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ثالثة أمور ال بد إطالق شركاتهم 
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من وقتك كل يوم  10 أدوات رقمية 

ضرورية لرّواد 
األعمال
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“براند توستر” شريكك في بناء 

عالمتك التجارية 
لي�س �سهاًل اأن ترتك وظيفة عودتك على الك�سل 

واأعفتك من االعتماد على نف�سك، �ستجد �سعوبة يف 
املخاطرة واالنطالق بعمل جديد من ال�سفر. 
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كيف تتفادى مخاطر توقيع دفتر 
الشروط؟

يعد دفرت ال�سروط وثيقة اأ�سا�سية يجب �سياغتها 
بعناية الأنها ت�ساعد على تقلي�س الوقت واجلهد 

الالزمني لو�سع اللم�سات االأخرية على االتفاق بني 
االأطراف املعنية، واتفاق �سراء االأ�سهم واحل�س�س، 
اأو اتفاق االكتتاب يف االأ�سهم، اإىل جانب غريها من 

الوثائق الالزمة لتنفيذ ال�سفقة، كما اأنه يحمي حقوق 
جميع االأطراف ويوفر الرقابة الالزمة.

22
كل دوالر في السوق الرقمي 

العربي 
مصيره محفظة غوغل وأخواتها
كلنا �سمعنا عن اال�ستعمار وقراأنا عنه يف الكتب، 
وتوهمنا اأننا دخلنا زمن اال�ستقالل. بينما و�سيئًا 

ف�سيئًا كانت جتري �سرقتنا وال�سيطرة على اأ�سواقنا 
وعقولنا و�سلوكنا وثقافتنا، فكل دوالر يطري يف هواء 

االإنرتنت العربي م�سريه �سبكة �سركات االإنرتنت 
الغربية العمالقة.
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عشر خطوات أساسية لتجاوز 

الخوف  عند مخاطبة الجمهور
يق�سي النا�س معظم اأوقاتهم يف احلديث اأمام 

االآخرين، على ال�سعيدين ال�سخ�سي واالجتماعي، 
ولكن االأمر يختلف كثريا عند احلديث اأمام جمموعة 
كبرية من االأ�سخا�س يف املنا�سبات العامة اأو اخلا�سة.

36
رّواد سوريون لم تمنعهم 

الظروف من إطالق شركاتهم
باإمكانات متوا�سعة، وظروف يف غاية ال�سعوبة، و�سل 

جمموعة من الرّواد ال�سباب يف �سورية اإىل العاملية، 
من خالل جمموعة ابتكارات تقنية تتيح مل�ستخدميها 

حلول ب�سيطة و�سهلة حلياة اأف�سل. 

 40
ثالثة أمور ال بد منها لالستفادة 

من وقتك كل يوم 
ي�سعى جميعنا لنكون اأكرث اإنتاجية، ونتطلع ملزيدًا من 

االإجناز حتى ن�ستطيع يف النهاية حتقيق ما يتوجب 
علينا حتقيقه ب�سكل اأف�سل من اأي وقت م�سى.

42
تطبيق مصري لتوصيل الطلبات 
ينضم لقافلة مشروعات االقتصاد 

التعاوني

تقول �سركة اخلدمات املالية واال�ست�سارات PWC، يف 
تقرير لها ن�سرته العام املا�سي، اإن امل�سروعات التقنية 
القائمة على اقت�ساد امل�ساركة حققت 15 مليار دوالر 
كعوائد يف 2014. وتوقع التقرير اأن تنمو تلك العوائد 

لت�سل اإىل 335 مليار دوالر بحلول 2025.

46
تعرف على آليات بناء استراتيجية 

الشركات
يحتاج اأي رائد اأعمال اإىل اتخاذ قرارات ب�ساأن كيفية 

تطوير اخلدمات التي يقدمها، ت�سويق منتجاته، 
وغزو ال�سوق اأو جزء منه، ومن ثم فعليه اختيار 

االأ�ساليب التي �سوف ي�ستخدمها، والأي غر�س �سوف 
ي�ستخدمها، وت�سكل هذه اخليارات ما ُيعرف با�سم 

اال�سرتاتيجية.
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كيفية تصميم المنتجات 

اإلحاللية الثورية؟ 
الجواب يكمن في “المشاركة 

التفاعلية مع المستخدم”
نحن على م�سارف نقلة نوعية �سخمة يف جمال 

املنتجات االإحاللية. فاملجاالت امل�ستقلة تقليديًا مثل 
الذكاء اال�سطناعي، وتعّلم االآلة، والطباعة ثالثية 

االأبعاد، وتكنولوجيا النانو، وعلم الوراثة، والروبوتات، 
وغريها اأ�سبحت االآن متداخلة مع بع�سها البع�س، 

ما اأدى اإىل ت�سريع تطورها وت�سكيل اآفاق جديدة 
للمنتجات.
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54
كيف يمكن للشركات توفير 
التكاليف وتعزيز قدرات اإلدارة

اإن االإدارة العليا واملتو�سطة يف املوؤ�س�سات تلعب دورًا 
هامًا يف التخطيط والتنظيم والقيادة وتن�سيق املوارد. 

وعلى الرغم من اأهمية قيام قادة العمل بو�سع روؤية 
املوؤ�س�سة اإال اأنه من ال�سروري اأي�سًا اأن يقوم قادة 

العمل بالتوا�سل وتفعيل هذه الروؤية.

58
ركز على القيمة المضافة عند 

اختيارك لموظفين جدد 
كوين الرئي�س التنفيذي واملوؤ�س�س ل�سركة افرت �سكول 

After School، فاإن جزء كبري من عملي يتعلق 

باتخاذ قرارات التوظيف. اإنها واحدة من العديد من 
امل�سوؤوليات، ولكن ال يوجد �سيء اأكرث اأهمية لنجاح 

ال�سركة من قوة الفريق، االأمر الذي يجعل كل مقابلة 
عمل فر�سة لتح�سني االأعمال.

60
خطة العمل الجيدة تأتيك 

بالتمويل المناسب 
يتفق جميع املعنيني بقطاع االأعمال حول اأهمية 

و�سع خطة عمل لتاأمني احل�سول على متويل. 
فال�سركات التي ميولها االأ�سدقاء والعائلة رمبا 

ال حتتاج اإىل خطة عمل، لكن يف حالة اللجوء 
اإىل اأ�سحاب روؤو�س االأموال، والبنوك التجارية، 

ا معظم  واملقر�سني املدعومني من احلكومة، واأي�سً
امل�ستثمرين املالئكة، فاإن االأمر �سوف يتطلب خطة 

عمل.

62
ال تزال تعمل في يوم الجمعة؟!
أنت على األغلب ال تدير وقتك بشكل جيد

يف هذا العامل ال�سريع الذي نعي�س فيه، لي�س هناك ما 
يكفي من الوقت يف اليوم الإجناز كل ما نحتاج اإجنازه. 

وينطبق ذلك ب�سفة خا�سة على اأ�سحاب امل�ساريع الذين 
نادرًا ما يحظون ب�ساعات عمل منظمة. ونتيجة لذلك، 

فاإن جداولنا الفو�سوية ميكن اأن ترفع م�ستوى التوتر 
لدينا وجتعل من ال�سعب على نحو متزايد بالن�سبة لنا اأن 

نق�سي وقتًا ممتعًا مع اأ�سدقائنا وعائالتنا.

64
التكنولوجيا مع تام

LG تطلق الروبوتات الشخصية
روبوت LG ال�ساحر ياأخذ مفهوم املنزل الذكي اإىل م�ستوى 
جديد. من خالل ربط االأجهزة الذكية االأخرى يف املنزل، 
وي�ستخدم الروبوت األيك�سا خمدم �سركة اأمازون ل اإجناز 

املهام املنزلية مثل ت�سغيل مكيف الهواء اأو تغيري دورة 
املجفف با�ستخدام االأوامر اللفظية الب�سيطة.

66
10 أدوات رقمية ضرورية لرائد 

األعمال
اأحد اأكرب التحديات التي تواجه رائد االأعمال هو 

�سرورة القيام بكل االأ�سياء، مثل التواجد للرد على 
ر�سائل الربيد االإلكرتوين، والتاأكد من اأن موقع 

ال�سركة يعمل جيًدا، ولتنظيم امل�سروعات، والبقاء 
على االت�سال بال�سبكة، وجتنب الت�ستت الناجت عن 

مواقع التوا�سل االجتماعي، واالأدوات التي جتعل 
ال�سخ�س اأقل اإنتاجية.

68
أنانتارا صير بني ياس.. تجربة 

فريدة ال تنسى 
من منا ال يرغب يف ق�ساء رحلة �سفاري بني الغزالن 

واحليوانات الطليقة، �سحراء ممتدة االأطراف، 
و�سواطئ بديعة برمال ناعمة وان�سطة متنوعة ال 

تنتهي... مهاًل ال نتحدث عن افريقيا هنا فكل 
ما ترغب يف روؤيته هناك يوجد بالقرب منك يف 
منتجعات اأنانتارا �سري بني يا�س حيث الطبيعة 

ال�ساحرة والتنوع الذي قل نظريه.

72
الفنون والثقافة صورة أخرى 

تكرس دور دبي كوجهة لإلبداع 
ت�سعى العديد من املدن العاملية لت�سخري االإمكانات 
االجتماعية واالقت�سادية خلدمة خمتلف جماالت 

االإبداع، حيث اأن هذه القطاعات اخلالقة متثل 
حمركات اقت�سادية رئي�سية يف القرن احلادي 

والع�سرين لتحقيق النمو املتوازن املن�سود.

76
كاديالك.. معايير مبتكرة في 

صناعة السيارات 
منذ اإطالق كاديالك حتت رعاية امليكانيكي املبدع 

هرني ليالند، بداأت العالمة بر�سم املعايري التي حتدد 
�سناعة ال�سيارات وهو دور ت�ستمر بتوليه حتى اليوم. 

وكان اإ�سرارها على االبتكار واتباع منهجية دقيقة، 
هو ما قاد كاديالك لبناء ح�سورها وفوزها بالتقدير 

كعالمة ت�ستعر�س االبتكار التكنولوجي. 
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التغيري املت�صارع يف ع�صر الثورة االقت�صادية 
الرابعة، يختلف يف تاأثريه على قوى العمل كثريًا 

عن الع�صور ال�صناعية االأخرى، فالروبوتات 
وتكنولوجيا النانو، اإىل جانب عوامل اجتماعية 

واقت�صادية �صُتوؤثر جميعها على احلاجة اإىل 
العمالة الب�صرية.

لكن ال�صورة نف�صها تت�صمن ح�صب خرباء 
البوابة العربية، جانًبا اإيجابًيا؛ اإذ اأن 

التطورات التقنية �صُتن�صئ مليون وظيفة 
جديدة. لكن هذا ال يعني توفري فر�ص عمل ملن 
�صيخ�صرون مراكزهم الوظيفية ب�صبب تطورات 
التكنولوجيا؛ فمن غري املُرجح اأن تتمتع العمالة 

اليدوية واملكتبية احلالية باملهارات الالزمة 
ل�صغل الوظائف اجلديدة التي �صترتكز يف 

قطاعات مثل احلو�صبة والريا�صيات والعمارة 
والهند�صة.

ولذلك تتعاىل اأ�صوات ُتطالب احلكومات 
واأ�صحاب االأعمال يف ُمتلف القطاعات 

بتدريب املوظفني وتاأهيلهم �صعًيا لتجنب اأزمة 
و�صيكة.

يو�صي خرباء االبتكار باأهمية العلوم 

املتخ�ص�صة يف اكت�صاب مهارات العمل 
اجلديدة، حيث اأن اجلمع بني الريا�صيات 

ا موؤكدة  واملهارات ال�صخ�صية �صُيوؤمن فر�صً
يف االقت�صادات املُعتمدة على املعرفة ويبدو 
اأن التحدي الراهن يتمثل يف �صرورة تعزيز 

تدري�ص املهارات التقنية مثل الريا�صيات وعلوم 
احلا�صب مبهارات التوا�صل ل�صمان القدرة على 

املناف�صة يف �صوق العمل امل�صتقبلية.

يف »كتاب الثورة ال�صناعية الرابعة« 
للربوف�صور كالو�ص �صواب، رئي�ص املنتدى 

االقت�صادي العاملي )دافو�ص(
 يعتقد املوؤلف اأن ثورة التكنولوجيا التي 

نعي�صها اليوم – ب�صواهدها التي ال تنتهي مثل 
الروبوتات، الذكاء

ال�صناعي، االأجهزة الذكية، ال�صيارات ذاتية 
القيادة وغريها – هي اأهم من اأي تغيري �صهدته 

الب�صرية يف تاريخها، واأن نتائج هذه الثورة 
�صترتك اأثرًا يف حياتنا كما مل تفعل اأية ثورة 

من قبل. 
ميثل الكتاب الذي قدمته البوابة العربية 

للجمهور، مرجعًا مهمًا ملتخذي القرار و�صناع 
ال�صيا�صات يف القطاع احلكومي وكل املهتمني 

ببناء موؤ�ص�صات تعمل وفق قواعد القرن احلادي 
والع�صرين.

ي�صاعدك الكتاب على تكوين فهم ملجموعة 
كبرية من الظواهر املتفرقة التي نعي�صها حاليًا 

مثل انت�صار منوذج اأوبر يف اأداء االأعمال، 
الدور املتزايد لو�صائل االإعالم االجتماعي 

وانعاك�صاتها على العالقة بني احلكومات 
واملواطنني وكذلك ال�صعود ال�صريع للروبوتات 

وتطبيقات الذكاء ال�صناعي.
ومن خالل مناق�صة التاأثريات املحتملة لتقنيات 

الثورة ال�صناعية الرابعة، يتيح الكتاب فر�صة 
تكوين اأفكار حول كيفية تطوير اآليات �صياغة 
ال�صيا�صات وت�صميم اخلدمات يف املوؤ�ص�صات 

احلكومية بهدف حتقيق اأهدافها اال�صرتاتيجية 
وتقدمي منفعة اأكرب للمواطنني.

رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن

تتطور بسرعة 
الضوء 
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حصل موقع كار سويتش 
CarSwitch. دوت كوم

com السوق األول في دولة 
اإلمارات للسيارات المستعملة 

المفحوصة والمضمونة على 
تمويل بقيمة 1.3 مليون دوالر 

من شركة جلوفيش كابيتال 
الراعية للمشاريع الحديثة بعد 

أن استطاع تحقيق نمو بمعدل 
ثابت بنسبة %30 شهريًا، مما 
يؤكد على أن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تحتل موقع 

الريادة في المنطقة من حيث 
المبادرات واألعمال الناشئة 

وتوفر بيئة تنافسية للمشاريع 
الحديثة والمبتكرة.

أحدث موقع كار سويتش 
دوت كوم ثورة في مفهوم 
تجارة السيارات المستعملة، 
وذلل التحديات التي تواجه 

كاًل من البائع والمشتري. فهو 
يأخذ على عاتقه مهمة إتمام 

العملية من البداية حتى النهاية 
والتي تتضمن، اإلعالنات، جمع 

المكالمات، تنظيم مواعيد 
المعاينة والفحص، وإتمام 

المعامالت الورقية. كما تقوم 
الشركة بفحص 200 نقطة 
بالسيارة وبنشر النتائج على 

منصتها اإللكترونية حرصًا على 
الشفافية والمصداقية، وتقدم 

الشركة ضمانًا لكل سيارة، 
مما يوفر حماية كاملة لحقوق 

المشتري. والجدير بالذكر أنه قد 
تم تأسيس موقع كار سويتش 
دوت كوم من قبل الموظفين 
السابقين في شركة ماكينزي 

وشركاؤه عماد حماد وعلي 
مالك في عام 2016 والذي 

استطاع تحقيق نمو بعدل ثابت 
بنسبة %30 شهريًا وتتطلع 
الشركة إلى توسيع نطاق 

عملياتها في دبي واإلمارات 
الشمالية.

يف خطوة تهدف �إىل تعزيز 
�لتز�مها بتقدمي جتربة نقل 

�آمنة ومريحة للعمالء، �أعلنت 
كرمي، �شركة خدمة حجز 
�شيار�ت �لأجرة �خلا�شة 

عرب �لتطبيقات �لذكية يف 
�ملنطقة، تفعيل خدماتها عرب 

تطبيق خر�ئط جوجل على 
نظامي �أندرويد وiOS يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف 
حني �شيتم طرحها يف جميع 
�لأ�شو�ق �لأخرى يف �ملنطقة 

خالل �لأ�شابيع �ملقبلة.
وياأتي دمج خدمات كرمي مع 
خر�ئط جوجل بهدف توفري 

جتربة �أكرث �شرعة و�شهولة 
حلجز �شيارة �أجرة خا�شة 
عرب �لتطبيقات �لذكية، �إذ 

ميكن للعمالء �أثناء بحثهم عن 
�لوجهة �لتي يرغبون بالذهاب 

�إليها على خر�ئط جوجل �لنقر 

على �أيقونة حجز �شيارة �أجرة 
�ملوجودة �أق�شى ميني �ل�شا�شة، 

لتظهر بعد ذلك �أقرب �شيارة 
متوفرة من كرمي، بالإ�شافة 

�إىل �لوقت �ملتوقع لو�شول 
�ل�شيارة �إىل �لعميل و�لتكلفة 

�لتقديرية للرحلة �إىل �لوجهة 
�ملختارة.

 وعند هذه �ملرحلة، �شيكون 
با�شتطاعة �مل�شتخدمني 

فتح �لتطبيق كرمي وتاأكيد 
حجزهم، حيث �شيتم ترحيل 

جميع تفا�شيل نقطة �لنطالق 
و�لو�شول تلقائيًا �إىل تطبيق 

كرمي.

كريم تفّعل خدماتها عبر تطبيق خرائط جوجل األميرة هيا بنت الحسين تحتفل مع مجلس 
سيدات أعمال دبي بذكراه الـ15 لتأسيسه

كار سويتش دوت كوم 
تحصل على تمويل بقيمة 

1.3 مليون دوالر

قامت �شاحبة �ل�شمو �مللكي �لأمرية 
هيا بنت �حل�شني بزيارة جمل�س 
�شيد�ت �أعمال دبي، تز�منًا مع 

�حتفالته بالذكرى �لـ 15 لنطالقته.
وقد تاأ�ش�س جمل�س �شيد�ت �أعمال دبي 
حتت مظلة غرفة جتارة و�شناعة دبي، 

وذلك بهدف تعزيز �لتغري �لإيجابي نحو 
جمتمع �أكرث تو�زنا من ناحية �جلن�شني 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وينظم �ملجل�س جمموعة من �لأن�شطة 
�لحتفالية �خلا�شة بالذكرى �ملميزة. 

و�شكلت روؤية �شمو �لأمرية هيا بنت 

�حل�شني منذ �لعام 2002 �ملتعلقة 
بدور �ملر�أة يف عامل �لأعمال �لنهج 

�لذي �نطلق منه جمل�س �شيد�ت 
�أعمال دبي لإلهام �ل�شيد�ت وتفعيل 

دورهم �لقيادي و�لإنتاجي يف �ملجتمع 
و�لقت�شاد. 

وقع مركز �لتكنولوجيا �مل�شاعدة يف 
قطر )مدى( موؤخًر� مذكرة تفاهم 

مع مركز حا�شنات �لأعمال �لرقمية 
)DIC( وذلك خالل م�شاركته يف 
موؤمتر ومعر�س قطر لالت�شالت 
 QITCOM وتكنولوجيا �ملعلومات

2017

. ويهدف هذ� �لربنامج �ىل دعم 
رو�د �لعمال �ملهتمني بالتكنولوجيا 

�مل�شاعدة، حيث يلتزم مركز مدى 
بتفعيل دور �لأ�شخا�س من ذوي 

�لحتياجات �خلا�شة يف قطر عن 
طريق �لتكنولوجيا �مل�شاعدة ل�شمان 

�ندماجهم �لكلي يف جمتمعاتهم 
و�لبقاء على تو��شل مع �لعامل، 

�لأمر �لذي بات ممكنًا بالعتماد 
على تكنولوجيا �ملعلومات يف عامل 
ي�شهد تغيري�ت جذرية يف �ملجال 

�لتكنولوجي.

 وتاأتي هذه �ل�شر�كة �لهامة مع 
مركز حا�شنات �لأعمال �لرقمية 

لتفعيل دور ��شحاب �لأفكار �ملبتكرة 
و�لذين يطرحون م�شاريع ذ�ت �شلة 
بحلول �لتكنولوجيا �مل�شاعدة، حيث 

�شيتم تقييم هذه �لفكار وتثمني 
فائدتها وحتليل فعاليتها بالن�شبة 

لهم ، و�شيجري بعد ذلك �لختيار 

بني �أف�شل �مل�شاريع �ملقدمة من قبل 
رو�د �لعمال، ومن ثم تاأطري �حللول 

�خلا�شة بالتكنولوجيا �مل�شاعدة 
�لفائزة �شمن برنامج خم�ش�س 

لحت�شان �لفكار و�حللول �ملختارة 
بهدف دعمها وتطويرها خالل عامني 
ون�شف، حيث يت�شمن هذ� �لربنامج 

دور�ت تدريبية للتعرف على بناء

�أعلنت »�أَر�َد«، �شركة �لتطوير �لعقاري �لإمار�تية 
�لتي �أ�ش�شت موؤخرً�، �إطالق م�شروع ن�شمة �ل�شكني، 
و�لذي ي�شّكل �أّول م�شروع لل�شركة يف �ل�شارقة يرّكز 

على توفري �أ�شلوب حياة متمّيز و�إّنا قريب �إىل 
�ملتناول �شمن �إطار ح�شري. 

ُيتوّقع �لنتهاء من �مل�شروع �أو�خر عام 2018، وبات 
باإمكان �ل�شكان و�مل�شتثمرين �قتناء منازلهم �ليوم 

يف جمّمع ذ�ت خمّطط مدرو�س جدً� ي�شّم 800 
وحد�ت �شكنية ع�شرية �إ�شافة �إىل باقة من �ملر�فق 

�ملجتمعية �خلا�شة يف قلب ملتًقى ثقايف وجتاري 
ناب�س. 

ويتيح م�شروع ن�شمة �ل�شكني �أ�شلوب حياة من 
�لطر�ز �لأّول عرب منازل »تاون هاو�س« فخمة 
ت�شّم غرفتي نوم �أو ثالث، �أو منازل متال�شقة 

ت�شّم �أربع غرف نوم، وفلل ت�شّم خم�س غرف نوم. 
وجتمع �ملنازل ذ�ت �لت�شميم �جلميل ما بني �ل�شكل 

و�ملو��شفات �لعملية مع بر�عة و�إتقان يف �ل�شنع 
ل�شمان �أعلى م�شتويات �جلودة عند �لت�شليم. 

وميتّد �مل�شروع على م�شاحة تفوق 5،000،000 
قدم مرّبع من �لأر�س �ملخططة بعناية حر�شًا على 

حتقيق �لتو�زن ما بني �ملناطق �ل�شكنية و�ملر�فق 
�ملجتمعية. وكذلك 13 فد�نًا من �حلد�ئق �خل�شر�ء 

�ملن�ّشقة �لتي ت�شّم م�شار�ت للدر�جات �لهو�ئية 
و�لرك�س ومناطق ف�شيحة لألعاب �ل�شغار، ومركز 

متعّدد �ل�شتخد�مات مع من�شاآت ريا�شية وترفيهية، 
ومدر�شة دولية، ومركز جتاري يوّفر جتربة ت�شّوق 

على �إطار و��شع لالحتياجات �ليومية و�لحتياجات 
ة �إ�شافة �إىل باقة من �ملطاعم.  �خلا�شّ

مشروع نسمة السكني يعد بتغيير 
ملموس على الساحة العقارية في الشارقة

مذكرة تفاهم بين مركز مدى ومركز حاضنات 
االعمال الرقمية
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حصل موقع كار سويتش 
CarSwitch. دوت كوم

com السوق األول في دولة 
اإلمارات للسيارات المستعملة 

المفحوصة والمضمونة على 
تمويل بقيمة 1.3 مليون دوالر 

من شركة جلوفيش كابيتال 
الراعية للمشاريع الحديثة بعد 

أن استطاع تحقيق نمو بمعدل 
ثابت بنسبة %30 شهريًا، مما 
يؤكد على أن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تحتل موقع 

الريادة في المنطقة من حيث 
المبادرات واألعمال الناشئة 

وتوفر بيئة تنافسية للمشاريع 
الحديثة والمبتكرة.

أحدث موقع كار سويتش 
دوت كوم ثورة في مفهوم 
تجارة السيارات المستعملة، 
وذلل التحديات التي تواجه 

كاًل من البائع والمشتري. فهو 
يأخذ على عاتقه مهمة إتمام 

العملية من البداية حتى النهاية 
والتي تتضمن، اإلعالنات، جمع 

المكالمات، تنظيم مواعيد 
المعاينة والفحص، وإتمام 

المعامالت الورقية. كما تقوم 
الشركة بفحص 200 نقطة 
بالسيارة وبنشر النتائج على 

منصتها اإللكترونية حرصًا على 
الشفافية والمصداقية، وتقدم 

الشركة ضمانًا لكل سيارة، 
مما يوفر حماية كاملة لحقوق 

المشتري. والجدير بالذكر أنه قد 
تم تأسيس موقع كار سويتش 
دوت كوم من قبل الموظفين 
السابقين في شركة ماكينزي 

وشركاؤه عماد حماد وعلي 
مالك في عام 2016 والذي 

استطاع تحقيق نمو بعدل ثابت 
بنسبة %30 شهريًا وتتطلع 
الشركة إلى توسيع نطاق 

عملياتها في دبي واإلمارات 
الشمالية.

يف خطوة تهدف �إىل تعزيز 
�لتز�مها بتقدمي جتربة نقل 

�آمنة ومريحة للعمالء، �أعلنت 
كرمي، �شركة خدمة حجز 
�شيار�ت �لأجرة �خلا�شة 

عرب �لتطبيقات �لذكية يف 
�ملنطقة، تفعيل خدماتها عرب 

تطبيق خر�ئط جوجل على 
نظامي �أندرويد وiOS يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف 
حني �شيتم طرحها يف جميع 
�لأ�شو�ق �لأخرى يف �ملنطقة 

خالل �لأ�شابيع �ملقبلة.
وياأتي دمج خدمات كرمي مع 
خر�ئط جوجل بهدف توفري 

جتربة �أكرث �شرعة و�شهولة 
حلجز �شيارة �أجرة خا�شة 
عرب �لتطبيقات �لذكية، �إذ 

ميكن للعمالء �أثناء بحثهم عن 
�لوجهة �لتي يرغبون بالذهاب 

�إليها على خر�ئط جوجل �لنقر 

على �أيقونة حجز �شيارة �أجرة 
�ملوجودة �أق�شى ميني �ل�شا�شة، 

لتظهر بعد ذلك �أقرب �شيارة 
متوفرة من كرمي، بالإ�شافة 

�إىل �لوقت �ملتوقع لو�شول 
�ل�شيارة �إىل �لعميل و�لتكلفة 

�لتقديرية للرحلة �إىل �لوجهة 
�ملختارة.

 وعند هذه �ملرحلة، �شيكون 
با�شتطاعة �مل�شتخدمني 

فتح �لتطبيق كرمي وتاأكيد 
حجزهم، حيث �شيتم ترحيل 

جميع تفا�شيل نقطة �لنطالق 
و�لو�شول تلقائيًا �إىل تطبيق 

كرمي.

كريم تفّعل خدماتها عبر تطبيق خرائط جوجل األميرة هيا بنت الحسين تحتفل مع مجلس 
سيدات أعمال دبي بذكراه الـ15 لتأسيسه

كار سويتش دوت كوم 
تحصل على تمويل بقيمة 

1.3 مليون دوالر

قامت �شاحبة �ل�شمو �مللكي �لأمرية 
هيا بنت �حل�شني بزيارة جمل�س 
�شيد�ت �أعمال دبي، تز�منًا مع 

�حتفالته بالذكرى �لـ 15 لنطالقته.
وقد تاأ�ش�س جمل�س �شيد�ت �أعمال دبي 
حتت مظلة غرفة جتارة و�شناعة دبي، 

وذلك بهدف تعزيز �لتغري �لإيجابي نحو 
جمتمع �أكرث تو�زنا من ناحية �جلن�شني 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وينظم �ملجل�س جمموعة من �لأن�شطة 
�لحتفالية �خلا�شة بالذكرى �ملميزة. 

