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عبــد اهلل بــن محمــد القاســمي

يواكــب النهضــة الشــاملة التــي تشــهدها رأس الخيمــة

كلمــة

رئيس التحرير

رأس الخيمــــــة
خطى ثابتة نحو رؤية 2030
مضى عام  2018وما م َّر به من أحداث اقتصادية ،وما تم إطالقه من مشـــاريع في أرجاء الوطن كافة اســـتكماالً
وتعزيزاً لتقدم اإلمارات في مسيرتها نحو المستقبل ،وذلك من خالل المراجعة المستمرة للخطط على مختلف

المشرف العام

الشيخ محمد بن كايـد القاسمـي
رئيس التحريــر

د .عبدالرحمن الشايب النقبي
مدير التحريــر

عائشة عبيـد العيـ ــان
هيئة التحرير

د .عبدالحليم محيسن
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

الصعد .لتتبوأ اإلمارات بعد ذلك المراكز العالمية المتقدمة على الدول التي ســـبقتنا في النشـــأة والممارسات،
ُ
وعلى رأس هذا التقدم قيادةٌ هاجسها األول هو الوطن.
وهـــا هـــي رأس الخيمـــة تنطلق في رؤيتهـــا  ،2030وتضعها علـــى أرض الواقع ،وذلك من خـــال تنفيذ عدد من
المبـــادرات اإلســـتراتيجية لعـــدة جهات حكومية .فقد قامت هيئـــة المناطق االقتصادية بإطالق إســـتراتيجيتها
الصناعية ،وهيئة تنمية الســـياحة بإطالق إســـتراتيجيتها السياحية للسنوات القادمة فض ً
ال عن موائمة مختلف
الدوائر الحكومية ألهدافها اإلستراتيجية مع رؤية اإلمارة وتشكيل الفرق المختصة لتو ّلي التنفيذ.
كما شهدت اإلمارة نشاطاً اقتصادياً يمهد للمستقبل من ناحية تعزيز االستقرار الكلي في األداء االقتصادي ،مما
يؤدي إلى تطور اإلمارة مستقب ً
إطار من الثبات واالستدامة .فقد أظهرت مؤشرات التنوع واالستقرار لهيكل
ال في ٍ
الناتج المحلي ارتفاع هذه المؤشرات مع العديد من اقتصادات المنطقة ،حيث بلغت قيمته نحو  ،%64مقارنة مع
 %51للدولة ،ومؤشر التقلب في معدل النمو السنوي نحو  %1مقارنة مع  %11للدولة وذلك للفترة .2018 – 2010
وقد جســـدت هذه الخصائص نفســـها من خالل ارتفاع معدل النمو االقتصادي السنوي باألسعار الجارية للفترة
المذكـــورة إلـــى  %5.9لإلمارة مقارنة مع  %3.2للدولة ،ويضـــاف إلى ذلك ما تتمتع به اإلمارة من انضباط مالي
ونقدي شـــهدت به المؤسســـات الدولية المعنية ،حيث قامت ســـتنادر وبور بتثبيت تصنيفها لإلمارة عند A/A-1
وفيتش عند  A/Aمما وضعها في مراتب متقدمة عن بعض الدول الخليجية.
ويشـــكل اعتمـــاد اإلمـــارة بشـــكل كبير على قطـــاع الصناعـــات التحويلية أحد أهـــم عناصر قوة ومتانـــة االقتصاد
فـــي اإلمارة إذ يســـاهم بنحـــو  %26من الناتج المحلـــي .وتتميز اإلمارة بمناطق اقتصادية حـــرة رائدة وفعالة ذات
إستراتيجية صناعية حديثة ومتطورة مع تكلفة ممارسة األعمال أقل بنحو  25%عن المناطق المماثلة ،فض ً
ال عن
وجود أكثر من  750مصنع, ،ونحو  14,000منشأة في المناطق االقتصادية وفي الدائرة ما يقارب  23,000منشأة.
وقد اســـتمرت اإلمارة في التوســـع في تأســـيس وتهيئـــــة وتطوير المناطق الصناعية لغرض اســـتهداف وجذب
الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة  ،مع بناء شراكات مستدامة مع الشركات الصناعية العالمية من أجل
جذبهـــا لالســـتثمار في اإلمارة مع تبنـــي منهجية التجمعات الصناعيـــة (  )INDUSTRIAL CLUSTERSمن أجل
تعميق التشابك الصناعي وتطوير الصناعات الناشئة.
وشـــهد القطاع الســـياحي خالل الســـنوات الماضية نمواً الفتاً وكبيراً ،مما أدى إلى ارتفاع مســـاهمته في الناتج
المحلـــي مـــن نحو  % 3عـــام  2015إلى نحو  % 5عـــام  2017ويتوقع أن يصل إلى  10%خالل الســـنوات القادمة.
وتشـــير التوقعات إلى أنه في العام  2021ســـيزداد عدد الغرف الفندقية إلى نحو  12ألف غرفة (بلغت في عام
 2015نحو  5400غرفة) ،وأن عدد السياح سيرتفع من نحو مليون سائح في العام  2018إلى نحو  3ماليين خالل
األعوام القادمة .كما أكدت اإلمارة مكانتها كأســـرع وجهة ســـياحية نمواً في المنطقة من خالل عرض محفظتها
الغنية بالمعالم والتجارب األصيلة ضمن األســـواق المســـتهدفة اإلقليمية والدولية ،ومن تطلعها لزيادة االستثمار
فـــي الفنادق ورفع عدد الغرف الفندقية ،وزيادة الشـــراكات اإلقليمية والعالميـــة المتينة لتحقيق النتائج المرجوة
للقطاع السياحي ،إضافة إلى إطالق عدة مشروعات سياحية خالل الفترة المقبلة.
شكراً لكل من ساهم في هذه اإلنجازات وسهر على تحقيقها.
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 المتنـــوع 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).

تتقدم أسرة دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة وأسرة تحرير مجلة راك بزنس
بأحر التهاني والتبريكات
للشيخ

محمـــد بن كايــد القاسمــــي
رئيس دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

بمناسبة حصوله على درجــة الماجستيـــر
في اإلستراتيجية من كليــة الدفــاع الوطني لدولة اإلمـــارات

المحتـويات
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عبد اهلل بن محمد القاسمي
جروف فيلج ...تعزز مستقبل سوق
التجزئة في المراكز المجتمعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلمسة نيوزيلندية وليس بعيد ًا عن طبيعة
المجتمع والذوق العام المحلي ،يعدكم مركز
جروف فيلج بتجربة جديدة في رأس الخيمة.
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األ

عما

ل.
عمــاد الديـن أوبيــــري
رأس الخيمة وجهة مثالية
لمشاريع تقنية المعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس الخيمة توفر مناخ ًا مزدهر ًا
لتكنولوجيا المعلومات وبيئة مفضلة
للعيش والعمل والفكر واإلبداع.
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أكثر من مجرد مصنع فهو منشأة
متكاملة تتصدى لعملية تصنيع
بطاريات صناعية عالية األداء وفق ًا
للمواصفات والمعايير األوروبية.

ت.

رأس الخيمة تحصد جوائز تميزها
كوجهة سياحية رائدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فازت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة"
للسنة الثانية على التوالي بجائزة "أفضل
وجهة لسياحة المغامرات في الشرق األوسط
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تنظيم التجارة اإللكترونية
خطوة نحو المستقبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسعى دائرة التنمية االقتصادية إلى تنظيم
كل ما يتعلق بممارسة األنشطة االقتصادية
في اإلمارة ،وذلك في ظل التوجه العالمي
المتزايد نحو التجارة اإللكترونية.

مارك ستيفنسون
إترنتي تكنولوجي ...العب رئيس
في سوق الطاقة العالمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منتجع ليغوالند "ماليزيا"
يحتضن أول وجهة بحرية تفاعلية بنظام ليغو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األول من نوعه في آسيا ويوفر المنتجع
المغامرة والتعليم والمرح لرحالت
يومية مليئة بالحركة والمتعة.

Transguard_Living

TransguardLiving

بانورامــا اقتصاديــة

أكثر من نصف مليون درهم
إيرادات معرض "لمســات وطنيــة"

بانوراما
اقتصادية

ـــــــــ

نج ــح مع ــرض «لمس ــات وطني ــة» ف ــي دورت ــه الرابع ــة
عل ــى كورني ــش القواس ــم ب ــرأس الخيم ــة ف ــي تحقي ــق
نتائـــج إيجابيـــة ملموســـة تمثلـــت بدايـــ ًة فـــي رفـــع
إيـــرادات المشـــاركين فـــي المعـــرض مـــن أصحـــاب
مشـــاريع رخـــص الغـــد التابعـــة لدائـــرة التنميـــة
االقتصاديــة فــي ظــل اإلقبــال الكبيــر مــن المواطنيــن
والمقيميـــن والســـياح طيلـــة فتـــرة المعـــرض
لالس ــتفادة م ــن الع ــروض التجاري ــة المطروح ــة ف ــي
 58جناحـــاً مشـــاركاً بالمعـــرض (41رخصـــة غـــد
مش ــاركة ،و 17رخص ــة تجاري ــة ش ــملت أرب ــع رخ ــص
مـــن خـــارج اإلمـــارة) ،وقـــد أدت هـــذه الزيـــادة فـــي
ع ــدد زوار المع ــرض إل ــى تحقي ــق إي ــرادات إجمالي ــة
بلغ ــت نح ــو  545أل ــف دره ــم ،بزي ــادة نس ــبتها %5.5
مقارن ـ ًة بإيــرادات المعــرض الــذي تــم تنظيمــه خــال
العـــام المنصـــرم .وحرصـــت الدائـــرة علـــى تنويـــع
الفعالي ــات المصاحب ــة للمع ــرض الس ــتقطاب اهتم ــام
العائـــات واألطفـــال حيـــث تـــم تنظيـــم مســـابقات

لألطفــال ،وألعــاب خفــة ،وفقــرات مــن تــراث مختلــف
الجالي ــات ،وأخ ــرى ش ــعبية .وأك ــد محم ــد المحم ــود
 نائ ــب مدي ــر ع ــام الدائ ــرة بالوكال ــة ومدي ــر إدارةتطويــر األعمــال  -إن تنظيــم هــذا المعــرض هــو دعــم
ألصحـــاب المشـــاريع الوطنيـــة وتحفيزهـــم لعـــرض
منتجاتهـــم ،لـــذا حرصـــت الدائـــرة علـــى اختيـــار
منطقـــة كورنيـــش القواســـم إلقامـــة المعـــرض لمـــا
تتمتـــع بـــه هـــذه المنطقـــة مـــن حيويـــة وإقبـــال مـــن

اقتصاديـة رأس الخيمـة تعـزز العالقـة مع الكنيسـة المصريـة القبطيـة

ـــــــــ

معالي محمد عبد اهلل القرقاوي

افتتــاح مركـز الثـورة الصناعيـة الرابعـة في دولـة اإلمــارات

ـــــــــ

افتتحــت حكومــة اإلمــارات بالتعــاون مــع المنتــدى االقتصــادي العالمــي،
مؤخــراً مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي دولــة اإلمــارات فــي منطقــة

 2071بأبــراج اإلمــارات بدبــي ،ليكــون المركــز األول مــن نوعــه فــي
المنطقــة والخامــس عالمي ـاً ضمــن شــبكة مراكــز المنتــدى االقتصــادي

فــرص ،وبنــاء نمــاذج عمــل جديــدة تعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة

ورســم مالمــح مســتقبل العالــم.

ومخرجــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة لبنــاء مســتقبل أفضــل للمجتمعــات.

ويهــدف المركــز إلــى إعــداد خطــط وسياســات وتطويــر حلــول ألبــرز
التحديــات المســتقبلية فــي المنطقــة والعالــم ،بمــا يواكــب المتغيــرات
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العالميــة المتســارعة ومســتجدات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

وأكــد معالــي محمــد عبــد اهلل القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء
لتطويــر نمــاذج عمــل جديــدة تعتمــد علــى التكنولوجيــا ومخرجــات الثــورة

العالمــي الهادفــة لتطويــر حلــول للتحديــات المســتقبلية وتحويلهــا إلــى

أخبــار وفعاليــات

والمســتقبل ،أن دولــة اإلمــارات تســاهم بفاعليــة فــي الجهــود العالميــة

الصناعيــة الرابعــة بمــا يعــزز موقعهــا كشــريك فاعــل ومؤثــر فــي تشــكيل
وأضــاف القرقــاوي إن افتتــاح مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي دولــة
اإلمــارات يعكــس مكانــة الدولــة كمركــز عالمــي رائــد فــي مجــال الثــورة

الصناعيــة الرابعــة.

تزامنـــاً مـــع احتفاالت الدائرة بعام التســـامح ،بادرت اقتصادية رأس الخيمـــة إلى تنظيم زيارة
ودية إلى الكنيســـة المصريـــة القبطية تعزيزاً للمســـؤولية المجتمعية وتحقيقاً لقيم التســـامح
بيـــن األديـــان ،وجـــاءت الزيارة بهدف التعـــرف على مرافق الكنيســـة والترحيـــب بهم في رأس
الخيمة ،والبحث عن ســـبل التعاون المســـتقبلية بين الطرفين .استقبل القس بوال األورشليمي
مدير ومســـؤول الكنيســـة وفد الدائرة معبراً عن سعادته وأسرة الكنيســـة بهذه الزيارة ،مؤكداً
أن دولة اإلمارات قدمت رســـالة للعالم حول التعايش الســـلمي واألخوة اإلنســـانية حيث تمثل
نموذجـــاً إيجابيـــاً وقدوة رائعة في التســـامح مع جميع الجاليات ،حيـــث كانت الدائرة من أوائل
الجهات المبادرة في تعزيز قيمة التسامح بين الديانات بزيارتها إلى الكنيسة .وأشارت عائشة
عبيـــد العيـــان ،مديرة مكتب االتصال المؤسســـي بأن زيارة الكنيســـة جـــاءت ضمن خطة عام
التسامح لتعزيز قيم التسامح لدى الموظفين وإظهار سمات المجتمع اإلماراتي كمجتمع سلمي
وحضاري يسعى لتعزيز مبادئ االحترام بين الثقافات واألديان السماوية.

العائـــات والســـياحَ ،
وشـــ َكر المحمـــود كل الجهـــات
الحكومي ــة الت ــي ش ــاركت ف ــي ه ــذا المع ــرض وه ــي
إدارة الشـــرطة المجتمعيـــة ،والمؤسســـة العقابيـــة
واإلصالحيـــة ،وإدارة الشـــرطة الســـياحية ،وإدارة
الدفـــاع المدنـــي ،ولجميـــع الرعـــاة الذيـــن ســـاهموا
كذلـــك فـــي إنجـــاح هـــذا المعـــرض وهـــم مصنـــع
أســـمنت االتحـــاد ،ومطبعـــة البـــرج ،ومركـــز رأس
الخيمـــة للدراســـات واإلحصـــاء.

انخفاض شكــاوى
المستهلكيــــــــــن
بنسبة  % 37فـي
رأس الخيمــــــــة

ـــــــــ

أشـــار فيصـــل عليـــون،
مديـــر إدارة الرقابـــة
والحمايـــة التجاريـــة
بالوكالـــة بـــأن شـــكاوى
فيصــل عليــون
المســـتهلكين خـــال
الربـــع األول للعـــام الجاري قـــد انخفضت بنســـبة  %37مقارنة
بنفـــس الفترة من العام الماضي ،حيث تصدرت شـــكاوى األمانة
والمصداقيـــة المرتبة األولى بقائمة شـــكاوى المســـتهلكين التي
بلغت ( )112شكوى ،تلتها شكاوى العقود وقد شملت ( )11شكوى،
ثم شكاوى الضمانات ،واألسعار ،وشكاوى عامة ،و 4شكاوى من
العالمـــات التجارية .وذكـــر عليون ،بـــأن اإلدارة تتخذ عدداً من
اإلجراءات لحل مشـــكالت التي تواجه المســـتهلكين ،مثل تنفيذ
زيـــارة تفتيشـــية للمحل المقدم شـــكوى ضده ومعرفـــة تفاصيل
الخالف بين األطراف ،وإلزام المنشـــأة بكتابة تعهد بعدم تكرار
الســـلوك المخالف ،وتجميد الرخصة .كما تحرص الدائرة على
إيجـــاد حلول ودية ترضي المســـتهلك دون الحاجة إلى إجراءات
المذكورة سالفاً ،وقد بلغ عدد الحاالت التي تم إنهاؤها ودياً 91
حالة ،وبالمقابل لم تقبل  13حالة أخرى الحلول الودية لتســـوية
تحســـن جذري في المكون
المشـــكلة.في الواقع ،يبدو أن هناك ّ
الفرعـــي لإلنفاق الحكومي مقابل اســـتقرار في المك ّون الفرعي
لطلبات العروض الجديدة".
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بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

"جلسة تحت غافة" تجود ب 30مقترح ًا ومبادرة

ـــــــــ

د .عبدالرحمن الشايب النقبي

تزامناً مع الفعاليات التي تنظمها اقتصادية رأس الخيمة في عام التسامح ،نظمت الدائرة مبادرة "جلسة
تحت غافة" ،والتي تم من خاللها تنظيم جلســـة عصف ذهني بحضور مدراء اإلدارات ورؤســـاء األقســـام
والخبراء والمستشـــارون ،وذلك للخروج بمقترحات وتوصيات لتطوير العمل االقتصادي في رأس الخيمة
من خالل قنوات التواصل الفعالة في الدائرة ،بما فيها برنامجها اإلذاعي "االقتصادية في أسبوع" الذي
أطلقتـــه الدائـــرة في مطلع شـــهر فبرايـــر الماضي .جاءت المبـــادرة تقديراً لرمز التســـامح في اإلمارات
والمتمثل في شـــجرة الغاف .وأشـــار د .عبدالرحمن الشـــايب النقبي مدير عام الدائرة إلى أن الجلســـة
خرجت بــــــــــ  30فكرة تنوعت بين أفكار إســـتراتيجية وتشـــغيلية تسعى لتطوير العمل في الدائرة وتنظيم
العمل االقتصادي لما فيه مصلحة المتعاملين والشـــركاء ،حيث شـــهدت جلســـة العصف الذهني تفاع ً
ال
إيجابيـــاً بيـــن المشـــاركين للخروج بمبادرات نوعية مختلفة على مســـتوى إمـــارة رأس الخيمة ،وهي تمثل
نوعـــا مـــن أنواع التحفيز الذهني للموظف للتفكير خارج الصندوق بأفكار إبداعية وابتكارية تســـاعد في
عملية التطوير والتحسين المستمر ،وأضاف إلى أن الجلسة ستعمم على كافة وحدات الدائرة التنظيمية
لتكرارها للخروج بنتائج ملموسة كما جاء في الجلسة األولى في كافة مجاالت وجوانب عمل الدائرة.

مطارات دبي تكــرم شركاء التميـــــز

ـــــــــ

دبي اإلســالمي
يضـع خطـة الستـحوا ذ على نور بنك

ـــــــــ

يســـتعد بنـــك دبـــي اإلســـامي ،لالســـتحواذ على
نور بنـــك ،ما يعزز مكانة دبـــي كعاصمة لالقتصاد
اإلســـامي ويؤســـس أقـــوى مجموعـــة مصرفيـــة
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في المنطقة.
عقـــد مجلـــس إدارة بنك دبي اإلســـامي اجتماعه
بتاريـــخ  ،09/06/2019وقـــرر رفـــع توصيـــة إلـــى
الجمعية العمومية للبنك للنظر في االستحواذ على
جميع أســـهم نور بنك ( )%100وذلك بعد الحصول
على كافة الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية
المختصـــة ،وإتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية الالزمة
بشـــأن أعمال التقييم وف ًقا ألحكام قانون الشركات
التجاريـــة .وبعـــد اإلنتهـــاء من عملية االســـتحواذ،
ســـيتم دمج وتوحيـــد عمليات نور بنـــك ضمن بنك
دبي اإلسالمي.
ً
وقـــال بيان للبنك مؤخـــرا :إن تاريخ وجدول أعمال
ً
مشـــتمل على شـــروط
إجتمـــاع الجمعية العمومية
وتفاصيل عملية االســـتحواذ ،ســـيتم اإلعالن عنها
بعد الموافقة عليها من الجهات الرقابية المختصة،
وتعرف دولة اإلمارات العربية المتحدة بــــأنها تقع
في المركز الرئيســـي لالقتصاد اإلسالمي ،وسوف
يعـــزز هـــذا اإلعالن ،إضافـــة إلى دعمـــه لألجندة
يستعد بنك دبي اإلسالمي
لترسيخ مكانته كواحد من أكبر
البنوك اإلسالمية في العالم
بموجودات مجتمعة تبلغ حوالي
 275مليار درهم إماراتي
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االقتصادية للبالد ،دور دبي كمركز عالمي للتمويل اإلســـامي مما يتيح المزيد من االســـتثمار والنمو في
القطاعات الرئيسة التي تقود دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقال محمد إبراهيم الشـــيباني ،رئيس مجلس إدارة "بنك دبي اإلســـامي"" :لقد حقق بنك دبي اإلسالمي
نجاحـــا على مر الســـنوات األخيرة ،نتيجة لإلســـتراتيجية الناجحة التي جعلت البنك يتفوق على الســـوق
ً
ويلعب دو ًرا محور ًيا في تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتمويل اإلسالمي .ويعد هذا
االستحواذ خطوة أخرى في خططنا الرامية إلى التوسع في المنطقة وخارجها".
وقال الدكتور عدنان شلوان ،الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي اإلسالمي"" :إن عملية االستحواذ على
نور بنك تتماشـــى مع إســـتراتيجية النمو المنضبطة والمرنة التي تحقق التوازن المثالي بين حركة النشاط
االقتصادي في السوق واهتمامات المساهمين .لقد كنا دائ ًما منفتحين للنمو العضوي وغير العضوي طالما
كانـــت الربحية والعوائد محمية .وســـتتيح لنـــا اقتصاديات الصفقة الفرصة لالســـتفادة من أوجه التعاون،
ال ســـيما كفـــاءة التكلفة ،والرقمنـــة ،وتطوير المنتجات واألعمـــال ،واألهم من ذلك تجربـــة المتعاملين

كرمت مطارات دبي الشـــركات الفائزة ببرنامج
(جوائـــز مطارات دبي للتميز) للعام  2019وهي
الجوائـــز التـــي تعتبـــر األولـــى من نوعهـــا على
مستوى الشرق األوســـط ،وتأتي تقديراً اللتزام
شركات الطيران وأصحاب االمتيازات ومزودي
الخدمـــات بتحســـين الخدمـــة وتقديـــم تجارب
استثنائية للمسافرين عبر مطارات دبي.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد
آل مكتـــوم رئيس هيئـــة دبي للطيـــران المدني،
رئيس مؤسســـة مطـــارات دبي الرئيـــس األعلى
الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة،
أن العمل بروح الفريق الواحد هو سر من أسرار
نجـــاح قطـــاع الطيران فـــي دبي مشـــيراً إلى أن
نتائـــج هـــذا النجـــاح حصدها جميـــع الالعبين
في هذا القطاع الحيـــوي الذي يخدم االقتصاد
العالمي والحضارة اإلنسانية ككل.
وقال ســـموه ":لقد اســـتثمرنا مليارات الدراهم
طـــوال الســـنوات الماضيـــة مـــن أجـــل االرتقاء
الدائم بنوعية الخدمات التي نوفرها لشـــركات
الطيـــران ومـــزودي الخدمـــات والمســـافرين،
ونعمل بقـــوة لتحقيق رؤيتنا الهادفـــة إلى تغيير
مفاهيـــم الســـفر العالميـــة بمـــا يتناســـب مـــع
عالمتنـــا التجاريـــة الجديـــدة وتلبيـــة توقعـــات
المسافرين."...
وأضاف ســـموه ":مـــن هنا فأن مطـــار دبي الدولي
لم يعد مجرد مكان يســـتخدمه المســـافر للوصول
إلـــى وجهته ،وإنما هـــو مركز يصـــل العالم ببعضه
البعض ويوفر لمســـتخدميه خيارات ال تضاهى ان
كان فـــي مجال رحالت الربط ،أو المبيت والترفيه
وتذوق افضل األطعمـــة على اإلطالق .نحن نموذج
مصغـــر عن مدينـــة دبي التـــي يتطلع إليهـــا العالم
كأيقونـــة وبالتالـــي ال يمكننـــا إال أن نكـــون مثلها".

