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 10ماليين
والعد مستمر

احصل على بطاقة مكافآت تويوتا الذهبية بقيمة  10,000درهم عند شراء الندكروزر VXR

Get a AED 10,000 Toyota Gold Reward Card with the Land Cruiser VXR

اتصل على CALL 800-TOYOTA

كلمــة

رئيس التحرير

االقتصاد العالمي؛ إلى أين؟ 1/2
المشرف العام

الشيخ محمد بن كايـد القاسمـي
رئيس التحريــر

د .عبدالرحمن الشايب النقبي
مدير التحريــر

عائشة عبيـد العيـ ــان
هيئة التحرير

ناثــان سمث هنت ــر
مريم حاج ــي محمد
نبراس شفيق أبو زيدان

تنفيــــــذ

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

لإلعالنات والتواصل

050 899 5669

+971 7 222 999 5
info@ngmedia.ae

حــروب مســتعرة أطلقهــا الرئيــس ترامــب إلنقــاذ االقتصــاد األمريكــي مــن الصيــرورة التاريخيــة
المتمثلــة بتراجــع هيمنــة أمريــكا االقتصاديــة علــى العالــم ،وذلــك نتيج ـ ًة لألرقــام الفلكيــة لعجزهــا
العــام وعجــز ميزانهــا التجــاري مــع الــدول األخــرى ،إضافــة إلــى صعــود قــوى اقتصاديــة أخرى لتسـلُّم
قيــادة العالــم اقتصاديـاً خــال العقــد القــادم علــى أقــرب احتمــال .وعليــه لــم يتــرك الرئيــس ترامــب
صديق ـاً أو عــدواً مــن الــدول ّإل ووضعــه تحــت مقصلــة التهديــد ،وعلــى رأســهم الصيــن واالتحــاد
األوربــي .فبــدأ بالصيــن -المرشــح األبــرز لتهديــد الهيمنــة األمريكيــة -بإجــراءات انتقاميــة كرفــع
التعرفــة الجمركيــة علــى الــواردات الصينيــة ،بينمــا ردت الصيــن عليهــا بإجــراءات أخــف حــدة.
وممــا ال شــك فيــه أن مثــل هــذه الحــروب التجاريــة لهــا آثارهــا الســلبية علــى االقتصــادات واألعمــال،
وتضــرب منظومــة المؤسســات الدوليــة التــي أنشــأتها الواليــات المتحــدة نفســها لكــي تقــود وتهيمــن
مــن خاللهــا علــى العالــم اقتصاديـاً -توافقـاً مــع هيمنتهــا السياســية ،حيــث أن مــا تقــوم بــه الواليــات
المتحــدة األمريكيــة اليــوم يتعــارض مــع الحريــة التجاريــة والحمائيــة لألســواق التــي كانــت تحاربهــا
قبــل عقديــن مــن الزمــن ،لتفــرض علــى الــدول فتــح أســواقها للمنتجــات األمريكية ،مســتفيدة في ذلك
مــن ضعــف الــدوالر فــي العقــد األخيــر مقابــل العمــات األخــرى ،ممــا سـ ّهل علــى الواليــات المتحــدة
بيــع بضائعهــا ومنتجاتهــا بأســعار تنافســية فــي الخــارج .إال أن غــزو الصيــن العالــم بأســعار منتجاتهــا
وبضائعهــا أحــدث اختــاالً كبيــراً ،وأفســح لهــا المجــال لتعميــق الفجــوة فــي الميــزان التجــاري خاصــة
ا عــن أن الشــركات الكبــرى الصينيــة بــدأت تشــكل تهديــداً جديــاً
مــع الواليــات المتحــدة .فضــ ً
بتفوقهــا علــى الشــركات األمريكيــة وعلــى رأســهم شــركة "هــواوي" التــي تقــود ثــورة الجيــل الخامــس
مــن شــبكات االتصــال ،والتــي ســوف تجعــل العالــم يتجــه شــرقاً ويغيــر شــبكة العالقــات التجاريــة
والهيمنــة خــال العقــد القــادم.
ً
ً
أن امتــاك المعرفــة يمثــل تهديــدا وجوديـا لالقتصــادات المنافســة ،فمــن يمتلكهــا ويتفــوق بهــا يتولــى
القيــادة ،وهــذه هــي سـنّة الحيــاة فــي األمــم والــدول.
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:
ريادة بيئة األعمال لتعزيز تنافسية التنمية االقتصادية في إمارة رأس
الخيمة واستدامتها.
الرســالـــة:
تخطيط النشاط االقتصادي وتنظيمه ،ودعم جهود ترويج االستثمار،
وتنافســـية بيئة األعمال؛ لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في
اإلمـــارة ،اعتماداً على كوادر مؤهلة ونظـــم ذكية متكاملة قائمة على
المعرفة واالبتكار لتحقيق سعادة المجتمع.كوادر وطنية مؤهلة ،ونظم
وتقنيات ذات كفاءة عالية.

RAKDED_AE

األهداف االستراتيجيــــة:
»تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي المتنوع والمســـتدام عـــن طريق جذب
االستثمار وتشجيعه.
»تطوير بيئة األعمال وفق معايير التنافسية العالمية.
»تطوير أعمال الرقابة والحماية التجارية وحماية المستهلك.
»تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل وتوفير القيمة المضافة.
»رفع الكفاءة المؤسسية لخدمات الدعم المؤسسي وتعزيزها .
»تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار ونشر المعرفة والتميز المؤسسي.

E info.ded@economic.rak.ae

W www.ded.rak.ae

القيم املؤسسية:
المواطنة اإليجابية :تحمل المســـؤولية بإيجابية وخدمة الوطن بتلبية احتياجات كافة المتعاملين
»
وتجاوزها  -إن أمكن (اخدم مبتسماً) .
الســـعادة المؤسسية :نسعى دائما إلى الفوز بســـعادة موظفينا بما يجعلهم مواطنين إيجابيين من
الدرجة األولى (اسعد موظفيك) .
» اإلبـــداع واالبتـــكار والمبادرة :نريـــد من موظفينا أن يبـــادروا بكل ما هو جديـــد وإبداعي ومبتكر
(كن مبادراً مبتكراً).
العقيدة» التكاملية :تطوير إطار للحوكمة المؤسسية وتبنيه عقيد ًة متكاملة نتحلى بها .
اإلنجاز :كل إنجاز يتحقق يك ّون لبنة أساسية إلنجازات بمستويات أعلى (لنرتقِ دوما بإنجازاتنا).
» مشاركة المعرفة :فريق واحد بمعارف موحدة نتشاركها جميعا (شاركهم معرفتك).

ترفع أسرة دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة وأسرة تحرير مجلة راك بزنس
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى
صاحب السمو الشيخ

سعـود بن صقــر القاسمــي
عضو المجلس األعلى حاكم إمارة رأس الخيمة

بمناسبــة الذكـرى التاسعــة
لتولي سمـوه مقاليــد الحكــم في إمـارة رأس الخيمـــة
متنمين لسموه دوام الصحة والعافية

المحتـويات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتم تقديم "شاي أحمد" في علب هدايا
رائعة الجمال ،والشركة هي المزود
الرسمي للشاي لعدد من األماكن
الملكية بما في ذلك قصر باكنغهام.

42

مريم الكاس:
التدريب أولى خطواتك لمستقبل ناجح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التدريب وتنمية المهارات ومعالجة نقاط
الضعف يساعد الشركات وأصحاب األعمال
في بناء كفاءات عالية ستعود عليها
بالنجاح خالل فترات زمنية قصيرة.
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رأس الخيمة
عاصمة السياحة الخليجية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
كعاصمة
تم اختيار إمارة رأس الخيمة
للسياحة الخليجية خالل االجتماع الرابع
ألصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين
عن السياحة بمجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
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ستيف بيســلي:
ترانسجــارد ليفينـــغ  ...تقود السوق
اإلماراتية في قطاع الخدمـات المنزليـة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل عام تثبت المجموعة وجودها بقوة
في السوق اإلماراتية وهذا ما تؤكده
األرقام فقد أنهت السنة المالية 19/18
بنسبة نمو في اإليرادات بلغت %11

شاي أحمد  ..من أفضل خمس
عالمات تجارية للشاي في العالم
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آمنة محمد عبداهلل الشحي:
هدفنا األول تعزيز كفاءة
المواطنين في سوق العمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطلقت دائرة الموارد البشرية دبلوم ريادة
األعمال الستهداف الباحثي ــن عن العمــل
وإرشاده ــم بخط ــوات سليم ــة نحـ ــو دروب
االستثمار والمش ــاريع الخاصـ ـ ـ ــة.

28
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موراكا  ...حين تقتحم المغامرة
حدود الزمان والمكــان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجربة مثيرة في كونراد المالديف تتخطى
حدود تجارب السفر ببرنامج جديد مصمم
لتحسين التجربة الشاملة لنزالء فيال موراكا.
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بانوراما
اقتصادية

سعــود بن صقر القاسمي يفتتـح "منتـدى رواد الشـرق األوســط وشمـــال إفريقيـــا"

ـــــــــ

افتتح صاحب السـمو الشـيخ سـعود بن صقر القاسـمي ،عضو المجلس
األعلـى حاكـم رأس الخيمـة ،النسـخة األولـى مـن "منتـدى رواد الشـرق
األوسـط وشـمال أفريقيـا  "2019الـذي نظمـه المجلـس العالمي للسـفر
والسـياحة مؤخـراً فـي مركـز الحمـرا العالمـي للمعـارض والمؤتمرات.
وشـهدت الفعاليـة الممتـدة علـى مـدار يـوم واحـد كلمـة رئيسـة ألقاهـا
صاحب السـمو الشـيخ سـعود بن صقر القاسـمي ،وسـلط خاللها الضوء
علـى الـدور الـذي تلعبـه السـياحة فـي مسـيرة التنميـة المسـتدامة ودفـع
عجلـة نمـو اقتصـاد اإلمـارة ،إذ قال سـم ّوه" :نحرص على اقتران مسـيرة
االزدهـار والنمـو التـي تخوضهـا إمـارة رأس الخيمـة بأرقـى معاييـر
RAKBUSINESS | 8

االسـتدامة االقتصاديـة واالجتماعيـة بمـا يصـب فـي مصلحـة سـكانها
وشـعب دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة بأكملـه .وتماشـياً مـع جهودنـا
المسـتمرة لترسـيخ ركائـز التنميـة المسـتدامة فـي اإلمـارة ،نحـرص على
بنـاء منظومـة اقتصاديـة تعـد األكثـر تنوعـاً علـى مسـتوى المنطقـة".
"ولهـذا تشـكل كافـة القطاعـات االقتصاديـة فـي اإلمـارة روافـد متسـاوية
األهميـة علـى صعيـد المسـاهمة فـي إجمالـي ناتجهـا المحلـي ومـا مـن
قطـاع ينفـرد بالمسـاهمة بأكثـر مـن  .% 30وقـد شـهدنا نمـ ّواً كبيـراً فـي
ٍ
القطاع السـياحي ونجحنا في مضاعفة أعداد زوار اإلمارة ثالثة أضعاف
حتـى وصـل عـدد الـزوار إلـى مليـون زائـر فـي غضـون  7سـنوات فقـط".

بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

مخصصـة للسيــدات في دولــة اإلمارات
أول باقـــة تأسيـس شركـــات
َّ

ـــــــــ

أطلق ــت هيئ ــة مناط ــق رأس الخيم ــة االقتصادي ــة
«راكـــز» ،باقـــة ســـيدات األعمـــال ،والتـــي تعتبـــر
األول ــى م ــن نوعه ــا عل ــى مس ــتوى دول ــة اإلم ــارات
العربيـــة المتحـــدة وتـــم تصميمهـــا حصريـــاً
للســـيدات ،وتتوفـــر الباقـــة بســـعر تنافســـي يبـــدأ
مــن  6200درهــم مــع إمكانيــة التقســيط متضمنــة
رخص ــة منطق ــة ح ــرة ووح ــدة مش ــتركة والعدي ــد
م ــن خدم ــات الدع ــم م ــن خ ــال ناف ــذة الخدم ــات
الموحــدة .وأوضــح رامــي جــاد ،المديــر التنفيــذي
ّ
لمجموع ــة «راك ــز» ،أن ــه بإم ــكان أي س ــيدة أعم ــال
ترغــب بتأســيس شــركة فــي المنطقــة االقتصاديــة
االختيــار بيــن باقــة ســنة أو باقــة  3ســنوات ،الفت ـاً
إلــى أن كلتــا الباقتيــن توفــر مزايــا خدمــات القيمــة

المضافـــة ،والتـــي تشـــمل اســـتخداماً مجانيـــاً
للوحـــدات المشـــتركة التابعـــة لراكـــز وخدمـــات
طباع ــة مجاني ــة لبطاق ــات العم ــل وأولوي ــة التقدي ــم
علـــى الخدمـــات فـــي مراكـــز الخدمـــات التابعـــة
لراكـــز وأهليـــة الحصـــول علـــى تأشـــيرات إقامـــة
بدول ــة اإلم ــارات  .تتمت ــع باق ــة الس ــنوات الث ــاث
عل ــى مزاي ــا إضافي ــة وه ــي الحص ــول عل ــى إقام ــة
مســـتثمر مجانيـــة بمـــا يعـــادل  3950درهمـــاً.
وأض ــاف :م ــن خ ــال ه ــذه الباق ــة الحديث ــة يمك ــن
االختيـــار مـــن بيـــن ثمانيـــة أنـــواع مـــن رخـــص
األعمـــال وهـــي التجاريـــة والتعليميـــة والتجـــارة
اإللكترونيـــة والتجـــارة العامـــة والفردية/المهنيـــة
واإلعــام والخدميــة وتصريــح األعمــال المســتقلة.

%24
نسبــة نمو الرخـص الجديـدة
في اقتصاديـــة رأس الخيمـــة

ـــــــــ

 %61نسبـــة انخفــاض شكــاوى املستهلكـــني

ـــــــــ

فـــي إطـــار حرصها علـــى حماية المســـتهلك ،اســـتقبلت إدارة الرقابـــة والحمايـــة التجارية في دائـــرة التنمية
االقتصاديـــة بـــرأس الخيمة  321شـــكوى مســـتهلك خـــال النصف األول من عـــام  ،2019حيث تـــم حل %83
من إجمالي عدد الشـــكاوى المقدمة .وقد تنوعت قنوات اســـتقبال الشـــكاوى بين الخط الســـاخن و الواتساب
(صوتك مســـموع) والموقع الرسمي لحماية المســـتهلك والبريد اإللكتروني أوالحضور الشخصي للمستهلكين
واســـتقبالهم في قســـم الحماية التجارية ،فيما كان عدد شـــكاوى المســـتهلكين عبر الموقع الرســـمي للحماية
التجارية في الصدارة  229شكوى.
وقـــال الســـيد فيصل عليـــون  -مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة  -بأن شـــكاوى المســـتهلكين خالل
النصـــف األول للعـــام الجاري قد انخفضت بنســـبة  %61مقارنـــة بذات الفترة من العـــام الماضي ،حيث تصدرت
شـــكاوى األمانة والمصداقية المرتبة األولى بقائمة شـــكاوى المســـتهلكين وبلغت ( )257شـــكوى ،تلتها شـــكاوى
الضمانات ( )32شكوى ،ثم شكاوى العقود ( )28شكوى ،وشكاوى األسعار والشكاوى العامة (شكويان لكل منهما).
وأضـــاف عليون ،بأن اإلدارة تتخذ عدداً من اإلجراءات لحل المشـــكالت التي تواجه المســـتهلكين ،مثل تنفيذ
زيارة تفتيشية للمحل المقدم شكوى ضده ،والتأكد من معرفة تفاصيل الخالف بين األطراف ،وإلزام المنشأة
بكتابة تعهد بعدم تكرار سلوك المخالفة ،وتجميد الرخصة .كما تحرص الدائرة على إيجاد حلول ودية ترضي
المســـتهلك دون الحاجـــة إلى اإلجراءات المذكورة ســـالفاً ،وقد بلغ عدد الحاالت التي تـــم إنهاؤها ودياً 267
حالة ،وبالمقابل هناك  54حالة أخرى لم تقبل الحلول الودية لتسوية المشكلة.

بلغت نســـبة نمو الرخـــص الجديدة في
دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة،
خـــال النصـــف األول مـــن العام 2019
نحو  ،%24في إشـــارة إلى تسارع وتيرة
الحركـــة التجاريـــة واالقتصاديـــة التـــي
شهدتها اإلمارة خالل الفترة الماضية.
وأكـــد الدكتـــور عبـــد الرحمن الشـــايب
النقبـــي مدير عـــام الدائرة بأن مؤشـــر
النمـــو في الرخـــص الجديـــدة جاء في
ســـياق العديد من المؤشرات اإليجابية
األخرى التي شهدتها الدائرة ومنها نمو
الرخـــص المجددة بنســـبة  ،%6وتراجع
عـــدد الرخص الملغاة بنســـبة  .%11وقد
تركـــز نحو  %54من الرخـــص الجديدة
في األنشـــطة التجارية ،و %45منها في
األنشطة المهنية.
وأشـــار د.النقبـــي إلـــى أن المؤشـــرات
اإليجابيـــة التي شـــهدتها الدائرة جاءت
اســـتمراراً لحركة النمو المســـتقرة التي
شهدتها اإلمارة خالل السنوات الماضية
في مختلف المجاالت االقتصادية ،فقد
بلـــغ معـــدل النمـــو الســـنوي فـــي مجال
التجارة الخارجية نحو  %5ووصل 14.3
مليار دوالر خالل عام .2018
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بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

رأس اخليمــة حتافظ على تصنيف ائتماني مستقر " "Aللعام العاشر على التوالي

ـــــــــ

حافظـــت رأس الخيمة على تصنيف ائتماني من الفئة
" "Aمع توقعات مستقبلية مستقرة وفق "فيتش" للتقييم
االئتماني السيادي حيث أبقت الوكالة تصنيف اإلمارة
عند المســـتوى " "Aلعشـــرة أعوام متتاليـــة ،مؤكدة أن
المعـــدالت المتدنية للديـــن الحكومي ،وارتفاع نصيب
الفـــرد من الناتج المحلي اإلجمالي كانا من األســـباب
الرئيسة للتقييمات الممنوحة.
وتوقعـــت وكالة فيتش انخفـــاض الدين الحكومي إلى
أقل من  %20من الناتج المحلي اإلجمالي في 2019
بســـبب ارتفاع الفائض المالـــي لحكومة رأس الخيمة
الـــذي مـــن المتوقـــع أن يصل إلـــى  %2.7مـــن الناتج
المحلي اإلجمالي خالل العام ذاته.
وتأتي هذه التوقعات المالية المســـتقرة ألسباب عدة
يأتي فـــي مقدمتها معاييـــر الحوكمة الرشـــيدة التي
تتبناهـــا اإلمـــارة ،عالوة على ما تتمتـــع به من قاعدة

اقتصاديـــة متنوعـــة يقـــوم فيهـــا قطاعـــي الصناعـــة
واالقتصاد الخدمي بدور كبير وفاعل وجاءت القائمة
الكاملـــة لتقييـــم وكالـــة فيتـــش إلمـــارة رأس الخيمة
كاآلتي:
 تصنيـــف اإلصدار طويل األجل لإلصـــدار بالعملةاألجنبية عند ""A؛ توقعات مستقرة.
 تصنيـــف اإلصدار طويل األجل لإلصـــدار بالعملةالمحلية عند ""A؛ توقعات مستقرة.
 تصنيـــف اإلصدار قصير األجـــل لإلصدار بالعملةاألجنبية عند "."F1+
 تصنيـــف اإلصدار قصير األجـــل لإلصدار بالعملةالمحلية عند "."F1+
 مؤشر سقف التصنيف السيادي "."+AA مؤشـــر الســـندات غير المضمونة بالعملة األجنبيةالصادرة عن "راك كابتال" عند تصنيف "."A

 210شركــات صينيــة
تستثمـر يف  18قطاعــ ًا برأس اخليمــة

ـــــــــ

أكــد أحمــد نعمــان مديــر إدارة التســويق واالتصــال
المؤسســي فــي مجموعــة «راكــز» ،أن هنــاك حضوراً
قويــاً للشــركات الصينيــة فــي مناطــق مجموعــة
«راكــز» .وأوضــح أن هنــاك  210شــركات تســتثمر
فــي أكثــر مــن  18مجــاالً ،حيــث تعمل  130شــركة في
المجــال التجــاري ،فيمــا تقــدم  54شــركة خدماتهــا
فــي قطــاع الخدمــات ،و 25شــركة فــي التجــارة
العامــة ،وتعمــل  15شــركة فــي المجــاالت األخــرى
مثــل الصناعــي واألكاديمــي واإلعالمــي .وأضــاف
نعمــان أن أداء ونمــو الشــركات الصينيــة فــي
مجموعــة «راكــز» خــال عــام  2018كان مشــجعاً،
حيــث اســتقطبت المجموعــة خــال العــام الماضــي
 60شــركة صينيــة فــي مختلــف المجــاالت ،مقارنــة
بـــ 150شــركة فــي مجمــل الســنوات الماضيــة،
نتيجــة للحوافــز والخدمــات المقدمــة لهــا.

في طريقه للعالمية . .
مركـــز رأس الخيمـــة الدولــي يعــزز إدارتــه بثالثــة خبــراء دولييــن

ـــــــــ

أعلـــن مركـــز رأس الخيمة الدولي ،الذي يمثل ســـلطة تســـجيل الشـــركات العاملة فـــي رأس الخيمة ،عن
انضمام ثالثة أعضاء ُجدد إلى مجلس إدارته بغرض تولي قيادة عملية تح ّول المركز إلى ســـلطة تســـجيل
عالميـــة مرموقـــة .وســـينقل الخبراء وهم مايكل فاي وإرنســـت زينـــغ وديفيد دي بـــاك ،خبراتهم الدولية
التوســـع العالمية التي يســـعى لها المركز ،حيث يتزامن تعيينهم مع ســـعي المركز
الســـابقة لتعزيز خطط
ّ
لتنفيـــذ التزامه بالمتطلبات التنظيمية العالمية ومعاييـــر االمتثال الدولية ذات الصلة؛ فقد عكف المركز
مؤخراً على مراجعة سياســـاته المتعلقة بمكافحة غســـيل األموال وتمويل اإلرهاب ،إلى جانب تنقيح نظام
تسجيل حق االنتفاع الذي يعمل بمقتضاه.فض ً
ال عن اتخاذه الخطوات الالزمة لتنفيذ المتطلبات المتعلقة
بمبدأ الجوهر االقتصادي المستحدث.
ورحب ســـمو الشـــيخ أحمد بن صقر القاســـمي ،رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي ،باألعضاء
الثالثة؛ مشي ًرا إلى أن ما يتمتعون به من خبرات عالمية هائلة وشبكة عالقات قوية تش ّكل ركيزة أساسية
التوســـع المســـتقبلية التي أع ّدها المركز لنفســـه.والجدير بالذكر أن مركز رأس الخيمة
وضرورية لخطط
ّ
ً
الدولي يقدم خدماته حاليا إلى ما يزيد عن  30.000شركة بمساهمين من أكثر من  160دولة.
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 280مليون ًا
استثمـــارات سيراميــك رأس الخيمــة
خــالل العـام 2019

ـــــــــ

قال عبد اهلل مســـعد ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
«ســـيراميك رأس الخيمة» ،إن الشركة أنفقت نحو
 110مالييـــن درهم في النصـــف األول من إجمالي
حجـــم االســـتثمارات المقدر للعام الجـــاري البالغ
 280مليوناً بهدف تحسين الخطوط وزيادة اإلنتاج
وإضافـــة منتجـــات جديدة .وذكر فـــي تصريحات
خاصة لــــلبيان االقتصادي ،أن الشـــركة تأمل في
إنفاق المبلغ المتبقي من حجم اســـتثمارات العام
الجـــاري بواقـــع  170مليون درهم حـــال الحصول
على الموافقـــات الخاصة ببنـــاء المصنع الجديد
في الســـعودية إلنتاج السيراميك حيث أن الشركة
تقدمـــت بطلـــب للجهـــات المعنية في الســـعودية
وتترقب الحصول علـــى التراخيص الالزمة ،فيما
تجري حالياً المناقشات حول تخصيص األراضي
والغاز ،وأوضح مســـعد أن الشـــركة رصدت قرابة
 300مليـــون درهـــم لبنـــاء المصنـــع الجديد الذي
ســـيم ّكنها من اإلنتـــاج بتكلفة منخفضـــة والتوريد
للسوق المحلية المتنامية وكذلك أسواق التصدير
الرئيســـة في أوروبا وأشـــار إلى أنـــه عند اكتمال
المرحلة األولى من مصنع الســـعودية ،من المتوقع
إضافـــة نحـــو  10ماليين متـــراً مربعاً ســـنوياً إلى
الطاقـــة اإلنتاجية للبالط ،معرباً عن تفاؤله حيال
نمو أعمال الشركة في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لســـيراميك رأس الخيمة
إن الشـــركة تمتلك حالياً  3مصانع في الهند التي
تأمـــل فـــي تأسيســـها كمركـــز للصـــادرات ،وذلك
بعدما بدأ مؤخراً النشـــاط التجاري في المشروع
المشـــترك في موربي إلنتاج بالط سيراميك رأس
الخيمـــة «ميجا ســـاب» في أوائل العـــام الجاري
لتصـــل نســـبة الطاقـــة اإلنتاجيـــة الحاليـــة ،%70
بينما في المشـــروع المشـــترك اآلخـــر في موربي
وصلت نســـبة الطاقة اإلنتاجية  %92إلنتاج بالط
الســـيراميك .وحـــول أداء الشـــركة المالـــي فـــي
النصـــف األول ،قـــال مســـعد إن الشـــركة نجحت
في الحفاظ علـــى هوامش الربحية وتحقيق زيادة
فـــي المبيعات علـــى الرغم من الظـــروف الصعبة
التي تشـــهدها األســـواق فـــي ظل تراجـــع الطلب
وخســـائر ســـعر صرف العمالت ،مشـــيراً إلى أن
الشـــركة تواصـــل خططهـــا لتخفيـــض التكاليـــف
والمصروفات ،وتحســـين نوعيـــة اإلنتاج وهوامش
األرباح ،وإضافة منتجات جديدة .وأضاف مسعد
أن الشـــركة واصلـــت في النصـــف األول من العام
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الجـــاري تنفيذ التغيرات التـــي جعلت من األعمال
أكثر سرعة وربحية وفعالية من الناحية التشغيلية،
على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة ،حيث ارتفع
هامـــش الربح اإلجمالي بواقع  100نقطة أســـاس
ليصـــل إلـــى  ،%34.2كما ارتفع هامش ربح قســـم
البـــاط بواقع  130نقطـــــة أســـــاس ليصــــــل إلى
 ،% 29.9مدفوعاً باستمرار تحسن العمليات .وذكر

الرئيـــس التنفيـــذي أن «ســـيراميك رأس الخيمة»
تـــدرس بشـــكل عام أي فرص اســـتثمارية داخل أو
خارج اإلمارات ،حيث تركز على عمليات استحواذ
على شركات تساعد «سيراميك رأس الخيمة» على
التوسع في عملياتها وزيادة إنتاجها ،كما تستهدف
أيضاً العمل على زيادة أعمالها ومنتجاتها الخاصة
بمستلزمات المائدة

 39شركــة أوروبيــة تــزور إمـــارة رأس الخيمــة

ـــــــــ

اســـتقبلت رأس الخيمـــة مؤخراً وفـــداً تجارياً أوروبياً يضم  39عضواً من المملكـــة المتحدة وبلجيكا واليونان
والمجـــر وإيطاليا يعملون فـــي قطاعات االتصاالت وتقنيـــة المعلومات والذكاء االصطناعـــي وعلم الروبوتات
والمـــدن الذكية والطاقة والبيئة والغذاء والتعبئة والمواصالت والنقل والســـياحة والصحة والتصنيع .وهدفت
الزيارة إلى بحث إمكانيات فرص االســـتثمار التي توفرها اإلمارة والتي تعد بمثابة محطة عبور إلى األســـواق
المتنامية والمتقدمة في منطقة الشرق األوسط.
وقد نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية (راكز) فعالية خاصة للوفد في منتجع ريكسوس باب البحر
بجزيـــرة المرجـــان لتعريفهـــم على طبيعة مزاولة األعمال في المنطقة وأســـلوب الحيـــاة الفريد التي تزخر به
إمارة رأس الخيمة .وتخللت الزيارة جولة ضمن منطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز ،حيث تم االطالع عن
قرب على المرافق المتطورة التي تســـتخدمها نخبة من الشـــركات العاملة في راكز .هذا وتبلغ نسبة الشركات
األوروبية في راكز  %30من إجمالي عدد الشركات المسجلة.

