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استنا ًدا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم
إمارة رأس الخيمة ،إلى جميع الدوائر الحكومية المحلية بتقديم أفضل الخدمات من أجل دعم وتطوير األداء
االقتصـــادي فـــي اإلمارة ،فقد بـــادرت اقتصادية رأس الخيمة إلى إصدار مجموعة مـــن القرارات التنظيمية
الجديدة ،التي تتضمن تطبيق باقة متنوعة من المحفزات التي تهدف إلى تطوير بيئة األعمال .وتتناسب تلك
القرارات ،مع االحتياجات الفعلية والتطلعات التي ينشدها مجتمع األعمال في اإلمارة ،بضخ مزيد من الزخم
على حركة العمل االقتصادي والتجاري المستدام في اإلمارة ،وتقليص اإلجراءات واختصار خطوات تأسيس
األعمال وفق معايير البنك الدولي ،مما يساهم في تعزيز واستدامة مناخ األعمال في اإلمارة.
وتضمنـــت المحفـــزات تمديد فترة الســـماح لتجديد الرخص المنتهية من  30يو ًمـــا إلى  90يو ًما ،مما يعطي
مهلة إضافية ألصحاب الرخص لتوفيق أوضاعهم والعمل على تجديد رخصهم ضمن فترة زمنية مناسبة ،بما
اليشكل عليهم عب ًئا إضاف ًيا ،سواء من الناحية اإلجرائية أو القانونية أو المالية .وتضمنت المحفزات ً
أيضا،
الســـماح بفتح أكثر من رخصة (بحد أقصى  3رخص) في موقع واحد ،لألنشـــطة ذات الطبيعة المكتبية التي
تقتصر ممارســـتها على أرض الواقع من خالل المكاتب فقط؛ كاألنشـــطة المهنية ،واالستشـــارية ،واألعمال
المرتبطـــة بالبرمجة والحاســـب اآللـــي وغيرها من األنشـــطة المماثلة وذات العالقة .وتم الســـماح بإصدار
الرخـــص االقتصاديـــة دون الحاجـــة لطلب توفيـــر مكتب في الســـنة األولى فقط ،ألفرع الشـــركات الصادرة
تراخيصها من خارج اإلمارة لجميع أنشطة التجارة بالجملة (عدا تجارة المواد الغذائية) ،واألنشطة المهنية
التي التحتاج إلى مكتب لمزاولة النشـــاط ،حيث أن هذين اإلجرائين يُشـــكالن حافزًا مه ًما لممارســـة بعض
األعمال في اإلمارة ،من خالل تخفيف عبء تكلفة ممارسة األعمال ،ويسمحان بتأسيس مزيد من الشركات
في األنشطة المحددة لرفد اقتصاد اإلمارة.
وتضمنت المحفزات الجديدة ،إلغاء تصريح الساعات اإلضافية للمحالت والمنشآت التجارية لتمديد عملها
صباحا ،واالســـتعاضة عنه بمنح تصريح للعمل لمدة  24ســـاعة ،للمنشـــآت التي ترغب في
حتى الســـاعة 2
ً
ذلك .وهو األمر الذي يشـــجعها على العمل لتلبية احتياجات عمالئها طوال اليوم ،ومن ثم فتح آفاق جديدة
لزيـــادة إيراداتها ومبيعاتها .وتم ً
أيضا إلغاء المعاينة المســـبقة عند إصـــدار التراخيص االقتصادية الجديدة
لبعض األنشـــطة االقتصادية ،التي ســـوف تُمـــارس أعمالها في بعض األماكن المحددة فـــي اإلمارة ،كمراكز
التســـوق الكبـــرى ،واألســـواق التقليدية ،والمباني المكتبيـــة ،وغيرها من المواقع المعروفـــة التي تتوفر عنها
كامـــل المعلومات المطلوبة عن نوعية العقار ،وموقعه في النظام المط ّور ضمن نظام التراخيص المطبق في
الدائرة ،المعروف بنظام "درب" ،والذي سوف يحتوي على إحداثيات المنشآت االقتصادية مع صور واجهات
المباني لسهولة معرفة حالتها ،ومطابقتها لالستخدام في األنشطة االقتصادية.
وعليه فأن الغرض األساســـي من هذه الخطوة هو تقليص إجراءات واختصار خطوات تأســـيس األعمال وفق
معايير البنك الدولي مما يساهم في تعزيز واستدامة مناخ األعمال في اإلمارة.
د .عبدالرحمن الشايب النقبي
املدير العام

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

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

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

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

W www.ded.rak.ae

القيم املؤسسية:

»
»
»
»
»
»

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

ﻣﺼﻔﺢ  ،ام ٢٥

,+971 2 3096087
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رأس الخيمة العقارية  ..نقطة
تحول في المشهد العقاري
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يتناول اللقاء مع سعادة محمد سلطان القاضي
كيف أصبحت رأس الخيمة العقارية إضافة
نوعية ترتقي بالمشاريع العقارية والسياحية
ومرافق الترفيه الراقي في المنطقة.

أعمـــدة
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استشارة قانونية.
 5كتب يوصي بها رجال
األعمال الملهمون.
 4تطبيقات إلدارة األعمال.
عروض الفنادق لشهر
رمضان والعيد.
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بداية ممتازة ألصحاب الطموح للعمل
من المنزل بتكاليف قليلة ،لتكون نواة
لمشاريع كبيرة في المستقبل.

جلفار  ...صرح ينافس
شركات الدواء العالمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حلت الشركة بالمركز األول من بين شركات
األدوية في دولة اإلمارات ،كما فازت مؤخر ًا
بأرفع جائزة في الواليات المتحدة األمريكية.

مستشفى الشيخ خليفة التخصصي
ال حاجة للسفر بعيد ًا طلب ًا للعالج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبنى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي
برأس الخيمة أحدث البروتوكوالت العالمية
في عالج األورام وجراحة القلب واألعصاب.

جزيــرة المـــرجــــــان
تستقطب العالمات الفندقية الفاخرة
إلى سوق الضيافة في رأس الخيمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفاقيات إلنشاء فندقي "العنوان جزيرة
المرجان" و "روف جزيرة المرجان".

11

رخــص الغـــــد ...مبــادرة طمــوحة
القتحــام العمــل التجــاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبرص
جزيرة األحالم وفردوس األمنيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكل قبرص المالذ المثالي لالسترخاء وقضاء
عطالت نهاية األسبوع الطويلة على شواطئها
الحاصلة على شهادة العلم األزرق األوروبية.

30

30

إبراهيم الحوسني
نموذج خاص في العمل القانوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحاماة ليست فقط مهنة للكسب ،إنما
منبر لنشر المعرفة وقيم العدالة ،ومبادئ
النزاهة ،وإعالء سيادة القانون.
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بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

التعاون بين القطاعيــن العـام والخــاص
الستدامــة التنميـة في رأس الخيمــة

بانوراما
اقتصادية

ـــــــــ

نظم ــت كل م ــن غرف ــة رأس الخيم ــة ودائ ــرة التنمي ــة
االقتصاديــة باإلمــارة ،ملتقــى التعــاون بيــن القطاعيــن
الع ــام والخ ــاص ،لتعزي ــز التواص ــل ال ــدوري بينهم ــا
للخ ــروج باس ــتراتيجية موح ــدة لتنمي ــة دور القط ــاع
الخ ــاص ،ومعالج ــة التحدي ــات الت ــي تح ــد م ــن تنفي ــذ
هـــذه االســـتراتيجية،على أن يتـــم رفـــع التوصيـــات
إل ــى صن ــاع الق ــرار ف ــي اإلم ــارة والمتابع ــة التخ ــاذ
االج ــراءات بش ــأنها.
وق ــال محم ــد حس ــن الس ــبب مدي ــر ع ــام غرف ــة رأس
الخيم ــة بالوكال ــة ..":ف ــي ض ــوء األهمي ــة المتزاي ــدة
التـــي توليهـــا حكومـــة رأس الخيمـــة لتطويـــر الـــدور
المحـــوري للقطـــاع الخـــاص ،فـــي تحقيـــق التنميـــة
المس ــتدامة م ــن خ ــال تفعي ــل آلي ــات وس ــبل التع ــاون
بيـــن القطاعيـــن ،وفـــق أســـس منهجيـــة ومؤسســـية
دائم ــة ومس ــتمرة ،ت ــم تنظي ــم الملتق ــى ليلق ــي الض ــوء
علــى أهميــة التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
وتوضي ــح أفض ــل الممارس ــات واآلف ــاق والتطلع ــات.
وأضـــاف إن التعـــاون بيـــن القطاعيـــن ينطلـــق مـــن
منظـــور اســـتراتيجي إلـــى المســـتقبل وفـــي إطـــار

سياســة التنويــع االقتصــادي التــي تعتبــر المفتــاح الرئيســي فــي اســتعدادات الدولــة لمرحلــة مــا بعــد النفــط .
مــن جانبــه قــال الدكتــور عبدالرحمــن الشــايب النقبــي مديــر عــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــرأس الخيمــة":
إن التع ــاون بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص يكتس ــب أهميت ــه الخاص ــة ف ــي ه ــذه اآلون ــة ،ف ــي الدول ــة واإلم ــارة
م ــن طبيع ــة م ــا تم ــر ب ــه المنطق ــة والعال ــم م ــن تغيي ــرات ومس ــتجدات اقتصادي ــة وغي ــر اقتصادي ــة ،مش ــيرا
إل ــى اإلصالح ــات االقتصادي ــة الجوهري ــة الت ــي اتخذته ــا الدول ــة والهادف ــة ال ــى رف ــع كف ــاءة األداء االقتص ــادي
ومقدرت ــه التنافس ــية خاص ــة م ــن خ ــال االعتم ــاد بش ــكل متزاي ــد عل ــى القط ــاع الخ ــاص ف ــي القي ــام بقي ــادة
مس ــيرة التنمي ــة االقتصادي ــة ،والتغي ــرات التقني ــة والتكنولوجي ــة المتس ــارعة.

ّ
تـدشـن منصتهــا لتصــاريـح العمــل االستقــاللـي
"راكــز "
اتفاقيــة إلطــالق فنـدق "روڤ منـار مــول"

ـــــــــ

جامعــة "إنتشــون" في كوريــا الجنوبيـة تمنـح حاكـم رأس الخيمـة الدكتــوراه الفخريــة

ـــــــــ

منحــت إدارة جامعــة "إنتشــون الوطنيــة" فــي كوريــا الجنوبيــة ،صاحب الســمو
الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم إمــارة رأس
الخيمــة ،شــهادة الدكتــوراه الفخريــة فــي االقتصــاد ،تقديــراً لإلنجــازات
والنهضــة االقتصاديــة التــي حققهــا ســموه فــي إمــارة رأس الخيمــة.
وقــال صاحــب الســمو حاكــم رأس الخيمــة فــي كلمتــه أمــام حشــد مــن
الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والدكتــور دونــج ســونغ تشــو رئيــس
الجامعــة " :أشــعر باالمتنــان والفخــر بالوقــوف هنــا اليــوم والحصــول علــى
شــهادة الدكتــوراه الفخريــة فــي االقتصــاد مــن هــذه الجامعــة العريقــة".
وقــال ســموه  ":فــي الوقــت الــذي كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
تتشــكل فيــه ،كانــت بالدنــا علــى أعتــاب االزدهــار االقتصــادي ،حيث شــهدت
العقــود الماضيــة رحــات تنمويــة رائعــة لــكل مــن البلديــن" ،مشــي ًرا ســموه
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إلــى أن كوريــا الجنوبيــة موجــودة اليــوم ضمــن قائمــة أعضــاء مجموعــة
العشــرين ،كمــا أنهــا تعتبــر دولــة رائــدة فــي مجــال اإللكترونيــات والتصنيــع.
وقــال ســموه  " :إن دولتنــا تشــكل قــوة اســتقرار فــي العالــم العربــي،
ونموذجــاً يحتــذى ،حيــث قمنــا باســتخدام ثروتنــا النفطيــة فــي إنشــاء
المــدن المزدهــرة ،والصناعــات المتنوعــة ،كمــا رحبنــا بأشــخاص مــن جميــع
أنحــاء العالــم لالنضمــام إلينــا فــي رؤيتنــا لمجتمــع متعــدد الثقافــات قائــم
علــى العلــم والمعرفــة".
وتابــع ســموه " :لقــد تمك ّنــا مــن تحســين المعرفــة والتعليــم المتقــدم فــي
إمــارة رأس الخيمــة ،مــن خــال مؤسســة الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي
لبحــوث السياســة العامــة ،وهــي مؤسســة أبحــاث تقــوم بإنتــاج أبحــاث ثاقبــة
حــول إمــارة رأس الخيمــة ،ودولــة اإلمــارات ككل"..

تواصـــل "روڤ للفنـــادق" ،العالمـــة التجاريـــة المتخصصـــة بالفنـــادق العصريـــة مـــن الفئـــة
المتوس ــطة ،تعزي ــز حضوره ــا ف ــي رأس الخيم ــة عب ــر عق ــد إداري لتش ــغيل فن ــدق "روڤ من ــار
م ــول" المرتب ــط مباش ــرة بأح ــد أكث ــر وجه ــات التس ــوق والترفي ــه اس ــتقطاباً لل ــزوار ف ــي اإلم ــارة.
وو ّقع ــت "روڤ للفن ــادق" ،المش ــروع المش ــترك بي ــن "إعم ــار العقاري ــة" و"مِ ــراس" ،اتفاقي ــة م ــع
"مجموعـــة الحمـــرا" ،أكبـــر شـــركات التطويـــر العقـــاري واالســـتثمار فـــي رأس الخيمـــة والتـــي
قام ــت بتطوي ــر "من ــار م ــول" ،إلط ــاق الفن ــدق الجدي ــد ال ــذي س ــيضم  250غرف ــة ،والمص ّم ــم
ليلب ــي احتياج ــات المس ــافرين العصريي ــن الذي ــن يرغب ــون باإلقام ــة ف ــي وجه ــات تضم ــن له ــم
قيم ــة كبي ــرة وخدم ــات سلس ــلة بعي ــدة ع ــن التكل ــف ،وتوف ــر ف ــي الوق ــت ذات ــه أح ــدث تقني ــات
التواص ــل.
وس ــيتم الب ــدء بتنفي ــذ األعم ــال اإلنش ــائية ف ــي الفن ــدق ،ال ــذي يمت ــاز بموقع ــه الحي ــوي ف ــي
قل ــب المدين ــة ،خ ــال الع ــام الج ــاري اس ــتعداداً الفتتاح ــه ف ــي  .2020وإضاف ــة إل ــى تقدي ــم
خدمات ــه إل ــى الس ــياح القادمي ــن إل ــى رأس الخيم ــة لالس ــتمتاع بالش ــواطئ الس ــاحرة وغاب ــات
ّ
الخلب ــة ،س ــيقدم "روڤ من ــار م ــول" وجه ــة مثالي ــة للضي ــوف
المانج ــروڤ والمناظ ــر الطبيعي ــة
مــن رجــال األعمــال ،وال ســيما فــي ظــل النمــو الصناعــي المتســارع الــذي تشــهده رأس الخيمــة.

ـــــــــ

أطلقــت مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) ،منصتهــا لتصاريــح
العمــل االســتقاللي للمتخصصيــن والمحترفيــن فــي قطاعــي التعليــم
واإلعــام فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،واللــذان يشــهدان
اتســاعاً هائــ ً
ا فــي قاعــدة محترفــي العمــل الحــ ّر.
وأكــد رامــي جــ ّ
اد ،المديــر التنفيــذي لمجموعــة (راكــز) والمنطقــة
الحــرة بــرأس الخيمــة وهيئــة رأس الخيمــة لالســتثمار ،قائــا.." :
قــررت راكــز تدشــين منصتهــا لتصاريــح العمــل االســتقاللي انطال ًقــا
مــن حرصهــا علــى مســاعدة أصحــاب العمــل الحـ ّر فــي صقــل إمكاناتهــم
وتحقيــق طموحاتهــم مــن خــال فتــح البــاب أمامهــم للولــوج إلــى عالـ ٍـم
زاخــر بالفــرص ،مــع تمكينهــم فــي الوقــت نفســه مــن الحفــاظ علــى
ٍ
مســتوى نفقاتهــم ،ومنحهــم كل مــا يحتاجونــه مــن دعــم ومســاندة
القتنــاص فــرص النجــاح".
وتوفــر راكــز باقــة العمــل االســتقاللي للمهتميــن فــي العمــل الحــر مقابــل
مبلــغ قــدره  8.990درهمـاً ،وتشــمل هــذه الباقــة تأشــيرة لمــدة عاميــن للعمل
فــي أراضــي الدولــة ،وتصريح ـاً باســتعمال أحــد مراكــز العمــل المشــتركة،
إضافـ ًة إلــى عــدد مــن الخدمــات المتميــزة والمجتمعــة تحــت سـ ٍ
ـقف واحــد.
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بانورامــا اقتصاديــة

أخبــار وفعاليــات

إطــالق جائــزة زايــد لالستـــدامة
امتداد ًا لنجاحات جائزة "زايد لطاقة
املستقبل"

ـــــــــ

في خطوة اســـتراتيجية لتطوير أهدافها وتوسيع آفاق
ومجـــاالت تركيزهـــا وتأثيرها اإليجابـــي ،تم اإلعالن
مؤخراً عن تطوير جائزة زايد لطاقة المستقبل لتصبح
"جائزة زايد لالســـتدامة" .وبعد مسيرة عشر سنوات
حافلة بدعم المبادرات المبتكرة والجهود الرائدة في
قطاع الطاقة المتجددة على مســـتوى العالم ،أضافت
الجائـــزة إلـــى فئاتها قطاعـــات لتعزيـــز تأثيرها على
المســـتوى اإلنساني من خالل توفير الدعم لمجموعة
أكبـــر وأشـــمل وأكثـــر تنوعاً مـــن المشـــاريع والحلول
العملية لتحديات التنمية المستدامة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ،وزير دولة،
المديـــر العام لجائزة زايد لالســـتدامة " :بفضل رؤية
وتوجيهات ودعم القيادة ،ســـاهمت جائزة زايد لطاقة
المســـتقبل ،التي تســـتلهم إرث ورؤية القائد المؤسس
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان (ط ّيـــب اهلل ثراه)،
على مدى السنوات العشر الماضية في إحداث تأثير
إيجابي في حياة  307ماليين شخص من خالل تعزيز
ســـبل االســـتفادة من الطاقة والمياه النظيفة والتعليم
والتدريب ونشر الوعي وغيرها".
وأضـــاف" :وفـــي خطـــوة تهدف إلـــى تعزيـــز التوافق
مـــع األهـــداف الوطنيـــة لدولـــة اإلمـــارات وأهـــداف
األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة ،ســـتقوم الجائزة
بتوســـيع مجـــاالت تركيزهـــا بحيـــث ال تقتصـــر على
الطاقة المتجددة ،وإنما ستشـــمل مشاريع وابتكارات
فـــي مجال االســـتدامة على مســـتوى العالـــم ،وكذلك
مبادرات التنمية البشرية .كما ستعزز الجائزة دعمها
لجيل الشـــباب من خالل توســـيع نطاق فئة المدارس
الثانوية العالمية لتشمل مناطق جديدة حول العالم".
وســـتركز جائـــزة زايد لالســـتدامة علـــى خمس فئات
هي الصحـــة ،والغذاء ،والطاقـــة ،والمياه ،والمدارس
الثانويـــة العالميـــة .وتم اختيـــار هذه الفئـــات لكونها
ركائـــز أساســـية مترابطـــة علـــى نحـــو وثيـــق ،وألنها
تمثل المقومات األساســـية لحياة اإلنسان ،وألن دعم
وتشـــجيع االبتكار فيها سيسهم في دفع عجلة التنمية
المستدامة.
مـــن جهتهـــا ،قالت الدكتـــورة لمياء فـــواز ،مدير إدارة
جائـــزة زايد لالســـتدامة ... " :ســـتر ّكز الجائزة على
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أسهمت جائزة زايد
لطاقة املستقبل يف
مساعدة أكثر من

1000000

شخص على استخدام الطاقة
بشكل أكثر كفاءة
ومتكني

7100000
شخص من الوصول ملياه الشرب
بأسعار معقولة
ومكنت

17000000
طفل من الدراسة ليالً على ضوء
مصابيح الطاقة الشمسية
كما ساعدت

25000000
شخص من الوصول إلى مصادر
حديثة للطاقة يف إفريقيا وآسيا

إلهـــام جيـــل الشـــباب وتحفيزهـــم علـــى
استشراف المســـتقبل ،وأن يكونوا مفكرين
مبدعيـــن ،وأصحاب مبادرة للمســـاهمة في
إحداث تطوير إيجابـــي وتعزيز التقدم نحو
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة .ونتطلـــع إلى
تكريم المبتكرين وتوســـيع نطاق مشاريعهم
لتعـــود بالنفـــع على عـــدد أكبر مـــن الناس،
وتحقيـــق خطـــوات متقدمـــة باتجـــاه إيجاد
حلول لبعض من أكبر التحديات التي تواجه
العالم".
وستشـــمل عملية تقويم المشاريع المشاركة
في جائـــزة زايد لالســـتدامة ثالث مراحل،
تبدأ بقيام إحدى شـــركات البحث والتحليل
الدولية المرموقة بدراسة الطلبات المقدمة
للتأكـــد مـــن اســـتيفائها لشـــروط ومعاييـــر
المشـــاركة .في حيـــن تقوم لجنـــة االختيار
في المرحلة الثانية بتقويم المشاريع ضمن
القائمـــة القصيـــرة لتختـــار منهـــا القائمـــة
النهائية للمرشـــحين .وفي المرحلة الثالثة،
يجتمـــع أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم الختيـــار
الفائزين في فئات الجائزة الخمس ،بما في
ذلك اختيار ســـت مـــدارس ثانوية فائزة من
ست مناطق حول العالم.

وس ــيتم اختي ــار الفائزي ــن اس ــتناد ًا إلى
معايير أساسية تشمل:
 .1التأثير :تحقيق نتائج ملموسة تترك
أثراً إيجابياً في جودة حياة الناس.
 .2االبتـــكار :إظهـــار معطيـــات لتطوير
"الوضـــع الراهـــن" والقـــدرة على توفير
فرص لم يسبق التطرق إليها من خالل
إحداث تأثير إيجابي وتغيير جذري.
 .3األفـــكار الملهمـــة :إمكانية توســـيع
نطـــاق نتائـــج المشـــروع خـــال العقد
المقبل والقدرة على إلهام اآلخرين.
وســـيتم اإلعـــان عن الفائزيـــن بجائزة
زايـــد لالســـتدامة ضمـــن حفـــل توزيع
الجوائـــز الـــذي ســـيقام خالل أســـبوع
أبوظبي لالستدامة في  14يناير .2019
وتستقبل جائزة زايد لالستدامة طلبات
المشـــاركة لغايـــة  9أغســـطس .2018
ويتوفر المزيد من المعلومات من خالل
الموقع:
www.zayedsustainabilityprize.com
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محمد سلطان القاضي...

