
نابضة توفر قيمة كبيرة للمستثمرين.

41
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49

 5كتب تضعك على الطريق
الصحيح لالستثمار.
 4تطبيقات لتنظيم وقتك.
 5عادات سيئة يجب التخلص منها.
 5عروض لفنادق ومنتجعات في رأس
الخيمة.
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مرة أخرى
رأس الخيمة في موسوعة غينيس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجربة جبل جيس فاليت ستسلط أنظار
العالم على إمارة رأس الخيمة وتكسبها مكانة
مهمة كوجهة عالمية لسياحة المغامرات.
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ال تكن متردداً ...اقتحـم وغامــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد محمــد إسماعيــل حسن العوض ــي
يلهم الشباب من خالل تجاربه ومشاريعه
في رأس الخيمة ،فماذا قال؟!
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حاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة...
حلــول حقيـــقيـــة لتحديات التكنولوجيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدير الحاضنة  18شركة ناشئة ،وقامت
بمشاركة خبرات كبيرة في تطوير وتوسيع
مشاريعهم لتنافس في سوق العمل.

اإلمارات للمزادات
تعزز ثقة الجمهور في المزايدات الذكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حققت الشركة في عام  2017أكثر عن
مليون و 900ألف مزايدة على  25ألف
سلعة تم بيعها ،وشارك فيها أكثر عن
 1.3مليون مزايد من  226دولة.

آرك ...تقود صناعة الزجاج في
رأس الخيمة نحو العالمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمتلك "آرك" خمسة مصانع حول العالم
أكبرها في فرنسا باإلضافة إلى مصانع
في الواليات المتحدة االمريكية و الصين
واإلمارات العربية المتحدة و روسيا.
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أعمـــدة

35

ﺳﺎﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧ ﻋﻠﻰ أي ﻃﻴﺮان
وﻓﻲ أي وﻗﺖ
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بطاقة ساميلز اإلئتامنية
اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط "ﺳﻤﺎﻳﻠﺰ" ﻣﻊ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻻ ﺗﺤﺼﻰ:
• ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة@
• ﺳﺎﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻋﻠﻰ أي ﻃﻴﺮان وﻓﻲ أي وﻗﺖ
• اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺬروة وﺑﺪون دﻓﻊ أﻳﺔ ﺿﺮاﺋﺐ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﻘﺪ
• دﺧﻮل ﻣﺠﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  800ﺻﺎﻟﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﻚ اµن:
ارﺳﻞ ﻛﻠﻤﺔ "ﺳﻤﺎﻳﻠﺰ" إﻟﻰ 6667
اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ 06-5999999
ﻋﺒﺮ sibsmiles.com

• ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1,500ﻣﺘﺠﺮ

@ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ،ﺑﻄﺎﻗﺔ وورﻟﺪ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد®  399درﻫﻢ /ﺳﻨﺔ ،ﺗﺴﺘﺮد ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺎق  25,000ﺳﻨﻮﻳ

اﺳﺘﺒﺪل ﻧﻘﺎط "ﺳﻤﺎﻳﻠﺰ":
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300,000ﻓﻨﺪق

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  13,000ﻣﻨﺘﺞ

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

أكبــر لوحــــة دعائيــة إعالنية في العــــالم

ـــــــــ

بانوراما اقتصادية

بأكب ــر لوح ــة دعائي ــة وإعالني ــة ف ــي العال ــم ضم ــت
 1563ش ــركة ،دخل ــت دائ ــرة التنمي ــة اإلقتصادي ــة ف ــي
رأس الخيم ــة موس ــوعة األرق ــام القياس ــية "غيني ــس".
وتســـلم الشـــيخ محمـــد بـــن كايـــد القاســـمي رئيـــس
دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي رأس الخيمــة ،شــهادة
موس ــوعة غيني ــس لألرق ــام القياس ــية الت ــي س ــجلت
اللوحـــة كأكبـــر لوحـــة إعالنيـــة بمســـاحة إجماليـــة
قدره ــا  1000مت ــر مرب ــع.
وق ــال الدكت ــور عب ــد الرحم ــن الش ــايب النقب ــي مدي ــر
عـــام دائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة فـــي رأس الخيمـــة
إن هـــذه المبـــادرة تأتـــي ضمـــن ســـياق المبـــادرات
المرتبطـــة باألهـــداف اإلســـتراتيجية للدائـــرة مـــن
الترويـــج لألعمـــال واألنشـــطة التجاريـــة وتعزيـــز
الش ــراكة اإليجابي ــة م ــع ش ــركات ومؤسس ــات القط ــاع
الخـــاص واســـتكماال لمـــا تقـــوم بـــه باقـــي الجهـــات
الحكوميـــة فـــي االمـــارة فـــي هـــذا المجـــال مشـــيرا
الــى أن هيئــة تنميــة الســياحة كانــت دخلــت موســوعة
غينيــس بأكبــر مســار انزالقــي فــي العالــم علــى جبــل
جيــس االمــر الــذي يؤكــد تكامــل الجهــود التــي تبذلهــا

كاف ــة الجه ــات الحكومي ــة للعم ــل ال ــدؤوب والمس ــتمر
عل ــى ترس ــيخ مكان ــة االم ــارة إقليميـ ـاً وعالميـ ـاً ف ــي
كافـــة المجـــاالت والقطاعـــات االقتصاديـــة.
وأكـــد الدكتـــور النقبـــي عـــزم الدائـــرة بالتعـــاون مـــع
الجهـــات الحكوميـــة المحليـــة علـــى تعزيـــز فـــرص
التع ــاون بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص وف ــق أط ــر

منهجي ــة ومؤسس ــية دوري ــة ودائم ــة م ــن أج ــل تحفي ــز
هــذا القطــاع ليأخــذ دوره المنشــود فــي صنــع التنميــة
االقتصاديـــة المســـتدامة.
ويذكـــر أن اللوحـــة ُدشـــنت علـــى كورنيـــش القواســـم
بــرأس الخيمــــة ،وقــد تــم تصميمهــا وبناؤهــا بالتعــاون
م ــع ش ــركة س ــكاي ه ــاي.

اقتصاديــة رأس الخيمــة تحقـق أسـاس االستحقــاق المحاسبــي

ـــــــــ

أطلقــت دائــرة الماليــة بالتعــاون مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة والحكومــة اإللكترونيــة فــي رأس
الخيمــة ،المرحلــة األولــى مــن برنامــج التحــول إلــى أســاس االســتحقاق المحاســبي "ريــادة" وذلــك
تنفيــذاً لتكليــف المجلــس التنفيــذي باإلمــارة ،والــذي ســيكون لــه األثــر علــى تطويــر كفــاءة إدارة
المــال العــام وتعزيــز مســتوى الشــفافية والمحاســبة وتوفيــر معلومــات ماليــة لدعــم صنــاع القــرار.
وأكــد الدكتــور عبــد الرحمــن الشــايب النقبــي مديــر عــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة ،أن حكومــة
رأس الخيمــة تســعى إلــى تطويــر أنظمتهــا الماليــة وفق ـاً ألحــدث المعاييــر الدوليــة وبمــا يواكــب
توجهــات دولــة اإلمــارات وذلــك مــن خــال دعــم مباشــر مــن صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن
صقــر القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى ،حاكــم إمــارة رأس الخيمــة ،وولــي عهــده ســمو الشــيخ
محمــد بــن ســعود القاســمي ،حفظهــم اهلل ،للمســاهمة الفعالــة فــي مســيرة التنميــة المســتدامة
وتعزيــز مســتوى التنافســية التــي تســعى لهــا القيــادة فــي إمــارة رأس الخيمــة .
وأوضــح الدكتــور أحمــد ســعيد الصيــاح مديــر عــام هيئــة الحكومــة اإللكترونيــة بــرأس الخيمــة ،أن
الهيئــة ستســتمر فــي توفيــر التقنيــات واألنظمــة التــي تدعــم متطلبــات الشــراكة لبرنامــج التحــول إلى
أســاس االســتحقاق المحاســبي بشــكل أمثــل.

اإلمــارات تشهـد مرحلــة جديــدة من التنمية والتطوير على المستــوى الحكــومي

ـــــــــ

أ َّكــد صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس
األعلــى ،حاكــم إمــارة رأس الخيمــة ،أن دولــة اإلمــارات برؤيــة وقيــادة
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيـــان ،رئيــس الدولــة،
حفظــه اهلل ،تشــهد مرحلــة جديــدة مــن التنميــة والتطويــر على المســتوى
الحكومــي ،حتــى غــدت دولــة رائــدة فــي العديــد مــن القطاعــات التنمويــة
تتبــوأ مــن خاللهــا مكانــة حضاريــة رفيعــة علــى المســتوى الدولــي.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر
فــي قصــر ســموه فــي مدينــة صقــر بــن محمــد ،مديــري الدوائــر
المحليــة باإلمــارة ،وأعــرب ســموه عــن ارتياحــه ألداء الدوائــر الحكوميــة
باإلمــارة ،معبــراً عــن أملــه فــي أن يكــون عــام  2018عــام خيــر وحقبــة
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جديــدة مــن العطــاء والتنميــة ودفــع مســيرة التطــور والتقــدم فــي الدولــة
بوجــه عــام ،وفــي إمــارة رأس الخيمــة علــى وجــه الخصــوص.
ودعــا ســموه مديــري الدوائــر إلــى بــذل الجهــود كافــة لتحقيــق رؤيــة
اإلمــارة ،وموجهــاً المســؤولين بضــرورة االبتعــاد عــن الروتيــن فــي
أداء األعمــال مؤكــداً علــى أهميــة تســريع اإلجــراءات الحكوميــة أمــام
المتعامليــن وتطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال العمــل الحكومــي.
وتطــ َّرق ســموه إلــى أهميــة االرتقــاء بمســتوى األداء الحكومــي
للدوائــر ،وتعزيــز التنســيق مــع المؤسســات والهيئــات االتحاديــة
فــي اإلمــارة والتواصــل فيمــا بينهــا مــن خــال آليــة موحــدة لعمــل
مشــترك بــروح الفريــق الواحــد وصــوالً للنهــوض بإمــارة رأس الخيمــة.

تعزيــز العالقــات بين راكــز والهنــد

ـــــــــ

افتتحــت مناطــق رأس الخيمة االقتصادية (راكــز) مكتبا جديدا لها
فــي الهنــد في "مجمع بانــدرا كورال" الذي يحتل مكانة اســتراتيجية
مهمة في مومباي.
شــهد حفل االفتتاح حضور ســمو الشــيخ أحمد بن صقر القاسمي،
رئيس مجلس إدارة (راكز) ،وسعادة محمد صالح الطنيجي ،القنصل
العام ،وعدد من ممثلي كبار الشخصيات الحكومية وقادة الصناعة.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدً ا على الدور بالغ األهمية والمتنامي الذي
تحملــه (راكــز) على عاتقهــا باعتبارها وجهة اســتثمارية رائدة أمام
الشــركات الهندية ،مما دعا ما يقارب ثالثة آالف شــركة هندية إلى
اختيارها بفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال ف ّعالة من حيث التكلفة،
وإجــراءات مبســطة ،باإلضافــة إلى الخدمــات اللوجســتية الرفيعة
التي تقدمها ،وقنوات اتصاالتها العالمية.
وجدير بالذكر أن "راكز" موطناً للعديد من الشركات الهندية العاملة
في مجموعة كبيرة من القطاعات ،التي من أبرزها التصنيع والتجارة
والخدمــات اللوجســتية والتعليــم والســياحة والخدمــات والعقارات.
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بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

أكبر حدث في الهواء الطلق
سعــود بن صقــــر
يفتتح " قمــة الحـد البحـري"

ـــــــــ

دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة
دائرة التنمية االقتصادية بر

حيث تبدأ األعمال وترتقي
TEL: 07 2044444 – Fax: 07 2271444
RAKDED_AE

PO.BOX: 10510

info.ded@economic.rak.ae

E

www.ded.rak.ae

W

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم إمــارة رأس الخيمــة،
قمــة الحــد البحــري للشــركات الناشــئة ،والتــي تعقــد
ألول مــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
بتنظيــم مــن حاضنــة ومســرعة أعمــال رأس الخيمــة،
ومؤسســة أرمينيــا للشــركات الناشــئة ،والقيــادات
العربيــة الشــابة فــي رأس الخيمــة ،وذلــك ضمــن
فعاليــات شــهر االبتــكار فــي الدولــة.
وقمــة الحــد البحــري للشــركات الناشــئة هــي حــدث
غيــر رســمي يتــم تنظيمــه علــى شــكل معســكر خيــام
لــرواد األعمــال والشــركات الناشــئة ،وتتبــادل خاللــه
الشــركات الناشــئة ورجــال األعمــال والمســتثمرين
والموجهيــن والمحاضريــن وخبــراء األعمــال نمطــاً
مشــتركاً مــن الخبــرة والمعرفــة ،وهــو بذلــك يعتبــر
أكبــر حــدث فــي الهــواء الطلــق فــي الدولــة.
وعلــى مــدار خمســة أيــام تنوعــت الفعاليــات بيــن
مســابقات العالمــة التجاريــة وورش العمــل وجلســات
التواصــل مــع الموجهيــن الدولييــن وخبــراء الصناعــة،
وشــاركت الشــركات الناشــئة فــي المنافســات علــى
أســاس مراحــل تطورهــا ومجــال عملياتهــا ،وحصلــت
علــى فــرص للترويــج لــدى المســتثمرين والحصــول
علــى اســتثمارات.
حضــر حفــل االفتتــاح الشــيخ أحمــد بــن صقــر القاســمي
رئيــس دائــرة الجمــارك رئيــس مجلــس إدارة هيئــة
مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة "راكــز" ،والشــيخ
محمــد بــن كايــد القاســمي رئيــس دائــرة التنميــة
االقتصاديــة ،والشــيخ صقــر بــن محمــد بــن صقــر
القاســمي الرئيــس األعلــى لنــادي رأس الخيمــة
الرياضــي الثقافــي ،ومعالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد
الزيــودي وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة ،ومعالــي
فاهــان مارتيروســيان وزيــر النقــل واالتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات فــي جمهوريــة أرمينيــا،
وســعادة كيغــام غريبجانيــان ســفير جمهوريــة أرمينيــا
لــدى الدولــة ،وســعادة أرســين كاراميــان نائــب وزيــر
شــؤون الرياضــة والشــباب فــي جمهوريــة أرمينيــا،
باإلضافــة إلــى مــدراء الدوائــر الحكوميــة فــي اإلمــارة.
وتأتــي القمــة برعايــة دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي
رأس الخيمــة وراكــز ،ودائــرة الخدمــات العامــة وجزيــرة
المرجــان والمكتــب اإلعالمــي لحكومــة رأس الخيمــة.

القمة يف أرقام

500
مشــارك

1200
ضيـــف

60

شـركـة ناشئـة

12

دولــة

07

فائزين

44000

دوالر قيمة اجلوائز

تــم علــى هامــش القمــة إطــاق عــدد مــن
المبــادرات الحكوميــة الداعمــة لالبتــكار
و منهــا :
• دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــرأس الخيمــة
تطلــق روبوتــا يقيــس معــدل ســعادة المتعامليــن
وتســهيل إجــراءات المتعامليــن.
• معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي
وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة اعلــن عــن
إطــاق مبــادرة " أكــو ملينيــوم " مــن إمــارة رأس
الخيمــة.
• إطــاق تحــدي استشــراف المســتقبل للمــدن
الخضــراء والوظائــف الخضــراء بالتعــاون مــع
حاضنــة ومســرعة أعمــال رأس الخيمــة.
اتفاقيات تفاهم وتعاون:
• وقعــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــرأس
الخيمــة مذكــرة تفاهــم مــع المؤسســة الوطنيــة
األرمينيــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
وذلــك لبلــورة اتفاقيــة تعــاون مشــترك فــي

مجــال تســهيل األعمــال بيــن الشــركات فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة وجمهوريــة أرمينيــا
خاصــة فــي المجــال االبتــكاري.
كمــا وقعــت حاضنــة ومســرعة أعمــال رأس
الخيمــة عــدة مذكــرات تفاهــم منهــا:
• مذكــرة تفاهــم مــع وزارة التغيــر المناخــي
والبيئــة.
• مذكــرة تفاهــم فــي مجــال دعــم الشــركات
الناشــئة ورواد األعمــال فــي مجــال االســتدامة
واالبتــكار.
• مذكــرة تفاهــم مــع صنــدوق محمــد بــن راشــد
لالبتكار.
• مذكــرة تفاهــم لدعــم للمشــاريع ذات األفــكار
االبتكارية.
• مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة ســعود بــن صقــر
لتنميــة مشــاريع الشــباب يتــم بموجبهــا العمــل
علــى تنظيــم فعاليــات مشــتركة ودعــم مشــاريع
الشــباب المواطنيــن االبتكاريــة والتكنولوجيــة.
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بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

% 99.7

الشـــعور باألمان واالستقرار في رأس الخيمة

ـــــــــ

أ َّكـــد اللواء علي عبـــداهلل بن علوان القائد العام لشـــرطة
رأس الخيمة أنَّ نسبة الشعور باألمان في اإلمارة ارتفعت
خـــال العام الماضـــي  2017لتصل إلى  %99.7مقارنة بـ
% 95.2خـــال عام  ،2016محققة أفضل النتائج على
مستوى الدولة ،حيث انخفض معدل الجرائم المقلقة
محققاً نتائج إيجابية للعام الرابع على التوالي.
وأوضـــح أن القيـــادة تمتلك مبادرات ومشـــاريع تقاس
بمؤشـــرات علـــى أرض الواقـــع ،في مختلـــف الحقول
األمنيـــة والمروريـــة واإلســـتراتيجية والمجتمعيـــة،
وهـــو األمر الذي يصب في ترســـيخ الرؤيـــة والتوجه
اإلســـتراتيجيين لوزارة الداخلية  ،2021 - 2017بأن
تكـــون اإلمـــارات بين أفضـــل دول العالم فـــي تحقيق
األمن والسالمة.
وذكـــر أنَّ المؤشـــرات التـــي تحققـــت العـــام الماضي،
جـــاءت نتيجة الجهـــود الدؤوبة التي بذلتهـــا اإلدارات
والوحدات التنظيمية التابعة لشرطة رأس الخيمة.
وكان لنظـــام «حمايـــة» األمنـــي التقنـــي تأثير مباشـــر
فـــي رفـــع نســـبة الشـــعور باألمان فـــي ربـــوع اإلمارة،
عبر تركيـــب أكثر عن  110.000كاميـــرا مراقبة أمنية
بمختلف المنشـــآت في مختلف مناطق اإلمارة ،بجانب
إنشـــاء «غرفـــة العمليـــات» الجديـــدة المجهـــزة بـ 24
منصـــة ،لتلقي جميع البالغـــات ومراقبة حركة الطرق
فـــي اإلمـــارة بصـــورة حيـــة ومباشـــرة ،ونظـــام اإلنذار
المبكـــر المتصـــل بالبنوك ومحـــال الذهـــب والمراكز
التجارية ،وإطالق «الشـــرطة السياحية» وشروعها في
أداء مهامهـــا بصورة رســـمية منذ بدايـــة العام الحالي
وغيرهـــا مـــن المبـــادرات األخـــرى الـــدور الكبيـــر في
رفع نســـبة الشـــعور باألمان وتحقيـــق النتائج الريادية.

ـــــــــ

«مكــانـي»  ...عنونــة جغرافيـــة جديــدة
أطلقت دائـــرة بلدية رأس الخيمة المرحلة األولى من
مشروع مكاني ،حيث دشن المهندس عبداهلل سمحان
النعيمي مدير القطاع التنفيذي للشؤون الفنية اللوحة
األولى في مقر الدائرة ،وسيتم ترقيم  20ألف عنوان
في اإلمارة ليشمل  ١٦منطقة تقريبــًا.
ويأتي المشروع ثمر ًة للتعاون المشترك الذي تم حول
تطبيـــق هذا النظام مع بلدية دبي ،ويســـاعد التطبيق
على الكشـــف عن أي موقع في اإلمارة بشـــكل أســـهل
وأسرع وأكثر دقة من أي وقت مضى.
ويذكر أن نظام العنونة الجغرافية (مكاني) يعد مكم ً
ال
لنظـــام العنونة التقليدي للمبانـــي ،وال يعتبر بدي ً
ال له،
ويتوافر تطبيق مكاني حالياً لكل من أنظمة األندرويد
واآليفون ،وكذلك من خالل متصفح أجهزة الحاسوب.
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القافلـــة الورديــة تستقبـل  640سيــدة في رأس الخيـمــة

ـــــــــ

اســـتقبلت القافلـــة الورديـــة  640ســـيدة ،وذلـــك خـــال
اســـتضافتها ضمـــن الفعاليـــات المصاحبـــة لمعـــرض
المأكوالت الوطنية والذي نظمته دائرة التنمية االقتصادية
في رأس الخيمة على كورنيش القواســـم ،بحضور الشيخ
محمد بن كايد القاســـمي رئيس الدائرة ،وبمشـــاركة 26
صاحب مشـــروع من رخص الغـــد المخصصة للمواطنين
لدعمهم في المضي بالمشاريع المختلفة.
ويعد المعرض الذي امتد لمدة  18يوما ،باكورة األنشطة
التحفيزيـــة والداعمـــة التـــي تقدمها الدائـــرة ألصحاب
رخـــص الغـــد في هـــذا العـــام ،ويأتـــي ضمـــن الخطط
التشغيلية إلدارة تطوير األعمال في الدائرة والتي تهدف
إلبـــراز إمكانيات وقدرات أصحاب هذه الرخص والعمل
علـــى تطويـــر عملهم ،حيث تحـــرص اإلدارة على دعمهم

من خـــال تنظيم هذه المعارض والمهرجانات لتســـويق
منتجاتهم ،وتمنح رخص الغد للمواطنين لمدة  3سنوات
وتتميـــز بإجراءتها البســـيطة وقلـــة تكاليفها حيث يمكن
استخراجها في ذات يوم التقديم.
وتأتي مشـــاركة مســـيرة القافلة الورديـــة ضمن فعاليات
المعرض لرفع الوعي لدى اإلناث بضرورة إجراء الفحص
الدوري والمبكر عن ســـرطان الثـــدي ،إلى جانب تنظيم
عـــدد من األنشـــطة والفحوص والمحاضـــرات التوعوية
الموجهـــة للمشـــاركين في أروقـــة المعرض ،وقد شـــهد
المعرض تواجد عيادة لألسنان والعيون مزودة باالجهزة
والكـــوادر الطبيـــة النجـــاز الفحوصـــات للزائرين ،حيث
وصل عدد األشـــخاص الذين اســـتفادوا من الفحوصات
الطبيـــة فـــي عيـــادة األســـنان أكثـــر عن  400شـــخص.

بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

أنــدرو سميــث
المدير التنفيذي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين

ال تقل

“يا ليتني قمت بالتأمين على ذاك”

خطى مدروسة تستلهم التجارب العاملية وجتاري املتطلبات احمللية ،استطاعت شركة رأس
عرب
ً
اخليمة الوطنية للتأمني أن تتبوأ مكانة مرموقة يف سوق التأمني املتنامي باستمرار ،وحتولت من
رائد إقليمي حقيقي يف ميدان التأمني.
شرك ِة حملي ٍة مغمورة إىل ٍ
حوار :خـولة إبراهيــم

الكيانــات التجاريــة إلــى جانــب االحتياجــات الشــخصية لألفــراد.