آمنة محمد عبداهلل الشحي ،مدير إدارة التوطين والمواهب الوظيفية

بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

آمنة محمد عبداهلل الشحي

هدفنــا األول تعزيــز كفــاءة المواطنيــن فــي ســوق العمــل
مـن خلال العديـد مـن المبـادرات المبتكـرة ،تتصـدى دائرة الموارد البشـرية فـي إمـارة رأس الخيمة لالسـتثمار األمثل فـي رأس المال
البشـري وتعزيـز كفـاءة المواطنيـن ،وال سـيما الشـباب الباحثيـن عـن عمل ،أو ممـن هم علـى رأس عملهم بهدف تعزيـز كفاءتهم
ً
واسـتكماال لهـذه المنظومـة أطلقـت الدائـرة ممثلـة
ومهاراتهـم وفـق أفضـل الممارسـات العالميـة مـن خلال التدريـب والتأهيـل،
بـإدارة التوطيـن والمواهـب الوظيفيـة وبالتعـاون مـع أكاديميـة دبـي لريـادة األعمـال ،الـذراع التعليمـي لمؤسسـة الشـيخ محمـد بـن
وتمكينهـم مـن بـدء مشـاريعهم
راشـد لتنميـة المشـاريع ،دبلـوم ريـادة األعمـال بهـدف نشـر ثقافـة ريـادة األعمـال بيـن الشـباب
ّ
الخاصـة وإدارتهـا بالطريقة السـليمة.
حوار :خــولة إبراهيــم

المعنيــة للكــوادر الوطنيــة".
ً
وتفصي ـ ً
ـا قال ــت الش ــحي ":بمش ــاركة  60ش ــابا وش ــابة ،ب ــدأ الدبل ــوم

للمزيــد مــن التفاصيــل التقــت مجلــة راك بيزنــس األســتاذة آمنــة محمــد
عبــداهلل الشــحي مديــر إدارة التوطيــن والمواهــب الوظيفيــة وتحدثــت
قائلــة " :فــي الوقــت الــذي تولــي فيــه قيادتنــا الرشــيدة أهميــة كبــرى ف ــي أبري ــل الماض ــي عل ــى م ــدى س ــتة أس ــابيع ،وخرجن ــا في ــه دفعتي ــن،
لخلــق فــرص وظيفيــة لشــباب الوطــن ،وتوفيــر مــا يلــزم لهــم مــن وس ــيقام حف ــل تخ ــرج ف ــي أكاديمي ــة دب ــي لري ــادة االعم ــال ف ــي األول
برامــج إرشــادية وتدريبيــة لتشــجيعهم علــى االلتحــاق بالعمــل ســواء مــن ينايــر  2020وســيحصل الخريجــون علــى دبلــوم معتمــد مــن وزارة
فــي القطــاع العــام أو الخــاص ،أخــذت علــى عاتقهــا توجيــه طاقاتهــم التعلي ــم العال ــي.
وق ــد ت ــم اعتم ــاد برنام ــج دراس ــي
نحــو ريــادة األعمــال وإطــاق
مكثـــف قدمـــه مجموعـــة مـــن
إمكاناتهــم لقيــادة عجلــة التطويــر
الخبـــراء فـــي عالـــم االســـتثمار
االقتصــادي ،ووضعــت قوانيــن
أطلقت دائرة الموارد البشرية
واألعمـــال ،اســـتعرضوا خاللـــه
ناظمــة لدعــم المشــاريع الوطنيــة
دبلوم ريادة األعمال الستهداف
علميـــاً وعمليـــاً المهـــارات التـــي
الصغيــرة والمتوســطة واســتحدثت
وإرشادهـــم
العمــل
عن
الباحثيـــن
تؤهـــل الشـــباب ليكونـــوا رواد
جهــات داعمــة وحاضنــة للمشــاريع
دروب
نحــــو
سليمـــة
بخطـــوات
أعم ــال م ــن الص ــف األول ،فبداي ــة
الوطنيــة الناشــئة ،وانطالقــاً مــن
م ــن األساس ــيات ينطل ــق المش ــروع
هــذا التوجــه أطلقنــا أخيــراً دبلــوم
االستثمار والمشـــاريع الخاصــــــــة
مـــن الفكـــرة الملهمـــة والمبتكـــرة
ريــادة األعمــال اســتهدفنا فيــه
مـــروراً بدراســـة الجـــدوى
الباحثيــن عــن العمــل إلرشــادهم
للخطــوات الســليمة نحــو درب االســتثمار والمشــاريع الخاصــة ،ويمكــن االقتصاديــة لهــذه الفكــرة ثــم العمــل علــى تحويــل الفكــرة إلــى مشــروع
اعتبــاره إحــدى األدوات التــي اســتخدمتها الدائــرة لتقليــل عــدد الباحثيــن قائ ــم ومتكام ــل بوض ــع األه ــداف والرؤي ــة و خط ــة العم ــل التش ــغيلية
عــن عمــل وظيفــي وإيجــاد القنــوات المناســبة لتوظيــف مهاراتهــم والماليـــة للمشـــروع ،وحرصنـــا مـــن خـــال الدبلـــوم علـــى زيـــادة ثقافـــة
والمســاهمة فــي تعزيــز اإلنتاجيــة االقتصاديــة ،وذلــك مــن خــال مــد المشــاركين باإلجــراءات القانونيــة فــي إدارة األعمــال وإلقــاء الضــوء علــى
جســور التواصــل وربــط رواد األعمــال المســتقبليين مــن الباحثيــن عــن اإلس ــتراتيجيات اإلداري ــة المختلف ــة الت ــي الب ــد منه ــا لرائ ــد األعم ــال مث ــل
عمــل بالقنــوات التــي توفــر دعمـاً وتمويـ ً
ا الحتضــان األفــكار والمشــاريع إدارة التس ــويق والعالق ــات العام ــة وإدارة االبت ــكار والج ــودة وغيره ــا ،إل ــى
المبتكــرة والتعريــف بالخدمــات والتســهيالت التــي تقدمهــا الجهــات جان ــب التعري ــف بنم ــوذج العم ــل التج ــاري والتج ــارة اإللكتروني ــة وأهمي ــة
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تعمل دائرة الموارد البشرية
على تأهيل الباحثين عن
عمل عن طريق برامج تدريبية
لزيادة كفاءتهم لدخول سوق
العمل ،كما تعمل على توعية
الطلبة بالمهارات والتخصصات
المستقبلية المتوقعة في
خطة رأس الخيمة 2030

االس ــتخدام الف ّع ــال لوس ــائل التواص ــل االجتماع ــي
وغيـــر ذلـــك مـــن المواضيـــع التـــي تتعلـــق برائـــد
األعمـــال".
وتضي ــف قائل ــة" :م ــن جه ــة أخ ــرى عملن ــا عل ــى
رب ــط الملتحقي ــن بالدبل ــوم مم ــن قدم ــوا أف ــكاراً
لمش ــاريع خالق ــة ت ــم تقييمه ــا م ــن قب ــل مؤسس ــة
محمـــد بـــن راشـــد لمشـــاريع الشـــباب ،مـــع
المؤسســات الداعمــة كمؤسســة ســعود بــن صقــر
لتنميــة مشــاريع الشــباب وصنــدوق خليفــة ودائــرة
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التنمي ــة االقتصادي ــة وغيره ــا م ــن الجه ــات الت ــي
تأخـــذ علـــى عاتقهـــا تقديـــم تســـهيالت وتمويـــل
للش ــباب المت ــاك مش ــاريعهم الخاص ــة".
وتتابـــع الشـــحي" :ولتعزيـــز مـــا بدأنـــاه فـــي
الدبلـــوم ،نظمـــت دائـــرة المـــوارد البشـــرية
فـــي رأس الخيمـــة ملتقـــى بوابتـــي إلـــى ريـــادة
األعمــال اســتهدفت المشــاركين بالدبلــوم وكذلــك
مجموعـــة مـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل وأصحـــاب
المش ــاريع الصغي ــرة والمتوس ــطة م ــن المواطني ــن
الذيـــن بـــدؤوا ممارســـة نشـــاطهم ويواجهـــون
بعـــض العقبـــات ،حيـــث تـــم خـــال الملتقـــى
تعري ــف المش ــاركين بالجه ــات الداعم ــة للش ــباب
ف ــي مش ــاريعهم المس ــتقبلية مث ــل مؤسس ــة س ــعود
بـــن صقـــر لتنميـــة مشـــاريع الشـــباب ،ودائـــرة
التنمي ــة االقتصادي ــة ف ــي رأس الخيم ــة وصن ــدوق
خليفــة لتطويــر المشــاريع وأكاديميــة دبــي لريــادة
األعمـــال ،وعرضنـــا قصـــص نجـــاح لبعـــض رواد
األعمــال اإلماراتييــن الــذي خاضــوا غمــار العمــل
الخ ــاص وواجه ــوا التحدي ــات المختلف ــة وص ــوالً
إلـــى مـــا هـــم عليـــه مـــن نجـــاح اليـــوم ،فتحـــدث
إليهــم الخبيــر والباحــث االســتثماري واالقتصــادي
محمـــد المهـــري فـــي ورقـــة عمـــل عـــن تحـــدي

التســويق ،والدكتــور عبــداهلل العوضــي المستشــار
المالــي وخبيــر ريــادة األعمــال وشــيخة الســويدي
مستشـــار فـــي تأســـيس المشـــاريع الصغيـــرة
وش ــيخة حس ــين رائ ــدة أعم ــال ود .س ــناء فري ــد.
وغيرهـــم".
وع ــن دور ادارة التوطي ــن والمواه ــب ف ــي إيج ــاد
بيئـــة معـــززة لـــدور المواطنيـــن تؤكـــد الشـــحي
قائلـــة ":نحـــن إدارة حديثـــة تعنـــي باســـتقطاب
واســـتبقاء الكـــوادر الوطنيـــة وتأهيـــل القيـــادات
فـــي الحكومـــة ،وينصـــب عملنـــا فـــي اتجاهيـــن
االول نحـــو الباحثيـــن عـــن عمـــل ،حيـــث تبـــدأ
مهامنــا هنــا بخطــوات اســتباقية وبرامــج إرشــادية
نلتقــي فيهــا مــع طلبــة المــدارس لتوعيتهــم بســوق
العمــل والتخصصــات الوظائــف المســتقبلية التــي
نتوقعه ــا ف ــي رأس الخيم ــة لـــ .2030
ولدينــا برنامــج المنــح الدراســية ألجــل التوظيــف
بالتعـــاون مـــع برنامـــج الشـــيخ صقـــر للتميـــز
الحكومـــي ،إضافـــة إلـــى مشـــروع توعيـــة طلبـــة
الجامعـــات بالوظائـــف المتوافـــرة والمهـــارات
المطلوبـــة والمهـــارات المتقدمـــة .
وللخريجي ــن والباحثي ــن ع ــن عم ــل ننظ ــم برنام ــج
يؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل ويتضمــن تعريفهــم

بانورامــا اقتصاديــة تحــت الضــــوء

مشرعة أمام شباب
األبواب
ّ
الوطن البتكار المشاريع

اإلبداعية ،وننصح باالستفادة

من هذه الفرص واالمتيازات

التي توفرها دولة اإلمارات
واستغالل مواهبهم

وقدراتهم للبدء بمشاريعهم
الخاصة وتنويع مصادر دخلهم

باآلليـــة المتبعـــة فـــي تقييـــم الســـيرة الذاتيـــة
والمقابـــات الشـــخصية واالختبـــارات المقـــررة
فـــي اإلمـــارة والمهـــارات والكفـــاءات المطلوبـــة،
إلـــى جانـــب توعيتهـــم بمتطلبـــات الحكومـــة
للتوظي ــف ،كذل ــك لدين ــا برام ــج أخ ــرى لتدريبه ــم
وزيـــادة مهاراتهـــم فـــي مجـــال التكنولوجيـــا
والمهـــارات األخـــرى.
وتنصـــب مهامنـــا فـــي الشـــق الثانـــي نحـــو إدارة
المواه ــب الوظيفي ــة وتأهي ــل القي ــادات م ــن الص ــف

الثانـــي لتعزيـــز قدراتهـــم وتعريفهـــم بالكفـــاءات
المطلوبــة فــي نمــوذج اإلمــارات للقيــادة الحكوميــة.
كمــا نســتهدف الموظفيــن الجــدد لدمجهــم بســهولة
ف ــي بيئ ــة العم ــل ونرك ــز عل ــى المه ــارات األساس ــية
الت ــي يحتاجونه ــا ف ــي البداي ــة.
وتؤكـــد أمنـــة الشـــحي" :نحـــرص علـــى التواصـــل
دائـــم مـــع الشـــباب لنضعهـــم بصـــورة كل جديـــد
فـــي ســـوق العمـــل العـــام والخـــاص ،ســـواء مـــن
التواص ــل المباش ــر أو م ــن خ ــال المع ــارض وق ــد
نظمنـــا أيامـــاً مفتوحـــة للتوظيـــف ،وألول مـــرة
انطلـــق معـــرض رأس الخيمـــة لتوظيـــف اليـــوم
الواحـــد الـــذي اســـتضافته الجامعـــة األمريكيـــة
فـــي رأس الخيمـــة وكان يشـــمل  32شـــاغراً،
وتـــم خاللـــه اجـــراء مقابـــات وظيفيـــة فوريـــة
لجه ــات وش ــركات خاص ــة وحكومي ــة ،وق ــد وقعن ــا
اتفاقيــات تعــاون مــع جهــات خاصــة ،كمــا نســقنا
مـــع هيئـــة االســـتثمار فـــي اإلمـــاراة بحيـــث تـــم
توفي ــر  50وظيف ــة للمواطني ــن ف ــي ش ــركة س ــتيفن
روك وموان ــيء رأس الخيم ــة ،حي ــث أتحن ــا ل ــكل
مــن أصحــاب العمــل والباحثيــن عــن عمــل فرصــة

مباشـــرة لاللتقـــاء والتواصـــل بشـــأن الفـــرص
الوظيفيـــة المتاحـــة ".
وع ــن نصيحته ــا للش ــباب تق ــول أمن ــة الش ــحي ":
الي ــوم القي ــادة الرش ــيدة لدول ــة اإلم ــارات العربي ــة
المتحـــدة تأخـــذ علـــى عاتقهـــا احتضـــان شـــباب
الوطـــن ألنهـــم الثـــروة الوطنيـــة التـــي ال تقـــدر
بثمـــن ،وتذلـــل الصعـــاب أمامهـــم بمـــا يضمـــن
مش ــاركتهم الفعال ــة ف ــي نهض ــة دولتن ــا الحبيب ــة،
وقدمـــت لهـــم تســـهيالت المحـــدودة لتمكينهـــم
م ــن خ ــوض غم ــار العم ــل الخ ــاص ،إذاً األب ــواب
مشـــرعة أمـــام شـــباب الوطـــن البتـــكار األفـــكار
والمش ــاريع اإلبداعي ــة ،وعلي ــه أنصحه ــم بض ــرورة
االس ــتفادة م ــن ه ــذه الف ــرص واالمتي ــازات فق ــد
ح ــان الوق ــت ،وس ــنحت الفرص ــة للتفكي ــر بش ــكل
ج ــدي ومله ــم للب ــدء بمش ــاريعهم الخاص ــة لتنوي ــع
مصـــادر دخلهـــم واســـتغالل قدراتهـــم ومواهبهـــم
بمــا ينعكــس إيجاب ـاً علــى مســيرة الدولــة الرياديــة
وتعزيـــز نهضتهـــا االجتماعيـــة واالقتصاديـــة.
كونـــوا رواد أعمـــال لهـــم أفكارهـــم الطموحـــة
ومشـــاريعهم الخاصـــة ،يفخـــر الوطـــن بهـــم"
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استثمــر

ستيف بيســلي ـ الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة ترانسجارد

ترانسجــارد ليفينـــغ ...
أول شركـة خدمـات منزليـة مخصصـة لتقديـم الدعـم في اإلمـــارات

ـــــــــ

بعــد نجــاح إطالقهــا فــي دبــي عــام  ،2017توجهــت شــركة
ترانســجارد إلطــاق خدمــات ترانســجارد ليفينــغ فــي رأس الخيمــة
فــي عــام  2018لتقديــم خدمــات الصيانــة المنزليــة والتنظيــف
والنقــل فــي اإلمــارة .وتعــد ترانســجارد ليفينــغ أول شــركة خدمــات
منزليــة مخصصــة لتقديــم الدعــم فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة  ،وتقــدم مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات لألفــراد
ومــاك العقــارات ومطــوري العقــارات ووكالء العقــارات علــى
مســتوى عــال مــن المهنيــة واالحترافيــة.
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حــوار مــع مجلــة "راك بزنــس" ســتيف بيســلي الرئيــس
وفــي
ٍ
التنفيــذي للعمليــات فــي مجموعــة ترانســجارد ،يتحــدث عــن
هــذه الخطــوة قائــ ً
ا" :بعــد نجاحنــا فــي دبــي كانــت وجهتنــا
التاليــة رأس الخيمــة حيــث رأينــا فيهــا ســوق واعــدة تزخــر
بالعمــاء الذيــن يبحثــون عــن خدمــة صيانــة منزليــة احترافيــة
أو تنظيــف أو نقــل ،كمــا أنهــا تحتضــن عــدداً كبيــراً مــن
المغتربيــن الذيــن نأمــل أن يســتفيدوا مــن الجــودة العاليــة التــي
توفرهــا لهــم ترانســجارد ليفينــغ".

استثمــر

فــرص استثمــاريــة

يؤكـــد ســـتيف " :كل عـــام تثبت مجموعـــة ترانســـجارد وجودهـــا بقوة في
الســـوق اإلماراتيـــة وهذا ما تؤكـــده األرقام فقد أنهت المجموعة الســـنة
المالية  19/18بأداء قوي بنسبة نمو في اإليرادات بلغت  ،%11ونمو في

األرباح بلغ  ،%22حيث ترتكز إســـتراتيجيتنا على التحسين المستمر لقاعدة

التكلفـــة إضافـــة إلـــى التطوير المســـتمر لموظفينا ،وعليه فـــازت العقود
القياسية بأكثر من  2.8مليار درهم بزيادة  %33عن العام السابق.
حوار :خــولة إبراهيــم

وتفصيـ ً
ا عــن الخدمــات التــي تقدمهــا ترانســجارد
ليفينــغ وعمالئهــا المســتهدفين يقــول ســتيف":
تعتمــد جميــع خدماتنــا علــى مســاعدة العمــاء
وعلــى تأكيــد رفاهيــة العيــش فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة حيــث الســهولة فــي الحصــول
علــى كل مايؤمــن ســهولة الحيــاة وجودتهــا،
فنســاعدهم فــي نقــل المنــازل وصيانتهــا
واإلصالحــات إلــى جانــب التنظيــف ومكافحــة
اآلفــات وخدمــة الحدائــق العامــة .وعمالئنــا هــم
فــي الغالــب أشــخاص يعيشــون فــي مجتمعــات
كبيــرة مثــل الحمــرا وغيرهــا كمــا نقــدم خدمــات
مخصصــة للشــركات الصغيــرة ،وهكــذا فنحــن
نوفــر حلــول التنظيــف والصيانــة وصيانــة وتنظيــف
التيــار المتــردد وخدمــات التدبيــر المنزلــي إضافــة
إلــى خدمــات الصيانــة والنقــل".
وعــن ضمــان الجــودة يؤكــد ســتيف" :يتلقــى كل
عضــو فــي فريــق ترانســجارد ليفينــغ تدريبــات
فــي مركــز ترانســجارد للتميــز الــذي تبلــغ
مســاحته  38000قــدم مربــع ،ويقــع فــي مجمــع
دبــي لالســتثمار ،حيــث يتــم تدريــب كل فــرد علــى
نفــس مســتوى موظفــي المجموعــة الذيــن يقدمــون
خدمــة التدبيــر المنزلــي والصيانــة للفنــادق
الفخمــة التابعــة للشــركة والعمــاء التجارييــن،
وهكــذا نوفــر لعمالئنــا فــرق عمــل رائــدة وفــرق
للتميــز التشــغيلي والذيــن يقومــون بانتظــام بإجــراء
عمليــات تدقيــق علــى العمــل الــذي نقــوم بــه
لضمــان الجــودة ".
وعــن إلتزامــات الشــركة األخالقيــة تجــاه البيئــة
وضمــان اســتخدام المــوارد بطريقــة مســؤولة
ومســتدامة ،يقــول ســتيف ":شــرعنا فــي قائمــة
رائعــة مــن جهــود الحفــاظ علــى المــوارد تبرزهــا
النتائــج التاليــة :توفيــر  9.59مليــون جالــون مــن
الميــاه فــي أماكــن اإلقامــة لدينــا  -توفيــر 1.19
مليــون كيلــو واط مــن الطاقــة فــي أماكــن اإلقامــة
لدينا،كمــا شــهدت المشــاريع اإلضافيــة ً
أيضــا
إعــادة تدويــر الشــركة لمــا يقــارب مــن أربعــة أطنــان
مــن الــورق و  47طنــاً مــن البالســتيك".
وعــن النصائــح التــي يقدمونهــا ألصحــاب المنــازل
مــن واقــع خبرتهــم فــي ترانســجارد ليفينــغ يوجــه

ســتيف بقولــه " :نراعــي فــي كل خدماتنــا المهنيــة
ونأخــذ بعيــن االعتبــار خصوصــة الطقــس ونمــط
الحيــاة المحليــة ومــا إلــى ذلــك ،ونحــن نوصــي
بتقديــم خدمــة كاملــة لوحــدة تكييــف الهــواء وتعقيــم
القنــاة لجميــع عمالئنــا لضمــان عمــل وحــدة تكييف
الهــواء لديهــم فــي المســتوى األمثــل فــي فصــل
الصيــف .مــن جهــة أخــرى نؤكــد أنــه مــن المهــم
للغايــة أن يتــم تنظيــف حمــام الســباحة الخــاص
بهــم وصيانتــه بواســطة شــركة معتمــدة .فــي كثيــر
مــن األحيــان نــرى حمامــات ســباحة يتــم صيانتهــا
ولكــن لــم يتــم اختبارهــا مطلق ـاً خاصــة بمــا يتعلــق
بمســتويات الكلــور فيهــا ،مــن جهتنــا نتــرك نســخة
مــن نتائــج االختبــار مــع عمالئنــا حتــى يكونــوا
واثقيــن مــن أن حمــام الســباحة نظيــف وآمــن "

ستيف بيســلي

الرئي ــس التنفي ــذي للعملي ــات
في مجموعة ترانسجارد.
خبي ــر ف ــي إدارة الممتل ــكات
والمنشآت والصحة والسالمة.
عام ــا م ــن الخب ــرة العالمية
ً 22
كخبي ـ ــر وم ــزود خدمة ومستش ــار
ف ــي مجموع ــة م ــن القطاع ــات
الصناعية.
شغل مناصب عليا في اإلمارات
العربي ــة المتح ــدة وس ــنغافورة
والمملك ــة المتح ــدة  ،مث ــل هيئة
أبوظب ــي لالس ــتثمار  ،خدم ــات
تس ــهيالت  - ISSآس ــيا والمحيط
الهادئ والش ــرق األوسط CBRE ،
(جونس ــون كونترول ــز ج ــي دبلي ــو
إس س ــابقً ا) وبن ــك باركليز بي إل
سي .في باركليز.
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تحت فئة "شركة إلى مستهلك"

حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى بين مجموعة دول غرب
آسيا وشمال أفريقيا لالقتصادات النامية واالنتقالية في مجال التجارة اإللكترونية
خالل العام  ،2018تحت فئة “شركة إلى مستهلك” التي تختص بالمعامالت التجارية
ً
وفقا لتقرير مؤشر التجارة
اإللكترونية القائمة بين الشركات والمستهلكين،
اإللكترونية  2018الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية “األونكتاد”.