رأس الخيمـة العقاريـة
نقطــة تحـ ُّـول فــي المشــهد العقــاري
حوار :خـولة إبراهيــم

شَ ــكْ ل تأســيس شــركة رأس الخيمــة العقاريــة فــي عــام  ،2005بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ ســعود
بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس األعلــى ،حاكــم إمــارة رأس الخيمــة ،نقطــة تحــول بــارزة فــي المشــهد
العقــاري فــي رأس الخيمــة ،وإضافــة نوعيــة ترتقــي بالمشــاريع العقاريــة والســياحية ومرافــق الترفيــه الراقــي
فــي المنطقــة .وقــد تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق أعلــى قيمــة للمســاهمين ،عبــر تطويــر العديــد مــن المشــاريع
ـرص اســتثمارية لألفــراد مــن كافــة الجنســيات ،مــن خــال إمكانيــة التملــك الحــر فــي
الرائــدة ،وتوفيــر فـ ٍ
مشــاريع الشــركة الحاليــة ،فــي مينــاء العــرب وأبــراج جلفــار .و ُتطـ ِـور الشــركة خيــارات متعــددة مــن المنــازل بــدء ًا
مــن غــرف األســتديو والغــرف المتعــددة األخــرى وصــو ًال إلــى الفلــل الفاخــرة ذات الخمــس غــرف.
وللمزيــد عــن هــذه الشــركة الرائــدة ،التقــت مجلــة راك بيزنــس ســعادة محمــد ســلطان القاضــي ،العضــو
المنتــدب لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة ،وكان الحــوار التالــي:
نبدأ معكم من المستقبل؛ أين ترون موقع شركة رأس
الخيمة العقارية كمطور عقاري في مس ــتقبل اإلمارة
والمنطقة؟
بدايـــة نود التأكيد علـــى أن توجه دولة اإلمارات يركز
علـــى المســـتقبل ،وبالتالـــي فـــإن جميع المؤسســـات
والهيئـــات حكومية أو خاصـــة ،يفترض أن تأخذ بعين
االعتبـــار هذه الفكـــرة وتبني عليها .نحن في شـــركة
رأس الخيمـــة العقارية منذ التأســـيس كنا نتطلع إلى
المســـتقبل وكنا على ثقة بأن النجاح والتميز والتفرد
ســـتكون عناوين أساســـية تقودنا إليـــه ،وهكذا عملنا
على االرتقاء بالمشـــهد العقاري فـــي اإلمارة وحققنا
نجاحـــات ملحوظـــة وكبيرة ،وأســـهمنا بإنجاز العديد
من المشاريع النوعية التي تشكل قيمة مضافة إلمارة
رأس الخيمة .فنحن نجمع بين حاجة الســـوق والتفرد
واالبتـــكار؛ فهذه عناويـــن ومحطات مهمة وأساســـية
ال يمكـــن لمن يريـــد أن يكون حاضراً اليـــوم ومنطلقا
للمستقبلّ ،إل أن يلتزم بها لتتجلى في مشاريعه بصيغ
وأشكال مختلفة.
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محمد سلطان القاضي ،العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية

كي ــف تنظ ــرون لمس ــتقبل تط ــور القط ــاع العق ــاري
ف ــي رأس الخيم ــة؟ وم ــا ه ــي الس ــبل لحمايت ــه من أية
اهت ــزازات؟ وه ــل حجم العرض والطل ــب متوازنان في
السوق اليوم؟
القطـــاع العقـــاري في رأس الخيمة يســـير إلى األمام
بثبات وقوة بفضل الخطط واالستراتيجيات الصائبة
لحكومـــة رأس الخيمـــة ،التـــي تركز على اســـتقطاب
االســـتثمارات ،وزيـــادة نشـــاط الشـــركات العقاريـــة
وفاعليتهـــا فـــي اإلمـــارة ،من خـــال تقديـــم مختلف
التسهيالت لها.
هـــذا ويشـــكل وجـــود رأس الخيمـــة العقاريـــة ،قيمة
مضافة للمشـــهد العقاري في اإلمارة .ونمتلك خططاً
مســـتقبلية لنكون من خاللهـــا حاضرين بقوة في عدة
مجـــاالت ذات طابع حيوي ،كإنشـــاء المراكز التجارية
ذراع
والدخـــول فـــي عالم الضيافة من خـــال إطالق ٍ
للضيافة بما يســـهم في تنويع المحفظة االســـتثمارية
للشركة وبالتالي تحقيق عوائد إضافية للمساهمين.
أمـــا بخصـــوص الشـــق الثاني مـــن ســـؤالكم المتعلق
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باالهتـــزازات وحجم العرض والطلـــب ،نؤكد لكم بأن
كل أعمالنا ومشـــاريعنا تخضع لقراءة متأنية ودراسة
تفصيلية تأخذ بعين االعتبار المشهد العقاري عموماً
ومـــا يمكـــن أن يتعـــرض لـــه ،وبالتالي كيفيـــة التعامل
معـــه في ظل أية متغيـــرات ،وعليه ال يمكن أن نتطرق
إلى مشـــروع دون األخذ بعين االعتبار حاجة الســـوق
وحالة العرض والطلب ،وعلى ضوء ذلك نتخذ القرار
المناســـب لهذا المشـــروع أو ذاك بعيدا عن التســـرع
مستفيدين من دروس الماضي على المستوى العالمي
خصوصاً فيما يتعلق باألزمات.
مين ــاء الع ــرب أع ــاد رس ــم خارط ــة الضياف ــة والترفيه
في اإلمارة؛ ما الذي أضافه لسوق الترفيه الراقي في
رأس الخيم ــة؟ وكي ــف تتطلع ــون لتطوير هذه الوجهة
وتعزيز حضورها مع ازدياد عدد المشاريع المثيلة؟
بفضل موقعـــه المميز والحيوي واحتضانه لمشـــاريع
الترفيـــه والضيافـــة عاليـــة المســـتوى ،يعتبـــر مينـــاء
العـــرب اليوم أيقونة ســـاحرة على الصعيـــد العقاري
واالســـتثماري والســـياحي والترفيهـــي فـــي اإلمـــارة.
ويشـــكل جـــزءاً حيوياً من عملية تطويـــر رأس الخيمة
بقيمة اســـتثمارات تقدر بـ  5مليارات درهم على مدى
السنوات الخمس المقبلة.
وضمـــن المخطط الرئيســـي لمشـــروع تطوير ميناء
العـــرب والـــذي يضم مجموعة واســـعة مـــن المرافق
الترفيهيـــة المتميـــزة من فئـــة الخمس نجـــوم ،وقعنا
عقـــدا مع مجموعة النعيمي للمباشـــرة بتنفيذ منتجع
إنتركونتيننتال ميناء العرب ،والذي ســـيضيف لإلمارة
 350غرفـــة فندقية وجناحـــاً فاخراً .هذا المشـــروع
ســـيرى النـــور خالل العام المقبل كمـــا أن الفندق إلى
جانـــب منتجع أنانتارا ميناء العـــرب والمزمع افتتاحه
نهاية العام الجاري سيدعم تطلعات اإلمارة الستقبال
 2.9مليون زائر بحلول العام .2025
إضافة لتعزيز مفهوم االستثمار العقاري لالفراد ،أود
التأكيد على أن مشـــروع ميناء العرب يعتبر أحد أهم
المشـــاريع الرائدة التي تعزز مفهوم المدن المتكاملة؛
فهـــو يتكون من فنـــادق ومراكز تجارية وأبنية ســـكنية
ومكتبيـــة وفلل فاخرة .وقد أنجزنا منه أكثر من الثلث
وســـيكتمل وفقاً لما خططنا له في غضون الســـنوات
القليلـــة القادمة بإذنـــه تعالى في ظـــل مراعاة دقيقة
لمتطلبات الســـوق وحاجة الزبائـــن ،وبما يليق بمكانة
وسمعة اإلمارة عقارياً وسياحياً.
كيف تعملون مع الش ــركاء في االمارة لتعزيز وتطوير
قطاع ــات العقار والس ــياحة؟ وما الذي يحكم العالقة
بينكم ،التكامل أم التنافس؟
التكامل والتنافس هما العنوان المشـــترك للعمل؛ فمن
دون التنافـــس ال يمكـــن ألي كان أن يتطـــور ويتقـــدم
وينهـــض ،ومن دون التكامل ال يمكـــن أن نقدم لإلمارة
ما يليق بها .نحن شـــركاء من أجل إمارة رأس الخيمة،
شـــركاء مع كافة الجهـــات التي تعنـــى بالعالم العقاري
والسياحي واالســـتثماري ،نتنافس مع نظرائنا تنافساً
شـــريفاً قائماً على تقديم األفضل بعيـــداً عن الصراع
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مشــروع" مينــاء العــرب" يعــزز مفهــوم المــدن
المتكاملــة  ،حيــث يضــم فنــادق ومراكــز تجاريــة
وأبنيــة ســكينة ومكتبيــة وفلــل فاخــرة.

محمد سلطان القاضي

جزيرة احلياة

6,000,000
قدم مربع

%66

مساحة احلدائق

2457

شقق سكنية متنوعة
باإلضافة إلى

24,000

متر مربع مخصصة لألنشطة
و

1,200

متر مربع حملال التسوق

والتناقض .فالنجاح الذي تحققه هذه الجهة أو تلك هو نجاح للجميع ،ويمكن لنا أن نبني عليه ونضيف له .نحن
نلتقي مع الشركاء والمنافسين ونتناقش معهم في كثير من األمور والقضايا ،فالهدف لدى الجميع هو االستمرار
فـــي النهـــوض واالرتقاء باإلمارة ،ما يعني أن التنافس حالة قائمة لكنهـــا مرتكزة إلى روح التعاون وحرص الجميع
على التميز والنجاح واالبتكار.
إدراج الشركة في سوق أبوظبي المالي؛ ما الذي يضيفه لمكانة الشركة في السوق وثقة المستثمرين فيها؟
إن إدراج رأس الخيمة العقارية في سوق أبوظبي المالي ،يعتبر قيمة مضافة لعملنا ومؤش ًرا حيو ًيا وإيجاب ًيا على أدائنا
وحضورنا في الســـاحة االســـتثمارية والمالية ،وبما أن شـــركة رأس الخيمة العقارية تحتل مكانة مرموقة لذلك وجب
علينا أن نكون في السوق ،وقد طرحنا على جدول أعمالنا تنفيذ مشروع جلفار ريزيدنس في جزيرة الريم في أبوظبي
بمعنى أننا حاضرون فيها .وحقيقة نحن نحرص على أن نكون حاضرين في األسواق المالية المهمة ألن هذا األمر
يفيدنا وينعكس إيجاباً على أدائنا ويعزز من ديمومة ثقة المستثمرين بنا.

تبوأت ــم مراك ــز متقدم ــة ف ــي قائم ــة أفض ــل  100رئي ــس تنفيذي ف ــي دول مجلس التع ــاون الخليجي ،وم ــن قبل ذلك
العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية؛
م ــاذا أضفت ــم لش ــركة رأس الخيمة العقارية من حصيلة مس ــيرتكم وخبرتكم؟ وم ــاذا أضافت رأس الخيمة العقارية
لكم عملي ًا وشخصي ًا؟
أشـــعر بالفخـــر لمـــا تراكـــم لدي من خبرات على مـــدار  35عاما من العمـــل واالجتهاد والنجاح ،فـــي أكثر من موقع
ومنصـــب ومســـؤولية ،وفـــي كل محطة كانت هناك نجاحـــات وذكريات وخبرات تضاف ،وقـــد تحولت تلك التجارب
التراكمية إلى حالة وعي ومعرفة متقدمة لمصلحة شركة رأس الخيمة العقارية .لقد تمكنت الشركة من نيل العديد
من الجوائز المرموقة التي تؤكد مكانتها كمحرك فاعل في التنمية العقارية في المنطقة .وقد جسدت هذه المرحلة
رحل ًة مجزي ًة ســـاهمت بالفعل في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة بالتزامن مع اســـتمرار نهوض المشـــاريع العقارية
في أرجاء المنطقة

الجنسية  :إماراتي
اإلقامة :رأس الخيمة
درس وتخ ــرج ع ــام  1975م ــن
المملكة المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رائد أعمال إماراتي ،عضو مجلس
إدارة "البن ــك التج ــاري الدول ــي"
وعض ــو منت ــدب ف ــي ش ــركة رأس
الخيمة العقارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو مجلس إدارة "بريد اإلمارات"
وعض ــو اللجن ــة االستش ــارية ف ــي
"كلي ــات التقني ــة العلي ــا" ،و"ش ــركة
رسملة لالستثمارات" في دبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان رئيسـ ـ ًا للجن ــة الوطني ــة
للتنمي ــة ف ــي ش ــركة "اتص ــاالت"،
ومؤسس ًا ورئيس ًا للجنة التوجيهية
ألكاديمي ــة التدري ــب ف ــي ش ــركة
"اتص ــاالت" ف ــي رأس الخيم ــة بي ــن
 1984و ،2005
رئي ــس مجلس إدارة ش ــركة "زانتل"،
تنزاي ــا ،وه ــي ش ــركة اتص ــاالت،
مش ــروع مش ــترك بي ــن حكوم ــة
اإلم ــارات وحكوم ــة زنجبار .وكذلك
رئيس اللجنة التأسيسية في شركة
"بترول رأس الخيمة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان عض ــو ًا لملجس إدارة المنظمة
العربي ــة الفضائي ــة "ع ــرب س ــات"،
عام ــا حت ــى ع ــام ،2005
لم ــدة ً 12
وعضو ًا في منتدى اللجنة العربية
الدائمة لمدة  12عام ًا حتى .2005
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صن ــف ع ــام  2012ضم ــن قائم ــة
"فورب ــس الش ــرق األوس ــط"،
الخاص ــة ألق ــوى الرؤس ــاء
التنفيذيي ــن ف ــي األس ــواق المالية
العربي ــة للس ــنوات الخم ــس
الماضي ــة ،كم ــا حص ــد مج ــدد ًا
إح ــدى المراك ــز األول ــى ف ــي قائمة
أفضل  100رئيس تنفيذي في دول
"مجلس التعاون الخليجي".
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استثمــر

ضــوابــط ناظمــة
يتطلــب إصــدار رخصــة الغــد توافــر عــدد مــن
الشــروط ومنهــا :أن يكــون صاحــب الترخيــص مــن
مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،واليقــل
العمــر عــن 18عامــاً ،وأن تكــون رخصــة الغــد أول
مشــاريعه ،ويشــترط أن يقــع المنــزل المــراد مزاولــة
العمــل منــه ضمــن حــدود إمــارة رأس الخيمــة ،ويكــون
صاحــب الرخصــة مالــك المنــزل أو أحــد ســاكنيه،
ويمكــن فتــح رخصتيــن للمنــزل الواحــد ،وال يســمح
باســتقدام عمالــة علــى الترخيــص ،ويمنــع أن يكــون
لالســم االقتصــادي عالمــة تجاريــة مســجلة ســابقاً،
ويكــون النشــاط المــراد مزاولتــه ضمــن األنشــطة
المســموح بهــا ،ويمنــع التعاطــي بالمــواد التــي تؤثــر
فــي الصحــة العامــة أو الســامة ،ويمنــع اإلضــرار
باألفــراد المحيطيــن بالمنــزل ألي ســبب كان.

استثمــر

رخــص الغـــــد ...مبــادرة طمــوحة ُتحفّ ــز المــواطنيــن علـى اقتحــام العمــل التجــاري
انطالقـاً مــن حرصهــا علــى تشــجيع المواطنيــن لالنخــراط فــي العمــل
التجــاري ،وتماشــياً مــع التوجــه العالمــي لدعــم المشــاريع الصغيــرة
القائمــة مــن المنــازل ،أطلقــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي رأس
الخيمــة " ،رخــص الغــد" فــي عــام 2007م ،إلتاحــة الفرصــة أمــام
شــريحة مــن المواطنيــن لمزاولــة العمــل التجــاري مــن المنــزل ،مــن
خــال إقامــة مشــاريع تجاريــة ذات تكاليــف منخفضــة تســهم فــي
تحســين مســتوى دخلهــم ،وعملــت علــى توســيع قاعــدة الشــريحة
المســتهدفة للرخــص ،وتحســين جــودة الخدمــة المقدمــة وتعزيــز
المزايــا المقدمــة.
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وتعــد "رخــص الغــد" ،رافــداً مهمـاً لدفــع عجلــة التنميــة ،ألنهــا تســاهم
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة ،وتحفــز أصحــاب المشــروعات
المنزليــة لتطويــر أعمالهــم وتحويلهــا إلــى محــال تجاريــة فــي فتــرة
تصــل مدتهــا إلــى ثــاث ســنوات ،وذلــك بالتــزام صاحــب المشــروع
بنقــل مشــروعه مــن المنــزل إلــى محــل تجــاري ،بعــد انقضــاء تلــك
الفتــرة .كمــا تســاهم بدعــم األفــكار والمبــادرات ومســاندتها ،وتنظــم
عمليــة ممارســة العمــل التجــاري مــن المنــزل فــي إمــارة رأس الخيمــة،
وتحفــظ حقــوق الملكيــة الفكريــة ألصحــاب المشــاريع ،وتقــدم الدعــم
لهــم لالرتقــاء بمســتوى العمــل التجــاري.

كيف أحصل على الرخصة؟
بعــد التأكــد مــن أن المشــروع تتحقــق بــه الضوابــط
الــواردة أعــاه كافــة ،يمكــن لصاحــب الترخيــص
تقديــم طلبــه للعضويــة فــي رخــص الغــد ،وتقديــم
عــدد مــن المســتندات منهــا:
 صورة من جواز السفر ساري المفعول. صورة من الهوية اإلماراتية سارية المفعول. صــورة مــن ملكيــة المنــزل ،وإن لــم يكــن لصاحــبالرخصــة منــزالً خاص ـاً بــه ،فيتطلــب إحضــار صــورة
مــن عقــد اإليجــار ،مــع ضــرورة إحضــار شــهادة عــدم
الممانعــة مــن المؤجــر ،وضــرورة إحضــار الموافقــة
األمنيــة علــى المشــروع المطلــوب ،وأخيــراً فــي حــال
كان النشــاط لمــواد صحيــة أو غذائيــة ،فيتحــول
الطلــب إلــى إدارة الصحــة العامــة فــي البلديــة،
للحصــول علــى موافقتهــم المســبقة علــى الترخيــص.
تدعــم رخصــة الغــد عــدداً مــن األنشــطة الصحيــة
واالقتصاديــة لمــدة ترخيــص تصــل إلــى ثــاث ســنوات
بحــد أقصــى ،ورســوم إصــدار الرخصــة  1000درهــم،
و  200درهــم رســوم لحجــز االســم التجــاري ســواء
كان باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،وقيمــة التجديــد
الســنوي  1000درهــم ،ويســتثنى مــن ذلــك المواطنــات
الحاصــات علــى الضمــان االجتماعــي ومــن يبلــغ
عمــره  50ســنة فمــا فــوق ،وكذلــك أصحــاب الهمــم.
المــزايـا المقــدمــة
تحتضــن الدائــرة اليــوم  242رخصــة ف ّعالــة تحــت
مبــادرة "رخصــة الغــد" ،ولزيــادة فــرص نجــاح
أصحــاب الرخــص ،وتعزيــز قدرتهــم علــى المنافســة
فــي الســوق ،توفــر لهــم إدارة دعــم وتطويــر األعمــال
فــي الدائــرة ،مجموعــة مــن الخدمــات والمحفــزات،
ومنهــا إقامــة معــارض ســنوية ،وتوفيــر دورات تثقيفيــة
وخدمــات التدريــب ،وحضانــة المشــاريع وتطويرهــا
ومتابعتهــا ،والترويــج والتســويق للمشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة عبــر منافــذ البيــع فــي اإلمــارة ،وتحفيــز

المشــتريات الحكوميــة لمنتجــات األنشــطة.
وتتعــدد مشــاريع رخــص الغــد ،ومنهــا أنشــطة صحيــة
عذائيــة كتحضيــر الوجبــات الخفيفــة ،األكالت
الشــعبية ،الحلويــات ،المشــروبات ،وغيرهــا .وهنــاك
أنشــطة اقتصاديــة كبيــع العطــور والعــود ،بيــع
الهدايــا ،بيــع الزهــور ،تصميــم المواقــع ،التصويــر،
بيــع المالبــس وخياطتهــا وتفصيلهــا ،وغيرهــا.
ومؤخــرا أضافــت الدائــرة مجموعــة مــن التغييــرات
والتحســينات علــى "رخصــة الغــد" لجعلهــا أكثــر
مالئمـ ًة لطبيعــة مــا شــهده العقــد األخيــر مــن تطورات
وتغييــرات اقتصاديــة وتقنيــة ،ومنهــا إضافــة مجموعــة
كبيــرة مــن األنشــطة التــي يســمح للمواطنيــن بالعمــل
فيهــا انطالقـاً مــن المنــزل فضــا عــن تلــك المعتمــدة
حاليــاً ،وتضــم األنشــطة الجديــدة التــي ســمح بهــا:
أنشــطة االستشــارات واإلدارة وتنظيــم الفعاليــات،
وخدمــات اإلشــراف اإلدارى للعقــارات ،وخدمــات
تثميــن العقــارات ،وتخليــص ومتابعــة المعامــات،
وخدمــات الطباعــة وتصويــر المســتندات ،وتغليــف
الكتــب المدرســية وتجليدهــا باإلضافــة إلــى غيرهــا
مــن األنشــطة المتنوعــة القائمــة علــى العمــل الفكــري
أو الفــردي والتــي ســوف يتــرك تقييمهــا للقســم
المختــص فــي إدارة تطويــر األعمــال بالدائــرة.
ومــن أبــرز المشــاريع التــي انطلقــت مــن رخــص
الغــد :همــس الريــم للعطــور والبخــور ،تناهيــد

فــرص استثمــاريــة

للعنايــة بالشــعر ،كراســي للمنتجــات الجلديــة ،الغاويــة
للحلويــات ،فيونكــة لتغليــف الهدايــا والتوزيــع.
الدعم والمتابعة
وتعمــل إدارة تطويــر األعمــال علــى تطويــر برنامــج
رخصــة الغــد بشــكل دوري ومســتمر مــن خــال توســيع
نطــاق األنشــطة التــي يمكــن مزاولتهــا مــن خــال
هــذا البرنامــج ،وأيض ـاً توســيع شــريحة المســتفيدين
عــاو ًة علــى المزايــا والحوافــز التــي تقدمهــا ألصحــاب
المشــاريع الوطنيــة مــن خــال هــذا البرنامــج ،علــى
ســبيل المثــال :مبــادرة دربــك خضــر ،والتــي تهــدف
إلــى دعــم وتشــجيع أصحــاب العالمــات التجاريــة
والمحــات ،لالســتثمار مــن خــال مشــاركتهم افتتــاح
المشــروع وتقديــم الدعــم .ومبــادرة قربونــا عندكــم
و يتــم خاللهــا زيــارة أصحــاب الرخــص ،بعــد أخــذ
الموافقــة منهــم لالطــاع علــى مشــاريعهم المقدمــة،
والوقــوف علــى احتياجاتهــم والصعوبــات التــي
يواجهونهــا ،ومــدى تقدمهــم فــي مشــاريعهم.
و أخيــراً تعمــل دائــرة التنمية االقتصادية على تخفيض
رســوم ممارســة األعمــال ،وسيســاعد ذلــك علــى ارتفاع
عــدد الرخــص المنزليــة ،وكذلك وضعــت الدائرة قراراً
الســتحداث رخصــة األعمــال اإللكترونيــة ،بهــدف
دعــم األعمــال والتشجيـــــع علــى البــدء بالمشاريـــع
والتماشــي مــع التوجـــــه العالمــي اإللكتــرونــــي

بتوجيهــات ســامية مــن صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي ،عضــو المجلــس
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والتــي ترمــي إلــى إعفــاء ذوي النــزالء مــن رســوم التســجيل فــي رخصــة الغــد لمــدة ثــاث
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استثمــــر

التطــورات نفســها فــي عــدة مؤشــرات إيجابيــة ،منهــا
انخفــاض معــدل مــدة انتظــار إنجــاز الرخــص ،ومعــدل
إنجــاز تســجيل الرخــص بشــكل قياســي ،كمــا هــو مبيــن
بالرســوم التوضيحيــة أدنــاه.
آفــاق الخدمــات اإللكترونيــة والذكيــة فــي دائــرة
التنميــة االقتصاديــة:

واقــع ودور الخدمــات اإللكترونيــة والذكيــة فــي دائــرة
التنميــة االقتصاديــة:

نظــرة استشرافيــة

للخدم ــات اإللكتروني ــة والذكي ــة يف دائ ــرة التنمي ــة االقتصادي ــة
إعداد :دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

تعتبــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــن الــدول الســباقة عالم ًيــا وإقليم ًيــا فــي مجــال تطويــر خدماتهــا ،نتيجــة لتوفــر
البنيــة التحتيــة التقنيــة عاليــة الجــودة ولجاهزيتهــا المتقدمــة فــي هــذا المجــال .هــذا مــا يؤكــد أن الدولــة ماضيــة بقــوة نحــو
تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية القائمــة علــى تحقيــق ســعادة المتعامليــن ،واســتخدام أفضــل التقنيــات التــي توفــر الخدمــات،
بأقــل الجهــد والوقــت واإلجــراءات .ممــا يســاعد علــى تحســين بيئــة األعمــال واالرتقــاء بجــودة الحيــاة فــي الدولــة.
تعمــل حكومــة رأس الخيمــة علــى تحقيــق اســتراتيجية متكاملــة وشــاملة ،مــن خــال تأســيس هيئــة الحكومــة اإللكترونيــة،
للعمــل علــى تحويــل مجتمــع رأس الخيمــة إلــى مجتمــع ذكــي ،فــي كافــة النواحــي التــي تشــكل جــزءاً فاع ـ ً
ا فــي هــذا
التحــول .ســيتيح ذلــك مواكبــة كل جديــد فــي عالــم التكنولوجيــا والتقنيــات ،وترجمــة المبــادرات التــي تطلقهــا الحكومــة
إلــى مشــاريع ملموســة ،لجعــل اســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واقع ـاً مبدع ـاً نعيشــه.
لقــد تبنــت هيئــة الحكومــة اإللكترونيــة نظــام ســاب العالمــي « ،»SAPكأســاس للتطويــر المؤسســي علــى مســتوى الدوائــر
الحكوميــة ،ممــا يس ـ ّهل الترابــط بيــن الخدمــات فــي الدوائــر الحكوميــة .وتعمــل الهيئــة كذلــك علــى االســتجابة لطلبــات
المشــاريع مــن كافــة الدوائــر الحكوميــة وبرمجتهــا وفقـاً اللتزاماتهــا المختلفــة.
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فــي ظــل التوجــه االســتراتيجي للدائــرة باالرتقــاء بجــودة
العمــل إلــى المســتويات التــي تتفــق مــع أهميــة دورهــا
االقتصــادي فــي االمــارة ،تعمــل الدائــرة بــكل إمكاناتهــا
لتطويــر خدماتهــا ،وتحويلهــا مــن تقليديــة إلــى إلكترونيــة
وذكيــة .وقــد تــم خــال الفتــرة الماضيــة إطــاق مجموعــة
مــن الخدمــات اإللكترونيــة ،مــن أهمهــا افتتــاح مركــز
ســعادة المتعامليــن فــي مقــر الدائــرة الرئيــس ،وجــاء
ذلــك ضمــن خطــط الدائــرة االســتراتيجية ،لتحقيــق رضــا
وســعادة المتعامليــن ،وتهيئــة بيئــة تلبــي رغباتهــم ،وتقــدم
خدمــات ذكيــة متنوعــة تفــوق توقعاتهــم .وقــد شــمل ذلــك،
التطبيــق الجديــد لحجــز المواعيــد وتذاكــر االنتظــار
إلكترون ًيــا ،وتوفيــر أجهــزة مجانيــة لشــحن الهواتــف
الذكيــة ،وكذلــك إتاحــة خدمــة (واي فــاي) المجانيــة .وقــد
خصصــت قاعــة لتقديــم الخدمــات للشــركات المميــزة،
فضــا عــن الشاشــات المرئيــة لعــرض جميــع خدمــات
الدائــرة الذكيــة ،ورســائل التوعيــة المقدمــة للمتعامليــن
والمســتهلكين.
ويأتــي تحقيــق هــذه الخطــوة ،نتيجــة لجهــد دؤوب بذلتــه
الدائــرة لتحقيــق وعدهــا بافتتــاح هــذا المركــز ،الــذي
يواكــب مســيرة حكومــة دولــة اإلمــارات فــي تهيئــة بيئــة
عمــل ذكيــة تقــدم أفضــل الخدمــات ،وتحقــق الســعادة
والرضــا لــدى أفــراد المجتمــع .وقــد ترجمــت هــذه
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تقــوم الدائــرة حاليــا بتطويــر كافــة خدماتهــا ،لتصــل
إلــى المتعامليــن مباشــرة فــي أماكــن عملهــم وتواجدهــم،
للوصــول إلــى بيئــة أعمــال غيــر ورقيــة .وتوفــر الدائــرة
حال ًيــا نحــو  % 20مــن خدماتهــا عبــر وســائل التقنيــة
الحديثــة ،وتــم إنجــاز مــا يزيــد عــن  %53مــن المعامــات
بهــذه الوســائل الحديثــة فــي العــام .2017
 وفــي هــذا الســياق ،تعمــل دائــرة التنميــة االقتصاديــةبالتعــاون مــع هيئــة الحكومــة اإللكترونيــة فــي رأس الخيمة،
علــى اســتحداث نظــام إلكترونــي موحــد لتراخيــص
وتصاريــح األعمــال .وهــو نظــام شــامل إلدارة تراخيــص
األعمــال وتصاريحهــا فــي إمــارة رأس الخيمــة بجميــع
أنواعهــا (تجاريــة  -صناعيــة  -ســياحية  -مهنية...إلــخ)،
ومــا تتطلبــه مــن موافقــات خارجيــة مــن الدوائــر كافــة،
ســوا ًء كانــت اتحاديــة ،محليــة ،حكوميــة أو شــبه حكوميــة.
 يتضمــن النظــام الجديــد أعمــال الرقابــة والتفتيــش ومــايترتــب عليهــا مــن مخالفــات .ولتســهيل أعمــال الرقابــة،
فقــد تــم الربــط بيــن الرخــص المتنوعــة ،مــع تحديــد
إحداثياتهــا الجغرافيــة ،واعتمــاد النظــام الدولــي الموحــد
لتصنيــف األنشــطة االقتصاديــة ،وإعــداد جميــع التقاريــر
اإلحصائيــة التــي تشــجع االســتثمار.
 ســوف يم ّكــن النظــام الجديــد الدائــرة مــن ربــط كافــةالجهــات المعنيــة بإصــدار الرخــص .وسيســهل علــى هــذه
الجهــات تخويــل الدائــرة للقيــام ببعــض اإلجــراءات نيابــة
عنهــا ،كتحصيــل الرســوم وتوثيــق العقــود.
 يواكــب النظــام الجديــد الرؤيــة االســتراتيجية للحكومــة،بتحويــل كافــة خدمــات الدوائــر إلــى خدمــات إلكترونيــة
وذكيــة .ويتميــز بكونــه نظا ًمــا ديناميك ًيــا قابــ ً
ا للتطويــر،
ليشــمل أي جهــة حكوميــة ترغــب بإدارة إجــراءات الموافقة
المســبقة لديهــا ،أو إدارة الترخيــص بحــد ذاتــه ،بمــا
يضمــن الربــط اإللكترونــي بيــن جميــع الدوائــر وأنظمتهــا.
ويضمــن النظــام تفعيــل خدمــة النافــذة الواحــدة ،لتحســين
بيئــة االعمــال فــي االمــارة ،واالرتقــاء بمؤشــر بــدء االعمــال
فــي التقاريــر الدوليــة.
تعمــل الدائــرة علــى إطــاق نظــام « بوابتــي » ،وهــو برنامــج
خــاص بموظفــي الدائــرة ،يعمــل علــى ربــط األداء اليومــي
باألهــداف الوظيفيــة العامــة لــكل موظــف ،واألهــداف
االســتراتيجية للدائــرة واإلمــارة ،ممــا يقلــص إجــراءات العمــل.
المخاطر والتحديات:

ال شــك أن تطويــر الخدمــات عــن بعــد بأشــكالها المختلفــة،
ســواء مــن خــال الخدمــات اإللكترونيــة أو الذكيــة ،يواجــه
العديــد مــن التحديــات؛ لعــل أهمهــا:

تقرير

 .1توفيــر المخصصــات الماليــة والبشــرية ،التــي نــدرك
أنهــا أصبحــت تحديــا مهمــا فــي هــذا الســياق.
 .2التنســيق والتكامــل بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة،
اتحاديــا ومحل ًيــا ،فــي ضــوء تعــدد الوظائــف والمهــام بيــن
العديــد مــن تلــك الجهــات.
 .3مواجهــة مخاطــر القرصنــة واالختــراق اإللكترونــي،
ً
معاشــا بصفــة يوميــة.
التــي أصبحــت واق ًعــا
 .4التغيــر التقنــي الكبيــر والمتســارع الــذي تصعــب مجاراتــه؛
ففــي كل يــوم تظهــر تقنيــة جديــدة تجعــل مــن التقنيــات
نوعــا مــن الماضــي البعيــد.
الســابقة المســتخدمة حدي ًثــاً ،
 .5عــدم مرونــة األطــر التنظيميــة والتشــريعية فــي
مجــاراة التطــورات التقنيــة .ونذكــر هنــا مثــاال علــى ذلــك،
موضــوع تنظيــم التجــارة اإللكترونيــة علــى المســتويين
المحلــي واالتحــادي؛ فبالرغــم مــن أن التجــارة اإللكترونيــة
ً
معاشــا يوم ًيــا فــي كافــة جوانــب النشــاطات
أصبحــت واق ًعــا
االقتصاديــة ،إال أن تنظيــم هــذا األمــر قانون ًيــا وإجرائ ًيــا،
مــا زال بحاجــة إلــى المزيــد مــن الجهــد والعمــل.
التوعية بالخدمات والمخاطر المصاحبة

إن مســألة األمــن اإللكترونــي ،أصبحــت مــن األهميــة
بمــكان لجميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصــة .فمــا
نســمعه مــن اختراقــات للمواقــع اإللكترونيــة ،لــم يســتثنِ
أحــدًا ،بــل امتــد األمــر إلــى جهــات وحكومــات ،كنــا
نعتقــد أنهــا عصيــة علــى مثــل هــذه االختراقــات .وتتمثــل
بأشــكال متعــددة ،منهــا ســرقة
المخاطــر اإللكترونيــة
ٍ
البيانــات والوثائــق ،وتعطيــل األنظمــة اإللكترونيــة ،وغيرهــا
مــن المخاطــر التــي أصبحــت تكلــف المالييــن ،ســوا ًء مــن
حيــث األثــر المترتــب ،أو مــن حيــث تكلفــة االســتثمار فــي
تقنيــات أمــن المعلومــات.
وحيــث أن طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا الدائــرة تتعلــق
بالتراخيــص التجاريــة ،فــإن هنــاك ضــرورة قصــوى
لحمايــة تلــك البيانــات .وعليــه ،فقــد أولــت الدائــرة أهميــة
كبيــرة لتوفيــر كافــة المتطلبــات التقنيــة ،لحمايــة موقعهــا
وأنظمتهــا اإللكترونيــة ،كمــا تعمــل بصفــة مســتمرة علــى
توعيــة الموظفيــن باتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة لتفعيــل
األمــن اإللكترونــي فــي الدائــرة.
يتــم عــادة تنظيــم مجموعــة مــن دورات التوعيــة المســتمرة
التــي تقــوم بهــا حكومــة رأس الخيمــة ،وتكتســب أهميتهــا
والحاجــة المســتمرة إليهــا ،مــن أنهــا تطلــع جميــع المعنييــن
مــن موظفــي الحكومــة ،علــى آخــر تقنيــات الحمايــة
المتوفــرة والمتجــددة بطبيعتهــا ،بفعــل تجــدد وســائل
وتقنيــات االختــراق اإللكترونــي .ونتطلــع إلــى أن تســتمر
مثــل هــذه البرامــج بوتيــرة أشــمل وأســرع ،نظــرا للحاجــة
المتجــددة لهــا.
تأخــذ برامــج التوعيــة أشــكاالً عــدة ،منهــا البرامــج
التدريبيــة المتخصصــة ،وتوفيــر الدعــم والمســاندة التقنيــة
لكافــة الموظفيــن ،وإطالعهــم علــى السياســات واالجــراءات
الرســمية المعتمــدة ،ســوا ًء علــى صعيــد حكومــة رأس
الخيمــة عمو ًمــا أو علــى مســتوى الدائــرة خصوصــاً
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استثمــــر صنــــع فــي رأس الخيمــة

جيروم كارل ...المدير العام لشــركة جلفار

جيروم كارل...

5000

شخص فريق عمل الشركة

حوار :خـولة إبراهيــم

1000000

س ـ ّـجلت ش ــركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" ،مؤشرات أداء عالية ،برزت من خالل
تب ّوئها عدة مراكز مرموقة على المستويين المحلي واإلقليمي ،فقد حلت بالمركز األول
من بين ش ــركات األدوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بحس ــب تصنيف لجنة ش ــركة
"آي إم إس هيل ــث" ف ــي فبراي ــر  ،2018كم ــا ف ــازت الش ــركة مؤخر ًا بأرفع جائ ــزة في الواليات
المتحدة األمريكية ،وهي جائزة رابطة مهنيي التحالف االستراتيجي ("إيه إس إيه بيه")
لعام  2018إلى جانب شركة "إم إس دي" شريكتها في التحالف.
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منتج دوائي يوميا
إنتاج الشركة

قاروة أنسولين إنتاج
الشركة سنويا

وللمزيـــد عن شـــركة "جلفار" وماتســـجله مـــن أداء واعد،
التقـــت مجلـــة راك بيزنس بالســـيد جيـــروم كارل ،المدير
العـــام للشـــركة ،والـــذي حدثنـــا بداية عن شـــركة الخليج
للصناعـــات الدوائيـــة " -جلفار" ،قائـــا " :تعتبر" جلفار"
إحدى أكبر الشـــركات المصنعة لألدوية في منطقة الشرق
األوســـط وأفريقيـــا ،وقد تمكنـــت منذ تأسيســـها في عام
 1980بتوجيه من المغفور له بإذن اهلل تعالى الشـــيخ صقر
بـــن محمـــد القاســـمي ،طيب اهلل ثـــراه ،مـــن تقديم حلول
الرعاية الصحية عالية الجودة والمبتكرة وبأسعار معقولة
للعائالت في جميع أنحاء العالم .واليوم يض ّم فريق عملها
 5.000شـــخص ،وتُـــوزّع مجموعة واســـعة مـــن المنتجات
ألكثر من  50دولة في خمس قارات حول العالم.
وعن القيـــم واألهداف التي تعمل " جلفـــار على تحقيقها،
قـــال كارل ":نعمل في " جلفار" جاهدين لتوفير جودة حياة
أفضـــل لجميع أفـــراد العائلة ،عبر تقديـــم أفضل الحلول،
ويعتبـــر االبتـــكار وســـرعة الوصول إلى األســـواق والكفاءة
مـــن حيث التكلفة ،أموراً محورية في أهداف أعمالنا .كما
نســـعى لتحقيق نمو ريادي في القطاع عبر االســـتثمار في
أعمالنـــا وتطوير ّ
موظفينـــا ومواصلة تقديم منتجات عالية
الجودة".
وب ّين جيـــروم كارل اإلضافة النوعية التي تُق ّدمها "جلفار"
لقطاع الصناعات الدوائية في المنطقة ،والحصة السوقية
التي تمتلكها في األسواق المحلية والعالمية قائ ً
ال ":تعتمد
ّ
الشركة نهج التكامل الرأسي وتض ّم خبرات موزّعة لتغطي
كامـــل سلســـلة القيمة لقطـــاع الصناعات الدوائيـــة .وتُع ّد
"جلفار" إحدى أكبر الشـــركات ال ُمصنّعة والموزّعة لألدوية
فـــي المنطقة ،فهي الشـــركة األولى في قطـــاع الصناعات
الدوائية في الدولة من حيث الحصة السوقية ،وهي كذلك
من الشـــركات العشـــر األوائل في الشـــرق األوســـط ،وفقاً
لبيانـــات "آي إم إس هيلـــث كيـــر" لعـــام  ،2017وقد غدت
"جلفـــار" أحـــد أكبـــر منتجي األنســـولين عبر وحـــدة إنتاج
التقنيـــات الحيوية الخاصة بهـــا في دولة اإلمارات العربية
المتحدة في عام .2012
وتمتلك الشركة اليوم  16منشأة حاصلة على اعتماد دولي
في أفريقيا والشـــرق األوسط وآســـيا ،حيث تُنتج أكثر من
مليـــون عبـــوة دواء يوم ّياً بما في ذلك الحبوب والشـــرابات
والمحاليل الطبية المعلقة والكريمات والحقن".
وعن منتجات الشركة ،والثقة التي نالتها في قطاع الرعاية
الصحيـــة ،تحـــدث كارل ":يعـــد ضمـــان ســـامة المرضى
هدفنـــا الرئيس ،مـــن خالل إنتاج منتجـــات عالية الجودة،
فـــي جميع منشـــآتنا ذات الطرازالعالمي ،ويتحقق هذا من
خـــال نظام ضمان الجودة الذي يســـمح لنا بدمج الجودة
في جميع مراحل التصنيع .وتنتج الشركة مجموعة واسعة
ومتنوعـــة مـــن األدوية التي تســـتهدف قطاعـــات عالجية
رئيسة ،وتتضمن أمراض القلب واألوعية الدموية والجهاز
الهضمي والجهاز التنفســـي والبشرة وإدارة األلم والجروح
والندبات ومضادات العدوى وغيرها.
واليـــوم تُعـــ ّد التقنيـــات الحيويـــة إحـــدى المجـــاالت التي
أحدثـــت فيها "جلفار" تأثيراً كبيراً ،حيث تعتبر وحدة إنتاج

التقنيات الحيوية الخاصة بالشـــركة ،إحدى أكبر منشـــآت
إنتاج األنسولين في العالم ،والمصنع الوحيد من نوعه في
الشـــرق األوســـط ،وننتج حوالـــي  40مليون قـــارورة من
األنسولين سنوياً وتتوفّر منتجاتنا في  34دولة.
ويُعتبرالبحث والتطوير شـــريان الحيـــاة لقطاع الصناعات
الدوائية ،وتســـتثمر "جلفار" بشكل مك ّثف في هذا المجال
الذي يقـــوده فريق يفوق عدده  200مـــن العلماء والخبراء
الذيـــن يتمتعـــون بمؤهـــات عاليـــة فـــي أنشـــطة البحـــث
والتطوير المستمر في الشركة".
ووضـــح كارل الدور الـــذي تؤديه "جلفار" فـــي تعزيز تطور
قطـــاع الرعايـــة الصحية في اإلمارات العربيـــة المتحدة":
نتمتّع ٍ
بإرث غني ،انطالقاً من كوننا شـــركة محلية ،وتعتبر
أعمالنـــا جـــزءاً ال يتجـــزّأ من نســـيج المجتمـــع اإلماراتي،
نلتزم بالمســـاهمة من موقعنـــا بتحقيق أعلى درجات جودة
الحيـــاة ،وقد قمنا في ٍ
وقت ســـابق من هـــذا العام ،بتوقيع
اتفاقيـــة مهمة مع وزارة الصحـــة ووقاية المجتمع ،لضمان
ٍ
إمـــدادات طب ّي ٍة مهمة ،ومنتجات رعاية صحية عالية
توفّر
الجودة خاص ًة في حاالت األزمات.
ويؤكـــد كارل ":من جهة أخرى يفرض علينا موقعنا كإحدى
أكبـــر الشـــركات المصنعة لألدوية فـــي المنطقة ،أن نكون
مثـــاالً يُحتـــذى فـــي المســـؤولية المجتمعيـــة ،وأن نلتـــزم
أثر إيجابي علـــى القطاعـــات والمجتمعات التي
بإحـــداث ٍ
نعمل فيها."...
وعـــن العالقـــة التي تربطهم مع الشـــركاء لتحســـين جودة
الحيـــاة والمســـاهمة في خلق مســـتقبل أكثـــر صحة ،قال
كارل ":يمكننـــي القـــول وبكل فخر ،أننا نمتلك في " جلفار"
فكـــراً منفتحـــاً ،يؤمـــن بأهميـــة الشـــراكة لتحقيـــق النمو
والنجـــاح ،ولهذا فنحن نتعاون مع مؤسســـات تعزز مانؤمن
بـــه من قيم ومـــا نقوم به مـــن أعمال ،وتُم ّكننا من توســـيع
مدى ونطـــاق وصولنا وزيـــادة أثرنا في قطـــاع الصناعات
الدوائية ،وبالتالي المســـاهمة في تحســـين جـــودة الحياة
وخلق مستقبل أكثر صحة للناس ولألجيال القادمة ،وعلى
ســـبيل المثال فقد تم ّكنا عبر شـــراكتنا مع شـــركة "إم إس
دي" ،من المنافســـة بشـــكل أفضل علـــى الصعيد العالمي،
كما وفّرت لنا هذه الشـــراكة أرضي ًة أقوى لالســـتثمار في
االبتكارات والمنشآت والمهارات ،التي ستدعم نمونا على
المدى البعيد وترسخ قيمنا ،حيث تعتبر "إم إس دي" شركة
عالميـــة رائدة ،ويمكـــن لنا في إطار هذه الشـــراكة تطوير
وتصنيـــع أفضـــل الحلول فـــي فئتها للمســـاعدة على تلبية
احتياجات المرضى وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية
فرق لدى العائالت في المنطقة.
وإحداث ٍ

وحـــول مواكبـــة "جلفـــار" للتطـــورات العالميـــة فـــي قطاع
الصناعات الدوائية ،ذكر كارل ":تتوجه الحكومة لتشـــجيع
قطـــاع التصنيع المحلي للمنتجـــات الدوائية في المنطقة،
وعليـــه فنحن نعمل باســـتمرار على أن نكون على مســـتوى
التوجهـــات والطموحات ،ولذلك نعمل على إبرام تحالفات
وشراكات استراتيجية لتوسيع حضورنا في مجال التصنيع
الدوائي في المنطقة والعالم وفق أفضل الممارسات.
ولطالمـــا كان التصنيـــع المحلي للمنتجـــات الدوائية جزءاً
أساســـياً من اســـتراتيجية "جلفـــار ،ففي العالـــم الماضي
افتتحنا منشـــأ ًة تصنيعية بقيمة  300مليون ريال ســـعودي
توصلت إليه التكنولوجيـــا في المملكة
مـــز ّودة بأحدث مـــا ّ
العربيـــة الســـعودية ،وتتميـــز بالقـــدرة على تصنيـــع مليار
قرص ســـنوياً و 300مليون كبسولة و 30مليون قارورة ،من
الشـــرابات والمحاليل الطبية المعلقـــة .ونعمل أيضاً على
تعزيـــز عملياتنا في األســـواق الناشـــئة ،وتتصـــدر أفريقيا
جـــدول أولوياتنـــا ،فهـــي تمتلـــك العديد مـــن العوامل التي
تجعـــل منها منطق ًة جاذبة لقطـــاع الرعاية الصحية ،ولعل
من أبرزها التركيبة الســـكانية .ومع كل هذا الزخم نشـــهد
اليوم اهتماما ُ متزايداً بشـــركة "جلفار" ومنتجاتها في عدد
من األسواق الرئيسية في العالم.
وأخيراً تحدث كارل عن الخطط المستقبلية ،قائ ً
ال " :بعد
الحضور الالفت الذي حققته "جلفار" في السوق االقليمي
يتمحور تركيزنا اليوم حول زيادة أثرنا في قطاع الصناعات

الداوئيـــة عالميـــاً .وقد حققنا الكثير مـــن المنجزات على
ٍ
عدد من األصعدة ،منها الصعيد التجاري والبحث التطوير
ً
ً
والتصنيـــع ،حيـــث أطلقنـــا مؤخـــرا عـــددا مـــن المنتجات
الجديـــدة في عدد من المجـــاالت العالجية مثل عالجات
القلب واألوعية الدمويةـ وسيسهم االستثمار المستمر في
مجموعة منتجاتنا في المحافظة على مســـارنا للعودة إلى
تحقيق نمو مستدام بما يتماشى مع أهدافنا.
ويتابع كارل بالقول ":تســـير الخطط التي نتبناها للتوســـع
على قدم وســـاق ،خصوصاً في المملكة العربية السعودية
وأفريقيـــا ،إذ حققنـــا نجاحـــات فـــي عـــدد مـــن األســـواق
الرئيسة ،كما أننا بصدد بناء مجموعة منتجات واسعة مع
اإلطالق المخطط لـ 25منتجاً جديداً في اإلمارات العربية
المتحدة في العام الجاري وحده ،والتسجيل المتوقع لنحو
 200منتج جديد في المنطقة"..