أندرو سميث ...المدير التنفيذي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين
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وللمزيــد عــن شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن ومــا تقدِّمــه مــن
خدمــات فــي قطــاع التأميــن التقــت مجلــة راك بيزنــس بالمديــر التنفيــذي
للشــركة آنــدرو ســميث ،الــذي تحـ َّـدث بدايــة عــن دور التأميــن الــذي أخــذ إذاً ..كيف نساهم بتوعية الناس بثقافة التأمين وضرورته في حياتهم؟
يالمــس كل فعاليــات الحيــاة علــى اختالفهــا ،وعــن أهميتــه قــال «بــات التثقيــف هــو مفتــاح تعزيــز إدراك أهميــة التأميــن؛ فــي كثيــر مــن األحيــان
التأميــن جــزءاً مهمــاً ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة لألشــخاص علــى ســوف تســمع" :كنــت أتمنــى لــو قمــت بالتأميــن علــى ذاك" ،وعليــه
الصعيديــن الشــخصي والمهنــي ،وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة تغيــر فالتأميــن ال يــزال مهمـاً وذا صلــة باحتياجاتنــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى،
تأثيــر التأميــن فــي حياتنــا واتســعت دائرتــه بشــكل كبيــر ،ولكــن الحاجــة وفــي رأيــي أن العالــم الــذي نعيــش فيــه اليــوم يتطلــب قبــوالً أكبــر وفهم ـاً
أشــمل وأعمــق للتأميــن ،ولذلــك
األساســية إلــى "الحمايــة" ال تــزال
تحتــاج صناعــة التأميــن إلــى إيجــاد
رئيــس
قائمــة ومرتبطــة بشــكل
ٍ
علــى الرغــم مــن أن بعــض املؤسســات
طــرق مبتكــرة لطــرح حلــول جديــدة
بــه ،حيــث يســتمر التأميــن فــي
واألشــخاص يعتقــدون أن التأمــن ليــس
ذات صلــة بالســوق.
توفيــر راحــة البــال علــى الرغــم
واليــوم فــي دولــة اإلمــارات حيــث
مــن أن بعــض المؤسســات ،وكذلــك
أولويــة ،إال أنــه يف حالــة حــدوث كــوراث
شــهدنا التأميــن اإللزامــي مثــل
األشــخاص ،يعتقــدون أنَّ التأميــن
توفــر
التــي
هــي
التأمــن
صناعــة
فــإن
تأميــن الســيارات ،وفــي بعــض
ليــس أولويــة ،ولكــن عندمــا تحــل
القدرة الالزمة إلعادة البناء أو االستبدال
اإلمــارات التأميــن الصحــي ،نجــد
الكــوارث غالب ـاً مــا تكــون صناعــة
أنَّ هنــاك نســبة مرتفعــة لقبــول
التأميــن هــي التــي توفــر القــدرة
التأميــن ،وهــذا هــو الدافــع وراء نهــج "يجــب أن يكــون" بــدالً مــن نهــج
الالزمــة إلعــادة البنــاء أو االســتبدال».
كيــف نقــوم بالتأميــن؟ وعلــى مــاذا نؤ ِّمــن؟ هــي مفاهيــم تتغ َّيــر باســتمرار "الحاجــة ألن يكــون".
وتتك َّيــف مــع احتياجــات المؤ َّمــن عليــه ،وغالب ـاً مــا يكــون مــن أولوياتهــا،
مــاذا تقــدِّ م" رأس الخيمــة للتأميــن" مــن خدمــات ،ومــا الــذي يميــز
ولــذا يجــب أن يبقــى التأميــن ذا صلــة وثيقــة بهــا.
نحــن نــرى زيــادة اســتخدام التكنولوجيــا لتقديــم حلــول التأميــن فــي خدماتكــم عــن غيرهــا مــن الشــركات األخــرى؟
حيــن أنَّ العمــاء يبحثــون باســتمرار عــن القيمــة مقابــل المــال .وال يــزال شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن هــي واحــدة مــن أكثــر مــن  60شــركة
التأميــن جــزءاً مهم ـاً مــن الحيــاة ،وســيواصل القيــام بــدور مهــم لــكل مــن تأميــن ســواء محليــة أو دوليــة تعمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

ومــن األساســي لنمونــا أن نم ِّيــز بيــن عروضنــا ،حيــث إنَّ أســاس
بنائنــا يعتمــد علــى أربــع نقــاط محوريــة ،وهــي :العميــل ،التكنولوجيــا،
الجمهــور ،الســعر.
وقــد اســتثمرت شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن بشــكل كبيــر
فــي قطــاع التكنولوجيــا ،أل َّنهــا ســتكون القائــد فــي الســوق ،ســواء
كان ذلــك مــن خــال األجهــزة أو مــن خــال التطبيقــات التــي توفــر
الخدمــات الداخليــة والخارجيــة.
َّ
ولعــل واحــدة مــن المميــزات الرئيســية لدينــا تطبيــق الهاتــف
ً
المحمــول ،حيــث قمنــا بتطويــر عمليــة نافــذة ومباشــرة بــدءا مــن
عــرض الســعر حتــى خطــوة الدفــع ،ويتــم مــن خاللهــا إرســال
الوثائــق مباشــرة إلــى العميــل ،فــي حيــن يتــم تحصيــل الدفــع أثنــاء
تمتعهــم بالراحــة فــي منازلهــم أو مكاتبهــم بلمســة زر.
وحالي ـاً نقــدم ك ً
ال مــن تأميــن الســيارات والتأميــن الصحــي عبــر
تطبيقنــا علــى الهاتــف المحمــول ،وخــال عــام  2018ســنضيف
بعــض الخدمــات األخــرى.
كيف تنافسون في سوق زاد فيه عدد الالعبين في مجال التأمين؟
ال تــزال شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن قــادرة علــى
المنافســة فــي قطــاع التأميــن المكتــظ ،ونركــز فــي صميــم عملنــا
علــى خدمــة العمــاء ،ففــي الوقــت الــذي نوفــر فيــه خدمــات رقميــة
فإ َّننــا كذلــك نقــدم لهــم الفرصــة للتحــدث إلــى أحــد مستشــارينا
المتميزيــن بخبرتهــم فــي خدمــة العمــاء.
ً
فــي الوقــت الحاضــر نحــن نعمــل مــن  6:00صباح ـا حتــى 11:00
مســا ًء علــى مــدار األســبوع ،وقريب ـاً ســوف نصــل إلــى  24ســاعة
عمــل .المرحلــة الرقميــة هــي المرحلــة األخــرى التــي نركــز عليهــا
لتعزيــز موقفنــا التنافســي.
نحــن نشــهد اليــوم تحــول العديــد مــن القطاعــات الصناعيــة نحــو
عــروض أكثــر رقميــة ،وهــذا ال يوفــر فقــط خدمــة أكثــر كفــاءة
للعميــل حيــث يمكننــا االســتفادة مــن تحســين الكفــاءة ،ولكــن ال
يــزال االبتــكار فــي المنتــج والخدمــة هــو التحــدي الحاضــر لهــذه
الصناعــة ،ولــدى شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن فريــق
متخصــص وذو خبــرة يبحــث عــن منتجــات جديــدة ومثيــرة يمكــن
أن تعــزز أكثــر مــن عروضنــا وتقــدم لعمالئنــا خيــارات أوســع.
ومــع تحــركات وتقلبــات الســوق فــإنَّ شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة
للتأميــن تعمــل علــى ضمــان قدرتنــا علــى المســاعدة بتقديــم
الحلــول المناســبة بالســعر المناســب.
فــي الوقــت الــذي يطــال فيــه التطــور التقنــي مناحــي الحيــاة كافــة،
طوعتــم التقنيــة لتســهيل العمــل وتســخيره لخدمــة العمــاء؟
كيــف َّ
تضــع شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن التكنولوجيــا فــي طليعــة
أعمالهــا ،ســواء مــع العميــل أو داخليـاً .لقــد قمنــا باالســتثمار بكثافــة
فــي الســنوات الماضيــة لكــي نبقــى علــى صلــة بــك ِّل تطــور جديــد،
ومــن ث ـ َّم تلبيــة متطلبــات الســوق ،كمــا نقــوم باســتمرار علــى تطويــر
طــرق تطبيــق التكنولوجيــا ،وعلــى مــدى العاميــن الماضييــن أدخلنــا
نظــام تطبيــق التأميــن علــى نطــاق المؤسســات ،مــن المــوارد البشــرية
حتــى التمويــل ،واالكتتــاب ،والمطالبــات وإعــادة التأميــن ،وبوجــود
تطبيــق التأميــن المتكامــل أصبــح لــدى شــركة رأس الخيمــة للتأميــن
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آندرو بول سميث
ـــــــــــــــــ

تقدم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين
خدمات تأمين السيارات والتأمين الصحي
عبر تطبيقها على الهواتف المحمولة

اإلمكانيــة لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة لســوق التكنولوجيــا ،ويتيــح
الوصــول عــن بعــد لشــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن بــكل
سالســة.
اليــوم تمتلكــون ســمعة طيبــة جــداً ،وخصوص ـ ًا فــي مجــال تأميــن
الســيارات بســبب التســهيالت والخدمــات المضافــة ،مــاذا عــن
مجــاالت الخدمــات والمنتجــات األخــرى عبــر اإلنترنــت؟
تلتــزم شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن بتطويــر وتعزيــز
المزيــد والمزيــد مــن الخدمــات عبــر اإلنترنــت وعبــر تطبيقنــا
للهاتــف المتحــرك .ونحــن نقــدم حالي ـاً ك ً
ال مــن خدمــات التأميــن
علــى الســيارات والتأميــن الصحــي علــى شــبكة اإلنترنــت بشــكل
مباشــر ،بــدءاً مــن االســتعالم المبدئــي حتــى اكتمــال عمليــة الدفــع،
ك ُّل شــيء بلمســة زر.
وخــال عــام  2018ســتتم إضافــة المزيــد مــن المنتجــات إلــى
عروضنــا علــى شــبكة اإلنترنــت وتطبيــق الهاتــف المتحــرك ،وهــذه
ســوف تشــمل بوليصــة ســفر وبوليصــة منــزل جديدتيــن.
ونحــن نواصــل تطويــر خدمــات تطبيــق الجــوال التــي مــن شــأنها
تعزيــز تجربــة العميــل .وتلتــزم شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة
للتأميــن بــأن تكــون الرائــدة فــي مجــال خدمــات التطبيقــات عبــر

تلتــزم شــركة رأس اخليمــة
الوطنيــة للتأمــن بــأن تكــون
الرائــدة يف جمــال خدمــات
التطبيقــــــات عــر اإلنتــــرنت
والهاتــف احملمــــول داخــل
ســــوق التأمــــن فـــي دولـــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة

اإلنترنــت والهاتــف المحمــول داخــل ســوق التأميــن فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
كيــف تحمــي شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن نفســها مــن
خروقــات البيانــات أو الهجمــات الســيبرانية؟
لقــد اســتثمرت رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن فــي أحــدث األجهــزة
والتطبيقــات لحمايــة األعمــال والعمــاء مــن انتهــاكات البيانــات
والهجمــات اإللكترونيــة ،حيــث إنــه مــن الضــروري اتخــاذ موقــف
الحمايــة المطلقــة فــي جميــع األوقــات ،لقــد اســتثمرنا ببســاطة
لضمــان بــذل كل جهــد ممكــن لحمايــة بياناتنــا.
نحــن نأخــذ موقفـاً جــاداً مــع البيانــات وعملياتنــا وإجراءاتنــا لدعــم
التوعيــة بالخروقــات المحتملــة للبيانــات والهجمــات اإللكترونيــة،
وقــد أكدنــا أيضـاً أن أي مخاطــر مرتبطــة بفقــدان البيانــات أو تلــف
البيانــات ســوف تكــون محميــة مــع تأميــن مناســب ضــد المخاطــر
اإللكترونيــة ،وفــي حيــن أن هــذا "إجــراء بعــد الحــدث" إال أ َّنــه يوفــر
مســتوى مــن الراحــة واالطمئنــان فــي حالــة اســتهداف األعمــال.
كيــف تبقــى شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن علــى علــم
بأحــدث األنشــطة االحتياليــة علــى التأميــن؟ وكيــف تكافحهــا؟

نحــن نأخــذ نهجــاً اســتباقياً جــداً بخصــوص أنشــطة االحتيــال
المتعلقــة بالتأميــن ،وقــد وضعنــا تدابيــر صارمــة لمنــع أو تقليــل
األنشــطة االحتياليــة المحتملــة ،حيــث ســاعدت إجــراءات مثــل
"األعــام الحمــراء" ،وتحليــل البيانــات ،وتدخــل النظــام والعالقــة
الوثيقــة مــع الســوق .ســاعدت شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة
للتأميــن علــى فهــم الميــول المتغيــرة لالحتيــال علــى التأميــن كمــا
مكنتنــا مــن أن نكــون فــي الطليعــة.
وهكــذا نعمــل جاهديــن فــي شــركة رأس الخيمــة الوطنيــة للتأميــن
علــى دعــم نم ِّوهــا وتطورهــا المســتقبلي ،ونســعى دوم ـاً للمحافظــة
علــى موقعهــا المتقـدِّم فــي صناعة التأمين محلياً وإقليميـاً وعالمياً.

درجت رأس الخيمة الوطنية للتأمين في ســـوق أبو ظبي لألوراق
ُأ ِ
عضو مؤسـِـــس في الصنـــــــــدوق العربـــي لتأمين
الماليـــة وهي
ٌ
جمعيـــة اإلمـــارات للتأميـــن.
أخطارلحـــرب ( )AWRISوفـــي
ِ

ُ
عضو في االتحاد العام العربي للتأمين ()GAIF
والشركة كذلك
ٌ

وفي االتحاد األفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين (.)F.A.I.R

يمل ــك آن ــدرو خب ــر ًة واس ــعة ف ــي
التأمي ــن التقلي ــدي واإلس ــامي
بالمملك ــة المتح ــدة والش ــرق
األوس ــط ،وكان مس ــؤو ًال ع ــن
تطوي ــر مؤسس ــات ف ــي س ــوق
خدمات التأمين ،وقد شمل ذلك
تطوي َر منتجات ،وإقام َة سالس ــل
إم ــداد ،وتلبيـ ـ َة المتطلب ــات
التنظيمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـات لضبط
س ــاعد عل ــى وضع آلي ـ ٍ
إصدار التقارير المالية لمراقبة
األنش ــطة اليومي ــة ،وعل ــى
مراجعة إس ــتراتيجيات التأمين،
والتف ــاوض على اتفاقي ــات إعادة
التأمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمل ــك آن ــدرو خب ــر ًة واس ــعة ف ــي
حوكم ــة الش ــركات كون ــه ت ــر ّأس
وأدار ع ــدد ًا م ــن لج ــان الحوكم ــة
التنفيذي ــة أدت إل ــى إج ــراء
ـراف
ـينات داخلي ــة واعت ـ ِ
تحس ـ ٍ
الهيئ ــات التنظيمي ــة المحلي ــة
بالشركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تت ــوزع خبرة آن ــدرو على مجاالت
العم ـ ِـل المؤسس ــي كافة ،وتش ــمل
رعاي َة العم ــاء ،واإلدار َة المالية،
وتطويـ ـ َر الس ــوق ،والتطويـ ـ َر
الفني ،واألسواقَ الناشئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحم ــل ش ــهاد َة ماجس ــتير ف ــي
العل ــوم ودبلومـ ـ ًا ف ــي الصيرف ــة
اإلس ــامية والتأمين اإلس ــامي،
ـهادات في التخطيط المالي
وش ـ ٍ
م ــن معه ــد التأمي ــن القانون ــي
( )CIIببريطانيا.
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استثمــر

استثمـــر

"يتنامــى حجــم االهتمــام بـــ ’جزيــرة المرجــان‘ لتصبــح مــع الوقــت واحــدة مــن أبــرز
وجهــات الضيافــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،إذ تشــكل وجهــة ســياحية
ومجتمعيــة نابضــة توفــر قيمــة كبيــرة للمســتثمرين .وخــال مشــاركتنا فــي ’المنتــدى
الدولــي لالســتثمار الفندقــي‘ ببرليــن ســلطنا الضــوء علــى الفــرص االســتثمارية
المجزيــة التــي توفرهــا جزيــرة المرجــان وإمــارة رأس الخيمــة عمومــ ًا للمســتثمرين
األوروبييــن والدولييــن ،حيــث تضمــن لهــم الجزيــرة أن يكونــوا جــزء ًا مــن مراكــز
ســياحية وفندقيــة ســريعة النمــو بمنطقــة الشــرق األوســط فــي ضــوء التطــور
القياســي المســتمر الــذي تحققــه رأس الخيمــة فــي قطاعــي الســياحة والضيافــة”
المهندس عبداهلل العبدولي ،الرئيس التنفيذي لـ "جزيرة المرجان”

المهندس عبداهلل العبدولي ،الرئيس التنفيذي لـ "جزيرة المرجان"

جزيــرة المــــــرجـــــــان ...فرص تستقطب المستثمرين الدوليــين
أصبحــت جزيــرة المرجــان وجهــة المنتجعــات الفاخــرة عالميــة
المســتوى ،قبلــة للســياح والمســتثمرين ،وتمكنــت مــن خــال مشــروعاتها
الفاخــرة مــن جــذب االســتثمارات العالميــة واحتضــان العديــد مــن
العالمــات العالميــة المرموقــة فــي قطــاع الفندقــة والضيافــة وغيرهــا،
ومؤخــرا عرضــت الجزيــرة الفــرص االســتثمارية المتاحــة ضمــن
مشــروعها الرئيســي الــذي تملكــه حكومــة رأس الخيمــة وســلطت
الضــوء علــى التطــور الكبيــر لوجهتهــا الســياحية التــي ســتضم منتجعــات
شــاطئية ووحــدات ســكنية خاصــة وأخــرى فندقيــة باإلضافــة إلــى
العديــد مــن المقاصــد الترفيهيــة .باالضافــة لعــرض خطــط التوســع
والمشــاريع المخطــط لتنفيذهــا فــي الوجهــة بغيــة اإلضــاءة علــى الفرص
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االســتثمارية التــي تتيحهــا للقطــاع الفندقــي.
جــاء ذلــك خــال مشــاركتها فــي "المنتــدى الدولــي لالســتثمار الفندقــي"
الــذي عقــد مؤخــرا فــي برليــن* ،وجــاءت هــذه المشــاركة فــي أعقــاب
النمــو القياســي الــذي حققتــه إمــارة رأس الخيمــة فــي عــدد الســياح
الوافديــن إليهــا خــال عــام  ،2017حيــث ارتفــع عــدد الســياح بنسبـــــــة
 %19مقارنــ ًة بعــام  .2016وبحســب "هيئــة رأس الخيمــة لتنميــة
الســياحة جــاءت كل مــن ألمانيــا وروســيا والمملكــة المتحــدة والهنــد
فــي صــدارة األســواق الدوليــة التــي يتوافــد منهــا الســياح إلــى اإلمــارة.
وســجل اإلشــغال الفندقــي كذلــك نمــواً قياســياً ليصــل إلــى  %73,6مــع
ازديــاد متوســط مــدة اإلقامــة بنســبة  % 2.71لتصــل إلــى  3.41يوم ـاً.

هــذا ويمكــن للمســتثمرين الدولييــن فــي جزيــرة
أراض مــع امتــاك حقــوق
المرجــان شــراء قطــع
ٍ
تطويرهــا ،وقــد تــم تطويــر البنيــة التحتيــة للوجهــة
وفقـاً لنمــوذج الربــط والتشــغيل ،وتــم تخصيــص أغلــب
قطــع األراضــي للوحــدات الســكنية ،وفنــادق البوتيــك،
والمنتجعــات ،والمرافــق العامــة ،ومتاجــر التجزئــة.
وفــي ضــوء المكانــة المتميــزة التــي تحظــى بهــا
كوجهــة جذابــة للمنتجعــات الشــاطئية ،تدعــم
"جزيــرة المرجــان" مســاعي حكومــة رأس الخيمــة
لجعــل اإلمــارة واحــدة مــن أســرع مراكــز األعمــال
واالســتجمام نمــواً فــي المنطقــة ،ومــع احتضانهــا
واحــدة مــن أكبــر المناطــق االقتصاديــة فــي المنطقــة
التــي تضــم أكثــر مــن  13,000شــركة ،توفــر رأس
الخيمــة للمســتثمرين األجانــب حــق التملــك بنســبة
 % 100مــع اإلعفــاء التــام مــن ضرائــب الدخــل.
وتحقــق رأس الخيمــة مكاســب كبيــرة فــي مجــال
الســياحة؛ حيــث تحتضــن أعلــى جبــل فــي دولــة
اإلمــارات وأطــول مســار انزالقــي فــي العالــم بإطــاالت
خالبــة ،فضــ ً
ا عــن التــراث الثقافــي الغنــي ،وتوقعــت
"هيئــة رأس الخيمــة لتنميــة الســياحة" بــأن ينمــو عــدد
الســياح الوافديــن مــن مليــون شــخص هــذا العــام إلــى
أكثــر مــن  2.9مليــون ســائح ســنوياً بحلــول عــام ،2025
األمــر الــذي ســيحفز الطلــب علــى الفنــادق والمنتجعات.
وحقــق قطــاع الضيافــة فــي رأس اإلمــارة نمــواً
مســتقراً ،وال ســيما مــع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي
فــي رأس الخيمــة بنســبة  % 4,5خــال عــام 2016
وهــو أعلــى مــن المعــدل الوطنــي .وشــهدت الفتــرة
بيــن عامــي  2009و 2016ارتفاع ـاً فــي الطلــب علــى
الليالــي الفندقيــة فــي فنــادق الخمــس نجــوم بمعــدل
نمــو ســنوي مركــب بلــغ  ،%13,83فــي حيــن ارتفــع
العــرض علــى الليالــي الفندقيــة بنســبة .%11,59
وتعتبــر جزيــرة المرجــان المشــروع المفضــل
للمســتثمرين العقارييــن والمطوريــن ،الــذي يبحثــون
عــن مرافــق اســتثنائية لالســتجمام والترفيــه ،كمــا تعتبــر
رأس الخيمــة الخيــار األمثــل للمســتثمرين األوروبييــن،
والســيما مــع النمــو الملحــوظ في عدد الســياح الوافدين
وتركيــز اإلمــارة علــى تعزيــز التنويــع االقتصــادي.

ومــع نمــو قطــاع الســياحة ،ينبغــي توفيــر  15ألــف وحدة
فندقيــة إضافيــة خــال الســنوات الســبع القادمــة
لمواكبــة النمــو فــي عــدد الســياح ،ومــن المقــرر إضافــة
حوالــي  7آالف غرفــة فندقيــة ،تنــدرج معظمهــا ضمــن
فئــة المنتجعــات الشــاطئية مــن تصنيــف الخمــس
نجــوم خــال الســنوات الثــاث المقبلــة (بحلــول عــام
 ،)2021وســيتم تنفيــذ حوالــي  % 71منهــا فــي جزيــرة
المرجــان.
وبفضــل األداء القــوي الــذي حققــه قطــاع الفنــادق،

فــرص استثمــاريــة

ارتفعــت اإليــرادات لــكل غرفــة متوفــرة بنســبة تزيــد
عــن  % 5خــال الســنوات الثــاث الماضيــة.
وتبعــد جزيــرة المرجــان مســافة  15دقيقــة بالســيارة
عــن مطــار رأس الخيمــة الدولــي و 45دقيقــة عــن
مطــار دبــي الدولــي؛ كمــا يتميــز المشــروع بشــبكة
متكاملــة مــن الطــرق التــي تربــط الجزيــرة بجميــع
المــدن الرئيســية فــي دولــة اإلمــارات.
وتتمتــع جزيــرة المرجــان بشــواطئ تمتــد علــى مســافة
 7,8كيلومتــرات ،وواجهــة بحريــة بمســافة  23كيلومتــراً،
مــع مخططــات إلنشــاء  6500وحــدة ســكنية و  8آالف
غرفــة فندقيــة ،فضــ ً
ا عــن منتجعــات صحيــة تتألــف
مــن  400غرفــة ،و 600فيــا للعطــات .وتحظــى
الجزيــرة بقطــاع ضيافــة متطــور ،وال ســيما مــع جزيــرة
النســيم التــي تحتضــن فنــادق "ريكســوس" و"دبــل تــري
مــن هيلتــون" و"بــاب البحــر" ،والتــي توفــر تناغمـاً فريــداً
بيــن الطبيعــة والفخامــة.
وتمكنــت جزيــرة المرجــان مؤخــر ًا مــن لفــت األنظــار
الدوليــة إليهــا بعــد دخولهــا "موســوعة غينيــس لألرقام
القياســية" عــن فئــة "أكبــر مفرقعــات ناريــة هوائيــة"،
وذلــك خــال احتفــاالت رأس الســنة الجديــدة التــي
اســتقبلت مئــات اآلالف مــن الضيــوف.
* جزيــرة المرجــان أحــد رعــاة هــذا الحــدث الرائــد فــي قطــاع الفنــادق،
والــذي يحضــره مــا يزيــد علــى  2000مســتثمري قطــاع الضيافــة
والخبــراء رفيعــي المســتوى مــن أكثــر مــن  80بلــد ًا حــول العالــم.

جزيرة املرجان

7800

متر مساحة الشواطئ

23000

متر واجهة بحرية
مخطط إلنشاء

6500
وحدة سكنية

باإلضافة إلى

8000

غرفة فندقية
و

600

فيال للعطالت
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ودوره في تحقيق
التحويلية
قطاع الصناعة
َّ
ُ
التنمية المستدامة والتنويع االقتصادي
إعداد :دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

ســاهم قطــاع الصناعــة التحويليــة علــى م ـ ِّر التاريــخ العاملــي يف دفــع عجلــة
التنميــة االقتصاديــة ِّ
لــكل الــدول ،وخصوصــً الــدول املتقدمــة ،فكانــت بحــق
الثــورة الصناعيــة األوىل مــن أعظــم الثــورات التــي صنعتهــا البشــرية علــى م ـ ِّر
تقــدم ،ودافعــً لتحقيــق مزيــد مــن النجاحــات
الزمــان ،فأضحــت عنوانــً لــكل ُّ
االقتصاديــة يف القطاعــات األخــرى كافــة ،ومــا الثــورة التكنولوجيــة احلديثــة
واملســتوى املتقــدم للرفــاه االجتماعــي واالقتصــادي الــذي يرفــل بــه العديــد
مــن شــعوب العــامل اليــوم َّ
إال نتــاج طبيعي للثــورة الصناعيــة والتقـ ُّـدم الصناعي.
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وحيــث إن قطــاع الصناعــة مــن العوامــل المهمــة والمؤ َّثــرة فــي
دفــع مســيرة التنميــة االقتصاديــة ،أصبحــت الــدول تتســابق
فــي تطويــره وزيــادة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
فأضحــى شــائعاً أن يتـ َّم قيــاس مــدى التقـ ُّدم والتطـ ُّور االقتصــادي
واالجتماعــي أليِّ دولــة بمــدى ارتفــاع مســاهمة قطــاع الصناعــة
التحويليــة فــي ناتجهــا المحلــي والقومــي ،فذلــك يعنــي بالضــرورة
مقــدرة أكبــر علــى تحقيــق تنميــة مســتدامة قابلــة لالســتمرار فــي
المــدى الطويــل ،إضافــة إلــى مقــدرة أكبــر علــى اســتيعاب التقلُّبــات
ممــا يجعــل االقتصــاد
االقتصاديــة المحليــة واإلقليميــة والعالميــةَّ ،
أقــل هشاشــة وأكثــر متانــة فــي مواجهتهــا.
ـارب معظــم الــدول التــي حققــت تم ُّيــزاً
وقــد أظهــرت دراس ـ ُة تجـ ِ
وتق ُّدم ـاً فــي تنميــة القطــاع الصناعــي وتطويــره ،أن ذلــك أفضــى
إلــى إحــداث تغييــرات مهمــة وهيكليــة فــي بنائهــا االقتصــادي
واالجتماعــي ،كالتحــول مــن المجتمــع االســتهالكي إلــى المجتمــع
المنتــج ،وتحقيــق األمــن االقتصــادي وزيــادة الرفاهيــة فــي مناحــي
الحيــاة األخــرى كافــة.
الصناعــة في دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة:
اســتطاع القطــاع الصناعــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أن يحافــظ علــى نســبة مســاهمته المرتفعــة فــي الناتــج المحلــي
بالمقارنــة مــع بقيــة دول المجلــس ،لتصــل إلى نحو  % 14كمتوســط
خــال الســنوات العشــر الماضيــة ،وتو َّقعــت مصــادر رســمية فــي
الدولــة أن ترتفــع مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي غيــر النفطــي خــال عــام  2021إلــى نحــو  ،% 20مقابــل
 12إلــى  % 14حققهــا خــال األعــوام الماضيــة.
َّ
المطــرد للصناعــة التحويليــة نظــراً لمــا
وقــد جــاء هــذا التقــ ُّدم
أولتــه الدولــة مــن أهميــة كبيــرة وخاصــة لمعالجــة الخلــل فــي
الهيــكل اإلنتاجــي مــن حيــث تقليــص االعتمــاد علــى قطــاع النفــط
الخــام والغــاز ،فــكان العمــل علــى تنــوع وتعـ ُّدد القطاعــات المنتجــة
لتنويــع مصــادر الدخــل ســبيلها الرئيــس ،وحظيــت الصناعــة
التحويليــة باهتمــام خــاص مــن قبــل صنَّــاع القــرار فيهــا.
فــي المراحــل األولــى للتنميــة الصناعيــة فــي الدولــة جــرى
التركيــز علــى الصناعــات األساســية المكثفــة لأليــدي العاملــة،
وتوســعاً
لكــن المراحــل التاليــة للتطــور والنمــو شــهدت اتجاهــاً
ُّ