يصنــف التقريــر العمليــات التجاريــة اإللكترونيــة إلــى  6فئــات بحســب أطــراف العمليــة،
وهــي :شــركة إلــى شــركة ،وشــركة إلــى مســتهلك ،وشــركة إلــى حكومــة ،ومســتهلك إلــى
حكومــة ،ومســتهلك إلــى شــركة ،ومســتهلك إلــى مســتهلك.
وأشــار التقريــر إلــى أن اإلمــارات حافظــت علــى ترتيبهــا فــي المرتبــة الرابعــة بيــن مجموعــة
الــدول الناميــة فــي تقريــري  ،2018/2017فيمــا حلــت فــي المرتبــة األولــى بيــن مجموعــة
دول غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا لالقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة وفــي المرتبــة  33عالميـاً
بالتجــارة اإللكترونيةتحــت فئــة "شــركة إلــى مســتهلك" لعــام .2018
جــاءت هــذه التفاصيــل فــي تقريــر تحليلــي أعدتــه إدارة التحليــل والمعلومــات التجاريــة فــي
وزارة االقتصــاد ويتنــاول مجموعــة مــن المؤشــرات الخاصــة بحركــة التجــارة اإللكترونيــة
علــى المســتوى العالمــي ومكانــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا الصــدد .أعــد
التقريــر الخبيــر االقتصــادي فــي الــوزارة يوســف ذيــاب وأشــرف عليهــا الدكتــور مطــر
آل علــي فــي إدارة التحليــل والمعلومــات التجاريــة وأفــاد التقريــر بصــدارة اإلمــارات فــي
المرتبــة األولــى علــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي صــادرات خدمــات
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات  ،2018وفــي المرتبــة الثامنــة عالميــاً علــى نفــس
المؤشــر .وعلــى صعيــد واردات خدمــات االتصــاالت للعــام نفســه ،جــاءت الدولــة فــي
المرتبــة الثانيــة عالمي ـاً بعــد الواليــات المتحــدة.
التجارة اإللكترونية عالمي ًا
اســتعرض التقريــر أهــم الحقائــق واألرقــام المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة علــى المســتوى
العالمــي للفتــرة  ،2018/2017حيــث تشــير المؤشــرات الــواردة فــي تقريــر المؤشــر العالمي
للتجــارة اإللكترونيــة "شــركة إلــى مســتهلك"  2018الصــادر عــن األونكتــاد إلــى مــا يلــي:
 اســتحواذ  8دول أوروبيــة علــى حركــة التجــارة اإللكترونيــة ضمــن قائمــة أهــم  10دولعالميــة تديــر التجــارة اإللكترونيــة "شــركة إلــى مســتهلك".
 خــروج لوكســمبورغ مــن قائمــة العشــرة األوائــل لتحــل فــي المرتبــة  19فــي تقريــر 2018بعدمــا كانــت فــي صــدارة دول العالــم فــي تقريــر .2017
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 تصــدر هولنــدا دول العالــم فــي هــذا النــوع مــن التجــارة اإللكترونيــةلتحــل فــي تقريــر عــام  2018فــي المرتبــة األولــى عالميـاً بعــد مــا كانــت
فــي المرتبــة الرابعــة عالميـاً فــي تقريــر  ،2017كمــا أحــرزت ســنغافورة
تقدمـاً كبيــراً خــال فتــرة المقارنــة نفســها مــن المرتبــة  18عالميـاً فــي
تقريــر  2017إلــى المرتبــة  2عالميـاً فــي تقريــر  2018حيــث حلــت مكان
سويســرا التــي تراجعــت بمرتبــة واحــدة لتصبــح فــي المركــز الثالــث.
 حلت دولة اإلمارات في المرتبة  33عالمياً في تقرير .2018 حققــت كل مــن الــدول التاليــة تقدمـاً فــي الترتيــب فــي تقريــر 2018مقارنــة بترتيبهــا فــي تقريــر  :2017بريطانيــا بمقــدار مرتبتيــن ،آيســلندا
بمقــدار  5مراتــب ،إيرلنــدا بمقــدار  12مرتبــة ،نيوزيلنــدا بمرتبــة واحدة.
التجــارة اإللكترونيــة علــى مســتوى مجموعــة الــدول الناميــة
2018/ 2017
تشــير البيانــات الــواردة حــول ترتيــب الــدول الناميــة فــي المؤشــر
العالمــي للتجــارة اإللكترونيــة "شــركة إلــى مســتهلك" إلــى التالــي:
 حافظــت دولــة اإلمــارات علــى ترتيبهــا الرابــع بيــن مجموعــة الــدولالناميــة فــي تقريــري .2018/2017
 حلــت دولــة اإلمــارات فــي المرتبــة األولــى بيــن مجموعــة دول غــربآســيا وشــمال إفريقيــا لالقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة بالتجــارة
اإللكترونيــة "شــركة إلــى مســتهلك" لعــام .2018
 تصــدر ســنغافورة مجموعــة الــدول الناميــة فــي تقريــر  2018بعــدأن كانــت فــي المرتبــة الثالثــة فــي تقريــر عــام  ،2017كمــا حافظــت
هونــغ كونــغ علــى ترتيبهــا الثانــي بيــن الــدول الناميــة فــي تقريــري 2017
 2018/لتتراجــع كوريــا الجنوبيــة مــن المرتبــة األولــى فــي تقريــر 2017
وتصبــح فــي المرتبــة الثالثــة فــي تقريــر .2018
 خــروج كل مــن موريشــيوس وترينيــداد وتوباغــو مــن قائمــة أهــم عشــرةدول ناميــة بالنســبة للتجــارة اإللكترونيــة "شــركة إلــى مســتهلك" ودخلــت
كل مــن تركيــا وتشــيلي إلــى القائمــة ذاتهــا فــي تقريــر .2018
أهــم  10دول ناميــة فــي المؤشــر العالمــي للتجــارة اإللكترونيــة"
شــركة إلــى مســتهلك " 2018/ 2017
م

ترتيب الدول 2017

ترتيب الدول 2018

1

سنغافورة

كوريا اجلنوبية

2

هوجن كوجن ،الصني

هوجن كوجن ،الصني

3

كوريا اجلنوبية

سنغافورة

4

االمارات

االمارات

5

ماليزيا

ماليزيا

6

تايالند

موريشيوس

7

تركيا

ترينيداد وتوباغو

8

إيران

السعودية

9

تشيلي

إيران

10

السعودية

تايالند
Source: B2C E-COMMERCE INDEX 2018, UNCTAD

الجاهزيــة اإللكترونيــة الرقميــة وجــذب االســتثمار األجنبــي
المباشــر
بحســب تقريــر المؤشــر العالمــي للتجــارة اإللكترونيــة "شــركة إلــى
مســتهلك"  ،2018فــإن وجــود نظــام بيئــي منافــس للتجــارة اإللكترونيــة
"شــركة إلــى مســتهلك" وجاهزيــة عاليــة وقويــة للشــبكة اإللكترونيــة

استثمــــر

وتســهيالت فــي اســتخدامها واالشــتراك فيهــا يشــجع علــى جــذب
االســتثمارات األجنبيــة.
التجــارة اإللكترونيــة علــى المســتوى العالمــي "حقائــق وأرقــام
(مؤسســة :)Statista
بحسب قاعدة بيانات مؤسسة  Statistaيتضح التالي:
 يعتبــر شــكل التجــارة اإللكترونيــة "شــركة إلــى مســتهلك" مــن أكثــرأشــكال التجــارة اإللكترونيــة شــهرة وانتشــاراً ،والتــي تشــمل البيــع
بالتجزئــة عبــر اإلنترنــت أو التســوق عبــر اإلنترنــت .وتشــير التقديــرات
العالميــة بحســب شــركة  Statistaإلــى أنــه فــي عــام  2018قــام نحــو 1.8
مليــار شــخص بشــراء البضائــع والســلع عبــر اإلنترنــت .وقــد قــ ّدرت
مبيعــات التجزئــة اإللكترونيــة العالميــة لعــام  2018بقرابــة  2.8تريليــون
دوالر أمريكــي ،وتظهــر التوقعــات نم ـ ًوا يصــل إلــى  4.8تريليــون دوالر
أمريكــي بحلــول عــام .2021
 فــي الســنوات األخيــرة ومنــذ الربــع األخيــر مــن عــام  ،2018ارتفــعالتســوق عبــر األجهــزة المحمولــة فــي أنشــطة التســوق المختلفــة عبــر
اإلنترنــت ،وكانــت الهواتــف الذكيــة هــي الجهــاز األول مــن حيــث زيــارات
موقــع البيــع بالتجزئــة.
 يختلــف متوســط معــدالت التســوق والشــراء عبــر اإلنترنــت بيــنالمتســوقين عبــر اإلنترنــت ً
أيضــا اختال ًفــا كبي ـ ًرا حســب فئــة المنتــج،
حيــث كانــت المالبــس واألحذيــة واإللكترونيــات االســتهالكية مــن أكثــر
فئــات التســوق شــعبية علــى اإلنترنــت فــي جميــع أنحــاء العالــم.
 تقــدر حصــة التجــارة اإللكترونيــة بنحــو  %17.5مــن إجمالــي مبيعــاتالتجزئــة العالميــة فــي عــام .2021
معدل تحويل المتسوقين عبر اإلنترنت في جميع أنحاء العالم
تشــير البيانــات الصــادرة عــن مؤسســة  statistaإلــى أن معــدل التحويــل
المالــي للشــراء عبــر اإلنترنــت اتســم بالثبــات النســبي خــال الربــع
الرابــع مــن عــام  )%3.31( 2017مقارنــة مــع الربــع األول )%2.89( 2018
والربــع الثانــي  )%3.07( 2018والربــع الثالــث  )3.07%( 2018والربــع
الرابــع .)%3.28( 2018
تكــرار التســوق عبــر اإلنترنــت فــي جميــع أنحــاء العالــم لعــام
2018
تشــير البيانــات الصــادرة عــن مؤسســة  statistaحــول التســوق عبــر
اإلنترنــت بحســب متوســط عــدد مــرات التســوق إلــى مــا يلــي:
 أعلــى نســبة كانــت لمتوســط التســوق مــرة واحــدة خــال الشــهر حيــثشــكلوا مــا نســبته .%31
 فــي المرتبــة الثانيــة فئــة المتســوقين مــرة كل أســبوعين حيــث شــكلوامــا نســبته .%24
 فــي المرتبــة الثالثــة فئــة المتســوقين مــرة كل أســبوع حيــث شــكلوامــا نســبته .%20
مقارنــة مرجعيــة بيــن أفضليــة التســوق عبــر اإلنترنــت  /مــن
داخــل المتجــر بحســب فئــات المنتجــات المحــددة مــن قبــل
المســتهلكين فــي جميــع أنحــاء العالــم :2017
يتضــح مــن خــال البيانــات الصــادرة عــن مؤسســة  statistaحــول
أفضليــة التســوق للمســتهلكين (عبــر اإلنترنــت  /مــن المتجــر) بحســب
الســلع مــا يلــي:

التجارة اإللكترونية
2018

1.8

مليار شخص قاموا
بشراء البضائع عبر
اإلنترنت

2.8

تريليون دوالر قيمة
مبيعات التجزئة
اإللكترونية عاملي ًا

4.8

تريليون دوالر توقعات
منو جتارة التجزئة
يف 2021

%17.5

حصة التجارة
اإللكترونية من إجمالي
مبيعات التجزئة عاملي ًا

%31

نسبة تكرار عملية
الشراء إلكترونيا مرة
كل شهر

%20

نسبة تكرار عملية
الشراء إلكتروني ًا مرة
كل أسبوع

%60

نسبة شراء الكتب
وأقراص األغاني
إلكتروني ًا مقابل %28
عبر املتاجر التقليدية

%40

نسبة شراء املالبس
إلكتروني ًا مقابل %51
عبر املتاجر

تقرير

 أكثــر الســلع تســوقاً عبــر االنترنــت هــي الكتــب وأقــراص األغانــيواألفــام واأللعــاب بنســبة  %60مقابــل  %28عبــر المتاجــر.
 الســلع اإللكترونيــة والكمبيوتــر شــكل تســوقها عبــر اإلنترنــت %43مقابــل  %51عبــر المتاجــر.
 المالبــس شــكل تســوقها عبــر اإلنترنــت  %40مقابــل  %51عبــرالمتاجــر.
 األلعاب شكل تسوقها عبر اإلنترنت  %39مقابل  % 37عبر المتاجر. البقالــة وتوابعهــا تســوقها عبــر اإلنترنــت  % 23مقابــل  %70عبــرالمتاجــر.
 مــواد التجميــل وتوابعهــا تســوقها عبــر اإلنترنــت  %37مقابــل %47عبــر المتاجــر.
 األجهــزة الرياضيــة تســوقها عبــر اإلنترنــت  %36مقابــل  %44عبــرالمتاجــر.
 المجوهــرات والســاعات تســوقها عبــر اإلنترنــت  %32مقابــل %49عبــر المتاجــر.
 األثــاث المنزلــي تســوقه عبــر اإلنترنــت  %30مقابــل  % 59عبــرالمتاجــر.
التجــارة اإللكترونيــة علــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا (مؤسســة )Ecommerce Foundation
تشــير البيانــات المنشــورة فــي تقريــر التجــارة اإللكترونيــة العالميــة
 2018الصــادر عــن  Ecommerce Foundationإلــى االرتفــاع التدريجــي
خــال الســنوات األربــع الماضيــة فــي اســتخدام اإلنترنــت فــي دول
الشــرق االوســط لترتفــع النســبة مــن  %57فــي عــام  2015إلــى 74%
فــي عــام .2018
أنــواع وأشــكال التجــارة اإللكترونيــة حســب أطــراف العمليــة
التجاريــة
 .1شــركة إلــى شــركة :تتــم بيــن الشــركات والمؤسســات ويكــون البيــع
والشــراء وتبــادل المعامــات بيــن شــركتين مثــل التحويــات الماليــة
بيــن البنــوك.
 .2شــركة إلــى مســتهلك :يكــون البيــع والشــراء بيــن الشــركة
والمســتهلك مثــل شــراء البرامــج والســلع والخدمــات كمــا تشــمل
قطــاع التجزئــة.
 .3شــركة إلــى حكومــة :هــي المعامــات بيــن الشــركات والحكومــات
مثــل دفــع الضرائــب ورســوم الترخيــص والجمــارك وتخليــص البضائع
إضافــة إلــى مــا تقــوم بــه المؤسســات الحكوميــة مــن مشــتريات مــن
الشــركات التجاريــة وغيرهــا مــن الشــركات.
 .4مســتهلك إلــى حكومــة :يعكــس هــذا النــوع مــا يســمى الحكومــة
اإللكترونيــة حيــث يســتطيع المواطــن إجــراء معامالتــه عبــر اإلنترنــت
مثــل دفــع فواتيــر الميــاه والكهربــاء أو الهاتــف أو تجديــد رخصــة
قيــادة الســيارة وغيرهــا مــن الخدمــات مباشــرة عبــر اإلنترنــت.
 .5مســتهلك إلــى شــركة :يقــوم المســتهلك بعــرض خدماتــه وبيــع
البضائــع الخاصــة بــه للمؤسســات والبحــث عــن المتاجــر التــي تقــدم
المناقصــات علــى البضائــع التــي يحتاجــون إليهــا.
 .6مســتهلك إلــى مســتهلك :يكــون هــذا النــوع مــن خــال وضــع
وإضافــة إعــان البيــع لســلعة معينــة بيــن مســتهلك ومجموعــة
مســتهلكين عبــر المواقــع الشــخصية عبــر اإلنترنــت
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استثمــــر

صنــع فــي رأس الخيمــة

ً
انطالقا من الخبرة العائلية التي امتلكتها على مدى عقود وعقود ،افتتحت شاي أحمد مكتبها
الرئيس في العام  1984في جنوب إنجلترا ،وفي عام  1986تم بناء أول مصنع للشركة في المملكة
المتحدة ،لتدير من هناك جميع مواقع التصنيع والشراكات التجارية الخاصة بها في جميع
أنحاء العالم مع جهود  2000شخص هم في تزايد مستمر.
حوار  /خولة إبراهــيم

فـــي العـــام  2011اختـــارت الشـــركة رأس الخيمـــة
الفتتـــاح مصنعهـــا الضخـــم الـــذي يقـــدم نموذجاً
عصريـــاً أنيقـــاً مـــع أدوات تحكم تلقائيـــة بأحدث

مصنع شاي أحمد
رأس اخليمة

67,692

متر مربع هي
مساحة الشركة

360

منتج مختلف

245
موظف

80

عدد الدول التي يخدمها
مصنع رأس اخليمة

التقنيات ،ويتربع على مساحة تقدر بنحو  43ألف
متـــر مربع تشـــمل مرافق المصنع والمســـتودعات
وأماكن إقامة لـ  245موظفاً من جنسيات مختلفة،
كل هـــذا معـــزز بمســـاحات خضـــراء تتوافـــق مـــع
المتطلبات البيئية في اإلمارات ،ولمزيد من الضوء
حولـــه ،التقت راك بيزنس الســـيد بـــاراغ فيرنيكار
نائب المدير العام المسؤول في شركة شاي أحمد
في رأس الخيمة وكان الحوار اآلتي:
لماذا رأس الخيمة ،وماذا قدمت لكم ؟
تعـــد اإلمـــارات نقطة جذب للمنتجـــات والخدمات
الجديـــدة ،وتتمتـــع إمـــارة رأس الخيمـــة بمنـــاخ
اقتصـــادي محفـــز لنمـــو األعمـــال بفضل سلســـلة
المحـــدودة من القوانين والتســـهيالت والمحفزات
التي جعلتها وجهة مثالية لعدد من أبرز الشـــركات
العالميـــة ،وبفضـــل موقعها اإلســـتراتيجي عززت
اإلمارة بشـــكل كبير ســـرعة حركتنا التشغيلية فمن
الناحيـــة اللوجســـتية لدينـــا إمكانيـــة الوصول إلى
مرافق الشـــحن والموانيء الممتازة التي تسمح لنا
بخدمـــة الشـــركاء اإلقليميين ،وخدمـــة المزيد من
العمالء  -حوالي  80دولة  -بفترات زمنية أقصر،
وهـــذا يعني أن شـــاربي الشـــاي ســـيكون بإمكانهم

تناول شاي طازج يومياً وعلى مدار العام .
كمـــا وفـــرت لنـــا اإلمـــارة إمكانيـــة الوصـــول إلـــى
الموظفيـــن الموهوبيـــن ،وقاعـــدة معرفـــة قويـــة
للتصنيع داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
م ــا هي أبرز المنتج ــات لديكم؟ كيف يتم تطويرها
مع الوقت؟
ً
ً
نقـــوم بإنتـــاج  360منتجـــا مختلفـــا فـــي مصنـــع
الشـــركة برأس الخيمة ،كالشاي األسود واألخضر
الذي يحمـــل إضافات األعشـــاب ومزيـــج الفاكهة،
والمنتجـــات المعلبة والهدايا والعـــروض الترويجية
التـــي يتـــم توزيعها فـــي جميـــع أنحاء العالـــم .وقد
شـــهدنا نم ًوا قو ًيـــا في فئات الشـــاي التقليدية مثل
شـــاي اإلفطـــار االنجليـــزي وشـــاي إيـــرل جـــراي،
وفـــي الوقت نفســـه نعمل على إيجـــاد فرص مثيرة
للمنتجـــات الجديـــدة التـــي تقدم مجموعـــة مبتكرة
من الشـــاي بتوليفـــات مزج ســـاحرة وجديدة بنكهة
الفراولة والفلفل الحار ،وتعزيزاً لعالمة الجودة في
شـــاي أحمد لدينا فريق مدهش لتطوير المنتجات
فـــي المملكة المتحدة يركز علـــى اتجاهات جديدة
فـــي صناعة األغذية والمشـــروبات ،ولديه التحدي
المتمثـــل فـــي تطبيـــق مفاهيم نكهـــات مبتكرة على
الشاي ،كما أننا ملتزمون بالعمل مع شركاء راسخين
عند تطوير أفكار جديدة لضمان اســـتمرار الجودة
فهي عملية تعاونية بدءاً من التفكير إلى اإلنتاج.
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يتم تقديم“ شاي أحمد” في علب
هدايا رائعة الجمال ،والشركة
هي المزود الرسمي للشاي
لعدد من األماكن الملكية
بما في ذلك قصر باكنغهام
ك ــم تبل ــغ الطاق ــة اإلنتاجية للمصن ــع؟ وأين تتركز
أبرز أسواقكم؟
نحن نركز على جميع األســـواق على قدم المســـاواة
ويســـاعدنا فـــي هذا كـــون الشـــاي مشـــروباً عالمياً
بامتيـــاز ،وانطالقـــاً مـــن موقـــع المصنع المتوســـط
والقريب من أســـواق حيوية لشـــاي أحمد نعمل على
اســـتيعاب األســـواق المتنامية لمنتجاتنا ،حيث نقوم
بمـــزج قرابـــة مليون كيلو جرام من الشـــاي شـــهرياً،
بمعدل إنتاج ســـنوي يبلغ  14.3مليـــون كيلوغرام من
الشاي ،ويتم شحن اإلنتاج إلى أكثر من  80دولة حول
العالـــم .ونفخر بالقـــول إننا نتمتع حاليـــاً بنمو جيد
داخـــل دول مجلس التعاون الخليجـــي وأوروبا ،وهذا
حتماً يلقى مزيداً من األعمال على عاتقنا في مصنع
رأس الخيمة مما يجعله يعمل بكامل طاقته اإلنتاجية
على مدار الوقت ،مستفيدين في هذا من االمتيازات
الضخمة التي توفرها لنا إمارة رأس الخيمة.
كيف تعزز شركة " شاي أحمد " حضورها في األسواق؟
إلتزام الجودة  -وال شـــيء آخر ،إننا نعزز حضورنا
عالميـــاً بجودة المنتجات التـــي نقدمها! ففي وقت
مبكـــر من حياة " شـــاي أحمد" وعـــد المدير العام

بالقـــول" :ســـنقوم فقط بتعبئة الشـــاي الذي يجعلني
سعيداً عند شربه في المنزل" .هذه الرؤية لعدم قبول
أي شـــيء ســـوى أفضل أنواع الشاي ،جعلنا نركز على
الجـــودة في المقـــام األول من حيـــث النكهة والرائحة
واللون والقوة واالتساق ،ثم في شكل العالمة التجارية
والتعبئـــة والتغليـــف ،ومـــن هنـــا وبعـــد تاريـــخ حافل
باإلنجـــازات أصبح "شـــاي أحمد " مـــن أفضل خمس
عالمات تجارية للشاي على مستوى العالم.
كيف استلهمت الشركة طقوس الشاي البريطانية
الصارمة لتعزيز عالمتها؟
" شـاي أحمـد" مـن أوائـل الشـركات التـي قدمـت
الشـاي بطـرق أكـدت قيمتـه ومكانتـه فـي المملكـة
المتحـدة ،حيـث تـم تقديمـه فـي علـب هدايـا رائعة
الجمال ،وعليه فهي اليوم المزود الرسـمي للشـاي
فـي المجموعـة الملكيـة ،حيـث نوفـر الشـاي لعـدد
مـن األماكـن الملكيـة بمـا في ذلك قصـر باكنغهام.
مـن ناحيـة أخـرى أصبحـت طقـوس "شـاي مـا
بعـد الظهيـرة" شـائعة للغايـة مـرة أخـرى وهنـاك
العديـد مـن مقاهـي لنـدن تقـدم مجموعـة غنيـة
مـن مزيـج الشـاي ،األمـر الـذي شـجع بـكل تأكيـد
علـى الفهـم األفضل للشـاي العالي الجودة وأهمية
أخـذ قسـط مـن الراحـة لالسـتمتاع بمزيـج فاخـر.
أنا شـخصياً أسـتمتع بشـرب شـاي "دارجيلنغ" في
وقـت متأخـر بعـد الظهـر.
كي ــف تتعام ــل م ــع ال ــذوق المختل ــف للش ــعوب بين
الشرق والغرب؟
لدينـــا ذواقـــو شـــاي ممتـــازون يقومـــون بتطويـــر

للحصــول علــى كــوب شــاي جيــد ،يجــب تخميــر كيــس
الشــاي مــن  2إلــى  3دقائــق فــي المــاء المغلــي

الخلطات لألســـواق فـــي جميع أنحـــاء العالم تلبي
رغبات عشاق الشاي كخلطة "الخوخ والشغف" في
الواليـــات المتحـــدة و "دارجيلنج" فـــي اليابان .لقد
وجدنـــا أن هناك العديد من القواســـم المشـــتركة
مزيج فاخر،
بين شـــاربي الشاي الذين يبحثون عن ٍ
لعل هذا هو السبب في أن خلطاتنا األساسية مثل
"شـــاي الفطور اإلنجليزي" ،كانت ناجحة للغاية في
العديد من البلدان.