منذر بن شكر الزعابي

أول مبنى أخضـــر يرى النور قريب ًا في إمــارة رأس الخيمــة

ـــــــــ

كشـــف منذر بن شـــكر الزعابي ،المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة ،عن تشـــييد أول مبنى يطبق الئحة
المباني الخضراء في اإلمارة ،ويوفر مختلف المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات العمالء في بيئة مثالية
لتحقيـــق المزيـــد من التطور وتعزيز مســـيرة النهضة التي تشـــهدها اإلمارة في ظل توجيهات صاحب الســـمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة ،ومتابعة واهتمام سمو الشيخ محمد
بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ،رئيس المجلس التنفيذي لإلمارة.
المبنى المنفذ من قبل إدارة المشـــاريع في الدائرة ،ســـيضم العديد من المرافق المصممة بشكل عصري ومنها
مركز ســـعادة المتعاملين ،و 8غرف تداول عقاري ،وقاعات خاصة لمراجعة مهندســـي إدارة المباني ،واســـتراحة
و«كافتيريـــا» داخليـــة وخارجية .ويتميز بقدرة اســـتيعابية كبيـــرة ،إذ يحتوي على « 53شـــباك خدمة» في الطابق
األرضي ،و 332مقعد انتظار .كما خصصت مناطق انتظار خاصة بأصحاب الهمم ،وكبار المواطنين ،والسيدات.
ويوفر المبنى أجهزة الدفع اآللي والدرهم اإللكتروني وصراف آلي و  190موقف سيارات ،ومواقف مخصصة
لسيارات األجرة «التاكسي» ،وألول مرة سيتم توفير خدمة اإلنترنت «الواي فاي» للمتعاملين.
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عبد اهلل بن محمد بن صقر القاسمي:

يواكــب النهضــة الشــاملة التــي تشــهدها رأس الخيمــة
حوار :خــولة إبراهيــم

ماتـــزال رأس الخيمة تســـتكمل فسيفســـاء تميزهـــا وتقدمها بعد أن للمركز في شـــهر ســـبتمبر المقبل بعد أن تم االفتتاح التجريبي في
قطعت أشـــواطاً واســـعة فـــي تقديم خبـــرات ترفيهية اســـتندت إلى شـــهر مارس الماضي ،ويتابع بالقول ":تتمحور فكرة المشروع حول
مقوماتهـــا الطبيعية وموقعها اإلســـتراتيجي ،فبعد احتضانها للعديد اســـتخدام الحاويـــات الحتضان عـــدد من أبرز العالمـــات التجارية،
من العالمات الفندقيـــة الفاخرة واألماكن الترفيهية الراقية ومراكز صحيـــح قد يكون تحويل الحاويات إلى مـــول متكامل فكرة متداولة،
التســـوق الضخمـــة وبعد تخطيهـــا حاجز المليون ســـائح فـــي العام لكـــن مايميزنـــا هو تحويلها إلـــى مركز مجتمعي يوفـــر خدماته على
المنصرم ،هاهي تســـتعد لتقديم تجربة تســـوق فوق العادة في مركز اختالفها في مكان واحد مفعم بالعصرية ،يتألف المركز من طابقين
جروف فليج الذي يجمع البســـاطة بالرقي ويتوســـد مدخل كورنيش على مســـاحة إجماليـــة تبلغ  6800متر مربع ،بينما بلغت المســـاحة
القواسم ليشكل لوحة فنية مبدعة من خالل تفرده بأسلوب المعمار المؤجرة  5200متر مربع ،توزعت على  33محل مختلف المســـاحة،
وقد اســـتخدمنا أكثر عن
المفعم بالحيوية واألناقة.
 250حاوية من حجم 40
قدم وتـــم تعزيزها ببعض
مجلـــة راك بيزنـــس
ً
ً
ً
تماشيا
متسارعا
نموا
قطاع التجزئة يشهد
مواد البنـــاء األخرى ،كما
التقـــت الشـــيخ عبـــد اهلل
مع النهضة الشاملة التي تشهدها رأس
تم مراعاة إجراءات األمن
بـــن محمـــد بـــن صقـــر
والســـامة والحفاظ على
القاسمـــــــــــــــي ،الرئيـــس
الخيمة في مختلف القطاعات السياحيــــة
البيئة ،وقد اســـتثمرنا في
التنفـــذي لمجموعـــــــــــــة
والعقاريــــــــــــــــــة
والتجاريــــــــــة
والصناعيـــــــــة
المشـــروع مايقـــارب 60
ماستر لالستثمار للتعرف
مليون درهم".
أكثر علـــى هـــذه التجربة
ً
تفصيـــا حول المركز ":مـــن المنتظر أن
وماستضيفـــــــــه لمجتمـــع رأس الخيمـــة .وبدايـــة تحـــدث عن فكرة ويضيـــف الشـــيخ عبد اهلل
المشـــروع قائ ً
ال" :فـــي الوقت الذي أصبح فيـــه العالم قرية صغيرة ،يشـــكل المركز وجهة جـــذب عصرية ألهالي رأس الخيمة والســـياح
أصبحـــت تجـــارب الشـــعوب فـــي مرمى القاصـــي والدانـــي ،وبدأت مـــن داخل وخارج اإلمارات ،فهو يتمتـــع بموقع حيوي في واحدة من
التجـــارب المبتكـــرة تنتقل عبـــر المحيطات والقـــارات لتؤكد وحدة أكثر المناطق حيوية عند مدخل كورنيش القواسم ويطل على الخور
التوجهـــات اإلنســـانية التواقة لكل ماهو مميز ،وضمن هذا الســـياق والجبال ،ويتصل مباشـــرة بفندق رأس الخيمة الذي يعد أقدم فندق
يأتي مشـــروع جـــروف فليج الذي يحمـــل لمســـة نيوزيلندية بإضافة فـــي اإلمارة ،كما ســـيكون علـــى مقربة من أرقى الوجهـــات الفندقية
راعـــت طبيعـــة المجتمـــع والـــذوق العام المحلـــي ،وبعـــد أن أجرينا كالهلتون ومانغروف".
دراســـات الجدوى الخاصة بالمشـــروع دفعتنا النتائـــج كافة للمضي وعن خصوصية غروف فليج يؤكد الشـــيخ عبد اهلل قائال " اليوم تشـــ ّبع
قدماً في التنفيذ ،وها نحن بعد مايقارب الثالث ســـنوات من العمل النـــاس مـــن المراكز الضخمة كوجهة يومية ،وعليه أعتقد أن مســـتقبل
الـــدؤؤب والمتابعـــة نقف علـــى أعتـــاب االفتتاح الرســـمي المرتقب مراكز التسوق في البالد هي المراكز المجتمعية التي التزيد مساحتها
الشيخ عبد اهلل بن محمد بن صقر القاسمي
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جروف فيلـج

60000000
درهم
إجمالي تكلفة املشروع

6800

متر مربع
مساحة املركز املؤلف من طابقني

ً
ً
مجتمعيا
مركزا
يشكل جروف فيلج

5200

ً
ً
محال ألرقـــــــــــــى
متكامال يضم 33

العالمــــات التجاريــــــة في عالـــــــم

متر مربع
إجمالي املساحة املؤجرة
ً
توزعت على 33
محال

الضيافة والترفيه وأسلوب

الحياة منها “جرانديوز” أول

250

سوبر ماركت لألطعمة العضوية،
و”سيستين” أول معرض فني

عدد احلاويات املستخدمة يف
بناء املشروع بحجم  40قدم ًا
لكل حاوية

صديق للبيئة في اإلمارة

عن  7000كم متر مربع ،حيث توفر شبكة متميزة
مـــن الخدمـــات اليوميـــة األساســـية للمجتمعات
المحيطة بها وتســـهل وصولهـــا لألهالي في مكان
واحد دون عناء يذكر".
وعـــن الخدمات والعالمات التجارية التي يوفرها
ً
قائـــا " :يوفـــر جـــروف فليـــج
المركـــز تحـــدث
مجموعـــة متنوعة من خيارات الطعام والخدمات
والترفيه ،فمنذ اللحظة االولى إلطالق المشـــروع

وضعنا في الحســـبان ضرورة اســـتقطاب أسماء
وتجـــارب جديدة تقـــدم إضافة نوعيـــة إلى عالم
الضيافـــة والترفيـــه وأســـلوب الحيـــاة فـــي رأس
الخيمـــة ،وحاولنـــا التركيـــز علـــى مســـتوى معين
وبالفعـــل كان لنـــا ماعملنا عليـــه ،واليوم يحتضن
المركز عدداً من التجارب المختلفة حيث سيكون
الزوار على موعد مع جرانديوز أول سوبر ماركت
عضوي في رأس الخيمة ،وسيســـتين أول معرض
فني في اإلمارة صديـــق للبيئة يقدم باقة متنوعة

مـــن اللوحات الفنية الفريـــدة وينظم دورات فنية
وورش عمـــل علـــى يـــد خبـــراء واختصاصين في
الفن ،وسيكون عشاق القهوة على موعد مع عدد
من األســـماء المميزة مثل هوف كافيه وكبا كافيه
وســـكوير ون كافيـــه للماكـــوالت الصحيـــة وكوفي
كلوب وغيرها ،وعشـــاق ســـتار بكس ســـيختبرون
متعة طلب القهوة وهم في السيارة من خالل أول
خدمة درايف ثرو ،هذا إضافة إلى تو ّفر منتجات
الرعاية الصحية والعناية الشـــخصية في النادي
الرياضي فوج فيتنس راك وصالون وســـبا شوكر
للسيدات وصيدلية ابن سينا ،كما يعدكم المركز
باستضافة أنشـــطة ترفيهية لألطفال ومجموعة
متنوعـــة من األحـــداث المثيرة على مـــدار العام
مـــن خالل أجندة خاصة بالفعاليـــات المجتمعية
والثقافيـــة التي ترتقي بالحيـــاة الثقافية والفنية
والرياضيـــة في اإلمـــارة باختصـــار يمكن القول
أنـــه مركز متكامل يحتضـــن لحظاتكم مع العائلة
واألصدقاء في أجواء مفعمة بالحميمية".
وعـــن اســـتقطاب المركـــز لطاقـــات الشـــباب
ً
قائـــا ":يحمـــل المشـــروع فـــي
الخالقـــة يؤكـــد
جوانبه شـــغف الشـــباب ولدينا فريق إدارة شاب
وطموح مفعم بالحيوية واالبتكار يقوم بعمل رائع
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عملنا على تقديم التسهيالت
والدعم النطالق الخبرات الوطنية
الشابة من أصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة وما
ً
مفتوحا الستضافة
زال الباب
المشاريع الخالقة الطموحة
فـــي التعامل مع األعمال مـــع مراعاة االحتياجات
المتبادلة ألعمالنا وكذلك أعمال شـــركاء عالمتنا
التجاريـــة لضمـــان معاييـــر تشـــغيلية متســـقة مع
أفضل الممارســـات في أســـواقنا ،من جهة أخرى
فتحنا باب االســـتثمار فـــي المركز أمام الخبرات
الوطنية الشـــابة من أصحاب المشـــاريع الصغيرة
والمتوســـطة وعملنـــا علـــى تقديـــم التســـهيالت
والدعـــم الســـتمرار انطـــاق أعمالهـــم وحاليـــاً
يحتضـــن المركز ثالثة مشـــاريع ألعضاء صندوق
خليفـــة وهـــي بالفعـــل مشـــاريع متفـــردة ومثابرة،
واليـــزال بابنـــا مشـــ ّرعاً لـــكل الشـــباب اإلماراتي
الطمـــوح والـــذي يمتلك أفـــكاراً خالقـــة إلطالق
العنان لها من خالل مشاريعنا".
وعن التحديات التي واجهت المشروع قال الشيخ
عبد اهلل ":الشـــك يتعرض كل مشروع في بداياته

لبعـــض العقبـــات والتحديـــات فالنجاح والفشـــل
أمر طبيعي في ممارســـة األعمال ،ولكن الشـــغف
وحـــب ما نقوم به هو المحرك األساســـي لتجاوز
أي تحـــدي انطالقاً من إيماننـــا بالفكرة والموقع،
فـــكان هناك تحديات طبيعية تمثلت في تضاريس
األرض التي كانت على مســـتويين مع ارتفاع رملي
أكثر عن ســـبعة أمتار وعليـــه كانت بحاجة لجدار
اســـتنادي ضخم لتســـويتها ومتابعة عملية البناء،
وهنـــاك تحديـــات اقتصاديـــة تمثلـــت فـــي حالـــة
الركود األمر الذي انعكس على اســـتقطاب بعض
العالمات التجارية"
وعـــن متابعتـــه لمراحـــل العمـــل فـــي المشـــروع
ومقومـــات االســـتثمار الناجـــح يقول الشـــيخ عبد
اهلل ":اليكفـــي أن تقـــوم باالســـتثمار وتركنـــه على
اآلخرين ولهذا كنت أقضي ســـاعات طويلة يومياً
فـــي متابعة مراحل المشـــروع واالجتمـــاع الدائم
مـــع األطراف كافـــة للوقوف علـــى حيثيات العمل
فيـــه ،حيـــث يقينا أن االســـتثمار الناجـــح البد له
مـــن المتابعة الشـــخصية؛ فهي جزء أساســـي في
النجاح ،وعلى الجهة الموازية يجب على المســـتثمر
أن يكـــون شـــجاعاً ومغامـــراً دون تهـــور وأن يمتلـــك
فكـــراً متقداً ومتجدداً يســـتفيد من تجارب اآلخرين

واليستنســـخها ،وأن يكـــون متجـــدداً يواكب تطورات
الحيـــاة واألســـواق ،ويحضرنـــي هنـــا قـــول صاحب
الســـمو الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم ،نائب
رئيـــس الدولة ،رئيـــس مجلس الـــوزراء ،حاكم دبي،
رعاه اهلل ،من يناقش نفس الفكرة التي كان يناقشها
الســـنة الماضية هو إنســـان فاشـــل ،وعليه يجب أن
يكـــون المرء مقداماً متجدداً وحكيماً مثابراً ".
وأخيـــراً تحدث الشـــيخ عبد اهلل عـــن طموحاتهم
وخططهـــم المســـتقبلية قائ ً
ال ":اليـــوم إمارة رأس
الخيمة بفضـــل الرؤية الحكيمة لصاحب الســـمو
الشـــيخ سعود بن صقر القاســـمي عضو المجلس
األعلى حاكم إمارة رأس الخيمة قطعت أشـــواطاً
واســـعة فـــي ركـــب التطـــور والتميـــز وأصبحـــت
وجهة ســـياحية واســـتثمارية مهمة فـــي المنطقة،
وعليـــه لزاماً علينـــا جميعاً المحافظـــة على هذه
اإلنجـــازات ودعمها بأفكار خالقة تشـــكل إضافة
مميـــزة لإلمارة ،وانطالقاً مـــن أن النجاح يقودك
إلـــى نجاحات أخرى ال حـــدود لها متى ما توفرت
الرؤيـــة الواضحـــة والمنهجيـــة فـــي التخطيـــط
والتنفيذ؛ وعليه نسعى للتوسع و نقل التجربة إلى
أماكن أخرى مع تاكيدنـــا على ضرورة المحافظة
على توازن العرض والطلب"
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فــرص استثمــاريــة

أعلنـــت الهيئـــة االتحاديـــة للكهربـــاء
والماء عن خفض تعرفة الكهرباءليدفع

استثمــر

ً
فلســـا فقـــط عـــن كل
الســـكان 28
كيلـــوواط .وبالمثـــل ،قامـــت الحمـــرا
للتطوير العقاري بخفض رسوم التبريد
ً
فلسا لكل كيلوواط
إلى 28

قريــة احلمــــرا ..أسلــوب حيـاة مفعم باألناقـــة
إيجار يبدأ من  24ألف درهم سنوي ًا  ..وفرصة لإلقامة على مقربة من ملعب اجلولف أو املرسى

ـــــــــ

ألولئك الراغبين باالســـتمتاع بأســـلوب حياة مفعـــم باألناقة ،تقدم
الحمرا للتطوير العقاري ،شـــركة التطوير واالستثمار العقاري التي
تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها ،أكثر أسعار التأجير تنافسية وذلك
ضمن محفظتها الواســـعة من المشـــاريع السكنية عالمية المستوى
في قرية الحمرا.
وتعتبـــر قرية الحمرا من أبرز الوجهات الســـكنية في رأس الخيمة،
وتتناغم فيها نفحات التراث المحلي العريق مع التصاميم العصرية.
ويقع المشـــروع بالقـــرب من ملعب الجولف المؤلـــف من  18حفرة،
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وبجوار الشواطئ الرملية الساحرة.
وتضمن قرية الحمرا لسكانها فرصة االستفادة من تكاليف معيشة
منخفضة بالمقارنة مع مدن ومواقع أخرى ،وتواصل ترسيخ مكانتها
كوجهـــة مفضلـــة لمنـــازل العطالت واإلجـــازات المحلية .ويســـجل
المشروع معدل إشغال دائم يبلغ  74بالمئة ،وتصل هذه النسبة إلى
 90بالمئـــة خالل عطالت نهاية األســـبوع ،في ضـــوء تنامي اهتمام
المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة باقتناء منزل للعطالت
ضمن قرية الحمرا

وتضمـــن قريـــة الحمـــرا قيمة كبيـــرة للعمالء وأســـعار
تأجيـــر مناســـبة تتيح لهم االســـتمتاع بنمط حياة مريح
ومفعم باالســـترخاء ضمن وحدات سكنية ذات تصاميم
أنيقـــة وعلـــى مقربـــة مـــن باقـــة متكاملة مـــن المرافق
العصرية التي تلبي احتياجاتهم على كافة المســـتويات.
ويمكـــن للســـكان أيضاً االســـتفادة من خفـــض تكاليف
فواتيـــر الخدمات ،وال ســـيما تكاليف التبريد في ضوء
إعـــان الهيئـــة االتحاديـــة للكهرباء والمـــاء عن خفض
تعرفـــة الكهربـــاء ،ليدفع الســـكان  28فلســـاً فقط عن
كل كيلـــوواط .وبالمثل قامت الحمـــرا للتطوير العقاري
بخفض رسوم التبريد إلى  28فلساً لكل كيلوواط ،األمر
الذي سيضمن توفيراً أكبر للسكان.
وأكد بينوي كوريان ،مدير عام الحمرا للتطوير العقاري:
"رســـخت قرية الحمرا مكانتها كإحـــدى أبرز الوجهات
السكنية استقطاباً لالهتمام على مستوى رأس الخيمة،
ودولـــة اإلمارات العربية المتحدة بشـــكل عـــام .ونقدم
لعمالئنـــا محفظة واســـعة من العقارات الســـكنية ذات
المواقع الحيويـــة ،تمتاز بجودة البناء واحتضانها لباقة
متكاملة من المرافق والخدمات .كما تتميز مشـــاريعنا
الســـكنية بأســـعار التأجير األكثر تنافســـي ًة بالنظر إلى
موقعهـــا ومـــا تقدمـــه مـــن مزايا ،لتكـــون بذلـــك خياراً
مفض ً
ال للعمالء الباحثين عن التميز.
تبدأ إيجارات الشقق في رويال بريز ،الذي يضم خمسة
أبراج ســـكنية ذات إطالالت خالبة على الخليج العربي
ووســـط الربـــوع الخضراء لنادي الحمـــرا للجولف ،من
 24ألف درهم ســـنوياً فقط .بينما تبدأ أسعار اإليجار
في مشـــروع "مرســـى الحمـــرا" المطلة على المرســـى
المذهـــل مـــن  24500درهـــم ســـنوياً ويوفر المشـــروع
للســـكان أسلوب حياة مثالي على الواجهة البحرية يتيح
لهم االســـتمتاع بمختلف مرافق مرســـى الحمرا ونادي
اليخـــوت بما فـــي ذلك المطعـــم والردهـــة االجتماعية
والمقهى ومتاجر التجزئة.
تبدأ أســـعار منـــازل "الحمرا تـــاون هـــاوس" و"بيتي تاون
هـــاوس" ذات اإلطالالت على ملعب نادي الحمرا للجولف
والبحيرات والمســـابح من  63ألف درهم سنوياً .أما باب
البحـــر ،المشـــروع الســـكني المصمم على هيئـــة منتجع
ســـياحي ،فتبدأ أســـعار تأجير وحدات االستديو فيه من
 24ألف درهم ســـنوياً ،ويتألف المشروع من ثالثة مباني
على شكل هرم تتخلله الممرات المورقة والحدائق

صمم على الطراز األوروبي الرفيع
"مركــز احلمـــرا العاملـي للمعـارض واملؤمتــرات"
حتفة معمارية تستقبل الفعاليات الرسمية واخلاصة
يف رأس اخليمة واملنطقـــة