فــي الصناعــات المكثفــة لــرأس المــال ،والقائمــة علــى االبتــكار
واإلبــداع فــي اإلنتــاج ،األمــر الــذي أ َّدى إلــى تحقيــق معــدالت
مرتفعــة فــي هــذا القطــاع ،كمــا تــم توجيــه اســتثمارات ضخمــة
والتوســع فــي إقامــة المناطــق الصناعيــة
لبنــاء المشــاريع الكبيــرة،
ُّ
والمناطــق الح ـ َّرة لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى بنــاء المصانــع
بــكل أنواعهــا ،وفــي هــذه المناطــق الصناعيــة تتكامــل وتتوافــر ك ُّل
عناصــر الدعــم والتشــجيع التــي تُقـ َّـدم للصناعــات ،والتــي جذبــت
كثيــراً مــن اســتثمارات القطــاع الخــاص المحلــي واألجنبــي.
ولــم يقتصــر التطـ ُّور الصناعــي الالفــت الــذي شــهدته الدولــة عنــد
تلبيــة االحتياجــات المحليــة ،بــل أصبحــت المنتجــات الصناعيــة
تصــدر إلــى الخــارج ســلعاً ومنتجــات تحمــل اســم المنشــأ
اإلماراتــي ،مفاخــر ًة بجدواهــا وتنافســيتها العاليــة بيــن المنتجــات
األخــرى.
دور الصناعــة التحويليــة في اقتصــاد رأس الخيمــة:

ِّ
المؤشــرات االقتصاديــة األهميــة الكبيــرة التــي يحظــى بهــا
تظهــر
القطــاع ،حيــث يعـ ُّد األكثــر مســاهمة فــي الناتــج المحلــي ،أي أنــه
القطــاع القائــد لمســيرة النمــو والتنميــة االقتصاديــة المســتدامة،
وتشــير بعــض الدراســات إلــى أنــه يســاهم بحوالــي  % 27مــن
إجمالــي عــدد العامليــن فــي اإلمــارة ،ونحــو  %26مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي.
وتعـ ُّد صناعــة المنتجــات المعدنيــة أهـ َّم الصناعــات الموجــودة فــي
اإلمــارة ،تعقبهــا صناعــة اآلالت والمعــدات ،ثم صناعــة الكيماويات
ومنتجاتهــا ،وأصبحــت الشــركات الصناعيــة فــي اإلمــارة ذات
مقــدرة تنافســية عاليــة فــي المنطقــة فــي بعــض المجــاالت ،وال
ســيما فــي صناعــات األدويــة والســيراميك واإلســمنت والصناعــات
الكيماويــة وصناعــة العربــات والســيارات والهيــاكل المعدنيــة
وتكنولوجيــا المعلومــات.
ويم ـ ُّر القطــاع الصناعــي فــي إمــارة رأس الخيمــة حالي ـاً بمرحلــة
جديــدة مــن التقــدم والنمــاء ،ستشــ ِّكل هيكلــه ودوره المســتقبلي
إلــى حــد بعيــد ،إذ يســتقبل اســتثمارات ســنوية تزيــد بمعــدالت
مطــردة مــن عــام إلــى آخــر ،مــا يع ِّبــر عــن اهتمــام حكومــة اإلمــارة
بتطويــر قواعــده اإلنتاجيــة ،وحرصهــا علــى زيــادة إســهامه فــي
ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي ،مــن خــال االســتمرار فــي تطبيــق

الخطــط التوســعية عبــر اإلنفــاق علــى المشــروعات الصناعيــة
الكبــرى.
ِّ
ُّ
وفــي ظــل التوقــع بــأن تســتمر حكومــة إمــارة رأس الخيمــة فــي
تقديــم الدعــم لمختلــف القطاعــات ،بمــا فيهــا القطــاع الصناعــي
خــال الفتــرة المقبلــة ،فــإن ذلــك ســيعزز النمــو للقطــاع الصناعــي
ودفــع معدالتــه إلــى مســتويات عليــا جديــدة أفضــل مــن تلــك التــي
تحقَّقــت فــي الســابق.
وتتبنــى إمــارة رأس الخيمــة اســتراتيجية صناعيــة تقــوم علــى
تحقيــق التناغــم والتنســيق بيــن الجهــات المعنيــة إليجــاد
الوســائل واآلليــات لتوفيــر ممكنــات التنميــة الصناعيــة وتطويــر
االســتراتيجيات التفصيليــة الخاصــة بــكل قطــاع أو نشــاط صناعــي،
واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومراقبــة أداء القطــاع الصناعــي بنــا ًء على
مؤشــرات األداء وإجــراء الدراســات والبحــوث واإلحصــاءات وتوفيــر
قاعــدة معلوماتيــة خاصــة بالقطــاع الصناعــي ،وإعــداد السياســات
واالســتراتيجيات واإلشــراف علــى تطبيــق االســتراتيجية الصناعيــة
لإلمــارة مــن خــال اإلصــدار والتطويــر واإلشــراف علــى تطبيــق
جميــع اللوائــح واألنظمــة والقــرارات والضوابــط الالزمــة لمزاولــة
األنشــطة الصناعيــة ،وإنشــاء المشــاريع والمنشــآت الصناعيــة
مــن خــال مراجعــة التشــريعات ذات العالقــة بالقطــاع الصناعــي،
واقتــراح التعديــات المناســبة عليهــا ،أو اقتــراح تشــريعات جديــدة
بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة ،وكذلــك اقتــراح مقاييــس
ومواصفــات الجــودة للقطــاع الصناعــي ورفعــه للجهــات المعنيــة
ووضــع الضوابــط التنظيميــة والفنيــة لتأســيس المشــاريع الصناعيــة
فــي المناطــق الحــرة والرقابــة عليهــا.
كمــا تســتند االســتراتيجية علــى تقديــم خدمــات الترخيــص
والخدمــات المتعلقــة بإنشــاء المشــاريع الصناعيــة ،وذلــك مــن خالل
إصــدار وتجديــد وإلغــاء وتعديــل وتعليــق التراخيــص الصناعيــة
والرقابــة علــى أنشــطة المشــاريع والمنشــآت الصناعيــة فــي اإلمارة.
وتقــدم للصناعــات التحويليــة مجموعــة متكاملــة مــن الدعــم
ّ
أراض صناعيــة وبنيــة تحتيــة
والحوافــز مــن خــال توفيــر
ٍ
ذات جــودة عاليــة ،وتوفيــر خدمــات مســاندة بأســعار منافســة،
والشــفافية ،والســرعة فــي تنفيــذ الطلبــات واإلجــراءات الحكومية،
وإيجــاد حوافــز وتســهيالت لالســتثمار ،وذلــك لتحقيــق األهــداف
االســتراتيجية التــي تســعى الحكومــة إلــى تحقيقهــا.

تقرير

يساهم قطـــــاع الصنــاعات
التحويلية بنســـبة  % 26من
الناتـــج المحلـــي القتصـــاد
إمارة رأس الخيمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صناعة المنتجات المعدنية
أهـــم الصناعـــات الموجودة
فـــي اإلمارة تعقبهـــا صناعة
اآلالت والمعدات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستقبل القطاع استثمارات
ســـنوية تزيـــد بمعـــدالت
مطـــردة من عام إلى آخر مما
يعزز نمو القطاع في اإلمارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توفـــر حكومـــة إمـــارة رأس
الخيمة مجموعـــة متكاملة
من الدعـــم والحوافز وتؤمن
أراض صناعية وبنية تحتية
ذات جودة عالية.
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استثمــــر صنــــع فــي رأس الخيمــة

متتلك “آرك”خمسة مصانع
حول العامل أكربها يف فرنسا
باإلضافة إىل مصانع يف
الواليات املتحدة اإلمريكية
والصني واإلمارات العربية
املتحدة وروسيا

نيكــوالس بيتــر هودلر

آرك انترناشونــال ميــدل ايســت...

تقــود صناعــة الزجــاج فــي رأس الخيمــة نحــو العالميــة
حوار :خـولة إبراهيــم

"تعتب ــر آرك انترناش ــونال مي ــدل ايس ــت الش ــركة العالمي ــة األول ــى الت ــي ت ــم تأسيس ــها في رأس
الخيم ــة فنح ــن هن ــا من ــذ العام  2004وقمنا بش ــراء مارك ــة زجاج رأس الخيم ــة "المنار جالس"،
وت ــم بن ــاء ف ــرن بحج ــم  50أل ــف طن في  2006وآخ ــر بنفس الحجم في  2010ليك ــون حجم انتاج
مصنعن ــا ف ــي رأس الخيم ــة مايق ــارب  200أل ــف قطع ــة م ــن الزج ــاج يومي ــا يت ــم تصدي ــر الج ــزء
األكبر منها على مس ــتوى منطقة الش ــرق األوس ــط وإفريقيا وش ــبه القارة الهندية ،ويقدر حجم
مبيعاتن ــا هن ــا بـ ــحوالي  90ملي ــون دوالر" .به ــذا يب ــدأ الس ــيد نيك ــوالس بيت ــر هودلر مدير ش ــركة
ومصن ــع آرك انترناش ــونال مي ــدل ايس ــت ف ــي رأس الخيم ــة حديث ــه لمجل ــة راك بيزن ــس ويتاب ــع:
"آرك ه ــي ش ــركة فرنس ــية األص ــل رائ ــدة صناع ــة لوازم المائ ــدة ح ــول العالم ،جمعت بي ــن اإلبداع
والخب ــرة الصناعي ــة ،وزاوج ــت بي ــن التصمي ــم االني ــق والج ــودة العالي ــة م ــن خ ــال العالم ــات
التجارية الخمسة (لومينارك ،أركوروك ،الشيف ،والساقي ،وأركوبال ،وكريستال دي أرك باريس)،
أخ ــذة عل ــى عاتقه ــا تقدي ــم منتج ــات تجمع الجم ــال واألناق ــة لتضعها ف ــي متن ــاول الجميع في
أنح ــاء العال ــم .وه ــي الي ــوم تمتل ــك خم ــس مصان ــع ح ــول العال ــم أكبره ــا ف ــي فرنس ــا باإلضاف ــة
إل ــى مصان ــع ف ــي الوالي ــات المتح ــدة االمريكي ــة والصين واإلم ــارات العربي ــة المتحدة وروس ــيا".
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حصة الشركة ،وبذلك
عالميا
فهي األولى
ً

200.000

عدد القطع الزجاجية
يوميا في راك
المنتجة
ً

90

مليون دوالر حجم مبيعات
مصنع رأس الخيمة

وتفصيــا يوضــح هودلــر بالقــول" :نقــوم فــي آرك
بتصميــم وابتــكار جميــع أنــواع الزجــاج للمائــدة ولدينــا
ورش عمــل احترافيــة يدعمهــا مصممــون علــى قــدر
كبيــر مــن المهنيــة إلبــداع التصميــم الفريــد والمبتكــر،
ولطالمــا كانــت الجــودة دائمــا جوهــر منتجاتنــا التــي
حــازت علــى ثقــة عمالئنــا ..حيــث ننتــج المســتلزمات
البســيطة التــي تحتاجهــا العائــات لالســتعمال
اليومــي البعيــدة عــن التكلــف باإلضافــة لمنتجــات
وخدمــات ترويجيــة للشــركات والعالمــات التجاريــة
المختلفــة .ونقــوم كذلــك بتصميــم وإنتــاج مجموعــات
حصريــة يتــم بيعهــا بعــد ذلــك تحــت اســم العالمــة
التجاريــة .وتشــمل قائمــة عمالئنــا  :مطاعــم الوجبــات
الســريعة الرئيســية ومصنعــي المشــروبات كالصــودا
والكــوال واألثــاث فــي جميــع أنحــاء العالــم وتجــار
الديكــورات المنزليــة وغيرهــم".
ويضيــف" :وبالنســبة للفنــادق والمطاعــم ،فأنــا فخــور
جــداً بقــدرة منتجاتنــا الزجاجيــة علــى التحمــل والتــي
يمكننــا القــول أنهــا جيــدة جــدا لدرجــة أنهــا ال تنكســر
ولذلــك العمــاء ال يشــعرون بالحاجــة الــى شــراء
المزيــد منهــا مجــددا ،وخصوصــا عمالئنــا فــي مجــال
خدمــات الطعــام فهــم فعــا يقــدرون درجــة مقاومــة
منتجاتنــا الزجاجيــة".
ويؤكــد" :التزامــا منــا بالحفــاظ علــى البيئة والســامة،
نحــرص فــي آرك علــى تطبيــق أفضــل الممارســات

عبــر اســتخدام معــدات الحمايــة الخاصــة بالحرائــق
والتــي تماثــل بالضبــط المعاييــر المطبقــة فــي فرنســا
والواليــات المتحــدة والتــي يتــم الموافقــة عليهــا مــن
قبــل شــركات التأميــن العالميــة التــي تقــوم بفحصهــا
كل عــام وتمنحنــا الضــوء األخضــر بصددهــا.
كمــا نلتــزم فــي آرك تطبيــق معاييــر التنميــة
المســتدامة علــى كل المســتويات البيئيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والحــد مــن األثــر البيئــي لــكل عمليــة
تصنيــع ،وتحســين اســتخدام الطاقــة ،وتحســين
االســتفادة مــن المعــدات ،وتحســين كل مرحلــة مــن
مراحــل اإلنتــاج مــن الزخرفــة المنتجــة مــع انخفــاض
درجــات الحــرارة واألحبــار العضويــة الصديقــة
للبيئــة".
وعــن خططهــم أليــة توســعات جديــدة يقــول:
"تعرضــت آرك" كشــركة لبعــض الهــزات بســبب
األزمــة االقتصاديــة العالميــة ،وقــد تــم شــرائها
مــن قبــل مجموعــة مــن المســتثمرين األمريكييــن،
ومازالــت " آرك" شــركة فرنســية ولكــن المســاهمين
الرئيســيين فيهــا مــن األمريــكان ،ولــذا كان تركيزنــا
فــي العاميــن الماضييــن علــى إعــادة الربحيــة عوض ـاً
عــن التوســعات الضخمــة واليــوم لــو نظرنــا إلــى
أغلــب اســتثماراتنا ســتجدون أنهــا تتركــز فــي مجــال
األتمتــة وتقليــل النفقــات وتبســيط األعمــال أكثــر مــن
االســتثمار فــي التوســعات ،بينمــا نحــن فعلي ـاً نتوســع
فــي المجــال التقنــي وتكنولوجيــا الديكــور والتزييــن
الجديــدة وفــي كل طريــق ممكــن لتحســين حجــم
األعمــال وتقليــل النفقــات".
وعــن موقعهــم فــي الســوق العالمــي يؤكــد" :ســوق
الزجــاج هــو ســوق مقســم بشــكل واضــح ونحــن رقــم
واحــد عالميـاً بحجــم أعمــال يقــدر بـــ  %15مــن الســوق
العالمــي ،والالعــب الثانــي عالميــاً شــركة أمريكيــة
تســيطر علــى حجــم أعمــال يقــدر بـــ  %10مــن الســوق
العالمــي ثــم ينقســم باقــي الســوق علــى شــركات
مختلفــة أصغــر فأصغــر.
مــن جهــة أخــرى إن مــا يميزنــا أننــا نقــوم باألعمــال
بشــكل مختلــف وفقــا لــكل ســوق حســب تطــور ونضــج
األســواق ،فــإذا نظرنــا للســوق فــي اإلمــارات فهــو
مماثــل بشــكل كبيــر للســوق األوروبــي مــن حيــث أســواق
التجزئــة الكبــرى ،بينمــا فــي مصــر أو الهنــد أو إيــران

وبعــض المناطــق األخــرى فاألســواق هــي تقليديــة بشــكل كبيــر ،لــذا عندمــا يكــون
لدينــا أســواق تجزئــة ناضجــة فإننــا نتعامــل معهــا بشــكل مباشــر كمــا هــو الحــال
فــي اإلمــارات والســعودية وعندمــا يكــون لدينــا أســواق تقليديــة فإننــا نقــوم بالتعامــل
مــع موزعيــن حيــث نتعامــل مــع أســواق بيــع الجملــة وهــم بالتالــي يــوردون للموزعيــن
األصغــر وهكــذا".
وعــن تماهــي منتجــات آرك انترناشــونال ميــدل إيســت مــع الــذوق المحلــي علــى اعتبــار
أنهــا شــركة عالميــة ،يوضــح نيكــوالس قائــا" :الحظنــا أن عالمــة "أركوبــال" تحظــى
بإقبــال كبيــر هنــا ،لكنهــا كانــت وماتــزال أوروبيــة الطابــع وهكــذا كان البــد مــن إيجــاد
عالمــة تجاريــة تضاهــي الــذوق المحلــي هنــا ولهــذا قمنــا بتغييــر ماركــة "إنــدورا" وقمنــا
بتصميــم شــعار "لوجــو" جديــد فيــه أحــرف عربيــة وتصميمــات محلية فخمــة لتواكب أكثر
إحتياجــات وذوق الســوق المحلــي".
وأكــد حيــن ســؤاله عــن مميــزات منــاخ العمــل فــي رأس الخيمــة أوضــح" :فيمــا يخــص
األعمــال التجاريــة يمكننــي القــول أن أحــد األســباب األساســية لقدومنــا إلــى رأس
الخيمــة فــي عــام  2004هــو إعجابنــا حقيقــة بوجــود بنيــة تحتيــة متطــورة إلــى
جانــب دور القانــون حيــث يم ِّكنــك مــن صياغــة العقــود بشــكل إحترافــي عــن كثيــر
مــن البلــدان ،وهــذا مفيــد جــدا إلنطــاق األعمــال وبشــكل عــام نحــن نقــدر كثيــراً مــا
تفعلــه الحكومــة لمســاعدة األعمــال التجاريــة هنــا".
وأخيــرا بعيــداً عــن العمــل ســألناه أيــن وكيــف يقضــي أوقاتــه فــي رأس الخيمــة فقــال:
"أقضــي معظــم وقتــي بيــن المكتــب والمصنــع ،وعــادة مــا أقــوم بقيــادة الدراجــة
الهوائيــة فــي الطريــق إلــى جبــل جيــس حيــث المنطقــة ســاحرة وجميلــة ،وحيــن ال
أكــون فــي الجبــال أقضــي بعــض الوقــت فــي منطقــة الحمــرا".

آرك في سطور
ــــــــــــــــــ

ֺ ֺمتواج ــدة ف ــي س ــوق رأس
الخيمة منذ عام .2004
ֺ ֺقامت بشراء ماركة زجاج رأس
الخيمة "المنار جالس".
عالمي ــا ف ــي
ֺ ֺالش ــركة األول ــى
ً
إنت ــاج الزج ــاج بحصة س ــوقية
تقدر بـ .% 15
ֺ ֺ 90ملي ــون دوالر حج ــم
مبيعات الش ــركة بمصنع رأس
الخيمة.
ֺ ֺ 200أل ــف قطع ــة زجاجي ــة
يومي ــا ف ــي مصن ــع رأس
تنت ــج
ً
الخيمة.
ֺ ֺيص ــدر مصن ــع رأس الخيم ــة
الج ــزء األكب ــر م ــن إنتاج ــه
إل ــى منطق ــة الش ــرق األوس ــط
وأفريقيا وشبة القارة الهنــدية.
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مــال وأعمــال

مــال وأعمــال

تنميــــة

قائمة فوربس ألغنياء العرب 2018

اإلمارات ولبنان في صـــدارة أثرياء العرب

إن مهمــة الحاضنــة هــي تشــجيع ودعــم تأســيس وتطويــر مشــاريع رواد األعمــال
الشــباب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن مختلــف الجنســيات مــن أجــل
تعزيــز وتحفيــز اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة والتنافســية .واليــوم تديــر الحاضنــة
 18شــركة ناشــئة ،وقامــت بمشــاركة خبــرات كبيــرة فــي تطويــر وتوســيع مشــاريعهم
للتنافــس فــي ســوق العمــل ،وكل شــركة ناشــئة تعيــش تجربــة فريــدة مختلفــة اعتمــاداً
علــى بيئــة مشــاريعها .وقــد رســخت الحاضنــة معاييـ ًرا متميــزة الحتضــان الشــركات
الناشــئة عبــر تقديــم العديــد مــن الخدمــات والتســهيالت لهــا مثــل :توفيــر مســاحات
عمــل مشــتركة فــي مدينــة رأس الخيمــة و دبــي ،ودعــم اســتصدار طلــب الترخيــص،
وهنــاك برامــج تدريبيــة لمــدة شــهرين وجلســات إرشــادية وإمكانيــة الوصــول إلــى
جميــع فعاليــات الحاضنــة لتوفيــر الدعــم مــن موجهــي األعمــال والمستشــارين
وغيرهــم مــن رواد األعمــال الناجحيــن.

احتلـــت اإلمـــارات ولبنان صدارة الـــدول العربية ،في قائمة فوربـــس ألثرياء العالم
 2018وذلك بـ 7أثرياء لكل منهما ،تلتهما مصر بـ 6أثرياء.
وتصـــدر عبـــد اهلل الغرير أثرياء اإلمارات ،يليه ماجد الفطيم وحســـين ســـجواني،
حيـــث قدرت صافي ثرواتهـــم بنحو  5.9مليار دوالر 4.6 ،مليـــار دوالر و 4.1مليار
دوالر على التوالي .فيما تصدر طه ميقاتي أثرياء لبنان ،يليه نجيب ميقاتي.
وللمـــرة األولـــى فضلت فوربس عدم إدراج  10أثرياء من الســـعودية وأدى ذلك إلى
تناقص عدد األثرياء العرب من  42إلى  ،31وانخفاض إجمالي ثرواتهم إلى 76.7
مليار دوالر مقارنة بـ 123.4مليار دوالر في العام الماضي.
واســـتبعد الملياردير الســـعودي الوليد بـــن طالل من صدارة القائمـــة التي احتلها
لســـنوات عديدة ،كأغنى رجل أعمال في الشرق األوسط ،بثروة قدرها  18.7مليار
دوالر -تعادل حوالي الـ  3أضعاف ثروة ناصف ساويرس ،الذي احتل صدارة قائمة
األثرياء العرب  2018بثروة قدرها 6.6
مليار دوالر.
اعتمـــدت فوربس عنـــد إعـــداد قائمة
المليارديرات العرب لديهم ثروات
أثرياء العالم  2018على :أسعار إغالق
مجتمعة بلغت  76.7مليار دوالر.
األســـهم ،وأســـعار صـــرف العمـــات
--------------------------بتاريخ  9فبراير /شـــباط  ،2018علماً
المصري ناصف ساويرس يتصدر
أن صافـــي قيـــم الثـــروات يتأثـــر يومياً
القائم ــة بثروة صافية تقدر بـ 6.6
بنـــاء علـــى متغيرات أســـواق األســـهم.
مليار دوالر.
ومثـــاالً على ذلـــك :ارتفـــع صافي ثروة
--------------------------جيف بيزوس أكثر مـــن  12مليار دوالر
هن ـ ـ ــاك  31مليـاردي ـ ـ ًـرا عرب ًي ــا،
خالل أسبوعين فقط ،من تاريخ إعداد
 7منه ــم دول ــة اإلم ــارات العربي ــة،
القائمة حتى موعد نشرها.
و 7من لبنان.
وتعمـــل فوربـــس علـــى تقييـــم العديـــد
--------------------------مـــن األصـــول والممتلـــكات بمـــا فيها:
ال يوج ــد ملياردي ــرات س ــعوديون
الشـــركات الخاصـــة والعقـــارات
في قائمة .2018
واألعمال الفنية واليخوت ،وغير ذلك.

فريق عمل أوتوتشين

حاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة ...حلــول حقيـــقيـــة لتحديات التكنولوجيا
انطالقــا مــن أهميــة احتضــان أصحــاب األفــكار المبتكــرة والمبدعيــن
الذيــن يطمحــون لبنــاء أعمالهــم الخاصــة بخطــوات رياديــة لدعــم تنميــة
وتطــور المجتمعــات ،تــم إنشــاء حاضنــة ومســرعة أعمــال رأس الخيمــة
لتوفــر مظلــة واســعة ينضــوي تحتهــا أصحــاب المشــاريع والمبتكريــن
وتمنحهــم بفضــل الشــراكة االســتراتيجية مــع كل مــن دائــرة التنميــة
االقتصاديــة بــرأس الخيمــة وهيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة"
راكــز" خيــار تســجيل شــركاتهم فــي الدائــرة وإنشــاء شــركة محليــة أو
التســجيل فــي «راكــز» وامتــاك كيــان فــي المنطقــة الحــرة.
كرســت حاضنــة و مســرعة أعمــال رأس الخيمــة جهودهــا لبنــاء أنظمــة
ريــادة األعمــال الفريــدة مــن نوعهــا مــع حلــول متطــورة لتعزيــز ثقافــة
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ومعرفــة الشــركات الناشــئة فــي إمــارة رأس الخيمــة ،حيــث تعــد حاضنة
رأس الخيمــة منصــة قويــة لــرواد األعمــال والشــركات الناشــئة وتقــدم
لهــم مزايــا متعــددة فريــدة كالتســهيالت فــي بــدء التشــغيل ،وتوفيــر
مراكــز العمــل المشــتركة باإلضافــة للتدريــب والتوجيــه ،وتســهيل
الوصــول إلــى المســتثمرين وصنــاع القــرار.
مجــرد أن تقــوم الشــركات الناشــئة بتقديــم طلبهــا ،فــإن الطلــب يخضــع
لعمليــة التقييــم التــي يجريهــا الخبــراء مــن أجــل انتقــاء المشــاريع
المبتكــرة التــي ستســاعد فــي حــل المشــاكل التــي يواجههــا قطــاع
األعمــال حال ًيــا وستســاعد فــي بنــاء بيئــة قائمــة علــى التكنولوجيــا،
مثــل :أتمتــة العمليــات ،وتوفيــر الخدمــات عبــر اإلنترنــت ومــا إلــى ذلــك.