مصنــع شــاي أحمــد فــي رأس الخيمــة
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أين تقع أفضل مزارع الشاي حول العالم؟
ســـؤال جيد ،نحصل عادة على الشـــاي األسود من
الهند وسريالنكا وشـــرق أفريقيا ،ونعمل عن كثب
مـــع شـــركاء محددين ونبحـــث عن شـــراكة طويلة
األجل .بالطبع  ،نحن نواصل البحث عن مزارعين
جـــدد حيثما أمكـــن ذلك ،حيث يـــزور نخبة خبراء
الشـــاي العالميين حدائق الشاي على مدار العام،
ويعملون عن كثب مع الفريق المحلي لضمان جودة

استثمــــر

صنــع فــي رأس الخيمــة

فبالنســـبة لشـــاي "الفطور اإلنجليزي" الخاص بنا
فهـــو يقدم لوناً غامقـــاً وداكناً ،وهـــذه عالمة على
كـــوب قوي من الشـــاي ،وللحصول على كوب أخف
نوفر مزيجاً دقيقاً غير قوي مثل الشاي اإلنجليزي
رقم  1الذي يقدم لو ًنا مشـــرقاً وذوقاً سلســـاً وتلك
عالمـــة الشـــاي الجيد مـــع مزيج خفيـــف .نضيف
أيضا لمسة من البرغموت.
كي ــف اس ــتفدتم م ــن قي ــم التس ــامح الت ــي تؤكده ــا
دولة اإلمارات العربية المتحدة؟
لقد مكننا مناخ التسامح في اإلمارات من استقطاب
موظفين موهوبين وناجحين من الخارج  -وهو أمر
جيد للشركة لبقائنا ضمن المنافسة العالمية ،كما
أننا نتمتع بمســـتوى عال من االحتفاظ بالموظفين
ونعتز بوالئهم وهذا بسبب القيم والرؤية اإليجابية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

إنتـــاج شـــجيرات الشـــاي وعمليـــة التصنيـــع وفقاً

لمعاييرنـــا ،وقد طورنا فـــي الواقع عالقات جديدة
هـــذا العام في آســـام شـــمال الهند مـــع مزارعين
يوفـــرون ورقة ممتازة ،ولدينا شـــراكة طويلة األمد
مع مزارع في الصين يقدم الشاي األخضر الرائع:
الصيني األسود والياسمين والزمرد.
أخبرنا عن مراحل تصنيع الشاي؟
نختـــار الشـــاي مـــن المزارعيـــن على مـــدار العام
وبمجـــرد وصولـــه إلى مســـتودعاتنا نقـــوم بإجراء
عدد من فحوصات الجودة قبل تخصيص الشـــاي
لتوليفـــة المزج ،بعـــد ذلك يعبئ الشـــاي المخلوط
(مثـــل إيرل جراي) بمجرد اكتمـــال المزج للحفاظ
علـــى نضارة الورقة على شـــكل أكيـــاس أو أظرف
أوفي علب "فرط" .ويتم تذوق الشاي  7مرات على
األقل في مراحل مختلفة قبل إرســـاله إلى عمالئنا
حيث نتذوق وسطياً  300كوب من الشاي يومياً.

في وقت ُمبكر من حياة شاي

أحمد وعد المدير العام “ :سنقوم
فقط بتعبئة الشاي الذي يجعلني

ً
سعيدا عند شربه في المنزل”،
لذا ركزنا على الجودة في

النكهة والرائحة واللون والقوة
واالتساق ،ثم في شكل العالمة
التجارية والتعبئة والتغليف
م ــا ه ــي نصائحك ــم للحص ــول عل ــى ك ــوب جيد من
الشاي؟
ســـؤال جيد آخر ،وأود التأكيـــد على أنه للحصول
على كوب شـــاي بشكل صحيح ،يجب تخمير كيس
الشـــاي في الماء المغلي لمدة تتراوح ما بين  2إلى
 3دقائق ،ثم إزالة كيس الشاي مباشرة.

كي ــف تؤك ــدون عل ــى الس ــامة الغذائي ــة وااللت ــزام
تجاه البيئة واألجيال القادمة؟
نعمـــل باســـتمرار علـــى تحقيـــق أفضـــل الممارســـات
داخـــل وحدات األعمال الخاصة بنا لضمان الســـامة
الغذائية القصوى حيث يســـعى فريـــق مراقبة الجودة
باســـتمرار لضمان كوب الشـــاي المثالـــي وعليه يعتبر
"شـــاي أحمد" من رواد الصناعـــة فيما يتعلق بالصحة
والسالمة المهنية وصحة األغذية واالستدامة البيئية.
كمـــا أننا ملتزمـــون بالمحافظـــة علـــى البيئة قدر
اإلمـــكان وتركـــز مســـؤوليتنا علـــى خلق مســـتقبل
مستدام لألجيال القادمة ،فاليوم ينتج مصنع رأس
الخيمـــة  %20مـــن الكهرباء من خـــال تكنولوجيا
الطاقة الشمسية ونخطط لزيادة الطاقة اإلنتاجية
فـــي المســـتقبل القريـــب ،واســـتبدلنا مصابيـــح
المســـتودعات بصمامـــات ثنائيـــة مشـــعة للضـــوء
(مصابيـــح إل إي دي  )LEDومستشـــعرات حركـــة
الضوء لتساعد على تقليل استهالك الطاقة بشكل
أكبر ،كذلك نقوم بالنظر في مواد التعبئة والتغليف
المستدامة مع بعض التطورات المثيرة قريباً!
أخي ــراً ،ل ــم تنس ــوا مس ــاعدة المحتاجي ــن ،م ــا ه ــي
رؤيتكم ومبادراتكم في هذا المجال؟
نلتزم كشـــركة عائلية بمساعدة المعوزين في جميع
أنحـــاء العالـــم ،وقمنا بإدارة مشـــاريع مباشـــرة في
سريالنكا وروسيا وأوكرانيا خالل الفترة الماضية،
وعملنا مع أوكسفام في أفريقيا ونواصل العمل مع
المنظمات اإلنســـانية في سريالنكا وروسيا ،ونحن
حاليـــاً فـــي محادثات مع منظمة غيـــر حكومية في
الهند .لقد ســـررت بلقاء المؤسس في شهر يوليو،
إنهم يقومون ببعض األعمال الرائعة مع المجتمعات
الريفية والنساء العامالت في صناعة الشاي
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مــال
وأعمــال

سعادة سالمة العميمي ،مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معا ً"

"مع ًا" نحو مجتمع تقوده مبادئ التعاون والمشاركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

ـــــــــ

شــارك نخبــة مــن ر ّواد االعمــال االجتماعييــن فــي الدولــة؛ تتقدمهــم
الشــيخة شــما بنــت ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان مؤخــراً تجاربهــم
الناجحــة فــي تطويــر العديــد مــن المشــاريع االجتماعيــة ضمــن
جلســة حــوار نظمتهــا هيئــة المســاهمات المجتمعيــة "مع ـاً".
وانضــم إلــى الجلســة مجموعــة مــن رواد األعمــال االجتماعييــن
الناشــئين والطموحيــن ،ومنهــم الفائزيــن العشــرة فــي الــدورة األولــى
مــن برنامــج حاضنــة "معــاً" االجتماعيــة ،إضافــة إلــى عــدد مــن
المســتثمرين والشــركاء الحكومييــن ،حيــث جــرت نقاشــات ثريــة
حــول الخطــوات واألدوات التــي يمكــن أن يحقــق بهــا أصحــاب
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الشــركات الجديــدة النجــاح.
وقــد عرضــت الشــيخة شــما بنــت ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان
تجربتهــا فــي تنميــة عــدد مــن المشــاريع االجتماعيــة الناجحــة منــذ
عــام  2008بمــا فــي ذلــك مؤسســة "تحالــف مــن أجــل االســتدامة
العالميــة" ،والتــي تشــغل منصــب رئيســها التنفيــذي وعلّقــت قائلــة:
"تعلمــت الكثيــر مــن إدارة المبــادرات االجتماعيــة لمــا يزيــد عــن 5
ســنوات وأنــا ســعيدة اليــوم بمشــاركة خبرتــي مــع ناشــئين فــي مجــال
األعمــال االجتماعيــة للمســاهمة فــي تعزيــز هــذا القطــاع".
ومــن جانبــه ،أكــد معالــي الدكتــور مغيــر خميــس الخييلــي ،رئيــس

مــال وأعمــال

دائــرة تنميــة المجتمــع ،إلــى أهميــة ترســيخ ثقافــة
االســتثمار المجتمعــي وزيــادة وعــي رجــال األعمــال
وتحفيزهــم لالســتثمار فــي المشــاريع التــي تســهم
فــي تعزيــز جــودة حيــاة المجتمــع .مؤكــداً أن هيئــة
"معــاً" والتــي باتــت تشــ ّكل اليــوم ذراعــاً مســ ّرعاً
لتحقيــق أهــداف القطــاع االجتماعــي ،كمــا تســاهم
فــي بنــاء جيــل ُمم ّكــن اجتماعي ـاً واقتصادي ـاً.
وقــال الدكتــور مغيــر الخييلــي" :يســعى القطــاع
االجتماعــي فــي إمــارة أبوظبــي ،وبقيــادة دائــرة
تنميــة المجتمــع ،إلــى خلــق منظومــة اجتماعيــة
مؤثــرة ،يســاهم كل فــرد فيهــا بإحــداث التغييــر
اإليجابــي ،والقضــاء علــى كافــة التحديــات التــي
تواجــه مســيرة التنميــة فــي المجتمــع ،وذلــك لــن
يتحقــق إال عبــر تبنــي السياســات واإلســتراتيجيات
التــي تدعــم رواد األعمــال في المجــال االجتماعي،
وتأخــذ بيدهــم إلــى تحقيــق األهــداف المنشــودة.
وفــي ذات الســياق تحدثــت مشــاعل وقــار،
الحاصلــة علــى جائــزة مجلــة فوربــس لـــ30
شــخصية مبدعــة تحــت ســن الـــ 30فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،والشــريك
المؤســس ورئيــس قطــاع العمليــات التشــغيلية
لشــركة  THE TEMPESTالمتخصصــة فــي اإلعــام
الرقمــي ،وتقــدم مــن خــال منصتهــا محتــوى
وقصصــا ومواضيــع موجهــة للنســاء.
متنوعــا
ً
ً
قالــت مشــاعل وقــار" :تعتبــر فئــة أصحــاب الهمــم
واحــدة مــن أكبــر الفئــات االجتماعيــة حجمــاً ،إذ
تمثــل أكثــر مــن  1.2مليــار شــخص ،ولكــن فــي
المقابــل  %1مــن المواقــع علــى اإلنترنــت فقــط
متاحــة لهــذه الشــريحة الكبيــرة مــن المجتمــع".
وأضافــت" :أدركــت مــن خــال كونــي مؤســس
مشــارك فــي الشــركة ،أن لدينــا فرصــة مهمــة
لدمــج أصحــاب الهمــم ضمــن قيمنــا وأعمالنــا
األساســية ،إلتاحــة وصولهــم لمحتــوى اإلنترنــت
بشــكل أكبــر.
والمــردود اإليجابــي لذلــك ليــس الشــعور بالرضــا
فقــط أو ألداء عمــل بدافــع النيــة الحســنة ،إذ يتعلــق
األمــر بالمــردود التجــاري مــن خــال اســتهداف
عــدد كبيــر يصــل إلــى  1.2مليــار شــخص .كمــا تقــع
مســؤولية دعــم تواصــل هــذه الفئــة المهمــة مــن خالل
اإلنترنــت علــى الجميــع وتمثــل فرصــة لنــا لالبتــكار
مــن جهــة ،ولخدمــة المجتمــع مــن جهــة أخــرى"
وأدار حلقــة النقــاش آبــي ســام تومــاس ،رئيــس
تحريــر مجلــة  ENTREPRENEURالشــرق
األوســط ،وشــارك فيهــا عــدد مــن المتحدثيــن
مثــل كايلــي ويبــر ،المؤســس والرئيــس التنفيــذي
لشــركة ،EVERAوهــي شــركة ناشــئة متخصصــة
فــي التحــول نحــو االســتدامة ،وســمير منكانــي،
مديــر العمليــات فــي شــركة HEALTH AT HAND

تنميــــة

دكتور مغير الخييلي ،وسعادة سالمة العميمي مع المتحدثين في حلقة نقاش شاركونا الحوار

نخبة من رواد األعمال االجتماعيين المشاركين في حلقة نقاش شاركونا الحوار

في سبتمبر الماضي ،فاز عشرة
من رواد األعمال االجتماعيين في
الدورة األولى من برنامج حاضنة
ً
معا االجتماعية ،من بينهم ستة

مشاريع محلية ،وأربعة من أنحاء
العالم .وتركزت الدورة األولى
من الحاضنة على اختيار أفضل
المشاريع االجتماعية الموجهة
ألصحاب الهمم ودعمها لتنمية
فكرتهم ليصبحوا مؤسسات
اجتماعية ومنشآت أهلية
اإلماراتيــة الناشــئة والمتخصصــة فــي التقنيــات
الطبيــة المتطــورة.
وتنــاول النقــاش التحديــات وفــرص تنميــة األعمــال
التجاريــة ،ومراحــل نمــو المشــاريع ،وأهميــة تثقيــف
الســوق اإلقليميــة حــول األعمــال االجتماعيــة،
وأبــرز النصائــح المفيــدة لمــن يســعى إلــى بــدء
مشــروعه فــي دولــة اإلمــارات.

كمــا يهــدف برنامــج حاضنــة معــاً االجتماعيــة
إلــى إيجــاد حلــول اجتماعيــة مبتكــرة عبــر
تنميــة األفــكار ورعايتهــا لتصبــح منشــآت أهليــة
ومؤسســات اجتماعيــة لهــا أثــر واضــح ومســتدام
علــى التحديــات واالحتياجــات المجتمعيــة.
وفــي هــذا اإلطــار صرحــت ســعادة ســامة
العميمــي ،المديــر العــام لهيئــة "مع ـاً" قائلــة" :نعلــم
أنــه فــي بدايــة أي مشــروع تجــاري جديــد ،تبــدو
التحديــات كثيــرة ،لذلــك نظمنــا هــذه الجلســة
الملهمــة ليتعــرف أصحــاب المشــاريع الناشــئة
حديث ـاً علــى خبــرات عمليــة ألشــخاص كانــوا فــي
موقعهــم قبــل فتــرة وجيــزة ،وتخطــوا التحديــات
وحققــوا النجــاح وأصبــح لديهــم شــركات فاعلــة
ومؤثــرة".
وأضافــت ســعادتها" :تشــرفنا بمشــاركة الشــيخة
شــما بنــت ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان معنــا
اليــوم ،وقــد اســتفاد الحاضــرون كثيــراً مــن عرضهــا
لتجربتهــا المميــزة ،وهــي دليــل قــوي علــى شــغفها
بالمشــاريع المســتدامة والعمــل المبتكــر ،وترســيخ
لقيــم التعــاون والتضامــن لتحقيــق االثــر االجتماعي
فــي أبوظبــي ،والــذي يعــد مــن األهــداف األساســية
لهيئــة "مع ـاً"
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تمتلك إمارة رأس الخيمة بحكم موقعها الجغرافي المتميز مساحات مائية واسعة ومتنوعة األعماق ساعدتها على تنوع مواقع
ً
عموما
الصيد وزيادة الكمية المصادة (المنتجة) من األسماك ،وساعدتها على توفر غذاء يومي رئيسي ومهم جدا ألفراد المجتمع
والمواطنين على وجه الخصوص :وكذلك ساعدتها على زيادة الكميات المصدرة من األسماك إلى األسواق المحلية والخليجية
وغيرها في مواسم مختلفة وبالذات في مواسم الصيد .ووفرت أيضا فرص عمل للمواطنين والمقيمين في هذه اإلمارة ،وحركت
تجارة التجزئة ذات الصلة بهذا النشاط الهام.
إعداد:
إدارة الدراسات االقتصادية  /مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات

إنتاج األسماك في اإلمارة
وفقـا للمعطيـات اإلحصائيـة التـي وفرتهـا الهيئـة
االتحاديـة للتنافسـية واإلحصـاء ،اسـتطاعت إمـارة
رأس الخيمـة اصطيـاد (إنتـاج) مـا يقـارب 17032
طـن مـن األسـماك عـام ( 2017أو مـا يقـارب 17
مليـون كيلوغـرام) ،وبنسـبة زيـادة  %0.79عـن
إنتاجهـا عـام  ،2016و  % 0.83عـن عـام 2015
وبطاقـة إنتاجيـة تقـدر بحوالـي  %23مـن إنتـاج
األسـماك فـي الدولـة عـام  ،2017وبمعـدل سـنوي
 46.6كيلوغـرام للفـرد الواحـد مـن سـكان اإلمـارة،
مقابـل  8.1كيلوغـرام علـى مسـتوى الدولـة و20.5
كيلوغـرام عالميـاً لنفـس العـام ،وهـذا يعنـي أن
متوسـط حصـة الفـرد الواحـد مـن األسـماك فـي
رأس الخيمـة يمثـل أكثـر مـن ضعـف حصـة مثيلـه
علـى المسـتوى العالمـي وسـتة أضعـاف حصـة
الفـرد علـى مسـتوى الدولـة ،ويذكـر أن عمليـة
صيـد هـذه الكميـة من األسـماك قد تمت بواسـطة
 1147قـارب صيـد مرخـص في العام المذكور ،وأن
معـدل اإلنتـاج السـنوي للقـارب الواحـد بلـغ 14.85
طـن عـام  ،2017انظـر الشـكل رقـم (.)1
المساهمة في توفير فرص العمل:
إسـتعراض بيانـات الكميـة المصـاده مـن األسـماك
وأعـداد الصياديـن وقـوارب الصيـد بشـكل عـام،
نالحـظ وجـود زيـادة فـي كميـة إنتـاج األسـماك
عـام  2017بالمقارنـة مـع العاميـن السـابقين،
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شكل ( :)1كمية األسماك التي تم صيدها في إمارة رأس الخيمة 2017 - 2015
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الشكل ( :)2الصيادون باإلمارة حسب الجنسية 2015-2018
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صيـاد عـام  2015انخفـض إلـى  7304صيـاد
عـام  ،2017متوسـط نسـبة المواطنـون منهـم %14
خلال نفـس الفتـرة ،وكذلـك إنخفاض عـدد قوارب
الصيـد بمعـدل  %19سـنوياً خلال الفتـرة 2015-
 .2017األمـر الـذي انعكـس إيجابـاً علـى إنتاجيـة
القـارب والعامـل فـي مهنـة الصيـد فـي آن واحـد،
حيـث زادت انتاجيـة العامـل إلـى  2332كيلوغـرام
سـنوياً عـام  2017بعـد أن كانـت  2120كيلوغـرام
عـام  ،2015وزادت فـي األول مـن 9,07طـن سـنوياً
للقـارب الواحـد عـام  2015إلـى  14.85طـن عـام
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الشكل ( :)3عدد قوارب الصيد باإلمارة 2015-2018
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التجارة الخارجية لألسماك باإلمارة
يتضـح مـن الشـكل البيانـي رقـم  4أن هنـاك تزايـد
فـي كميـات األسـماك المسـتوردة مـن قبـل اإلمـارة
خلال السـنوات  ،2015-2018حيـث بلغـت قيمـة
الـواردات السـمكية  71,3مليـون درهـم عـام 2018
مقابـل  45.6مليـون درهـم عـام  2015بمعدل زيادة
سـنوية قاربـت  ،%19ويعـود السـبب فـي ذلـك إلـى
زيـادة الطلـب المحلـي علـى األسـماك نتيجـة توازن
أسـعارها فـي األسـواق والمطاعـم والزيـادة أعـداد
الزائريـن لإلمـارة ببلوغهـم المليون زائر عام 2018
جـراء التوسـع الـذي حصـل فـي قطـاع السـياحة

م ــال وأعم ــال

عمومـاً ،والخدمـة السـياحية والفندقيـة بشـكل
خـاص فـي عمـوم الدولـة ورأس الخيمـة .األمـر
الـذي أدى إلـى زيـادة قيمـة الـواردات السـمكية
وبالـذات األسـماك النـادرة التـي ال تتوفـر كميـات
كافيـة منهـا فـي الداخـل ويوجـد طلب عالـي عليها.
كمـا زادت قيمـة صـادرات اإلمـارة إلـى  1.13مليـون
درهم عام  2017بعد أن كانت  0.535مليون درهم
عـام  2015بنسـبة زيـادة  ،%36ويشـير الميـزان
التجـاري لألسـماك إلـى وجـود خلـل أو نقـص كبيـر
فـي الصـادرات لصالـح االسـتيرادات رغـم تمتـع
رأس الخيمـة بمسـاحات مائيـة واسـعة ،ولكـن هـذا
الخلـل ربمـا يفسـر علـى أنـه خلـل إيجابـي أكثر مما
هـو خلـل سـلبي إذا مـا نظرنـا إلـى الموضـوع مـن
زاويـة زيـادة االسـتيرادات النوعيـة مـن األسـماك
علـى حسـاب الكميـة.
التحديات التي تواجه قطاع األسماك
تشـرف علـى قطـاع األسـماك جمعيـة رأس الخيمة
التعاونيـة لصيـادي األسـماك التـي تأسسـت بقـرار
وزاري عـام  2008وتضـم فـي عضويتهـا ()240
صيـاداً ،وهـي منفتحـة علـى غيرهـا مـن اإلمـارات
والـدول الخليجيـة المجـاورة لإلطلاع علـى أفضـل
الممارسـات فـي إدارة هـذه الثـروة الهامـة .غيـر أن
هـذه الجمعيـة تواجـه عـدداً مـن التحديـات إضافـة
إلـى التحديـات التـي تواجـه الصياديـن ،وفيمـا يلـي
إسـتعراض ألهـم تحديـات كل منهمـا.
التحديات التي تواجه جمعية الصيادين:
حيـث توجـد تحديـات عديـدة تحـد مـن إمكانـات
وقـدرات الجمعيـة علـى العمل بشـكل جدي ،من أهمها:
 .1ضعـف الدعـم الحكومـي بشـقيه المحلـي
واالتحـادي ،األمـر الـذي يؤثـر علـى قـوة قراراتهـا
ويحـد مـن قدراتهـا علـى دعـم الصياديـن وحـل
مشـاكلهم الفنيـة والماليـة.
 .2غيـاب دور الجمعيـة فـي تنظيـم وإدارة شـؤون
الصياديـن وبائعـي األسـماك فـي أسـواق السـمك.
 .3ضعف الرقابة على أسـواق السـمك في اإلمارة
خاصـة فـي موضـوع إلـزام الصياديـن بعـدم صيـد
أو بيـع األسـماك الصغيـرة ،وحثهـم علـى اإللتـزام
بالقوانيـن والمواصفـات التـي تحددها وزارة التغير
المناخـي والبيئـة والجهـات المختصـة األخـرى.
 .4إنشـاء سـوق نظامـي متكامـل لبيـع األسـماك فـي
إمـارة رأس الخيمـة علـى غـرار األسـواق المماثلـة فـي
باقـي إمـارات الدولـة .وقد بدأت فعليـاً البلدية بتطوير
سـوقي السـمك فـي المعيريـض ورأس الخيمـة.
 .5ضـرورة تشـديد الرقابـة علـى دخـول وخـروج
األسـماك مـن وإلـى اإلمـارة لضمـان تـوازن السـوق
والمحافظـة علـى جـودة األسـماك.