ـــــــــ

فـــي إضافـــة جديدة تثري مشـــهد الفعاليـــات في دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة ،أطلقت الحمرا
للتطويـــر العقـــاري ،تحفتها المعماريـــة "مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات" ،على مســـاحة
 4,500متـــراً مربعـــاً مصممـــاً علـــى الطـــراز األوروبي مع ثالث ســـاحات طبيعية تحيـــط به  -وهي
ساحة مركزية ،ومنطقة طبيعية تزخر بالنباتات الخضراء ،وشاطئ بكر من الرمال البيضاء؛ وتنبض
المساحات الداخلية للمركز باألناقة مع ردهات استقبال تحاكي أجواء الفنادق الفخمة ،وتمتزج فيها
المواد العصرية مع عناصر التصميم العربية المستوحاة من الثقافة المحلية مثل المشربية.
وتمتد الســـاحة المركزية على رقعة  6,450متراً مربعاً ( 69,472قدم مربعة) ،مما يجعلها مناســـبة
الســـتضافة مختلف الفعاليات وال سيما المعارض .وفي وسط الساحة ،هنالك عمل فني بارتفاع 12
متراً يحتفي باإلرث العريق إلمارة رأس الخيمة ويقدم رؤية معاصرة ألبراج الســـاعات القديمة التي
تحتضنهـــا اإلمـــارة .كما يتمتـــع المركز بمنصة تمتد على مســـاحة  1,050متراً مربعـــاً ( 11,300قدم
مربعة) على طول الشاطئ المجاور ،مش ّكل ًة عامل جذب إضافي الستضافة الفعاليات.
كما يضم المركز قاعة رئيسة واسعة بمساحة تصل إلى  2,700متراً مربعاً (أكثر من  29ألف قدم
مربعـــة) ،ممـــا يجعله وجهة مثالية الســـتضافة الفعاليـــات الضخمة كالمؤتمـــرات وإطالق المنتجات
والمعـــارض والفعاليـــات الخاصـــة كحفالت الزفـــاف واالحتفاالت .ويمكن للقاعة أن تســـتوعب نحو
 3000 - 2,500شـــخص ،كما يمكن تقســـيمها بسهولة إلى قاعات منفصلة الستضافة مجموعة من
الفعاليات في آن معاً بما في ذلك حفالت العشاء.
ويتميز المركز بموقعه على الواجهة البحرية مع شاطئ رملي خاص بمساحة  500متراً مربعاً (5,381
قدم) ،مما يتيح لمنظمي الفعاليات اســـتضافة مجموعة متنوعة من المناسبات في الهواء الطلق بما
في ذلك حفالت الزفاف واالحتفاالت المتنوعة .ومع وجود أكثر من  60,500متراً مربعاً ( 651ألف
قـــدم مربع) مـــن الحدائق الطبيعية المزروعة بنباتات قليلة االســـتهالك للميـــاه ،يوفر المركز وجهة
هادئة ومالئمة لكافة المناسبات.
ويوفـــر المركز مجلســـاً لكبار الشـــخصيات ،وغـــرف اجتماعات مســـاحة كل منها  250متـــراً مربعاً
( 2,960قدم مربعة) ،وصالتي اســـتقبال مع مدخل رئيســـي بمســـاحة  300متراً مربعاً ( 3,222قدم
مربعة) ومدخل لكبار الشخصيات بمساحة  200متر مربع ( 2,152قدم مربعة) ،باإلضافة إلى 300
متـــراً مربعـــاً ( 3,229قـــدم مربع) من مرافـــق الخدمة بما في ذلك غرف الصـــاة .عالو ًة على ذلك،
يتضمـــن المركـــز مطبخاً بمســـاحة  330متراً مربعـــاً ( 3,350قدم مربعة) يدعم اســـتضافة حفالت
العشاء والزفاف ،إلى جانب موقف سيارات يتسع لركن  365سيارة في محيط المركز.
ويذكر أن المركز اســـتهل سلســـلة نشاطاته باستضافة الدورة الخامســـة عشر من "المؤتمر العربي
لالستثمار الفندقي "2019
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المرخصــة ،وتوفيــر إطــار قانونــي معتمــد لممارســة
األعمــال إلكترونيــاً.
 .10إتاحــة فــرص المتاجــرة اإللكترونيــة بشــكل مبتكــر
لصغــار المســتثمرين وأصحــاب المشــاريع المتوســطة
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر للبــدء باألعمــال التجاريــة.
 .11تفعيــل وتعزيــز مراقبــة أنشــطة مــزودي خدمــات
المتاجــرة اإللكترونيــة ،األمــر الــذي يســهم فــي تحقيــق
تشــجيع وتســهيل المعامــات والمراســات اإللكترونيــة،
وتســهيل وإزالــة أيــة العوائــق أمــام التجــارة اإللكترونيــة
والمعامــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا.
 .12تعزيــز الثقــة بســامة وصحــة المعامــات
والمراســات اإللكترونيــة المرتبطــة باألنشــطة
التجاريــة ،ممــا يســاهم فــي التطويــر االقتصــادي
والدخــول فــي االقتصــاد العالمــي.

تنظيم التجارة اإللكترونية في رأس الخيمة

إعداد :دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

تسعى دائرة التنمية االقتصادية إلى تنظيم كل ما يتعلق بممارسة األنشطة االقتصادية في اإلمارة ،وذلك في
ً
وانسجاما مع توجهات
ظل التوجه العالمي المتزايد نحو التجارة اإللكترونية نتيجة التقدم اإللكتروني المتسارع،
حكومة رأس الخيمة في تفعيل ممارسة التجارة اإللكترونية  E-COMMERCEفي قطاع األعمال على مستوى
اإلمارة من خالل االستفادة من المواقع اإللكترونية لشبكة اإلنترنت وقنوات التواصل االجتماعي ،وحماية
ً
ً
وعمال بالقانون االتحادي رقم  1لسنة  2006بشأن التجارة
إلكترونيا وتحديد التزاماتهم.
حقوق المتعاملين
اإللكترونية والمعامالت ،والقانون المحلي رقم  8لسنة  2016في شأن مزاولة األنشطة االقتصادية والذي تضمن
مواد متعلقة بالتجارة اإللكترونية من  41إلى  44في قانون مزاولة األنشطة االقتصادية رقم  8لسنة .2016

وتســعى الدائــرة مــن خــال هــذه الجهــود إلــى تحقيــق
جملــة مــن األهــداف يمكــن تلخيصهــا بمــا يلــي:
 .1دعــم المواطنيــن وأبنــاء دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،مــن أصحــاب المشــاريع التــي تُــدار
عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي والمواقــع
اإللكترونيــة.
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 .2تســهيل مزاولــة واســتدامة األعمــال ألصحــاب
رخــص األعمــال اإللكترونيــة.
 .3تعزيــز القــدرة التنافســية واســتدامة مشــاريع
الشــباب فــي اإلمــارة.
 .4تشــجيع أصحــاب المواقــع اإللكترونيــة
ومواقــع التواصــل االجتماعــي لالمتثــال لألنظمــة

والقوانيــن المعمــول بهــا فــي اإلمــارة والدولــة.
.5دعــم الشــباب اإلماراتــي وتعزيــز ريــادة األعمــال
لديهــم ،عبــر إعطائهــم الفرصــة للدخــول والتنافس
فــي الســوق المحلــي مــن خــال عــرض منتجاتهــم
وخدماتهــم ،وبالتالــي اإلســهام فــي دفــع العجلــة
االقتصاديــة لإلمــارة خصوصــاً واإلمــارات علــى
وجــه العمــوم.
 .6تخفيــف العــبء المالــي علــى أصحــاب
الرخــص ،وبالتالــي تســهيل مزاولــة أعمالهــم فــي
الســوق المحلــي وصــوالً إلــى األســواق المجــاورة.
.7تعزيــز ثقــة المســتهلك مــن حيــث إمكانيــة
وصــول المشــتري إلــى جميــع قنــوات التواصــل
المســجلة لصاحــب المشــروع وتوفيــر خيــارات
أكثــر للمســتهلك تلبــي متطلباتــه واحتياجاتــه.
.8تحقيــق الحمايــة للعمــل التجــاري اإللكترونــي
مــن خــال تقنيــن األنشــطة الممارســة فيــه
وتســهيل آليــة حفــظ حقــوق الملكيــة الفكريــة
ألصحــاب المشــاريع وتقديــم الدعــم لهــم لممارســة
عملهــم التجــاري بالشــكل الصحيــح.
.9تشــجيع وتحفيــز رواد األعمــال لتعزيــز نشــاطهم
مــن خــال المتاجــرة اإللكترونيــة ،وفتــح قنــوات
تســويقية وتجاريــة لمشــاريعهم وأعمالهــم القائمــة
بمــا يســهم فــي إيجــاد حلــول عمليــة لبعــض
التجــاوزات فــي المتاجــرة اإللكترونيــة غيــر

وفــي هــذا الســياق تــم العمــل علــى تنظيــم أنشــطة
التجــارة اإللكترونيــة فــي المجــاالت التاليــة:
ً
أوال :رخصة األعمال اإللكترونية:
وهــي المشــاريع التجاريــة التــي تُــدار عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي وعبــر المواقــع والتطبيقــات
االلكترونيــة مــن قبــل مواطنــي الدولــة ومــن فــي حكمهــم
مــن أبنــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي القاطنيــن فــي
رأس الخيمــة .الذيــن يتخــذون مــن هــذه الطــرق وســيلة
لممارســة أعمالهــم التجاريــة انطالقــاً مــن المنــزل.
ويمكــن مــن خــال هــذه الرخصــة ممارســة األنشــطة
االقتصاديــة التاليــة:
جميع األنشطة اإللكترونية المشمولة برخص الغد
تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية.
تصميم وإنتاج برامج التواصل االجتماعي.
مجمع للتعامل اإللكتروني.
المتاجرة اإللكترونية بالمواد الغذائية (بالتجزئة).
المتاجرة اإللكترونية بالمنسوجات
والملبوسات والهدايا (بالتجزئة).
المتاجرة اإللكترونية بالمطبوعات
والمواد اإلعالنية (بالتجزئة).
المتاجرة اإللكترونية باألدوات واألجهزة
المنزلية والشخصية (بالتجزئة).
المتاجرة اإللكترونية بالمعدات
واألجهزة المتنوعة ـ بالتجزئة.
المتاجرة اإللكترونية بالمنتجات
والخدمات اإللكترونية (بالتجزئة).
المتاجرة اإللكترونية بالمركبات
ووسائل النقل(بالتجزئة).
األنشطة المرتبطة بتقنية
المعلومات والحاسب اآللي.
أعمال الوساطة التجارية والعقارية
عبر مواقع التواصل االجتماعي.

غيرهــا مــن األنشــطة القائمــة علــى العمــل الفكــري
والفــردي ويمكــن ممارســتها مــن خــال مواقــع التواصــل
أو المواقــع اإللكترونيــة ويتــرك تقييمهــا للجنــة تش ـ ّكل
مــن قبــل الدائــرة لهــذا الغــرض.
ثاني ًا ـ رخصة المتاجرة اإللكترونية:
وتشــمل إضافــة أنشــطة المتاجــرة اإللكترونيــة لرخــص
تجاريــة قائمــة تمــارس أعمــال التجــارة االعتياديــة
وذلــك لتنظيــم ممارســتها ألعمالهــا التجاريــة عبــر
المواقــع والتطبيقــات اإللكترونيــة ووســائل التواصــل
االجتماعــي .ويخصــص لهــا األنشــطة التاليــة و تضــاف
علــى النشــاط العــادي فــي الرخصــة التجاريــة وهــي:
المتاجــرة اإللكترونيــة مــن خــال التطبيقــات
ا إل لكتر و نيــة .
المتاجرة اإللكترونية من خالل المواقع اإللكترونية.
المتاجــرة اإللكترونيــة مــن خــال قنــوات التواصــل
االجتماعــي.
ثالث ًا ـ رخصة التجارة اإللكترونية:
وتشــمل األنشــطة التــي تــدار علــى نطــاق واســع عبــر
البيــع والشــراء الفعلــي للمنتجــات مــن خــال المواقــع
والتطبيقــات اإللكترونيــة ســواء عبــر التملــك المباشــر
أو ضمــن مجموعــة مــن المتاجــر .وهــي تشــمل أنشــطة
مــا قبــل البيــع ومــا بعــد البيــع ضمــن حلقــة التزويــد،
وتتــم بيــن المؤسســات ،أو بيــن شــركات األعمــال ،أو
بيــن الشــركات والمســتهلكين ،أو بيــن القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص .وتتطلــب ممارســة هــذا النــوع
اســتئجار مقــرات خاصــة وتوظيــف عمالــة والقيــام
بعمليــات التوصيــل وتقديــم خدمــة الضمــان وغيرهــا
مــن األنشــطة األخــرى .وتشــمل األنشــطة التــي يمكــن
ممارســتها مــن خــال هــذه الرخصــة جميــع أنشــطة
البيــع بالتجزئــة وبعــض أنــواع الخدمــات األخــرى.
وقــد روعــي وضــع مجموعــة مــن الضوابــط التنظيميــة
إلصــدار الرخــص اإللكترونيــة ومــن أهمهــا:
تقديــم تعهــد بمراعــاة الخصوصيــة الشــخصية
للعمــاء وبياناتهــم.
استخدام وسائل الدفع اإللكترونية.
االلتــزام بالضوابــط األمنيــة للمعامــات الخارجيــة
(الشــراء عبــر االنترنــت) وذلــك تجنبــاً ألي جرائــم قــد
تحــدث مســتقب ً
ال كالســرقة والنصــب والغــش واالحتيــال
التجــاري.
ً
فــي حــال تحصيــل المبالــغ إلكترونيـا ،يراعــى أن تكــون
الشــركة المنــوط بهــا التحصيــل شــركة وطنيــة مقرهــا
داخــل الدولــة بمــا يكفــل حــل المنازعــات.
توافــر بيانــات كاملــة وموثوقــة عــن الســلع للحيلولــة
دون حــدوث تالعــب ومنعــاً للتعامــل بالمســروقات.

تقرير

تزويــد الجهــات األمنيــة بعناويــن المواقــع اإللكترونيــة
المتعلقــة بهــذه األنشــطة.
التقيد بالقواعد المنظمة بحقوق النشر والملكية.
استخدام النطاق اإلماراتي  ae.للمواقع اإللكترونية.
الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن هيئــة تنظيــم
االتصــاالت.
الحصــول علــى الموافقــة المبدئيــة للرخــص قبــل
إصدارهــا.
الحصــول علــى موافقــة الجهــات المختصــة فــي
األنشــطة ذات العالقــة.
أن يكــون الخــادم (الســيرفر) للموقــع الــذي يــراد
ترخيصــه داخــل الدولــة تحــت إشــراف الهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت ،وأن يســتخدم الموقــع
وســائل األمــان المتعــارف عليهــا فــي التجــارة عبــر
اإلنترنــت داخــل الدولــة كبرامــج الفيروســات وغيرهــا.
وتــم وضــع آليــة رصــد ورقابــة ومتابعــة لضمــان ســير
العمــل بالرخــص اإللكترونيــة وفــق الضوابط الموضوعة
مــن خــال رصــد ومتابعــة الحســابات المخالفــة التــي
تقــوم ببيــع وتســويق المنتجــات المختلفــة عبــر جميــع
وســائل التواصــل االجتماعــي والمواقــع اإللكترونيــة
مثــل" :إنســتجرام"" ،ســناب شــات" ،و"فيســبوك" بــدون
ترخيــص ،وأيض ـاً متابعــة اإلعالنــات التــي يتــم نشــرها
خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالتســويق لمنتجــات مخالفــة،
وضمــان مطابقــة المــواد المعروضــة للبيــع لمعاييــر
هيئــة المواصفــات اإلماراتيــة.
وســوف يتــم التواصــل مــع صاحــب الحســاب المخالــف
وإبالغــه بالمخالفــة ،وفــي حالــة عــدم االلتــزام يتــم
إغــاق الحســاب أو الموقــع اإللكترونــي مــن خــال
التنســيق مــع الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت،
وإلــزام صاحــب الحســاب بدفــع غرامــة ماليــة حســب
نــوع المخالفــة ضمــن جــدول المخالفــات المعتمــد.
وســوف يتــم اســتحداث تطبيــق تحــت مســمى
مقتــرح "معتمــد" لدعــم التعامــات اإللكترونيــة
حيــث يقــوم التطبيــق بتعريــف المتاجــر اإللكترونيــة
للمشــترين عبــر اإلنترنــت ،ويســهل آليــة التواصــل مــع
أصحابهــا ،التطبيــق يهــدف لمكافحــة الممارســات
التجاريــة الضــارة عبــر المواقــع اإللكترونيــة ومواقــع
التواصــل االجتماعــي ودعمــاً لتطويــر التجــارة
اإللكترونيــة ،حيــث يعــد منصــة إلكترونيــة تســمح
ألصحــاب المتاجــر اإللكترونيــة واألســر المنتجــة
الذيــن يمارســون نشــاطاتهم التجاريــة عبــر منصــات
التواصــل االجتماعــي والمواقــع اإللكترونيــة بإصــدار
شــهادة "معتمــد" لتوثيــق تســجيلهم ،كمــا يمكــن مــن
خــال المنصــة تقييــم المتاجــر وممارســي األنشــطة
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استثمــــر

صنــع فــي رأس الخيمــة

الدكتور مارك ستيفنسون:
من الخمســة الكبـــار عالميــــ ًا

باتت دولة اإلمارات قبلة العديد من رؤوس األموال والشركات الصناعية الكبرى بفضل قيم اإلخاء والتسامح التي تؤكد
ً
ً
إقليميا ونقطة تواصل بين مختلف القارات ،وعليه في أبريل من عام 2011
ومركزا
عليها وتجعل منها حاضنة للجميع
افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة مصنع إترنتي تكنولوجي
أكبر مصنع للبطاريات في منطقة الخليج ،والذي يتبنى أحدث عمليات التصنيع وأنظمة اإلدارة لتلبية احتياجات سوق
الطاقة العالمي وتحديدها للمستقبل.
خولة إبراهــيم

التقـــت مجلـــة راك بزنـــس بالدكتـــور مارك ستيفنســـون
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة "إترنتي تكنولوجـــي" ليحدثنا
ً
تفصيـــا عن هذه العالمـــة الرائدة ،وعـــن حضورها في

السوق المحلي واإلقليمي وكان الحوار اآلتي:

كي ــف ت ــم التوج ــه الفتت ــاح ف ــرع لمصن ــع كبي ــر ف ــي رأس
الخيمة ،ولماذا رأس الخيمة؟
انطلقـــت أعمال مجموعة دبوي فـــي دولة اإلمارات منذ
عـــام  ،1976وأصبحـــت العباً رئيســـاً في نطـــاق صناعة
اإلطـــارات وبطاريات الســـيارات وغيرهـــا ،وانطالقاً من
الخصوصيـــة التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة وتاريخها
العريق في احتضان العديد من الصناعات العريقة ،توجه
السيد سينغ كونداري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبوي
للتوسع في استثماراته وافتتاح مصنع "إترنتي تكنولوجي"
فـــي رأس الخيمـــة معتمـــداً علـــى التوجهـــات الحكومية
الداعمـــة لتنمية األعمال واالســـتثمارات في اإلمارة ،إلى
جانـــب حزمة القوانين المرنة والتســـهيالت المقدمة بدء
مـــن األرض مروراً بتوفيـــر الطاقة التي تعتبر أهم عنصر
في اســـتثمارنا ،كل هذا مشـــفوعاً بالمرونة في إجراءات
التراخيـــص واســـتقدام اليـــد العاملـــة من خـــال محطة
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واحـــدة توفرهـــا هيئة مناطـــق رأس الخيمـــة االقتصادية
"راكز" .
ماهي المنتجات التي تقدمونها؟
نقـــدم مجموعة واســـعة مـــن منتجات البطاريات للســـوق
الصناعيـــة العالميـــة لتأميـــن احتياطـــي الطاقـــة ،وتوفر
ً
حلـــول متعددة لتلبية األســـواق ذات
"إترنتـــي تكنولوجي"
الطلـــب الكبير مثل إضاءة الطـــوارئ وأنظمة  UPSوتوليد
طاقة الرياح والطاقة الشمســـية ،وقد تم تصميم وتطوير
صناعة البطاريات من أجل تحســـين نوعيتها وأدائها في
معـــدات الرفع الثقيلة كشـــاحنات الرفـــع الكهربائية وفي
رفع آالت التنظيف والمنصات وغيرها ،واستثمرنا بشكل
كبير في تطوير المنتجات والتصاميم فأنشـــأنا مختبرات
كيميائيـــة متطـــورة ومختبـــرات اختبـــار الكهربائية داخل
المصنـــع الـــذي يضـــم أحـــدث المعـــدات الصناعية من
ألمانيـــا والنمســـا وإيطاليا والواليات المتحـــدة والمملكة
المتحـــدة ،وعليـــه اجتمعت الجـــودة األوروبية مـــع الرؤية
اإلبداعية لتقدم للسوق المحلي واإلقليمي أفضل وأحدث
المنتجـــات والتقنيات بجـــودة عالمية تجمـــع االحترافية
بالتكنولوجيا المبتكرة .

إترنتـــــي
تكنولوجـي

50000000
دوالر رأس مال
الشركة

10000

متر مربع مساحة
الشركة يف إمارة رأس
اخليمة

400

موظف يف الشركة
الدكتور مارك ستيفنسون:
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استثمــــر

صنــع فــي رأس الخيمــة

تقدمـــه مـــن منتجـــات عاليـــة الجـــودة فأصبحت
بجـــدارة االختيـــار األكثر تفضي ً
ال مـــن القطاعات
كافة ،وأكدت حضورها مع أبرز األســـماء وتعاونت
مع العديـــد من الهيئات الحكوميـــة والخاصة مثل
تويوتا ،الفطيم ،اريكسون ،هواوي ،نوكيا ،تلفونيكا
وغيرها الكثير من مختلف القطاعات.
ومـــع أكثـــر من  100عـــام من المعرفة في الســـوق
الصناعيـــة ،نقـــدم خدمـــة عالميـــة علـــى أيـــد
أمهرالمهندســـين والفنييـــن المتخصصيـــن فـــي
ً
البطاريـــات والمدربيـــن تدريبـــاً
كامـــا ،ونوفـــر
لعمالئنـــا تقديـــم الخبـــرة واالستشـــارة في جميع
المجـــاالت خالل  24ســـاعة ويمكن تصميم عقود
خدمـــة منظمـــة بالكامل لتلبية احتياجـــات العميل
والتطبيق الذي يطلبه.
مـــن جهة أخرى نحرص على المنافســـة من خالل
خلـــق بيئـــة عمل صحيـــة للعامليـــن وتوفير ســـبل
الراحـــة واألمـــان لهـــم مـــع التركيزعلى الســـامة
والصحـــة المهنيـــة ،ويخضـــع كل العمـــال للتدريب
المســـتمر علـــى العمـــل فـــي أكتر مـــن اختصاص
ليكونـــوا قادرين علـــى التعامل مـــع مراحل اإلنتاج
كافـــة ،كمـــا نحرص على ضـــخ كمية من الســـعادة
والرضـــا فـــي بيئة العمل ،ألنها دافـــع مهم لإلقبال
وتفان بمـــا يحقق مصلحة
ٍ
علـــى العطـــاء بإخالصٍ
العمل والعامل والعميل على حد سواء فنحن نؤمن
أن هذه العملية تكاملية ومترابطة.