جلفـــار في سطــور
ــــــــــــــــــ

ֺ ֺتأسس ــت ع ــام  1980بتوجيه م ــن المغفور له بإذن
اهلل تعال ــى الش ــيخ صق ــر ب ــن محم ــد القاس ــمي،
طيب اهلل ثراه.
ֺ ֺم ــن أكب ــر مصان ــع األدوي ــة ف ــي منطق ــة الش ــرق
األوسط وشمال أفريقيا .
ً
ֺ ֺتمتل ــك الش ــركة  13مصنعـ ـا في اإلم ــارات تختص
ف ــي إنت ــاج األق ــراص ،والش ــراب والمعلق ــات
( .)suspensionsكم ــا أطلق ــت الش ــركة مصان ــع في
إثيوبيا ،بنغالديش و المملكة العربية السعودية.
ֺ ֺتمتل ــك الش ــركة الي ــوم  16منش ــأة حاصل ــة عل ــى
اعتماد دولي في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا،
وتُنتج أكثر من مليون عبوة دواء يوم ّي ًا.
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المستشار إيهاب القوني
القاضي والمستشار القانوني لدى دائرة
التنمية االقتصادية برأس الخيمة

يعد االستحواذ واالندماج ،من الطرق التي توسع بها الشركات أسواقها،
ونشاطاتها ،ومنتجاتها لزيادة إيراداتها وأرباحها .وذلك بشراء شركات
أخـــرى في مجـــال أعمالها ،أو فـــي مجاالت متنوعة أخـــرى ،ترى فيها
الفرصـــة لنموهـــا وربحيتهـــا .ونعـــرض في هـــذا المقال ،إلـــى تعريف
االندماج واالســـتحواذ ،وبيان الفرق بينهما ،والمواد القانونية المنظمة
لهما في قانون الشـــركات ،وبعض أحكام القضاء؛ مع إلقاء الضوء على
الشفافية واالفصاح ،مع بيان الفوائد.
االنـدمــاج :
وف ًقا لما هو مقرر في أحكام المحاكم العليا ،إدماج شخص معنوي في
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شـــخص معنوي آخر ،هو إجراءٌ يراد به نقل ملكية الشـــخص المندمج،
إلى الذمة المالية للشخص المندمج فيه .ويتحدد ذلك وفق األداة التي
نصا فى القانـــون .ويترتب على
تـــم بها الدمج ،ســـواء كانت عقـــدًا ،أو ً
ذلك ،حلول المنشأة الدامجة محل المنشأة المندمجة ،ونقل كل حقوق
والتزامـــات الشـــخص المندمج ،إلى الشـــخص المندمج فيـــه؛ باعتبار
خاصا لألول.
األخير خل ًفا
ً
واالندمـــاج إمـــا يكون بطريـــق الضم ،بحل الشـــركة ونقـــل أموالها إلى
شـــركة أخـــرى قائمة؛ أو بطريـــق المزج ،وهو حل شـــركتين قائمتين أو
أكثـــر ،وتأســـيس شـــركة جديدة تنتقل إليهـــا حقوق والتزامـــات كل من
الشـــركات المنحلـــة .ويمكن القول بأن االندماج فـــي الغالب ،يكون بين

الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة ،وهو خيار اســـتراتيجي
لهذه الشـــركات نحو التكتل والتحالـــف ،لخلق كيان جديد
وعمـــاق ،ذي تقدم تقني ،ورأســـمالي ،وتكنولوجي يمكنه
اســـتغالل حدة المنافســـة العالميـــة لصالحـــه ،ويكون له
القدرة على تحقيق األهداف ،التي ال تستطيع أن تحققها
كل شـــركة بمفردهـــا ،أو للتغلـــب علـــى مشـــاكل قائمة ،أو
متوقعة في المستقبل لهذه الشركات.
ومـــن المفتـــرض أن يكون اندماج الشـــركات م ًعا في كيان
أكبر ،هو الطريق األمثـــل لتحقيق العديد من اإليجابيات.
وأوردت المـــواد مـــن  283إلـــى  286من قانون الشـــركات
االتحادي ،تنظيم عمليات االندماج؛ حيث أجازت للشـــركة
بموجـــب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في
حكمها ،ولو كانت في دور التصفية ،أن تندمج في شـــركة
أخرى عـــن طريق قيام الشـــركات المندمجة ،بإبرام عقد
فيمـــا بينهما ،ينظم عملية الدمج .ونـــص القانون على أن
الجهـــة المعنية بتنظيـــم اندماج المصـــارف والبنوك ،هو
المصرف المركزي؛ حيث يتولى تنظيم اندماج الشـــركات
المرخصـــة مـــن قبلـــه ،ويصـــدر وزيـــر االقتصـــاد ،القرار
المنظـــم لطرق ،وشـــروط ،وإجـــراءات االندماج بالنســـبة

تنميــــة

لجميع الشـــركات ،أ ًيا كان كيانها القانوني ،عدا الشركات
المســـاهمة العامـــة؛ فيصـــدر مجلس إدارة هيئـــة األوراق
والسلع ،القرار الخاص بها.
ويحدد عقد االندماج شـــروطه ،وطريقته ،ويتعين أن يبين
على األخص المسائل االتية:
 .1عقد التأســـيس والنظام األساسي للشركة الدامجة ،أو
الشركة الجديدة بعد االندماج.
 .2اســـم وعنوان كل عضو من أعضـــاء مجلس اإلدارة ،أو
المدير المقترح للشركة الدامجة ،أو الشركة الجديدة.
 .3طريقة تحويل حصص أو أســـهم الشركات المندمجة،
إلـــى حصـــص أو أســـهم الشـــركة الدامجة ،أو أســـهم في
الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.
ويجـــب على أعضاء مجلس اإلدارة ،أو مديري كل شـــركة
دامجـــة ،أو مديـــري كل شـــركة دامجة ومندمجـــة ،تقديم
مشـــروع عقد االندمـــاج للجمعيـــة العموميـــة أو من يقوم
مقامهـــا ،للموافقة عليـــه باألغلبية المقـــررة لتعديل عقد
تأســـيس الشـــركة .ويشـــترط في دعوة الجمعية العمومية
للنظر في االندماج ما يأتي :
 .1أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد االندماج.
 .2أن يبين العقد بجالء حق أي مساهم أو أكثر يملكون ما
ال يقل عن ( )% 20من رأس مال الشـــركة ،في االعتراض
علـــى االندمـــاج عن طريـــق الطعـــن عليه لـــدى المحكمة
المختصـــة ،خـــال  30يوماً مـــن تاريخ موافقـــة الجمعية
العمومية أو من يقوم مقامها على عقد االندماج.
وأخي ًرا ،تجدر اإلشـــارة إلى أن االندماج يؤدي وفقا للمادة
رقـــم  291إلى انقضاء الشـــخصية االعتبارية للشـــركة أو
الشـــركات الدامجة ،وحلول الشـــركة الجديـــدة محلها أو
محلهـــم ،في جميـــع الحقوق وااللتزامات؛ وتكون الشـــركة
الدامجـــة خل ًفا قانون ًيا للشـــركة أو الشـــركات المندمجة.
ويجب على الســـلطة المختصة ،التأشير بانقضاء الشركة
المندمجـــة ،وإخطـــار الـــوزارة أو الهيئـــة بذلـــك حســـب
األحوال ،أي بحسب الشكل القانوني للشركة وما إذا كانت
مساهمة عامة؛ فتخطر الهيئة أو غيرها وتخطر الوزارة.
االستــحــواذ
يعني إستحواذ الشركات السيطرة المالية واإلدارية إلحدى
الشركات على نشاط شركة أخرى ،وذلك عن طريق شراء
كل أو نسبة من األسهم العادية ،التي لها حق التصويت في
الجمعية العامة للشـــركة المستحوذ عليها؛ سواء تم شراء
األســـهم باالتفـــاق مع اإلدارة الحالية أو بـــدون ،ألن المهم
أن تسمح النســـبة المشتراة للشركة المستحوذة ،بالهيمنة
على مجلس إدارة الشـــركة المســـتحوذ عليها .االستحواذ
غالبـــاً ما تقوم به الشـــركات العمالقة ذات رؤوس األموال
الضخمـــة ،والتـــي تســـتخدم التكنولوجيـــا المتقدمـــة في
أعمالها ،وليست بحاجة إلى االندماج ألن مراكزها المالية
قوية ،وصناعتها متطورة وقادرة على الصمود والمنافسة.
يتبع في العدد القادم...
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يف إطار ســعيها املســتمر لتحســن بيئة األعمال يف االمارة ،بادرت دائرة التنمية االقتصادية
بــرأس اخليمــة إىل طــرح مبــادرة "تســاهيل "1لرتخيــص نشــاط التجــارة العامــة خــال 15
دقيقة فقط ،وهو النشاط الذي يعتمده التقرير السنوي للبنك لدويل لقياس سهولة ممارسة
االعمــال يف كافــة دول العــامل ،ومت البــدء بالعمــل مبوجبهــا منــذ بدايــة شــهر فربايــر املاضي.

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

RAKBUSINESS | 22

تهـــدف المبـــادرة إلـــى تعزيـــز ريـــادة اإلمارة ،فـــي مجال
تحسين بيئة األعمال والتنافسية ،وتحقيق توجهات الدولة
االســـتراتيجية ،لتحقيق معايير البنك الدولي في تســـهيل
ممارســـة األعمـــال وبـــدء النشـــاط التجاري فـــي اإلمارة،
وبالتالي رفع مكانة اإلمارة في تقارير التنافســـية الدولية.
وتأتـــي المبـــادرة ضمن ســـياق تطبيق خطـــة اإلصالحات
والتحســـينات ،بنا ًء علـــى نتائج تقرير البنـــك الدولي لعام
 2016التي تخص"ســـهولة ممارســـة األعمال" ،للعمل على
تشـــجيع المســـتثمرين لفتح رخص جديدة ،وبالتالي زيادة
عدد الرخص؛ األمر الذي ســـيعزز من مؤشر نمو األعمال
في اإلمارة.
بموجـــب هذه المبـــادرة تم تخفيـــض تكلفة بدء النشـــاط
التجـــاري بشـــكل ملحوظ ،كما ســـيتم تخفيض عدد األيام
وعـــدد اإلجراءات من  8إجـــراءات و 8أيام عمل ،في العام
 2016إلى إجراءين فقط في العام ( 2018سنغافورة  3في
العام  ،)2017وهو ســـيؤدي بمشيئة اهلل ،بحسب تقديرات
الدائـــرة ،للقفز إلى مراتب متقدمة في التصنيف العالمي
في مجال بدء النشاط التجاري.
تأتي هـــذه المبادرة ،في إطار حرص الدائرة على التعاون
مـــع كافة الحكومات المحلية واالتحادية في الدولة ،لجعل

مس ــاحة رأي

خدماتهـــا األفضل في العالم ،عبر تحقيق مفهوم الحكومة
الذكية ،وما تتطلب من تكامل البيانات الحكومية ،وتحقيق
االســـتفادة المثلى منهـــا ،وخلق تجارب متميـــزة لمواطني
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها .يتم العمل
على إطالق خدمة ذكية إلكترونية لتأســـيس األعمال ،في
غضون  15دقيقة للعديد من األنشـــطة االقتصادية ،وذلك
من خالل تفعيل خدمات الجهات المعنية محل ًيا واتحاد ًيا،
بشكل إلكتروني آمن.
وجديـــر بالذكـــر ،أن دائرة التنميـــة االقتصادية تعد رافدًا
وســـندًا مه ًمـــا القتصاد اإلمـــارة وتنميته المســـتدامة من
خـــال تنظيمها لقطاع األعمال ودعمـــه وتطويره .وتتركز
األهـــداف االســـتراتيجية للدائـــرة فـــي تنظيـــم وتطويـــر
ممارسة األعمال من خالل آلية إصدار الرخص التجارية
ورقابـــة وحمايـــة األســـواق التجاريـــة وتحقيـــق التنميـــة
المســـتدامة ،من خالل إصدار السياســـات والتشـــريعات
االقتصادية ،ومن خالل تقديم الدعم لمؤسسات األعمال
وجذب االستثمارات الخارجية.
وقد شـــهدت الدائرة تطو ًرا متصاعدًا في مختلف جوانب
عملهـــا وفق رؤية محددة وواضحة ذات آفاق منفتحة على
أفضـــل الممارســـات والمواصفـــات واألنظمـــة العالميـــة،
مســـتفيدة في ذلك من التطـــورات التكنولوجية والمعرفية
المتقدمة .وتوظف الدائرة كل ذلك توظيفاً علمياً لتحقيق
رسالتها ورؤيتها وأهدافها ،وفي هذا اإلطار سعت الدائرة
إلى االرتقاء بمســـتوى جودة وســـرعة عمليـــات الترخيص
وتيســـيرها وفق األطر القانونية والمؤسسية المرعية دون
أن تثقـــل كاهل المســـتثمر ،وبما يحقق لها ميزة تنافســـية
تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
مـــن أهـــم المبـــادرات االســـتراتيجية التي تنفذهـــا دائرة
التنميـــة االقتصادية في هذا المجـــال ،العمل بالتعاون مع
هيئة الحكومة اإللكترونية في رأس الخيمة على استحدث
نظـــام إلكترونـــي خـــاص إلصـــدار الرخـــص االقتصادية
( ،)SABوســـوف يم ّكن النظـــام الجديد الدائـــرة من ربط
كافـــة الجهـــات المعنيـــة بإصـــدار الرخـــص مـــن خالله،
وسيســـ ّهل على هـــذه الجهـــات تخويل الدائرة فـــي القيام
ببعض االجراءات نيابة عنها ،مثل توثيق العقود والتسجيل
في وزارة االقتصاد ،ويتوقع أن يتم االنتهاء من إعداد هذا
النظام في بداية العام القادم ،ومن ثم تشـــغيله رسم ًيا بعد
تجربته وتدريب موظفي الدائرة عليه

XTREME HOOK

MARINE EQUIPMENT REPARING & BOATS

Marine Boats Maintenance
Marine Engines Installation and Maintenance
Jet Ski Maintenance
Trailers Maintenance
Marine Spare Parts and Accessories

AVAILABILITY OF SERVICES AT THE CUSTOMER'S LOCATION
Xtremehook | 
Xtremehookmarine@gmail.com
www.Xtremehook.com

Opposite of Fishermen’s Port, AlJazera Alhamra, RAK

07 266 00 83 - 050 25 33 503 - 050 511 46 05
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دراس ــات احصائي ــة

شكل ( )3حركة التجارة الخارجية حسب القارات 2017

 1تطور هيكل الصادرات:
تشـــير البيانات الخاصـــة بإجمالي قيمة الصادرات الســـلعية من اإلمارة (الصادرات +إعـــادة التصدير) للفترة
 2013ــ ،2017أنها بلغت  5411.6مليون درهم في عام  2017ويعود سبب االرتفاع واإلنخفاض خالل هذه الفترة
بشكل رئيسي إلى التغير في قيمة إعادة التصدير ،حيث تشير البيانات ،كما هو مبين في الجدول والشكل أدناه
أن الصادرات السلعية زادت من  2880.3مليون درهم عام  2013الى  3399.1عام .2017
جدول ( )1تطور قيمة الصادرات السلعية في إمارة رأس الخيمة ()2017 - 2013
(مليون درهم)

2013

2014

2015

2016

2017

قيمة الصادرات السلعية

2880.3

3461.4

3558.2

3777.0

3399.1

التفاصيل

إجمالي قيمة الصادرات السلعية

6915.6

7718.7

6003.4

6571.1

5411.6

قيمة إعادة التصدير

4035.3

2445.2

4257.3

2012.5

2794.1

%80

%69

 3الشركاء التجاريون إلمارة رأس الخيمة
تشـــير بيانات التوزيـــع الجغرافي للتجـــارة الخارجية
الـــى وجود عالقات تجارية واســـعة لإلمارة مع العالم
الخارجـــي شـــملت  5قـــارات وأكثر مـــن ( )125دولة،
جاءت على رأســـها قارة آســـيا بنسبة قاربت  70%من
إجمالـــي قيمـــة التجـــارة الخارجية لعـــام  ،2017و55
 %مـــن اجمالـــي القـــارة كان من حصة ســـلطنة عمان
والصين والهند والكويت ،ثم أفريقيا وأوروبا بنسبة 9
 %و % 8على التوالي ،حسب الشكل (.)3

%70
%60
%50
%40
%30
%20

%8

%4

%0.3

%9

%10

شكل ( : )1تطور إجمالي قيمة الصادرات السلعية 2017 - 2013
(مليون درهم)
7718.7
6915.6

6571.1

6003.4

5411.6

8,000

2,000

2017

إعداد :مركز رأس الخيمة لال حصاء والدراسات

تتمتع إمارة رأس الخيمة بش ــبكة عالقات تجارية واس ــعة مع العالم
الخارج ــي تمت ــد ألكث ــر م ــن ( )125دول ــة موزع ــة عل ــى خم ــس ق ــارات
وتش ــمل مجاالت الصادرات الس ــلعية المباش ــرة غير النفطية وإعادة
التصدي ــر والواردات .بالنس ــبة للصادرات الس ــلعية وإع ــادة التصدير
جاءت قارة آس ــيا بالمرتبة األولى حيث بلغت نس ــبة الصادرات اليها
نحو  %95من إجمالي صادرات اإلمارة ونحو  %81من إجمالي إعادة
التصدي ــر م ــن اإلمارة إلى الخارج .وفي مجال الواردات جاءت آس ــيا
أيض ــا بذات المرتبة حيث بلغت نس ــبة ال ــواردات من هذه القارة نحو
 %37م ــن إجمال ــي الواردات إلى اإلم ــارة ،تلتها قارتي أوروبا وأفريقيا
من حيث األهمية .وسنس ــلط الضوء في هذا التقرير على مؤش ــرات
التج ــارة الخارجي ــة وأهميته ــا ف ــي اقتص ــاد اإلم ــارة معتمدي ــن على
البيان ــات الت ــي أصدرتها دائ ــرة الجمارك حول المج ــاالت المذكورة،
مفصلة حسب القيمة والبلد والمنافذ الجمركية البحرية والجوية
والبرية.
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 2تطور هيكل الواردات:
أما الواردات فشهدت زيادة خالل الفترة  2017 - 2013من  2701.3مليون درهم عام  2013الى  3516.8مليون
درهـــم عـــام  ،2017وبمعدل زيادة ســـنوية  ،% 7.5األمر الذي ســـاعدها على رفع أهميتها النســـبية في إجمالي
التجارة الخارجية لإلمارة من  % 28عام  2013الى  % 39عام .2017
شكل ( )2تطور قيمة الواردات السلعية 2017 - 2013
(مليون درهم)
3516.8

3528.6

4000

3032.5
2701.3
2144.2

3000
2000
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2017
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%12

6,000
4,000
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شكل ( )4الشركاء التجاريون إلمارة رأس الخيمة 2017
%16

2015

2014

2013

0

%16

وأمـــا مـــن حيث الدول منفـــردة جاءت ســـلطنة عمان
فـــي الصـــدارة والتـــي تعتبر الشـــريك االســـتراتيجي
األول لإلمـــارة ،حيث بلغ إجمالـــي قيمة التجارة معها
 1457.5مليون درهم وبنسبة  %16من إجمالي التجارة
الخارجيـــة و  %24مـــن التجارة مع قارة آســـيا .تليها
الصيـــن بقيمـــة إجمالية بلغـــت ( )914.2مليون درهم
وبنسبة  % 10التجارة الخارجية لإلمارة.

 4حركة التجـــارة الخارجية حســـب المنافذ
الجمركية في اإلمارة لعام 2017
يعتبـــر مينائـــي صقر ورأس الـــدارة الواقعين شـــمال
اإلمـــارة مـــن أهـــم موانئها ،حيـــث يعبر مـــن خاللهما
قرابة ثلثي التجارة الخارجية لرأس الخيمة ،أما الثلث
اآلخر فيمـــر عبر موانئ المناطق الحـــرة التي يمثلها
موانئ المنطقـــة الحرة الشـــمالية والجنوبية والمري
تايم ستي والمنطقة الحرة في الغيل.
بالنســـبة للـــواردات تعتبـــر منافـــذ المنطقـــة الحـــرة
الجنوبيـــة وميناء صقر ومري تام ســـتي رأس الخيمة
المنافذ الرئيســـية التي دخلت منها  % 82من إجمالي
واردات اإلمـــارة لعام  ،2017ثلثهـــا دخل من المنطقة
الحـــرة الجنوبية .أما الصـــادرات فقد تم تصدير 98
 %مـــن إجمالـــي صـــادرات اإلمارة عبـــر موانئ صقر
ورأس الـــدارة ورأس الخيمـــة ،علمـــاً أن  %69منها تم
تصديرها من مينـــاء صقر .وأما إعادة التصدير فأن
 %87منهـــا تمت من خـــال موانئ رأس الدارة وصقر
والجزيرة الحمرا ،بلغت حصة ميناء رأس الدارة منها
نحو.%83

%8

%3

%3

%4

%5

%6

%9

%10
%8

%6

%4

%0

شكل ( )5حركة التجارة الخارجية حسب المنافذ الجمركية 2017
%37

%27

%40

%30

%20

%11

%13
%10

%0.02

%1

%2

%3

%3

%4
%0

 5الميزان التجاري:
يتضـــح من بيانات التجارة الخارجية وجود فائض دائم ومســـتمر في الميـــزان التجاري لإلمارة خالل الفترة 2013-
 ،2017نتيجـــة تفـــوق قيمة إجمالي الصادرات على الواردات ،حتى فاق هذا الفائض قيمة الواردات في عامي 2013
و ،2014وعموما بلغ الفائض 1895مليون درهم كحد أدنى عام  2017و  5575مليون درهم كحد أعلى عام .2014
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ش ــراكات

د .ميونغ هون سونغ:

مستشفى الشيخ خليفة التخصصي ...رعاية صحية فائقة الجودة
ً
إنطالق ــا م ــن أهمي ــة نظ ــام الرعاي ــة الصحي ــة كأح ــد ركائ ــز عملي ــة التنمي ــة الش ــاملة
والمستدامة ،عززت دولة اإلمارات العربية المتحدة برامجها الصحية الشاملة ،وحرصت
عل ــى التوس ــع في إنش ــاء الصروح الطبي ــة المتقدمة ،وزودتها بأح ــدث األجهزة والمعدات
عالميا .وهنا يبرز مستش ــفى الش ــيخ خليف ــة التخصصي في إمارة
الحديث ــة والمتطورة
ً
ـفى تخصص ــي في المنطقة ،في ع ــاج األورام وجراحة القلب
ـ
ش
مست
رأس الخيم ــة ،كأول
ً
واألعص ــاب .يش ــرف علي ــه نخبة من أكفأ الك ــوادر الطبي ــة واإلدارية العالمي ــة والمحلية.

د .ميونغ هون سونغ :الرئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي

حوار :خـولة إبراهيــم

ولتسليط أكثر للضوء ،على هذا المستشفى ومايقدمه من خدمات ،التقت مجلة "راك بيزنس"
بالدكتورميونغ هون ســـونغ ،الرئيس التنفيذي للمستشـــفى ،الذي تحدث بداية عن الدور الكبير
الـــذي لعبه المستشـــفى في تزويـــد المنطقة بعدد مـــن التخصصات النـــادرة والدقيقة" :افتُتح
المستشـــفى ضمن مبادرات صاحب الســـمو رئيس الدولة ،ويتولى إدارته وتشـــغيله مستشـــفى
جامعة "ســـيؤول" .ويوفر رعاية صحية فائقة الجودة في اإلمارات الشـــمالية وعموم المنطقة،
حيـــث يحتوي على أحـــدث التقنيات والمعدات الطبية التشـــخيصية والعالجية ،الخاصة بطب
األورام وجراحـــة القلـــب واألعصـــاب .تلك األجهزة تشـــمل األشـــعة المقطعية وأجهـــزة الرنين
المغناطيســـي وأجهزة التصوير الطبقي بالنظائر المشـــعة وجهازي مســـرع خطى ،إضافة إلى
قســـم المختبرات الطبية الحديثة ،وغيره من األقســـام التي تؤمن الخدمات الصحية المتكاملة
وفقا ألعلى المواصفات العالمية لتلبي حاجة المواطنين والمقيمين في الدولة".
ويتابع دكتورســـونغ القول " :يتبنى المستشـــفى أحدث البروتوكوالت العالمية ،لتشخيص وعالج
األورام بمختلـــف أنواعهـــا؛ وتدعـــم تلك البروتوكـــوالت دورات العالج المتكامـــل الذي يحتاجه
المريـــض ،وقد تتخلله جلســـات عـــاج كيماوي ،إشـــعاعي ،أوجراحي ،إضافة إلـــى اإلجراءات
التشـــخيصية الدورية والضرورية لمتابعة تقـــدم الحالة الصحية للمريض وتطوير خطة العالج
تباعـــا .ومـــن الجهود التي يقوم بها مستشـــفى الشـــيخ خليفة التخصصـــي لتغيير مفهوم عالج
ً
األورام ،تبنـــي مفهـــوم "العالج المعتدل" الهادف الســـتئصال كتلة الورم الســـرطاني مع مراعاة
المحافظة على نسيج الخاليا السليمة إلى أقصى حد ممكن".
ويضيف الدكتور سونغ " :ضمن مساهمته في البرنامج الوطني للفحص المبكر لسرطان الثدي،
استقبل المستشفى نحو  5000قراءة لصور الماموغرام الواردة إليه من مراكز الفحص الوطني
المبكـــر ،التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع .وأجرى المستشـــفى كذلك ،مئات الفحوصات
الدقيقة التأكيدية ،حيث تم اكتشاف بعض الحاالت وقدم العالج المناسب لها".
وعن اإلنجازات النوعية التي حققها المستشفى ،قال الدكتور هون سونغ " :استقبل المستشفى
مراجع يعانون مـــن األورام المختلفة،
منـــذ افتتاحـــه في فبرايـــر من عام  2015نحو  155ألـــف
ٍ
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افتتح املستشفى يف
عام 2015
استقبل

155000
حالة مرضية

1100

حالة من خارج الدولة
أجرى املستشفى

3000

عملية كبيرة ومتوسطة

وأكثر من

8000
إجراء طبي

واستقبلت العيادات

91000
مريض

وأمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة ،وأمـــراض
األعصـــاب واألمـــراض ذات العالقـــة .ويمكن القول
أن المستشـــفى غ ّير خارطـــة الوجهات العالجية في
المنطقة ،وقد تم ّكن من إنهاء معاناة نحو  1100حالة
قادمة من خارج الدولة ،بلغت نســـبة المواطنين منها
 ٪90ليخفف المستشـــفى بذلك عنهم وعن أســـرهم
أعبـــاء الســـفر لطلب العـــاج في الخـــارج ،ويضمن
لهم الحصـــول على خدمات عالجية متميزة بمعايير
مستشفى تخصصي محلي".
عالمية في
ً
ً
قائـــا " :أجـــرى
ويتابـــع دكتـــور ســـونغ حديثـــه
المستشـــفى قرابـــة  3000عملية كبرى ومتوســـطة،
شـــملت اســـتئصال األورام وعمليـــات القلب المفتوح
والجراحات الدقيقة لألعصاب ،فض ً
ال عن أكثر من
 8000إجراءٍ طبي شمل عمليات التنظير والقسطرة
التشـــخيصية والعالجية .إلى جانب ذلك اســـتقبلت
مريض ،ونحو
العيـــادات الخارجية أكثـــر من  91ألف
ٍ
ً
مريضا راجعوا قســـم الطوارئ .كما تم استقبال
64
نحو 8000مريض في األقسام الداخلية".
وعن دور المستشـــفى في تعزيز الســـياحة العالجية
فـــي رأس الخيمـــة ،قـــال دكتور ســـونغ ":لقد دشـــن
المستشفى في ديسمبر من عام ( 2016مركز تعزيز
الصحة لدعم السياحة العالجية) ،الذي يقدم ثالثة
باقات بخدمات متكاملة ،وبأســـعار تنافسية ،تهدف

إلى الكشـــف المبكـــر عن أمراض القلـــب واألورام ،واألمراض المزمنة .الباقـــة األولى تتضمن
الفحوصات األساســـية ،وتضم فحوصات شـــاملة للكشـــف عن األمراض المزمنة ،وفحوصات
مخبرية دقيقة ،والتنظير للكشف المبكر عن األورام وأمراض القلب واألوعية الدموية.
الباقـــة الثانيـــة هي باقة الفحص المبكر لألورام؛ وتتضمـــن فحوصات إضافية متخصصة ،من
خالل األشـــعة التداخلية والتنظير واألشعة المقطعية والرنين المغناطيسي للكشف المبكر عن
األورام .وتشـــمل الباقـــة الثالثة الفحـــص المبكر ألمراض القلب من خـــال فحوصات إضافية
متخصصة للقلب واألوعية الدموية المختلفة .ويشجع مركز تعزيز الصحة على إجراء الفحص
المبكر لألمراض الســـارية والمزمنة ،ويهدف إلى زيادة نمو أعداد الســـائحين نظراً لما يقدمه
المستشـــفى مـــن خدمـــات عالجية فائقـــة تضاهي ما تقدمـــه أهم وأحدث المراكـــز العالجية
العالمية".
وعـــن دور المستشـــفى في تنمية وتعزيز تطـــور القطاع الصحي في الدولة قال دكتور ســـونغ :
"وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة ،وحثها على جعل المستشـــفى منارة علمية وبحثية ،يقصدها
األطباء والباحثون في مراكز التميز الطبية الثالثة التي يحتضنها ،فقدعقد المستشـــفى عدداً
مـــن المؤتمرات الطبية والمحاضـــرات وورش العمل المتخصصة بحضـــور العديد من األطباء
والفنيين من داخل المستشـــفى ومن المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة .وتتميز هذه
الفعاليات بأهمية خاصة ،لكونها تنظم من قبل نخبة من األطباء تلقوا التعليم الطبي والتدريب
العملـــي ،واكتســـبوا الخبرة العملية في أبرز المؤسســـات التعليمية ،إضافـــة إلى أن اإلمكانيات
الكبيرة والتجهيزات المتقدمة التي يتمتع بها المستشـــفى تم ّكنه من تقديم برامج شـــاملة لكل
مجاالت الرعاية الصحية التخصصية".
وفـــي نهاية الحوار ث ّمن الدكتور ســـونغ ،اهتمام القيادة الكبير بنظـــام الرعاية الصحية ،قائال:
"حقيقـــة إن اهتمام القيادة فـــي دولة اإلمارات العربية المتحدة بدعم وتطوير القطاع الصحي،
يبرز حرصها الشديد على االهتمام باإلنسان ،ألنه محور التقدم ألية عملية تنموية .وهنا نتوجه
بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل،

ـــــــــ

نبذة عن المستشفى
تبلغ مساحة المستشفى
 65.000متر مربع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكثر من  670من
المتخصصين في الرعاية
الصحية بما في ذلك
األطباء والممرضات
وموظفي اإلدارة من
 28جنسية مختلفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمتلك المستشفى
قدرة استيعابية
قدرها  248سرير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتوي المستشفى
على خمسة أجنحة
عامة جناحين للذكور
وجناحين لإلناث وجناح
لكبار الشخصيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم تصميم غرف العمليات
تصميم ًا متطور ًا فض ًال
عن  49سرير ًا متوفر ًا
لوحدة اإلنعاش بعد
العمليات الجراحية.