الشكل ( : )4التجارة الخارجية لالسماك برأس الخيمة 2015-2018
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تعد األســـماك ثـــروة وطنيـــة إلى جانب كونهـــــا
ً
دخال للمواطنين والمقيميـن العاملين في مهنة
ً
ً
اقتصاديا
محورا
الصيـــــــد ،والفرص قائمة لتصبـــح

ً
مهما فـــي الناتـــج المحلي إلمـــارة رأس الخيمة

دراس ــات احصائي ــة

التحديات التي تواجه الصيادين
وفيما يلي ملخص بأهم هذه التحديات:
 .1ضعف الدعم المالي والفني للصيادين.
 .2عــدم وجــود جهــة إستشــارية مختصــة علــى
مســتوى الــوزارة تســاعد الصياديــن وجمعيــة
الصياديــن بتقديــم المشــورة والتدريــب ونشــر ثقافة
التطويــر فــي عمليــات اإلدارة والصيــد وغيرهــا.
 .3ضعــف فــي تنظيــم عمليــات شــراء األســماك
مــن الصياديــن وبيعهــا إلــى البائعيــن فــي أســواق
الســمك ،األمــر الــذي جعلهــا عرضــة لحــاالت
االحتــكار والممارســات المؤلمــة أحيانــا مــن قبــل
المشــترين والبائعيــن ذات الســطوة فــي الســوق.
 .4التأخــر أحيانــا فــي تســديد فاتــورة الشــراء مــن
قبــل بعــض مشــتري األســماك مــن الصياديــن فــي
أســواق الســمك.
 .5عــدم وجــود محميــات لألســماك علــى طــول
ســاحل إمــارة رأس الخيمــة.

التوصيـــــــــات:

ـــــــــ

مـن أجـل الحفـاظ علـى هـذه الثـروة الطبيعـة الهامـة
وضمـان اسـتدامتها نـرى مـا يلـي:
 .1مـن أجـل النهـوض بجمعيـة الصياديـن فـي اإلمـارة
البـد مـن قيامهـا بأنشـطة وفعاليـات تمكنهـا مـن توفيـر
دعـم مالـي ذاتـي ،وذلـك بإحيـاء خدمة توصيل األسـماك
إلـى المنـازل والمطاعـم والفنـادق بأسـعار تنافسـية
مقبولـة ،إضافـة إلـى الدعـم الحكومـي.
 .2التنسـيق مـع جمعيـات الصياديـن والتعاونيـة األخـرى
فـي الدولـة مـن أجـل ضمـان توفيـر مسـتلزمات الصيـد
ومتطلبـات عمـل الصياديـن بأسـعار تعاونيـه مدعومـة.
إضافـة إلـى دعمهـا مـن الجهـات المحليـة واالتحاديـة.
 .3معالجـة ظاهـرة احتـكار تجـارة األسـماك مـن قبـل
جنسـية معينـة ،وذلـك بتوسـع توطيـن عمليات البيع في
أسـوق بيـع السـمك فـي اإلمارة،
 .4نتيجـة لعـدم توفـر بيانـات ومعلومـات إحصائيـة
دقيقـة عـن هـذه الثـروة ،نـرى ضـرورة تنسـيق وتعـاون
مركـز رأس الخيمـة لإلحصـاء والدراسـات ومراكـز
اإلحصـاء فـي الدولـة مـع الجهـات المختصـة فـي
الهيئـة االتحاديـة للتنافسـية واإلحصـاء ووزارة التغيـر
المناخـي والبيئـة لتحديـد آليـه جديـدة لجمـع بيانـات
هـذه الثـروة بشـكل دوري ،تمهيـداً لحسـاب ناتجهـا
اإلجمالـي ومتغيراتهـا األخـرى للوقـوف علـى أهميتهـا
االقتصاديـة علـى مسـتوى اإلمـارة والدولـة،
 .5إنشـاء مركز لبحوث األسـماك يرتبط بوزارة التغير
المناخـي والبيئـة متخصـص بالبحـوث والدراسـات
العلميـة الخاصـة باألسـماك ،يـدار مـن قبـل مختصيـن
يعملـون فـي مجـال البحـث والتطويـر وقادرين على نقل
نتائـج بحوثهـم وخبراتهـم إلـى جميـع إمـارات الدولـة،

إضافـة إلـى تقديـم االستشـارة والتدريـب للصياديـن
والبائعيـن وغيرهـم لتنظيـم هـذا القطـاع وتطويـره
وضمـان اسـتدامته.
 .6لضمـان الحفـاظ علـى الصياديـن واسـتدامة الثـروة
السـمكية ،نـرى ضـرورة إلـزام الصياديـن باسـتخدام
أنظمـة حديثـة مسـاعدة للتنبيـه عليهـم قبـل اقترابهـم
مـن الحـدود الدوليـة بمسـافة كافيـة لمنعهـم مـن
التجـاوز والمخاطـرة بأنفسـهم ،وكذلـك تحذرهـم مـن
الصيـد فـي بعـض المناطـق أثنـاء مواسـم التكاثـر
للحفـاظ علـى هـذه الثـروة الثمينـة واسـتدامتها.
 .7القضـاء علـى عمليـة تهريـب األسـماك الطازجـة
وتشـديد الرقابـة والعقوبـة علـى القائميـن عليهـا،
لضمـان تـوازن السـوق وجـودة األسـماك وثبـات
األسـعار .والعمـل فـي نفـس الوقـت علـى تحويلهـا إلـى
عمليـة تجاريـة منظمـة ورسـمية تحـدد فيهـا كميـة
األسـماك ونوعياتها...الـخ.
 .8التأكيـد علـى ضـرورة توفيـر مـكان آمـن ومبـرد
فـي قـوارب الصيـد لحفـظ األسـماك بعـد صيدهـا
مـع التأكيـد علـى ضـرورة إلتـزام الصياديـن باألطـوال
والمقاييـس للمحافظـة علـى الثروة المائيـة وديمومتها.
 .9تنظيـم عمليـة تسـديد فواتيـر شـراء األسـماك
مـن قبـل بائعـي األسـماك فـي أسـواق السـمك إلـى
الصياديـن ،بحيـث يتـم تسـديدها بشـكل مباشـر أو
بحـد أقصـى قبـل نهايـة عمـل السـوق.
 .10اسـتزراع األسـماك داخـل البحـر وخارجـه بإتبـاع
طـرق حديثـه إلنتـاج سلاالت مـن األسـماك عاليـة
الجـودة ،بهـدف توفيـر كميـات كبيـرة مـن الغـذاء
البحـري للمسـتهلكين وألغـراض التصديـر
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الجوائز ستحفز الشركات على ثقافة التميز واالبتكار

توصلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لعقد شراكة إستراتيجية مع جوائز
األعمال الدولية السنوية جوائز ستيفي العالمية ،وذلك الستضافة الدورة
األولى من جوائز “ستيفي الشرق األوسط” في إمارة رأس الخيمة في فبراير .2020
ويندرج اتفاق الشراكة ضمن إطار جهود غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
لتوفير برنامج جوائز عالي المصداقية يحتفي بالشركات المتميزة في مختلف
مجاالت العمل ،األمر الذي يعكس إستراتيجية اإلمارة في تعزيز التفكير
ً
تماشيا مع األهداف اإلستراتيجية
اإلبداعي كوسيلة لتحقيق المزيد من التطور
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه إمــارة رأس
الخيمــة طفــرة اقتصاديــة الفتــة ،تأتــي اســتضافة
اإلمــارة للــدورة األولــى مــن جوائــز "ســتيفي
الشــرق األوســط" لتشــكل إنجــازاً مهمــاً وحدثــاً
اســتثنائياً يتماشــى مــع ســعي حكومــة رأس
الخيمــة المســتمر لترســيخ مكانتهــا كوجهــة
رائــدة لألعمــال والســياحة وأســاليب الحيــاة
العصريــة .وعليــه يؤكــد ســعادة محمــد علــي
مصبــح النعيمــي ،رئيــس مجلــس إدارة غرفــة
تجــارة وصناعــة رأس الخيمــة قائــ ً
ا" :تلتــزم
غرفــة تجــارة وصناعــة رأس الخيمــة بدعــم
مجتمــع األعمــال اإلقليمــي وتمكينــه مــن تحقيــق
التقــدم والتميــز علــى مســتوى العالــم .ومــن هــذا
المنطلــق ،نتعــاون مــع جوائــز "ســتيفي العالميــة"
المرموقــة الســتضافة برنامجهــم فــي المنطقــة.
ويمكــن لهــذه الجوائــز أن تشــكل أداة إيجابيــة
للشــركات مــن جميــع أنحــاء المنطقــة لتقييــم
وتحســين أدائهــا ،وتمكيــن مواردهــا البشــرية،
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وتحفيــز ثقافــة التميــز واالبتــكار فــي منطقــة
الشــرق األوســط".
وتعتبــر جوائــز "ســتيفي" الدوليــة بمثابــة
"األوســكار" فــي عالــم األعمــال ،حيــث تكــ ّرم
اإلنجــازات المتميــزة فــي أماكــن العمــل عبــر
برامــج عــدة مثــل :جوائــز "األعمــال الدوليــة"،
وجوائــز "األعمــال األمريكيــة" ،وجوائــز "ســتيفي
للمبيعــات وخدمــة العمــاء" ،وجوائــز "ســتيفي
لســيدات األعمــال" .وتعــد جوائــز "ســتيفي
الشــرق األوســط" ثامــن برامــج جوائــز "ســتيفي"
واألول الــذي يتــم إطالقــه منــذ أربــع ســنوات.
ومــن جهتــه قــال مايــكل غاالغــر ،رئيــس ومؤســس
جوائــز "ســتيفي"" :ســررت كثيــراً عندمــا تواصلَــت
معنــا غرفــة تجــارة وصناعــة رأس الخيمــة،
وأبــدت اهتمامهــا بالشــراكة معنــا فــي إطــاق
برنامــج جوائــز جديــد مخصــص لمنطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا .وقــد ســبق لنــا تكريــم
إنجــازات العديــد مــن المســؤولين التنفيذييــن

ورواد األعمــال والمؤسســات فــي المنطقــة عبــر
برامجنــا األخــرى ،إال أن الوقــت حــان إلطــاق نســخة
مــن برنامــج جوائــز "ســتيفي" خاصــة بالمنطقــة".
وستســتضيف رأس الخيمــة برنامــج وحفــل توزيــع
الجوائــز علــى مــدى الســنوات الثــاث المقبلــة وبعدهــا
مــرة كل ســنتين علــى األقــل .وقــد بــدأ البرنامــج
باســتقبال ترشــيحات الــدورة االفتتاحيــة باللغتيــن
العربيــة واإلنجليزيــة عبــر أكثــر مــن  100فئــة ضمــن
مجموعــات الفئــات التاليــة:
فئــات جوائــز المواقــع اإللكترونيــة ،والتطبيقــات،
والتقاريــر الســنوية والمنشــورات األخــرى ،والفعاليــات
المباشــرة تعنــى باالبتــكار عبــر العديــد مــن أشــكال
وســائل اإلعــام.
فئــات جوائــز اإلدارة  :تعنــى باالبتــكار فــي مجــال
اإلدارة التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك جائــزة اإلدارة المبتكــرة
عبــر عــدد مــن القطاعــات.
فئــات جوائــز الشــركات  /المنظمــات :تعنــى باالبتــكار
علــى امتــداد أعمــال الشــركات ،ومنهــا جائــزة التميــز

م ــال وأعم ــال

فــي االبتــكار التــي تُمنــح عبــر العديــد مــن قطاعــات
األعمــال.
فئــات جوائــز االتصــال المؤسســي والعالقــات
العامــة :تركــز علــى االبتــكار فــي ممارســة وإدارة
واســتخدام التكنولوجيــا فــي أعمــال االتصــال
المؤسســي.
فئــات جوائــز خدمــة العمــاء :االبتــكار فــي
إدارة خدمــة العمــاء وتخطيطهــا وممارســتها
واســتخدام التكنولوجيــا فيهــا.
فئــات جوائــز المــوارد البشــرية :االبتــكار فــي
إدارة المــوارد البشــرية وتخطيطهــا وممارســتها
واســتخدام التكنولوجيــا فيهــا.
فئــات جوائــز التســويق :تعنــى باإلنجــازات
المتميــزة فــي تخطيــط وممارســات التســويق.
فئــات جوائــز المنتجــات الجديــدة وإدارة
المنتجات:لالبتــكار فــي المنتجــات والخدمــات
الجديــدة ضمــن  12قطاعــاً مختلفــاً.
فئــات جوائــز التكنولوجيــا  :لالبتــكار فــي تطويــر
وإدارة وتخطيــط وتطبيــق الحلــول التكنولوجيــة.
وتتيــح جوائــز "ســتيفي الشــرق األوســط" فرصــة
المشــاركة لجميــع الشــركات فــي  17دولــة بمنطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وتتوفــر جميــع
التفاصيــل علــى الموقــع اإللكترونــي stevieawards.
 comويمكــن تقديــم الترشــيحات عبــر اإلنترنــت
ضمــن موعديــن نهائييــن :األول فــي  6نوفمبــر
والثانــي فــي  4ديســمبر  .2019وســيتم خصــم
 30دوالراً أمريكيــاً مــن رســوم الفائزيــن المترتبــة
علــى الترشــيحات المقدمــة حتــى  6نوفمبــر وســيتم
اإلعــان عــن الفائزيــن فــي  8ينايــر  ،2020وبينمــا
ســيقام حفــل توزيــع الجوائــز فــي رأس الخيمــة يــوم
 8فبرايــر .2020
ً
ويتــاح للمشــاركين التقــدم مجانــا بــأي عــدد مــن
الترشــيحات وفــي أي عــدد مــن الفئــات .وبالنســبة
للمرشــحين الذيــن تقــرر لجنــة التحكيــم منحهــم
جوائــز ســتيفي الذهبيــة أو الفضيــة أو البرونزيــة،
يترتــب عليهــم دفــع رســوم الفائزيــن التــي تمنحهــم
العديــد مــن االمتيــازات بمــا فــي ذلــك حــق
المطالبــة بالفــوز ،والحصــول علــى كأس ســتيفي،
والحــق فــي اســتخدام عالمــات الفائزيــن فــي
الترقيــة الوظيفيــة ،والحــق فــي الحصــول علــى
الــكأس علــى المنصــة خــال حفــل توزيــع الجوائــز
الــذي ســيقام فــي رأس الخيمــة.
وفــي حيــن تعــد غرفــة تجــارة وصناعــة رأس الخيمــة
راعــي الحــدث ،ســيضطلع المكتــب اإلعالمــي
لحكومــة رأس الخيمــة بــدور الشــريك اإلعالمــي

ش ــراكات

تميز األعمال
راكز تستحدث فئات جديدة ضمن برنامجها لجوائز ّ
ـــــــــ

فـــي الوقـــت الذي تتحضر به الســـتقبال الدورة السادســـة لجوائز تم ّيز األعمال ،اســـتحدثت هيئة
مناطـــق رأس الخيمـــة االقتصادية «راكز» ،أربع فئات جديدة ليصبح إجمالي قيمة الجوائز النقدية
ما يعادل  220ألف درهم ،تُمنح إلى أفضل شـــركات المنطقة الح ّرة والشـــركات المحلّية في إمارة
رأس الخيمـــة .ويأتـــي برنامـــج جوائز تم ّيز األعمال  -للعـــام الثالث على التوالـــي  -كثمرة للتعاون
المشـــترك بيـــن الهيئة ودائرة التنمية االقتصادية في رأس الخيمـــة .وتتضمن قائمة فئات الجوائز
الجديدة لعام  2019ما يلي:
أفضل مز ّود تعليمي  -تمنح لشـــركات راكز التي تُســـهم في االرتقاء بمســـتوى جودة التعليم في
رأس الخيمة.
أفضـــل مـــز ّود خدمات  -وتمنح هـــذه الجائزة لشـــركات راكز التي تقدم خدمات االستشـــارات،
والتسويق ،والتدريب المهني ،وغيرها من الخدمات.
ً
ً
أفضل قائد عمل  -تمنح لقادة الشركات العاملة في راكز ،ممن يش ّكلون مثاال ح ّيا ومصدر إلهام للتم ّيز.
أسعد بيئة عمل  -تمنح هذه الجائزة لشركات راكز والشركات التابعة لدائرة التنمية االقتصادية
في رأس الخيمة ،التي تتمتع ببيئة عمل ّ
جذابة ومبهجة.
ترحـــب الهيئة بدعوة عمالئها للتقـــدم لجميع الفئات
أعاله،
وإضافـــ ًة إلـــى فئات الجوائـــز المبينة
ّ
التاليـــة ،في حين تقتصر مشـــاركة عمالء دائرة التنمية االقتصادية فـــي رأس الخيمة على الفئات
الثـــاث األولـــى منها فقط .وتتضمن قائمـــة الجوائز :جائزة أفضل شـــركة جديدة ،وجائزة أفضل
شركة صغيرة ،وجائزة أفضل مساهم في تنمية رأس الخيمة ،وجائزة أسرع الشركات نمواً ،وجائزة
أفضل شركة صناعية.
وأشـــار رامي جالد ،المدير التنفيذي للمجموعة في رأس الخيمة إلى أن الهيئة ســـعت إلى توســـيع
نطـــاق البرنامـــج هذا العام ليضـــم فئات جديدة من القطاعات الحيوية التي تســـهم في دفع عجلة
االقتصاد في رأس الخيمة.
وأكـــد الدكتور عبد الرحمن الشـــايب النقبـــي أن برنامج جوائز تم ّيز األعمال الـــذي أطلقته الهيئة
يمثل فرصة سانحة لعمالء الدائرة لعرض إنجازاتهم ،واالحتفاء بمساعيهم المضنية خالل رحلتهم
لبلوغ التم ّيز.
لالشــتراك فــي برنامــج جوائــز تم ّيــز األعمــال ،يجــب علــى المشــاركين تعبئــة نمــوذج طلــب واحــد لــكل
فئــة يرغبــون فــي التقـ ّدم إليهــا .ولمزيــد مــن التفاصيــل ،يمكــن للمشــاركين زيــارة الموقــع اإللكترونــي
( )www.rakezawards.comوســيعلن عــن الفائزيــن فــي احتفاليــة ضخمــة فــي  23ينايــر 2020
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ريادة
األعمـــال

مريم الكاس

تأتـــي األســـطورة اإلغريقيـــة علـــى ذكرإيـــكاروس الـــذي كان
محتجـــزاً ووالده دايدالـــوس المعماري المحتـــرف ،في متاهة
بجزيـــرة "كريـــت" عقابـــاً لهما مـــن "مينـــوس" ملـــك الجزيرة.
اســـتعان االثنان بأجنحة ثبتاها على ظهريهما بالشـــمع للهرب
مـــن عقـــاب مينوس وأثناء ذلك حلّق االبن إيـــكاروس قريباً من
الشـــمس متجاه ً
ال نصيحة والده فهـــوى صريعاً بعد أن أذابت
أشعة الشـــمس الشـــمع المث ّبت لجناحيه ،بهذه القصة الشيقة
بدأت مريم الكاس مديرة مركز إيكاروس لالستشارات حديثها
مع مجلة راك بيزنس مؤكدة أن اختيارها السم مركز التدريب
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كان مســـتلهماً من هذه القصة التي تؤكد على أهمية التجاوب
مع التوجيه واإلرشاد حتى بوجود المهارات والقدرات ،كذلك
كان إلهام االسم من رواية إيكاروس للكاتب أحمد خالد توفيق
التي تدورأحداثها في عام  2020حول ثمن معرفة المستقبل.
تابعنـــا مع مريم حوارنا عـــن أهمية التدريب وضرورته لتحقيق
النجاح والتقدم على المستوى الشخصي والعملي وكان الحوار
اآلتي:
ما أهمية التدريب في تطوير المواهب القيادية ورفع مستوى
األداء ف ــي قطاع األعمال؟

رواد أعمــــال ملهـمون

مريم الكاس ...

حوار  :مريم حاجي محمد

للتدريـــب أنـــواع متعددة وينبثق عنـــه ما يطلق عليـــه التطوير وهو
تدريـــب العامليـــن علـــى المهـــارات واألعمـــال التـــي تم ّكنهـــم في

بالتحدث عن ضعف مســـتواهم وهذا أسلوب غير بنّاء ،فلو حاولنا
تدريب هؤالء سنكتشف قدرات عظيمة لديهم سيفيدون بها العمل
كثيراً ،هذا من جهة ومن الجهة األخرى سيعزز التدريب من والئهم
للمؤسســـة التـــي منحتهم الفرصـــة لصقل مهاراتهـــم وفتحت آفاق
أرحـــب أمامهم للتعامل مـــع تفاصيل العمل كافة بمهارة وســـيكون
لديهم قدر مـــن التقدير لمدرائهم الذين اهتموا بتنمية مهاراتهم.

هل أصبح التدريب ضرورة أم ترف للمؤسس ــات؟
التدريب بات ضرورة حتمية في الوقت الراهن حتى يبقى اإلنسان
والمؤسســـات في دائرة التقدم والنجاح ،حيث التطور التكنولوجي
والعلمـــي يمضـــي ســـريعاً ممـــا يحتـــم علينـــا مواكبتـــه لمجـــاراة
التطـــورات الحاصلة وتعلم المهـــارات والعلوم الجديدة ،ونذكر في
هذا الخصوص الحاســـوب وتطوراته المتســـارعة ربما كل أسبوع
هنـــاك جديـــد فيه وهـــذا يلزمنا بضـــرورة االطالع علـــى كل هذا
التطورات وإتقان ممارســـتها وهذا يتطلب تعلماً وتدرباً مستمراً .

هل يؤثر التدريب س ــلب ًا أم إيجاب ًا على ميزانية المؤسس ــات؟
ال يتعلـــق األمـــر فقط في وجود أو عدم وجـــود ميزانية تدريب في
كثير من المؤسسات ،ولكن األهم من ذلك هو كيف تنظر مؤسساتنا
وخاصة القطاع العام لموضوع التدريب ،لألســـف الشـــديد ،وبعد
كل النجاحات الملموســـة واألثر الـــذي يخلفه التدريب على تطوير
أداء األفـــراد إال أن الكثيريـــن ما زالوا ينظرون له على أنه مضيعة
للوقت أو يرشحون له الموظف الذي يُشكل وجوده داخل المؤسسة
عبئـــاً أو باعتباره ليس فرداً مؤثراً ،وهناك من ينظر للتدريب على
أنه فرصة لالســـترخاء والهـــروب من األعمـــال الروتينية وبالتالي

المســـتقبل مـــن القدرة علـــى تقلد مناصـــب أعلى والنجـــاح فيها.
فالكثيـــر من الشـــركات تـــدرب الموظفين على المهـــارات اإلدارية
للمـــدراء كي يكونوا قادرين على تقلـــد مناصب إدارية حين تحتاج
المؤسسة.