اليوم وبعد مرور ما يقارب ثماني سنوات على االفتتاح،
هل اإلنجازات تحققت كما كان مخطط لها ؟
عندمـــا انطلقت أعمالنـــا توقعنا أن نصل لمســـتوى
طاقـــة إنتاجيـــة (مليـــون منتـــج) بعد خمس أو ســـت
ســـنوات ،لكـــن حالما بدأنـــا القت منتجاتنـــا تجاوباً
كبيـــراً مـــن األســـواق المســـتهدفة ،ووصلنـــا لهـــذا
المســـتوى خـــال ثـــاث ســـنوات ،ففي عـــام 2014
وصلنـــا لمـــا كنـــا نخطط له فـــي عـــام  ،2018وهذا
أعطانـــا حافزاً لنواصل التقـــدم والنمو بزيادة حجم
الطاقـــة اإلنتاجية فـــي الســـنتين القادمتين إلى 1.8
مليون وإضفنا منتجات جديـــدة ومبتكرة كتطبيقات
االتصـــاالت وألـــواح الطاقـــة الشمســـية وبطاريـــات
أجهزة النســـخ االحتياطـــي الضخمة ومحطات توليد
الكهرباء.
ماذا عن المصنع وطاقته اإلنتاجية؟
برأســـمال  50مليون دوالر وعلى مســـاحة 10،000
متر مربع ،ومع  400إداري وعامل ،انطلقت أعمال
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إترنتي تكنولوجي أكثر من
مجرد مصنع فهو منشأة متكاملة
تتصدى لعملية تصنيع بطاريات

ً
وفقا
صناعية عالية األداء

للمواصفات والمعايير األوروبية
وتتراوح طاقته اإلنتاجية ما بين

ً
سنويا
1.2إلى  1.5مليون قطعة

"إترنتـــي تكنولوجي" تحت مظلة مجموعة دبوي في
عـــام  2011في إمارة رأس الخيمـــة ،اليوم "إترنتي
تكنولوجـــي" أكثـــر مـــن مجـــرد مصنع فهو منشـــاة
متكاملة تتصدى لعمليـــة تصنيع بطاريات صناعية
عالية األداء وفقـــاً للمواصفات والمعايير األوربية،
وتتراوح طاقته اإلنتاجية مابين  1.2إلى  1.5مليون
قطعة ســـنوياً ،ويصنف ضمن أبرز خمســـة مصانع

على مســـتوى العالم ،ويشكل الموقع االستراتيجي
لدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة فرصـــة مثالية
لوصـــول منتجاتنـــا إلى جميع أنحاء العالم بســـبب
قنوات التوزيع العالمية ،حيث نص ّدر منتجاتنا ذات
الجودة العالية ألكثر من مئة دولة ،ويحتضن ميناء
صقر جزءاً من عمليات التصدير تلك.
ماحصتكم في السوق المحلية والعالمية؟
نصنـــع منتجاتنا في اإلمارات بجـــودة ومواصفات
عالميـــة ،وعليه تعتبـــر "إترنتي تكنولوجـــي" مورداً
عالميـــاً موثوقـــاً للســـوق الصناعيـــة الدولية ،وقد
تم تأسيس شركات شـــقيقة في الهند وسنغافورة
وتشـــيلي وجنوب إفريقيا وكندا وإسبانيا والواليات
المتحـــدة األمريكيـــة والمملكـــة المتحـــدة لتمكين
وتركيز شـــبكة الموزعيـــن اإلقليميين ،واليوم تصل
حصتنا من الســـوق العالمية قرابـــة  %8بينما يبلغ
حجم ســـوقنا في اإلمارات  ،%50ونصدر منتجاتنا
إلـــى أوروبـــا وإفريقيـــا ودول أمريـــكا الشـــمالية

والجنوبيـــة والهند وســـنغافورة وتايالنـــد وماليزيا
وأســـتراليا وغيرهـــا ،كمـــا أن منتجاتنـــا حائـــزة
على عالمة الجودة الســـعودية مـــن هيئة المعايير
والمواصفـــات هنـــاك ونصـــدر منتجاتنـــا للمملكة
العربية السعودية دون أن ندفع ضرائب.
م ــاذا ع ــن اعتم ــاد معايي ــر الحف ــاظ عل ــى البيئ ــة
واالستدامة؟
تؤكـــد "إترنتي تكنولوجي" حضورهـــا التام كعالمة
تلتزم معايير االستدامة وأساليب اإلنتاج الصديقة
للبيئـــة ،وقـــد ال نغالي حين نقـــول أن مصنعنا من
من أنظف المصانع في العالم فهو ينظف بســـرعة
بحيث لن تنتشـــر منه أو تشـــم فيه أية روائح لغبار
المواد الكيميائية كاألسيد وغيرها فنحن ملتزمون
مهنياً وأخالقياً تجاه بيئتنا وتجاه األجيال القادمة،
حيـــث نؤكـــد علـــى تصنيـــع منتجاتنا كافـــة بعناية
ودقـــة متابعين آخر تطـــورات التكنولوجيا ومعايير
االســـتدامة ،كمـــا أن المصنع حاصل على شـــهادة

ً
ً
وأخالقيا تجاه
مهنيا
نحن ملتزمون
بيئتنا وتجاه األجيال القادمة ،حيث
نؤكد على تصنيع منتجاتنا كافة
بعناية ودقة متابعين آخر تطورات
التكنولوجيا ومعايير االستدامة
 ISO 1800Aو  ISO 18001و  ISO 14001و OHSA
 ، 18001والتـــي تلبـــي المعاييـــر الدولية الصارمة
للجودة واإلدارة البيئية والصحة والسالمة.
ف ــي عال ــم يتس ــم بالتنافس ــية كي ــف تمكنت ــم م ــن
تب ــوء مكان ــة مرموقة في س ــوق صناع ــة البطاريات
العالمي؟
ألن اهتمامنـــا بالجـــودة واالبتـــكار يكمـــن فـــي كل
تفاصيل المنتج ،فقد تمكنت "إترنتي تكنولوجي" من
تبوء مكانة مرموقة في الســـوق المحلية واإلقليمية
والعالميـــة ،ونالـــت بذلـــك ثقة العمـــاء بفضل ما

وكجـــزء مـــن التوصيـــات واإلجـــراءات األوروبيـــة
الصارمة لتعزيز الصحة والسالمة المهنية للعاملين
فإننـــا نحرص على إجراء فحـــص دوري للدم لهم
كل ســـتة أشـــهر ،وتزويدهـــم باألقنعـــة والكمامات
وتقديم كأس من الحليب يومياً إلى جانب الفواكه،
كمـــا نوفـــر للعمال أماكـــن لتنـــاول الطعـــام ونادياً
رياضيـــاً وإنترنـــت ونقيم لهم مســـابقات وفعاليات
دوريـــة لنخلق لهم حياة اجتماعية متوازنة ،صحيح
قد تكون أشياء بسيطة لكنها تشكل هامشاً واسعاً
مـــن الســـعادة والراحـــة للعمال وســـتحفزهم على
اإلخالص في العمل والعطاء.
وأخير ًا ماهي خططكم المستقبلية؟
نعزز الطموح بالعمل الدؤوب لزيادة اإلنتاج ومواكبة
معايير االســـتدامة وتطورات العصـــر على الصعيد
التكنولوجي ،وستستمر "إترنتي تكنولوجي" في إنتاج
منتجات متميزة تلبي طلب السوق وستواصل الشركة
التوســـع ،باعتبارهـــا واحدة من شـــركات البطاريات
الصناعيـــة الرائدة في العالم.وســـنعمل على إضافة
منتجـــات جديـــدة كبطاريات التعديـــن وغيرها إلى
جانب تقديم خدمات أكثر ابتكاراً وإبداعاً
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مــال وأعمــال

المنصوري :نتائـــج التقرير تؤكد ثقة

مــال
وأعمــال

المستثمرين العالميين في كفاءة
وجودة منـــاخ األعمال بالدولة2021

معالي المهندس ســلطان بن ســعيد المنصوري

اإلمارات تتقدم للمرتبة  27عالمي ًا في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة

ـــــــــ

تقدمــت دولــة اإلمــارات ثــاث مراتــب فــي العــام  2018عــن ترتيبهــا
فــي عــام  2017لتحــل فــي المرتبــة  27عالمي ـاً مــن حيــث قدرتهــا
علــى جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر ،وفــق التصنيــف المتبــع
لــدى مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة "األونكتــاد" ،فــي نتائــج
تقريــر االســتثمار األجنبــي المباشــر العالمــي الصــادر لعــام .2019
وأوضــح التقريــر أن دولــة اإلمــارات جذبــت اســتثمارات أجنبيــة
مباشــرة فــي عــام  2018تصــل قيمتهــا إلــى  10.4مليــار دوالر
أمريكــي ،لتتصــدر فــي المرتبــة األولــى عربي ـاً مســتحوذة علــى 36
 %مــن إجمالــي االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة المتدفقــة إلــى
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تنميــــة

مجموعــة الــدول العربيــة ،وفــي المرتبــة الثانيــة علــى مســتوى
منطقــة غــرب آســيا ،مســتحوذة علــى نحــو  %33.4مــن إجمالــي
تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر الــواردة إلــى هــذه المنطقــة.
وقــال معالــي المهنــدس ســلطان بــن ســعيد المنصــوري وزيــر
االقتصــاد ،إن النتائــج المتقدمــة للدولــة تؤكــد ثقــة المســتثمرين
العالمييــن فــي كفــاءة وجــودة منــاخ األعمــال بالدولــة ،كمــا أنهــا
ترســخ المكانــة الرياديــة التــي باتــت تحتلهــا دولــة اإلمــارات كوجهــة
إقليميــة رئيســية لالســتثمار.
وأوضــح المنصــوري أن الدولــة تتمتــع بمنــاخ اقتصــادي منفتــح

وبيئــة اعمــال مرنــة مدعومــة ببنيــة تحتيــة قويــة
وبنيــة تشــريعية وتكنولوجيــة متطــورة وقــادرة علــى
النمــو ،فضــ ً
ا عــن الجهــود المتواصلــة لتطويــر
مبــادرات نوعيــة لتعزيــز الكفــاءة االقتصاديــة
والماليــة ،وتنشــيط االســتثمار ،وتحفيــز اإلنتــاج
المحلــي ،وتطويــر القــدرة التنافســية ،وذلــك
لضمــان اســتمرارية واســتدامة المكانــة المتقدمــة
للدولــة علــى خارطــة االســتثمار العالمــي.
وتابــع معاليــه أن المؤشــرات العالميــة المتعلقــة
باالســتثمار األجنبــي المباشــر توضــح المكانــة
الرائــدة لدولــة اإلمــارات ودورهــا الفاعــل فــي
تعزيــز ودعــم تدفقــات االســتثمار الــواردة
والصــادرة علــى مســتوى المنطقــة.
وأضــاف معالــي المنصــوري أن دولــة اإلمــارات
إلــى جانــب مكانتهــا المتميــزة ضمــن أهــم الــدول
المســتقطبة لالســتثمارات األجنبيــة ،فإنهــا أيضــا
تحتــل مكانــة رائــدة إقليميــة علــى صعيــد تدفقــات
االســتثمار األجنبــي الصــادرة عــن الدولــة.
وقــد نجحــت االســتثمارات اإلماراتيــة بالخــارج
فــي إثبــات كفــاءة عاليــة فــي األســواق اإلقليميــة
والدوليــة ،وفــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة
الحيوية ،واســتطاعت تلك الشــركات تعزيز تنافســية
االقتصــاد الوطنــي فــي عــدد مــن الصناعــات
والخدمــات العالميــة المتقدمــة مثــل صناعــة
الطيــران وخدمــات النقــل الجــوي والموصــات
والتعديــن والقطــاع اللوجســتي والموانــئ والبنــى
التحتيــة ،إضافــة إلــى التقــدم الكبيــر الــذي
حققتــه فــي مجــال الطاقــة المتجــددة .عــاوة علــى
قطــاع العقــارات واإلنشــاءات ،قطــاع االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات ،قطــاع النفــط والغــاز
الطبيعــي ،قطــاع الســياحة والفنــادق ،القطــاع
المصرفــي والقطــاع الزراعــي.
وقــد أورد التقريــر أن إجمالــي تدفقــات االســتثمار
األجنبــي المباشــر الصــادرة مــن اإلمــارات إلــى دول
العالــم وصــل إلــى  15مليــار دوالر بنســبة  %7.2في
عــام  ،2018لتحــل فــي المركــز  19عالميــاً ،وفــق
التصنيــف المتبــع لــدى مؤتمــر األمــم المتحــدة
للتجــارة والتنميــة "األونكتــاد" ،وإلــى جانــب
ذلــك ،أوضــح التقريــر أن دولــة اإلمــارات حلــت
فــي المرتبــة الثانيــة عالميــاً فيمــا يتعلــق بتوقيــع
اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة الدوليــة وذلــك بســت
اتفاقيــات اســتثمار ثنائيــة مــن إجمالــي  40اتفاقيــة
اســتثمار دوليــة تــم توقيعهــا خــال العــام 2018

األســتاذ الدكتور محمود درابســة

اكتشف جامعة الشارقة  ...تجربة في اإللهام واإلبداع

ـــــــــ

بجهود طالبية خالصة ،أقيمت الفعالية الســـنوية " اكتشـــف جامعة الشـــارقة " وهي تجربة طالبية تتكرر
للمـــرة الرابعـــة لدى مجلســـي الطالب والطالبـــات ،و تعكس قدرة طلبة جامعة الشـــارقة على اكتشـــاف
المبدعين من زمالئهم  ،وتؤكد قدرتهم على التخطيط والتنفيذ للفعاليات الكبرى التي تحتاج إلى التنظيم
الكبيـــر والتواصـــل الفعال والعمل الدؤوب على اكتشـــاف المواهب والتجـــارب الناجحة لدى الطلبة والتي
تظهـــر قـــوة الشـــخصية وبراعة الحديث وصدق المشـــاعر وقـــوة الطرح واإلقناع واإلصـــرار على تحدي
صعوبات الحياة وقسوتها لتكون منارة يهتدي بها كل الطلبة في حياتهم.
وأوضح األســـتاذ الدكتور محمود درابسة ،عميد شـــؤون الطالب ،وأستاذ دكتور في النقد األدبي" :قدمت
الفعالية في دورتها الرابعة تجارب إبداعية وأفكاراً خالقة وابتكارات عكســـت حالة اإلبداع والتميز عند
طلبة جامعة الشارقة ،وبخاصة أن هذه اإلبداعات تتناسب وتخصصاتهم األكاديمية ،بينما نرى أن بعض
هـــذه االبتكارات كانت بعيـــدة عن التخصص االكاديمي للطلبة ،كما جاءت ابتـــكارات البعض متناغمة مع
الواقـــع وحاجـــات المجتمع مثل االبتكارات المتعلقة بســـامة الطـــرق وحركة الســـير ،بينما كذلك بعض
االبتكارات متناسبة مع الطاقة وأزمتها العالمية من خالل التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة .
ولذا فإن هذه الفعالية قد حققت نجاحاً كبيراً ال سيما من خالل تعاون الطلبة مع بعضهم في التخطيط
واالستقبال واالكتشاف ألصحاب التجارب الملهمة ،وهذا ما يساعد على بناء شخصية الطالب الجامعي
وقدرتـــه علـــى إدارة الفعاليـــات وتنظيمها ،وأخيراً نتمنى لمجلســـي الطالب والطالبـــات التوفيق والنجاح
ولجامعة الشارقة المميزة بانشطتها وطلبتها اإلزدهار ومزيداً من النجاح ".
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م ــال وأعم ــال

التأثيـــر على الناتـــج المحلـي والتجـارة الخارجيــة برأس الخيمــــــة
ً
ً
ً
طبقا لتقرير «األونكتاد» لعام  ،2017حيث بلغت
عربيا بجذب االستثمار األجنبي المباشر
عالميا واألول
تبوأت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز 13

قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة  33مليار درهم في العام بنسبة نمو  %10مقارنة مع العام  ،2016ويتوقع ارتفاعها إلى 50

تأثير االستثمار األجنبي المباشر على الناتج
المحلي اإلجمالي:
يســـتثمر في اإلمـــارة رصيد جيد من اإلســـتثمارات
األجنبيـــة تقـــدر بمعدل ســـنوي يزيد علـــى  %41من
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي الســـنوي لإلمـــارة خالل
الفترة  2017 - 2010وهو معدل جيد وله تأثير مهم
على الناتج المحلي خاصة عندما يستهدف قطاعات
رئيسة ومهمة كالصناعة والعقارات والمال والبنوك.
والختبار وجود تأثير لالســـتثمار األجنبي المباشـــر
علـــى اقتصاد اإلمـــارة رياضياً قمنـــا بتقدير العالقة
بينه وبين الناتج المحلي اإلجمالي باســـتخدام نماذج
االنحدار الخطي البسيط والمتعدد وبصيغ مختلفة،
وكانت أفضل نتائج تقدير تلك التي اعتمدت الصيغة
اللوغاريتمية وهي:

مليار درهم خالل العام  ،2020خاصة بعد صدور قانون االستثمار األجنبي الذي أصدرته الدولة في شهر أكتوبر ،2018و اعتماد مجلس الوزراء قرار منح
تأشيرات تصل لعشر سنوات للمستثمرين ورواد األعمال ،إضافة الى إفتتاح أكسبو  2020ويتوقع أن يكون لهذه العوامل أثر مهم في زيادة تنافسية
الدولة ورفع جاذبيتها الستقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة خالل الفترة القادمة.
إعداد:
إدارة الدراسات االقتصادية  /مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات

اســـتطاعت رأس الخيمـــة ،التـــي تتصـــف كغيرهـــا
بانفتاحها االقتصادي إقليمياً ودولياً أمام االستثمارات
األجنبية المباشـــرة ،أن تزيد من استثماراتها األجنبية
المباشـــرة في عـــام  2017مقارنة بعـــام  2010بمعدل
نمـــو ســـنوي  ،% 4.4وأن  %50من هذه االســـتثمارات
توجهـــت لقطـــاع الصناعـــة التحويليـــة حســـب بيانات
 ،2017وتســـعى رأس الخيمـــة إلى اســـتقطاب المزيد
منها لترســـيخ نمو اقتصادها وتعزيـــز ناتجها المحلي
وتنويـــع مصـــادر دخلهـــا .ومما هـــو جديـــر بالذكر أ ّن
رصيد قطاع الصناعة من االستثمار األجنبي المباشر
قد نما بمعدل سنوي  %4.7خالل الفترة أعاله ،بينما
نما االســـتثمار المذكور في قطاعـــي التمويل والبنوك
والقطاع العقاري بمعدل ســـنوي  %8.9و  %2.4للفترة
ذاتها على التوالي.
ماهيـــة االستثمــار األجنبـي المبـاشــر:
يعرف صندوق النقد الدولي  IMFاالستثمار األجنبي
المباشـــر على أنـــه " ذلك النوع من أنواع االســـتثمار
الدولـــي الذي يعكس حصـــول كيان مقيم في اقتصاد
مـــا علـــى مصلحـــة دائمـــة فـــي مؤسســـة مقيمة في
اقتصاد آخر"
وتعرفـــه منظمـــة التجـــارة العالميـــة  WTOبأنـــه أي
نشـــاط استثماري مستقر في بلد معين (بلد المنشأ)
والـــذي يتحصل أو يمتلك أصـــوالً في بلد آخر (البلد
المضيـــف أو المســـتقبل) وذلك بقصد تســـيير هذه
االســـتثمارات .وعمومـــاً يمكـــن القول أن االســـتثمار
األجنبي المباشـــر :هو اســـتثمار مؤسسة أو شخص
مقيـــم في بلد أو اقتصاد معين في اقتصاد بلد آخر،
ولكي يعد اســـتثماراً أجنبياً مباشـــراً ،ال بد أن تتوفر
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فيه إحدى الصفتين التاليتين أو كالهما معا ،الصفة
األولـــى أن تكون طبيعة هذا االســـتثمار طويلة األمد،
أمـــا الصفة الثانية فهي أن يكون للمســـتثمر تأثير على
إدارة الشـــركة المســـتثمر فيها ،وكما هو مبين الشـــكل
رقم ( ،)1يوضح المثال وجود اســـتثمار أجنبي مباشر
بين االقتصادين ( 1و  )2من خالل الكيانين " أ " و " ب
" الختـــاف مكان إقامـــة كل منهما ،وقدرة غير المقيم
على الســـيطرة أو التأثير إلـــى درجة كبيرة على الكيان
اآلخـــر ،عن طريـــق االســـتحواذ على  %80من أســـهم
المؤسســـة أو ذلك الكيـــان ،بالمقابـــل ال توجد عالقة
اســـتثمار مباشـــر بين الكيان " ب " و " جـ " ألن كالهما
مقيـــم في نفـــس البلد  ،وبالتالي فهو اســـتثمار محلي
وليس أجنبياً وإن أمتلك الكيان "ب"  %9أو  %100من
أسهم الكيان "ج" والعكس صحيح.

الشكل رقم ()1
اقتصاد ()1

الكيان (أ)

خط الحدود

اقتصاد ()2

80%

الكيان (ب)

95%

الكيان (ج)

منـاخ االستثمـار األجنبـي:
يمثل مناخ االســـتثمار مجمل األوضاع والظروف التي
تحيط بالعملية االســـتثمارية والتي تشكل بمجموعها
تحديات أساســـية تواجه االستثمار عموماً واألجنبي
خصوصاً ،وتتضمن:

 .1األوضـــاع السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة
واألمنية.
 .2طبيعة السوق وآلياته.
 .3البنية التحتية.
 .4تكلفة عناصر اإلنتاج.
 .5القوانين واألنظمة الخاصة باالستثمار.
 .6اإلجـــراءات التنظيميـــة واإلداريـــة ،أو ما يســـمى
بسهولة بدء النشاط التجاري.
 .7الخصائص الجغرافية والسكانية.
 .8جودة الحياة.
مزايــا االستثمــار األجنبـي المباشــر:
يمكن حصر مزايا هذا النوع من االستثمار بما يلي:
 .1يعتبر أفضل أنواع االســـتثمارات لكونه اســـتثماراً
منتجاً ،ويعتمد على االســـتغالل األمثـــل للموارد مما
يـــؤدي إلـــى تحقيـــق الوفـــورات االقتصاديـــة وزيـــادة
القـــدرات التصديريـــة وبالتالـــي زيـــادة معـــدل النمو
االقتصادي.
 .2يعتبر وسيلة هامة لخلق فرص العمل والحد من زيادة
معدالت البطالة وبالتالي تحسين مستويات المعيشة.
 .3توفيـــر البرامـــج التدريبيـــة واكســـاب المعرفـــة
والخبرات اإلدارية للعمالة الوطنية.
 .4نقـــل وتوطيـــن التكنولوجيا الحديثـــة إلى الدولة
المضيفة.
 .5تحســـين ميـــزان مدفوعـــات الـــدول المضيفة من
خـــال التأثير اإليجابي على الحســـاب الرأســـمالي
والميزان التجاري.
 .6يختار الدولة ذات المناخ االســـتثماري المناســـب
الذي يحقق فيه المستثمر أكبر عائد صافي.