و�شكلت روؤية �شمو �لأمرية هيا بنت 

�حل�شني منذ �لعام 2002 �ملتعلقة 
بدور �ملر�أة يف عامل �لأعمال �لنهج 

�لذي �نطلق منه جمل�س �شيد�ت 
�أعمال دبي لإلهام �ل�شيد�ت وتفعيل 

دورهم �لقيادي و�لإنتاجي يف �ملجتمع 
و�لقت�شاد. 

وقع مركز �لتكنولوجيا �مل�شاعدة يف 
قطر )مدى( موؤخًر� مذكرة تفاهم 

مع مركز حا�شنات �لأعمال �لرقمية 
)DIC( وذلك خالل م�شاركته يف 
موؤمتر ومعر�س قطر لالت�شالت 
 QITCOM وتكنولوجيا �ملعلومات

2017

. ويهدف هذ� �لربنامج �ىل دعم 
رو�د �لعمال �ملهتمني بالتكنولوجيا 

�مل�شاعدة، حيث يلتزم مركز مدى 
بتفعيل دور �لأ�شخا�س من ذوي 

�لحتياجات �خلا�شة يف قطر عن 
طريق �لتكنولوجيا �مل�شاعدة ل�شمان 

�ندماجهم �لكلي يف جمتمعاتهم 
و�لبقاء على تو��شل مع �لعامل، 

�لأمر �لذي بات ممكنًا بالعتماد 
على تكنولوجيا �ملعلومات يف عامل 
ي�شهد تغيري�ت جذرية يف �ملجال 

�لتكنولوجي.

 وتاأتي هذه �ل�شر�كة �لهامة مع 
مركز حا�شنات �لأعمال �لرقمية 

لتفعيل دور ��شحاب �لأفكار �ملبتكرة 
و�لذين يطرحون م�شاريع ذ�ت �شلة 
بحلول �لتكنولوجيا �مل�شاعدة، حيث 

�شيتم تقييم هذه �لفكار وتثمني 
فائدتها وحتليل فعاليتها بالن�شبة 

لهم ، و�شيجري بعد ذلك �لختيار 

بني �أف�شل �مل�شاريع �ملقدمة من قبل 
رو�د �لعمال، ومن ثم تاأطري �حللول 

�خلا�شة بالتكنولوجيا �مل�شاعدة 
�لفائزة �شمن برنامج خم�ش�س 

لحت�شان �لفكار و�حللول �ملختارة 
بهدف دعمها وتطويرها خالل عامني 
ون�شف، حيث يت�شمن هذ� �لربنامج 

دور�ت تدريبية للتعرف على بناء

�أعلنت »�أَر�َد«، �شركة �لتطوير �لعقاري �لإمار�تية 
�لتي �أ�ش�شت موؤخرً�، �إطالق م�شروع ن�شمة �ل�شكني، 
و�لذي ي�شّكل �أّول م�شروع لل�شركة يف �ل�شارقة يرّكز 

على توفري �أ�شلوب حياة متمّيز و�إّنا قريب �إىل 
�ملتناول �شمن �إطار ح�شري. 

ُيتوّقع �لنتهاء من �مل�شروع �أو�خر عام 2018، وبات 
باإمكان �ل�شكان و�مل�شتثمرين �قتناء منازلهم �ليوم 

يف جمّمع ذ�ت خمّطط مدرو�س جدً� ي�شّم 800 
وحد�ت �شكنية ع�شرية �إ�شافة �إىل باقة من �ملر�فق 

�ملجتمعية �خلا�شة يف قلب ملتًقى ثقايف وجتاري 
ناب�س. 

ويتيح م�شروع ن�شمة �ل�شكني �أ�شلوب حياة من 
�لطر�ز �لأّول عرب منازل »تاون هاو�س« فخمة 
ت�شّم غرفتي نوم �أو ثالث، �أو منازل متال�شقة 

ت�شّم �أربع غرف نوم، وفلل ت�شّم خم�س غرف نوم. 
وجتمع �ملنازل ذ�ت �لت�شميم �جلميل ما بني �ل�شكل 

و�ملو��شفات �لعملية مع بر�عة و�إتقان يف �ل�شنع 
ل�شمان �أعلى م�شتويات �جلودة عند �لت�شليم. 

وميتّد �مل�شروع على م�شاحة تفوق 5،000،000 
قدم مرّبع من �لأر�س �ملخططة بعناية حر�شًا على 

حتقيق �لتو�زن ما بني �ملناطق �ل�شكنية و�ملر�فق 
�ملجتمعية. وكذلك 13 فد�نًا من �حلد�ئق �خل�شر�ء 

�ملن�ّشقة �لتي ت�شّم م�شار�ت للدر�جات �لهو�ئية 
و�لرك�س ومناطق ف�شيحة لألعاب �ل�شغار، ومركز 

متعّدد �ل�شتخد�مات مع من�شاآت ريا�شية وترفيهية، 
ومدر�شة دولية، ومركز جتاري يوّفر جتربة ت�شّوق 

على �إطار و��شع لالحتياجات �ليومية و�لحتياجات 
ة �إ�شافة �إىل باقة من �ملطاعم.  �خلا�شّ

مشروع نسمة السكني يعد بتغيير 
ملموس على الساحة العقارية في الشارقة
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رمبا هذا مافكر فيه فرا�س دوجي 
عندما قدم ا�ستقالته جازمًا اأنه �سيبداأ 

عمله اخلا�س، فلي�س من ال�سهل 
البداية من ال�سفر، فجميعنا يتحمل 
م�سئوليات ولديه نفقات والتزامات، 

خماوف واأفكار ترواد كل من  ت�سّول له 
نف�سه - البدء وحيدًا، يف بيئة الت�سجع 

كثريًا على ريادة االأعمال، حيث 
المتويل مي�سر وال حا�سنات للمواهب 
وال ممولني مالئكة. واإن وجدوا فهم 

على االأغلب اليتفهون طموحك وثقتك 
بالنجاح.

ميلك فرا�س دوه جي موهبة فنية 
وا�سحة بالت�سميم، ولديه عالقات 

وا�سعة وخربة يف اأعمال الت�سويق، 
موهبته �سجعته على بدء عمله اخلا�س، 

فاأطلق �سركه متخ�سة بالت�سميم 

وترويج العالمة التجارية، ولديه �سجل 
جيد و�سركات مهمة وثقت به واأبدع يف 

هويتها التجارية على اأكمل وجه.
يقول الدوه جي:« بداأت مبكتب 

�سغري يف واحة دبي لل�سيلكون ومل 
اأكن متح�سرًا مبا فيه الكفاية للبدء 
من ال�سفر، ولكن حد�سي وقراءتي 

للم�ستقبل اأعطياين القوة واالأمل، 
ال�سك اأنني واجهت �سعوبات يف النفاذ 

اإىل �سوق �سديد التناف�سية ولكنني 
كنت اأفكر دائمًا بان النجاح على بعد 

خطوات، وهذا ماح�سل اأنا اليوم 
وبعد �سنة واحدة اأدير �سركة �سغرية 
من جمموعة مواهب نتعاون معًا على 
تر�سيخ ا�سم »براند تو�سرت« يف �سوق 

التقبل باأقل مما هو مميز وفريد«. 
يتم تداول م�سطلح ريادة االأعمال 

كثريًا يف و�سائل االإعالم ون�سمع كثريًا 
عن برامج وهيئات و�سبكات دعم 

لالأعمال ال�سغرية، ولكن     الدوه جي 
مل يفكر يف البحث وطرق اأبواب جهات 

الدعم، فقد الحظ بخربته اأن معظم 
هذا ال�سجيج الميلك نظامًا من�سجمًا 

ومت�سقًا، والبحث عن ممول حقيقي 
كمن يبحث عن اإبرة �سغرية يف كومة 

ق�سة. 
ولكن اإمارة دبي مكان منا�سب الإدارة 

اأعمال ابداعية، فال�سركات العاملة هنا 
هي �سركات  عاملية اأو انها تعمل مبعايري 

عاملية، والهوية املوؤ�س�سية هي جزء 
اأ�سا�سي من جناح الأعمال، ومن هنا 

الجند �سعوبة كبرية يف احل�سول على 
عمالء جدد، باعتبار اأن مهمتنا هي 

يف االأ�سا�س يف ر�سم الهوية املوؤ�س�سية 

لل�سركات ا�سنجامًا لطبيعة عملها 
واالأهداف واال�سرتاتيجية التي ت�سعها.
يقول الدوه جي :« الت�سهيالت املتوفرة 

يف مدينة دبي خا�سة، واالإمارات 
العربية املتحدة عامة، تقدم للراغبني 

فر�س عمل وت�سهيالت ي�ستمد الفرد 
من خاللها االإعتماد على النف�س 

ودرا�سة املعطيات ليبا�سر باإطالق 
�سركته التجارية ولكن على املرء اأن 
يكون جمازفًا نوعًا ما ومدركًا متامًا 

باأن لي�س هنالك جناح 100 % فالنجاج 
يتطلب املثابرة واالإبتكار والعمل 

الدائم يف تقدمي اأف�سل احللول مبا 
ير�سي متطلبات الزبائن من �سركات 

وموؤ�س�سات  ف�ساًل عن اال�سعي للح�سول 
على ر�سى الزبائن.

تنافسية شديدة
يلفت الدوه جي اإىل التناف�سية ال�سديدة 

يف �سوق االإمارات ولكن على الرغم 
من التناف�سية ال�سديدة التي ي�سهدها 

�سوق االأعمال اإال اأنها تفر�س على 
كل ال�سركات تبني م�ستويات اأعلى 

يف العمل، وتفر�س جودة البد منها 
للنجاح، وهذا االأمر له وجهان، �سلبًا 

واإيجابًا، فمن جهة يدفع لالرتقاء 
باأ�ساليب العمل والبحث عن اجلودة، 

ومن جهة اأخرى يرفع من تكلفة املنتج، 
ولكنه يف النهاية ي�سب يف م�سلحة 

اجلميع.  
وبالن�سبة يل فاإن معرفة �سوق العمل 

ومالحقة اآخر التطورات يف جمال 
اإبتكار العالمات التجارية املتكاملة، 
كان لهما الدافع االأكرب يف اأن اقدم 

كل ما هو جديد، اخلربة الوا�سعة 
واالإملام مبتطلبات العمل والتخطيط 

اجليد ف�ساًل عن درا�سة االحتياجات 
املالية والتكلفة الت�سغيلية واأي�سًا 

اختيار املوظفني ذوي اخلربة الوا�سعة 
والكفاءات العالية قاد اإىل ت�سهيل 

احل�سول على فر�س وبالن�سبة ل�سركة 
نا�سئة. اأعتقد اأننا اأ�سبحنا من 

ال�سركات املعروفة يف جمال عملنا. 
الين�سى الدوجي التاأكيد باأن مادفعه 

اإىل النجاح والثقة »كان االإ�سرار ودعم 
العائلة وثقة العمالء بجودة ما اأقدمه 

كان له وما يزال الدافع االأكرب على 
النجاح والتطور.

ولكن ماهي االأمور التي ت�ساعد اأ�سحاب 
ال�سركات اجلديدة اليوم يجيب:« رواد 

االأعمال اجلدد ميلكون موهبة اال�ستماع 
اإىل الزبائن ومعرفة الروؤية والر�سالة 

واالأهداف التي يريدونها وترجمتها من 
خالل الت�ساميم املبتكرة واحلديثة 

خللق الهوية التجارية التي يرغبون بها 
يتجلى يف ن�سف عملية النجاح.

البحث عن شركاء
بالعودة اإىل التمويل والبحث عن 

�سركاء ا�سرتاتيجيني يقول الدوه جي: 
على الرغم من اأهمية التمويل اإالأ 

اأنني مل اهتم باحل�سول على ممول، 
رغبتي باال�ستثمار يف طاقم العمل 

وايجاد الكفاءات واخلربات الوا�سعة 
وثقتي مبوهبة االفراد العاملني يف 

»براندتو�سرت« )املطبخ االإبداعي( 
يعد بالن�سبة يل اأكرب متويل، معًا نقوم 

بالتخطيط اجليد، ومراقبة ما هو 
جديد يف جمال عملنا لتحقيق اأهدافنا 

والتو�سع. املوهبة واالإبتكار اأ�سا�سي يف 
جناحنا ولكن التخطيط اجليد جلعل 

العميل يدرك اأهمية اال�ستثمار يف هوية 
العالمة التجارية هو اأ�سا�س انطالق 

العالمات التجارية للموؤ�س�سات الكبرية 
اأو ال�سركات النا�سئة. 

حول األيات م�ساندة ال�سركات النا�سئة 
ورواد االأعمال يقول :« كما حتدثنا 
من قبل، بالتاأكيد هنالك من�سات 

حكومية واأي�سًا خا�سة تعمل على تقدمي 
الت�سهيالت لرواد االأعمال االإماراتيني 

والوافدين الراغبني يف التاأ�سي�س 
واالإنطالق، مثل موؤ�س�سة حممد بن 

را�سد للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
واي�سًا �سندوق خليفة يف اأبو ظبي 

باالإ�سافة اىل من�سات مت اإطالقها من 
قبل �سركات خا�سة، بالن�سبة يل تاأتي 
انطالقة �سركة »براند تو�سرت« حتت 

مظلة مركز دبي لرّواد االأعمال يف 
�سلطة واحة دبي لل�سيليكون التي تقدم 

الت�سهيالت وجميع االحتياجات اخلا�سة 
برواد االأعمال. من اإجراءات ترخي�س 

ومكان منا�سب لالعمال اجلديدة«. 
وي�سيف، :« يف االآونة االأخرية مت 

الرتكيز ب�سكل كبريعلى تبني ودعم 
االقت�ساد ال�سغري، وهنالك تنامي 

ملحوظ يف ازدهار امل�ساريع ال�سغرية 
املتو�سطة احلجم والتي اأ�سبحت 

ت�سهم بن�سبة %60 يف الناجت املحلي 
االإجمايل لدولة االإمارات العربية 

املتحدة. وب�سبب �سعوبة الو�سع 
االقت�سادي اليوم قد تخفف ال�سركات 
من االنفاق على بناء العالمة التجارية 

ولكن  من خالل جتربتي هل جتد اأن 
تطوير العالمة التجارية حمط اهتمام 

من قبل اأ�سحاب ال�سركات وهناك 
وعي باأهمية ها االأمر.  ومهمتنا هي 

اال�سهام يف �سرح اأهمية احل�سول على 
عالمة جتارية متكاملة لت�سمل جميع 

املوا�سفات والعنا�سر من ت�سميم 
ال�سعار واال�سم والفكرة االإبداعية التي 

ترتبط ب�سكل مبا�سر مع ر�سالة املوؤ�س�سة 
واال�ستثمار يف هوية العالمة التجارية 
وملحقاتها هو جزء اأ�سا�سي من جناح 

اأي �سركة �سواًء كانت �سركة خدمات اأو 
منتجات«. 

»براند توستر«
شريكك في بناء عالمتك التجارية 

ليس سهاًل أن تترك وظيفة عودتك على الكسل وأعفتك من االعتماد على نفسك، ستجد 
صعوبة في المخاطرة واالنطالق بعمل جديد من الصفر. 
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رمبا هذا مافكر فيه فرا�س دوجي 
عندما قدم ا�ستقالته جازمًا اأنه �سيبداأ 

عمله اخلا�س، فلي�س من ال�سهل 
البداية من ال�سفر، فجميعنا يتحمل 
م�سئوليات ولديه نفقات والتزامات، 

خماوف واأفكار ترواد كل من  ت�سّول له 
نف�سه - البدء وحيدًا، يف بيئة الت�سجع 

كثريًا على ريادة االأعمال، حيث 
المتويل مي�سر وال حا�سنات للمواهب 
وال ممولني مالئكة. واإن وجدوا فهم 

على االأغلب اليتفهون طموحك وثقتك 
بالنجاح.

ميلك فرا�س دوه جي موهبة فنية 
وا�سحة بالت�سميم، ولديه عالقات 

وا�سعة وخربة يف اأعمال الت�سويق، 
موهبته �سجعته على بدء عمله اخلا�س، 

فاأطلق �سركه متخ�سة بالت�سميم 

وترويج العالمة التجارية، ولديه �سجل 
جيد و�سركات مهمة وثقت به واأبدع يف 

هويتها التجارية على اأكمل وجه.
يقول الدوه جي:« بداأت مبكتب 

�سغري يف واحة دبي لل�سيلكون ومل 
اأكن متح�سرًا مبا فيه الكفاية للبدء 
من ال�سفر، ولكن حد�سي وقراءتي 

للم�ستقبل اأعطياين القوة واالأمل، 
ال�سك اأنني واجهت �سعوبات يف النفاذ 

اإىل �سوق �سديد التناف�سية ولكنني 
كنت اأفكر دائمًا بان النجاح على بعد 

خطوات، وهذا ماح�سل اأنا اليوم 
وبعد �سنة واحدة اأدير �سركة �سغرية 
من جمموعة مواهب نتعاون معًا على 
تر�سيخ ا�سم »براند تو�سرت« يف �سوق 

التقبل باأقل مما هو مميز وفريد«. 
يتم تداول م�سطلح ريادة االأعمال 

كثريًا يف و�سائل االإعالم ون�سمع كثريًا 
عن برامج وهيئات و�سبكات دعم 

لالأعمال ال�سغرية، ولكن     الدوه جي 
مل يفكر يف البحث وطرق اأبواب جهات 

الدعم، فقد الحظ بخربته اأن معظم 
هذا ال�سجيج الميلك نظامًا من�سجمًا 

ومت�سقًا، والبحث عن ممول حقيقي 
كمن يبحث عن اإبرة �سغرية يف كومة 

ق�سة. 
ولكن اإمارة دبي مكان منا�سب الإدارة 

اأعمال ابداعية، فال�سركات العاملة هنا 
هي �سركات  عاملية اأو انها تعمل مبعايري 

عاملية، والهوية املوؤ�س�سية هي جزء 
اأ�سا�سي من جناح الأعمال، ومن هنا 

الجند �سعوبة كبرية يف احل�سول على 
عمالء جدد، باعتبار اأن مهمتنا هي 

يف االأ�سا�س يف ر�سم الهوية املوؤ�س�سية 

لل�سركات ا�سنجامًا لطبيعة عملها 
واالأهداف واال�سرتاتيجية التي ت�سعها.
يقول الدوه جي :« الت�سهيالت املتوفرة 

يف مدينة دبي خا�سة، واالإمارات 
العربية املتحدة عامة، تقدم للراغبني 

فر�س عمل وت�سهيالت ي�ستمد الفرد 
من خاللها االإعتماد على النف�س 

ودرا�سة املعطيات ليبا�سر باإطالق 
�سركته التجارية ولكن على املرء اأن 
يكون جمازفًا نوعًا ما ومدركًا متامًا 

باأن لي�س هنالك جناح 100 % فالنجاج 
يتطلب املثابرة واالإبتكار والعمل 

الدائم يف تقدمي اأف�سل احللول مبا 
ير�سي متطلبات الزبائن من �سركات 

وموؤ�س�سات  ف�ساًل عن اال�سعي للح�سول 
على ر�سى الزبائن.

تنافسية شديدة
يلفت الدوه جي اإىل التناف�سية ال�سديدة 

يف �سوق االإمارات ولكن على الرغم 
من التناف�سية ال�سديدة التي ي�سهدها 

�سوق االأعمال اإال اأنها تفر�س على 
كل ال�سركات تبني م�ستويات اأعلى 

يف العمل، وتفر�س جودة البد منها 
للنجاح، وهذا االأمر له وجهان، �سلبًا 

واإيجابًا، فمن جهة يدفع لالرتقاء 
باأ�ساليب العمل والبحث عن اجلودة، 

ومن جهة اأخرى يرفع من تكلفة املنتج، 
ولكنه يف النهاية ي�سب يف م�سلحة 

اجلميع.  
وبالن�سبة يل فاإن معرفة �سوق العمل 

ومالحقة اآخر التطورات يف جمال 
اإبتكار العالمات التجارية املتكاملة، 
كان لهما الدافع االأكرب يف اأن اقدم 

كل ما هو جديد، اخلربة الوا�سعة 
واالإملام مبتطلبات العمل والتخطيط 

اجليد ف�ساًل عن درا�سة االحتياجات 
املالية والتكلفة الت�سغيلية واأي�سًا 

اختيار املوظفني ذوي اخلربة الوا�سعة 
والكفاءات العالية قاد اإىل ت�سهيل 

احل�سول على فر�س وبالن�سبة ل�سركة 
نا�سئة. اأعتقد اأننا اأ�سبحنا من 

ال�سركات املعروفة يف جمال عملنا. 
الين�سى الدوجي التاأكيد باأن مادفعه 

اإىل النجاح والثقة »كان االإ�سرار ودعم 
العائلة وثقة العمالء بجودة ما اأقدمه 

كان له وما يزال الدافع االأكرب على 
النجاح والتطور.

ولكن ماهي االأمور التي ت�ساعد اأ�سحاب 
ال�سركات اجلديدة اليوم يجيب:« رواد 

االأعمال اجلدد ميلكون موهبة اال�ستماع 
اإىل الزبائن ومعرفة الروؤية والر�سالة 

واالأهداف التي يريدونها وترجمتها من 
خالل الت�ساميم املبتكرة واحلديثة 

خللق الهوية التجارية التي يرغبون بها 
يتجلى يف ن�سف عملية النجاح.

البحث عن شركاء
بالعودة اإىل التمويل والبحث عن 

�سركاء ا�سرتاتيجيني يقول الدوه جي: 
على الرغم من اأهمية التمويل اإالأ 

اأنني مل اهتم باحل�سول على ممول، 
رغبتي باال�ستثمار يف طاقم العمل 

وايجاد الكفاءات واخلربات الوا�سعة 
وثقتي مبوهبة االفراد العاملني يف 

»براندتو�سرت« )املطبخ االإبداعي( 
يعد بالن�سبة يل اأكرب متويل، معًا نقوم 

بالتخطيط اجليد، ومراقبة ما هو 
جديد يف جمال عملنا لتحقيق اأهدافنا 

والتو�سع. املوهبة واالإبتكار اأ�سا�سي يف 
جناحنا ولكن التخطيط اجليد جلعل 

العميل يدرك اأهمية اال�ستثمار يف هوية 
العالمة التجارية هو اأ�سا�س انطالق 

العالمات التجارية للموؤ�س�سات الكبرية 
اأو ال�سركات النا�سئة. 

حول األيات م�ساندة ال�سركات النا�سئة 
ورواد االأعمال يقول :« كما حتدثنا 
من قبل، بالتاأكيد هنالك من�سات 

حكومية واأي�سًا خا�سة تعمل على تقدمي 
الت�سهيالت لرواد االأعمال االإماراتيني 

والوافدين الراغبني يف التاأ�سي�س 
واالإنطالق، مثل موؤ�س�سة حممد بن 

را�سد للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
واي�سًا �سندوق خليفة يف اأبو ظبي 

باالإ�سافة اىل من�سات مت اإطالقها من 
قبل �سركات خا�سة، بالن�سبة يل تاأتي 
انطالقة �سركة »براند تو�سرت« حتت 

مظلة مركز دبي لرّواد االأعمال يف 
�سلطة واحة دبي لل�سيليكون التي تقدم 

الت�سهيالت وجميع االحتياجات اخلا�سة 
برواد االأعمال. من اإجراءات ترخي�س 

ومكان منا�سب لالعمال اجلديدة«. 
وي�سيف، :« يف االآونة االأخرية مت 

الرتكيز ب�سكل كبريعلى تبني ودعم 
االقت�ساد ال�سغري، وهنالك تنامي 

ملحوظ يف ازدهار امل�ساريع ال�سغرية 
املتو�سطة احلجم والتي اأ�سبحت 

ت�سهم بن�سبة %60 يف الناجت املحلي 
االإجمايل لدولة االإمارات العربية 

املتحدة. وب�سبب �سعوبة الو�سع 
االقت�سادي اليوم قد تخفف ال�سركات 
من االنفاق على بناء العالمة التجارية 

ولكن  من خالل جتربتي هل جتد اأن 
تطوير العالمة التجارية حمط اهتمام 

من قبل اأ�سحاب ال�سركات وهناك 
وعي باأهمية ها االأمر.  ومهمتنا هي 

اال�سهام يف �سرح اأهمية احل�سول على 
عالمة جتارية متكاملة لت�سمل جميع 

املوا�سفات والعنا�سر من ت�سميم 
ال�سعار واال�سم والفكرة االإبداعية التي 

ترتبط ب�سكل مبا�سر مع ر�سالة املوؤ�س�سة 
واال�ستثمار يف هوية العالمة التجارية 
وملحقاتها هو جزء اأ�سا�سي من جناح 

اأي �سركة �سواًء كانت �سركة خدمات اأو 
منتجات«. 

»براند توستر«
شريكك في بناء عالمتك التجارية 

ليس سهاًل أن تترك وظيفة عودتك على الكسل وأعفتك من االعتماد على نفسك، ستجد 
صعوبة في المخاطرة واالنطالق بعمل جديد من الصفر. 
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دفرت ال�شروط هو مبثابة 
وثيقة للتفاو�ض بني ال�شركة 

وامل�شتثمرين، اإذ اأنه يحدد بع�ض 
ال�شروط اخلا�شة باال�شتثمار مثل 
قيمة ال�شركة املُتفق عليها، و�شعر 

ال�شهم لال�شتثمار، واحلقوق 
االقت�شادية لالأ�شهم اجلديدة 

وغريها من االأمور.
ورغم اأن دفرت ال�شروط غري 
ُملزم قانونًيا، اإال اأنه مبثابة 

ُمطط للوثائق القانونية التي 
ي�شيغها املحامون، وعادة ما 

تلتزم ال�شركة بعدم الدخول يف 
مفاو�شات مع اآخرين يف الوقت 

نف�شه.
ويحتاج كل رائد اأعمال اإىل فهم 
كيف توؤثر ال�شروط املختلفة على 
�شركته، وكيفية اإدارة التفاو�ض، 

الأن كل ال�شروط لي�شت على نف�ض 
القدر من االأهمية، لذلك ينبغي 
الرتكيز على العنا�شر التي تهم 

ال�شركة حًقا وو�شعها كاأولوية.
ورغم اأن �شركات راأ�ض املال 

املخاطر ت�شعى لبناء عالقات 
اإيجابية طويلة االأجل مع رائد 

االأعمال، اإال اأنها يف النهاية 
�شوف ت�شع ال�شروط التي ت�شب 
يف م�شلحتها، لذلك ينبغي على 

رائد االأعمال اأن يتعلم بنف�شه 
كيفية احل�شول على اأف�شل 

ال�شروط يف التفاو�ض.

الشروط األساسية 
)التقييم ونسبة 

الملكية(
يعمل تقييم ال�شركة مع كمية االأموال 
امل�شتثمرة على حتديد الن�شبة املئوية 

التي �شوف ميتلكها امل�شتثمرون اجلدد 
يف ال�شركة. ويعد ذلك اأحد اأكرث االأمور 

اأهمية يف دفرت ال�شروط، الأنه يحدد 
حجم االأموال التي يح�شل عليها كل 

م�شاهم عندما تباع ال�شركة.
وينبغي تقييم ال�شركة قبل عملية 
اال�شتثمار وبعده، من اأجل حتقيق 

اأق�شى قدر من ا�شتثمار راأ�ض املال 
عند رفع قيمة االأ�شهم. ويعد التقييم 
اأهم عن�شر يف دفرت ال�شروط وبدونه 

قد تف�شد ال�شفقة.
ويفرت�ض بع�ض املوؤ�ش�شني اأن التقييم 
العظيم ي�شاوي دفرت �شروط رائع، يف 

حني اأن اأف�شل �شفقة لي�شت دائًما التي 
تنطوي على اأف�شل تقييم.

ويعترب التقييم العادل اأحد الرباهني 
على ذكاء رواد االأعمال، اإذ ُيك�شبهم 

)مع االأرباح( �شمعة طيبة يف املجتمع 
اال�شتثماري، مّتكنهم من بناء عالقات 

قوية مع امل�شتثمرين.
وتوفر اأرباح االأ�شهم فر�شة حل�شول 

امل�شتثمرين على عائد اإ�شايف يزيد 
زيادة تراكمية مبرور الوقت. واأي 

زيادة يف ن�شبة العوائد تزيد املبلغ الذي 
يح�شل عليه امل�شتثمرون عند ت�شفية 

ال�شركة، ويحاول غالبية املوؤ�ش�شني 

اأن ي�شلوا يف التفاو�ض اإىل و�شع 
كلمة اأرباح »غري تراكمية« يف دفرت 

ال�شروط.
 