ف ــي الوق ــت ال ــذي ترك ــز فيه الجه ــود الحكومي ــة عل ــى التوطين ما
دور التدري ــب ف ــي تعزي ــز كف ــاءات الخريجي ــن أو الموظفين الجدد
وتأهيلهم لدخول س ــوق العمل؟
التدريب ليـــس مرتبطاً فقط بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة
ولكـــن التدريب له دواعـــي أخرى من أهمها تقويـــة نقاط الضعف
لدينـــا أو لدى العاملين في المؤسســـة والذين تكـــون كفاءتهم أقل
من المســـتوى ألداء أعمالهمَ ،منشـــأ نقاط الضعف هذه قد يكون
ضعـــف التعليـــم أو االختالف بين التعليم وبيـــن متطلبات العمل أو
تغييـــر المســـار الوظيفي .فالكثيـــر منا حينما يبـــدأ حياته العملية
يكتشف أنه ال علم له بكتابة تقارير العمل وال بتنظيم االجتماعات
وال بقوانين العمل وال بأســـاليب تحليل المشاكل ،لذلك فإن هناك
الكثيـــر مـــن نقاط الضعف التـــي نحتاج لتقويتهـــا بالتدريب .كثيراً
مـــا ترى المدراء يســـتهزؤون بمهارات الخريجيـــن الجدد ويكتفون

التدريــب وتنميــة المهــارات ومعالجــة نقــاط
الضعف يســاعد الشــركات وأصحاب األعمال
فـــي بنـــاء كفـــاءات عاليـــة ســـتعود عليهـــا
بالنجـــاح خـــال فتـــرات زمنيـــة قصيـــرة

يكافؤون بعض األشخاص من خالل ترشيحهم لمثل هكذا دورات،
ولكن من دون االســـتفادة مما تم تعلمه مســـتقب ً
ال داخل المؤسسة
ويبقى األمر مجرد شـــهادة تعلق على جدار المكتب الحكومي .في
نهاية المطاف.
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ه ــل يمك ــن أن يش ــكل التدري ــب عبئـ ـ ًا ماديـ ـ ًا في
قطاع الش ــركات الصغيرة والمتوسطة؟
أعتقـــد أن خيـــار تطويـــر إمكانيـــة الموظـــف
مرهون بمـــدى جدية الفرد فـــي كيفية تعاطيه
مـــع تلك الفـــرص التدريبيـــة في رفـــع قدراته
ومهاراته واالســـتفادة منها فـــي حياته اليومية
وعملـــه الوظيفـــي وإظهـــار الجانـــب اإليجابي
لألثر الـــذي يتركه التدريـــب بداخلنا ،وقدرتنا
علـــى إشـــاعة هـــذه الثقافـــة وتمكيـــن األفراد
وحثهـــم لرفـــع قدراتهم ،حيث إن إشـــاعة هذه
الثقافـــة من شـــأنها خلق قنـــوات تواصل ولغة
مشـــتركة بيـــن العامليـــن وبالتالـــي تؤمن رضى
وظيفي واتســـاق في العمل ،وهذا كله ســـيخلق
بيئة عمل مثالية وسيحفز الموظفين وسيعطي
دفعـــاً للمشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي
احتضـــان كفاءات عالية ســـتعود عليها بالنجاح
خالل فترات زمنية قصيرة.
ماه ــي أب ــرز التحدي ــات الت ــي تواج ــه قط ــاع
االس ــتثمار ف ــي االستش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والتدري ــب
والعاملين فيه؟
هنـــاك العديـــد مـــن التحديـــات التـــي تواجـــه
االســـتثمار فـــي قطـــاع التدريـــب شـــأنه شـــأن
األعمـــال األخـــرى كافة ،ويمكـــن أن نذكر منها:
نظـــرة بعض المؤسســـات والشـــركات لألموال
التـــى تخصـــص للتدريـــب أواألمـــوال المنفقـــة
على التدريب علـــى أنها مصروفات بال مردود،
وهذا منظـــور يخالفه الصواب حيث أن إهمال
التدريـــب يـــؤدي إلى نتائج ســـلبية علـــى المدى
البعيد.
ومـــن أهـــم أســـباب عـــدم االســـتخدام األمثل
لميزانيـــة التدريـــب ببعـــض المنظمـــات أوالً:
عدم االهتمام بدراســـة "االحتياجات التدريبية
الفعلية" للعاملين بالمنظمة من جانب القائمين
علـــى شـــؤون التدريب بأســـلوب علمـــي ،وذلك
يقدم مركز إيكاروس العديد من
البرامج التأهيلية المتخصصة
المعتمدة ،منها خدمات

االستشارات والتدريب في

المجاالت األسرية ،وتطوير

الذات ،والصحة المهنية
ً
واإلدارية،فضال عن برامج

التمكين الشخصي وبرامج

صعوبات التعلم لطلبة المدارس
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بالتنســـيق مع المســـؤولين أو مديـــري اإلدارات
المختلفـــة وبما يتماشـــى مع المســـار الوظيفي
الموضوع لكل موظف منذ تعيينه في المنظمة.
ثانياً :عدم االهتمام الكافي من جانب القائمين
على شـــؤون التدريب بالمنظمـــة بوضع "خطط
تدريبيـــة" ســـنوية تلبـــي كافـــة االحتياجـــات
التدريبيـــة الفعليـــة للعامليـــن علـــى اختـــاف
مســـتوياتهم اإلدارية والفنية .ثالثاً :عدم اهتمام
القائميـــن علـــى شـــؤون التدريـــب بالمنظمـــة
"بتقييـــم البرامج التدريبية المختلفة" بأســـلوب
علمي ســـواء أكانت برامج داخليـــة أو خارجية،
وبما يعظم من االســـتثمار فى العملية التدريبية
فـــي المنظمـــة ،وبما يؤكـــد كفـــاءة وفاعلية تلك
البرامـــج ومردودهـــا اإليجابـــي ســـواء علـــى
اإلنتاجيـــة بالنســـبة للمنظمـــة أوأســـلوب األداء

بالنســـبة للعامليـــن الذيـــن تلقـــوا تلـــك البرامج
التدريبية.
أخي ــر ًا نتع ــرف عل ــى مركز إي ــكاروس والخدمات
التي يقدمها؟
أسست مركز إيكاروس في عام  2015إنطالقاً
مـــن شـــغفي بالمعرفـــة والعلم وضـــرورة نقلهما
بين الناس ،يقدم المركز خدمات االستشـــارات
والتدريـــب في مجاالت مختلفة منها األســـرية،
وتطوير الـــذات ،والصحـــة المهنيـــة واإلدارية،
كمـــا يقـــدم العديـــد مـــن البرامـــج التأهيليـــة
المتخصصـــة المعتمدة من الجهـــات المختصة
للموظفيـــن والباحثيـــن عن العمـــل إضافة إلى
برامـــج التمكيـــن الشـــخصي وبرنامـــج متابعـــة
صعوبـــات التعلم عند طلبة المدارس

رواد أعمــــال مستشــارك القانونــي

تعني كلمة ديالكتيك “ ”DIALECTIQUEفي إحدى معانيها :المراجعة والتطور .واألسلوب
الجدل ــي أو الديالكتيك ــي ه ــو ال ــذي يتضم ــن آراء متعارض ــة أو مختلف ــة به ــدف الوص ــول في
النهاي ــة إل ــى ح ــل توفيق ــي “ ”SYNTHESESفيم ــا بينها  ،ويمكن أن يطلق عليها أيض ًا أس ــلوب
المح ــاورة بالمعنى التقلي ــدي للكلمة ،أي فن النقاش المنظم

القاضي  /إيهاب القوني
المستشار القانوني المنتدب لدى دائرة التنمية االقتصادية

الديالكتيـــك أو الجدلية المادية هي طريقة تفكير
مرنـــة للغايـــة رائدهـــا التأصيل الخـــاق .فعندما
ننادي بفكرة جديـــة أو نؤيد نظرية موجودة ،يجب
أن نفحـــص الفكرة موضوع البحث من كل جوانبها
لكي تكون آراؤنا موضوعية ،بحيث ال نعطي للوقائع
معنى جديداً بغية إدخالها في نظرية قائمة ،بحيث
تبـــدو هذه الوقائع أحيانا كأنها قد أدخلت قســـراً،
وبطريقـــة مصطنعـــة فـــي إطـــار نظـــري معـــروف
مـــن قبل .ويالحـــظ أن الفكر الماركســـي وإن كان
يســـتخدم من بين أفكاره الجدليـــة " الديالكتيكية
" فإنه قد أخذها عن الفيلســـوف األلماني هيجل،
لكـــن هيجـــل كان يـــرى ارتقـــاء الجدلية فـــي عالم
األفـــكار ،فـــي حيـــن أن ماركس الـــذي أخذها عن
هيجل نقلها إلى عالم الماديات.
وباســـتخدام األســـلوب الديالكتيكـــي لفحص مدى
دقـــة مفهـــوم اإلدارة اإللكترونيـــة يتبيـــن أن هـــذا
المصطلـــح أو المفهوم غير دقيق ،حيث يرى الفقه

القانونـــي أن إطالق مفهوم اإلدارة بشـــكل إجمالي
أو بصفـــة عامـــة يجعـــل المفهوم فضفاضـــاً وغير
محدد ،ومن ثم ال يساعد على إعطاء تعريف دقيق
لـــإدارة .وبيان ذلك أن اإلدارة اإللكترونية ال تفرق
بين اإلدارة العامة واإلدارة الخاصة التي تباشـــرها
الشـــركات والمؤسســـات أو قطاع األعمال عموماً
إذ يبقـــى ثمـــة اختـــاف مهـــم بيـــن اإلدارة العامة
والخاصة أو إدارة األعمال من النواحي الآلتية:
 .1إن اإلدارة العامـــة هـــي صميم العمل الحكومي،
باعتبارهـــا أداة لتحقيـــق وظيفـــة الدولـــة ووضـــع
السياســـة العامة لها موضع التنفيذ ،ولذلك فأنها
تتعامل دائما على أســـاس أنها شخص معنوي عام
يملـــك ســـلطات وامتيـــازات ،وال تتعامل كشـــخص
خـــاص إال علـــى ســـبيل االســـتثناء ،كتصرفها في
أموالهـــا الخاصـــة ،فـــي حيـــن أن اإلدارة الخاصة
نشـــاطها يصـــدر عن الفـــرد بوصفه فـــرداً خاصاً
وبغير استثناء من هذه القاعدة.
 .2اختـــاف األهـــداف ،فـــاإلدارة الخاصة تهدف
أساســـاً وبصفـــة أصليـــة إلـــى تحقيـــق أكبـــر قدر
مـــن الربح المـــادي وتعظيـــم اإليرادات ،باســـتثناء
بعض المشـــروعات التي تحقق النفـــع العام ،وهي
المشـــروعات الخاصة ذات النفع العام ،أما اإلدارة
العامـــة فإنهـــا تهـــدف إلى تأديـــة الخدمـــة العامة
وتحقيـــق المصلحـــة العامـــة ويستشـــعر الموظف
الذي يعمل فـــي اإلدارة العامة روح الخدمة العامة
فـــي أدائـــه لمهـــام وظيفتـــه التـــي يؤديهـــا بصفته
(موظفـــاً عاماً) وليس باســـمه وقـــد عبر عن ذلك

ميشـــال دوبريـــه “ ”MICHEL DEBREبقوله  " :أن
الدولة ليســـت صاحبة عمل عادي ،فخدمة الدولة
شرف واســـتعداد ،وعمل الموظف ال يحركه النفع
الخـــاص ،ولذلك فهو جدير بالتقديـــر مقابل هذا
التفانـــي ،ومـــن هنا تأتـــي صلته الوثيقـــة بالقانون
ويؤدي عمله في إطاره ،وإال غدا عمله غير مشروع
وتعـــرض لمختلـــف أنـــواع الرقابـــة ومنهـــا الرقابة
القضائية ،مما يعرضه ويعرض الشخص المعنوي
للمســـؤولية .وينبني على ذلك أن نشـــاط اإلدارات
والمرافـــق العامة وخاصة مرفـــق القضاء ال يمكن
قياس فعاليتـــه بمعيار اقتصادي إذ ال يمكن القول
مثـــا بأن معيـــار الربحية مقياســـاً ألداء اإلدارات
العامة .وحتـــى حينما تقوم الدولة بإنشـــاء مرافق
عامة صناعية وتجارية مثل شـــركات القطاع العام
التـــي تقوم علـــى خدمات الكهربـــاء والمياه والنقل
والمواصالت ال تســـتبعد بشـــأنها فكـــرة الربح أو
تعهد بإدارة مرفق عام إلى إدارة خاصة فإن هدف
المصلحة العامة والخدمـــة العامة يبقى قائماً وال
يتـــوارى ،ألن القطاع العام يشـــارك بطريقة فعالة
في تدعيم االقتصاد القومي“ .
ويترتـــب على التفرقة بين اإلدارة العامة والخاصة
أن الموظفيـــن في مرافـــق الدولة ال يتصرفون كما
يشـــاؤون ،أو أنهـــم أحرار فـــي فعل مـــا يعني لهم،
بـــل يجـــب أن يـــؤدوا أعمالهم فـــي نطـــاق القانون
واللوائـــح الواجبـــة التطبيـــق ،وإال شـــاب عملهـــم
عـــدم المشـــروعية ،مما يعرضهم ويعـــرض الدولة
معهـــم لمختلف أنـــواع الرقابة ،ومـــن بينها الرقابة
القضائيـــة عـــن أعمـــال موظفيهـــا التـــي يؤدونهـــا
بصفتهـــم الوظيفية .وفي هذا الســـياق فقد ابتدع
مجلـــس الدولـــة لجمهورية مصر العربيـــة التفرقة
بين الخطأ الشـــخصي والخطـــأ المرفقي حتى ال
يتقاعـــس الموظف عن اتخاذ القـــرار وحتى تكون
اإلدارة واقفـــة إلـــى جانبـــه إن أخطـــأ وهـــو يؤدي
أعمال وظيفته.
وأمـــام ما ســـقناه من فوارق أساســـية بيـــن اإلدارة
العامـــة والخاصـــة جعلـــت مصطلـــح (إدارة) غير
منضبـــط ودقيـــق للداللـــة على خدمـــات الحكومة
اإللكترونيـــة ،ويعـــد المصطلـــح الدقيـــق للتعريف
بمضمون أعمال الحكومـــة اإللكترونية هو اإلدارة
العامة اإللكترونية .وفي الموضوع كثير من الشرح
يراجع في ذلك:
كتـــاب الحكومـــة اإللكترونية وأثرها علـــى النظام
القانونـــي للمرفق العـــام دكتور داود عبـــد الرازق،
د /عبـــد الفتـــاح بيومـــي النظام القانونـــي لحماية
الحكومـــة اإللكترونيـــة ،والدكتـــور ســـمير تناغوا:
القـــرار اإلداري مصـــدر للحـــق ،والدكتورة ســـعاد
الشـــرقاوي آفاق جديدة أمام المســـؤولية المدنية
بحث منشور
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عمــاد الدين أوبيري
خبير تطوير أعمال

تتميز عن منافسيها؟
كيف ألي شركة أن
َّ
حول هذا السؤال المطروح تقول معظم الشركات َّإنها
تقدم نوعية جيدة للسلع أو الخدمات بأسعار منافسة،
وأن هذه هي المقومات األساسية والشروط الالزمة
َّ
لمنافسة نظيراتها في السوق وحسبّ .إل أن مثل هذه
األجوبة في واقع األمر قد ال تكون مقنعة وال مجدية ،وال
تخبرنا عن األسرار التي تحتفظ الشركات الناجحة بها
في هذا الخصوص .فهذه تعد واحدة فقط من ضمن
المتطلبات العامة ألي مشروع .فكيف ينبغي لنا ً
إذا أن
نجسد هذين العنصرين المهمين بشكل ملموس
ِّ
ضمن تطبيق إستراتيجية مخطط لها بحرفية ضمن
أعمالنا لتحقيق تنافسية عالية وأرباح مجزية؟
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فـــإذا كنت حقاً تمتلك منتجـــات أو خدمات ذات جودة
عالية ،فكيف ولماذا هي الحال كذلك؟ هل لديك مواد
خام أفضل؟ فنّيون أكثر مهارة وخبرة؟ تكنولوجيا أكثر
تطـــوراً؟ وإن كانـــت أســـعارك أفضل ،فلـــ َم؟ وكيف يتم
عرض ذلك؟ أألنك تســـتطيع تقديم خدمات أقل تكلفة
وأحســـن جودة؟ أم لديك القدرة علـــى طرح منتوجات
أو تقديم خدمات بأســـعار أقـــل من تلك التي يطرحها
منافسوك في الســـوق؟ هل لديك طاقة إنتاجية أكبر؟
أم إ ّن النفقـــات العامـــة لديـــك أقـــل؟ أو أل ّنـــك تمتلك
عمليات أكثر كفاءة وإنتاجية؟
فـــإن كنت تظ ُّن أن الخدمة التـــي تقدمها أو أن المنتج
الـــذي تطرحه في الســـوق هـــو األفضل ،فلمـــاذا؟ هل
لديك طريقة أكثر فعالية لإليفاء بمواعيد التسليم بما
في ذلك قدرة لوجيســـتية أكبر؟ وســـائل وطرق أســـرع
وأكثر فعالية؟ هل تمتلك خدمة "ما بعد البيع" أفضل؟
ضماناً أفضل على المنتج بمدة صالحية أطول؟
فـــي الحقيقة األجدر باالهتمام ومـــا يُع ُّد مطلباً حيوياً
لنجـــاح أي عمل هو إيجاد ســـبل "مبتكـــرة" للتم ّيز في
الســـوق .فـــإن تم ّكنـــت مـــن تحديـــد وتعريـــف المزايا
التنافســـية الخاصة بشـــركتك ،فلن يكـــون لمتعامليك
المحتملين إمكانية أكبر للوصول إلى شركتك فحسب،
بل سوف تكون لديهم قدرة أكبر على اختيار منتجاتك
أو خدماتـــك حصراً دون غيرها والدفاع عن أفضليتها
أمام صناع القرار لديهم عند عملية الفرز واالنتقاء.
هـــذه هـــي الجوانـــب األكثـــر أهميـــة لزيـــادة الميـــزة

التنافســـية للشـــركة ،واألســـئلة الحقيقيـــة التي يجب
أن تجـــد لهـــا أجوبـــة صريحة لديك ضمـــن مخططك
التحســـيني "المستمر" لكفاءة أعمالك ونفاذ منتجاتك
وخدماتك إلى السوق!!
مـــن خالل هذه النقاط ســـوف نســـتعرض معـــاً أمثلة
عملية عن المزايا التنافســـية للشركات .وإن لم ينطبق
بعـــض منها علـــى طبيعة عملك ،فإنها ســـوف تعطيك
حتمـــاً نظـــرة تحليلية حول عمـــوم المزايا التنافســـية
وكيفيـــة اســـتخالصها واســـتغاللها بمـــا يتناســـب
وحاجياتك الخاصة.
 1خبرات تقنيــة متخصصــة
قـــد تمتلـــك شـــركتك مهـــارة خاصـــة فـــي تقديم
نـــوع خاص مـــن الخدمـــات أو تصميـــم وطرح نوع
معيـــن مـــن المنتجـــات ،أو لربما كنـــت قد حصلت
علـــى بعض بـــراءات االختـــراع لبعـــض التصاميم
الخاصـــة بمنتجاتـــك ،أو قـــد يكـــون لديك ســـجل
حافـــل بالنجاحـــات في طرح منتجـــات أو خدمات
معينة ،فتلك هي إحدى ســـمات الميزة التنافســـية
المتفـــردة .وعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصر ،فقد
تتخصص شـــركة في تصنيـــع هوائيات االتصاالت
الفضائيـــة ،وقـــد تر ِّكـــز شـــركة أخـــرى علـــى
تخصصهـــا في صناعـــة خزانات الحاســـوب ذات
الصفائـــح المعدنية ،وأخرى فـــي صنع الصمامات
الهيدروليكيـــة لتطبيقات معدات الفضاء .وكما هو

رواد أعمــــال تطويــر الــذات

جلـــي هنا فإنَّ هذه االختصاصات ليســـت من بين
تلـــك التي تجد لها عمي ً
ال أو مشـــترياً على ســـجل
"الصفحـــات الصفـــراء"! لذا فإن هذه الشـــركات
المصنعة تسعى دوماً للدقة في التخصص والتفرد
والبحث عن شـــرائح بعينها مـــن العمالء الدائمين
لتزودهـــم بما يحتاجونـــه وال يجدونه عند غيرهم
مـــن المنتجين .وهذا يســـتحق الجهد والعناء؛ ألنّ
التخصـــص يمكن أن يعطيك ميزة تنافســـية فائقة
وأن يفتـــح لك األبـــواب على مصراعيها ،ويســـمح
لـــك بالنفاذ إلى "الدائرة المغلقة" للســـوق ،بما في
ذلك دوائر صنع القرارات الرئيسة لطلبات الشراء
والمناقصـــات والمشـــاريع البالغـــة األهمية والتي
عادة ما تد ّر أرباحاً طائلة.
 2نظــم متفوقـــة
هـــل بحوزتك معـــدات ذات مواصفـــات ال يمتلكها
منافســـوك؟ ربما كنت قـــادراً حصرياً على تصنيع
قطعة من الصفائح المعدنية بمقاس خاص لـ "50
ً
مثـــا؟ حيث يمكن أن تصبح
بوصـــة ــ بوصة "100
هـــذه القطعة ذات قيمـــة منقطعة النظير إذا ما ت ّم
طرحها في السوق بتكاليف مخفضة للوحدة معززة
بعامـــل ندرتها في الســـوق ،وبذلك يمكنك أن تنفذ
حصرياً إلى شـــريحة كبيرة ومحـــددة من العمالء!
هـــل لديك معدات ال يمتلكهـــا غيرك تجعل اإلنتاج
الخـــاص بك أكثر كفاءة؟ هل لديك آليات أكثر دقة
تم ِّكنـــك من تســـريع سلســـلة اإلنتاج لديـــك؟ تلكم
ال مميزاً
مزايا تنافسية أخرى تجعل من عملك عم ً
وفريداً وأكثر قدرة على التصدي للمنافسين.
وتفــان في الخدمــة
 3تسهيـــل مهــام
ٍ
كل ما يمكنك القيام به أو فعله لتحســـين صورتك
لـــدى المتعامليـــن ســـوف يزيد من فـــرص النجاح
لديـــك  -هـــذا أمر مســـلَّم به  -كاإليفـــاء باآلجال
واحتـــرام مواعيد التســـليم والمهنية في التواصل،
وتذليـــل الصعوبـــات واقتراح حلـــول مبتكرة إذا ما
واجه العميل مشـــاكل من نوع خـــاص ،إضافة إلى
الجديـــة واألريحية فـــي التعامل مع العميـــل ،كلّها
ميـــزات قد ال يجدها في مكان آخر ،والتي ســـوف
تضمن لك والءه الدائم ،واســـتمراريتك في تقديم
خدماتك والقدرة على المنافسة بها.
 4طاقــم مبيعــات وإدارة متميــزة
إن األعمـــال التجاريـــة مثلها مثـــل أي من األعمال
األخرى ،هي أعمال لها صلة مباشـــرة بالتعامالت
الشـــخصية واإلنسانية على المستويات واألصعدة
كافة .فكيفية وأســـلوب تعامـــل موظفي المبيعات
وطاقـــم اإلدارة مـــع المتعاملين قـــد يحدث الفرق.
فلنتخيـــل أن المؤسســـة قد شـــاركت في مناقصة،
وتســـعى إلى الحصول على عقد حول مشروع مهم

للغايـــة جنباً إلى جنب مع شـــركات منافســـة ،وأن
جميع العطاءات تســـاوت وتكافأت! فما يجلب إلى
طاولـــة المفاوضـــات كقول فصل هنا هـــي الكفاءة
المهنية والشخصية والتعامل والمصداقية ،ويمكن
يرجـــح الكفـــة ،ويكـــون بذلـــك ميزة
لـــكل ذلـــك أن ِّ
تنافســـية معتبـــرة وحـــداً فاص ً
ال .كما أن للســـمعة
التجاريـــة والتاريخ المهني الجيديـــن تأثيراً كبيراً،
حيـــث يمكـــن اســـتغاللهما ميـــز ًة تنافســـية ضمن
الخطة التسويقية.
 5احـرص على أن تصبح خبير ًا في المجال
هناك أسواق لبضائع منخفضة التكاليف ،ومنشآت
لكـــن المصنّعين أو
إنتـــاج وتصنيـــع ال حصر لهـــا.
ّ
المتخصصيـــن الذيـــن يعكفون على تطويـــر نماذج
لمنتجـــات متخصصة وفريدة مـــن نوعها هم فقط
من يســـتحوذون على أكبر حصة من الســـوق ،لذلك
فـــإن اختيـــار االتجاه الصحيح يعتمـــد على توظيف
الخبـــرة التراكميـــة والقـــدرات والطاقـــات الكامنة
واستغاللها .اطرح السؤال ع َّما إذا كان هناك توجه
خاص يمكن أن تتخذه شـــركتك تدريجياً من شـــأنه
أن يجلـــب قيمة مضافة إلى الخدمات أو المنتجات
التـــي تقدمهـــا ،وهذا ســـوف يســـاعد علـــى صقل
وترسيخ هوية مؤسسية وعالمة تجارية أكثر قوة.
قدم الخدمات المكملة ذات الصلة
ِّ 6
قـــد يكون العديد مـــن متعامليـــك الحاليين بصدد
اســـتخدام أو طلـــب خدمـــات لهـــا عالقـــة وطيدة
بمنتجك من شـــركات أخـــرى ،هنا يجدر بك النظر
فـــي إمكانيـــة تقديمها أنت ضمـــن باقة الخدمات
ذات الصلة والمك ّملة لما تقدمه من منتج أو عمل.
فمن خـــال تقديم الخدمـــات ذات الصلة ،يمكنك
أيضـــاً تقليـــص األخطـــار المحتملـــة كأن تخســـر

المطلب الحيوي لنجاح أي عمل
هو إيجاد سبل "مبتكرة" للتميز
في السوق ،حيث أن تحديد
وتعريف المزايا التنافسية
ّ
سيمكن
الخاصة بشركتك،

عمالءك المحتملين من الوصول
إلى منتجاتك أو خدماتك دون
غيرها والدفاع عن أفضليتها
متعامليـــك للمنافســـين .فالشـــركة التـــي توفر ولو
توســـع
جـــزءاً من هذه الخدمات اآلن لعمالئك قد ِّ
أعمالهـــا في يـــوم مـــا ،لتزودهم بكافـــة حاجياتهم
وتقصي أعمالك وتزيحها!
إ ّنه من األســـهل بكثير توسيع العالقات التجارية مع
العمالء الحاليين أكثر م ّما هو عليه الحال في إقامة
عالقـــات تجاريـــة مع عمالء جـــدد ،لذلك ال تتردد
في استكشاف مزايا شركتك التنافسية مع عمالئك
الحاليين في المقام األول ،ثم اعمل على تطويرها.
 7اطلب االستشـــارة الالزمــة
ال تتـــوا َن فـــي طلـــب االستشـــارة التخصصيـــة
الالزمـــة مـــن خبـــراء ومتخصصيـــن فـــي المجال،
فهـــم كثر ،ســـواء كان ذلك بالمؤسســـات العامة أو
الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،كمجلس
اإلمارات للتنافســـية أو غيره من المؤسســـات التي
تعنى باألمـــور االقتصادية والتجارية ،حيث يمكنها
تقديـــم المســـاعدة الالزمـــة لتحقيـــق االســـتفادة
الكاملـــة ،ممـــا قـــد يجعل شـــركتك أكثر تنافســـية
لتحصـــل عـــل حصص أكبـــر في الســـوق ولتحظى
بفرص نجاح أوفر
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 ١ 1اخلق بيئة عمل ودية ضمن مساحات جمالية:
اجعــل مقــر العمــل بيئــة جاذبــة للموظفيــن مــن خــال
االهتمــام بالديكــورات واألثــاث والتجهيــزات المكتبيــة
المختلفــة ،فحيــن تخلــق جــواً لطيف ـاً ومريح ـاً ،فــإن
موظفيــك ســيكونون أكثــر حرصــاً علــى الذهــاب
للعمــل كل يــوم ،واحــرص إلــى جانــب هــذا ومــن وقــت
آلخــر علــى كســر الروتيــن مــن خــال تنــاول الطعــام
معهــم أو إجــراء مســابقات ومنافســات خــارج اطــار
العمــل .