LGDP = α + βLFDI + U

)..............(1
وكانت نتائج الصيغة التقديرية كما يلي:
Log Q = log α + β log fdi + log u
LQ = o.77 + 1.01 L fdi
t
)(0. 450) (5.47
F
)(----
)(29.87
R2= 0. 83 D-W= 0.70
حي ــث أن LFDI :تمث ــل لوغاريتم اإلس ــتثمار
األجنبي المباش ــر .و LGDPتمثل لوغاريتم
الناتج المحلى اإلجمالي.
تشـــير النتائج أيضا إلى معنوية المعالم المقدرة  αو
 ،βكذلك تشير اختبارات  Tو  Fإلى معنوية المتغير
المســـتقل والعالقة في النموذج المقدر عند مستوى
معنويـــة ( ،)%5وأن معامل التحديد عاليه R2= 0. 83
ممـــا يدل على وجـــود عالقة موجبة بيـــن نمو الناتج
المحلـــي اإلجمالـــي وحجـــم االســـتثمارات األجنبية
المباشـــرة ،إي أن زيادة االســـتثمار األجنبي المباشر
بمقدار  %1تـــؤدى إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي
بنفس النســـبة ،ولمزيد مـــن التفاصيـــل ،انظر نتائج
النموذج رقم ( )1أعاله.
وتحســـنت النتائج أكثر باســـتخدام فترة إبطاء زمنية
لسنة واحدة بالنسبة إلى المتغير المستقل االستثمار
األجنبـــي المباشـــر  ،FDI T-1وكما مبين في النموذج
أو المعادلة رقم (:)2

Log Q = log α +β log L fdit-1 + log ε
).......(2
)L(Q) = 1.875+.895L(fdi t-1
t
)(2. 40
)(10.63
F
)(----
)(112.97
R2= 0. 96
D-W= 1.49

ويمكـــن القـــول ،بـــأن النتائج كانت منطقيـــة حيث أن
تأثيـــر االســـتثمارات الجديدة ال يتم فـــي نفس العام
وإنمـــا يتـــم فـــي العام الـــذي يليـــه ،وعليه فـــأن زيادة
االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة في السنة السابقة
بنســـبة  %1أو بمقـــدار وحدة واحدة تـــؤدي إلى زيادة
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي في الســـنة التـــي تليها أي
الحاليـــة بنسبـــــة  %0.9أو بمقـــدار  ،0.9إضافة إلى
ارتفـــاع القيـــم التقديريـــة للمعالم واختبـــارات  Tو F
ومعامـــل التحديـــد التـــي بلغـــت  R2=0.96و كذلـــك
اختبار مقبول ( D – W= 1.49داربن واتسون) ،انظر
النموذج أو المعادلة رقم (.)2
تأثيـــر االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر علـــى
التجارة الخارجية:
ولدراســـة تأثيـــر االســـتثمار األجنبي المباشـــر على
التجـــارة الخارجيـــة لإلمـــارة قياســـياً قمنـــا بتقدير
العالقـــة بينـــه وبيـــن الصـــادرات واالســـتيراد وكانت
النتائج باستخدام الصيغة اللوغاريتمية هي األفضل.

).........(3

LExp = α +βLFDI+U
		

حي ــث أن  L Expتش ــير إل ــى لوغاريت ــم
الصادرات.
لوغاريتم االستثمار  L Fdiوأن
،األجنبي المباشر
وكان ــت الصيغ ــة التقديري ــة ونتائ ــج
التقدير هي:
Log Exp = log α + α log fdi + log ε
LExp = -5.21 + 1.50 L fdi
t
)(-1. 21
)(3.22
F
)(----
)(10.34
R2= 0. 63 D-W= 1.51

تشـــير النتائج إلـــى معنوية المعالم المقـــدرة  αو ،β
مما يفســـر وجود عالقـــة أو تأثير موجـــب بين قيمة
الصـــادرات والرصيـــد المتراكـــم مـــن االســـتثمارات
األجنبية المباشـــرة ،أي أن زيادة االســـتثمار األجنبي
المباشـــر بنســـبة  %1أوبمقدار وحـــدة واحده ،يؤدي
إلـــى زيادة الصـــادرات بنســـبة  ،%1.5أو بمقدار ،1.5
كذلـــك تشـــير اختبـــارات  Tو  Fإلى معنويـــة المتغير
المستقل والعالقة بين المتغيرين في النموذج المقدر
عند مســـتوى معنوية ( ،)%5و أن معامل التحديد R2
واختبار  D-Wمقبولتان ،وكما مبين في نتائج النموذج
أو المعادلة رقم (.)3
أمـــا بالنســـبة إلى الـــواردات فقـــد تم اعتمـــاد نتائج
تقديـــر نمـــوذج اإلنحـــدار الخطي البســـيط بالصيغة
اللوغاريتمية التالية.

دراس ــات احصائي ــة

LIMP = α + β FDI = U

)..............(4
حي ــث أن L IMP
الواردات.
وأن  LFDIلوغاريت ــم االس ــتثمار األجنب ــي
المباش ــر ،وكانت الصيغة التقديرية ونتائج
التقدير كما يلي:
تش ــير ال ــى لوغاريت ــم

log imp = log α + β log fdi + log ε
Limp= 6. 900 + 94 Lfdi
t
)(12. 76) (1.90
F
)(----
)(3.60
R2= 0. 38 D-W= 1.31
حيث تشير النتائج إلى معنوية المعالم المقدرة  αو ،βأي
وجود عالقة موجبة بين قيمة الواردات والرصيد المتراكم
من االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة ،لكن أن يكون هناك
انخفاض في قيمـــة معامل التحديد  ،R2=0.38هذا يعني
أن االســـتثمار األجنبي المباشـــر ال يفســـر سوى  %38من
العالقة أو التأثير ،مما يعني أن هناك عوامل أو متغيرات
أخرى أكثر أهمية في تحديد الواردات ،رغم أن اختبارات
 T، Fو  D-Wمقبولة وتشـــير إلى معنوية المتغير المستقل
والنموذج المقدر عند مســـتوى المعنوية ( .)%5إضافة إلى
ما تقدم تؤكد النتائج ومن خالل معامل التحديد ما ذهبنا
إليه ســـابقاً أن الجهات المـــوردة في اإلمارة ال تعتمد على
األســـواق الخارجيـــة فقط في توفيـــر متطلباتها اإلنتاجية
والخدمية ،وإنما تعتمد في توفيرها على األسواق المحلية
المجاورة لبعض إمارات الدولة.
الخاتمـــة:
لوحـــظ مـــن الناحيـــة العملية وجـــود تأثير لالســـتثمارات األجنبية
المباشـــرة على الناتـــج المحلي اإلجمالي وعلى التجـــارة الخارجية
لإلمـــارة خـــال فتـــرة الدراســـة ،وللتأكد مـــن تلك العالقـــة أجرينا
اختبـــارات قياســـية عـــدة كان أفضلهـــا نتائـــج النمـــاذج الالخطية،
حيـــث أظهـــرت النتائج أعاله أن هنـــاك تأثير فعلي لهـــذا النوع من
االستثمارات على الناتج المحلي اإلجمالي وعلى التجارة الخارجية
لإلمـــارة خالل تلك الفترة ،حيث تشـــير قيم المعالم المقدرة  αو،β
واالختبـــارات  Tو  Fإلـــى معنويـــة المتغير المســـتقل والعالقة بين
المتغيـــرات في النماذج أو المعادالت المقدرة عند مســـتوى معنوية
( ،)%5وأن معامـــل التحديد  R2واختبارات D-Wأيضاً مقبولة .مما
يفســـر وجود هذا التأثير ،ولمزيد من التفاصيل ،يمكن الرجوع إلى
نتائج التقدير في النماذج األربعة أعاله.
وفـــي هـــذا االتجـــاه تســـعى حكومـــة رأس الخيمة إلى اســـتقطاب
المزيد من هذه االســـتثمارات لترســـيخ نمو القطاعات الرئيسة في
اقتصادهـــا .وبالـــذات الصناعية لتعزيـــز ناتجهـــا الصناعي وتنويع
مصادر دخلها لما تتميز به من مقومات طبيعية وتشريعات وقوانين
مرنـــة ،إضافـــة إلـــى االســـتقرار المالـــي واالقتصادي والسياســـي
واألمني وغيرها ،والتي تعتبر من العوامل الرئيسية التي يستهدفها
رأس المال عموماً والمستثمر األجنبي خصوصاً
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م ــال وأعم ــال

يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الغير النفطية المعول عليها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في اإلمارات
ً
وواحدا من أهم الركائز التي تعنى بها إستراتيجية دبي الصناعية  2030وفق رؤيتها الرامية إلى تحويل دبي لمنصة عالمية
للصناعات المبتكرة والمستدامة القائمة على المعرفة ،تسعى من خاللها إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي والقيمة
ً
حاليا مقارنة بـ  %6.6سنة  2012حسب التقرير
ِالمضافة للصناعات التحويلية التي أصبحت تساهم بما يعادل %9,6
ً
فضال
اإلقتصادي السنوي لعام  ،2017كواحد من األهداف اإلستراتيجية الخمسة التي ترتكز عليها دبي الصناعية ،2030
عن دعم مكانة اإلمارة لتصبح الوجهة المفضلة للشركات العالمية.

لتحقي ــق ه ــذه أله ــداف تتج ــه الدول ــة نح ــو إقام ــة
المزي ــد من المناطق الصناعي ــة المتخصصة ،وتطوير
البن ــى التحتي ــة الالزم ــة ،لتعزي ــز تنافس ــيتها العامل ــة
باستقطاب االس ــتثمارات المحلية واألجنبية،

بقلم :إسماعيل الحمادي

األداء القوي الذي شهده سوق
العقارات الصناعية في إمارة دبي
نتيجة تسريع مخرجات إستراتيجية
دبي  2030ورؤية 2021
RAKBUSINESS | 28

هن ــا تبرز األهمي ــة التي يلعبها قطاع تطوير المش ــاريع
الصناعي ــة كمس ــاهم فع ــال لتحقي ــق ه ــذه الرؤي ــة وف ــق
خط ــط بن ــاءة لخل ــق مس ــاحات عقارية تس ــتوعب قطاع
صناع ــي مس ــتدام يرتك ــز بالدرج ــة األول ــى عل ــى الذكاء
االصطناع ــي وتكنولوجي ــا المعلوم ــات ومختل ــف
المج ــاالت المبتك ــرة كالطاق ــة والطاق ــة المتج ــددة
والخدمات اللوجيستية.
السياس ــات الناجح ــة الت ــي رس ــمتها الدول ــة م ــن خ ــال
إنش ــاء المناط ــق الصناعي ــة المتخصص ــة ضم ــن
إس ــتراتيجية اقتص ــاد متن ــوع يحاف ــظ عل ــى البيئ ــة
ويحقق التنمية المس ــتدامة ويعزز من البنية التحتية،
أس ــهم إل ــى حد بعي ــد في تدف ــق االس ــتثمارات المحلية
واألجنبي ــة ف ــي قط ــاع الصناع ــة بنمو س ــنوي وصل إلى
 %9.77ب ــدء ًا م ــن ع ــام  2004وحت ــى ع ــام  ،2010إذ بل ــغ
حج ــم االس ــتثمار ف ــي القط ــاع الصناع ــي  110.2ملي ــار
دره ــم ف ــي ،2010مقاب ــل  63ملي ــار دره ــم س ــنة 2004

بزي ــادة قدره ــا  47.2ملي ــار دره ــم ،كم ــا بل ــغ حج ــم
االس ــتثمارات الت ــي اجتذبه ــا القط ــاع بي ــن عامي 2016
و 2017نح ــو  130ملي ــار دره ــم مقارن ــة ب ـ ـ  127.6ملي ــار
درهم مقارنة في  2015و  125.1مليار درهم س ــنة ،2014
موزع ــة عل ــى أكث ــر م ــن  6301مش ــروع ًا صناعيـ ـ ًا ،بزي ــادة
نس ــبة نم ــو تع ــادل  ،%3.4و يع ــزى ذل ــك إل ــى السياس ــات
االقتصادي ــة الناجح ــة الت ــي رس ــمتها الدول ــة ف ــي إطار
رؤي ــة مس ــتقبلية ،وإس ــتراتيجية طموح ــة لتعزي ــز دور
قط ــاع الصناعة وأث ــره على المنظومة االقتصادية.
ولع ــل األداء الق ــوي ال ــذي ش ــهده س ــوق العق ــارات
الصناعي ــة ف ــي إم ــارة دب ــي نتيج ــة تس ــريع مخرج ــات
إس ــتراتيجية دب ــي  2030ورؤي ــة  ،2021رف ــع م ــن الطلب
عل ــى الوح ــدات الصناعي ــة وبش ــكل خ ــاص بتل ــك الت ــي
تتعل ــق بالصناع ــات التحويلي ــة والخدمات اللوجس ــتية
وال ــذكاء اإلصطناعي وعلى رأس ــها األراض ــي الصناعية
والمستودعات ومساحات التخزين التي أصبحت محل
طل ــب للش ــركات العالمي ــة والمحلي ــة قص ــد التوس ــع،
كمجم ــع دب ــي الصناع ــي ال ــذي يش ــهد مرحل ــة جدي ــدة
من اإلنش ــاءات تتس ــع ألكثر من  197مس ــتودع ًا وأعمال
توسعة بالبنية التحتية بقيمة  135مليون درهم نتيجة
نم ــو ع ــدد ش ــركائه إل ــى أكثر م ــن  700ش ــريك وانضمام

قائم ــة م ــن العالم ــات الصناعي ــة
والتجارية البارزة.
إن الرؤي ــة الت ــي تتطل ــع إليها الدولة
ودعمها للقط ــاع الصناعي من خالل
مجموع ــة الحواف ــز اإلقتصادي ــة التي
ب ــادرت بإطالقه ــا عل ــى فت ــرات م ــن
الع ــام  2018ب ــدء ًا م ــن تثبي ــت رس ــوم
تجدي ــد الرخص وتمديد تأش ــيرة إقامة
المس ــتثمر إضاف ــة إل ــى ق ــرار خف ــض
رس ــوم الكهرباء على المنش ــآت الصناعية
الكبي ــرة بنس ــبة  ،%29وبي ــن  10و% 22
للمنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة مع إلغاء
رس ــوم التوصي ــل للمنش ــآت الجدي ــدة  ،إل ــى
جانب هدوء األس ــعار س ــاهم بش ــكل كبير في
تعزي ــز الطل ــب عل ــى األراض ــي الصناعية وما
رافقها من مس ــاحات التخزين والمس ــتودعات
وسكن الموظفين والعمال.
تس ــعى الدول ــة إل ــى زي ــادة مس ــاهمة قط ــاع
الصناع ــة في النات ــج المحلي من  % 14في العام
 2014إلى  % 16بحلول عام  ،2021و %25بحلول
الع ــام  2025وفق ــا لتوجيه ــات صاح ــب س ــمود
الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب رئي ــس
الدول ــة ،حاك ــم دب ــي ،يس ــتلزم تضاف ــر جه ــود بي ــن
مختل ــف المؤسس ــات العقاري ــة والمط ــورون ،لوض ــع
خطط إس ــتراتيجية فعالة تضاف إلى الخطط التي
وضعتها الدولة والتي ستس ــهم في اجتذاب أكبر قدر
ممك ــن م ــن االس ــتثمارات األجنبية ،والذي س ــينعكس
ب ــدوره عل ــى االقتصاد الوطني ،وزي ــادة الناتج المحلي،
وحي ــاة المواطنين والمقيمين على أرض اإلمارات.
إن ح ــرص دول ــة اإلم ــارات عل ــى اجت ــذاب التكنولوجي ــا
والمعرف ــة إل ــى القط ــاع الصناع ــي م ــن خ ــال االس ــتفادة
م ــن خب ــرات وتج ــارب ال ــدول الصناعي ــة المتقدم ــة بم ــا
يع ــزز م ــن إمكاناته ــا اإلنتاجي ــة ويق ــوي تنافس ــيتها ف ــي
األس ــواق اإلقليمي ــة والدولي ــة األم ــر ال ــذي يعك ــس ح ــرص
قي ــادة وحكوم ــة دول ــة اإلمارات عل ــى تطوير وتنمي ــة القطاع
الصناع ــي باعتب ــاره أح ــد أه ــم مح ــركات النم ــو االقتص ــادي
غير النفطي بما يحقق أهداف رؤية اإلمارات اإلس ــتراتيجية

تقري ــر

 2021الرامية إل ــى تحقيق التنمية
االقتصادي ــة المس ــتدامة م ــن
خ ــال التركي ــز عل ــى تنمي ــة وتطوير
القطاع ــات غي ــر النفطي ــة الت ــي يع ــد
القط ــاع الصناعي من أهمها.
واليوم ،المنش ــآت والمدن الصناعية لم
ـان وآالت وعمال ــة ،وإنم ــا
تع ــد مج ــرد مب ـ ٍ
أصبح ــت تش ــكل معالم حضارية تنس ــجم
تمامـ ـ ًا م ــع التط ــور العمران ــي والمحي ــط
البيئ ــي ،وه ــذا يعن ــي بالض ــرورة تخصي ــص
مس ــاحات أراض ــي تتواف ــق م ــع اله ــدف
المرج ــو منه ــا ال ــذي يجم ــع بي ــن الكف ــاءة
واالبت ــكار والتقني ــات العالية والج ــودة  ،وبين
المظهر العام الذي سيشكل بدوره بيئة جاذبة
لالستثمار واإلبداع.
إن مس ــتقبل الصناع ــة ف ــي الدول ــة مبش ــر
للغاي ــة وآفاق ــه واع ــدة بفع ــل التوجه ــات والدعم
الحكوم ــي وإس ــتراتيجية الدول ــة الرامي ــة إل ــى
تعزيز مس ــاهمة القط ــاع في الناتج الوطني .حيث
أن دول ــة اإلم ــارات اليوم متفائلة وتع ــول كثير ًا على
دور قط ــاع الصناع ــة في المرحل ــة المقبلة وازدهاره،
والس ــيما أنه ــا ق ــد نجح ــت خالل الس ــنوات الس ــابقة
ف ــي بن ــاء صناع ــة يفتخ ــر به ــا أبن ــاء اإلم ــارات ،ومنه ــا
صناع ــات ضخم ــة وحيوي ــة عمل ــت عل ــى تعزيز مس ــيرة
التنمي ــة المس ــتدامة وخدم ــة أهدافه ــا ،بم ــا فيه ــا م ــن
صناع ــة البتروكيمياويات واأللمني ــوم والحديد والصلب
ومكون ــات الطائ ــرات وم ــواد البن ــاء وغيره ــا ،كم ــا تش ــهد
الفت ــرة الحالية إنش ــاء وتطوير صناع ــات ومنتجات نوعية
ذات قيم ــة ،تعتم ــد عل ــى االبت ــكار واإلب ــداع اللذان يش ــكالن
مح ــرك تطوير القطاع الصناعي

حرص دولة اإلمارات على اجتذاب التكنولوجيا والمعرفة إلى القطاع الصناعي يعزز
من إمكانياتها اإلنتاجية ويقوي تنافسيتها في األسواق اإلقليمية والدولية
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اقتصادية رأس الخيمة

اإلمارات وبريطانيا
ترتبـــط دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة ،عالقـــات
اقتصاديـــة وتجارية قوية عكســـتها بوضوح معدالت النمو الملموســـة لحجم
التجارة واالســـتثمار خالل السنوات الماضية ،وتشكل دولة اإلمارات محوراً
تجاريـــاً حيويـــاً ،وهو ما دفع حكومـــة المملكة المتحدة إلـــى تعيين مفوضها
التجـــاري اإلقليمي في الدولة ،باعتبارها مركزاً لتوســـع األنشـــطة التجارية
البريطانية إقليمياً في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا.
وتعتبر دولة اإلمارات أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة ،والرابع
عالمياً خارج االتحاد األوروبي .حيث سجل إجمالي التجارة البينية من سلع
وخدمـــات بين البلدين خالل عام  2017حوالي  17.5مليار جنيه إســـترليني
بنمـــو يقـــدر بحـــدود  %25خـــال عامـــي  2016ـ  .2017فيمـــا يقدر حجم
التجارة الخارجية في السلع غير النفطية بين البلدين بنحو  9مليارات جنيه
إسترليني في  2018بنسبة نمو في حدود  %10عن عام .2017
وهنـــاك أكثـــر من  120ألـــف بريطاني يعيش ويعمل بدولـــة اإلمارات ،فض ً
ال
عن تواجد عدد من أكبر وأهم الشركات البريطانية في أسواق الدولة والتي
يقدر عددها بحدود  6آالف شركة ،ما يجعل المملكة المتحدة أكبر مستثمر
أجنبي بدولة اإلمارات .وعلى صعيد السياحة يحتل السوق البريطاني حيزاً
مهمـــاً إذ بلـــغ عدد الســـياح البريطانيين إلـــى الدولة فـــي  2018حوالي 1.5
مليون سائح.
ويذكر أن المملكة المتحدة ستشـــارك في إكســـبو  2020بجناح مميز يسلط
الضـــوء على الخبرات البريطانيـــة في قطاع الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا
الفضاء ،وقد بلغ عدد الشـــركات البريطانية المســـجلة على منصة الســـوق
اإللكترونية العالمية إلكسبو  2020دبي نحو  1321شركة بريطانية.
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اإلمارات والصين
شـــهدت الســـنوات القليلـــة الماضية تطـــوراً الفتاً في
العالقات التي تربط دولـــة اإلمارات العربية المتحدة
والصيـــن وخاصة في القطاعـــات والمجاالت الحيوية
والهامـــة التي تخدم وتعزز خطط التنمية في البلدين.
وهذا ما تؤكده األرقام واإلحصائيات ،إذ نمت التجارة
غير النفطية بين البلدين بنســـبة كبيـــرة من  30مليار
دوالر أمريكـــي فـــي عام  2011إلى أكثـــر من  50مليار
دوالر عـــام  ،2018بما في ذلك تجارة المناطق الحرة،
مـــا جعل الصين أكبر شـــريك تجـــاري لدولة اإلمارات
العربية المتحدة في المنطقة.
وتعيـــش وتعمل في دولة اإلمارات جالية صينية كبيرة،
بينما بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في اإلمارات
أكثر من  4000شـــركة بما في ذلك شـــركات المناطق
الحرة ،وتم تســـجيل ما يقرب مـــن  300وكالة تجارية
و 5000عالمة تجارية لدى وزارة االقتصاد.
وبفضـــل القوانيـــن المرنـــة والبنية التحتيـــة المتطورة
بما فيها شـــبكة االتصـــاالت والمواصالت والمطارات
الضخمة والموانـــىء العالمية أصبحت اإلمارات بوابة
العبـــور األولـــى للشـــركات والمنتجـــات الصينيـــة إلى
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا وعموم قارة
أفريقيـــا ،حيث أن  %60من المنتجـــات الصينية التي
تدخل العالم العربي تمر عبرها

د .عبدالحليم محيسن
المستشار االقتصادي
لدائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

تواصـــل اقتصاديـــة رأس الخيمـــة العمل على تحســـين خدماتها
المقدمـــة لمجتمع األعمال ،من أجـــل تعزيز دور القطاع الخاص
فـــي دعم مســـيرة التنميـــة االقتصادية المســـتدامة القائمة على
التنافســـية والمعرفـــة واالبتـــكار ،حيث أن رضـــا المتعاملين من
أهم األهداف التي تحرص الدائرة على تحقيقها ،وتبذل الدائرة
المســـاعي حثيثـــة لتطويـــر بيئة األعمـــال بما يخدم المســـتثمر،
ويحقـــق لـــه أعلـــى مســـتويات الربحية .ولتحســـين السياســـات
االقتصاديـــة التي تتبعهـــا اإلمارة ومواكبة الظـــروف االقتصادية
المتقلبة ،سعت الدائرة إلى العمل على تعزيز العمل المشترك مع
شـــركائها في القطاعين العـــام والخاص على الصعيدين المحلي
واالتحـــادي من أجل تلمس احتياجـــات مجتمع األعمال والقطاع
الخـــاص وتقديـــم كل مـــا يلزم له مـــن دعم ومســـاندة في تطوير
أعماله وتقديم خدمات متميزة تعكس تكامل الجهود المشـــتركة
بيـــن هـــذه الجهـــات ممـــا يخفف مـــن حـــدة األعبـــاء التنظيمية
واإلجرائية على الشركات ومؤسسات األعمال.
وال شـــك بـــأن التطـــورات اإلقليميـــة والعالميـــة تشـــكل أحـــد أهم
التحديـــات التي تواجـــه اقتصادات دول المنطقة بمـــا فيها اقتصاد
إمـــارة رأس الخيمـــة ،لذا تعمـــل الدائرة بجد مـــع مختلف الجهات
المحليـــة واالتحاديـــة علـــى تحويل هذه التحديات إلـــى فرص يمكن
البنـــاء عليهـــا في تطوير اقتصاد االمارة والدولة ،كما يعد التنســـيق
والتكامل بين الجهات الحكومية المحلية واالتحادية وإضفاء المرونة
علـــى آلية إصدار التشـــريعات االقتصادية االتحادية أحد المجاالت
الرئيســـة التي نسعى بشكل مشترك على تطويرها بما يساعد على
تحقيـــق االســـتغالل األمثل للمـــوارد واالمكانيات المالية والبشـــرية
فـــي الدولـــة لالرتقاء بالخدمـــات الحكوميـــة في المجـــاالت كافة.

