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محمد عبداللطيف جميل

رائد رّواد األعمال العرب
حممد عبداللطيف جميل، رائد رّواد الأعمال يف 

ال�صعودية والعامل العربي، اأ�صبح اأيقونة للنجاح وقدوة 
بارزة يحتذي بها رجال الأعمال العرب، يحتل دائمًا 
مركزًا متقدمًا بني قائمة اأغنياء ال�صعودية، فهو رابع 
اأغنى رجال الأعمال ال�صعوديني بعد الوليد بن طالل 
و�صالح كامل وعبدالرحمن اجلري�صي، برثوة تقدر بـ 

4 مليار دولر.

18
أسعار النفط 

الرابحون والخاسرون
نقلت بلومربغ عن بنك اأمريكا )بنك اوف امريكا( اأن 

تراجع اأ�صعار النفط حفزت واحدة من اأكرب عمليات 
نقل الرثوة يف التاريخ الب�صري.

28
االستثمار في النساء، العالم ما 

يزال متحيزًا !
لبد اأننا غافلون عن حقيقة اأن املراأة ما تزال متاأخرة 

باأ�صواط كبرية عن الرجل يف جمالت كثرية، وهنا 
نتحدث عن التكنولوجيا، والعلوم، وعامل الأعمال، 

ن�صبة املراأة ظلت متدنية قيا�صًا بفعالية ودور الرجل.

34
هل تنتهي الهيمنة األسطورية 

للدوالر
اإذا كانت القوى املهيمنة جيدة يف �صيء فهو يف 

ال�صتقرار الذي ي�صود الأنظمة التي تهيمن عليها.

38
الصورة ليست كلها سوداء!
القت�صاد الأمريكي يك�صب بينما اجلميع يتفرج

“اإن اأي نوع من الأعمال )اأو القت�صاد( �صيكون فقريًا 
اإذا مل ينتج �صوى املال”  هرني فورد 

44
فيشال ماهتاني

ما هو السبب األول للنجاح؟
يبدو الرئي�س التنفيذي ل “براي�س جلوبال جروب 

“ في�صال ماهتاين، واحدًا من رّواد الأعمال الذين 
اأبدعو الفر�صة التي يريدونها. مل يكن تاأ�صي�س 

متجر لبيع الأدوات املكتبية بالتجزئة عرب الإنرتنت 
بالأمر ال�صهل، لأن اأحد ما مل يعتد على هذا النوع 

من البيع، ورمبا كان هذا الأمر ال�صبب الأول 
للنجاح.

50
 QNB يختم 2015 بصاف أرباح 

3,1 مليار دوالر  
توا�صل جمموعة QNB تقدمها كواحدة من اأهم 

املوؤ�ص�صات امل�صرفية يف املنطقة، فاملجموعة متتلك 
خربات عالية اأتاحت لعمالئها اأعلى العوائد. 

واأ�صبحت حتظى باأعلى الت�صنيات الئتمانية ومالءة 
راأ�س املال.

54
منظمة الرؤساء الشباب 

“YPO” تقدم 16 نصيحة للرّواد 
في 2016

“يجب اأن تثق باحل�س الداخلي لديك، واأن توؤمن مبا 
متلك من قيم، واأن تقدم �صعورًا حقيقيًا للجميع باأن 

ما تقدمه هو الأف�صل”.

34
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58
6 منصات عربية تحدث ثورة 

في عالم المأكوالت
�صهد العامان املا�صيان نقلة نوعية يف قطاع 

الأطعمة واملاأكولت باملنطقة مع ظهور بع�س 
ال�صركات النا�صئة التي ابتكرت �صمات متطورة 

لطريقة اأكل املواطن العربي من طلب اأطعمة 
مطهوة منزليا بدل من اأكل املطاعم وعمل طلبات 

البقالة اأونالين اإىل خدمات حجز املطاعم 
اإليكرتونيًا وتو�صيل اأطعمة وم�صروبات من مطاعم 

خمتلفة يف الطلب الواحد.

62
أفضل الطرق لجعل عالمتك 

التجارية أكثر انتشارًا
اعتماد الب�صاطة يف تطوير وت�صويق العالمة 
التجارية اأهم عن�صر يف و�صولها اإىل عموم 

الأ�صواق، هذا ماتوؤكده اأهم جهات البحث 
وال�صت�صارات العاملية املتخ�ص�صة يف ت�صميم 

وتطوير العالمة التجارية.

64
هل يتغير العالم إلى األفضل 

فعاًل؟ 
يف اأكرث الحيان يحمل العامة، وحتى املتعلم منهم، 

اأفكارًا م�صوهة عن العلوم والتكنولوجيا. لكن اأكرث 
ما يزعج، يف هذه اليام، راأيهم اخلاطئ يف اأننا 

نعي�س يف ع�صر تكنولوجي مميز وان العامل يتغري 
ب�صرعة.

68
رفيعة المال تستخدم مشروعها 

54 إيست لمساعدة رواد األعمال 
 roundup منذ البداية كان هدفنا يف م�صروع“

متكني رواد الأعمال الآخرين من حتقيق 
اأحالمهم”.

70
مايكروسوفت تكشف عن جهازها 

Surface Pro 4 الجديد
ك�صفت مايكرو�صوفت موؤخرًا عن اإ�صدارها اجلديد 
من الأجهزة اللوحية Surface Pro 4 الذي و�صف 

باأنه اجلهاز اللوحي الذي ميكن اأن يحل حمل 
احلا�صب املحمول.

72
انتبه، قد يكون هاتفك 

أو حاسبك أو ساعتك مصدرًا 
للخطر!

ل بّد اأن اخل�صومات املغرية والتنزيالت الرائعة التي 
تعر�صها حمالت الأجهزة والأدوات التقنية قد دفعتك 
اإىل تغيري هاتفك الذكي اأو لوحك الرقمي وا�صتبداله 
بجهاز جديد. اأو رمبا كنت حمظوظًا وتلقيته كهدية. 

اأيًا كان احلال، �صواء ا�صرتيت جهازك اأو اأهداك 
اإياه �صديق عزيز، يجدر بك اأن تتعّرف على طريقة 

الإعتناء باأجهزتك التقنية واحلفاظ عليها من التلف.

76
كونوا أكثر ذكاًء 

الصحة نمط حياة وليست حمية 
غذائية 

الكثري منا و�صل اإىل مرحلة يريد فيها خ�صارة الوزن 
ب�صرعة حتى يالئمه هذا اللبا�س اأو لن�صبح اأكرث 
ر�صاقة يف يوم مهم بالن�صبة له، فنبحث عن هذه 

“احلّبة ال�صريعة” التي �صت�صاعدنا يف التخل�س من كل 
هذه الكيلوغرامات الزائدة ب�صهولة و�صرعة.

78
لماذا يتزايد عدد زوار العيادات 

التجميلية ؟ 
يتجه الكثري من النا�س اإىل عيادات الطب التجميلي 

بحثًا عن املزيد من اإر�صاء النف�س واحلفاظ على 
مظهر اأكرث جماًل، وتفر�س اأمناط احلياة اجلديدة 

املزيد من ال�صغوط على من لهم دور اأكرب يف احلياة 
العامة من امل�صاهري ورجال الأعمال واأ�صحاب، 

وتتفوق الن�صاء يف زيارة عيادات التجميل عن الرجال‘ 
على الرغم من تزايد عدد الرجال الباحثني عن �صكل 

اأف�صل لنف�س الأ�صباب.

80
بعد 38 عامًا فيلم “بالنسبة لبكرا 

شو” يحطم األرقام القياسية
 زياد الرحباين وح�س ال�صا�صة اللبنانية... َع بيا�س!
يف 13 كانون الثاين )يناير( 2016، ُطرح العر�س 

الأول لفيلم »بالن�صبة لبكرا �صو؟« )1978( يف 
ال�صالت اللبنانية. قبل هذا التاريخ لي�س كما بعده. 

عر�س م�صرحية زياد الرحباين التي ناهز عمرها 
38 عامًا على ال�صا�صة الكبرية، كان حتديًا كبريًا، 

خ�صو�صًا اأّن الأجيال األفتها من دون �صورة، وحفظتها 
عن ظهر قلب.

84
فيراري تكّرم الشرق األوسط 

 Deserto Rosso بفيلم
اأنتجت فرياري فيلمًا يحمل ا�صم »ديزرتو 

رو�ّصو«Deserto Rosso  )ال�صحراء احلمراء باللغة 
الإيطالية( حر�س من خالله امل�صّنع الإيطايل على 
اإبداء تقديره واإجالله للجمال الباهر الذي تتحّلى 

به ال�صحراء العربية باألوانها وامتداداتها ال�صا�صعة 
وتعرجاتها املن�صابة.
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يف هذه الأيام التي ت�صهد تع�صرًا ماليًا و�صعوبة 
يف الئتمان، تتطلع ال�صركات ال�صغرية اإىل 

م�صادر متاحة من اأجل التمويل. �صحيح اأن 
املخاطر عالية، لكن العائدات عالية اأي�صًا.  

غري اأن حلول التمويل تبقى صعبة املنال. 
يف الأزمات تعود م�صكلة التمويل اإىل ال�صدارة، 

خا�صة فيما يتعلق بال�صركات النا�صئة ورواد 
الأعامل اجلدد، قبل �صنتني كان من املمكن 

احلديث مع اأي موؤ�ص�صة مالية يف مو�صع متويل 
لأفكار اأو �صركات جديدة، وكان من املمكن 

عقد اتفاق ي�صفر عن انطالق �صركة، الفرق اأنه 
قبل �صنتني كان �صعر برميل النفط قرابة 100 

دولر، اأما اليوم فهو يجاهد للبقاء عند م�صتوى 
30 دولرًا. 

ل�صك اأن ال�صورة اختلفت كثريًا، يبدو اأن 
اأ�صحاب امل�صاريع �صيكونون حمظوظني اإذا 

وجدوا م�صرفياً ي�صتمع اإليهم، فعمليات 
الئتمان �صتكون اأ�صعب واملوؤ�ص�صات املالية 

حتى تلك التي متلك �صيولة وافرة لي�صت على 

ا�صتعداد للدخول يف خماطر حمتملة، فالأ�صواق 
اأي�صاً لت�صجع على الإنطالق. 

هذا ماهو �صائد يف ال�صرق والغرب ولكنه اأقل 
�صطوة يف الغرب عما هو احلال عندنا، ففي 

اأمريكا �صهدنا انطالق اأهم ال�صركات العاملية 
يف اأيام كان �صعر برميل النفط اأقل من 10 

دولرات يف الثمانينات، وكانت الأزمات املالية 
على اأ�صدها. 

من يراقب ويقراأ التاريخ والتجارب يالحظ اأن 
الأزمات تخلق الفر�ص.

رمبا لن يكون لهذا الكالم �صدى وقد لي�صتمع 
اإليه اأحد يف اأيام نعي�ص �صعور الأزمة، واملوؤ�صف 

اأننا نعي�ص هذا ال�صعور على نحو م�صخم، 
فال�صيولة تفي�ص يف خزائن البنوك، اإىل درجة 
اأنها لتعرف كيف ت�صتفيد منها، نتائج البنوك 

يف املنطقة كانت جيدة يف العموم.   
يف ظل عدم وجود قرو�ص م�صرفية اأو 

ت�صهيالت ائتمانية، تلجاأ العديد من ال�صركات 
ذات الر�صملة املتو�صطة اإىل �صوق ال�صندات من 

اأجل التمويل. 
 يف اأملانيا مثاًل، مت ا�صتبعاد ال�صركات ال�صغرية 
جدًا التي لي�ص لها �صجل من املخاطر من �صوق 

الئتمان متامًا. وملعاجلة هذه امل�صكلة، قامت 
بور�صة �صتوتغارت باإن�صاء ر�صيف لل�صندات 

خا�ص بال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، ووفرت 
اإ�صدارات يف نطاق 25 – 150 مليون يورو. اإذا 

ذهبنا اإىل اأمريكا، جند اأن اإ�صدار ال�صندات 
اأمر طبيعي، ولكن و�صط اأوروبا ما يزال يركز 

على التمويل امل�صريف.
باملخت�صر هناك حلول يف دول العامل لتجاوز 

عدم توفر ال�صيولة، ولكننا لجند اأية مرونة يف 
التمويل عندنا، على الرغم من وجود ع�صرات 

برامج التمويل لالأعمال ال�صغرية، ولكنها 
تبقى �صعيفة الفاعلية يف غياب بيئة اقت�صادية 

معززة بالقوانني واحللول. 

رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن

في أيام األزمات ماذا
تفعل الشركات الناشئة؟

8
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متكنت جمارك دبي من اجتياز متطلبات 
اعتماد اأحدث اإ�صدارات نظام )كوبت 

5( املرموق عامليًا، وذلك باعتمادها 

من قبل جمعية تدقيق و�صبط نظم 
املعلومات »اآيزاكا –ISACA«، ومقرها 

الوليات املتحدة الأمريكية، والتي تعترب 
اأعلى جهة اعتماد دولية يف جمال اأف�صل 

املمار�صات اخلا�صة بحوكمة تقنية 
املعلومات.

ومتكنت الدائرة من اجتياز العتماد 
يف وقت قيا�صي لمتالكها م�صتوى 
ان�صجام عاليًا يف مواءمة معايري 

اإطار العمل مع عملياتها واأنظمتها 
واإجراءاتها الداخلية.

واأ�صادت جمعية تدقيق و�صبط 
املعلومات )اإيزاكا(، وفقًا لتقرير 

العرتاف العاملي بتطبيقات معيار 
كوبت املعتمدة عرب العامل، بتبني 

جمارك دبي ملعايري اإطار عمل كوبت 5، 
واعتبارها من اجلهات احلكومية الأوىل 
عامليًا لكون هذا الإطار م�صدرًا �صاماًل 

يحمل توجهًا يف الريادة العاملية.
وبت�صجيلها لهذا الإجناز العاملي، 

تعد جمارك دبي اأول جهة حكومية 

يف الدولة، واأول دائرة جمركية على 
م�صتوى ال�صرق الأو�صط التي ت�صتكمل 

كافة متطلبات العتماد اخلا�صة 
 )COBIT 5 ( لأحدث اإ�صدار من نظام

كاإطار عمل حلوكمة تقنية املعلومات.
ويحمل تطبيق اجليل اجلديد من )كوبت 

5( العديد من امليزات من �صمنها رفع 

كفاءة وعائدات ال�صتثمار يف جمال تقنية 
املعلومات، واإيجاد روؤية وا�صحة و�صاملة 

تخدم �صنع القرار، وتوفري منهج اأكرث 
و�صوحًا وتركيزًا لتقدمي خدمات الأعمال 

وزيادة العائد على ال�صتثمار.

وقعت وزارة الكهرباء العراقية م�صروعًا 
لزيادة الطاقة الكهربائية مع �صركة 
»جرنال اإلكرتيك« الأمريكية بقيمة 

اأكرث من 328 مليون دولر، ويهدف 
اإىل امل�صاهمة يف �صد النق�ص يف هذا 

القطاع خ�صو�صًا خالل ف�صل ال�صيف.
وجاء يف البيان  الر�صمي وفقًا لوكالة 

فران�ص بر�ص اأن »مهمة امل�صروع الذي 
تقدر قيمته باأكرث من 328 مليون 

دولر، لن تقت�صر على اإدامة وزيادة 
الكهرباء يف العراق بحوايل 700 

ميغاواط يف فرتة الذروة يف ال�صيف 
فقط، بل �صت�صمن احل�صول على اأعلى 
قدرة لتوليد الكهرباء املتوفرة يف جميع 

اأنحاء العامل«.
ويعتمد العراقيون يف املناطق ال�صكنية 

واملوؤ�ص�صات احلكومية ب�صكل �صبه كامل 
على مولدات حملية منذ �صنوات، 

وكانت البنى التحتية الكهربائية يف 
العراق قد ت�صررت اإثر الغزو الأمريكي 
يف 2003. وتتعر�ص هذه املن�صاآت منذ 

ذلك الوقت بانتظام لهجمات من 
جمموعات م�صلحة، ل �صيما تنظيم 

الدولة الذي ي�صيطر منذ يونيو 2014 
على مناطق وا�صعة يف �صمال وغرب 

البالد.

»اكسيوم« تطرح مشــروع لزيــادة الطاقــة الكهربائيــة عراقي أميركي
هاتف هواوي ميت 8 

في اإلمارات
طرحت اكسيوم، الشركة المتخصصة 

في بيع وتوزيع الهواتف المتحركة 
في المنطقة، الهاتف الذكي 

المرتقب »هواوي Mate 8« في 
متاجرها بدولة اإلمارات.

ويزخر الهاتف »هواوي ميت 8« 
بالمواصفات المهمة والمزايا 
المثيرة، وهو يرتقي بالشكل 

والمظهر اللذين اتسمت بهما 
سلسلة هواتف Mate من هواوي 
إلى مستوى جديد؛ إذ يأتي بشاشة 

نشطة تعمل بالوضوح العالي 
الكامل )FHD( بقياس 6 بوصات، 

وتصميم فائق النحافة.
 عالوة على قارئ بصمة أسرع وأكثر 

تطورًا واعتمادية. ومن المنتظر أن 
ُيحدث هذا الهاتف نقلة نوعية تثري 
تجربة المستخدمين المحبين لتقنيات 

االتصاالت المتقدمة، كما يتسم 
الهاتف بشاشة تمتد إلى الحواّف 

وصورة زاهية األلوان وقدرات 
تقنية واضحة، كما يمكن أن يشغل 

شريحتي اتصال.
 وبالرغم من المساحة األوسع 

للشاشة، فإن الجهاز يأتي بتصميم 
مدمج أكثر مقارنة بالطرز السابقة، 

إذ تبلغ سماكة حافته 7.9 مليمترات 
ويزن 185 غرامًا فقط. وتجعل تقنية 

القطع الماسي المبتكرة الهاتف 
Mate 8 يبدو عند النظر إليه أقل 

حجمًا من المنتجات األخرى.

ت�صتعد �صركة »ني�صان موتورز« لإ�صتدعاء حوايل 930 األف من �صيارات ني�صان 
األتيما، لإ�صالح عيب حمتمل يف �صقاطة غطاء غرفة املحرك، وهي املرة الثالثة 
منذ عام 2014، التي ت�صتدعي فيها �صركة �صناعة ال�صيارات اليابانية مركبات 

ملعاجلة هذه امل�صكلة.
وقالت ال�صركة اإن ال�صيارات، التي ي�صملها ال�صتدعاء هي تلك التي مت اإنتاجها 

يف الفرتة من 2013 اإىل 2015، م�صيفة اأن العيب، الذي تريد اإ�صالحه ميكن اأن 
يت�صبب يف اإنفتاح غطاء غرفة املحرك فجاأة اأثناء القيادة.

وتلقت الإدارة الوطنية الأمريكية ل�صالمة املرور على الطرق ال�صريعة -التي قالت 
اإن ال�صتدعاء ي�صمل 846 األف �صيارة يف الوليات املتحدة- �صكاوى من مالكني 

ل�صيارات األتيما انفتح فيها غطاء غرفة املحرك ب�صكل مفاجيء.
و�صكلت �صيارات األتيما حوايل 25 % من مبيعات ني�صان يف الوليات املتحدة العام 

املا�صي، وقالت ني�صان اإن الإ�صالحات، التي اأجرتها يف ال�صتدعاءات ال�صابقة، 
رمبا مل تكن ناجحة ب�صكل منا�صب لإزالة عامل اخلطر على ال�صالمة، واأن وكالءها 
�صيقومون باإبدال �صقاطة غطاء غرفة املحرك باأخرى جديدة بدءًا من هذا ال�صهر.

16 مليار درهم فائض تجارة 
اإلمارات مع دول »التعاون«

بوقت قياسي.. جمارك دبي تجتاز متطلبات نظام »كوبت 5«

حقق امليزان التجاري لدولة الإمارات مع دول جمل�ص التعاون اخلليجي فائ�صًا 
مقداره 15.949 مليار درهم خالل الن�صف الأول من العام املا�صي 2015، حيث 

بلغت قيمة ال�صادرات واإعادة الت�صدير من الدولة اىل بقية دول املجل�ص 38.949 
مليار درهم من اجمايل جتارة الدولة البينية مع الدول اخلم�ص والبالغة 53.050 

مليار درهم.
و�صكلت جتارة دولة الإمارات غري النفطية مع دول جمل�ص التعاون اخلليجي ما 

ن�صبته 9.9 % من اإجمايل التجارة اخلارجية للدولة خالل الأ�صهر ال�صتة الأوىل 
من عام 2015 وجاءت اململكة العربية ال�صعودية يف املركز الأول يف جمموع ترتيب 

قيم التجارة ال�صلعية الكلية غري النفطية وبقيمة اجمالية قدرها 21.2 مليار درهم 
مقابل 17.5 مليار ردهم خالل الفرتة ذاتها من عام 2014.

وتلتها فــي املرتبة الثانية �صلطنة عمان، حيــث بلغت قيمة املبادلت التجارية ما 
مقداره 12.3 مليار درهم خالل الن�صف الول من 2015 مقابل 12.9 مليار درهم 

للفرتة ذاتها من 2014 وبن�صبة انخفــا�ص 4.6 %.
بينما جاءت قطر يف املرتبة الثالثة، حيث بلغت قيمة املبادلت التجارية معها خالل 

الن�صف الأول من العام املا�صي 7.6 مليارات درهم وقد بلغت قيمة ال�صادرات 
الإماراتية اىل قطر خالل الفرتة املذكورة 2.790 مليار.

وحلت الكويت يف املرتبة الرابعة بواقع 7 
مليارات درهم، حيث بلغت قيمة ال�صادرات 
الإماراتية اىل الكويت خالل الن�صف الول 

من 2015 حوايل 3.181 مليارات درهم 
وال�صلع املعاد ت�صديرها 2.645 مليار 

درهم، وجاءت مملكة البحرين يف املرتبة 
اخلام�صة يف قائمة املبادلت التجارية لدولة 

الإمارات مع بقية دول املجل�ص بواقع 5 
مليارات درهم.

نيسان: استدعاء 930 ألف 
سيارة ألتيما إلصالح عيب

اأعلنت هيئة ال�صارقة لال�صتثمار 
والتطوير )�صروق( عن تاأ�صي�ص �صركة 

»عمران العقارية« للتطوير العقاري 

يف الإمارة عرب �صراكة مع »اإعمار 
العقارية« و�صركة »اإيجل هيلز« التي 

تتخذ من اأبوظبي مقرًا لها.
 وتهدف هذه ال�صراكة اإىل تعزيز 
التعاون امل�صرتك بني الأطراف، 

وتو�صيع ال�صتثمارات يف القطاعات 
القت�صادية واحليوية باإمارة ال�صارقة، 

و�صرتكز »عمران العقارية« مبوجب 
التفاقية على تطوير واإدارة امل�صاريع 

العقارية يف ال�صارقة والإمارات، 
بالإ�صافة اإىل تقدمي خدمات اإدارة 

و�صيانة امل�صاريع العقارية مبا ي�صكل 
رافدًا حيويًا لنمو قطاع التطوير 

العقاري يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة.

وتاأتي ال�صركة اجلديدة حر�صًا من 
الأطراف الثالثة على تعزيز التعاون 

وتبادل اخلربات فيما بينهم يف جمال 
ال�صتثمار العقاري وتطويره باإمارة 

ال�صارقة ودولة الإمارات العربية 
املتحدة. 

ومبوجب عقد التاأ�صي�ص، ت�صتحوذ 
)�صروق( على%34  من راأ�صمال 

ال�صركة اجلديدة، فيما ح�صلت كل 
من �صركتي »اإعمار« و«اإيجل هيلز« 
على ح�ص�ص مت�صاوية تبلغ ٪33 لكل 

منهما.

»شروق« تؤسس »عمران العقارية« مع 
»إعمار« و«إيجل هيلز« 
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متكنت جمارك دبي من اجتياز متطلبات 
اعتماد اأحدث اإ�صدارات نظام )كوبت 

5( املرموق عامليًا، وذلك باعتمادها 

من قبل جمعية تدقيق و�صبط نظم 
املعلومات »اآيزاكا –ISACA«، ومقرها 

الوليات املتحدة الأمريكية، والتي تعترب 
اأعلى جهة اعتماد دولية يف جمال اأف�صل 

املمار�صات اخلا�صة بحوكمة تقنية 
املعلومات.

ومتكنت الدائرة من اجتياز العتماد 
يف وقت قيا�صي لمتالكها م�صتوى 
ان�صجام عاليًا يف مواءمة معايري 

اإطار العمل مع عملياتها واأنظمتها 
واإجراءاتها الداخلية.

واأ�صادت جمعية تدقيق و�صبط 
املعلومات )اإيزاكا(، وفقًا لتقرير 

العرتاف العاملي بتطبيقات معيار 
كوبت املعتمدة عرب العامل، بتبني 

جمارك دبي ملعايري اإطار عمل كوبت 5، 
واعتبارها من اجلهات احلكومية الأوىل 
عامليًا لكون هذا الإطار م�صدرًا �صاماًل 

يحمل توجهًا يف الريادة العاملية.
وبت�صجيلها لهذا الإجناز العاملي، 

تعد جمارك دبي اأول جهة حكومية 

يف الدولة، واأول دائرة جمركية على 
م�صتوى ال�صرق الأو�صط التي ت�صتكمل 

كافة متطلبات العتماد اخلا�صة 
 )COBIT 5 ( لأحدث اإ�صدار من نظام

كاإطار عمل حلوكمة تقنية املعلومات.
ويحمل تطبيق اجليل اجلديد من )كوبت 

5( العديد من امليزات من �صمنها رفع 

كفاءة وعائدات ال�صتثمار يف جمال تقنية 
املعلومات، واإيجاد روؤية وا�صحة و�صاملة 

تخدم �صنع القرار، وتوفري منهج اأكرث 
و�صوحًا وتركيزًا لتقدمي خدمات الأعمال 

وزيادة العائد على ال�صتثمار.

وقعت وزارة الكهرباء العراقية م�صروعًا 
لزيادة الطاقة الكهربائية مع �صركة 
»جرنال اإلكرتيك« الأمريكية بقيمة 

اأكرث من 328 مليون دولر، ويهدف 
اإىل امل�صاهمة يف �صد النق�ص يف هذا 

القطاع خ�صو�صًا خالل ف�صل ال�صيف.
وجاء يف البيان  الر�صمي وفقًا لوكالة 

فران�ص بر�ص اأن »مهمة امل�صروع الذي 
تقدر قيمته باأكرث من 328 مليون 

دولر، لن تقت�صر على اإدامة وزيادة 
الكهرباء يف العراق بحوايل 700 

ميغاواط يف فرتة الذروة يف ال�صيف 
فقط، بل �صت�صمن احل�صول على اأعلى 
قدرة لتوليد الكهرباء املتوفرة يف جميع 

اأنحاء العامل«.
ويعتمد العراقيون يف املناطق ال�صكنية 

واملوؤ�ص�صات احلكومية ب�صكل �صبه كامل 
على مولدات حملية منذ �صنوات، 

وكانت البنى التحتية الكهربائية يف 
العراق قد ت�صررت اإثر الغزو الأمريكي 
يف 2003. وتتعر�ص هذه املن�صاآت منذ 

ذلك الوقت بانتظام لهجمات من 
جمموعات م�صلحة، ل �صيما تنظيم 

الدولة الذي ي�صيطر منذ يونيو 2014 
على مناطق وا�صعة يف �صمال وغرب 

البالد.

»اكسيوم« تطرح مشــروع لزيــادة الطاقــة الكهربائيــة عراقي أميركي
هاتف هواوي ميت 8 

في اإلمارات
طرحت اكسيوم، الشركة المتخصصة 

في بيع وتوزيع الهواتف المتحركة 
في المنطقة، الهاتف الذكي 

المرتقب »هواوي Mate 8« في 
متاجرها بدولة اإلمارات.

ويزخر الهاتف »هواوي ميت 8« 
بالمواصفات المهمة والمزايا 
المثيرة، وهو يرتقي بالشكل 

والمظهر اللذين اتسمت بهما 
سلسلة هواتف Mate من هواوي 
إلى مستوى جديد؛ إذ يأتي بشاشة 

نشطة تعمل بالوضوح العالي 
الكامل )FHD( بقياس 6 بوصات، 

وتصميم فائق النحافة.
 عالوة على قارئ بصمة أسرع وأكثر 

تطورًا واعتمادية. ومن المنتظر أن 
ُيحدث هذا الهاتف نقلة نوعية تثري 
تجربة المستخدمين المحبين لتقنيات 

االتصاالت المتقدمة، كما يتسم 
الهاتف بشاشة تمتد إلى الحواّف 

وصورة زاهية األلوان وقدرات 
تقنية واضحة، كما يمكن أن يشغل 

شريحتي اتصال.
 وبالرغم من المساحة األوسع 

للشاشة، فإن الجهاز يأتي بتصميم 
مدمج أكثر مقارنة بالطرز السابقة، 

إذ تبلغ سماكة حافته 7.9 مليمترات 
ويزن 185 غرامًا فقط. وتجعل تقنية 

القطع الماسي المبتكرة الهاتف 
Mate 8 يبدو عند النظر إليه أقل 

حجمًا من المنتجات األخرى.

ت�صتعد �صركة »ني�صان موتورز« لإ�صتدعاء حوايل 930 األف من �صيارات ني�صان 
األتيما، لإ�صالح عيب حمتمل يف �صقاطة غطاء غرفة املحرك، وهي املرة الثالثة 
منذ عام 2014، التي ت�صتدعي فيها �صركة �صناعة ال�صيارات اليابانية مركبات 

ملعاجلة هذه امل�صكلة.
وقالت ال�صركة اإن ال�صيارات، التي ي�صملها ال�صتدعاء هي تلك التي مت اإنتاجها 

يف الفرتة من 2013 اإىل 2015، م�صيفة اأن العيب، الذي تريد اإ�صالحه ميكن اأن 
يت�صبب يف اإنفتاح غطاء غرفة املحرك فجاأة اأثناء القيادة.

وتلقت الإدارة الوطنية الأمريكية ل�صالمة املرور على الطرق ال�صريعة -التي قالت 
اإن ال�صتدعاء ي�صمل 846 األف �صيارة يف الوليات املتحدة- �صكاوى من مالكني 

ل�صيارات األتيما انفتح فيها غطاء غرفة املحرك ب�صكل مفاجيء.
و�صكلت �صيارات األتيما حوايل 25 % من مبيعات ني�صان يف الوليات املتحدة العام 

املا�صي، وقالت ني�صان اإن الإ�صالحات، التي اأجرتها يف ال�صتدعاءات ال�صابقة، 
رمبا مل تكن ناجحة ب�صكل منا�صب لإزالة عامل اخلطر على ال�صالمة، واأن وكالءها 
�صيقومون باإبدال �صقاطة غطاء غرفة املحرك باأخرى جديدة بدءًا من هذا ال�صهر.

16 مليار درهم فائض تجارة 
اإلمارات مع دول »التعاون«

بوقت قياسي.. جمارك دبي تجتاز متطلبات نظام »كوبت 5«

حقق امليزان التجاري لدولة الإمارات مع دول جمل�ص التعاون اخلليجي فائ�صًا 
مقداره 15.949 مليار درهم خالل الن�صف الأول من العام املا�صي 2015، حيث 

بلغت قيمة ال�صادرات واإعادة الت�صدير من الدولة اىل بقية دول املجل�ص 38.949 
مليار درهم من اجمايل جتارة الدولة البينية مع الدول اخلم�ص والبالغة 53.050 

مليار درهم.
و�صكلت جتارة دولة الإمارات غري النفطية مع دول جمل�ص التعاون اخلليجي ما 

ن�صبته 9.9 % من اإجمايل التجارة اخلارجية للدولة خالل الأ�صهر ال�صتة الأوىل 
من عام 2015 وجاءت اململكة العربية ال�صعودية يف املركز الأول يف جمموع ترتيب 

قيم التجارة ال�صلعية الكلية غري النفطية وبقيمة اجمالية قدرها 21.2 مليار درهم 
مقابل 17.5 مليار ردهم خالل الفرتة ذاتها من عام 2014.

وتلتها فــي املرتبة الثانية �صلطنة عمان، حيــث بلغت قيمة املبادلت التجارية ما 
مقداره 12.3 مليار درهم خالل الن�صف الول من 2015 مقابل 12.9 مليار درهم 

للفرتة ذاتها من 2014 وبن�صبة انخفــا�ص 4.6 %.
بينما جاءت قطر يف املرتبة الثالثة، حيث بلغت قيمة املبادلت التجارية معها خالل 

الن�صف الأول من العام املا�صي 7.6 مليارات درهم وقد بلغت قيمة ال�صادرات 
الإماراتية اىل قطر خالل الفرتة املذكورة 2.790 مليار.

وحلت الكويت يف املرتبة الرابعة بواقع 7 
مليارات درهم، حيث بلغت قيمة ال�صادرات 
الإماراتية اىل الكويت خالل الن�صف الول 

من 2015 حوايل 3.181 مليارات درهم 
وال�صلع املعاد ت�صديرها 2.645 مليار 

درهم، وجاءت مملكة البحرين يف املرتبة 
اخلام�صة يف قائمة املبادلت التجارية لدولة 

الإمارات مع بقية دول املجل�ص بواقع 5 
مليارات درهم.

نيسان: استدعاء 930 ألف 
سيارة ألتيما إلصالح عيب

اأعلنت هيئة ال�صارقة لال�صتثمار 
والتطوير )�صروق( عن تاأ�صي�ص �صركة 

»عمران العقارية« للتطوير العقاري 

يف الإمارة عرب �صراكة مع »اإعمار 
العقارية« و�صركة »اإيجل هيلز« التي 

تتخذ من اأبوظبي مقرًا لها.
 وتهدف هذه ال�صراكة اإىل تعزيز 
التعاون امل�صرتك بني الأطراف، 

وتو�صيع ال�صتثمارات يف القطاعات 
القت�صادية واحليوية باإمارة ال�صارقة، 

و�صرتكز »عمران العقارية« مبوجب 
التفاقية على تطوير واإدارة امل�صاريع 

العقارية يف ال�صارقة والإمارات، 
بالإ�صافة اإىل تقدمي خدمات اإدارة 

و�صيانة امل�صاريع العقارية مبا ي�صكل 
رافدًا حيويًا لنمو قطاع التطوير 

العقاري يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة.

وتاأتي ال�صركة اجلديدة حر�صًا من 
الأطراف الثالثة على تعزيز التعاون 

وتبادل اخلربات فيما بينهم يف جمال 
ال�صتثمار العقاري وتطويره باإمارة 

ال�صارقة ودولة الإمارات العربية 
املتحدة. 

ومبوجب عقد التاأ�صي�ص، ت�صتحوذ 
)�صروق( على%34  من راأ�صمال 

ال�صركة اجلديدة، فيما ح�صلت كل 
من �صركتي »اإعمار« و«اإيجل هيلز« 
على ح�ص�ص مت�صاوية تبلغ ٪33 لكل 

منهما.

»شروق« تؤسس »عمران العقارية« مع 
»إعمار« و«إيجل هيلز« 
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صفقة ايرانية مع شــركة ATR لشــراء 40 طائرة

آبل : معدالت بطيئة لمبيعات اآليفون منذ 2007

قال نائب وزير النقل اليراين ا�صغر 
فخرية كا�صان ال�صبت اإن ايران تزمع 
اكمال �صفقة يف اليام القليلة املقبلة 

ل�صراء 40 طائرة نقل مدنية من �صركة 
ATR الوروبية.

ويت�صمن العقد �صراء 20 طائرة ب�صكل 
موؤكد و20 اخرى اختياريًا، يذكر ان 
�صركة ATR مملوكة من قبل �صركة 

ايربا�ص الوروبية و�صركة فينميكانيكا 
اليطالية.

وكانت ايران قد وقعت يف ال�صبوع 
املا�صي وخالل الزيارة التي قام بها 

الرئي�ص ح�صن روحاين اىل فرن�صا 
وايطاليا على عقد ل�صراء 118 طائرة 
من �صركة ايربا�ص ت�صلم يف ال�صنوات 

الربع املقبلة.

اجلدير بالذكر اأن قيمة هذا 
العقد، الذي ي�صمل 73 طائرة 
ركاب بعيدة املدى و45 طائرة 

متو�صطة املدى، ترتاوح بني 10 

و11 مليار دولر، ولي�ص 25 مليارًا 
كما اعلن �صلفا، هذا وحتتاج ايران 
اىل 400 اىل 500 طائرة مدنية يف 

العقد املقبل.

قال تقرير ل�صركة »اآبل« اإنها �صهدت 
اأبطاأ منو ملبيعات الآيفون منذ طرحه 

يف الأ�صواق يف عام 2007، وقالت 
ال�صركة امل�صنفة على اأنها عمالق 

التكنولوجيا يف العامل اإنها تتوقع اأن 
حتقق مبيعاتها للربع الثاين من ال�صنة 

املالية ما بني 50 و53 مليار دولر 
امريكي، اأي اأقل من 58 مليار دولر 

من الفرتة الزمنية التي �صجلت العام 
املا�صي، وهذا يعني اأنه �صيكون اأول 

تراجع لعائدات ال�صركة منذ اإطالقها 
هاتف اآيفون.

وحققت �صركة »اآبل« عائدات يف 
الأ�صهر الثالثة لغاية 26 كانون الأول/

دي�صمرب بلغ 75.9 مليار دولر امريكي، 
كما بلغت �صايف اأرباحها 18.4 مليار 

دولر امريكي، وهذا هو اأعلى معدل 
لالأرباح ي�صجل لل�صركة على الإطالق.

وقال توم كوك الرئي�ص التنفيذي 
ل�صركة«اآبل« اإن »هذه الأرباح تعود 

ملبيعات الآيفون وهاتف الآيفون وتلفاز 
اآبل«، بينما اأ�صار املدير املايل لل�صركة، 

لوكا ماي�صرتي، اإىل اأن ال�صركة تعمل 
يف ظل »بيئة اقت�صادية �صعبة للغاية«.

أظهرت بيانات وزارة المالية 
الصينية، ارتفاع عجز الميزانية في 

2015، في ظل زيادة اإلنفاق 
لتخفيف أثر التباطؤ االقتصادي، 

في حين نمت اإليرادات 
الحكومية بأقل نسبة مئوية في 

27 عاًما.
وقال موقع الوزارة على اإلنترنت 

إن اإلنفاق زاد 15.8 % عن 
2014، في حين نمت اإليرادات 

8.4 % ليبلغ العجز 2.355 تريليون 
يوان )358 مليار دوالر(. واألرقام 

قابلة للتعديل.
كان عجز الميزانية الصينية 1.31 
تريليون يوان في 2014 أي أقل 

من نصف العجز المسجل في 
العام الماضي. وينال التباطؤ من 
دخل الحكومة حيث سجل النمو 
االقتصادي في العام الماضي 

أقل وتيرة له منذ 1988.
وقالت الوزارة التي لم تذكر 

أرقام ديسمبر سواء لإليرادات أو 
اإلنفاق إن اقتصاد الصين واجه 

»ضغوًطا كبيرة نسبيًا« العام 
الماضي، تجدر اإلشارة إلى أن 
الدوالر يساوي 6.5780 يوان 

صيني.

ارتفاع عجز الميزانية 
الصينية في 2015
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صفقة ايرانية مع شــركة ATR لشــراء 40 طائرة

آبل : معدالت بطيئة لمبيعات اآليفون منذ 2007

قال نائب وزير النقل اليراين ا�صغر 
فخرية كا�صان ال�صبت اإن ايران تزمع 
اكمال �صفقة يف اليام القليلة املقبلة 

ل�صراء 40 طائرة نقل مدنية من �صركة 
ATR الوروبية.

ويت�صمن العقد �صراء 20 طائرة ب�صكل 
موؤكد و20 اخرى اختياريًا، يذكر ان 
�صركة ATR مملوكة من قبل �صركة 

ايربا�ص الوروبية و�صركة فينميكانيكا 
اليطالية.

وكانت ايران قد وقعت يف ال�صبوع 
املا�صي وخالل الزيارة التي قام بها 

الرئي�ص ح�صن روحاين اىل فرن�صا 
وايطاليا على عقد ل�صراء 118 طائرة 
من �صركة ايربا�ص ت�صلم يف ال�صنوات 

الربع املقبلة.

اجلدير بالذكر اأن قيمة هذا 
العقد، الذي ي�صمل 73 طائرة 
ركاب بعيدة املدى و45 طائرة 

متو�صطة املدى، ترتاوح بني 10 

و11 مليار دولر، ولي�ص 25 مليارًا 
كما اعلن �صلفا، هذا وحتتاج ايران 
اىل 400 اىل 500 طائرة مدنية يف 

العقد املقبل.

قال تقرير ل�صركة »اآبل« اإنها �صهدت 
اأبطاأ منو ملبيعات الآيفون منذ طرحه 

يف الأ�صواق يف عام 2007، وقالت 
ال�صركة امل�صنفة على اأنها عمالق 

التكنولوجيا يف العامل اإنها تتوقع اأن 
حتقق مبيعاتها للربع الثاين من ال�صنة 

املالية ما بني 50 و53 مليار دولر 
امريكي، اأي اأقل من 58 مليار دولر 

من الفرتة الزمنية التي �صجلت العام 
املا�صي، وهذا يعني اأنه �صيكون اأول 

تراجع لعائدات ال�صركة منذ اإطالقها 
هاتف اآيفون.

وحققت �صركة »اآبل« عائدات يف 
الأ�صهر الثالثة لغاية 26 كانون الأول/

دي�صمرب بلغ 75.9 مليار دولر امريكي، 
كما بلغت �صايف اأرباحها 18.4 مليار 

دولر امريكي، وهذا هو اأعلى معدل 
لالأرباح ي�صجل لل�صركة على الإطالق.

وقال توم كوك الرئي�ص التنفيذي 
ل�صركة«اآبل« اإن »هذه الأرباح تعود 

ملبيعات الآيفون وهاتف الآيفون وتلفاز 
اآبل«، بينما اأ�صار املدير املايل لل�صركة، 

لوكا ماي�صرتي، اإىل اأن ال�صركة تعمل 
يف ظل »بيئة اقت�صادية �صعبة للغاية«.

أظهرت بيانات وزارة المالية 
الصينية، ارتفاع عجز الميزانية في 

2015، في ظل زيادة اإلنفاق 
لتخفيف أثر التباطؤ االقتصادي، 

في حين نمت اإليرادات 
الحكومية بأقل نسبة مئوية في 

27 عاًما.
وقال موقع الوزارة على اإلنترنت 

إن اإلنفاق زاد 15.8 % عن 
2014، في حين نمت اإليرادات 

8.4 % ليبلغ العجز 2.355 تريليون 
يوان )358 مليار دوالر(. واألرقام 

قابلة للتعديل.
كان عجز الميزانية الصينية 1.31 
تريليون يوان في 2014 أي أقل 

من نصف العجز المسجل في 
العام الماضي. وينال التباطؤ من 
دخل الحكومة حيث سجل النمو 
االقتصادي في العام الماضي 

أقل وتيرة له منذ 1988.
وقالت الوزارة التي لم تذكر 

أرقام ديسمبر سواء لإليرادات أو 
اإلنفاق إن اقتصاد الصين واجه 

»ضغوًطا كبيرة نسبيًا« العام 
الماضي، تجدر اإلشارة إلى أن 
الدوالر يساوي 6.5780 يوان 

صيني.

ارتفاع عجز الميزانية 
الصينية في 2015
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محمد عبداللطيف جميل، رائد رّواد األعمال في السعودية والعالم العربي، أصبح أيقونة للنجاح 
وقدوة بارزة يحتذي بها رجال األعمال العرب، يحتل دائمًا مركزًا متقدمًا بين قائمة أغنياء السعودية، 

فهو رابع أغنى رجال األعمال السعوديين بعد الوليد بن طالل وصالح كامل وعبدالرحمن الجريسي، 
بثروة تقدر بـ 4 مليار دوالر.

خاص Entrepreneur العربية

على هذه الصفحات سنكتب في كل مرة عن قيادي ملهم سواًء في وقتنا الحاضر أو في تاريخنا، في منطقتنا أو في 
مكان آخر في العالم. فسمات القادة الناجحين، هي سمات شخصية ال تختلف ال في زمان وال مكان. 

محمد عبداللطيف جميل
رائد رّواد األعمال 

العرب

بداأت نقطة التغيري يف حياة حممد 
عبد اللطيف جميل منذ درا�سته 

لهند�سة ال�سيارات باليابان، حيث 
اثرت تاثريًا وا�سحًا يف حياته 

وم�سريته العملية طوال حياته، كونه 
تقلد من�سب اإدارة جمموعة �سركات 

عبداللطيف جميل املحدودة، بعد ذلك 
اأ�سبحت  جمموعة عبد اللطيف جميل 

اأكرب وكيل ل�سركة تويوتا يف ال�سرق 
الأو�سط واململكة املتحدة وو�سط اآ�سيا 

وال�سني.

سيرة رائد أعمال 
ولد حممد عبد اللطيف جميل عام 

1955 باململكة العربية ال�سعودية، 

در�س الهند�سة املعمارية يف جامعة 
ولية ما�سات�سو�سيت�س الأمريكية، يف 

موؤ�س�سة تكاد تكون يف ترتيبها وتعليمها 
وعلمها الأوىل على م�ستوى العامل، ول 

يقبل فيها اإل من توفرت فيه �سروط 
خا�سة مثل ن�سبة الذكاء املرتفعة 

وقد اأَ�س�س فيها معماًل با�سمه، كما 

ح�سل على �سهادة يف الهند�سة املدنية 
من جامعة  Mit  يف مدينة بو�سطن 

وجامعة �سوفيا يف العا�سمة اليابانية 
طوكيو، واأدت كل هذه الدرا�سات 

لتميزه فجعلت منه �سخ�سًا يجمع لديه 
علم ال�سرق والغرب وخلقت منه هذه 

ال�سخ�سية النبيلة.
كانت بداية عمله مبجال التجارة 

والعمل عام 1979 عندما قرر دخول 
جمال جتارة ال�سيارات عن طريق 

�سركة والده عبد اللطيف جميل، در�س 
جمال ال�سوق والتجارة والعمل جيدًا 
وعرك احلياة القت�سادية، ف�سافر 

لليابان ودر�س هند�سة ال�سيارات لعدة 
اعوام وفهم م�سار ودرا�سه ال�سوق 
املحلية والدولية لل�سيارات، ولدى 

عودته ت�سّلم اإدراة جمموعة �سركات 
عبد اللطيف جميل املحدودة.

 مل يكتف املهند�س برثوة والده فقط 
ول بال�سهادات الكثرية التي ح�سل 

عليها بل و�سع عينه على تطوير 
جمموعات والده وتو�سيع �سراكتها مع 

تويوتا حتى و�سل بها اإىل اأن اأ�سبحت 
اأم �سريك مع تويوتا على م�ستوى العامل 

باإ�سراره وعزميته القوية، ولأنه دائم 
التطوير وبذكاء �سديد فكر يف م�سروع 

�سناعة جتميع �سيارات وقطع غيار 
تويوتا بال�سعودية ومنذ موافقة ال�سركة 

اليابانية على فكرته اأ�سبح اهتمامه 
الوحيد و�سغله ال�ساغل ذلك امل�سروع، 
حتى اأ�سبحت جمموعة عبد اللطيف 

جميل املحدودة اكرب وكيل لبيع 
�سيارات تويوتا يف ال�سرق الأو�سط كله. 

مجموعة عبد اللطيف 
جميل المحدودة 

يراأ�س جميل جمموعة �سركات عبد 
اللطيف جميل التي اأ�س�سها ال�سيخ 
عبد اللطيف جميل يف عام 1945 

ويتنوع ن�ساطها بني جتارة ال�سيارات 
والعقارات والإلكرتونيات، ومنذ 

توليه املن�سب جعلها اأ�سطورة اململكة 
العربية ال�سعودية بنجاحها الباهر على 

م�ستوى العامل ، حيث تعد جمموعة 

عبد اللطيف جميل اليوم من اأكرب 
وكالء �سيارات تويوتا على م�ستوى 

العامل، ومتلك وكالت لبيع هذه 
ال�سيارات على م�ستوى ال�سرق الأو�سط 

كله واآ�سيا الو�سطى و ال�سني.ويعد 
م�سروع �سناعة جتميع �سيارات وقطع 
غيار تويوتا يف ال�سعودية وال�سناعات 

املرتبطة بها، من اأوىل اهتمامات 
املجموعة، اإذ ح�سلت على موافقة 
مبدئية للم�سروع من �سركة تويوتا 

اليابانية.
بداأت املجموعة منذ عام 1969 يف 

تنويع جمالت ا�ستثماراتها بالدخول يف 
جمالت التق�سيط والعقار، فاأ�سبحت 

متتلك واحدة من اأكرب �سركات 
التق�سيط يف ال�سعودية وعلى م�ستوى 

العامل بداأتها يف عام 1972، كما 
يعود مللكيتها اأي�سا عدد من املجمعات 

الفندقية وعدد من العقارات، وا�س�ست 
�سركة يف الوليات املتحدة الأمريكية 

لتدير امالك املجموعة العقارية 
وم�سروعاتها هناك.
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محمد عبداللطيف جميل، رائد رّواد األعمال في السعودية والعالم العربي، أصبح أيقونة للنجاح 
وقدوة بارزة يحتذي بها رجال األعمال العرب، يحتل دائمًا مركزًا متقدمًا بين قائمة أغنياء السعودية، 

فهو رابع أغنى رجال األعمال السعوديين بعد الوليد بن طالل وصالح كامل وعبدالرحمن الجريسي، 
بثروة تقدر بـ 4 مليار دوالر.

خاص Entrepreneur العربية

على هذه الصفحات سنكتب في كل مرة عن قيادي ملهم سواًء في وقتنا الحاضر أو في تاريخنا، في منطقتنا أو في 
مكان آخر في العالم. فسمات القادة الناجحين، هي سمات شخصية ال تختلف ال في زمان وال مكان. 

محمد عبداللطيف جميل
رائد رّواد األعمال 

العرب

بداأت نقطة التغيري يف حياة حممد 
عبد اللطيف جميل منذ درا�سته 

لهند�سة ال�سيارات باليابان، حيث 
اثرت تاثريًا وا�سحًا يف حياته 

وم�سريته العملية طوال حياته، كونه 
تقلد من�سب اإدارة جمموعة �سركات 

عبداللطيف جميل املحدودة، بعد ذلك 
اأ�سبحت  جمموعة عبد اللطيف جميل 

اأكرب وكيل ل�سركة تويوتا يف ال�سرق 
الأو�سط واململكة املتحدة وو�سط اآ�سيا 

وال�سني.