5
ناهدة الفطيم

الموظف ــون ركن أساس ــي من أركان نجاح المؤسس ــة،
فوجود موظفين متحمس ــين في شركتك لفترة من
الوقت يعد إضافة ناجحة ألعمالك فهم سيجعلون
تنس أن الموظف الذي
إدارة أعمالك أكثر
ً
إمتاعا .ال َ
يستمتع بالقدوم إلى العمل يعد استثما ًرا مستحقً ا
وعلي ــك أن تغ ــذي ه ــذا الش ــعور لديه ــم باس ــتمرار.
هن ــا نع ــرض علي ــك خم ــس نق ــاط س ــتجعلهم
يش ــعرون بالحم ــاس للذه ــاب إل ــى العم ــل كل ي ــوم:
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 ١ 2كن قائد ًا ملهم ًا
ينظــر الموظفــون إليــك كمثــال وعليــه مــن خــال التفكيــر
اإليجابــي ومنظومــة القيــم التــي تمتلكهــا وتبثهــا فــي
بيئــة العمــل ســيكون لــك تأثيــر ملهــم عليهــم ،وســتصبح
ثقافــة العمــل بأكملهــا أكثــر تحفيــزاً ،اكســر الحواجــز
معهــم وبينهــم ،وحــاول إزالــة أي بيروقراطيــة وانفتــح
علــى األفــكار الجديــدة علــى أي مســتوى كان ،والتنســى
أن عملكــم معــاً كفريــق واحــد يحافــظ علــى حماســة
الموظفيــن وسيشــجع التنافســية فيمــا بينهم.وهنــا تذكــر
أن اإلدارة الســيئة المتعاليــة ســتكون محبطــة للموظفيــن
وطــاردة لهــم.
 3امنحهم مساحة للنمو
مــن الضــروري أن تكــون رؤيــة وخطــة العمــل واضحــة على

كل المســتويات فــي المؤسســة ،فهــذا يعطــي الموظفيــن
الدافــع للعمــل بجديــة أكبــر دون أن يطلــب منهــم ذلــك،
فعندمــا يكــون لــدى الموظفيــن فكــرة عمــا يتــم تقديمــه
أو مــا هــي الحوافــز يصبحــون أكثــر تحفيــزاً .ومــن المهــم
هنــا أن تــزود موظفيــك بالتدريــب الــذي يحتاجــون إليــه
للتقــدم فــي حياتهــم المهنيــة وهــذا يعــزز شــعورهم
بالثقــة واالحتــرام فــي عملهــم.
 ١ 3اعترف بإنجازاتهم
مــن الضــروري أن تُظهــر للموظفيــن الذيــن يعملــون
بجــد امتنانــك وتقديــرك لجهودهــم ســواء باإلشــارة إلــى
مســاهماتهم فــي اجتمــاع مــا ،أو إرســال رســالة بريــد
إلكترونــي للموظفيــن  ،أو تشــكرهم بشــكل شــخصي،
حيــث يقــدر اإلنســان عاليـاً االعتــراف بعمــل أحســنه فــإذا
شــعر أن جهــوده موضــع تقديــر فســيكون مدفوعــاً إلــى
مواصلــة العمــل الجــاد .
 5كافئ موظفيك:
حــاول إعطــاء حوافــز بســيطة عنــد مكافــأة الموظفيــن
المشــاركين بمهمــة تكللــت بالنجــاح ،ليــس مــن الضــروري
أن تكــون المكافــآت ماليــة طــوال الوقــت فهنــاك مكافــآت
معنويــة بســيطة ســتعني لهــم الكثيــر ،وتذكــر :إذا علــم
النــاس أنهــم سـيُكافؤون علــى الوظيفــة التــي أنجزوهــا جيـدًا
فســيكون لهــم دافعيــة أكبــر للقيــام بعمــل جيــد آخــر

رواد أعمــــال مهــارات

4

4

باعتبــارك مــن أصحــاب األعمــال ،فأنــت مطالــب
بالعمــل بكفــاءة علــى مــدار الســاعة ،ولكــن القيــام
بذلــك معقــداً خاصــة فــي حــاالت تعــدد المهــام
واألعمــال ،ومــع ذلــك هنــاك تطبيقــات تم ّكنــك
مــن العمــل بكفــاءة أكبــر.

البحث والقراءة واالطالع على تجارب اآلخرين هي الخطوة األولى على طريق اكتساب المعرفة وتحقيق
النجاح في أي مجال كان ،فيمايلي نقدم لكم خمس ــة كتب عن االس ــتثمار ستس ــاعدك على االس ــتفادة من
خبرات ونصائح وأفكار المستثمرين الناجحين:

المبادئ :الحياة والعمل ــ للمؤلف راي داليو

يصنــف مؤلــف الكتــاب مــن أبــرز المســتثمرين عالمي ـاً ،ويعــرض هنــا ســيرته
الذاتيــة وأســراره وأفــكاره ويوضــح للشــركات واألفــراد الطريــق لتبنــي هــذه
األفــكار التــي تشــتمل علــى مجموعــة مــن القواعــد التــي يمكــن تطبيقهــا فــي
مجــال االســتثمار والعمــل والحيــاة والشــؤون الماليــة بوجــه عــام ،وقــد نُشــره
فــي ســبتمبر عــام  ،2017وقــال عنــه بيــل جيتــس إنــه قــدم لــه "نصائــح ال تُقــدر
بثمــن" ،واختــارت مجلــة "التايــم" مؤلــف الكتــاب "راي داليــو" مــن بيــن 100
شــخصية األكثــر تأثي ـ ًرا فــي العالــم.

1

 ... CAMCARDيســمح التطبيــق بالتقــاط صــورة
لبطاقــات األعمــال وتحميــل جميــع التفاصيــل تلقائيـاً
فــي جهــات اتصــال الهاتــف والبريــد اإللكترونــي،
ويمكنــك مــن إدارة جميــع البطاقــات مــن خــال إضافة
المالحظــات وإعــداد التنبيهــات ،وســرعة البحــث.

التفكير بسرعة وببطء  -من تأليف دانيال كانيمان

مؤلــف الكتــاب حــاز علــى جائــزة نوبــل فــي االقتصــاد عــام  ،2002ويشــرح فيــه
تأثيــر عمليــة التفكيــر علــى النجــاح فــي االســتثمار ،وكيفيــة التفكيــر بعقالنيــة
واتخــاذ قــرارات بعيــداً عــن التحيــزات والمؤثــرات الشــخصية ،وإلــى جانــب
االســتثمار يشــرح دانيــال كانيمــان كيــف يمكــن تؤثــر التحيــزات الشــخصية علــى
حياتنــا اليوميــة وضــرورة محاكمتهــا بحياديــة ،كمــا يعــرض فــي كتابــه للعديــد
مــن القــرارات الماليــة التــي تؤثــر فــي حيــاة الفــرد.

2

 ... WUNDERLISTيســمح للمســتخدمين بــإدارة جميــع
المهــام والمشــاريع ،ويمكــن الوصــول إلــى عــن طريــق
الهاتــف أو الكمبيوتــر أو أي جهــاز لوحــي ،كمــا يمكنــك
ً
أيضــا تخصيــص تنبيهــات للمواعيــد النهائيــة للمهــام
وإضافــة صــور أو محتــوى وســائط أخــرى إلــى قائمتــك.

المالك :كيف تستثمر في الشـــركات التكنولوجية الناشئة ـــ للمؤلف جيسون
كاالكانيس

نشــر هــذا الكتــاب فــي عــام  ،2017وعــرض فيــه المؤلــف وهــو المســتثمر
المعــروف مجموعــة مــن النصائــح حــول كيفيــة تحقيــق أربــاح مــن مــن
االســتثمار فــي الشــركات التكنولوجيــة الناشــئة.
الحيلــة هــي تعلــم كيــف يفكــر المســتثمرون ،يأخــذك  Calacanisإلــى داخــل أذهــان
هــؤالء الماليــن الناجحيــن ،ممــا يســاعدك علــى فهــم كيفيــة تحديــد أولوياتهــم
واتخــاذ القــرارات التــي أدت إلــى أربــاح هائلــة ،يرشــدك الكاتــب خطــوة بخطــوة
خــال عمليــة االســتثمار ،ويكشــف عــن كيفيــة قيــام المســتثمرين الرئيســيين
بتقييــم المشــاريع الجديــدة ،ومــا هــي العوامــل التــي تســاعدهم فــي اتخــاذ
القــرار االســتثماري المناســب..

3

الكتاب الصغير عن االستثمار بالحس العام ــ للمؤلف جاك بوجل

يســجل باســم مؤلــف الكتــاب تأســيس أول صنــدوق للمؤشــرات فــي العالــم،
وفــي كتابــه هــذا يركــز بوجــل علــى اإلســتراتيجيات التــي تم ّكــن المســتثمر مــن
تحقيــق أفضــل عوائــد علــى االســتثمار ،ويعتبــر هــذا الكتــاب مــن أهــم الكتــب
المفضلــة عنــد وارن بافيــت أشــهر مســتثمر أمريكــي فــي بورصــة نيويــورك،
حيــث قــال " يجــب أن يقــرأه المســتثمرون الكبــار والصغــار.

4

 ... LEVERيتيــح تبســيط عمليــة التوظيــف مــن البداية
إلــى النهايــة  ،حيــث يشــمل إدارة المرشــحين ومقابــات
العمــل وتتبــع الســيرة الذاتيــة فــي عمليــة تكامليــة مــع
منصــة لينكــد إن ،كمــا تســاعد لوحــة القيــادة فــي تتبــع
وإدارة كل مــا يتــم نشــره عــن مقــدم طلــب التوظيــف .

 ... CM SECURITYيحتــوي التطبيــق علــى مضــاد
للفيروســات ،و"منظــف" و"ســكانر واي فــاي" ،كمــا
يتيــح التطبيــق إغــاق برامــج معينــة و يفاجــئ أي
شــخص يحــاول الولــوج لتلــك التطبيقــات بالتقــاط
صــورة لــه باســتخدام الكاميــرا األماميــة.
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تكنولوجيـــا

أنس بوخش  ،المؤسس والمدير العام لشركة بوخش براذرز

انعدام الشفافية يشكّ ل توجه المؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي في 2019

ـــــــــ

مــع ازديــاد أهميــة التســويق عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي
واتســاع مــدى تقبلــه ،أصــدرت شــركة "بوخــش بــراذرز" (Bukhash
 )Brothersالرائــدة فــي مجــال االستشــارات والتســويق الرقمــي
وتســويق أعمــال المشــاهير نتائــج اســتطالعها األول تحــت عنــوان
"تســويق الشــخصيات المؤثــرة"  2019-2018حيــث أجــرت مقابالت
مــع  100شــخصية مــن أهــم المؤثريــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة بهــدف الحصــول علــى رؤيــة واضحــة وتحليــل للتوجهــات
الســائدة وفهــم الســلوكيات التــي تتبعهــا الشــخصيات المؤثــرة عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــي.
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وقــد أظهــرت نتائــج البحــث بــأن  % 84مــن الشــخصيات المؤثــرة
ال "تكشــف بطريقــة واضحــة عــن أي عمليــات اندمــاج أو شــراكات
مــع العالمــة التجاريــة أو عــن المحتــوى الخــاص بالعالمــة
التجاريــة" الــذي يتــم نشــره ،فــي حيــن يســتخدم  %44منهــا فقــط
وســم "الشــراكة المدفوعــة" علــى إنســتغرام عندمــا تمولهــا إحــدى
العالمــات التجاريــة .وبالتالــي فــإن انعــدام الشــفافية فــي الكشــف
عــن المحتــوى الخــاص بالعالمــات التجاريــة أو الشــراكات المدفوعــة
أمــر يســتحق االهتمــام ،حيــث أشــار  %61مــن المشــاركين فــي
االســتطالع إلــى أنهــم يوقعــون عقــو ًدا حصريــة مــع عالمــة تجاريــة

تكنولوجيـــــا دراســات وآراء


ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻻ ﻳﻔﺼﺤﻮن ﻋﻦ اﶈﺘﻮى اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.


ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻻ ﻳﻔﺼﺤﻮن ﻋﻦ "اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ".


ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻳﻮﻗﻌﻮن ﻋﻘﻮدً ا ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﳕﻂ اﳊﻴﺎة

ﻓﺌـــﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ



ﺳﻔﺮ وﻣﻐﺎﻣﺮات



أزﻳﺎء



اإلمارات تطلق برنامج مسرعات لتكنولوجيا "بلوك تشين"

ـــــــــ

ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻳﻨﺸﺮون ﻣﺤﺘﻮى
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو
ﺧﺪﻣﺎت أو ﺧﺒﺮات ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺴﺘﻐﺮام ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﻢ.

واحــدة علــى األقــل ،فــي حيــن ذكــر أكثــر مــن 80
مــن المشــاركين فــي االســتطالع بأنهــم يقومــون
بذلــك مقابــل الحصــول علــى منتجــات أو خدمــات
أو خبــرات مجانيــة ،إال أنّ  %24مــن المؤثريــن
قالــوا بــأنّ ذلــك يشــكل مصــدر دخــل رئيســي لهــم،
حيــث يتقاضــى غالبيــة المؤثريــن الذيــن لديهــم
عــدد أقــل مــن المتابعيــن (،)micro-influencers
مبلغـاً يتــراوح بيــن  1000إلــى  2500دوالر أمريكــي
علــى كل منشــور يقدمونــه.
وفــي هــذا الســياق ذكــر أنــس بوخــش  ،المؤســس
والمديــر العــام لشــركة بوخــش بــراذرز ،قائــ ً
ا:
"تعتبــر الشــفافية أمــراً بالــغ األهميــة ،فهــي تتعلــق
بمــدى احتــرام جمهــورك وعــدم محاولــة خــداع
المســتهلك ".وأضــاف فــي تعليقــه علــى نتائــج
االســتطالع" :لقــد كانــت النتائــج مفاجئــة ،لكننــا
نتوقــع بــأن يرتفــع معــدل الشــفافية ألنّ متابعــي
وســائل التواصــل االجتماعــي أصبحــوا أكثــر حنكــة
وذكاء ،وكذلــك الشــخصيات المؤثــرة أصبحت أكثر
جديــة فــي إنشــاء عالقــات موثوقــة وطويلــة األمــد.
أضــف إلــى ذلــك أن لوائــح المجلــس الوطنــي
لإلعــام ،ونظــام منــح التراخيــص للشــخصيات
المؤثــرة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي
دولــة اإلمــارات قــد أثــرا فع ـ ً
ا علــى تنظيــم هــذا
المجــال لجعلــه يتماشــى مــع أفضــل الممارســات
والبروتوكــوالت الدوليــة".
وكشــفت النتائــج اإلضافيــة بــأنّ "نمــط الحيــاة"
جــاء أوالً فــي فئــة التخصــص حيــث يقــوم %68
مــن المشــاركين بنشــر محتــوى ير ّكــز علــى نمــط
الحيــاة ،ويليــه المحتــوى الخــاص بالســفر ()%58
واألزيــاء ( .)%50كمــا ظهــر بــأنّ اإلنســتغرام هــو
المنصــة المفضلــة بــا منــازع ،بينمــا أكــد %52
مــن المشــاركين بأنهــم مرخصيــن بشــكل رســمي
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
%

أطلق مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة اإلمارات برنامج مسرعات التعامالت الرقمية "بلوك تشين"،
بمشاركة مجموعة من المتخصصين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص ومزودي حلول تكنولوجيا
"بلوك تشين" ،وذلك بمقر المركز في منطقة .2071
يهــدف البرنامــج األول مــن نوعــه فــي دولــة اإلمــارات الــذي يتــم تنظيمــه بالتعــاون مــع المنتــدى االقتصــادي
العالمــي ،إلــى توفيــر منصــة الختبــار أطــر حوكمــة تكنولوجيــا "بلــوك تشــين" وتطويــر البنيــة التحتيــة
والتشــريعات واللوائــح التنظيميــة لتوظيــف التكنولوجيــا الحديثــة فــي هــذا القطــاع الناشــئ ،الــذي يعــد
مــن أبــرز مجــاالت عمــل المركــز ،إلــى جانــب قطاعــات الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة والطــب الدقيــق.
ويســهم برنامــج المســرعات بتطويــر مجموعــة أدوات ألفضــل الممارســات فــي مجــال توظيــف تكنولوجيــا
"بلــوك تشــين" فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة ،بمــا فــي ذلــك خدمــات التنقــل والبيــع بالتجزئــة والخدمــات
الحكوميــة ،مــن خــال تحديــد أبــرز التحديــات الحاليــة ،واســتخدام أدوات "بلــوك تشــين" إليجــاد حلــول لهــا.

أبل تدخل على خط البث التدفقي لتنافس "نتفليكس" و"أمازون

ـــــــــ

تعتزم أبل اطالق منصة للبث التدفقي وأخرى لأللعاب وستكون خدمة "أبل تي في "+متاحة في األول من
نوفمبر/تشـــرين الثاني  2019في أكثر من مئة بلد بســـعر  4,99دوالرا في الشـــهر وستعرض خدمة "أبل"
مسلســـات درامية وكوميدية وأفالما وأعماالً وثائقية فض ً
ال عن برامج لألطفال لتنافس بذلك عمالقي
البث التدفقي "نتفليكس" و"أمازون".
وقال زاك أمبورغ مســـؤول الفيديو لدى "أبل"" ،مع "أبل تي في" ســـنقدم قصصاً أصلية من أفضل العقول
وألمعهـــا وأكثرها إبداعاً ونحن على ثقة بأن المشـــاهدين ســـيجدون برنامجهـــم أو فيلمهم المفضل عبر
خدمتنا" .وأشارت "أبل" إلى أن الزبائن الذين يشترون هاتف "آي فون" أو أجهزة "آي باد" و"آبل تي في" و
"آي بود تاتش" و"ماك" سيحصلون على هذه الخدمة مجانا لمدة سنة.
و انطلقت مؤخراً خدمة األلعاب "أبل أركايد"موفرة ألعاباً حصرية لمستخدمي األجهزة النقالة والحواسيب
المكتبية بتكلفة شهرية  4,99دوالراً وتتيح أكثر من  100لعبة مصممة ألجهزة "أبل" في  150دولة.
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سيارة "لوتـس إيفايــا" الجديــدة الخارقـــة تصــل اإلمـــارات

ـــــــــ

تعزيزاً لحضور عالمة "لوتس" في المنطقة ،ت ّم الكشـــف عن ســـيارة "إيفايا" ( )LOTUS EVIJAخالل
فعالية حصرية أقيمت في مركز "لوتس دبي" باإلمارات ،وتتمتّع ســـيارة "إيفايا" التي تتســـع لشخصين
فقـــط بتصميم فريد وتكنولوجيا مبتكـــرة ،وتقدم إبداعاً تقن ّياً بامتياز ومثاالً على الهندســـة المبتكرة
والبراعـــة الفريـــدة التي لطالما كانت جز ًءا من هوية "لوتس" العريقة .ومع أداء ال مثيل له وقدرة عزم
صافية تصل إلى  2,000حصان ،تعتبر "لوتس إيفايا" أقوى ســـيارة إنتاج مصادق عليها لالســـتخدام
على الطرقات في العالم .وقد ت ّم تصميم وهندســـة الســـيارة في المملكة المتحدة ،في حين أنه سيتم
إنتاجها ابتدا ًء من العام المقبل في مدينة "هيثل" البريطانية حيث المقر الرئيسي لعالمة "لوتس" منذ
عام  .1966وسيقتصر إنتاج هذا السيارة الحصرية جداً على  130وحدةٍ فقط.

الجامعة األمريكية في رأس الخيمة تحصل
علـــى اعتماد مجلـــس االعتمـــاد األمريكي
للهندســـة والتكنولوجيـــا لثالثـــة برامـــج
جامعية"

ـــــــــ

حصلت ثالثـــة من برامج الجامعـــة االمريكية في رأس
الخيمة األكاديمية وهي الهندســـة الكهربائية ،وهندسة
البترول ،والهندسة الكيميائية على اعتماد هيئة اعتماد
الهندســـة التابعة لمجلس االعتماد األمريكي للهندســـة
والتكنولوجيـــا ( ،)ABETالذي يُعتبر جهة عالمية مانحة
لالعتمـــاد لبرامـــج الكليـــات والجامعـــات فـــي العلـــوم
التطبيقية والطبيعية ،والحوسبة ،والهندسة ،والتقنيات
الهندسية.
ويضمـــن الحصـــول علـــى اعتمـــاد مجلـــس االعتمـــاد
األمريكي للهندسة والتكنولوجيا ( )ABETتلبية البرامج
الجامعيـــة للمعاييـــر المطلوبة لتخريج أفـــراد على أت ّم
االستعداد لخوض غمار العمل في مجاالت تقنية بالغة
األهمية تمهد الطريق في االبتكار والتقنيات الناشـــئة،
يخـــص الرفاهية
وتتو ّقـــع احتياجـــات الجمهـــور في ما
ّ
والسالمة.
بالتالي ،تكون الجامعـــة األمريكية في رأس الخيمة قد
حصلـــت حالياً على اعتماد مجلـــس االعتماد األمريكي
للهندســـة والتكنولوجيا ( )ABETلبرامـــج البكالوريوس
التســـعة التابعة لكلية الهندســـة والتي تشـــمل هندســـة
الحاســـوب ،وهندســـة االلكترونيـــات واالتصـــاالت،
والهندســـة المدنيـــة والبنيـــة التحتية ،وعلم الحاســـب
اآللي ،والهندســـة الصناعيـــة ،والهندســـة الميكانيكية،
والهندســـة الكيميائية ،والهندسة الكهربائية ،والهندسة
البترولية.
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اليوسف موتورز تطلق "إم جي  "5سيارة السيدان فائقة األداء

ـــــــــ

احتفلت شـــركة اليوســـف موتورز بالذكرى السنوية األولى لتعيينها موزّعاً حصرياً لعالمة "إم جي" بإطالق
سيارة "إم جي "5الجديدة كلياً في اإلمارات العربية المتحدة ،وتجمع "إم جي  "5سيارة السيدان المدمجة
والجديـــدة كل ّيـــاً أفضل الميزات ما بين التصميم الرياضي ،والرحابة ،والتكنولوجيا المتط ّورة ،مما يجعلها

األنسب للعمالء الذين يريدون اقتناء سيارة مميزة بمواصفات فائقة.
وتملـــك "إم جـــي  "5مجموعـــة كبيرة من الميـــزات والتجهيزات المتطـــورة مثل نظام المعلومـــات والترفيه
المتصل بشاشة قياس  10.1بوصة تعمل باللمس ،وميزتي  Apple CarPlayو .Android Autoوتو ّفر السيارة
ّ
ميزة التنبيه الخلفي عند ركن السيارة وكاميرا بزاوية رؤية  360درجة من أجل السالمة القصوى ،إضافة
عال من راحة البال ،تأتي "إم
إلى فتحة سقف بانورامية ،ومقاعد قابلة للضبط كهربائياً .وللتّمتّع بمستوى ٍ
ست سنوات.
جي  "5مع ضمانة الصانع لمدة ّ

تكنولوجيــا

شــــــركات

"كاسيو" و"إيفرالست"تطلقان مجموعة ساعات اللياقة البدنية

ـــــــــ

نيكون تكشف النقاب عن إصدارها الجديد S Z 85 MM F/ 1.8

ـــــــــ

اســـتقبلت أســـواق الشـــرق األوســـط ثمرة تعاون "كاســـيو" مع العالمة التجارية
األســـطورية لرياضة المالكمة "إيفرالســـت" ،الطراز G-SHOCK GBA-800EL-
 4Aمن مجموعة ساعات اللياقة البدنية  ، G-SQUADوتحمل هذه الساعة التي
تتميز بلونها األحمر غير الالمع الذي ي ّذكر بقفازات المالكمة شعار "إيفرالست"
الشهير المحفور على خلفية الساعة المصنوعة من الستانلس ستيل وكذلك على
قرص وحزام الســـاعة ،وتحتوي على تقنية "بلوتوث" وميزة تتبع الخطوات وشعار
"خيار األبطال" ( )LCDكلما تم تنشيط إضاءة "الليد" (.)LED
وستتوفر ساعة  GBA-800EL-4Aفي كافة متاجر "جي-شوك" في دولة اإلمارات
بسعر  645درهماً غير متضمن ضريبة "القيمة المضافة" (.)VAT

أعلنت شركة نيكون الشرق األوسط م.م.ح عن إضافة جديدة إلى عدسات S-Line
مـــع إطـــاق عدســـات نيكـــور  . Z 85mm f/ 1.8 Sوتمتـــاز هذه العدســـة الممتازة
المتوســـطة المقربـــة بتحقيق أقصى اســـتفادة مـــن نظام تثبيت نيكـــون  Zالجديد
المحســـنة لألفالم
لتحقيـــق أفضـــل أداء متميز مع ثبات فائق الدقة وميزات بوكيه
ّ
والصور الثابتة عالية الجودة.
تعد عدســـات نيكور Z 85MM F/1.8 Sالمدعومة من نظام تثبيت  Zالذي يســـتخدم
بالكامل التثبيت الكبير ومسافة الحافة القصيرة للسماح بدخول أكثر للضوء واحد من
العدسات السريعة والعملية للغاية للتصوير الفوتوغرافي للصور .وعلى عكس العدسات
العادية ،مع نيكور ، Z 85MM F/1.8 Sيمكن الحفاظ على اإلضاءة الطبيعية المحيطية
عن طريق تلقي كمية الضوء بدقة في جميع أنحاء اإلطار ،وتلتقط هذه العدسة ميزات
بوكيه الجمالية ذات عمق طبيعي على عكس األجهزة الذكية.