ملكية المساهمين
متثل ملكية املوؤ�ش�شني نقطة هامة جًدا 

ينبغي مناق�شتها يف دفرت ال�شروط 
خالل املراحل املبكرة من �شفقات 

راأ�ض املال املالئكي اأو التمويل 
التاأ�شي�شي اأو راأ�ض املال املخاطر. 

وللحفاظ على تركيز املوؤ�ش�شني 
والتزامهم، يقوم امل�شتثمرون غالًبا 

بو�شع قيود على ملكية املوؤ�ش�شني، 
مثل خيار �شراء االأ�شهم؛ حيث يبداأ 

املوؤ�ش�شون بن�شبة معينة من احل�ش�ض، 
ثم يح�شلوا على احل�شة املتبقية بعد 
مدة حمددة، حتى ي�شمن امل�شتثمرون 

اأن املوؤ�ش�شني لن يرتكوا ال�شركة بعد 
وقت ق�شري.

ويف الوقت نف�شه ينبغي اأن يكون 

كيف تتفادى 
مخاطر توقيع 
دفتر الشروط؟

يعد دفتر الشروط وثيقة أساسية يجب صياغتها بعناية ألنها تساعد على تقليص الوقت والجهد 
الالزمين لوضع اللمسات األخيرة على االتفاق بين األطراف المعنية، واتفاق شراء األسهم 

والحصص، أو اتفاق االكتتاب في األسهم، إلى جانب غيرها من الوثائق الالزمة لتنفيذ الصفقة، 
كما أنه يحمي حقوق جميع األطراف ويوفر الرقابة الالزمة.

خاص Entrepreneur العربية
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دفرت ال�شروط هو مبثابة 
وثيقة للتفاو�ض بني ال�شركة 

وامل�شتثمرين، اإذ اأنه يحدد بع�ض 
ال�شروط اخلا�شة باال�شتثمار مثل 
قيمة ال�شركة املُتفق عليها، و�شعر 

ال�شهم لال�شتثمار، واحلقوق 
االقت�شادية لالأ�شهم اجلديدة 

وغريها من االأمور.
ورغم اأن دفرت ال�شروط غري 
ُملزم قانونًيا، اإال اأنه مبثابة 

ُمطط للوثائق القانونية التي 
ي�شيغها املحامون، وعادة ما 

تلتزم ال�شركة بعدم الدخول يف 
مفاو�شات مع اآخرين يف الوقت 

نف�شه.
ويحتاج كل رائد اأعمال اإىل فهم 
كيف توؤثر ال�شروط املختلفة على 
�شركته، وكيفية اإدارة التفاو�ض، 

الأن كل ال�شروط لي�شت على نف�ض 
القدر من االأهمية، لذلك ينبغي 
الرتكيز على العنا�شر التي تهم 

ال�شركة حًقا وو�شعها كاأولوية.
ورغم اأن �شركات راأ�ض املال 

املخاطر ت�شعى لبناء عالقات 
اإيجابية طويلة االأجل مع رائد 

االأعمال، اإال اأنها يف النهاية 
�شوف ت�شع ال�شروط التي ت�شب 
يف م�شلحتها، لذلك ينبغي على 

رائد االأعمال اأن يتعلم بنف�شه 
كيفية احل�شول على اأف�شل 

ال�شروط يف التفاو�ض.

الشروط األساسية 
)التقييم ونسبة 

الملكية(
يعمل تقييم ال�شركة مع كمية االأموال 
امل�شتثمرة على حتديد الن�شبة املئوية 

التي �شوف ميتلكها امل�شتثمرون اجلدد 
يف ال�شركة. ويعد ذلك اأحد اأكرث االأمور 

اأهمية يف دفرت ال�شروط، الأنه يحدد 
حجم االأموال التي يح�شل عليها كل 

م�شاهم عندما تباع ال�شركة.
وينبغي تقييم ال�شركة قبل عملية 
اال�شتثمار وبعده، من اأجل حتقيق 

اأق�شى قدر من ا�شتثمار راأ�ض املال 
عند رفع قيمة االأ�شهم. ويعد التقييم 
اأهم عن�شر يف دفرت ال�شروط وبدونه 

قد تف�شد ال�شفقة.
ويفرت�ض بع�ض املوؤ�ش�شني اأن التقييم 
العظيم ي�شاوي دفرت �شروط رائع، يف 

حني اأن اأف�شل �شفقة لي�شت دائًما التي 
تنطوي على اأف�شل تقييم.

ويعترب التقييم العادل اأحد الرباهني 
على ذكاء رواد االأعمال، اإذ ُيك�شبهم 

)مع االأرباح( �شمعة طيبة يف املجتمع 
اال�شتثماري، مّتكنهم من بناء عالقات 

قوية مع امل�شتثمرين.
وتوفر اأرباح االأ�شهم فر�شة حل�شول 

امل�شتثمرين على عائد اإ�شايف يزيد 
زيادة تراكمية مبرور الوقت. واأي 

زيادة يف ن�شبة العوائد تزيد املبلغ الذي 
يح�شل عليه امل�شتثمرون عند ت�شفية 

ال�شركة، ويحاول غالبية املوؤ�ش�شني 

اأن ي�شلوا يف التفاو�ض اإىل و�شع 
كلمة اأرباح »غري تراكمية« يف دفرت 

ال�شروط.
 

ملكية المساهمين
متثل ملكية املوؤ�ش�شني نقطة هامة جًدا 

ينبغي مناق�شتها يف دفرت ال�شروط 
خالل املراحل املبكرة من �شفقات 

راأ�ض املال املالئكي اأو التمويل 
التاأ�شي�شي اأو راأ�ض املال املخاطر. 

وللحفاظ على تركيز املوؤ�ش�شني 
والتزامهم، يقوم امل�شتثمرون غالًبا 

بو�شع قيود على ملكية املوؤ�ش�شني، 
مثل خيار �شراء االأ�شهم؛ حيث يبداأ 

املوؤ�ش�شون بن�شبة معينة من احل�ش�ض، 
ثم يح�شلوا على احل�شة املتبقية بعد 
مدة حمددة، حتى ي�شمن امل�شتثمرون 

اأن املوؤ�ش�شني لن يرتكوا ال�شركة بعد 
وقت ق�شري.

ويف الوقت نف�شه ينبغي اأن يكون 

كيف تتفادى 
مخاطر توقيع 
دفتر الشروط؟

يعد دفتر الشروط وثيقة أساسية يجب صياغتها بعناية ألنها تساعد على تقليص الوقت والجهد 
الالزمين لوضع اللمسات األخيرة على االتفاق بين األطراف المعنية، واتفاق شراء األسهم 

والحصص، أو اتفاق االكتتاب في األسهم، إلى جانب غيرها من الوثائق الالزمة لتنفيذ الصفقة، 
كما أنه يحمي حقوق جميع األطراف ويوفر الرقابة الالزمة.
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املوؤ�ش�شون حذرين اأال يكون اجلدول 
الزمني لال�شتثمار املقرتح من قبل 

امل�شتثمرين ميثل عبًئا كبرًيا على 
املوؤ�ش�شني، فعلى امل�شتثمرين اأن 

يتعاملوا باإن�شاف مع املوؤ�ش�شني مع 
وجود اآلية فعالة ملحا�شباتهم.

وتتمثل القيود ال�شائعة التي يتم و�شعها 
يف دفرت ال�شروط يف حالة راأ�ض املال 

املخاطر، يف عدم ال�شماح للموؤ�ش�شني 
ببيع اأ�شهمهم يف ال�شركة حتى خروج 

امل�شتثمرين، ورغم ذلك قد يرغب 
املوؤ�ش�شون يف بيع جزء من االأ�شهم 
لتلبية نفقاتهم ال�شخ�شية، لذلك 

ميكن اأن يتفق الطرفان خالل و�شع 
دفرت ال�شروط على اإمكانية اأن يبيع 
املوؤ�ش�شني ن�شبة معينة من ح�شتهم.

كما اأن �شرط التخارج ميثل اأحد 
االأمور الهامة عند و�شع دفرت 

ال�شروط، ويعني التزام املوؤ�ش�شني 
اأمام امل�شتثمرين باإي�شال ال�شركة 

اإىل مرحلة طرحها لالكتتاب العام 
اأو االندماج اأو عمليات االندماج 

واال�شتحواذ قبل مدة معينة، ويف حالة 
عدم حدوث ذلك يلتزم املوؤ�ش�شون 

باإعادة �شراء االأ�شهم اململوكة من قبل 
امل�شتثمرين ل�شمان توفري معدل العائد 

لهم، وال يهتم معظم رواد االأعمال 
بهذا البند اإما لثقتهم باأنهم قادرون 

على توفري مرج، اأو لظنهم اأن الوقت 
اليزال مبكًرا على ذلك.

 
مصطلحات هامة في 

دفتر الشروط
ولتوقيع دفرت ال�شروط، ينبغي 

على رائد االأعمال االإملام ببع�ض 
امل�شطلحات، على النحو التايل: -

- »Option Pool«: هو و�شيلة جلذب 
املوظفني املوهوبني ل�شركة نا�شئة، 

فاإذا قام املوظفون بفعل ما يف و�شعهم 

لطرح ال�شركة لالكتتاب العام �شوف 
يتم تعوي�شهم من خالل االأ�شهم. 

ويح�شل املوظفون الذين يلتحقون 
بالعمل يف ال�شركة مبكًرا على ن�شبة 

من االأ�شهم اأكرب من الذين يلتحقون 
بالعمل يف وقت الحق، وغالًبا ما تن�ض 

معظم دفاتر ال�شروط على اأن يتم 
تخ�شي�ض اأ�شهم من اأجل التعيينات 

يف امل�شتقبل. وتتمثل املعايري االأ�شا�شية 
ملعظم دفاتر ال�شروط يف ح�شاب الـ 

“Option Pool” قبل عملية اال�شتثمار.

 - :”Liquidation Preference« -
ي�شري هذا امل�شطلح اإىل اختيار اأف�شل 

ت�شفية لل�شركة من خالل حماية 
االأ�شهم املمتازة من انخفا�ض ال�شعر. 

فامل�شتثمرون �شوف يف�شلون بالطبع 
جناح ال�شركة وزيادة �شعر االأ�شهم، 

لكن يف حالة اإذا مل تبلي ال�شركة 
بالًء ح�شًنا يف ال�شوق، فاإن اأف�شل 

ت�شفية متنحهم اأمل يف عدم فقدان 
كل االأموال، وتتمثل اأف�شل ت�شفية 

يف اأحقية حاملي االأ�شهم املمتازة يف 
احل�شول على مبلغ يعادل ما قاموا 

با�شتثماره يف البداية قبل االآخرين، اأي 
ميكن حلاملي االأ�شهم املمتازة حتويل 
االأ�شهم اإىل نقود وفًقا للن�شبة املئوية 

التي ميتلكونها يف ال�شركة.
 Participation« حقوق امل�شاهمة -

Rights«:- ي�شمح هذا ال�شرط 

حلاملي االأ�شهم املمتازة باحل�شول 
على اأموالهم قبل اأي �شخ�ض اآخر، 
وامل�شاركة الكاملة بالتنا�شب يف اأي 

عائدات متبقية، فعلى �شبيل املثال اإذا 
كان لدى حاملي االأ�شهم ت�شفية بقيمة 
500 األف دوالر مع حقوق م�شاهمة تبلغ 

%40 من جدول القيمة، فاإذا مت بيع 

ال�شركة بقيمة مليون دوالر، يح�شل 
حاملو االأ�شهم املمتازة على 500 األف 

دوالر اأواًل، ثم يح�شلون على ن�شبة 
%40 من الـ 500 األف دوالر املتبقية، 

مما ميثل 700 األف دوالر، وال يتبقى 
للم�شاهمني امل�شاركني �شوى 300 األف 
دوالر فقط. واأف�شل تفاو�ض ميكن اأن 
يح�شل عليه املوؤ�ش�شون هو عدم و�شع 
حقوق م�شاهمة �شمن ال�شروط، واإذا 

�شمم امل�شتثمرون على ذلك، ميكن 
الو�شول اإىل حل و�شط يتمثل يف و�شع 

حد اأق�شى لقيمة امل�شاهمة.

- التوقيع: هو توقيع دفرت ال�شروط 
فقط، وال تعترب ال�شفقة منتهية اإال 

بعدما يح�شل رائد االأعمال على 
االأموال، بينما يتمثل انتهاء التمويل يف 

اإغالق اجلولة.
 :Representations االإقرارات - 
- هي التعهدات التي يعطيها رائد 

االأعمال للم�شتثمرين لدعم االأفكار 
التي يقّدمونها. ويحظى امل�شتثمرون 

بحقوق مالية جتاه املوؤ�ش�شني اإذا 
اأ�شاوؤوا متثيل ال�شركة، وتكون املطالبة 
وقتها من ال�شركة، وال ميكن اأن تفوق 
تلك املطالبة مبلغ اال�شتثمار االأ�شلي. 

ومن االأف�شل ذكر ذلك يف دفرت 
ال�شروط.

- ال�شمانات Warrants: - وهي 
عبارة عن اأ�شهم اأو اأموال نقدية ُتعطى 

ل�شركة اال�شتثمار املخاطر يف حال 
حققت ال�شركة اأرقامًا ونتائج اإيجابية.

 Pre-emption حقوق ال�شفعة -
rights: - ت�شمح للم�شتثمرين يف 

ال�شركة ب�شراء ح�شة م�شاهم اآخر 

بالقيمة نف�شها التي حددوها �شابقًا 
قبل ت�شويقها مل�شتثمرين اآخرين من 

خارج ال�شركة.
Tag- حقوق االرتباط عند البيع -

along rights وحقوق االإلزام بالبيع 

Drag-along rights: - حتمي هذه 

احلقوق كافة امل�شاهمني من امل�شاهم 
يف حالة رف�شه بيع اأ�شهمه يف �شفقة 
ا�شتحواذ اأو يحاول اإيقاف ال�شفقة، 

كما جُترب �شغار امل�شتثمرين على 
بيع اأ�شهمهم بقيمة اأقل اأحياًنا من 

تقديراتهم.
 Rights and احلقوق وال�شروط -

Covenants: - يلجاأ اإليها امل�شتثمرون 

ملنع رائد االأعمال من اإطالق �شركة 
مناف�شة.

- تخويل احلق- Vesting: يلجاأ اإليها 
امل�شتثمرون حلماية ا�شتثماراتهم من 
خالل منع االأ�شهم من اأن تكون قابلة 

للممار�شة اإال بعد فرتة زمنية حمددة، 
واإذا ترك املوؤ�ش�ض العمل، تعود اأ�شهمه 

اإىل ال�شركة.
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املوؤ�ش�شون حذرين اأال يكون اجلدول 
الزمني لال�شتثمار املقرتح من قبل 

امل�شتثمرين ميثل عبًئا كبرًيا على 
املوؤ�ش�شني، فعلى امل�شتثمرين اأن 

يتعاملوا باإن�شاف مع املوؤ�ش�شني مع 
وجود اآلية فعالة ملحا�شباتهم.

وتتمثل القيود ال�شائعة التي يتم و�شعها 
يف دفرت ال�شروط يف حالة راأ�ض املال 

املخاطر، يف عدم ال�شماح للموؤ�ش�شني 
ببيع اأ�شهمهم يف ال�شركة حتى خروج 

امل�شتثمرين، ورغم ذلك قد يرغب 
املوؤ�ش�شون يف بيع جزء من االأ�شهم 
لتلبية نفقاتهم ال�شخ�شية، لذلك 

ميكن اأن يتفق الطرفان خالل و�شع 
دفرت ال�شروط على اإمكانية اأن يبيع 
املوؤ�ش�شني ن�شبة معينة من ح�شتهم.

كما اأن �شرط التخارج ميثل اأحد 
االأمور الهامة عند و�شع دفرت 

ال�شروط، ويعني التزام املوؤ�ش�شني 
اأمام امل�شتثمرين باإي�شال ال�شركة 

اإىل مرحلة طرحها لالكتتاب العام 
اأو االندماج اأو عمليات االندماج 

واال�شتحواذ قبل مدة معينة، ويف حالة 
عدم حدوث ذلك يلتزم املوؤ�ش�شون 

باإعادة �شراء االأ�شهم اململوكة من قبل 
امل�شتثمرين ل�شمان توفري معدل العائد 

لهم، وال يهتم معظم رواد االأعمال 
بهذا البند اإما لثقتهم باأنهم قادرون 

على توفري مرج، اأو لظنهم اأن الوقت 
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مصطلحات هامة في 

دفتر الشروط
ولتوقيع دفرت ال�شروط، ينبغي 

على رائد االأعمال االإملام ببع�ض 
امل�شطلحات، على النحو التايل: -

- »Option Pool«: هو و�شيلة جلذب 
املوظفني املوهوبني ل�شركة نا�شئة، 
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االأ�شهم اإىل نقود وفًقا للن�شبة املئوية 

التي ميتلكونها يف ال�شركة.
 Participation« حقوق امل�شاهمة -

Rights«:- ي�شمح هذا ال�شرط 

حلاملي االأ�شهم املمتازة باحل�شول 
على اأموالهم قبل اأي �شخ�ض اآخر، 
وامل�شاركة الكاملة بالتنا�شب يف اأي 

عائدات متبقية، فعلى �شبيل املثال اإذا 
كان لدى حاملي االأ�شهم ت�شفية بقيمة 
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دوالر اأواًل، ثم يح�شلون على ن�شبة 
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بعدما يح�شل رائد االأعمال على 
االأموال، بينما يتمثل انتهاء التمويل يف 
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بحقوق مالية جتاه املوؤ�ش�شني اإذا 
اأ�شاوؤوا متثيل ال�شركة، وتكون املطالبة 
وقتها من ال�شركة، وال ميكن اأن تفوق 
تلك املطالبة مبلغ اال�شتثمار االأ�شلي. 

ومن االأف�شل ذكر ذلك يف دفرت 
ال�شروط.

- ال�شمانات Warrants: - وهي 
عبارة عن اأ�شهم اأو اأموال نقدية ُتعطى 

ل�شركة اال�شتثمار املخاطر يف حال 
حققت ال�شركة اأرقامًا ونتائج اإيجابية.

 Pre-emption حقوق ال�شفعة -
rights: - ت�شمح للم�شتثمرين يف 

ال�شركة ب�شراء ح�شة م�شاهم اآخر 

بالقيمة نف�شها التي حددوها �شابقًا 
قبل ت�شويقها مل�شتثمرين اآخرين من 

خارج ال�شركة.
Tag- حقوق االرتباط عند البيع -

along rights وحقوق االإلزام بالبيع 

Drag-along rights: - حتمي هذه 

احلقوق كافة امل�شاهمني من امل�شاهم 
يف حالة رف�شه بيع اأ�شهمه يف �شفقة 
ا�شتحواذ اأو يحاول اإيقاف ال�شفقة، 

كما جُترب �شغار امل�شتثمرين على 
بيع اأ�شهمهم بقيمة اأقل اأحياًنا من 

تقديراتهم.
 Rights and احلقوق وال�شروط -

Covenants: - يلجاأ اإليها امل�شتثمرون 

ملنع رائد االأعمال من اإطالق �شركة 
مناف�شة.

- تخويل احلق- Vesting: يلجاأ اإليها 
امل�شتثمرون حلماية ا�شتثماراتهم من 
خالل منع االأ�شهم من اأن تكون قابلة 

للممار�شة اإال بعد فرتة زمنية حمددة، 
واإذا ترك املوؤ�ش�ض العمل، تعود اأ�شهمه 

اإىل ال�شركة.
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منا�سبة هذا الكالم تلك الهجمة 
»اال�ستعمارية » ال�سر�سة لال�ستحواذ 

على �سوق التجارة االإلكرتونية يف 
املنطقة. الهجمة التي بداأها غوغل 

وفي�س بوك، وكل املواقع والتطبيقات 
الرديفة التي انت�سرت كالفطر.  وها 
هي امازون تفتتح اأوىل م�ستعمراتها 

يف ال�سرق، بعد ا�ستحواذها على 
�سوق دوت كوم. هذا اال�ستحواذ الذي 

نتحدث عنه جميعًا باأنه انت�سار 
ل�سركة عربية ا�ستطاعت لفت انتباه 

واهتمام �سركة عاملية عمالقة. 
هناك من يقول اأن العامل اليوم ال هوية 

له، واأن ع�سر التكنولوجيا نقل العامل 
اإىل ع�سر القرية الواحدة، فهو ع�سر 

مفتوح ومن�سجم يف م�سلحة واحدة. 

هذ الفكرة ت�سيطر اإىل الدرجة التي 
ينظر فيها اجلميع على حتقيق اأرباح 
يف �سفقة ا�ستحواذ على اأنه انت�سار، 

متنا�سني اأن املنطقة مل تبتكر اأي 
مفهوم تقني اأو ت�سويقي طوال فرتة ما 

بعد ثورة التكنولوجيا، واكتفت بن�سخ 
وتكرار التجارب واالبتكارات الغربية 

يف كل املجاالت. و�سوق دوت كوم نف�سه 
ما هو اإال ن�سخ )فوتو كوبي( عما هو 

موجود. 
ت�سود اليوم يف العامل وخا�سة يف 

منطقتنا مفاهيم النتائج وحتقيق 
االأرباح، وينظر اإىل ذلك مف�ساًل على 
قيا�س ال�سركات واالأفراد، كم حققت 

تلك ال�سركة هذا العام وكم ربح فالن 
من تلك ال�سفقة.

من حيث املبداأ، لي�س خطاأ اأن نربح، 
ولكن املالحظة التي ميكن تعميمها 

على كل ما هو �سائد اليوم عندنا هو 
غياب التفكري اال�سرتاتيجي وافتقارنا 

للهوية التي جتعل منا كيان اأو قوة 
اقت�سادية قادرة على حماية النمو 
امل�ستدام وتخفيف تبعيتنا للكيانات 

االقت�سادية االأخرى. 
 اإن التهليل والت�سفيق ل�سيطرة 

وا�ستحواذ ال�سركات العاملية الكربى 
على �سركاتنا ال�سغرية ما هو اإال 

�سورة لغياب اال�سرتاتيجية والهوية 
و�سيق االأفق الذي حتدثنا عنه.

ومبنا�سبة حديثنا هنا عن �سفقة 
اأمازون واال�ستحواذ على �سوق 

دوت كوم، ال ندري ملاذا مل يبادر 

كل دوالر 
في السوق 

الرقمي 
العربي 

كلنا سمعنا عن االستعمار وقرأنا عنه في الكتب، وتوهمنا أننا دخلنا 
زمن االستقالل. بينما وشيئًا فشيئًا كانت تجري سرقتنا والسيطرة على 

أسواقنا وعقولنا وسلوكنا وثقافتنا، فكل دوالر يطير في هواء اإلنترنت 
العربي مصيره شبكة شركات اإلنترنت الغربية العمالقة.

خاص Entrepreneur العربية

مصيره محفظة 
غوغل وأخواتها

>>
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ومبنا�سبة حديثنا هنا عن �سفقة 
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اأ�سحاب االأموال والرثوات التي ال 
حت�سى يف منطقتنا لالإبقاء على 

�سوق دوت كوم �سمن حظريتنا 
الفقرية. با�ستثناء حماولة خجولة 

من اعمار لل�سيافة. 
نحن نخ�سر الف�ساء االفرتا�سي 

العربي الذي �ُسرق منا و�سيطرت عليه 
�سركات العامل الغربية مثل غوغل 

واأخواتها.  من ل�سركات التكنولوجيا 
متعددة اجلن�سية. 

على م�ستوى املنطقة، ويف غياب 
�سركات عربية قوية يف عامل الديجتال، 

مل يعد بو�سع اأي �سركة اإعالم عربية 
احل�سول �سوى على ح�سة �سئيلة من 

�سوق اإعالين يفوق حجمه 4 مليار 
دوالر. فح�سة كل الالعبني ال�سغار 

يف املنطقة ال تتجاوز 200 مليون دوالر 
�سنويًا من هذه ال�سوق. ومعظم هذه 

احل�سة تذهب اإىل جيبة غوغل وفي�س 
بوك وامازون. 

تذكروا اأننا هللنا وفر حنا ودبجنا 
املقاالت بعد بيع �سوق دوت كوم، 

وباأن �سركة جتارة الكرتونية عربية 
اأثارت اهتمام �سركة امازون 

وا�ستولت عليها مقابل 600 مليون 
دوالر! 

هذه الـ 600 مليون دوالر �ستكون 
مقدمة لال�ستيالء على كل حجم 

التجارة االإلكرتونية يف املنطقة اإىل 
االأبد. فمن هو اخلا�سر؟ 

نحن معروفون باإ�ساعة الفر�س، 
اأ�سعنا الفر�س مرات كثرية، اأ�سعناها 

يوم ُعر�ست قناة CNN للبيع قبل 
حرب العراق وتردد وقتها اأن م�سرتون 

عرب فكروا باحل�سول على اأ�سهم 
اأغلبية فيها، ولكن ذلك مل يح�سل 

ب�سبب افتقار م�ستثمرينا للروؤية 
اال�سرتاتيجية.

كل دول العامل حاولت وحتاول بناء 
كيانات ولوبيات �سغط لتحقيق 

م�ساحلها. 
اإن اإ�ساعة فر�سة بقاء �سوق دوت كوم 

ك�سركة عربية �سيكون تكرارًا ل�سياع 
فر�سة �سراء قناة CNN اأو فر�سة 
�سراء �سركات الطاقة املتجددة اأو 

�سركات الطاقة القدمية لي�ست م�سكلة، 
فيما لوكان لدينا خطط بديلة، ولكننا 
ال منلك تلك اخلطط، بل على العك�س 

لقد بددنا كل عوائد الرثوات التي 
تنعمنا بها طوال املائة عام املا�سية. 

ومل ننجح يف بناء قاعدة علمية اأو 
اقت�سادية.  

تفكير استراتيجي  
دعونا نت�ساءل يف هذا ال�سياق عن 

خطوة يف منتهى الذكاء عندما قام 
موؤ�س�س ومالك موقع اأمازون جيف 

بيزو�س موؤخرًا ب�سراء �سحيفة 
الوا�سنطن بو�ست االأمريكية ذائعة 

ال�سيت مببلغ 250 مليون دوالر. 
جيف بيزو�س اال�سرتاتيجي والذي 

يبلغ من العمر 49 عامًا كان قد اأطلق 
اأمازون عام 2000 هو لي�س مديرًا 

تنفيذيًا ل�سركة ربحية وح�سب، بل هو 
 ،libertarian نا�سط �سيا�سّي من تيار
ا�سافة اىل اأنه ميلك اأ�سواًل يف تويرت. 

ويطمح لتنويع ا�ستثماراته وتكاملها. 
دخول امللياردير بيزو�س اإىل عامل 

ال�سحافة واالإعالم بهذه القوة 
يعني �سيئًا مثريًا يف عامل ال�سيا�سة، 

فالوا�سنطن بو�ست هي االأكرث رواجًا يف 
العا�سمة االأمريكية وا�سنطن دي �سي 

والتي يطبع منها يوميًا مليون ن�سخة 
قادرة على تغيري الراأي العام االأمريكي 

والدويل على حّد �سواء، اأ�سبحت 
اليوم يف يد �ساب من الرياديني 

بعيدًا عن عائلة جراهام التي كانت 
متلك ال�سحيفة، وهذا يعني انتقال 

ال�سحافة اإىل م�ستوى اآخر بعيدًا 
عن العائالت الكبرية وا�سعة النفوذ 

واملتحكمة لعقود يف هذا العامل.
ويعّد انتقال الوا�سنطن بو�ست اإىل يد 
بيزو�س انتقااًل من امل�ستوى التقليدي 

الذي عا�سته ال�سحافة لعقود اإىل 
عامل اأكرث تقنية وحداثة يواكب �سرعة 

االأخبار التي نعي�س بف�سل و�سائل 
التوا�سل االجتماعي واالأجهزة الذكية، 

تقدر خسائر الدول من التهرب الضريبي لشركات 
التكنولوجيا العمالقة بحوالي 22 تريليون دوالر. 

وفي السنوات األخيرة تعملقت جوجل وفيسبوك 
وأمازون، ولم يعد يقتصر دورها على تقديم 

خدمات التجارة اإللكترونية العادية بل تعداها 
إلى القطاع اإلعالمي واإلعالني، وتتجه الحتكار 
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اأ�سحاب االأموال والرثوات التي ال 
حت�سى يف منطقتنا لالإبقاء على 

�سوق دوت كوم �سمن حظريتنا 
الفقرية. با�ستثناء حماولة خجولة 

من اعمار لل�سيافة. 
نحن نخ�سر الف�ساء االفرتا�سي 

العربي الذي �ُسرق منا و�سيطرت عليه 
�سركات العامل الغربية مثل غوغل 

واأخواتها.  من ل�سركات التكنولوجيا 
متعددة اجلن�سية. 