إن تطوير الخدمات عن بعد بأشـــكالها المختلفة سواء من خالل
الخدمات اإللكترونية أو الذكية يشكل تحدياً رئيساً تعمل الدائرة
علـــى تحويلـــه إلى فرص للنمـــو والتطوير من خـــال العمل على
توفيـــر المخصصـــات المالية والبشـــرية الالزمة لـــه ،ويتوقع أن
يتـــم بعـــون اهلل اإلنتهاء من تطوير نظام ترخيص مســـتقل يحقق
األهداف المرجوة خالل الربع األول من العام القادم.
ويعـــد الترويج للفـــرص واإلمكانيـــات االســـتثمارية المتاحة في
اإلمـــارة إقليمياً وعالمياً أحد األدوار الرئيســـية التي تضطلع بها
الدائرة بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية خاصة هيئة تطوير
السياحة وهيئة رأس الخيمة للمناطق االقتصادية (راكز) ،وتقوم
الدائرة باالشتراك مع هذه الجهات بتنظيم العديد من الزيارات
الخارجيـــة لعرض الفرص واإلمكانيات المتاحة واالشـــتراك في
العديد من الفعاليات والمناســـبات االستثمارية سواء التي تنظم
على المستوى المحلي أو على المستوى االتحادي من خالل وزارة
االقتصاد وغيرها من الوزارات االتحادية ،كما تعمل الدائرة على
تنظيـــم زيارات للعديـــد من الجهات الخارجيـــة العامة والخاصة
والمســـتثمرين فـــي مختلف القطاعات إلـــى اإلمارة لالطالع عن
كثب على طبيعة المناخ االســـتثماري الســـائد فيها ،وقد نجحت
الدائـــرة فـــي الفتـــرة الماضية فـــي بنـــاء عالقات إســـتراتيجية
مميـــزة مع العديد من المســـتثمرين الكبـــار المحتملين في عدد
من القطاعات الرئيســـة خاصة قطاع الصناعة وقطاعي التعليم
والصحة ،واألمل أن تترجم هذه العالقات إلى فرص اســـتثمارية
واعـــدة وكبيرة خالل الفترة القادمة لتشـــكل إضافـــة نوعية إلى
جانب بعض المشاريع التي تم جذبها سابقاً
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ريادة
األعمـــال

عماد الدين أوبيري

رأس الخيمـــة
حوار :خــولة إبراهيــم

ويتابع  ":من المهم التوضيح أننا جهة غير مرخّ صة ،ولكننا نعمل على
جذب وتشـــجيع االســـتثمار وتقديم خارطة طريق ودليل للمســـتثمرين
مدعمـــاً بالمعلومـــات واإلحصائيـــات لنوجههـــم حســـب القطاعـــات
اإلســـتراتيجية الحيويـــة التـــي نســـتهدفها فـــي كل عـــام وتحديثـــات
قطاعاتها الفرعية ،كما نأخذ بعين االعتبار المشـــاريع حسب التوجه
العـــام فـــي الدولة – عام الخير – عام زايد – عام التســـامح -ملتزمين
مـــن خاللها قيـــم أخالقية واقتصاديـــة عليا ،مع التركيـــز على جذب
االســـتثمارات النوعيـــة الداعمـــة للعمليـــة التنمويـــة ومراعـــاة معايير
االســـتدامة والمسؤولية األخالقية تجاه األجيال القادمة".

عماد الدين أوبيري

تتمتـــع إمـــارة رأس الخيمة بمزايـــا ملهمة وبيئـــة خصبة لألعمال
والمشـــاريع في ظل العديد من المحفزات والتوجيهات الرســـمية
المشـــجعة للريادة في مختلف القطاعات التنموية ،والقائمة على
فتـــح آفاق مشـــ ّرعة لتالقـــح التجارب واالســـتفادة مـــن الخبرات
المعرفيـــة لآلخريـــن .وعليـــه فقد قطعـــت اإلمارة اليوم أشـــواطاً
بعيد ًة لتكون وجهة مثالية لجذب االســـتثمارات والمشاريع الرائدة
على مستوى المنطقة.
مجلـــة راك بيزنـــس التقت األســـتاذ عمـــاد الدين أوبيـــري خبير
تطويـــر األعمال  -مديـــر إدارة ترويج االســـتثمار في غرفة رأس
الخيمـــة ليحدثنا عـــن إســـتراتيجيات الترويج االســـتثماري وبيئة
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األعمـــال وآفـــاق النمو الواعـــدة في اإلمارة قائال " :تشـــكل رأس
الخيمـــة أيقونة متفـــردة بفضل السياســـة الحكيمـــة والتوجيهات
الســـديدة لصاحب السمو الشيخ ســـعود بن صقر القاسمي عضو
المجلـــس األعلـــى حاكم إمارة رأس الخيمـــة ،فقد أصبحت خالل
فترة قياســـية وجهة رائدة ومثالية النطالق األعمال واســـتقطاب
العديد من رجال األعمال والمســـتثمرين لتأسيس شركاتهم"
وتحـــدث أوبيـــري عن دور غرفة رأس الخيمة في دعم وتنشـــيط
االســـتثمارات قائ ً
ال" :تعتبر غرفـــة رأس الخيمة ثاني أقدم غرفة
فـــي الدولة ،وعليه فهي تمتلك من الخبرة ما يم ّكنها من التصدي
بـــكل جدارة لمهامهـــا في دعم مناخ األعمال في اإلمارة والدولة".

وعن عالقتهم بالشـــركاء قال أوبيري ":نعمـــل في تناغم وتجانس مع
الدوائـــر المحلية كافة فـــي رأس الخيمة ،وضمن منظومة متكاملة مع
شـــركائنا اإلستراتيجيين دائرة التنمية االقتصادية وراكز وهيئة تنمية
الســـياحة بهدف دعم عملية التنمية في اإلمارة وجذب االســـتثمارات
وخلق بيئة خصبة لنموها واستدامتها بما يخدم مستقبل األعمال في
المنطقـــة ،وبالتوازي مع عملية الجذب البـــد من تقديم خدمة الحقة
تشـــمل تقييم ومتابعة المستثمرين لإلبقاء على المشاريع واستدامتها
وهـــذه نقطـــة أساســـية تـــوازي عملية الجـــذب واالســـتقطاب لحفظ
االستثمارات من التسريب".
ويتابع أوبيري في هذا الخصوص ":إن عملية اســـتهداف المســـتثمر
مرهونـــة بكفـــاءة الرســـالة التســـويقية ،ودقـــة البيانـــات التســـويقية
المقدمة للمســـتثمرين ،ومســـتوى المهنية وفعالية الخدمات المقدمة
وأنشـــطة المتابعـــة والتقييم والتقويـــم التي نقوم بها لتحســـين أدائها
وفــــق أفضــــل الممارســـات والمعايير لجذب المزيد من االستثمارات
والتدفقـــات الخارجية والتعريف بحجم وطبيعة الفرص االســـتثمارية
الكامنة في اإلمارة ".
وعـــن الحوافـــز التي تقدمهـــا رأس الخيمـــة للمســـتثمرين ومايميزها
عـــن غيرهـــا قـــال أوبيري ":من المســـلم به اليـــوم أن أي جهة كانت

تقـــدم محفـــزات ،لكن مـــا يميـــز رأس الخيمـــة تلك المقومـــات التي
تمتلكهـــا والتاريـــخ االقتصـــادي العريق حيث كانت منطقـــة عبور منذ
آالف الســـنين .كمـــا تقدم اإلمـــارة تنوعـــاً اقتصادياً ثريـــاً مبني على
أصـــول ثابتة كخلق فرص العمل واالســـتقرار واألمـــن واألمان والبنية
التحتية وشـــبكة االتصاالت الفعالة والقوانين والتشـــريعات الرسمية
التـــي تضمن حقوق المســـتثمرين وتعزز ثقتهم والميزة التنافســـية مع
ســـهولة الوصول إلى أســـواق المنطقة والعالم ،وتوفر مقومات مثالية
لتأســـيس الشركات وانطالق المشاريع ســـواء أكانت كبيرة أم صغيرة
أومتوســـطة ،بـــدءاً بالقوانيـــن المرنة وتوفـــر األراضي واليـــد العاملة
المحترفـــة المنخفضـــة التكلفة .ومن أكبر الميزات التنافســـيةإضافة
إلـــى العوامل الطبيعية والســـياحية التي تزخر بها اإلمارة فض ً
ال عن
عمرانها الممتد بشـــكل أفقي مما يضفي على المدينة طابعاً مميزاً،
إضافـــة إلـــى أن رأس الخيمة تتملك من المميـــزات ما يم ّكن الزوار و
المقيميـــن من االســـتمتاع ببيئـــة أصيلة متمدنة وراقيـــة تضم مختلف
وســـائل العيش والرفاهية من المجمعات الترفيهية والمراكز التجارية
الراقية وفنادق فخمة ،كل هذا مشـــفوعاً باالحتكاك المباشـــر بالبئية
المحلية األصيلة".
وحول رؤية وإســـتراتيجية الغرفة في اســـتقطاب االســـتثمار األجنبي
المباشر يؤكد أوبيري " :نركز في رؤيتنا المستقبلية على إستراتيجية
الدولـــة االقتصادية وسياســـاتها وتوجهاتهـــا الحالية من خالل حصر
وتحديـــد القطاعـــات االقتصاديـــة األساســـية المســـتهدفة بالتنميـــة
والتـــي يعود فيها االســـتثمار األجنبـــي بالنفع علـــى االقتصاد الوطني
ككل ،حيـــث يتـــم التركيـــز على القطاعـــات التي تحتاج إلـــى مزيد من
االســـتثمارات لتســـتمر فـــي النمو بوتيـــرة عالية ومســـتدامة ،إضافة
إلـــى القطاعات غير المســـتغلة بعد بالشـــكل األمثل لتســـاهم بدورها
فـــي دفـــع عجلة النمو االقتصـــادي للدولة ،مع التأكيد على اســـتغالل
الفرص المتاحة في النقل المعرفي وتنمية العنصر البشـــري وتطوير
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ً
ً
ً
ً
مبنيا على
ثريا
اقتصاديا
تنوعـــا
تقدم اإلمارة
أصول ثابتـــة كخلق فرص العمل واالســـتقرار
واألمـــن واألمـــان والبنيـــة التحتيـــة وشـــبكة
االتصاالت الفعالة ،والقوانين والتشـــريعات
الرســـمية التـــي تضمن حقوق المســـتثمرين
وتعزز ثقتهم
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البنيـــة التحتية و تحقيق األمن الغذائي ،ومن هنا
فنحن نركز على القطاعات الحيوية التي تضعها
التوجهـــات الحكومية ضمن أولوياتها في التنمية
االقتصادية ،مثـــل قطاع التعليم ،وقطاع الصحة،
وقطاع التكنولوجيا ،واألنشـــطة المهنية والعلمية
والتقنيـــة ،وقطـــاع الســـياحة ،والفنـــون والترفية
والترويـــح ،وقطـــاع الزراعـــة والثـــروة الحيوانية
والصيد البحري".
وعـــن القطـــاع الصناعـــي يؤكد أوبيري" :يشـــكل

القطاع الصناعي عصب الناتج المحلي في رأس
الخيمة ويســـاهم بما يقـــارب  % 35منه ،ويتميز
قطـــاع البنـــاء والتشـــييد والصناعـــات التحويلية
ببصمتهـــا وحضورهـــا القـــوي فـــي المنطقة إلى
جانب صناعة الســـيراميك والزجـــاج والحديد
واإلســـمنت حيث تحتضـــن اإلمارة أكبر خمســـة
مصانع لإلســـمنت فـــي منطقة الخليـــج العربي،
وهكـــذا وإلـــى جانـــب مضاعفـــة دور القطـــاع
الصناعـــي كمســـرع رئيســـي لوتيـــرة االقتصـــاد
الكلي ،نعمل على توجيه االســـتثمارات الجديدة
إلى الموارد غير المســـتغلة بعد ،سواء من أماكن
طبيعيـــة أو تاريخيـــة أو حضريـــة ،واســـتقطاب
صناعـــات جديـــدة لـــم تكـــن موجودة مـــن خالل
االســـتغالل األمثل للقـــوة االقتصادية في اإلمارة
ســـواء مـــن حيـــث مميـــزات البيئـــة أو العالقات
االقتصاديـــة عـــاوة علـــى التركيـــز علـــى إبـــراز
قصـــص النجـــاح للمســـتثمرين في هـــذا القطاع
وغيره من القطاعات االقتصادية".
ويضيـــف أوبيري  ":من المهم الدقة في التركيز
علـــى القطاعات المســـتهدفة بالتنمية ،وأن يكون
االســـتقطاب انتقائي حســـب القطاعات وحسب
المراحـــل اإلنمائيـــة االقتصاديـــة المختلفة ،مع
التركيـــز علـــى اســـتقطاب للكفـــاءات والخبرات
العلمية والتقنية من جميع أنحاء العالم وتوظيفها

فـــي مشـــاريع نوعيـــة وطنيـــة ترفـــد االقتصـــاد
الوطني ،واســـتقطاب رؤوس األمـــوال الخارجية
فـــي المجـــاالت المهنيـــة والعلميـــة والتقنية إلى
جانـــب دعم البحث العلمـــي والتطوير من خالل
رفـــده ليس بـــرؤوس أموال وحســـب بـــل بكوادر
علميـــة مميزة مـــن جميع أنحاء العالم .وحســـب
إحصائيـــات الغرفـــة في نهاية الربـــع األول من
عـــام  ،2019بلغـــت رؤوس األمـــوال المقـــدرة
والمخطط لها في االســـتثمارات الجديدة مليار
و 860مليـــون و 635ألـــف درهـــم ،حيث أن قيمة
رؤوس األمـــوال المقـــدرة ال تشـــمل قيمة رؤوس
أمـــوال  323منشـــأة للمناطـــق الحـــرة و 189فرع
لمنشآت داخل وخارج اإلمارة".
وعـــن القوانيـــن الناظمـــة لالســـتثمارات تحدث
ً
قائـــا ":تتميز دولـــة اإلمـــارات بمرونة
أوبيـــري
قوانينهـــا و تشـــريعاتها بمـــا يخـــص االســـتثمار
األجنبـــي وفـــي ذات الوقت فـــإن هـــذه القوانين
والتشـــريعات حازمـــة وتضمـــن إســـتيفاء كافـــة
الشـــروط واألحـــكام فـــي مـــا يخـــص جدواهـــا
وموائمتها لمتطلبات االقتصاد الوطني".
أمـــا عـــن أبـــرز الجنســـيات التـــي اســـتثمرت في
اإلمارة فيؤكـــد أوبيري":نحرص على تعدد وتنوع
الجنســـيات مع التركيـــز على المؤهـــات العلمية

بحســـب احصائيـــات غرفـــة رأس
الخيمة في نهايـــة الربع األول من
عـــام  ،2019بلغـــت رؤوس األمـــوال
المقـــدرة والمخطـــط لهـــا فـــي
االســـتثمارات الجديدة مليار و 860
مليون و  635ألف درهم

والخبرات لكل منها ،ونسعى إلى جانب االستثمار
المـــادي الســـتقطاب الثقافـــة والخبـــرة المهنيـــة
والتعـــرف على أفضل وأرقى الممارســـات لجذب
ونقـــل المعرفـــة المصاحبـــة لهـــا لالرتقـــاء برأس
المـــال البشـــري ،وحســـب إحصائيـــة العضويات
الجديدة لعام  2019فأن جنســـيات االســـتثمارات
الجديـــدة توزعـــت علـــى  77جنســـية مـــن جميـــع
أنحـــاء العالم تصدرتهـــا بنجالديش والهند و تلتها
باكســـتان ومصـــر فـــاألردن وســـوريا ثـــم المملكة
المتحـــدة والصين والواليات المتحدة األمريكية".
ً
قائـــا" :نعمـــل اليـــوم على اســـتقطاب
وأضـــاف
ً
شـــركاء دوليين جدد لنعمل سوية جنبا إلى جنب
في اإلنتاج والتوزيع الصناعي لتصبح إمارة رأس
الخيمـــة محطة انطالق دوليـــة لمختلف البضائع
و الســـلع .والجديـــر بالذكـــر أن العديـــد من دول

شـــرق آســـيا وعلى رأســـهم اليابان تعد من أكثر
الـــدول المعيدة للتصدير انطالقا من إمارة رأس
الخيمة مســـتفيدة من الموقع االستراتيجي".
وفـــي النهايـــة حدثنـــا أوبيـــري عـــن مســـتقبل
االســـتثمار في رأس الخيمة قائ ً
ال ..":لقد باتت
اإلمـــارة بـــكل جـــدارة وجهـــة صاعـــدة بخطوات
مدروســـة نحو مســـتقبل عنوانه التقـــدم والنماء
ضمـــن بيئة تنافســـية تزيد معها الجـــودة ،ونؤكد
علـــى أهميـــة محافظـــة اإلمـــارة علـــى طابعهـــا
المميـــز األصيـــل وميزتها التنافســـية حتى تزداد
فـــي تألقها ،إلـــى جانب تحديث خطـــوط اإلنتاج
الصناعـــي ومواكبـــة التطـــور التكنولوجـــي فـــي
العالـــم والتركيـــز علـــى تنمية بعـــض القطاعات
االقتصاديـــة الفرعيـــة مثل الســـياحة العالجية
واســـتغالل التنـــوع الجغرافـــي الموجـــود وعـــدم
محاكاة ونســـخ التجارب دون الموائمة و التنقيح،
والتطويـــر المســـتمر للبنية التحتيـــة القادرة عل
اســـتيعاب االســـتثمارات الوافدة علـــى اإلمارة ،
ويذكر أن خبراء وباحثون متخصصون أكدوا أن
رأس الخيمة ســـتكون وجهـــة مزدهرة لتكنولوجيا
المعلومات ،بفضـــل بيئتها ومميزاتها االقتصادية
و الطبيعيـــة حيث توفر بيئة مثالية للعيش والعمل
و الفكر واإلبداع ".
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Enjoy our selection of specialty coffees,
made with love from the finest freshly ground beans

إعداد :يوسف النعيمي

مع تصاعد حدة المنافسة بين الشركات على اقتناص الكوادر البشرية التي تتمتع بالموهبة
والكفاءة ،واستمرار االحتفاظ بها ،أصبحت برامج ضمان والء الموظفين ومكافأتهم أدوات رئيسة
يستخدمها أصحاب العمل والشركات لتعزيز اإلنتاجية والحماس وروح االنتماء لدى موظفيهم