أوتــو تشيــــن
منصــة تــداول المركزيــة للســيارات .وتربــط بيــن المتعامليــن وشــركات التأميــن
و هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي باســتخدام تقنيــة البلــوك تشــين .وتســاهم
مــن خــال نشــر العقــود الذكيــة  AutoChainبمنــع عمليــات االحتيــال وتــزود
المســتخدمين بســجل شــامل للمركبــات التــي ال يمكــن تزويرهــا بفضــل البلــوك
تشــين  .blockchainوهكــذا تهــدف أوتــو تشــين لجعــل عمليــات شــراء وبيــع
الســيارات ســهلة وشــفافة وموثوقــة.
دلفــــري علــي
توظــف شــركة "دلفــري علــي" التكنولوجيــا لتوفيــر خدمــة التوصيــل للمطاعــم بشــكل
عــام باســتعمال الدراجــات .ويتكــون "دلفــري علــي" مــن تطبيقيــن علــى الهاتــف
المحمــول ،األول للمطعــم لطلــب خدمــة التوصيــل .والثانــي عنــد صاحــب الدراجــة
الســتقبال الطلبيــة .وهكــذا و بضعطــة زر مــن المطعــم ســيكون صاحــب الدراجــة
أمامــه فــي غضــون  25دقيقــة ،وشــركة دلفــري علــي تســتهدف المطاعــم الصغيــرة
والمتوســطة والمشــاريع المنزليــة
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مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي لــرأس الخيمــة
تنفيذا لسياستها الهادفة إلى المواءمة بين أهدافها اإلستراتيجية وتوجهاتها خالل السنوات القادمة ،تولي حكومة رأس الخيمة اهتمام ًا
كبي ــر ًا بالقط ــاع الصناع ــي م ــن خ ــال تركيزه ــا على توفير البيئة االس ــتثمارية الداعم ــة للقطاع ،والهادف ــة إلى تلبية احتياج ــات ومتطلبات
المس ــتثمرين المحليي ــن واألجان ــب ،والمتمثل ــة بتوفير األراض ــي الصناعية وحماية الملكي ــة الفكرية وغيرها من المتطلبات والتس ــهيالت
المادية واللوجس ــتية ،والتي تعد أولوية لدى الجهات الحكومية المس ــؤولة والمش ــرفة على االس ــتثمار في اإلمارة ،والتي تس ــعى من خاللها
إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة جاذبية اإلمارة محلي ًا وإقليمي ًا.

إعــداد :إدارة الدراســات
مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات

تقدم يحتل القطاع الصناعي بشـــقيه االســـتخراجي والتحويلي
وفي ضوء ما َّ
أهميـــة مميزة فـــي اقتصاد رأس الخيمة ،حيث ســـاهم بنســـبة ( )%26.5من
الناتـــج المحلي اإلجمالي لإلمارة عـــام  ،2016و( )% 47.7من إجمالي تكوين
رأس المال الثابت من العام المذكور.
هذا وتحتل الصناعة التحويلية مكانة مهمة على مستوى اقتصاد اإلمارة حيث
ساهمت بـ( )%23.2من إجمالي ناتجها المحلي لعام  ،2016وبـ( )%44.2من
تكوين رأس المال الثابت للعام نفسه ،أما على مستوى القطاع الصناعي ككل
فتســـاهم الصناعـــة التحويلية بحوالـــي ( )% 83من الناتـــج المحلي اإلجمالي
الصناعي ،وبحوالي ( )%93من تكوين رأس المال الثابت لها للعام نفسه .أما
باقي النسبة فهي تمثل حصة الصناعة االستخراجية من القطاع في االثنين.
ومن حيث أعداد الرخص ،بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية في إمارة رأس
الخيمـــة حوالي ( )2791رخصة صناعيه نهاية عام  ،2017منها ( )50رخصة
صناعية جديدة صدرت خالل العام نفســـه ،وبنســـبة ( )% 3من إجمالي عدد
الرحض الجديدة الصادرة خالل العام ،موزعة على المناطق الرئيسية التسع
في اإلمارة ،وكما هو مبين في الشكل المقابل.

أصبحــت قضيــة الرتكيبــة الســكانية يف دول اخلليــج حتتل مرتبة متقدمة يف ســلم أولويــات صنَّاع
القــرار االقتصــادي ،والشــغل الشــاغل لقطــاع واســع وعريــض مــن الباحثــن والدارســن واملهتمني،
حيــث أكــدت معظــم الدراســات والتحليــات أن هيــكل الرتكيبــة الســكانية يف دول جملــس التعــاون
اخلليجــي يتأثــر إىل حــد بعيــد بنمــط النمــو االقتصــادي لهــذه الدول ومســرته.
ومتيــزت مســرة التنميــة االقتصاديــة لــدول اخلليــج عمومــً بظاهرتــن اقتصاديتــن
أساســيتني ،همــا :الرتكــز االقتصــادي الكبــر لهيــكل النــاجت احمللــي ،والتقلــب الســنوي الشــديد
يف معــدالت النمــو االقتصــادي ،بحيــث فاقــت نظريتهــا للــدول األخــرى ،لكــن حــدة التقلــب
انخفضــت بشــكل ملمــوس خــال الســنوات األخــرة إذا مــا قورنــت بالفــرات الســابقة ،بســبب
جنــاح جهــود التنويــع االقتصــادي يف هــذه الــدول ،ومنهــا دولــة اإلمــارات ومملكــة البحريــن.
مناطق أخرى

دفان رأس الخيمة

الجزيرة الصناعية

المعمورة

جلفار

الغب

القصيدات

حيـــث يتَّضح من الشـــكل أعاله أن منطقـــة رأس الخيمة تأتي بالمرتبة األولى من حيث
تمركـــز عدد الرخص ،وبنســـبة ( ،)% 23ثم تأتي بعدها الجزيـــرة الصناعية التي تمثل
المنطقة الحرة الرئيســـية في اإلمارة بنســـبة ( ،)% 9تليها مناطق المعمورة وجلفار من
حيث األهمية النسبية في وجود المنشآت الصناعية.
ومن حيث النشاط ،تتوزع أنشطة المنشآت الصناعية المسجلة لدى جهات التراخيص
في اإلمارة عام  2017بين منشـــآت صناعات اســـتخراجية بنسبة ( ،)% 1.4وصناعات
تحويلية بنسبة ( ،ً)%98.6حيث تتوزع النسبة األخيرة بين صناعة منسوجات وملبوسات
وأحذية بنســـبة ( ،)%41وصناعة منتجات معدنية وتشـــكيلها ،وكذلك صناعة مكائن
ومعـــدات وتجميعهـــا بنســـب ( )%22و( )%7.5علـــى التوالي ،ثم تأتي بعدها منشـــآت
صناعة األثاث واألخشـــاب بنســـبة ( ،)%7وتتفاوت باقي الصناعات بنســـب المساهمة
في المجاميع الصناعية المختلفة،
ويســـعى مركـــز رأس الخيمة لإلحصاء والدراســـات إلـــى توفير البيانات لتســـهيل مهمة
المســـتثمرين ،كمـــا تســـعى الجهـــات المانحة للترخيـــص باإلمارة إلى تقليـــص إجراءات
معامـــات الترخيص عموماً ،والصناعيـــة منها خصوصاً ،وذلك بجعلها متاحة عبر نظام
التراخيـــص من خـــال مواقعها اإللكترونية ،مما يتيح للمســـتثمرين الصناعيين وغيرهم
فرصة تســـريع إنجاز معامالتهم بأقصر وقت وجهد .األمر الذي يعزز من بيئة األعمال
ويســـهل عليهم ممارسة نشاطهم الصناعي في اإلمارة بأيسر الطرق والوسائل وأسهلها،
ويعزز في الوقت ذاته من تنافسية اإلمارة في جذب المزيد من االستثمارات الصناعية.
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اإلنتاجية والتركيبة السكانية
في دول مجلس التعاون
الخليجي

د .عبدالحليم محيسن،
المستشار االقتصادي لدائرة التنمية
االقتصادية برأس الخيمة

وفي هذا الســـياق ،ساهمت معدالت النمو الكبيرة التي حققتها دول
الخليـــج ،وال ســـيما بعد الطفـــرة النفطية ومحدودية عدد الســـكان
المواطنيـــن ،فـــي بروز ظاهـــرة الخلل فـــي التركيبة الســـكانية لدى
العديـــد مـــن هذه الدول ،في حين أدت سياســـات اســـتقدام األيدي
العاملـــة الوافدة المرنة والمتســـاهلة دوراً في زيادة معدالت تدفقها
بشـــكل فـــاق في بعـــض الســـنوات االحتياجـــات الفعليـــة لالقتصاد
فـــي العديـــد مـــن دول الخليج ،ممـــا فاقم من زيادة حـــدة الخلل في
التركيبة السكانية ،وأحداث انخفاضاً ملموساً في مستويات إنتاجية
المشـــتغلين ،ما و َّلد ظاهرة العمالة الفائضة في االقتصاد لدى هذه
الـــدول ،والتي كان من مظاهرها الرئيســـية انتشـــار مـــا بات يعرف
بالعمالة السائبة.
وب َّينـــت نتائـــج بعض الدراســـات التي قامت على الربـــط بين معدالت
النمـــو االقتصادية واإلنتاجية من جهة ،والتركيبة الســـكانية من جهة
أخـــرى ،أن جميـــع التوقعات المحتملة والمفترضـــة للنمو االقتصادي
واإلنتاجية في الســـنوات القادمة ،ســـتؤدي إلـــى إحداث صعوبات في
تحقيق المواءمة الســـليمة بين النمو والتنمية االقتصادية والمحافظة
على التركيبة السكانية ،وأن تحقيق هذا التوازن يتطلب بشكل أساسي
رفع مستويات اإلنتاجية للعاملين ،وخصوصاً المواطنين منهم.
وأوضحت هذه الدراسات أن معدالت نمو اإلنتاجية الكلية القتصاد
دول الخليج المطلوبة ،هي في واقع األمر أعلى بكثير من المعدالت

مس ــاحة رأي

المتحققة تاريخياً ،وأعلى من تلك المتحققة لبعض الدول المجاورة
والمتقدمة.
وعلى هذا ،فإن سياســـات معالجة الخلل في التركيبة الســـكانية مع
تحقيـــق معدالت النمـــو االقتصادية المتوقعة أو المســـتهدفة ،يجب
أن تنطلـــق فـــي البداية من العمل على رفـــع اإلنتاجية الكلية لأليدي
العاملة في دول الخليج ،في الوقت الذي يكون فيه تحسين اإلنتاجية
له ثالثة مداخل رئيسة ،وهي:
أوالً تطبيـــق نمـــوذج التنميـــة االقتصاديـــة القائـــم علـــى المعرفـــة
واالبتـــكار وتكثيـــف رأس المـــال ،وهـــو مـــا اعتمدته بشـــكل واضح
الـــرؤى االقتصادية لدول الخليج عمومـــاً ،ومن ث َّم العمل على توجيه
االســـتثمارات الحكومية والخاصة بشـــقيها المحلـــي واألجنبي نحو
المشروعات االستثمارية التي تحقق مثل هذه المعايير.
والمدخـــل الثانـــي االرتقاء بالمســـتوى المهـــاري والفنـــي للعاملين،
وهنا يجب التمييز بين العمالة المواطنة وغير المواطنة ،فبالنســـبة
لأليـــدي العاملة المواطنـــة يجب أن تتم العملية مـــن خالل االرتقاء
بمســـتوى التعليم بمســـتوياته كافة ،وإحداث المواءمة بين مخرجات
التعليم واحتياجات سوق العمل ،وتكثيف عمليات التدريب والتطوير،
وغيرها من السياســـات االقتصادية واالجتماعية األخرى التي باتت
معروفة للكل.
أ َّما بالنســـبة لأليـــدي العاملة الوافـــدة ،فـــإن دول المجلس مطالبة
بالحـــد من تدفق العمالة غير الماهـــرة إال في الحدود التي تتطلبها
االحتياجـــات الفعلية للقطاعات االقتصاديـــة من هذه العمالة ،وهنا
يقترح اســـتحداث مؤشـــر يربط بين إنتاجية القطاعات االقتصادية
وتدفـــق العمالـــة إليهـــا ،بحيـــث توضع قيـــود على القطاعـــات التي
تنخفـــض إنتاجية العاملين لديهـــا ،وتقل هذه القيود على القطاعات
التي ترتفع إنتاجية العاملين لديها.
وهنـــا ،يتطلب األمـــر معالجة ظاهـــرة العمالة الفائضـــة التي تعاني
منهـــا بعض القطاعـــات االقتصادية وفقاً لمعيـــار اإلنتاجية ،ويتركز
هـــذا الفائـــض بشـــكل رئيس ،بحســـب معظـــم الدراســـات المعنية
بهذا الشـــأن ،في قطاعي اإلنشـــاءات والعقارات ،مما يتطلب رســـم
سياسات اســـتقدام تفصيلية وخاصة بهذا القطاع ،تعمل على الحد
من االســـتقدام غير المنظم لهذه الفئة من العمالة إلى حين تالشي
الفائـــض ،وذلك باالســـتناد إلى مؤشـــر اإلنتاجية الكلـــي الذي يجب
اعتماده هنا كمرشـــد وموجه لسياســـة االســـتقدام ،ليس في هذين
القطاعين فقط ،ولكن أيضاً لدى القطاعات االقتصادية األخرى.
أمـــا المدخـــل الثالـــث ،فهو ير ِّكـــز على اســـتقطاب األيـــدي العاملة
الماهـــرة ذات الكفـــاءة العاليـــة مهنياً وتدريبياً وتعليميـــاً ،والحد من
اســـتقطاب العمالة غيـــر المؤهلة وغير المدربـــة ،والتي تأتي لدول
الخليج لتكتســـب مهـــارات معينة فيها ،بحيـــث أصبحت دول الخليج
أكبـــر مكان للتدريب فـــي العالم ،مما قد يتطلـــب االقتداء بما تعمل
دولـــة اإلمـــارات العربية علـــى تطبيقه من مبادرات عـــدة ،منها على
ســـبيل المثال إنشـــاء مراكز خارجيـــة الختبار وتدريـــب العمالة في
البـــاد المصـــدرة لها ،وذلـــك عوضاً عن االســـتقدام غيـــر المنظم
للعمالـــة في الوقت الحالـــي ،ووضع حد أدنى للمؤهـــات المطلوبة
لشـــغل بعض الوظائف واألعمال المهنية والحرفية ،كما يمكن العمل
على وضع سقف عددي للعاملين في بعض الحرف والمهن الهامشية
أو أي مهن أخرى ،ويمكن االســـتعاضة عنها بالتكنولوجيا والتقنيات
الحديثـــة على أن تحدد هذه األعداد بشـــكل ســـنوي ،ويتـــم تعديلها
بحسب الحاجة.
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م ــال وأعم ــال

ش ــراكات

يتابعها  1.3مليون مزايد

"اإلمـــارات للمـزادات"...

تعــزز ثقــة الجمهــور فــي المزايــدات الذكيــة

تقدير ًا لدعمه للعديد من المبادرات المجتمعية

من ــذ تأسيس ــها ف ــي دولة اإلم ــارات العربية المتحدة عام  2004حققت ش ــركة اإلم ــارات للمزادات
نجاحا متواصال حتى أصبحت الشركة األولى الرائدة في المنطقة في مجال المزادات العلنية
والذكية لبيع المركبات وأرقام الس ــيارات ،والعقارات ،ومش ــاريع تصفية األصول ،واألرقام المم ّيزة
ومعدات
للهوات ــف المتح ّرك ــة ،والمجوه ــرات ،والمنتج ــات التراثي ــة والقديم ــة ،واآلالت الثقيل ــة،
ّ
البناء والتصنيع وغيرها.
تح ــرص اإلم ــارات للم ــزادات عل ــى الري ــادة واالبت ــكار ف ــي عمله ــا وتوفي ــر أقص ــى درج ــات المرون ــة
والوصول الس ــهل لعمالئها فكانت أول من اس ــتخدم المزاد الذكي عبر التطبيقات على الهواتف
المحمول ــة واألجه ــزة اللوحية وحققت الش ــركة ف ــي عام  2017أكثر عن مليون و 900ألف مزايدة
عل ــى  25أل ــف س ــلعة ت ــم بيعه ــا ،وش ــارك فيها أكثر عن  1.3ملي ــون مزايد م ــن  226دولة ،كما وصل
عدد عمليات تحميل "التطبيقات الذكية" الخاصة بها إلى أكثر عن  300ألف تحميل خالل العام
الماضي منفرد ًا من أصل  700ألف تحميل منذ إطالق هذه التطبيقات.

"اإلمارات للمزادات" تعــزِّ ز شــراكتهــا مع محـاكــم رأس الخيمـــة
وبعـــد أن أثبتـــت كفاءة عالية وحققت العديد من اإلنجـــازات النوعية لصالح محاكم رأس الخيمة
علـــى مـــدى األعوام الماضية ســـواء لجهة بيع الســـيارات المحجوز عليها في أوقات قياســـية مع
تحقيقهـــا أفضـــل العائدات ألصحاب الحق ،أو من خالل "نظام اإلنابـــات القضائية اإللكتروني"،
وقعت دائرة محاكم رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع "اإلمارات للمزادات" تهدف لتعزيز أطر التعاون
بين الجانبين في مجال تنظيم المزادات اإللكترونية على السيارات والعقارات والمنقوالت.
الخاطري :سنستفيد من خبرة العشر سنوات
وقـــال المستشـــار أحمـــد الخاطـــري رئيس دائـــرة المحاكـــم بـــرأس الخيمـــة ،أن المحاكم كانت
تواجـــه صعوبـــة فـــي بيع المنقـــوالت الصادر بشـــأنها أوامـــر قضائية نظـــراً لتعـــدد أنواعها من
بضائـــع ومكاتـــب ومـــواد غذائيـــة وغير ذلك ،عـــدا أن هذا النـــوع من المنقوالت لـــم يكن يحظى
بإقبـــال كاف مـــن المزايديـــن عبر الطـــرق التقليديـــة التي لم تكـــن توفر الســـرعة المطلوبة وال
األســـعار المقبولـــة أو المتوقعـــة لبيـــع هذه البضـــــائع الفتـــاً إلـــى أن "اإلمارات للمـــزادات" التي
تتمتـــع بخبـــرة تزيـــد على عشـــر ســـنوات فـــي هـــذا المجال ،أعطـــى زخما قويـــا لزيـــادة أعداد
المزايديـــن وتســـهيل هـــذه العمليـــة وتخفيف األعبـــاء والتكاليف عـــن المحاكم وتعزيز مســـتوى
الشـــفافية والحوكمـــة ،وهو ما جعلها الشـــريك الرائـــد لمحاكم رأس الخيمة في هذا المجـــــال.
المنــاعي :سنواص ــل إطـ ــالق المبـ ــادرات البنـ ـ ـ ـّاءة
وأشـــار عبـــداهلل مطـــر المناعـــي رئيـــس مجلـــس اإلدارة العضـــو المنتـــدب لشـــركة اإلمـــارات
للمـــزادات إلـــى أن تعزيـــز أطـــر التعاون مـــع محاكم رأس الخيمة ســـيعزز اســـتفادة المحاكم من
اإلنجـــازات الكبيـــرة التـــي تحققها الشـــركة والتي تعمل علـــى مواصلة إطالق المبـــادرات البنّاءة
الشـــبيهة بمشـــروع نظام اإلنابـــات القضائية الذي ســـاهم في تعزيز التوجة العـــام لحكومة دولة
اإلمـــارات فـــي المحافظة على البيئـــة من خالل تقليص التعامالت الورقية إلى مســـتوى الصفر،
نظـــ ًرا لمـــا تميـــز به هذا النظام من توفير على مســـتوى المردود المالي عـــن طريق إلغاء العديد
مـــن التكاليـــف األخرى غير المباشـــرة كالوقود الالزم للنقـــل واألوراق واألحبار وما شـــابه ،عدا
عـــن أثـــره في رفع مســـتويات الســـعادة لدى المتعامليـــن مع الدوائـــر الحكومية التـــي أعتمدته.
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يف العام 2017

1900000
مزايدة

25000
سلعـــة

شارك فيها

1300000
مزايـــد
من

226
دولــــة
و

300000

عدد حتميل التطبيق

ماهـــو مشـــروع "نظـــام اإلنابـــات القضائيـــة
اإللكتروني"؟
هو مشروع طورته "اإلمارات للمزادات" ودشنه سمو
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم
دبي خـــال فعاليات معـــرض "جيتكـــس  ،"2017وقد
اتفقـــت جميـــع محاكم الدولة على اســـتخدامه حيث
تم تفعيل المرحلة التجريبية بين محاكم دبي ومحاكم
رأس الخيمـــة ،والنظام الجديد يجعل جميع اإلنابات
بيـــن المحاكـــم تتم كأنها فـــي نفس المحكمـــة ،وأدى
إلـــى اختصار الوقت واإلجراءات التـــي كانت تتطلبها
عمليـــة اإلنابات قبل تطبيق هـــذا النظام المبتكر إلى
جانب مساهمته في تقديم أفضل الخدمات القضائية
للمتقاضين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي
مثل المحامين والخبراء في كافة أنحاء الدولة.
وكان متوســـط الوقت المســـتغرق لتنفيذ إنابة ســـابقاً
يصـــل في المعـــدل العام إلى نحو  10أيام و 3ســـاعات
وقـــد أدى اســـتخدام نظـــام اإلنابـــات القضائيـــة إلـــى
تقليص هذا الوقت إلى ســـاعة و 50دقيقة فقط .وبلغ
إجمالي عدد اإلنابات التي تم تنفيذها من خالل نظام
اإلنابـــات القضائية اإللكترونـــي  1000إنابة ،أدت إلى
توفير  62ألف ســـاعة عمل علـــى المحاكم ،إلى جانب
تقليـــص عدد اإلجراءات المطلوبة من  16إجراء إلى 6
إجراءات فقط .ويتوقع أن يتم تقليص الوقت المستغرق
إلنهـــاء إجراءات اإلنابات الدولية في حال اعتماد هذا
النظام من  6أشـــهر كمتوسط إلى أسبوع واحد فقط.

شـراكــــات استـراتيجـيـــة
وقال ســـعادة عبداهلل مطر المناعي أن اإلمارات للمزادات تمكنت من إبرام شـــراكات وعالقات
إســـتراتيجية مع عـــدد من الجهات الحكوميـــة والخاصة وتتويج هذه العالقة بعدد من شـــهادات
التكريـــم واإلنجازات النوعية حيث تمكنت من دخول موســـوعة غينيس لالرقام القياســـية لبيعها
أغلـــى قبعـــة بـ  24مليون و  50ألـــف درهم في مزاد نظمته لصالح مؤسســـة الجليلة ،فيما منحتها
شرطة الشارقة شهادة تقدير على الجهد واالسهام اإليجابي في إنجاح فعاليات االحتفال باليوبيل
الذهبي لشـــرطة الشـــارقة ،في حين منحتها محاكم دبي شهادة تقدير للمبادرة الفعالة والمساهمة
المتميزة في رعاية منصة محاكم دبي في معرض جيتكس  ،2017فض ً
ال عن تلقيها شـــهادة شـــكر
و تقديـــر من إدارة ترخيص اآلليات والســـائقين فـــي أم القيوين تقديرا للمجهود و الدعم القيم في
إنجاح فعاليات اليوم الوطني الـ  ،43وشهادة شكر وتقدير من دائرة البلدية و التخطيط – عجمان
تقديرا للمساهمة الفعالة في رعاية تنظيم اللقاء المفتوح لعام .2016
وأضـــاف ســـعادته أن الشـــركة كان لهـــا شـــرف الحصول على شـــهادة شـــكر و تقديـــر من بنك
أبوظبي التجاري لحســـن التعاون في خدمة المؤسســـات المصرفية الدولية في الدولة ،وشـــهادة
تقديـــر أخـــرى من دائرة محاكم رأس الخيمة للتعاون المشـــترك في االســـتراتيجية المتميزة في
ســـبيل تطويـــر العمل بدائر ة المحاكم ،وشـــهادة تقديـــر أخرى من محاكم دبي للتعـــاون الدائم و
المشـــاركة المثمرة في إنجاح مبادرة العائلة الســـعيدة ،وشهادة شـــكر و تقدير من القيادة العامة
لشـــرطة الفجيـــرة ،اإلدارة العامـــة للموارد و المســـاندة ،معهد تدريب الشـــرطة تقديرا للمجهود
و التعـــاون المســـتمر إلنجـــاح دورة التدريـــب الصيفي لطـــاب و طالبات المـــدارس لعام .2017
شراكات دوليــة
في عام  2017أسســـت اإلمارات للمزادات شـــركة "العربية للمزادات" في مملكة البحرين والتي
تتولـــى بموجبهـــا تنظيـــم وادارة المزادات العلنية علـــى األرقام المميزة فـــي البحرين ،وذلك بعد
توقيعها اتفاقية تعاون مع "شركة مزاد" إحدى شركات البحرين القابضة "ممتلكات" ،واستطاعت
" العربيـــة للمـــزادات" بنجـــاح تنظيم عـــدد كبير من المـــزادات العلنية واإللكترونيـــة على األرقام
المميزة على لوحات المركبات.

ـــــــــ

الشهـــادات العالميـة
وفي إطار سعيها
الحثيث للوصول إلى
أعلى المعايير المتّبعة
عالمي ًا ،حصلت "اإلمارات
عدة
للمزادات" على ّ
شهادات عالمية هي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آيزو  2008 : 9001لنظم
إدارة الجودة (المزادات
العلنية واإللكترونية لبيع
لوحات أرقام السيارات
والعقارات من األصول
الحكومية والخاصة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آيزو 2004 : 10002
الخاصة بنظم الشكاوى
ورضا المتعاملين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آيزو  27001لنظم إدارة
أمن المعلومات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آيزو  22301إلدارة
استمرارية األعمال.