على م�ستوى املنطقة، ويف غياب 
�سركات عربية قوية يف عامل الديجتال، 

مل يعد بو�سع اأي �سركة اإعالم عربية 
احل�سول �سوى على ح�سة �سئيلة من 

�سوق اإعالين يفوق حجمه 4 مليار 
دوالر. فح�سة كل الالعبني ال�سغار 

يف املنطقة ال تتجاوز 200 مليون دوالر 
�سنويًا من هذه ال�سوق. ومعظم هذه 

احل�سة تذهب اإىل جيبة غوغل وفي�س 
بوك وامازون. 

تذكروا اأننا هللنا وفر حنا ودبجنا 
املقاالت بعد بيع �سوق دوت كوم، 

وباأن �سركة جتارة الكرتونية عربية 
اأثارت اهتمام �سركة امازون 

وا�ستولت عليها مقابل 600 مليون 
دوالر! 

هذه الـ 600 مليون دوالر �ستكون 
مقدمة لال�ستيالء على كل حجم 

التجارة االإلكرتونية يف املنطقة اإىل 
االأبد. فمن هو اخلا�سر؟ 

نحن معروفون باإ�ساعة الفر�س، 
اأ�سعنا الفر�س مرات كثرية، اأ�سعناها 

يوم ُعر�ست قناة CNN للبيع قبل 
حرب العراق وتردد وقتها اأن م�سرتون 

عرب فكروا باحل�سول على اأ�سهم 
اأغلبية فيها، ولكن ذلك مل يح�سل 

ب�سبب افتقار م�ستثمرينا للروؤية 
اال�سرتاتيجية.

كل دول العامل حاولت وحتاول بناء 
كيانات ولوبيات �سغط لتحقيق 

م�ساحلها. 
اإن اإ�ساعة فر�سة بقاء �سوق دوت كوم 

ك�سركة عربية �سيكون تكرارًا ل�سياع 
فر�سة �سراء قناة CNN اأو فر�سة 
�سراء �سركات الطاقة املتجددة اأو 

�سركات الطاقة القدمية لي�ست م�سكلة، 
فيما لوكان لدينا خطط بديلة، ولكننا 
ال منلك تلك اخلطط، بل على العك�س 

لقد بددنا كل عوائد الرثوات التي 
تنعمنا بها طوال املائة عام املا�سية. 

ومل ننجح يف بناء قاعدة علمية اأو 
اقت�سادية.  

تفكير استراتيجي  
دعونا نت�ساءل يف هذا ال�سياق عن 

خطوة يف منتهى الذكاء عندما قام 
موؤ�س�س ومالك موقع اأمازون جيف 

بيزو�س موؤخرًا ب�سراء �سحيفة 
الوا�سنطن بو�ست االأمريكية ذائعة 

ال�سيت مببلغ 250 مليون دوالر. 
جيف بيزو�س اال�سرتاتيجي والذي 

يبلغ من العمر 49 عامًا كان قد اأطلق 
اأمازون عام 2000 هو لي�س مديرًا 

تنفيذيًا ل�سركة ربحية وح�سب، بل هو 
 ،libertarian نا�سط �سيا�سّي من تيار
ا�سافة اىل اأنه ميلك اأ�سواًل يف تويرت. 

ويطمح لتنويع ا�ستثماراته وتكاملها. 
دخول امللياردير بيزو�س اإىل عامل 

ال�سحافة واالإعالم بهذه القوة 
يعني �سيئًا مثريًا يف عامل ال�سيا�سة، 

فالوا�سنطن بو�ست هي االأكرث رواجًا يف 
العا�سمة االأمريكية وا�سنطن دي �سي 

والتي يطبع منها يوميًا مليون ن�سخة 
قادرة على تغيري الراأي العام االأمريكي 

والدويل على حّد �سواء، اأ�سبحت 
اليوم يف يد �ساب من الرياديني 

بعيدًا عن عائلة جراهام التي كانت 
متلك ال�سحيفة، وهذا يعني انتقال 

ال�سحافة اإىل م�ستوى اآخر بعيدًا 
عن العائالت الكبرية وا�سعة النفوذ 

واملتحكمة لعقود يف هذا العامل.
ويعّد انتقال الوا�سنطن بو�ست اإىل يد 
بيزو�س انتقااًل من امل�ستوى التقليدي 

الذي عا�سته ال�سحافة لعقود اإىل 
عامل اأكرث تقنية وحداثة يواكب �سرعة 

االأخبار التي نعي�س بف�سل و�سائل 
التوا�سل االجتماعي واالأجهزة الذكية، 

تقدر خسائر الدول من التهرب الضريبي لشركات 
التكنولوجيا العمالقة بحوالي 22 تريليون دوالر. 

وفي السنوات األخيرة تعملقت جوجل وفيسبوك 
وأمازون، ولم يعد يقتصر دورها على تقديم 
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اإ�سافة اإىل اخلربة التي عا�سها بيزو�س 
يف اأمازون ونقل خاللها عامل بيع 

الكتب اإىل مراحل مل نكن نتخيلها من 
قبل والتي قد تنعك�س على هذا العامل. 

هذا بال�سبط ما نتحدث عنه، اأن 
يكون لدينا رّواد اأعمال ا�سرتاتيجيون، 

ال يكتفون بال�سفقات ق�سرية 
االأجل، واخلروج من دائرة التاأثري، 

كما يفعل معظم اأ�سحاب االأعمال 
عندنا، الذي اأقل ما يقال عنهم اأنهم 
ق�سريوا النظر. ويبدون ثرواتهم يف 
العقار واالأ�سول الثابتة، بينما العامل 
واحل�سارة ي�سري بعك�س هذا االجتاه 

متامًا.  

سيطرة غوغل وفيس 
بوك 

يف تقرير مهم ن�سرته اليوم ال�سابع 
امل�سرية نبهت فيه اإىل خطورة �سيطرة 
�سركات من مثل غوغل وفي�سبوك على 

اأ�سواق االنرتنت العربية والعاملية، 
وبح�سب اجلريدة، فقد بداأت دول 

العامل موؤخرًا بالتنبه لعمليات التهرب 
ال�سريبية وعمليات تهريب االأموال 

التي تقوم بها ال�سركات التكنولوجيا 
العمالقة وذلك عرب جلوئها اإىل 
مالذات �سريبية اآمنة وتاأ�سي�س 

�سركاتها هناك، االأمر الذي ي�سهل 
عليها التهرب ال�سريبي. وتكثف 

الدول جهودها ملواجهة ذلك خا�سة 
بعد ك�سف اأكرب ق�سية تهرب �سريبي 

من خالل هذه املالذات وهو ما 
عرف اإعالميًا بق�سية وثائق بنما. 
حيث يت�سبب هذا التهرب بخ�سائر 

هائلة للدول النامية التي تخرج 
منها مليارات الدوالرات �سنويًا عرب 
ال�سركات العمالقة. وتقدر خ�سائر 
الدول من هذا التهرب بحوايل 22 

تريليون دوالر. ويف ال�سنوات االأخرية 
تعملقت هذه ال�سركات ومل يعد يقت�سر 

دورها على تقدمي خدمات التجارة 
االإليكرتونية العادية بل تعداها اإىل 
القطاع االإعالمي واالإعالين وتتجه 

الحتكار ال�سحف االإلكرتونية والواقع 

االفرتا�سي االإعالمي. الذي ميلك 
امكانات اإعالنية هائلة. وتهدف 

غوغل وفي�سبوك وامازون من وراء 
ذلك بالطبع اإىل ال�سيطرة على اجلزء 

االأكرب من الكعكة االإعالنية العاملية. 
مع ما لذلك من انعكا�سات �سلبية 

على ال�سركات االإعالنية واالإعالمية 
الوطنية، حيث من املتوقع افال�سها 

وعجزها عن اال�ستمرار.   
ونحن ندعو اإىل اإخ�ساع ن�ساط 

االإعالنات التي تقدمها جوجل وفي�س 
بوك للمعلنيني ل�سرائب القيمة 

امل�سافة، واإخ�ساع كافة اخلدمات التي 

تقدم الكرتونيًا لل�سريبة. للحد من 
�سيطرتها وم�ساندة لل�سركات الوطنية.  

تجارتنا اإللكترونية
وفق اأحدث تقرير عن التجارة 

االإلكرتونية اأ�سدرته �سركة بيفورت عن 
حالة املدفوعات 2016 والذي ير�سد 

قطاع التجارة االإلكرتونية واملدفوعات 
يف العامل العربي. جند ما يلي:

ن�سرت بيفورت نتائج ا�ستطالع الراأي 
حول الت�سوق االإلكرتوين يف العامل 

العربي، اأنواع املنتجات االأكرث �سراءًا 
وطرق الدفع واالأمان واخل�سو�سية. 

وهناك ا�ستعرا�س للتحديات التي 
تواجه التجارة االإلكرتونية عربيًا من 

حيث االإخفاق يف ا�ستخدام اأنظمة 
احلماية وم�ساكل بطاقات االئتمان 

واملخاطر امل�ساحبة للعمل والثقة 
والدفع عرب االأجهزة املحمولة.

�سنمر �سريعًا هنا على اأبرز فقرات 
التقرير الذي ميكنكم حتميله بالكامل 

من موقعه كملف PDF متاح باللغة 
العربية ومدعم بالر�سوم البيانية، 

واأي�سًا الدخول اإىل موقع التقرير الذي 
يعر�س املوؤ�سرات ب�سورة تفاعلية.

تفاصيل
يدلل التقرير على الروح اال�ستهالكية 

وغياب االإبداع يف مو�سوع التجارة 
االإلكرتونية العربية، فقد تو�سعت هذه 

ال�سوق التي تقودها ال�سعودية بن�سبة 
%23.3 وكذلك حققت االإمارات 

وم�سر منوًا كبريًا وبعدها جاءت لبنان 
وقطر.

التجارة االإلكرتونية يف ال�سعودية تندفع 
باالعتماد اأكرث على حجوزات تذاكر 

الطريان بينما م�سر واالإمارات يف 
الرتفيه وكان النمو يف قطاع الطريان 
يف لبنان والكويت وقطر مبعدالت اأقل.

بلغ حجم �سوق التجارة االإلكرتونية 
ال�سعودي العام املا�سي 2.25 مليار 
دوالر مرتفعًا عن �سابقه 1.5 مليار 

دوالر. وكان حجم �سوق اخلطوط 

اجلوية 2.67 مليار دوالر بينما حجم 
�سوق ال�سفر عمومًا 1.55 مليار دوالر 

وحتى �سوق الرتفيه ارتفع بن�سبة جيدة 
لكنه ال ميثل اأرقام كبرية اأمام باقي 

القطاعات.
من املتوقع اأن ت�سهد منطقة ال�سرق 

االأو�سط منوًا اإيجابيًا مع مرور الوقت 
وحتى العام 2020، خ�سو�سا يف 

اململكة العربية ال�سعودية واالإمارات 
العربية املتحدة وم�سر. ومع دخول 

املزيد من االأ�سخا�س يف عامل 
االنرتنت، فاإنه من املتوقع اأن ت�سهد 
ال�سعودية معدالت منو مرتفعة، اأما 

بالن�سبة للدول االأ�سغر حجمًا من 
مثل لبنان وقطر فاإنها �ست�سهد منوًا 

متو�سطًا.
والنمو يف كل من اململكة العربية 

ال�سعودية وم�سر �سياأتي غالبًا من 
قطاعي الطريان والتجارة االإلكرتونية 

املتزايدة يف االنت�سار. كما اأن قطاع 
الرتفيه والفعاليات يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة �سوف ينمو اأكرث من 

اأي قطاع اآخر يف املنطقة ب�سبب اإك�سبو 
.2020

ارتفع معدل ون�سبة القبول يف منطقة 
ال�سرق االأو�سط ب�سكل هائل يف 2015. 

�سهدت م�سر اأكرب حت�سن لها يف 
قطاع التجارة االإلكرتونية حيث ارتفع 
بن�سبة % 16 عن العام املا�سي. وهذا 

ي�سري اإىل اأمر اإيجابي باأن النا�س يف 

م�سر باتوا اأكرث راحة وتقبال العتماد 
خدمات التجارة االإلكرتونية يف 

حياتهم اليومية.

ديموغرافيًا
يرّكز التقرير يف درا�سة اأ�سواق 

االإمارات، ال�سعودية، م�سر، الكويت، 
لبنان، االأردن وقطر. يالحظ اأن 
ا�ستخدام االإنرتنت عرب الهواتف 

الذكية هو االأكرث انت�سارًا يف ال�سعودية، 
بينما يف م�سر فاإن ثالثة اأرباع 

امل�سرتين عرب االإنرتنت يعتمدون على 
اأجهزة الكمبيوتر والتزال بطاقات 

االئتمان عائق اأمام ال�سراء من 
االإنرتنت لـ %40 من امل�سرتين. يوا�سل 

عدد ال�سكان الكلي يف العامل العربي 
بالنمو 2.1%.

عدد م�ستخدمي االنرتنت م�ستمر يف 
النمو ال�سريع بن�سبة ت�سل اإىل 13.1% 

يف العام ال�سابق”
ما زالت م�سر حتتل املركز االأول 
يف كونها �سوق االأنرتنت االأكرب يف 

هللنا وفر حنا ودبجنا المقاالت بعد بيع سوق 
دوت كوم، وبأن شركة تجارة إلكترونية عربية 

أثارت اهتمام شركة امازون واستولت عليها 
مقابل 600 مليون دوالر!  هذه الـ 600 مليون دوالر 

ستكون مقدمة لالستيالء على كل حجم التجارة 
اإللكترونية في المنطقة إلى األبد. فمن هو 

الخاسر؟ 

>>

2627 april 2017    EntrEprEnEurEntrEprEnEur    april 2017

قيادة



اإ�سافة اإىل اخلربة التي عا�سها بيزو�س 
يف اأمازون ونقل خاللها عامل بيع 

الكتب اإىل مراحل مل نكن نتخيلها من 
قبل والتي قد تنعك�س على هذا العامل. 

هذا بال�سبط ما نتحدث عنه، اأن 
يكون لدينا رّواد اأعمال ا�سرتاتيجيون، 

ال يكتفون بال�سفقات ق�سرية 
االأجل، واخلروج من دائرة التاأثري، 

كما يفعل معظم اأ�سحاب االأعمال 
عندنا، الذي اأقل ما يقال عنهم اأنهم 
ق�سريوا النظر. ويبدون ثرواتهم يف 
العقار واالأ�سول الثابتة، بينما العامل 
واحل�سارة ي�سري بعك�س هذا االجتاه 

متامًا.  

سيطرة غوغل وفيس 
بوك 

يف تقرير مهم ن�سرته اليوم ال�سابع 
امل�سرية نبهت فيه اإىل خطورة �سيطرة 
�سركات من مثل غوغل وفي�سبوك على 

اأ�سواق االنرتنت العربية والعاملية، 
وبح�سب اجلريدة، فقد بداأت دول 

العامل موؤخرًا بالتنبه لعمليات التهرب 
ال�سريبية وعمليات تهريب االأموال 

التي تقوم بها ال�سركات التكنولوجيا 
العمالقة وذلك عرب جلوئها اإىل 
مالذات �سريبية اآمنة وتاأ�سي�س 

�سركاتها هناك، االأمر الذي ي�سهل 
عليها التهرب ال�سريبي. وتكثف 

الدول جهودها ملواجهة ذلك خا�سة 
بعد ك�سف اأكرب ق�سية تهرب �سريبي 

من خالل هذه املالذات وهو ما 
عرف اإعالميًا بق�سية وثائق بنما. 
حيث يت�سبب هذا التهرب بخ�سائر 

هائلة للدول النامية التي تخرج 
منها مليارات الدوالرات �سنويًا عرب 
ال�سركات العمالقة. وتقدر خ�سائر 
الدول من هذا التهرب بحوايل 22 

تريليون دوالر. ويف ال�سنوات االأخرية 
تعملقت هذه ال�سركات ومل يعد يقت�سر 

دورها على تقدمي خدمات التجارة 
االإليكرتونية العادية بل تعداها اإىل 
القطاع االإعالمي واالإعالين وتتجه 

الحتكار ال�سحف االإلكرتونية والواقع 

االفرتا�سي االإعالمي. الذي ميلك 
امكانات اإعالنية هائلة. وتهدف 

غوغل وفي�سبوك وامازون من وراء 
ذلك بالطبع اإىل ال�سيطرة على اجلزء 

االأكرب من الكعكة االإعالنية العاملية. 
مع ما لذلك من انعكا�سات �سلبية 

على ال�سركات االإعالنية واالإعالمية 
الوطنية، حيث من املتوقع افال�سها 

وعجزها عن اال�ستمرار.   
ونحن ندعو اإىل اإخ�ساع ن�ساط 

االإعالنات التي تقدمها جوجل وفي�س 
بوك للمعلنيني ل�سرائب القيمة 

امل�سافة، واإخ�ساع كافة اخلدمات التي 

تقدم الكرتونيًا لل�سريبة. للحد من 
�سيطرتها وم�ساندة لل�سركات الوطنية.  

تجارتنا اإللكترونية
وفق اأحدث تقرير عن التجارة 

االإلكرتونية اأ�سدرته �سركة بيفورت عن 
حالة املدفوعات 2016 والذي ير�سد 

قطاع التجارة االإلكرتونية واملدفوعات 
يف العامل العربي. جند ما يلي:

ن�سرت بيفورت نتائج ا�ستطالع الراأي 
حول الت�سوق االإلكرتوين يف العامل 

العربي، اأنواع املنتجات االأكرث �سراءًا 
وطرق الدفع واالأمان واخل�سو�سية. 

وهناك ا�ستعرا�س للتحديات التي 
تواجه التجارة االإلكرتونية عربيًا من 

حيث االإخفاق يف ا�ستخدام اأنظمة 
احلماية وم�ساكل بطاقات االئتمان 

واملخاطر امل�ساحبة للعمل والثقة 
والدفع عرب االأجهزة املحمولة.

�سنمر �سريعًا هنا على اأبرز فقرات 
التقرير الذي ميكنكم حتميله بالكامل 

من موقعه كملف PDF متاح باللغة 
العربية ومدعم بالر�سوم البيانية، 

واأي�سًا الدخول اإىل موقع التقرير الذي 
يعر�س املوؤ�سرات ب�سورة تفاعلية.

تفاصيل
يدلل التقرير على الروح اال�ستهالكية 

وغياب االإبداع يف مو�سوع التجارة 
االإلكرتونية العربية، فقد تو�سعت هذه 

ال�سوق التي تقودها ال�سعودية بن�سبة 
%23.3 وكذلك حققت االإمارات 

وم�سر منوًا كبريًا وبعدها جاءت لبنان 
وقطر.

التجارة االإلكرتونية يف ال�سعودية تندفع 
باالعتماد اأكرث على حجوزات تذاكر 

الطريان بينما م�سر واالإمارات يف 
الرتفيه وكان النمو يف قطاع الطريان 
يف لبنان والكويت وقطر مبعدالت اأقل.

بلغ حجم �سوق التجارة االإلكرتونية 
ال�سعودي العام املا�سي 2.25 مليار 
دوالر مرتفعًا عن �سابقه 1.5 مليار 

دوالر. وكان حجم �سوق اخلطوط 

اجلوية 2.67 مليار دوالر بينما حجم 
�سوق ال�سفر عمومًا 1.55 مليار دوالر 

وحتى �سوق الرتفيه ارتفع بن�سبة جيدة 
لكنه ال ميثل اأرقام كبرية اأمام باقي 

القطاعات.
من املتوقع اأن ت�سهد منطقة ال�سرق 

االأو�سط منوًا اإيجابيًا مع مرور الوقت 
وحتى العام 2020، خ�سو�سا يف 

اململكة العربية ال�سعودية واالإمارات 
العربية املتحدة وم�سر. ومع دخول 

املزيد من االأ�سخا�س يف عامل 
االنرتنت، فاإنه من املتوقع اأن ت�سهد 
ال�سعودية معدالت منو مرتفعة، اأما 

بالن�سبة للدول االأ�سغر حجمًا من 
مثل لبنان وقطر فاإنها �ست�سهد منوًا 

متو�سطًا.
والنمو يف كل من اململكة العربية 

ال�سعودية وم�سر �سياأتي غالبًا من 
قطاعي الطريان والتجارة االإلكرتونية 

املتزايدة يف االنت�سار. كما اأن قطاع 
الرتفيه والفعاليات يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة �سوف ينمو اأكرث من 

اأي قطاع اآخر يف املنطقة ب�سبب اإك�سبو 
.2020

ارتفع معدل ون�سبة القبول يف منطقة 
ال�سرق االأو�سط ب�سكل هائل يف 2015. 

�سهدت م�سر اأكرب حت�سن لها يف 
قطاع التجارة االإلكرتونية حيث ارتفع 
بن�سبة % 16 عن العام املا�سي. وهذا 

ي�سري اإىل اأمر اإيجابي باأن النا�س يف 

م�سر باتوا اأكرث راحة وتقبال العتماد 
خدمات التجارة االإلكرتونية يف 

حياتهم اليومية.

ديموغرافيًا
يرّكز التقرير يف درا�سة اأ�سواق 

االإمارات، ال�سعودية، م�سر، الكويت، 
لبنان، االأردن وقطر. يالحظ اأن 
ا�ستخدام االإنرتنت عرب الهواتف 

الذكية هو االأكرث انت�سارًا يف ال�سعودية، 
بينما يف م�سر فاإن ثالثة اأرباع 

امل�سرتين عرب االإنرتنت يعتمدون على 
اأجهزة الكمبيوتر والتزال بطاقات 

االئتمان عائق اأمام ال�سراء من 
االإنرتنت لـ %40 من امل�سرتين. يوا�سل 

عدد ال�سكان الكلي يف العامل العربي 
بالنمو 2.1%.

عدد م�ستخدمي االنرتنت م�ستمر يف 
النمو ال�سريع بن�سبة ت�سل اإىل 13.1% 

يف العام ال�سابق”
ما زالت م�سر حتتل املركز االأول 
يف كونها �سوق االأنرتنت االأكرب يف 

هللنا وفر حنا ودبجنا المقاالت بعد بيع سوق 
دوت كوم، وبأن شركة تجارة إلكترونية عربية 

أثارت اهتمام شركة امازون واستولت عليها 
مقابل 600 مليون دوالر!  هذه الـ 600 مليون دوالر 

ستكون مقدمة لالستيالء على كل حجم التجارة 
اإللكترونية في المنطقة إلى األبد. فمن هو 
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املنقطة تليها اململكة العربية ال�سعودية 
واملغرب. ال تزال انت�سار ثالثة اأرباع 
الدول من االإنرتنت منخف�سة ن�سبيا 

بحيث ت�سل اإىل % 35 يف م�سر ون�سبة 
%65 يف اململكة العربية ال�سعودية.

كما هو مو�سح يف الر�سم البياين اأعاله 
فقد ارتفع عدد م�ستخدمي االإنرتنت يف 

ال�سعودية من 19.6 مليون اإىل 20.8 
مليون ما بني عامي 2014 – 2016، 
ونالحظ اأن م�سر لديها اأكرب عدد 
م�ستخدمي انرتنت يف دول التقرير 
لكن العدد ي�سكل ن�سبة �سغرية من 

اإجمايل ال�سكان.
مع منو م�ستخدمي االنرتنت يف املنطقة 

فاإن ن�سبة امل�سرتين ارتفعت % 14 
يف ح�سابات عام 2014 وهذه الزيادة 

تعد اإ�سارة اإيجابية اإىل اأن التجارة 
االإلكرتونية م�ستمرة يف النمو بني 

�سكان العامل العربي.
وت�ستمر م�سر يف قيادة جموع 

م�ستخدمي االنرتنت يف املنطقة بـ 
18 مليون م�ستخدم يتوجهون اإىل 

اال�ستفادة من خدمات الت�سوق عرب 
االنرتنت وعلى الرغم من هذا الرقم 
الكبري للمت�سوقني عرب االنرتنت فاإنه 

بالنظر اإىل عدد �سكان م�سر فاإنها 
ال تزال يف اأواخر الدول التي �سملتها 

الدرا�سة يف هذا املجال.
وتقود االإمارات العربية املتحدة 
املنطقة حيث اأن امل�سرتين عرب 

االنرتنت ت�سل ن�سبتهم اإىل % 70 من 
عدد �سكان الدولة وبالنظر اإىل عدد 

امل�سرتين عرب االنرتنت بالن�سبة اإىل 
عدد م�ستخدمي االنرتنت يف الدولة، 
فاإن الكويت هي االأوىل بن�سبة % 82 

من �سكانها يقومون بالت�سوق عرب 
االنرتنت.

انت�سر ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 
االجتماعي يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

متا�سيًا مع انت�سارها يف جميع اأنحاء 
العامل. وت�سري االأرقام اإىل اأن من %85 
اإىل 90% من �سكان املنطقة ي�سخدمون 

و�سائل التوا�سل االجتماعي ب�سكل 
يومي مما يعني اأن حوايل 100 مليون 

�سخ�س ن�سطني على هذه الو�سائط.
وا�ستعر�س التقرير توزع م�ستخدمي 
االنرتنت يف كل بلد من دول البحث 

على ال�سبكات االجتماعية ب�سكل 
منفرد. ولو نظرنا اإىل ال�سعودية فاإننا 

جند اأكرث من %64 من م�ستخدمي 
االنرتنت لديها لديهم ح�سابات على 

في�س بوك واأكرث من %54 على تويرت 
لكن ن�ساطهم على االأخري اأعلى من 

في�س بوك. والالفت اأن اأكرث من ن�سف 
م�ستخدمي االإنرتنت يف ال�سعودية 

ي�ستخدمون يوتيوب ب�سكل ن�سط وبنف�س 
الن�سبة تاأتي ان�ستاغرام لت�سكل اأهم 

�سبكات التوا�سل االجتماعي.
يف حتليل امل�سرتون عرب االنرتنت وفقًا 

للجن�س يظهر اأن عدد املت�سوقني عرب 
االنرتنت من الذكور اأكرث من االإناث 

وهذا االأمر يظهر بو�سوح يف م�سر 
حيث اأن الذكور ميثلون % 80 من كل 
عمليات ال�سراء عرب االنرتنت ،اأما يف 

االإمارات العربية املتحدة فاإن ن�سبة 
االإناث متثل % 40 من كل عمليات 

ال�سراء عرب االنرتنت. بينما يف 
ال�سعودية ن�سبة االإناث 34%.

ميثل الذين اأعمارهم ما بني 30 و 
34 عامًا اأكرب فئة من امل�ستوقني عرب 

االنرتنت يف العامل العربي. كما يظهر 
اال�ستطالع ان الفئة العمرية بني 18 

و 25 عامًا متثل ن�سبة ال باأ�س بها من 
املت�سوقني فى ال�سعودية ، م�سر و 

لبنان
ومن املالحظ اأن الفئة العمرية التي 

تزيد عن 40 عامًا يف قطر نا�سطة 
جدا يف الت�سوق عرب االنرتنت 

وللموؤ�س�سات التي ترغب يف ا�ستهداف 
هذه الفئة العمرية قد حتتاج اىل 

و�سع قطر يف خططها التو�سعية بعامل 
التجارة االإلكرتونية.

وعن م�ستويات الدخل فاإنه يبقى 
توزيع الدخل ثابت تقريبّا يف قطر، 

الكويت، االمارات العربية املتحدة، 
اململكة العربية ال�سعودية ولبنان. 

وت�سهد كل هذه الدول ن�سبة عالية من 
ال�سكان مرتفعي الدخل، وتت�سدر قطر 

القائمة لدينا ب 67%. ممن �سملهم 
اال�ستطالع ميتلكون دخال مرتفعا 

ن�سبيا.
من جهة اأخرى فاإن العديد من ال�سكان 

يف كل من م�سر واالأردن هم من فئة 
حمدودي الدخل، حيث اأن % 68 من 
الذين ا�ستجابوا لهذا اال�ستطالع يف 
م�سر اأ�ساروا اإىل اأن دخلهم مبعدل 

1،065 دوالر يف ال�سهر، اأما ن�سبة 

الذين اأ�ساروا اإىل نف�س الرقم يف 
االأردن هم % 56 وبالن�سبة لل�سركات 

تتطلع للتو�سع اأكرث يف جميع اأنحاء 
املنطقة، �سيكون من املهم اأن تفهم 

امل�سهد جيدًا من حيث الدخل لتوفر 
منتجات م�سممة خ�سي�سا لتنا�سب 

متو�سط م�ستوى دخل الدول.
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املنقطة تليها اململكة العربية ال�سعودية 
واملغرب. ال تزال انت�سار ثالثة اأرباع 
الدول من االإنرتنت منخف�سة ن�سبيا 

بحيث ت�سل اإىل % 35 يف م�سر ون�سبة 
%65 يف اململكة العربية ال�سعودية.