ومؤخـــراً أطلقـــت شـــركة  ،YouGotaGiftبرنامج
المكافآت "ريوردس" ،الذي يوفر للشـــركات التي
ترغب فـــي مكافأة الموظفين ســـواء على "تميز
األداء الوظيفـــي" ،أو "تنفيذ مشـــاريع رائدة" ،أو
"جوائز الســـامة واألمن الصناعي" ،أو "االبتكار
والتطويـــر" أو الختيارهـــم "الموظـــف المثالـــي
ال ســـريعاً وســـه ً
للشـــهر" ،ح ً
ال وعمليـــاً ،لتقديم
مكافأة ق ّيمة للموظف.
وتوفـــر شـــركة  YouGotaGiftأو (وصلتك هدية)
حلـــوالً رقميـــة ،ســـواء للهدايـــا الفرديـــة وكذلك
برامج مكافآت العمالء والمســـتهلكين واستبدال
نقـــاط برامج مكافـــآت الوالء .وتعتبـــر بطاقات
المكافـــآت الرقميـــة هـــي األداة المثالية لتقديم
مجموعـــة متنوعة من المكافـــآت للموظفين في
ال مثالياً
مختلف أنواع الشـــركات .وهي تعتبر ح ً
متميـــزاً لتقديـــم المكافآة للموظف ،ســـواء أكان
مدير مبيعـــات يريد أن يكافئ موظفاً لديه "بائع
األســـبوع" ،أو رئيـــس فريـــق الســـامة المهنية،
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يريـــد أن يكافئ مهندســـاً ،على ســـجله وتاريخه
الوظيفي ،الذي ال تشـــوبه شائبة ،أو مدير بمحل
تجاري يريد أن يكافئ "موظف الشـــهر" أو مدير
موارد بشـــرية يريـــد أن يفاجئ أحـــد الموظفين
بهدية عيد ميالد.
ويقدر حجم سوق بطاقات الهدايا على المستوى
العالمي بحوالـــي  300ملياراً دوالراً أمريكياً في
عام  ،2018ومن المتوقع أن يواصل السوق نموه
ليبلغ نحـــو  698ملياراً بحلول عام  ،2024حيث
يبلـــغ معـــدل النمو الســـنوي للســـوق  ،% 10وهذا
يرجع بصفة أساســـية إلى نمو التجارة واألعمال
فيمـــا بيـــن الشـــركات  .)B2B (1ويمتلـــك ســـوق
الهدايا والمكافآت الرقمية إمكانيات نمو هائلة،
حيث أن نحو  ،%70من جميع حوافز الشركات،
يتم تقديمها حالياً في شكل رقمي.
ويتميـــز برنامـــج المكافـــآت "ريـــوردس" ،الـــذي
تطرحـــه الشـــركة بأنـــه ســـريع ً
أيضـــا ،ويمكـــن
للموظفين اســـتبدال بطاقة المكافـــآت الرقمية

 eGift Cardsالخاصـــة بهـــم ،فـــي أكثر مـــن  150مح ً
ال
تجارياً.
وتوفر شركة  YouGotaGiftبطاقات المكافآت الرقمية
لمجموعـــة متنوعة من االحتياجات الفردية والتجارية،
ممـــا يجعل عمليـــة تقديم الهدايا عبر اإلنترنت ســـهلة
وقيمـــة .ويُق ّدر الموظفون بطاقـــات المكافآت الرقمية
ألنها تُم ّكنهم من الحصول على ما يريدونه مقابل قيمة
البطاقة من الســـلع والخدمات التي توفرها الكثير من
متاجـــر التجزئـــة مثل "مول اإلمارات /ســـيتي ســـنتر"
" ،Mall of the Emirates/CityCentreدي جـــي شـــرف"
" ،DG Sharafســـاكو" " ،Sacoجرير" " ،Jarirسنتربوينت"
" ،Centrepointtلولـــو هايبـــر ماركتس" �Lulu Hypermar
" ،ketsفوكـــس ســـينماز" " ،Vox Cinemasزارا" ،Zara
"أوبريشـــن فالفـــل" " ،Operation Falafelنـــون" ،Noon
"كوستا" " ،Costaناندوز"  Nando’sوغيرها الكثير.
ويتيـــح برنامج المكافآت "ريـــوردس" من ،YouGotaGift
للشـــركات أن تطلـــب بطاقات المكافـــآت الرقمية عبر
اإلنترنت ،وأن يتم تسليمها على الفور عن طريق البريد
اإللكتروني أو الرسائل القصيرة أو كبطاقات مطبوعة.
كمـــا توفر أيضـــاً خيـــارات تحديد هويـــة البطاقة كأن
تحمـــل أيضاً عالمتها واســـمها التجاري وشـــعارها أو
تهنئة معينة أو رسالة شخصية للمستلم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن عمليـــة مكافـــأة الموظفين تتم
إلكترونيـــاً بالكامـــل ،ابتـــدا ًء من الطلب وحتى تســـليم
البطاقـــة إال أن  YouGotaGiftتوفـــر ً
أيضا مستشـــارين
لتقديـــم النصيحة بشـــأن الطلبيات الكبيـــرة ،وتحقيق
التكامـــل بين واجهـــة برمجة التطبيقـــات  APIوأنظمة
العمـــاء وغيرهـــا من الحلول التي يتـــم تصميمها لكي
تالئم االحتياجات المختلفة لكل شركة

Al Marjan Island
puro.ae

purouae

puro_uae

+971 (0)7 244 5018

رواد أعمــــال مهــارات
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يمكــن إلدارة الوقــت غيــر الفعالة أن تتخذ أشـ ً
ـكال
متعــددة مثــل التســويف أو التشــتت الشــخصي أو
المشــاريع التــي تســتغرق وق ًتــا أطــول ممــا ينبغــي.
الوقــت الضائــع يعنــي عــدم التــوازن بيــن العمــل
والحيــاة ،والمزيــد مــن التوتــر والقلــق.

امتالك مفاتيح اإلدارة الجيدة ليس حكر ًا على الرؤساء التنفيذين ورجال األعمال ،هو اليوم فن وعلم بات
ف ــي متن ــاول كل م ــن يطم ــح للتميز ف ــي إدارة عمله الخاص واالرتقاء به ،وفيما يل ــي أربعة كتب من المفيد
قراءتها في هذا المجال:

ابدأ مع "لماذا" ،كيف يلهم القادة العظماء الناس للعمل ـ سيمون سينيك

أكثر الكتب ال ُملهِ مة مبيعاً ،يبدأ "سينيك" كتابه بسؤال أساسي وهو كيف يمكن
بنـــاء شـــركة تلهم العمالء وتُرضي الموظفين؟! ســـؤال ســـتجد إجابته في هذا
الكتـــاب الـــذي يبدأبمقارنة بين الطريقتين الرئيســـيتين للتأثير على الســـلوك
البشري :التالعب واإللهام ،مؤكداً أن اإللهام هو أكثر قوة واستدامة.
"ابـــدأ مـــع لماذا" يظهر أن القادة الذين كان لهم أكبـــر تأثير في العالم يفكرون
ويتصرفون ويتواصلون بنفس الطريقة ،وهو عكس ما يفعله الشخص العادي.
يطلق سينيك على هذه الفكرة القوية "الدائرة الذهبية" ،التي توفر إطاراً يمكن
عليه بناء المؤسسات وإلهام الموظفين ورضا العمالء.

1

 ... TIMELYيســاعد علــى تتبــع وتحليــل تفاصيــل
الوقــت الــذي تقضيــه في تنفيذ مهام العمــل ومقابالت
العمــاء ،وتتبــع الوقــت التــي تقضيــه فــي إجــراء
المكالمــات الهاتفيــة المتعلقــة بالعمــل وإرســال رســائل
البريــد اإللكترونــي واســتخدام متصفحــات اإلنترنــت.

من جيد إلى متميـز  -جيم كولينز
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 ١ 1تتبع وقتك :
بدايـــة عليك معرفة كيف تقضي وقتـــك ومراجعة قائمة
المهـــام الخاصـــة بك كل يوم وكم تســـتغرق منك كل منها،
اليـــوم هنـــاك العديد مـــن التطبيقات التي تســـاعدك في
ذلـــك ،كل مـــا عليـــك هو تنزيـــل تطبيقات تتبـــع الوقت أو
التدقيـــق الذاتـــي لتتبع كل ما تفعله لمدة أســـبوع ،يمكنك
بعد ذلك التعرف على المهام واألنشطة التي تضيع وقتك
فيها ومن ثم إجراء التعديالت المناسبة.

ناهدة الفطيم

تلع ــب اإلدارة الفعال ــة للوق ــت دور ًا أساس ــي ًا ف ــي
زي ــادة اإلنتاجي ــة وخفض الضغط في مكان العمل
وتحم ــل التوت ــر والعي ــش حي ــاة أكث ــر رضـ ـ ًا خ ــارج
العم ــل فيم ــا يأت ــي خم ــس نصائح س ــتصبح معها
سيد ًا إلدارة وقتك بكل جدارة:

 ١ 2حدد قائمة مهام وأولويات
حـــدد قائمة بالمهام وفقاً ألهداف كل مشـــروع مع ذكر جميع
الخطـــوات واألنشـــطة التي يجب إنجازها فـــي قائمة مفصلة
وواضحـــة وقـــم بتحديثهـــا بانتظـــام خالل اليـــوم .راجع هذه
القائمـــة بشـــكل متكـــرر وأضف عناصـــر جديدة مســـتجدة.
وتأكـــد من أن قائمتـــك توفر لك نظرة عامة ســـريعة على كل
ما هو عاجل ومهم كما يجب أن تشمل األنشطة اإلستراتيجية
وأنشطة بناء العالقات وكذلك المهام التشغيلية..
 ١ 3ابدأ يومك بالتركيز على األنشطة المهمة
ابـــدأ العمل بتحديد ما تريـــد تحقيقه في ذلك اليوم وما
يجب عليـــك تحقيقه تماماً ،قد يتطلب ذلك منك أقل من
خمـــس دقائق ولكـــن يمكن أن يوفر لك عدة ســـاعات من
الوقت الضائـــع والجهد كما يجب عليك االهتمام بالمهام
األكثـــر صعوبة واألكثر تحدياً فـــي الصباح فعادة ما يكون
لديك أكبر قدر من الطاقة في الصباح لذلك من األفضل
معالجة هذه المهام عندما ال تكون مستنزفاً.
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 ١ 4اترك وقتً ا بين المهام واالجتماعات:
قـــد يبدو القفز على الفور من مهمة أو اجتماع إلى التالي
بمثابة استغالل فعال لوقتك ،لكن له بالفعل تأثير معاكس
حيث تشـــير الدراســـات أننا نحتاج وقتـــاً لتطهير عقولنا
وإعادة نشـــاطها عن طريق المشـــي أو التأمل حيث يمكن
للعقل البشـــري التركيز فقط لمدة  90دقيقة في كل مرة،
لهذا ســـيكون مـــن الصعب عليـــك الحفاظ علـــى التركيز
والدافع دون تخصيص ولو  15دقيقة كفاصل منشـــط بين
كل اجتماع واخر.
 5الحد من تعدد المهام:
يقـــوم العديد منا بمهـــام متعددة ويعتقـــدون أنهم فاعلون
عندما يقومون بذلك ،لكن األدلة تشـــير إلى أنه ال يمكننا
التركيـــز بشـــكل فعال على أكثر من شـــيء واحد في وقت
واحـــد؛ وعليـــه من أجل إيقـــاف تعدد المهـــام ،جرب هذه
النصائح:
قم بتخطيط يومك على شكل كتل ،وخصص وقتًا محد ًدا
لالجتماعـــات وإعـــادة المكالمـــات والقيـــام بالتخطيـــط
التفصيلي والتحليل في مكتبك.
كلما وجدت نفســـك تعـــدد المهام توقـــف واجلس بهدوء
لمدة دقيقة.
حـــدد األنشـــطة التي تميل إلى تعطيـــل عملك إليجاد حل
لها ،على ســـبيل المثال تجنب التحقق من رســـائل البريد
اإللكترونـــي والرد على الهاتـــف عندما تكون في منتصف
شـــيء مهم ،فبمجرد كسر التدفق الخاص بك سيكون من
الصعب استعادته.

ال مفص ً
مصنـــف من أفضل الكتب في إدارة األعمال حيث يقدم دلي ً
ال للنجاح؛
فعلـــى امتداد خمس ســـنوات من البحث والتقصي قـــام كولينز وفريقه بتحليل
تاريخ ثماني وعشرين شركة ،والمقارنة بين الشركات الجيدة ــ إلى ــ المتميزة
مع مجموعة منتقاة بعناية من الشركات التي فشلت في تحقيق هذه القفزة.
تـــم تدويـــن أهم األفكار العملية بلغة واضحة وبســـيطة حيث اكتشـــف كولينز
وفريقه المفاتيح المختلفة للتميز ،وجاءت الرســـالة األساســـية للكتاب أن أي
شـــركة يمكن أن تتحول مـــن جيدة إلى متميزة بخطوات بســـيطة تحدد كيفية
النمو ،وكيف تحقق أعلى مستويات األداء؟

2

 ... RESCUETIMEيمكنــك تتبــع الوقــت الــذي
تقضيــه فــي اســتخدام التطبيقــات األخــرى ممــا
يســاعدك فــي التعــرف علــى مــدى تأثيــر ذلــك علــى
روتيــن العمــل ونمــط حياتــك اليومــي وبذلــك يجعلــك
قــاد ًرا علــى إدارة الوقــت بشــكل أفضــل.

خمسة نجوم :أسرار التواصل للوصول من الجيد إلى المتميز  -كارمين جالو

تقـــودك "كارميـــن جالو" مؤلفـــة كتاب "تحدث مثل تيد" في كتابها خمســـة نجوم
إلتقـــان فن اإلقناع واكتشـــاف أســـرار التواصل ،وذلك عـــن طريق تطبيق صيغة
إقنـــاع أرســـطو إللهام الجماهير .وقـــد قامت جالو بإجـــراء مقابالت مع علماء
األعصـــاب واالقتصادييـــن والمؤرخين والمليارديرات وكبـــار رجال األعمال في
شـــركات مثـــل  Googleو Nikeو Airbnbإلظهـــار كيفيـــة اســـتخدامهم المباشـــر
لكلماتهم اللتقاط خيالك وإشعال أحالمك .خمسة نجوم حتماً سيساعدك على
سد الفجوة بين الرداءة واالستثناء ،واكتساب ميزة تنافسية في عصر األتمتة.

3

 ... TOGGLيقــدم جــداول زمنيــة لتحليــل الوقــت
الــذي تقضيــه فــي تنفيــذ المشــاريع والحصــول علــى
تقاريــر يوميــة أو أســبوعية أو شــهرية حــول كيفيــة
قضــاء لوقتــك ،كمــا يحتــوى التطبيــق علــى ميــزة
االقتراحــات التــي ترشــح لــك مــا يمكــن تتبعــه.

إدارة المخرجات العليا  -أندرو غروف

يشـــارك مؤلف األعمال األسطوري ،وأحد عالمات "ســـيليكون فالي" ،الرئيس
الســـابق والمدير التنفيذي (والموظف رقم  )3لشـــركة إنتل ،وجهة نظره حول
كيفية بناء وإدارة الشـــركات ،ويمكن تلخيص المهارات األساســـية المتمثلة في
إنشاء األعمال الجديدة والمحافظة عليها بكلمة واحدة فقط وهي" اإلدارة".
يغطي غروف تقنيات تكوين فريق عمل ذو إنتاجية عالية ،ويوضح طرق التحفيز
المختلفة التي تؤدي ألعلى مستوى من األداء ،يعد High Output Management
كتيباً عملياً للتنقل بين سيناريوهات إدارة الشركات ،وبيان إداري ٍ
كاف إلحداث
ثورة في طريقة إدارة األعمال.

4

 ... MYLIFEORGANIZEDيم ّكنــك مــن إنشــاء
المهــام الرئيســة والفرعيــة المطلــوب تنفيذهــا،
وقائمــة باإلجــراءات المطلوبــة لتنفيــذ هــذه المهــام
وتوقيــت القيــام بهــا ،كمــا أنــه مــزود بتنبيهــات
تســاعدك علــى عــدم نســيان وقــت التنفيــذ.
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تكنولوجيـــــا دراســات وآراء

عد الجرائـــم اإللكترونية واحدة من
ُت ّ
أكبر المخاطر التي تواجه الشركات

تكنولوجيـــا

حتـــى اليـــوم ،وســـتصل تكاليفهـــا
ً
عالميـــا إلـــى  6تريليـــون
المقـــدرة
ّ

دوالر أمريكـــي بحلـــول عـــام 2021

الماليين في الشرق األوسط
المتخصصين
مخاطر األمن اإللكتروني ناقوس يدق باب
ّ
ّ

ـــــــــ

ال يــكاد يمضــي يــوم دون أن تتــوارد أخبــار عاجلــة حــول خروقــات
للبيانــات أو ســرقة للبيانــات الشــخصية مــن المؤسســات الكبيــرة.
وتُعـ ّد الجرائــم اإللكترونيــة واحــدة مــن أكبــر المخاطــر التــي تواجــه
الشــركات حتــى اليــوم ،وســتصل تكاليفهــا المق ـ ّدرة عالمي ـاً إلــى 6
تريليــون دوالر أمريكــي بحلــول عــام  .2021وعليــه أظهــر تقريــر
أصدرتــه مؤخــراً جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن
البريطانيــة وهيئــة المحاســبين القانونييــن فــي أســتراليا ونيوزيلنــدا
وجامعــة ماكــواري و"أوبتــوس" بعنــوان "اإلنترنــت والرؤســاء
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التنفيذيــون للشــؤون الماليــة" ،أن األمــن اإللكترونــي ال يُــدار كخطــراً
يُهــدد الشــركات وغالبـاً مــا يتــم التعامــل معــه مــن قبــل متخصصــي
تكنولوجيــا المعلومــات ،وقــد أبــز التقريــر نقــاط عــدة منهــا:
 %53مــن الرؤســاء التنفيذييــن للشــؤون الماليــة والقــادة المالييــن
يُصنِّفــون األمــن اإللكترونــي علــى أنــه أهــم أو مــن أهــ ّم خمســة
مخاطــر تهــدد الشــركات.
 %16مــن المتخصصيــن فــي الشــؤون الماليــة فــي الشــرق األوســط
يقولــون أنّ  %32فقــط يق ّدمــون خطــة معالجــة ُمختبــرة فــي حــال

وقوع أي هجوم إلكتروني.
أقــ ّر ربــع المتخصصيــن فــي الشــؤون الماليــة
بأ ّنــه ليــس لهــم أي صلــة علــى اإلطــاق فيمــا يتعلّــق
باألمــن اإللكترونــي فــي شــركاتهم.
 %10مــن ال ُمســتطلعين ال يعرفــون مــن يتح ّمــل
مســؤولية األمــن اإللكترونــي بشــكل يومــي فــي
الشــركة .وكان لــدى  %18فقــط مــن المســتطلعين
تأميــن إلكترونــي ضــد هــذه التهديــدات.
ً
أصبحــت المخاطــر اإللكترونيــة أكثــر تعقيــدا فــي
ظــل الطبيعــة المتكاملــة لسالســل التوريــد .وصـ ّرح
 %19ممــن شــملتهم الدراســة أنهــم قامــوا بإنتظــام
بتدقيــق سالســل التوريــد الخاصــة بهــم.
فــي هــذا الســياق ،قــال الســيد كاليــف ويــب ،رئيــس
إدارة األعمــال فــي جمعيــة المحاســبين القانونييــن
المعتمديــن البريطانيــة" :ال يأتــي اســتخدام
الشــركات المتزايــد للتكنولوجيــا لخلــق ميــزة
تجاريــة دون ثمــن .وغالبــاً مــا يكــون هــذا الثمــن
مواجهــة المخاطــر اإللكترونيــة.
وال يُمكــن للمجتمــع المالــي الوقــوف علــى الحيــاد
والتخلــي عــن إدارة األمن اإللكتروني في الشــركات
لآلخريــن .وفــي حيــن تُعــد هــذه المســألة غايـ ًة فــي
التعقيــد ،إال أنــه مــن الضــروري أن يتأقلــم القــادة
الماليــون مــع هــذه المشــكلة.
كمــا ســلّط التقريــر الضــوء علــى الطبيعــة المتغيــرة
للتهديــدات اإللكترونيــة ،وحــدد المخاطــر الماليــة
والتشــغيلية التــي تطــرأ ،لذلــك يحتــاج المجتمــع المالــي
فــي هــذا الســياق إلــى مواكبــة الطبيعــة المتناميــة
للتهديــدات وضمــان إدارتهــا بشــكل مناســب".
وذكــرت فازيــا غوباالنــي ،رئيــس جمعيــة
المحاســبين القانونييــن المعتمديــن البريطانيــة
( )ACCAفــي الشــرق األوســط" :أن منطقــة
الشــرق األوســط أكثــر المناطــق اســتهدافاً فــي
العالــم لمن ّفــذي الجرائــم اإللكترونيــة .ومــع تزايــد
االســتثمار فــي التكنولوجيــا والمبــادرات الحكوميــة
التــي تدفــع االقتصــاد الرقمــي ،يتزايــد الوصــول
إلــى البيانــات االفتراضيــة ،مــا يــؤدي إلــى زيــادة
المخاطــر وفســح المجــال أمــام منفــذي الجرائــم
اإللكترونيــة .ولذلــك فمــن الضــروري أن يقــوم
المتخصصــون الماليــون بالتخفيــف مــن وطــأة هــذه
المخاطــر حيــن حدوثهــا لضمــان دعــم اقتصــاد
محمــي رقميــاً وتحقيــق نمــو مالــي قــوي"

"فارنك" تتبنى التكنولوجيا الذكية في سوق األمن التجاري

ـــــــــ

مـــع الطلب المتزايد علـــى خدمات األمن التجاري في العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،تم ّكن قســـم خدمات
األمن لدى شركة فارنك والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له من توسيع حصته السوقية ،ويعود الفضل في
ذلـــك إلى إدخال نظام "الســـاعة الذكيـــة" الفريد من نوعه وتطوير أداء األفراد العاملين في هذا القســـم
عبر التركيز على التدريب النوعي مما يســـهم في تحســـين مستوى الخدمات المقدمة بالتزامن مع دخول
التكنولوجيا الجديدة.
وفي هذا السياق ،أكد سعيد تميمي ،مدير األمن لدى فارنك في أبوظبي" :شهد قطاع األمن في أبوظبي
ً
نمـــواً
مذهـــا على مدار العقـــد الماضي ،بالتوازي مع تحســـن األداء االقتصادي فـــي العاصمة والتطور
المذهـــل في بنيتها التحتية .بطبيعة الحال ،هنالك حاجة ملموســـة إلـــى خدمات حماية األمن المتكاملة
المـــزودة بخدمـــة رقمية متطورة فـــي مختلف القطاعات والصناعات األساســـية بما في ذلك الســـياحة
والعقارات والترفيه والخدمات المصرفية .وهو المكان الذي تستطيع فيه فارنك مواصلة تقديم خدماتها
المتميزة واالستفادة من الفرص المتاحة في السوق".
واستثمرت فارنك  5ماليين درهم في البحث والتطوير السيما التركيز على تطوير تقنية الساعة الذكية
متعددة الوظائف وغيرها من المبادرات األخرى التي تعتمد على التكنولوجيا.
تتـــم برمجة ســـاعة "أندرويد" الفريـــدة من نوعها من فارنك ومنحها رمز معين وتطويرها داخل الشـــركة
بهدف تقديم تقارير تتعلق بالحضور والحوادث باإلضافة إلى خدمات االتصال .تتصل جميع الســـاعات
بمركز قيادة فارنك المتطور ،لتحديد الموقع الدقيق للحراس وتزويدهم بالتحديثات في الوقت الحقيقي.
ووفقـــاً لشـــركة "جارتنـــر" الرائدة فـــي مجال األبحاث واالستشـــارات ،فقـــد بلغ اإلنفاق علـــى تكنولوجيا
وخدمات أمن المعلومات في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال أفريقيا نحو  6.6مليار درهم إماراتي عام
 ،2017بزيادة قدرها  %11عن العام الذي سبقه.
وفي السياق ذاته ،توقعت شركة "فروست آند سوليفان" لألبحاث أن ينمو سوق األمن التجاري في الشرق
األوسط بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  % 16.5بقيمة تصل إلى  20.6مليار درهم بحلول عام .2022
وأشـــار البحث إلى أن الطلب على أنظمة مراقبة الفيديو لشـــبكات بروتوكول اإلنترنت ومراقبة الدخول
وكاشـــفات التسلل سوف تســـتمر في دفع عجلة النمو في السوق ،المدعوم بزيادة اإلنفاق الحكومي على
مشاريع البنية التحتية وإدخال لوائح جديدة أكثر صرامة مما يخلق فرصاً إضافية لتعزيز النمو
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تكنولوجيــا