سيرة رائد أعمال 
ولد حممد عبد اللطيف جميل عام 

1955 باململكة العربية ال�سعودية، 

در�س الهند�سة املعمارية يف جامعة 
ولية ما�سات�سو�سيت�س الأمريكية، يف 

موؤ�س�سة تكاد تكون يف ترتيبها وتعليمها 
وعلمها الأوىل على م�ستوى العامل، ول 

يقبل فيها اإل من توفرت فيه �سروط 
خا�سة مثل ن�سبة الذكاء املرتفعة 

وقد اأَ�س�س فيها معماًل با�سمه، كما 

ح�سل على �سهادة يف الهند�سة املدنية 
من جامعة  Mit  يف مدينة بو�سطن 

وجامعة �سوفيا يف العا�سمة اليابانية 
طوكيو، واأدت كل هذه الدرا�سات 

لتميزه فجعلت منه �سخ�سًا يجمع لديه 
علم ال�سرق والغرب وخلقت منه هذه 

ال�سخ�سية النبيلة.
كانت بداية عمله مبجال التجارة 

والعمل عام 1979 عندما قرر دخول 
جمال جتارة ال�سيارات عن طريق 

�سركة والده عبد اللطيف جميل، در�س 
جمال ال�سوق والتجارة والعمل جيدًا 
وعرك احلياة القت�سادية، ف�سافر 

لليابان ودر�س هند�سة ال�سيارات لعدة 
اعوام وفهم م�سار ودرا�سه ال�سوق 
املحلية والدولية لل�سيارات، ولدى 

عودته ت�سّلم اإدراة جمموعة �سركات 
عبد اللطيف جميل املحدودة.

 مل يكتف املهند�س برثوة والده فقط 
ول بال�سهادات الكثرية التي ح�سل 

عليها بل و�سع عينه على تطوير 
جمموعات والده وتو�سيع �سراكتها مع 

تويوتا حتى و�سل بها اإىل اأن اأ�سبحت 
اأم �سريك مع تويوتا على م�ستوى العامل 

باإ�سراره وعزميته القوية، ولأنه دائم 
التطوير وبذكاء �سديد فكر يف م�سروع 

�سناعة جتميع �سيارات وقطع غيار 
تويوتا بال�سعودية ومنذ موافقة ال�سركة 

اليابانية على فكرته اأ�سبح اهتمامه 
الوحيد و�سغله ال�ساغل ذلك امل�سروع، 
حتى اأ�سبحت جمموعة عبد اللطيف 

جميل املحدودة اكرب وكيل لبيع 
�سيارات تويوتا يف ال�سرق الأو�سط كله. 

مجموعة عبد اللطيف 
جميل المحدودة 

يراأ�س جميل جمموعة �سركات عبد 
اللطيف جميل التي اأ�س�سها ال�سيخ 
عبد اللطيف جميل يف عام 1945 

ويتنوع ن�ساطها بني جتارة ال�سيارات 
والعقارات والإلكرتونيات، ومنذ 

توليه املن�سب جعلها اأ�سطورة اململكة 
العربية ال�سعودية بنجاحها الباهر على 

م�ستوى العامل ، حيث تعد جمموعة 

عبد اللطيف جميل اليوم من اأكرب 
وكالء �سيارات تويوتا على م�ستوى 

العامل، ومتلك وكالت لبيع هذه 
ال�سيارات على م�ستوى ال�سرق الأو�سط 

كله واآ�سيا الو�سطى و ال�سني.ويعد 
م�سروع �سناعة جتميع �سيارات وقطع 
غيار تويوتا يف ال�سعودية وال�سناعات 

املرتبطة بها، من اأوىل اهتمامات 
املجموعة، اإذ ح�سلت على موافقة 
مبدئية للم�سروع من �سركة تويوتا 

اليابانية.
بداأت املجموعة منذ عام 1969 يف 

تنويع جمالت ا�ستثماراتها بالدخول يف 
جمالت التق�سيط والعقار، فاأ�سبحت 

متتلك واحدة من اأكرب �سركات 
التق�سيط يف ال�سعودية وعلى م�ستوى 

العامل بداأتها يف عام 1972، كما 
يعود مللكيتها اأي�سا عدد من املجمعات 

الفندقية وعدد من العقارات، وا�س�ست 
�سركة يف الوليات املتحدة الأمريكية 

لتدير امالك املجموعة العقارية 
وم�سروعاتها هناك.
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وت�سمل الأن�سطة الرئي�سية للمجموعة 
حاليًا قطاعات ال�سيارات واخلدمات 

املالية والأرا�سي والعقارات واملنتجات 
ال�ستهالكية والإعالن وو�سائل 

الإعالم، اإ�سافة لإمتالكها وكالت بيع 
ل�سيارات اخرى على م�ستوى العامل، 

وتنت�سر مقرات ال�سركة و فروعها على 
م�ستوى اململكة اما مقرها الرئي�سي 
فيوجد يف مدينة جدة ، حيث متتد 

اأن�سطتها حاليًا عرب اأكرث من 17 
بلدًا ومنطقة، وبينها منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا وتركيا، 
ومنطقة الدول املطلة على املحيط 
الهادئ واأوروبا، ويعمل باملجموعة 

15،800 موظفًا تقريبًا.

شخصية عالمية
ح�سل املهند�س حممد عبد اللطيف 

جميل على و�سام امللكة اإليزابيث 
الثانية ملكة بريطانيا تقديرًا ملجهوداته 

الجتماعية ودعمه لتطوير الفن 
والثقافة يف اململكة املتحدة، حيث 

ح�سل على لقب فار�س باأعلى درجة من 
اململكة الربيطانية وهو اأول رجل اأعمال 

�سعودي يح�سل عليها، حيث كانت له 
مبادرات وجهود حثيثة يف توفري فر�س 
عمل ومكافحة الفقر ومكافحة البطالة 

يف بلده وعلى م�ستوى ال�سرق الأو�سط.

كما قام اأي�سا بتدعيم الأبحاث 
التطبيقية التي تهدف ملحاربة الفقر 

وتوفري فر�س عمل خمتلفة، ياأتي 
ذلك نابعًا من اإميان ال�سيخ حممد 

عبد اللطيف جميل باحلكمة القائلة  
)ل تعطيني �سمكة ولكن علمني كيف 

اأ�سطاد ( ، ويف راأيه العطاء وحده 
لي�س كاف فالتاأهيل اأول هو اأ�سمن 

حل مل�ستقبل م�سمون وواعد لل�سباب 
ال�سعودي، كما ح�سل من قبل ذلك 

على و�سام امللك عبدالعزيز من 
الدرجة الأوىل تقيدرا جلهوده.

مبادرات اجتماعية
عرف عن املهند�س حممد عبداللطيف 

جميل اهتمامه بالأن�سطة اخلريية 
وب�سكل خا�س يف جمالت توفري 

فر�س العمل ومكافحة الفقر حول 
العامل، وكذلك جمالت الفن 

والثقافة وال�سحة واملجتمع، والتعليم 
والتدريب، وذلك انطالقًا من الأن�سطة 

اخلريية التي بداأها املغفور له باإذن 
اهلل والده ال�سيخ عبداللطيف جميل 

الذي اأ�س�س مركز جميل يف اجلامعة 
الأمريكية بالقاهرة والذي ي�سم مركز 
عبداللطيف جميل للدرا�سات الإدارية 

والذي مت افتتاحه يف عام 1989. 
واأ�س�س املهند�س حممد عبداللطيف 

جميل يف عام 1995 بالتعاون مع 
جامعة ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا 
MIT �سندوق عبداللطيف جميل/

تويوتا للمنح الدرا�سية، والتي متكن 
الطالب من ثالثني بلدًا تقريبًا 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط واآ�سيا من 
ال�ستفادة من الدعم املايل ملتابعة 

درا�ساتهم اجلامعية، كما اأطلق اأول 
م�ست�سفى متخ�س�س وغري هادف 
للربح يف اململكة العربية ال�سعودية 

لإعادة التاأهيل، حيث مت افتتاح 
م�ست�سفى عبداللطيف جميل يف جدة 

عام 1996. وقد متكنت امل�ست�سفى من 
اإعادة تاأهيل اآلف املر�سى.

ويف عام 2003، قام املهند�س جميل 
باإطالق هذه الأن�سطة ب�سكل ر�سمي 

من خالل تاأ�سي�س منظومة للمبادرات 

الجتماعية با�سم مبادرات عبداللطيف 
جميل الجتماعية، وي�سغل املهند�س حممد 

عبداللطيف جميل يف الوقت الراهن 
من�سب رئي�س جمل�س اإدارة املبادرات التي 

تن�سط يف جمال امل�سروعات الجتماعية 
والقت�سادية امل�ستدامة مبنطقة ال�سرق 

الأو�سط وخارجها.
ويف عام 2003 اأي�سًا، مت تاأ�سي�س 

مبادرة “باب رزق جميل”وهي مبادرة 
توفري فر�س العمل التابعة ملبادرات 

عبداللطيف جميل الجتماعية، 
حيث �ساعدت املبادرة منذ تاأ�سي�سها 

يف توفري مئات الألف من الفر�س 
الوظيفية يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا وتركيا. كما �ساهمت 
اأكادميية نفي�سة �سم�س للفنون 

واحلرف يف جدة، التابعة لباب رزق 

جميل، بتدريب الآلف من ال�سابات 
ال�سعوديات منذ عام 2007، وذلك 
يف جمالت متعددة ت�سمل اخلياطة 
والت�سميم والت�سوير الفوتوغرايف 

والأعمال الإدارية.
ومت اإطالق مبادرة جرامني-جميل يف 

عام 2003، ثم اأ�سبحت يف عام 2007 
�سركة بني موؤ�س�سة جرامني ومبادرات 
عبداللطيف جميل الجتماعية. وتعد 

ال�سركة اأول م�سروع اجتماعي يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
وتركيا، حيث تهدف اإىل مكافحة الفقر 

يف املنطقة من خالل اإقامة �سراكات 
ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سات التمويل 

الأ�سغر من خالل توفري الدعم الفني 
واملايل لها للم�ساعدة على تطوير قطاع 

التمويل الأ�سغر. وتعمل جرامني-

جميل يف الوقت احلايل يف 10 بلدان 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اإفريقيا وتركيا، ووفرت الدعم عرب 19 
من موؤ�س�سات التمويل الأ�سغر للماليني 

من املقرت�سني املحتاجني، والذين 
ت�سكل الن�ساء الن�سبة الأكرب فيهم.

ويدعم املهند�س حممد عبداللطيف 
جميل عددًا من املبادرات بجامعة 

 MIT ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا
املرموقة على م�ستوى العامل والتي تهتم 

بال�ستفادة من العلم والتقنية واملنح 
الدرا�سية مبا ميكنها من مواجهة 

م�ساكل خطرية على م�ستوى العامل.
وقد احتفل معمل عبداللطيف جميل 

للتطبيقات العملية ملكافحة الفقر 
بجامعة ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا 

MIT مبرور ع�سر �سنوات على تاأ�سي�سه، 

حيث يطبق هذا املعمل اأ�سلوبًا يقوم 
على الأدلة العلمية لتخفيف معدلت 

الفقر يف العامل. وجنح املعمل منذ 
تاأ�سي�سه يف امل�ساعدة يف حت�سني حياة 

اأكرث من 164 مليون �سخ�س من خالل 
مبادراته حول العامل .

واإىل جانب ذلك، مت تاأ�سي�س 
معمل عبداللطيف جميل لالأمن 
املائي والغذائي العاملي بجامعة 

ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا يف مايو 
2014 ليقود الأعمال البحثية التي 

تهدف اإىل م�ساعدة النا�س على 
التكيف مع التغريات ال�سريعة يف كوكب 

الأر�س ومكافحة ندرة املياه والنق�س 
يف اإمدادات الغذاء. ومن خالل 

الدعم الذي يقدمه املهند�س حممد 
عبداللطيف جميل، ي�سعى هذا املعمل 

لتحقيق هدفه بالو�سول اإىل ن�سف 
مليار �سخ�س بحلول عام 2025.

دعم الفن والثقافة
يعد املهند�س جميل داعمًا قويًا للفن، 

حيث قدم منحة لتجديد ال�سالة 
الإ�سالمية مبتحف فيكتوريا واألربت 

يف لندن، وقام �سمو اأمري ويلز 
بافتتاح ال�سالة الإ�سالمية يف يوليو 
2006 حتت ا�سم “�سالة جميل للفن 

الإ�سالمي”، وذلك تخليدًا لذكرى 
والدي املهند�س حممد عبداللطيف 

جميل رحمهم اهلل .
وقامت مبادرات عبداللطيف جميل 

الجتماعية كذلك باإطالق جائزة 
جميل للفن الإ�سالمي من خالل 

�سراكة مع متحف فيكتوريا واألربت. 
وتقدم هذه اجلائزة العاملية كل عامني 
للفنانني وامل�سممني ال�ساعدين الذين 
ي�ستلهمون اأعمالهم من الفن واحلرف 

والت�ساميم التقليدية الإ�سالمية. 
و�ستقدم املبادرات اعتبارًا من عام 

2015 وبالتعاون مع متحف فيكتوريا 

واألربت م�سابقة وجائزة اإ�سافية 
خم�س�سة للمج�سمات.

وتهدف مبادرة “الفن جميل” التي تطلقها 
املبادرات اإىل تعزيز وتن�سيط امل�سهد 

الفني مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا وتركيا ودعم تطور الأعمال 

الإبداعية. ومن اأهم اأعمال الفن جميل 
تطوير مركز فني يف جدة، باململكة 

العربية ال�سعودية، وبدبي، الإمارات 
العربية املتحدة. و�سيوفران هذين 

املركزين قاعدة لدعم وتطوير امل�سهد 
الفني املعا�سر والأفكار املبتكرة مبنطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا وتركيا.
عالوة على ذلك، مبادرة “الفن 

جميل” هي �سريك موؤ�س�س يف عدد 
من املبادرات مثل اإيدج اأوف اإرابيا، 

ذا كرو�س واي فاونداي�سن، اأ�سبوع 
فن جدة، ومكتبة الر�سيف، وقد 

اأطلقت عدة م�ساريع من بينها جائزة 
الفن جميل للت�سوير الفوتوغرايف، 

واأوملبياد الفن جميل للفنون بالتعاون 
مع وزارة التعليم يف اململكة، وبرنامج 

الفن جميل للفنون واحلرف التقليدية 
مب�سر بالتعاون مع مدر�سة الأمري 
ت�سارلز للفنون التقليدية ومقرها 
لندن، ومتحف جدة للمج�سمات 

بالتعاون مع حمافظة جدة، اإ�سافة 
اإىل ذلك، تقوم مبادرة “الفن جميل” 

بالتعاون مع منظمات فنية عاملية 
بو�سع برامج تبادل ثقايف من اأجل 

ت�سجيع التعارف وتبادل املعرفة.

أسس المهندس محمد 
عبداللطيف جميل في 
عام 1995 بالتعاون مع 

جامعة ماساتشوستس 
للتكنولوجيا MIT صندوق 

عبداللطيف جميل/ 
تويوتا للمنح الدراسية، 

تمكن الطالب من ثالثين 
بلدًا من االستفادة من 
الدعم المالي لمتابعة 
دراساتهم الجامعية، 

كما أطلق أول مستشفى 
متخصص وغير هادف 

للربح في السعودية 
إلعادة التأهيل
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وت�سمل الأن�سطة الرئي�سية للمجموعة 
حاليًا قطاعات ال�سيارات واخلدمات 

املالية والأرا�سي والعقارات واملنتجات 
ال�ستهالكية والإعالن وو�سائل 

الإعالم، اإ�سافة لإمتالكها وكالت بيع 
ل�سيارات اخرى على م�ستوى العامل، 

وتنت�سر مقرات ال�سركة و فروعها على 
م�ستوى اململكة اما مقرها الرئي�سي 
فيوجد يف مدينة جدة ، حيث متتد 

اأن�سطتها حاليًا عرب اأكرث من 17 
بلدًا ومنطقة، وبينها منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا وتركيا، 
ومنطقة الدول املطلة على املحيط 
الهادئ واأوروبا، ويعمل باملجموعة 

15،800 موظفًا تقريبًا.

شخصية عالمية
ح�سل املهند�س حممد عبد اللطيف 

جميل على و�سام امللكة اإليزابيث 
الثانية ملكة بريطانيا تقديرًا ملجهوداته 

الجتماعية ودعمه لتطوير الفن 
والثقافة يف اململكة املتحدة، حيث 

ح�سل على لقب فار�س باأعلى درجة من 
اململكة الربيطانية وهو اأول رجل اأعمال 

�سعودي يح�سل عليها، حيث كانت له 
مبادرات وجهود حثيثة يف توفري فر�س 
عمل ومكافحة الفقر ومكافحة البطالة 

يف بلده وعلى م�ستوى ال�سرق الأو�سط.

كما قام اأي�سا بتدعيم الأبحاث 
التطبيقية التي تهدف ملحاربة الفقر 

وتوفري فر�س عمل خمتلفة، ياأتي 
ذلك نابعًا من اإميان ال�سيخ حممد 

عبد اللطيف جميل باحلكمة القائلة  
)ل تعطيني �سمكة ولكن علمني كيف 

اأ�سطاد ( ، ويف راأيه العطاء وحده 
لي�س كاف فالتاأهيل اأول هو اأ�سمن 

حل مل�ستقبل م�سمون وواعد لل�سباب 
ال�سعودي، كما ح�سل من قبل ذلك 

على و�سام امللك عبدالعزيز من 
الدرجة الأوىل تقيدرا جلهوده.

مبادرات اجتماعية
عرف عن املهند�س حممد عبداللطيف 

جميل اهتمامه بالأن�سطة اخلريية 
وب�سكل خا�س يف جمالت توفري 

فر�س العمل ومكافحة الفقر حول 
العامل، وكذلك جمالت الفن 

والثقافة وال�سحة واملجتمع، والتعليم 
والتدريب، وذلك انطالقًا من الأن�سطة 

اخلريية التي بداأها املغفور له باإذن 
اهلل والده ال�سيخ عبداللطيف جميل 

الذي اأ�س�س مركز جميل يف اجلامعة 
الأمريكية بالقاهرة والذي ي�سم مركز 
عبداللطيف جميل للدرا�سات الإدارية 

والذي مت افتتاحه يف عام 1989. 
واأ�س�س املهند�س حممد عبداللطيف 

جميل يف عام 1995 بالتعاون مع 
جامعة ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا 
MIT �سندوق عبداللطيف جميل/

تويوتا للمنح الدرا�سية، والتي متكن 
الطالب من ثالثني بلدًا تقريبًا 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط واآ�سيا من 
ال�ستفادة من الدعم املايل ملتابعة 

درا�ساتهم اجلامعية، كما اأطلق اأول 
م�ست�سفى متخ�س�س وغري هادف 
للربح يف اململكة العربية ال�سعودية 

لإعادة التاأهيل، حيث مت افتتاح 
م�ست�سفى عبداللطيف جميل يف جدة 

عام 1996. وقد متكنت امل�ست�سفى من 
اإعادة تاأهيل اآلف املر�سى.

ويف عام 2003، قام املهند�س جميل 
باإطالق هذه الأن�سطة ب�سكل ر�سمي 

من خالل تاأ�سي�س منظومة للمبادرات 

الجتماعية با�سم مبادرات عبداللطيف 
جميل الجتماعية، وي�سغل املهند�س حممد 

عبداللطيف جميل يف الوقت الراهن 
من�سب رئي�س جمل�س اإدارة املبادرات التي 

تن�سط يف جمال امل�سروعات الجتماعية 
والقت�سادية امل�ستدامة مبنطقة ال�سرق 

الأو�سط وخارجها.
ويف عام 2003 اأي�سًا، مت تاأ�سي�س 

مبادرة “باب رزق جميل”وهي مبادرة 
توفري فر�س العمل التابعة ملبادرات 

عبداللطيف جميل الجتماعية، 
حيث �ساعدت املبادرة منذ تاأ�سي�سها 

يف توفري مئات الألف من الفر�س 
الوظيفية يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا وتركيا. كما �ساهمت 
اأكادميية نفي�سة �سم�س للفنون 

واحلرف يف جدة، التابعة لباب رزق 
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والت�سميم والت�سوير الفوتوغرايف 
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أسس المهندس محمد 
عبداللطيف جميل في 
عام 1995 بالتعاون مع 

جامعة ماساتشوستس 
للتكنولوجيا MIT صندوق 

عبداللطيف جميل/ 
تويوتا للمنح الدراسية، 

تمكن الطالب من ثالثين 
بلدًا من االستفادة من 
الدعم المالي لمتابعة 
دراساتهم الجامعية، 

كما أطلق أول مستشفى 
متخصص وغير هادف 

للربح في السعودية 
إلعادة التأهيل

february 2016    entrepreneur 16entrepreneur    february 201617

قادة



أسعار النفط 
الرابحون 

والخاسرون
نقلت بلومبرغ عن بنك أمريكا )بنك اوف امريكا( أن تراجع 

أسعار النفط حفزت واحدة من أكبر عمليات نقل الثروة في 
التاريخ البشري.
خاص Entrepreneur العربية

وا�سلت اأ�سواق املال الآ�سيوية 
والأوروبية والأمريكية تقلباتها، بعد 

اأن ف�سلت جهود و�سيا�سات البنوك 
املركزية يف خمتلف اأنحاء العامل 

يف تهدئة خماوف امل�ستثمرين 
من احتمالت ركود القت�ساد 

العاملي، ب�سبب تباطوؤ منو القت�ساد 
ال�سيني، ف�ساًل عن عودة اأ�سعار 

النفط اإىل الرتاجع بعد فرتة وجيزة 
من التح�سن يف اأوائل هذا ال�سهر.

وح�سب وكالة بلومبريغ، ُمنيت 
اأ�سعار اأ�سهم �سركات الطاقة 

واملعادن باأكرب خ�سارة، بعد اأن 

تراجعت العقود الآجلة للنفط يف 
بور�سة نيويورك بن�سبة 2.6.

وقل�ست هذه اخل�سائر املكا�سب 
التي حققتها الأ�سهم اليابانية، 

والتي ارتفعت خم�سة يف املئة يف 
ال�سبوع الأول من هذا ال�سهر، يف 

اأعقاب قرار البنك املركزي الياباين 
تطبيق �سيا�سة اأ�سعار الفائدة 

ال�سلبية.
وكانت بور�سة �سنغهاي ال�ستثناء 

الوحيد من النخفا�ض، حيث 
�سجلت ارتفاعًا بن�سبة ثالثة يف 

املئة، ما قل�ض خ�سائرها الرتاكمية 

منذ بداية العام اإىل 28 يف املئة.
وانخف�ض �سعر خام غرب تك�سا�ض 
82 �سنتًا ليهبط �سعر الربميل اإىل 

30.80 دولر، لرتتفع بذلك ن�سبة 

النخفا�ض الرتاكمي منذ يوم 
الإثنني املا�سي اإىل 6 يف املئة.

وحما تراجع اأ�سعار النفط املكا�سب 
التي كان اخلام حققها يف الأ�سبوع 

املا�سي، على خلفية تكهنات بزيادة 
حجم املخزونات الأمريكية مبقدار 

3.75 مليون برميل نهاية يناير 

املا�سي.
واأ�سهمت هذه التطورات يف زيادة 

فائ�ض املعرو�ض من النفط يف الأ�سواق 
العاملية، واألقت بظالل كثيفة من ال�سك 

على احتمالت جناح التفاق بني 
رو�سيا ومنظمة الدول امل�سدرة للنفط 

على خف�ض الإنتاج.
واأكد خمت�سون اأن قوة الرتباط بني 
اأ�سواق النفط واأ�سواق الأ�سهم خفت 

لفرتة وجيزة، بعد اأن اأعلن نائب رئي�ض 
جمل�ض الحتياطي الفيدرايل �ستانلي 

في�سر، اأن تاأثري التقلبات على الأ�سواق 

الأمريكية �سياأخذ بعني العتبار حتديد 
م�ستوى اأ�سعار الفائدة الأمريكية يف 

الجتماع املقبل للمجل�ض.
وتزامنت ت�سريحات �ستانلي مع 

تلميحات مماثلة من جانب البنوك 
املركزية يف كل من الهند واأ�سرتاليا 

واأوروبا وهونغ كونغ وكوريا اجلنوبية، 
باأنها على ا�ستعداد لتخاذ كافة 

الإجراءات التي يتطلبها حتفيز النمو 
القت�سادي.

وخيم الت�ساوؤم من م�ستقبل 
القت�ساد العاملي على اأ�سواق 

ال�سلع، وانخف�ض موؤ�سر بلومبريغ 
لل�سلع.

ووا�سلت اأ�سواق العمالت الآ�سيوية 
تراجعها، وانخف�ست العملة املاليزية 

1.1 يف املئة، كما انخف�ض الدولر 
الأ�سرتايل واحدًا يف املئة، وفقد الون 
الكوري 0.6 يف املئة، فيما وا�سل الني 

الياباين ارتفاعه.
>>
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آخر التوقعات
انخف�ست اأ�سعار النفط بن�سبة 47 

يف املائة عام 2015 ومن املتوقع اأن 
توا�سل الرتاجع مبتو�سط �سنوي ي�سل 
اإىل 27 يف املائة عام 2016، غري اأنه 

انطالقا من م�ستوياتها املنخف�سة 
احلالية، فمن املتوقع اأن ت�سهد الأ�سعار 

انتعا�سا تدريجيا على مدار العام 
لأ�سباب عديدة.

ومن املتوقع اأن يكون النتعا�ض يف 
اأ�سعار النفط اأقل مما حدث يف حالت 
الهبوط احلاد ال�سابقة يف اأعوام 2008 

و1998 و1986، اإذ �سيبقى ال�سعر 
معر�سا ملخاطر تدفعه للهبوط. 

يف الأزمة احلالية انخف�ض �سعر برميل 
النفط يف اأ�سواق العامل بن�سبة 55% 

يف اأقل من �سبعة اأ�سهر. وق�ّسم النهيار 
املت�سارع دوَل العامل اإىل ثالث فئات: 

دول منتجة ومطمئنة تتعامل مع الأزمة 
امل�ستجدة بهدوء وثقة كال�سعودية 

والإمارات، ودول منتجة لكنها قلقة 
مثل اإيران ورو�سيا والنيجر وفنزويال، 

ترى يف هبوط الأ�سعار اإىل اأقل من 
الن�سف موؤامرة على اقت�ساداتها، 

والفئة الثالثة ت�سم الدول امل�ستهلكة 
التي تنعم بالفوائد وحت�سب عوائدها 

مثل الوليات املتحدة وال�سني واليابان 
والحتاد الأوروبي.

لماذا هبطت األسعار 
وسعر البترول من 

يقرره؟ ومن الخاسر 
والرابح؟

يقول د. عبد احلي زلوم، اخلبري 
النفطي العاملي، ق�سيت اأكرث من 

ن�سف قرن يف عاملنا العربي والدويل 
م�ست�سارًا. كان �سبب ترددي هو 

ت�سعب املو�سوع و�سعوبة اختزاله يف 
مقال �سحفي، لكنني قررُت اأن اأحاول 

واأخت�سر.

فلنبدأ بمن الذي يقرر 
أسعار النفط؟

اجلواب ب�سيط: اإنها الوليات املتحدة 

فقط لغري. حتى �سنة 1970 كانت 
الوليات املتحدة م�سدرة للنفط 

واأ�سبح انتاجها ي�ساوي ا�ستهالكها 
فقط  يف تلك ال�سنة . كانت حتافظ 

على فائ�ض يف مقدرة انتاجها بحدود 
3 مليون برميل يوميًا ، تزيد النتاج 

متى ارادت تخفي�ض ال�سعر وتخف�ض 
النتاج عندما كانت تريد رفع ال�سعر.  

فقدت هذه امليزة عندما اأ�سبحت 
م�ستوردة للنفط من 1970 اإىل يومنا 

هذا. 
اجلواب وا�سح كما جاء يف درا�سة 
مادة احلالة 096-383-9 يف كلية 
الدرا�سات العليا لالإدارة يف جامعة 
هارفارد التي تقول: “ال�سيطرة على 
�سعر النفط وكمية انتاجه هما من 

ركائز الأمن القومي الأمريكي”. اإذًا 
كمية النتاج وال�سعر من ركائز الأمن 

القومي الأمريكي ومن البديهي اأن 
الوليات املتحدة  ل جترّيه اإىل اأحد. 
واأن قرارا ال�سعر وكمية النتاج هما 

اأمريكيان ح�سرًا.
للدللة على اأن الوليات املتحدة 

تخطط �سرًا خلف�ض الأ�سعار لتحفيز 
اقت�سادها نورد املثال التايل:

يقول د. زلوم »يف “درا�سة �سرية جدًا 
” لوزارة الطاقة الأمريكية وجهته اإىل 

وزارة اخلارجية يف 1984/10/24 
جاء فيها ” �سيا�ستنا يجب اأن تنحوا 

نحو هبوط اأ�سعار النفط 30-40 باملئة 
وذلك ملعافاة القت�ساد المريكي.”ويف 
برقية عاجلة من وزارة اخلارجية اإىل 

�سفارتها يف لندن م�سّفَرة �سري جدًا 
جاء فيها اإن :” وزير اخلارجية مهتم 

جدًا بدرا�سة �سريعة عن تاأثري هبوط  
كبري يف اأ�سعار البرتول”.   كان ذلك يف 
الربقية رقم 081715 املر�سلة يف �سهر 

مار�ض 1985.
هبطت ال�سعار من معدل 26 دولر 
للربميل يف �ستاء 1985 اىل اقل من 
)10( دولر للربميل 1986. متامًا 
كاليوم كان هذا التخفي�ض لتحفيز 

القت�ساد الأمريكي وايل اإنهاك 
الحتاد ال�سوفيتي الذي كان يحارب يف 

اأفغان�ستان..
املحافظون اجلدد الذين يديرون 
العامل عرب اأذرع الوليات املتحدة 

الع�سكرية واملخابراتية اأ�سيبوا ب�سدمة 
�سمود رو�سيا وكان عليهم ا�ستئناف 

حربهم تلك.
قامت املوؤ�س�سات الأمريكية  احلكومية 

واخلا�سة بدرا�سة اخلطوة الالزمة 
لرتكيع رو�سيا . يف درا�سة اأجرتها 

)موؤ�س�سة Bloomberg( كانت النتيجة 
اأن 15 من اأ�سل 27  مت �سوؤالهم عن 

�سعر النفط الذي �سيزلزل القت�ساد 
الرو�سي فكانت اإجابتهم اأن �سعر ” 

الزلزال” هو $30 للربميل  واأن رو�سيا 
غري م�ستعدة ول موؤهلة لحتمال هذه 

ال�سدمة الثانية!  اأعتقد هوؤلء اأن 
هذا ال�سعر �سوف يهز النظام املايل 

والبنكي و�سوف يعر�ض الروبل اإىل 
هبوط حاد اآخر. وهكذا قررت اأمريكا 

هبوط الأ�سعار اإىل 30 دولرًا.
�سرح وزير املالية الرو�سي يف 

2015/11/25 اأن رو�سيا تاأقلمت مع  

هبوط ال�سعار واأن هبوط حتى 40$ 
لن يوؤثر كثريًا على رو�سيا ، البنك 

املركزي الرو�سي قام بدرا�سة نتائج 
�سعر اأقل من $40 )$30 مثاًل( فخرج 

بنتيجة ان القت�ساد الرو�سي �سوف 
يتقل�ض مبقدار %3 وان ا�سعار ال�سلع 

�ستزيد حوايل %7 .  كما مت تدمري 
الحتاد ال�سوفيتي بهبوط ا�سعار النفط 

اىل اقل من 10 دولر وحرب ثقيلة 
يف افغان�ستان ، ياأمل القاب�سون على 
ال�سلطة يف العامل الراأ�سمايل اإعادة 

التاريخ مّرة ثانية ل�سقوط نظام بوتني 
عن طريق �سرب القت�ساد الرو�سي  

وحروب ا�ستنزاف اأينما اأمكن .
قبل اأن اأبدي وجهة نظري اأنقل ما 

  )IEA( تنباأته وكالة الطاقة الدولية
حيث تنباأت اأن �سعر النفط �سي�سل 

ما بني 50-60 $ من الآن وحتى �سنة 
2020 وت�سل اإىل $85 بحلول �سنة 

 تقول دراسة أعدتها عام 
2013 شركة »إرنست أند 

يونغ« للتدقيق إن خمسين 
من أكبر شركات الطاقة 

األميركية أنفقت 126 
بليون دوالر منذ عام 2005 
في عمليات الحفر وشراء 
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آخر التوقعات
انخف�ست اأ�سعار النفط بن�سبة 47 

يف املائة عام 2015 ومن املتوقع اأن 
توا�سل الرتاجع مبتو�سط �سنوي ي�سل 
اإىل 27 يف املائة عام 2016، غري اأنه 

انطالقا من م�ستوياتها املنخف�سة 
احلالية، فمن املتوقع اأن ت�سهد الأ�سعار 

انتعا�سا تدريجيا على مدار العام 
لأ�سباب عديدة.

ومن املتوقع اأن يكون النتعا�ض يف 
اأ�سعار النفط اأقل مما حدث يف حالت 
الهبوط احلاد ال�سابقة يف اأعوام 2008 

و1998 و1986، اإذ �سيبقى ال�سعر 
معر�سا ملخاطر تدفعه للهبوط. 

يف الأزمة احلالية انخف�ض �سعر برميل 
النفط يف اأ�سواق العامل بن�سبة 55% 

يف اأقل من �سبعة اأ�سهر. وق�ّسم النهيار 
املت�سارع دوَل العامل اإىل ثالث فئات: 

دول منتجة ومطمئنة تتعامل مع الأزمة 
امل�ستجدة بهدوء وثقة كال�سعودية 

والإمارات، ودول منتجة لكنها قلقة 
مثل اإيران ورو�سيا والنيجر وفنزويال، 

ترى يف هبوط الأ�سعار اإىل اأقل من 
الن�سف موؤامرة على اقت�ساداتها، 

والفئة الثالثة ت�سم الدول امل�ستهلكة 
التي تنعم بالفوائد وحت�سب عوائدها 

مثل الوليات املتحدة وال�سني واليابان 
والحتاد الأوروبي.

لماذا هبطت األسعار 
وسعر البترول من 

يقرره؟ ومن الخاسر 
والرابح؟

يقول د. عبد احلي زلوم، اخلبري 
النفطي العاملي، ق�سيت اأكرث من 

ن�سف قرن يف عاملنا العربي والدويل 
م�ست�سارًا. كان �سبب ترددي هو 

ت�سعب املو�سوع و�سعوبة اختزاله يف 
مقال �سحفي، لكنني قررُت اأن اأحاول 

واأخت�سر.

فلنبدأ بمن الذي يقرر 
أسعار النفط؟

اجلواب ب�سيط: اإنها الوليات املتحدة 

فقط لغري. حتى �سنة 1970 كانت 
الوليات املتحدة م�سدرة للنفط 

واأ�سبح انتاجها ي�ساوي ا�ستهالكها 
فقط  يف تلك ال�سنة . كانت حتافظ 

على فائ�ض يف مقدرة انتاجها بحدود 
3 مليون برميل يوميًا ، تزيد النتاج 

متى ارادت تخفي�ض ال�سعر وتخف�ض 
النتاج عندما كانت تريد رفع ال�سعر.  

فقدت هذه امليزة عندما اأ�سبحت 
م�ستوردة للنفط من 1970 اإىل يومنا 

هذا. 
اجلواب وا�سح كما جاء يف درا�سة 
مادة احلالة 096-383-9 يف كلية 
الدرا�سات العليا لالإدارة يف جامعة 
هارفارد التي تقول: “ال�سيطرة على 
�سعر النفط وكمية انتاجه هما من 

ركائز الأمن القومي الأمريكي”. اإذًا 
كمية النتاج وال�سعر من ركائز الأمن 

القومي الأمريكي ومن البديهي اأن 
الوليات املتحدة  ل جترّيه اإىل اأحد. 
واأن قرارا ال�سعر وكمية النتاج هما 

اأمريكيان ح�سرًا.
للدللة على اأن الوليات املتحدة 

تخطط �سرًا خلف�ض الأ�سعار لتحفيز 
اقت�سادها نورد املثال التايل:

يقول د. زلوم »يف “درا�سة �سرية جدًا 
” لوزارة الطاقة الأمريكية وجهته اإىل 

وزارة اخلارجية يف 1984/10/24 
جاء فيها ” �سيا�ستنا يجب اأن تنحوا 

نحو هبوط اأ�سعار النفط 30-40 باملئة 
وذلك ملعافاة القت�ساد المريكي.”ويف 
برقية عاجلة من وزارة اخلارجية اإىل 

�سفارتها يف لندن م�سّفَرة �سري جدًا 
جاء فيها اإن :” وزير اخلارجية مهتم 

جدًا بدرا�سة �سريعة عن تاأثري هبوط  
كبري يف اأ�سعار البرتول”.   كان ذلك يف 
الربقية رقم 081715 املر�سلة يف �سهر 

مار�ض 1985.
هبطت ال�سعار من معدل 26 دولر 
للربميل يف �ستاء 1985 اىل اقل من 
)10( دولر للربميل 1986. متامًا 
كاليوم كان هذا التخفي�ض لتحفيز 

القت�ساد الأمريكي وايل اإنهاك 
الحتاد ال�سوفيتي الذي كان يحارب يف 

اأفغان�ستان..
املحافظون اجلدد الذين يديرون 
العامل عرب اأذرع الوليات املتحدة 

الع�سكرية واملخابراتية اأ�سيبوا ب�سدمة 
�سمود رو�سيا وكان عليهم ا�ستئناف 

حربهم تلك.
قامت املوؤ�س�سات الأمريكية  احلكومية 

واخلا�سة بدرا�سة اخلطوة الالزمة 
لرتكيع رو�سيا . يف درا�سة اأجرتها 

)موؤ�س�سة Bloomberg( كانت النتيجة 
اأن 15 من اأ�سل 27  مت �سوؤالهم عن 

�سعر النفط الذي �سيزلزل القت�ساد 
الرو�سي فكانت اإجابتهم اأن �سعر ” 

الزلزال” هو $30 للربميل  واأن رو�سيا 
غري م�ستعدة ول موؤهلة لحتمال هذه 

ال�سدمة الثانية!  اأعتقد هوؤلء اأن 
هذا ال�سعر �سوف يهز النظام املايل 

والبنكي و�سوف يعر�ض الروبل اإىل 
هبوط حاد اآخر. وهكذا قررت اأمريكا 

هبوط الأ�سعار اإىل 30 دولرًا.
�سرح وزير املالية الرو�سي يف 

2015/11/25 اأن رو�سيا تاأقلمت مع  

هبوط ال�سعار واأن هبوط حتى 40$ 
لن يوؤثر كثريًا على رو�سيا ، البنك 

املركزي الرو�سي قام بدرا�سة نتائج 
�سعر اأقل من $40 )$30 مثاًل( فخرج 

بنتيجة ان القت�ساد الرو�سي �سوف 
يتقل�ض مبقدار %3 وان ا�سعار ال�سلع 

�ستزيد حوايل %7 .  كما مت تدمري 
الحتاد ال�سوفيتي بهبوط ا�سعار النفط 

اىل اقل من 10 دولر وحرب ثقيلة 
يف افغان�ستان ، ياأمل القاب�سون على 
ال�سلطة يف العامل الراأ�سمايل اإعادة 

التاريخ مّرة ثانية ل�سقوط نظام بوتني 
عن طريق �سرب القت�ساد الرو�سي  

وحروب ا�ستنزاف اأينما اأمكن .
قبل اأن اأبدي وجهة نظري اأنقل ما 

  )IEA( تنباأته وكالة الطاقة الدولية
حيث تنباأت اأن �سعر النفط �سي�سل 

ما بني 50-60 $ من الآن وحتى �سنة 
2020 وت�سل اإىل $85 بحلول �سنة 

 تقول دراسة أعدتها عام 
2013 شركة »إرنست أند 

يونغ« للتدقيق إن خمسين 
من أكبر شركات الطاقة 

األميركية أنفقت 126 
بليون دوالر منذ عام 2005 
في عمليات الحفر وشراء 
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2040 . اعتقد اأن هذه النبوؤة  ُم�سَي�َسة.

من الناحية الفنية فقط �ساأورد 
ا�ستقرائي ملو�سوع الأ�سعارعلمًا اأّن 

املو�سوع تتداخله ال�سيا�سة بقوة . فلو 
مّت تغيري �سيا�سة الوليات املتحدة 

والدول العربية املنتجة للنفط خلف�ض 
الإنتاج ف�سرتتفع الأ�سعار باأ�سرع من ما 

اأذكر من الناحية الفنية فقط .
كان اإنتاج الوليات املتحدة من النفط 

يف �سهر يناير 2010 هو 5.5 مليون 

برميل باليوم واأ�سبح 9.6 مليون برميل 
باليوم يف يوليو 2015 – وكل هذه 

الزيادة جاءت من الزيت ال�سخري 
الذي ل ميكن انتاجه على اأ�سعار 

$30 – اإذا خرج من ال�سوق حوايل 4 

مليون برميل اأمريكي باليوم ومليون 
اآخر من الآبار املنتجة بامل�ساعدة 
الثانوية والثالثية �سريجع الإنتاج 

الأمريكي اإىل اأقل ما كان عليه  �سنة 
2010 وهذا �سريفع ال�سعار رغم اأنف 

الوليات املتحدة ، قطاع اإنتاج النفط 
غري التقليدي الأمريكي يتاأملون وكذلك 

اإقت�ساد رو�سيا باأكمله يف لعبة ع�ض 
الأ�سابع ومن ي�سرخ اأوًل. .

ما يجري الآن هو حرب عاملية بكل 
معنى الكلمة بني الوليات املتحدة 

وحلفاوؤها، وبني رو�سيا ودول الربك�ض 
عمومًا،– حرب طحن عظام – ليخرج 
منها العامل ب�سكل خمتلف عن ال�سكل 

الذي بدا به.  

ويري حملل ال�سلع الأ�سا�سية لدى “بنك 
اأوف اأمريكا مرييل لين�ض” فران�سي�سكو 
بالن�ض يف مذكرة حديثة – وفقا لوكالة 

)بلومبريج( الإخبارية اأن ا�ستمرار 
تراجع �سعر النفط �سيوؤدي اإىل اإعادة 

3 تريليون دولر �سنويا من منتجي 
النفط اىل امل�ستهلك العاملي، الأمر 
الذي ميهد الطريق لأكرب عمليات 

نقل الرثوة يف التاريخ، ولفت بالن�ض 
وفريقه البحثي اإىل اأن هنالك موؤ�سر 

على اأن تراجع �سعر النفط �سيكون له 
اأثر اإيجابي على الطلب، و�سيت�سارع 

التاأثري يف حال عدم معاودة الأ�سعار 
لالإرتفاع.

وتوقع البنك الأمريكي اأن ينمو الطلب 
بن�سبة 1.5 مليون برميل يوميا، اإذا 
كان متو�سط �سعر النفط 40 دولر 
للربميل على مدى اخلم�ض �سنوات 

املقبلة.

في دافوس يتحدثون 
عن الصين 

حول دور ال�سني يف الأزمة وكونها 
اأحد امل�سببات بعد تراجع النمو املتوقع 
هناك من يحاول حتميل ال�سني �سبب 
الأزمة اليوم، يقول �ساميون كينيدي، 
من �ساك�سو بنك،  قبل عام، قال يل 

كيكياجن، رئي�ض الوزراء ال�سيني، اأمام 
املنتدى القت�سادي العاملي اإن بالده 
ت�ستطيع اأن تتجنب الهبوط احلاد يف 
القت�ساد. ويف ن�سخة عام 2016 يف 

دافو�ض من الجتماعات اخلا�سة، 
يقول احل�سور مثل جوزيف �ستيجليتز، 
احلائز على جائزة نوبل يف القت�ساد، 
وتيدجان ثيام، الرئي�ض التنفيذي لبنك 

كريدي �سوي�ض، اإنه ل يزال على حق.

يحتج بع�ض خرباء القت�ساد باأن 
هنالك �سببا يدعو للتفاوؤل لأن 

امل�ستهلكني ال�سينيني ل يزالون 
ينفقون، واأ�سعار العقارات اآخذة يف 

ال�ستقرار، والطلب على ال�سادرات 
ارتفع، وهنالك الكثري من املجال 

املتاح للتحفيز يف �سيا�سة املالية العامة 
وال�سيا�سة النقدية اإذا لزم الأمر. رغم 

اأن النمو يف الواقع اآخذ يف الرتاجع، 
اإل اأن ال�سني يف �سبيلها اإىل حتقيق 

منو بن�سبة 6.5 باملائة هذا العام، وفقا 
للتقدير املتو�سط خلرباء القت�ساد 
الذين �سملهم ا�ستطالع بلومبريج.
قال �ستيجليتز، الأ�ستاذ يف جامعة 

كولومبيا واأحد احل�سور يف دافو�ض: 
»كان هنالك دائما فجوة بني ما يحدث 

يف القت�ساد احلقيقي والأ�سواق 
املالية. ما يحدث يف ال�سني يعترب 

تباطوؤا بكل املقايي�ض. لكنه لي�ض تباطوؤا 
كارثيا«. 

بالن�سبة لآدم بوزين، رئي�ض معهد 
بيرت�سون لالقت�ساد الدويل، تكون 

احلالة �سبيهة باأزمة موؤ�س�سات الدخار 
والقرو�ض يف الوليات املتحدة يف فرتة 

الثمانينيات، والتي ت�سببت باأ�سرار 
لكنها مل ت�سل القت�ساد.

»ثورة« النفط الصخري
هبوط تدريجي

ي�سف خرباء طاقة اأمريكيون عمليات 
ا�ستخراج النفط والغاز ال�سخري يف 

بالدهم، باأنها 
اأهم تطور �سهدته �سناعة الطاقة 
منذ ا�ستخراج اأول دفقة نفط من 

باطن الأر�ض قبل نحو 150 عاما. 
وقد حدث ذلك يف بالدهم اأي�سا، يف 

بلدة تيتو�سفيل يف ولية بن�سلفانيا عام 
.1859

ويقدر تقرير اأ�سدرته وكالة الطاقة 
الدولية يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين عام 

2013 باأن عمليات ا�ستخراج النفط 

والغاز القائمة على تقنية التك�سري، 
�ستمكن الوليات املتحدة عام 2017 

من جتاوز ال�سعودية ورو�سيا يف اإنتاج 
النفط.

وتقول درا�سة اأعدتها عام 2013 
�سركة »اإرن�ست اأند يونغ« للتدقيق 

اإن خم�سني من اأكرب �سركات الطاقة 
الأمريكية اأنفقت 126 بليون دولر منذ 

عام 2005 يف عمليات احلفر و�سراء 
الأرا�سي.

»يرجع تقرير اآخر ن�سرته جملة 
»اإيكونوم�ست الربيطانية« ال�سهر 
املا�سي القفزة الأمريكية يف انتاج 

النفط ال�سخري اإىل اأن المريكيني 
اأكملوا حفر نحو 20 األفا من الآبار 

اجلديدة منذ عام 2010«
واأ�سار تقرير اأ�سدرته اإدارة معلومات 

الطاقة الأمريكية يف اأبريل/ ني�سان 
من العام 2014 اإىل اأن انتاج الوليات 
املتحدة من النفط ال�سخري بلغ 8،3 
مليون برميل يوميا. وهو اأعلى معدل 

حتققه الوليات املتحدة منذ عام 
1988 . وهو يقل عن انتاج ال�سعودية 

- اأكرب منتج للنفط بالعامل- مبليون 
برميل فقط.

و�ساعد النتاج املحلي من النفط - 

الرابح األكبر هي الواليات المتحدة و الخاسر األكبر هي الدول المنتجة 
للنفط. ودع األرقام تتكلم: تمثل إيرادات النفط %90 من صادرات 

السعودية 80 %من دخل ميزانيتها الدول األخرى إعتماد نيجيريا من دخلها 
على النفط  %75، روسيا  %50 ، إيران %47 ، فنزويال  40%.

هبوط السعر من 120 إلى 30 دوالر يعني هبوط 90 دوالر/البرميل. 
تستورد الواليات المتحدة حوالي 7 مليون برميل يوميًا أي توفر 630 مليون  

دوالر/اليوم أو حوالي 230 مليار دوالر بالسنة. أضف إلى ذلك تحفيز 
االقتصاد األمريكي  بفرق السعر لالنتاج المحلي  حوالي 360 مليار دوالر 
/ السنة . وهذا التوفير يذهب إلى جيب الشعب األمريكي فقد هبطت 
أسعار البنزين والوقود  والكهرباء في نفس الوقت الذي ارتفعت هذه 

األسعار في الدول النفطية المنتجة !! لو كان إنتاج دول مجلس التعاون 
17 مليون برميل/ اليوم فالخسارة اليومية هي حوالي 1.53 مليار يوميًا. 

النتائج السياسية واالقتصادية 
هبوط االسعار بهذا الشكل الزلزالي يهدف إلى ” زلزلة” اقتصاد 	 

أعداء الواليات المتحدة وهم روسيا وفنزويال وايران – لكن البلد 
المستهدف أساسًا  هو االقتصاد الروسي وبالتالي ما ينتج عنه من 

زلزال سياسي. 
االقتصاد العالمي واألمريكي لم يشف لتاريخه من األزمة المالية 	 

لسنة 2008 ونتائجها، وهناك تباطؤ اقتصادي في أوروبا وحتى 
في الصين – هبوط األسعار يساعد على تحفيز تلك االقتصادات 

والخاسر األكبر هنا هم الدول المنتجة.
كانت نتيجة تدهور األسعار أن خسر حزب شافيز االنتخابات في 

2015/12/6 ووصل إلى السلطة معارضوه والذين صرحوا بنيتهم شطب 
إصالحات شافيز. كان التقدير إن يحدث زلزال في السعر الشيء نفسه 
في روسيا. تم اختيار سعر $50 في البداية بإعتبار أن أكثر انواع االنتاج 
غير التقليدي )زيت صخري، زيت رملي، زيت ثقيل، اعالي البحار( يمكن 

له البقاء واالستمرار على ذلك السعر. المفاجئة كانت بصمود وتكييف 
االقتصاد الروسي على ذلك الزلزال بعد انهيار الروبل.