كما هو مو�سح يف الر�سم البياين اأعاله 
فقد ارتفع عدد م�ستخدمي االإنرتنت يف 

ال�سعودية من 19.6 مليون اإىل 20.8 
مليون ما بني عامي 2014 – 2016، 
ونالحظ اأن م�سر لديها اأكرب عدد 
م�ستخدمي انرتنت يف دول التقرير 
لكن العدد ي�سكل ن�سبة �سغرية من 

اإجمايل ال�سكان.
مع منو م�ستخدمي االنرتنت يف املنطقة 

فاإن ن�سبة امل�سرتين ارتفعت % 14 
يف ح�سابات عام 2014 وهذه الزيادة 

تعد اإ�سارة اإيجابية اإىل اأن التجارة 
االإلكرتونية م�ستمرة يف النمو بني 

�سكان العامل العربي.
وت�ستمر م�سر يف قيادة جموع 

م�ستخدمي االنرتنت يف املنطقة بـ 
18 مليون م�ستخدم يتوجهون اإىل 

اال�ستفادة من خدمات الت�سوق عرب 
االنرتنت وعلى الرغم من هذا الرقم 
الكبري للمت�سوقني عرب االنرتنت فاإنه 

بالنظر اإىل عدد �سكان م�سر فاإنها 
ال تزال يف اأواخر الدول التي �سملتها 

الدرا�سة يف هذا املجال.
وتقود االإمارات العربية املتحدة 
املنطقة حيث اأن امل�سرتين عرب 

االنرتنت ت�سل ن�سبتهم اإىل % 70 من 
عدد �سكان الدولة وبالنظر اإىل عدد 

امل�سرتين عرب االنرتنت بالن�سبة اإىل 
عدد م�ستخدمي االنرتنت يف الدولة، 
فاإن الكويت هي االأوىل بن�سبة % 82 

من �سكانها يقومون بالت�سوق عرب 
االنرتنت.

انت�سر ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 
االجتماعي يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

متا�سيًا مع انت�سارها يف جميع اأنحاء 
العامل. وت�سري االأرقام اإىل اأن من %85 
اإىل 90% من �سكان املنطقة ي�سخدمون 

و�سائل التوا�سل االجتماعي ب�سكل 
يومي مما يعني اأن حوايل 100 مليون 

�سخ�س ن�سطني على هذه الو�سائط.
وا�ستعر�س التقرير توزع م�ستخدمي 
االنرتنت يف كل بلد من دول البحث 

على ال�سبكات االجتماعية ب�سكل 
منفرد. ولو نظرنا اإىل ال�سعودية فاإننا 

جند اأكرث من %64 من م�ستخدمي 
االنرتنت لديها لديهم ح�سابات على 

في�س بوك واأكرث من %54 على تويرت 
لكن ن�ساطهم على االأخري اأعلى من 

في�س بوك. والالفت اأن اأكرث من ن�سف 
م�ستخدمي االإنرتنت يف ال�سعودية 

ي�ستخدمون يوتيوب ب�سكل ن�سط وبنف�س 
الن�سبة تاأتي ان�ستاغرام لت�سكل اأهم 

�سبكات التوا�سل االجتماعي.
يف حتليل امل�سرتون عرب االنرتنت وفقًا 

للجن�س يظهر اأن عدد املت�سوقني عرب 
االنرتنت من الذكور اأكرث من االإناث 

وهذا االأمر يظهر بو�سوح يف م�سر 
حيث اأن الذكور ميثلون % 80 من كل 
عمليات ال�سراء عرب االنرتنت ،اأما يف 

االإمارات العربية املتحدة فاإن ن�سبة 
االإناث متثل % 40 من كل عمليات 

ال�سراء عرب االنرتنت. بينما يف 
ال�سعودية ن�سبة االإناث 34%.

ميثل الذين اأعمارهم ما بني 30 و 
34 عامًا اأكرب فئة من امل�ستوقني عرب 

االنرتنت يف العامل العربي. كما يظهر 
اال�ستطالع ان الفئة العمرية بني 18 

و 25 عامًا متثل ن�سبة ال باأ�س بها من 
املت�سوقني فى ال�سعودية ، م�سر و 

لبنان
ومن املالحظ اأن الفئة العمرية التي 

تزيد عن 40 عامًا يف قطر نا�سطة 
جدا يف الت�سوق عرب االنرتنت 

وللموؤ�س�سات التي ترغب يف ا�ستهداف 
هذه الفئة العمرية قد حتتاج اىل 

و�سع قطر يف خططها التو�سعية بعامل 
التجارة االإلكرتونية.

وعن م�ستويات الدخل فاإنه يبقى 
توزيع الدخل ثابت تقريبّا يف قطر، 

الكويت، االمارات العربية املتحدة، 
اململكة العربية ال�سعودية ولبنان. 

وت�سهد كل هذه الدول ن�سبة عالية من 
ال�سكان مرتفعي الدخل، وتت�سدر قطر 

القائمة لدينا ب 67%. ممن �سملهم 
اال�ستطالع ميتلكون دخال مرتفعا 

ن�سبيا.
من جهة اأخرى فاإن العديد من ال�سكان 

يف كل من م�سر واالأردن هم من فئة 
حمدودي الدخل، حيث اأن % 68 من 
الذين ا�ستجابوا لهذا اال�ستطالع يف 
م�سر اأ�ساروا اإىل اأن دخلهم مبعدل 

1،065 دوالر يف ال�سهر، اأما ن�سبة 

الذين اأ�ساروا اإىل نف�س الرقم يف 
االأردن هم % 56 وبالن�سبة لل�سركات 

تتطلع للتو�سع اأكرث يف جميع اأنحاء 
املنطقة، �سيكون من املهم اأن تفهم 

امل�سهد جيدًا من حيث الدخل لتوفر 
منتجات م�سممة خ�سي�سا لتنا�سب 

متو�سط م�ستوى دخل الدول.
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يف كل الأحوال، مهما كانت 
الأ�سباب والعوامل التي تقف 

وراء هذا اخلوف، اإل اأن هنالك 
خطوات اأ�سا�سية ميكن اأن يلجاأ 

اإليها ال�سخ�ص للحد من هذا 
ال�سعور، بل وحتويل هذا ال�سعور 

اإىل عامل ايجابي يحقق من 
خالله املزيد من النجاح والتفوق. 
و�سوف نركز يف هذه النافذة حول 

اخلطوات الع�سر الأكرث اأهمية 
للحد من اخلوف عند التحدث 

اأمام اجلمهور.

معرفة جيدة 
بالموضوع:

من املهم يف البداية الطالع الكامل 
واملعرفة اجليدة باملو�سوع الذي ينوي 
ال�سخ�ص احلديث عنه، اإذ كلما زادت 

معرفة ال�سخ�ص باملو�سوع انخف�ص 
ال�سعور بالتوتر واخلوف من اجلمهور 

وزادت فر�سته بتحقيق الأهداف 
املرجوة. ومن املفيد الطالع على 
جتارب �سابقة وحما�سرات اأخرى 

حول نف�ص املو�سوع، اأو موا�سيع مماثلة 
خلرباء اآخرين، والإملام بالنقاط 

احل�سا�سة التي ت�ستوجب التح�سري 
املبكر، وحماولة اكت�ساف الأخطاء 
املرتكبة وافرتا�ص احللول املنا�سبة 

لتجنب الوقوع باأخطاء م�سابهة.

معرفة الجمهور:
يلعب اجلمهور دورًا حا�سمًا يف جناح 

اأو ف�سل العر�ص التقدميي، ولذلك 
يجب على املحا�سر اأن يدرك جيدًا 

قبل التح�سري للعر�ص التقدميي 
نوعية وطبيعة الأ�سخا�ص الذين �سوف 

يح�سرون العر�ص. ت�ساعد هذه املعرفة 

اإىل حد كبري يف بناء وت�سميم العر�ص 
التقدميي من جهة، ومعرفة النقاط التي 
يجب الرتكيز عليها، والنقاط التي يجب 

جتاوزها، والتح�سري اجليد للتعامل 
مع احلالت ال�سلبية املتوقعة من جهة 

اأخرى، مما يعني باملح�سلة التقليل من 
احتمال الوقوع يف الأخطاء يف حالت 

التوتر اأو املناق�سات احل�سا�سة.

التحضير الجيد:
ل�سك اأن ت�سميم عر�ص تقدميي متكامل 

وحمرتف، من حيث املحتوى والت�سميم 

والتح�سري، يقلل اإىل حد كبري من الوقوع 
يف الأخطاء، ويعطي �ساحبه فر�سة اأكرب 

للنجاح وثقة اأكرب يف الإقناع والتاأثري على 
الآخرين، الأمر الذي يقلل باملح�سلة من 

حدة التوتر واخلوف لدى املحا�سر قبل 
وخالل العر�ص. ومن املهم الطالع على 
املزيد من املعلومات، مبا يفوق املعلومات 

املقدمة خالل العر�ص، كما يجب على 
املحا�سر اأن يكون جمهزًا على الدوام 

بالئحة يف متناول اليد تت�سمن عناوين 
وروؤو�ص الأقالم للموا�سيع الأ�سا�سية التي 

ينوي احلديث عنها.

التمرين قبل العرض:
كلما مترن ال�سخ�ص اأكرث على 

خماطبة اجلمهور اأو التحدث اأمام 
جمموعة كبرية من الأ�سخا�ص، 

زادت ثقته بنف�سه واأ�سبح باإمكانه 
اإدراك نقاط القوة وال�سعف لديه، 

وبالتايل معرفة طرق حت�سني الأداء 
وجتاوز الأخطاء. ول�سك اأن اإجراء 
جتربة اأداء للعر�ص التقدميي اأمام 

بع�ص الأ�سدقاء اأو بع�ص الأ�سخا�ص 
الحرتافيني اأو املعنيني قبل العر�ص 

احلقيقي و�سماع مالحظاتهم 

وانتقاداتهم من �ساأنها اأن تقلل اإىل 
حد كبري من الأخطاء، وتزيد من ثقة 

ال�سخ�ص بنف�سه، ومتنح �ساحبها 
فر�سة اأكرب لتدارك ال�سلبيات وبالتايل 

احلد من ال�سعور باخلوف والتوتر 
خالل العر�ص احلقيقي.  

الجاهزية في حال 
المفاجآت

توؤدي املفاجاآت غري املتوقعة كحدوث 
عطل مفاجئ يف جهاز العر�ص، اأو 

م�ساكل يف ال�سوت، اإىل زيادة حدة 

التوتر واخلوف لدى املحا�سر. وللتغلب 
على اخلوف الذي يتولد من وقوع مثل 

هذه املفاجاآت، يجب على ال�سخ�ص اأن 
يكون جاهزًا ب�سكل م�سبق حلدوث مثل 

عشر خطوات
أساسية لتجاوز الخوف 
عند مخاطبة الجمهور

يقيض الناس معظم أوقاتهم في الحديث أمام اآلخرين، على الصعيدين الشخصي 
واالجتماعي، ولكن األمر يختلف كثيرًا عند الحديث أمام مجموعة كبيرة من األشخاص في 

المناسبات العامة أو الخاصة. الكثير من الناس يشعرون باالرتباك والقلق وحتى الخوف في 
اللحظة التي يقفون فيها للتحدث أمام الجمهور، والغريب أن الغالبية من األشخاص ال يدركون 

فعاًل سبب هذا الخوف. 
خاص Entrepreneur العربية

كلما تمرن الشخص أكثر 
على مخاطبة الجمهور أو 

التحدث أمام مجموعة كبيرة 
من األشخاص، زادت ثقته 

بنفسه وأصبح بإمكانه إدراك 
نقاط القوة والضعف لديه

>>
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يف كل الأحوال، مهما كانت 
الأ�سباب والعوامل التي تقف 

وراء هذا اخلوف، اإل اأن هنالك 
خطوات اأ�سا�سية ميكن اأن يلجاأ 

اإليها ال�سخ�ص للحد من هذا 
ال�سعور، بل وحتويل هذا ال�سعور 

اإىل عامل ايجابي يحقق من 
خالله املزيد من النجاح والتفوق. 
و�سوف نركز يف هذه النافذة حول 

اخلطوات الع�سر الأكرث اأهمية 
للحد من اخلوف عند التحدث 

اأمام اجلمهور.

معرفة جيدة 
بالموضوع:

من املهم يف البداية الطالع الكامل 
واملعرفة اجليدة باملو�سوع الذي ينوي 
ال�سخ�ص احلديث عنه، اإذ كلما زادت 

معرفة ال�سخ�ص باملو�سوع انخف�ص 
ال�سعور بالتوتر واخلوف من اجلمهور 

وزادت فر�سته بتحقيق الأهداف 
املرجوة. ومن املفيد الطالع على 
جتارب �سابقة وحما�سرات اأخرى 

حول نف�ص املو�سوع، اأو موا�سيع مماثلة 
خلرباء اآخرين، والإملام بالنقاط 

احل�سا�سة التي ت�ستوجب التح�سري 
املبكر، وحماولة اكت�ساف الأخطاء 
املرتكبة وافرتا�ص احللول املنا�سبة 

لتجنب الوقوع باأخطاء م�سابهة.

معرفة الجمهور:
يلعب اجلمهور دورًا حا�سمًا يف جناح 

اأو ف�سل العر�ص التقدميي، ولذلك 
يجب على املحا�سر اأن يدرك جيدًا 

قبل التح�سري للعر�ص التقدميي 
نوعية وطبيعة الأ�سخا�ص الذين �سوف 

يح�سرون العر�ص. ت�ساعد هذه املعرفة 

اإىل حد كبري يف بناء وت�سميم العر�ص 
التقدميي من جهة، ومعرفة النقاط التي 
يجب الرتكيز عليها، والنقاط التي يجب 

جتاوزها، والتح�سري اجليد للتعامل 
مع احلالت ال�سلبية املتوقعة من جهة 

اأخرى، مما يعني باملح�سلة التقليل من 
احتمال الوقوع يف الأخطاء يف حالت 

التوتر اأو املناق�سات احل�سا�سة.

التحضير الجيد:
ل�سك اأن ت�سميم عر�ص تقدميي متكامل 

وحمرتف، من حيث املحتوى والت�سميم 

والتح�سري، يقلل اإىل حد كبري من الوقوع 
يف الأخطاء، ويعطي �ساحبه فر�سة اأكرب 

للنجاح وثقة اأكرب يف الإقناع والتاأثري على 
الآخرين، الأمر الذي يقلل باملح�سلة من 

حدة التوتر واخلوف لدى املحا�سر قبل 
وخالل العر�ص. ومن املهم الطالع على 
املزيد من املعلومات، مبا يفوق املعلومات 

املقدمة خالل العر�ص، كما يجب على 
املحا�سر اأن يكون جمهزًا على الدوام 

بالئحة يف متناول اليد تت�سمن عناوين 
وروؤو�ص الأقالم للموا�سيع الأ�سا�سية التي 

ينوي احلديث عنها.

التمرين قبل العرض:
كلما مترن ال�سخ�ص اأكرث على 

خماطبة اجلمهور اأو التحدث اأمام 
جمموعة كبرية من الأ�سخا�ص، 

زادت ثقته بنف�سه واأ�سبح باإمكانه 
اإدراك نقاط القوة وال�سعف لديه، 

وبالتايل معرفة طرق حت�سني الأداء 
وجتاوز الأخطاء. ول�سك اأن اإجراء 
جتربة اأداء للعر�ص التقدميي اأمام 

بع�ص الأ�سدقاء اأو بع�ص الأ�سخا�ص 
الحرتافيني اأو املعنيني قبل العر�ص 

احلقيقي و�سماع مالحظاتهم 

وانتقاداتهم من �ساأنها اأن تقلل اإىل 
حد كبري من الأخطاء، وتزيد من ثقة 

ال�سخ�ص بنف�سه، ومتنح �ساحبها 
فر�سة اأكرب لتدارك ال�سلبيات وبالتايل 

احلد من ال�سعور باخلوف والتوتر 
خالل العر�ص احلقيقي.  

الجاهزية في حال 
المفاجآت

توؤدي املفاجاآت غري املتوقعة كحدوث 
عطل مفاجئ يف جهاز العر�ص، اأو 

م�ساكل يف ال�سوت، اإىل زيادة حدة 

التوتر واخلوف لدى املحا�سر. وللتغلب 
على اخلوف الذي يتولد من وقوع مثل 

هذه املفاجاآت، يجب على ال�سخ�ص اأن 
يكون جاهزًا ب�سكل م�سبق حلدوث مثل 

عشر خطوات
أساسية لتجاوز الخوف 
عند مخاطبة الجمهور

يقيض الناس معظم أوقاتهم في الحديث أمام اآلخرين، على الصعيدين الشخصي 
واالجتماعي، ولكن األمر يختلف كثيرًا عند الحديث أمام مجموعة كبيرة من األشخاص في 

المناسبات العامة أو الخاصة. الكثير من الناس يشعرون باالرتباك والقلق وحتى الخوف في 
اللحظة التي يقفون فيها للتحدث أمام الجمهور، والغريب أن الغالبية من األشخاص ال يدركون 

فعاًل سبب هذا الخوف. 
خاص Entrepreneur العربية

كلما تمرن الشخص أكثر 
على مخاطبة الجمهور أو 

التحدث أمام مجموعة كبيرة 
من األشخاص، زادت ثقته 

بنفسه وأصبح بإمكانه إدراك 
نقاط القوة والضعف لديه
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هذه املفاجاآت، وقادرًا على التعامل 
معها بطريقة احرتافية وهادئة. �سمن 
هذا الإطار، يجب على املحا�سر تفقد 
الأجهزة التقنية الأ�سا�سية بنف�سه اإن 

اأمكن ذلك، كاحلا�سب وجهاز العر�ص 
واأجهزة ال�سوت والإ�ساءة. عالوة 

على ذلك، يجب اأن يكون جمهزًا 
بن�سخة رقمية احتياطية من العر�ص، 
ون�سخة مطبوعة اأو اأكرث بني يديه قبل 

البدء بالعر�ص.

التفكير المستمر
ليتعلق العر�ص التقدميي اأو الكلمات 

اخلطابية بال�سرائح املعرو�سة 
او الكلمات املكتوبة م�سبقًا على 

الورقة فح�سب، بل بالتفكري امل�ستمر 
وال�سحيح، والقدرة على تفهم 

الأو�ساع، ومواكبة احل�سور خالل 

العر�ص، وقوة املالحظة، وتلم�ص 
املراحل التي تتطلب ت�سرفًا معينًا 
من املحا�سر. فمن خالل التفكري 

اجليد ميكن للمحا�سرجتنب الكثري 
من امل�ساكل والأخطاء، وبالتايل احلد 

من التوتر واخلوف خالل العر�ص 
التقدميي اأو الكلمة اخلطابية.

التنظيم:
يجب على املحا�سر اأن يكون جاهزًا 

قبل العر�ص، واأن ينظم اأفكاره 
وموا�سيعه قبل البدء بالعر�ص 

بطريقة توؤكد على اإدراج املعلومات 
واحلقائق الأكرث اأهمية، وعدم تكرار 
املعلومات اأكرث من مرة واحدة خالل 

العر�ص من دون �سبب وجيه. كما 
يجب منح م�ساحة كافية للح�سور 

للكالم والتعليق، فاحلوار �سمن اأجواء 

محمد أدهم السيد
مستشار ومدرب، مدير شركة زاجل 

لالستشارات والتدريب، فرنسا

 بالتأكيد تلعب الثقة بالنفس الدور الحاسم في 
نجاح العرض التقديمي أو في الحد من التوتر 

والخوف عند مخاطبة الجمهور

ينبغي أن يدرك  الشخص 
القدرات التي يملكها، 

ويؤمن بنفسه وبقدرته 
على تنفيذ المهمة، 

وعدم الخجل أو التوتر 
في حال حدوث مفاجأة 

ما ألن الناس يعلمون أنه 
من الطبيعي وقوع بعض 

المفاجآت
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هذه املفاجاآت، وقادرًا على التعامل 
معها بطريقة احرتافية وهادئة. �سمن 
هذا الإطار، يجب على املحا�سر تفقد 
الأجهزة التقنية الأ�سا�سية بنف�سه اإن 
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على ذلك، يجب اأن يكون جمهزًا 
بن�سخة رقمية احتياطية من العر�ص، 
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العر�ص، وقوة املالحظة، وتلم�ص 
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قبل العر�ص، واأن ينظم اأفكاره 
وموا�سيعه قبل البدء بالعر�ص 
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لالستشارات والتدريب، فرنسا

 بالتأكيد تلعب الثقة بالنفس الدور الحاسم في 
نجاح العرض التقديمي أو في الحد من التوتر 

والخوف عند مخاطبة الجمهور
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على تنفيذ المهمة، 
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ايجابية يزيد من فر�ص التوا�سل، 
ومينح القدرة على تقييم اهتمام 
احل�سور وفهمهم للمو�سوع، كما 

مينح املحا�سر وقتًا اأطول لل�سيطرة 
على اأع�سابه والتخل�ص من التوتر 
واخلوف، والتفكري ال�سحيح فيما 

يجب قوله خالل اخلطوات التالية.

التمرن على لغة 
الجسد:

تلعب لغة اجل�سد دورًا حا�سما يزيد عن 
%55 من جمموع العوامل التي توؤثر 

يف حتقيق التوا�سل املبا�سر والفعال 
بني املحا�سر واجلمهور، كما توؤثر 
ب�سكل مبا�سر يف احلد من ال�سعور 

بالتوتر واخلوف من مواجهة اجلمهور. 
وبالتايل، يجب على املحا�سر بكل 
تاأكيد التمرن ب�سكل جيد وم�ستمر 

على ا�ستخدام الإمياءات الإيجابية 
والبتعاد عن ال�سلبية، وا�ستخدام لغة 
اجل�سد املنا�سبة، التي تعرب من جهة 

عن ثقة ال�سخ�ص بنف�سه، وت�ساعده 
من جهة اأخرى على تعزيز التوا�سل مع 
احل�سور والتخل�ص من ال�سعور بالتوتر 

واخلوف. 

التعامل مع المنصة:
ميكن للمحا�سر اللجوء لبع�ص 

الن�سائح الأ�سا�سية للتخل�ص من 
الأعرا�ص التي ترافق اخلوف من 

املن�سة خالل العر�ص التقدميي. ففي 
البداية، ينبغي على املحا�سر احلر�ص 

على ارتداء األب�سة مريحة، والنظر 
فوق روؤو�ص اجلمهور يف الثواين الأوىل 
من العر�ص ولي�ص اإىل اجلمهور ب�سكل 
مبا�سر، ومن املف�سل الإم�ساك بورقة 
تت�سمن املحاور الأ�سا�سية للعر�ص، اأو 

قلم الليزر بني يديه. 
اأما يف حال ال�سعور برجفة يف ال�سوت 

اأو جفاف يف احللق، فيجب على 
املحا�سر البطئ بالكالم، والتوقف 

لثواين معدودة لتناول ر�سفة من املاء. 

بينما ينبغي على املحا�سر التنف�ص 
بعمق، من الأنف ولي�ص من الفم، 

وعدم الإ�سراع يف التنف�ص عند ال�سعور 
بت�سارع يف دقات القلب اأو �سعوبة 

يف التنف�ص. ويجب اأن يتجنب متامًا 
و�سع اليد يف اجليب يف حال ال�سعور 

برجفة يف اليدين، عو�سًا عن ذلك 
ميكن الإم�ساك باأداة ما باليد اأو و�سع 

اليدين على املن�سة.

تعزيز الثقة بالنفس
بالتاأكيد تلعب الثقة بالنف�ص الدور 

احلا�سم يف جناح العر�ص التقدميي 
اأو يف احلد من التوتر واخلوف عند 

خماطبة اجلمهور. و�سمن هذا الإطار 

ينبغي اأن يدرك ال�سخ�ص القدرات 
التي ميلكها، ويوؤمن بنف�سه وبقدرته 
على تنفيذ املهمة، وعدم اخلجل اأو 

التوتر يف حال حدوث مفاجاأة ما لأن 
النا�ص يدركون اأنه من الطبيعي وقوع 

بع�ص املفاجاآت، ولكن الأهم هو كيفية 
تعامل املحا�سر مع هذه املفاجاآت. 

وب�سكل عام ت�ساعد الريا�سة اليومية 
على زيادة ال�سعور بالثقة بالنف�ص، 

وكذلك الأمر بالن�سبة لتناول الطعام 
ال�سحي والتخل�ص من ال�سموم يف 

الغذاء لأن الثقة بالنف�ص تعتمد اإىل 
حد كبري على ال�سحة اجليدة، ويجب 

اأن لنن�سى اأن املعدة هي بيت الداء 
والدواء.

يلعب الجمهور دورًا حاسمًا في نجاح أو فشل 
العرض التقديمي، ولذلك يجب على المحاضر أن 

يدرك جيدًا قبل التحضير للعرض التقديمي نوعية 
وطبيعة األشخاص الذين سوف يحضرون العرض

بشكل عام تساعد الرياضة 
اليومية على زيادة الشعور 

بالثقة بالنفس، وكذلك 
األمر بالنسبة لتناول 

الطعام الصحي والتخلص 
من السموم في الغذاء ألن 

الثقة بالنفس تعتمد إلى حد 
كبير على الصحة الجيدة
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واخلوف، والتفكري ال�سحيح فيما 

يجب قوله خالل اخلطوات التالية.

التمرن على لغة 
الجسد:

تلعب لغة اجل�سد دورًا حا�سما يزيد عن 
%55 من جمموع العوامل التي توؤثر 

يف حتقيق التوا�سل املبا�سر والفعال 
بني املحا�سر واجلمهور، كما توؤثر 
ب�سكل مبا�سر يف احلد من ال�سعور 

بالتوتر واخلوف من مواجهة اجلمهور. 
وبالتايل، يجب على املحا�سر بكل 
تاأكيد التمرن ب�سكل جيد وم�ستمر 

على ا�ستخدام الإمياءات الإيجابية 
والبتعاد عن ال�سلبية، وا�ستخدام لغة 
اجل�سد املنا�سبة، التي تعرب من جهة 

عن ثقة ال�سخ�ص بنف�سه، وت�ساعده 
من جهة اأخرى على تعزيز التوا�سل مع 
احل�سور والتخل�ص من ال�سعور بالتوتر 

واخلوف. 

التعامل مع المنصة:
ميكن للمحا�سر اللجوء لبع�ص 

الن�سائح الأ�سا�سية للتخل�ص من 
الأعرا�ص التي ترافق اخلوف من 

املن�سة خالل العر�ص التقدميي. ففي 
البداية، ينبغي على املحا�سر احلر�ص 

على ارتداء األب�سة مريحة، والنظر 
فوق روؤو�ص اجلمهور يف الثواين الأوىل 
من العر�ص ولي�ص اإىل اجلمهور ب�سكل 
مبا�سر، ومن املف�سل الإم�ساك بورقة 
تت�سمن املحاور الأ�سا�سية للعر�ص، اأو 

قلم الليزر بني يديه. 
اأما يف حال ال�سعور برجفة يف ال�سوت 

اأو جفاف يف احللق، فيجب على 
املحا�سر البطئ بالكالم، والتوقف 

لثواين معدودة لتناول ر�سفة من املاء. 

بينما ينبغي على املحا�سر التنف�ص 
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جمموعة �ل�شركات �لتي مت �إطالقها 
من قبل �ل�شباب �ل�شوريني يجري 

�لتفاو�ض ب�شاأنها مع م�شتثمرين عرب 
و�أجانب لن�شرها عرب �لعامل، جن�شيات 
�مل�شتثمرين تتنوع بني قطر و�ل�شعودية 

و�ملانيا، يحاولون �شر�ء ح�ش�ض 
وتوفري متويل لهذه �ل�شركات، ما يعني 
�أنها متلك فر�شًا كبرية لتحقيق عو�ئد 

كبرية على �أ�شحابها. 
�لرو�د �لذين نتحدث عنهم هنا 

در�شو� يف جامعا�ت �شورية يف دم�شق 
و�لالذقية، و��شتطاعو� رغم �لظروف 

�ل�شعبة �بتكار حلول و�أفكار جديدة 
من وحي �لظروف �لتي يعي�شونها، 

وتوفر �لتطبيقات �لتي عملو� عليها �إىل 
��شتخد�مًا �شهاًل وقليل �لتكلفة.   