علـــى مبادراته البنـــاءة؛ ونثمن دعم صاحب الســـمو
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيـــان ،ولي عهد أبوظبي
نائـــب القائـــد األعلى للقـــوات المســـلحة ،والمتابعة
الدؤوبة من ســـمو الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان،
نائـــب رئيس مجلس الوزراء وزير شـــؤون الرئاســـة،
لمشـــاريع وبرامج مبادرات رئيس الدولة ،مما كان له
بالغ األثر في سير المشاريع الطبية والتنموية قدماً،
بأعلـــى المواصفـــات العالمية ،لالرتقـــاء بالخدمات
الطبية المقدمة للمواطنين .كما نتوجه بالشـــكر إلى
المكتب الطبي ،برئاســـة سعادة حسن أحمد العلكيم
الزعابـــي ،مديـــر المكتـــب الطبـــي في وزارة شـــؤون
الرئاســـة ،وكيل الوزارة ،الذي يتابع ويشـــرف إشرافاً
مباشراً على المستشفى ،والذي كان له دور كبير في
تطوير خدماته بشكل الفت ،وإحداث نقلة نوعية في
الخدمات الصحية المتخصصة المقدمة
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مــال وأعمــال مستشـــــارك القانـــــوني

إجراءات

شيكات الضمان والمسؤولية الجنائية
لقــد أوىل القانــون اإلماراتــي األعمــال التجاريــة أولويــة كــرى يف احلمايــة ،وأضفــى علــى تلــك التعامــات الكثــر
مــن التغطيــة القانونيــة التــي تســاهم يف حســن ســراألعمال التجاريــة .ومــن ذلــك ،احلمايــة التــي وضعهــا ا ُلمشـ ِّرع
اإلماراتــي علــى أهــم ورقــة جتاريــة ،وأكــر ورقــة يتــم تداولهــا يف األســواق التجاريــة ،لتبــادل األمــوال وضمــان حركتهــا
يف أيــدي التجــار ،وهــي (الشــيك).

المادة مقدمة من شركة إبراهيم الحوسني
للمحاماة والخدمات القانونية والتدريب

065565566

شــيوعا والمتعلقــة
ولألســف ،فــإن أكثــر األخطــاء
ً
بالشــيكات ،هــي مــا يســمى (شــيك الضمــان) ،والــذي يتــم
تســليمه لضمــان التعامــات التجاريــة ،وهــو مــا ال يعتــرف
بــه القانــون الجنائــي .ويعتبــر تســليم الشــيك ورجوعــه
مــن البنــك دون اســتيفاء لقيمتــه ،جريمــة يعاقــب عليهــا
القانــون وفــق المــادة  401مــن قانــون العقوبــات االتحــادي،
التــي نصــت علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس أو بالغرامــة مــن
أعطــى بســوء نيــة صكــ ًـا (شيكــ ًـا) ليــس له مقابــل وفاءٍ ٍ
كاف
قائــم وقابــل للســحب"...
وفــي تطبيــق هــذا النــص ،ال يفــرق القانــون بيــن كــون هــذا
الشــيك قــد تــم تســليمه علــى ســبيل الضمــان أو خالفــه،
فــكل الشــيكات فــي نظــر القانــون هــي أداة للوفــاء وليســت
للضمــان ،وهــي مســتحقة األداء ،وتقــوم مقــام النقــود فــي
الوفــاء فــي المعامــات .وطالمــا أن الشــيك اســتوفى
المقومــات التــي تضفــي عليــه الشــكل القانونــي ،والتــي
تجعــل منــه أداة وفــاءٍ فــي نظــر القانــون ،فــإن الســاحب ال
يســتطيع أن يغيــر مــن طبيعــة هــذه الورقــة ،ويخرجهــا عمــا
خصهــا بــه القانــون مــن مميــزات .كمــا أنــه ال عبــرة فــي
قيــام جريمــة (إعطــاء شــيك دون رصيــد) ،بســبب تحريــر
الشــيك أو الغــرض مــن تحريــره؛ وأن القصــد الجنائــي فــي
هــذه الجريمــة ،إنمــا يتحقــق بمجــرد علــم الســاحب بعــدم

وجــود مقابــل لــه فــي تاريــخ الســحب.
ويمتــد ذلــك إلــى مــن يقــوم بتظهيــر الشــيك (التظهيــر
هــو التوقيــع علــى ظهــر الشــيك لصالــح شــخص ثالــث)،
ألن تظهيــر الشــيك ينقــل ملكيتــه إلــى المظ َّهــر لــه،
ويجعــل العالقــة فــي شــأنه غيــر مقصــورة علــى الســاحب
والمســتفيد الــذي حــرر الشــيك ألمــره ،وانمــا تتعداهمــا
إلــى المظ َّهــر اليــه ،الــذي يصبــح مالكــ ًـا لقيمــة الشــيك فــور
تظهيــره .ويترتــب علــى ذلــك ســريان التجريــم والعقوبــة
علــى المظ ِّهــر أيضـاً ،فــي حــال علمــه بعــدم وجــود رصيــد
ٍ
كاف وقابــل للســحب.
وهــذه الجريمــة (إعطــاء شــيك بســوء نيــة) ،تكــون متحققــة
بمجــرد التوقيــع علــى الشــيك ،حتــى وإن لــم يقــم الســاحب
بتعبئــة بياناتــه .ويعتبــر تســليم الشــيك علــى بيــاض ،بمثابــة
التفويــض مــن الســاحب للمســتفيد بتعبئــة بيانــات الشــيك.
وبالتالــي ،ال تعتبــر تعبئــة الشــيك مــن قبــل المســتفيد
تزويــراً كمــا يظــن كثيــر مــن النــاس.
إن مجــرد وجــود الشــيك بيــد المســتفيد ،فيــه داللــة علــى
اســتحقاقه لقيمتــه وأنــه لــم يتــم الوفــاء بقيمــة الشــيك.
وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك إثبــات ادعائــه .ويمكــن
إثبــات ذلــك بدليــل كتابــي واضــح الداللــة ،وصريــح
العبــارة ،بأنــه تــم ســداد قيمــة الشــيك أو التســوية بشــأنه.

محكمــة اليــوم الواحــد
أنشأتها محاكم رأس الخيمة تنفيذ ًا للقرار رقم  38لسنة 2016
الصادر من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي
تختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي ال تتجاز قيمتها  500ألف درهم

إجــراءات الدعــوى
١1

2

من المفيد أن تعلم...
 ١1ال يجــوز أن يحتــوى الشــيك علــى أكثــر
مــن تاريــخ.
ال يجــوز تقديــم الشــيك للوفــاء قبــل هــذا
التاريــخ.

١1

١2
3

١4

 ١2إذا لــم يكتــب اســم المســتفيد يعتبــر
الشــيك لحاملــه (نقــداً) .

4

 ١3يجــب أن يكتــب المبلــغ باألرقــام
والحــروف معـ ًا ،وفــي حــال االختــاف بينهــا
فالعبــرة بالمبلــغ المكتــوب بالحــروف.
 ١4يجــب أن يكــون التوقيــع مطابق ـ ًا
للنمــوذج المعتمــد مــن البنــك.
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3

5

تســجيل الدعــوى مباشــرة أمــام المحاكــم
إلكترونيــا للحضــور أمامهــا فــي ذات يــوم
تســجيلها .

تباشــر إجــراءات التقاضــي أمــام المحكمــة
إلكترونيــا.

يصــدر القاضــي الحكــم فــي الدعــوى فــي
ذات يــوم تســجيلها بعــد ســماع أطرافهــا
وتحقيــق أوجــه دفاعهــم مــا لــم يــرى خــاف
ذلــك تحقيق ـ ًا لدفــاع الخصــوم.

يكــون الحكــم الصــادر مــن هــذه المحكمــة
نهائي ـ ًا ونافــذ ًا بقــوة القانــون فــي الدعــاوى
التــي ال تتجــاز قيمتهــا  20ألــف درهــم.

يختــص القاضــي عنــد إصــدار الحكــم
بتقديــر رســوم الدعــوى والتنفيــذ والملــزم
بهــا أو اإلعفــاء منهــا وكــذا بوضــع الصيغــة
التنفيذيــة علــى الحكــم.

استشـــارة
س ــؤال
أنــا تاجــر أقــوم دائ ًمــا ببيــع البضائــع بالجملــة إلــى
تجــار التجزئــة ،وفــي األغلــب يكــون البيــع بالديــن
للمشــتري ،أي ســيقوم المشــتري بالدفــع بعــد أجــل.
مــا هــي نصائحكــم ألضمــن حقوقــي قانون ًيــا؟ ومــا
هــي آليــة التعامــل مــع المشــتري أثنــاء إبــرام
الصفقــة؟ .ولكــم جزيــل الشــكر والتقديــر.
ج ـ ــواب
بدايــة ،يجــب عليــك معرفــة بيانــات المشــتري
األساســية ،مثــل (العنــوان ،وأرقــام الهواتــف،
واإليميــات ،والشــخص المخــول بالتوقيــع إذا
كانــت الجهــة شــركة) .ويمكــن الحصــول علــى هــذه
البيانــات ،مــن صــورة الرخصــة التجاريــة ،والســؤال
عنهــا فــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة الصــادرة
منهــا .وبعــد ذلــك يجــب أن تتوافــر المســتندات
اآلتيــة:
 .1طلــب شــراء صــادر مــن المشــتري ،موضــح فيــه
بيانــات البضائــع المــراد شــراؤها.
 .2عــرض أســعار صــادر مــن البائــع ،موضــح فيــه
الســعر لــكل صنــف وطريقــة الســداد.
 .3أمر الشراء الصادر من المشتري.
 .4أمــر تســليم البضاعــة المباعــة صــادر مــن
البائــع ،وموقــع عليــه مــن المشــتري ،باســتالم
البضائــع بحالــة جيــدة.
 .5فاتــورة موضــح بهــا تفاصيــل البضائــع المباعــة
وقيمتهــا وطريقــة الســداد ،توقــع مــن المشــتري
وتوصــم بختــم المشــتري.
ـت الحماية القانونيــة للصفقة،
بهــذا تكــون قــد حققـ َ
وفــي حــال امتنــع المشــتري عــن الدفــع بالموعــد
المحــدد يمكنــك اتخــاذ االجــراءات القانونيــة.
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رواد
األعمـال

إبراهيــم الحوســني...

حـوار :يوسـف النعيمــي

إبراهيم الحوسني

يحمــل مــن نبــل األخــاق ،ومــن ســعة االطــاع والثقافــة ،ومــن االلتــزام
والمســؤولية ،مــا يؤهلــه بــكل جــدارة إلن يحمــل لقــب أعــرق مهنــة
فــي التاريــخ ،فيغــدو الواجــب عنــده دافعــ ًـا لتعزيــز الفضائــل والقيــم،
وتغــدو المهنــة عنــده وســيلة لنشــر المعرفــة ،إنــه األســتاذ إبراهيــم
الحوســني ،المحامــي اإلماراتــي الشــاب الــذي تم ّكــن بفكــره المتقــد
وشــغفه ،مــن تحويــل مهنــة المحامــاة مــن مجــرد مهنــة للكســب،
إلــى منبــر لنشــر المعرفــة وقيــم العدالــة ،ومبــادئ النزاهــة ،وإعــاء
ســيادة القانــون .لقــد أصبــح اســمه اليــوم علمــ ًـا فــي عالــم المحامــاة
مكرســا وقتــه وجهــده لالرتقــاء بالمجتمــع
واالستشــارات القانونيــة،
ً
ونشــر الوعــي القانونــي ،لمــا لــه مــن أثــر فــي تحقيــق األمــان والرخــاء
والســعادة عبــر التــزام كل فــرد بواجباتــه ومعرفتــه بحــدود حقوقــه.
مجلــة راك بيزنــس التقــت مــع األســتاذ إبراهيــم الحوســني ،للوقــوف
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أكثــر علــى تجربتــه الرائــدة فــي عالــم المحامــاة واالستشــارات
القانونيــة .وكان لنــا معــه الحــوار التالــي:
بدايــة نتعــرف عليكــم .مــا الــذي دفعكــم لدراســة القانون؟
ولــدت فــي أســرة محبــة للعلــم ،ومنفتحــة علــى الثقافــة والمعرفــة،
فــكان لهــذا األثــر الكبيــر فــي تكويــن الشــخصية المعرفيــة لــدي،
وبــدأت رحلــة البحــث عــن الدراســة التــي تعبــر عــن طموحــي وتحقــق
أهدافــي .كانــت هنــاك عــدة خيــارات تلــوح فــي أفــق توجهاتــي ،لكــن
شــغفي بدراســة القانــون تغلــب فــي نهايــة المطــاف ،وكان هــذا القــرار
خيــا ًرا واعيـاً .وبــدأت رحلــة اعتبرتهــا مغامــرة فالبــد مــن العمــل بجــد
ـخصا قــاد ًرا علــى خلــق أثــر فــي
لتحقيــق التميــز والنجــاح ،ألصبــح شـ ً
المجتمــع؛ فالعمــل القانونــي هــو الوحيــد الــذي يتدخــل فــي جوانــب
الحيــاة كافــة.

ماهي الخدمات الرئيسية التي تقدمونها في مؤسستكم ؟
بــدأت منــذ اللحظــة األولــى أتطلــع للتميــز .وبالجــد والعمــل وصلــت
للمرحلــة التــي أصبحــت فيهــا أ ُ َمثــ ُل نمــوذج عمــل قانونــي خــاص،
أســتطيع وصفــه بالمبتكــر ومتعــدد المهــام .لقــد غــدت مؤسســة إبراهيــم
الحوســني للمحامــاة والخدمــات القانونيــة والتدريــب ( ،)iLAWتمثــل
منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات ذات البعــد القانونــي؛ تبــدأ بالمحامــاة
واالستشــارات القانونيــة ،ثــم التدريــب القانونــي ،وخدمــات رجــال األعمــال،
والترجمــة القانونيــة .وقمنــا مؤخــ ًرا بإطــاق خدمــات تحصيــل الديــون،
ونخطــط للمزيــد قري ًبــا "بــإذن اهلل".

تحقيقــه مــن خــال منظومــة الخدمــات المتعــددة التــي نقدمهــا ،وعــدم
حصــر عملنــا القانونــي فــي المحامــاة واالستشــارات القانونيــة.

توجهتــم القتحــام عالــم التدريــب .حدثنــا عــن هــذه الخطــوة ،مــاذا أضافــت
لكــم؟ وكيــف تتقاطــع مــع الخدمــات األساســية لمكتــب االستشــارات
والمحامــاة؟
عنــد التخطيــط لالنطــاق نحــو العالميــة والتميــز فــي األداء والخدمــات،
كان نشــاط التدريــب القانونــي فــي مقدمــة قائمــة األنشــطة المســتهدفة،
ومــا اســتطعنا عملــه خــال فتــرة
قصيــرة جــدا ،هــو تقديــم التدريــب
المحاماه ليست فقط مهنة
القانونــي بالمســتوى الــذي يليــق بهــذا
أيــن موقعكــم اليــوم فــي عالــم
للكسب ،إنما منبر لنشر المعرفة
النشــاط ،وباآلليــة التــي تحقــق معاييــر
االستشــارات القانونيــة والمحامــاة؟
االبتــكار واالســتدامة والجــودة .نحــن
وكيــف تنافســون؟
وقيم العدالة ومبادئ النزاهة
قدمنــا التدريــب القانونــي بما يتناســب
نحــن اآلن نعتبــر أنفســنا فــي بدايــة
وإعالء سيادة القانون
مــع التطــور التكنولوجــي ،وقــد أنجزنــا
الطريــق الصحيــح ،ونســعى باســتمرار
فــي أقــل مــن عــام تنظيــم مؤتمريــن
لنكــون عالمــة فارقــة فــي عالــم
االستشــارات القانونيــة كواحــدة مــن خدماتنــا ،ونكــون مرجعيــة قانونيــة قانونييــن ،كانــا عالمتيــن فارقتيــن فــي التدريــب والوعــي القانونــي.
موثوقــة بمجمــل مــا نقدمــه مــن خدمــات .لقــد توســعنا فــي العمــل ولدينــا المؤتمــر األول كان علــى المســتوى العربــي ،وأقيــم فــي جمهوريــة مصــر
اليــوم مكاتــب فــي الشــارقة ورأس الخيمــة ،كمــا نقــدم خدماتنــا فــي كافــة العربيــة ،والثانــي علــى المســتوى الخليجــي أقيــم فــي إمــارة الشــارقة تحــت
اســم (تطويــر األداء المهنــي واألكاديمــي فــي العمــل القانونــي) .وقدمنــا
إمــارات الدولــة.
بالنســبة للمنافســة ،فنحــن ننظــر لهــا علــى أنهــا فرصــة وليســت تحد ًيــا ،كذلــك مجموعــة مــن برامــج التدريــب المميــزة ،التــي أثبتنــا مــن خاللهــا أن
فنتعامــل مــع المنافســين بإيجابيــة ،وصــوالً للمبــدأ الــذي نعمــل بــه وهــو أن التدريــب القانونــي ال يقتصــر فقــط علــى التدريــب علــى المحامــاة والقضــاء
نجعــل مــن المنافســين لنــا فئــات مســتهدفة لخدماتنــا .وهــذا مــا نســتطيع ووكالء النيابــة ،وإنمــا هــو مجــال تدريــب يمكــن تضمينــه فــي كافــة أنــواع
31 | RAKBUSINESS

رواد أعمــــال ملهـمون

ونقلــه لآلخريــن .وللحقيقــة ،فــإن هــذا التوجــه ســاهم
كثيـ ًرا فــي النجــاح الــذي أنــا فيــه اليــوم ،وأصبــح لــدي
جمهــور مــن المتابعيــن األوفيــاء.
هــل مــن الضــروري أن يكــون لــكل صاحــب عمــل،
مستشــار قانونــي؟ ومــا أهميــة هــذا األمــر؟ ومتــى
يصبــح مــن الضــروري علــى صاحــب العمــل التوجــه
لمستشــار قانونــي "محامــي" ؟
بالتأكيــد ،مــن الضــروري أن يحمــي صاحــب العمــل
أعمالــه ومســتقبله االقتصــادي ،مــن خــال اعتمــاده
علــى مستشــار قانونــي ،مــع المالحظــة أن هــذا
المستشــار مــن الممكــن أن يكــون هــو صاحــب العمــل
ذاتــه ،إذا اســتطاع تثقيــف نفســه ،وامتــاك المعرفــة
القانونيــة الكافيــة لحمايــة نشــاطه االقتصــادي،
وأهميــة هــذا األمــر تتجلــى فــي المثــل العربــي
(درهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار عــاج) ،هــذا فــي
المقــام األول .إن وجــود المستشــار القانونــي يُجنــب
صاحــب العمــل الوقــوع فــي أيــة مشــاكل مســتقبلية،
فــي معظــم األحيــان تفــوق كلفتهــا كلفــة االستشــارة
القانونيــة .ومــن جانــب آخــر ،فوجــود المستشــار
القانونــي فــي حــال حــدوث المشــكلة ،يســاهم فــي
حلهــا بأقــل التكاليــف الماليــة ،والوقتيــة ،وأقــل اآلثــار
االجتماعيــة واالقتصاديــة.
التدريــب اإلداري والمالــي والمؤسســي وغيرهــا ،ونحــن اآلن نعــد العــدة مســتوى األفــراد والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة ،وهــذا مــن خــال
لطــرح برامــج تدريــب ومؤتمــرات مميــزة خــال النصــف الثانــي مــن هــذا طرحنــا للمبــادرات المرئيــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،كمبــادرة
(ديــر بالــك) .وتــم خــال المبــادرة نشــر قرابــة  100مقطــع مســجل ،كلهــا
العــام.
تصــب فــي وعــاء التثقيــف القانونــي ،وفــي المجــاالت األكثــر احتياجــاَ.
أطلقتــم فــي العــام الماضــي بمناســبة عــام الخيــر مبــادرة"آي لــو كيــر"( iLAWلقــد قدمنــا مجموعــة مــن الــدورات القانونيــة المجانيــة ،الكافيــة لرفــع
مســتوى المعرفــة والثقافــة القانونيــة علــى مســتوى األفــراد ،مثــل برنامــج
 )Careهــل الزالــت هــذه المبــادرة قائمــة؟ وكيــف تعملــون علــى ترســيخها؟
انطالق ـاً مــن المســؤولية المجتمعيــة التــي نلتزمهــا فــي أعمالنــا ،التــزال (المستشــار القانونــي لألســرة) ،الــذي يهــدف لتأهيــل فــرد فــي كل أســرة،
مبــادرة آي لــو كيــر" ( ،)iLAW Careقائمــة وفاعلــة ،وتقــدم خدماتهــا ليكــون قــاد ًرا علــى معالجــة المشــاكل األســرية ،قبــل خروجهــا مــن أســوار
لــكل مــن يريــد االســتفادة مــن الفــرص التــي تتيحهــا ،ونحــن نعمــل علــى المنــزل إلــى قاعــات المحاكــم .وقدمنــا كذلــك برامــج تســتهدف الجهــات
ترســيخها باالســتمرار بهــا أوالً ،وتطويــر الخدمــات المقدمــة مــن خاللهــا الحكوميــة والخاصــة ،مثــل برنامــج التدريــب (إدارة الفجــوة القانونيــة فــي
التدريــب النوعــي) .ونعمــل يوميــا علــى
ثان ًيــا ،معتمديــن علــى مالحظــات
التخطيــط لألنشــطة التــي تضمــن
المســتفيدين وتقييمهــم .ولالطــاع
نعمل بكل صدق وجدية لتقليص
اســتمرارنا فــي التأثيــر اإليجابــي،
علــى مبــادرة "آي لــو كيــر" (iLAW
الفجوة المعرفية القانونية على
علــى مســتوى الوعــي والثقافــة
 ،)Careوباقــي المبــادرات واألنشــطة
القانونيــة.
األخــرى ،ندعــو القــراء الكــرام لزيــارة
مستوى األفراد والمؤسسات
موقعنــا اإللكترونــيwww.ilaw.ae
الحكومية والخاصة
يعــرف عنكــم شــغفكم فــي البحــث عــن
المعرفــة ،ونقلهــا لآلخريــن .حدثنــا
يقــال :الجهــل بالقانــون اليعفيــك
مــن المســؤولية ،واليحفظــك مــن العقوبــة .وعليــه ،مــا أهميــة التثقيــف عــن هــذا األمــر ،وكيــف ســاهم هــذا فــي نجاحكــم؟
القانونــي فــي المجتمــع؟ وكيــف تعملــون مــن موقعكــم علــى زيــادة وعــي أتذكــر هنــا التحــدي الــذي قــررت خوضــه بشــكل علنــي ،فــي عــام القــراءة
 ،2016وهــو قــراءة  100كتــاب ،وتمكنــت مــن إتمــام قــراءة  98كتابـاً .األهــم
النــاس بالقانــون والحقــوق والواجبــات؟
الوعــي القانونــي هــو األهــم فــي مســتويات الوعــي الفــردي والمؤسســي .فــي هــذه التجربــة ،هــو انســجامي مــع ذاتــي التــي تطلــب المعرفــة منــذ
فالوعــي والثقافــة القانونيــة ،يمثــان الــدرع الواقــي فــي الحمايــة مــن الصغــر ،فالمعرفــة هــي مــا تميــز البشــر حقيقــة فيمــا بينهــم .وتكفينــا
المخاطــر ،والرمــح المنطلــق فــي اإلنجــاز وتحقيــق األهــداف .ونحــن العبــرة مــن قصــة ســيدنا آدم ،حيــث كرمــه اهلل ســبحانه وتعالــى ،ورفــع
نعمــل بــكل صــدق وجديــة علــى تحقيــق رســالتنا فــي نشــر الوعــي والثقافــة قــدره بالمعرفــة (وعلــم آدم األســماء كلهــا ،)...فــكان العلــم هــو الميــزة
القانونيــة ،وتقليــص الفجــوة المعرفيــة فــي المجــال القانونــي علــى األولــى .ويبقــى هــذا الشــغف والعلــم محــدود األثــر ،إن لــم نعمــل علــى نشــره
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ماهــي نصائحكــم للشــباب القادميــن علــى اقتحــام
عالــم األعمــال واالســتثمار؟
سوف اختصر النصائح في نقاط محددة وهي:
 مــن المهــم جـدًا الحمــاس للفكــرة ،واالنطــاق بــكلقــوة لتنفيذهــا؛ ولكــن األهــم هــو تمكيــن هــذه الفكــرة
وتمتينهــا ،كــي يتحقــق اإلنجــاز المرجــو منهــا فــا
تصبــح عبئ ـاً.
 اجعــل القانــون دليلــك ،وســوف تحظــى باإلنجــازاتعاليــة المســتوى ،وتواجــه الــزالت بأقــل الخســائر.
 ال تعتمــد علــى قــرارات اآلخريــن ،ولكــن ال تهمــلآرائهــم ،فقــد يكــون ألحدهــم خبــرات ال تدركهــا.
 الربــح هــدف مشــروع ،بــل هــو الهــدف الرئيــس،لذلــك ال تتهــاون فــي التخلــص مــن كل مســببات تــآكل
الربــح ،أو الوقــوف فــي وجــه تحقيقــه.
 ال تكتفــي أبــدا مــن االســتزادة مــن العلــم ،والمعرفــةوالعطــاء؛ فمــن يكتفــي يختفــي.
 عندما تكون قو ًيا ،يكون العالم معك بقوة.أخيرا ما هي تطلعاتكم للمستقبل ؟
ً
إن تحديــد التطلعــات المســتقبلية بجمــل وأفــكار
محــددة ،ال يليــق بأحــام المســتقبل .ولكــن بعــض مــا
أتطلــع إليــه ،وأســتطيع التعبيــر عنــه اآلن ،هــو أن أمثل
أنــا ومؤسســتي ،دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة فــي
المحافــل القانونيــة الدوليــة .كمــا أتطلــع ألن يكــون
النظــام التعليمــي للقانــون ،أكثــر مرونــة ،وإنتاجيــة،
وقــدرة علــى تخريــج قانونييــن ماهريــن ،متمكنيــن فــي
العمــل القانونــي