فاز ســـعادة عبد اهلل مطر المناعي ،المدير التنفيذي
لشـــركة اإلمـــارات للمـــزادات ،بجائـــزة أفضـــل مدير
تنفيذي في مجال المســـؤولية االجتماعية لعام 2016
التي تقدمها مجلة "سي إيه أو"  CEOالشرق األوسط
الصـــادرة عـــن مجموعـــة "آي تي بي"  ITPللنشـــر في
دبـــي ،والتي تكـــرم ســـنوياً أفضل الرؤســـاء والمدراء
التنفيذيين بالمنطقة في مختلف القطاعات.
وجـــاء فوز المناعـــي بهذه الجائـــزة المرموقة ،تقديراً
لجهوده االستثنائية في مجال المسؤولية االجتماعية،
والتزامه بإطالق مبادرات متميزة لخدمة المجتمع في
دولـــة اإلمارات ،ودعمـــه للعديد من البرامـــج المعنية
بمكافحـــة الفقـــر ،وتمكيـــن المجتمعـــات المحتاجـــة،
والتعليـــم ،والصحـــة ،وذلـــك بالتعـــاون مـــع كبـــرى
المؤسسات اإلنسانية والجمعيات الخيرية في الدولة.
ّ
وســـاهمت "اإلمارات للمزادات" فـــي دعم العديد من
المبـــادرات الخيريـــة واالجتماعية واإلنســـانية ،ومن
بينهـــا جمع  150,000درهم إماراتي خالل مزاد علني
أقيم في ختام البرنامج التلفزيوني الوثائقي اإلماراتي
"بيونـــد بوردرز" وذلك إلغاثـــة منكوبي اإلعصار الذي
ضـــرب الفلبين .كما جمعت مبلـــغ  89.9مليون درهم
لصالـــح "مؤسســـة الجليلـــة" المتخصصة فـــي مجال
العمل الخيـــري والتي تتخذ من دولـــة اإلمارات مقراً
لها.
ومـــن أجـــل النهوض بالتعليم للفئـــات األقل حظاً على
مســـتوى العالم ،نظمت "اإلمارات للمزادات" في شهر
يونيـــو الماضي ،مـــزاد "أمـــة تقـــرأ" ،برعاية صاحب
الســـمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولـــة رئيـــس مجلس الوزراء حاكم دبـــي ،رعاه اهلل،
والـــذي حقق مـــا مجموعه  41مليون درهـــم إماراتي،
ونجح في توفير أربعة ماليين كتاب للطالب الالجئين
والمحتاجين حول العالم ،وســـاهم في تزويد أكثر من
 2000مدرسة حول العالم بكتب للقراءة والمعرفة.
وتواصل الشـــركة التعاون بشكل منتظم مع العديد من
المؤسسات اإلنسانية ،والمراكز الوقفية ،والجامعات
فـــي دولة اإلمارات مثل دبـــي العطاء ،والهالل األحمر
اإلماراتي ،ومركز محمد بن راشد العالمي الستشارات
الوقف والهبة ،وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم
الصحية ،ومؤسسة حميد بن راشد الخيرية بعجمان،
في خطوة منها إلحداث تغيير إيجابي في المجتمعات
المحتاجة حول العالم.
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مــال وأعمــال مستشـــــارك القانـــــوني

الرهن التجاري وأهميته
للبنوك التجارية
تقدم البنوك التجارية القروض والتســهيالت املالية التي يطلبها العمالء ملقابلة التزاماتهم
ِّ
وأعمالهــم التجاريــة ،و ُيعتــر تقــدمي القــروض وغريهــا مــن التســهيالت املاليــة لعمــاء البنــوك
من أهم النشــاطات واألعمال املصرفية ،إن مل نقل األهم ،ونظري تقدمي القروض والتســهيالت
يجــب علــى البنــوك التجاريــة أن تطلــب من املقرتضــن تقدمي الضمانــات القانونيــة التي تراها
مناســبة ،ويتــم االحتفــاظ بهــذه الضمانــات إىل حــن الســداد التــام لــكل املبالــغ املقرتضــة،
أو تســييل الضمانــات لتغطيــة الديــون التــي يفشــل املقــرض يف ســدادها وفــق االتفــاق.

المستشار إيهاب القوني
القاضي والمستشار القانوني لدى دائرة
التنمية االقتصادية برأس الخيمة

مــن الضمانــات القانونيــة الشــائعة االســتعمال ،والتــي
تطلبهــا البنــوك فــي بعــض الحــاالت ،مــا يعــرف بالرهــن
التجــاري ،OR LIEN COMMERCIAL MORTGAGE
ويكــون الرهــن تجاريــاً بالنســبة لألطــراف – البنــك
والعميــل – إذا تقـ َّرر أن يتــم هــذا الرهــن علــى مــال منقــول
 ،MOVEABLE ASSETوأن يكــون هــذا المــال المنقــول
ضمانـاً لديــن يعتبــر تجاريـاً بالنســبة للمديــن وللعلــم جميــع
الديــون أو القــروض التــي تقدمهــا البنــوك للعمــاء تعتبــر
ديونــاً تجاريــة ألنَّ جميــع أعمــال البنــوك وفقــاً للقانــون
تعتبــر مــن األعمــال التجاريــة.
والرهــن التجــاري يشــمل المــال المنقــول أو مــا يقــوم مقــام
المــال المنقــول مــن بضائــع أو ذهــب أو منتجــات صناعيــة
أو منتجــات زراعيــة أو أســهم أو ســندات أو كمبيــاالت
وســندات إذنيــة أو أوراق تجاريــة أخــرى أو محتويــات
مخــازن أو مصانــع أو مــواد بنــاء أو ســيارات أو ناقــات أو
مقتنيــات أثريــة عاليــة القيمــة وخالفــه.
وقــد ورد ذكــر الرهــن فــي القــرآن الكريــم ،حيــث يقــول اهلل
جــل جاللــه فــي كتابــه الكريــم:

وضـ ٌـة َفـ ِإ ْن َأ ِمـ َـن
َ"وإِن ُكن ُتـ ْـم َع َلـى
ٰ َسـ َف ٍر َولَـ ْـم َت ِجـ ُـدوا كَاتِ ًبــا َف ِر َهـ ٌـان َّم ْق ُب َ
َب ْع ُض ُكــم َب ْع ًضــا َف ْل ُيـ َـؤ ِّد الـَّ ِـذي ْاؤ ُت ِمـ َـن َأ َمانَ َتـ ُـه َول ْ َي َّتــقِ ال َّلـ َـه َربَّـ ُـه ۗ َو َل َتكْ ُت ُمــوا
ـون َعلِيـ ٌـم"
ا َّلشـ َـه َاد َة ۚ َو َمــن يَكْ ُت ْم َهــا َف ِإنـَّ ُـه آثـِ ٌـم َق ْل ُبـ ُـه ۗ َوال َّلـ ُـه بِ َمــا َت ْع َم ُلـ َ
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والرهــن المشــار إليــه فــي اآليــة الكريمــة يعتبــر ضمانــاً

للديــن .والقانــون التجــاري وإن كفــل حقــوق الدائــن
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المرتهــن ومنحــه كل الصالحيــات المناســبة لحفــظ
حقوقــه إلــى حيــن انقضــاء الديــن وســداد القــرض،
فإ َّنــه أيض ـاً كفــل حقــوق المديــن ،مــن ذلــك الحكــم الــذي
ينــص علــى أنــه يعتبــر باط ـ ً
ا كل اتفــاق يبــرم وقــت تقريــر
الرهــن أو بعــد تقريــره يعطــي الدائــن المرتهــن ،فــي حالــة
عــدم اســتيفاء الديــن عنــد حلــول أجلــه ،الحــقَّ فــي تملــك
المرهــون أو بيعــه دون مراعــاة اإلجــراءات المنصــوص
عليهــا فــي القانــون ،وتحديــداً اللجــوء إلــى المحكمــة
المدنيــة المختصــة التــي تقــوم باتِّبــاع كل اإلجــراءات
القانونيــة المنصــوص عليهــا بالنســبة لبيــع المــال المرهــون
بالكيفيــة وفــي المــكان والزمــان الــذي تحــدده المحكمــة
المختصــة مــع منــح المديــن حــق التظلــم إذا أراد ذلــك ،وفــق
المتطلبــات واإلجــراءات القانونيــة ،وبعــد اكتمــال إجــراءات
البيــع بالمــزاد العلنــي ،بغيــة الحصول على أحســن األســعار،
يحصــل الدائــن المرتهــن علــى مــا يســتحقه فقــط مــن ديــن،
وفــي حالــة وجــود فائــض فــإنَّ هــذا الفائــض يســلم لصاحبه
أي المديــن.
ومــن هنــا يتَّضــح أنَّ القانــون ال يســمح للدائــن المرتهــن
باإلثــراء علــى حســاب المديــن ،وذلــك بمنعــه مــن الحصــول
ممــا يســتحق ،وفــي
علــى أي أمــوال تعتبــر إضافيــة أو أكثــر َّ
هــذا عيــن العدالــة.
وقــد قضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا أنَّ مــن المقــرر
بالمــادة  172مــن قانــون المعامــات التجاريــة رقــم 18
لســنة 1993م ،أن للدائــن المرتهــن رهنـاً تجاريـاً علــى مــال
منقــول ضمانـاً لديــن تجــاري فــي حالــة عــدم دفــع المديــن
الراهــن للديــن المضمــون بالرهــن أن يطلــب مــن المحكمــة
اإلذن لــه ببيــع الشــيء المرهــون ،ويســتوفى الديــن مــن
الثمــن الناتــج مــن البيــع.
ومــن المق ـ َّرر كذلــك بالمــادة  175مــن هــذا القانــون أ َّنــه
إذا كان الشــيء المرهــون معرضــاً للهــاك أو التلــف أو
النقــص فــي القيمــة وأصبحــت حيازتــه تســتلزم نفقــات
باهظــة ولــم يشــأ الراهــن تقديــم شــيء آخــر بدلــه ،جــاز
لــكل مــن الدائــن والراهــن أن يطلــب مــن المحكمــة اإلذن له
فــي بيعــه فــوراً مــع تحديــد طريقــة البيــع ،وينتقــل الرهــن
إلــى الثمــن الناتــج مــن البيــع ،بمــا مــؤداه أنَّ العبــرة عنــد
اســتيفاء الديــن التجــاري المضمــون برهــن تجــاري علــى
مــال منقــول ليســت بالقيمــة المقــدرة للمــال المنقــول وقــت
انعقــاد الرهــن ،وإ َّنمــا بالثمــن الناتــج مــن البيــع حــال بيعــه
قـ َّـل ذلــك الثمــن أو زاد عــن تلــك القيمــة المقــدرة.
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ القانــون التجــاري أفــرد كذلــك
أحكامـاً خاصــة ببيــع ورهــن المحــل التجــاري عندمــا أورد
الحكــم علــى أنَّ كل تصــرف يكــون موضوعــه نقــل ملكيــة
المحــل التجــاري أو إنشــاء حــق عينــي عليــه يجــب أن يكــون
موثقـاً أو مصدقـاً مــن الكاتــب العــدل ومقيــداً فــي الســجل
التجــاري وإال كان باط ـ ً
ا.
وســوف نتعــ َّرف فــي المقالــة القادمــة إن شــاء اهلل إلــى
شــروط وآليــة رهــن المحــال التجاريــة وفقاً ألحــكام القانون.
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محمــد إسماعيــل حسـن العوضـــي...

ال تكن مرتددًا ...اقتحـم وغامــر
حـوار :يوسـف النعيمــي

ومديــري فــي البنــك  -الذيــن كانــوا
"منحنــي دعــم أعضــاء مجلــس اإلدارة
َّ
مؤمنيــن بقدراتــي كشــاب متميــز -الدافــع النطلــق نحــو القمــة حتــى وصلــت
ألعلــى منصــب لمواطــن فــي البنــك فــي عــام  ،2007ولكــن بســبب ظــروف
صحيــة تركــت العمــل ،ومــع الشــغف الكبيــر الــذي كان يتملَّكنــي لخــوض غمــار
تجربــة العمــل الحــر ،اتخــذت قــراراً صعبـاً فــي وقــت أصعــب (بدايــات األزمــة
االقتصاديــة العالميــة) ،وحيــث لــم يكــن لــدي رأس المــال الكافــي اتجهــت
الســتثمار كامــل مســتحقات نهايــة خدمتــي الوظيفيــة بعيــداً عــن تجميدهــا
فــي شــراء عقــار أو اقتنــاء ســيارة أو الســفر مــن أجــل ترفيــه فــي غيــر أوانــه،
وغامــرت فــي خــوض العديــد مــن األنشــطة المهنيــة لتحقيــق طموحــي ،فبــدأت
بموطــئ قــدم فــي مجــال تكييــف الهــواء ،ثــم حلــول مكافحــة الحرائــق ،وعلــى
ـت توجهاتــي
اعتبــار أن األمــوال تصنــع أمــواالً ،والنجــاح يحتــاج للمغامــرة ،نَ َمـ ْ
ِّ
بإطــراد العــرض لتوفيــر المقــاوالت الكهروميكانيكيــة ،وعملــت علــى إنشــاء

محمــد إسماعيــل حسـن العوض ــي

لطالمــا كان التاريــخ الحافــل ال يقــاس بعــدد الســنوات ،وإ َّنمــا باإلنجــاز
والمثابــرة ،والقــدرة علــى اجتيــاز الصعوبــات وتحقيــق النجــاح
والتميــز.
ُّ
بهــذه الرؤيــة اســتطاع محمــد إســماعيل حســن العوضــي المديــر
التنفيــذي لعــدد مــن أبــرز الشــركات الرائــدة فــي رأس الخيمــة ،رســم
خارطــة طموحاتــه ،وا َّتجــه لتحقيــق شــغفه فــي العمــل الحــر ،ليبنــي
خــال وقــت قصيــر نســبي ًا اســم ًا متميــز ًا أصبــح َع َلم ـ ًا فــي مجــال
اختصاصــه ،وليكـ ّون بامتيــاز مجموعــة شــركات وطنيــة تقــدِّ م خدماتهــا
التميــز والحرفيــة.
بمعاييــر عالميــة وفــق أعلــى درجــات
ُّ
ِولنتعـ َّـر َف عــن قــرب علــى هــذه التجربــة الرائــدة التقينــا الســيد محمــد
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حدثنــا
إســماعيل حســن العوضــي ،فــكان حوارنــا معــه شــائق ًا وملهمـ ًا ،إذ َّ
عــن بداياتــه قائ ًال"دخلــت الحيــاة العمليــة فــي عــام  1991كموظــف عــادي
فــي بنــك رأس الخيمــة الوطنــي ،كنــت مثابــر ًا وملتزمـ ًا بــأداء عملــي علــى
الوجــه األمثــل ،أدخــل المكتــب فــي الصبــاح الباكــر وال أخــرج منــه إ َّال فــي
وقــت متأخــر ،فــا أتق َّيــد بأوقــات الــدوام الرســمية فــي االنصــراف حتــى
أتأكــد مــن االنتهــاء الكامــل مــن كل الواجبــات والمهــام المطلوبــة منــي،
مديري
وهكــذا ســرعان مــا بــدأت الترقيــات تأتــي متالحقــة بفضــل تزكيــة
َّ
وتقديرهــم للجهــود التــي كنــت أبذلهــا ،وتطــورت بســرعة وتنقلــت للعمــل
فــي كل إمــارات الدولــة ،وتد َّرجــت فــي مناصــب المســؤولية واالختصــاص،
وبــدأت مســؤولياتي تكبــر يومـ ًا بعــد يــوم".

تحقيــق طموحاتــه واجتيــاز المعوقــات بــكل عزيمــة وإرادة».
تركيــز في العم ــل
ويواصــل الســيد محمــد حديثــه ع َّمــا تقدِّمــه مجموعــة شــركاته مــن خدمــات
قائ ـ ً
ا " :مــن المهــم فــي كل بدايــة تركيــز العمــل فــي المجــال نفســه والتوســع
فيــه ،بعيــداً عــن تشــتيت الجهــود فــي قطاعــات مختلفــة ومتباعــدة االختصــاص،
ومــع امتــاك ناصيــة الخبــرة الشــاملة يمكــن التوجــه إلــى مجــاالت أخــرى
فضــل أن تكــون متقاربــة ،وهكــذا ركــزت جهــدي فعلــى إنشــاء مجموعــة
لكــن يُ َّ
متكاملــة مــع محفظــة متنوعــة مــن األعمــال فــي المقــاوالت العامــة والعقــارات
والمقــاوالت الكهروميكانيكيــة ،تجــارة مــواد البنــاء واألدوات الصحيــة ،خدمــات
التكييــف ،التصميــم الداخلــي والديكــور ،إدارة المرافــق والمنشــآت ،تصليــح
الســيارات ،وخدمــات التنظيــف الصناعيــة والمؤسســية".

مجموعــة مــن الشــركات وأدرتهــا بنفســي ،وهكــذا تحولــت بفضــل اهلل واإلرادة
والعزيمــة لواحــدة مــن الشــركات المرموقــة ،ومــن بدايــة بثالثيــن عامــ ً
ا ،رأس الخيمـ ــة مكان مثالي لالستثـمــار
أصبحــت تضـ ُّم اليــوم مــا يقــرب مــن  2000موظــف فــي مختلــف التخصصــات .ويتابــع بالقــول" :بتوفيــق مــن اهلل أنجزنــا بنجــاح العديــد مــن المشــاريع،
وتحولنــا مــن شــركة مغمــورة إلــى
وهكــذا ن َمــت أعمالنــا فــي الحجــم
شــركة تحتــل الصــدارة فــي مجــال
والســمعة ،وأنشــأنا فروعــاً فــي عــدد
النطالق
مثايل
مكــان
اخليمة..
رأس
اإللكتروميكانيــكال بــرأس الخيمــة
مــن اإلمــارات المجــاروة ومــا زلنــا
األعمال ملا تتمتع به من بنية حتتية
وبعــض اإلمــارات األخــرى ،وقمنــا
نطمــح للمزيــد".
بتنفيــذ الكثيــر مــن األعمــال حيــث
وخدمات لوجستية وماتوفره من
نفذنــا جــزءاً مــن مطــار دبــي،
اقتحمــت مجــا ًال ال أمتلك الخب ــرة فيــه!
النجاح
لتحقيــق
موات
عمـل
منـاخ
ٍ
إضافــة لبعــض الفنــادق والمصانــع
وعــن الصعوبــات والتحديــات التــي
والفلــل الفخمــة وغيرهــا خــارج
واجهتــه خــال مســيرة عملــه يب ِّيــن
قائ ـ ً
ا" :التحــدي األكبــر أنــي اقتحمــت مجــاالً ال أملــك فيــه أدنــى خبــرة ،اإلمــارة ،لكــن تركيزنــا بالدرجــة األولــى ينصــب اليــوم علــى إمــارة رأس
ً
ُ
تعيشــه بفضــل
لكــن هــذا لــم يوقفنــي عــن المغامــرة ،وبذلــت قصــارى جهــدي لإللمــام بــكل الخيمــة ،وخصوصــا مــع التطــور الهائــل الــذي أصبحــت
حيثيــات وتفاصيــل هــذا االختصــاص (اإللكتروميكانيــكال) ،فأصبحــت الرؤيــة الصائبــة والتوجيهــات الســديدة لصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن
أقضــي معظــم وقتــي فــي مواقــع العمــل للتعــرف إلــى أدق التفاصيــل ،صقــر القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم إمــارة رأس الخيمــة ،حيــث
واختلطــت مــع العمــال وأشــرفت عليهــم خــال تنفيــذ العمــل ألخــذ الخبــرة أصبــح منــاخ األعمــال متناميـاً وتم َّكــن مــن جــذب العديــد مــن االســتثمارات
العالميــة المه َّمــة ،فأصبحــت اإلمــارة بذلــك مكانـاً مثالياً النطالق المشــاريع
والمعرفــة مــن أرض الواقــع.
فــي البدايــة كذلــك لــم يكــن عنــدي طاقــم العمــل الكامــل فكنــت بنفســي الضخمــة وبــدء االســتثمار ،لِمــا تتمتَّــع بــه مــن بنيــة تحتيــة وخدمــات
التوســع فــي تطويــر الكثيــر مــن المناطــق الســياحية
صاحــب العمــل ومنــدوب العالقــات العامــة ومديــر التســويق والمحاســب .لوجســتية ،إلــى جانــب
ُّ
فقــد واجهــت صعوبــات فــي التوظيــف وإيجــاد اليــد العاملــة التــي تتمتــع والصناعيــة والتجاريــة ،ووجــود مظلــة قانونيــة وجهــات رســمية تحتضــن
بالمهنيــة والمهــارة والقــادرة علــى المســاهمة فــي بنــاء عالقــات عمــل وتنظــم األعمــال مثــل هيئــة مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة "راكــز" وهيئــة
راســخة ومبدعــة فــي الســوق .وكنــت مــدركاً أنــه علــي أن أبنــي اســماً يرســخ رأس الخيمــة لتنميــة الســياحة وشــركات التطويــر العقاريــة الكبــرى وغيرهــا
فــي أذهــان النــاس ليصبــح الحق ـاً عالمــة بــارزة ،لكـ َّـن هــذا األمــر لــم يكــن مــن الجهــات األخــرى .ومــع كل هــذا الزخــم ،ولكــي نكــون علــى مســتوى هــذا
مــن الســهولة بمــكان ،لكــن تحــدي الصعــاب هــو نقطــة االنطــاق األولــى التطــور الهائــل ،نعمــل علــى تكريــس الجهــود كافــة لتقديــم خدمــات عالم َّيــة
نحــو النجــاح ،وأ َّنــه مــن خــال المثابــرة والعمــل الشــاق يمكــن ألي شــخص برؤيــة وطن َّيــة تقــوم علــى التــزام معاييــر الجــودة واإلتقــان".
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رواد أعمــــال ملهـمون

بإســعاد المواطنيــن والموظفيــن لــم يـ ِ
ـأت مــن فــراغ،
وإ َّنمــا بســبب إدراكهــا الحكيــم لمــا تملكــه الســعادة مــن
مفاتيــح ســحرية لتحريــر الطاقــات الخالقــة داخلهــم،
لتعـزِّز مــن إنتاجيتهــم وتطلــق العنــان لألفــكار المبدعــة
والمبتكــرة لديهــم".
أنا منخرط بشكل وثيق في المجتمع
ويُعـ َرف عــن الســيد محمــد ســعيه الحثيــث للمشــاركة
فــي العمــل المجتمعــي ،وفــي هــذا الخصــوص
يقول":انطالقــا مــن التزامنــا وإيماننــا بأهميــة العمــل
المجتمعــي ،نحــرص علــى دعــم المبــادرات المجتمعية
المختلفــة والمســاهمة فيهــا .وأشــعر بالفخــر لكونــي
إماراتيـاً وابــن إمــارة رأس الخيمــة ،وأقـدِّر عاليـاً دعــم
القيــادة الحكيمــة لــرواد األعمــال والشــركات الوطنيــة،
والتزامــاً منــي بتقديــم الصــورة المشــرقة لدولتنــا
الحبيبــة ،أنــا منخــرط بشــكل وثيــق فــي المجتمــع،
وأتــر َّأس مختلــف المبــادرات التــي تدعــم القضايــا
والفعاليــات المجتمعيــة فــي رأس الخيمــة".

نُ قّ در عاليـــ ًا دعم القيـــادة الحكيمة لرواد
األعمال والشـــركات الوطنيـــة التي تقدم
ً
مثاال مميز ًا لما وصل له ابن اإلمارات اليوم.