كونك ر�ئد �أعمال يف �شوريا فاأنت 

ل�شت يف موقف حت�شد عليه، ومع 
 more وجود �أكرث من ثالثة ماليني

than three million �شاب وطفل يف 

�لبالد مت حرمانهم من �ملدر�شة، 
ووجود معدل �لتحاق بن�شبة 38% 

فقط. ومع ذلك، فاإن ريادة �لأعمال 
مزدهرة على �لرغم من قلة �ملو�رد، 

و�كت�شاف �لفر�ض �ملتاحة يف �لأماكن 
 spotting لتي ميكن �أن تعترب كارثية�

 opportunities in places that

 .might be considered disastrous

�لأفكار �لريادية تتحدى �ملعوقات 
وت�شل �إىل �لعاملية، هذ� ما �أثبته 

جمموعة من �ل�شباب �لذين تخرجو� 
حديثًا من جاعات تعي�ض حالة حرب 

يومية وكارثية. 
 يبدو �أن بع�ض �ل�شباب �ل�شوري �عتمد 

هذه �لعقلية و�شكل �لبع�ض �شركات 

�لناجحة يف جمالت �لتكنولوجيا 
و�لتعليم وغريها. وهنا �شنقوم بذكر 
�أربع �شركات كانت قادرة على �لنمو 
و�لنت�شار خارج �حلدود بالرغم من 

�مل�شاعب �لتي و�جهتها:

Remmaz .1 ريماز.
 رمياز هي من�شة تفاعلية على 

�لنرتنت تعلم �لرتميز باللغة �لعربية 

رّواد سوريون
لم تمنعهم الظروف 
من إطالق شركاتهم

بإمكانات متواضعة، 
وظروف في غاية الصعوبة، 

وصل مجموعة من الرّواد الشباب 
في سورية إلى العالمية، من 
خالل مجموعة ابتكارات تقنية 

تتيح لمستخدميها حلول بسيطة 
وسهلة لحياة أفضل. 

MAYSAA AJJAN - CONTRIBUTOR :بقلم 

ريماز منصة تفاعلية على 
االنترنت تعلم الترميز 

باللغة العربية )على غرار 
كودكاديمي( وتستهدف 

االطفال الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين الـ 7 والـ 13 

سنة
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تتيح لمستخدميها حلول بسيطة 
وسهلة لحياة أفضل. 

MAYSAA AJJAN - CONTRIBUTOR :بقلم 

ريماز منصة تفاعلية على 
االنترنت تعلم الترميز 

باللغة العربية )على غرار 
كودكاديمي( وتستهدف 

االطفال الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين الـ 7 والـ 13 

سنة
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)على غر�ر كودكادميي( وت�شتهدف 
�لطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم ما 
بني �لـ 7 و�لـ 13 �شنة. وتقوم بتعليم 

�أ�شا�شيات تطوير �لويب مثل HTML و
css يف م�شطلحات �لرتميز �لعربي. 

مت ترميز من�شة من قبل �ملوؤ�ش�شني 
�أنف�شهم: 

خريجي علوم �حلا�شوب، لني دروي�ض 
وحممد �شلطان. كالهما در�ض يف 

جامعة دم�شق، وقد �ن�شما �إىل �أندية 
�لطالب للرتميز و�لروبوتات. �ملن�شة 

لديها �لآن �أكرث من 8000 م�شتخدم 
ن�شط، و�أكرث من ن�شفهم قادمني من 

�ملغرب و�ل�شعودية وم�شر. 

Beeorder .2 بي 
أوردر.

بي �أوردر هي عبارة عن من�شة ت�شليم 
مو�د غذ�ئية تعمل يف دم�شق وتفتخر 
باأكرث من 5000 م�شتخدم ن�شط منذ 

�نطالقها يف �شهر �شبتمرب �ملا�شي. 
مر �لتطبيق بخم�شة �إ�شد�ر�ت تطوير 
ويكلف �ملوؤ�ش�شني حو�يل �لـ 150.000 

دولر، بعد �ن مت �لعمل عليه من 
قبل 20 من �مل�شممني و�ملربجمني. 
ول�شمان �جتذ�ب �جلمهور، قامت 

http://vc.aou. بي �أوردر ممثلة بـ
ir/persian142?launcher=false

موؤ�ش�شيها عبد �مللك �ملزين وهادي 
نحا�ض باإقناع �ملقاهي و�ملطاعم بتثبيت 

و�ي فاي حتى يتمكن �لزبائن من 
�حل�شول على �لق�شائم و�خل�شومات 

�لفعالة �لتي ح�شلو� عليها �شابقًا. 
»لقد ر�أينا فر�شة كبرية للتطبيق 

يف دم�شق فقمنا با�شتثمارها، عدد 

�مل�شتخدمني �لن�شطني عالية جدً� على 
�شبكة �لإنرتنت )متتلك دم�شق �شبكة 

�نرتنت 3g(، بالإ�شافة �ىل عدد كبري 
من �ملطاعم و�ل�شركات.« وقال �ملزين 

�أنه ونحا�ض يهدفون �لآن �إىل �إي�شال 
بي �أوردر �ىل 30000 �ألف م�شتخدم 

بنهاية �لعام 2017 و�أن يو�شعو� نطاقه 
لي�شل �ىل كل دم�شق. »نحن نغطي 
بالفعل كل من غرب و�شمال دم�شق، 

و�لتي ت�شكل مايقارب %50 من 
م�شاحتها« قال نحا�ض.

Glean .3 غلين
جلني هو �آلة غ�شيل تعمل بالطاقة 

�ل�شم�شية ت�شتخدم ن�شبة كهرباء �أقل 
ب %60 من �أجهزة �ملنزل �لعادية 

وي�شتخدم �أي�شًا كميات �أقل من �ملياه. 
�أخرتعها طالب هند�شة يف مدينة 
دم�شق ميان �بو حبيب، �خرت�عه 

مكنه من �أن يكون �أول �شوري يفوز 
يف برنامج جنوم �لعلوم يف قطر. �أبو 

حبيب، �لذي كان و�لده يعمل مهند�شًا 
ويدير �شركة للطاقة �ل�شم�شية نف�شه، 
هو �لآن يف مفاو�شات مع م�شتثمرين 

يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية ويف �أوروبا 
لإنتاج وتوزيع �لغ�شالة.

Mujeeb.4 مجيب.
جميب هو من�شة عربية ت�شمح 

للم�شتخدمني ببناء �شاتبوت 
ل�شتخد�مهم �خلا�ض، كق�شم خدمة 

�لعمالء على �شبكة �لنرتنت �أو 

توجيهات مفيدة على �حلو��شب. 
 ثالثة طلبة هند�شة كمبيوتر، �أغيد 

�لقباين، زينة �خلليلي و�إياد �ل�شامي، 
يف جامعة دم�شق، ��شتغرق جميب 

فقط ثالثة �أ�شهر حتى �كتمل �إن�شاوؤه، 
وبالفعل لديهم �لآن منوذج فعال يف 

مرحلة �لإختبار. منتج و�حد حتى 
�لآن مت �إن�شاوؤه با�شتخد�م جميب هو 
»ترجم يل« Trjmly ترجم يل، وهي 

عبارة عن من�شة درد�شة لالجئني 
�ل�شوريني ويرتجم لهم ثالث لغات: 

�لعربية و�لإجنليزية و�لأملانية. بنيت 
من قبل �ملوؤ�ش�شني �لثالثة كدليل على 

�ملفهوم، ترجملي جمعت �أكرث من 
1365 من �مل�شتخدمني، حتى وقت 

كتابة �ملقال. 
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لكن للأ�سف هذا الي�أتي واليتحقق من 
رغب�تن� ال�سخ�سية اأو قراءة كت�ب 
الإدارة الوقت، هذا كله يبقى جزًءا 

�سغريًا من املع�دلة، و�سوف لن يو�سلن� 
اإىل مك�ن بعيد.

من اأجل اأن ت�سبح حقً� اأكرث اإنت�جية 
وتنجز الكثري مم� يهمك وتخطط له، 
يجب عليك التقليل من اإ�س�عة الوقت 

واتب�ع ع�دات جديدة واحل�سول 
على اأكرب قدر ممكن من االإن�سب�ط 

الذاتي.
اأعتقد اأن العديد من امل�س�كل التي 

نواجهه� عندم� يتعلق االأمر بزي�دة 
االإنت�جية هي اأمور معقدة للغ�ية، اأريد 

اأن اأطلعكم على ثلثة اأ�سي�ء عملت 
ب�سكل جيد للغ�ية. 

هذه االأمور الثلثة هي اأمور ب�سيطة 
ومب��سرة ولكنه� ح�زمة ب�سكل ال 

ي�سدق. كم� ق�ل �ستيفن كويف ذات 
مرة: » احل�س ال�سليم جت�ه االأ�سي�ء 

موهبة لي�ست عند اجلميع«.
ثلثة اأمور م�ر�سه� �ستيفن كويف وهي 

كم� يلي: 

1. قطع الهاتف 
والبريد 

اإللكتروني أول 

شيء تفعله في الصباح
يف البداية، اإن هذه املم�ر�سة اليومية، 

والتي اأنعمت علي يف حي�تي بوجود 
كمية كبرية من ال�سلم وال�سع�دة 
والرتكيز، وك�ن من ال�سعب على 

تنفيذه� يف حي�تي.
عندم� ي�سغلك ه�تفك يف ال�سب�ح، 

وتتعمق يف بريدك الوارد وتلقي نظرة 
على و�س�ئل التوا�سل االإجتم�عية، 

ينتهي بك االأمر اإىل اإهم�ل اأهم �سيء 
وهو نف�سك، يف اأهم �س�عتني من اأول 

كل يوم.
اإليك م�هو اأولوية وم�هو اأهم، 

وم�عليك فعله، ب�لن�سبة يل اأترك 
ه�تفي يف الغرفة، وقبل كل �سيء 

اأم�ر�س التمرين�ت الري��سية، والقراءة 
ملدة 20 دقيقة، والت�أمل ومن ثم اأبداأ 

يف مهمتي االأكرب وهي مب��سرة اأعم�يل 
ومت�بعته�. فقط بعد كل هذه االأ�سي�ء 
اأ�سمح لنف�سي يف التحقق من اله�تف 

واالطلع على بريدي االإلكرتوين.

2. تقسيم الوقت
قد يبدو هذا 
اأحد اأب�سط 
االأمور، ولكن 

االأختلف العميق 

الذي اأحرزته يف حي�تي ال ي�سدق. 
نحن نعي�س يف ع�مل مليء ب�الإله�ءات 

امل�ستمرة. كل واحد من� يتم �سحبه 
اإىل مليون اجت�ه خمتلف، وكل 

االجت�ه�ت تتن�ف�س للح�سول على 
ط�قتن� واهتم�من�. عند العمل على 

تق�سيم الوقت، تلحظ اأنك �سيطرت 
على الزمن، واأ�سبح مطواعً�، بحيث 

ميكنك اجن�ز اأعم�لك ب�سهولة، 
االجن�ز هن� هو الفرق الكبري، 

تق�سيم الوقت بني مهم�تك املختلفة 
واإعط�ء كل مهمة زمنه� اخل��س 

ي�س�عدك على حتقيق االجن�ز ب�سكل 
اأ�سرع. 

3. االستفادة من قوة الدفع 
اتي تعطيها االستراحات 

والفواصل 
كنت قد اعتدت العمل بجد ل�س�ع�ت 

طويلة بدون اأخذ فوا�سل من الراحة. 
ب�سفتي رائد اأعم�ل و�س�حب عمل، 
كنت اعتقد اأن العمل اجل�د واإلزام 

نف�سي للعمل �س�ع�ت طويلة هو و�سيلة 
للنج�ح.

االجن�ز ال ينبغي اأن ي�أتي على ح�س�ب 
حرق نف�سك مت�مً�.  وبعد جن�حي 
يف خطة تق�سيم الوقت اإىل اأجزاء 

وم�س�ح�ت، بداأت يف تنفيذ ثلثة 
اأ�سي�ء.

اإم� اأن اأقوم ب�مل�سي ملدة ع�سر دق�ئق 
يف اخل�رج، اأو اأقوم ب�لتنف�س العميق 
ملدة ع�سر دق�ئق اأو اأقوم بتنفيذ نوع 
من اأنواع مترين�ت التمدد الروتينية 

قبل اأن اأعود اإىل العمل. ا�سرتاحة 
فقط ملدة 10 15- دقيقة لفعل 

واحدة من هذه االأمور ي�س�عدين 
على التخل�س اأي توتر قد حدث يل 
وي�س�عدين ذلك على تطوير تركيز 

جديد للمهمة الت�لية التي على القي�م 
به�.

�سواء اخرتت امل�سي، مم�ر�سة التنف�س 
العميق اأو تنفيذ حرك�ت التمدد االأمر 

مرتوك لكم مت�مً�. ال�سيء االأكرث 
اأهمية هو اأن ت�أخذ عدة مرات يف 

اليوم ا�سرتاحة من العمل واإيج�د طرق 
خمتلفة الإع�دة �سحن قواك.

ثالثة أمور ال بد منها
لالستفادة من وقتك كل يوم 

يسعى جميعنا لنكون أكثر إنتاجية، 
ونتطلع لمزيدًا من اإلنجاز حتى نستطيع 

في النهاية تحقيق ما يتوجب علينا تحقيقه 
بشكل أفضل من أي وقت مضى.
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 MATT MAYBERRY -. :اإللكتروني - بقلم Entrepreneur خاص -  موقع
CEO of Matt Mayberry Enterprises

عندما تقوم بتقسيم 
وقتك بشكل صحيح، 

تالحظ أنك سيطرت على 
الزمن، وأصبح مطواعًا، 

بحيث يمكنك انجاز أعمالك 
بسهولة
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�سغريًا من املع�دلة، و�سوف لن يو�سلن� 
اإىل مك�ن بعيد.

من اأجل اأن ت�سبح حقً� اأكرث اإنت�جية 
وتنجز الكثري مم� يهمك وتخطط له، 
يجب عليك التقليل من اإ�س�عة الوقت 

واتب�ع ع�دات جديدة واحل�سول 
على اأكرب قدر ممكن من االإن�سب�ط 

الذاتي.
اأعتقد اأن العديد من امل�س�كل التي 

نواجهه� عندم� يتعلق االأمر بزي�دة 
االإنت�جية هي اأمور معقدة للغ�ية، اأريد 

اأن اأطلعكم على ثلثة اأ�سي�ء عملت 
ب�سكل جيد للغ�ية. 

هذه االأمور الثلثة هي اأمور ب�سيطة 
ومب��سرة ولكنه� ح�زمة ب�سكل ال 

ي�سدق. كم� ق�ل �ستيفن كويف ذات 
مرة: » احل�س ال�سليم جت�ه االأ�سي�ء 

موهبة لي�ست عند اجلميع«.
ثلثة اأمور م�ر�سه� �ستيفن كويف وهي 

كم� يلي: 

1. قطع الهاتف 
والبريد 

اإللكتروني أول 

شيء تفعله في الصباح
يف البداية، اإن هذه املم�ر�سة اليومية، 

والتي اأنعمت علي يف حي�تي بوجود 
كمية كبرية من ال�سلم وال�سع�دة 
والرتكيز، وك�ن من ال�سعب على 

تنفيذه� يف حي�تي.
عندم� ي�سغلك ه�تفك يف ال�سب�ح، 

وتتعمق يف بريدك الوارد وتلقي نظرة 
على و�س�ئل التوا�سل االإجتم�عية، 

ينتهي بك االأمر اإىل اإهم�ل اأهم �سيء 
وهو نف�سك، يف اأهم �س�عتني من اأول 

كل يوم.
اإليك م�هو اأولوية وم�هو اأهم، 

وم�عليك فعله، ب�لن�سبة يل اأترك 
ه�تفي يف الغرفة، وقبل كل �سيء 

اأم�ر�س التمرين�ت الري��سية، والقراءة 
ملدة 20 دقيقة، والت�أمل ومن ثم اأبداأ 

يف مهمتي االأكرب وهي مب��سرة اأعم�يل 
ومت�بعته�. فقط بعد كل هذه االأ�سي�ء 
اأ�سمح لنف�سي يف التحقق من اله�تف 

واالطلع على بريدي االإلكرتوين.

2. تقسيم الوقت
قد يبدو هذا 
اأحد اأب�سط 
االأمور، ولكن 

االأختلف العميق 

الذي اأحرزته يف حي�تي ال ي�سدق. 
نحن نعي�س يف ع�مل مليء ب�الإله�ءات 

امل�ستمرة. كل واحد من� يتم �سحبه 
اإىل مليون اجت�ه خمتلف، وكل 

االجت�ه�ت تتن�ف�س للح�سول على 
ط�قتن� واهتم�من�. عند العمل على 

تق�سيم الوقت، تلحظ اأنك �سيطرت 
على الزمن، واأ�سبح مطواعً�، بحيث 

ميكنك اجن�ز اأعم�لك ب�سهولة، 
االجن�ز هن� هو الفرق الكبري، 

تق�سيم الوقت بني مهم�تك املختلفة 
واإعط�ء كل مهمة زمنه� اخل��س 

ي�س�عدك على حتقيق االجن�ز ب�سكل 
اأ�سرع. 

3. االستفادة من قوة الدفع 
اتي تعطيها االستراحات 

والفواصل 
كنت قد اعتدت العمل بجد ل�س�ع�ت 

طويلة بدون اأخذ فوا�سل من الراحة. 
ب�سفتي رائد اأعم�ل و�س�حب عمل، 
كنت اعتقد اأن العمل اجل�د واإلزام 

نف�سي للعمل �س�ع�ت طويلة هو و�سيلة 
للنج�ح.

االجن�ز ال ينبغي اأن ي�أتي على ح�س�ب 
حرق نف�سك مت�مً�.  وبعد جن�حي 
يف خطة تق�سيم الوقت اإىل اأجزاء 

وم�س�ح�ت، بداأت يف تنفيذ ثلثة 
اأ�سي�ء.

اإم� اأن اأقوم ب�مل�سي ملدة ع�سر دق�ئق 
يف اخل�رج، اأو اأقوم ب�لتنف�س العميق 
ملدة ع�سر دق�ئق اأو اأقوم بتنفيذ نوع 
من اأنواع مترين�ت التمدد الروتينية 

قبل اأن اأعود اإىل العمل. ا�سرتاحة 
فقط ملدة 10 15- دقيقة لفعل 

واحدة من هذه االأمور ي�س�عدين 
على التخل�س اأي توتر قد حدث يل 
وي�س�عدين ذلك على تطوير تركيز 

جديد للمهمة الت�لية التي على القي�م 
به�.

�سواء اخرتت امل�سي، مم�ر�سة التنف�س 
العميق اأو تنفيذ حرك�ت التمدد االأمر 

مرتوك لكم مت�مً�. ال�سيء االأكرث 
اأهمية هو اأن ت�أخذ عدة مرات يف 

اليوم ا�سرتاحة من العمل واإيج�د طرق 
خمتلفة الإع�دة �سحن قواك.

ثالثة أمور ال بد منها
لالستفادة من وقتك كل يوم 

يسعى جميعنا لنكون أكثر إنتاجية، 
ونتطلع لمزيدًا من اإلنجاز حتى نستطيع 

في النهاية تحقيق ما يتوجب علينا تحقيقه 
بشكل أفضل من أي وقت مضى.
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 MATT MAYBERRY -. :اإللكتروني - بقلم Entrepreneur خاص -  موقع
CEO of Matt Mayberry Enterprises

عندما تقوم بتقسيم 
وقتك بشكل صحيح، 

تالحظ أنك سيطرت على 
الزمن، وأصبح مطواعًا، 

بحيث يمكنك انجاز أعمالك 
بسهولة



  بينما ح�شدت كل من �شركتّي 
»كرمي« و«�أوبر«؛ عمالقتّي م�شاركة 

�ل�شيار�ت �خلا�شة؛ ��شتثمار�ت 
بلغت 421.7 مليون دوالر، و13.8 

مليار دوالر على �لتو�يل خالل 
�ل�شنو�ت �لب�شع �ملا�شية؛ تو�ىل ظهور 

�شركات �أخرى يف �ملنطقة تعمل يف 
قطاع �قت�شاد �مل�شاركة بو��شطة 

�لتكنولوجيا.
ت�شمن ذلك، »دوبيزل« لبيع �ل�شلع 
�مل�شتعملة، و�لتي ح�شدت ��شتثماًر� 

غري ُمعلن �لتفا�شيل من �ل�شركة 
�لعاملية »OLX«، وتطبيق »مر�شال« 

لتو�شيل �لطلبات عند �لطلب يف 
�لكويت، ومناف�شتها �الإمار�تية 

»فيت�شر« �لتي تتو�شع �الآن �إىل م�شر 

ا. �أي�شً
ولعل �أهم 3 عو�مل ور�ء فر�شة جناح 

مناذج �قت�شاد �مل�شاركة يف م�شر، هو 
�شخامة �لتعد�د �ل�شكاين و�الزدحام 
�ملروري �ل�شديد يف �شو�رع �لعا�شمة 

حتديًد�، مع تاأزم �لو�شع �القت�شادي، 
وال�شيما بعد تعومي �شعر �شرف �جلنيه 
�مل�شري �أمام �لدوالر، و�لذي نتج عنه 
ت�شخًما بلغ %30، يعد �الأول من نوعه 

يف تاريخ �لبالد.

 
VOO انطالق

من هذ� �ملنطلق �أعلن ر�ئد �الأعمال 
وليد ر��شد عن �إطالق »VOO« كاأول 
تطبيق م�شري على نظام ت�شغيل �أند 

رويد وIOS، لتو�شيل �لطلبات �لفوري، 
بال�شر�كة مع كِل من �شرين عوي�س 

)م�شئول �لت�شويق و�لعالقات �لعامة( 
و�إ�شالم جوهر )�ملدير �لتقني(.

 �نطلق �مل�شروع منذ �شهر و�حد فقط، 
�إال �أن �أرقامه تبعث على �لتفاوؤل فيما 

يتعلق بال�شناعة وحاجة �ل�شوق.
ففي غ�شون �أربعة �أ�شابيع فقط، ح�شد 

تطبيق “VOO” �ألف حتميل، و�ن�شم 
له 600 �شائق ب�شيار�تهم �خلا�شة، 

وذلك ح�شب ت�شريحات �شرين عوي�س، 
ا  �ل�شريك �ملوؤ�ش�س بال�شركة، وهي �أي�شً

مدير عام »كرمي« فرع حمافظة 
�الإ�شكندرية يف م�شر �شابًقا.

»تعرفت �إىل وليد ر��شد �ملوؤ�ش�س 
و�ملدير �لتنفيذي، �أثناء فاعليات قمة 

»Rise up Egypt« �ل�شنوية يف م�شر، 

و�ن�شمت لفريق �لعمل، ومنذ ذلك 
�حلني و�شرنا نح�شر لالإطالق، وقررنا 

�أن نفتح باب �لطلبات للم�شتخدمني 
لكل �أنو�ع �الأغر��س من خمتلف 

رصحت شركة الخدمات المالية 
واالستشارات PWC، في تقرير لها نشرته 

العام الماضي، إن المشروعات التقنية القائمة 
على اقتصاد المشاركة حققت 15 مليار دوالر 

كعوائد في 2014. وتوقع التقرير أن تنمو 
تلك العوائد لتصل إلى 335 مليار دوالر بحلول 

.2025
خاص Entrepreneur العربية

تطبيق مصري لتوصيل 
الطلبات 

ينضم لقافلة مشروعات 
<<االقتصاد التعاوني

4243 april 2017    EntrEprEnEurEntrEprEnEur    april 2017

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



  بينما ح�شدت كل من �شركتّي 
»كرمي« و«�أوبر«؛ عمالقتّي م�شاركة 

�ل�شيار�ت �خلا�شة؛ ��شتثمار�ت 
بلغت 421.7 مليون دوالر، و13.8 

مليار دوالر على �لتو�يل خالل 
�ل�شنو�ت �لب�شع �ملا�شية؛ تو�ىل ظهور 

�شركات �أخرى يف �ملنطقة تعمل يف 
قطاع �قت�شاد �مل�شاركة بو��شطة 

�لتكنولوجيا.
ت�شمن ذلك، »دوبيزل« لبيع �ل�شلع 
�مل�شتعملة، و�لتي ح�شدت ��شتثماًر� 

غري ُمعلن �لتفا�شيل من �ل�شركة 
�لعاملية »OLX«، وتطبيق »مر�شال« 

لتو�شيل �لطلبات عند �لطلب يف 
�لكويت، ومناف�شتها �الإمار�تية 

»فيت�شر« �لتي تتو�شع �الآن �إىل م�شر 

ا. �أي�شً
ولعل �أهم 3 عو�مل ور�ء فر�شة جناح 

مناذج �قت�شاد �مل�شاركة يف م�شر، هو 
�شخامة �لتعد�د �ل�شكاين و�الزدحام 
�ملروري �ل�شديد يف �شو�رع �لعا�شمة 

حتديًد�، مع تاأزم �لو�شع �القت�شادي، 
وال�شيما بعد تعومي �شعر �شرف �جلنيه 
�مل�شري �أمام �لدوالر، و�لذي نتج عنه 
ت�شخًما بلغ %30، يعد �الأول من نوعه 

يف تاريخ �لبالد.

 
VOO انطالق

من هذ� �ملنطلق �أعلن ر�ئد �الأعمال 
وليد ر��شد عن �إطالق »VOO« كاأول 
تطبيق م�شري على نظام ت�شغيل �أند 

رويد وIOS، لتو�شيل �لطلبات �لفوري، 
بال�شر�كة مع كِل من �شرين عوي�س 

)م�شئول �لت�شويق و�لعالقات �لعامة( 
و�إ�شالم جوهر )�ملدير �لتقني(.

 �نطلق �مل�شروع منذ �شهر و�حد فقط، 
�إال �أن �أرقامه تبعث على �لتفاوؤل فيما 

يتعلق بال�شناعة وحاجة �ل�شوق.
ففي غ�شون �أربعة �أ�شابيع فقط، ح�شد 

تطبيق “VOO” �ألف حتميل، و�ن�شم 
له 600 �شائق ب�شيار�تهم �خلا�شة، 

وذلك ح�شب ت�شريحات �شرين عوي�س، 
ا  �ل�شريك �ملوؤ�ش�س بال�شركة، وهي �أي�شً

مدير عام »كرمي« فرع حمافظة 
�الإ�شكندرية يف م�شر �شابًقا.

»تعرفت �إىل وليد ر��شد �ملوؤ�ش�س 
و�ملدير �لتنفيذي، �أثناء فاعليات قمة 

»Rise up Egypt« �ل�شنوية يف م�شر، 

و�ن�شمت لفريق �لعمل، ومنذ ذلك 
�حلني و�شرنا نح�شر لالإطالق، وقررنا 

�أن نفتح باب �لطلبات للم�شتخدمني 
لكل �أنو�ع �الأغر��س من خمتلف 

رصحت شركة الخدمات المالية 
واالستشارات PWC، في تقرير لها نشرته 

العام الماضي، إن المشروعات التقنية القائمة 
على اقتصاد المشاركة حققت 15 مليار دوالر 

كعوائد في 2014. وتوقع التقرير أن تنمو 
تلك العوائد لتصل إلى 335 مليار دوالر بحلول 

.2025
خاص Entrepreneur العربية

تطبيق مصري لتوصيل 
الطلبات 

ينضم لقافلة مشروعات 
<<االقتصاد التعاوني
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�الأحجام حتى و�إن كانت �أمتعة �شفر، 
ب�شرط �أال يكون �ل�شائق م�شئواًل عن 

دفع �أو ��شتالم �أي مبالغ نقدية«.
 VOO وتتابع عوي�س: »يتيح 

مل�شتخدميه تو�شيل �أي �شيء من 
مكان الآخر ب�شهولة و�شرعة، مع رفع 
عناء ق�شاء �شاعات طويلة يف زحام 

�لقاهرة، وذلك عن طريق حتديد 
مكان �لر��شل و�مل�شتلم ونوع �ل�شحنة 

وحجمها �لتقريبي )�شغرية �و كبرية(، 
ويتم �لدفع عن طريق بطاقات 

�الئتمان، مع �إمكانية تتبع �ل�شحنة على 
�لتطبيق حتى و�شوله ليد �مل�شتلم«.