نصـــائح الحوسني

مــن الضــروري أن يحمــي
صاحــب العمــل مســتقبله
االقتصــادي ،مــن خــال
اعتمــاده علــى مستشــار قانونــي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجعــل القانــون دليلــك ،وســوف
تحظــى باإلنجــازات عاليــة
المســتوى ،وتواجــه الــزالت
بأقــل الخســائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوعــي والثقافــة القانونيــة،
يمثــان الــدرع الواقــي فــي
الحمايــة مــن المخاطــر،
والرمــح المنطلــق فــي اإلنجــاز
وتحقيــق األهــداف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال تكتفــي أبــدا مــن االســتزادة
مــن العلــم ،والمعرفــة والعطاء؛
فمــن يكتفــي يختفــي.
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رواد أعمــــال تطويــر الــذات

تمرين :إنني جيـد في التركيــز

كيف حتكم
السيطرة على
عقلك وفكرك؟
يوسف النعيمــي

يس ــتطيع كل ش ــخص من ــا أن يتحك ــم بحرك ــة
يدي ــه كيفم ــا أراد ،وبإمكان ــه أن يوج ــه حرك ــة
قدميه حيثما يش ــاء ،لكن معظمنا اليس ــتطيع
أن يسيطر على حركة عقله (إذا صح التعبير)،
فعندم ــا يفك ــر بأم ــر م ــا ق ــد يقتح ــم تفكي ــره
أم ــر آخ ــر ،وآخر ،وآخ ــر ،وهكذا تتش ــتت أفكاره،
ويصب ــح م ــن الصعوب ــة الس ــيطرة عليها بس ــبب
ضع ــف التركي ــز ،وه ــذا من ش ــأنه أن يؤثر س ــلب ًا
ف ــي مس ــيرة حيات ــه وتقدم ــه العلم ــي والعمل ــي،
فكي ــف لن ــا أن نط ــور مهاراتن ــا ف ــي التركي ــز؟
ونرتق ــي بأعمالنا على س ــلم التق ــدم والنجاح؟
وم ــاذا ع ــن المعوق ــات الت ــي تح ــول دون التركيز
األمثل؟ وكيف ننمي مهارة التركيز لدينا؟
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متى يصعب عليك التركيز؟
هنــاك الكثيرمــن المعوقــات التــي تحــول بينــك
وبيــن الوصــول إلــى حالــة التركيــز المثلــى ،ومنهــا:
1 .1التشــتت :يعتبــر الضجيــج مــن أكبــر معوقــات
عمليــة التركيــز ،لــذا حــاول أن تنــأى بنفســك
عــن كل مســببات التشــتت.
2.2عــدم وجــود حافــز :التركيــز واالهتمــام توءمــان،
لــذا حيــن ينعــدم االهتمــام يتالشــى التركيــز،
ومــن ثــم فــإن عــدم وجــود محفــز قــوي فــي
العمــل ،يضعــف مــن قــوة التركيــز عنــدك ،لــذا
حــاول خلــق الحافــز وتعزيــز االهتمــام لتبلــغ
ذروة التركيــز.
3.3ضعــف التدريــب والممارســة:كما ذكرنــا ســابق ًا
فالتركيــز مهــارة ،يتطلــب إلتقانهــا التدريــب
المســتمر والمتواصــل.
4.4عــدم تركيــز االهتمــام  :العديــد مــن األشــخاص
يكــون لديهــم الكثيــر مــن األعمــال  ،لــذا يحاولــون
إنجــاز أكثــر مــن عمــل فــي وقــت واحــد ،ويفكــرون
بأكثــر مــن شــيء فــي الوقــت ذاتــه.
5.5االستســام لإلحبــاط البســيط  :تقــول حكمــة
قديمــة :إن البشــر ينقســمون إلــى قســمين،
األول تع ّلــم التعامــل مــع القلــق واإلحبــاط فــي
الحيــاة ،والثانــي يتمنــى لــو أنــه يســتطيع ذلــك.
6.6المماطلــة  :يفضــل الكثيــر مــن النــاس تأجيــل
األمــور التــي ال تــروق لهــم ،دون النظــر الــى
النتائــج المترتبــة عــن هــذا التأجيــل.
7.7عــدم وضــوح الخطــة أو الهــدف  :إن عــدم وضــوح
مالمــح المشــروع ،وعــدم وجــود خطــة عمــل
محــددة ،يســاهم بشــكل كبيــر فــي ضعــف عمليــة
التركيــز وتوجيههــا الوجهــة الصحيحــة.
 8.8تزاحــم األولويــات فــي العقــل  :علــى اإلنســان
أن ير ّكــز معظــم وقتــه وجهــده علــى النشــاطات
عاليــة المــردود ،ويحــدد األولويــات لذلــك.
9.9التعــب واإلجهــاد والمــرض :يؤثــر اإلجهــاد
والمــرض بشــكل كبيــر فــي التركيــز ،ويحــد منــه
بشــكل كبيــر ،فالتركيــز طاقــة عقليــة موجهــة.

تحســن قدراتــك في التركيـــز؟
كيــف
ّ

تعــد عمليــة التركيــز نقطــة البدايــة لوصــول النجــاح،

فحيــن نمتلــك مهــارات عاليــة فــي التركيــز ،يمكننــا
اســتثمار وقتنــا بشــكل دقيــق ،وإنجــاز كــم كبيــر مــن
األعمــال واألنشــطة عاليــة المــردود علــى الوجــه
األمثــل ،ومــن ثــم تحقيــق النجــاح المنشــود ،ونــورد
فيمايلــي عــدة خطــوات يمكنــك القيــام بهــا لتحســين
قدرتــك علــى التركيزفــي العمــل:
1 .1حــدد جميــع األعمــال التــي يجــب عليــك أن تقــوم
بهــا.
2 .2حــدد النشــاطات عاليــة المردود.
3 .3اكتــب قائمــة بأهــم التزاماتك.
4 .4حــدد قائمــة علــى الــورق مــن ســبع مهامــات بــدء ًا
مــن األعلــى حســب درجــة أولوياتهــا ،ثــم ابــدأ
إنجــاز المهمــة ذات األولويــة القصــوى حتــى
تنهيهــا ،ثــم باشــر بإنجــاز بالمهمــة التاليــة ...
وهكــذا لتنتهــي مــن جميــع المهامــات.
5 .5لتكــن طاولــة مكتبــك دائمــا مرتبــة ،وضــع
األوراق المهمــة فــي متنــاول يديــك دائمــا وأمــام
ناظر يــك.
6 .6صنــف األوراق حســب أهميتهــا.
7 .7تخلــص مــن األوراق التــي الفائــدة منهــا.
8 .8احتفــظ بــاألوراق التــي التســتطيع تحديــد
مــدى حاجتــك لهــا فــي ملــف خــاص ود ّون عليــه
مالحظاتــك بهــذا الخصــوص.
9 .9ركــز وقتــك ووقــت مرؤوســيك علــى العمــل ،وقلــل
مــن زياراتهــم لمكتبــك بطريقــة دبلوماســية،
وحــدد ســاعات معينــة لمراجعتــك ،قــد تكــون
فــي بدايــة اليــوم بيــن التاســعة والحاديــة عشــرة،
أو مــع نهايــة الــدوام بيــن الثانيــة والرابعــة بعــد
الظهــر.
1010اســتثمرالهاتف الثابــت وهاتفــك النقــال خــال
أوقــات العمــل بمــا يفيــد العمــل فقــط.
1111ابتعــد عــن النشــاطات منخفضــة المــردود ،والتــي
تســتغرق عــادة الكثيــر مــن الوقــت ،ولكنهــا ال
تعــود عليــك بالنتائــج التــي يجــب أن تحققهــا.

كمــا ذكرنــا ســابقا فــإن التركيــز مهــارة اليتقنهــا أي ـ ّا
كان ،وهنــا البــد مــن التــدرب علــى تماريــن محــددة
كل يــوم ،لمــدة تتــراوح بيــن أســبوعين وثالثــة أســابيع
(وهــو الوقــت الــازم لتــرك عــادة قديمــة واكتســاب
عــادة جديــدة) ،وهكــذا يصبــح بمقــدورك تطويــر
مهاراتــك فــي التركيــز ،والســيطرة علــى أفــكارك،
وتذكــر يجــب عليــك أال تتوقــع نتائــج فوريــة ،إذ ال
يوجــد حــل ســحري يمنحــك التركيــز الفــوري ،فتعلــم
كاف ومثابــرة ،والتمريــن
أي مهــارة يحتــاج إلــى وقــت ٍ
التالــي يســاعدك بشــكل كبيــر علــى تطويــر مهارتــك،
ويمك ّنــك مــن الســيطرة علــى عقلــك وفكــرك:
1 .1حيــن تنتهــي مــن عملــك ،اذهــب إلــى منزلــك
واختــر غرفــة بعيــدة عــن كل مصــادر الضجيــج،
ثــم اطفــىء التلفــاز وأغلــق هاتفــك النقــال،
اجلــس علــى كرســي بحيــث يكــون اتجــاه مســند
الظهــر فــي وضــع رأســي.
2 .2اآلن أغمــض عينيــك ،وحــاول أن تكــرر بصــوت
مرتفــع العبــارة التاليــة (إننــي جيــد فــي
التركيــز) ،لمــدة خمــس دقائــق ،مــع التركيــز علــى
كلمــة "جيــد" ،ثــم اضبــط ســاعة المنبــه ليــرن
جرســها كل خمــس دقائــق ،واطلــب مــن عقلــك
ترديــد تلــك العبــارة ،واعمــل علــى التركيــز عليهــا
خــال الخمــس دقائــق حتــى يعلــن جــرس المنبــه
انقضــاء الدقائــق ،وهــذا التكــرار ســيكون لــه أثــر
إيجابــي فــي رفــع مهــارة التركيــز عنــدك.
3 .3قــد تقتحــم عليــك خــال التدريــب خواطــر
أخــرى ،لــذا حــاول أن تتــدرب علــى وقــف التفكيــر
بــأي شــيء آخــر ،حتــى تصبــح قــادر ًا علــى التحكــم
بتفكيــرك ،فتُ وقــف التفكيــر بمــا ال تريــد ،وهنــا
َيكمــن التحــدي األكبــر ،فــا تشــتت نفســك
بالخواطــر المختلفــة التــي اقتحمــت عليــك
عقلــك ،واطــرد كل مامــن شــأنه أن يشــتت أفــكارك
ثــم ركــز علــى مهمتــك األصليــة (إننــي جيــد فــي
التركيــز).
4 .4بعــد تكــرار هــذا التمريــن لعــدة أســابيع حــاول أن
تطبقــه علــى مجــال عملــك وتســتبدل العبــارة
الســابقة ،بمهمــة عليــك إنجازهــا فــي العمــل.
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كت ــب يوص ــي به ــا رج ــال األعم ــال الملهم ــون
تشكل القراءة عادة بارزة في حياة ويوميات معظم رواد األعمال وأصحاب اإلنجازات
الكبرى في العالم ،وتأخذ حيز ًا كبير ًا من اهتماماتهم ،على اعتبارها مصدر ًا لإللهام
وتولي ــد األف ــكار وتالقحه ــا لالس ــتنباط منه ــا ،فيما يلي أبرز خمس ــة كت ــب ينصحكم
بقراءتها بيل غيتس ،وجيف بيزوس وغيرهم من رجال المال واألعمال الملهمين:

4

ُص ِنع في أمريكا ـ سام والتون

يرسم "كتاب صنع في امريكا" خارطة طريق لكل راغب باقتحام عالم التجارة واألعمال،
ويعـــرض قصة نجاح ســـام والتون مؤســـس شـــركة "وول مارت" إحـــدى أكبر متاجر
التجزئـــة فـــي العالم ،ويذكر والتون في الكتاب  :كن الشـــخص الذي يرغب في نجاح
عمله ،ثم يسعى إلى زيادة هذا النجاح أكثر فأكثر حتى يصل إلى أقصى درجة ممكنة
 ...لم أهدف يوما إلى تحقيق نجاح على المدى القريب؛ ولطالما أردت تأسيس منظمة
للبيع بالتجزئة ذات مســـتوى متميز قدر اإلمكان" وهكذا يشـــارك سام أفكاره وأسراره
بصراحة ،وكيف كان متأكدًا من طموحاته وإنجازاته التي سعى إليها..

1

مذكرات من الرئيس ـ آالن غرينبرغ

تجن ــب الضغوط ــات الوظيفي ــة يص ــب ف ــي صال ــح األعم ــال
يعتب ــر االجه ــاد م ــن األم ــراض المنتش ــرة بين األش ــخاص ف ــي مختلف أنح ــاء العالم ،إال أن ــه في وقتنا الحاضر بات يش ــكل
تحدي ًا كبير ًا يواجه الشركات وبيئات العمل المختلفة ويؤثر سلب ًا على الصحة واإلنتاجية.

أندريه أوبينهايم ،المدير العام لعيادة نيســينز دي جينوليي ،سويســرا
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ومـــع تطور الشـــركات أكثر فأكثـــر وإدراكهـــا أهمية راحة
موظفيها الذهنية والبدنية ،يرى أندريه أوبينهايم ،المدير
العـــام لعيـــادة نيســـينز دي جينوليـــي ،أن الســـوق بحاجة
لتقديـــم خدمات رفيعة المســـتوى للقيام بفحوصات طبية
وقائية شاملة كوسيلة لمواجهة االجهاد والتوتر وعالجها.
وقـــال أوبينهايم" :نـــدرك في عيادة نيســـينز دي جينوليي
ظاهرة التوتر الذهني الناجمة عن الضغوطات المختلفة،
وصممنـــا عروضا للشـــركات من حول العالـــم لحثها على
إرسال نخبة موظفيها للقيام بالفحوصات الطبية الوقائية
والكشـــف المبكر عن األمراض مما يعطي فرصا أكبر في
الشفاء منها".
وأضاف" :االســـتثمار الذي تنفقه هذه الشركات على كبار
موظفيهـــا يعتبر فعاالً مـــن الناحية العمليـــة حيث يخضع
العمـــاء إلى سلســـلة مـــن الفحوصات الطبيـــة على مدار
يوميـــن أو ثالثـــة ،ثـــم يعـــودون ألعمالهـــم مرتاحيـــن غير
مهمومين بل ومتحفزين بعد أن اطمأنوا على صحتهم".
بـــدوره وتعليقـــاً على الدراســـة التي عقدتهـــا ويليس تورز
واتســـون ـ البقـــاء فـــي العمـــل ـ والتـــي شـــملت موظفين
فـــي دول الخليج ،أشـــار الدكتور مارتـــن زارات الغونيس،
اخصائـــي الطـــب الداخلي العام في "نيســـينز كلينيك دي
جينوليي" ،إلى أن الموظفين الذي يعملون تحت ضغوطات
كبيرة يميلون للتغيب أكثر عن العمل باإلضافة إلى ضعف
إنتاجيتهم اليومية األمر الذي قد يؤثر سلباً على صحتهم".
وأضـــاف" :التأثير الذي تخلفه ضغوطـــات العمل والحياة
اليومية على صحة الشـــخص يمكن أن يكون خطيراً ،وفي
كثير من األحيان يشـــكل أساســـاً ألمراض أخرى عديدة.

وعـــوارض االجهـــاد هذه ،ســـواء أكانت اضطـــراب النوم،
ضغـــط الدم العالي ،أو الصـــداع ،يمكن أن تتضاعف وقد
تؤدي إلصابات قاتلة مثل جلطة قلبية"
واســـتطرد" :حتى عند الحديث عن مستويات القلق ،فإننا
نلحظ نســـبة عالية من الموظفين تساورهم الشكوك .في
اإلمارات على ســـبيل المثـــال ،حوالي  % 90من الموظفين
هـــم من المغتربين ،واالبتعاد عن األصدقاء وأفراد العائلة
يمكن أن يرفع من نسب القلق بشكل ملحوظ".
وقامـــت عيـــادة نيســـينز دي جينوليـــي بتصميـــم عروض
خاصة وشـــاملة لعمالئها في منطقـــة الخليج ،واإلمارات
علـــى وجه الخصوص ،حيث تقوم العيـــادة بتوفير ملخص
طبي شـــامل ومفصل ،يوضح أي مخاطر مســـتقبلية على
صحة العمالء.
وقال أوبينهايم" :الصحة ال تقدر بثمن ،والوقاية دائما هي
أفضل عالج .تجنب األمراض الناجمة عن الضغوط ،مثل
اإلنهاك ،تعتبر من ناحية اقتصادية أفضل وأقل تكلفة من
العـــاج عند اإلصابـــة .ننظر للموضوع على انه اســـتثمار
للمســـتقبل .هـــذا يضمن عالقة صحية مـــع موظفيهم وال
شك ستضمن اإلنتاجية في أعمالهم".
وتعتبـــر عيـــادة "نيســـينز دي جينوليـــي" مـــن العيـــادات
السويسرية الفاخرة والمتخصصة بتوفير عالجات وبرامج
مكافحة الشيخوخة ،وتقدم فحوصات طبية لمجموعة من
العمالء من حـــول العالم ،وتتمتع العيادة بخبرة تفوق على
 20عامـــا فـــي المجال وتتيـــح لعمالئهـــا إمكانية الوصول
واالســـتفادة من النظـــراء والزمالء والخبـــراء المنضمين
للشبكة الطبية السويسرية

يعـــرض الكتاب فلســـفة إدارة فريـــدة من نوعها ،حيث يـــورد آالن غوتنبرغ الذي تبوأ
مناصب مرموقة في عدد من كبرى الشـــركات العالمية ،مجموعة من األفكار األكثر
إلهامـــا وتثقيفـــا وإرشـــادا .ويقدم نبذة عن أبـــرز األفكار التحفيزيـــة وتقنيات اتخاذ
القـــرارت إلدارة األعمـــال التجارية ،على أعلى مســـتوى من األخـــاق وتحرير دوافع
الناس للوصول إلى الغاية المنشودة في تحقيق النجاح.
أنشئت لتبقى … عادات ناجحة لشركات ذات رؤى – جيم كولينز -جيري بوراس
مـــا الـــذي يميز جنـــرال إليكتريك وثـــري إم وهيوليت بـــاكارد ووالت وفيليـــب موريس عن
منافسيها؟ كيف تمكنت شركة بروكتر آند جامبل من التقدم على منافستها كولجيت إلى
حتى أصبحت الشركة األولى في مجالها؟ وكيف انتقلت شركة موتوروال من مشروع متواضع
إلصالح البطاريات إلى عمالقة تكنولوجيا الدوائر المتكاملة والهواتف النقالة ،بينما بقي
نشاط شركة زينيث مقتص ًرا على أجهزة التليفزيون؟ وغير ذلك من االسئلة واالجابة عليها
يوردهـــا جيـــم كولينز وجيري بـــوراس في كتابهما الذي يعرض خُ الصة أبحاث التســـويق
والتجارة التي أجرياها على ثماني عشرة شركة استثنائية وعريقة ،بشكل ممتع وسلس.

2
3

تطبيقات إلدارة األعمال

مــع التقــدم التقنــي الكبيــر ،أصبحــت إدارة األعمــال
فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،أكثــر ســهولة
وفــي أحيــان كثيــرة أقــل تكلفــة ،حيــث أصبــح بمتنــاول
يــدك اليــوم مجموعــة مــن التطبيقــات التــي تســهل
عليــك إدارة أعمالــك ،موقــع عالــم أبــل يعــرض أفضــل
تطبيقــات إدارة األعمــال علــى نظــام :IOS

 ...SQUARE APPOINTMENTSيُم ّكــن هــذا
التطبيــق عمالئــك مــن الحجــز عبــر اإلنترنــت فــي
أي وقــت ،حيــث ســتتلقى تنبي ًهــا كمــا ســيتلقى العمــاء
تذكيــراً .ويُمكنــك كذلــك إرســال الفواتيــر وقبــول
الدفعــات ،وطلــب الدفــع ال ُمســبق عبــر اإلنترنــت
ومشــاهدة جــداول زمن ّيــة ُمتعــ ّددة للموظفيــن

 ...WHEN I WORKهــو تطبيــق إلدارة المشــاريع
باإلضافــة إلنشــاء أو تحريــر أو إلغــاء ال ُمناوبــات ،وكما
يمكنــك رصــد عمليــات المناوبــة ،ومراجعــة طلبــات
اإلجازة .ويم ّكن هذا التطبيق الموظفين من اإلطالع
علــى جــدول أعمالهــم ،وســاعات المناوبــات ،وطلــب
يــوم إجــازة ،وتبديــل المناوبــات مــع زمــاء العمــل.

كيف تعمل آسيا؟ ــ جو ستودويل

يقدم جو ســـتودويل في كتابه هذا خالصة أبحاث عقدين عمل فيهما كمراســـل في
هـــذه المنطقـــة ،ويعرض قراءة شـــاملة لكل مهتـــم باالطالع على تطـــور هذه البلدان
الديناميكية ،والتي يتوقع لها أن تشكل مستقبل العالم .من خالل بحث واسع النطاق
فـــي اقتصاديات تســـع دول " النمور األســـيوية"– اليابان ،وكوريـــا الجنوبية ،وتايوان،
وإندونيسيا ،وماليزيا ،وتايالند ،والفلبين ،وفيتنام ،والصين – بطريقة تلغي المفاهيم
الخاطئـــة الغربية ،ويبين ما حدث ح ًقا في آســـيا ولمـــاذا ،كما يوضح لماذا ازدهرت
بعض البلدان بينما تراجعت بلدان أخرى.

4

 ... INVENTORY NOWيوفــر هــذا التطبيــق
طريقــة بســيطة إلدارة مخزونــك ،عبــر شاشــة
عــرض مــع خيــارات مثــل الفــرز والتصف ّيــة والبحــث.
كمــا يُمكنــك اســتخدام تســعيرة الوِ حــدة ،وماســح
الرمــز الشــريطي ،وميــزات االســتيراد والتصديــر،
وصــور المنتجــات ،وغيــر ذلــك مــن المزايــا األخــرى.