االستـدامــة وااللتــزام األخـالقــي
وعــن المعاييــر التــي يحــرص علــى التزامهــا فــي أعمالــه يب ِّيــن الســيد محمــد
بالقــول" :نضــع نصــب أعيننــا تحقيــق االســتدامة وااللتــزام األخالقــي تجــاه
األجيــال القادمــة والبيئــة ،وهكــذا فأنــا حريص كل الحــرص على توجيه فريق
العمــل لتنفيــذ الخدمــة وفــق أعلــى درجــات المســؤولية عبــر ترســيخ عقيــدة
التحســين المســتمر ،فنحــن مجموعــة معتمــدة مــن  ISOمــع تصنيــف + A
فــي الدفــاع المدنــي ،ومــا يميزنــا فــي الســوق هــو التزامنــا بتوفيــر منتجــات
وخدمــات عاليــة الجــودة ،وتقديــم أفضــل الخدمــات الكهروميكانيكيــة فــي
المنطقة من خالل تطبيق إدارة الجودة الشــاملة ،لتعزيز التحســين المســتمر
واعتمــاد االبتــكارات والكفــاءات دون المســاس بمعاييــر البيئــة أو الســامة،
هــذا إلــى جانــب االلتــزام بتنفيــذ الوعــود المتَّفــق عليهــا بــدءاً مــن معاييــر
العمــل المطلوبــة وصــوالً إلــى التنفيــذ والتســليم فــي الوقــت المحــدد دون
تأخيــر .إضافــة إلــى شــعارنا األساســي وهــو "الســامة أ َّوالً" ،ونحــن ﻣﻟﺗزﻣون
لتحقيــق ذلــك بالتركيــز بشــكل كامــل علــى معاييــر الصحــة والســامة خــارج
مواقــع العمــل وداخلهــا ،ونفخــر بوجــود فريــق ملهــم يمتلــك أعلــى الكفــاءات
العلميــة والعمليــة مــن مهندســين وفنييــن ومهنييــن يتقنــون التعامــل مــع
المفضــل للمشـ ِّغلين
متطلبــات كل نــوع مــن المشــاريع ،ولهــذا أصبحنــا الخيــار
َّ
واالستشــاريين والشـــــــــركات
والمؤسســات والفعـــــــاليات
االقتصاديــة الكبــرى".
اإلمارات حتتل مكان الصدارة
وعــن التعــاون مــع الجهــات
يف تطبيق اللوائح املتعلقة
المعنيــة فــي هــذا الشــأن
يقــول" :تحتــل دولــة اإلمــارات
بالسالمة واالستدامة واعتماد
العربيــة المتحــدة مــكان
تقنيات املباين اخلضراء
الصــدارة فــي تطبيــق
اللوائــح المتعلقــة بالســامة
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واالســتدامة واعتمــاد تقنيــات المبانــي الخضــراء ،وقــد ك َّنــا محظوظيــن لتلقي
الدعــم الهائــل مــن الســلطات المحليــة واالتحاديــة ،انطالقــاً مــن التزامنــا
بتقديــم خدمــات احترافيــة عاليــة الجــودة تتض َّمــن خدمــات متكاملــة لحمايــة
األرواح والممتلــكات".
سعي دائم للتعلم والتطور
وعــن مواكبتهــم للتطــورات المتالحقــة فــي قطــاع األعمــال يقــول" :أنــا إلــى
اليــوم ال أزال أتعلــم وأســعى الكتســاب العلــم والمعرفــة ،فالحيــاة تســير دائمـاً
فــي طريــق صاعــد يرتقــي لألعلــى ،ويجــب عليــك أن تشــحذ همتــك دوم ـاً
لكــي تتمكــن مــن ارتقــاء هــذا الطريــق ،وأ َّال تتوقــف وتقبــل بالكفايــة أل َّنــك
حتم ـاً ســتنحدر للهاويــة .مــن ناحيــة أخــرى أنــا متاب ـ ٌع لمختلــف المعــارض
مطلعاً
والفعاليــات ذات الصلــة بنشــاطاتنا داخــل الدولــة وخارجهــا لكــي أبقــى َّ
علــى أحــدث الممارســات والتقنيــات المعتمــدة ،كمــا أحــرص علــى مشــاركة
الموظفيــن لــدي فــي هــذه المعــارض إلــى جانــب إلحاقهــم بالعديــد مــن
الــدورات التدريبيــة داخــل الدولــة وخارجهــا لكــي تزيــد مــن كفاءتهــم".
سر نجاحي
رضا الوالدين وإسعاد الناس ُّ
ويحدثنــا الســيد محمــد عــن أولوياتــه قائــا" :أنــا مشــغول بالعمــل منــذ
السادســة صباحـاً لغايــة الثالثــة عصــر كل يــوم ،وأحــرص علــى تنــاول طعــام
الغــداء مــع عائلتــي ،وأخصــص وقتــاً أساســيا ألمــي وأبــي ،فهمــا مصــدر
الطاقــة الملهمــة التــي تمدنــي بالقــوة والعزيمــة .ولــدي شــغف بمتابعــة
احتياجــات مــن حولــي ،أتابــع العمالــة المنزليــة وأســتمع لهــم ،وأحــرص علــى
أن أكــون بقــرب العامليــن والموظفيــن فــي أغلــب المناســبات ،فإســعاد الناس
ســر مــن أســرار نجاحــي ،إلــى جانــب رضــا
عنــدي غايــة أساســية وهــي ٌّ
الوالديــن ،فاالســتثمار الحقيقــي الكبيــر يكمــن فــي البشــر والعمــل علــى
تطويرهــم وإســعادهم وتخفيــف الضغــوط عليهــم بمواقــف بســيطة لكنَّهــا
قــد تعنــي لهــم الكثيــر» .ويتابــع قائــا  « :ولهــذا فاهتمــام حكومتنــا الرشــيدة

دعم ال محدود لمشاريع الشباب
يوجــه الســيد
ناجــح
ومــن موقعــه كرائــد أعمــال
ِّ
ً
محمــد رســالته للشــباب اإلماراتــي ،داعيــا إ َّياهــم
إلــى خــوض تجربــة العمــل الخــاص بالقــول« :تحــثُّ
حكومتنــا الرشــيدة الشــباب علــى اقتحــام عالــم العمــل
الخــاص ،وتقـدِّم لهــم الدعــم الكامــل عبــر العديــد مــن
المؤسســات والبرامــج الوطنيــة والقوانيــن التــي أخــذت
َّ
علــى عاتقهــا توفيــر بيئــة جاذبــة تحتضــن أفكارهــم
وتحولهــا إلــى مشــاريع منافســة فــي ســوق العمــل".
التفكير خارج الصندوق
ويتابــع بالقــول ":لــذا فقــد حــان الوقــت للشــباب ألن
يفكــروا خــارج الصنــدوق ،ويكــون لديهــم مشــاريعهم
الخاصــة ،وكل ماعليهــم هــو دراســة الســوق وســبر
احتياجاتــه بجــدوى وتمعــن ،وعــدم التســرع فــي تبنــي
مشــاريع ســهلة ال تضيــف قيمــة نوعية القتصــاد البلد،
وإنمــا الســعي دوم ـاً لالبتــكار والتميــز واإلبــداع عبــر
مشــاريع نوعيــة مبتكــرة تؤ ِّكــد تميــز الشــباب اإلماراتــي
بفضــل الدعــم الالمحــدود للقيــادة الرشــيدة".
أشجع أبنائي على العمل
ِّ
ً
ً
أشــجع أبنائــي علــى
ا
شــخصي
":أنــا
ا
مؤكد
ويتابــع
ِّ
خــوض تجربــة العمــل الخــاص ،وأن يكــون لديهــم
أفقهــم ورؤيتهــم الشــخصية بهــذا المجــال ،حيــث ال
أجبرهــم وبــذات الوقــت ال أتركهــم علــى ســجيتهم،
وأعمــل جاهــداً علــى اكتشــاف ميولهــم ومواهبهــم
وتوجيههــا نحــو الوجهــة الصحيحــة .فمــا يميــز
ابنــي عبــداهلل حبــه واهتمامــه بالعمــل إلــى جانبــي،
وحرصــه الدائــم علــى الوجــود معــي فــي االجتماعــات
األســبوعية والشــهرية ،كمــا يقــوم بزيــارة العمــاء
والتواجــد مــع العمــال فــي المواقــع إلــى جانــب دراســته
الجامعيــة "إدارة األعمــال".
ِّ
وتحضــر رســالة الماجســتير
"أ َّمــا ابنتــي فهــي تعمــل
حاليــا ،وأرى لديهــا القــدرة مســتقبال إلدارة هــذا العمل،

يختصر محمد إسماعيل
حسن العوضي مسيرة
نجاحه بنصائح سريعة
يقدمها للشباب:
ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عما تحب وما
ابحث بداخلك َّ
تطمح إليه ،ثم اعمل بجد
على تحقيقه بشغف وعزيمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنالك أشخاص مهمين في
حياتك ،أحس ــن انتقـ ــائه ــم
واجعلهم ع ّرابين وملهمين لك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحــط نفس ــك بالناجحين،
وجالس من يضاهيك بالعلم
والخبرة لتستفيد منه
وتنمي فضاء مداركك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابتعد عن األشخاص
السلبيين والذين ينشرون
طاقاتهم السلبية
فيمن حولهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتحم وغامر وال تكن جبان ًا
متردد ًا فالنجاح حتم ًا هو
حليف الشجعان المثابرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليغرنَّك ما قد تحقّ ق
من نجاح ،ط ِّور نفسك
ومهاراتك باستمرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال تهدر معظم وقتك في
المقاهي ،امنح عائلتك
جزء ًا من وقتك هذا.

نفخر بوجود فريق ملهم ميتلك أعلى الكفاءات ،ويقدم
خدمات تعتمد أحدث التكنولوجيا الرائدة عامليًا

لكــن أفضــل أوالً أن تكتســب الخبــرة مــن خــال العمــل الوظيفــي ،وكذلــك الحــال
بالنســبة البنــي عمــار فهــو مجتهــد ومثابــر ويعمــل إلــى جانــب دراســته الجامعيــة".
ويضيــف فــي هــذا الخصــوص" :ال أو ِّفــر ألبنائــي الرفاهيــة المطلقــة ،وأحــاول أن
أكــون متوازن ـاً فــي إدارة قدراتهــم الشــخصية أو الماديــة ،حيــث ال أغــدق عليهــم
المــال حتــى ال يفســدوا فــي حياتهــم ،فقــد علمتهــم منــذ الصغــر كيــف عليهــم
أن يشــقوا طريقهــم مــن الصفــر ،وأن يكونــوا مجتهديــن وأذكيــاء ،يعرفــون كيــف
يحصلــون علــى المــال ،وأيــن وكيــف ينفقونــه بالشــكل األمثــل".
الرياضة جعلت مني إنسان ًا ذكي ًا
َّ
إلــى جانــب مســؤولياته الكبــرى ،يتقلــد الســيد محمــد منصــب نائــب رئيــس نــادي
اإلمــارات ،وهنــا نســأله كيــف يقضــي أوقــات فراغــه بعيــدا عــن العمــل فيجيــب
بالقــول .." :كنــت العــب كــرة القــدم فــي الســابق ،وإلــى اليــوم تشــ ِّكل الرياضــة
جــزءاً مهمـاً فــي حياتــي ،فهــي جعلــت منــي إنســاناً ذكيـاً ،فالرياضــة علــى اختــاف
أنواعهــا الذهنيــة والبدنيــة هــي ســبب نجــاح معظــم رجــال األعمــال ،إلــى جانــب
ذلــك أمــارس هوايتــي فــي ركــوب الدراجــة وصيــد الســمك ،وأشــعر بالمتعــة وأنــا
أعتنــي بالخيــول وباقــي الحيوانــات فــي المزرعــة ،وكل هــذا يشــعرني بالســعادة
والمســؤولية حتــى خــال أوقــات الفــراغ".
33 | RAKBUSINESS

رواد أعمــــال تطويــر الــذات

1

ابحــث واستشــر قبــل ان تبــدأ
ابحــث فــي مجــال اهتمامــك وتع َّلــم مــن اآلخريــن،
َّ
اطلع على تجارب من ســبقوك ،استشــر واســأل عن
أي شــيء ال تعرفه ،فهذا ليس عيب ًا ،وال تظننَّ أبد ًا
أ َّنــك أكبــر أو أكثــر علم ـ ًا مــن أن تســأل عــن معلومــة
جديــدة أو مبهمــة بالنســبة لــك.
ابحــث عــن مستشــار جيــد مــن رواد األعمال ،ليجلي
الغمــوض عــن كل ماهــو مبهــم لديــك ويج ِّنبــك
الوقــوع فــي الكثيــر مــن الصعــاب والمشــاكل،
ويمكنــك أن تبحــث كذلــك عــن المشــورة فــي بعــض
مواقــع اإلنترنــت التــي تقــدِّ م مثــل هــذه الخدمــات
وبشــكل مجانــي غالب ـ ًا.
2

داخل ــك رائ ــد أعم ــال؟

أطلق سراحه
يوسف النعيمــي

قررت أن تقتحم عالم العمل الخاص؟ هل تتوق إلى
هل َّ
أن تصب ــح رائ ــد أعمال؟ ه ــل تمتلك الش ــغف والطموح
لتخ ــوض غم ــار التجربة؟ إن كان جوابك «نعم» ،فنحن
سنعرض لك سريع ًا خطوات قد تساعدك على اقتحام
هذا العالم بقوة.
أو ًال وقب ــل كل ش ــيء علي ــك أن ت ــدرك أنَّ ل ــكل تجرب ــة
خصوصي ــة معين ــة ،فم ــا ينطب ــق عل ــى غي ــرك ق ــد ال
ينطبق عليك ،وأنَّ ما نقدمه لك اليعدو كونه خطوط ًا
عام ــة س ــتضيف عليها أنت من ش ــخصيتك وطموحك
وخبرت ــك وثقت ــك بنفس ــك ،لذل ــك اجتهد حت ــى تكون
تجربت ــك من ــارة لآلخري ــن ،ق ــم بتنمي ــة معلومات ــك
ومهارات ــك ف ــي ٍّ
كل م ــن المعرف ــة التصنيعي ــة ،خط ــط
العمل ،المهارات اإلدارية والعملية ،والعالقات العامة.
RAKBUSINESS | 34

ارســم القمة التي ستتربع عليها
ً
ليــس صحيح ـ ًا أبــد ًا أنَّ مــن يبــدأ كبيــرا يبقــى
كبيــراً؛ فــي عالــم األعمــال هــذه المقولــة غيــر
واردة أبــداً ،فكــم مــن مشــروع بــدأ صغيــر ًا وبفضــل
اإلدارة الصحيحــة واألهــداف المنطقيــة وصــل إلــى
وقســم خطــة العمــل إلــى
النجــاح ،لــذا حــدِّ د هدفــك ِّ
أهــداف قابلــة للتحقيــق.
ضــع خطــة طموحــة ،خطــة قريبــة المــدى وأخــرى
بعيــدة المــدى ،لكــي تــرى أيــن ســيكون مشــروعك فــي
الفتــرة القادمــة ،وأيــن ســيكون بعــد خمــس ســنوات
مث ـ ًا؟ حــدِّ د المهــام وفق ـ ًا للرؤيــة التــي تعتمدهــا،
وعليــه مــع الوقــت ومــع التجــارب التــي ســتواجهك
فــي طريــق عملــك ســتحدِّ د مــا هــو مفيــد لــك ومــا
هــو غيــر مجـ ٍـد ،وفــي النهايــة ســتحدد المســار األكثــر
فعاليــة للوصــول إلــى قصــة النجــاح تلــك.
اختــر لنفســك اســم ًا مميــز ًا واجعــل منــه عالمــة
تجاريــة ،واعمــل علــى تركيزهــا فــي أذهــان اآلخريــن
عبــر خطــة تســويقية محكمــة ومدروســة.
3

احلــم وتسلــح باألمــل والطمــوح
ال تتخــلَّ عــن أحالمــك ،وال تجعــل طموحــك أقــلَّ
مــن أحالمــك ،وتس ـلَّح باألمــل والتــوق للنجــاح.
متعة الحياة تكمن في اقتحام الصعاب والمغامرة،
واعلــم أنَّ رواد األعمــال ليســوا مخاطريــن بشــكل
اعتباطــي ،لكنهــم دوم ـ ًا يحســبون العواقــب التــي
تترتــب علــى خوضهــم غمــار تلــك المغامــرة.
4

اسعــى للنجــاح وليس للربــح
ً
تحــلَّ باألخــاق واالنضبــاط ،وكــن ملتزم ـا تجــاه
مجتمعــك وتجــاه اآلخريــن ،حتــى تكــون رائــد
أعمــال متميــز ًا وتكســب قاعــدة كبيــرة لمشــروعك.
يجــب أن تمتلــك رؤيــة واضحــة وخطــة واضحــة،
وأهداف ـ ًا واضحــة ،د ِّون كل ذلــك بوضــوح ،ثـ َّـم ُعـ ْـد
لقــراءة مــا د َّونتــه بيــن الفينــة واألخــرى .
حــدِّ د أهدافــك  ..حــدِّ د خــط ســيرك مــن أيــن تبــدأ

وإلــى أيــن ســينتهي بــك المســير؟ ..ال تســرع فــي
ُ
الخطــى ألنَّ هــذا ســيتعبك  ..حــاول االقتــراب مــن
هدفــك برو َّيــة  ..اس ـ َع للنجــاح بجــدارة ،وال تس ـ َع
وتلهــث وراء مكاســب ماديــة.
5

تحلــى بالشجاعــة
ابــدأ بشــغف  ..انطلــق بحــذر  ..بــادر بثقــة  ..ثابــر
بإقــدام  ..واغتنــم الفــرص ،فــأن تكــون رائــد أعمــال
يعني أن تنسخ كلمة الفشل من قاموسك ،ال مكان
للفشــل رغــم كل الصعوبــات التــي قــد تواجههــا،
فالخــوف ســبب رئيــس فــي فشــل المشــاريع
التجاريــة ،آمــن بفكرتــك ِوثــقْ بحتميــة نجاحهــا،
ـض ُقدُ م ـ ًا حتــى تنفــذ كل خطــط مشــروعك
امـ ِ
ألنَّ النجــاح حليــف الشــجعان.

أفضــــــــل

كتـــب

يس ــعى الكثير من الناس لولوج عالم االس ــتثمار طمعا في الثراء الس ــريع ،ولكن يغيب
عن أذهانهم أن هذا العالم ليس من السهولة بمكان والبد من التسلح بالعلم والمعرفة
واالطالع على تجارب اآلخرين لالس ــتفادة من نجاحاتهم وتجنب المطبات التي كانوا
قد تعرضوا لها ،فيما يلي نقدم لكم أفضل خمس كتب تقودكم لدخول عالم االستثمار
والثراء بشكل مدروس وهادف.

المستثمر الذكي من تأليف بنجامين غراهام

يعد بنجامين غراهام أكبر مستشار استثماري في القرن العشرين ،وقد ألهم بفلسفته
"اســـتثمار القيمـــة" العديد من الناس حـــول العالم ،وزودهم بالعلـــم والمعرفة لتطوير
اســـتراتيجيات طويلة األجل .وعلى مر الســـنين أثبتت تطورات الســـوق حكمة مبادئ
واســـتراتيجيات غراهـــام التي يعرضها في هذه الطبعة المنقحة والتي تشـــمل تعليقا
محدثا من قبل الصحفي المالي الشـــهير جيســـون زويغ يعرض فيـــه وجهة نظر واقع
السوق اليوم ،ويوضح أوجه التشابه بين مبادئ غراهام والعناوين المالية اليوم ،ويعطي
القراء فهما شامال لكيفية تطبيق مبادئ غراهام.

1

6

كن خالقــا ومبدعــا
مــن المفيــد أن تــدرك أ َّنــه ليــس بالضــرورة
أن تقــدِّ م شــيئ ًا غيــر موجــود حتــى
تصبــح متميــز ًا وناجح ـ ًا وتكســب إقبــال
النــاس ،التحــدي األبــرز هــو أن تقــدِّ م
خدمــة أو منتج ـ ًا موجــود ًا وتضيــف
إليــه مــا يجــذب اآلخريــن ويحــوز
ا ستحســا نهم .
7

ركز على المنافسين والعمــالء
هنــاك قطبــان بــارزان يجــب أن
تكــون علــى مســافة واحــدة مــن
كليهمــا ،وال تق ِّلــل مــن أهميــة
أ ًيــا منهمــا ،وهمــا المنافســون لــك
فــي العمــل ،والعمــاء المســتهدفون
ـص
لمشــروعك ،ابحــث فــي كل مــا يخـ ُّ
منافســيك ومــا يقدِّ مونــه مــن خدمــات وعــروض
وكيــف ومتــى يقدمونهــا وســمعتهم وحضورهــم
فــي الســوق ،ادرس وابحــث كل تفاصيــل منافســيك،
نقــاط قوتهــم ونقــاط ضعفهــم ،وابحــث عــن الطــرق
التــي تمكِّ نــك مــن التغلــب عليهــم ،تع َّلــم مــن نقــاط
قوتهــم ،واســتغلَّ نقــاط ضعفهــم لصالحــك.
وعلــى الجهــة المقابلــة ال بـ َّـد كذلــك مــن دراســة
ســلوك العمــاء المســتهدفين ،ومــا النقــاط
التــي ســتمكنك مــن جذبهــم وتحويــل أنظارهــم
لمنتجاتــك عــن المنتجــات األخــرى ،اعمــل
علــى كســب والئهــم وليــس فقــط رضاهــم ،قــدِّ م
منتجاتــك لهــم بطــرق مختلفــة مبتكــرة وجاذبــة،
اعمــل دائم ـ ًا علــى التجـ ُّـدد ومواكبــة متطلباتهــم.
وأخيــر ًا  ..إنَّ نجاحــك كرائــد أعمــال ينبــع مــن
إيمانــك بنفســك وبفكرتــك وقدراتــك ،وعليــه ال بـ َّـد
أن ُتخــرج الطاقــات الكامنــة فــي داخلــك ،وتُطلــق
العنــان لهــا لتح ِّلــق عالي ـ ًا.

ثــراء في بابــل ،تأليف جورج س  .كالسون
الرجل األكثــر
ً

يقدم كالســـون في كتابه هذا حصيلة قراءته "لألمثال البابلية" الشـــهيرة التي تعد من
أعظم األعمال الملهمة حول مواضيع االدخار ،والتخطيط المالي ،والثروة الشـــخصية
عبر ماجاء فيها من قصص رائعة وملهمة وغنية بالمعلومات اوردها كالسون في كتابه
هذا لتكون بمثابة مسار يقود قرائه حتما إلى التقدم واالزدهار ومايرافقهما من بهجة.
الكتـــاب يعتبـــر من الكتب األكثر مبيعا حول العالم لما يقدمه من فهم وحل للمشـــاكل
المالية الشخصية التي من شأنها أن تواجهكم خالل مسيرة الحياة.

2

أسـرار عقــل المليونيــر ،تأليف ت .هارف إيكر

يوضـــح إيكـــر في كتابه هذا كيف أنه حتى أنت يمكنك أن تكون أســـتاذا في لعبة المال
والسيطرة على هذه اللعبة ،فلن تحقق فقط النجاح المالي ولكن ستحتفظ به .ويظهر لك
الكتاب كيف أنه للطفولة والخبرات العائلية والمواقف العقلية الداخلية أثر في تشكيل
وجهة نظرك من المال .إذا كنت قد قرأت الكتاب من قبل فأنت ســـتكون مســـلحا برؤية
واضحة ويمكنك البدء في الخطوة االولى لتعزيز موقفك المالي بسرعة وبصورة دائمة.

3

قواعـد الثــروة ،تأليف ريتشارد تمبالر

يعرض ريتشارد تمبالر مجموعة من المبادئ التوجيهية التي سوف تساعدك على توليد
المزيد من المال ،والتعامل معه بحكمة أكثر لتنميته بفعالية وتسخيره لعيش حياة أكثر
سعادة ،ومريحة وأكثر شغفا .
يعـــد الكتـــاب من الكتب األكثر مبيعا في جميع أنحاء العالم ،وأضاف ريتشـــارد في هذه
الطبعة الجديدة  10قواعد للعالمة التجارية الجديدة لجعل حياتك أكثر فائدة.

4

المليونير المغترب ،تأليف أندرو هاالم

يمكننا القول أن هذا الكتاب هو بمثابة كتيب لالســـتثمار الذكي واالدخار للتقاعد وبناء
الثـــروة عبـــر العالم .يوفر هذا الكتاب المشـــورة في عالم االســـتثمار بمزيد من الحنكة
والدهاء ويأخذ بيد الجميع لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.
ســـواء كنت تبحث عن الســـامة ،النمو القـــوي ،أو مزيج من االثنين معـــا ،فإن صناديق
المؤشر هي الجواب :أمنخفضة المخاطر وموثوق بها أم ال؟
ويتفق الفائزون بجائزة وارن بافيت وجائزة نوبل على أن صناديق المؤشرات هي أفضل
وسيلة لتحقيق النجاح في السوق ،لذا هل أنت مستعد للثقة بمستقبلك المالي؟

5
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عادات

سيئة
للموظفيـــــن

1

استـخـدام الهاتـف احملمــول

يعم ــد الكثي ــر م ــن الموظفي ــن إل ــى اس ــتخدام الهات ــف
المحمـــول أثنـــاء أداء عملهـــم ،وتل ِّقـــي مكالمـــات
شــخصية علــى مــدار الوقــت ،والبعــض منهــم يســتخدم
ممـــا يســـبب الكثيـــر مـــن
مكبـــر الصـــوت علـــى المـــأ َّ
اإلزعـــاج ،وخصوصـــاً لألقســـام التـــي تتطلـــب طبيعـــة
عملهـــا الكثيـــر مـــن التركيـــز والد َّقـــة ،أو ربمـــا يقـــوم
بعـــض الموظفيـــن بالتطفُّـــل علـــى مكاتـــب زمالئهـــم
إلجـــراء المحادثـــة الهاتفيـــة.
2

التـذمــر
ُّ

زينب شيحــة

تف ــرض علينا بيئة العمل منهج ًا وأس ــلوب ًا واضح ًا يجب
أن نلت ــزم ب ــه ح َّت ــى تتحق ــق أه ــداف المؤسس ــة ،وه ــذا
المنه ــج يج ــب أن يط َّب ــق عل ــى جميع أفراد فري ــق العمل
م ــن أصغ ــر رتبة وظيفية إلى األعلى .وعلى الرغم من أنَّ
لكل مؤسسة سياسة محددة تنتهجها ضمن بيئة العمل،
ف ــإن أغلبه ــا يش ــترك ف ــي أس ــس معينة ال يمك ــن التخلي
أو التغاض ــي عنه ــا ،إ َّال أن بع ــض الموظفين يش ــذُّ ون عن
القاع ــدة ويمارس ــون ع ــادة س ــيئة خ ــال س ــاعات العم ــل،
ويكررونها يومي ًا فتصبح روتين ًا يفرض نفسه ،مما يؤ ِّثر
س ــلب ًا ف ــي اإلنتاجية وف ــي أداء الزمالء ،وتؤدي مع الوقت
والتراكم ــات إل ــى الكثي ــر من النتائج الس ــلبية ،ومن تلك
العادات السيئة:
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ال ب ـ َّـد م ــن أن يمـ ـ َّر كل موظ ــف بمواق ــف صعب ــة خ ــال
العم ــل ق ــد تؤ ِّث ــر ف ــي نفس ــيته ،ولك ــن يج ــب َّأل يح ـ ِّول كل
موقــف صغيــر وتافــه إلــى مشــكلة كبيــرة ،ويبــدأ بالتذ ُّمــر،
ويقض ــي يوم ــه متأفف ـاً ش ــاكياً ل ــكل زمالئ ــه ،وينق ــل ه ــذه
الطاقـــة الســـلبية لـــكل مـــن حولـــه ،وهكـــذا يتحـــ َّول مـــع
األيــام إلــى إنســان ناشــر للســلبية ،وهــذا بــدوره يؤثــر فــي
بيئ ــة العم ــل ،ويقلِّ ــل م ــن اإلنتاجي ــة.
3

الثرثـــرة

الـــكل يســـتمتع بالثرثـــرة وتبادل األحاديـــث ،ولكن يجب
أ َّال تتحـــ َّول هـــذه العادة إلـــى إدمان ،ومن ثَ َّم االنشـــغال
بنقـــل األحاديث مـــن موظف إلى آخر ،وقـــد تتعلَّق هذه
األحاديث بشـــائعات عن العمل أو أمور شخصية خاصة
ببعـــض الموظفين ،وبتناقلهـــا قد يتم تضخيم األحداث،
وهنـــا يصبح هذا الموظـــف غير جدير بالثقة ،وال يمكن
االعتماد عليه في حفظ أسرار العمل والتكتُّم عليها.

4

النظافـــة الشخصيـــة

الكثيـــر قـــد يهملـــون نظافتهـــم الشـــخص َّية نتيجـــة
االنشــغاالت والتعــب الشــديد ،ويأتــون إلــى العمــل بشــكل
غيــر مرتــب وهــي مــن أشــد العــادات ســوءاً ،حيــث يعطــي
الموظـــف غيـــر المعتنـــي بشـــكله ونظافتـــه الشـــخصية
انطباعـــاً ســـيئاً لـــدى عمـــاء الشـــركة ،وكذلـــك لـــدى
زم ــاء العم ــل .فك ــم م ــن المقــزِّز أن تتح ــدث م ــع أح ــد
الموظفي ــن ورائح ــة الع ــرق تف ــوح من ــه ،أو قش ــرة رأس ــه
متناثــرة علــى أكتافــه ومالبســه ،أو أســنانه غيــر نظيفــة،
أو لحيتـــه وشـــاربه غيـــر مشـــذبين بطريقـــة الئقـــة ،أو
أظف ــاره طويل ــة ومتس ــخة.
5

تنـاول الطعـــام أثنــاء العمــل

نتيجـــة ضغط العمل قد يضطر الموظف إلى تناول وجبة
الغـــداء على مكتبه ،ولكـــن عليه أن يحرص على أ َّال يكون
طعامـــه ذا رائحـــة نفـــاذة قد تســـ ِّبب اإلزعـــاج لآلخرين،
وخاصـــة أنَّ أغلب المكاتب نوافذها مغلقة حتى تســـتمر
بالمحافظـــة علـــى درجـــة الحـــرارة المطلوبـــة ،وإن أراد
المخصصة
تسخين طعامه في "الميكرويف" في األماكن
َّ
لالستراحة يجب مراعاة هذه المسألة.
ور َّبما من المسائل المهمة التي يجب مراعاتها عند تناول
الطعام أثناء العمل عدم إصدار األصوات المزعجة أثناء
مضغ الطعام أو تناول المشروبات.