من الرابح ومن الخاسر في هذه المعمعة؟

الصين في سبيلها إلى تحقيق نمو بنسبة 6.5 
بالمائة  هذا العام، وفقا للتقدير المتوسط لخبراء 

االقتصاد وهذا يطمئن الخائفين حول قدرة 
الصين  على الصمود 

>>
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2040 . اعتقد اأن هذه النبوؤة  ُم�سَي�َسة.

من الناحية الفنية فقط �ساأورد 
ا�ستقرائي ملو�سوع الأ�سعارعلمًا اأّن 

املو�سوع تتداخله ال�سيا�سة بقوة . فلو 
مّت تغيري �سيا�سة الوليات املتحدة 

والدول العربية املنتجة للنفط خلف�ض 
الإنتاج ف�سرتتفع الأ�سعار باأ�سرع من ما 

اأذكر من الناحية الفنية فقط .
كان اإنتاج الوليات املتحدة من النفط 

يف �سهر يناير 2010 هو 5.5 مليون 

برميل باليوم واأ�سبح 9.6 مليون برميل 
باليوم يف يوليو 2015 – وكل هذه 

الزيادة جاءت من الزيت ال�سخري 
الذي ل ميكن انتاجه على اأ�سعار 

$30 – اإذا خرج من ال�سوق حوايل 4 

مليون برميل اأمريكي باليوم ومليون 
اآخر من الآبار املنتجة بامل�ساعدة 
الثانوية والثالثية �سريجع الإنتاج 

الأمريكي اإىل اأقل ما كان عليه  �سنة 
2010 وهذا �سريفع ال�سعار رغم اأنف 

الوليات املتحدة ، قطاع اإنتاج النفط 
غري التقليدي الأمريكي يتاأملون وكذلك 

اإقت�ساد رو�سيا باأكمله يف لعبة ع�ض 
الأ�سابع ومن ي�سرخ اأوًل. .

ما يجري الآن هو حرب عاملية بكل 
معنى الكلمة بني الوليات املتحدة 

وحلفاوؤها، وبني رو�سيا ودول الربك�ض 
عمومًا،– حرب طحن عظام – ليخرج 
منها العامل ب�سكل خمتلف عن ال�سكل 

الذي بدا به.  

ويري حملل ال�سلع الأ�سا�سية لدى “بنك 
اأوف اأمريكا مرييل لين�ض” فران�سي�سكو 
بالن�ض يف مذكرة حديثة – وفقا لوكالة 

)بلومبريج( الإخبارية اأن ا�ستمرار 
تراجع �سعر النفط �سيوؤدي اإىل اإعادة 

3 تريليون دولر �سنويا من منتجي 
النفط اىل امل�ستهلك العاملي، الأمر 
الذي ميهد الطريق لأكرب عمليات 

نقل الرثوة يف التاريخ، ولفت بالن�ض 
وفريقه البحثي اإىل اأن هنالك موؤ�سر 

على اأن تراجع �سعر النفط �سيكون له 
اأثر اإيجابي على الطلب، و�سيت�سارع 

التاأثري يف حال عدم معاودة الأ�سعار 
لالإرتفاع.

وتوقع البنك الأمريكي اأن ينمو الطلب 
بن�سبة 1.5 مليون برميل يوميا، اإذا 
كان متو�سط �سعر النفط 40 دولر 
للربميل على مدى اخلم�ض �سنوات 

املقبلة.

في دافوس يتحدثون 
عن الصين 

حول دور ال�سني يف الأزمة وكونها 
اأحد امل�سببات بعد تراجع النمو املتوقع 
هناك من يحاول حتميل ال�سني �سبب 
الأزمة اليوم، يقول �ساميون كينيدي، 
من �ساك�سو بنك،  قبل عام، قال يل 

كيكياجن، رئي�ض الوزراء ال�سيني، اأمام 
املنتدى القت�سادي العاملي اإن بالده 
ت�ستطيع اأن تتجنب الهبوط احلاد يف 
القت�ساد. ويف ن�سخة عام 2016 يف 

دافو�ض من الجتماعات اخلا�سة، 
يقول احل�سور مثل جوزيف �ستيجليتز، 
احلائز على جائزة نوبل يف القت�ساد، 
وتيدجان ثيام، الرئي�ض التنفيذي لبنك 

كريدي �سوي�ض، اإنه ل يزال على حق.

يحتج بع�ض خرباء القت�ساد باأن 
هنالك �سببا يدعو للتفاوؤل لأن 

امل�ستهلكني ال�سينيني ل يزالون 
ينفقون، واأ�سعار العقارات اآخذة يف 

ال�ستقرار، والطلب على ال�سادرات 
ارتفع، وهنالك الكثري من املجال 

املتاح للتحفيز يف �سيا�سة املالية العامة 
وال�سيا�سة النقدية اإذا لزم الأمر. رغم 

اأن النمو يف الواقع اآخذ يف الرتاجع، 
اإل اأن ال�سني يف �سبيلها اإىل حتقيق 

منو بن�سبة 6.5 باملائة هذا العام، وفقا 
للتقدير املتو�سط خلرباء القت�ساد 
الذين �سملهم ا�ستطالع بلومبريج.
قال �ستيجليتز، الأ�ستاذ يف جامعة 

كولومبيا واأحد احل�سور يف دافو�ض: 
»كان هنالك دائما فجوة بني ما يحدث 

يف القت�ساد احلقيقي والأ�سواق 
املالية. ما يحدث يف ال�سني يعترب 

تباطوؤا بكل املقايي�ض. لكنه لي�ض تباطوؤا 
كارثيا«. 

بالن�سبة لآدم بوزين، رئي�ض معهد 
بيرت�سون لالقت�ساد الدويل، تكون 

احلالة �سبيهة باأزمة موؤ�س�سات الدخار 
والقرو�ض يف الوليات املتحدة يف فرتة 

الثمانينيات، والتي ت�سببت باأ�سرار 
لكنها مل ت�سل القت�ساد.

»ثورة« النفط الصخري
هبوط تدريجي

ي�سف خرباء طاقة اأمريكيون عمليات 
ا�ستخراج النفط والغاز ال�سخري يف 

بالدهم، باأنها 
اأهم تطور �سهدته �سناعة الطاقة 
منذ ا�ستخراج اأول دفقة نفط من 

باطن الأر�ض قبل نحو 150 عاما. 
وقد حدث ذلك يف بالدهم اأي�سا، يف 

بلدة تيتو�سفيل يف ولية بن�سلفانيا عام 
.1859

ويقدر تقرير اأ�سدرته وكالة الطاقة 
الدولية يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين عام 

2013 باأن عمليات ا�ستخراج النفط 

والغاز القائمة على تقنية التك�سري، 
�ستمكن الوليات املتحدة عام 2017 

من جتاوز ال�سعودية ورو�سيا يف اإنتاج 
النفط.

وتقول درا�سة اأعدتها عام 2013 
�سركة »اإرن�ست اأند يونغ« للتدقيق 

اإن خم�سني من اأكرب �سركات الطاقة 
الأمريكية اأنفقت 126 بليون دولر منذ 

عام 2005 يف عمليات احلفر و�سراء 
الأرا�سي.

»يرجع تقرير اآخر ن�سرته جملة 
»اإيكونوم�ست الربيطانية« ال�سهر 
املا�سي القفزة الأمريكية يف انتاج 

النفط ال�سخري اإىل اأن المريكيني 
اأكملوا حفر نحو 20 األفا من الآبار 

اجلديدة منذ عام 2010«
واأ�سار تقرير اأ�سدرته اإدارة معلومات 

الطاقة الأمريكية يف اأبريل/ ني�سان 
من العام 2014 اإىل اأن انتاج الوليات 
املتحدة من النفط ال�سخري بلغ 8،3 
مليون برميل يوميا. وهو اأعلى معدل 

حتققه الوليات املتحدة منذ عام 
1988 . وهو يقل عن انتاج ال�سعودية 

- اأكرب منتج للنفط بالعامل- مبليون 
برميل فقط.

و�ساعد النتاج املحلي من النفط - 

الرابح األكبر هي الواليات المتحدة و الخاسر األكبر هي الدول المنتجة 
للنفط. ودع األرقام تتكلم: تمثل إيرادات النفط %90 من صادرات 

السعودية 80 %من دخل ميزانيتها الدول األخرى إعتماد نيجيريا من دخلها 
على النفط  %75، روسيا  %50 ، إيران %47 ، فنزويال  40%.

هبوط السعر من 120 إلى 30 دوالر يعني هبوط 90 دوالر/البرميل. 
تستورد الواليات المتحدة حوالي 7 مليون برميل يوميًا أي توفر 630 مليون  

دوالر/اليوم أو حوالي 230 مليار دوالر بالسنة. أضف إلى ذلك تحفيز 
االقتصاد األمريكي  بفرق السعر لالنتاج المحلي  حوالي 360 مليار دوالر 
/ السنة . وهذا التوفير يذهب إلى جيب الشعب األمريكي فقد هبطت 
أسعار البنزين والوقود  والكهرباء في نفس الوقت الذي ارتفعت هذه 

األسعار في الدول النفطية المنتجة !! لو كان إنتاج دول مجلس التعاون 
17 مليون برميل/ اليوم فالخسارة اليومية هي حوالي 1.53 مليار يوميًا. 

النتائج السياسية واالقتصادية 
هبوط االسعار بهذا الشكل الزلزالي يهدف إلى ” زلزلة” اقتصاد 	 

أعداء الواليات المتحدة وهم روسيا وفنزويال وايران – لكن البلد 
المستهدف أساسًا  هو االقتصاد الروسي وبالتالي ما ينتج عنه من 

زلزال سياسي. 
االقتصاد العالمي واألمريكي لم يشف لتاريخه من األزمة المالية 	 

لسنة 2008 ونتائجها، وهناك تباطؤ اقتصادي في أوروبا وحتى 
في الصين – هبوط األسعار يساعد على تحفيز تلك االقتصادات 

والخاسر األكبر هنا هم الدول المنتجة.
كانت نتيجة تدهور األسعار أن خسر حزب شافيز االنتخابات في 

2015/12/6 ووصل إلى السلطة معارضوه والذين صرحوا بنيتهم شطب 
إصالحات شافيز. كان التقدير إن يحدث زلزال في السعر الشيء نفسه 
في روسيا. تم اختيار سعر $50 في البداية بإعتبار أن أكثر انواع االنتاج 
غير التقليدي )زيت صخري، زيت رملي، زيت ثقيل، اعالي البحار( يمكن 

له البقاء واالستمرار على ذلك السعر. المفاجئة كانت بصمود وتكييف 
االقتصاد الروسي على ذلك الزلزال بعد انهيار الروبل.

من الرابح ومن الخاسر في هذه المعمعة؟

الصين في سبيلها إلى تحقيق نمو بنسبة 6.5 
بالمائة  هذا العام، وفقا للتقدير المتوسط لخبراء 

االقتصاد وهذا يطمئن الخائفين حول قدرة 
الصين  على الصمود 
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ح�سب التقرير - على رفع املخزون 
الأمريكي يف اأواخر اأبريل/ ني�سان 

املا�سي اإىل نحو 400 مليون برميل، 
وهو اأكرب خمزون حتتفظ به الوليات 

املتحدة يف تاريخها.
يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين املا�سي، 

حّذرت موؤ�س�سة »�ستاندرد اآند بورز« 
للت�سنيف الئتماين من اأن ا�ستمرار 
انخفا�ض اأ�سعار النفط لفرتة طويلة 

�سيوؤدي على الأرجح اإىل تباطوؤ 
اقت�سادات دول اخلليج وم�ساريعها 
يف جمال البنية التحتية؛ اإذ ت�سكل 

العائدات النفطية يف املتو�سط 46% 
من العائدات يف دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي ال�ست، يف حني ت�سكل 
ال�سادرات النفطية ثالثة اأرباع 

ال�سادرات.
واعتربت »�ستاندرد اآند بورز« 

البحرين و�سلطنة عمان الأكرث عر�سة 
ملخاطر انخفا�ض اأ�سعار النفط، يف 
حني اأن الإمارات وقطر هما الأقل 

عر�سة.

المستفيدون 
والمتضررون من 
انخفاض األسعار 
العالمية للنفط

عر�ست �سحيفة »فاينان�سال بو�ست« 
الأمريكية الكندية، ت�سنيفا للمناطق 

التي ت�سم دول ت�سررت من هذا 
النخفا�ض واأخرى مثل لها انخفا�ض 

الأ�سعار نعمة كبرية.

أمريكا الشمالية
�ستحقق الوليات املتحدة الأمريكية 
فوائد حمدودة من انخفا�ض اأ�سعار 

البرتول، اإذ اأنها تعترب اأكرب م�ستورد 
للنفط يف العامل، اإل اأن بع�ض �سركات 

البرتول الأمريكية والكندية لن 
تكون �سعيدة كثريا بهذا النخفا�ض، 
فم�ستقات البرتول التي ت�ستخرجها 

هذه ال�سركات من خليج املك�سيك ومن 
داخل احلدود الأمريكية تعترب الأغلى 

يف العامل.

غرب أوروبا
لقى انخفا�ض ال�سعر العاملي للبرتول 

ترحيبا كبريا بني دول غرب اأوروبا، 
اإذ اأن العديد منها تعتمد على 

ا�سترياد احتياجاتها بالكامل من 
النفط، و�سيكون ذلك مفيد حتديدا 

يف 18 دولة يف هذه املنطقة تعاين من 
ارتفاع معدلت البطالة، وتعتمد على 
البرتول يف الأن�سطة ال�سناعية، اإذا 

فانخفا�ض الأ�سعار �سيعني لها اأرباحا 
اإ�سافية.

روسيا
اأبدت احلكومة الرو�سية قلقا وا�سحا 

اإزاء هذا النخفا�ض؛ اإذ تعتمد 
رو�سيا يف %50 من دخلها القومي 

على عائدات ت�سدير النفط، 
وتتعاظم املخاوف الرو�سية خا�سة 

يف ظل العقوبات الغربية عليها 
والتي مبقت�ساها �سحب كثري من 
امل�ستثمرين اأموالهم من البالد، 

ما اأدى بدوره اإىل تراجع القت�ساد 
ب�سكل ملحوظ.

فينزويال
ت�سررت فينزويال من انخفا�ض اأ�سعار 

النفط، فهي حتتاج لالأموال القادمة 
من قطاع البرتول لتمويل امل�سروعات 

احلكومية، فبعد اأن ا�ستمر تراجع 
اإنتاج البالد من النفط ل�سنوات، جاء 

انخفا�ض الأ�سعار ليعت�سر اقت�ساد 
البالد.

اليابان
من املفرت�ض اأن ت�ستفيد اليابان من 
انخفا�ض ال�سعر العاملي للبرتول، اإذ 
اأنها ت�ستورد احتياجاتها منه، اإل اأن 

النخفا�ض الذي �سهده الني الياباين 
موؤخرا قلل من الأرباح التي كان من 

املفرت�ض اأن حت�سل عليها، ورغم 
انخفا�ض �سعر النفط �سيتحتم على 

احلكومة اأن ت�ساعف من جهودها 
ملكافحة النكما�ض املايل الذي تتعر�ض 

له البالد.

الصين والدول 
اآلسيوية الواعدة

خف�ست احلكومة ال�سينية اأ�سعار 
البيع بالتجزئة للوقود متا�سيا مع 

اأ�سعار ال�سوق العاملية، وبوجه عام 
فالنخفا�ض يف اأ�سعار البرتول 

يف �سالح ال�سني، اإذ �سيوؤدي اإىل 
وفرة الوقود رخي�ض ال�سعر اإىل 

توافر ال�سيولة التي ميكن �سخها يف 
ال�سناعة وامل�سروعات ال�سغرية، وهو 
ما حتتاجه ال�سني خا�سة بعد الهبوط 

الذي �سهده اقت�ساد البالد خالل 
ال�سنتني املا�سيني.

وتختلف اآثار انخفا�ض اأ�سعار 
البرتول يف خمتلف دول منطقة 

جنوب �سرق اآ�سيا، ففي اإندوني�سيا 
كانت احلكومة قد رفعت الدعم عن 

الوقود، ما اأدى خلروج مظاهرات 
�سعبية، لذا فمن املتوقع اأن ي�سهم 
انخفا�ض ال�سعر العاملي يف تهدئة 

هذه املظاهرات.
اأما ماليزيا التي تعترب من امل�سدرين 

الآ�سيويني القالئل للنفط، فقد اأرهقت 
النخفا�سات الآخرية احتياطاتها، كما 
اأنها هي اأي�سا رفعت الدعم عن الوقود.

* تمت االستعانة بترجمات من - بلومبيرغ 
– بنك اوف امريكا – منتدى دافوس- - 
وكالة الطاقة األمريكة -فايننشال تايمز-
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من اأجل دور اأكرب للمراأة ويف النهاية 
من اأجل املجتمع ككل، اأن�شاأت مريا 
كاول �شنة 2011 م�ؤ�ش�شتها »مريا 

كاول«، فقد الحظت كاول اأن اأحدا 
ما البد اأن يلفت النظر بق�ة، والبد 
للأفكار اأن تتح�ل اإىل جهد منظم 

ينتج اأفعال على االأر�ض،   
تق�ل كاول:« يف جماالت عديدة 

ودائمًا الحظت اأن عدد الن�شاء 
  STEM الل�اتي يعملن يف جمال

)العل�م، التكن�ل�جيا، االلكرتونيات، 
الريا�شيات( قليل جدًا يف القارات 
الثلث التي عملت فيها، حيث اأين 

يف اأغلب االأوقات كنت املراأة ال�حيدة 
يف م�ؤمترات STEM  وركزت على 

ثلث نقاط: »التحيز بني اجلن�شني 
وتعليم الن�شاء واال�شتثمار يف الن�شاء«. 

وت�شيف كاول، هدف امل�ؤ�ش�شة 
الق�شاء على عدم امل�شاواة والتحيز 

بني اجلن�شني، وخا�شة يف اأماكن 
العمل، وتثقيف الن�شاء من خلل بناء 

قدراتهم واالإ�شافة اإىل مهاراتهم، 
وتهدف امل�ؤ�ش�شة اإىل متكني املزيد 

واملزيد من الن�شاء على حتقيق 
اإمكاناتهم املثلى. كما تركزامل�ؤ�ش�شة 

حتديدا على اال�شتثمار يف الن�شاء 
الل�اتي ميلكن ال�شركات. براجمنا 

تتجه نح� تبادل املعرفة واخلربة 
مع ن�شاء اأخريات من خلل برامج 
االر�شاد �ش�اء يف ريادة االأعمال اأو 

يف دور املراأة يف وظيفتها وهذا �ش�ف 
ي�شاعد الن�شاء على تخطي التحديات 

ويلهم املزيد منهن للن�شمام 
لل�شناعات املقت�شرة  على الرجال، 

مثل جماالت STEM، ويحدث اأن 
تك�ن هذه ال�شناعات هي املطل�بة 

للم�شتقبل«.

في وادي السيلكون
تق�ل كاول:« الربنامج الرائد لدى 

م�ؤ�ش�شة »مريا كاول« ه� الن�شاء 
يف جماالت STEM  اأ�شبح برنامج 

عاملي مع مكاتب يف دبي و وادي 
ال�شيليك�ن يف ال�اليات املتحدة. حيث 
البيئة منا�شبة ل��شع االأفكار واإطلق 

ال�شركات، ومت�يلها وتقدير م�شتقبلها، 
واأهميتها. فبيئة االأعمال هنا مثالية 

للبتكار وو�شع املراأة مقدر بالدرجة 
التي نريدها، كما ميكن اال�شتعانة 

بخربات وحمفزات املكان الذي نعمل 
فيه. ف�ج�دنا يف �شيلك�ن فايل يعطي 

اأفكارنا اأهمية وتقدير اأكرب من قبل 
اجلميع«. 

ولكن ماهي نسبة النساء 
اللواتي يعملن في مجاالت 
STEM في العالم العربي؟ 

وكيف نشجع النساء لالقبال 
على مجاالت STEM؟

 وفقا لبيانات امل�ؤ�ش�شات، فاإن ما 
يقرب من ٪35 من ال�شركات النا�شئة 

يف ال�شرق االأو�شط هي للن�شاء،  
وت�شري بيانات اأخرى اإىل اأن اأكرث من 
ن�شف خريجي اجلامعات يف ال�شرق 
االأو�شط هم من الن�شاء، على الرغم 
من اأن 21 ٪ فقط هم من ينخرط�ن 

يف �ش�ق العمل. وهذا ما ي�ؤدي اإىل 
الن�شبة العالية يف االح�شائيلت للن�شاء 

االستثمار في النساء، 
العالم ما يزال 

متحيزًا !
البد أننا غافلون عن حقيقة أن المرأة ما تزال متأخرة بأشواط كبيرة عن الرجل في مجاالت كثيرة، 

وهنا نتحدث عن التكنولوجيا، والعلوم، وعالم األعمال، نسبة المرأة ظلت متدنية قياسًا بفعالية 
ودور الرجل.

خاص Entrepreneur العربية

>>

february 2016    entrepreneur 28entrepreneur    february 201629

شئون ريادية تخطيط  |  قيادة  |  تحفيز  |  إدارة  |  مهارات  |  وجهة نظر



من اأجل دور اأكرب للمراأة ويف النهاية 
من اأجل املجتمع ككل، اأن�شاأت مريا 
كاول �شنة 2011 م�ؤ�ش�شتها »مريا 

كاول«، فقد الحظت كاول اأن اأحدا 
ما البد اأن يلفت النظر بق�ة، والبد 
للأفكار اأن تتح�ل اإىل جهد منظم 

ينتج اأفعال على االأر�ض،   
تق�ل كاول:« يف جماالت عديدة 

ودائمًا الحظت اأن عدد الن�شاء 
  STEM الل�اتي يعملن يف جمال

)العل�م، التكن�ل�جيا، االلكرتونيات، 
الريا�شيات( قليل جدًا يف القارات 
الثلث التي عملت فيها، حيث اأين 

يف اأغلب االأوقات كنت املراأة ال�حيدة 
يف م�ؤمترات STEM  وركزت على 

ثلث نقاط: »التحيز بني اجلن�شني 
وتعليم الن�شاء واال�شتثمار يف الن�شاء«. 

وت�شيف كاول، هدف امل�ؤ�ش�شة 
الق�شاء على عدم امل�شاواة والتحيز 

بني اجلن�شني، وخا�شة يف اأماكن 
العمل، وتثقيف الن�شاء من خلل بناء 

قدراتهم واالإ�شافة اإىل مهاراتهم، 
وتهدف امل�ؤ�ش�شة اإىل متكني املزيد 

واملزيد من الن�شاء على حتقيق 
اإمكاناتهم املثلى. كما تركزامل�ؤ�ش�شة 

حتديدا على اال�شتثمار يف الن�شاء 
الل�اتي ميلكن ال�شركات. براجمنا 

تتجه نح� تبادل املعرفة واخلربة 
مع ن�شاء اأخريات من خلل برامج 
االر�شاد �ش�اء يف ريادة االأعمال اأو 

يف دور املراأة يف وظيفتها وهذا �ش�ف 
ي�شاعد الن�شاء على تخطي التحديات 

ويلهم املزيد منهن للن�شمام 
لل�شناعات املقت�شرة  على الرجال، 

مثل جماالت STEM، ويحدث اأن 
تك�ن هذه ال�شناعات هي املطل�بة 

للم�شتقبل«.

في وادي السيلكون
تق�ل كاول:« الربنامج الرائد لدى 

م�ؤ�ش�شة »مريا كاول« ه� الن�شاء 
يف جماالت STEM  اأ�شبح برنامج 

عاملي مع مكاتب يف دبي و وادي 
ال�شيليك�ن يف ال�اليات املتحدة. حيث 
البيئة منا�شبة ل��شع االأفكار واإطلق 

ال�شركات، ومت�يلها وتقدير م�شتقبلها، 
واأهميتها. فبيئة االأعمال هنا مثالية 

للبتكار وو�شع املراأة مقدر بالدرجة 
التي نريدها، كما ميكن اال�شتعانة 

بخربات وحمفزات املكان الذي نعمل 
فيه. ف�ج�دنا يف �شيلك�ن فايل يعطي 

اأفكارنا اأهمية وتقدير اأكرب من قبل 
اجلميع«. 

ولكن ماهي نسبة النساء 
اللواتي يعملن في مجاالت 
STEM في العالم العربي؟ 

وكيف نشجع النساء لالقبال 
على مجاالت STEM؟

 وفقا لبيانات امل�ؤ�ش�شات، فاإن ما 
يقرب من ٪35 من ال�شركات النا�شئة 

يف ال�شرق االأو�شط هي للن�شاء،  
وت�شري بيانات اأخرى اإىل اأن اأكرث من 
ن�شف خريجي اجلامعات يف ال�شرق 
االأو�شط هم من الن�شاء، على الرغم 
من اأن 21 ٪ فقط هم من ينخرط�ن 

يف �ش�ق العمل. وهذا ما ي�ؤدي اإىل 
الن�شبة العالية يف االح�شائيلت للن�شاء 

االستثمار في النساء، 
العالم ما يزال 

متحيزًا !
البد أننا غافلون عن حقيقة أن المرأة ما تزال متأخرة بأشواط كبيرة عن الرجل في مجاالت كثيرة، 

وهنا نتحدث عن التكنولوجيا، والعلوم، وعالم األعمال، نسبة المرأة ظلت متدنية قياسًا بفعالية 
ودور الرجل.

خاص Entrepreneur العربية

>>

february 2016    entrepreneur 28entrepreneur    february 201629

شئون ريادية تخطيط  |  قيادة  |  تحفيز  |  إدارة  |  مهارات  |  وجهة نظر



�شاحبات ال�شركات النا�شئة. مما 
يخلق فر�ض التكاف�ؤ للن�شاء، يف حني 
ي�شمح اأي�شا ملزيد من االأعمال على 

�شبكة االإنرتنت التي جتعل الت�ازن بني 
العمل واملنزل اأ�شهل بالن�شبة للمراأة.

واحدة من اأهدافنا تق�ل كاول:« 
ت�شجيع الفتيات ال�شغريات على درا�شة 

هذه ال�شناعات وتعريفهن باأهميتها 
التها تقدم اأعلى امكانات النم� 

ال�ظيفي و�ش�ف ت�شاعد يف ت�شكيل 
و�شياغة االقت�شاد امل�شتقبلي، واأي�شا 

تقدمي اأمثلة الن�شاء الناجحات يف هذه 
املجاالت مثل مرمي املن�ش�ري-اأول 

اأمراة تق�د طائرة مقاتلة يف ال�شرق 
االأو�شط- اأو عائ�شة املزروعي اأول 

امراأة م�شغلة رافعة يف ميناء خليفة يف 

اأب�ظبي وغريهن من الن�شاء امللهمات 
يف العامل العربي«.

تعمل كاول على اإقامة م�شابقة  
HACKATHON  التي تنطلق من دبي، 

وهي فريدة من ن�عها وت�اكب احلاجة 
امللحة للم�اهب تق�ل كاول:« هدفنا 

يف م�ؤ�ش�شة »مريا كاول« اأن ن�شل 
اإىل العاملية ودبي هي ب�ابتنا الآ�شيا 

واأفريقيا وال�شرق االأو�شط، باال�شافة 
   HACKATHON اىل ذلك فاإن م�شابقة
تتلئم ب�شكل جيد مع احلاجة املتزايدة 

يف املنطقة للم�اهب التقنيه ب�شبب 
تركيزها على االبتكار والتكن�ل�جيا 

التي تق�د ااىل اقت�شاد ق�ي ومتكني 
النم� يف امل�شتقبل«.

الأن االقت�شاد العاملي الي�م يق�م على 

هدف مؤسسة »ميرا كاول« القضاء على عدم 
المساواة والتحيز بين الجنسين، وخاصة في 
أماكن العمل، وتثقيف النساء من خالل بناء 
قدراتهن واإلضافة إلى مهاراتهن، وتهدف 

المؤسسة إلى تمكين المزيد والمزيد من النساء 
على تحقيق إمكاناتهن المثلى
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امللحة للم�اهب تق�ل كاول:« هدفنا 
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واأفريقيا وال�شرق االأو�شط، باال�شافة 
   HACKATHON اىل ذلك فاإن م�شابقة
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يف املنطقة للم�اهب التقنيه ب�شبب 
تركيزها على االبتكار والتكن�ل�جيا 

التي تق�د ااىل اقت�شاد ق�ي ومتكني 
النم� يف امل�شتقبل«.

الأن االقت�شاد العاملي الي�م يق�م على 

هدف مؤسسة »ميرا كاول« القضاء على عدم 
المساواة والتحيز بين الجنسين، وخاصة في 
أماكن العمل، وتثقيف النساء من خالل بناء 
قدراتهن واإلضافة إلى مهاراتهن، وتهدف 

المؤسسة إلى تمكين المزيد والمزيد من النساء 
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املعرفة، كان البد من اختيار ملئم يف 
مل��ش�ع املدن الذكية يف مدن ذكية   

ت�ؤكد كاول »اقت�شاد قائم على املعرفة 
ه� اأ�شا�ض املجتمع التط�ري، املدن 

الذكية متهد الطريق للبيئة احل�شرية 
الذكية االآمنة التي ت�شتند على املعرفة 

واملعل�مات والتعلم. لي�ض فقط من 
ال�شروري التعرف على الطرق املختلفة 

التي تعي�ض فيه الن�شاء يف املدينة، 
ولكن اأي�شا للتاأكيد على الدور الفعال 
للمراأة يف املجتمع حيث متثل الن�شاء 
%80 من الق�ة ال�شرائية يف العامل، 

لذلك الي�جد اأي مدينة ذكية تتجاهل 

تاأثري الن�شاء على تط�رها، ونحن 
ن�شعر اأن م��ش�ع مدن ذكية ه� م��ش�ع 

يدع� للحما�ض للن�شاء الراغبات يف 
انتاج تطبيقات ذكية للن�شاء.

باالإ�شافة اإىل ذلك، املدن الذكية 
هي واحدة من اأول�يات حك�مة دولة 

االإمارات العربية املتحدة، وتركز 
ب�شكل اأكرب كذلك على دور املراأة 

و�ش�ف ت�شاهمHackathon يف اإكمال 
م�شاعي احلك�مة يف هذا االجتاه. فهي 
اأي�شا �شتقدم روؤية ما تريده الن�شاء يف 

املدن الذكية«.
هذا ما يجعل مبادرة كاول تنطلق من 

دبي، فدبي الي�م واحدة من املدن 
الذكية وم�ؤخرًا قررت احلك�مة يف 
االإمارات التاأكيد واتباع ودعم نهج 

االبتكار، والتن�شى كاول اأن تقدر دور 
دبي وحك�متها فهي حت�شل على 

دعم ق�ي بح�شب كاول التي تق�ل:« 
امل�ؤ�ش�شة تعمل يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة حتت ال��شاية 
واالهتمام والدعم يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة. حيث اأن حك�مة 
دولة االإمارات تركزعلى اإبراز اأهمية 

دور املراأة يف املجتمع االماراتي، 
حيث مت تفعيل دور املراأة يف الربملان 
وت�شجيع الن�شاء على اإن�شاء اأعمالهن 

اخلا�شة والرتكيز على اأهمية 
دور املراأة يف ال�شركات اخلا�شة 

واحلك�مية«.

ولكن ماذا تتوقع كاول أن 
يكون عدد المشاركات في 

المسابقة ومن أي المجاالت ؟
تق�ل:« لدينا ما يقرب من 100 امراأة 

�شجلت بالفعل لHackathon ولكن �ش�ف 
يتم اختيار 50 امراأة للم�شاركة بهدف 

حتقيق اجل�دة يف جميع اأنحاء االبتكار 
يف هذا احلدث. ونحن باحلقيقة ن�شجع 

جميع الن�شاء مهما كانت خلفيتهم ومهما 
كانت مهنتهم للتناف�ض يف هذا احلدث، 

لذلك نحن نت�قع ح�ش�ر متن�ع من الن�شاء 
من خمتلف املهارات واملهن يف املجتمع. 

ونت�قع مزيجا من الن�شاء من جميع 
االعمار واملناطق واجلن�شيات والرتكيبة 
ال�شكانية. ويف العام املا�شي راأينا ن�شاء 

ان�شممن اإلينا من مناطق بعيدة مثل 
زميباب�ي واأفريقيا واأوروبا«.

أسست كاول أول شركة لها في مجال 
التكنولوجيا و التعليم  سنة 2001 في 

دبي، ثم اسثمرت في مؤسسة في 
تركيا لمساعدة الشركات الصغيرة على 

النمو، ثم انتقلت إلى الواليات المتحدة  
واستثمرت في كثير من شركات التقنية 

وساعدت الكثير من المؤسسات الناشئة 
على النجاح. كما أنها حاصلة على شهادة 
  TJSL في القانون المالي والضرائب من

وأيضا هي من خريجي كلية ستانفورد 
للدراسات العليا في إدارة األعمال.

هدف مؤسسة »ميرا كاول« أن تصل إلى العالمية 
ودبي هي بوابتها آلسيا وأفريقيا والشرق األوسط، 

 HACKATHON باالضافة الى ذلك فإن مسابقة
تتالئم بشكل جيد مع الحاجة المتزايدة في 

المنطقة للمواهب التقنيه
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اآلن في أبوظبي، 
رعاية صحية عالمية تتميز باالبتكار 

وتستند إلى خبرات تمتد لقرابة 100 عام
رسخت خبرات «كليفالند كلينك» مكانته كأحد أبرز المستشفيات في الواليات المتحدة األمريكية، 
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املعرفة، كان البد من اختيار ملئم يف 
مل��ش�ع املدن الذكية يف مدن ذكية   

ت�ؤكد كاول »اقت�شاد قائم على املعرفة 
ه� اأ�شا�ض املجتمع التط�ري، املدن 

الذكية متهد الطريق للبيئة احل�شرية 
الذكية االآمنة التي ت�شتند على املعرفة 

واملعل�مات والتعلم. لي�ض فقط من 
ال�شروري التعرف على الطرق املختلفة 

التي تعي�ض فيه الن�شاء يف املدينة، 
ولكن اأي�شا للتاأكيد على الدور الفعال 
للمراأة يف املجتمع حيث متثل الن�شاء 
%80 من الق�ة ال�شرائية يف العامل، 

لذلك الي�جد اأي مدينة ذكية تتجاهل 

تاأثري الن�شاء على تط�رها، ونحن 
ن�شعر اأن م��ش�ع مدن ذكية ه� م��ش�ع 

يدع� للحما�ض للن�شاء الراغبات يف 
انتاج تطبيقات ذكية للن�شاء.

باالإ�شافة اإىل ذلك، املدن الذكية 
هي واحدة من اأول�يات حك�مة دولة 

االإمارات العربية املتحدة، وتركز 
ب�شكل اأكرب كذلك على دور املراأة 

و�ش�ف ت�شاهمHackathon يف اإكمال 
م�شاعي احلك�مة يف هذا االجتاه. فهي 
اأي�شا �شتقدم روؤية ما تريده الن�شاء يف 

املدن الذكية«.
هذا ما يجعل مبادرة كاول تنطلق من 

دبي، فدبي الي�م واحدة من املدن 
الذكية وم�ؤخرًا قررت احلك�مة يف 
االإمارات التاأكيد واتباع ودعم نهج 

االبتكار، والتن�شى كاول اأن تقدر دور 
دبي وحك�متها فهي حت�شل على 

دعم ق�ي بح�شب كاول التي تق�ل:« 
امل�ؤ�ش�شة تعمل يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة حتت ال��شاية 
واالهتمام والدعم يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة. حيث اأن حك�مة 
دولة االإمارات تركزعلى اإبراز اأهمية 

دور املراأة يف املجتمع االماراتي، 
حيث مت تفعيل دور املراأة يف الربملان 
وت�شجيع الن�شاء على اإن�شاء اأعمالهن 

اخلا�شة والرتكيز على اأهمية 
دور املراأة يف ال�شركات اخلا�شة 

واحلك�مية«.

ولكن ماذا تتوقع كاول أن 
يكون عدد المشاركات في 

المسابقة ومن أي المجاالت ؟
تق�ل:« لدينا ما يقرب من 100 امراأة 

�شجلت بالفعل لHackathon ولكن �ش�ف 
يتم اختيار 50 امراأة للم�شاركة بهدف 

حتقيق اجل�دة يف جميع اأنحاء االبتكار 
يف هذا احلدث. ونحن باحلقيقة ن�شجع 

جميع الن�شاء مهما كانت خلفيتهم ومهما 
كانت مهنتهم للتناف�ض يف هذا احلدث، 

لذلك نحن نت�قع ح�ش�ر متن�ع من الن�شاء 
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االعمار واملناطق واجلن�شيات والرتكيبة 
ال�شكانية. ويف العام املا�شي راأينا ن�شاء 

ان�شممن اإلينا من مناطق بعيدة مثل 
زميباب�ي واأفريقيا واأوروبا«.
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وأيضا هي من خريجي كلية ستانفورد 
للدراسات العليا في إدارة األعمال.

هدف مؤسسة »ميرا كاول« أن تصل إلى العالمية 
ودبي هي بوابتها آلسيا وأفريقيا والشرق األوسط، 
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على مدار 70 عاًما، كان الدوالر هو 
القوة اخلارقة للنظام املايل والنقدي 

العاملي. بالرغم من احلديث عن 
�سعود الني فاإن �سيادة الدوالر غري 

قابلة للتحدي كو�سيلة للدفع و م�ستودع 
للقيمة واالأ�سول االحتياطية، بب�ساطة 

ال يوجد �سيء ميكن اأن مي�سه. مع 
ذلك فاإن قوة الدوالر ت�ستند اإىل اأ�س�س 

ه�سة، والنظام الذي تعززه يبدو غري 
م�ستقر؛ االأ�سواأ اأن العمالت البديلة 

عائمة وه�سة واالنتقال اإىل نظام اأكرث 
اأمنا يبدو �سعًبا جدا.

على مدى عقود منحت قوة االقت�ساد 
االأمريكي ال�سرعية لي�سود. ولكن كما 

يو�سح تقرير خا�س لالإيكونومي�ست 
فاإن ثمة فجوة حدثت بني قوة اأمريكا 

االقت�سادية وع�سالتها املالية. متثل 
الواليات املتحدة ٪23 من الناجت 

املحلي االإجمايل العاملي و ٪12 من 
التجارة ال�سلعية. ومع ذلك %60 من 

الناجت العاملي يقع بحكم الواقع يف 
منطقة الدوالر . وكذلك ح�سة مماثلة 

من �سعوب الكوكب ترتبط عمالتها 
بالدوالر. انخف�س �سهم ال�سركات 

االأمريكية ‘لل�سهم لال�ستثمار ال�سركات 
الدولية من ٪39 يف عام 1999 اإىل 
٪24 اليوم. لكن وول �سرتيت يحدد 

اإيقاع املزيد من االأ�سواق على ال�سعيد 
العاملي مما كانت يف اأي وقت م�سى. 

فمديري ال�سناديق االأمريكيني يقوموا 
بت�سغيل ٪55 من االأ�سول يف العامل 
ارتفاعا من ٪44 قبل ع�سر �سنوات.

ات�ساع الفجوة بني القوة االقت�سادية 
واملالية يف اأمريكا يخلق م�ساكل للبلدان 

االأخرى، يف منطقة الدوالر وخارجها. 
وذلك الأن تكاليف هيمنة الدوالر بداأت 

تفوق الفوائد.
اأوال يجب اأن ت�سمد االقت�ساديات 

اأمام التقلبات الوح�سية. يف اال�سهر 
االأخرية امكانية وجود منو ولو طفيف 

اإمت�س راأ�س املال من االأ�سواق 
النا�سئة، العمالت املت�ساربة و اأ�سعار 

االأ�سهم . وتوؤثر قرارت االحتياطي 
الفيدرايل على ديون الدوالر اخلارجية 
وقيمة الودائع مبقدار 9 مليون تريلون 

دوالر . الأن بع�س الدول تربط عمالتها 
بالدوالر فالبنوك املركزية لتلك 

الدول يجب اأن ت�ستجيب لالحتياطي 
الفيدرايل . وميلك االأجانب 20-50% 
من ال�سندات احلكومية بالعملة املحلية 

يف بلدان مثل اإندوني�سيا، ماليزيا، 
املك�سيك، جنوب اإفريقيا وتركيا. 

وهم اأكرث عر�سة للتخلي عن االأ�سواق 
النا�سئة عندما ترتفع معدالت االأ�سعار 

للدوالر االأمريكي.
يف اآن واحد فاإن قوة الطلب على 

الواردات خففت من اأالم تدفقات 
راأ�س املال مما دفع بنك االحتياطي 

الفيدرايل لرفع اأ�سعار الفائدة يف 
املقام االول . ومع ذلك ففي العقد 

املا�سي انخف�س ن�سيب اأمريكا من 
الواردات ال�سلعية العاملية من 16% 

اىل %13 و اأ�سبحت اأمريكا هي �سوق 
الت�سدير االأكرب ل32 دولة فقط بعد 

اأن كانت ال�سوق االكرب ل44 دولة 
عام 1994 . على العك�س فقد ارتفع 

هذا الرقم لل�سني من دولتني اىل 43 
دولة. نظام حيث توزيعات الفيدرايل 

االمريكي وت�سنجات العامل غري 
م�ستقر.

امل�سكلة الثانية هي االفتقار اإىل 
وجود م�ساندة وقائية  لنظام الدوالر 

يف اخلارج اإذا كان يواجه اأزمة. 
يف �سبتمرب 2008 فقد جاء البنك 

االحتياطي الفيدرايل على م�س�س 
لنجدة البنوك املركزية واالأجنبية 

من خالل اقرا�سهم مليار تريليون 
دوالر من ال�سيولة الدوالرية . واملبالغ 

التي قد نحتاجها يف اأزمة م�سابهة 
يف امل�ستقبل �ستكون اأكرب بكثري . 

فال�سوق اخلارجي للدوالر يف العامل 
اأ�سبح �سعف ما كان عليه يف 2007 

وبحلول عام 2020 قد ي�سبح بحجم 
�سناعة البنوك االأمريكية جمتمعة . 

فمنذ �سبتمرب 2008 وقلق الكوجنر�س 
االأمريكي على قدرة االحتياطي 

الفيدرايل على حتمل طوارئ اأخرى 
يزداد. فعندما تاأتي االأزمة املقبلة 
يخطط البنك الفيدرايل الإ�سدار 

هل تنتهي الهيمنة 
األسطورية للدوالر
إذا كانت القوى المهيمنة جيدة في شيء فهو في االستقرار الذي يسود األنظمة 

التي تهيمن عليها. 
خاص Entrepreneur العربية

في سبتمبر  2008   جاء البنك االحتياطي 
الفيدرالي على مضض لنجدة البنوك المركزية 

واألجنبية من خالل اقراضهم مليار تريليون 
دوالر من السيولة الدوالرية . والمبالغ التي قد 

نحتاجها في أزمة مشابهة في المستقبل 
ستكون أكبر بكثير
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خطوط مقاي�سة وا�سعة  وقد تواجه 
معار�سة من الكوجنر�س فاإىل متى 

تظل الدول تربط نظامها املايل 
بال�سيا�سة املتوترة و الغري فعالة 

الأمريكا ؟
ال�سوؤال يوؤكده قلق اآخر: اأمريكا 

تعتمد بقوة على نفوذها املايل كاأداة 
�سيا�سية. فال�سيا�سيون االأمريكيون 
ي�ستخدمون نظام الدفع الدوالري 

ليحكموا �سيطرتهم لي�س فقط على 
بع�س البنوك اأو العبي كرة القدم 

ولكن على االأنظمة الهائمة مثل رو�سيا 
واإيران. القوى املناف�سة �ست�ستغل 

هذا ال�سعف يف ال�سيا�سة اخلارجية 
االأمريكية.

قد يت�ساءل االأمريكيون عن اأهمية هذا 
لهم. فهم مل يجربوا اأي دولة على ربط 

عملتها بالدوالر اأو ت�سجيع ال�سركات 
االجنبية على ا�سدار قرو�س دوالرية 
و لكن دور الدوالر املتنامي يوؤثر على 

االأمريكيني . فهو يجلب الكرث من 

املنافع لي�س اأقلها االقرتا�س اأرخ�س. 
جنبا اإىل جنب مع “امتياز باهظ” من 

امتالك عملة االحتياط. فكذلك هناك 
تكاليف لذلك . فاإذا ف�سل االحتياطي 

الفيدرايل يف العمل كمقر�س يف اأي 
اأزمة �سيولة دوالرية فاالنهيار الذي 
�سيتبع ذلك �سريتد على االقت�ساد 
االأمريكي. و حتى بدون اأزمة فاإن 

�سيطرة الدوالر �ست�سع �سناع ال�سيا�سة 
االأمريكية يف ماأزق اإذا ا�ستمر االجانب 

يف تكدي�س االحتياطيات فبحلول عام 
2030 ف�سيفر�سوا �سيطرتهم على 

�سوق �سندات اخلزانة . والإر�ساء 
الطلب االأجنبي املتنامي على االأ�سول 

الدوالرية فقدر ت�سدر احلكومة 
االمريكية �سندات اأخرى �ست�ساف اىل 

ديونها اأو قد ترتك االجانب ي�سرتوا 
اأوراق مالية اأخرى ولكن هذا قد يوؤدي 

اىل فقاعة يف �سوق اال�سول مثل تلك 
الفقاعة يف �سوق الرهن العقاري عام 

بداية االألفينيات. 

نظريا فقد ت�سارك اأمريكا العبء مع 
عمالت اأخرى . ومع ذلك بعدم وجود 
ا�ستقرار يف هيمنة الدوالر فقد يكون 

بني خلفاء غري منا�سبني . فع�سا 
القوة اخلارقة املالية قد مررت قبال 
عندما تفوقت اأمريكا على بريطانيا 

1920-1945 ولكن بريطانيا واأمريكا 

حلفاء مما جعل عملية التحول منظمة 
وجاءت اأمريكا ب�سمات جاهزة : 

اإقت�ساد ديناميكي و متا�سك �سيا�سي 
و�سيادة القانون.

مبقارنة ذلك الو�سع ال�سابق بني 
اأمريكا وبريطانيا والو�سع القائم 

اليوم بني املتناف�سني احلاليني على 
الو�سع االحتياطي . فاليورو هي 

عملة ال ميكن ان يكون وجودها امر 
م�سلم به . فقط �سن�سع �سكوكنا 

حول اليورو حينما تتفق دول منطق 
اليورو على احتاد م�سريف كامل و 

اإ�سدار �سندات م�سرتكة . واأما اليوان 
ال�سيني فان احلكومة ال�سينية 

�سنعت نظام نقدي موازي يتكون من 
�سبكة وا�سعة من مقاي�سة العمالت 
مع البنوك االأجنبية ولكن ال يوجد 

اأحد عليها حتى تفتح ال�سني اأ�سواقها 
املالية فاليوان �سيظل العب اقليمي 

فقط . وحتى ي�سود حكم القانون 
فلن ي�ستطيع اأي م�ستثمر اأجنبي اأن 

ي�سمن االأمان احلقيقي.
كل ذلك يجعلنا نتاأكد اأن النظام املايل 
والنقدي العاملي لن يتم فطامه ب�سهولة 
اأو بر�سعة عن �سيطرة الدوالر . فهناك 

اأ�سياء ت�ستيطع اأمريكا ان تقوم بها 
لتتحمل املزيد من امل�سئولية على �سبيل 

املثال من خالل اإن�ساء خط مقاي�سة 
اكرب للطوارئ مع املزيد من البنوك 

املركزية.االأرجح هو حدوث ان�سقاق يف 
النظام، واختيار بلدان اأخرى عزلت 
نف�سها عن قرارات بنك االحتياطي 
الفيدرايل من خالل تبني �سوابط 
راأ�س املال. الدوالر لي�س له اأقران. 

ولكن نظام ارتكازه يت�سدع.
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ولكن نظام ارتكازه يت�سدع.
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كانت بداية العام احلايل غريبة 
للغاية؛ حيث خ�سرت �سوق الأ�سهم 

خالل ثالثة اأ�سابيع كافة الأرباح التي 
راكمتها بني عامي 2014 و2015. 

ويو�سح الر�سم البياين لـ "موؤ�سر اإم 
اإ�س �سي اآي العاملي"، و"اإم اإ�س �سي اآي 

لالأ�سواق النا�سئة"، و"اإم اإ�س �سي اآي 
اأوروبا"، وتكاد ال�سورة تكون ذاتها يف 

الوليات املتحدة واليابان وال�سني، 
حيث يبدو الأمر وكاأن ال�سوق قد 

هدرت  عامني من »النخفا�س ملدة 
اأطول؟«... وهذا هو الواقع بالفعل! 

 فلنهّنئ اأنف�سنا! لقد خ�سرنا كل 
مكا�سب 2014 و2015 خالل الأ�سابيع 

الثالثة الأوىل من 2016! 
ويف هذه الأثناء تقف اإيطاليا على 

اأعتاب اأزمة م�سرفية جديدة، بينما 
تو�سك حكومة الربتغال على خ�سارة 

جميع املكا�سب التي مت جنيها على 

مدى الأعوام اخلم�س املا�سية، وتعاين 
اململكة املتحدة من �سغوط قد توؤدي 
اإىل خروجها من الحتاد الأوروبي. 

وي�ساف اإىل ذلك كّله امل�ساكل 
ال�سيا�سية املتعّلقة باأزمة الالجئني، 

والنتخابات يف الوليات املتحدة 
الأمريكية التي ميكن لأي �سخ�س 

طبيعي اأن يّرى باأنها �ستكون نقلة من 
ال�سيء اإىل الأ�سواأ، فيما يعاين ال�سرق 
الأو�سط من انخفا�س هائل يف اأ�سعار 

النفط. 