دي إتش أل إكســـبريس تحيك زي ًا صديقـــ ًا للبيئة من عبوات
المياه البالستيكية المستعملة

ـــــــــ

كشفت دي إتش أل إكسبرس ،عن مبادرة لتحويل المخلفات الضارة بالبيئة
إلى خيوط بوليســـتر يمكن اســـتخدامها لصناعة زي موحـــد صديق للبيئة
مخصـــص للموظفين لديها ،وذلك في إطار برنامج الشـــركة لحماية البيئة
" "GoGreenالرامـــي إلـــى الحد مـــن االنبعاثـــات الضارة بالبيئـــة في قطاع
الخدمات اللوجستية في المنطقة.
تتركـــز عملية إعادة التدوير في تحويل المخلفات إلى خيوط قابل للحياكة
 Waste2Weaveومـــن ثـــم إلـــى مالبس قابلـــة لالرتداء .وعلى ســـبيل المثال،
يحتـــاج بنطال "دي إتـــش أل" إلى نحو  23عبوة بالســـتيكية لصناعته ،و19
عبـــوة لحياكة قميص ،و 9عبوات لصناعة قبعة .ويجري خالل هذه العملية
ضغط العبوات البالســـتيكية وتدويرها بسرعة عالية عبر فوهة تشبه دش
االســـتحمام ،للحصول على خيوط الفيســـكوز ،والتي تســـتخدم في حياكة
األنسجة تمهيداً لتحويلها إلى مالبس قابلة لالرتداء.
تطبـــق "دي إتـــش أل" مبادراتها في دولة اإلمارات بدايـــ ًة ،قبل تعميمها في
دول المنطقة .ومن المقرر أن يرتدي  2500من عمال التوصيل ذلك الزي
الموحد ،فيما ســـتعمل المبادرة على إعادة تدوير نحو  510آالف عبوة مياه
بالستيكية كل عام.
41 | RAKBUSINESS

سياحــــة

راكي فيليبس ،الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

ً
عاصمة للسياحة الخليجية
رأس الخيمة

ـــــــــ

لـــم يأتي من فـــراغ اختيار إمـــارة رأس الخيمة كعاصم ًة للســـياحة
الخليجية خالل االجتماع الرابع ألصحاب السمو والمعالي الوزراء
المســـؤولين عن الســـياحة بمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية،
الـــذي انعقـــد مؤخراً فـــي العاصمة العمانية مســـقط ،فقد تمكنت
رأس الخيمة خالل الســـنوات القليلة الماضية من ترسيخ وجودها
كوجهـــة جاذبة لفئات مختلفة من الســـياح بفضل ماتوفره من تنوع
طبيعي وتاريخي وتراثي ،إلى جانب ماتمتلكه من فنادق ومنتجعات
عالميـــة رائدة .وحيث أنهـــا تحتضن جبل جيس أعلـــى قمة جبلية
في الدولة مع أطول مســـار انزالقي في العالم فقد أصبحت وجهة
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عالمية رائدة في ســـياحة المغامرات ،يقصدها عشاق اإلثارة من
مختلف الدول.
وفـــي هذا الســـياق أكد راكـــي فيليبـــس ،الرئيس التنفيـــذي لهيئة
رأس الخيمة لتنمية الســـياحة ،أن قطاع الســـياحة في إمارة رأس
الخيمة شهد تطورات كبيرة في جميع المرافق ،حيث ساهمت رؤية
وتوجيهات صاحب الســـمو الشيخ ســـعود بن صقر القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة ،في وضع اإلمارة على خارطة
السياحة العالمية .وأضاف أن هذا االختيار يضع علينا المزيد من
التحديات المتمثلة في مواصلة تطوير هذا القطاع.

سياحـة

تطـويـر

جوائز تؤكد التميز
جوائز "جلوبـــال تريند  "2019و"دبليو ثري
"2019
وتأتـــي جهـــود هيئة رأس الخيمة لتنمية الســـياحة
بالتعاون مع كافة شـــركائها اإلستراتيجيين لتترجم
التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ سعود
بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد
حاكـــم إمـــارة رأس الخيمة ،على اعتبار الســـياحة
ركناً أساســـياً من ركائز إستراتيجية النمو والتنويع
االقتصادي إلمـــارة رأس الخيمة وتعزيز حضورها
بقوة على خارطة السياحة العالمية .
وقـــد حصـــدت الهيئـــة فـــي الســـابق العديـــد من
الجوائـــز المختصة في قطاع الســـياحة والســـفر،
وهاهـــي مؤخـــراً تحصـــد الجائزتيـــن الذهبيـــة
والفضية خالل حفل توزيع جوائز "جلوبال تريند"،
المســـابقة التي تديرها وتح ّك ُمهـــا رابطة الجوائز
الدوليـــة ( ،)IAAإضافة إلى جائزتين فضيتين من
جوائـــز "دبليو ثـــري" وذلك عن حملتهـــا الترويجية
العالمية "اكتشـــفت رأس الخيمـــة" .وفازت الحملة
بالجائـــزة الذهبيـــة عن فئة "الفاعلية التســـويقية"
والجائزة الفضية عن فئـــة "الحملة المتكاملة" من
جوائـــز "جلوبال ترينـــد" ،وجائزتيـــن فضيتين عن
فئتـــي " أفضل حملـــة متكاملـــة" و " أفضل فعالية
تسويقية " من جوائز "دبليو ثري" ،برنامج الجوائز
العالمي الذي يحتفي بالتميز الرقمي عبر المواقع
اإللكترونيـــة المتميزة؛ والتســـويق عبـــر اإلنترنت؛
والفيديـــو؛ والمواقـــع اإللكترونيـــة المخصصـــة
للهواتـــف المتحركة  /التطبيقـــات والمحتوى على
شبكات التواصل االجتماعي.
وقال راكـــي فيليبس ،الرئيس التنفيذي لهيئة رأس
الخيمـــة لتنميـــة الســـياحة .." :يأتـــي الفـــوز بهذه
الجوائـــز تأكيداً علـــى جهودنا المســـتمرة لتحقيق
أهـــداف إســـتراتيجية "الوجهـــة "2021 - 2019
باســـتقطاب  1.5مليـــون زائر لإلمـــارة بحلول عام
 2021و 3ماليين بحلول عام ."2025
مغامرات على أعلى جسر معلق في اإلمارات
واســـتكماالً لمـــا بدأتـــه الهيئة من ترســـيخ حضور
جبل جيس كوجهة بارزة لعشـــاق اإلثارة والمغامرة،
افتتحت مؤخراً "جولة منزلقات جبل جيس " وذلك
بالتعاون مع شـــركة تورو فيردي ،والتي توفر سبعة
مســـارات انزالقية ترتفع فوق المنحدرات واألودية
المذهلـــة فـــي جبل جيس وترتبط بواســـطة تســـع
منصـــات مختلفـــة ،وتمتـــد المســـارات االنزالقية
الســـبعة على مســـافة إجمالية قدرها خمسة كليو
مترات (تتراوح مســـافة كل منهـــا بين  337متر و1
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كيلـــو متر) بمتوســـط ســـرعة تبلغ  60كليـــو متراً في
الســـاعة ،حيـــث ســـيحلق المغامـــرون خـــال الجولة
ليجـــدوا أنفســـهم علـــى جســـر معلق بطـــول  15متر،
والذي يعد األعلى من نوعه في دولة اإلمارات العربية
المتحدة بارتفاع  1250متراً عن مستوى سطح البحر
و 300متر عن األرض .وتتطلب المرحلة األخيرة من
المغامـــرة عبور هذا الجســـر المعلـــق لمواصلة جولة
المسار االنزالقي إلى خط النهاية.
ويؤكد فيليبس  .." :ال شـــك أن إمارة رأس الخيمة
تحظـــى بشـــعبية واســـعة فـــي المنطقـــة كمركـــز
للمغامـــرات في أحضان الطبيعـــة الخالبة ،ونؤمن
بـــأن إضافة منتجات جديدة ومبتكرة يمثل عنصراً
جوهريـــاً لتلبيـــة احتياجـــات األعـــداد المتناميـــة
مـــن زوار اإلمـــارة ،ال ســـيما أولئـــك الباحثين عن
المغامرات الشـــ ّيقة وعشاق النشاطات الرياضية.
ونحـــن علـــى ثقة بـــأن "جولـــة المســـار االنزالقي"
ســـتجذب عشـــاق المغامرات من مختلف األعمار
في الدولة وخارجها".
ويذكـــر أن هنـــاك العديـــد مـــن التجـــارب المثيرة
ســـتكون بانتظار عشـــاق المغامرة والتي ســـتطلق
خـــال الربـــع الرابـــع مـــن  ،2019ومنهـــا مغامرة
( )BULL MAZEفي جبل جيس ،والتي ســـتضم 35
عائقـــاً معلقاً في الهواء موزعـــة على ثالثة طوابق
بارتفـــاع  20متـــراً ،لتتيـــح لهـــم إطـــاق قدراتهم
وتحدي أنفســـهم .أما المغامرة التالية في المنتزه
فهي مغامرة القفـــز الحر ( )BUNGEEعلى ارتفاع
 1,500متر فوق ســـطح البحر ( 23متر فوق سطح
األرض) ،حيث سيســـتمتع المغامرون ب  8متر من
القفز الحر و  15متر من القفز المحدد.
ومؤخـــراً تم افتتـــاح مركز االســـتقبال الجديد في
جبـــل جيـــس ،والذي يطـــل على مناظـــر بانورامية
مذهلـــة لجبـــال الحجـــر .وتتـــم عملية التســـجيل
واطـــاع المشـــاركين علـــى إرشـــادات الســـامة
وتزويدهـــم بالمعـــدات الالزمة لمغامرتـــي " جولة
منزلقـــات جبل جيس " و "جبـــل جيس فاليت" في
مركز االستقبال الجديد.

إمارة رأس الخيمة ،تعتبر األكثر
ً
تنوعا في منطقة الخليج لما

تقدمه من تجارب ومعالم سياحية
عالمية المستوى ،األمر الذي
مكنها من تعزيز مكانتها على
خريطة السياحة العالمية باعتبارها

ً
نموا في المنطقة
الوجهة األسرع
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وبإمكان الزوار حجز تذاكر "جولة المسار االنزالقي
في جبل جيس" عبر الموقع اإللكتروني JEBELJAIS.
، AEويبلـــغ ســـعر التذكـــرة  295درهماً للشـــخص
الواحـــد أيـــام األحـــد واألربعـــاء والخميـــس ،و345
درهماً للشخص الواحد يومي الجمعة والسبت.
رأس الخيمة أيقونة احتفاالت رأس الســـنة
الميالدية
ومنـــذ العام  2018باتـــت رأس الخيمة على أجندة
الزوار الســـتقبال الســـنة الميالدية الجديدة حيث
ســـجلت اسمها كوجهة عالمية بارزة في احتفاالتها
المبتكرة باســـتقبال رأس السنة الميالدية وسجلت
فعالياتهـــا أرقـــام عالمية فـــي موســـوعة جينيس،
واليـــوم العمل قائم على قدم وســـاق لتنظيم حدث
يســـجل فـــي ذاكـــرة ) (#RAKNYE2020اســـتثنائي
ضيـــوف االمارة ،ومن المنتظر أن يكون أكثر تميزاً
وإبداعاً الستقبال العام الجديد  ،2020عبر تنظيم

حدث تتكامل فيه فنون وتقنيات األلعاب النارية مع
عـــروض الليزر ،وستشـــهد االحتفاالت اســـتخدام
طائرات ضوئية بدون طيار إلبداع تأثيرات بصرية
غير مســـبوقة تبـــدأ بالعـــد التنازلي لبدايـــة العام
الجديد و تنتهي برســـم معالم إمـــارة رأس الخيمة
في ســـمائها مقترناً باأللعاب الناريـــة ،إضافة إلى
استخدام تقنيات األلعاب النارية اليابانية ألول مرة
في المنطقة ،فـــي خطوة تطمح إلى تحقيق أرقام
قياسية جديدة لرأس الخيمة في "غينيس لألرقام
".القياسية
وتزداد احتفاالت رأس الســـنة الجديدة  2020في
رأس الخيمة ســـحراً وتألقاً مع تنظيم حفل غنائي
مميـــز بحضور نخبة من أشـــهر المطربين العرب،
وســـتتاح للعائـــات فرصـــة االســـتمتاع بمجموعة
متنوعـــة مـــن األنشـــطة المناســـبة لجميـــع أفـــراد
األســـرة ،بمـــا في ذلـــك األطفال في ثـــاث مواقع
رئيسية مخصصة للجمهور و العائالت على امتداد

سياحـة

الساحل البحري المقابل لجزيرة المرجان.
ومجـــدداً ،ســـتكون "جزيـــرة المرجـــان" فـــي رأس
الخيمة المنطلق الرئيســـي للعروض  ،حيث ستنار
الســـماء بأضواء األلعاب النارية التي ستنطلق من
داخل البحر .ويمكن مشـــاهدة هـــذه العروض من
العديـــد من المواقـــع ،بدءاً من "جزيـــرة المرجان"
ووصوالً إلى "قرية الحمرا".
وتتعـــاون العديـــد من الهيئـــات الحكومية في رأس
الخيمـــة لتنظيم هذا الحدث الكبير ،ومنها شـــركة
"مرجـــان" ،والقيادة العامة لشـــرطة رأس الخيمة،
والمكتـــب اإلعالمي لحكومـــة رأس الخيمة ،وهيئة
رأس الخيمـــة لتنميـــة الســـياحة ،وغرفـــة رأس
الخيمـــة ،ودائـــرة الخدمـــات العامـــة وبلدية رأس
الخيمة ،وشركة الحمرا للتطوير العقاري وغيرها.
نصـــف ماراثـــون رأس الخيمـــة" يعـــود إلى
اإلمارة في  21فبراير 2020
ولعشاق النشـــاطات الرياضية تســـتعد هيئة رأس
الخيمـــة لتنميـــة الســـياحة إمـــارة رأس الخيمـــة
وشـــركة "آر ســـي إس ســـبورتس آنـــد إيفنتـــس" ،
ِّ
المنظم الجديد للحدث ،الستقبال "نصف مارثون
رأس الخيمـــة" فـــي جزيـــرة المرجان في نســـخته
الرابعة عشر يوم  21فبراير  2020ويمتد لمسافة
 21.1كلم ،وبإمـــكان العدائيـــن المحترفين والهواة
اآلن التســـجيل في أسرع نصف ماراثون في العالم
للمشـــاركة في ســـباقات مختلفة مصممة لتناسب
كافة القدرات ،واختبار تجربة ال تنســـى في موقع
مذهل وستســـتضيف جزيـــرة المرجان الســـاحرة
والمطلـــة علـــى الشـــواطئ الرائعة لشـــبه الجزيرة
العربيـــة الفعاليـــة الرياضيـــة ،حيـــث ســـيحظى
المشـــاركون بفرصة االســـتمتاع بالمناظر الخالبة
للشـــواطئ الرمليـــة ومياهها المتأللئـــة على طول
مضمار السباق.
وقد جرى تعديل مســـار الســـباق الـــذي يمتد على
طـــول ســـاحل جزيـــرة المرجـــان ،ذات المناظـــر
الطبيعيـــة األخّ ـــاذة ،بحيـــث يكـــون خطـــا البداية
والنهايـــة علـــى مســـافة قريبـــة من قرية الســـباق،
األمـــر الـــذي يتيح للجمهور أن يكونـــوا على مقربة
أكثـــر من المضمار والتم ّكن من تشـــجيع الع ّدائين
بشكل أفضل .كما إن المسار المع ّدل يم ّكن اإلدارة
األفضل للحافالت التي ستعمل على نقل الع ّدائين
المشـــاركين في ســـباقات البدل من نقاط التبديل
عند مسافة  5كم و 15كم إلى قرية السباق.
وتـــم اختيـــار عالمة "خومـــا" التجارية اإلســـبانية
كـــراع تقني
المتخصصـــة بالتجهيـــزات الرياضية
ّ
ِ
لنصـــف الماراثون الذي يتم ّيـــز بمعاييره العالمية.
باســـتخدام أحدث التقنيات ،حيـــث توفر قمصان
( )MESHالقماشية الخفيفة من "خوما" ()JOMA

مســـتويات فائقـــة من التهويـــة ما يؤمـــن للعدائين
الشـــعور بالحيوية خالل الســـباق ،كمـــا يوفر طوق
القميص المســـتدير وتصميمه النحيف راحة أكبر
وأدا ًء عالي الجودة.
ومـــن الجدير ذكـــره أن القيمة اإلجماليـــة للجوائز
قـــد ارتفعـــت إلـــى  1,219,000درهماً وســـوف يتم
تقسيمها وتوزيعها على الع ّدائين األوائل في جميع
فئات السباق.
مطار رأس الخيمة الدولي وشراكة استثنائية
مع طيران "سبايس جت"
واليوم يتحضر مطـــار رأس الخيمة الدولي ليكون
بمستوى الطفرة االقتصادية والسياحية في اإلمارة
وســـيصبح وجهة لعدد من شـــركات الطيران التي
ستســـهل حركـــة الســـياح والمقيميـــن والمواطنين
مـــن و إلى رأس الخيمة ،ومؤخـــراً تم عقد اتفاقية
شـــراكة مع خطوط الطيران الجديد "سبايس جت
ســـيتم بموجبها تشـــغيل رحالت مباشـــرة منتظمة
بيـــن مطار انديرا غانـــدي الدولي ،نيودلهي ومطار
رأس الخيمة الدولي بدءا من شهر ديسمبر ،2019
إذ ســـيتم تســـير خمس رحالت في االســـبوع ومن
المستهدف زيادتها تدريجيا.
وقـــد صـــرح المهندس الشـــيخ ســـالم بن ســـلطان

تطـويـر

ً
انسجاما مع إستراتيجية الوجهة
 2021-2019تبقى أهم
األولويات هي تنويع المنتج
السياحي في اإلمارة على
نحو مستدام بهدف جذب 1.5
مليون زائر بحلول عام  2021و3
ماليين زائر بحلول عام 2025
القاســـمي ،رئيـــس دائـــرة الطيـــران المدني رئيس
مجلـــس إدارة مطار رأس الخيمـــة الدولي قائال" :
نحن نعمل بشـــكل مســـتمر من أجل تحسين تجربة
المســـافرين وإضافـــة المزيـــد مـــن الوجهـــات من
وإلى رأس الخيمة .وســـوف تُشـــكل هذه الشراكة
اإلستراتيجية إضافة مهمة لخدمة الجالية الهندية
الكبيـــرة من المقيميـــن ورجال األعمـــال في إمارة
رأس الخيمـــة بالوضـــع بعين االعتبار ميزة شـــبكة
الرحالت المكثفة لطيران ســـبايس جت عبر مطار
رأس الخيمة الدولي الذي ينمو بشكل سريع كأحد
المطـــارات المختارة للعديد من شـــركاء الخطوط
الجوية .ونتطلع إلى الترحيب بضيوف سبايس جت
وتقديم تجربة مميزة لهم في المطار"
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تجربة مثيرة للخيال تقتحم حدود الطبيعة ،أنتم على
موعد معها في كونراد المالديف جزيرة رانغالي ،المنتجع
الفاخر والمبتكر ،حيث يتخطي الحدود في تجارب السفر
التي تثري الضيوف ،مع برنامج جديد مصمم بهدف
تحسين التجربة الشاملة لنزالء فيال موراكا.
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وهناك سيقدم المنتجع "ذا واندررز" مجموعة من
التجارب تعد الخيار األمثل لعشاق الجرأة والمغامرة
الراغبين في استكشـــاف أراضي المالديف بحرية
واختبـــار طبيعة حياة ســـكانها من دون المســـاومة
علـــى الراحة أو الرفاهية .وتعكـــس هذه التجارب
الرائعـــة ثقافة البلـــد التي تقـــدم للضيوف فرصة
مميـــزة لتوســـيع آفاقهم من خالل رحالت تجســـد
المعنـــى الحقيقـــي لالستكشـــاف .وتتضمـــن هذه
التجـــارب" :منزلـــك في جزر المالديـــف" ،و "ص ّور
فيلماً عن البيئة" ،و"ســـماء مليئة بالنجوم" ،و"أفالم
تحـــت ضـــوء القمـــر" وغير ذلـــك الكثيـــر ،وقد تم
تقديم مجموعة التجارب هذه بعد دراسة حديثة لـ
"هيلتون أونورز" ،برنامج والء الضيوف من هيلتون
الحائز على العديد من الجوائز .وخرجت الدراسة
أن  %88من ســـياح منطقة آسيا والمحيط الهادئ
يرون أنه بحبهم للســـفر يعبرون عن أنفســـهم ،وأن

القـــدرة على استكشـــاف مناطـــق وثقافات جديدة
ليســـت مجرد جـــزء من خط ســـير الرحلـــة ،لكنه
جزء أساسي يحقق وجودهم ،وين ّمي االنفتاح على
العالم من حولهم.
تجارب "ذا واندررز" ..منزلك في المالديف
ســـيعيش الضيوف الراغبيـــن باختبار نمط الحياة
في المالديـــف عن كثب تجارب أصيلة مع "منزلك
فـــي المالديف" ،وهـــي تجربة حصريـــة تقوم على
التنقـــل بين الجزر وتص ّور ســـحر جـــزر المالديف
بشـــكل أبعد من الشاطئ من خالل زيارة العائالت
المقيمة ومنـــازل أعضاء فريق المنتجع في الجزر
المجاورة ،وســـتتاح للضيوف فرصـــة التواصل مع
أعضاء فريق المنتجع وعائالتهم وتذوق المأكوالت
التقليديـــة والتجـــول فـــي الجزيـــرة وذلـــك برفقة
الخادم الشخصي لفيال موراكا.

سياحــة

وجهتــي

على مقربة من أعماق المحيط الهندي
أمـــا لعشـــاق المغامـــرة واالستكشـــاف والمهتمين
بالحيـــاة البرية فيمكنهم عيـــش دور صانعي أفالم
وثائقيـــة ليوم واحد ،مع تجربة "صـــ ّور فيل ًما حول
البيئـــة" حيـــث ســـيتعرف الضيـــوف علـــى أعماق
المحيـــط الهنـــدي بالغـــوص أو الغطـــس بصحبة
مرشـــدين فـــي المحيـــط مع طاقـــم الفيلـــم الذي
ســـيتولى مهمـــة توثيـــق هـــذه اللحظـــات المميزة.
وتعتبـــر هذه التجربة الفريـــدة مثالية للضيوف من
جميـــع األعمار وســـيقوم فريق العمـــل إعداد فيلم
خـــاص بكل ضيف ألخذه معه كتذكار يبقى ســـنينًا
طوال.
ليال هادئة ولحظات حالمة
بليـــال هادئة
يتيـــح موقع مـــوراكا المنعـــزل التمتع
ٍ
مثاليـــة لتأمـــل النجوم ،ومـــع تجربة "ســـماء مليئة
ســـيتمكن الضيوف من استكشاف جزيرة
بالنجوم"
ّ
رانغالـــي بعد حلول الظالم مع نزهـــة في الطبيعة
بصحبـــة المرشـــد الخـــاص ،بينما يمكنهـــم ً
أيضا
اختيار التمتع بهذه التجربة من شرفة الفيال.
سيســـتمتع الضيوف في تجربة "أفالم تحت ضوء
القمر" بمشـــاهدة أفالمهم المفضلة على الشرفة
الرئيسية للفيال وهم جالسون على أكياس القماش
فائقـــة الراحـــة تحت أضـــواء النجـــوم ومع صوت
أمواج البحر.
عش المغامرة فوق الماء وتحته
تعد موراكا أول مسكن من نوعه تحت الماء وتجسد
هذه الفيال مفهوم االبتكار في التصميم والتجارب،
حيـــث تتيح لهم تخطي كل الحدود ورســـم مســـار
رحلتهـــم الخاص نحو االكتشـــاف .وتقـــدم موراكا
خدمة خاصة وشخصية ضمن طابقينُ :علوي فوق
الماء وســـفلي تحت أعماق المحيط الهندي ،حيث
تتوفر مجموعة واسعة من التجارب واألنشطة إلى
جانب فريق من الخـــدم والطهاة ،متيحة للضيوف
التمتع برحلة غامرة إلى واحدة من أجمل الوجهات
فـــي العالم .كما تم إعداد تجـــارب إضافية خارج
القائمة لنزالء موراكا

تمتــد فيــات كونــراد رانغالــي آيالنــد المالديــف علــى طــول  500متــر داخــل المحيــط الهنــدي وتوفــر
زتيــن
مجموعــة كاملــة مــن وســائل الراحــة ،اســتمتع ،فــوق الميــاه ،بمنطقتَ ــي المعيشــة وتنــاول الطعــام
ّ
المجه ْ
وحمــام مــع حــوض اســتحمام
فــوق أحــد أكثــر أماكــن اإلقامــة (ريزيدنــس) الحصريــة فــي العالــم ،وغرفتــا نــوم
ّ

مواجــه للمحيــط ،وخــادم خــاص علــى مــدار الســاعة ،وطــاهٍ خــاص ،ومــدرب لياقــة بدنيــة متــاح عنــد الطلــب
وعالجــات المنتجــع الصحــي (الســبا).
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