حسن من
َت َجنُب العادات السيئةُ ،ي ِّ
األداء والسلوك واملسرية املهنية

تكنولوجيـــــا دراســات وآراء

 1تحديد أهداف متواضعة في البداية
ينصــح الســيد أندرويــز قائــا“ :ال تقــع فــي فــخ
الســعي وراء نتائــج كبيــرة جــراء اســتخدام تقنيــات
الــذكاء االصطناعــي فــي البدايــة ،كالمكاســب الماليــة
المباشــرة ،ومــن المفضــل البــدء بمشــاريع الــذكاء
االصطناعــي علــى نطــاق صغيــر وبتوقعــات معتدلــة
علــى العوائــد كاالرتقــاء فــي األداء ،أو تحقيــق رضــا
العمــاء ،أو القيــاس المالــي”.
ويضيــف “نتوقــع مــن مشــاريع تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي فــي أفضــل األحــوال أن تمنحنــا الــدروس
التــي تفيــد الحقــاً فــي إجــراء التجــارب األكبــر نوعــا
وعمليــات النشــر الفعليــة .بعــض الشــركات األخــرى
تتطلــع لتحقيــق الكســب المــادي كشــرط أساســي للبــدء
بتنفيــذ مشــاريع الــذكاء االصطناعــي”.

تكنولوجيـــا

تكنولوجيا

 2زيادة الموظفين ،وليس استبدالهم
علــى الرغــم مــن أن خفــض تكاليــف اليــد العاملــة
يعــد مــن األمــور الجذابــة لرؤســاء األعمــال ،إال أن
هــذا األمــر فــي المقابــل يمكــن أن يــؤدي إلــى إحجــام
أولئــك الذيــن تكــون وظائفهــم فــي خطــر عــن تبنــي
هــذه التقنيــات الجديــدة .ويمكــن للشــركات التــي تتبــع
هــذا األســلوب فــي التفكيــر أن تفــوت فــرص حقيقيــة
الســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بفعاليــة.
وتوقعــت «جارتنــر» أنــه بحلــول العــام  ،2020ســوف
تكــرس المؤسســات  %20مــن موظفيهــا لرصــد
وتوجيــه الشــبكات العصبيــة التــي تعــد مــن أهــم
مجــاالت الــذكاء االصطناعــي.

نصف سكان اإلمارات مستعدون للتخلي عن مواقع التواصل مقابل ساعة نوم إضــافيــة
أجــرت "ايكيــا" ،العالمــة الســويدية الرائــدة لألثــاث
واإلكسســوارات المنزليــة ،اســتطالعاً للــرأي تنــاول
نســب الذيــن يعانــون حرمــان النــوم .إذ كشــفت النتائــج
برغــم حصــول معظــم النــاس فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة علــى  7ســاعات وســطياً مــن النــوم الصحــي
كل ليلــة ،إال أنهــم يجمعــون علــى حاجتهــم وتوقهــم
للمزيــد مــن النــوم .وجــاء ضغــط العمــل ومســؤولية
األطفــال واســتخدامات التكنولوجيــا فــي مقدمــة
األســباب التــي أبداهــا المشــاركون عنــد ســؤالهم عــن
ســبب نقــص النــوم الــذي يعانــوه.

لكــن نتائــج الدراســة األحــدث كشــفت أن  %48مــن
النــاس مســتعدون للتخلــي عــن مواقــع التواصــل
االجتماعــي مقابــل ســاعة واحــدة إضافيــة مــن النــوم
كل يــوم ،بينمــا وصــف مــا يقــارب واحــد مــن أربعــة
مشــاركين حاجتــه للســاعة النــوم اإلضافيــة لدرجــة
التخلــي عــن شــريك حياتــه!
كمــا صــ ّرح نصــف المشــاركين باالســتطالع بأنهــم
يتفقــدون هواتفهــم المحمولــة فــور اســتيقاظهم فــي
الصبــاح وقبــل التحــدث إلــى أحــد ،بينمــا يتفقــد %60
منهــم الهاتــف المحمــول بعــد  5دقائــق من االســتيقاظ.

 3التخطيط لنقل المعرفة
كشــفت الحــوارات والنقاشــات مــع عمــاء «جارتنــر»
إلــى أن معظــم المؤسســات ليســت مســتعدة بشــكل
جيــد لتطبيــق تقنيــات الــذكاء االصطناعــي .وتحديــداً،
تفتقــر هــذه المؤسســات إلــى المهــارات الداخليــة وعلــوم
البيانــات ،وتخطــط لالعتمــاد بدرجــة عاليــة علــى
جهــات خارجيــة لتعويــض هــذا النقــص .وقــدرت %53
مــن المؤسســات فــي الدراســة التــي اســتطلعت رؤســاء
تقنيــة المعلومــات أن قدرتهــا علــى التنقيــب عــن البيانات
واســتغاللها بالمحــدودة وفــي أدنــى مســتوياتها.

ما هي الدورس المستفــادة من تطبيــق تقنيـــات الذكاء االصطناعي؟
أشــارت أحــدث الدراســات الصــادرة عــن مؤسســة الدراســات واألبحــاث
العالميــة «جارتنــر» إلــى أن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بــدأت فــي
االنتشــار لتأخــذ موقعهــا علــى خارطــة التكنولوجيــا واألعمــال .وأظهرت
نتائــج الدراســة التــي شــملت آراء رؤســاء تقنيــة المعلومــات لعــام ،2018
أن  % 4منهــم قامــوا بالفعــل باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي،
فــي حيــن أن  % 46آخريــن قــد وضعــوا الخطــط الالزمــة للقيــام بذلــك.
وقــال ويــت أندرويــز ،نائــب رئيــس قســم األبحــاث وكبيــر المحلليــن
لــدى «جارتنــر»" :علــى الرغــم مــن االهتمــام الكبيــر الــذي تشــهده
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي ،إال أن التطبيقــات الحاليــة ال تــزال عنــد
مســتويات منخفضــة جــداً .ومــع ذلــك هنــاك إمكانيــة ألن تحقــق هــذه
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التقنيــات انتشــاراً واســعاً مــع بــدء رؤســاء تقنيــة المعلومــات باختبــار
برامــج تجريبيــة لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي عبــر مجموعــة مــن
العــروض كشــراء أو بنــاء أو االســتعانة بمصــادر خارجيــة لتطويــر هــذه
التقنيــات".
وكمــا هــو الحــال مــع معظــم التقنيــات الناشــئة أو غيــر المألوفــة،
يواجــه المتبنــون األوائــل لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي العديــد مــن
العقبــات التــي تعتــرض مســيرة تطــور اســتخدام هــذه التقنيــات ضمــن
مؤسســاتهم .وقــد حــدد الباحثــون لــدى «جارتنــر» الــدروس األربعــة
المســتفادة مــن المؤسســات التــي بــدأت بتطبيــق تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي ،كاآلتــي >>>

 4اختيار حلول الذكاء االصطناعي الواضحة
غالبــاً مــا تتضمــن مشــاريع تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي برامــج أو نظــم مــن مــزودي
الخدمــات .ومــن الهــام جــداً وجــود رؤيــة واضحــة
حــول كيفيــة التوصــل إلــى القــرارات الخاصــة بأيــة
اتفاقيــة خدمــة مــع المورديــن الخارجيــن .وفــي هــذا
الجانــب ،قــال الســيد أندرويــز“ :ال يكمــن القلــق
الوحيــد فــي التأكــد مــن أن يعطــي نظــام الــذكاء
االصطناعــي اإلجابــة الصحيحــة ،إذ يجــب علــى
رؤســاء تقنيــة المعلومــات فهــم ســبب كفــاءة هــذا
النظــام ،وأن يقدمــوا تفســيرات منطقيــة عندمــا ال
يحقــق النظــام هــذه الكفــاءة المنشــودة”

كافيــا ألخــذ إجــازة مـن العمـــل
وقتــا
ثلــــث المقيميــــن ال يملكـــون
ً
ً

فــي محاولـ ٍـة منهــا لفهــم عــادات وتفضيــات الســفر
لقضــاء العطــات ومعــدل تكرارهــا ،أجــرت الخطــوط
ـحا عالم ًيــا شــمل عــدة بلــدان
الجويــة البريطانيــة مسـ ً
بمــا فــي ذلــك دولــة اإلمــارات ،شــارك فيــه أكثــر
مــن ألــف موظــف راشــد ،وقــد كشــف أن  % 62مــن
المقيميــن فــي اإلمــارات لــم يســتفيدوا مــن كامــل مــدة
إجازاتهــم الســنوية مدفوعــة األجــر فــي عــام .2017
وأشــارت نتائــج المســح إلــى شــعور أكثــر مــن ثلــث
المقيمــن بأنهــم مشــغولون جــداً وال يملكــون الوقــت
الكافــي ألخــذ إجــازة مــن العمــل ،بينمــا أعــرب أكثــر
مــن شــخص مــن كل خمســة أشــخاص عــن شــعورهم

بالذنــب عنــد اســتخدامهم لكامــل بــدل العطلــة.
كمــا كشــفت الدراســة االســتقصائية عــن أن قضــاء
عطلــة لمــدة أســبوعين فــي الخــارج لخــوض تجربــة
ســياحية كاملــة فــي الوجهــة المقصــودة ليــس ســوى
مجــرد حلــم بالنســبة إلــى  %24مــن المقيميــن
ممــن قالــوا أنــه لــم يســمح لهــم بأخــذ هــذه اإلجــازة
الطويلــة مــن العمــل .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ذكــــــر
 %31مــن المقيميــن العامليــن المشــاركين بالدراســة
أنهــم يختــارون عــدم الذهــاب لقضــاء عطلــة لمــدة
أســبوعين بمــلء إرادتهــم ،وذلــك خوفــاً مــن حجــم
العمــل الــذي قــد يتراكــم خــال غيابهــم.
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تكنولوجيــا العالــم الرقمــــي

العمالت المشفرة...
اللعبــة الجديــدة للتنبــؤات فــي ظــل غيــاب الخبــراء

ناهـــدة الفطيم

العملــة الرقميــة أو العملــة اإللكرتونيــة عبــارة
عــن عمــات مشــفرة رقميــة لهــا مفاتيــح خاصــة ال
يســتطيع قراءتهــا إال مــن لديــه مفاتيــح فــك الشــيفرة،
فهــي تقــوم علــى أســاس النــد بالنــد أو PEER TO
 PEERفــا يوجــد وســيط يف التعامــات بــن
العمــاء ألنهــا عملــة حــرة وال حتتــاج إىل وســيط،
فهــي مصممــة للتــداول يف العــامل االفرتاضــي،
وال وجــود لهــا علــى أرض الواقــع ولكــن لهــا قيمــة
حقيقيــة ،حيــث ميكنــك عــن طريقهــا شــراء أي شــيء
أو بيــع أي شــيء إىل جانــب ذلــك ميكنــك حتويلها إىل
عمــات ورقيــة حقيقيــة.
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تاريخ العملة الرقمية:
يرجـــع تاريـــخ العملة اإللكترونية إلـــى عام  2008عن
طريـــق ورقة بحث نشـــرها شـــخص يُدعى ساتوشـــي
ناكاموتـــو  ،Satoshi Nakamotoأوضـــح فيهـــا أنه يريد
خلـــق عملة خاصة بالتعامالت على اإلنترنت ،وأشـــار
إلى أنها سوف تكون نظاماً مالياً إلكترونياً قائماً على
التعامل المباشر بين المستخدمين بال وسيط بينهم،
وال تخضع ألي عمليات رقابية.
وتم إنشـــاء العملة اإللكترونيـــة األولى وهي البيتكوين
 Bitcoinفي عام  ،2009حيث قام ناكاموتو باستخراج
ترخيص مـــن  MITبإصدار برنامـــج مفتوح المصدر،
وقـــد القى هذا البحـــث إقباالً ،وحظيت هـــذه العملة
بانتشـــار ضخـــم لمـــا وجده العمـــاء من ســـهولة في
التعامل.
ويعتمـــد نظـــام التعامـــات التابـــع لهـــذه العملة على
نقطتين مهمتين:
األولـــى أنـــه يوجـــد توقيعـــات إلكترونية لـــكل ممتلك
للعملـــة ،وذلك لتتبع الملكيـــة ،أ َّما النقطة الثانية فهي
وجـــود نظام خـــاص ُمعقد يتكون من بلـــوكات يصعب
التحكـــم فيهـــا ،يعمـــل على ســـرية البيانـــات وحماية
العمـــاء من أمور النصب واالحتيـــال ،فهو عبارة عن
ســـجل ضخم يتم فيه تدوين جميع التعامالت التابعة
لهذه العملة في قواعد بيانات خاصة وسر َّية هو نظام
البلوك تشين .Block chain
ومـــن أجـــل فهم ما حدث مـــع البيتكويـــن ،ينبغي تتبع
التطورات التي حدثت في مجال العمالت المشـــفرة،

وفيمـــا يأتي أهم التطورات التي ســـاعدت في وصول
العمالت المشفرة إلى ما هي عليه اآلن:
ــ ظهـــرت العمالت الرقمية ،ومنها عملة بيتكوين ،في
اليابـــان نهاية  ،2008ولـــم تحصل على تغطية قيمتها
مـــن الذهـــب أو العمالت األجنبية ،وليـــس لها عالقة
بالمصارف المركزية.
ــ يرجع تصميم البيتكوين إلى شـــخص مجهول يدعى
ساتوشـــي ناكاموتو ،وتمت أول صفقة للعملة في يناير
 2009بيـــن ناكاموتـــو وهال فيني ،وبعدها نُشـــر أول
ســـعر تداول بين البيتكوين والـــدوالر وكان  1بيتكوين
يبلغ  0.001دوالر.
ـــــ واليـــوم هنـــاك عشـــرات العمـــات اإللكترونيـــة
المطروحـــة للتداول ،إضافـــة إلى أكثر من  800عملة
أخـــرى في مراحل متباينة من االســـتعداد للطرح في
التـــداول ،وقـــد يكون بعضهـــا مجرد مشـــاريع وهم َّية
بسبب افتقارها للمعايير التنظيمية.
إدارة العملة الرقمية
العملـــة الرقميـــة هـــي عملة مـــن الناس إلـــى الناس،
أي عملـــة حـــرة ،وال يتحكم فيها أي أحـــد ال دولة وال
حزب وال بنك ،فهي عملة يتحكم بها الناس أنفســـهم
المســـتخدمون لها على مســـتوى العالم ،فال يستطيع
أحد التحكم في تكنولوجيا العملة الرقمية ،والمتحكم
الرئيـــس فـــي هذه العملـــة إقبال الناس علـــى العملة،
واعتراف التجار بها فقط.
الفرق بين العملة الرقمية واألوراق النقدية
تختلـــف العملـــة الرقمية عـــن المادية (مثـــل األوراق
النقديـــة) بأنهـــا تســـمح بالمعامـــات الفوريـــة ونقل
الملكيـــة بـــا حدود ،وعلـــى غرار األمـــوال التقليدية،
يمكـــن أن تســـتخدم هـــذه العمـــات لشـــراء الســـلع
والخدمات المادية ،ولكن يمكن أيضاً أن تقتصر على
مجتمعات معينة ،على سبيل المثال لالستخدام داخل
لعبـــة علـــى اإلنترنت أو شـــبكة اجتماعيـــة .وال يمكن
استخدامها في الحقيقة إال في عالم اإلنترنت.
صناعة الثورة:
مـــن الواضـــح أنَّ العملـــة الرقمية في تصاعد مســـتمر،
الرتفاع ســـعرها منذ بداية ظهورهـــا إلى اآلن ،حيث قام
صاحـــب مطعم بيتـــزا في والية فلوريـــدا األمريكية ببيع
شريحة بيتزا األكبر على مستوى العالم بمبلغ  10ماليين
دوالر ،وقـــام الشـــاب المبرمـــج  Laszlo Hanyeczبعرض
 10آالف بيتكويـــن علـــى صاحب المحل ،والذي بدوره
وافق واستقبل هذا المبلغ على محفظته اإللكترونية،
حيث كانت البيتكوين زهيدة الســـعر ،ولكن في الوقت
الحالـــي أصبح صاحب المحل هذا من أغنياء العالم،
وذلك الرتفاع ســـعر البيتكوين ،وصاحب محل البيتزا
لـــم يكن هـــو الوحيـــد ،ولكن يوجـــد الكثيـــرون الذين
اســـتطاعوا قـــراءة المســـتقبل والمخاطـــرة بأموالهم
لشـــراء البيتكويـــن ،وقـــد أصبحـــوا اآلن مـــن األثرياء
أيضاً.

لعـــل الشـــيء الوحيد الـــذي الزال يمتلـــك الكثير من
االهميـــة رغـــم كل التقدم الذي طـــال مناحي حياتنا
هـــو الوقت فعلـــى مر العصور اكتســـب الوقت اهمية
كبيـــرة ،واليـــوم لم تغفـــل التكنولوجيا تقديـــم حلولها
لتنظيمه وحســـن إدارته واالستفادة منه ،وقد تنطبق
المقولة قلبا وقالبا وقتك في جيبك على التطبيقات
التي سنوردها أدناه والتي تساعدكم على حسن ادارة
وتنظيـــم وقتكم ،وحرصنا ان تكـــون مجانية ومتوفرة
للتحميل لنظامي أندرويد و:IOS

العملـة الرقميــة فـي المستقب ـ ــل:

بمـــا أن التطـــور اإللكترونـــي موجود بصفة مســـتمرة
وال يمكـــن تصور العالم بـــدون تطور تكنولوجي ،وهذا
بطبيعة الحال في العمالت الرقمية ،فمن المســـتحيل
محو هذه العمالت فالحاجة إليها كبيرة وهائلة ،حيث
تقوم بتلبية متطلبات األفـــراد والهيئات بصورة هائلة
وســـريعة ،م َّما أدى إلى اتجاه الـــدول والمصارف إلى
تبنـــي فكـــرة العمـــات الرقمية ،وبدأت في االنتشـــار
حيث أصبحـــت حديـــث المنتديـــات االقتصادية مثل
منتدى دافوس والقمة العالمية للحكومات في دبي.
ومـــن المتوقع أن تصبـــح العمالت الرقمية هي العملة
األولى في المستقبل ،وخاصة عملة البيتكوين ،والتي
تشير اإلحصاءات إلى وجود  10ماليين مستخدم لها
في الوقت الحالي ،وتأتي على رأس العمالت الرقمية
الموجودة في األسواق.
كما اتجـــه عمالقة القطاع المالي إلى االســـتثمار في
عملة البيتكوين ،حيث قام غولدمان ساكس Goldman
 Sachsباالســـتثمار بحوالي  50مليون دوالر في Circle
 Internet Financialوهي شـــركة ناشـــئة تقدم خدمات
تخزين واســـتخدام البيتكوين ،وأطلقـــت للمرة األولى
برنامـــج البلوك تشـــين  Block Chainوذلك جعلها أول
بورصـــة عالميـــة تتعامل مع نظام البلوك تشـــين ،كما
لم يقتصر اســـتخدام البيتكويـــن على البورصة فقط،
ولكن انتشـــر التعامل بالبيتكوين ليصل إلى المحالت
والفنادق واألطباء وغيرها.
أ َّمـــا من ناحيـــة الـــدول العربية فقد كانـــت اإلنطالقة
األولـــى من إمـــارة دبي التي اســـتخدمت البيتكوين في
تعامالتها ،وسمحت لها بالوصول الى أسواقها ،وبذلك
تكـــون دولة اإلمـــارات هي الدولة العربيـــة األولى التي
استخدمت نظام العملة الرقمية.
وفـــي الختـــام ..الجميـــع يكرر األســـئلة نفســـها حول

نســـبة األموال التي اكتســـبوها بصعوبة من العمالت
االفتراضيـــة ،وأي مـــن هـــذه العمـــات ســـتوفر لهم
ســـيارة فيراري أو قصوراً بسرعة ،واإلجابة المنطقية
الوحيدة أنه ال يوجد محلل أو خبير يتنبأ بهذا السوق.
العمالت االفتراضية ليســـت "موضة" وال بدعة ستمر
مـــع مـــرور الوقـــت ،تجاهل هـــذه التكنولوجيا يشـــابه
تجاهـــل اإلنترنت في أوائل التســـعينيات ،وســـتزدهر
بالخطى نفسها ،لكن ال يزال هناك الكثير من عمليات
التصحيح وخسائر كارثية اآلن وفي المستقبل.
يجـــب أن يبـــدأ النـــاس في االســـتثمار فـــي العمالت
االفتراضية ،ولكن يجب األخذ في االعتبار أنَّ :
 هناك العديد من األعمال التجارية االحتيالية التيتقوم بســـرقة األموال وســـط الهســـتيريا ،وخاصة أن
هـــذه العمالت ال تزال في بداياتهـــا وغير منظمة من
قبل معظم الحكومات.
 العمالت االفتراضية ليس لديها أي حقوق ملكية أوأصول إلظهار الشـــراء ،وعندما يقوم الشخص بشراء
هـــذه العمالت مقابل المـــال ال يحصل على أي حصة
في أرباح الشركة الخاصة بالعملة.
ويعتقد المحللون أنه من الصعب وضع سياق للعمالت
االفتراضية فـــي هذه الفترة المليئـــة بالتكهنات ،وأن
هـــذه العمـــات هي بدايـــة ثـــورة محتملة فـــي كيفية
التعامل مع المعلومات والتحقق منها في جميع أنحاء
العالم .وفي نهاية المطاف ،إنها مجرد لعبة كبيرة من
التنبؤات ،تعتمد على قدرة المستثمر على التكهن ،لذا
فاألمـــر يتطلـــب القراءة والتعلـــم والتدقيق قبل دخول
هذا المجال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ... TOGGLيحســـب لك هذا التطبيـــق الوقت الذي
تستغرقه في إنجاز مهمة تحددها ،وبفضل الحوسبة
الســـحابية  ،Cloudيمكن الدخول بحساب واحد إلى
جميع بيانات وتقارير التطبيق عبر الهاتف الذكي أو
الكمبيوتر الشخصي أو إصدار الويب على اإلنترنت.

 ...TRELLOهــو تطبيــق إلدارة المشــاريع عــن طريــق
وضوحــا آن ًيــا للمشــروع وهــو مــرن ســهل
الويــب ،يوفــر
ً
اإلســتخدام للغايــة ،ويمكنــك مــن رؤيــة كل شــئ مــن
الصــورة الكليــة الشــاملة إلــى التفاصيــل الدقيقــة،
ويأتــي هــذا التطبيــق كأداة فعالــة للتواصــل مــع أفــراد
فريــق عملــك ،ويســاعدك علــى تنظيــم مهــام العمــل.

 ... POCKETاآلن أصبـــح بإمكانـــك إضافـــة كل ما
تصادفـــه علـــى الويب وال تمتلـــك وقتـــاً لقراءته إلى
التطبيق ،ســـواء كان صفحة ،مقالة ،فيديو ،أو صورة
والرجـــوع إليـــه الحقا واالطـــاع عليـــه دون الحاجة
لوجود اتصال باالنترنت .كما يتولى انتقاء وترشـــيح
أكثر القصص والموضوعات إثارة الهتمامك.

 ...WUNDERLISTمن أبرز التطبيقات إلدارة المهام
وتنظيم الوقت وتسجيل قوائم تتضمن مواعيد تنفيذها،
ويمكنـــك هـــذا التطبيق من مشـــاركة تلـــك المهام مع
اآلخرين من أجل التعاون في التخطيط لها وإنجازها.

مدونة ومتخصصة في االستثمار المحلي والدولي @nahidaalf
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تكنولوجيــا

شــــــركات

تويوتا يـــارس الســـيارة المثالية للشـــركات والمشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة
أطلقت الفطيم تويوتا ،الرائدة في قطاع التنقل المستدام ،سيارة يارس األنيقة الجديدة لتوفر راحة
متفوقة معززة وميزات أمان متطورة باإلضافة إلى المزيج المعهود من الجودة والمتانة والموثوقية.
ص ّممت تويوتا يارس الجديدة مع اهتمام بالغ بأدق التفاصيل التصميمية والهندسية ،والذي
و ّقد ُ
يشـــمل إطاللتهـــا األنيقة وتصميمهـــا الداخلي المميـــز ،باإلضافة إلى ديناميكيـــات القيادة عالية
االســـتجابة .ولتجربة قيادة ديناميكية زودت بمحرك رباعي األســـطوانات ســـعة  1.5لتر يولد قوة
 105أحصنة وعزم دوران أقصى يبلغ  14.3كلغ/متر ،كما يقترن بناقل حركة متطور ذي  7سرعات
( ،)MULTIDRIVE 7Sوالذي يتيح تبدي ً
ال سلساً للسرعات مع مستوى استثنائي من كفاءة استهالك
الوقود .تتوفر سيارة يارس سيدان في جميع صاالت الفطيم تويوتا وذلك لقاء  59,900درهم

ميكروسوفت سيرفس الب توب  ...اآلن في اإلمارات

أطلقــت ميكروســوفت جهــاز "ســيرفس الب تــوب" ،الشــريك اإلنتاجــي
األمثــل لدعــم جميــع الشــرائح والفئــات التــي تبحــث عن اإلنتاجيــة واألداء
العالــي ،حيــث يعتبــر مزيج ـاً مثالي ـاً لكافــة الميــزات التــي صممــت بنــاء
علــى تلبيــة احتياجــات عمــاء مايكروســوفت ،والتــي تشــمل جمال الشــكل
وقــوة األداء والوظائــف المتعــددة ،وكذلــك ميــزات األمــن والحمايــة.
يــزن الجهــاز  1.25كجــم ويعمــل بنظــام التشــغيل وينــدوز  ،10كمــا أنــه
يحتــوي علــى معالــج انتــل كور من الجيل الســابع ،وتتيح البطارية الخاصة
بــه  14.5ســاعة متواصلــة مــن االســتخدام ،فــي حيــن تحتــوي الذاكــرة
العشــوائية للجهــاز علــى  16جيجــا بايــت مــع مســاحة تخزيــن داخليــة SSD
تبلــغ  1تيرابايــت .يبــدأ ســعر جهــاز ســيرفس الب تــوب مــن  4199درهــم.