الصين: كبش الفداء 
اإنها بداية �سعبة لل�سنة بحق، والأمر 

الذي يزيد امل�سهد اإرباكًا هو اأن 
اخلرباء وال�سرتاتيجيون على حد 

�سواء ينظرون اإىل ال�سني بحثًا عن 
اأعذار؛ فال�سني كب�س فداء �سهل، 
ولكنني اأعتقد باأّن من يتفاجاأ من 

تباطوؤ النمو يف ال�سني وحاجتها اإىل 
املماطلة بهدف تنويع اقت�سادها، 

يجب عليه عندها اأن يعود اإىل مقاعد 
الدرا�سة اجلامعية من جديد! 

ومن اأجل اإي�ساح اآلية �سري الت�سحيح 
احلايل- الذي يدخل مرحلة �سلبية 

هابطة الآن، فقد اأعددت ال�سكل 
البياين التايل حول املحّركات الثالثة 

لالأ�سواق )الرتكيز على ال�سوق 
الرئي�سية(.

 
وفيما يلي المحّركات 
الرئيسية لألسواق:  

)1( دورة اأ�سعار الفائدة 
الأمريكية: يتمّتع بنك الحتياطي 
الفيدرايل الأمريكي بالتاأثري املطلق 

على وجهة اأ�سعار الفائدة العاملية 
ب�سفته البنك املركزي الأقوى يف 
العامل، وقد اأقدم على رفع اأ�سعار 

الفائدة يف دي�سمرب املا�سي بعد 
ارتفاع يف تكاليف متويل ال�سركات، 

والآن ن�سهد ات�ساقًا بني اأ�سعار الفائدة 
املطروحة من قبل البنوك املركزية 

وتلك ال�سائدة يف الأ�سواق، مع توقعات 
بحدوث ارتفاع عام فيهما. 

ومبا اأن �سعر املال يعترب دومًا اأهم 
املدخالت يف اأي منظومة اقت�سادية، 

وقد و�سل معّدل رفع الفائدة يف ال�سوق 
خالل العام اجلاري اإىل 1.7 مّرة 

)42.5 نقطة اأ�سا�س(، مع تعّهدات 
من بنك الحتياطي الفيدرايل برفعها 

مبقدار 3 اأو 4 اأ�سعاف )100/75 
نقطة اأ�سا�س(. 

ومع عودة دائرة ال�سوء جمددًا اإىل 
بنك الحتياطي الفيدرايل ودورة 

اأ�سعار الفائدة لديه، �ستبداأ لعبة »من 
يرم�س اأوًل«؛ فهل �سيرتاجع الأخري 

اأم اأن ال�سوق �ستتقّدم؟ ويف الوقت 
الراهن من الوا�سح اأن ال�سوق توا�سل 
الهبوط ول تثق بنوايا بنك الحتياطي 

الفيدرايل. 
)2( اأ�سعار النفط: كما نعّلم، ل 
يزال النفط املاّدة اخلام الرئي�سية 

امل�ستخدمة يف توليد الكهرباء التي ل 
غنى لنا عنها يف حياتنا اليومية، اإىل 

جانب كونه الوقود الأول لل�سيارات. 
لذلك �ستكون تكلفة مدخالت الطاقة 

عاماًل حا�سمًا يف حتديد الرواتب 
الرئي�سية وال�ستهالك احلقيقي. 

لقد اأثر النفط ب�سكل �سلبي على قيمة 
املال وحركة النمو يف العامل ب�سكل 
عام؛ حيث تاأثر �سعر املال بحقيقة 

تراجع كمّيات »املال امل�سبوه« اإن 
�سح التعبري مع انعدام اأي فوائ�س يف 

الصورة ليست 
كلها سوداء!

االقتصاد األمريكي
يكسب بينما الجميع يتفرج

»إن أي نوع من األعمال )أو االقتصاد( سيكون فقيرًا إذا لم ينتج سوى المال« 
هنري فورد 

* بقلم ستين جاكوبسون
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احل�سابات اجلارية ملنتجي ال�سلع وتلك 
التي تعود اإىل ال�سرق الأو�سط، مما 

يعني اأن قدرة اأ�سحاب هذه احل�سابات 
على ال�ستثمار يف اأ�سواق الدخل الثابت 

الأمريكية والأوروبية �ستنخف�س، وهو 
ما يوؤدي اإىل ارتفاع �سعر املال. وقد 

اأظهرت درا�سات اأكادميية باأن �سايف 
النخفا�س يف الأرباح عندما يتدفق 

»املال امل�سبوه« ب�سكل حر بالكاد 
يبلغ 100 نقطة ا�سا�س )اأي اأن اأرباح 

الأ�سهم طويلة الأجل كانت لرتتفع 
مبقدار 100 نقطة اأ�سا�س خالل هذه 

الدورة لول وجود هوؤلء امل�ستثمرين(. 
وعلى نحو م�سابه، ات�سمت دفعات 

النمو يف اأ�سواق ال�سلع بطابع �سلبي 
�سرف نظرًا لقلة املال املتوفر من اأجل 

ا�سترياد ال�سلع واخلدمات، ولكن من 
ناحية اأخرى ت�ساهم اأ�سعار النفط 
والطاقة يف تعزيز النمو. و�ست�سعر 

اأوروبا خالل العام اجلاري بالتاأثري 
الكامل لنخفا�س اأ�سعار الطاقة، اإذ 
�سيعود عليها هذا الواقع بالكثري من 

املكا�سب يف الدخل على امل�ستويني 
الفردي واملوؤ�س�سي نظرًا لكونها 

م�ستوردًا �سرفًا للطاقة، الأمر الذي 
�سي�سّعب على امل�سرف املركزي 

الأوروبي موا�سلة طبع النقود خالل 
 .2016

وعمومًا يت�سم امل�سرف املركزي 
الأوروبي بتاأخره عن ركب بقية العامل، 

ولنا مثال على ذلك يف ت�سريحات 
رئي�سه ماريو دراجي مطلع عام 2014 
حني اأنكر وجود اأي نوع من النكما�س. 

وكنتيجة لهذا التاأخر، �سيت�سّرف 
املركزي الأوروبي ب�سكل اندفاعي، 
مع جتاهل التاأثري الإيجابي الهام 

لأ�سعار الطاقة والتعايف الذي ي�سهده 
الدخل الفردي وقطاع ال�سركات يف 
القارة الوروبية. و�سيوؤدي ذلك كله 
اإىل جمود املركزي الأوروبي بحلول 

ال�سيف القادم، يف حني �ستجد البنوك 
املركزية املحلية نف�سها ت�سري يف 

الوجهة ذاتها. 
)3( ال�سني: ت�سهد ال�سني تراجعًا 

يف منو الناجت املحّلي الإجمايل، ولي�س 
يف الأمر اأي مفاجاأة!  

يف الوقت ذاته يوا�سل الغرب مراقبة 
وحتليل حالة ال�سني انطالقًا من 

افرتا�سات ذات �سلة بامليزانية 
العمومية، مما يف�سي اإىل ا�ستنتاجات 

خاطئة ب�سكل فادح. ويف هذا الإطار 
من املفيد طرح اأ�سئلة من قبيل هل 
تعاين ال�سني من م�ساكل؟ بالتاأكيد 

نعم. هل �ستخرج منها منهكة؟ رمبا، 
ولكنه احتمال م�ستبعد. هل �ستخرج 
منها بكل ي�سر؟ ل، هذا الأمر اأي�سًا 
م�ستبعد، لأنها �ستخرج منها بخطى 

بطيئة على املدى الطويل، فهي متتلك 
ة لت�سيري  ما يكفي من الوفورات اخلا�سّ

الأمور، مع ال�ستفادة من موقعها 
يف طريق احلرير، والطابع العاملي 

الذي يت�سم به كل من اليوان ال�سيني 

والبنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية 
التحتية، وبالتايل يبدو امل�سهد بعيدًا 

عن اأي �سكل من اأ�سكال النهيار. 
و�سحيح اأن ال�سني تعاين من تباطوؤ، 

غري اأن ال�سياح ال�سينيني �سينفقون 
نحو 275 مليار دولر خارج البالد هذا 

العام، ليكونوا مبثابة »ال�سادرات« 
ال�سينية اجلديدة قريبًا، اإىل جانب 

املال. 

ويف الواقع، اإن تراجع قيمة اليوان 
هو عبارة عن »اختبار« للتدفق احلر 

لراأ�س املال وميّثل دعمًا لالقت�ساد 
عرب رفع ال�سيولة بهدف متويل خدمات 

املديونية. ومن ال�سعب اأن اأقول باأننا 
اأمام حالة �سلبية �سرفة ت�ستوجب 

اهتمامًا خا�سًا، وذلك نظرًا للتقّدم 
الذي حتققه ال�سني مع حت�ّسن حركة 

راأ�س املال احلر والت�سهيالت الئتمانية 

لالأ�سواق النا�سئة التي حتتاج اإىل 
التمويل. 

ويعترب ا�ستخدام ال�سني كذريعة يف 
ال�سوق من الأمور التي تلفت الهتمام 
فعاًل، وهو ما يظهره ال�ستبيان التايل 
الذي اأجرته "بنك اأوف اأمريكا مرييل 

لينت�س" ل�ستطالع اآراء العمالء: 
فلنالحظ ما يلي، منذ ال�ستبيان 

الأخري )نوفمرب 2015( قام بنك 

الحتياطي الفيدرايل الأمريكي برفع 
اأ�سعار الفائدة الر�سمية، ولكن حمور 

تركيز ال�سوق انتقل ب�سكل كبري من رفع 
اأ�سعار الفائدة اإىل مو�سوع ال�سني. 

وكان %59 من امل�سمولني بال�ستبيان 
يف نوفمرب قد اأعربوا عن اأن اخلطوة 

التالية لبنك الحتياطي الفيدرايل 
الأمريكي هي املو�سوع الأبرز على 

امل�ستوى الكّلي، يف حني تقت�سر هذه 
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مالحظة: يمّثل الدوالر األمريكي محور الدورة أو سرعتها )كلما ارتفع الدوالر 
انخفضت السرعة، وكلما انخفض الدوالر ازدادت السرعة(.

ما تزال وجهة الدوالر األمريكي 
العامل األبرز والمحّرك األقوى 

للسوق، وكلما ارتفعت 
قيمته في التداوالت كلما 

عادت األصول األقل خطرًا. لذا 
فإن انخفاض قيمة الدوالر 

هو الطريق األقل وعورة 
للمستثمرين وصانعي 

السياسات والنمو العالمي

ستشعر أوروبا خالل العام 
الجاري بالتأثير الكامل 

النخفاض أسعار الطاقة، إذ 
سيعود عليها هذا الواقع 

بالكثير من المكاسب في 
الدخل على المستويين الفردي 

والمؤسسي نظرًا لكونها 
مستوردًا صرفًا للطاقة

>>
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الن�سبة الآن على %23، لرتتفع ن�سبة 
الهتمام بال�سني من %27 اإىل 66%. 

في الختام
ما زالت ال�سوق ل ت�ستطيع الرتكيز على 

اأكرث من خطر واحد يف الوقت عينه، 
لذا ان�سب تركيزها منذ بداية العام 
على ال�سني، غري اأن املو�سوع الهام 
»الوحيد« الذي يجب الرتكيز عليه 

هو الفرق بني دورة اأ�سعار الفائدة يف 
2016 من وجهة نظر بنك الحتياطي 

الفيدرايل الأمريكي )الذي قد يرفعها 
مبعدل 3-4 مرات( وتوقعات ال�سوق 
)1.7 مرة(، وكيف �سيوؤثر ذلك على 

الوجهة التالية لالقت�ساد الكّلي. 
وبالتاأكيد لن تثني البيانات ال�سعيفة 

لبداية العام بنك الحتياطي 
الفيدرايل عن امل�سي قدمًا يف 

خمططاته، ولكنني اأتوّقع ب�سكل كبري 
اأن يعيد النظر يف خمططاته على 

�سوء البيانات اخلا�سة ب�سهر يناير، 
ليخّف�س مقدار رفعه لأ�سعار الفائدة 

اإىل 2-3 مّرة، ومن ثم 1-2 مّرة، 
واأخريًا 0-1 مّرة، ولكن يف الوقت 

الراهن �سنبقى يف ترّقب لأي تطّور من 
�ساأنه حتديد الوجهة املقبلة. 

االستراتيجية
عرّبنا عن نظرتنا ال�سلبية حيال الربع 

الأول يف تقريرنا » الفجوة الئتمانية »، 
ولكننا نقرتب من م�ستويات ت�ستعيد فيها 
»القيمة« عافيتها، ول�سيما �سمن جمال 

الئتمان متعدد الفئات )من امل�ستوى 
ال�ستثماري وما فوق( والطاقة واملواد. 

وبينما يت�سم النموذج الذي اأقرتحه 
بكونه خاليًا من املخاطر بن�سبة 

%100، غري اأنني اأتخذ خطوات 

احرتازية مع خيارات اإ�سدار 
نداءات عند �سعود الأ�سهم، وتاأخذ 

ا�سرتاتيجيتي منحًى ق�سري الأمد اأكرث 

فاأكرث يف انتظار اأي معلومات جديدة 
)اأن يعود بنك الحتياطي الفيدرايل 

اإىل دائرة الرتكيز(. 
واأنا اأو�سك على اإطالق ندائي اخلا�س 

بالدولر – الذي اأراه اأ�سعف يف 
-2016 بالتزامن مع عودة للزخم 

طويل الأمد )�ساأعلمكم بذلك حال 
حدوثه(. 

وبعبارة اأخرى، فاإن خال�ستي الرئي�سية 
كالتايل: ل تزال وجهة الدولر 

الأمريكي العامل الأبرز واملحّرك 
الأقوى لل�سوق، وكلما ارتفعت قيمته يف 

التداولت كلما عادت الأ�سول الأقل 
خطرًا. لذا فاإن انخفا�س قيمة الدولر 

هو الطريق الأقل وعورة للم�ستثمرين 
و�سانعي ال�سيا�سات والنمو العاملي. 
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وبعبارة اأخرى، فاإن خال�ستي الرئي�سية 
كالتايل: ل تزال وجهة الدولر 

الأمريكي العامل الأبرز واملحّرك 
الأقوى لل�سوق، وكلما ارتفعت قيمته يف 

التداولت كلما عادت الأ�سول الأقل 
خطرًا. لذا فاإن انخفا�س قيمة الدولر 

هو الطريق الأقل وعورة للم�ستثمرين 
و�سانعي ال�سيا�سات والنمو العاملي. 
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يقول م�هت�ين:« ب��شرت ت�أ�شي�س �شركة براي�س 
جلوب�ل كموؤ�ش�شة فردية، واأ�شبحت فيم� بعد 

براي�س جلوب�ل جروب. ومنذ ذلك احلني، 
بداأت الرحلة ب�إ�ش�فة »اأوفي�س دايركت« 

وهو متجر لبيع الأدوات املكتبية ب�لتجزئة 
عن طريق النرتنت، اإىل ج�نب »براي�س 
جلوب�ل ذ.م.م« وهي ال�شركة التج�رية« 

و«�شك�ند ت�ش�ن�س« وهو مكتب  تقدمي خدم�ت 
امل�ش�عدات وال�شت�ش�رات الق�نونية، ف�شاًل 

عن »يو نوه ميدي�« وهي �شركة اإعالم رقمي، 
واأخريًا »براي�س جلوب�ل كونفران�س اأند 

اإيفنت«، وهي ال�شركة الأحدث بني �شرك�تن� 
الأخرى والتي مت اإن�ش�وؤه� موؤخرًا. 

ومنذ انطالقة براي�س جلوب�ل جروب، ك�ن 
الهدف اإن�ش�ء حقيبة متنوعة من احللول 

الق�ئمة على تقدمي خدم�ت و�ش�ئل الإعالم 
واخلدم�ت الق�نونية وامل�شتلزم�ت املكتبية 
والهيئ�ت التج�رية ونظم ت�أجري ال�شي�رات 

وق�ع�ت املوؤمترات وم� هو اأكرث من ذلك 
اأي�شً�؛ حيث ك�ن الهدف م�شتمد من الرغبة يف 

جذب العمالء عن طريق تقدمي حلول �شريعة 
للموؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة مبيزاني�ت 

مالئمة تلبي املتطلب�ت اخلدمية لتلك 
املوؤ�ش�ش�ت. 

نحن جزء من �شوق الإم�رات العربية املتحدة 
منذ ع�م 2007؛ حيث بداأن� يف املنطقة احلرة 

براأ�س اخليمة ك�شركة جت�رية وت�بعن� التو�شع 
منذ ذلك احلني. ثم حتركن� ب�شكل تدريجي 

نحو دبي بحلول ع�م 2010، وبعد ذلك اأطلقن� 
املتجر الإلكرتوين للم�شتلزم�ت املكتبية؛ 

حيث ك�نت الأعم�ل تتم ب�لك�مل عن طريق 
النرتنت. ويعترب »اأوفي�س دايركت« منفذ بيع 

الأدوات املكتبية ب�لتجزئة الوحيد عن طريق 

فيشال ماهتاني
ما هو السبب 
األول للنجاح؟

يبدو الرئيس التنفيذي لـ »برايس جلوبال جروب » فيشال ماهتاني، واحدًا من رّواد 
األعمال الذين أبدعو الفرصة التي يريدونها.

 لم يكن تأسيس متجر لبيع األدوات المكتبية بالتجزئة عبر اإلنترنت باألمر السهل، ألن 
أحد ما لم يعتد على هذا النوع من البيع، وربما كان هذا األمر السبب األول للنجاح.

خاص Entrepreneur العربية
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و«�شك�ند ت�ش�ن�س« وهو مكتب  تقدمي خدم�ت 
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الهدف اإن�ش�ء حقيبة متنوعة من احللول 

الق�ئمة على تقدمي خدم�ت و�ش�ئل الإعالم 
واخلدم�ت الق�نونية وامل�شتلزم�ت املكتبية 
والهيئ�ت التج�رية ونظم ت�أجري ال�شي�رات 

وق�ع�ت املوؤمترات وم� هو اأكرث من ذلك 
اأي�شً�؛ حيث ك�ن الهدف م�شتمد من الرغبة يف 

جذب العمالء عن طريق تقدمي حلول �شريعة 
للموؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة مبيزاني�ت 

مالئمة تلبي املتطلب�ت اخلدمية لتلك 
املوؤ�ش�ش�ت. 

نحن جزء من �شوق الإم�رات العربية املتحدة 
منذ ع�م 2007؛ حيث بداأن� يف املنطقة احلرة 

براأ�س اخليمة ك�شركة جت�رية وت�بعن� التو�شع 
منذ ذلك احلني. ثم حتركن� ب�شكل تدريجي 

نحو دبي بحلول ع�م 2010، وبعد ذلك اأطلقن� 
املتجر الإلكرتوين للم�شتلزم�ت املكتبية؛ 

حيث ك�نت الأعم�ل تتم ب�لك�مل عن طريق 
النرتنت. ويعترب »اأوفي�س دايركت« منفذ بيع 

الأدوات املكتبية ب�لتجزئة الوحيد عن طريق 

فيشال ماهتاني
ما هو السبب 
األول للنجاح؟

يبدو الرئيس التنفيذي لـ »برايس جلوبال جروب » فيشال ماهتاني، واحدًا من رّواد 
األعمال الذين أبدعو الفرصة التي يريدونها.

 لم يكن تأسيس متجر لبيع األدوات المكتبية بالتجزئة عبر اإلنترنت باألمر السهل، ألن 
أحد ما لم يعتد على هذا النوع من البيع، وربما كان هذا األمر السبب األول للنجاح.
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النرتنت يف املنطقة،؛ اإذ يحظى على 
م� يزيد عن %70 من ح�شة ال�شوق. 

اأم� اجلزء اخل��س بب�قي ال�شرك�ت 
يف براي�س جلوب�ل جروب، ف�إنه يطبق 
منوذج اأعم�ل ب�أهداف ع�لية متكنن� 
من ا�شتحواذ ح�شة اأكرب من ال�شوق.

فلسفة ماهتاني
ك�نت فل�شفة م�هت�ين التي اأتبعه� 

ب�شكل دائم يف العمل هي تكوين 
موؤ�ش�ش�ت جت�رية تتمتع مبزاي� وقدرات 

فريدة من نوعه� يف جم�ل البيع، ومل 
تتواجد من قبل يف ال�شوق. يقول:« بعد 
قي�من� ب�ملزيد من الأبح�ث والدرا�ش�ت 

يف ال�شوق يف ع�م 2010، اكت�شفن� 
وجود فجوة يف ال�شوق التج�ري 

الإلكرتوين املتن�مي، وهو الأمر الذي 

دفعن� اإىل اإن�ش�ء »اأوفي�س دايركت«. 
وتتمحور اخلدم�ت التي نقدمه� حول 

هوؤلء الذين يتطلعون اإىل �شل�شلة توريد 
فع�لة لت�شغيل اأعداد كبرية من املك�تب 

واملوؤ�ش�ش�ت التج�رية ب�شكل �شل�شل. 
ون�ش�أ مفهوم مركز »براي�س جلوب�ل 

كونفران�س اأند ايفنت�س« الذي مت 
اإن�ش�وؤه موؤخًرا عندم� اكت�شفن� 

وجود فجوة يف ال�شوق حيث ك�ن 
اجلمهور امل�شتهدف يبحث عن مرافق 

خم�ش�شة لالجتم�ع�ت والتدريب�ت 
ب�أ�شع�ر متو�شطة، كم� ك�ن يبحث 

هذا اجلمهور اأي�شً� عن مرافق 
لالجتم�ع�ت بتك�ليف معقولة بدًل 
من مراكز موؤمترات الفن�دق ذات 

التك�ليف امل�لية املرتفعة.     
وتهدف جمموعة اخلدم�ت التي 

تقدمه� براي�س جلوب�ل جروب اإىل 
تزويد امل�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة 

بك�فة احتي�ج�ته� من امل�شتلزم�ت 
املكتبية وو�ش�ئل الإعالم الت�شويق 

وت�أجري ال�شي�رات واحتي�ج�ت 
الجتم�ع�ت واملوؤمترات وكذلك 

الحتي�ج�ت الق�نونية؛ حيث ك�ن 
الهدف هو توفري حلول �شريعة 

ومميزة بحيث تتف�دى املوؤ�ش�شة 

التج�رية عن�ء التع�مل مع العديد من 
موردي متطلب�ته� من اخلدم�ت ومن 

َثم الرتكيز ب�شكل كبري على زي�دة 
الإنت�جية«. 

ما الذي يجعلكم تقومون 
بإعداد الحلول والخدمات 

لسوق المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة؟ 

نظًرا ألن برايس جلوبال قد بدأ بوصفه مشروعًا 
ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسط، يمكنه 

استيعاب التحديات واالحتياجات الواضحة لهذا 
القطاع بحيث يضمن دومًا     

 أن الحلول التي نقدمها يتم تصميمها خصيصًا 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
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النرتنت يف املنطقة،؛ اإذ يحظى على 
م� يزيد عن %70 من ح�شة ال�شوق. 

اأم� اجلزء اخل��س بب�قي ال�شرك�ت 
يف براي�س جلوب�ل جروب، ف�إنه يطبق 
منوذج اأعم�ل ب�أهداف ع�لية متكنن� 
من ا�شتحواذ ح�شة اأكرب من ال�شوق.

فلسفة ماهتاني
ك�نت فل�شفة م�هت�ين التي اأتبعه� 

ب�شكل دائم يف العمل هي تكوين 
موؤ�ش�ش�ت جت�رية تتمتع مبزاي� وقدرات 

فريدة من نوعه� يف جم�ل البيع، ومل 
تتواجد من قبل يف ال�شوق. يقول:« بعد 
قي�من� ب�ملزيد من الأبح�ث والدرا�ش�ت 

يف ال�شوق يف ع�م 2010، اكت�شفن� 
وجود فجوة يف ال�شوق التج�ري 

الإلكرتوين املتن�مي، وهو الأمر الذي 

دفعن� اإىل اإن�ش�ء »اأوفي�س دايركت«. 
وتتمحور اخلدم�ت التي نقدمه� حول 

هوؤلء الذين يتطلعون اإىل �شل�شلة توريد 
فع�لة لت�شغيل اأعداد كبرية من املك�تب 

واملوؤ�ش�ش�ت التج�رية ب�شكل �شل�شل. 
ون�ش�أ مفهوم مركز »براي�س جلوب�ل 

كونفران�س اأند ايفنت�س« الذي مت 
اإن�ش�وؤه موؤخًرا عندم� اكت�شفن� 

وجود فجوة يف ال�شوق حيث ك�ن 
اجلمهور امل�شتهدف يبحث عن مرافق 

خم�ش�شة لالجتم�ع�ت والتدريب�ت 
ب�أ�شع�ر متو�شطة، كم� ك�ن يبحث 

هذا اجلمهور اأي�شً� عن مرافق 
لالجتم�ع�ت بتك�ليف معقولة بدًل 
من مراكز موؤمترات الفن�دق ذات 

التك�ليف امل�لية املرتفعة.     
وتهدف جمموعة اخلدم�ت التي 

تقدمه� براي�س جلوب�ل جروب اإىل 
تزويد امل�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة 

بك�فة احتي�ج�ته� من امل�شتلزم�ت 
املكتبية وو�ش�ئل الإعالم الت�شويق 

وت�أجري ال�شي�رات واحتي�ج�ت 
الجتم�ع�ت واملوؤمترات وكذلك 

الحتي�ج�ت الق�نونية؛ حيث ك�ن 
الهدف هو توفري حلول �شريعة 

ومميزة بحيث تتف�دى املوؤ�ش�شة 

التج�رية عن�ء التع�مل مع العديد من 
موردي متطلب�ته� من اخلدم�ت ومن 

َثم الرتكيز ب�شكل كبري على زي�دة 
الإنت�جية«. 

ما الذي يجعلكم تقومون 
بإعداد الحلول والخدمات 

لسوق المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة؟ 

نظًرا ألن برايس جلوبال قد بدأ بوصفه مشروعًا 
ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسط، يمكنه 

استيعاب التحديات واالحتياجات الواضحة لهذا 
القطاع بحيث يضمن دومًا     

 أن الحلول التي نقدمها يتم تصميمها خصيصًا 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
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يفيد تقرير �شدر موؤخًرا من ج�نب 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم 

امل�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة يف دبي 
اأن امل�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة متثل 

%95 من ال�شوق يف الإم�رة، الأمر 

الذي يجعلهم يحتلون اأكرب م�ش�حة يف 
ال�شوق حيث تقوم بت�شغيل م� يقرب 
من %42 من العم�لة وهي الن�شبة 

التي تن�هز %40 من اإجم�يل القيمة 
الواردة يف اقت�ش�د دبي. 

ونظًرا لأن براي�س جلوب�ل قد بداأ 
بو�شفه م�شروعً� �شمن امل�ش�ريع 

ال�شغري واملتو�شط، ميكنن� ا�شتيع�ب 
التحدي�ت والحتي�ج�ت الوا�شحة لهذا 

القط�ع بحيث ن�شمن دومً� اأن احللول 
التي نقدمه� يتم ت�شميمه� خ�شي�شً� 
للم�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة بحيث 

تنمو الأعم�ل التج�رية ب�شكل متب�دل. 
ونظًرا لأن املوؤ�ش�ش�ت الكربى تتكون 

من م�ش�ريع �شغرية ومتو�شطة جمتمعة 
معً�، ميكنن� ا�شتيع�ب احتي�ج�ت 

امل�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة و�شرعته� 
ب�لإ�ش�فة اإىل الأ�شع�ر. 

وك�نت اخلدم�ت ذات الأ�شع�ر املعقولة 
التي تقدمه� براي�س جلوب�ل جروب 

تعترب مطلبً� اأ�ش��شيً� ب�لن�شبة يل 
اأثن�ء اإن�ش�ء املوؤ�ش�ش�ت التج�رية يف 

املنطقة، ونتميز اأي�شً� بتوفري ب�ملرونة 
يف ال�شداد؛ ل�شم�ن تنفيذ الأعم�ل 
التج�رية وهو الأمر الذي يعود يف 

املق�بل بزي�دة ثقة العميل بن�. 

األسواق المستهدفة؟ 
يقول م�هت�ين: » من خالل النط�ق 

الوا�شع للمنتج�ت واخلدم�ت التي 
تقدمه� براي�س جلوب�ل جروب، 

ت�شتهدف كل �شركة قط�ع خ��س به� يف 
ال�شوق. وعلى الرغم من تنوع اجلمهور 

امل�شتهدف، اإل اأن كل �شركة ت�شتهدف 
قط�عه� اخل��س به�. 

يف الوقت احل�يل نقدم خدم�تن� مل� 
يزيد عن 700 عمياًل يف الإم�رات 

العربية املتحدة. وك�ن تركزين� 
الرئي�شي حتى الآن هو الإم�رات 

العربية املتحدة ومل نعمل يف اأي من 
الأ�شواق الأخرى على الرغم من اأنن� 

منتلك عمالًء على ال�شعيد الدويل 
وعملن� من قبل يف العديد من م�ش�ريع 

املك�تب الع�ملية عندم� طلب من� القي�م 
بذلك. 

تعترب براي�س جلوب�ل جروب موؤ�ش�شة 
مت اإن�ش�ئه� حملًي� ب�شكل ك�مل مع م� 

لدين� من جذور، كم� اأن� اأفراد الفريق 
جميعهم من املغرتبني املقيمني يف دولة 

الإم�رات العربية املتحدة. 
نظًرا لكوين اأفكر دائًم� نحو الأم�م، 

اأتطلع دائًم� اإىل الأفك�ر الكبرية 
الت�لية التي متكنن� من اإن�ش�ء قط�ع 

اأعم�ل جديد، اأو لنقل اإنني اأبحث عن 
»الفجوة« يف ال�شوق التي حتت�ج مللئه�. 

ومع ت�شكل مركز »كونفران�س اأند 
اإيفنت�س«، ف�إن تركيزي من�شب ب�شكل 

جزئي عليه وذلك اأثن�ء التفكري يف 
اخلطوة الت�لية التي يتعني على براي�س 

جلوب�ل جروب. 

ما رأيك في السوق الهندي 
في الوقت الحالي؟ 

�شهد ال�شوق الهندي تطوًرا مت�ش�عداأ 
جت�شد ب�شكل خ��س يف اأ�شواق الأوراق 

امل�لية الهندية، وهو الأمر الذي 
مل يحدث ب�شكل متدرج بل ب�شكل 

ت�ش�عدي للغ�ية. وقد ك�ن لهذا الرتف�ع 
يف الأ�شواق امل�لية الهندية دوره يف دفع 

التطورات القت�ش�دية والجتم�عية 
ب�لهند. تبدو الهند واحدة من اأهم 

الدول يف اآ�شي�، وتتنوع ال�شوق الهندية 
لتقدم حلول ومنتج�ت و�شلع ه�ئلة 

ت�شهم يف ن�جت اإجم�يل يجعل من الهند 
دولة عظمى. ونحن ب�لت�أكيد نتطلع اإىل 

تلك ال�شوق كهدف دائم. لال�شتف�دة 
من مم� تخلقه من فر�س.  

نشأ مفهوم مركز »برايس جلوبال كونفرانس 
أند ايفنتس« الذي تم إنشاؤه مؤخًرا عندما 

اكتشفنا وجود فجوة في السوق حيث كان 
الجمهور المستهدف يبحث عن مرافق مخصصة 

لالجتماعات والتدريبات بأسعار متوسطة
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اأعلنت جمموعة QNB، اأن جمل�س الإدارة اعتمد البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2015. وبناًء على 
النتائج املالية القوية التي مت حتقيقها خالل عام 2015 وانطالقًا من ىيا�سة جمموعة QNB الرامية اإىل حتقيق 

اأف�سل عائد للم�ساهمني، اأو�سى جمل�س الإدارة اجلمعية العامة بتوزيع اأرباح نقدية مبعدل35 % من القيمة ال�سمية 
لل�سهم )بواقع3،5  ريال لل�سهم الواحد(، بالإ�سافة اإىل اإ�سدار اأ�سهم جمانية مبعدل20 % من راأ�س املال )بواقع 

�سهمني لكل ع�سرة اأ�سهم(، علمًا باأن البيانات املالية لعام 2015 ومقرتح توزيع الأرباح تخ�سع ملوافقة م�سرف قطر 
املركزي.

فيما يلي البنود الرئي�سية للنتائج املالية ملجموعة QNB لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015: 

QNB يختم 2015 
بصاف أرباح

3,1 مليار دوالر  

تواصل مجموعة QNB تقدمها كواحدة من أهم المؤسسات 
المصرفية بالمنطقة، فالمجموعة تمتلك خبرات عالية أتاحت لعمالئها أعلى 

العوائد. وأصبحت تحظى بأعلى التصنيفات االئتمانية ومالءة رأس المال. 
خاص Entrepreneur العربية

الستمرار في تحقيق 
معدالت نمو مستدامة
 QNB 11،3 بلغ �سايف اأرباح جمموعة
مليار ريال لعام 2015، بارتفاع ن�سبته 

%7،7 مقارنة مع ما مت حتقيقه يف 

العام املا�سي. وقد نتج هذا النمو 
ب�سكل رئي�سي من الإيرادات الت�سغيلية 

ملجموعة البنك، والتي بلغت 16،3 
مليار ريال بارتفاع ن�سبته 3،0% 

مقارنة مع نف�س الفرتة من العام 
املا�سي، الأمر الذي يوؤكد جناح 

جمموعة QNB يف حتقيق منو قوي 
يف خمتلف م�سادر الدخل. كما ارتفع 
�سايف اإيرادات الفوائد بن�سبة 3،9% 

لي�سل اإىل 12،7 مليار ريال، وبلغ 
�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت 

و�سايف اإيرادات عمليات النقد الأجنبي 
2،2 مليار ريال و 746  مليون ريال 

على التوايل، الأمر الذي يعك�س جناح 
البنك يف تنويع م�سادر الدخل.

وقد اأدت �سيا�سة املجموعة يف اإدارة 
التكاليف وقدرتها على حتقيق منو قوي 

يف الإيرادات اىل املحافظة على ن�سبة 
كفاءة )امل�ساريف اإىل الإيرادات( 
عند %21،5، والتي تعترب من بني 

اأف�سل املعدلت على م�ستوى املوؤ�س�سات 
املالية يف املنطقة.
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أهم بنود قائمة الدخل
(مليار ريال(

نسبة النمو20152014

3،9%12،712،3�سايف اإيرادات الفوائد
6،1%2،22،1�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت

3،0%16،315،8�سايف الإيرادات الت�سغيلية 
7،0%3،53،3اإجمايل امل�ساريف

7،7%11،310،5�سايف الأرباح العائد اىل م�ساهمي البنك

20152014مؤشرات األداء الرئيسية
16,114,9العائد على ال�سهم )ريال(

20،8%21،5%ن�سبة الكفاءة )امل�ساريف اىل الإيرادات(
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ارتفع اإجمايل موجودات املجموعة 
بن�سبة %10،7 عن عام 2014 لي�سل 
اإىل 539 مليار ريال وهو اأعلى م�ستوى 
يف تاريخ البنك. وقد متكن البنك من 

حتقيق ذلك من خالل النمو القوي 
يف حمفظة القرو�س وال�سلف بن�سبة 
%14،8  لت�سل اإىل 388 مليار ريال.

كما حافظ البنك على معدل القرو�س 
غري العاملة كن�سبة من اإجمايل 

حمفظة القرو�س عند م�ستوى 1،4%، 
وهو من بني اأدنى املعدلت على 

نطاق بنوك منطقة ال�سرق الأو�سط 
واإفريقيا، الأمر الذي يعك�س اجلودة 

العالية ملحفظة القرو�س وفعالية 
�سيا�سة اإدارة املخاطر الئتمانية. كما 
وا�سلت املجموعة �سيا�ستها املتحفظة 

يف بناء املخ�س�سات حيث بلغت ن�سبة 
تغطية القرو�س غري العاملة 127% 

بنهاية عام 2015.
ومبوازاة ذلك ارتفعت ودائع العمالء 

بن�سبة %10،5  لت�سل اإىل 395 مليار 
ريال، مما �ساهم يف و�سول ن�سبة 
القرو�س اإىل الودائع اإىل م�ستوى 

.98%

تعزيز قاعدة رأس المال 
وحقوق المساهمين

ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة 
%7،1 عن عام 2014 لي�سل اإىل 62 

مليار ريال. كما بلغ العائد على ال�سهم 
16،1 ريال مقارنة مع 14،9 ريال لعام 

.2014

وقد بلغت ن�سبة كفاية راأ�س 
املال املحت�سبة مبوجب متطلبات 

م�سرف قطر املركزي وجلنة 
بازل III ما ن�سبته %16،3 يف 

31 دي�سمرب 2015، وهو معدل 

اأعلى من متطلبات م�سرف قطر 
املركزي وجلنة بازل. وتركز �سيا�سة 

املجموعة يف املحافظة على قاعدة 
متينة لراأ�س املال لدعم خططها 

الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية.
وتعزيزًا لقاعدة راأ�س املال وحقوق 

امل�ساهمني لدى البنك، وللتمكن من 
الإحتفاظ بن�سبة كفاية راأ�س مال 

اأعلى من املتطلبات الرقابية وجلنة 
بازل، وافق جمل�س الإدارة على 

التو�سية للجمعية العامة باملوافقة 
على ا�سدار اأدوات راأ�سمالية موؤهلة 

لتكون �سمن ال�سريحة الأوىل من راأ�س 
املال الإ�سايف و/اأو راأ�س املال امل�ساند 
مبا يتفق مع متطلبات م�سرف قطر 

املركزي ومعايري جلنة بازل وتفوي�س 
جمل�س الإدارة يف حتديد مقدار 

هذه الإ�سدارات وتواريخها و�سروط 
ا�سدارها واأ�سعار الفائدة عليها 

وتوقيت طرحها.

المحافظة على أعلى 
التصنيفات االئتمانية

قامت موؤ�س�سة فيت�س خالل �سهر 
مار�س 2015 برفع ت�سنيف جمموعة 

QNB اىل م�ستوى +AA-/F1 يف �سوء 

الت�سنيف ال�سيادي القوي الذي تتمتع 
به دولة قطر. كما حافظت جمموعة 

QNB على ت�سنيفاتها الئتمانية من 

كافة موؤ�س�سات التقييم الأخرى والتي 
تعترب �سمن اأعلى ت�سنيفات املوؤ�س�سات 
املالية على �سعيد املنطقة. وجاء ذلك 
نتيجة للمركز املايل القوي للمجموعة 

وجودة اأ�سولها العالية ومكانتها 
املتميزة يف القطاع امل�سريف.

ونتيجة للت�سنيف الئتماين املرتفع 
للمجموعة وجودة اأ�سولها املتميزة، مت 

اختيار QNB من بني اخلم�سني بنكًا 
الأكرث اأمانًا يف العامل وفقًا لغلوبال 

فاينان�س.

قيمة عالية للعالمة 
المصرفية المتميزة 

للمجموعة
بف�سل ا�ستمرار الأداء القوي وزيادة 

انت�سار املجموعة على ال�سعيد الدويل، 
متكنت املجموعة من حت�سني ترتيبها 

�سمن اأف�سل 500 عالمة جتارية 
م�سرفية يف العامل مبوجب امل�سح 

الذي قامت به براند فاينن�س بو�سفها 
العالمة التجارية امل�سرفية الأعلى 

قيمة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
واأفريقيا لتحتل املرتبة رقم 79 وبقيمة 
بلغت 2،6 مليار دولر اأمريكي يف عام 

2015، متقدمة من الرتتيب 101 

بقيمة 1،8 مليار دولر اأمريكي يف عام 
.2014

اإلرتقاء بمكانة 
المجموعة لمستويات 

أعلى
مت خالل �سهر دي�سمرب من العام 

2015 التو�سل اإىل اتفاق نهائي 

لال�ستحواذ على كامل ح�سة بنك 
اليونان الوطني البالغة 99،81% يف 

 )Finansbank A.Ş  )Finansbank

يف تركيا، ومن املتوقع ان يتم ا�ستكمال 
عملية الإ�ستحواذ خالل الن�سف الأول 

من عام 2016.  
ويعترب Finansbank خام�س اأكرب 

بنك مملوك للقطاع اخلا�س يف تركيا 
من حيث اجمايل املوجودات وودائع 
العمالء والقرو�س. وقد منا البنك 

وتطور عرب ال�سنوات لي�سبح موؤ�س�سة 
م�سرفية متكاملة تتمتع با�ستقاللية 

وادارة ذات خربة، ويقدم خدماته 
امل�سرفية من خالل 647 فرعًا مع 
قاعدة عمالء تزيد عن 5،3 مليون 

عميل. ويف 30 يونيو 2015، بلغ 

اجمايل موجودات Finansbank ما 
مقداره 29،0 مليار دولر اأمريكي، 

وبلغت القرو�س وودائع العمالء 19،5 و 
14،6 مليار دولر اأمريكي على التوايل، 

كما بلغت حقوق امل�ساهمني 3،6 مليار 
دولر اأمريكي مبوجب املعايري الدولية 

للتقارير املالية.
كما ح�سلت املجموعة خالل الربع 
الثاين من عام 2015 على موافقة 
على افتتاح فرع يف اململكة العربية 

ال�سعودية وقد مت البدء بالإجراءات 
الالزمة لإفتتاح الفرع.

تتواجد املجموعة من خالل فروعها 
و�سركاتها التابعة والزميلة يف اأكرث 

من 27 بلدًا وثالث قارات حول 
العامل، حيث تقدم اأحدث اخلدمات 

امل�سرفية لعمالئها عرب اأكرث من 
635 فرعًا ومكتبًا متثيليًا و�سبكة 

�سراف اآيل تزيد عن 1،390 جهاز، 
ويعمل لديها ما يزيد عن 15،200 

موظف. 

المؤشرات المالية 
QNB الرئيسية لمجموعة

• صافي األرباح 11,3 مليار ريال بزيادة %8 عن عام 2014 
• إجمالي الموجودات يبلغ 539 مليار ريال بزيادة %11 عن عام 2014
• صافي القروض والسلف يرتفع بنسبة %15 ليصل إلى 388 مليار ريال 
• إجمالي ودائع العمالء يرتفع بنسبة %11 ليصل إلى 395 مليار ريال 

• العائد على السهم يصل إلى  16,1ريال مقارنة مع 14,9 ريال في 
عام 2014

• إجمالي حقوق المساهمين يرتفع إلى 62 مليار ريال بزيادة %7 عن 
عام 2014

مقترح توزيعات األرباح
توزيع أرباح نقدية بنسبة35 % من القيمة االسمية للسهم، باإلضافة 

إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل %20 من رأس المال.

تعزيز قاعدة رأس المال
التوصية للجمعية العامة بالموافقة على اصدار أدوات رأسمالية 

مؤهلة لتكون ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي و/أو 
رأس المال المساند

 تم خالل شهر ديسمبر من العام 2015 التوصل 
إلى اتفاق نهائي لالستحواذ على كامل حصة بنك 

 Finansbank اليونان الوطني البالغة 99,81% في
A.Ş  (Finansbank( في تركيا، ومن المتوقع ان يتم 

استكمال عملية اإلستحواذ خالل النصف األول من 
عام 2016 
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استثمار  |  تمويل  |  بنوك   مال

الميزانية العمومية
نسبة النمو20152014)مليار ريال(

10،7% 486 539اإجمايل املوجودات
14،8% 338 388القرو�س وال�سلف

10،5% 357 395ودائع العمالء
7،1%58 62 حقوق امل�ساهمني

20152014مؤشرات األداء الرئيسية
95%98%ن�سبة القرو�س اىل الودائع

 1،6% 1،4%معدل القرو�س غري العاملة
 124% 127%ن�سبة التغطية



ارتفع اإجمايل موجودات املجموعة 
بن�سبة %10،7 عن عام 2014 لي�سل 
اإىل 539 مليار ريال وهو اأعلى م�ستوى 
يف تاريخ البنك. وقد متكن البنك من 

حتقيق ذلك من خالل النمو القوي 
يف حمفظة القرو�س وال�سلف بن�سبة 
%14،8  لت�سل اإىل 388 مليار ريال.

كما حافظ البنك على معدل القرو�س 
غري العاملة كن�سبة من اإجمايل 

حمفظة القرو�س عند م�ستوى 1،4%، 
وهو من بني اأدنى املعدلت على 

نطاق بنوك منطقة ال�سرق الأو�سط 
واإفريقيا، الأمر الذي يعك�س اجلودة 

العالية ملحفظة القرو�س وفعالية 
�سيا�سة اإدارة املخاطر الئتمانية. كما 
وا�سلت املجموعة �سيا�ستها املتحفظة 

يف بناء املخ�س�سات حيث بلغت ن�سبة 
تغطية القرو�س غري العاملة 127% 

بنهاية عام 2015.
ومبوازاة ذلك ارتفعت ودائع العمالء 

بن�سبة %10،5  لت�سل اإىل 395 مليار 
ريال، مما �ساهم يف و�سول ن�سبة 
القرو�س اإىل الودائع اإىل م�ستوى 

.98%

تعزيز قاعدة رأس المال 
وحقوق المساهمين

ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة 
%7،1 عن عام 2014 لي�سل اإىل 62 

مليار ريال. كما بلغ العائد على ال�سهم 
16،1 ريال مقارنة مع 14،9 ريال لعام 

.2014

وقد بلغت ن�سبة كفاية راأ�س 
املال املحت�سبة مبوجب متطلبات 

م�سرف قطر املركزي وجلنة 
بازل III ما ن�سبته %16،3 يف 

31 دي�سمرب 2015، وهو معدل 

اأعلى من متطلبات م�سرف قطر 
املركزي وجلنة بازل. وتركز �سيا�سة 

املجموعة يف املحافظة على قاعدة 
متينة لراأ�س املال لدعم خططها 

الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية.
وتعزيزًا لقاعدة راأ�س املال وحقوق 

امل�ساهمني لدى البنك، وللتمكن من 
الإحتفاظ بن�سبة كفاية راأ�س مال 

اأعلى من املتطلبات الرقابية وجلنة 
بازل، وافق جمل�س الإدارة على 

التو�سية للجمعية العامة باملوافقة 
على ا�سدار اأدوات راأ�سمالية موؤهلة 

لتكون �سمن ال�سريحة الأوىل من راأ�س 
املال الإ�سايف و/اأو راأ�س املال امل�ساند 
مبا يتفق مع متطلبات م�سرف قطر 

املركزي ومعايري جلنة بازل وتفوي�س 
جمل�س الإدارة يف حتديد مقدار 

هذه الإ�سدارات وتواريخها و�سروط 
ا�سدارها واأ�سعار الفائدة عليها 

وتوقيت طرحها.

المحافظة على أعلى 
التصنيفات االئتمانية

قامت موؤ�س�سة فيت�س خالل �سهر 
مار�س 2015 برفع ت�سنيف جمموعة 

QNB اىل م�ستوى +AA-/F1 يف �سوء 

الت�سنيف ال�سيادي القوي الذي تتمتع 
به دولة قطر. كما حافظت جمموعة 

QNB على ت�سنيفاتها الئتمانية من 

كافة موؤ�س�سات التقييم الأخرى والتي 
تعترب �سمن اأعلى ت�سنيفات املوؤ�س�سات 
املالية على �سعيد املنطقة. وجاء ذلك 
نتيجة للمركز املايل القوي للمجموعة 

وجودة اأ�سولها العالية ومكانتها 
املتميزة يف القطاع امل�سريف.

ونتيجة للت�سنيف الئتماين املرتفع 
للمجموعة وجودة اأ�سولها املتميزة، مت 

اختيار QNB من بني اخلم�سني بنكًا 
الأكرث اأمانًا يف العامل وفقًا لغلوبال 

فاينان�س.

قيمة عالية للعالمة 
المصرفية المتميزة 

للمجموعة
بف�سل ا�ستمرار الأداء القوي وزيادة 

انت�سار املجموعة على ال�سعيد الدويل، 
متكنت املجموعة من حت�سني ترتيبها 

�سمن اأف�سل 500 عالمة جتارية 
م�سرفية يف العامل مبوجب امل�سح 

الذي قامت به براند فاينن�س بو�سفها 
العالمة التجارية امل�سرفية الأعلى 

قيمة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
واأفريقيا لتحتل املرتبة رقم 79 وبقيمة 
بلغت 2،6 مليار دولر اأمريكي يف عام 

2015، متقدمة من الرتتيب 101 

بقيمة 1،8 مليار دولر اأمريكي يف عام 
.2014

اإلرتقاء بمكانة 
المجموعة لمستويات 

أعلى
مت خالل �سهر دي�سمرب من العام 

2015 التو�سل اإىل اتفاق نهائي 

لال�ستحواذ على كامل ح�سة بنك 
اليونان الوطني البالغة 99،81% يف 

 )Finansbank A.Ş  )Finansbank

يف تركيا، ومن املتوقع ان يتم ا�ستكمال 
عملية الإ�ستحواذ خالل الن�سف الأول 

من عام 2016.  
ويعترب Finansbank خام�س اأكرب 

بنك مملوك للقطاع اخلا�س يف تركيا 
من حيث اجمايل املوجودات وودائع 
العمالء والقرو�س. وقد منا البنك 

وتطور عرب ال�سنوات لي�سبح موؤ�س�سة 
م�سرفية متكاملة تتمتع با�ستقاللية 

وادارة ذات خربة، ويقدم خدماته 
امل�سرفية من خالل 647 فرعًا مع 
قاعدة عمالء تزيد عن 5،3 مليون 

عميل. ويف 30 يونيو 2015، بلغ 

اجمايل موجودات Finansbank ما 
مقداره 29،0 مليار دولر اأمريكي، 

وبلغت القرو�س وودائع العمالء 19،5 و 
14،6 مليار دولر اأمريكي على التوايل، 

كما بلغت حقوق امل�ساهمني 3،6 مليار 
دولر اأمريكي مبوجب املعايري الدولية 

للتقارير املالية.
كما ح�سلت املجموعة خالل الربع 
الثاين من عام 2015 على موافقة 
على افتتاح فرع يف اململكة العربية 

ال�سعودية وقد مت البدء بالإجراءات 
الالزمة لإفتتاح الفرع.

تتواجد املجموعة من خالل فروعها 
و�سركاتها التابعة والزميلة يف اأكرث 

من 27 بلدًا وثالث قارات حول 
العامل، حيث تقدم اأحدث اخلدمات 

امل�سرفية لعمالئها عرب اأكرث من 
635 فرعًا ومكتبًا متثيليًا و�سبكة 

�سراف اآيل تزيد عن 1،390 جهاز، 
ويعمل لديها ما يزيد عن 15،200 

موظف. 