مـــن الصفر إلـــى الواحد … مالحظات على الشـــركات الناشـــئة وكيفية بناء
المستقبل ــ بيتر ثيل

فـــي كتابـــه "صفر إلى واحد" يؤكد بيتر ثيل ،وهو مؤســـس خدمـــة الدفع عبر اإلنترنت
 PAYPALوأول مستثمر خارجي في  ، FACEBOOKأ ّنه التزال هناك حدود لم تعرف بعد
من أجل اكتشاف ابتكارات جديدة ،ويفرق بين المفكرين الذين لديهم أفكار يرغبون في
طرحها على العالم ،وبين أصحاب رؤوس األموال المغامرة ،ويحدد الفرق بين المفكرين
ألجل غير مســـمى الذين يقدرون األفكار القديمة مثل المنافســـة والمفكرين األكيدين
الذين سيبنون االحتكارات الجديدة .كما يقدم طريقة جديدة للتفكير في االبتكار ،الذي
يبدأ من خالل تعلم كيف نطرح األسئلة التي تقودنا إليجاد قيمة في أماكن غير متوقعة.

5

 ...QUICKBOOKS ACCOUNTINGيســاعدك
هــذا التطبيــق علــى إدارة حســاباتك التجار ّيــة بــكل
كفــاءة .ويمكنــك مــن إرســال وتتبــع الفواتيــر ،وعــرض
النفقــات ،وإدارة المبيعــات ،ومراجعــة البيانــات
تصلــة وغيرهــا من األمور ذات الصلة.
المصرف ّيــة ال ُم ّ
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ســوق إنتـرنت األشيــاء في دولــة اإلمــارات تبلــغ  35مليــار دوالر في 2019

من المتوقع أن تنمو ســـوق إنترنت األشـــياء في دولة اإلمارات بمعدل
نمـــو ســـنوي مركب يبلغ  % 28لتصل إلى  35مليـــار دوالر بحلول العام
 ،2019وفقاً لتقرير صادر عن شركة "مايكروماركت مونيتر" ،بالتزامن
مـــع إطالق حكومة اإلمارات حديثاً اســـتراتيجية اإلمارات للتعامالت
الرقميـــة ( 2021بلوك تشـــين) الرامية إلى توفيـــر  11مليار درهم من
التكاليف ،ما يُظهر الفرص القوية لالبتكار الرقمي.
وقال خبراء إن شركة "إي أوه إتش العالمية" ومجموعة وصل العقارية
تمســـكان بزمام المبادرة في االبتكار الرقمـــي بدولة اإلمارات ،وذلك
فـــي مجاالت إثراء تجارب الـــزوار لحظة بلحظة ،وربط المركبات في
األســـاطيل عبر تقنيات إنترنت األشـــياء ،فض ً
ال عـــن إنجاز إجراءات
RAKBUSINESS | 38

إنهاء عقود اإليجار بال أوراق وباالعتماد على تقنية البلوك تشين.
وأكد ســـمير عارف ،رئيس العمليات بمنطقة جنوب الشـــرق األوسط
لـــدى "إس إيـــه بـــي" ،إن العـــام  2018يشـــ ّكل موعـــداً مهمـــاً لدخول
إنترنـــت األشـــياء والذكاء االصطناعـــي وتعلم اآلالت والبلوك تشـــين
فـــي دولة اإلمارات "منعطفاً حاســـماً لالنتقال من النظرية إلى الواقع
التطبيقـــي" .وأضاف قائ ً
ال" : ":تتصدر المؤسســـات اإلماراتية بقيادة
"إكســـبو  2020دبي" و "إي أوه إتش العالمية" ومجموعة وصل إلدارة
األصـــول ،نظيراتهـــا العالمية في االســـتفادة من المنصـــات الرقمية
الفوريـــة لتحقيـــق نمـــاذج األعمال التجاريـــة الجديدة ودعـــم التحول
الرقمي على مستوى الدولة".

وكانت نائب رئيس الحلول التقنية في "إكسبو 2020
دبي" ،إيمان العمراني ،قد أشـــارت خالل مشـــاركتها
في قمة دبي لالبتكار ،إلى توظيف البيانات من شأنه
أن يـــؤدي إلـــى الحصول علـــى رؤى متعمقـــة وأفكار
مســـتنيرة يتم تطبيقها في التقنيـــات الذكية لضمان
إثـــراء تجربـــة ماليين الـــزوار المنتظريـــن في حدث
إكسبو  2020المرتقب.
وك ّرمـــت جوائـــز "إس إيه بي" لالبتـــكار ،التي تحتفي
بنجـــاح المنصات التقنية التي تبتكرها "إس إيه بي"،
ك ً
ال مـــن شـــركة "إي أوه إتـــش العالميـــة" ومجموعة
وصل إلدارة األصول ،اللتين طورتا حلولهما المبتكرة
والعاملـــة على نظام االبتكار الرقمـــي "ليوناردو" من
"إس إيـــه بـــي" ،فـــي مختبـــر "إس إيه بـــي" لالبتكار
المشترك الواقع بدولة اإلمارات.
وفـــازت "إي أوه إتـــش العالمية" بجائـــزة االبتكار عن
فئـــة "جهة االبتكار من الجيـــل التالي بمنطقة أوروبا
والشـــرق األوســـط وإفريقيـــا" وذلـــك لقاء حـــ ّل "إنر
كليڤـــر" ENERCLEVERالذكي إلدارة النفايات ،الذي
ال شـــام ً
يُعتبر ح ً
ال يقوم على تقنيات إنترنت األشياء
ويســـاعد أية مدينة على التخطيـــط والتنفيذ الفعال
إلدارة النفايـــات لحظة بلحظة باســـتخدام تطبيقات
الهاتـــف المحمـــول ولوحـــات البيانـــات الخاصـــة
بالمســـؤولين ،من أجل تحســـين الكفـــاءة والتكاليف
واالرتقاء بالخدمات المقدمة للعمالء.
أمـــا المشـــروع التجريبـــي الـــذي وضعتـــه مجموعة
وصل إلدارة األصول والخاص بإجراءات إنهاء عقود
اإليجـــار باالعتمـــاد علـــى تقنية البلوك تشـــين ،فقد
منح المجموعـــة العقارية اإلماراتية البـــارزة التأهل
إلـــى القائمة القصيرة ضمن فئـــة "جهة االبتكار من
الجيـــل التالـــي" ،متفوقة على آالف المشـــاركات من
أنحاء العالم.
واستفادت إجراءات إنهاء عقود اإليجار غير الورقية
مـــن تقنية بلوك تشـــين وجوالت الواقـــع االفتراضي
من "إس إيه بي" ،ســـعياً وراء إتاحة تجربة خالية من
األوراق واالرتقاء بســـعادة المجتمع في دبي .ونتيجة
لذلـــك ،عززت مجموعة وصـــل إلدارة األصول جودة
العمـــل من خالل عمليات التفتيش والتحليل الفعالة،
وســـرعت إجراءات إنهـــاء عقود اإليجـــار ،وخفضت
تكلفة تجديد العقود ،وأتاحت الشفافية في أنشطتها
التي تستعين فيها بمصادر خارجية

 500مليون مستخدم ينشرون نحو  95مليون صورة ومقطع فيديو يوميا
تشير الدراسات إلى أن أكثر من  500مليون مستخدم في انستغرام ينشرون نحو  95مليون صورة ومقطع فيديو
في اليوم الواحد ،كما أن المســـافرين يشـــاركون صورهم وذكرياتهم على انســـتغرام ،باإلضافة إلى استخدامها
كمنصة للبحث عن أفكار جديدة وجهات جديدة لقضاء العطالت.
ويعتمد المســـافرون اليوم بشـــكل أكبر على منصات وســـائل التواصل االجتماعي مثل انســـتغرام أكثر من كتب
وكتالوجـــات الســـفر التـــي قـــد تحتوي علـــى معلومات قديمـــة أو الخرائط الورقيـــة للتنقل في أحـــدث وجهات
العطالت .وقد تم تســـليط الضوء على هذه التحوالت ضمن فعاليات المســـرح العالمي في معرض سوق السفر
العربي  2018وبهذا السياق قال تيري كين ،رئيس قطاع السيارات والتمويل والحكومة واالتصاالت والسفر في
"فيســـبوك" و"إنستغرام" بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" :يبدأ المسافرون اآلن رحالتهم من انستغرام
ويبحثـــون عن مصدر إلهـــام لمغامراتهم القادمة أو المطاعم المفضلة .كما أن عرض الصور أو مقاطع الفيديو
أو القصص على انستغرام يمنح المستخدمين شعوراً بالرغبة في تجربة ما يشاهدونه على أرض الواقع".

 % 90من االشخــاص لديهــم اضطــرابات متعلقــة بالنــوم في شهــر رمضــان
تُشــير بعــض الدراســات إلــى أن  %90مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي دولــة اإلمــارات لديهــم اضطرابــات
متعلقــة بالنــوم ،حيــث يحصــل  %46.42منهــم علــى  7ســاعات نــوم فــي الليلــة الواحــدة .كمــا توضــح دراســات
أخــرى بــأن واحــد مــن بيــن أربعــة أشــخاص يعانــون مــن بعــض أعــراض اضطرابــات النــوم.
ا والنــوم أثنــاء النهــار .ويرافــق ذلــك تغييــراً مفاجئـاً
يلجــأ الكثيــر مــن النــاس خــال شــهر رمضــان إلــى الســهر ليـ ً
لعــادات األكل وأوقــات تناولهــا إلــى جانــب حــدوث بعــض التغ ّيــرات الفســيولوجية فــي الجســم .وهنــا ينصــح
الدكتــور "هــادي جيــرداك" ،أخصائــي الطــب الباطنــي واألمــراض الرئويــة وطــب النــوم فــي مستشــفى ميدكيــر
الصائميــن" :يتوجــب علــى كل فــرد وضــع خطــة خــال شــهر رمضــان تتناســب مــع نمــط حياتــه ،وااللتــزام بــه
بقــدر اإلمــكان .إلــى جانــب تنظيــم أوقــات الصــاة ،ومــن األمــور الهامــة ،التأكــد مــن أن بيئــة النــوم الخاصــة بــك
ليـ ً
ا تكــون هادئــة ومظلمــة للحصــول علــى نــوم جيــد دون أي عوامــل تشــتت االنتبــاه.
ويضيــف" :تجنــب األطعمــة الغنيــة بالســعرات الحراريــة والســكر عنــد اإلفطــار ،وكذلــك األطعمــة الحــارة
والمقالــي واألطعمــة المجهــزة وعاليــة الملوحــة ،مــع محاولــة تنــاول أطعمــة خفيفــة علــى الســحور ،ويفضــل
تجنــب القهــوة والمنتجــات التــي تحتــوي علــى الكافييــن ،لتأثيرهــا علــى صحــة النــوم.
39 | RAKBUSINESS

تكنولوجيــا

شــــــركات

ـــــــــ

مستشفى السعودي األلماني في جزيرة المرجان
وقعـــت مجموعـــة الســـعودي األلمانـــي اتفاقية مع شـــركة جزيرة المرجـــان برأس
الخيمة ،إلنشـــاء مستشفى متعدد التخصصات بســـعة  100سرير يقدم الخدمات
الطبية والتأهيلية والتجميلية كافة .وتنســـجم هذه الخطوة مع سياسات وتوجهات
المجموعـــة في تلمس احتياجات الناس ورصد رغباتهم والتوســـع في افتتاح أفرع
حديثـــة في الدولة لخدمة أكبر عدد من المرضـــى ،ولتمثل رافداً للخطط الرامية
إلى تعزيز أداء قطاع السياحة العالجية في الدولة.
وقال المهندس صبحي بترجي رئيس مجموعة مستشـــفيات الســـعودي االلماني":
أن تأســـيس المستشـــفى سيتم بالســـرعة المناسبة لكي يباشـــر أعماله في جزيرة
المرجـــان فـــي مطلع عام  ،2019الفتاً إلى أنه ســـيضم أكثـــر من  7تخصصات في
البدايـــة لتصـــل إلى  13في بداية العام التالي" .من جانبه أوضح المهندس عبداهلل
العبدولـــي ،الرئيـــس التنفيذي لـ "جزيـــرة المرجان" :أن هذه الخطوة تنســـجم في
المضمـــون واألهداف مع رؤية القيادة الرشـــيدة الراميـــة إلى تطوير البنى التحتية
لجميـــع القطاعـــات الحيوية فـــي رأس الخيمة لتواكـــب أعلى المعاييـــر العالمية".

الد ِول َّية جزيرة ياس تستضيف
مدرسة سابس ُّ
المواهب َ
قة واإلبداع
احتفالية
الخ َّل ِ
ِ
َّ

ـــــــــ

اســـتضافت مدرســـة ســـابس ال ُّدول َّية فـــي جزيرة
ياس ،مســـابقة "ســـابس ســـتارز  ،"2018بمشاركة
 500طالـــب وطالبة ،جاؤوا من  28فرعاً ُمنتشـــراً
فـــي  11بلـــداً ،لمشـــاركة زمالئهـــم التحـــدي فـــي
مجـــاالت أكاديم َّيـــة متن ِّوعـــة ومختلفـــة ،وذلك في
أجواء سادتها ُّروح التَّنافس اإليجاب َّية.
وقـــد حصدت مدرســـة ُّ
الشـــويفات ال ُّدو ِل ّيَة /لبنان
ِ
ثالث مســـابقات ،تلتها مدرســـة
المركـــز األَ َّول في
َ
ُ
َّ
الكـــورة ا َّلتـــي حصـــل طلبها علـــى المركـــز األ َّول
فـــي مســـابقتَيْنِ  ،بينمـــا حصلت مـــدارس ال ِّرياض،
دبي لالســـتثمار ،وأبو
والقاهـــرة ،وأدمـــا،
َّ
ومجمـــع ّ
َ
ودبي ،والعين علـــى المركز األ َّول في
ظبـــي خليفة،
ّ
مســـابقة واحدة ،كما حصلت مـــدارس أُخْ رى على
المركز ال َّثاني وال َّثالث في مسابقات عديدة ،أبرزت
واإلبداعي للطلبة.
قافي
المستوى
َّ
العلمي وال َّث َّ
َّ
وأكد الســـيد فيكتور ســـعد ،نائـــب الرئيس وعضو
أهم ّيَـــة إقامة
مجلـــس إدارة شـــبكة ســـابس ،على ِ ّ
هذه المســـابقات التَّنافســـ َّية ا َّلتي تُبـــرز إمكان َّيات
ُّ
الط َّ
شـــجعة ا َّلتي تو ِّفرها لهم
ـــاب ضمن البيئة ال ُم ِّ
الجهد في
المدرســـة ،وتدفعهم ِلبَ ْذلِ المزيـــد من ُ
ســـبيل بنـــاءِ الحضارة وتغيير
العالـــم نَ ْحو األفضلِ
ِ
ً
قائـــا "وهذا
مـــن خالل العلـــم والمعرفـــة ،وتابع
هو ِّ
الشـــعار ا َّلذي تعتمده مدارسنا في ك ِّل فروعها
حول العالم".
وألقى ضيـــف َّ
الشـــرف ال ُّدكتور أحمد ُّ
الشـــ َعيْبِي،
نائـــب ال َّرئيس األَ َّول ُّ
للشـــؤون األكاديم َّية وخدمات
ُّ
الط َّ
ـــاب في جامعـــة خليفة للعلـــوم والتُّكنولوجيا،
وهو مِ ن خ ِّريجي مدرســـة ُّ
الشـــويفات ال ُّدول َّية في
أبـــو ظبي ،كلم ًة مؤ ِّثر ًة تَ َذ َّكر فيها مقاعد الدِّ راســـة
ور َّكـــز علـــى النَّشـــاطات َّ
اللص ِّف َّيـــة والمهـــارات
فـــرص النَّجاح
المكتســـبة منهـــا والتـــي تزيـــ َد من
ِ
في أيِّ مهنة تســـاعد على تحقيـــق التَّوازن وإعادة
"شحن الدِّ ماغ.
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عــروض رمضانيــة من أودي أبوظبــي

ـــــــــ

كوروال
2018

07

اسطونة

143
حصان

1270

كجم وزن السيارة

2000
سعة احملرك

9.7

من  0إلى 100

تويوتا كوروال تحصد لقب "أفضل سيارة سيدان صغيرة" لعام 2018

ـــــــــ

حصــدت تويوتــا كــوروال  2018جائــزة "أفضــل ســيارة ســيدان صغيــرة" مؤخــراً ،وذلــك ضمــن
النســخة الخامســة مــن حفــل توزيــع جوائــز "ســيارة العــام فــي الشــرق األوســط" ()MECOTY
لع ــام  ،2018أح ــد أكب ــر برنام ــج لجوائ ــز قط ــاع الس ــيارات م ــن الط ــرازات الجدي ــدة وأرفعه ــا
مكانــة فــي المنطقــة ،مضيفــة لقب ـاً جديــداً إلــى ســجلها الحافــل باإلنجــازات.
وتـــم اختيـــار تويوتـــا كـــوروال ،التـــي تعتبـــر مـــن أنجـــح الطـــرازات وأكثرهـــا شـــعبية علـــى
اإلط ــاق ،لتن ــال الجائ ــزة م ــن قب ــل لجن ــة تحكي ــم مؤلف ــة م ــن  16صحافي ـاً مس ــتق ً
ال م ــن ذوي
الخب ــرات الواس ــعة ف ــي العم ــل م ــع أب ــرز المج ــات والمنش ــورات المتخصص ــة ف ــي مج ــال
الس ــيارات ف ــي منطق ــة الش ــرق األوس ــط وش ــمال إفريقي ــا.
وق ــد ج ــاء تتوي ــج الجي ــل الـــ  12م ــن تويوت ــا ك ــوروال به ــذه الجائ ــزة المرموق ــة بع ــد أن ن ــال
إعج ــاب لجن ــة التحكي ــم م ــن خ ــال  10معايي ــر ت ــم وضعه ــا بعناي ــة الختي ــار الس ــيارة الفائ ــزة
ضمــن جوائــز "ســيارة العــام فــي الشــرق األوســط" .وتشــمل هــذه المعاييــر ك ً
ال مــن التصميــم
والجــودة (الشــكل الخارجــي والمقصــورة الداخليــة) ،والتحكــم وانســيابية القيــادة ،والســامة
وقـــدرة التحمـــل ،واألداء والقـــدرات ،واالبتـــكار التكنولوجـــي ،واالنطبـــاع العاطفـــي ورضـــا
الســائق ،والقيمــة مقابــل المــال (قيمــة مركبــة جديــدة وقيمــة إعــادة بيعهــا) ،والراحــة واألداء
العمل ــي ،واألداء الصدي ــق للبيئ ــة ،ودرج ــة الش ــعبية ف ــي المنطق ــة.
والجديـــر بالذكـــر أن المبيعـــات العالميـــة التراكميـــة لســـيارة تويوتـــا كـــوروال هـــي أكثـــر
المركبــات مبيع ـاً فــي العالــم .ومــن خــال  16مصنع ـاً ،تنتــج شــركة تويوتــا حاليــا  1,5مليــون
ســيارة مــن طــراز كــوروال ســنوياً لتصــل إلــى عمالئهــا فــي  150ســوقاً مختلفــة حــول العالــم.

احتفاالً بالشهر الفضيل ،تقدم شركة علي وأوالده ،الوكيل الحصري لسيارات أودي في
أبوظبي والعين ،فرصة ذهبية لعمالئها للتمتع بتشـــكيلة مختارة من ســـياراتها النخبوية
الجديدة والمســـتعملة.حيث توفر العروض للعمـــاء راحة بال كاملة مع ضمان ممتد لـ
 6ســـنوات غير خاضع للمســـافات ،وباقة خدمة مجانية لمدة  5سنوات ،على طرازات
مختارة من السيارات الجديدة خالل الشهر الكريم.
ويشمل العرض ً
أيضا التسجيل المجاني والتأمين للسنة األولى ،وستقوم أودي أبوظبي
بتغطية ضريبة القيمة المضافة البالغة  5%على جميع المشتريات.
من ناحية أخرى ،ستمنح أودى أبوظبي لعمالئها فرصة استرجاع ما يصل إلى 10,000
درهـــم نقـــدا عند الشـــراء من صالة عرض الســـيارات المســـتعملة المعتمـــدة (AUDI
 .)APPROVED PLUSوســـيتمكن العمـــاء مـــن العثـــور على ســـيارتهم المثالية من بين
أكبر تشـــكيلة من مركبات أودى المستعملة المعتمدة في دولة اإلمارات ،والتي خضعت
جميعهـــا لفحص شـــامل عبـــر أكثر من  300نقطـــة اختبار .ولراحة بال كاملة يشـــتمل
العرض على ضمان وخدمة مســـاعدة على الطريق لمدة  12شـــهر وبدون دفعة مقدمة
خالل األشهر الثالثة األولى (تأجيل الدفعة األولى متوقف على موافقة البنك).
العرض الرمضاني متاح حتى نهاية الشهر في كافة معارض أودى في أبوظبي والعين.
لمزيد من المعلومات ولحجز تجربة القيادة يرجى زيارة
 www.audi-abudhabi.comأو االتصال على الرقم .037131666 /022054444

تداول األلماس عبر تقنية التعامالت الرقمية "بلوك تشاين"

ـــــــــ

أطلقت كل من "الكاسر لتجارة المجوهرات" المحدودة و"الكاسر بورتال" المحدودة
وهما شركتان عضوتان في المكتب الخاص لسمو الشيخ أحمد بن عبيد آل مكتوم،
خدمة تداول األلماس عبر تقنية التعامالت الرقمية "بلوك تشـــاين" بواسطة ثالثة
المدعمة باأللمـــاس .ويتم تخزين هذه األصول في
أصـــول من التعامالت الرقمية
ّ
ٍ
تعامالت رقمية "بلوك تشاين" تتمتع بدرجات أمان مرتفعة.
محافظ
ٍ
مجموعة مؤلفة من ثالثة أصول قائمة على التعامالت الرقمية
وتم ألول مرة طرح
ٍ
بألماس حقيقي معتمـــد من قبل المعهد الهندي لألحجار
ومدعمة
"بلوك تشـــاين"
ٍ
المدعمة
الكريمـــة "آي دي جـــي آي" .وتُع ّد كل من "ألماس" ،و"العقيـــق " و"الفالح"
ّ
بأصول حقيقية ،آمن ًة ،ومناســـب ًة وأســـهل من حيث تخزينها وتحويل قيمتها نتيج ًة
ٍ
المدعمة باألصول،
لمقيـــاس مبدئـــي تتمحور قيمتها حولـــه .وبفضل هذه الميـــزة
ّ
تتم ّيز أصول التعامالت الرقمية "بلوك تشاين" عن العمالت المشفرة.
دعم مثالي ألصول التعامالت الرقمية "بلوك تشـــاين" .فهو
ويم ّثـــل األلماس عامل ٍ
نادر ،ويحتاج إلى ماليين األعوام ليتشـــ ّكل ،ويتمتّع بتاريخ على مدى آالف األعوام
باعتبـــاره مخزنـــاً معترفـــاً به للقيمة ويمكـــن تخزينه ونقله بســـهولة .ويمكن تداول
ٍ
مرحلة الحقة.
أصـــول التعامالت الرقمية "بلوك تشـــاين" داخلياً في الشـــركة فـــي
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سياحـة

تطـويـر

سياحــــة

جزيــرة المـــرجـــــــــان ...تستقطب العالمات الفندقية الفاخرة إلى سوق الضيافة في رأس الخيمة
وفقـــاً لتقاريـــر قطاع الضيافـــة والفنادق ،ينبغـــي توفير  15ألف وحدة
فندقية إضافية خالل السنوات السبع المقبلة لمواكبة النمو في عدد
ســـجل زيادة بنســـبة % 19
الســـياح القادمين إلى رأس الخيمة ،والذي
ّ
خـــال عـــام  .2017وبحســـب "هيئـــة رأس الخيمة لتنمية الســـياحة"،
مـــن المتوقـــع أن يزداد عدد الســـياح الوافدين إلى اإلمـــارة من مليون
شـــخص في هـــذا العام إلـــى أكثر مـــن  2.9مليون ســـائح بحلول عام
 ،2025األمـــر الذي ســـيحفز الطلب على الفنـــادق والمنتجعات فيها.
ومـــن المقـــرر إضافـــة حوالي  7آالف غرفـــة فندقية تنـــدرج معظمها
ضمـــن فئـــة المنتجعات الشـــاطئية من تصنيف الخمـــس نجوم خالل
الســـنوات الثالث المقبلة .وسيتم تنفيذ حوالي  %71منها في "جزيرة
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المرجـــان" ،والتي نجحت في ترســـيخ مكانتهـــا كوجهة تحفل بالفرص
الكبيـــرة التـــي توفرها رأس الخيمة ودولة اإلمـــارات العربية المتحدة
بشـــكل عام ،فهي تضمن أســـلوب حياة متناغم مع الطبيعة ،وتحتضن
باقـــة واســـعة من الوحدات الســـكنية المطلـــة على الواجهـــة المائية،
والفنـــادق والمنتجعـــات الفاخـــرة ،والمراســـي ،والشـــواطئ الخاصة
بالســـكان ،والمرافـــق الترفيهيـــة والتجاريـــة ،األمـــر الـــذي م ّكنها من
جـــذب المزيد من العالمـــات الفندقيـــة المحلية والعالميـــة الفاخرة،
وقـــد تـــم مؤخراً اإلعالن عن عـــدة اتفاقيات وشـــراكات ،إلنجاز عدد
مـــن الفنادق والشـــقق الفندقية ،التي ستشـــكل إضافـــة نوعية لقطاع
الضيافة في اإلمارة.