شيــــزان أميجــي
عضـــو ًا في المجلس االستشاري العالمي لشركة فيرينسي

جلفـــــار تدعم قطاع الرعاية الصحية في زيمبابـــوي

ـــــــــ

ـــــــــ

تعهدت شركة جلفار للصناعات الدوائية ،بدعم حكومة زيمبابوي بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية
في البالد ،وجاء ذلك خالل زيارتها إلى زيمبابوي مع الوفد اإلماراتي مؤخراً ،حيث تم عقد اجتماعات
مع ممثلين عن شـــركات األدوية المحلية ناتفارم وكابس ،والتزمت جلفار بدعم ســـوق األدوية المحلي
وعرضت تزويد الدولة باألدوية ودعم اإلنتاج المحلي .وتجدر اإلشـــارة إلى أنّ نظام تقديم الخدمات
الصحية في زيمبابوي واجه تحديات كبيرة خالل العقدين الماضيين ،ويعود ذلك إلى حد كبير لألزمة
ملحة إلى الخدمات الصحية األساسية واألدوية.
االقتصادية ،كما أن زيمبابوي بحاجة ّ
ً
قائـــا" :تتطلّع الشـــركة إلى تعزيز
وصـــ ّرح الدكتـــور جاك ســـفاريان ،مديـــر جلفار لمنطقـــة إفريقيا،
حضورها الراســـخ أص ً
ال في إفريقيا من خالل إنشـــاء عالقات جديدة ذات قيمة مضافة ومن شأنها
أن تساعد في توفير حلول رعاية صحية بأسعار معقولة للعائالت عبر كامل مساحة زيمبابوي".
علــي النجــار أثنــاء تســلمه الجائــزة

األنصاري للصرافة "سوبر براندز اإلمارات" للعام الرابع عشر على التوالي

ـــــــــ

اتفاقية بقيمة  28.7مليون درهم
بين "التزام إلدارة األصول" و"ترانسجارد"

ـــــــــ

و ّقعـــت "مجموعـــة التـــزام إلدارة األصـــول" اتفاقيـــة
خدمات مع "مجموعة ترانســـجارد" لتوفير الخدمات
األمنيـــة لعدد من المباني والمنشـــآت المنتشـــرة في
مختلـــف أنحـــاء اإلمارات .وبموجب التعـــاون الجديد
ســـتقوم "مجموعة ترانسجارد" بإدارة سلسلة متكاملة
مـــن خدمات األمن بما يشـــمل خدمات حراس األمن
ومشغلي كاميرات المراقبة وأجهزة الراديو وسيارات
الدوريـــات األمنيـــة والمشـــرفين على الوحـــدات في
جميـــع أنحاء اإلمـــارات لمدة ثالث ســـنوات ،وبقيمة
 28.7مليون درهم إماراتي.
وقال محمد الشرف ،الرئيس التنفيذي للعمليات في
"مجموعة التـــزام إلدارة األصول" .." :تأتي االتفاقية
الجديـــدة مع "مجموعة ترانســـجارد" لتؤكـــد التزامنا
المطلق بترجمة رؤيتنا الطموحة ،ونتطلع بثقة وتفاؤل
حيـــال مـــا يحمله المســـتقبل من فرص هامـــة وآفاق
واعدة لتأسيس المزيد من الشراكات المثمرة".
وأكـــد جريـــج وارد ،المديـــر التنفيـــذي لمجموعـــة
ترانسجارد على أهمية توقيع عقد مع شركة "التزام"
قائـــا  ":نؤكد حرصنا المســـتمر على دعـــم "التزام"
مـــن خـــال تزويدهـــا بخدمـــات األمـــن المتخصصة
والمطابقـــة ألعلى معايير الجودة ،بما يكفل ســـامة
ورضا وسعادة عمالئها".
وســـتقدم "ترانسجارد" خدمة الحراســـة الذكية التي
تضمـــن ربط حـــراس األمـــن بمركز متكامـــل للقيادة
والتحكـــم المركـــزي والمجهـــز بأحـــدث االبتـــكارات
تقديـــم الدعـــم الكامل علـــى مدار
التكنولوجيـــة مـــع ّ
الساعة طيلة أيام األسبوع.
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عينت "فيرينسي" ،الشركة العالمية لالبتكار في مجال المدفوعات ،رائد األعمال
المتمرس شـــيزان أميجي في مجلسها االستشـــاري العالمي .وقام السيد أميجي
بتأسيس "بيم واليت" ،وهي محفظة جوالة رائدة وتطبيق للمدفوعات والمكافآت،
والتي اســـتحوذت شـــركة ماجد الفطيم القابضة ،أكبر مجموعة لتجارة التجزئة
في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،على عملياتها في دولة اإلمارات عام .2018
ويذكـــر أن منصـــة "فيرينســـي" تتـــاءم مع البنيـــة التحتية القائمـــة للمصرف أو
المعالـــج أو المحفظـــة ،بحيث تســـمح للمصارف والجهات المصـــدرة للبطاقات
محســـنة من دون تغيير تقنياتها الحالية أو نقل المحافظ .وكانت
بتقديم ميزات
ّ
الشـــركة أعلنت مؤخراً عن اتفاقيات مع عدد من المؤسسات المالية الكبرى في
جميـــع أنحاء العالم ،بما في ذلك بنـــك اإلمارات دبي الوطني و"بانكو دافيفيندا"
الكولومبي ومصرف "فولت" األسترالي ،وغيرها.

فـــازت "األنصـــاري للصرافـــة" ،الشـــركة المتخصصة فـــي توفير خدمـــات التحويالت
المالية وصرف العمالت األجنبية في دولة اإلمارات ،بجائزة "ســـوبر براندز اإلمارات"
للعام الرابع عشـــر على التوالي ،والتي يمنحها مجلس "ســـوبر براندز اإلمارات" ،الهيئة
المعتـــرف بها دوليـــاً والمتخصصة بتقييـــم العالمات التجارية الرائـــدة ،لتكريم أفضل
العالمات التجارية في الدولة .وتســـلم علي النجار ،مســـاعد المدير العام ورئيس إدارة
العمليات في شـــركة "األنصاري للصرافة" ،الجائزة خالل حفل توزيع جوائز الـ "ســـوبر
براندز" الذي أقيم مؤخراً في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.
وقال النجار" :يعكس فوزنا بهذه الجائزة المرموقة للعام الرابع عشر على التوالي التزامنا
الدائم بتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا الكرام .ونود أن نشكر جميع عمالئنا األوفياء
على دعمهم المتواصل وكونهم شـــركاء حقيقيين في قصة نجاحنا .كما نتقدم بخالص
الشكر والتقدير إلى مجلس "سوبر براندز اإلمارات" على منحنا هذه الجائزة الرفيعة".

محمد الشــرف

شــــــركات

شــيزان أميجي

"إي سيتي" تفتتح أكبر متاجرها في أبوظبي

ـــــــــ

آدم أردومان ،رئيس شــركة "أردومان للســيارات و بالل الربعي ،المدير العام لشــركة اإلمارات للســيارات

"اإلمارات للسيارات" و "أردومان" تقدمان حلول مبتكرة في تعديل هياكل السيارات

ـــــــــ

و ّقعت شـــركة اإلمارات للســـيارات -المركبات التجارية ،الموزع المعتمد لمرســـيدس بنز في أبوظبي
وعضو في مجموعة الفهيم ،اتفاقية مع «أردومان للسيارات» المتخصصة في تصنيع وتعديل سيارات
النقـــل والحافـــات الصغيـــرة .وتعكس الشـــراكة الجديدة أهمية التعـــاون بين الطرفيـــن حيث تعتبر
وخاصة
«أردومان للســـيارات» واحدة من الشـــركات الرائدة في بناء وتصميم هياكل متف ّردة للسيارات
ّ
في ما يتعلق بتعديل هيكل مرسيدس  -بنز فان في تركيا كما تتمكن «اإلمارات للسيارات -المركبات
التجاريـــة» مـــن تقديم حلـــول مصممة خصيصاً لعمالئها تشـــمل تعديل المركبـــات وتوفير تصميمات
داخليـــة فاخـــرة وتحويل المركبات العادية إلى عربات تموين فض ً
ال عن تقديم خــــــدمات إعادة هيكلة
السيارات لفانات مرسيدس-بنز المستخدمة من قبل شركات السفر والسياحة ونقل الر ّكاب.

"التوريد والخدمات الفنية" تطرح أول إنتاج مؤتمت للصلب المدرفل على البارد

ـــــــــ

أعلنت شـــركة "التوريد والخدمات الفنية" ،إحدى الشـــركات المختصة بتصنيع مواد وأنظمة
البناء المتطورة في الشـــرق األوســـط والعضو في "مجموعة هاروال" ،عن استثمارها في أول
إنتاج مؤتمت من نوعه لمادة الصلب المدرفل على البارد ،وذلك دعماً ألنظمة المباني مسبقة
التصميـــم الهندســـي في األســـواق اإلقليمية .وتأتي هذه الخطوة في ظـــل تنامي الطلب على
مواد البناء السريعة وذات الجودة ومنخفضة التكلفة والتي تمهد الطريق لنمو وانتشار أنظمة
المباني مسبقة التصميم الهندسي في منطقة الشرق األوسط.

افتتحت "إي ســـيتي"( ،عضو مجموعة البطحاء للتجزئة
والمنتجات المنزليـــة) ،متجرها الجديد متعدد العالمات
التجاريـــة في مارينا مـــول بإمارة أبوظبـــي ،ويعد المتجر
الجديد ،الذي يغطي مساحة  2000متر مربع ،واحداً من
أكبر متاجر االلكترونيات االســـتهالكية وأجهزة الكمبيوتر
فـــي العاصمـــة أبوظبـــي .ويضم أكثـــر مـــن  5000منتجاً
وأحدث االبتكارات الذكية ،واألجهزة الســـمعية البصرية،
واألجهزة المنزلية ،وأجهزة العناية الشـــخصية ،واأللعاب
اإللكترونيـــة ،وأجهـــزة الكومبيوتـــر ،والهواتـــف الذكيـــة،
واألجهزة اللوحية ،واألجهزة اإللكترونية القابلة لإلرتداء،
والكاميـــرات .كمـــا يحتوي المتجر على مجموعة واســـعة
من اإلكسســـوارات المتنوعة ومنتجات أخرى لالستخدام
الشـــخصي والحيـــاة العصريـــة .يضـــم المتجـــر الجديد
أيضـــاً أول مركـــز لخدمات الكمبيوتر لشـــركة "آســـوس"،
إضافـــة إلـــى قســـم مخصـــص إلكسســـوارات الهاتـــف.
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سياحـة

تطـويـر

رأس الخيمة تحصد جوائز تميزها كوجهة
سياحية رائدة

ـــــــــ

سياحــــة

فازت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة" للسنة
الثانية على التوالي بجائزة "أفضل وجهة لسياحة
المغامرات في الشرق األوسط لعام  ،"2019التي
تأتـــي تقديراً لما أطلقته مـــن منتجات وفعاليات
مبتكـــرة تضمنت افتتـــاح مغامرتي "فيـــا فيراتا"
و"جبـــل جيس فاليت" ،أطول مســـار انزالقي في
العالم.
كمـــا حصـــدت جائـــزة "أفضـــل منتـــج لســـياحة
المغامـــرة في الشـــرق األوســـط" للســـنة الثانية
علـــى التوالـــي بفضـــل مغامـــرة "جبـــل جيـــس
فاليت" ،والتي ســـاهمت فـــي وضع رأس الخيمة
علـــى خارطة الســـياحة الدوليـــة وتحطيم الرقم
القياســـي العالمي ،إضافـــة إلى تعزيـــز مكانتها
كوجهة المغامرة األسرع نمواً في المنطقة.

رأس الخيمة "وجهة مضيفة" في معرض "فاكانتيبيروس "2020

ـــــــــ

وقعـــت هيئـــة رأس الخيمـــة لتنمية الســـياحة اتفاقية تق ّدم إمـــارة رأس الخيمة
كـ"وجهة مضيفة" خالل معرض "فاكانتيبيروس  ،"2020أكبر المعارض التجارية
للســـفر والمســـتهلكين في أوتريخـــت بهولندا ،والذي يشـــارك فيـــه العديد من
الهيئات الســـياحية الحكومية ووكاالت الســـفر والرابطات الثقافية من مختلف
أنحـــاء العالـــم الســـتعراض وجهاتهـــا ومنتجاتها الســـياحية أمام المســـتهلكين
والشـــركاء والنظراء في القطاع في دول المنطقة.جميع األســـعار تشـــمل %10
رسوم خدمة و  %5قيمة الضريبة المضافة.

مؤسسة "محمد رقيط العقارية" تتوسع في"جزيرة المرجان"

حاكم رأس الخيمة يثمن جهود فريق البحث المشترك بالعثور على حفريات نادرة تعود للقرن الرابع عشر

ـــــــــ

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة وفداً من كبار علماء اآلثار
من متحف القصر اإلمبراطوري في الصين والذي جاء الطالع
سموه على آخر المســـتجدات في حمالت التنقيب التي قاموا
بها في اإلمارة بالتعاون مع دائرة اآلثار والمتاحف.
وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن إمارة
رأس الخيمـــة تفخـــر بتاريخها الثري وثقافتهـــا الممتدة آلالف
السنين .وأن التعاون بين متحف رأس الخيمة ومتحف القصر
االمبراطوري العريق الكتشـــاف المزيد من اآلثار سيســـاعدنا
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في تســـليط الضـــوء على هذه الثـــروة التاريخيـــة ،مؤكدً ا على
العالقـــات التجاريـــة المتينة التي تمتعت بهـــا رأس الخيمة مع
مختلف بقاع العالم نظ ًرا لموقعها الجغرافي المميز الذي جعل
منها حلقة وصل مهمة بين مختلف طرق التجارة العالمية عبر
التاريخ.
وقد أعطى سموه الموافقة على عرض القطع التي عثر عليها
فـــي اإلمارة فـــي المتحـــف الصيني ضمن معـــرض متخصص
لعرض العالقات التجارية بين المنطقة العربية والصين وذلك
في وقت الحق من هذا العام.

ـــــــــ

أطلقت "مؤسسة محمد رقيط العقارية" فندقين جديدين ضمن "جزيرة المرجان"،
فـــي إضافة مميـــزة إلى وجهـــات الضيافة المتنوعـــة التي تحتضنهـــا اإلمارة ،وهو
ما يشـــكل رافـــداً قوياً للرؤية الحكوميـــة الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع الســـياحي
واستقطاب االستثمارات إلى رأس الخيمة.
و تعتبـــر "مؤسســـة محمد رقيط العقاريـــة" من أوائل رواد االســـتثمار الفندقي في
جزيـــرة المرجـــان ،فقـــد افتتحت منتجع "دبل تـــري باي هيلتون" فـــي الجزيرة عام
 ،2014ووضعت مؤخراً حجر األســـاس لمشـــروع "هامبتون جزيرة المرجان" الذي
ســـيكون األكبـــر على مســـتوى وجهات العالمـــة التجارية في العالـــم بمجموع 505
غرف فندقية .ومع اإلعالن عن منتجع "كونراد جزيرة المرجان" الجديد ،ســـتصل
الطاقة االســـتيعابية للفنـــادق الثالثة إلى نحو  1350غرفة وجناحاً فاخراً .وأشـــار
ســـعادة محمد رقيط العلي ،أن المشـــاريع الفندقية الجديدة في "جزيرة المرجان"
هـــي تجســـيد لثقته الكبيـــرة في مكانتها كوجهة ســـياحية رئيســـية فـــي المنطقة.
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سياحــة

ترفيـه

			
تذوق نكهة الفنون في مطعم وتراس Puro
فــي أجــواء مفعمــة بالهــدوء واإلبــداع مــع إطاللــة
ســاحرة يحتفــي مطعــم وتــراس  PUROبإطــاق
قائمــة الطعــام الجديــدة مــن خــال اســتضافة
مجموعــة معــارض لـــ (  )14فنــان مقيــم فــي دولــة
اإلمــارات ،إضافــة إلــى عــدد مــن العــروض الغنيــة
باأللــوان وورش العمــل التفاعليــة .حيــث ســيحظى
الــزوار بفرصــة تــذوق النكهــات الجديــدة والمنعشــة
مثــل التيــه الكركــم ،والتيــه الشــمندر ،والتيــه الشــاي
األخضــر.
ســيكون بإمــكان الــزوار شــراء أي مــن األعمــال
الفنيــة المعروضــة فــي مطعــم وتــراس .PURO
أين :مطعم وتراص  Puroـ جزيرة المرجان.
متى :يستمر العرض حتى  28يوليو
رسم الدخول :مجاناً
سهرة الجمعة للسيدات في سيتي ماكس
بعــد أســبوع حافــل بالتعــب ،ســيكون بإمــكان
الســيدات االجتمــاع مــع بعضهــن واالســتمتاع
بســهرة مميــزة مــع خيــارات المحــدودة مــن االطبــاق
الشــهية كبلــح البحــر والمشــروبات المختــارة.
السعر  99 :درهم

للحجــز 0569922286 :

منتجع ليغوالند ماليزيا

قرصانا يركب البحار ً
ً
ً
ً
ً
بحثا عن الكنز المفقود،
طائرا في السماء أو
تنينا
فارسا يقاتل
تخيل أن تكون
ً
ً
أومتسابقا يذرع الطرق
طيارا يتخطى السحب الماضية
تخيل أنك رجل إطفاء يحارب الحرائق أو
ً
مسرعا لخط النهاية ،الخيال سيصبح حقيقة في مكان جمع الفندق والمنتجع مع المنتزهات
المائية والمالهي العائلية في مكان واحد هو منتجع ليغو الند ماليزيا في إسكندر بوتري

ويوفـــر أماكن إقامة مع منتزه ترفيهي ومتنزه مائي
في والية جوهور الجنوبية ليصبح وجهة العطالت
العائليـــة المثاليـــة والتي تضم أكثر مـــن  70جولة
تدريب عملي وشـــرائح وعروض ومعالم ســـياحية
مصممـــة للعائـــات التـــي لديهـــا أطفـــال تتـــراوح
أعمارهم بين  2و  12عا ًما.
المنتجـــع هـــو األول مـــن نوعه في آســـيا الذي يوفر
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المغامـــرة والتعليـــم والمـــرح لرحالت يوميـــة مليئة
بالحركـــة ويصنف ضمـــن أفضل  10مـــدن ترفيهية
في آســـيا طبقاً لموقـــع تريب أدفايزر ضمن ســـعي
المنتجـــع للحفـــاظ على صدارته لضمـــان بقاءه تاج
جوهور ــ ماليزيا.
ً
كمـــا افتتحـــت مؤخرا "ســـي اليـــف ماليزيا"ـــــ أكبر
عالمـــة تجاريـــة ألحـــواض الســـمك ـــــ أول حـــوض

أســـماك تفاعلـــي بنظـــام ليغو فـــي ماليزيـــا ويتميز
بموقـــع محلـــي فريـــد يقـــدم الحيـــاة البحريـــة فـــي
األعماق بـــكل تفاصيلها مثل حطام ســـفينة "وانلي"
وإلى جانبها عناصر ليغو.
وقـــال "كـــورت ســـتوكز" المديـــر العـــام لمنتجـــع
ليجوالند ماليزيا" :توفر "سي اليف ماليزيا" تجربة
تعليميـــة فريدة حقاً ال يمكن تكرارها بســـهولة في
أي مـــكان آخـــر ،ويعمـــل فريقنا مـــن الخبراء بجد
لضمان أن جميع أصدقائنا البحريين قد استقروا
في منازلهم الجديـــدة وأن عروض األحياء المائية
تفي بمعايير العالمة التجارية "سي اليف" الدولية.
ومـــع افتتاح الوجهة الجديدة يمكننا تقديم تجربة
ممتعة وتعليمية كاملة للعائالت إلى جانب منتزهنا
المائـــي ومنتـــزه المنتجع لنبقى فـــي طليعة أفضل
الوجهات العائلية في المنطقة".
ويتابـــع كورت ":كل يـــوم هو يوم ممتـــع للعائلة مع
مغامرات رائعة بد ًءا من البداية إلى الرحلة األكثر
إثـــارة عبـــر ليغـــو تكنيـــك ،وممالك ليغـــو والخيال

وأرض المغامـــرات ومدينة ليغو وميني الند ،حيث
يواجه األبطال تحديات وألعات ونشـــاطات فريدة
للخـــروج منتصريـــن في نهايـــة كل يوم ،وتســـتمر
المغامـــرة فـــي حديقـــة ليغو النـــد المائيـــة للقيام
بمزيد من النشاطات المذهلة".
اســـتمتعوا باالقامة في غرف واســـعة بتصاميمها
المختلفـــة والمســـتوحاة مـــن عالـــم ليغـــو تشـــمل
تصاميم المملكة والقرصان والمغامرة ،مع مناطق
اللعب التفاعلية والمصاعد والمطاعم ذات الطابع
الخـــاص والبوفيـــه المفتـــوح بخيارات مـــن قوائم
األطبـــاق المحليـــة والعالمية ،كما يوفـــر المنتجع
مكتباً للجوالت السياحية ومركزاً لألعمال ومرافق
االجتماعات والحفالت على أختالفها.
يمكـــن للمســـافرين التحليـــق مباشـــرة إلـــى مطار
ســـيناي -جوهـــور مـــع التوقـــف فـــي كوااللمبور،
وللمســـافرين الذيـــن يخططـــون لإلقامـــة فـــي
كوااللمبور أو ســـنغافورة قبـــل التوجه إلى جوهور
تتوفر حافلة خاصة لتنقلهم ،كما يمكن للمسافرين
مـــن كوااللمبـــور القيـــام برحلة داخليـــة إلى مطار
سيناي  -جوهور

عشاء بتوقيع طهاة والدروف استوريا
العشــاء ســيكون بنكهــة أخــرى فــي فنــدق والــدروف
أســتوريا بــرأس الخيمــة ،حيــث ســيقدم لــك أمهــر
الطهــاة مجموعــة مــن األطبــاق الشــهية المنوعــة
فــي أجــواء ســاحرة مفعمــة بالمتعــة والترفيــه.
السعر 275 :خاضعة لرسوم الخدمة وقيمة الضريبة
للحجز 072035533 :أو
rktwa.fbdine@waldorfastoria.com
برانش يوم الجمعة

مــع إطاللــة خالبــة علــى الخليــج العربــي ،تــذوق أطبــاق
مبهجــة مــن البوفيــه الشــامل ،إلــى جانــب قائمــة طعــام
انتقائيــة لذيــذة مــن األطبــاق الشــهية المطبوخــة بشــكل
حيــوي فــي مطبخنــا المفتــوح ،واســتمتع بدخــول مجانــي
إلــى المســبح والشــاطئ
أين :مطعم باسيليكو -الكوف روتانا
السعر 199 :دره ًما شاملة المشروبات الغازية
للحجز .+72066000 :
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