المؤشرات المالية 
QNB الرئيسية لمجموعة

• صافي األرباح 11,3 مليار ريال بزيادة %8 عن عام 2014 
• إجمالي الموجودات يبلغ 539 مليار ريال بزيادة %11 عن عام 2014
• صافي القروض والسلف يرتفع بنسبة %15 ليصل إلى 388 مليار ريال 
• إجمالي ودائع العمالء يرتفع بنسبة %11 ليصل إلى 395 مليار ريال 

• العائد على السهم يصل إلى  16,1ريال مقارنة مع 14,9 ريال في 
عام 2014

• إجمالي حقوق المساهمين يرتفع إلى 62 مليار ريال بزيادة %7 عن 
عام 2014

مقترح توزيعات األرباح
توزيع أرباح نقدية بنسبة35 % من القيمة االسمية للسهم، باإلضافة 

إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل %20 من رأس المال.

تعزيز قاعدة رأس المال
التوصية للجمعية العامة بالموافقة على اصدار أدوات رأسمالية 

مؤهلة لتكون ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي و/أو 
رأس المال المساند

 تم خالل شهر ديسمبر من العام 2015 التوصل 
إلى اتفاق نهائي لالستحواذ على كامل حصة بنك 

 Finansbank اليونان الوطني البالغة 99,81% في
A.Ş  (Finansbank( في تركيا، ومن المتوقع ان يتم 

استكمال عملية اإلستحواذ خالل النصف األول من 
عام 2016 
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استثمار  |  تمويل  |  بنوك   مال

الميزانية العمومية
نسبة النمو20152014)مليار ريال(

10،7% 486 539اإجمايل املوجودات
14،8% 338 388القرو�س وال�سلف

10،5% 357 395ودائع العمالء
7،1%58 62 حقوق امل�ساهمني

20152014مؤشرات األداء الرئيسية
95%98%ن�سبة القرو�س اىل الودائع

 1،6% 1،4%معدل القرو�س غري العاملة
 124% 127%ن�سبة التغطية



يف خطوة مهمة تهم رواد الأعمال 
وا�سحاب ال�سركات النا�سئة، يجتمع �ستة 

ع�سر �سخ�سًا من ال�سخ�سيات املرموقة يف 
عامل ريادة الأعمال والذين ين�سوون حتت 

 »YPO« مظلة منظمة الروؤ�ساء ال�سباب
كاأع�ساء فيها، وذلك بتاريخ 10 و 11 من 

�سهر مار�س لعام 2016، من اأجل م�ساركة 
اأفكارهم وتقدمي ن�سائحهم للو�سول 
اإىل النجاح املتميز مل�ساريعهم خالل 

العام احلايل 2016 حتت العنوان الأهم 
»حتقيق الروؤية«، الذي تتمحور حوله روح 

املبادرة لتقدمي اأفكار حقيقية ذات تاأثري 
مطلق على التحفيز وتقوية الأفكار امللهمة 
والكت�ساف يف ال�سناعات املتعددة مبا يف 

ذلك الأعمال التجارية والتقنيات احلديثة 
والرتفيه وحقوق الإن�سان وال�سيا�سة 

والتعليم والطاقة وال�سحة وغريها، وذلك 
بعد الإعالن عن اختيار اإمارة دبي يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة ل�ست�سافة 
 YPO« احلدث الر�سمي لريادة الأعمال

.»Edge

�سمن هذا ال�سياق اأ�سار �سكوت مورديل، 
الرئي�س التنفيذي ملنظمة الروؤ�ساء ال�سباب 

»YPO« يف تعليق له بالقول: »اإن منطقة 

ال�سرق الأو�سط ودبي بالتحديد تعترب بيئة 
مزدهرة لريادة الأعمال، ومركزًا لأفكار 

 »YPO Edge»متميزة وثورية، لذا �سيوفر
من�سة مثالية لتبادل تلك الأفكار واإثراء 

منظمة الرؤساء 
 »YPO« الشباب

تقدم 16 نصيحة للرّواد في 2016

»يجب أن تثق بالحس الداخلي لديك، وأن تؤمن 
بما تملك من قيم، وأن تقدم شعورًا حقيقيًا 

للجميع بأن ما تقدمه هو األفضل« .
 مجموعة من الصفات الرئيسية التي تجمع رواد 

األعمال الناجحين، وفقًا لمجموعة من قادة 
األعمال العالميين الذين تضمهم منظمة الرؤساء 

 Young President Organization«« الشباب
YPO»« التي تضم تحت مظلتها ما يزيد على 23 
ألف من الرؤساء التنفيذيين وكبار رجال األعمال 

في 130 دولة حول العالم.
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يف خطوة مهمة تهم رواد الأعمال 
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.»Edge
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الرئي�س التنفيذي ملنظمة الروؤ�ساء ال�سباب 
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األعمال العالميين الذين تضمهم منظمة الرؤساء 
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YPO»« التي تضم تحت مظلتها ما يزيد على 23 
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املعرفة، مع نظرة م�ستقبلية متميزة مقدمة 
من قادة الأعمال الأكرث تاأثريًا من خمتلف 

اأنحاء العامل، حتت �سعار »حتويل الروؤية 
اإىل واقع««.

وفيما يلي 16 ن�سيحة مقدمة من جمموعة 
الأع�ساء الإقليميني والعامليني لدى منظمة 

:»YPO« الروؤ�ساء ال�سباب
1. »ا�ستمع للجميع، ول حتكم على اأحد، 
كن اإيجابيًا ب�سكل دائم« ن�سيحة مقدمة 

من جنني رونيك، الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة »Luxury Attache« املتخ�س�سة 
باملنتجات التي تالقي احتياجات اأ�سلوب 

احلياة الراقية والفاخرة.
2. »ثق بح�سك الداخلي، واإذا �سعر باأن 

هناك �سيء غري �سحيح، يجب عليك 
«، ن�سيحة  التعامل معه والت�سدي لأي خطاأ

من جي�سيكا ماه، الرئي�س التنفيذي 
 »InDinero« واملوؤ�س�س امل�سارك ل�سركة

املتخ�س�سة باأنظمة املحا�سبة.
3. رائد الأعمال احلقيقي، هو ذلك 

ال�سخ�س النادر القادر على اجلمع بني 
جراأة الأحالم وو�سوح الروؤية والوقوف يف 

وجه القيود املو�سوعة على الواقع« ن�سيحة 
مقدمة من عمار �سعراين، ع�سو منظمة 

الروؤ�ساء ال�سباب »YPO« منذ عام 2002، 
رئي�س جمل�س الإدارة واملوؤ�س�س ل�سركة 

 .»In/PACT«

4. »القيادة تتمحور حول اخلدمة، ويلهمني 
الأ�سخا�س الذين ي�سعون لتقدمي اخلدمة 

دائمًا »، ن�سيحة مقدمة من �سانتياغو 
�سان�سيز، املك�سيك، رئي�س جمل�س الإدارة 

 ،»YPO« العاملي ملنظمة الروؤ�ساء ال�سباب
رئي�س COA العاملية املتخ�س�سة بتجارة 

متطلبات طب الأ�سنان.
5. »رائد الأعمال احلقيقي، هو ال�سخ�س 

الذي ي�ستمع اإىل ال�سوت الداخلي الذي 
يدفعه للتوجه قدمًا واملثابرة م�ستخدمًا 

جميع املوارد الالزمة لتحويل الروؤية اإىل 
واقع«، ن�سيحة من اإميلي اأندر�سون-

غرين، ع�سو منظمة الروؤ�ساء ال�سباب 
»YPO« منذ عام 2011 ورئي�سة �سركة 

“VIVA« �سركة خدمات الت�سويق الإبداعي.

6. »ل تدع الزخم الناجت عن حالة معينة 
يقودك اإىل اتخاذ قرارات �سيئة«، ن�سيحة 

مقدمة من ريك كيمبل، ع�سو منظمة 
الروؤ�ساء ال�سباب »YPO« منذ عام 2010، 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة »EXL« لتقنيات 

الرعاية ال�سحية.
7. »اأهم �سفة يف القائد املثايل، قدرته 
على اإعطاء الآخرين اإح�سا�س بالهدف 

احلقيقي خلف وجودهم حوله«، ن�سيحة 
من اآدم غودمان، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

»GOODMAN« للت�سميم الداخلي.

8. »فكر بالأ�سخا�س اأول، قبل الربح«، 

ن�سيحة من لفينا فالريام، مدير ق�سم 
الإبداع يف �سركة »FLOW« لالأزياء.

9. »رائد الأعمال احلقيقي هو ال�سخ�س 
الذي يحمل على عاتقه م�سوؤوليات القيادة 

وخماطر بناء موؤ�س�سة ت�سيف قيمة 
حقيقية للمجتمع باأرباح م�ستدامة«، 

ن�سيحة مقدمة من فريد معو�س، الرئي�س 
 »Synergia« التنفيذي ملجموعة �سركات

املتخ�س�سة يف ال�ست�سارات الإدارية 
وال�سريك الو�سي على دار املجوهرات 

وال�ساعات »Mouawad« ال�سركة العائلية 
التي متتلك تاريخ عريق ميتد 125 �سنة. 

10. »احتفل بالإجنازات قبل التوجه 

نحو حتديات جديدة« ن�سيحة مقدمة 
من �سامر حالوي، الرئي�س التنفيذي 

ل�سركة الت�سالت املتنقلة عرب الأقمار 
ال�سطناعية.

11. »اإن الروح الريادية مغلفة بنهم 

الف�سول واحلر�س على جتربة اأ�سياء 
جديدة دون احلاجة اإىل القلق من 

العواقب« ن�سيحة مقدمة من رو�س بولن، 
 »YPO« ع�سو منظمة الروؤ�ساء ال�سباب

منذ عام 2006، ورئي�س جمل�س الإدارة يف 
�سركة »EvoEnergy« للطاقة ال�سم�سية. 

12. »حدد قيمك اخلا�سة واعرفها جيدًا، 

�سجلها ول ت�ساوم بها، ول تتنازل عنها« 
ن�سيحة مقدمة من كيلي مون، ع�سو 

منظمة الروؤ�ساء ال�سباب »YPO« منذ 
عام 1998، والرئي�سة التنفيذية ل�سركة 

»Resource« خلدمات الت�سويق التقني.

13. »رائد الأعمال هو ال�سخ�س الذي 

يجروؤ  اخلروج والعمل والإجناز« ن�سيحة 
من اأنا�ستا�سيو�س اإيكونومو، ع�سو يف 

منظمة الروؤ�ساء ال�سباب يف اأثينا، 
اليونان، منذ عام 2005، وموؤ�س�س �سركة 

»iGroup« القاب�سة لال�ستثمارات.

ع وقتك على عمل ل حتمل  14. »ل ُت�سِ

�سغفًا جتاهه«، ن�سيحة مقدمة من اأدار�س 
 »Telenomics« راديا، موؤ�س�س �سركة

احلاملة لالمتياز التجاري ل�سركة 
.»O2« الت�سالت

15. »ل يتمحور النجاح حول ما تعرفه، 

واإمنا حول الأ�سئلة التي تطرحها لتجعلك 
قائدًا فعاًل وملهمًا«، ن�سيحة مقدمة من 

اأومانغ بيدي، ع�سو يف منظمة الروؤ�ساء 
ال�سباب منذ عام 2013، املدير الإداري 

ل�سركة »Adobe« يف جنوب اآ�سيا.
16. »ال�سر احلقيقي لرائد الأعمال املتميز 

يكمن يف قدرته على البدء من جديد وبقوة 
اأكرب، بعد اأي احتمال �سقوط« ن�سيحة 

مقدمة من نيفني الطاهري، ع�سو يف 
منظمة الروؤ�ساء ال�سباب يف القاهرة  منذ 

 Delta« عام 2013، واملدير الإداري ل�سركة
Shiel« لال�ستثمارات واخلدمات املالية.
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املعرفة، مع نظرة م�ستقبلية متميزة مقدمة 
من قادة الأعمال الأكرث تاأثريًا من خمتلف 

اأنحاء العامل، حتت �سعار »حتويل الروؤية 
اإىل واقع««.

وفيما يلي 16 ن�سيحة مقدمة من جمموعة 
الأع�ساء الإقليميني والعامليني لدى منظمة 

:»YPO« الروؤ�ساء ال�سباب
1. »ا�ستمع للجميع، ول حتكم على اأحد، 
كن اإيجابيًا ب�سكل دائم« ن�سيحة مقدمة 

من جنني رونيك، الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة »Luxury Attache« املتخ�س�سة 
باملنتجات التي تالقي احتياجات اأ�سلوب 

احلياة الراقية والفاخرة.
2. »ثق بح�سك الداخلي، واإذا �سعر باأن 

هناك �سيء غري �سحيح، يجب عليك 
«، ن�سيحة  التعامل معه والت�سدي لأي خطاأ

من جي�سيكا ماه، الرئي�س التنفيذي 
 »InDinero« واملوؤ�س�س امل�سارك ل�سركة

املتخ�س�سة باأنظمة املحا�سبة.
3. رائد الأعمال احلقيقي، هو ذلك 

ال�سخ�س النادر القادر على اجلمع بني 
جراأة الأحالم وو�سوح الروؤية والوقوف يف 

وجه القيود املو�سوعة على الواقع« ن�سيحة 
مقدمة من عمار �سعراين، ع�سو منظمة 

الروؤ�ساء ال�سباب »YPO« منذ عام 2002، 
رئي�س جمل�س الإدارة واملوؤ�س�س ل�سركة 

 .»In/PACT«

4. »القيادة تتمحور حول اخلدمة، ويلهمني 
الأ�سخا�س الذين ي�سعون لتقدمي اخلدمة 

دائمًا »، ن�سيحة مقدمة من �سانتياغو 
�سان�سيز، املك�سيك، رئي�س جمل�س الإدارة 

 ،»YPO« العاملي ملنظمة الروؤ�ساء ال�سباب
رئي�س COA العاملية املتخ�س�سة بتجارة 

متطلبات طب الأ�سنان.
5. »رائد الأعمال احلقيقي، هو ال�سخ�س 

الذي ي�ستمع اإىل ال�سوت الداخلي الذي 
يدفعه للتوجه قدمًا واملثابرة م�ستخدمًا 

جميع املوارد الالزمة لتحويل الروؤية اإىل 
واقع«، ن�سيحة من اإميلي اأندر�سون-

غرين، ع�سو منظمة الروؤ�ساء ال�سباب 
»YPO« منذ عام 2011 ورئي�سة �سركة 

“VIVA« �سركة خدمات الت�سويق الإبداعي.

6. »ل تدع الزخم الناجت عن حالة معينة 
يقودك اإىل اتخاذ قرارات �سيئة«، ن�سيحة 

مقدمة من ريك كيمبل، ع�سو منظمة 
الروؤ�ساء ال�سباب »YPO« منذ عام 2010، 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة »EXL« لتقنيات 

الرعاية ال�سحية.
7. »اأهم �سفة يف القائد املثايل، قدرته 
على اإعطاء الآخرين اإح�سا�س بالهدف 

احلقيقي خلف وجودهم حوله«، ن�سيحة 
من اآدم غودمان، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

»GOODMAN« للت�سميم الداخلي.

8. »فكر بالأ�سخا�س اأول، قبل الربح«، 

ن�سيحة من لفينا فالريام، مدير ق�سم 
الإبداع يف �سركة »FLOW« لالأزياء.

9. »رائد الأعمال احلقيقي هو ال�سخ�س 
الذي يحمل على عاتقه م�سوؤوليات القيادة 

وخماطر بناء موؤ�س�سة ت�سيف قيمة 
حقيقية للمجتمع باأرباح م�ستدامة«، 

ن�سيحة مقدمة من فريد معو�س، الرئي�س 
 »Synergia« التنفيذي ملجموعة �سركات

املتخ�س�سة يف ال�ست�سارات الإدارية 
وال�سريك الو�سي على دار املجوهرات 

وال�ساعات »Mouawad« ال�سركة العائلية 
التي متتلك تاريخ عريق ميتد 125 �سنة. 

10. »احتفل بالإجنازات قبل التوجه 

نحو حتديات جديدة« ن�سيحة مقدمة 
من �سامر حالوي، الرئي�س التنفيذي 

ل�سركة الت�سالت املتنقلة عرب الأقمار 
ال�سطناعية.

11. »اإن الروح الريادية مغلفة بنهم 

الف�سول واحلر�س على جتربة اأ�سياء 
جديدة دون احلاجة اإىل القلق من 

العواقب« ن�سيحة مقدمة من رو�س بولن، 
 »YPO« ع�سو منظمة الروؤ�ساء ال�سباب

منذ عام 2006، ورئي�س جمل�س الإدارة يف 
�سركة »EvoEnergy« للطاقة ال�سم�سية. 

12. »حدد قيمك اخلا�سة واعرفها جيدًا، 

�سجلها ول ت�ساوم بها، ول تتنازل عنها« 
ن�سيحة مقدمة من كيلي مون، ع�سو 

منظمة الروؤ�ساء ال�سباب »YPO« منذ 
عام 1998، والرئي�سة التنفيذية ل�سركة 

»Resource« خلدمات الت�سويق التقني.

13. »رائد الأعمال هو ال�سخ�س الذي 

يجروؤ  اخلروج والعمل والإجناز« ن�سيحة 
من اأنا�ستا�سيو�س اإيكونومو، ع�سو يف 

منظمة الروؤ�ساء ال�سباب يف اأثينا، 
اليونان، منذ عام 2005، وموؤ�س�س �سركة 

»iGroup« القاب�سة لال�ستثمارات.

ع وقتك على عمل ل حتمل  14. »ل ُت�سِ

�سغفًا جتاهه«، ن�سيحة مقدمة من اأدار�س 
 »Telenomics« راديا، موؤ�س�س �سركة

احلاملة لالمتياز التجاري ل�سركة 
.»O2« الت�سالت

15. »ل يتمحور النجاح حول ما تعرفه، 

واإمنا حول الأ�سئلة التي تطرحها لتجعلك 
قائدًا فعاًل وملهمًا«، ن�سيحة مقدمة من 

اأومانغ بيدي، ع�سو يف منظمة الروؤ�ساء 
ال�سباب منذ عام 2013، املدير الإداري 

ل�سركة »Adobe« يف جنوب اآ�سيا.
16. »ال�سر احلقيقي لرائد الأعمال املتميز 

يكمن يف قدرته على البدء من جديد وبقوة 
اأكرب، بعد اأي احتمال �سقوط« ن�سيحة 

مقدمة من نيفني الطاهري، ع�سو يف 
منظمة الروؤ�ساء ال�سباب يف القاهرة  منذ 
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هذه الأفكار اجلديدة التي خرج بها 
رواد الأعمال يف املنطقة تعرب عن 

توجهات عامة حتكم قطاع املاأكولت 
يف الفرتة احلالية وهي اأن اخل�ضار 

والفواكه الطازجة تاأتي يف املقدمة اأما 
بالن�ضبة للأطعمة املطهوة، فو�ضول 

الطعام �ضاخنا ياأتي اأول وقبل اأي �ضئ، 
تقليل ف�ضلت الطعام، تناول اأطعمة 

�ضحية واإحداث تنوع يف الوجبات 
وجتربة مطابخ اأو اأكلت جديدة 

لتجنب امللل واأخريا ولي�س اآخرا �ضلمة 
الغذاء واأن يكون غري فا�ضد.

وبالرغم من اأن م�ضر هي اأكرب الدول 
العربية �ضكانا بـ90 مليون مواطن، 

اإل اأن ال�ضوق العربي الأكرث جذبا 
للماأكولت يظل هو ال�ضوق ال�ضعودي 

الذي حقق منوا بن�ضبة %7،6 يف 2015 
بح�ضب تقرير ل�ضركة BMI البحثية.

رمبا يكون التوجه الأكرب حاليا اأو 
»الرتيند« هو الأطعمة املطهوة 

منزليا؛ اإذ ميثل جمال طهي واإعداد 
الوجبات عمل مربحا لربات البيوت 
من حمبي املطبخ الذين تلجاأ اإليهن 

الن�ضاء العاملت اللتي ل يجدن 
الوقت الكايف للطهي بالإ�ضافة لل�ضباب 

العزاب الذين يعي�ضون مبفردهم 
ويفتقدون الطهي املنزيل واأ�ضحاب 

العزائم. بع�س الن�ضاء العاملت من 
حمبي الطهي يجدن هذه املواقع فر�ضة 
لإظهار اإبداعاتهن واإيجاد م�ضدر دخل 

اإ�ضايف اأي�ضا، فباإمكانهن حتديد اأيام 
معينة يف الأ�ضبوع لتلقي الطلبات بحيث 

تتنا�ضب مع ارتباطاتهن الأخرى.

Yumamia يماميا
»عندك عزومة؟ ع�ضا يف البيت؟ 

عايزة جتهزي اأكل الأ�ضبوع يف 
الفريزر؟ يف 4 خطوات ب�ضيطة.. 

هتجهزي اأكلك« هكذا الر�ضالة«. 
يبداأ البحث عن الطعام باملنطقة 
ال�ضكنية ويتم حتديد نوع املطبخ 

املراد )اإيطايل، فرن�ضي، نباتي الخ( 
بعدها يتم عمل الطلب من الطباخ 

ومبجرد موافقته يتم الدفع اإليكرتونيا 
لي�ضلك الطلب يف خلل املدة 

املحددة على ال�ضفحة ال�ضخ�ضية 
للطباخ )بروفايل( اأو ميكنك الذهاب 
ل�ضتلمه بنف�ضك من الطاهي. هكذا 

ي�ضمن الطاهي مك�ضبه قبل بدء العمل.
يف جمتمع اإليكرتوين يربط الطاهي 

بـ«الأكيل«، يحتفظ كل طباخ ب�ضفحة 
�ضخ�ضية تعرفك اأكرث عنه �ضواء 
فيما يتعلق ببيانات �ضخ�ضية اأو 

نوع املاأكولت التي يطهيها مدعومة 
بال�ضور كلما اأمكن ح�ضبما ين�ضح 

املوقع الطهاة جلذب مزيد من 
الزبائن. جودة الطعام ونظافته 

هي م�ضاألة يراعيها الطهاة، فلكل 
م�ضتخدم حق تقييم الطاهي بالنجوم 

والتعليقات وهو بالطبع ل يريد اأن 
يخ�ضر �ضمعته.

بت�ضفح قائمة الطعام باملوقع، ترى 
تنوعا يف الأطعمة بني خمبوزات 

وجممدات وحلويات ومقبلت واأطباق 
رئي�ضية وغريها تكفي ل�ضخ�س اأو 

اأكرث ح�ضب الطبق وهناك خدمات 
خا�ضة للأعداد الكبرية باحلفلت 

واملنا�ضبات. امللحظة الأهم هي اأنك 
ل ت�ضتطيع اأن تطلب الطعام يف حلظته 

بل عليك التخطيط م�ضبقا قبل يوم 
على الأقل ح�ضب مواعيد كل طاٍه، 

وبالتايل ل تتوفر فيه ميزة الطلب من 
املطاعم اجلاهزة. يعمل املوقع حاليا 
يف القاهرة واجليزة على اأن ت�ضاف 

الإ�ضكندرية لحقا، وهو قبل م�ضر 
يعمل يف الإمارات يف دبي واأبو ظبي 

وال�ضارقة. ويخطط للتو�ضع يف الكويت 
وال�ضعودية. 

Mumm مام
وهو لفظ م�ضري يعرب عن اجلوع اأو 

الرغبة يف تناول الطعام. ي�ضبه املوقع 
اإىل حد كبري �ضابقه »مياميا« لكنه 
يختلف يف اأنه يتيح مل�ضتخدميه عمل 

طلبات الأطعمة لي�ضلهم الطعام 
خلل 90 دقيقة. �ضرعة التو�ضيل 
هذه مل يتحل بها موقع »مياميا«، 

لكن الطلبات يف »مام« حمددة بوقت 
معني وهو قبل الثانية ظهرا وتقت�ضر 

اخلدمة على منطقة ال�ضاد�س من 
اأكتوبر والقرية الذكية وهو نطاق 

زمني ومكاين اأ�ضيق بكثري من نطاق 
»مياميا«. ل يتعاقد »مام« �ضوى مع 

ثلثة مطابخ لثلث طهاة يقدمون 
طعاما �ضحيا خفيفا وب�ضعر مناف�س 
من �ضوربة و�ضندويت�ضات و�ضلطات 

ووجبات رئي�ضية. ل يدع »مام« 
الت�ضجيل للطهاة مفتوحا للجميع بل 
على الراغبني ملء ا�ضتمارة يذهب 

بعدها فريق من ال�ضركة لتفقد املطبخ 

منصات عربية 
تحدث ثورة

شهد العامان الماضيان نقلة نوعية في قطاع األطعمة والمأكوالت بالمنطقة مع ظهور بعض 
الشركات الناشئة التي ابتكرت سمات متطورة لطريقة أكل المواطن العربي من طلب أطعمة 

مطهوة منزليًا بداًل من أكل المطاعم وعمل طلبات البقالة أونالين إلى خدمات حجز المطاعم 
إليكترونيًا وتوصيل أطعمة ومشروبات من مطاعم مختلفة في الطلب الواحد. 

القاهرة - حنان سليمان
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هذه الأفكار اجلديدة التي خرج بها 
رواد الأعمال يف املنطقة تعرب عن 

توجهات عامة حتكم قطاع املاأكولت 
يف الفرتة احلالية وهي اأن اخل�ضار 

والفواكه الطازجة تاأتي يف املقدمة اأما 
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الغذاء واأن يكون غري فا�ضد.

وبالرغم من اأن م�ضر هي اأكرب الدول 
العربية �ضكانا بـ90 مليون مواطن، 
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Yumamia يماميا
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عايزة جتهزي اأكل الأ�ضبوع يف 
الفريزر؟ يف 4 خطوات ب�ضيطة.. 

هتجهزي اأكلك« هكذا الر�ضالة«. 
يبداأ البحث عن الطعام باملنطقة 
ال�ضكنية ويتم حتديد نوع املطبخ 

املراد )اإيطايل، فرن�ضي، نباتي الخ( 
بعدها يتم عمل الطلب من الطباخ 

ومبجرد موافقته يتم الدفع اإليكرتونيا 
لي�ضلك الطلب يف خلل املدة 

املحددة على ال�ضفحة ال�ضخ�ضية 
للطباخ )بروفايل( اأو ميكنك الذهاب 
ل�ضتلمه بنف�ضك من الطاهي. هكذا 

ي�ضمن الطاهي مك�ضبه قبل بدء العمل.
يف جمتمع اإليكرتوين يربط الطاهي 

بـ«الأكيل«، يحتفظ كل طباخ ب�ضفحة 
�ضخ�ضية تعرفك اأكرث عنه �ضواء 
فيما يتعلق ببيانات �ضخ�ضية اأو 

نوع املاأكولت التي يطهيها مدعومة 
بال�ضور كلما اأمكن ح�ضبما ين�ضح 

املوقع الطهاة جلذب مزيد من 
الزبائن. جودة الطعام ونظافته 

هي م�ضاألة يراعيها الطهاة، فلكل 
م�ضتخدم حق تقييم الطاهي بالنجوم 

والتعليقات وهو بالطبع ل يريد اأن 
يخ�ضر �ضمعته.

بت�ضفح قائمة الطعام باملوقع، ترى 
تنوعا يف الأطعمة بني خمبوزات 

وجممدات وحلويات ومقبلت واأطباق 
رئي�ضية وغريها تكفي ل�ضخ�س اأو 

اأكرث ح�ضب الطبق وهناك خدمات 
خا�ضة للأعداد الكبرية باحلفلت 

واملنا�ضبات. امللحظة الأهم هي اأنك 
ل ت�ضتطيع اأن تطلب الطعام يف حلظته 

بل عليك التخطيط م�ضبقا قبل يوم 
على الأقل ح�ضب مواعيد كل طاٍه، 

وبالتايل ل تتوفر فيه ميزة الطلب من 
املطاعم اجلاهزة. يعمل املوقع حاليا 
يف القاهرة واجليزة على اأن ت�ضاف 

الإ�ضكندرية لحقا، وهو قبل م�ضر 
يعمل يف الإمارات يف دبي واأبو ظبي 

وال�ضارقة. ويخطط للتو�ضع يف الكويت 
وال�ضعودية. 

Mumm مام
وهو لفظ م�ضري يعرب عن اجلوع اأو 

الرغبة يف تناول الطعام. ي�ضبه املوقع 
اإىل حد كبري �ضابقه »مياميا« لكنه 
يختلف يف اأنه يتيح مل�ضتخدميه عمل 

طلبات الأطعمة لي�ضلهم الطعام 
خلل 90 دقيقة. �ضرعة التو�ضيل 
هذه مل يتحل بها موقع »مياميا«، 

لكن الطلبات يف »مام« حمددة بوقت 
معني وهو قبل الثانية ظهرا وتقت�ضر 

اخلدمة على منطقة ال�ضاد�س من 
اأكتوبر والقرية الذكية وهو نطاق 

زمني ومكاين اأ�ضيق بكثري من نطاق 
»مياميا«. ل يتعاقد »مام« �ضوى مع 

ثلثة مطابخ لثلث طهاة يقدمون 
طعاما �ضحيا خفيفا وب�ضعر مناف�س 
من �ضوربة و�ضندويت�ضات و�ضلطات 

ووجبات رئي�ضية. ل يدع »مام« 
الت�ضجيل للطهاة مفتوحا للجميع بل 
على الراغبني ملء ا�ضتمارة يذهب 

بعدها فريق من ال�ضركة لتفقد املطبخ 

منصات عربية 
تحدث ثورة

شهد العامان الماضيان نقلة نوعية في قطاع األطعمة والمأكوالت بالمنطقة مع ظهور بعض 
الشركات الناشئة التي ابتكرت سمات متطورة لطريقة أكل المواطن العربي من طلب أطعمة 

مطهوة منزليًا بداًل من أكل المطاعم وعمل طلبات البقالة أونالين إلى خدمات حجز المطاعم 
إليكترونيًا وتوصيل أطعمة ومشروبات من مطاعم مختلفة في الطلب الواحد. 

القاهرة - حنان سليمان

6
في عالم المأكوالت

>>

february 2016    entrepreneur 58entrepreneur    february 201659

شئون ريادية تخطيط  |  قيادة  |  تحفيز  |  إدارة  |  مهارات  |  وجهة نظر



والتاأكد من نظافته و�ضلمة اأدواته 
قبل �ضمه لطهاة املوقع. وجتري عملية 

فح�س املطابخ ب�ضكل دوري ل�ضمان 
ال�ضلمة واجلودة. يحظى املوقع بدعم 

من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة 
الأعمال.

easy pan إيزي بان
خدمة اإعداد اأطعمة �ضحية وتو�ضيلها 

خلل اأقل من 24 �ضاعة بني الرابعة 
ع�ضرا والعا�ضرة م�ضاء طوال اأيام 

الأ�ضبوع ملناطق معينة مثل القاهرة 
اجلديدة وم�ضر اجلديدة ومدينة 

ن�ضر واملعادي ومدينة ال�ضروق 
وال�ضاد�س من اأكتوبر واملهند�ضني 

والزمالك. الأ�ضعار مناف�ضة والدفع 
يكون عند ال�ضتلم وهناك اإمكانية 

لعمل طلبيات بالأ�ضبوع. تختلف قائمة 
الطعام كل �ضهر ل�ضمان التجديد. 

بقالة أونالين
قبل اأكرث من 8 �ضنوات، ظهرت 

حملت اأو نوافذ البقالة الإلكرتونية يف 
الوليات املتحدة واأثبتت جناحًا كبريًا 

معتمدة على منوذجي اأعمال خمتلفني؛ 
الأول يتعامل مع املوردين والتجار 

مبا�ضرة وبذلك يتوىل مهام التو�ضيل 
للمنازل بنف�ضه ويعتمد يف اأرباحه 

ب�ضكل كلي على امل�ضرتين اأو الزبائن 
 ،Netgrocerو Alice الإلكرتونيني مثل

والثاين يتعامل كو�ضيط بني امل�ضرتي 
وال�ضوبرماركت احلقيقي وبذلك 

يتحمل املتجر اأعباء التو�ضيل بنف�ضه. 
ويحاول النوع الثاين التعاقد مع 

كربى ال�ضل�ضل التجارية يف املناطق 
املختلفة وهو يعتمد يف اأرباحه على 

تعاملت الو�ضيط ودوره كحلقة الو�ضل 
بني امل�ضرتين وحملت البقالة مثل 

 My Groceryو My Supermarket

.Deals

يف م�ضر، ظهرت عدة حماولت 
ملحاكاة النموذجني لكن مل يكتب 

لأي منها ال�ضتمرار رغم اأن القيمة 
الأ�ضا�ضية تتمثل يف توفري وقت الت�ضوق 

للزبائن الذين ي�ضتطيعون مقارنة 
الأ�ضعار بني املحلت املختلفة والبحث 
عن منتجات معينة بكب�ضة زر بخلف 

اللتزام مبيزانية الأ�ضبوع اأو ال�ضهر 
لأن امل�ضتخدم باإمكانه �ضطب اأي 

من ال�ضلع من قائمة م�ضرتياته قبل 
الدفع مع التمتع بعرو�س وخ�ضومات. 

يختلف الأمر يف دبي لوجود قاعدة من 
امل�ضتهلكني الأجانب الذين تنا�ضب هذه 

الأفكار منط حياتهم ب�ضكل اأكرب. 

الحجز والتوصيل 
منط اآخر من ال�ضركات النا�ضئة 

يف جمال الأطعمة واملاأكولت كان 
خدمة حجز املطاعم؛ فهناك eat يف 

البحرين ودبي الذي ي�ضم 20 األف 
م�ضتخدم ن�ضط و�ضاعد نحو 800 األفا 

يف حجز طاولتهم لتناول الطعام. 
املوقع زاد على خدمته اأي�ضا نظاما 

خا�ضا لرتتيب الطاولت مل�ضريف 
املطاعم وا�ضرتك باخلدمة 40 مطعم. 

هناك اأي�ضا  RoundMenu الذي 
انطلق من الإمارات ويعمل الآن يف 

م�ضر والأردن ولبنان وال�ضعودية 

والكويت وقطر للتعرف على املطاعم 
وعمل الطلبات وحجز الطاولت.

هناك اإىل حد ما Kaza Order التي 
تعمل على تو�ضيل عدة طلبات من 

اأماكن خمتلفة للعميل الواحد فرمبا 
اأردت قهوتك من مكان يختلف عن 

مكان وجبتك الرئي�ضية بخلف 
احللوى التي تريدها من مكان ثالث. 

يعمل املوقع حاليا يف �ضت مدن م�ضرية 
هي القاهرة والإ�ضكندرية واملن�ضورة 

والغردقة و�ضرم ال�ضيخ وال�ضاحل 
ال�ضمايل.

بخلف ما �ضبق، ظهرت يف اخلارج 
اأفكار ت�ضاعد حمبي الطهي ممن 

يهوون جتربة الأكلت اجلديدة لكن 
رمبا يحتارون يف العثور على مكوناتها 
يف ال�ضوق اأو ل يعرفون املقادير جيدا، 

فكان Blue Apron يف اأمريكا الذي 
يعرفك باأكلت جديدة ويو�ضلك 

مكونات الأطعمة مبقاديرها املحددة 
ليتم طهيها مبعرفة امل�ضتخدم. هناك 

اأي�ضا Dashed التي تقدم خدمة 
التو�ضيل للمطاعم التي تفتقر للخدمة 

in-house. رمبا نرى مناذج عربية 

حتاكيهم م�ضتقبل. 

ربما يكون التوجه األكبر حاليًا 
أو »التريند« هو األطعمة 

المطهوة منزليًا؛ إذ يمثل 
مجال طهي وإعداد الوجبات 

عماًل مربحًا لربات البيوت 
من محبي المطبخ الذين 

تلجأ إليهن النساء العامالت 
باإلضافة للشباب العزاب 

الذين يعيشون بمفردهم 
ويفتقدون الطهي المنزلي 

وأصحاب العزائم 

february 2016    entrepreneur 60entrepreneur    february 201661

شئون ريادية تخطيط  |  قيادة  |  تحفيز  |  إدارة  |  مهارات  |  وجهة نظر



والتاأكد من نظافته و�ضلمة اأدواته 
قبل �ضمه لطهاة املوقع. وجتري عملية 

فح�س املطابخ ب�ضكل دوري ل�ضمان 
ال�ضلمة واجلودة. يحظى املوقع بدعم 

من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة 
الأعمال.

easy pan إيزي بان
خدمة اإعداد اأطعمة �ضحية وتو�ضيلها 

خلل اأقل من 24 �ضاعة بني الرابعة 
ع�ضرا والعا�ضرة م�ضاء طوال اأيام 

الأ�ضبوع ملناطق معينة مثل القاهرة 
اجلديدة وم�ضر اجلديدة ومدينة 

ن�ضر واملعادي ومدينة ال�ضروق 
وال�ضاد�س من اأكتوبر واملهند�ضني 

والزمالك. الأ�ضعار مناف�ضة والدفع 
يكون عند ال�ضتلم وهناك اإمكانية 

لعمل طلبيات بالأ�ضبوع. تختلف قائمة 
الطعام كل �ضهر ل�ضمان التجديد. 

بقالة أونالين
قبل اأكرث من 8 �ضنوات، ظهرت 

حملت اأو نوافذ البقالة الإلكرتونية يف 
الوليات املتحدة واأثبتت جناحًا كبريًا 

معتمدة على منوذجي اأعمال خمتلفني؛ 
الأول يتعامل مع املوردين والتجار 

مبا�ضرة وبذلك يتوىل مهام التو�ضيل 
للمنازل بنف�ضه ويعتمد يف اأرباحه 

ب�ضكل كلي على امل�ضرتين اأو الزبائن 
 ،Netgrocerو Alice الإلكرتونيني مثل

والثاين يتعامل كو�ضيط بني امل�ضرتي 
وال�ضوبرماركت احلقيقي وبذلك 

يتحمل املتجر اأعباء التو�ضيل بنف�ضه. 
ويحاول النوع الثاين التعاقد مع 

كربى ال�ضل�ضل التجارية يف املناطق 
املختلفة وهو يعتمد يف اأرباحه على 

تعاملت الو�ضيط ودوره كحلقة الو�ضل 
بني امل�ضرتين وحملت البقالة مثل 

 My Groceryو My Supermarket

.Deals

يف م�ضر، ظهرت عدة حماولت 
ملحاكاة النموذجني لكن مل يكتب 

لأي منها ال�ضتمرار رغم اأن القيمة 
الأ�ضا�ضية تتمثل يف توفري وقت الت�ضوق 

للزبائن الذين ي�ضتطيعون مقارنة 
الأ�ضعار بني املحلت املختلفة والبحث 
عن منتجات معينة بكب�ضة زر بخلف 

اللتزام مبيزانية الأ�ضبوع اأو ال�ضهر 
لأن امل�ضتخدم باإمكانه �ضطب اأي 

من ال�ضلع من قائمة م�ضرتياته قبل 
الدفع مع التمتع بعرو�س وخ�ضومات. 

يختلف الأمر يف دبي لوجود قاعدة من 
امل�ضتهلكني الأجانب الذين تنا�ضب هذه 

الأفكار منط حياتهم ب�ضكل اأكرب. 

الحجز والتوصيل 
منط اآخر من ال�ضركات النا�ضئة 

يف جمال الأطعمة واملاأكولت كان 
خدمة حجز املطاعم؛ فهناك eat يف 

البحرين ودبي الذي ي�ضم 20 األف 
م�ضتخدم ن�ضط و�ضاعد نحو 800 األفا 

يف حجز طاولتهم لتناول الطعام. 
املوقع زاد على خدمته اأي�ضا نظاما 

خا�ضا لرتتيب الطاولت مل�ضريف 
املطاعم وا�ضرتك باخلدمة 40 مطعم. 

هناك اأي�ضا  RoundMenu الذي 
انطلق من الإمارات ويعمل الآن يف 

م�ضر والأردن ولبنان وال�ضعودية 

والكويت وقطر للتعرف على املطاعم 
وعمل الطلبات وحجز الطاولت.

هناك اإىل حد ما Kaza Order التي 
تعمل على تو�ضيل عدة طلبات من 

اأماكن خمتلفة للعميل الواحد فرمبا 
اأردت قهوتك من مكان يختلف عن 

مكان وجبتك الرئي�ضية بخلف 
احللوى التي تريدها من مكان ثالث. 

يعمل املوقع حاليا يف �ضت مدن م�ضرية 
هي القاهرة والإ�ضكندرية واملن�ضورة 

والغردقة و�ضرم ال�ضيخ وال�ضاحل 
ال�ضمايل.

بخلف ما �ضبق، ظهرت يف اخلارج 
اأفكار ت�ضاعد حمبي الطهي ممن 

يهوون جتربة الأكلت اجلديدة لكن 
رمبا يحتارون يف العثور على مكوناتها 
يف ال�ضوق اأو ل يعرفون املقادير جيدا، 

فكان Blue Apron يف اأمريكا الذي 
يعرفك باأكلت جديدة ويو�ضلك 

مكونات الأطعمة مبقاديرها املحددة 
ليتم طهيها مبعرفة امل�ضتخدم. هناك 

اأي�ضا Dashed التي تقدم خدمة 
التو�ضيل للمطاعم التي تفتقر للخدمة 

in-house. رمبا نرى مناذج عربية 

حتاكيهم م�ضتقبل. 

ربما يكون التوجه األكبر حاليًا 
أو »التريند« هو األطعمة 

المطهوة منزليًا؛ إذ يمثل 
مجال طهي وإعداد الوجبات 

عماًل مربحًا لربات البيوت 
من محبي المطبخ الذين 

تلجأ إليهن النساء العامالت 
باإلضافة للشباب العزاب 

الذين يعيشون بمفردهم 
ويفتقدون الطهي المنزلي 

وأصحاب العزائم 
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وفقا لأحدث درا�سات بحثية حول تطوير 
وت�سميم العالمة التجارية ت�سدرت 

موؤ�سر "جلوبال براند �سيمبلي�سيتي 
اإندك�س" ال�سنوي ال�ساد�س من "�سيجيل + 
جايل" يثبت قدرة التجارب الب�سيطة على 
اإن�ساء العالمات التجارية وتعزيز وجودها

�سل�سلة متاجر الت�سوق الأملانية "األدي" 
تت�سّدر القائمة كاأب�سط عالمة جتارية يف 

العامل لل�سنة الثالثة على التوايل، بينما 
احتتّلت "جوجل" املركز الأول يف القائمة 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط.
يقوم "موؤ�سر ب�ساطة ال�سناعة " بتقييم كّل 
قطاع بالنظر اإىل مدى ب�ساطته و�سهولته؛ 

حيث يتّم تقييم القطاعات ا�ستنادًا 
اإىل م�ساهمتها يف جعل احلياة اأب�سط 

اأو اأكرث تعقيدًا، وقيا�س مدى �سهولة اأو 
تعقيد عملية التفاعل مع ال�سركات داخل 

القطاع، ويتّم ت�سنيف طريقة التوا�سل 
داخل القطاع بال�ستناد اإىل �سهولة 

الفهم وال�سفافية وال�سدق، واحلر�س 
على العمالء، والبتكار والتجديد وتقدمي 

الفائدة.
بينما يقوم  "موؤ�سر ب�ساطة العالمة 

التجارية " بتقييم كّل عالمة جتارية 
بال�ستناد اإىل مدى ب�ساطتها، حيث يتم 

تقيّيم مدى ب�ساطة اأو تعقيد منتجات 
وخدمات كّل عالمة جتارية، بالإ�سافة اإىل 
طريقة توا�سلها مع العمالء، وتفاعلها مع 

نظرائها يف نف�س القطاع.

مؤشر البساطة الخاص 
بالعالمة التجارية

ينظر موؤ�سر الب�ساطة اإىل مدى م�سداقية 
وثبات الردود بعني العتبار، ويفّرق ما بني 
ت�سورات امل�ستخدمني وغري امل�ستخدمني، 

ويعتمد يف تقييمه على موؤ�سر الب�ساطة 
اخلا�ّس بقطاع العالمة التجارية.

يف هذا الإطار دبي، 15 نوفمرب، 2015: 
www.( "ك�سفت "�سيجيل + جايل

siegelgale.com(، ال�سركة العاملية 

املتخ�س�سة يف الال�ست�سارات و التطوير 
الإ�سرتاتيجي للعالمات التجارية 

والت�سميم وتقدمي التجارب، اليوم  عن 
نتائج موؤ�سر "جلوبال براند �سيمبلي�سيتي 

www.( اإندك�س" ال�سنوي ال�ساد�س
simplicityindex.com(، والتي ت�سّدرت 

فيه �سل�سلة متاجر الت�سوق الأملانية 
ال�سهرية "األدي" القائمة، كاأب�سط عالمة 

جتارية يف العامل لل�سنة الثالثة على 
التوايل، يف حني احتّلت "جوجل" املركز 

الأول يف القائمة مبنطقة ال�سرق الأو�سط. 
ة بالتقرير  وقد ا�ستندت الدرا�سة اخلا�سّ

على م�سٍح اإلكرتوين ي�سمل اأكرث من 
12،000 م�ستطلع يف ثمانية دول، يقوم 

بت�سنيف ما يزيد عن 585 عالمة جتارية 
ا�ستنادًا اإىل مدى ب�ساطتها.

وت�سّم اأهّم 9 النتائج التي تو�سل اإليها 
التقرير لنجاح العالمة التجارية هذا العام:

• الب�ساطة حمفٌز لالإنفاق: %63 من 
امل�ستهلكني على ا�ستعداد لدفع املزيد 
مقابل احل�سول على جتارٍب اأب�سط.

• الب�ساطة حتقق املزيد من النت�سار: 
%69 من امل�ستهلكني مييلون للتو�سية 

بعالمة جتارية لأنها ب�سيطة.
• الب�ساطة تتفوق وحتقق النجاح: تك�سف 

بيانات تتعّلق بال�سنوات ال�ست املا�سية 
اأّن حمفظًة لالأ�سهم التجارية التي تتاألف 

من اأب�سط العالمات التجارية املتداولة 
علنًا، حتتّل املراتب الع�سرة الأوىل عامليًا، 

وتتفوق على املوؤ�سرات الرئي�سية بن�سبة 
.213%

وتعليقًا على هذا املو�سوع، قال هاورد 
بلك، املدير التنفيذي امل�سارك واملدير 

الإبداعي يف "�سيجيل اند+ جايل": »لقد 
اأثبت موؤ�سر "جلوبال براند �سيمبلي�سيتي 

اإندك�س" اأن الب�ساطة ل تزال حتافظ على 
جناحها عامًا بعد عام«، كما اأ�ساف 

بلك:و »حتظى العالمات التجارية التي 
تقّدم جتاربًا اأكرث ب�ساطة للعمالء، 

بارتفاٍع يف م�ستوى ولء العمالء، وزيادة يف 
معدلت البتكار والإبداع لدى املوظفني، 

اإىل جانب املزيد من الإيرادات والأرباح. 
وباخت�سار فاإّن تبني الب�ساطة يعّزز من 

اأرباح العالمات التجارية وال�سركات«.
وت�ستطيع العالمات التجارية ال�سعود اأو 

الهبوط يف الت�سنيف ا�ستنادًا اإىل العديد 
من العوامل، مبا فيها زيادة املنتجات 

املعرو�سة اأو حت�سني توا�سلها مع العمالء. 

فقد حافظت بع�س العالمات التجارية 
على مكانتها خالل ال�سنوات ال�ست 

املا�سية، يف حني �سهدت عالماٌت اأخرى 
العديد من التقلبات، كما تو�سح اأبرز 

نتائج الدرا�سة لهذا العام: 
• حتافظ "جوجل" على موقعها يف 

ال�سدارة بثباٍت يف ال�سرق الأو�سط هذا 
العام، ما يدّل على التزامها الرا�سخ 

باإبقاء الأمور ب�سيطة للعمالء.
• تاأتي كل من �سركة "بوبا"، و�سركة 

"اأبوظبي الوطنية للتاأمني" و�سركة 
"التعاونية  للتاأمني" و�سركة "عمان 

للتاأمني" يف املراتب الع�سرة الأخرية 
�سمن الت�سنيف اخلا�ّس مبنطقة ال�سرق 

الأو�سط، مما يوؤّكد اأّن حتقيق الب�ساطة 
بالن�سبة ل�سركات التاأمني هو اأمٌر لي�س 

بهذه ال�سهولة.

توفير البساطة للعمالء 
والموظفين

قامت "�سيجيل ل +اند جايل" باإجراء 
العديد من املقابالت كجزء من الدرا�سة 
يف هذا العام، وذلك مع الرواد يف جمال 

الت�سويق وموؤ�س�سي العالمات التجارية، 
التي حافظت على جناحها ب�سكٍل م�ستمّر 
كما يبنّي املوؤ�سر، وذلك يف حماولة لفهم 

�سبب وكيفية تقدمي جتارب ب�سيطة 
للعمالء واملوظفني. وقد اأثبتت املقابالت 

مع اأهّم العالمات، مثل "جوجل" و"دانكن 
دونت�س" و"جانيت" و"�سي يف اإ�س هيلث" 

و"زابو�س" و"�ساوث وي�ست اإيرلينز"، اأّن 
ة  تبني مفهوم الب�ساطة يف التجربة اخلا�سّ

بالعالمة التجارية هو مفتاح النجاح.

توظيف وسائل التواصل 
االجتماعي لتعزيز مفهوم 

البساطة
قّدمت "�سيجيل + اند جايل" ق�سمًا 
جديدًا يف التقرير هذا العام، وهو 

ي�سرح كيفية ا�ستخدام العمالء ملواقع 
التوا�سل الجتماعي بهدف القيام مبهاّم 
معينة، وما هي الآثار املرتتبة لذلك على 
العالمات التجارية، وخل�س هذا الق�سم 

من التقرير اإىل النتائج التالية:
• على العالمات التجارية اأن تقوم 

برتفيه عمالئها قبل بيعهم منتجاتها: 
فال�سبب الرئي�سي الذي يدفع العمالء اإىل 

ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي 
هو البحث عن م�سادر جديدة للرتفيه 

والت�سلية.
• على العالمات التجارية اأن حتر�س 

على �سّد انتباه العمالء دون اإزعاجهم: 
فالإعالنات التي تندرج �سمن الهدف 

اخلا�ّس مبواقع التوا�سل الجتماعي هي 
اأقّل اإزعاجًا بالن�سبة للعمالء.