"العنوان جزيرة المرجان" ..
أول بصمة إلعمار في رأس الخيمة
أطلـــق محمـــد العبـــار ،رئيـــس مجلـــس إدارة "إعمار
العقاريـــة" ،أول وجهـــات الشـــركة الفندقيـــة في رأس
الخيمـــة ،وذلـــك خـــال فعاليـــات المؤتمـــر العربـــي
لالســـتثمار الفندقـــي  .2018ويقـــع العنـــوان جزيـــرة
المرجـــان في جزيرة النســـيم ضمن مشـــروع "جزيرة
المرجـــان" المؤلف مـــن أربع جزر صناعيـــة في رأس
الخيمـــة ،وتديره "العنوان للفنادق والمنتجعات" التابعة
لـ "مجموعة إعمار للضيافة" .وسيكون الفندق الجديد
أول وجهات عالمة "العنوان" التجارية في رأس الخيمة
إضافة إلى كونه أول مشاريع "إعمار للتطوير".
ويأتـــي اإلعالن عـــن "العنوان جزيـــرة المرجان" ،في
أعقـــاب توقيع مذكـــرة تفاهم في ديســـمبر الماضي،
لتطوير وجهات متعددة االســـتخدامات على مساحة
مليونـــي قـــدم مربعـــة ،تشـــمل العقـــارات الســـكنية
والضيافة وتجارة التجزئة ضمن "جزيرة المرجان".
وســـيتم تطوير "العنـــوان جزيرة المرجـــان" ،كمنتجع
يمثـــل امتداداً لمحيطه الطبيعي الخالب ،وبإطالالت
مباشـــرة على بحـــر العرب .وســـيضم الفنـــدق 249
غرف ًة وجناحاً ،في حين سيحتضن "العنوان رزيدنسز
جزيرة المرجان " 234شقة .وبفضل الموقع الحيوي
الجزر
للوجهة الجديدة ضمن "جزيرة النســـيم" ،أكبر ُ
األربعة في "جزيرة المرجان" ،يمكن للسكان الوصول
بســـهولة إلى مركـــز المجمـــع المتكامل الـــذي تؤلفه
"جزيـــرة المرجان" ،إضافـــة إلى الواجهة الشـــاطئية
الممتدة بطول  600متر ،ومختلف المرافق العصرية
في الجزيرة ،واالستمتاع بإطالالت بحرية مباشرة.
وســـيضم "العنـــوان جزيـــرة المرجـــان" ،مطاعـــم
متنوعـــة منهـــا "ذي رســـتورانت فـــي العنـــوان" ،الذي
يســـتقبل الضيوف على مـــدار اليـــوم ،باإلضافة إلى
المســـاحات المخصصة لالجتماعات والمناســـبات،
وردهـــة رجـــال األعمـــال ،ومركـــز اللياقـــة البدنيـــة،
ومنتجـــع الســـبا ومرافـــق صحيـــة أخـــرى .ويمكـــن
لســـكان الشـــقق الفندقيـــة االســـتفادة مـــن مختلـــف
المرافـــق التـــي يضمهـــا الفنـــدق وغيرهـــا الكثيـــر.

روڤ جزيرة المرجان ..يستهدف الجيل الجديد من السياح ورواد األعمال الشباب
بدورها "روڤ للفنادق" ،المشروع المشترك بين "مِ راس"
و"إعمـــار العقاريـــة ش.م.ع" ،أعلنـــت عـــن توســـعة نطاق
أعمالها إلـــى رأس الخيمة ،مع إطالق أول فنادقها ضمن
"جزيـــرة المرجان" .وســـيكون "روڤ جزيرة المرجان" أول
الفنادق العصرية من الفئة المتوســـطة ضمن المشـــروع،
مقدمـــاً خدماته للضيوف المهتميـــن باإلقامة في وجهات
تضمن لهم قيمة كبيرة وتوفر أحدث تقنيات التواصل.
ويســـتهدف "روڤ جزيرة المرجان" بشـــكل رئيسي الجيل
الجديـــد من الســـياح ورواد األعمـــال ،المواكبين ألحدث
التطورات التقنية ،ويحبون الترحال بدون حدود ويفضلون
اإلقامـــة في وجهات تضمـــن لهم خدمات عاليـــة الكفاءة
وسلسلة وبعيدة عن التكلف ،في أجواء عصرية راقية.
ويضـــم "روڤ جزيـــرة المرجـــان"  450غرفة مع أســـ ّرة
مريحـــة ،وســـيتم تجهيـــز جميع الغـــرف بتلفزيـــون 48
بوصة ومركز إعالمي ذكي لتكون كل غرفة مكاناً مثالياً
للمسافرين من عشاق التكنولوجيا .وهنالك أيضاً خدمة

اإلنترنـــت المجانية (واي فـــاي) ،والحمامات العصرية،
والغرف المتصلة المناســـبة للعائالت الكبيرة ،والمتجر
المفتوح على مدار الســـاعة ،وحوض السباحة الخارجي
مـــع المنصة المحيطة به ،ومركـــز اللياقة البدنية الذي
يســـتقبل الضيوف على مدى  24ساعة ،وخدمة الغسيل
الذاتـــي للمالبـــس طيلة اليـــوم ،وغرف حفـــظ األمتعة،
وصناديق األمانات ،واألرائك الوثيرة التي يمكن تحويلها
إلـــى أســـ ّرة للضيـــوف اإلضافيين ،والثالجـــة الصغيرة،
وغيرهـــا .كمـــا ســـيحتضن "روڤ جزيـــرة المرجـــان"
تشـــكيلة مميزة من األعمال الفنية المستوحاة من البيئة
الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها "جزيرة المرجان".
وكمـــا هـــو الحـــال فـــي جميـــع فنـــادق "روڤ" ،يمكـــن
للـــزوار تســـجيل المغـــادرة فـــي وقـــت متأخـــر عنـــد
الســـاعة  2ظهراً .كما ســـيضم الفنـــدق الجديد مطعم
"ذا دايلـــي" الـــذي يســـتقبل الضيـــوف على مـــدار اليوم
ويقـــدم تشـــكيلة متنوعة من أشـــهى النكهـــات العالمية.
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سياحــة

المنــار مـــول ...يضـم أكبـر منطقـة ترفيهيـة مغلقـة باإلمــارات
مـــن المنتظـــر أن يغير مركز "تريدوم الترفيهي" وجهات الســـياحة في موســـم العطالت
المقبـــل ،لما شـــكله من إضافة نوعية لعالم الترفيه فـــي المنطقة ،ومايقدمه من تجربة
مثيرة وفريدة لكافة أفراد العائلة.
ويضم مركز "تريدوم الترفيهي" الذي يحتضنه "المنار مول" برأس الخيمة ،أول منطقة
ترفيهية داخلية من نوعها في اإلمارات الشمالية ،وتمثل وجهة جذب مميزة لزوار مركز
التسوق والترفيه في رأس الخيمة والذي شهد عملية توسعة مؤخراً.
ويوفـــر مركـــز تريدوم في المنار مـــول العديد من األلعاب والخيـــارات الترفيهية بما في
ذلـــك المنطقـــة الترفيهية الداخلية األكبر من نوعها في دولـــة اإلمارات ،وذلك باإلضافة
إلى "سكاي تاور رايد" و"فيريس ويل" و"سوبر سبين" و"بومبر كارز" و"اير ريسر" و"ديسكو
كوستر".
وقــد أعلنــت "الندمــارك ليجــر" التابعــة لمجموعــة الندمــارك الرائــدة فــي مجــال الترفيــه
والتســلية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،أن المركــز ســيكون مســتعدا الســتقبال
زواره خــال شــهر رمضــان المبــارك ،حيــث قــال ســيلفيو ليدتــك ،المديــر التنفيــذي
للعمليــات فــي "الندمــارك ليجــر"" :ســيقدم مركــز تريــدوم تجربــة ترفيهيــة فريــدة مــن
نوعهــا فــي اإلمــارات الشــمالية فــي أجــواء مليئــة بالمــرح واإلثــارة لكافــة أفــراد العائلــة.
وتعــد هــذه الحديقــة الترفيهيــة المغلقــة أحــدث إضافــة إلــى مجموعتنــا الواســعة التــي
تضــم "فــن ســيتي" و"فــن فيــل" و"فــن بوكــس" و"فــن ووركــس" ،وســنواصل التزامنــا
الراســخ بتقديــم مرافــق ترفيهيــة عاليــة الجــودة للعمــاء".
قمــن جهتــه قــال بينــوي كوريــن ،المديــر
العــام لمجموعــة الحمــرا" :تعــد إضافــة
مركز تريدوم الترفيهي يضم
مركــز تريــدوم الترفيهــي إلــى عروضنــا
اكبر بـــرج إنزالقـــي ترفيهي
العائليــة المتنوعــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن
داخلي على متســـوى الشـــرق
خطتنــا االســتراتيجية .ونحــن حريصــون
للغايــة علــى اســتقطاب المزيــد مــن
األوســـط فـــي المنـــار مـــول
العالمــات التجاريــة الدوليــة لترســيخ
بارتفاع  130قدم
مكانــة المنــار مــول واالرتقــاء بســمعتها
كأفضــل وجهــة جــذب فــي اإلمــارات
الشــمالية فــي مجــال التســوق .
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شارك أحبائــك لحظــات ال تنسى في رمضان
تجربــة رمضانيــة اســتثنائية فــي منتجــع الكــوف روتانــا
رأس الخيمــة ،حيــث يقــدم فريــق مــن الطهــاه المتخصــص
بوفيــه غنــي مــن المأكــوالت الشــرق أوســطية والعالميــة،
وكذلــك اســتمتع بأجــواء الليالــي الرمضانيــة مــع وجبــات
ســحور رائعــة فــي مطعــم ســينامون.
متى :طوال شهر رمضان
السعر  155 :درهم لإلفطار ،و 99درهم للسحور

املنـار مـول

املساحة القابلة للتأجير

600.000

للحجــز  072066292 :أوfb.cove@rotana.com

مطعم المائدة ..لعشــاق المطبــخ اللبنــاني
يقــدم مطعــم المائــدة ،أحــدث وجهــات الضيافــة والترفيــه
فــي منتجــع وســبا هيلتــون رأس الخيمــة ،عراقــة المطبــخ
اللبنانــي بأطباقــه الشــهية ،مثــل لحــم الضــأن المدخــن
والفريكــة والصياديــة وغيرهــا .ويتميــز المطعــم بديكــور
عصــري مــع جــدران مطليــة بتدرجــات ألــوان هادئــة
وتزينهــا المنســوجات الجداريــة المعلقــة.
السعر 200 :درهم وأسعار خاصة للمجموعات
للحجز+97172288844 :

قدم مربع
يضم املول

164

عالمة جتارية

تكلفة التوسعة

100

مليون دوالر أمريكي

ارتفاع البرج االنزالقي

130

قدم ،االعلى يف اإلمارات

ترفيـه

دائــرة اآلثــار والمتـاحــف. ..
ترســخ عـراقــة تاريــخ رأس الخيمـــة
تأسســت دائــرة اآلثــار والمتاحــف فــي رأس الخيمــة،
بموجــب المرســوم األميــري رقــم  6لســنة ،1978
برعايــة ســامية مــن المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى،
الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي ،طيــب اهلل ثــراه،
حاكــم إمــارة رأس الخيمــة آنــذاك ،حيــث تــم تعييــن
المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى ،الشــيخ ســلطان بــن
صقــر القاســمي ،طيــب اهلل ثــراه ،نائــب الحاكــم
رئيســا لدائــرة اآلثــار والمتاحــف ،والتــي
آنــذاك،
ً
كان مركزهــا ومقــر إدارتهــا ،متحــف رأس الخيمــة
الوطنــي.
تولــت الدائــرة علــى عاتقهــا منــذ تأسيســها العديــد
مــن المهــام ،كإجــراء المســوحات والحفريــات األثريــة،
بالتعــاون مــع بعثــات التنقيــب األثــري ،والحفــاظ علــى
المواقــع األثريــة القديمــة ،وصيانتهــا ،وحفــظ اآلثــار،
وعرضهــا فــي المتحــف الوطنــي للجمهــور .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تقــوم الدائــرة بإجــراء الدراســات والبحــوث
األثريــة ،وتوثيقهــا ،وتعريــف مختلــف شــرائح وفئــات
المجتمــع بحضــارة إمــارة رأس الخيمــة وماضيهــا
العريــق الموغــل فــي القــدم ،وذلــك عــن طريــق
إقامــة المعــارض ،والفعاليــات التراثيــة ،والنــدوات،
والمحاضــرات التاريخيــة.

وبعــد تولــي صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر
القاســمي ،حفظــه اهلل ،مقاليــد الحكــم فــي إمــارة
رأس الخيمــة ،وبتوجيهــات مــن ســموه ،تــم تطويــر
الهيــكل التنظيمــي لدائــرة اآلثــار والمتاحــف ،وإضافــة
بعــض اإلدارات والوحــدات التخصصيــة؛ كمــا تــم
وضــع األطــر االســتراتيجية للدائــرة ،وصياغــة رؤيتهــا،
ورســالتها ،وأهدافهــا ،وقيمهــا ،لترتبــط وتتماشــى مــع
إســتراتيجية الحكومــة.
حصن رأس الخيمة..
يرجــع تاريــخ الحصــن ،إلــى القــرن التاســع عشــر خــال
االحتــال البريطانــي ،ويبيــن ذلــك صــورة بــرج المراقبــة،
علــى الخرائــط التــي رســمها الجنــود البريطانيــون عــام
 1809أثنــاء الغــزو علــى مدينــة رأس الخيمــة.
فــي عــام  1948اتخــذ المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى،
الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي ،حاكــم البــاد
آنــذاك ،الحصــن مقــ ًرا إلقامــة األســرة الحاكمــة
وديوا ًنــا للحكــم .وفــي عــام  1964اتخــذ الحصــن
مق ـ ًرا لمديريــة شــرطة رأس الخيمــة ،وبعدهــا تحــول
الحصــن إلــى ســجن مركــزي.
فــي عــام  1984أمــر المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى،
الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي ،أن يُتخَ ــذ مــن
الحصــن مقـ ٌر لمتحــف رأس الخيمــة الوطنــي ،وافتتــح
المتحــف رســم ًيا فــي عــام 1987م.

إفطـار عائلي في مطعم ميزي
اســتمتع ببوفيــة إفطــار رمضانــي منــوع فــي مطعــم
ميــزي ،والــذي يعــد مــن أفضــل المطاعــم فــي رأس
الخيمــة حســب موقــع تريــب أدفايــزور .يمكنــك دعــوة
العائلــة واألصدقــاء حــول إفطــار شــهي مــن ألــذ
األطبــاق مــع مشــروبات رمضــان التقليديــة.
الســعر  144 :درهــم للشــخص ،وللحجــوزات  30شــخص
أو أكثــر هنــاك أســعار خاصــة تبــدأ مــن  127درهــم
للحجز072030000 :
أفطــار منــوع في مطعــم بوديــوم
يقــدم لكــم مطعــم بوديــوم ،دبــل تــري هيلتــون رأس
الخيمــة ،بوفيــة إفطــار متنــوع مــن محطــات الطهــي
الحيــة ،إلــى جانــب بوفيــه مــن الحلويــات و مشــروبات
رمضــان التقليديــة.
الســعر 92 :درهــم للشــخص ،و للحجــوزات ل 30
شــخص أو أكثــر هنــاك أســعار خاصــة تبــدأ مــن 80
درهــم للشــخص الواحــد.
للحجز .072260666 :
شجــــع منتخبك المفضل
يمنحكــم منتجــع وســبا دبــل تــري مــن هيلتــون جزيــرة المرجــان،
ـجع منتخبكــم المفضــل بأعلــى صــوت فــي مســبح
الفرصــة لتشـ ّ

المرجــان ،حيــث يمكنكــم متابعــة أدق تفاصيــل المباريــات علــى
الشاشــات الكبيــرة ،مــع تنــاول مشــروباتكم المفضلــة أو االســتمتاع
بالشيشــة العائمــة .وأنتــم علــى موعــد مــع عــدد مــن البرامــج
الترفيهيــة الح ّيــة ،خــال الفتــرة مــا بيــن المباريــات ،مثــل عــروض
امســح واربــح ،والعــروض الترويجيــة المذهلــة علــى المشــروبات
لالستفسار والحجز+97172030000 :
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سياحــة

وجهتـي

قربص...
زينة عبود

هــل جربــتَ قفــزات الــروح طربـ ًا ....هــو ذاك االنتشــاء العميــق حتــى ثمالــة الفــرح ،وأنــت تتجــول فــي قبــرص تهمــس
لــك الجــدران بالعطــر ،وتترنــح الخطــوة علــى موســيقى الجمــال ،هنــا غمــزة ورد ،وهنــا قبلــة مــن نســمة هــواء عبــرت
علــى شــاطىء البحــر ،وهنــاك فــي المــدى الرائــع تســافر الــروح فــي طمأنينــة الخلــود حيــث االتســاع يأخــذك نحــو
قصــص الخرافــة.
تُعــد قبــرص ثالــث أكبــر جزيــرة ضمــن القســم الشــرقي
للبحــر األبيــض المتوســط .ولكونهــا تتمتــع بعضويــة
كاملــة ضمــن االتحــاد األوروبــي ،تُجســد قبــرص أقــرب
الوجهــات األوروبيــة إلــى منطقــة دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،وبفضــل مــا تتميــز بــه مــن تاريــخ وإرث عريــق
ضــارب فــي القــدم ،توفــر الجزيــرة للمســافرين الدولييــن
فرصــة اســتثنائية الختبــار مجموعــة متنوعــة مــن
النشــاطات الخارجيــة ،والوجهــات الطبيعيــة الخالبــة،
ومناطــق االســترخاء التــي تفيــض بالهــدوء والســكينة،
جنبـاً إلــى جنــب مــع جــوالت االستكشــاف الثقافــي ضمــن
كافــة أنحــاء الجزيــرة والتــي تجــري علــى مــدار العــام.
تشــكل قبــرص المــاذ المثالــي لالســترخاء وقضــاء
عطــات نهايــة األســبوع الطويلــة علــى شــواطئها
الحائــزة علــى شــهادة العلــم األزرق األوروبيــة ،والمعتــرف
بهــا عالميــاً مــن قبــل مؤسســة التعليــم البيئــي (،)FEE
إذ تســتغرق الرحلــة إليهــا حوالــي  4 – 3ســاعات
بالطائــرة ،فيمــا تشــتهر الجزيــرة بمياههــا الصافيــة
بفضــل اإلدارة البيئيــة المناســبة ،وتقــدم العديــد مــن
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الخدمــات الصحيــة وخدمــات اإلنقــاذ ،فضــ ً
ا عــن
تســهيل الخدمــات المناســبة للوافديــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة.
عــاوة علــى ذلــك ،تتلقــى جزيــرة قبــرص علــى نحــو
مســتمر أرقــى الجوائــز وأعلــى التصنيفــات لجــودة
الميــاه وســامتها ،فقــد حافظــت شــواطئها علــى
تصنيفهــا األول كأنظــف ميــاه للســباحة فــي أوروبــا عامـاً
بعــد عــام وبدرجــة ثابتــة بلغــت  ،% 100وفــي إطــار ســعيها
لتوفيــر تجريــة ســياحية ال تنســى لضيوفهــا ،تحــرص
منظمــة الســياحة القبرصيــة ( ،)CTOالمســؤولة عــن
تنظيــم الفعاليــات الســياحية والحمــات الترويجيــة
ضمــن جمهوريــة قبــرص ،علــى تشــجيع ودعــم المنشــآت
الســياحية لتوفيــر التســهيالت والمرافــق المناســبة
للســياح مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،حيــث تضــم
الجزيــرة  47شــاطئاً ،يوفــر  26منهــا مرافــق مالئمــة
تمامــاً لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،بينمــا تتيــح
الشــواطئ الـــ 21الباقيــة مرافــق مالئمــة جزئيــاً.
وهنا نبرز خمس شواطئ خالبة في قبرص:
شاطئ نيسي ،آيا نابا:
يمتــد شــاطئ "نيســي" علــى مســاحة تقــارب 600
متــراً مــن شــاطئ آيــا نابــا هــو وجهــة مفعمــة بالحيــاة
والحركــة .إذ يجــذب خليــج الرمــال الذهبيــة الكثيــر
مــن الــز ّوار والســياح ،كمــا يتميــز بميــاه ضحلــة هادئــة،
وســاحل ينبــض بأجــواء حافلــة بالموســيقى والحفالت
وأركان المشــروبات التــي تجعلــه خيــاراً مثاليــا ًلعشــاق
هــذه األجــواء .ويتمتــع الشــاطئ بالكثيــر مــن الجهــات
التــي تمنــح زواره إمكانيــة ممارســة الرياضــات المائيــة
المختلفــة ،مــن الغــوص وغيرهــا ،إلــى جانــب أماكــن
اإلقامــة الرائعــة والمطاعــم واألكشــاك.

خليج كونوس ،آيا نابا:
يشــكل الخليــج الــذي يعتبــر واحــداً مــن أجمــل المواقــع
وأكثرهــا ســحراً فــي الجزيــرة جــزءاً مــن فردوســها األخــاذ،
ويمتــد علــى طــول  200متــراً ،كمــا يتمتــع بموقــع مميــز يبعــد
عــن منتجــع آيــا نابــا المعــروف  4كــم .ويشــتهر الخليــج برماله
الناعمــة ومياهــه الصافيــة ،وموقعــه المثالــي المحمــي مــن
الريــاح العاتيــة .أمــا الطريــق المــؤدي لهــذا الموقــع الســاحر
فيمــر عبــر مســاحات خضــراء جميلــة تزينهــا أشــجار
الصنوبــر ،وبإطاللــة تخطــف األنفــاس مــن األعلــى.

خليج فيج تري ،بروتاراس:
اكتســب شــاطئ "بروتــاراس" الــذي يعــرف أيضـاً باســم
خليــج "فيــج تــري" ،شــعبية واســعة علــى مــر الســنين لما
يتمتــع بــه مــن رمــال ذهبيــة ناعمــة وميــاه نقيــة صافيــة.
وقــد ســمي كذلــك تيمنــاً بشــجرة التيــن الوحيــدة

شاطئ ماكرونيسوس ،آيا نابا:
يضــم هــذا الشــاطئ مجموعــة خالبــة مــن ثالثــة خلجــان
ســاحرة تمتــد فــي اتجاهــات مختلفــة :الغــرب والجنــوب
الغربــي والجنــوب الشــرقي .حيــث يقــع الخليــج الممتــد
باتجــاه الجنــوب الغربــي ضمــن منطقــة محميــة خاصــة

والمنعزلــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الســابع عشــر.

تابعــة لشــبكة "ناتــورا  " 2000المعنيــة بالمواقــع األوروبيــة
الطبيعيــة ذات القيمــة التراثيــة الكبيــرة .ويمكــن للســياح
زيــارة موقــع "ماكرونيســوس" األثــري العريــق الموجــود فــي
منطقــة الشــاطئ ،أو التنــزه نحــو الشــرق باتجــاه شــاطئ فاثيــا
جونيــا ،أو نحــو الغــرب وصــوالً إلــى شــاطئ آيــا ثــكال.
خليج الرا ،بافوس:
ً
يعــد هــذا الخليــج واحــدا مــن الخلجــان النائيــة ،ويقــع
ضمــن منطقــة شــبه جزيــرة "أكامــاس" المحميــة ،كمــا
يشــتهر شــاطئ "الرا" بوجــود الســاحف الخضــراء التــي
تأخــذه كموقــع مثالــي للتعشــيش .ويتميــز الشــاطئ الممتــد
علــى مســاحة واســعة تأخــذ شــكل حــدوة الحصــان برمالــه
الذهبيــة الناعمــة والمناظــر الطبيعيــة الخالبــة التــي تحيــط
بــه لتجعــل منــه منطقــة آســرة الجمــال قــرب الميــاه الصافيــة
النقيــة .ونظــراً لموقعــه النائــي فــإن الذهــاب إليــه يتطلــب
وســيلة نقــل ،ومــع عــدم وجــود مرافــق خدميــة قريبــة يعتبــر
هــذا الخليــج مــاذاً مثاليــاً لمحبــي العزلــة والســكينة.

معلومات عن قبرص

ـــــــــــ

ֺ ֺقب ــرص ه ــي ثال ــث أكب ــر جزي ــرة ف ــي البح ــر
األبي ــض المتوس ــط حي ــث تبل ــغ مس ــاحتها
حوالي  9.250كم مربع.
ֺ ֺتتمتّع جزيرة قبرص بالمناخ المعتدل حيث
يكون فصل الصيف جاف ًا بينما فصل الشتاء
يمت ــاز باالعت ــدال ،وتظه ــر الش ــمس ف ــي هذه
الجزيرة  300يوم في السنة.
ֺ ֺالعمل ــة المس ــتخدمة ف ــي قب ــرص ه ــي
اليورو،ويت ــم قب ــول بطاق ــات االئتم ــان ،كم ــا
يوجد هناك أجهزة الصراف اآللي في جميع
المدن الرئيسية والعديد من القرى.
ֺ ֺتوجد شبكة حديثة وممتدة من الطرق،وعادة
م ــا تك ــون عالم ــات الطري ــق باليوناني ــة
واإلنجليزية ،والقيادة على اليسار.
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