 
VOO سائقو

وتو�شح عوي�س« يوفر �لتطبيق فر�س 
جلميع �أ�شحاب �ل�شيار�ت بجميع 

�أنو�عها وموديالتها لالن�شمام �إىل 

�أ�شطول �ل�شركة بالقاهرة �لكربى. 
كما يحر�س فريق �لعمل على �الهتمام 

بعن�شر �الأمان من خالل عمل 
مقابالت �شخ�شية لكل �ل�شائقني 

للتاأكد من �شالحيتهم لالن�شمام، 
�تخاذ �لالزم من ناحية �لتحاليل 

�لطبية و�ل�شحيفة �جلنائية، وتوفري 
تدريبات مكثفة لهم، و�حل�شول على 

بيانات �ل�شائق من �لتطبيق«.
و�إمعاًنا يف توفري عن�شر �الأمان، 

تقول عوي�س: »على �ل�شائق �أن يتفقد 

�ل�شحنة قبل ��شتالمها، ثم يقوم بتوقيع 
�إقر�ر با�شتالم �ل�شحنة، من منطلق 

توفري كل عو�مل �الأمان للم�شتخدم«.
 

خطط مدروسة للتوسع
هذ� ويكثف �ملوؤ�ش�شون جم �هتمامهم 

�الآن با�شتهد�ف �ل�شر�كات مع 
�مل�شروعات �لتجارية ومو�قع �لتجارة 

�الإلكرتونية، باالإ�شافة �إيل �مل�شروعات 
�لنا�شئة لت�شويق خدماتهم من 

خالل �لتطبيق. يف هذ� �الإطار تقول 
عوي�س: » ميكننا من خالل �لتعاون 

�ال�شرت�تيجي مع تلك �ملوؤ�ش�شات 
و�ل�شركات، توفري خدمة �لتو�شيل 
�لفوري لعمالئهم، بداًل من فرت�ت 
�لتو�شيل �لتي ت�شل �أحياًنا �إىل 10 

�أيام، مما قد ميثل قيمة م�شافة كربى 
بالن�شبة لهم«.

ولعل �عتماد »VOO« على �لتقنية، 
وتبنيها ملفهوم �القت�شاد �لتعاوين 

هو �ل�شر ور�ء �شهولة تو�شعها حملًيا 
و�إقليمًيا.

ويف هذ� �الإطار تعلق عوي�س« نخطط 
لتعميم �خلدمة مبختلف حمافظات 

م�شر، لننطلق بعدها �إىل �ل�شعودية قبل 
نهاية �لعام، �لتي تقول در��شتنا �أنها 

تخلو من �ملناف�شة، مع وجود حاجة ُملحة 
ملثل تلك �خلدمات نظًر� مل�شاحة �ململكة 
�لكبرية جغر�فًيا، مع حمدودية حترك 

�ل�شيد�ت حتديًد� من مكان الآخر، �الأمر 
 VOO لذي ي�شاعف فر�س جناح�
هناك، لكننا لن ن�شعى لتفعيل تلك 

�خلطط قبل �أن نطمئن على ��شتقر�ر 
منوذج �لعمل يف �لقاهرة �أواًل«.

فما �لذي ينتظر تطبيق VOO يف 
2017؟
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�الأحجام حتى و�إن كانت �أمتعة �شفر، 
ب�شرط �أال يكون �ل�شائق م�شئواًل عن 

دفع �أو ��شتالم �أي مبالغ نقدية«.
 VOO وتتابع عوي�س: »يتيح 

مل�شتخدميه تو�شيل �أي �شيء من 
مكان الآخر ب�شهولة و�شرعة، مع رفع 
عناء ق�شاء �شاعات طويلة يف زحام 

�لقاهرة، وذلك عن طريق حتديد 
مكان �لر��شل و�مل�شتلم ونوع �ل�شحنة 

وحجمها �لتقريبي )�شغرية �و كبرية(، 
ويتم �لدفع عن طريق بطاقات 

�الئتمان، مع �إمكانية تتبع �ل�شحنة على 
�لتطبيق حتى و�شوله ليد �مل�شتلم«.

 
VOO سائقو

وتو�شح عوي�س« يوفر �لتطبيق فر�س 
جلميع �أ�شحاب �ل�شيار�ت بجميع 

�أنو�عها وموديالتها لالن�شمام �إىل 

�أ�شطول �ل�شركة بالقاهرة �لكربى. 
كما يحر�س فريق �لعمل على �الهتمام 

بعن�شر �الأمان من خالل عمل 
مقابالت �شخ�شية لكل �ل�شائقني 

للتاأكد من �شالحيتهم لالن�شمام، 
�تخاذ �لالزم من ناحية �لتحاليل 

�لطبية و�ل�شحيفة �جلنائية، وتوفري 
تدريبات مكثفة لهم، و�حل�شول على 

بيانات �ل�شائق من �لتطبيق«.
و�إمعاًنا يف توفري عن�شر �الأمان، 

تقول عوي�س: »على �ل�شائق �أن يتفقد 

�ل�شحنة قبل ��شتالمها، ثم يقوم بتوقيع 
�إقر�ر با�شتالم �ل�شحنة، من منطلق 

توفري كل عو�مل �الأمان للم�شتخدم«.
 

خطط مدروسة للتوسع
هذ� ويكثف �ملوؤ�ش�شون جم �هتمامهم 

�الآن با�شتهد�ف �ل�شر�كات مع 
�مل�شروعات �لتجارية ومو�قع �لتجارة 

�الإلكرتونية، باالإ�شافة �إيل �مل�شروعات 
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نهاية �لعام، �لتي تقول در��شتنا �أنها 
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منوذج �لعمل يف �لقاهرة �أواًل«.
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 يف حني يبدو و�سع اال�سرتاتيجية اأمًرا 
�سهاًل، فيمكن اأن ُت�سكل حتدًيا كبرًيا 

لرواد االأعمال ال�سباب، اإذ تتطلب 
فهًما وا�سًحا للمنتج، امل�ستهلكني، 

واإطار العمل، لكن ذلك ال يكون كافًيا، 
فهناك 6 خطوات الزمة من اأجل بناء 
ا�سرتاتيجية �سركة على النحو التايل:

حتديد الهدف: ينبغي اأن يكون 
الهدف واقعًيا وُيكن حتقيقه، فعلى 

�سبيل املثال اإذا كان هدف رائد 
االأعمال زيادة املبيعات بن�سبة 20%، 

اأو زيادة احل�سة يف ال�سوق بن�سبة 
%10، فيمكن اأن يكون ذلك الهدف 

االأ�سا�سي يف اال�سرتاتيجية، والذي 
ُيعرف با�سم الهدف اال�سرتاتيجي، 
وينبغي توجيه كل االهتمام لتحقيق 

هذا الهدف، وهذا هو ال�سبب لوجود 
ا�سرتاتيجية.

عقبات حتقيق الهدف: ي�سمل 
ذلك عدم معرفة املنتج، ت�سبع ال�سوق، 

اأ�سعار غري تناف�سية، اأو ا�ستحواذ 
العالمات التجارية على الن�سبة االأعلى 
من ال�سوق. وينبغي على رائد االأعمال 
تغيري كل ذلك الرتويج ملنتجه، واإيجاد 
الطريق للدخول اإىل ال�سوق، والت�سعري 

املالءم واإن�ساء �سل�سلة توزيع خا�سة 
بال�سركة، وغري ذلك من االأهداف 

الو�سيطة التي يوؤدي حتقيقها اإىل بلوغ 
الهدف النهائي.

ال�شركاء واحللفاء املحتملني: 
ينبغي معرفة ال�سركات االأخرى التي 

تنتج منتجات لها �سلة مبنتج ال�سركة، 
مع من يكن عقد �سراكات يف ال�سوق، 

ومن الذي يكنه اإعادة بيع منتجات 
ال�سركة، ومن الذي يكن تعيينه 

للم�ساهمة يف تنفيذ اال�سرتاتيجية، 

وهل لدى اأولئك منافذ بيع اأو متاجر 
يف اأحياء مت اختيارها جيًدا، اإذ ينبغي 
اأن ت�سمل اال�سرتاتيجية عمل ال�سركاء 

واحللفاء.
التغيري الدائم: ال يعمل اأي رائد 

اأعمال يف �سومعة منعزلة لكنه يعمل 
يف �سوق يتغري با�ستمرار، لذلك ينبغي 

االنتباه دائًما اإىل اإطار العمل، من 
اأجل القدرة على اإدراك التغيريات فور 
حدوثها، وجعل االإ�سرتاتيجية متوافقة 

مع ذلك، فاإطار العمل هو جزء من 
ا�سرتاتيجية رائد االأعمال، ويكنه 
اأن يوؤثر يف جزء �سغري من البيئة، 
لكن تبقى الكثري من االأمور خارج 

�سيطرته، لذلك يجب ت�سمني البيئة 

املحيطة �سمن اال�سرتاتيجية.
اكتمال اال�شرتاتيجية: ينبغي 

التاأكد من عدم ن�سيان اأي �سيء عند 
و�سع اال�سرتاتيجية، واالإجابة على 

اأ�سئلة مثل من قام بذلك من قبل؟ هل 
يكن اال�ستفادة من خرباته؟ وهل ما 

يتم القيام به كافًيا و�سرورًيا؟.
تخيل االإ�شرتاتيجية: يكن 

تخيل االإ�سرتاتيجية عرب اإطار النتائج 
من خالل و�سع الهدف اال�سرتاتيجي 

على راأ�س قائمة النتائج وجعل 
االأهداف الو�سيطة يف االأ�سفل، كما 
يكن ا�ستخدام اإطار متطور بغ�س 

النظر عن الت�سور املُحدد الذي 
يتم ا�ستخدامه، مما ي�سمح بروؤية 

اخلطة ور�سد تنفيذ اال�سرتاتيجية، 
وا�ستخدام هذا الت�سور الإعالم 

االآخرين مبا مت حتقيقه من خالل 
ا�ستخدام املوؤ�سرات.

إستراتيجية لزيادة 
المبيعات

 »Peter Voogd« ي�سري رائد االأعمال
اإىل اأن جميع ال�ساالت الريا�سية يف 
�سهر يناير من كل عام تكون ممتلئة 

باأ�سخا�س يحاولون اإتخاذ قرارات 
ب�ساأن ال�سنة اجلديدة، لكن بحلول 

�سهر فرباير تكون ال�ساالت الريا�سية 
فارغة من جديد، الأن االأ�سخا�س 

يفقدون عزيتهم يف حتقيق 

االأهداف.
وينطبق االأمر نف�سه على بداأ اأي عمل 

جديد لذلك ين�سح » Voogd« كل 
رائد اأعمال بكتابة الدخل املثايل 

الذي يهدف اإىل حتقيقه خالل الـ 6 
اأ�سهر التالية، وو�سع اأخالقيات عمل 

تعرف على آليات 
بناء استرايتجية 

الشركات

يحتاج أي رائد أعمال إلى اتخاذ قرارات بشأن كيفية تطوير الخدمات التي يقدمها، تسويق 
منتجاته، وغزو السوق أو جزء منه، ومن ثم عليه اختيار األساليب التي سوف يستخدمها، وألي 

غرض سوف يستخدمها، وتشكل هذه الخيارات ما ُيعرف باسم االستراتيجية.
خاص Entrepreneur العربية

من المهم أن يقوم رائد 
األعمال بتقييم حجم 

المنافسين، وتحديد 
المنافسين الرئيسيين، 

وتقييم التهديد الذي 
يشكله كل منافس 

لعمله

>>
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 يف حني يبدو و�سع اال�سرتاتيجية اأمًرا 
�سهاًل، فيمكن اأن ُت�سكل حتدًيا كبرًيا 

لرواد االأعمال ال�سباب، اإذ تتطلب 
فهًما وا�سًحا للمنتج، امل�ستهلكني، 

واإطار العمل، لكن ذلك ال يكون كافًيا، 
فهناك 6 خطوات الزمة من اأجل بناء 
ا�سرتاتيجية �سركة على النحو التايل:

حتديد الهدف: ينبغي اأن يكون 
الهدف واقعًيا وُيكن حتقيقه، فعلى 

�سبيل املثال اإذا كان هدف رائد 
االأعمال زيادة املبيعات بن�سبة 20%، 

اأو زيادة احل�سة يف ال�سوق بن�سبة 
%10، فيمكن اأن يكون ذلك الهدف 

االأ�سا�سي يف اال�سرتاتيجية، والذي 
ُيعرف با�سم الهدف اال�سرتاتيجي، 
وينبغي توجيه كل االهتمام لتحقيق 

هذا الهدف، وهذا هو ال�سبب لوجود 
ا�سرتاتيجية.

عقبات حتقيق الهدف: ي�سمل 
ذلك عدم معرفة املنتج، ت�سبع ال�سوق، 

اأ�سعار غري تناف�سية، اأو ا�ستحواذ 
العالمات التجارية على الن�سبة االأعلى 
من ال�سوق. وينبغي على رائد االأعمال 
تغيري كل ذلك الرتويج ملنتجه، واإيجاد 
الطريق للدخول اإىل ال�سوق، والت�سعري 

املالءم واإن�ساء �سل�سلة توزيع خا�سة 
بال�سركة، وغري ذلك من االأهداف 

الو�سيطة التي يوؤدي حتقيقها اإىل بلوغ 
الهدف النهائي.

ال�شركاء واحللفاء املحتملني: 
ينبغي معرفة ال�سركات االأخرى التي 

تنتج منتجات لها �سلة مبنتج ال�سركة، 
مع من يكن عقد �سراكات يف ال�سوق، 

ومن الذي يكنه اإعادة بيع منتجات 
ال�سركة، ومن الذي يكن تعيينه 

للم�ساهمة يف تنفيذ اال�سرتاتيجية، 

وهل لدى اأولئك منافذ بيع اأو متاجر 
يف اأحياء مت اختيارها جيًدا، اإذ ينبغي 
اأن ت�سمل اال�سرتاتيجية عمل ال�سركاء 

واحللفاء.
التغيري الدائم: ال يعمل اأي رائد 

اأعمال يف �سومعة منعزلة لكنه يعمل 
يف �سوق يتغري با�ستمرار، لذلك ينبغي 

االنتباه دائًما اإىل اإطار العمل، من 
اأجل القدرة على اإدراك التغيريات فور 
حدوثها، وجعل االإ�سرتاتيجية متوافقة 

مع ذلك، فاإطار العمل هو جزء من 
ا�سرتاتيجية رائد االأعمال، ويكنه 
اأن يوؤثر يف جزء �سغري من البيئة، 
لكن تبقى الكثري من االأمور خارج 

�سيطرته، لذلك يجب ت�سمني البيئة 

املحيطة �سمن اال�سرتاتيجية.
اكتمال اال�شرتاتيجية: ينبغي 

التاأكد من عدم ن�سيان اأي �سيء عند 
و�سع اال�سرتاتيجية، واالإجابة على 

اأ�سئلة مثل من قام بذلك من قبل؟ هل 
يكن اال�ستفادة من خرباته؟ وهل ما 

يتم القيام به كافًيا و�سرورًيا؟.
تخيل االإ�شرتاتيجية: يكن 

تخيل االإ�سرتاتيجية عرب اإطار النتائج 
من خالل و�سع الهدف اال�سرتاتيجي 

على راأ�س قائمة النتائج وجعل 
االأهداف الو�سيطة يف االأ�سفل، كما 
يكن ا�ستخدام اإطار متطور بغ�س 

النظر عن الت�سور املُحدد الذي 
يتم ا�ستخدامه، مما ي�سمح بروؤية 

اخلطة ور�سد تنفيذ اال�سرتاتيجية، 
وا�ستخدام هذا الت�سور الإعالم 

االآخرين مبا مت حتقيقه من خالل 
ا�ستخدام املوؤ�سرات.

إستراتيجية لزيادة 
المبيعات

 »Peter Voogd« ي�سري رائد االأعمال
اإىل اأن جميع ال�ساالت الريا�سية يف 
�سهر يناير من كل عام تكون ممتلئة 

باأ�سخا�س يحاولون اإتخاذ قرارات 
ب�ساأن ال�سنة اجلديدة، لكن بحلول 

�سهر فرباير تكون ال�ساالت الريا�سية 
فارغة من جديد، الأن االأ�سخا�س 

يفقدون عزيتهم يف حتقيق 

االأهداف.
وينطبق االأمر نف�سه على بداأ اأي عمل 

جديد لذلك ين�سح » Voogd« كل 
رائد اأعمال بكتابة الدخل املثايل 

الذي يهدف اإىل حتقيقه خالل الـ 6 
اأ�سهر التالية، وو�سع اأخالقيات عمل 

تعرف على آليات 
بناء استرايتجية 

الشركات

يحتاج أي رائد أعمال إلى اتخاذ قرارات بشأن كيفية تطوير الخدمات التي يقدمها، تسويق 
منتجاته، وغزو السوق أو جزء منه، ومن ثم عليه اختيار األساليب التي سوف يستخدمها، وألي 

غرض سوف يستخدمها، وتشكل هذه الخيارات ما ُيعرف باسم االستراتيجية.
خاص Entrepreneur العربية

من المهم أن يقوم رائد 
األعمال بتقييم حجم 

المنافسين، وتحديد 
المنافسين الرئيسيين، 

وتقييم التهديد الذي 
يشكله كل منافس 

لعمله
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متنا�سبة مع ال�سركة، اإدراك القدرة 
واالإمكانيات املتوفرة، اإ�سافة اإىل 

�سرورة اأن يحيط رائد االأعمال نف�سه 
باالأ�سخا�س اجليدين.

خطوات بناء 
استراتيجية الشركة

على الرغم من اأهمية و�سع 
اإ�سرتاتيجية لل�سركة، اإال اأن كثريين 

يرون اأن تلك اخلطوة مبثابة رفاهية، 
متحججني باأنهم لي�س لديهم الوقت 
الكايف لذلك، لكن على العك�س فاإن 

ا�ستثمار الوقت يف و�سع اال�سرتاتيجية 
واالأ�س�س التي ينبغي اأن ت�سري عليها 

ال�سركة �سوف ي�ساعد اأي رائد اأعمال 
على بناء عمل جتاري اكرث ا�ستقراًرا 

على املدى الطويل.

وفيما يلي 7 
خطوات ضرورية لبناء 

استراتيجية الشركة:
- حتديد الروؤية: يحدد بيان 

الروؤية هدف ال�سركة الرئي�سي. فعلى 

�سبيل املثال اإذا كان لدى ال�سركة 
تطبيق خا�س بت�سجيع االأ�سخا�س على 

تطوير عادات االأكل ال�سحية وتبادل 
الو�سفات ب�سهولة، يكن اأن يكون 
بيان الروؤية يف هذه احلالة ب�سيًطا 

مثل »اأن ي�سبح اأكرث تطبيق للو�سفات 
ال�سحية حتمياًل على اآي اأو اإ�س اأو 
االأندرويد«، وينبغي اأن يكون بيان 
الروؤية ق�سرًيا حتى ي�سهل تذكره، 
ومن املهم كتابته وو�سعه يف مكان 

وا�سح.
- حتديد م�شكالت امل�شتهلك: 

ينبغي اأن يكون هناك هدف حتاول 
ال�سركة اجلديدة حتقيقه، واأن حتدد 
م�سكلة خا�سة بالعمالء يكنها حلها، 

فعلى �سبيل املثال اإذا كان االأمر متعلًقا 
بالتطبيق ال�سحي الذي مت ذكره من 

قبل فقد يكون التحدي الذي يواجه 
امل�ستهلكني اأنهم يرغبون يف اأن ياأكلون 

طعاًما �سحًيا، لكنهم يحتاجون 
اإىل و�سفات �سهلة باأ�سعار معقولة، 

ومكونات يكن اإيجادها حملًيا.
- نقاط القوة وال�شعف: قد 

يتلك رائد االأعمال معرفة كبرية 
باالأغذية و�سنوات من اخلربة يف 

العمل يف متاجر االأغذية ال�سحية، 
لكنه مل يتلك من قبل �سركة خا�سة 
به، مما يجعل من ذلك نقطة �سعف 

حتى يكت�سب رائد االأعمال املزيد 
من اخلربة، وبالتايل ينبغي حتديد 

املعوقات املُحتمل ظهورها اأثناء العمل 
من اأجل التغلب عليها.

- و�شف ال�شوق واملناف�شني: من 
املهم اأن يقوم رائد االأعمال بتقييم 

حجم املناف�سني، وحتديد املناف�سني 
الرئي�سيني، وتقييم التهديد الذي 

ي�سكله كل مناف�س لعمله.
- االإختالف عن املناف�شني: 

ينبغي اأن يتميز املنتج ب�سمة خمتلفة 
عن املناف�سني، مثل اأن ي�ستمل 

التطبيق ال�سحي على �سبيل املثال 
على اأداة ت�ساعد العمالء على 

حتديد املكونات وفًقا للرمز الربيدي 
اخلا�س بهم، واقرتاح بدائل للعنا�سر 

النادرة.
- و�شع خطة التوجه لل�شوق: 

من ال�سروري حتديد نوع العمالء 
الذي ترغب ال�سركة يف الو�سول 

اإليهم، مع حتديد كيفية ذلك، 
اإ�سافة اإىل حتديد القنوات التي 

�سوف ت�ستخدمها لبيع املنتج، 
فعلى �سبيل املثال يف حالة التطبيق 

ال�سحي يكن البدء بالتطبيق 
اأواًل ثم اإ�سافة تطبيق الهاتف يف 

وقت الحق، كما من ال�سروري 
معرفة �سعر البيع وحتديد العمالء 

القادرين على الدفع للح�سول على 
املنتج.

- حتديد العمالء امل�شتهدفني: 
تف�سل معظم ال�سركات الفتقاد املنتج 

املطلوب، لذلك ينبغي قبل البدء 
التحدث مع االأ�سخا�س وم�ساركتهم 
الفكرة واأخذ مالحظات حول ردود 

اأفعالهم واآرائهم »هل حتم�سوا 
للفكرة؟«، »هل ي�ساألون املزيد من 

االأ�سئلة؟« فهذه مبثابة عالمات على 
جودة الفكرة، ومن ثم يكن البحث 

عن عمالء على ا�ستعداد ل�سراء املنتج 
اأو اخلدمة.
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استثمار الوقت في وضع 
االستراتيجية واألسس 

التي ينبغي أن تسير عليها 
الشركة سوف يساعد أي رائد 

أعمال على بناء عمل تجاري 
اكثر استقراًرا على المدى 

الطويل

 من الضروري تحديد نوع 
العمالء الذي ترغب الشركة 

في الوصول إليهم، مع 
تحديد كيفية ذلك، إضافة 

إلى تحديد القنوات التي سوف 
تستخدمها لبيع المنتج 
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استثمار الوقت في وضع 
االستراتيجية واألسس 
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إلى تحديد القنوات التي سوف 
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ُتعرف الأعمال الإحاللية باأنها 
البتكارات التي تعمل على تعطيل اأو 

دثر املنتجات واخلدمات ال�سابقة 
لها وتقدمي حلول بديلة. لهذه 

املنتجات الإحاللية تاأثري كبري على 
كامل ال�سوق. فعلى �سبيل املثال، 

كان العمر املفرت�ض لل�سركات 
التي تاأ�س�ست يف 1960 قرابة 

55 عام، لكّنه انخف�ض يف عام 

2015 اإىل نحو 20 عام*. ونحن 

يف دوبيزل متاأهبون با�ستمرار ملثل 
هذه الطفرات، لأننا نعلم اأّن عدم 

ال�ستعداد للمناف�سة �سيوؤدي اإىل 
تاآكل اأعمالنا �سيئًا ف�سيئًا. لذا قررنا 

الت�سدي لذلك عرب اإدخال »التفكري 
الت�سميمي« يف عملية تطوير 

منتجاتنا ب�سكل �سارم.
ما هو التفكير التصميمي؟ 

يقول تيم براون، الرئي�ض التنفيذي 
ل�سركة IDEO، التي تعمل يف جمال 
الت�سميم ال�سناعي: »ُيكن و�سف 

التفكري الت�سميمي كتخ�س�ض يوائم 
بني اأ�ساليب امل�سمم واحتياجات 

الأفراد مع ما هو ممكن من الناحية 
التكنولوجية والتجارية لتحويلها اإىل 

قيمة للم�ستخدمني وتوليد فر�ض 
ال�سوق.«

ويتمحور التفكري الت�سميمي حول 

�سرورة التنمية امل�ستمرة لنهج �سامل 
قائم على العمل التعاوين، ويبداأ 

ذلك بطرح الأ�سئلة بدًل من تق�سي 
الإجابات. وهو التحدي الأ�سعب 

لالأعمال لأنه ي�ستوجب التعامل مع 
حالة من عدم اليقني، وهو ما ل 

ت�ستوعبه اأغلب ال�سركات املُدرجة. 
فكيف يكن لهذه ال�سركات تف�سري 

ذلك للم�ساهمني؟ اإذ من الأ�سهل 
الرتكيز على ولء امل�ستخدمني 

امل�ستعدين للدفع بدًل من امل�ستخدمني 
املحتملني اجلدد ب�سلوكياتهم التي 

ي�سعب التنبوؤ بها. وهذه هي املع�سلة 
التي تواجه املبتكرين.

نحن يف دوبيزل نتفق على اأّن الطريقة 
الوحيدة للتعامل مع هذه املع�سلة هو 

تطبيق »التفكري الت�سميمي«. فهو 
يفر�ض علينا اإيالء اهتمام مت�ساٍو 
جلميع امل�ستخدمني بغ�ض النظر 

عما اإذا كانوا من القدامى اأو اجلدد 
اأو الذين فقدنا ولءهم. فهذه هي 

الطريقة الوحيدة لفهم الأ�سباب التي 
دفعتهم لختيار البدائل، ومعرفة 

ما اإذا كانت مرتبطة باأ�سباب يكن 
ال�سيطرة عليها اأم اأنها خارج نطاق 
حتكمنا؟ ويكن لالإجابات على مثل 

هذه الأ�سئلة الأ�سا�سية الك�سف عن 
فر�ض جديدة با�ستمرار.

كيفية تصميم المنتجات 
اإلحاللية الثورية؟ 

الجواب يكمن في »المشاركة 
التفاعلية مع المستخدم«

نحن على مشارف نقلة نوعية ضخمة في مجال المنتجات اإلحاللية. 
فالمجاالت المستقلة تقليديًا مثل الذكاء االصطناعي، وتعّلم اآللة، والطباعة 

ثالثية األبعاد، وتكنولوجيا النانو، وعلم الوراثة، والروبوتات، وغيرها أصبحت 
اآلن متداخلة مع بعضها البعض، ما أدى إلى تسريع تطورها وتشكيل آفاق 

جديدة للمنتجات. 
بقلم: جوست ولزاك، رئيس تصميم تجربة المستخدم دوبيزل
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ونحن نتابع طريقة تفاعل كل 
م�ستخدم مع خدماتنا، ما يعطينا 

اإ�سارات وا�سحة عندما يبداأ 
م�ستخدمونا بالذهاب اإىل البدائل. 

وُيتيح لنا التفكري الت�سميمي الغو�ض 
عميقًا يف الأ�سباب اجلذرية لذلك، 

ومن ثم التو�سل اإىل طرق �سخ�سية 
جديدة مل�ساعدة امل�ستخدم على 
حتقيق التقدم مع دوبيزل، ويتم 

ذلك عادة عرب اإدخال وظائف 
جديدة.  مثال على ذلك هو ميزة 

الدرد�سة اجلديدة واملح�سنة والتي 
قدمت حلوًل للعديد من امل�ساكل 

التي واجهت امل�ستخدم يف الن�سخة 
ال�سابقة من التطبيق. ومعها و�سل 

م�ستوى موثوقية ت�سليم الر�سائل اإىل 

٪99.6 بف�سل موؤ�سر يظهر تلقى 
الطرف الآخر للر�سائل واإذا ما قام 
بقراءتها. ونتيجة لذلك، اإرتفع عدد 
م�ستخدمي الدرد�سة بن�سبة ٪51 يف 

يناير املا�سي.
ويقوم مدراء احل�سابات، وم�سممو 

جتربة امل�ستخدم، والباحثون، 
ومدراء املنتجات با�ستمرار بتق�سي 

احتياجات امل�ستخدم، وت�سميم 
حلول ب�سيطة لكنها حيوية لتلبيتها. 

وهم يقومون بتنظيم املحادثات 
مع امل�ستخدمني، اإما عرب الإنرتنت 

اأو �سخ�سيًا، وهو نهج ب�سيط 
وفعال لكن غالبًا ما يتم اإهماله، 
ومن خالله يكننا التعرف على 

دوافع امل�ستخدمني، وما يحفزهم 

اأو يثبطهم، وما هي النتائج التي 
يريدونها.