• على العالمات التجارية اأن تقوم بخو�س 
جتربة خدمة العمالء عرب و�سائل التوا�سل 

الجتماعي: فالعمالء يجدون ذلك اأمرًا 
فعاًل )على الرغم من اأّن ن�سبة �سغرية 

منهم فقط ي�ستخدمونها(. 

أفضل الطرق لجعل 
عالمتك التجارية أكثر انتشارًا 

اعتامد البساطة في تطوير وتسويق العالمة التجارية أهم عنصر في وصولها إلى عموم 
األسواق، هذا ماتؤكده أهم جهات البحث واالستشارات العالمية المتخصصة في تصميم وتطوير 

العالمة التجارية. 
خاص Entrepreneur العربية
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وفقا لأحدث درا�سات بحثية حول تطوير 
وت�سميم العالمة التجارية ت�سدرت 

موؤ�سر "جلوبال براند �سيمبلي�سيتي 
اإندك�س" ال�سنوي ال�ساد�س من "�سيجيل + 
جايل" يثبت قدرة التجارب الب�سيطة على 
اإن�ساء العالمات التجارية وتعزيز وجودها

�سل�سلة متاجر الت�سوق الأملانية "األدي" 
تت�سّدر القائمة كاأب�سط عالمة جتارية يف 

العامل لل�سنة الثالثة على التوايل، بينما 
احتتّلت "جوجل" املركز الأول يف القائمة 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط.
يقوم "موؤ�سر ب�ساطة ال�سناعة " بتقييم كّل 
قطاع بالنظر اإىل مدى ب�ساطته و�سهولته؛ 

حيث يتّم تقييم القطاعات ا�ستنادًا 
اإىل م�ساهمتها يف جعل احلياة اأب�سط 

اأو اأكرث تعقيدًا، وقيا�س مدى �سهولة اأو 
تعقيد عملية التفاعل مع ال�سركات داخل 

القطاع، ويتّم ت�سنيف طريقة التوا�سل 
داخل القطاع بال�ستناد اإىل �سهولة 

الفهم وال�سفافية وال�سدق، واحلر�س 
على العمالء، والبتكار والتجديد وتقدمي 

الفائدة.
بينما يقوم  "موؤ�سر ب�ساطة العالمة 

التجارية " بتقييم كّل عالمة جتارية 
بال�ستناد اإىل مدى ب�ساطتها، حيث يتم 

تقيّيم مدى ب�ساطة اأو تعقيد منتجات 
وخدمات كّل عالمة جتارية، بالإ�سافة اإىل 
طريقة توا�سلها مع العمالء، وتفاعلها مع 

نظرائها يف نف�س القطاع.

مؤشر البساطة الخاص 
بالعالمة التجارية

ينظر موؤ�سر الب�ساطة اإىل مدى م�سداقية 
وثبات الردود بعني العتبار، ويفّرق ما بني 
ت�سورات امل�ستخدمني وغري امل�ستخدمني، 

ويعتمد يف تقييمه على موؤ�سر الب�ساطة 
اخلا�ّس بقطاع العالمة التجارية.

يف هذا الإطار دبي، 15 نوفمرب، 2015: 
www.( "ك�سفت "�سيجيل + جايل

siegelgale.com(، ال�سركة العاملية 

املتخ�س�سة يف الال�ست�سارات و التطوير 
الإ�سرتاتيجي للعالمات التجارية 

والت�سميم وتقدمي التجارب، اليوم  عن 
نتائج موؤ�سر "جلوبال براند �سيمبلي�سيتي 

www.( اإندك�س" ال�سنوي ال�ساد�س
simplicityindex.com(، والتي ت�سّدرت 

فيه �سل�سلة متاجر الت�سوق الأملانية 
ال�سهرية "األدي" القائمة، كاأب�سط عالمة 

جتارية يف العامل لل�سنة الثالثة على 
التوايل، يف حني احتّلت "جوجل" املركز 

الأول يف القائمة مبنطقة ال�سرق الأو�سط. 
ة بالتقرير  وقد ا�ستندت الدرا�سة اخلا�سّ

على م�سٍح اإلكرتوين ي�سمل اأكرث من 
12،000 م�ستطلع يف ثمانية دول، يقوم 

بت�سنيف ما يزيد عن 585 عالمة جتارية 
ا�ستنادًا اإىل مدى ب�ساطتها.

وت�سّم اأهّم 9 النتائج التي تو�سل اإليها 
التقرير لنجاح العالمة التجارية هذا العام:

• الب�ساطة حمفٌز لالإنفاق: %63 من 
امل�ستهلكني على ا�ستعداد لدفع املزيد 
مقابل احل�سول على جتارٍب اأب�سط.

• الب�ساطة حتقق املزيد من النت�سار: 
%69 من امل�ستهلكني مييلون للتو�سية 

بعالمة جتارية لأنها ب�سيطة.
• الب�ساطة تتفوق وحتقق النجاح: تك�سف 

بيانات تتعّلق بال�سنوات ال�ست املا�سية 
اأّن حمفظًة لالأ�سهم التجارية التي تتاألف 

من اأب�سط العالمات التجارية املتداولة 
علنًا، حتتّل املراتب الع�سرة الأوىل عامليًا، 

وتتفوق على املوؤ�سرات الرئي�سية بن�سبة 
.213%

وتعليقًا على هذا املو�سوع، قال هاورد 
بلك، املدير التنفيذي امل�سارك واملدير 

الإبداعي يف "�سيجيل اند+ جايل": »لقد 
اأثبت موؤ�سر "جلوبال براند �سيمبلي�سيتي 

اإندك�س" اأن الب�ساطة ل تزال حتافظ على 
جناحها عامًا بعد عام«، كما اأ�ساف 

بلك:و »حتظى العالمات التجارية التي 
تقّدم جتاربًا اأكرث ب�ساطة للعمالء، 

بارتفاٍع يف م�ستوى ولء العمالء، وزيادة يف 
معدلت البتكار والإبداع لدى املوظفني، 

اإىل جانب املزيد من الإيرادات والأرباح. 
وباخت�سار فاإّن تبني الب�ساطة يعّزز من 

اأرباح العالمات التجارية وال�سركات«.
وت�ستطيع العالمات التجارية ال�سعود اأو 

الهبوط يف الت�سنيف ا�ستنادًا اإىل العديد 
من العوامل، مبا فيها زيادة املنتجات 

املعرو�سة اأو حت�سني توا�سلها مع العمالء. 

فقد حافظت بع�س العالمات التجارية 
على مكانتها خالل ال�سنوات ال�ست 

املا�سية، يف حني �سهدت عالماٌت اأخرى 
العديد من التقلبات، كما تو�سح اأبرز 

نتائج الدرا�سة لهذا العام: 
• حتافظ "جوجل" على موقعها يف 

ال�سدارة بثباٍت يف ال�سرق الأو�سط هذا 
العام، ما يدّل على التزامها الرا�سخ 

باإبقاء الأمور ب�سيطة للعمالء.
• تاأتي كل من �سركة "بوبا"، و�سركة 

"اأبوظبي الوطنية للتاأمني" و�سركة 
"التعاونية  للتاأمني" و�سركة "عمان 

للتاأمني" يف املراتب الع�سرة الأخرية 
�سمن الت�سنيف اخلا�ّس مبنطقة ال�سرق 

الأو�سط، مما يوؤّكد اأّن حتقيق الب�ساطة 
بالن�سبة ل�سركات التاأمني هو اأمٌر لي�س 

بهذه ال�سهولة.

توفير البساطة للعمالء 
والموظفين

قامت "�سيجيل ل +اند جايل" باإجراء 
العديد من املقابالت كجزء من الدرا�سة 
يف هذا العام، وذلك مع الرواد يف جمال 

الت�سويق وموؤ�س�سي العالمات التجارية، 
التي حافظت على جناحها ب�سكٍل م�ستمّر 
كما يبنّي املوؤ�سر، وذلك يف حماولة لفهم 

�سبب وكيفية تقدمي جتارب ب�سيطة 
للعمالء واملوظفني. وقد اأثبتت املقابالت 

مع اأهّم العالمات، مثل "جوجل" و"دانكن 
دونت�س" و"جانيت" و"�سي يف اإ�س هيلث" 

و"زابو�س" و"�ساوث وي�ست اإيرلينز"، اأّن 
ة  تبني مفهوم الب�ساطة يف التجربة اخلا�سّ

بالعالمة التجارية هو مفتاح النجاح.

توظيف وسائل التواصل 
االجتماعي لتعزيز مفهوم 

البساطة
قّدمت "�سيجيل + اند جايل" ق�سمًا 
جديدًا يف التقرير هذا العام، وهو 

ي�سرح كيفية ا�ستخدام العمالء ملواقع 
التوا�سل الجتماعي بهدف القيام مبهاّم 
معينة، وما هي الآثار املرتتبة لذلك على 
العالمات التجارية، وخل�س هذا الق�سم 

من التقرير اإىل النتائج التالية:
• على العالمات التجارية اأن تقوم 

برتفيه عمالئها قبل بيعهم منتجاتها: 
فال�سبب الرئي�سي الذي يدفع العمالء اإىل 

ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي 
هو البحث عن م�سادر جديدة للرتفيه 

والت�سلية.
• على العالمات التجارية اأن حتر�س 

على �سّد انتباه العمالء دون اإزعاجهم: 
فالإعالنات التي تندرج �سمن الهدف 

اخلا�ّس مبواقع التوا�سل الجتماعي هي 
اأقّل اإزعاجًا بالن�سبة للعمالء.

• على العالمات التجارية اأن تقوم بخو�س 
جتربة خدمة العمالء عرب و�سائل التوا�سل 

الجتماعي: فالعمالء يجدون ذلك اأمرًا 
فعاًل )على الرغم من اأّن ن�سبة �سغرية 

منهم فقط ي�ستخدمونها(. 

أفضل الطرق لجعل 
عالمتك التجارية أكثر انتشارًا 

اعتامد البساطة في تطوير وتسويق العالمة التجارية أهم عنصر في وصولها إلى عموم 
األسواق، هذا ماتؤكده أهم جهات البحث واالستشارات العالمية المتخصصة في تصميم وتطوير 

العالمة التجارية. 
خاص Entrepreneur العربية
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اإن اأحد اأ�سباب �سيوع هذا اال�ستنتاج 
اخلاطئ هو اأن امل�ستهلك العادي يرى 

منتجات تكنولوجية يوميًا يف متناول 
يديه، مثل احلا�سوب والتلفون اجلوال 
واالي- باد واالنرتنت، واإن ا�ستعمالها 

ي�سبه اإىل حد كبري قيادة ال�سيارات 
اأو الدراجات الهوائية وال تتطلب علمًا 
اأو مهارات خا�سة، ما جتعله يظن اأن 

العلم ابتداأ وينتهي بهذه االأ�سياء.
من املهم اأواًل، وعلى الرغم من اأن 

التطورات التقنية احلالية مثرية 
للإعجاب، معرفة اأن الكثري من هذه 

التكنولوجيات كانت لها اأ�سلف يف 
املا�سي واأن مل تاأخذ ال�سكل الذي 

نعرفه اليوم. فتلفون-الفيديو، مثًل، 
عر�ست مناذج عاملة منه يف املانيا 

يف 1938 ويف الواليات املتحدة ب�سكل 
جتريبي يف نيويورك، حيث وزعت 
�سركة AT&T اأك�ساك يف �ستينيات 

القرن املا�سي ولكنه مل يحظ باهتمام 

من النا�س )وكما يقول كيفن كيلي، 
اأحد اأنبياء التكنولوجيا، اأنه حتى 

اليوم، على الرغم من توفره، فاإننا ال 
ن�ستخدم الفيديو يف التلفون كثريًا(.

وتاليًا، يف هذا االإطار، اإن معيار 
التقدم التكنولوجي لي�س بتجليه املادي 

)تلفون الفيديو( او بتاأثريه على 
خميلة البع�س )Iphone(، بل بتاأثريه 

على االنتاجية، وبالتايل على الرفاه 
االقت�سادي للإن�سان. فبالن�سبة اإىل 
االخرتاعات الكربى وبالن�سبة اأي�سا 

اإىل تاأثريها فاإننا نعي�س يف ع�سر 
متاأخر ن�سبيًا. فاالخرتاعات الكربى 

كالكهرباء واملحرك البخاري واملحرك 
ذي االحرتاق الداخلي والل�سلكي 

والتلفون و�سكك احلديد والعلوم 
الطبية مثل اللقاح والبن�سيلني )وحتى 
الغ�سالة املنزلية كما ذكر االقت�سادي 
يف جامعة كامربيدج ها جون �سانغ( 

كان لديها االأثر الكبري على زيادة 

االنتاجية وطرق احلياة، وقد تفوقت 
حتى االآن با�سواط على التكنولوجيات 

احلديثة يف مدى تاأثريها هذا. فاإىل 
يومنا مل ت�سهد الواليات املتحدة 
االمريكية، على الرغم من اأنها 

البلد االأكرث انتاجًا وا�ستيعابًا لهذه 
التكنولوجيات، تاأثريا على االنتاجية 
فالزيادة ال�سنوية على االنتاجية منذ 

الثمانينيات تبلغ حواىل %1 بينما 
كانت بني نهاية احلرب العاملية الثانية 

وال�سبعينيات بلغت 2.5 %.
هناك من يعار�س هذا الراأي ل�سببني. 
االأول اأن االكت�سافات العلمية اأو التقنية 
مثل الكهرباء مل يكن لها التاأثري االآين 
على النمو االقت�سادي واالنتاجية، بل 

اأتت نتائجها متاأخرة بع�س ال�سيء. 
اأما ال�سبب الثاين فيكمن يف نظرية، 

طرحها الري �سامرز، باأن �سبب عدم 
زيادة االنتاجية يكمن يف طريقة قيا�س 

الناجت املحلي. يقول �سامرز اإذا كانت 

التكنولوجيات احلديثة حتدث بطالة 
تكنولوجية فيجب اأن تتمظهر عرب 
زيادة االنتاجية )االنتاجية ت�ساوي 
الناجت اإىل عدد العمال( وبالتايل 

ي�ستنتج اأن امل�سكلة اإذًا يف قيا�س الناجت 
الذي ال ياأخذ بعني االعتبار، ح�سب 

منهجيته احلالية، التاأثريات االإيجابية 
الناجتة عن هذه التكنولوجيات.

بغ�س النظر عن م�ساألة التاأثري على 
االنتاجية، فاإن هذه التكنولوجيات 

مل تدخل بعد يف عداد التغريات 
التاريخية الكربى واإن كنا على �سفري 

ذلك. يف هذا االإطار ذكر بيرت ثيال 
موؤ�س�س Paypal )وهو مييني التوجه( 

اأن امل�سكلة االأ�سا�سية اليوم هي اأن 
را�سماليي املخاطرة ال يدعمون االأفكار 

الكربى واإمنا مناذج العمل املحدودة 
التي من املتوقع اأن تدّر ربحًا �سريعًا. 

وبالتايل فاإن حالة االبتكار يف الواليات 
املتحدة ترتاوح بني »كونها يف و�سع 

هل يتغير العالم 
إلى األفضل فعاًل؟ 

يف أكثر االحيان يحمل العامة، وحتى المتعلم منهم، أفكارًا مشوهة عن العلوم 
والتكنولوجيا. لكن أكثر ما يزعج، في هذه االيام، رأيهم الخاطئ في أننا نعيش عصرًا تكنولوجيًا 

مميزًا وان العالم يتغير بسرعة.
كتب غسان ديبة
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اإن اأحد اأ�سباب �سيوع هذا اال�ستنتاج 
اخلاطئ هو اأن امل�ستهلك العادي يرى 

منتجات تكنولوجية يوميًا يف متناول 
يديه، مثل احلا�سوب والتلفون اجلوال 
واالي- باد واالنرتنت، واإن ا�ستعمالها 

ي�سبه اإىل حد كبري قيادة ال�سيارات 
اأو الدراجات الهوائية وال تتطلب علمًا 
اأو مهارات خا�سة، ما جتعله يظن اأن 

العلم ابتداأ وينتهي بهذه االأ�سياء.
من املهم اأواًل، وعلى الرغم من اأن 

التطورات التقنية احلالية مثرية 
للإعجاب، معرفة اأن الكثري من هذه 

التكنولوجيات كانت لها اأ�سلف يف 
املا�سي واأن مل تاأخذ ال�سكل الذي 

نعرفه اليوم. فتلفون-الفيديو، مثًل، 
عر�ست مناذج عاملة منه يف املانيا 

يف 1938 ويف الواليات املتحدة ب�سكل 
جتريبي يف نيويورك، حيث وزعت 
�سركة AT&T اأك�ساك يف �ستينيات 

القرن املا�سي ولكنه مل يحظ باهتمام 

من النا�س )وكما يقول كيفن كيلي، 
اأحد اأنبياء التكنولوجيا، اأنه حتى 

اليوم، على الرغم من توفره، فاإننا ال 
ن�ستخدم الفيديو يف التلفون كثريًا(.

وتاليًا، يف هذا االإطار، اإن معيار 
التقدم التكنولوجي لي�س بتجليه املادي 

)تلفون الفيديو( او بتاأثريه على 
خميلة البع�س )Iphone(، بل بتاأثريه 

على االنتاجية، وبالتايل على الرفاه 
االقت�سادي للإن�سان. فبالن�سبة اإىل 
االخرتاعات الكربى وبالن�سبة اأي�سا 

اإىل تاأثريها فاإننا نعي�س يف ع�سر 
متاأخر ن�سبيًا. فاالخرتاعات الكربى 

كالكهرباء واملحرك البخاري واملحرك 
ذي االحرتاق الداخلي والل�سلكي 

والتلفون و�سكك احلديد والعلوم 
الطبية مثل اللقاح والبن�سيلني )وحتى 
الغ�سالة املنزلية كما ذكر االقت�سادي 
يف جامعة كامربيدج ها جون �سانغ( 

كان لديها االأثر الكبري على زيادة 

االنتاجية وطرق احلياة، وقد تفوقت 
حتى االآن با�سواط على التكنولوجيات 

احلديثة يف مدى تاأثريها هذا. فاإىل 
يومنا مل ت�سهد الواليات املتحدة 
االمريكية، على الرغم من اأنها 

البلد االأكرث انتاجًا وا�ستيعابًا لهذه 
التكنولوجيات، تاأثريا على االنتاجية 
فالزيادة ال�سنوية على االنتاجية منذ 

الثمانينيات تبلغ حواىل %1 بينما 
كانت بني نهاية احلرب العاملية الثانية 

وال�سبعينيات بلغت 2.5 %.
هناك من يعار�س هذا الراأي ل�سببني. 
االأول اأن االكت�سافات العلمية اأو التقنية 
مثل الكهرباء مل يكن لها التاأثري االآين 
على النمو االقت�سادي واالنتاجية، بل 

اأتت نتائجها متاأخرة بع�س ال�سيء. 
اأما ال�سبب الثاين فيكمن يف نظرية، 

طرحها الري �سامرز، باأن �سبب عدم 
زيادة االنتاجية يكمن يف طريقة قيا�س 

الناجت املحلي. يقول �سامرز اإذا كانت 

التكنولوجيات احلديثة حتدث بطالة 
تكنولوجية فيجب اأن تتمظهر عرب 
زيادة االنتاجية )االنتاجية ت�ساوي 
الناجت اإىل عدد العمال( وبالتايل 

ي�ستنتج اأن امل�سكلة اإذًا يف قيا�س الناجت 
الذي ال ياأخذ بعني االعتبار، ح�سب 

منهجيته احلالية، التاأثريات االإيجابية 
الناجتة عن هذه التكنولوجيات.

بغ�س النظر عن م�ساألة التاأثري على 
االنتاجية، فاإن هذه التكنولوجيات 

مل تدخل بعد يف عداد التغريات 
التاريخية الكربى واإن كنا على �سفري 

ذلك. يف هذا االإطار ذكر بيرت ثيال 
موؤ�س�س Paypal )وهو مييني التوجه( 

اأن امل�سكلة االأ�سا�سية اليوم هي اأن 
را�سماليي املخاطرة ال يدعمون االأفكار 

الكربى واإمنا مناذج العمل املحدودة 
التي من املتوقع اأن تدّر ربحًا �سريعًا. 

وبالتايل فاإن حالة االبتكار يف الواليات 
املتحدة ترتاوح بني »كونها يف و�سع 

هل يتغير العالم 
إلى األفضل فعاًل؟ 

يف أكثر االحيان يحمل العامة، وحتى المتعلم منهم، أفكارًا مشوهة عن العلوم 
والتكنولوجيا. لكن أكثر ما يزعج، في هذه االيام، رأيهم الخاطئ في أننا نعيش عصرًا تكنولوجيًا 

مميزًا وان العالم يتغير بسرعة.
كتب غسان ديبة
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حرج جدًا وكونها ميتة«. واأن هناك 
خيبة اأمل من احلا�سر، حيث االأحلم 

الكربى حتطمت وكان على العامل اأن 
ير�سى بالتويرت عو�سا عنها.

يلوح في األفق ما 
يمكن أن يغير كل شيء 

وهو بدء دمج األتمتة 
AI مع الـ

ف�سمن منظومة االأ�سواق وراأ�سمالية 
اليوم هناك �سعوبة يف نقل بع�س 
االكت�سافات العلمية املذهلة، مثل 
التقدم يف جمال اجلينيات، اإىل 

جماالت مربحة كما حدث يف 
ال�سابق يف الطب. يف كتاب مي�سيو 
كاكو، »فيزياء امل�ستقبل«، هناك 

عر�س �سيق لكل ما ميكن للفيزياء 
اأن تقدمه للن�سانية خلل املئة 

�سنة املقبلة. مثال على ذلك 
»م�سعد الف�ساء« الذي ي�ستبدل 

ال�سفن الف�سائية. ولكن اإذا بقينا 
�سمن ح�سابات الربح واخل�سارة 

الراأ�سمالية فلن يتم بناءه اأبدًا. فقط 
هناك اأمل يف االنتقال اإىل ع�سر 
تكنولوجي جديد يف حال تخطي 

االأ�سواق ودخول الدولة مرة اأخرى 
اإىل حتفيز التطور التكنولوجي. 

فاأهمية الطلب احلكومي يف حتفيز 

االبتكار اأكده موؤخرًا مدير دائرة 
 .OECD العلوم والتكنولوجيا يف

من خارج اإطار الدولة هناك حاليًا 
بع�س املبادرات الفردية، التي حتاول 
تخطي منطق احل�سابات الراأ�سمالية 

ال�سرفة، مثل مبادرة لتطوير 
 Artificial( الذكاء اال�سطناعي
Intelligence( براأ�سمال مليار 

دوالر حتت ا�سم OpenAI »خلدمة 
االن�سانية من دون اعتبار للعوائد 

املالية«. طبعًا هذا ال يعني اأننا ل�سنا 
على اأبواب ع�سر تكنولوجي جديد، 

اإذ يلوح يف االأفق ما ميكن اأن يغري 
كل �سيء وهو بدء دمج االمتتة مع ال 

AI. هذا التطور ينذر بع�سر جديد 

�سيعمم عملية اال�ستبدال التكنولوجي 
على املوظفني اأ�سحاب الياقات 

البي�ساء مثل املحا�سبني وموظفو 
الت�سويق عن بعد وغريهم. وهذا ينذر 
بعواقب اجتماعية واقت�سادية كربى. 

وقد يوؤدي اأي�سًا اإىل انبعاث �سوبر-
خملوق جديد ي�سيطر على االن�سان 
ما حدا �ستيفن هوكنغ، الذي �سغل 
�سابقًا كر�سي نيوتن يف كامربيدج، 

اأن يحذر من »اأن التطور الكامل لل 
AI قد يوؤدي اإىل تدمري االن�سانية«. 

اليوم ال بد اأن يكون الرد اجتماعيًا 
فعلى املجتمع يف امل�ستقبل القريب 

اأن يغري التنظيم االقت�سادي، الذي 
�سيدفع االن�سانية اإىل الهاوية، ويرفع 

�سعار »االمتتة ت�ساوي ال�سيوعية«. 
يف زمن �سابق، واأمام حتدي اآخر، 

رفعت اال�سرتاكية �سعار مثيل ج�سد 
فيه تلقي متغريات اقت�سادية 

و�سيا�سية وتكنولوجية كربى، هو 
»جمموعات العمل امل�سرتك + 

الكهرباء ت�ساوي اليوتوبيا« ما نقل 
مئات املليني اإىل ع�سر اأكرث تقدمًا. 
اليوم نحن اأمام انبلج ع�سر جديد 

من الوفرة املادية، اأكرث ملئمة 
للتحرر للن�ساين من ال�سابق، يطرح 
امكانية متاهي التكنولوجيا مع رفاه 

االن�سان وامتلكه املعرفة وا�ستمتاعه 
بالفردية احلقيقية و�سيطرته على 

م�سريه وم�سري ف�سيلته.
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االكتشافات العلمية المذهلة، 
مثل التقدم في مجال الجينات، 

إلى مجاالت مربحة كما حدث 
في السابق في الطب. النزال 

نجهل ما ذا يمكن للفيزياء أن 
تقدمه لالنسانية خالل المئة 
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رفيعة املال رائدة الأعمال التي تقوم 
بتطوير م�سروعها وم�ساعدة رواد الأعمال 

الآخرين يف نف�س الوقت. وكانت املال 
قد بداأت م�ساريعها يف جتارة املاأكولت 

وامل�سروبات يف الإمارات العربية املتحدة 
مبطعم للمثلجات متدد اليوم لي�سمل 

22 منفذًا للبيع، ومنذ ذلك الوقت 

اأطلقت العديد من امل�ساريع الناجحة 
الأخرى. رائدة الأعمال املجتهدة رفيعة 
املال املتخ�س�سة يف اخلدمات الغذائية 

تخرجت من جامعة كورنيل لالإدارة 
الفندقية وحتمل اأي�سًا �سهادة جامعية 

يف اإدارة الأعمال العقارية، ودبلومًا 
يف الت�سويق، �سركة 54 اإي�ست التي 

اأ�س�ستها املال حتولت اليوم مل�سروع وا�سع 
ي�سم العديد من العالمات التجارية، 

وي�ساعدها على النت�سار يف ال�سوق 
عن طريق �ساحنات الطعام املتنقلة 

roundup التابعة ل�سركة 54 اإي�ست0 

»تتكفل Roundup بكل �سيء: تاأمني 
ال�ساحنات، جتهيز املعدات، الرتاخي�س، 
الت�سجيل، الت�سليم، وحتى حجز املواقع، 

كل هذا مقابل ر�سم �سهري ي�ساف لكلفة 
ال�ساحنة، ونقدم اأي�سًا حلوًل متكاملة 
ت�سمل الدعم وامل�ساعدات يف مراحل 

تاأ�سي�س ال�سركات كالرتاخي�س التجارية، 
تخ�سي�س القوائم، املوفقات احلكومية، 

اختيار املواقع.«

»الفكرة وراء Roundup هي توفري 
�ساحنات الطعام املتنقلة للمهتمني 

بال�ستثمار يف املطاعم، هذه ال�ساحنات 
متكنهم من الو�سول اإىل اأماكن جديدة 

مل يكونوا قادرين للو�سول اإليها من قبل، 
ل نهدف فقط لتحويل م�سروع �ساحنات 

الطعام املتنقلة اإىل م�سروع م�ستدام، 
بل لتعزيز الأن�سطة الجتماعية ل�سكان 

دبي، يف الإمارات العربية املتحدة مييل 
النا�س لق�ساء الأوقات الجتماعية يف 

املجمعات التجارية واملطاعم، نحن 
نريد تعزيز هذه التجربة يف املنتزهات 
العامة وال�سواطئ، فال�ساحنات املتنقلة 

لن تخت�س فقط بتقدمي الطعام فقط 
بل �ستعمل كمراكز للرتفيه اأي�سًا.« 

املال نا�سطة يف بيئة ريادة الأعمال 
كجزء من برنامج جتار دبي، وجمل�س 
�سيدات اأعمال دبي، اأ�س�ست �سركة 54 

اإي�ست بروؤية بعيدة املدى، جذب م�سروع
Roundup  العام املا�سي ما يزيد عن 

30000 زائر وي�سعى جلذب املزيد خالل 

عام 2016. 
Roundup Market« هي فكرة لت�سكيل 

�سوق �سغرية من �ساحنات الطعام 
والأك�ساك املتنقلة، �ستعود جمددًا يف عام  

2016 حيث نخطط جلعلها اأكرب واكرث 

مرحًا، و�سنحاول الو�سول لأكرب عدد 
من الأ�سخا�س الراغبني بالتمتع بهذه 

التجربة، لنمنحهم الفر�س لزيارة هذه 
ال�سوق املميزة.

رفيعة المال تستخدم 
مشروعها 54 إيست 

لمساعدة رواد األعمال 

تخرج موثق
برعاية غرفة دبي بهدف تمكين الشباب 

اإلماراتي من اإلنجاز عن طريق ريادة األعمال

حوار مع رائد األعمال
هل ما زلت تعتبرين 54 

إيست شركة ناشئة على 
الرغم من التوسع الكبير 

في عملياتها؟
»نعم، لأن 54 اإي�ست �سركة ل 

زالت تنمو عامًا بعد عام، ونحن 
نرغب بتو�سيع ن�ساطنا لي�سمل 

كافة املجالت املرتبطة بتجارة 
املاأكولت وامل�سروبات، خدماتنا 
ت�سل اإىل كامل ال�سوق ون�ستطيع 

تاأمني متطلباتها ب�سكل كامل، 
Roundup تعمل لإر�ساء اأذواق 

امل�ستهلكني التي تتغري ب�سكل دائم، 
وبف�سل التنوع يف �ساحنات الطعام 
املتنقلة، ن�ستطيع جذب امل�ستهلكني 
من جميع ال�سرائح الدميوغرافية، 

وتاأمني متطلبات احلفالت اخلا�سة 
واحلجوزات يف جميع اأنحاء الإمارات 

العربية املتحدة، ا�سرتاتيجيتنا 
تقوم على تو�سيع نطاق عملنا 

ومنتجاتنا ومواقعنا وتنويع ت�سكيلة 
املاأكولت التي نقدمها لتالئم جميع 

املنا�سبات.«

لماذا قررتم في شركة  
54 إيست إطالق مشروع 

ROUNDUP؟
»دخلت يف جتارة املاأكولت 

وامل�سروبات منذ ع�سر �سنوات، 
وبحكم خربتي اأ�ستطيع القول اأن 

دولة الإمارات العربية املتحدة تعترب 
م�سدرًا قويًا لالأفكار واملفاهيم يف 

هذه ال�سناعة، قررنا يف �سركة  54 
 ROUNDUP اإي�ست بدء م�سروع
لأننا نوؤمن اأن �ساحنات واأك�ساك 

الطعام املتنقلة �ستمثل جزءًا مهمًا يف 
م�ستقبل جتارة املاأكولت يف الإمارات، 

عن طريق �ساحنات الطعام املتنقلة 
ن�ستطيع الو�سول لآلف الزبائن 

كل يوم، وتقدمي جتربة فريدة من 
نوعها لهواة ارتياد املطاعم يف دبي 

والإمارات العربية، ون�سعى اأي�سًا 
لإن�ساء �سبكة عالقات وتوفري الدعم 

للم�ساريع ورواد الأعمال الآخرين 

الذين يعملون يف جمال املاأكولت 
وامل�سروبات.« 

هل من الممكن أن تذكري 
لنا العالمات التجارية 

المشاركة في مشروع 
شاحنات الطعام المتنقلة؟

»تتكفل Roundup بكل التفا�سيل 
كتاأمني ال�ساحنات، وجتهيز املعدات، 

والرتاخي�س، والت�سجيل، وحجز 
املواقع. مقابل ر�سم �سهري ي�ساف 

للكلفة، �ساحنات الطعام املتنقلة 
 Mastiha :ت�سم Roundup سمن�

 Shop UAE، Calle Tacos،
 Toasted Shawarma Station،

 Bio Bean Coffee، Shawarmaty،
 The Mob Truck، Go Bai، Kono

 Pizza، Fit Truck، Fruteiro، Mr.
Brisket.. ن�ستطع القول اأن كل 

عربات الطعام لدينا فريدة ومميزة، 
وتقدم وجبات مميزة وخمتلفة 

�سي�ستمتع بها جميع الأ�سخا�س على 
اختالف اأذواقهم، من ال�ساورما 

واحللويات اإىل املاأكولت املك�سيكية 
والإيطالية، والقهوة الطبيعية 

املميزة، و�سندويت�سات اجلبنة امل�سوية 
الفاخرة، اإىل وجبات اأجنحة الدجاج 

والهمربجر، واملعجنات وغريها.«

كيف تحافظين على 
اندفاعك كرائدة أعمال؟
»احلما�س واحرتام الزبائن هي 
العوامل الأهم، يجب اأن يحر�س 

رائد الأعمال على اإر�ساء عمالئه، 
واأن يقدم لهم ما يعجز الآخرون عن 

تقدميه، حب املناف�سة اأي�سًا عامل 
رئي�سي، كل هذه الأ�سياء تدفعني 

للعمل على حت�سني امل�سروع ب�سكل 
م�ستمر.«

»منذ البداية كان هدفنا في مشروع 
roundup تمكين رواد األعمال اآلخرين 

من تحقيق أحالمهم«. 
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وتوجيــه رواد األعمــال اإلماراتييــن 
الشــباب، ودعــم أفكارهــم الواعدة 
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بهــا لمرحلــة التنفيــذ المباشــر.
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رفيعة املال رائدة الأعمال التي تقوم 
بتطوير م�سروعها وم�ساعدة رواد الأعمال 

الآخرين يف نف�س الوقت. وكانت املال 
قد بداأت م�ساريعها يف جتارة املاأكولت 

وامل�سروبات يف الإمارات العربية املتحدة 
مبطعم للمثلجات متدد اليوم لي�سمل 

22 منفذًا للبيع، ومنذ ذلك الوقت 

اأطلقت العديد من امل�ساريع الناجحة 
الأخرى. رائدة الأعمال املجتهدة رفيعة 
املال املتخ�س�سة يف اخلدمات الغذائية 

تخرجت من جامعة كورنيل لالإدارة 
الفندقية وحتمل اأي�سًا �سهادة جامعية 

يف اإدارة الأعمال العقارية، ودبلومًا 
يف الت�سويق، �سركة 54 اإي�ست التي 

اأ�س�ستها املال حتولت اليوم مل�سروع وا�سع 
ي�سم العديد من العالمات التجارية، 

وي�ساعدها على النت�سار يف ال�سوق 
عن طريق �ساحنات الطعام املتنقلة 

roundup التابعة ل�سركة 54 اإي�ست0 

»تتكفل Roundup بكل �سيء: تاأمني 
ال�ساحنات، جتهيز املعدات، الرتاخي�س، 
الت�سجيل، الت�سليم، وحتى حجز املواقع، 

كل هذا مقابل ر�سم �سهري ي�ساف لكلفة 
ال�ساحنة، ونقدم اأي�سًا حلوًل متكاملة 
ت�سمل الدعم وامل�ساعدات يف مراحل 

تاأ�سي�س ال�سركات كالرتاخي�س التجارية، 
تخ�سي�س القوائم، املوفقات احلكومية، 

اختيار املواقع.«

»الفكرة وراء Roundup هي توفري 
�ساحنات الطعام املتنقلة للمهتمني 

بال�ستثمار يف املطاعم، هذه ال�ساحنات 
متكنهم من الو�سول اإىل اأماكن جديدة 

مل يكونوا قادرين للو�سول اإليها من قبل، 
ل نهدف فقط لتحويل م�سروع �ساحنات 

الطعام املتنقلة اإىل م�سروع م�ستدام، 
بل لتعزيز الأن�سطة الجتماعية ل�سكان 

دبي، يف الإمارات العربية املتحدة مييل 
النا�س لق�ساء الأوقات الجتماعية يف 

املجمعات التجارية واملطاعم، نحن 
نريد تعزيز هذه التجربة يف املنتزهات 
العامة وال�سواطئ، فال�ساحنات املتنقلة 

لن تخت�س فقط بتقدمي الطعام فقط 
بل �ستعمل كمراكز للرتفيه اأي�سًا.« 

املال نا�سطة يف بيئة ريادة الأعمال 
كجزء من برنامج جتار دبي، وجمل�س 
�سيدات اأعمال دبي، اأ�س�ست �سركة 54 

اإي�ست بروؤية بعيدة املدى، جذب م�سروع
Roundup  العام املا�سي ما يزيد عن 

30000 زائر وي�سعى جلذب املزيد خالل 

عام 2016. 
Roundup Market« هي فكرة لت�سكيل 

�سوق �سغرية من �ساحنات الطعام 
والأك�ساك املتنقلة، �ستعود جمددًا يف عام  

2016 حيث نخطط جلعلها اأكرب واكرث 

مرحًا، و�سنحاول الو�سول لأكرب عدد 
من الأ�سخا�س الراغبني بالتمتع بهذه 

التجربة، لنمنحهم الفر�س لزيارة هذه 
ال�سوق املميزة.

رفيعة المال تستخدم 
مشروعها 54 إيست 

لمساعدة رواد األعمال 

تخرج موثق
برعاية غرفة دبي بهدف تمكين الشباب 

اإلماراتي من اإلنجاز عن طريق ريادة األعمال

حوار مع رائد األعمال
هل ما زلت تعتبرين 54 

إيست شركة ناشئة على 
الرغم من التوسع الكبير 

في عملياتها؟
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Roundup تعمل لإر�ساء اأذواق 
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لماذا قررتم في شركة  
54 إيست إطالق مشروع 

ROUNDUP؟
»دخلت يف جتارة املاأكولت 
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 ROUNDUP اإي�ست بدء م�سروع
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للم�ساريع ورواد الأعمال الآخرين 
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 Mastiha :ت�سم Roundup سمن�
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تقدم حزمة Office 2016 اإ�صدارات جديدة من تطبيقات 
 Word، PowerPoint، Excel ،OneNote ،Outlook

Project، Visio، Access لأجهزة احلا�صب ال�صخ�صي التي 

 Office عن طريق ال�صرتاك بـ ،Window تعمل بنظام ت�صغيل
365 �صتح�صل على اأحدث اإ�صدارات تطبيقات اأوفي�س على 

جميع اأجهزتك الأخرى �صواء كانت تعمل بنظام ت�صغيل 
Windows اأو iOS اأو Android، حيث ت�صتطيع اأن تبداأ عملك 

على اأحد هذه الأجهزة وتنهيه على جهاز اآخر، هذه املبادرة من 
مايكرو�صوفت تعطي املزيد من حرية احلركة وت�صهل التعاون 

بني فرق العمل. اإىل جانب خدمات مايكرو�صوفت الأخرى مثل 
OneDrive، Skype Business، ي�صاعدك Office 2016 يف 

دفع م�صروعك اإىل الأمام.

مرحبًا بكم في العام الجديد! أنه الوقت المثالي لتحديث توجهاتكم في مجال التكنولوجيا واالطالع على أحدث األساليب لالستفادة 

منها سواء ألغراض العمل أو الترفيه. 

ك�صفت مايكرو�صوفت موؤخرًا عن اإ�صدارها 
 Surface Pro 4 اجلديد من الأجهزة اللوحية

الذي و�صف باأنه اجلهاز اللوحي الذي ميكن 
 Surface ،اأن يحل حمل احلا�صب املحمول

Pro 4 اأخف واأنحف واأ�صرع ب�صماكة 8.3 
mm و�صا�صة بقيا�س 12.3بو�صة تعمل بتقنية 

PixelSense، وياأتي اجلهاز مزودًا باأحد 

 Core i5 معاجلات اجليل ال�صاد�س من اإنتل
اأو Core i7 اأوm، مع بطارية تدوم 9 �صاعات 

ت�صمح لك باإجناز املزيد من الأعمال اأثناء 
التنقل، وغالف بت�صميم جديد يحتوي 

على لوحة مفاتيح �صبيهة بلوحات مفاتيح 
احلوا�صيب املحمولة، ي�صمح هذا الغالف 

ب�صهولة التبديل بني منطي اجلهاز اللوحي 
 Surface Pro واحلا�صب املحمول، غالف

Type Cover 4 م�صمم لي�صاعدك على 

زيادة الإنتاجية، وياأتي مع ما�صح ب�صمة 
اختياري لت�صهيل ا�صتخدام ميزات الأمان 

اجلديدة يف نظام الت�صغيل ويندوز 10، قامت 
مايكرو�صوفت اأي�صًا بتح�صني القلم الرقمي 
حيث يتميز القلم اجلديد بـ 1024 م�صتوى 
ح�صا�صية لل�صغط، ويحتوي على ممحاة يف 
نهايته، ميكنك الكتابة، والر�صم، وتن�صيق 

امل�صتندات، �صواء كنت تف�صل الكتابة باليد 
 Surface Pro 4 اأو با�صتخدام لوحة املفاتيح

يتيح لك كل هذه اخليارات.

اإذا كنت تهتم بلياقتك البدنية 
 Sony ومتار�س الريا�صة �صمان و

Music ترغبان مب�صاعدتك، 

حيث وحدت ال�صركتان جهودهما 
 ActiveBeats لإطالق تطبيق

الذي ي�صتخدم قوة املو�صيقى 
جلعل الن�صاط البدين اأكرث متعة، 

ال�صتماع باملو�صيقى اأثناء ممار�صة 
الريا�صة بالتاأكيد لي�س مفهومًا 

 ActiveBeats جديدًا، ولكن تطبيق
يطور هذا املفهوم ب�صكل مثري 

لالهتمام، حيث يحتوي على تعليمات يف اللياقة البدنية مرتاكبة 
مع املو�صيقى، وي�صمح لك باحل�صول على اأحدث الأغاين 

والن�صائح اأثناء التدريب، ميكنك التطبيق من الختيار بني 
ع�صرات الأغاين مبا يف ذلك العربية، كما تتوفر الن�صائح اأي�صًا 
باللغتني العربية والإنكليزية، �صي�صجعك التطبيق على ممار�صة 
املزيد من الريا�صة، ActiveBeats متوفر للتحميل جمانًا على 

App Store و Google Play ثبت هذا التطبيق وانطلق ملمار�صة 

الريا�صة.

مايكروسوفت
Surface Pro 4 تك�شف عن جهازها اجلديد

مستوى جديد 
My Cloud OS 3 مع اإطالق نظام الت�شغيل اجلديد WD من احلماية تقدمة �شركة

ابق على اتصال
مايكرو�شوفت اأوفي�س 2016

 Sonyضمان و
ActiveBeats تطلقان تطبيق

Surface Pro 4

اأطلقت �صركة وي�صرتن ديجيتال WD اإ�صدارًا جديدًا لنظام الت�صغيل My Cloud OS 3، نظام الت�صغيل 
اجلديد املوجه لأجهزة التخزين ال�صخ�صية من WD ويتميز بواجهة مب�صطة لال�صتخدام توفر اإمكانية 

م�صاركة املحتوى، والن�صخ الحتياطي، واملزامنة التلقائية بالإ�صافة ل�صهولة ت�صفح ال�صور على خمتلف 
احلوا�صيب والأجهزة التي تعمل بنظامي iOS و Android، ي�صمن نظام My Cloud OS 3 املزيد من 

 MyCloud.com اخل�صو�صية والتحكم بالبيانات ال�صخ�صية عرب نوعني من اخلدمات اجلديدة: موقع
يتيح للم�صتخدمني اإمكانية الو�صول مللفاتهم عرب خدمة My Cloud با�صتخدام مت�صفح الويب مع اإمكانية 
 WD Sync م�صاركة امللفات، والإدارة ال�صاملة للو�صول، وعر�س ال�صور ومقاطع الفيديو، اخلدمة الثانية
ت�صمح مبزامنة البيانات عرب الأجهزة املختلفة، واإجراء الن�صخ الحتياطي مللفات الو�صائط املتعددة على 

 .Chromebook و Chromecast هاتفك الذكي وتدعم هذه اخلدمة اأجهزة
بالإ�صافة للتحديثات اجلديدة لنظام الت�صغيل، ك�صفت وي�صرتن ديجيتال اأي�صًا عن اإ�صدار جديد من 

اأجهزة التخزين ال�صخ�صية My Cloud Mirror ي�صم حمركني لالأقرا�س ال�صلبة م�صبوطني على و�صع 
)Mirror Mode (Raid1 حيث يتم تخزين املحتوى على حمركني لالأقرا�س مل�صاعفة الأمان، وي�صمل 

 ،My Cloud OS 3 امليزات اجلديدة املعلن عنها لنظام الت�صغيل My Cloud Mirror جهاز التخزين
ومعاجلًا حم�صنًا، وذاكرة RAM ب�صعة 512 ميجابايت لنقل امللفات ودعم التطبيقات ب�صكل اأ�صرع.

 The Global تمارى كالرك  خبرية �صابقة يف تطوير الربجميات، ورائدة اأعمال عرب الإنرتنت تهتم بالتكنولوجيا واأ�صاليب احلياة، موقع
Gazette الذي اأ�ص�صته كالرك هو اأحد اأن�صط املواقع الإلكرتونية يف ال�صرق الأو�صط، واأ�صادت به العديد من �صركات التكنولوجيا الأكرث نفوذًا يف 

املنطقة، تتناول كالرك يف مدونتها مدى تاأثري التكنولوجيا على حياتنا اليومية بالإ�صافة لالأجهزة الذكية وملحقاتها.
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تقدم حزمة Office 2016 اإ�صدارات جديدة من تطبيقات 
 Word، PowerPoint، Excel ،OneNote ،Outlook

Project، Visio، Access لأجهزة احلا�صب ال�صخ�صي التي 

 Office عن طريق ال�صرتاك بـ ،Window تعمل بنظام ت�صغيل
365 �صتح�صل على اأحدث اإ�صدارات تطبيقات اأوفي�س على 

جميع اأجهزتك الأخرى �صواء كانت تعمل بنظام ت�صغيل 
Windows اأو iOS اأو Android، حيث ت�صتطيع اأن تبداأ عملك 

على اأحد هذه الأجهزة وتنهيه على جهاز اآخر، هذه املبادرة من 
مايكرو�صوفت تعطي املزيد من حرية احلركة وت�صهل التعاون 

بني فرق العمل. اإىل جانب خدمات مايكرو�صوفت الأخرى مثل 
OneDrive، Skype Business، ي�صاعدك Office 2016 يف 

دفع م�صروعك اإىل الأمام.

مرحبًا بكم في العام الجديد! أنه الوقت المثالي لتحديث توجهاتكم في مجال التكنولوجيا واالطالع على أحدث األساليب لالستفادة 

منها سواء ألغراض العمل أو الترفيه. 

ك�صفت مايكرو�صوفت موؤخرًا عن اإ�صدارها 
 Surface Pro 4 اجلديد من الأجهزة اللوحية

الذي و�صف باأنه اجلهاز اللوحي الذي ميكن 
 Surface ،اأن يحل حمل احلا�صب املحمول

Pro 4 اأخف واأنحف واأ�صرع ب�صماكة 8.3 
mm و�صا�صة بقيا�س 12.3بو�صة تعمل بتقنية 

PixelSense، وياأتي اجلهاز مزودًا باأحد 

 Core i5 معاجلات اجليل ال�صاد�س من اإنتل
اأو Core i7 اأوm، مع بطارية تدوم 9 �صاعات 

ت�صمح لك باإجناز املزيد من الأعمال اأثناء 
التنقل، وغالف بت�صميم جديد يحتوي 

على لوحة مفاتيح �صبيهة بلوحات مفاتيح 
احلوا�صيب املحمولة، ي�صمح هذا الغالف 

ب�صهولة التبديل بني منطي اجلهاز اللوحي 
 Surface Pro واحلا�صب املحمول، غالف

Type Cover 4 م�صمم لي�صاعدك على 

زيادة الإنتاجية، وياأتي مع ما�صح ب�صمة 
اختياري لت�صهيل ا�صتخدام ميزات الأمان 

اجلديدة يف نظام الت�صغيل ويندوز 10، قامت 
مايكرو�صوفت اأي�صًا بتح�صني القلم الرقمي 
حيث يتميز القلم اجلديد بـ 1024 م�صتوى 
ح�صا�صية لل�صغط، ويحتوي على ممحاة يف 
نهايته، ميكنك الكتابة، والر�صم، وتن�صيق 

امل�صتندات، �صواء كنت تف�صل الكتابة باليد 
 Surface Pro 4 اأو با�صتخدام لوحة املفاتيح

يتيح لك كل هذه اخليارات.

اإذا كنت تهتم بلياقتك البدنية 
 Sony ومتار�س الريا�صة �صمان و

Music ترغبان مب�صاعدتك، 

حيث وحدت ال�صركتان جهودهما 
 ActiveBeats لإطالق تطبيق

الذي ي�صتخدم قوة املو�صيقى 
جلعل الن�صاط البدين اأكرث متعة، 

ال�صتماع باملو�صيقى اأثناء ممار�صة 
الريا�صة بالتاأكيد لي�س مفهومًا 

 ActiveBeats جديدًا، ولكن تطبيق
يطور هذا املفهوم ب�صكل مثري 

لالهتمام، حيث يحتوي على تعليمات يف اللياقة البدنية مرتاكبة 
مع املو�صيقى، وي�صمح لك باحل�صول على اأحدث الأغاين 

والن�صائح اأثناء التدريب، ميكنك التطبيق من الختيار بني 
ع�صرات الأغاين مبا يف ذلك العربية، كما تتوفر الن�صائح اأي�صًا 
باللغتني العربية والإنكليزية، �صي�صجعك التطبيق على ممار�صة 
املزيد من الريا�صة، ActiveBeats متوفر للتحميل جمانًا على 

App Store و Google Play ثبت هذا التطبيق وانطلق ملمار�صة 

الريا�صة.