 FERRARI 488 PISTAأداء سباق السيارات على الطرقات العادية
تعتبـــر ســـ ّيارة  FERRARI 488 PISTAقفـــزة نوعيـــة
كبي ــرة مقارن ــة بالط ــرازات الخاص ــة الس ــابقة ف ــي م ــا
يتعلّ ــق بالدينام ّي ــات الرياضي ــة ومس ــتوى التكنولوجي ــا
اآلتي ــة مباش ــرة م ــن س ــيارات الس ــباق .ويأت ــي االس ــم
ف ــي الواق ــع كتقدي ــر مباش ــر لتاري ــخ في ــراري العري ــق
الفري ــد ف ــي رياض ــة المحــ ّركات.
ويتم ّيـــز طـــراز  FERRARI 488 PISTAباعتمـــاده
الكثيـــر مـــن الحلـــول لتخفيـــف الـــوزن ،باإلضافـــة
إل ــى عملي ــات تطوي ــر للمحـ ـ ّرك ودينامي ــات الس ــيارة
ودينامياتهـــا الهوائيـــة مســـت َم ّدة كلّهـــا مـــن ســـ ّيارتَي
المخصصتيـــن للتســـابق ،أي GTE 488
فيـــراري
ّ
و .CHALLENGE 488فكان ــت النتيجـ ـ ُة سـ ـ ّيار ًة تأب ــى
المس ــاومة ف ــي مه ّمته ــا الت ــي ته ــدف إل ــى تقدي ــم أداء
شـــبيه بـــأداء ســـ ّيارات الســـباق علـــى الطرقـــات أو
خارجه ــا ،ح ّت ــى وإن قاده ــا س ــائقون غي ــر محترفي ــن.
ويقــ ّل وزن ه ــذا الط ــراز الجدي ــد  90كل ــغ ع ــن ط ــراز
 ،GTB 488ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،كس ــب الط ــراز أعل ــى
زي ــادة ف ــي القـ ـ ّوة ف ــي محـ ـ ّرك م ــن ضم ــن س ــيارات
الخاص ــة ( 50حصانـ ـاً إضافي ــة).
الفئ ــة
ّ
ويُعـ ـ ّد محـ ـ ّرك ه ــذه السـ ـ ّيارة األق ــوى عل ــى اإلط ــاق
بيــن مح ـ ّركات  V8فيــراري ،فهــو نســخة مط ـ ّورة إلــى
أقص ــى الح ــدود م ــن المح ـ ّرك المج ّه ــز بتورب ــو ال ــذي
حـــاز جائـــزة أفضـــل محـــ ّرك فـــي العالـــم للعاميـــن
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 2016و .2017ويو ّلــد المحـ ّرك  720حصانـاً ،وهــي
أعلــى ق ـ ّوة مح ـ ّددة ضمــن فئتــه ( 185حصاناً/ليتــر).
وقـــد ت ّمـــت االســـتعانة أيضـــاً بأجهـــزة التوربـــو
المســـتخدمة فـــي طـــراز  CHALLENGE 488مـــع
مستشـــعرات بســـرعة دوران المحـــ ّرك ،باإلضافـــة
إل ــى نق ــل خط ــوط س ــحب اله ــواء م ــن الجانبي ــن إل ــى
خل ــف منطق ــة جان ــح تعطي ــل الرف ــع ،للح ــرص عل ــى
تدفّـــق الهـــواء بـــدون عرقلـــة.
أمـــا صـــوت المحـــ ّرك ،ففريـــ ٌد مـــن نوعـــه ويحمـــل
توقيـــع عالمـــة فيـــراري بوضـــوح ،وهـــذا أقـــ ّل مـــن
يمكـــن أن تتّســـم بـــه ســـيارة مم ّيـــزة مـــن هـــذا
المس ــتوى ،إذ تتفـ ـ ّوق نوعي ــة الص ــوت وح ّدت ــه عل ــى
صـــوت محـــ ّرك  GTB 488فـــي مختلـــف ســـرعات
التعش ــيق وس ــرعة المح ـ ّرك بم ــا يتناس ــب م ــع تزاي ــد
القـــ ّوة التدريجـــي.
ً
وتشـــ ّكل خطـــوط الســـباق المل ّونـــة جـــزءا ال يتجـــزّأ
م ــن تصمي ــم السـ ـ ّيارة .وم ــن خ ــال الطريق ــة الت ــي
تنســـاب فيهـــا نحـــو المســـالك تبـــرز شـــكل هـــذه
الس ــيارة المنمن ــم والق ــوي الحض ــور ف ــي آن واح ــد.
ويحاكــي تصميـ ُم السـ ّيارة مــن األمــام تصميـ َم الجانــح
الخلف ــي ال ــذي يتّخ ــذ ش ــكل ذن ــب الدلفي ــن وال ــذي
يبـــدو معلّقـــاً ليعطـــي انطباعـــاً بالخفّـــة والفعال ّيـــة،
فيم ــا تضي ــف األحج ــام الخلفي ــة ش ــعوراً بالقـ ـ ّوة.

سامســـونج تكشـــف الســـتار عن جديدها مـــن الهواتـــف الذكية

12

اسطونة

720
حصان

1280
كيلوجرام

350

كم  /ساعة

2.85

من  0إلى 100

يقـــدم الهاتفـــان الجديـــدان  S9و  S9+مزايـــا فريدة من نوعها تشـــمل
وضعية تصوير الفيديـــو بالحركة البطيئة جداً ،وأفضل كاميرا للتصوير
فـــي بيئـــات الضوء الخافـــت إضافة إلـــى وجـــوه تعبيرية بتقنيـــة الواقع
المعزز لمنح المســـتخدمين طريقة أكثر مخصصة للتعبير عن أنفســـهم
والتواصل مع األخرين ،ويوفر هاتفا جاالكســـي  S9و  S9+تجربة ترفيهية
محسنة مع مكبرات صوت ستريو تمت موالفتها بنظام الصوت  AKGمع
صوت غامر معزز بتقنية دولبي أتموس .ويتميز الهاتفان بشاشـــة عرض
المتناهيـــة علـــى امتداد الجهـــاز والتي تعتبر عنصر أساســـي في تراث
سامسونج بتصميم الهواتف .األسعار تبدأ من  2099وحتى  3899درهم.

العربية للطيران ...توزع  %10أرباح ًا نقدية على المساهميـــــن

وافقــت الجمعيــة العموميــة لشــركة "العربيــة للطيــران" ،خــال اجتماعها الســنوي
الــذي عقــد فــي الشــارقة مؤخــرا ،علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح
نقديــة بنســبة  %10مــن رأســمال الشــركة علــى المســاهمين (مايعــادل  10فلــس
للســهم الواحــد) وذلــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر ،2017والتــي
ســجلت الناقلــة خاللهــا أرباحـاً صافيــة قياســية بلغــت  662مليــون درهــم إماراتــي
بزيــادة  % 30مقارنــة باألربــاح التــي ســجلتها الشــركة فــي العــام الســابق .2016
األمــر الــذي يعكــس عامــاً آخــر مــن األداء المالــي القــوي الــذي ســجلته
الناقلــة االقتصاديــة الحائــزة علــى العديــد مــن الجوائــز ،حيــث فــازت بجائــزة
"اإلنجــازات النوعيــة – األداء القــوي والمبــادرات المجتمعيــة" خــال حفــل توزيــع
جوائــز "إنجــازات قطــاع الطيــران ."2017
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سياحــــة

سعود بن صقر القاسمي يشهد افتتاح حديقة منصة المشاهدة في جبل جيس
شــهد صاحب الســمو الشــيخ ســعود بن صقر القاســمي عضو المجلس
األعلــى حاكــم إمــارة رأس الخيمــة وعــدد مــن كبــار الشــخصيات،
االفتتــاح الرســمي لوجهــة "حديقــة منصــة المشــاهدة" بالقــرب مــن قمــة
جبــل جيــس التــي تع ـ ُّد األعلــى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وتحتضــن الحديقــة  7منصــات مشــاهدة تضــم  12منظــاراً ،تتيــح
للــزوار فرصــة االســتمتاع بمشــاهدة أجمــل المناظــر واإلطــاالت
علــى الخليــج العربــي مــن جهــة ،وعلــى الوديــان المنتشــرة فــي سلســلة
جبــال الحجــر مــن جهــة أخــرى ،مــن علــى ارتفــاع قــدره  1250متــراً
فــوق ســطح البحــر.
ويمكــن للــزوار مشــاهدة الســياح المغامريــن أثنــاء انزالقهــم علــى
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مســار «جبــل جيــس فاليــت :أطــول مســار انزالقــي فــي العالــم»،
وســيكون بإمكانهــم قريبــاً تنــاول المأكــوالت والمشــروبات المنعشــة
مــن المنطقــة المخصصــة لعربــات الطعــام.
وســـتمثل الحديقة وجهة مثالية للســـياح والســـكان الراغبيـــن بالتمتع
بالمناظـــر الجبلية الســـاحرة ،إضافة إلى تمكين نـــزالء الفنادق وزوار
جبل جيس من تجربة أطول مسار انزالقي في العالم أو خوض تجربة
"فيا فيراتا".
يُذكـــر أن الحديقة تفتح أبوابها للزوار من الســـاعة الـ  8صباحاً حتى
الـ  8مسا ًء خالل أيام األسبوع ،ومن الـ  8صباحاً حتى الـ  11لي ً
ال في
عطلة نهاية األسبوع.

سياحــة

أرقام املسار اإلنزالقي

2083

متر امتداد املسار

1680

متر ارتفاع املسار

150

كيلو متر يف الساعة

6000

كيلو وزن الكابل املعدني

100.000
شخص كل عام

650

درهم للشخص الواحد

مرة أخرى...

رأس الخيمـــة فـــي موســـوعة غينيـــس

يف وضعيــة أفقيــة تتيــح لهــم اختبــار جتربــة حتليــق أقــرب مــا تكــون للطــران احلقيقــي ،ســيكون
عشــاق املغامــرة علــى موعــد مــع اإلثــارة يف رحلــة عــر مســار هــو األول واألطــول يف العــامل،
مدتهــا تقريبــً مــن  2إىل  3دقائــق ،يصــل بعدهــا املغامــرون إىل منصــة هبــوط مع ّلقــة
ـان بطــول  1كــم الســتكمال رحلــة عودتهــم إىل األرض.
فريــدة مــن نوعهــا ،ثــم ينتقلــون إىل مســار ثـ ٍ
هــذا باختصــار مــا ســتوفره لهــم منصــة جبــل جيــس فاليــت «أطــول مســار انزالقــي يف
وســجلت بــه إمــارة رأس
العــامل» ،والــذي أطلقتــه أخــرًا هيئــة رأس اخليمــة لتنميــة الســياحة،
َّ
اخليمــة جمــددًا رقمــً قياســيًا يضــاف إىل ســجلها يف «موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية.
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اســـتلم صاحـــب الســـمو الشـــيخ ســـعود بـــن صقـــر
القاســـمي عضـــو المجلـــس األعلـــى لالتحـــاد حاكم
إمـــارة رأس الخيمـــة شـــهادة االعتمـــاد الرســـمية
مـــن هـــدى خاشـــب المح ّكم الرســـمي في موســـوعة
غينيـــس لألرقام القياســـية .هذا وكان ســـمو الشـــيخ
أحمـــد بـــن ســـعود بـــن صقـــر القاســـمي أول مـــن
اختبر المســـار االنزالقـــي عقب اعتماده رســـمياً من
موســـوعة غينيـــس.
وقـــال هيثـــم مطـــر الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة رأس
الخيمـــة لتنمية الســـياحة «كلنا ثقة بـــأن "جبل جيس
فاليـــت" ستســـلط أنظـــار العالـــم أجمـــع علـــى إمارة
رأس الخيمـــة فـــي دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة،
وتكســـبها مكانـــة مهمـــة علـــى الصعيـــد المحلـــي
واإلقليمـــي والعالمـــي كوجهـــة عالميـــة لســـياحة
المغامـــرات .وممـــا ال شـــك فيـــه أن تجربـــة "جبـــل
جيـــس فاليت" ســـتكون من أهـــم المعالم الســـياحية

التـــي تحتضنها اإلمارة ،وستســـهم أيضاً في ترســـيخ
مكانـــة جبـــل جيـــس بوصفـــه وجهـــة ســـياحية بارزة
على مســـتوى منطقة الشـــرق األوســـط ،ولـــذا نتوقع
اســـتقبال أعـــداد متزايـــدة مـــن عشـــاق المغامـــرات
الشـــائقة الراغبيـــن بخـــوض هـــذه التجربـــة الفريدة
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم».
ويمتــد مســار "جبــل جيــس فاليــت" علــى طــول
 2.83كيلومتــر ،مــا يعــادل طــول  28ملعــب كــرة قــدم
وبارتفــاع  1680متــراً فــوق مســتوى ســطح البحــر ،وتــم
ا معدنيــاً
بنــاء المســار االنزالقــي الــذي يضــم كابــ ً
يبلــغ وزنــه أكثــر مــن  6أطنــان عقــب عــام كامــل مــن
الدراســة والتخطيــط.
وتتولــى تشــغيل المســار االنزالقــي شــركة "تــورو
فيــردي رأس الخيمــة" الشــركة الرائــدة عالميــاً فــي
مجــال تشــغيل مســارات االنــزالق .حيــث تقــدم هــذه
التجربــة الشــائقة للــزوار مســارين متوازييــن ،لتتيــح
للعائــات واألصدقــاء فرصــة التســابق وإضفــاء مزيــد
مــن المتعــة علــى التجربــة بأكملهــا.
ويعتمــد وقــت الرحلــة وســرعتها علــى وزن الشــخص
وحالــة الطقــس ،حيــث يتوقــع للتجربــة بالكامــل أن
تســتغرق نحــو  2إلــى  3دقائــق ،بســرعة تتــراوح بيــن
 120و 150كيلومتــراً فــي الســاعة .ويتوقــع اســتقبال
مغامــر جديــد كل خمــس دقائــق علــى المســارين ،بمــا
يعــادل  200شــخص يومي ـاً و 100ألــف شــخص فــي
العــام الواحــد.
ويأتــي إطــاق أطــول مســار انزالقــي فــي العالــم فــي
إمــارة رأس الخيمــة ليضيــف إنجــازاً آخــر علــى ســجل
جهــود اإلمــارة فــي مســيرتها الراميــة إلــى تعزيــز
مكانتهــا كوجهــة رائــدة لســياحة المغامــرات فــي
المنطقــة .وفــي ظــل مــا تتمتــع بــه مــن مناظــر طبيعيــة
خالبــة بمــا فيهــا سلســلة جبــال الحجــر وجبــل جيــس،

ترفيـه

نجحــت اإلمــارة فــي إرســاء مكانتهــا بيــن عشــاق
المغامــرات والمتنزهيــن وراكبــي الدراجــات مــن
خــال الحملــة الطموحــة التــي نظمتهــا في عــام 2016
وتضمنــت تجربــة "فيــا فيراتــا" (المســار الحديــدي)
التــي حققــت نجاح ـاً كبيــراً فــي جبــل جيــس ،إضافــة
إلــى المشــي والتســلق والمســار االنزالقــي.

جتربة جبل جيس فاليت
ستسلط أنظار العامل على
إمارة رأس اخليمة وتكسبها
مكانة مهمة كوجهة عاملية
لسياحة املغامرات

شروط المغامـــرة

ـــــــــــ

فــي حيــن ال تضــع "جبــل جيــس فاليــت "
شــروط ًا محــددة ألعمــار المغامريــن ،فــإن
ارتيــاد المســار االنزالقــي يتطلــب وزن ـ ًا أقصــى
قــدره  150كيلوغرامــاً ،و 45كيلوغرامــ ًا كحــد
أدنــى ،وطــول  120ســم علــى األقــل .ويبلــغ
أســعار التذاكــر  650درهمـ ًا إماراتيـ ًا للشــخص.
ولمزيــد مــن المعلومــات والحجــوزات فــي
"جبــل جيــس فاليــت" يرجــى زيــارة الموقــع

اإللكترونــي toroverdeuae.com

كمــا يتوافــر مزيــد مــن المعلومــات حــول جبــل
جيــس ونشــاطات المغامــرات التــي يوفرهــا

علــى الموقــع اإللكترونــي www.jebeljais.ae :
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ســياحة

وجهتــــــي

يــوم عائلــي على الشاطــئ
يــوم كامــل علــى الشــاطئ فــي منتجــع وســبا هيلتــون رأس
الخيمــة الــذي يتمــدد علــى شــاطئ بطــول  1.5كــم ،يشــمل
العــرض بوفيــه غــداء ،وعــدد غيــر محــدد مــن المشــروبات
وركــوب قــارب المــوز ،وكذلــك دخــول مجانــي إلــى نــادي
األطفــال وخصــم  %20علــى عالجــات الســبا.
متى :كل يوم حتى  15مايو.
السعر  695 :درهم لعائلة مكونة من أربعة أفراد.
للحجــز  +97172065711 :أو Hossam.Ibrahim@hilton.com

ليلــة الشــــواء كل خمــيس
لجميــع محبــي اللحــوم ،انضموا إلى “شــاطئ الســاحف”
فــي منتجــع وســبا جزيــرة المرجــان لالســتمتاع بــأروع
اللحظــات علــى البحــر ،اســتمتع بالطقــس البــارد مــع
إشــعال النيــران ،بينمــا موســيقى الــدي جــي تشــعل أجــواء
األمســية.
متى :كل ليلة خميس من الساعة  7:00مسا ًء.
السعر  :خصم  ٪ 50لألطفال من عمر  6إلى  12سنة.
للحجــز 072036666 :أو ha0d2-fb3@accor.com

2
? 4
كيـــف تقضــي

س ــاعة يف
رأس الخيمــــ ــة

إذا كنــت تبحــث عــن االســرخاء يف أحضــان
الطبيعــة بعيــدا عــن صخــب املدينــة ،أو
كنــت تبحــث عــن شــغف املغامــرة ،أو كنــت مــن
املهتمــن باالطــاع علــى التاريخ واستكشــاف
ثقافــات الشــعوب ،أمامــك وجهــة واحــدة
توفــر لــك كل هــذه الفــرص يف زيــارة واحــدة.
يف رأس اخليمــة ســتعيش أصالــة التجربــة
العربيــة ومتعــة املغامــرة احلقيقيــة حتــى
وإن امتــدت زيارتــك ليــوم واحــد ،وإليــك مــا
ميكــن القيــام بــه من أنشــطة خــال  24ســاعة:
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مساء :عشاء عربي تقليدي
توجــه إلــى فندقــك المفضــل واســتمتع بمســاء ســاحر
وإطاللــة خالبــة توفرهــا أغلــب فنــادق رأس الخيمــة
مــع شــواطئ ســاحرة وممتــدة ،توجــه إلــى والــدورف
أســتوريا رأس الخيمــة أو ريكســوس بــاب البحــر أو
فنــدق ومنتجــع جزيــرة المرجــان أو غيرهــا.
تنــاول عشــاء عربــي بامتيــاز وتــذوق األطبــاق
اإلماراتيــة التقليديــة بنكهتهــا األصليــة فــي مطعــم
الفنــر التراثــي أو مطعــم يانســون بموقعــه الســاحر
علــى كورنيــش القواســم بــرأس الخيمــة ،وهنــاك تلــذذ
بالمجبــوس اإلماراتــي والثريــد والهريــس.
صباحا :في أحضان جبل جيس
اســتغل ســاعات الصبــاح االولــى لمشــاهدة شــروق
الشــمس الســاحر مــن أعلــى قمــة فــي اإلمــارت ،انطلق
إلــى جبــل جيــس للتمتــع بهــذا المشــهد المثيــر ،وهناك
يمكنــك قيــادة الدراجــات بــكل أمــان واستنشــاق نســيم
الصبــاح العليــل .وفــي طريــق العــودة ال تفــوت زيــارة
قلعــة ضايــة التاريخيــة وســط بســاتين النخيــل.
الظهيرة  :متعة األلعاب المائية
تنــاول طعــام الغــداء مــن أي مطبــخ عالمــي يســتهويك،
فالخيــارات متعــددة فــي رأس الخيمــة ،إن كنــت مــن
عشــاق السوشــي واألطبــاق اآلســيوية ،توجــه إلــى
مطعــم  UMIفــي فنــدق "والــدورف أســتوريا".

وبعــد اســتراحة قصيــرة ال تفــوت فرصــة االســتمتاع
بالشــواطئ الســاحرة ،والســباحة فــي ميــاه الخليــج
الدافئــة ،كمــا يمكنــك قضــاء وقــت مــن المــرح فــي
حديقــة آيــس النــد المائيــة ،أو تجربــة االثــارة فــي
"قــارب طــرزان" بمنتجــع وســبا دبــل تــري هيلتون جزيرة
المرجــان ،والــذي يطفــو فــوق ســطح المــاء علــى شــكل
قــارب مــز ّو ٍد بمنصتــي ’ترامبوليــن‘ للقفــز المطاطــي
ٍ
ولوحيــن للقفــز أعالهمــا علــى ارتفــاع  14قدم ـاً .أنهــا
حتمــا تجربــة لــن تنســى مــن االثــارة والحمــاس.
شاي مابعد الظهيرة
يوشــك اليــوم علــى االنتهــاء ،اختــر إحــدى المقاهــي أو
المطاعــم المطلــة علــى البحــر فــي جزيــرة المرجــان
أو مينــاء العــرب ،واســتمتع باللحظــات األولــى لمغيــب
الشــمس.
األسواق الشعبية
قبــل العــودة البــد مــن التوجــه إلــى األســواق الشــعبية
فــي قلــب مدينــة رأس الخيمــة،ـ واستكشــاف متعــة
التســوق ســيراً علــى األقــدام فــي الشــوارع واألزقــة
بعيــدا عــن المراكــز التجاريــة الضخمــة ،وهنــا يمكنــك
مســاومة البائــع علــى الســعر وقــد تظفــر بصفقــات
مذهلــة .وال تفــوت متعــة تنــاول اآليــس كريــم أو عصير
الكوكتيــل مــن عنــد "عاشــوق" الــذي يعــد مــن أقــدم
المحــات التــي تقــدم األيــس كريــم فــي رأس الخيمة.

بعيدا عن صخــب المدينـــة
إقامة
ً
يقــع منتجــع وســبا دبــل تــري هيلتــون جزيــرة المرجــان
علــى بعــد  50دقيقــة مــن مطــار دبــي الدولــي .يوفــر
المنتجــع  723مابيــن غــرف وأجنحــة فندقيــة ذات
مســاحة واســعة ومؤثثــة بعنايــة فائقــة لتظهــر الفخامــة
والحداثــة فــي كل تفاصيلهــا ،ويمكــن للضيــوف
االســتمتاع بشــاطئ رملــي أبيــض علــى امتــداد 650
متــرا إلــى جانــب  7حمامــات ســباحة ،وللذواقــة يوفــر
الفنــدق  14مطعــم وبــارا لتلبيــة كافــة االذواق.
كمــا يمكــن للضيــوف االســترخاء والتخلــص مــن أجــواء
المــدن الصاخبــة فــي منتجعيــن صحييــن يوفرهمــا
الفنــدق ،وحرصــا علــى الخصوصيــة التــي تحــرص
عليهــا الســيدات فهنــاك "ســبا" مخصــص فقــط لهــن،
ولمزيــد مــن المتعــة والترفيــه يأتيكــم قــارب طــرزان
ليثيــر حماســكم ويوقــظ حــس المغامــرة عندكــم.
ولــم يغفــل الفنــدق ضيوفــه الصغــار حيــث خصص لهم
مســاحات واســعة مــن المرافــق التــي توفــر خيــارات
واســعة الســتيعاب نشــاط األطفــال وحيويتهــم بمــا
فــي ذلــك النــادي الخــاص بهــم والملعــب والحديقــة
المائيــة.
للحجز :هاتف +97172260666 :

مخيم الشاطيء ...أنشطــــة مثيــرة للجميــع
تمتــع بإقامــة ليلــة واحــدة فــي خيمــة تقليديــة وتــذوق
أشــهى االطبــاق المشــوية والمشــروبات فــي أمســية حيــة
تحــت الســماء الصافيــة بفنــدق ابــن ماجــد ،واشــحذ
طاقتــك مــع أنشــطة يوغــا عنــد شــروق الشــمس واســتعد
نشــاطك الصباحــي بفطــور يحضــر الجلــك.
متى :كل يوم جمعة من الساعة  2ظه ًرا.
السعر  :بدءا من  599دره ًما إمارات ًيا لشخصين.
للحجــزMarwa.aldehneh@binmajid.com +971561845805 :

ذا غورميد برنش احتفــاال بالطعـــام الصحـــي
مــن وحــي األعشــاب الطازجــة ونكهــات حــوض
المتوســط الدافئــة ،يقــدم مطعــم بازيليكــو الحائــز علــى
العديــد مــن الجوائــز بوفيــه غنــي باألطبــاق المتنوعــة،
إلــى جانــب عــرض الطهــي الحــي ،مــع عــروض موســيقية
علــى إطاللــة خالبــة علــى ميــاه الخليــج العربــي.
متى  :كل يوم جمعة من  12ظهرا  4 -مساء.
السعر  255 :درهم شاملة الخدمة والضريبة.
للحجــز072066351 :

تجربة شيقــة على الشاطـــئ
يأخذكــم منتجــع ركســوس بــاب البحــر فــي تجربة شــيقة
علــى الشــاطئ مــع باقــة كابانــا الحصــري ،والتــي تشــمل
الغــذاء فــي الكابانــا علــى الشــاطئ مــع طبــق فاكهــة
طازجــة ،باإلضافــة إلــى أطبــاق األيــس كريــم الغيــر
محــدود والمشــروبات الغازيــة.
متى  :من  9صباحاً ـ  6مساء.
السعر  450 :دره ًما لكل زوجين.
للحجــز 072020000 :أو babalbahr@rixos.com
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