مايكروسوفت
Surface Pro 4 تك�شف عن جهازها اجلديد

مستوى جديد 
My Cloud OS 3 مع اإطالق نظام الت�شغيل اجلديد WD من احلماية تقدمة �شركة

ابق على اتصال
مايكرو�شوفت اأوفي�س 2016

 Sonyضمان و
ActiveBeats تطلقان تطبيق

Surface Pro 4

اأطلقت �صركة وي�صرتن ديجيتال WD اإ�صدارًا جديدًا لنظام الت�صغيل My Cloud OS 3، نظام الت�صغيل 
اجلديد املوجه لأجهزة التخزين ال�صخ�صية من WD ويتميز بواجهة مب�صطة لال�صتخدام توفر اإمكانية 

م�صاركة املحتوى، والن�صخ الحتياطي، واملزامنة التلقائية بالإ�صافة ل�صهولة ت�صفح ال�صور على خمتلف 
احلوا�صيب والأجهزة التي تعمل بنظامي iOS و Android، ي�صمن نظام My Cloud OS 3 املزيد من 

 MyCloud.com اخل�صو�صية والتحكم بالبيانات ال�صخ�صية عرب نوعني من اخلدمات اجلديدة: موقع
يتيح للم�صتخدمني اإمكانية الو�صول مللفاتهم عرب خدمة My Cloud با�صتخدام مت�صفح الويب مع اإمكانية 
 WD Sync م�صاركة امللفات، والإدارة ال�صاملة للو�صول، وعر�س ال�صور ومقاطع الفيديو، اخلدمة الثانية
ت�صمح مبزامنة البيانات عرب الأجهزة املختلفة، واإجراء الن�صخ الحتياطي مللفات الو�صائط املتعددة على 

 .Chromebook و Chromecast هاتفك الذكي وتدعم هذه اخلدمة اأجهزة
بالإ�صافة للتحديثات اجلديدة لنظام الت�صغيل، ك�صفت وي�صرتن ديجيتال اأي�صًا عن اإ�صدار جديد من 

اأجهزة التخزين ال�صخ�صية My Cloud Mirror ي�صم حمركني لالأقرا�س ال�صلبة م�صبوطني على و�صع 
)Mirror Mode (Raid1 حيث يتم تخزين املحتوى على حمركني لالأقرا�س مل�صاعفة الأمان، وي�صمل 

 ،My Cloud OS 3 امليزات اجلديدة املعلن عنها لنظام الت�صغيل My Cloud Mirror جهاز التخزين
ومعاجلًا حم�صنًا، وذاكرة RAM ب�صعة 512 ميجابايت لنقل امللفات ودعم التطبيقات ب�صكل اأ�صرع.
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انتبه،
قد يكون هاتفك أو حاسبك أو 

ساعتك مصدرًا للخطر! 
ال بّد أن الخصومات المغرية والتنزيالت الرائعة التي تعرضها محالت األجهزة واألدوات التقنية قد 
دفعتك إلى تغيير هاتفك الذكي أو لوحك الرقمي واستبداله بجهاز جديد. أو ربما كنت محظوظًا 

وتلقيته كهدية. أيًا كان الحال، سواء اشتريت جهازك أو أهداك إياه صديق عزيز، يجدر بك أن تتعّرف 
على طريقة اإلعتناء بأجهزتك التقنية والحفاظ عليها من التلف. 

خاص Entrepreneur العربية

مل�صاعدتك يف �تباع �خلطو�ت �ل�صحيحة لتنظيف �أجهزتك 
�لتقنية، تقدم لك www.helpling.ae، �ملن�صة �ملتخ�ص�صة 
حلجز خدمات �لتنظيف الئحة من �لن�صائح �لقّيمة و�خلطو�ت 
�لتي يجب �تباعها �أوجتّنبها للحفاظ على نظافة �أجهزتك 
�لتقنية ومنع تر�كم �جلر�ثيم و�مليكروبات عليها. Helpling  هي 
من�صة عاملية و�صركة نا�صئة مقرها برلني. متنح هذه �خلدمة 
�الإلكرتونية �ملبتكرة �لعمالء وقتا �إ�صافيا لق�صاء �لوقت مع 
�أ�صرهم، �أ�صدقائهم، و�لتمتع بوقت �لفر�غ.  

1 - سماعات الرأس 

ما هو سبب اتساخها؟ 
قد يت�صبب و�صع �ل�صماعات على 

�الأذنني بانت�صار�حلبوب على �لوجه 
وبانتقال �لعدوى. يحدث هذ� 

عندما يتجمع �لعرق و�لرطوبة حول 
�ل�صماعات مما ي�صجع �لبكترييا 

على �لتكاثر، ح�صب معلومات �أفادنا 
بها طبيب متخ�ص�ض باالأمر��ض 

�جللدية يف �ملجل�ض �الإ�صت�صاري للعناية 
بالب�صرة، »�صمبل«. 

 
اعمل: 

- قم مب�صح �صماعات �لر�أ�ض 
بقطعة قما�ض منقوعة يف حملول 

�ملاء و�ل�صابون، �أو ��صتخدم منديل 
�إز�لة �ملاكياج، فهو فعال جدً�. 

- يف حالة وجود مو�د م�صنوعة 
من �ل�صيليكون قابلة للف�صل، �أو �إذ� 
كنت بحاجة للقيام بتنظيف عميق 
وكامل لالأجز�ء �ملعدنية، ت�صتطيع 

��صتخد�م فر�صاة نا�صفة – ولكن 
كن على حذر �أثناء ذلك حتى ال 

تتلفها.  

تجّنب: 
ال ت�صتخدم �صماعات غريك �أو ت�صمح 

لهم با�صتخد�م �صماعاتك، فقد �أثبتت 
�لدر��صات �أن �لبكترييا تنتقل ب�صهولة 

و�صرعة من �أذن الأخرى. 

 
كم مرة يجب علي تنظيف 

سماعات الرأس؟ 
ب�صورة عامة، ُين�صح بتنظيف 

�صماعات �لر�أ�ض كل يوم، كما يجب 

تنظيف ب�صرتك ملنع �نتقال �لبكترييا. 
�أما �ل�صماعات �لب�صيطة غري �ملعقدة، 

فيكفي تنظيفها مرة بال�صهر. ويف حال 
كنت متتلك �صماعات جلدية، فين�صح 

بتنظيفها مرة و�حدة يف �الأ�صبوع. 

2 - الهواتف الذكية واأللواح 

ما هو سبب اتساخها؟ 
وجدت �لدر��صات �أن ن�صبة �لبكترييا �ملتو�جدة 
على �أ�صطح �لهو�تف �لذكية �أكرث بع�صر مر�ت 

من �لبكترييا �لتي تغطي مر�حي�ض �حلمامات. 
كما �ت�صح من حتليل �صماعات �لر�أ�ض �لتابعة 

للهو�تف �لذكية على �حتو�ء ما ال يقل عن ربعها 
على ن�صبة عالية من �لبكترييا تفوق �لن�صبة 

�ملقبولة للمحافظة على معيار �ل�صالمة �ل�صحية 
للم�صتخدمني. 

 
اعمل: 

- ��صتخدم قطعة قما�ض مايكرو فايرب لتنظيف 
�ل�صا�صة بانتظام. 

- للح�صول على تنظيف �أعمق، تاأكد �أن جهازك 
مغلق، ثم قم بتعقيمه و�إز�لة �الأو�صاخ �لعالقة 

با�صتخد�م كمية قليلة جدً� من خليط �ملاء 

و�لكحول و�خلل. 
- لتنظيف �لهاتف من �لد�خل، تاأكد من 
�إغالقه �أواًل و�إز�لة �لبطارية، �ل�صريحة، 
و��صتخدم عودً� قطنيًا للو�صول لالأماكن 

�مل�صتع�صية. 

تجّنب: 
- ال تقم بر�ض حملول �لتنظيف مبا�صرة على 

�ل�صا�صة، ولكن �صعه على قطعة قما�ض �أواًل ثم 
قم بعملية �لتنظيف حتى تتفادى و�صول قطر�ت 

�ملحلول �إىل �ل�صماعات �لد�خلية و�ملايكروفون 
ما قد يت�صبب بتلف �جلهاز. 

 
كم مرة يجب علي تنظيف 

هاتفي؟ 
قم مب�صح �ل�صا�صة يومًا بعد يوم، وللتنظيف 
�لعميق، حدد مو�عيدً� معينة )كل �أ�صبوع �أو 

<<�أ�صبوعني(، ح�صب كرثة ��صتخد�مك للجهاز. 
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انتبه،
قد يكون هاتفك أو حاسبك أو 

ساعتك مصدرًا للخطر! 
ال بّد أن الخصومات المغرية والتنزيالت الرائعة التي تعرضها محالت األجهزة واألدوات التقنية قد 
دفعتك إلى تغيير هاتفك الذكي أو لوحك الرقمي واستبداله بجهاز جديد. أو ربما كنت محظوظًا 

وتلقيته كهدية. أيًا كان الحال، سواء اشتريت جهازك أو أهداك إياه صديق عزيز، يجدر بك أن تتعّرف 
على طريقة اإلعتناء بأجهزتك التقنية والحفاظ عليها من التلف. 

خاص Entrepreneur العربية

مل�صاعدتك يف �تباع �خلطو�ت �ل�صحيحة لتنظيف �أجهزتك 
�لتقنية، تقدم لك www.helpling.ae، �ملن�صة �ملتخ�ص�صة 
حلجز خدمات �لتنظيف الئحة من �لن�صائح �لقّيمة و�خلطو�ت 
�لتي يجب �تباعها �أوجتّنبها للحفاظ على نظافة �أجهزتك 
�لتقنية ومنع تر�كم �جلر�ثيم و�مليكروبات عليها. Helpling  هي 
من�صة عاملية و�صركة نا�صئة مقرها برلني. متنح هذه �خلدمة 
�الإلكرتونية �ملبتكرة �لعمالء وقتا �إ�صافيا لق�صاء �لوقت مع 
�أ�صرهم، �أ�صدقائهم، و�لتمتع بوقت �لفر�غ.  

1 - سماعات الرأس 

ما هو سبب اتساخها؟ 
قد يت�صبب و�صع �ل�صماعات على 

�الأذنني بانت�صار�حلبوب على �لوجه 
وبانتقال �لعدوى. يحدث هذ� 

عندما يتجمع �لعرق و�لرطوبة حول 
�ل�صماعات مما ي�صجع �لبكترييا 

على �لتكاثر، ح�صب معلومات �أفادنا 
بها طبيب متخ�ص�ض باالأمر��ض 

�جللدية يف �ملجل�ض �الإ�صت�صاري للعناية 
بالب�صرة، »�صمبل«. 

 
اعمل: 

- قم مب�صح �صماعات �لر�أ�ض 
بقطعة قما�ض منقوعة يف حملول 

�ملاء و�ل�صابون، �أو ��صتخدم منديل 
�إز�لة �ملاكياج، فهو فعال جدً�. 

- يف حالة وجود مو�د م�صنوعة 
من �ل�صيليكون قابلة للف�صل، �أو �إذ� 
كنت بحاجة للقيام بتنظيف عميق 
وكامل لالأجز�ء �ملعدنية، ت�صتطيع 

��صتخد�م فر�صاة نا�صفة – ولكن 
كن على حذر �أثناء ذلك حتى ال 

تتلفها.  

تجّنب: 
ال ت�صتخدم �صماعات غريك �أو ت�صمح 

لهم با�صتخد�م �صماعاتك، فقد �أثبتت 
�لدر��صات �أن �لبكترييا تنتقل ب�صهولة 

و�صرعة من �أذن الأخرى. 

 
كم مرة يجب علي تنظيف 

سماعات الرأس؟ 
ب�صورة عامة، ُين�صح بتنظيف 

�صماعات �لر�أ�ض كل يوم، كما يجب 

تنظيف ب�صرتك ملنع �نتقال �لبكترييا. 
�أما �ل�صماعات �لب�صيطة غري �ملعقدة، 

فيكفي تنظيفها مرة بال�صهر. ويف حال 
كنت متتلك �صماعات جلدية، فين�صح 

بتنظيفها مرة و�حدة يف �الأ�صبوع. 

2 - الهواتف الذكية واأللواح 

ما هو سبب اتساخها؟ 
وجدت �لدر��صات �أن ن�صبة �لبكترييا �ملتو�جدة 
على �أ�صطح �لهو�تف �لذكية �أكرث بع�صر مر�ت 

من �لبكترييا �لتي تغطي مر�حي�ض �حلمامات. 
كما �ت�صح من حتليل �صماعات �لر�أ�ض �لتابعة 

للهو�تف �لذكية على �حتو�ء ما ال يقل عن ربعها 
على ن�صبة عالية من �لبكترييا تفوق �لن�صبة 

�ملقبولة للمحافظة على معيار �ل�صالمة �ل�صحية 
للم�صتخدمني. 

 
اعمل: 

- ��صتخدم قطعة قما�ض مايكرو فايرب لتنظيف 
�ل�صا�صة بانتظام. 

- للح�صول على تنظيف �أعمق، تاأكد �أن جهازك 
مغلق، ثم قم بتعقيمه و�إز�لة �الأو�صاخ �لعالقة 

با�صتخد�م كمية قليلة جدً� من خليط �ملاء 

و�لكحول و�خلل. 
- لتنظيف �لهاتف من �لد�خل، تاأكد من 
�إغالقه �أواًل و�إز�لة �لبطارية، �ل�صريحة، 
و��صتخدم عودً� قطنيًا للو�صول لالأماكن 

�مل�صتع�صية. 

تجّنب: 
- ال تقم بر�ض حملول �لتنظيف مبا�صرة على 

�ل�صا�صة، ولكن �صعه على قطعة قما�ض �أواًل ثم 
قم بعملية �لتنظيف حتى تتفادى و�صول قطر�ت 

�ملحلول �إىل �ل�صماعات �لد�خلية و�ملايكروفون 
ما قد يت�صبب بتلف �جلهاز. 

 
كم مرة يجب علي تنظيف 

هاتفي؟ 
قم مب�صح �ل�صا�صة يومًا بعد يوم، وللتنظيف 
�لعميق، حدد مو�عيدً� معينة )كل �أ�صبوع �أو 

<<�أ�صبوعني(، ح�صب كرثة ��صتخد�مك للجهاز. 
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3 - الب توب / نوت 
بوك 

- ما هو سبب اتساخه؟ 
قد تتعجب عندما تعرف �أن ن�صبة 

�لبكترييا �ملتو�جدة على لوحة مفاتيح 
�لكمبيوتر �أكرث بخم�ض مر�ت من 

�لبكترييا �لتي تغطي مرحا�ض �حلمام. 
�أثبتت �لدر��صات �أن �أكرث من 3000 

من �لع�صويات لكل بو�صة مربعة 
على لوحة �ملفاتيح و�أكرث من 166 

على فاأرة �لكمبيوتر، مما يت�صبب يف 
حدوث �الأمر��ض و�لت�صمم �لغذ�ئي الأن 
�لكائنات �لع�صوية تنتقل عند مل�ض �لفم 

�أو �لعينني. 
 

اعمل: 
لتنظيف �ل�صا�صة، �لفاأرة، وغريها من 
�ل�صطوح، يجدر �تباع نف�ض �خلطو�ت 

�ملذكورة �أعاله. لتنظيف لوحة 

المفاتيح: 
- تاأكد من �إغالق �لنوت بوك وف�صل 

�ل�صاحن من �لكهرباء. 
- نظف لوحة �ملفاتيح با�صتخد�م 
فر�صاة كبرية طرية )مثل فر�صاة 

�ملاكياج( الإز�لة �لغبار. كما 
ت�صتطيع تنظيفها با�صتخد�م �لهو�ء 

�مل�صغوط الإز�لة �الأو�صاخ من بني 
�ملفاتيح ولتنظيف د�خل �لفاأرة 

�أي�صًا. 
��صتخدم قطعة قما�ض منقوعة 

بالكحول الإز�لة �لبقع، ولكن تاأكد 
من ��صتخد�م قطر�ت قليلة فقط. 

 
تجّنب: 

- ال حتاول تنظيف لوحة 
�ملفاتيح �أو �لنوت بوك 

با�صتخد�م مكن�صة كهربائية 
عادية، فذلك يتلف حمتويات 

�أجهزتك �لتقنية. 

- كم مرة يجب علي تنظيف 
النوت بوك والكمبيوتر 

المحمول؟ 
مرة يف �ل�صهر، �أو �أكرث، ح�صب كرثة 

�الإ�صتخد�م، وحدك �الأدرى بذلك، 
خا�صة �إذ� كنت ممن ال يرتدد 

با�صتخد�م �لكمبيوتر �ملحمول كطاولة 
غد�ء! 

 
4 - الساعات الذكية 
- ما هو سبب اتساخها؟ 
مثلها مثل �لهو�تف �لذكية، عندما 

تلم�ض �أ�صابعك �صا�صة �صاعتك، يت�صبب 
ذلك يف �نتقال �لدهون و�الأو�صاخ 

�لعامة لها، باالإ�صافة �إىل جتّمع �لعرق 
و�جللد �مليت على �صو�ر �ل�صاعة. 

 
اعمل: 

- حملول �ل�صابون �ملخفف باملاء فاتر، 
�أو حملول �ملاء باخلل )1 ماء �إىل 20 

خل(، جدير بتنظيفها. 
- نظف �صو�ر �ل�صاعة بعناية ودقة 

للتخل�ض من �لعرق و�الأو�صاخ �ملتجّمعة 
عليه. 

 
تجّنب: 

- ال تنقع �صاعة يدك �لذكية يف �ملحلول 
�إذ� مل تكن مقاومة للماء الأن ذلك 

�صيتلفها. 
- �إذ� نقعت �صاعتك �جللدية، 

�صتتلفها. قم عو�صًا عن ذلك مب�صحها 
بقطعة قما�ض منقوعة باأي من �ملحاليل 

�ل�صابقة. 

كم مرة يجب علي 
تنظيفها؟ 

عليك م�صح �ل�صا�صة يوميًا الإز�لة �أي 
من �لقاذور�ت �لعالقة. نظف �صاعة 
�ليد مرة يف �الأ�صبوع وقم بتنظيفها 

بعمق كل �صتة �أ�صهر على �الأقل. 
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�أو حملول �ملاء باخلل )1 ماء �إىل 20 
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- �إذ� نقعت �صاعتك �جللدية، 

�صتتلفها. قم عو�صًا عن ذلك مب�صحها 
بقطعة قما�ض منقوعة باأي من �ملحاليل 

�ل�صابقة. 
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من �لقاذور�ت �لعالقة. نظف �صاعة 
�ليد مرة يف �الأ�صبوع وقم بتنظيفها 

بعمق كل �صتة �أ�صهر على �الأقل. 

الرايع العاليم

Tel: +9714 3923232 +9714 3923332Fax: Email: digae@strategic.ae Website: www.dgae.gov.ae
Organized by:

Under the Patronage of
His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai

معرض ديب الدويل لإلجنازات احلكومية
”حكومات حملية – إجنازات عاملية“

2 0 1 6 ــل  ي بر أ  1 3 –  11
ديب – اإلمارات العربية املتحدة

Transportation Technologies

Healthcare
Energy

اإلساكن

رأس املال االجمتايع

Safety

Sustainability

التعلمي

مؤمتر معرض خمتربات ذكية اسأل
قادة احلكومة

ورش معل منصة التواصل 

february 2016    entrepreneur 74

موبايل  |  مواقع  |  جديد  |  ريادة الكترونية  |  بروفايل تقنية 



كل �أ�سبوع يحمل حميات جديدة 
جمنونة، من تلك �حلميات بن�سبة 

�لدهون �ملرتفعة �أو منخف�سة 
�لكربوهيدر�ت �أو حتى مرتفعة 

�لربوتينات وما يجمع بينها. بع�ض من 
هذه �حلميات ��ستمر بنف�ض �ل�سعبية 
لفرتة طويلة و�لبع�ض �لآخر تال�سى 

موؤكدً� �أنها كانت جمرد نزعة ر�ئجة.
ملاذ� نتجه د�ئمًا نحو تلك �حللول 

»�ل�سريعة« و�حلميات �لر�ئجة �ملُبالغ 
بها و�لتي متالأ رفوف �ملكتبات ومو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي، على �لرغم من 

توفر �لكثري من �أخ�سائيي �لتغذية 
و�أخ�سائيي �حلميات �لغذ�ئية، 

وميكننا �سوؤ�لهم ومعرفة ر�أيهم �ملهني 
بذلك؟

كل ذلك لأن معظم �لأفر�د يريدون 
حلوًل خمت�سرة خل�سارة �لوزن، وتلك 

�حلميات �لر�ئجة تقدم �خليار�ت 
�ملخت�سرة على �أنها طريقة »جديدة« 
تختلف عن �حلمية �لغذ�ئية �ل�سحية 

�لتي ت�ستمر ملدة طويلة وت�سمن خ�سارة 
وزن على �ملدى �لطويل.

�لقا�سم �مل�سرتك بني كل هذه �حلميات 
�لر�ئجة هو �لتقليل من تناول �ل�سعر�ت 
�حلر�رية، و�حلميات �لغذ�ئية �لر�ئجة 
تقوم بهذه �ملهمة بطرق ملتوية وجديدة 

كل مرة.
�إذً� ما هي �حلمية �لغذ�ئية �لر�ئجة؟

�حلمية �لغذ�ئية �لر�ئجة هي حمية 
غذ�ئية تتميز بكونها:

• ل ت�سم جميع �لعنا�سر �لغذ�ئية 
�ل�سحية وكافة �ملُغذيات �لكبرية 

و�ل�سغرية.
• تدعي قدرتها على زيادة قدرة 

ج�سمك على �ل�ستقالب �لغذ�ئي ب�سكل 
ملحوظ وخالل فرتة ق�سرية.

• تدعي قدرتها على جعلك تخ�سر كل 
�لوزن �لز�ئد غري �لو�قعي خالل فرتة 

قيا�سية.
• حتظر تناولك لبع�ض من �أنو�ع 

�لطعام. 

• جتعلك تظن �أنك قادر على 
خ�سارة �لوزن دون ممار�سة �لتمارين 

�لريا�سية.
• تن�سح بالتقليل من تناول �ل�سعر�ت 

�حلر�رية ب�سكل حاد.
• تدفعك للقيام باحلميات �لغذ�ئية 

�ملح�سورة بال�سو�ئل فقط، وتناول 
بع�ض �لأدوية �أو �خللطات �لع�سبية.

• جتعلك تبتعد عن تناول 
�لكربوهيدر�ت، �لد�سم �أو �ل�سكر.

• تطلب منك عدم تناول بع�ض 
�لوجبات، و��ستبد�لها بوجبات �أو 

حبوب خا�سة.

نمط حياة وليس 
»ريجيم«

على �لرغم من �أن هذه �حلميات 
�لغذ�ئية تعدك بخ�سارة كبرية من 
وزنك خالل فرتة ق�سرية، �إل �أنها 

لن تبقى فعالًة على �ملدى �لطويل �إذ� 
مل تدجمها بحمية غذ�ئية متو�زنة 

و�سحية بالإ�سافة �إىل �لتمرين على 
�ل�سعيد �ليومي.

�لأ�سلوب �لأكرث �سحية يف خ�سارة 
�لوزن هو �لقيام بتغيري�ت �سغرية يف 

حياتك يوميًا مبا يت�سمن �لتايل:
• كافة �ملجموعات �لغذ�ئية من 

�حلبوب، منتجات �لألبان، �لفو�كه، 

�خل�سرو�ت، �لربوتينات و�لزيوت 
�ل�سحية.

• %50 من �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي 
تتناولها يوميًا من �لكربوهيدر�ت 
وخ�سو�سًا �لكربوهيدر�ت �ملعقدة

• %25 من �ل�سعر�ت �حلر�رية 
�لتي تتناولها يوميًا من �لربوتينات، 

وخ�سو�سًا تلك �خلالية من �لدهون
• %25 من �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي 

تتناولها يوميًا من �لد�سم، وخ�سو�سًا 
تلك �ل�سحية �لتي حتتوي على �أوميغا 

3 و�أوميغا 6
• كمية كافية من �لطعام

• ثالث وجبات رئي�سية ووجبتني 
خفيفتني بينهما

• بع�ض من طعامك �ملف�سل ولكن 
باعتد�ل

عالوًة على ذلك، �لتمارين �لريا�سية 
مهمة جدً� مل�ساعدتك على خ�سارة �لوزن 
�لز�ئد. �جعل �لتمارين �لريا�سية جزءً� 

من منط حياتك �ليومية، ومار�سها ملدة 
30 45- دقيقة كل يوم للح�سول على 

ج�سم �سحي وقلب �سليم.
هناك �لكثري من �لطرق �لتي ميكنك 

فيها �إد�رة وزنك عو�سًا عن تلك 
�حلميات �لغذ�ئية �لر�ئجة. تناول 

�ل�سعر�ت �حلر�رية ب�سورة �أقل، 
وخف�ض من كميات �لطعام و�ختار 

�لطعام �ل�سحي هي �لأمور �لتي يجب 
�تباعها للو�سول �إىل وزن �سحي. لي�ض 
مهمًا �تباع حمية ر�ئجة ملدة �أ�سبوعني 

خل�سارة دون بذل �ملزيد من �جلهد، 
لكن �ملهم هو منط حياة �سحي. 

كونوا أكثر ذكاًء 
الصحة نمط حياة 

وليست حمية غذائية 
الكثري منا وصل إلى مرحلة يريد فيها خسارة الوزن بسرعة حتى يالئمه هذا اللباس أو لنصبح أكثر 
رشاقة في يوم مهم بالنسبة له، فنبحث عن هذه »الحّبة السريعة« التي ستساعدنا في التخلص 

من كل هذه الكيلوغرامات الزائدة بسهولة وسرعة.
ريم عبدالله- أخصائية غذائية هيلث فاكتوري

ريم عبدالله

ليس مهمًا اتباع حمية 
رائجة لمدة أسبوعين 

لخسارة دون بذل المزيد 
من الجهد، لكن المهم هو 

نمط حياة صحي.

لماذا نتجه دائمًا نحو الحلول »السريعة« والحميات 
الرائجة الُمبالغ فيها والتي تمأل رفوف المكتبات 

ومواقع التواصل االجتماعي، على الرغم من توفر 
الكثير من أخصائيي التغذية وأخصائيي الحميات 

الغذائية، ويمكننا سؤالهم ومعرفة رأيهم 
المهني بذلك؟
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جمنونة، من تلك �حلميات بن�سبة 

�لدهون �ملرتفعة �أو منخف�سة 
�لكربوهيدر�ت �أو حتى مرتفعة 

�لربوتينات وما يجمع بينها. بع�ض من 
هذه �حلميات ��ستمر بنف�ض �ل�سعبية 
لفرتة طويلة و�لبع�ض �لآخر تال�سى 

موؤكدً� �أنها كانت جمرد نزعة ر�ئجة.
ملاذ� نتجه د�ئمًا نحو تلك �حللول 

»�ل�سريعة« و�حلميات �لر�ئجة �ملُبالغ 
بها و�لتي متالأ رفوف �ملكتبات ومو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي، على �لرغم من 

توفر �لكثري من �أخ�سائيي �لتغذية 
و�أخ�سائيي �حلميات �لغذ�ئية، 

وميكننا �سوؤ�لهم ومعرفة ر�أيهم �ملهني 
بذلك؟

كل ذلك لأن معظم �لأفر�د يريدون 
حلوًل خمت�سرة خل�سارة �لوزن، وتلك 

�حلميات �لر�ئجة تقدم �خليار�ت 
�ملخت�سرة على �أنها طريقة »جديدة« 
تختلف عن �حلمية �لغذ�ئية �ل�سحية 

�لتي ت�ستمر ملدة طويلة وت�سمن خ�سارة 
وزن على �ملدى �لطويل.

�لقا�سم �مل�سرتك بني كل هذه �حلميات 
�لر�ئجة هو �لتقليل من تناول �ل�سعر�ت 
�حلر�رية، و�حلميات �لغذ�ئية �لر�ئجة 
تقوم بهذه �ملهمة بطرق ملتوية وجديدة 

كل مرة.
�إذً� ما هي �حلمية �لغذ�ئية �لر�ئجة؟

�حلمية �لغذ�ئية �لر�ئجة هي حمية 
غذ�ئية تتميز بكونها:

• ل ت�سم جميع �لعنا�سر �لغذ�ئية 
�ل�سحية وكافة �ملُغذيات �لكبرية 

و�ل�سغرية.
• تدعي قدرتها على زيادة قدرة 

ج�سمك على �ل�ستقالب �لغذ�ئي ب�سكل 
ملحوظ وخالل فرتة ق�سرية.

• تدعي قدرتها على جعلك تخ�سر كل 
�لوزن �لز�ئد غري �لو�قعي خالل فرتة 

قيا�سية.
• حتظر تناولك لبع�ض من �أنو�ع 

�لطعام. 

• جتعلك تظن �أنك قادر على 
خ�سارة �لوزن دون ممار�سة �لتمارين 

�لريا�سية.
• تن�سح بالتقليل من تناول �ل�سعر�ت 

�حلر�رية ب�سكل حاد.
• تدفعك للقيام باحلميات �لغذ�ئية 

�ملح�سورة بال�سو�ئل فقط، وتناول 
بع�ض �لأدوية �أو �خللطات �لع�سبية.

• جتعلك تبتعد عن تناول 
�لكربوهيدر�ت، �لد�سم �أو �ل�سكر.

• تطلب منك عدم تناول بع�ض 
�لوجبات، و��ستبد�لها بوجبات �أو 

حبوب خا�سة.

نمط حياة وليس 
»ريجيم«

على �لرغم من �أن هذه �حلميات 
�لغذ�ئية تعدك بخ�سارة كبرية من 
وزنك خالل فرتة ق�سرية، �إل �أنها 

لن تبقى فعالًة على �ملدى �لطويل �إذ� 
مل تدجمها بحمية غذ�ئية متو�زنة 

و�سحية بالإ�سافة �إىل �لتمرين على 
�ل�سعيد �ليومي.

�لأ�سلوب �لأكرث �سحية يف خ�سارة 
�لوزن هو �لقيام بتغيري�ت �سغرية يف 

حياتك يوميًا مبا يت�سمن �لتايل:
• كافة �ملجموعات �لغذ�ئية من 

�حلبوب، منتجات �لألبان، �لفو�كه، 

�خل�سرو�ت، �لربوتينات و�لزيوت 
�ل�سحية.

• %50 من �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي 
تتناولها يوميًا من �لكربوهيدر�ت 
وخ�سو�سًا �لكربوهيدر�ت �ملعقدة

• %25 من �ل�سعر�ت �حلر�رية 
�لتي تتناولها يوميًا من �لربوتينات، 

وخ�سو�سًا تلك �خلالية من �لدهون
• %25 من �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي 

تتناولها يوميًا من �لد�سم، وخ�سو�سًا 
تلك �ل�سحية �لتي حتتوي على �أوميغا 

3 و�أوميغا 6
• كمية كافية من �لطعام

• ثالث وجبات رئي�سية ووجبتني 
خفيفتني بينهما

• بع�ض من طعامك �ملف�سل ولكن 
باعتد�ل

عالوًة على ذلك، �لتمارين �لريا�سية 
مهمة جدً� مل�ساعدتك على خ�سارة �لوزن 
�لز�ئد. �جعل �لتمارين �لريا�سية جزءً� 

من منط حياتك �ليومية، ومار�سها ملدة 
30 45- دقيقة كل يوم للح�سول على 

ج�سم �سحي وقلب �سليم.
هناك �لكثري من �لطرق �لتي ميكنك 

فيها �إد�رة وزنك عو�سًا عن تلك 
�حلميات �لغذ�ئية �لر�ئجة. تناول 

�ل�سعر�ت �حلر�رية ب�سورة �أقل، 
وخف�ض من كميات �لطعام و�ختار 

�لطعام �ل�سحي هي �لأمور �لتي يجب 
�تباعها للو�سول �إىل وزن �سحي. لي�ض 
مهمًا �تباع حمية ر�ئجة ملدة �أ�سبوعني 

خل�سارة دون بذل �ملزيد من �جلهد، 
لكن �ملهم هو منط حياة �سحي. 

كونوا أكثر ذكاًء 
الصحة نمط حياة 

وليست حمية غذائية 
الكثري منا وصل إلى مرحلة يريد فيها خسارة الوزن بسرعة حتى يالئمه هذا اللباس أو لنصبح أكثر 
رشاقة في يوم مهم بالنسبة له، فنبحث عن هذه »الحّبة السريعة« التي ستساعدنا في التخلص 

من كل هذه الكيلوغرامات الزائدة بسهولة وسرعة.
ريم عبدالله- أخصائية غذائية هيلث فاكتوري

ريم عبدالله

ليس مهمًا اتباع حمية 
رائجة لمدة أسبوعين 

لخسارة دون بذل المزيد 
من الجهد، لكن المهم هو 

نمط حياة صحي.

لماذا نتجه دائمًا نحو الحلول »السريعة« والحميات 
الرائجة الُمبالغ فيها والتي تمأل رفوف المكتبات 

ومواقع التواصل االجتماعي، على الرغم من توفر 
الكثير من أخصائيي التغذية وأخصائيي الحميات 

الغذائية، ويمكننا سؤالهم ومعرفة رأيهم 
المهني بذلك؟

february 2016    entrepreneur 76entrepreneur    february 201677

ثقافة  فن  |  حياة  |  سياحة  |  تصميم  |  مسئولية  ا  جتماعية  |  سلع فاخرة



الدكتور اخلطيب، يجيب على بع�ض 
الأ�ضئلة الهامة ويلقي ال�ضوء على 

مو�ضوع يف غاية الأهمية. 

1. لماذا يختار بعض 
االشخاص اللجوء الى جراحة 

التجميل؟
الن�ضان ب�ضورة عامة والن�ضاء ب�ضورة 

خا�ضة اأكرث حر�ضًا على �ضكل اأجمل 
ومظهر اقرب اإىل الكمال. وهناك 
دوافع متعددة اإ�ضافية ت�ضجع على 
مراجعة عيادات جراحة التجميل 

ومنها:
• دوافع واأ�ضباب مهنية مثل: املمثالت 

واملذيعات وغريها.
• امل�ضاكل بني الزوج والزوجة، 

تدفع الزوجة يف كثري من الأحيان 
اإىل اللجوء لعيادة جراحة التجميل 

لتح�ضني مظهرها الذي قد تاأثر على 
مر ال�ضنني نتيجة احلمل والولدات 

املتكررة.
• يلعب الإعالم دورًا اأ�ضا�ضيًا يف ترويج 
العمليات التجميلية ويف بع�ض الأحيان 
يبالغ يف اإظهاره نتائجها مما ينعك�ض 

�ضلبًا غلى توقعات املراجعني.
• تاأثري املعارف من الأ�ضدقاء 

والأقارب.

2. كيف يختار المراجع جّراح 
التجميل؟

املراجعني عادة ي�ضاألون عن كفاءة 
اجلّراح و�ضمعته واأخالقه املهنية 

ون�ضبة جناح عملياته قبل الذهاب 
اإليه. واأن الأطباء يف الخت�ضا�ضات 
الأخرى يلعبون دورًا مهما يف تقييم 

جّراح التجميل وحتويل املر�ضى اإليه.

3. ما هي الطرق الختيار 
المستشفى؟

اختيار امل�ضت�ضفى يعتمد على النقاط 
التالية:

• �ضمعة امل�ضت�ضفى ب�ضكل عام وح�ضن 
اإدارتها

• كفاءة الكادر الطبي الذي يعمل يف 
هذه امل�ضت�ضفى

• المكانيات املتوفرة يف امل�ضت�ضفى 
من الأجهزة والأ�ضعة وال�ضيدلية

• موقع امل�ضت�ضفى

4. هل توجد سلبيات 
ومضاعفات في اختصاص 
جراحة التجميل؟ وما هي؟
اخت�ضا�ض جراحة التجميل ل 

يختلف عن بقية اخلت�ضا�ضات 
الأخرى من حيث امل�ضاعفات 

اجلراحية.
اإن جّراح التجميل الناجح هو الذي 

ي�ضتطيع تفادي هذه امل�ضاعفات 
قبل حدوثها والتاأكد من اأهلية 

املري�ض لتحمل العملية والتخدير 
العام. وكذالك امكانية اجلراح 

بتعامل مع امل�ضاعفات بال�ضكل 
ال�ضحيح وال�ضريع فور حدوثها.

5. ما هي طبيعة العمليات 
التجميلية المتوفرة في 

مستشفى برجيل؟
العمليات التجميلية املتوفرة يف 
م�ضت�ضفى برجيل عديدة، منها: 

�ضفط ال�ضحوم، نحت اجل�ضم، نقل 
ال�ضحوم من منطقة اىل اخرى 

للح�ضول على ج�ضم متنا�ضق، �ضد 
اجله، �ضد الأجفان، �ضد احلاجبني، 

جتميل الأنف، اإرجاع الأذنني 
البارزتني، تكبري وت�ضغري الثدي، 

رفع و�ضد الثدي، �ضفط و�ضد البطن 
وت�ضليح رخاوة ع�ضالت البطن، 

�ضد الفخذين، اإزالة اآثار احلروق، 
وحت�ضني اآثار اجلروح.

من بع�ض العمليات التي تكون حتت 
التخدير املو�ضعي هي؛ رفع ال�ضامات 
والأكيا�ض والأورام والزوائد اجللدية 

من الوجه واجل�ضم.
وهناك اأي�ضا زرق الإبر: البوتك�ض 

والفيلر للوجه.

6. ما هي النصائح التي 
تقدمها لمراجعي جراحة 

التجميل؟
• ممار�ضة منط حياة �ضحي ب�ضكل 

م�ضتمر مثل جتنب التدخني
• ممار�ضة الريا�ضة وتناول الطعام 

ال�ضحي لتجنب ال�ضمنة
• اأن تكون توقعاتهم لنتيجة اجلراحة 

التجميلية منطقية وواقعية. فاجلراحة 
التجميلية هي لتح�ضني احلالة 

املظهرية ولي�ض للو�ضول اإىل الكمال.

7. ما هي نصائحك لجراحي 
التجميل الجدد؟

• اأن ل يجازفوا باإجراء عمليات فوق 
قدرتهم

• التاأكد من اهلية املري�ض من الناحية 
ال�ضحية العامة قبل اإجراء العملية 

لتجنب امل�ضاعفات
• ال�ضرح ب�ضكل تف�ضيلي ووا�ضح اإىل 

املري�ض عن طبيعة العملية والآثار التي 
ترتكها

• التحلي بالأخالق املهنية واحلفا�ض 
على �ضرية و�ضرف املهنة.

لماذا يتزايد عدد
زوار العيادات التجميلية ؟ 

يتجه الكثير من الناس إلى عيادات الطب التجميلي بحثًا عن المزيد من إرضاء النفس والحفاظ 
على مظهر أكثر جمااًل، وتفرض أنماط الحياة الجديدة المزيد من الضغوط على من لهم دور أكبر 

في الحياة العامة من المشاهير ورجال األعمال، وتتفوق النساء في زيارة عيادات التجميل عن 
الرجال‘ على الرغم من تزايد عدد الرجال الباحثين عن شكل أفضل لنفس األسباب. وليس في األمر 
حرجًا فالبحث عن النجاح ال يتجزأ ، المهم أال يبالغ الجميع في البحث عن الشكل ونسيان ماهو أهم، 

وقديمًا قيل الجمال جمال الروح. ولكن لماذا يبحث البعض عن اللجوء إلى خيارات التعرض لعمل 
جراحي تجميلي؟ 

الدكتور عبد الباقي الخطيب، استشاري وخبير جراحة التجميل في مستشفى برجيل أبوظبي

يوصي االطباء بتوقعات 
منطقية لنتيجة الجراحة 

التجميلية وواقعية فالجراحة 
التجميلية هي لتحسين 
الحالة المظهرية وليس 

للوصول إلى الكمال.
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وت�ضليح رخاوة ع�ضالت البطن، 

�ضد الفخذين، اإزالة اآثار احلروق، 
وحت�ضني اآثار اجلروح.

من بع�ض العمليات التي تكون حتت 
التخدير املو�ضعي هي؛ رفع ال�ضامات 
والأكيا�ض والأورام والزوائد اجللدية 

من الوجه واجل�ضم.
وهناك اأي�ضا زرق الإبر: البوتك�ض 

والفيلر للوجه.

6. ما هي النصائح التي 
تقدمها لمراجعي جراحة 

التجميل؟
• ممار�ضة منط حياة �ضحي ب�ضكل 

م�ضتمر مثل جتنب التدخني
• ممار�ضة الريا�ضة وتناول الطعام 

ال�ضحي لتجنب ال�ضمنة
• اأن تكون توقعاتهم لنتيجة اجلراحة 

التجميلية منطقية وواقعية. فاجلراحة 
التجميلية هي لتح�ضني احلالة 

املظهرية ولي�ض للو�ضول اإىل الكمال.

7. ما هي نصائحك لجراحي 
التجميل الجدد؟

• اأن ل يجازفوا باإجراء عمليات فوق 
قدرتهم

• التاأكد من اهلية املري�ض من الناحية 
ال�ضحية العامة قبل اإجراء العملية 

لتجنب امل�ضاعفات
• ال�ضرح ب�ضكل تف�ضيلي ووا�ضح اإىل 

املري�ض عن طبيعة العملية والآثار التي 
ترتكها

• التحلي بالأخالق املهنية واحلفا�ض 
على �ضرية و�ضرف املهنة.

لماذا يتزايد عدد
زوار العيادات التجميلية ؟ 

يتجه الكثير من الناس إلى عيادات الطب التجميلي بحثًا عن المزيد من إرضاء النفس والحفاظ 
على مظهر أكثر جمااًل، وتفرض أنماط الحياة الجديدة المزيد من الضغوط على من لهم دور أكبر 

في الحياة العامة من المشاهير ورجال األعمال، وتتفوق النساء في زيارة عيادات التجميل عن 
الرجال‘ على الرغم من تزايد عدد الرجال الباحثين عن شكل أفضل لنفس األسباب. وليس في األمر 
حرجًا فالبحث عن النجاح ال يتجزأ ، المهم أال يبالغ الجميع في البحث عن الشكل ونسيان ماهو أهم، 

وقديمًا قيل الجمال جمال الروح. ولكن لماذا يبحث البعض عن اللجوء إلى خيارات التعرض لعمل 
جراحي تجميلي؟ 

الدكتور عبد الباقي الخطيب، استشاري وخبير جراحة التجميل في مستشفى برجيل أبوظبي

يوصي االطباء بتوقعات 
منطقية لنتيجة الجراحة 

التجميلية وواقعية فالجراحة 
التجميلية هي لتحسين 
الحالة المظهرية وليس 

للوصول إلى الكمال.
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اليوم، يعيد اجليل ال�شاب اكت�شاف ما 
تردد على م�شامعه من اأ�شدائها، لكن 

�شينمائيًا. منذ تاريخ هذا العر�ض، 
والأ�شئلة م�شّرعة حول كيفية تظهري 

هذا العمل تقنيًا وفنيًا، من قبل 
�شركة M.media احتدم اجلدل حول 

هذه اخلطوة واأهميتها، خ�شو�شًا 
يف ع�شرنا ال�شيا�شي والجتماعي 
الراهن. يف الأيام الأوىل للعر�ض 

الأول وما تاله اأي�شًا من عرو�ض قبل 
التد�شني الر�شمي لهذا الفيلم اأمام 
اجلمهور اللبناين، اأي يف تاريخ 21 

كانون الثاين، كنا اأمام م�شهدين 
�شحافيًا وعلى مواقع التوا�شل 

الجتماعي �شنعهما كّتاب و�شحافيون 
ونا�شطون. م�شهد اأ�شاد بالعمل رغم 

�شوائبه التقنية، وق�شم اآخر كان 
رمبا الأ�شد �شراوة وق�شاوة، متثل يف 

بع�ض الأقالم التي غابت عنها �شفات 
النقد املهني، ليح�شر مكانها �شيل 
من الأ�شطر يحّطم بالعمل ويفرغه 

من قيمته ال�شيا�شية والجتماعية 
والإيديولوجية، وو�شل اىل حّد و�شفه 

»بالعمل املوتور والنزق«، فيما ركز 
نقاد على رداءة امل�شاهد والت�شوير 

كاأنها هي وحدها التي حت�شم القيمة 
الفعلية للعمل. طبعًا، كانت خلفية 

بع�ض املقالت، �شيا�شية بحت. ميكن 
ال�شتنتاج ذلك ب�شهولة من خالل 

حتليل وتفكيك ب�شيط لهذه املواد التي 
ظهرت كاأنها حملة اإعالمية منظمة 

على زياد وعلى امل�شرحية ب�شبب 
مواقفه ال�شيا�شية املثرية للجدل.

ورغم كل هذا الت�شويه والت�شوي�ض، 
واإطالق ال�شهام على العمل منذ 
عر�شه الأول، ال اأن النتائج اأتت 

خمالفة متامًا لالأهداف التي بنيت 
عليها هذه احلملة. كما تبني معنا، قلب 

»بالن�شبة لبكرا �شو؟« املوازين، اإذ 
حقق اأرقامًا خيالية يف �شباك التذاكر 
منذ انطالق عرو�شه ر�شميًا، اأي يوم 

اخلمي�ض املا�شي. جولة على ال�شالت 
ال�شينمائية يف لبنان، تكفي للجزم باأن 
ما ت�شهده حاليًا، هو اأقرب اىل ثورة يف 

تاريخ العرو�ض، يتوقع اأن ت�شتمر بهذا 
الزخم لتحقيق اأرقام قيا�شية جديدة.

نية لعرضه في سوريا 
وتونس والمغرب 
ومصر واإلمارات

رنيم مراد من ق�شم الت�شويق يف 
M.media حتدثت لـجريدة«الأخبار« 

اللبنانية عن حلول »بالن�شبة لبكرا 
�شو؟« اأوًل يف تاريخ ال�شينما اللبنانية، 

وهذا الأمر كما تقول كان متوقعًا. 
اأما هيام �شليبي، مديرة املبيعات 

يف �شركة Italia Film املوزعة لفيلم 
»بالن�شبة لبكرا �شو؟«، فقد اأوردت 

اأّن العمل حّقق230الف م�شاهدة 
حتى اليوم. وتتوقع �شليبي اأن ت�شل 

الأرقام اىل 250 اىل 300 الف 
م�شاهدة يف الأ�شابيع املقبلة. ورغم 

»رداءة ال�شور«، اإل اأّن »الإقبال 

فظيع« كما تردف. طبعًا هذه اأرقام 
خيالية حتققها ال�شينما اللبنانية يف 

وقت قيا�شي لأول اأيام عر�ض فيلم يف 
ال�شالت. ويبدو اأّن ال�شجة لن تقت�شر 

على لبنان، فقد ك�شفت �شليبي عن 
نية ال�شركة ت�شويق »بالن�شبة لبكرا 

�شو؟« عربيًا بعد الطلب الكثيف عليه 
يف تون�ض واملغرب وم�شر والإمارات، 
بالإ�شافة اىل �شوريا، خ�شو�شًا بعد 

احلمالت الإلكرتونية التي نظمها 
النا�شطون ال�شوريون للمطالبة بعر�ض 

الفيلم يف ال�شام.
مدير الربجمة يف �شالت �شينما 
Empire ب�شام عيد، حتدث عن 

اأكرث من 61 الف م�شاهدة يف الأيام 
الأوىل، الأرقام القيا�شية: »بالن�شبة 
لبكرا �شو؟«، يف املرتبة الأوىل، يليه 

»اآلم امل�شيح«، ويف املرتبة الثالثة 
فيلم »تايتانيك«، و»وهالأ لوين؟« 

للمخرجة نادين لبكي يف املرتبة 
الرابعة. اأما يف �شالت »غراند 

�شينما«، فيورد رالف �شمعان من 
ق�شم الت�شويق، و�شول ن�شب امل�شاهدة 

اىل اأكرث من 62 األفًا. يقول �شمعان 
اإّن هذا »رقم كتري كبري مع اأول 5 
اأيام من العر�ض« مع بيع اأكرث من 

28 األف بطاقة �شبقت تاريخ العر�ض 

الأول للفيلم. وقارن �شمعان ذلك 
بفيلم »حرب النجوم: �شحوة القوة« 
)اإخراج جاي. جاي. اأبرامز( الذي 

يحقق اليوم اأرقامًا قيا�شية يف اأمريكا 
والعامل و�شلت اىل مليار و900 واأربعني 

مليون م�شاهدة. ويف لبنان، حقق 
»حرب النجوم« يف اأول 5 اأ�شابيع من 

عر�شه 62 األف م�شاهدة يف �شالت 
»غراند �شينما« ليك�شره اليوم عمل 

زياد الرحباين.  
من م�شرحية »بالن�شبة لبكرا �شو؟« 

لزياد الرحباين
ويرى الكاتب وال�شحفي ندمي جرجوره 

اأن   عبقرية زياد الرحباين يف 
�شالت ال�شينما حتاكي غمو�ض الغد 

يف«بالن�شبة لبكرا �شو«
رميا يو�شف كتبت تقول:« كم بكرا 

مرق من وقتا… وما عرفنا بالن�شبة 
لبكرا �شو«؟، كانوا يعرفون اأنه اأمر 

م�شتحيل ففعلوه، وح�شنًا فعلوا. بعد 17 
�شنة، وبعد خما�ض ع�شري، دقت �شاعة 

ال�شفر وجتمهر �شيا�شيون وفنانون 
واإعالميون ب�شغف وا�شح مل�شاهدة 

�ض لالإعالميني  العر�ض الأّول املخ�شّ
من امل�شرحية ال�شينمائية »بالن�شبة 

لبكرا �شو« للمبدع زياد الرحباين 
يف �شالة »�شينما �شيتي« يف اأ�شواق 

بريوت.
فالعبقري وحده هو من ميكنه القيام 

بالأمور على طريقته، وهذا ما فعله 

بعد 38 عامًا فيلم 
»بالنسبة لبكرا شو« 
يحطم األرقام القياسية

 زياد الرحباني وحش 
الشاشة اللبنانية... َع بياض!

يف 13 كانون الثاني )يناير( 
2016، ُطرح العرض األول لفيلم 

»بالنسبة لبكرا شو؟« )1978( 
في الصاالت اللبنانية. قبل هذا 

التاريخ ليس كما بعده. عرض 
مسرحية زياد الرحباني التي ناهز 

عمرها 38 عامًا على الشاشة 
الكبيرة، كان تحديًا كبيرًا، خصوصًا 
أّن األجيال ألفتها من دون صورة، 

وحفظتها عن ظهر قلب.
 بيروت - زينب حاوي وريما يوسف

 العبقري وحده هو من يمكنه القيام باألمور على 
طريقته، وهذا ما فعله زياد رحباني، كان يرفض 

منذ البداية تصوير مسرحياته، إال أن لعبة القدر 
دفعته إلى الموافقة على تصوير مسرحيَتي 

»بالنسبة لبكرا شو« و»فيلم أميركي طويل«

>>
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اليوم، يعيد اجليل ال�شاب اكت�شاف ما 
تردد على م�شامعه من اأ�شدائها، لكن 

�شينمائيًا. منذ تاريخ هذا العر�ض، 
والأ�شئلة م�شّرعة حول كيفية تظهري 

هذا العمل تقنيًا وفنيًا، من قبل 
�شركة M.media احتدم اجلدل حول 

هذه اخلطوة واأهميتها، خ�شو�شًا 
يف ع�شرنا ال�شيا�شي والجتماعي 
الراهن. يف الأيام الأوىل للعر�ض 

الأول وما تاله اأي�شًا من عرو�ض قبل 
التد�شني الر�شمي لهذا الفيلم اأمام 
اجلمهور اللبناين، اأي يف تاريخ 21 

كانون الثاين، كنا اأمام م�شهدين 
�شحافيًا وعلى مواقع التوا�شل 

الجتماعي �شنعهما كّتاب و�شحافيون 
ونا�شطون. م�شهد اأ�شاد بالعمل رغم 

�شوائبه التقنية، وق�شم اآخر كان 
رمبا الأ�شد �شراوة وق�شاوة، متثل يف 

بع�ض الأقالم التي غابت عنها �شفات 
النقد املهني، ليح�شر مكانها �شيل 
من الأ�شطر يحّطم بالعمل ويفرغه 

من قيمته ال�شيا�شية والجتماعية 
والإيديولوجية، وو�شل اىل حّد و�شفه 

»بالعمل املوتور والنزق«، فيما ركز 
نقاد على رداءة امل�شاهد والت�شوير 

كاأنها هي وحدها التي حت�شم القيمة 
الفعلية للعمل. طبعًا، كانت خلفية 

بع�ض املقالت، �شيا�شية بحت. ميكن 
ال�شتنتاج ذلك ب�شهولة من خالل 

حتليل وتفكيك ب�شيط لهذه املواد التي 
ظهرت كاأنها حملة اإعالمية منظمة 

على زياد وعلى امل�شرحية ب�شبب 
مواقفه ال�شيا�شية املثرية للجدل.

ورغم كل هذا الت�شويه والت�شوي�ض، 
واإطالق ال�شهام على العمل منذ 
عر�شه الأول، ال اأن النتائج اأتت 

خمالفة متامًا لالأهداف التي بنيت 
عليها هذه احلملة. كما تبني معنا، قلب 

»بالن�شبة لبكرا �شو؟« املوازين، اإذ 
حقق اأرقامًا خيالية يف �شباك التذاكر 
منذ انطالق عرو�شه ر�شميًا، اأي يوم 

اخلمي�ض املا�شي. جولة على ال�شالت 
ال�شينمائية يف لبنان، تكفي للجزم باأن 
ما ت�شهده حاليًا، هو اأقرب اىل ثورة يف 

تاريخ العرو�ض، يتوقع اأن ت�شتمر بهذا 
الزخم لتحقيق اأرقام قيا�شية جديدة.

نية لعرضه في سوريا 
وتونس والمغرب 
ومصر واإلمارات

رنيم مراد من ق�شم الت�شويق يف 
M.media حتدثت لـجريدة«الأخبار« 

اللبنانية عن حلول »بالن�شبة لبكرا 
�شو؟« اأوًل يف تاريخ ال�شينما اللبنانية، 

وهذا الأمر كما تقول كان متوقعًا. 
اأما هيام �شليبي، مديرة املبيعات 

يف �شركة Italia Film املوزعة لفيلم 
»بالن�شبة لبكرا �شو؟«، فقد اأوردت 

اأّن العمل حّقق230الف م�شاهدة 
حتى اليوم. وتتوقع �شليبي اأن ت�شل 

الأرقام اىل 250 اىل 300 الف 
م�شاهدة يف الأ�شابيع املقبلة. ورغم 

»رداءة ال�شور«، اإل اأّن »الإقبال 

فظيع« كما تردف. طبعًا هذه اأرقام 
خيالية حتققها ال�شينما اللبنانية يف 

وقت قيا�شي لأول اأيام عر�ض فيلم يف 
ال�شالت. ويبدو اأّن ال�شجة لن تقت�شر 

على لبنان، فقد ك�شفت �شليبي عن 
نية ال�شركة ت�شويق »بالن�شبة لبكرا 

�شو؟« عربيًا بعد الطلب الكثيف عليه 
يف تون�ض واملغرب وم�شر والإمارات، 
بالإ�شافة اىل �شوريا، خ�شو�شًا بعد 

احلمالت الإلكرتونية التي نظمها 
النا�شطون ال�شوريون للمطالبة بعر�ض 

الفيلم يف ال�شام.
مدير الربجمة يف �شالت �شينما 
Empire ب�شام عيد، حتدث عن 

اأكرث من 61 الف م�شاهدة يف الأيام 
الأوىل، الأرقام القيا�شية: »بالن�شبة 
لبكرا �شو؟«، يف املرتبة الأوىل، يليه 

»اآلم امل�شيح«، ويف املرتبة الثالثة 
فيلم »تايتانيك«، و»وهالأ لوين؟« 

للمخرجة نادين لبكي يف املرتبة 
الرابعة. اأما يف �شالت »غراند 

�شينما«، فيورد رالف �شمعان من 
ق�شم الت�شويق، و�شول ن�شب امل�شاهدة 

اىل اأكرث من 62 األفًا. يقول �شمعان 
اإّن هذا »رقم كتري كبري مع اأول 5 
اأيام من العر�ض« مع بيع اأكرث من 

28 األف بطاقة �شبقت تاريخ العر�ض 

الأول للفيلم. وقارن �شمعان ذلك 
بفيلم »حرب النجوم: �شحوة القوة« 
)اإخراج جاي. جاي. اأبرامز( الذي 

يحقق اليوم اأرقامًا قيا�شية يف اأمريكا 
والعامل و�شلت اىل مليار و900 واأربعني 

مليون م�شاهدة. ويف لبنان، حقق 
»حرب النجوم« يف اأول 5 اأ�شابيع من 

عر�شه 62 األف م�شاهدة يف �شالت 
»غراند �شينما« ليك�شره اليوم عمل 

زياد الرحباين.  
من م�شرحية »بالن�شبة لبكرا �شو؟« 

لزياد الرحباين
ويرى الكاتب وال�شحفي ندمي جرجوره 

اأن   عبقرية زياد الرحباين يف 
�شالت ال�شينما حتاكي غمو�ض الغد 

يف«بالن�شبة لبكرا �شو«
رميا يو�شف كتبت تقول:« كم بكرا 

مرق من وقتا… وما عرفنا بالن�شبة 
لبكرا �شو«؟، كانوا يعرفون اأنه اأمر 

م�شتحيل ففعلوه، وح�شنًا فعلوا. بعد 17 
�شنة، وبعد خما�ض ع�شري، دقت �شاعة 

ال�شفر وجتمهر �شيا�شيون وفنانون 
واإعالميون ب�شغف وا�شح مل�شاهدة 

�ض لالإعالميني  العر�ض الأّول املخ�شّ
من امل�شرحية ال�شينمائية »بالن�شبة 

لبكرا �شو« للمبدع زياد الرحباين 
يف �شالة »�شينما �شيتي« يف اأ�شواق 

بريوت.
فالعبقري وحده هو من ميكنه القيام 

بالأمور على طريقته، وهذا ما فعله 

بعد 38 عامًا فيلم 
»بالنسبة لبكرا شو« 
يحطم األرقام القياسية

 زياد الرحباني وحش 
الشاشة اللبنانية... َع بياض!

يف 13 كانون الثاني )يناير( 
2016، ُطرح العرض األول لفيلم 

»بالنسبة لبكرا شو؟« )1978( 
في الصاالت اللبنانية. قبل هذا 

التاريخ ليس كما بعده. عرض 
مسرحية زياد الرحباني التي ناهز 

عمرها 38 عامًا على الشاشة 
الكبيرة، كان تحديًا كبيرًا، خصوصًا 
أّن األجيال ألفتها من دون صورة، 

وحفظتها عن ظهر قلب.
 بيروت - زينب حاوي وريما يوسف

 العبقري وحده هو من يمكنه القيام باألمور على 
طريقته، وهذا ما فعله زياد رحباني، كان يرفض 

منذ البداية تصوير مسرحياته، إال أن لعبة القدر 
دفعته إلى الموافقة على تصوير مسرحيَتي 

»بالنسبة لبكرا شو« و»فيلم أميركي طويل«

>>

EntrEprEnEur    fEbruary 201681 fEbruary 2016    EntrEprEnEur 80

ثقافة  فن  |  حياة  |  سياحة  |  تصميم  |  مسئولية  ا  جتماعية  |  سلع فاخرة



زياد، كان يرف�ض منذ البداية ت�شوير 
م�شرحياته، اإل اأن لعبة القدر دفعته 
اإىل املوافقة على ت�شوير م�شرحيَتي 

»بالن�شبة لبكرا �شو« و»فيلم اأمريكي 
طويل« انطالقًا من مبداأ مراقبة 

الأداء كونه م�شاركًا يف التمثيل، ويف 
ظّل غياب خمرج يتوىّل مراقبة العر�ض 

وتدوين املالحظات. فقام بت�شوير 
بـ»الن�شبة لبكرا �شو« على مراحل قبل 

اأكرث من 35 �شنة، بهدف م�شاعدة 
املخرج واملمثلني خالل التمارين، 

وكذلك احلال لـ»فيلم اأمريكي طويل«. 
اإل اأّن التقنيات اأف�شل بقليل ب�شبب 

تطّور الكامريات.
العر�ض الأول كان مثريًا من النواحي 

كافة، فما تعودنا على �شماعه وحفظه 
قلبًا وقالبًا �شن�شاهده، والكلمات 

واجلمل التي األفناها واعتادت اآذاننا 
على �شماعها و�شفاهنا على تردادها 

�شرناها باأّم العني ولو ب�شورة غري 
وا�شحة ونقية كنقاء التكنولوجيا 
احلديثة ـ كما داأب القّيمون على 

العمل بالعتذار يف بداية العر�ض عن 
ال�شورة الرديئة ـ اإل اأن نقاء التمثيل 

يف ذلك الوقت وب�شاطة الن�شو�ض 
واحلبكة التي ت�شلح لكّل زمان ومكان، 

اأو�شلت ر�شالة زياد الرحباين اإىل 
احل�شور من دون مالحظة �شوء 

الت�شوير.
فزكريا زياد الرحباين قال الكثري 
ورق�ض بخفة على اأنغام »ع هدير 

البو�شطة«، وقفز اإىل نافذة املطبخ 
كطائر بجناحني، وحر�ض على اإر�شال 
نظرات الزوج الغّيور والفاقد كرامته 

لزوجته نبيلة زيتوين من دون اأن ينطق 
ببنت �شفة. وثّمة م�شاهد عّدة جعلتك 

حتب امل�شرحية عن طريق ال�شمع 
فكيف اإذا اجتمعت احلوا�ض الأخرى؟!
اأّما ثريا نبيلة زيتوين ، فكانت جميلة 
واأنيقة يف اأدائها ويف �شخ�شيتها ويف 
�شوتها الذي لطاملا حلم امل�شتمع اإىل 

امل�شرحية مب�شاهدتها، ومل ت�شتطع 
زيتوين ح�شور العر�ض الأول لوجودها 

خارج لبنان.
ورامز جوزف �شقر وهو الغائب 

الأكرب عن العر�ض وعن الفّن ككل، 
فبدا ب�شيطًا بلبا�شه وبقبعته اجلبلية 

الأ�شيلة، وعظيمًا ب�شال�شته وبابت�شامته 
التي دخلت اإىل الأعماق وبخفته 

بالرق�ض ال�شرقي الذي قام به خالل 
ترداده الأغاين التي حني بداأ بها عال 
الت�شفيق والغناء يف ال�شالت الأربع.

ومو�شيو اأنطوان بطر�ض فرح فقد اأجاد 
بتمثيل هو�شه مبراقبة امل�شاريف 
والرواتب وبدا �شغوفًا بنظراته يف 

اإح�شائه الأموال.
اأما جنيب طباخ احلانة رفيق جنم 

الع�شبي، فكان ينظر اإىل ثريا نظرة 
توؤّنبها على عدم موافقته لت�شرفها، 
واعترب اأنه �شعيد مب�شاهدة نف�شه يف 
التمثيل، خ�شو�شًا بعد اأكرث من 35 

�شنة، عندما كان �شابًا وهو اليوم 
اأ�شبح جّدًا. م�شريًا اإىل اأّن التمثيل مع 

زياد الرحباين متعة كبرية.
اأ�شامة فايق حمي�شي عا�ض حالة 

ال�شاعر املت�شكع جيدًا بلبا�شه و�شعره 
وو�شوليته جتاه رجال الأعمال العرب.

ر�شا �شامي حواط كان يف بداياته، 
فكان �شبّي احلانة املطيع لزكريا 

واملطالب بحقوقه من خالله.
اأما اخلواجة عدنان غازارو�ض 

األطونيان فكان الراأ�شمايل الو�شويل 
الباحث عن الهدف من دون الدخول 

يف التفا�شيل، وهو من جهته اعترب 
اأن الزمن اأعاده اإىل الوراء، علمًا اأن 

امل�شرحية ما زالت جت�شد احلالة التي 
نعي�شها اليوم.

مدير الربامج يف �شركة »اأم ميديا« 

مو حمزة اأو�شح اأن »الفكرة بداأت 
منذ علمنا بوجود اأفالم، اإل اأّن اإقناع 

زياد اأخذ وقتًا بعد موافقته ب�شبب �شوء 
ال�شورة، وبعد 17 �شنة من املناق�شات 

متت املوافقة فاأر�شلت ال�شرطة اإىل 
لو�ض اآجنلو�ض حيث ا�شتغرق ترميمها 
�شتة اأ�شهر قبل اأن ت�شتقر يف هامبورغ 
ملدة �شنتني ملعاجلة ال�شوت، وعادت 

بعدئٍذ اإىل بريوت لإجناز املونتاج 
وو�شع اللم�شات الأخرية. وكان عماًل 

�شاقًا ومثريًا، والأهم ممتعًا. وحر�شنا 
يف هذه املغامرة على اإجناز املهام كما 
يجب، واخرتنا منها ما نعتقد اأنه يعود 

على العملني باأف�شل نتيجة ممكنة 
ولحظنا التغيريات املفاجئة يف مالب�ض 
املمثلني والقتطاع الطفيف الذي طاول 

بع�ض امل�شاهد وغريها من العوائق 
التقنية التي فر�شتها طبيعة الأ�شرطة 

الأ�شلية، وقد ا�شتغرق العمل على ذلك 
ثالث �شنوات«.

وعن »فيلم اأمريكي طويل« قال: 
»اإن ال�شورة اأف�شل لأن الكامريات 
اأ�شبحت متطورة اأكرث، ويعمل عليه 

لعر�شه لحقًا«.
واعترب حمزة اأّن امل�شرحية هي باكورة 
عمل �شركة النتاج، و�شيعر�ض الفيلم 

يف �شالت ال�شينما اللبنانية كلها، 
متوقعًا اأن تطول فرتة عر�شه واأن 

ي�شهد اإقباًل قويًا.
من جهتها، اعتربت النجمة كارمن 
لّب�ض اأنها �شاهدت امل�شرحية للمّرة 

الأوىل وتتمّنى لو �شاهدتها من قبل، 
»اإل اأنني اأ�شعر اأنني عدت اإىل الزمان 

واملكان نف�شهما، اأي منذ 38 �شنة، 
والجمل ان هناك عددًا من النا�ض 
�شّد اأن تعاد اأو تعر�ض، اإل انه من 

امل�شحك املبكي اأننا ن�شعر انه لي�ض 
هناك اأي تقدم يف لبنان والو�شع 

ما زال على حاله«. وختمت معتربة 

ان الجمل، ان امل�شرحية تعر�ض 
بعنا�شرها الأ�شلية الأ�شا�شية.

اللبنانيون م�شتعّدون ومتاأهبون 
مل�شاهدة امل�شرحية ـ ال�شينمائية 

املنتظرة، ويقال اإن اأكرث من 100.000 
بطاقة دخول قد بيعت حتى الآن .

ُي�شّكل العر�ض »ال�شينمائّي« مل�شرحية 
»بالن�شبة لبكرا �شو؟« لزياد الرحباين 

يف �شالت »�شينما �شيتي اأ�شواق 
بريوت«، واحدثت العرو�ض التجارية 
يف 21 كانون الثاين 2016 ـ اأكرث من 

�شدمة، اإيجابية و�شلبية. ذلك اأن 
كثريين يريدون املُ�شاهدة انطالقًا من 
ذاكرة تاريخية م�شرتكة مع الرحباين 

البن، ومع العمل هذا حتديدًا، املحفور 
يف نفو�ٍض وعقوٍل وانفعالت منذ 38 

عامًا. يف حني اأن ن�ّض امل�شرحية 
حمفوٌظ بكّليته، والأغاين التي ت�شدح 
ب�شوت جوزف �شقر ترتّدد دائمًا على 

األ�شنة اأنا�ٍض مل ُي�شاهدوا »امل�شرحية 
الأ�شلية«، اأو اأنهم يعرفونها »ب�شريًا« 
عند عر�شها الأ�شا�شّي. اأغاٍن ل ُبّد من 

الرق�ض عليها يف �شهرات واأم�شيات 
واحتفالت ليلية، اأو تردادها يف اأما�شي 

العزلة والقلق والرتباك.
لكن اجلهد هذا، املوؤّدي اإىل حتويل 

اثنتني من م�شرحيات زياد الرحباين 
اإىل »اأ�شرطة �شينمائية« )هناك 

اأي�شًا »فيلم اأمريكي طويل«(، حمتاٌج 
اإىل املادة اخلام كي تظهر نتائجه 

د مبا  الإيجابية املطلوبة. جهد حُمدَّ
يلي: انطالقًا من رغبة القّيمني على 

امل�شروع، فاإن التحويل املذكور يتّم 
ب�شرط واحد، هو »اأّل توؤّثر التكنولوجيا 
احلديثة يف اأ�شالة الت�شجيالت«. لهذا، 

ُتر�َشل الأ�شرطة اإىل لو�ض اجنلو�ض 
لرتميمها )6 اأ�شهر(، ثم اإىل هامبورغ 
ملعاجلة ال�شوت )عامان اثنان(، قبل 

»العودة اإىل بريوت لإجناز املونتاج 
وو�شع اللم�شات الأخرية«. العمل �شاٌق، 

يقولون، لكن الأهم اأنه »ممتع«.

»فيلم أميركي طويل« 
قريبًا

العمل امل�شرحي التايل على �شا�شة 
ال�شينما، هو »فيلم اأمريكي طويل« 

)1980(. ما زال يف مرحلة العمل على 
ال�شوت للو�شول اىل النتيجة النهائية. 

مّرت هذه الن�شخة يف املراحل نف�شها 
التي مّرت بها »بالن�شبة لبكرا �شو«، 

من اأمريكا اىل اأملانيا، مع مونتاج اأويل 
لرميا الرحباين، وهي اأي�شًا جمموعة 

من عرو�ض �شّورتها �شقيقتها ليال.
بعيدًا عن امل�شرح... بالن�شبة 

للموسيقى، شو؟
مل�شرحية »بالن�شبة لبكرا، �شو؟« 

�شريط مو�شيقي ُيعترب من اأجمل ما 
كتب الفنان زياد الرحباين يف هذا 

املجال. هذا طبعًا بالإ�شافة اإىل 
الأغنيات الثالث )»اإ�شمع يا ر�شا«، 

»البو�شطة« و»عاي�شة وحدا بالك«( 
التي وردت يف امل�شرحية وانت�شرت 

يومها ب�شرعة كبرية بني النا�ض جلمال 
حلنها وكالمها وحل�شن اأداء الراحل 

جوزيف �شقر الذي بدا �شوته كاأّنه 
ُخِلق لهذه الأغنيات حتديدًا، اأو لهذا 
النوع من الأغنيات الأنيقة والعفوية، 

عمومًا.

برامج إذاعية
اإىل جانب امل�شرح، تناول زياد 

الرحباين جمتمعنا يف ثالثة برامج 
اإذاعية، باأ�شلوبه اجلدي حينًا 

والفكاهي حينًا اآخر. هكذا، قارب 
موا�شيع عدة، من ال�شيا�شة اإىل 

الجتماع واملراأة واحلياة بتفا�شيلها 
اليومية ذات الدللت الكبرية.

تفوق زياد على فيلم حرب 
النجوم من حيث عدد 

الحضور في بيروت واألرقام 
القياسية كانت: »بالنسبة 

لبكرا شو؟«، في المرتبة 
األولى، تاله »آالم المسيح«، 

وفي المرتبة الثالثة فيلم 
»تايتانيك«، و»وهأل لوين؟« 

للمخرجة نادين لبكي في 
المرتبة الرابعة 
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زياد، كان يرف�ض منذ البداية ت�شوير 
م�شرحياته، اإل اأن لعبة القدر دفعته 
اإىل املوافقة على ت�شوير م�شرحيَتي 

»بالن�شبة لبكرا �شو« و»فيلم اأمريكي 
طويل« انطالقًا من مبداأ مراقبة 

الأداء كونه م�شاركًا يف التمثيل، ويف 
ظّل غياب خمرج يتوىّل مراقبة العر�ض 

وتدوين املالحظات. فقام بت�شوير 
بـ»الن�شبة لبكرا �شو« على مراحل قبل 

اأكرث من 35 �شنة، بهدف م�شاعدة 
املخرج واملمثلني خالل التمارين، 

وكذلك احلال لـ»فيلم اأمريكي طويل«. 
اإل اأّن التقنيات اأف�شل بقليل ب�شبب 

تطّور الكامريات.
العر�ض الأول كان مثريًا من النواحي 

كافة، فما تعودنا على �شماعه وحفظه 
قلبًا وقالبًا �شن�شاهده، والكلمات 

واجلمل التي األفناها واعتادت اآذاننا 
على �شماعها و�شفاهنا على تردادها 

�شرناها باأّم العني ولو ب�شورة غري 
وا�شحة ونقية كنقاء التكنولوجيا 
احلديثة ـ كما داأب القّيمون على 

العمل بالعتذار يف بداية العر�ض عن 
ال�شورة الرديئة ـ اإل اأن نقاء التمثيل 

يف ذلك الوقت وب�شاطة الن�شو�ض 
واحلبكة التي ت�شلح لكّل زمان ومكان، 

اأو�شلت ر�شالة زياد الرحباين اإىل 
احل�شور من دون مالحظة �شوء 

الت�شوير.
فزكريا زياد الرحباين قال الكثري 
ورق�ض بخفة على اأنغام »ع هدير 

البو�شطة«، وقفز اإىل نافذة املطبخ 
كطائر بجناحني، وحر�ض على اإر�شال 
نظرات الزوج الغّيور والفاقد كرامته 

لزوجته نبيلة زيتوين من دون اأن ينطق 
ببنت �شفة. وثّمة م�شاهد عّدة جعلتك 

حتب امل�شرحية عن طريق ال�شمع 
فكيف اإذا اجتمعت احلوا�ض الأخرى؟!
اأّما ثريا نبيلة زيتوين ، فكانت جميلة 
واأنيقة يف اأدائها ويف �شخ�شيتها ويف 
�شوتها الذي لطاملا حلم امل�شتمع اإىل 

امل�شرحية مب�شاهدتها، ومل ت�شتطع 
زيتوين ح�شور العر�ض الأول لوجودها 

خارج لبنان.
ورامز جوزف �شقر وهو الغائب 

الأكرب عن العر�ض وعن الفّن ككل، 
فبدا ب�شيطًا بلبا�شه وبقبعته اجلبلية 

الأ�شيلة، وعظيمًا ب�شال�شته وبابت�شامته 
التي دخلت اإىل الأعماق وبخفته 

بالرق�ض ال�شرقي الذي قام به خالل 
ترداده الأغاين التي حني بداأ بها عال 
الت�شفيق والغناء يف ال�شالت الأربع.

ومو�شيو اأنطوان بطر�ض فرح فقد اأجاد 
بتمثيل هو�شه مبراقبة امل�شاريف 
والرواتب وبدا �شغوفًا بنظراته يف 

اإح�شائه الأموال.
اأما جنيب طباخ احلانة رفيق جنم 

الع�شبي، فكان ينظر اإىل ثريا نظرة 
توؤّنبها على عدم موافقته لت�شرفها، 
واعترب اأنه �شعيد مب�شاهدة نف�شه يف 
التمثيل، خ�شو�شًا بعد اأكرث من 35 
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تفوق زياد على فيلم حرب 
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الحضور في بيروت واألرقام 
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لبكرا شو؟«، في المرتبة 
األولى، تاله »آالم المسيح«، 

وفي المرتبة الثالثة فيلم 
»تايتانيك«، و»وهأل لوين؟« 

للمخرجة نادين لبكي في 
المرتبة الرابعة 
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مت ت�صوير هذا الفيلم يف ال�صحراء 
املحيطة بواحة ليوا التي حتتوي على 

اأعلى الكثبان الرملّية يف العامل، 
وياأتي اختيار ا�صم الفيلم الأ�صم بني 

لون فرياري املعروف وبني ال�صحراء 
القرمزية املرتامية الأطراف، وي�صّور 

الفيديو �صيارتني من طراز »كاليفورنيا 
تي« California T يتنّقالن بر�صاقة 

وروعة يف اأرا�صي الربع اخلايل وميتد 
على فرتة 24 �صاعة، من �صروق 

ال�صم�س حّتى غروبها.
تبداأ حكاية الفيلم بالهدوء وال�صكينة 
اللذين يطغيان على حياة ال�صحراء، 

في�صمع امل�صاهد مو�صيقى كال�صيكّية 
تتما�صى مع ال�صكون ومنط احلياة 

البطيء واملنا�صب الذي مييز حياة 
ال�صحراء، فترتاءى اأمام امتدادات 

طويلة من الكثبان الرملّية العربّية 
التي متنح الإن�صان �صعورًا بالتوا�صع 

لعظمتها، ليخرتق هذا الهدوء 
وال�صمت الهدير املمّيز ملحّركات 

�صيارات فرياري، فتظهر �صيارتان من 
طراز California T يف الأفق.

 ويذّكرنا هذا امل�صهد باخليول العربية 
التي ت�صابقت يف هذا املوقع طوال 

قرون عديدة، كما يذّكر اأي�صًا بالقوة 
اجلاحمة التي يرمز اإليها ح�صان 

فرياري اجلامح.
وي�صتعر�س �صريط الفيديو الأناقة 
الفائقة والأداء الريا�صي والإبداع 

واحل�صرّية التي مّيزت كل طراز من 
طرازات كاليفورنيا منذ خم�صينات 

القرن املا�صي، وي�صّور بدفء املو�صوع 
الذي يدور حوله، ويحتفل باجلمال 
الأّخاذ والتنوع الرائع اللذين تت�صم 

بهما البيئة ال�صحراوية، لت�صكل بذلك 
منزًل طبيعّيًا ل�صيارة »كاليفورنيا 

تي« California T الفريدة، وي�صّلط 
كذلك ال�صوء على التناغم الطبيعي 
بني عالمة فرياري ومنطقة ال�صرق 
الأو�صط، بف�صل �صمعتها وتاريخها 

الزاخر بالنجاحات التجارية واملزايا 

التي تتحلى بها عالمة فرياري.
ويف هذه اللقطات الفنية واملفعمة 
باحلركة يف اآن، يلجاأ �صائقون اأتوا 

من مارنيلو، لأ�صلوب القيادة املميز، 
والتكنولوجيا احلديثة، واملحّركات 

 V املوؤّلفة من 8 اأ�صطوانات ب�صكل
مع توربو التي ي�صتهر بها طراز 

 ،California T »كاليفورنيا تي«

لتكون النتيجة م�صهدًا ي�صّور الإن�صان 
يف مواجهة الطبيعة، وهو اختبار 

حقيقي ملدى التمّيز يف الهند�صة واأداء 
املحركات يف ظروف �صعبة، ما يعد 

انت�صارًا اآخرًا لأ�صهر عالمات �صيارات 
العامل.

فيراري تكّرم الشرق 
األوسط بفيلم  

Deserto Rosso
أنتجت فيراري فيلمًا يحمل اسم »ديزرتو روّسو«Deserto Rosso  )الصحراء الحمراء باللغة 

اإليطالية( حرص من خالله المصّنع اإليطالي على إبداء تقديره وإجالله للجمال الباهر الذي تتحّلى به 
الصحراء العربية بألوانها وامتداداتها الشاسعة وتعرجاتها المنسابة.
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افتتحت الطاير لل�صيارات، 
الوكيل امل�صتورد الر�صمي ل�صيارات 

مازيراتي يف دولة الإمارات اأول 
�صالة عر�س ومركز خدمة ل�صيارات 

مازيراتي امل�صهورة بعالمة الرمح 
ثالثي ال�ُصعب يف اإمارة ال�صارقة، 

بح�صور كل من الرئي�س التنفيذي 
ومدير عام ال�صرق الأو�صط والهند 

واأفريقيا ل�صركة مازيراتي ، وم�صوؤويل 
واأع�صاء جمل�س اإدارة �صركة الطاير 

لل�صيارات .
وتقع �صالة عر�س مازيراتي اجلديدة 

على امتداد اأكرث من 5.600 قدم 

مربع داخل اأكرب جممع ل�صركة الطاير 
لل�صيارات يف اإمارة ال�صارقة ،على 

�صارع ال�صيخ حممد بن زايد بجوار 
قرية ت�صجيل ال�صيارات وعلى مقربة 

من مطار ال�صارقة الدويل.
اأ�صهم افتتاح �صالة عر�س مازيراتي 

اجلديدة يف ال�صارقة باإجتذاب 
الت�صاميم الإيطالية املميزة ، 

والفخامة واأ�صالة ال�صيارات الريا�صية 
اإىل قطاع ال�صيارات يف الإمارة، 
وتت�صمن �صالة عر�س مازيراتي 

اجلديدة ، قاعة انتظار للعمالء، وق�صم 
ملنتجات مازيراتي ، و�صالة تخ�صي�س 

ال�صيارات حيث ميكن للعمالء اختيار 
موا�صفات ال�صيارة مبا يتنا�صب مع 

متطلباتهم.
حتتوي املن�صاأة على مركز ل�صيانة 

�صيارات مازيراتي على امتداد م�صاحة 
3،200 قدم مربع مع توفر م�صاحة 

كافية ل�صيانة نحو خم�س �صيارات، 
مما ي�صهم ذلك يف توفري كافة 

�صبل الراحة لعمالء اإمارة ال�صارقة 
والإمارات ال�صمالية عند �صيانة 

�صياراتهم.
وقد اأعرب اأ�صوك خانا، املدير 

التنفيذي لدى الطاير لل�صيارات 
عن �صعادتِه قائاًل: " متا�صيًا مع 
التزامنا باأهمية توفر العالمات 

التجارية الفاخرة التي متثلها 
�صركة الطاير لل�صيارات على 

مقربة من عمالئنا يف ال�صارقة، 
فنحن �صعداء بالإفتتاح الر�صمي 
لأول �صالة عر�س ومركز �صيانة 

�صيارات مازيراتي يف اإمارة 
ال�صارقة، والثالثة على م�صتوى دولة 

الإمارات بعد �صالتي عر�س دبي 
واأبوظبي. ونحن بدورنا نتطلع اإىل 

تعزيز ر�صا عمالئنا يف ال�صارقة 
والإمارات ال�صمالية عند متلكهم 

ل�صيارات مازيراتي".
فيما علق اأمربتو �صيني، مدير عام 

ال�صرق الأو�صط والهند واأفريقيا 
ل�صركة مازيراتي قائاًل: " يحظى 

�صوق الإمارات باأهمية كربى ل�صيارات 
مازيراتي، ويعد  تو�صيع التواجد 

للعالمة الإيطالية مازيراتي يف اإمارة 
ال�صارقة والإمارات ال�صمالية مبثابة 

خطوة �صديدة ، ونود اأن ن�صكر الطاير 
لل�صيارات لإلتزامهم بالتميز جتاه 

عالمة مازيراتي". 
ي�صار اإىل اأن �صالة العر�س اجلديدة 

�صوف تعر�س جميع طرازات �صيارات 
مازيراتي احلالية، مبا فيها اأحدث 

ال�صيارات الريا�صية من فئة �صيدان 
)E-segment( ، جيبلي ، واأي�صًا 

طرازات كواتروبورتيه ،و جران 
توريزمو ، وجران كابريو. 
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افتتحت الطاير لل�صيارات، 
الوكيل امل�صتورد الر�صمي ل�صيارات 

مازيراتي يف دولة الإمارات اأول 
�صالة عر�س ومركز خدمة ل�صيارات 

مازيراتي امل�صهورة بعالمة الرمح 
ثالثي ال�ُصعب يف اإمارة ال�صارقة، 

بح�صور كل من الرئي�س التنفيذي 
ومدير عام ال�صرق الأو�صط والهند 

واأفريقيا ل�صركة مازيراتي ، وم�صوؤويل 
واأع�صاء جمل�س اإدارة �صركة الطاير 

لل�صيارات .
وتقع �صالة عر�س مازيراتي اجلديدة 

على امتداد اأكرث من 5.600 قدم 

مربع داخل اأكرب جممع ل�صركة الطاير 
لل�صيارات يف اإمارة ال�صارقة ،على 

�صارع ال�صيخ حممد بن زايد بجوار 
قرية ت�صجيل ال�صيارات وعلى مقربة 

من مطار ال�صارقة الدويل.
اأ�صهم افتتاح �صالة عر�س مازيراتي 

اجلديدة يف ال�صارقة باإجتذاب 
الت�صاميم الإيطالية املميزة ، 

والفخامة واأ�صالة ال�صيارات الريا�صية 
اإىل قطاع ال�صيارات يف الإمارة، 
وتت�صمن �صالة عر�س مازيراتي 

اجلديدة ، قاعة انتظار للعمالء، وق�صم 
ملنتجات مازيراتي ، و�صالة تخ�صي�س 

ال�صيارات حيث ميكن للعمالء اختيار 
موا�صفات ال�صيارة مبا يتنا�صب مع 

متطلباتهم.
حتتوي املن�صاأة على مركز ل�صيانة 

�صيارات مازيراتي على امتداد م�صاحة 
3،200 قدم مربع مع توفر م�صاحة 

كافية ل�صيانة نحو خم�س �صيارات، 
مما ي�صهم ذلك يف توفري كافة 

�صبل الراحة لعمالء اإمارة ال�صارقة 
والإمارات ال�صمالية عند �صيانة 

�صياراتهم.
وقد اأعرب اأ�صوك خانا، املدير 

التنفيذي لدى الطاير لل�صيارات 
عن �صعادتِه قائاًل: " متا�صيًا مع 
التزامنا باأهمية توفر العالمات 

التجارية الفاخرة التي متثلها 
�صركة الطاير لل�صيارات على 

مقربة من عمالئنا يف ال�صارقة، 
فنحن �صعداء بالإفتتاح الر�صمي 
لأول �صالة عر�س ومركز �صيانة 

�صيارات مازيراتي يف اإمارة 
ال�صارقة، والثالثة على م�صتوى دولة 

الإمارات بعد �صالتي عر�س دبي 
واأبوظبي. ونحن بدورنا نتطلع اإىل 

تعزيز ر�صا عمالئنا يف ال�صارقة 
والإمارات ال�صمالية عند متلكهم 

ل�صيارات مازيراتي".
فيما علق اأمربتو �صيني، مدير عام 

ال�صرق الأو�صط والهند واأفريقيا 
ل�صركة مازيراتي قائاًل: " يحظى 

�صوق الإمارات باأهمية كربى ل�صيارات 
مازيراتي، ويعد  تو�صيع التواجد 

للعالمة الإيطالية مازيراتي يف اإمارة 
ال�صارقة والإمارات ال�صمالية مبثابة 

خطوة �صديدة ، ونود اأن ن�صكر الطاير 
لل�صيارات لإلتزامهم بالتميز جتاه 

عالمة مازيراتي". 
ي�صار اإىل اأن �صالة العر�س اجلديدة 

�صوف تعر�س جميع طرازات �صيارات 
مازيراتي احلالية، مبا فيها اأحدث 

ال�صيارات الريا�صية من فئة �صيدان 
)E-segment( ، جيبلي ، واأي�صًا 

طرازات كواتروبورتيه ،و جران 
توريزمو ، وجران كابريو. 
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مع تزايد اأهمية التكنولوجيا يف 
االقت�صاد العاملي، والدور املحوري 

الذي تلعبه يف جمال االبتكار يف 
املوؤ�ص�صات، ميثل االنتقال املبكر 

لتبني هذه التقنيات وتوظيفها ميزة 
تناف�صية هامة وتت�صدر كل من 

حتليالت البيانات ال�صخمة، ، قائمَة 
التوجهات التقنية لعام 2016، والتي 

�صملت ت�صع توجهات هامة �صتمثل 
اأهمية خا�صة لل�صركات يف املنطقة 

خالل العام املقبل. 
ويوؤكد الدكتور ماهر علي نايفه،اإن 

التبني املبكر للنقاط التالية �صيكون 
له اأثر كبري يف  تعزيز االبتكار 

وجناح االأعمال.

• ازدياد نقاط الضعف األمنية: 
يتميز الع�صر احلايل بنزعة وا�صعة 

لال�صتعانة بامل�صادر اخلارجية، 
وهو ما يزيد من املخاطر االأمنية 

ب�صكل كبري. االأمر الذي �صيدفع 
ال�صركات اإىل طلب م�صتويات اأعلى 
لالأمن ال�صيرباين. من جهة اأخرى 

ت�صاعد تقنيات الرقابة القائمة على 
اخلوارزميات يف تخفي�ض املخاطر 

وحتديد ال�صركاء املنا�صبني وخف�ض 
التعر�ض للتهديدات ال�صيربانية. 

• اإلنترنت المظلم مساحة 
أضخم لعالم الجريمة : من املتوقع 

اأن تتنامى خماطر الهجمات 
ال�صيربانية. وتعود هذه الزيادة 

الوا�صعة يف املخاطر اإىل توفر اأدوات 
القر�صنة يف »�صوق« خفي ومفتوح 

ُيطلق عليه ا�صم »االإنرتنت املظلم«. 
وخالل العام القادم، �صي�صهم توفر 

اأدوات القر�صنة على االإنرتنت 
وم�صادر اأخرى، باأ�صعار منخف�صة 

و �صهلة، اإىل جعل اجلرمية اأمرًا 
ممكنًا حتى بالن�صبة للذين يتمتعون 

باملهارات االأ�صا�صية يف الكمبيوتر. 

• انتهاء عصر الحلول األمنية 
الجزئية وانطالق عهد التقنيات 

المتكاملة: تقوم اال�صرتاتيجيات 

االأمنية التي تتبناها ال�صركات حاليًا 
على احللول اجلزئية، وهذا لن 

يكون كافيًا حلماية ال�صركات، التي 
اأ�صبحت حتتاج اإىل حلول متكاملة. 

فاإذا ا�صتمرت على حالها، �صتكون 
النتيجة عددًا كبريًا من االأدوات 

التي ي�صعب اإدارتها، و�صترتك 
ثغرات اأمنية غري حممية. �صتعمل 

ال�صركات على هذه امل�صاألة من خالل 
طلب حلول اأمنية متكاملة. 

• الجمع بين حلول األمن 
والتحليالت: للو�صول اإىل دفاعات 

اأمنية قوية - متتلك ال�صركات حجمًا 
كبريًا من البيانات ميكن اأن ت�صهم 

يف تعزيز دفاعاتها االأمنية. ويعد 
التكامل بني حلول االأمن ال�صيرباين 

والتحليالت ال�صمانة احلقيقية 
الكت�صاف املخاطر يف الوقت 

املنا�صب. وبهدف التوظيف املثايل 
لبياناتها احلالية، ت�صتثمر ال�صركات 

يف »مراكز دمج« ، جتمع خمتلف 
البيانات والتحليالت لتقدمي روؤية 

معمقة للمخاطر. 

• فجوة هامة في توفر 
المتخصصين: على الرغم من 

انت�صار الربجميات والتقنيات، يبقى 
الدور االأ�صا�صي يف يد املتخ�ص�صني 
الذين يراقبون ن�صاط ال�صبكات يف 

الوقت احلقيقي. ومع تطور نزعة 
اإنرتنت االأ�صياء، �صيكون مطلوبًا من 

عملية املراقبة اأن ت�صمل مليارات 
العناوين الرقمية على االإنرتنت. 

ويعني هذا تعاظم احلاجة اإىل 
املتخ�ص�صني يف مراقبة وحتليل 

املخاطر والتعامل معها.  

• الذكاء االصطناعي: يطرح 
الت�صاوؤل عن قدرة الذكاء 

اال�صطناعي على احللول جداًل 
وا�صعًا، حيث ي�صهم اليوم يف تغيري 
نوعية اخلربات املطلوبة يف العمل. 

وطبيعي اأن يوؤدي تبني الذكاء 

اال�صطناعي وتعّلم االأجهزة اإىل 
تعزيز االأمتتة، وتقل�ض احلاجة 
اإىل املوظفني يف املهام العادية 

والروتينية. 

• توسع مهام الرؤساء التنفيذيين 
لتقنية المعلومات - ت�صهد 

امل�صتويات العليا تغيريات جوهرية، 
مع تغري مهام الرئي�ض التنفيذي 
لتقنية املعلومات. واأ�صبح �صاغلو 
هذا املن�صب اليوم قادرين على 

دفع عجلة االبتكار يف موؤ�ص�صاتهم، 
واجلمع بني اجلهات املعنية . 

�صيمتلك هوالء جمموعة وا�صعة من 
االأدوات التي ت�صاعد على االإ�صهام 

يف تعزيز املرونة واالبتكار، وتو�صيع 
الربحية.

• ميزانيات البيانات الضخمة: مع 
تعزيز قدراتها يف البيانات، تالحظ 

العديد من املوؤ�ص�صات اأن النتائج 
االإيجابية البيانات ال تظهر بال�صرعة 
املتوقعة. ومن اأجل جتنب ردود الفعل 

ال�صلبية للم�صرتين، حول اال�صتثمار 
يف تقنيات مكلفة وتوظيف فرق عمل 
لها، البد من الو�صول اإىل فهم معمق 

ووا�صع وي�صمل املوؤ�ص�صة باأكملها 
مل�صاألة توظيف التحليالت املتقدمة 
يف عملية اتخاذ القرارات الهامة.

• االهتمام بالتوجهات الشخصية: 
ميثل االهتمام الوجه اجلديد 

خلدمة العمالء اليوم. حيث �صتعمل 
التحليالت املتقدمة على تعزيز قدرة 

املوؤ�ص�صات يف الو�صول لفهم �صامل 
غري م�صبوق لعمالئها وتوجهاتهم 

ال�صخ�صية، مما�صي�صهم يف اإحداث 
حتول هام يف ال�صوق من التوجه نحو 

املجموعات ال�صكانية الكربى، اإىل 
العالقة املبا�صرة مع العمالء.

التوجهات  التسعة األكثر تأثيرًا 
في عالم األعمال للعام 2016

* بقلم: د. ماهر علي نايفه، نائب رئيس أول في بوز ألن هاملتون الشرق األوسط 
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مع تزايد اأهمية التكنولوجيا يف 
االقت�صاد العاملي، والدور املحوري 

الذي تلعبه يف جمال االبتكار يف 
املوؤ�ص�صات، ميثل االنتقال املبكر 

لتبني هذه التقنيات وتوظيفها ميزة 
تناف�صية هامة وتت�صدر كل من 

حتليالت البيانات ال�صخمة، ، قائمَة 
التوجهات التقنية لعام 2016، والتي 

�صملت ت�صع توجهات هامة �صتمثل 
اأهمية خا�صة لل�صركات يف املنطقة 

خالل العام املقبل. 
ويوؤكد الدكتور ماهر علي نايفه،اإن 

التبني املبكر للنقاط التالية �صيكون 
له اأثر كبري يف  تعزيز االبتكار 

وجناح االأعمال.

• ازدياد نقاط الضعف األمنية: 
يتميز الع�صر احلايل بنزعة وا�صعة 

لال�صتعانة بامل�صادر اخلارجية، 
وهو ما يزيد من املخاطر االأمنية 

ب�صكل كبري. االأمر الذي �صيدفع 
ال�صركات اإىل طلب م�صتويات اأعلى 
لالأمن ال�صيرباين. من جهة اأخرى 

ت�صاعد تقنيات الرقابة القائمة على 
اخلوارزميات يف تخفي�ض املخاطر 

وحتديد ال�صركاء املنا�صبني وخف�ض 
التعر�ض للتهديدات ال�صيربانية. 

• اإلنترنت المظلم مساحة 
أضخم لعالم الجريمة : من املتوقع 

اأن تتنامى خماطر الهجمات 
ال�صيربانية. وتعود هذه الزيادة 

الوا�صعة يف املخاطر اإىل توفر اأدوات 
القر�صنة يف »�صوق« خفي ومفتوح 

ُيطلق عليه ا�صم »االإنرتنت املظلم«. 
وخالل العام القادم، �صي�صهم توفر 

اأدوات القر�صنة على االإنرتنت 
وم�صادر اأخرى، باأ�صعار منخف�صة 

و �صهلة، اإىل جعل اجلرمية اأمرًا 
ممكنًا حتى بالن�صبة للذين يتمتعون 

باملهارات االأ�صا�صية يف الكمبيوتر. 

• انتهاء عصر الحلول األمنية 
الجزئية وانطالق عهد التقنيات 

المتكاملة: تقوم اال�صرتاتيجيات 

االأمنية التي تتبناها ال�صركات حاليًا 
على احللول اجلزئية، وهذا لن 

يكون كافيًا حلماية ال�صركات، التي 
اأ�صبحت حتتاج اإىل حلول متكاملة. 

فاإذا ا�صتمرت على حالها، �صتكون 
النتيجة عددًا كبريًا من االأدوات 

التي ي�صعب اإدارتها، و�صترتك 
ثغرات اأمنية غري حممية. �صتعمل 

ال�صركات على هذه امل�صاألة من خالل 
طلب حلول اأمنية متكاملة. 

• الجمع بين حلول األمن 
والتحليالت: للو�صول اإىل دفاعات 

اأمنية قوية - متتلك ال�صركات حجمًا 
كبريًا من البيانات ميكن اأن ت�صهم 

يف تعزيز دفاعاتها االأمنية. ويعد 
التكامل بني حلول االأمن ال�صيرباين 

والتحليالت ال�صمانة احلقيقية 
الكت�صاف املخاطر يف الوقت 

املنا�صب. وبهدف التوظيف املثايل 
لبياناتها احلالية، ت�صتثمر ال�صركات 

يف »مراكز دمج« ، جتمع خمتلف 
البيانات والتحليالت لتقدمي روؤية 

معمقة للمخاطر. 

• فجوة هامة في توفر 
المتخصصين: على الرغم من 

انت�صار الربجميات والتقنيات، يبقى 
الدور االأ�صا�صي يف يد املتخ�ص�صني 
الذين يراقبون ن�صاط ال�صبكات يف 

الوقت احلقيقي. ومع تطور نزعة 
اإنرتنت االأ�صياء، �صيكون مطلوبًا من 

عملية املراقبة اأن ت�صمل مليارات 
العناوين الرقمية على االإنرتنت. 

ويعني هذا تعاظم احلاجة اإىل 
املتخ�ص�صني يف مراقبة وحتليل 

املخاطر والتعامل معها.  

• الذكاء االصطناعي: يطرح 
الت�صاوؤل عن قدرة الذكاء 

اال�صطناعي على احللول جداًل 
وا�صعًا، حيث ي�صهم اليوم يف تغيري 
نوعية اخلربات املطلوبة يف العمل. 

وطبيعي اأن يوؤدي تبني الذكاء 

اال�صطناعي وتعّلم االأجهزة اإىل 
تعزيز االأمتتة، وتقل�ض احلاجة 
اإىل املوظفني يف املهام العادية 

والروتينية. 

• توسع مهام الرؤساء التنفيذيين 
لتقنية المعلومات - ت�صهد 

امل�صتويات العليا تغيريات جوهرية، 
مع تغري مهام الرئي�ض التنفيذي 
لتقنية املعلومات. واأ�صبح �صاغلو 
هذا املن�صب اليوم قادرين على 

دفع عجلة االبتكار يف موؤ�ص�صاتهم، 
واجلمع بني اجلهات املعنية . 

�صيمتلك هوالء جمموعة وا�صعة من 
االأدوات التي ت�صاعد على االإ�صهام 

يف تعزيز املرونة واالبتكار، وتو�صيع 
الربحية.

• ميزانيات البيانات الضخمة: مع 
تعزيز قدراتها يف البيانات، تالحظ 

العديد من املوؤ�ص�صات اأن النتائج 
االإيجابية البيانات ال تظهر بال�صرعة 
املتوقعة. ومن اأجل جتنب ردود الفعل 

ال�صلبية للم�صرتين، حول اال�صتثمار 
يف تقنيات مكلفة وتوظيف فرق عمل 
لها، البد من الو�صول اإىل فهم معمق 

ووا�صع وي�صمل املوؤ�ص�صة باأكملها 
مل�صاألة توظيف التحليالت املتقدمة 
يف عملية اتخاذ القرارات الهامة.

• االهتمام بالتوجهات الشخصية: 
ميثل االهتمام الوجه اجلديد 

خلدمة العمالء اليوم. حيث �صتعمل 
التحليالت املتقدمة على تعزيز قدرة 

املوؤ�ص�صات يف الو�صول لفهم �صامل 
غري م�صبوق لعمالئها وتوجهاتهم 

ال�صخ�صية، مما�صي�صهم يف اإحداث 
حتول هام يف ال�صوق من التوجه نحو 

املجموعات ال�صكانية الكربى، اإىل 
العالقة املبا�صرة مع العمالء.

التوجهات  التسعة األكثر تأثيرًا 
في عالم األعمال للعام 2016

* بقلم: د. ماهر علي نايفه، نائب رئيس أول في بوز ألن هاملتون الشرق األوسط 
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