وعادة ما تتعامل �سركات التكنولوجيا 
مع بيانات مركزية �ساملة، لكن قليل 
منها ينجح يف الو�سول اإىل امل�ستوى 
التايل، األ وهو احل�سول على ملحة 

عن اجلانب العاطفي ل�سلوكيات 
امل�ستخدمني. ويكن للتفكري 

الت�سميمي فهم القرارات العاطفية 
للم�ستخدمني بطريقة ل يكن لقواعد 

البيانات فعلها. فمن خالل التفاعل 
الب�سري فقط يكننا فهم تاأثري 

التفاعالت الرقمية التي نقدمها.
لذا نقوم يف دوبيزل بالتحدث اإىل 

امل�ستخدمني با�ستمرار، ومعًا يكننا 
تطبيق التفكري الت�سميمي لفهم 

الأ�سباب الكامنة وراء الختالف يف 
ال�سلوكيات على موقعنا. 

كما اأّن التفكري الت�سميمي يجعل 
من عملنا اأكرث متعة ومن فرقنا اأكرث 

�سعادة، لأنه يغر�ض العمل التعاوين 
وينح اجلميع وقتًا مت�ساويا للحديث، 

والذي هو العامل الأكرث اأهمية 
لت�سكيل فرق ناجحة، بح�سب م�سروع 

»اأر�سطو«، الذي اأطلقته جوجل.
واأظهرت الدرا�سات اأّن ال�سركات التي 

تعتمد التفكري الت�سميمي مثل »اإير 

بي اآند بي« وكوكا كول، تظهر منوًا 
ملحوظًا و�سل اإىل ٪219 من قيمتها 
ال�سوقية بح�سب موؤ�سر �ستاندرد اآند 

بورز 500 بني عامي 2004 و2014. ** 
ويكن لدوبيزل اأن ي�سهد على ذلك!

اجلواب اإذًا يكمن يف امل�ساركة 
التفاعلية مع امل�ستخدمني! ابداأ 

باحلديث مع امل�ستخدمني، اأو كما 
يقول �ستيف بالنك، رائد الأعمال، 

»اأخرج من املبنى« وحتدث مع 
عمالئك. ل �سيما اأولئك الذين ف�سلت 

يف احل�سول على دعمهم يف املقام 
الأول، اأو اأولئك الذين ابتعدوا عنك. 
حينها فقط �ستجد الإجابة للبقاء يف 

املناف�سة.

جوست ولزاك
رئيس تصميم تجربة المستخدم - دوبيزل

يترأس جوست ولزاك فريق تصميم تجربة المستخدم في دوبيزل منذ 
يونيو 2016. وعمل قبلها في OLX في جنوب أفريقيا. وتشمل خبرته 

السابقة تصميمه ألول تطبيق هاتفي وموقع لألجهزة المحمولة 
.eBay inc كجزء مع عمله في Marktplaats.nl لشركة

وجمع عبر مسيرته المهنية خبرة تتجاوز الـ 16 سنة في مجاالت 
اإلعالنات المبوبة والتجارة الرقمية وقطاعات المال والسفر، وهو 

ينتهج أسلوبا تعاونيا متعدد التخصصات لفهم احتياجات المستخدمين 
وتصميم حلول مبسطة ولكنها حيوية لتلبيتها.

تيم براون، الرئيس 
التنفيذي لشركة 
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مع ذلك، متثل متغريات ال�سوق 
العديد من التحديات لل�سركات، 

وخا�سة الإدارة الو�سطى حيث 
يزداد ال�سغط على املوظفني من 

اأجل حتقيق زيادات وحت�سني الأداء.
وعلى �سبيل املثال، اختالف 

امل�سئوليات داخل املوؤ�س�سة، حيث 
تكون م�سئولية مدير التجزئة هي 
حتقيق اأكرث من 50 مليون دولر 

مبيعات �سنوية، يف حني اأن مدير 
البنك م�سئول عن التاأكد من ر�سا 

اأكرث من 7 مليون عميل خالل 
�سنة واحدة. ومع تعدد امل�سئوليات 

وال�سغوط املتزايدة، لبد لأن يقوم 
هوؤلء املدراء بالرتكيز على دفع 
عجلة النمو وحت�سني الإنتاجية. 

ووفقًا مل�سح اأجرته موؤ�س�سة التوظيف 
العاملية »مورجان ماكنلي« حول 

عدد �ساعات العمل يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، اأظهر اأن 
املوظفني يف دولة الإمارات يق�سون 

�ساعات عمل طويلة يف املكتب، 
مايقرب من )٪24( من املوظفني 

يعملون 10 �ساعات اإ�سافية 
اإ�سبوعيًا، واأكرث من ن�سف هوؤلء 

املوظفني )٪53( ممن يعملون 
اأكرث من �ساعات العمل املقررة ل 
ي�سعرون باأن اإنتاجيتهم قد زادت 

نتيجة الوقت الإ�سايف الذي يق�سونه 
يف املكتب. حيث ت�سمل كل وظيفة 

على بع�ض املهام خارج الو�سف 
الوظيفي، بالإ�سافة اإىل التفاوت 

بني امل�سميات الوظيفية ومع ما يقوم 
به املوظفني خالل ال�ساعات التي 

يق�سونها يف املكتب.
اإن ال�سركات اليوم �سواء كانت 

كبرية اأو �سغرية تهدر الكثري من 
الوقت، واملوارد، واملال على العمل 

الإداري اليدوي، بدءًا من حجز 
رحالت الطريان وا�ستخدام ر�سائل 
الربيد الإلكرتوين حلجز مقابالت، 
وانتهاء بتقدمي طلب اإىل متخ�س�ض 

تقني على �سبيل املثال. اإل اأن هذه 
املهام الإدارية اليومية توؤدي اإىل 

خ�سائر اإنتاجية �سادمة للموؤ�س�سات 
ب�سكل عام. حيث ت�ستنفذ هذه 

املهام وقت املدراء وجتعلهم 
اأقل اإنتاجية، كما حتد من قدرة 

كيف يمكن للشركات توفير 

التكاليف وتعزيز 
قدرات اإلدارة
إن اإلدارة العليا والمتوسطة في المؤسسات تلعب دورًا هامًا في 

التخطيط والتنظيم والقيادة وتنسيق الموارد. وعلى الرغم من أهمية 
قيام قادة العمل بوضع رؤية المؤسسة إال أنه من الضروري أيضًا أن 

يقوم قادة العمل بالتواصل وتفعيل هذه الرؤية.
بقلم: وارشا جوشي، المدير اإلداري في »بالتينيوم في أيه«
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املوؤ�س�سة على الو�سول اإىل اأحد اأهم 
عنا�سر منو الأعمال التجارية ـ وهو 

الإبتكار.
لذلك من الوا�سح اأن املوؤ�س�سات 

بحاجة اإىل تغيري نهج املهام الإدارية 
حتى تتمكن من الإبتكار والنمو.
يبداأ منو الأعمال التجارية مع 

التفوي�ض الفّعال ومع خدمة امل�ساعد 
 Virtual( الإداري الإفرتا�سي

Executive Assistant(. وقد 

�ساهمت التكنولوجيا احلديثة 
يف جعل التعاقد مع مزود خدمة 
امل�ساعد الإداري الإفرتا�سي حل 

م�ساعد لتعزيز الإنتاجية، والكفاءة، 
وامل�ساعدة يف اإدارة الوقت ب�سكل 

عام لأي موؤ�س�سة. اإن ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة والإدارة العليا 

ممن ي�ستخدمون هذه امل�ساعدة 
يف اأعمالهم لديهم فر�سة اأف�سل 

لتحقيق �سال�سة الت�سغيل والنجاح 
على املدى الطويل مع احتمالية 

اأعلى للنمو امل�ستدام.
حتتاج املوؤ�س�سات اإىل اإعادة النظر 
يف مهام الكفاءات وقادة الأعمال 

من خالل اأمتتة املهام الإدارية 
والإ�ستعانة بخدمات الدعم 

اخلارجية. وهناك 5 عنا�سر 
اأ�سا�سية يجب اأن يقوم بها املدراء 

ورواد الأعمال يف ال�سركات الكبرية 
وال�سغرية:

1. حتديد املهام ذات القيمة 
املنخف�ضة ـ يجب اأن يتم حتديد ما 

هو مطلوب مل�ساعدة املدراء للقيام 
باأعمالهم ب�سكل اأف�سل، وا�ستعرا�ض 

الأن�سطة اليومية وحتديد تلك 
التي ميكن تفوي�سها اأو الإ�ستعانة 

مب�سادر خارجية للقيام بها. واأقر 

7 من كل 10 موظفني يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة باأنهم 

يعملون لوقت اأطول مما كان مقررًا، 
وهناك العديد من املهام والأن�سطة 
الإدارية التي ميكن الإ�ستغناء عنها.

2. الإ�ضتغناء، تفوي�ض اأو اإعادة 
تقييم ـ  يجب تق�سيم املهام اإىل ثالث 

فئات: الإ�ستغناء اأو اإعادة تقييم اأو 
تخفي�ض املهام التي ميكن الإ�ستغناء 

عنها دون حدوث اآثار �سلبية. ذلك 
يجب حتديد املهام والأن�سطة التي 

بحاجة اإىل اإعادة هيكلة. 

3. التفوي�ض وحتديد 
الأولويات ـ يعد التفوي�ض من 

اأ�سعب املهام اإل اأنه يكون جمزيًا يف 
نهاية الأمر. اإن تفوي�ض املهام اإىل 

م�ساعد تنفيذي اإفرتا�سي ميكن اأن 

يكون �سل�سًا، وموفرًا للوقت من اأجل 
املبادرات الإ�سرتاتيجية.

4. تخ�ضي�ض وقت للراحة 
ـ يجب حتديد اأف�سل الطرق 

ل�ستخدام الوقت الذي مت توفريه يف 
حتقيق الإنتاجية لل�سركة.

5. الإلتزام باخلطة ـ 
وهي خطوة هامة تتمثل يف 

م�ساركة اخلطط مع الزمالء، اأو 
الإ�ست�ساريني اأوغريهم من كبار 

املوظفني وذلك ل�سمان اإلتزام 
املدراء باخلطة، مما يتيح و�سع 

اأهداف داخلية وال�سعي لتحقيقها. 
وبالتايل ي�سبح مبثابة نظام يف 

املوؤ�س�سة يقوم بقيا�ض الأداء ب�سكل 
�سامل وي�ساعد املدراء يف قيا�ض 

اأن�سطتهم.
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املوؤ�س�سة على الو�سول اإىل اأحد اأهم 
عنا�سر منو الأعمال التجارية ـ وهو 

الإبتكار.
لذلك من الوا�سح اأن املوؤ�س�سات 

بحاجة اإىل تغيري نهج املهام الإدارية 
حتى تتمكن من الإبتكار والنمو.
يبداأ منو الأعمال التجارية مع 

التفوي�ض الفّعال ومع خدمة امل�ساعد 
 Virtual( الإداري الإفرتا�سي

Executive Assistant(. وقد 

�ساهمت التكنولوجيا احلديثة 
يف جعل التعاقد مع مزود خدمة 
امل�ساعد الإداري الإفرتا�سي حل 

م�ساعد لتعزيز الإنتاجية، والكفاءة، 
وامل�ساعدة يف اإدارة الوقت ب�سكل 

عام لأي موؤ�س�سة. اإن ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة والإدارة العليا 

ممن ي�ستخدمون هذه امل�ساعدة 
يف اأعمالهم لديهم فر�سة اأف�سل 

لتحقيق �سال�سة الت�سغيل والنجاح 
على املدى الطويل مع احتمالية 

اأعلى للنمو امل�ستدام.
حتتاج املوؤ�س�سات اإىل اإعادة النظر 
يف مهام الكفاءات وقادة الأعمال 

من خالل اأمتتة املهام الإدارية 
والإ�ستعانة بخدمات الدعم 

اخلارجية. وهناك 5 عنا�سر 
اأ�سا�سية يجب اأن يقوم بها املدراء 

ورواد الأعمال يف ال�سركات الكبرية 
وال�سغرية:

1. حتديد املهام ذات القيمة 
املنخف�ضة ـ يجب اأن يتم حتديد ما 

هو مطلوب مل�ساعدة املدراء للقيام 
باأعمالهم ب�سكل اأف�سل، وا�ستعرا�ض 

الأن�سطة اليومية وحتديد تلك 
التي ميكن تفوي�سها اأو الإ�ستعانة 

مب�سادر خارجية للقيام بها. واأقر 

7 من كل 10 موظفني يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة باأنهم 

يعملون لوقت اأطول مما كان مقررًا، 
وهناك العديد من املهام والأن�سطة 
الإدارية التي ميكن الإ�ستغناء عنها.

2. الإ�ضتغناء، تفوي�ض اأو اإعادة 
تقييم ـ  يجب تق�سيم املهام اإىل ثالث 

فئات: الإ�ستغناء اأو اإعادة تقييم اأو 
تخفي�ض املهام التي ميكن الإ�ستغناء 

عنها دون حدوث اآثار �سلبية. ذلك 
يجب حتديد املهام والأن�سطة التي 

بحاجة اإىل اإعادة هيكلة. 

3. التفوي�ض وحتديد 
الأولويات ـ يعد التفوي�ض من 

اأ�سعب املهام اإل اأنه يكون جمزيًا يف 
نهاية الأمر. اإن تفوي�ض املهام اإىل 

م�ساعد تنفيذي اإفرتا�سي ميكن اأن 

يكون �سل�سًا، وموفرًا للوقت من اأجل 
املبادرات الإ�سرتاتيجية.

4. تخ�ضي�ض وقت للراحة 
ـ يجب حتديد اأف�سل الطرق 

ل�ستخدام الوقت الذي مت توفريه يف 
حتقيق الإنتاجية لل�سركة.

5. الإلتزام باخلطة ـ 
وهي خطوة هامة تتمثل يف 

م�ساركة اخلطط مع الزمالء، اأو 
الإ�ست�ساريني اأوغريهم من كبار 

املوظفني وذلك ل�سمان اإلتزام 
املدراء باخلطة، مما يتيح و�سع 

اأهداف داخلية وال�سعي لتحقيقها. 
وبالتايل ي�سبح مبثابة نظام يف 

املوؤ�س�سة يقوم بقيا�ض الأداء ب�سكل 
�سامل وي�ساعد املدراء يف قيا�ض 

اأن�سطتهم.
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عندما بد�أنا بالنمو مع فريقنا )يف 
2011(، �ساألنا عن تاريخ �لعمل 

بالن�سبة للمر�سحني �جلدد للعمل معنا، 
وكيف ميكن �أن ي�سعرو� باأنهم جزء 

من �لفريق، وكيف �سيتمكنون من حل 
�مل�ساكل. ولكن، مل نحاول �أن ن�ساأل 

�أ�سئلة تقلل من �ساأن من �سين�سم �إلينا. 
كانت هناك خماوف د�ئمًا من �سوء 
�لفهم عند �لتعمق يف طرح �لأ�سئلة.
مع مرور �لوقت، قمنا بالتكيف مع 

مقابلة �ملر�سحني ومعرفة ما يريدونه 
من فر�ص �لعمل بدًل من حماولة 

بيعهم �ملن�سب �ملتاح لدينا. �إليكم �أهم 
�لأ�سئلة �لتي قمنا بطرحها:

1. ما هي وظيفة أحالمك؟
�سوؤ�ل �ل�سخ�ص عن وظيفة �أحالمه 

ي�ساعد يف �ختبار ما �إذ� كان �ملر�سح 
يالئم �لوظيفة يف �لبد�ية ويتيح لك 

معرفة ماهي توقعاته من �لوظيفة.

2. ما األشياء التي تحب فعلها 
للتسلية؟

ل حتتاج لأن تكون �أ�سئلتك جميعها 
ذ�ت �سلة مبا�سرة باملن�سب �لذي 
تبحث عن مر�سح له. فريقنا يقوم 

باخذ ��سرت�حات لالأن�سطة �لتي 
نقومون بها �سويًة، وعلى �لرغم من 

�أننا نعمل بجد، نحن نح�سل على 
�ملتعة �أي�سًا.

3. مالذي أعجبك ولم يعجبك 
في عملك السابق؟

�سوؤ�ل �ل�سخ�ص عن �لأ�سياء �لتي 
�أحبها وكرهها يف وظيفته �ملا�سية 

ب�سيط جدً�، ولكنه يوفر معرفة عميقة 
لنوعية �لعمل �لتي تنا�سب عمله 

ومهار�ته.

4. ماهي ثقافة الشركة في 
وظيفتك السابقة؟

نحن نويل �أهمية كبرية لثقافة 
�سركتنا. �سوؤ�لهم عن �لثقافة �لتي 
يعرفونها يف مكان عملهم �ل�سابق 

يعطينا نظرة ثاقبة عن طبيعة عمل 
�ل�سركة وما جو�نب هذه �لثقافة �لتي 

قادتهم �إلينا.

5. ما األشياء التي قد ترغب 
بتغييرها في الشركة التي 

قمت بالعمل لديها سابقًا.؟
ميكن لأي �سخ�ص �أن ي�سري �إىل ما 
يحلو له من �لأخطاء، ولكن يتطلب 

�سخ�ص ذو مهاره بحل �مل�سكالت لكي 
يقدم خطة لإ�سالح �خلطاأ من حوله. 

ي�ساعد هذ� �ل�سوؤ�ل على حت�سني 
�سركتنا �أي�سًا من خالل فهم ما يكره 
�ملوظفني �ملحتملني حول مكان عملهم 

�ل�سابق ومهار�تهم وميولهم.
جميع هذه �لأ�سئلة تركز على �ملر�سح 

�جلديد للعمل، وناأمل �أنها �ستحفز 
�أخالقيات �لعمل، و�أف�سليات �لعمل 
و�أهد�فه، معرفة �ملزيد عن �ملر�سح 

يزيد من فر�ص �ختيار �ملر�سح 
�ملنا�سب.

على �سبيل �ملثال، نحن نقدم �ساعات 
عمل مرنة، وهذ� يعني �أن �لأ�سخا�ص 

�لذين يحبون �ل�سهر �سيكونون باأف�سل 
حالتهم، ولكن بع�ص �ملنا�سب تتطلب 

�أن يكون �ملر�سح متاحًا يف �أوقات 
حمددة يف �ليوم. �إذ� كان هناك من 

يقول �أنه يريد �أن ياأتي يف �ل�ساعة 
�لعا�سرة ويرتك �لعمل يف �لر�بعة كل 

يوم فقد ل يكون مر�سحًا منا�سبًا لهذ� 
للعمل. هذ� لي�ص �أمرً� خمربًا لل�سفقة، 

ولكن هذ� جزء من �ملعلومات �لتي 
ت�ساعدنا يف �تخاذ قر�رنا.

عندما يتعلق �لأمر باحل�سول على 
�ملعلومات �ملهمة ملجال �لعمل، ونوعية 

��ستمع �إىل ما يقوله لك �ملوظفون، 
�سو�ء كان ذلك �أفكارً� �أو خماوف. 

فهوؤلء فريقك ومعرفة حقيقتهم 

كاأ�سخا�ص �سوف ي�سمح لك بت�سغيل 
�ل�سركة ب�سكل �أكرث كفاءة.

قبل �إجر�ء �ملقابلة �لتالية، قم باإن�ساء 
قائمة من خم�ص �أ�سئلة تعتقد �أنها 
�سوف تك�سف لك �ملر�سح �ملنا�سب 

و�ملر�سح �لغري منا�سب وفقًا للردود 
�لتي �سوف تتلقاها من �ملر�سحني. ومن 

�ملتوقع �أن تخ�سع هذه �لرت�سيحات 
على �أ�سا�ص �ملن�سب �لذي يتقدمون له، 

وعندما تبد�أ يف روؤية �لنتائج، ��ستمع 
بعناية، وقم بطرح �أ�سئلة جيدة قبل �أن 

تقلق ب�ساأن �لر�سالة �لتي تر�سلها من 
خالل حتدثك معهم.

ما تتعلمه وماتقوله بعد ذلك، 
�سي�ستحق �لنتظار.

 ركز على القيمة المضافة 
عند اختيارك 

لموظفين جدد 

 ،After School كوين الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة افترسكول
فإن جزءًا كبيرًا من عملي يتعلق باتخاذ قرارات التوظيف. إنها واحدة من 

العديد من المسؤوليات، ولكن ال يوجد شيء أكثر أهمية لنجاح الشركة من 
قوة الفريق، األمر الذي يجعل كل مقابلة عمل فرصة لتحسين األعمال.

عندما يتعلق األمر بالحصول على المعلومات 
المهمة لمجال العمل، ونوعية استمع إلى ما 

يقوله لك الموظفون، سواء كان ذلك أفكارًا أو 
مخاوف. فهؤالء فريقك ومعرفة حقيقتهم 
كأشخاص سوف يسمح لك بتشغيل الشركة 

بشكل أكثر كفاءة
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عندما بد�أنا بالنمو مع فريقنا )يف 
2011(، �ساألنا عن تاريخ �لعمل 

بالن�سبة للمر�سحني �جلدد للعمل معنا، 
وكيف ميكن �أن ي�سعرو� باأنهم جزء 

من �لفريق، وكيف �سيتمكنون من حل 
�مل�ساكل. ولكن، مل نحاول �أن ن�ساأل 

�أ�سئلة تقلل من �ساأن من �سين�سم �إلينا. 
كانت هناك خماوف د�ئمًا من �سوء 
�لفهم عند �لتعمق يف طرح �لأ�سئلة.
مع مرور �لوقت، قمنا بالتكيف مع 

مقابلة �ملر�سحني ومعرفة ما يريدونه 
من فر�ص �لعمل بدًل من حماولة 

بيعهم �ملن�سب �ملتاح لدينا. �إليكم �أهم 
�لأ�سئلة �لتي قمنا بطرحها:

1. ما هي وظيفة أحالمك؟
�سوؤ�ل �ل�سخ�ص عن وظيفة �أحالمه 

ي�ساعد يف �ختبار ما �إذ� كان �ملر�سح 
يالئم �لوظيفة يف �لبد�ية ويتيح لك 

معرفة ماهي توقعاته من �لوظيفة.

2. ما األشياء التي تحب فعلها 
للتسلية؟

ل حتتاج لأن تكون �أ�سئلتك جميعها 
ذ�ت �سلة مبا�سرة باملن�سب �لذي 
تبحث عن مر�سح له. فريقنا يقوم 

باخذ ��سرت�حات لالأن�سطة �لتي 
نقومون بها �سويًة، وعلى �لرغم من 

�أننا نعمل بجد، نحن نح�سل على 
�ملتعة �أي�سًا.

3. مالذي أعجبك ولم يعجبك 
في عملك السابق؟

�سوؤ�ل �ل�سخ�ص عن �لأ�سياء �لتي 
�أحبها وكرهها يف وظيفته �ملا�سية 

ب�سيط جدً�، ولكنه يوفر معرفة عميقة 
لنوعية �لعمل �لتي تنا�سب عمله 

ومهار�ته.

4. ماهي ثقافة الشركة في 
وظيفتك السابقة؟

نحن نويل �أهمية كبرية لثقافة 
�سركتنا. �سوؤ�لهم عن �لثقافة �لتي 
يعرفونها يف مكان عملهم �ل�سابق 

يعطينا نظرة ثاقبة عن طبيعة عمل 
�ل�سركة وما جو�نب هذه �لثقافة �لتي 

قادتهم �إلينا.

5. ما األشياء التي قد ترغب 
بتغييرها في الشركة التي 

قمت بالعمل لديها سابقًا.؟
ميكن لأي �سخ�ص �أن ي�سري �إىل ما 
يحلو له من �لأخطاء، ولكن يتطلب 

�سخ�ص ذو مهاره بحل �مل�سكالت لكي 
يقدم خطة لإ�سالح �خلطاأ من حوله. 

ي�ساعد هذ� �ل�سوؤ�ل على حت�سني 
�سركتنا �أي�سًا من خالل فهم ما يكره 
�ملوظفني �ملحتملني حول مكان عملهم 

�ل�سابق ومهار�تهم وميولهم.
جميع هذه �لأ�سئلة تركز على �ملر�سح 

�جلديد للعمل، وناأمل �أنها �ستحفز 
�أخالقيات �لعمل، و�أف�سليات �لعمل 
و�أهد�فه، معرفة �ملزيد عن �ملر�سح 

يزيد من فر�ص �ختيار �ملر�سح 
�ملنا�سب.

على �سبيل �ملثال، نحن نقدم �ساعات 
عمل مرنة، وهذ� يعني �أن �لأ�سخا�ص 

�لذين يحبون �ل�سهر �سيكونون باأف�سل 
حالتهم، ولكن بع�ص �ملنا�سب تتطلب 
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�سي�ستحق �لنتظار.

 ركز على القيمة المضافة 
عند اختيارك 

لموظفين جدد 

 ،After School كوين الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة افترسكول
فإن جزءًا كبيرًا من عملي يتعلق باتخاذ قرارات التوظيف. إنها واحدة من 

العديد من المسؤوليات، ولكن ال يوجد شيء أكثر أهمية لنجاح الشركة من 
قوة الفريق، األمر الذي يجعل كل مقابلة عمل فرصة لتحسين األعمال.

عندما يتعلق األمر بالحصول على المعلومات 
المهمة لمجال العمل، ونوعية استمع إلى ما 

يقوله لك الموظفون، سواء كان ذلك أفكارًا أو 
مخاوف. فهؤالء فريقك ومعرفة حقيقتهم 
كأشخاص سوف يسمح لك بتشغيل الشركة 

بشكل أكثر كفاءة
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يتفق جميع املعنيني بقطاع 
الأعمال حول اأهمية و�ضع خطة 

عمل لتاأمني احل�ضول على متويل. 
فال�ضركات التي ميولها الأ�ضدقاء 

والعائلة رمبا ل حتتاج اإىل خطة عمل، 
لكن يف حالة اللجوء اإىل اأ�ضحاب 

روؤو�س الأموال، والبنوك التجارية، 
واملقر�ضني املدعومني من احلكومة، 

ا معظم امل�ضتثمرين املالئكة، فاإن  واأي�ضً
الأمر �ضوف يتطلب خطة عمل.

ومل تعد خطة العمل اليوم تتطلب كتابة 
20 اإىل 30 �ضفحة كما كان �ضابًقا، 

فكلما كانت اأق�ضر �ضارت هناك 
فر�ضة اأف�ضل لقرائتها.

ويدعو »وليام بيجريف« - اأ�ضتاذ 
فخري يف كلية »باب�ضون« الأمريكية 

لتعليم ريادة الأعمال، وباحث يف جمال 
ريادة الأعمال لفرتة طويلة- اإىل كتابة 

ما ل يزيد عن خم�س �ضفحات عن 
الدخل والتدفق النقدي وامليزانيات 
العمومية، مع جتنب و�ضع اأي اأرقام 

ي�ضعب �ضرحها على الفور.
و�ضواء كانت خطط العمل اليوم 

طويلة اأو ق�ضرية، مف�ضلة اأو موجزة 
وب�ضيطة، ف�ضوف تظل حتتوي على 

العنا�ضر ذاتها دوًما، وفيما يلي 
حمتويات خطة العمل:

- تحديد األهداف
من املهم تو�ضيح تخ�ض�س ال�ضركة، 
واملنتجات اأو اخلدمات التي تقدمها. 
كما ينبغي تخيل اأين �ضتكون ال�ضركة 

بعد خم�س �ضنوات، والإجابة على 
ال�ضوؤال الأهم على الإطالق واملتعلق 

باإمكانات منو ال�ضركة، والتوقيت 
املتوقع لتحقيق هذا النمو.

كما وينبغي تو�ضيح ا�ضرتايجية 
ال�ضركة، هل هي قائمة على 

ال�ضتحواذ والتخارج اأم الطرح 
لالكتتاب العام.

وتعد الإجابة عن تلك الأ�ضئلة جزء ل 
يتجزاأ من و�ضع خطة عمل ناجحة.

- أهداف التمويل
يجب اأن تقدم خطة العمل تو�ضيًحا 
مف�ضاًل ملا ميكن للتمويل اأن يقدمه 
لل�ضركة، وكيف ميكن اأن يحقق لها 
النمو املن�ضود ويخدم اأهدافها. كما 

يجب تو�ضيح حجم مبلغ التمويل الذي 
يحتاجه رائد الأعمال .وعادة ما يعتقد 
رواد الأعمال اأن باإمكانهم متويل النمو 

من خالل حتقيق الأرباح، اإل اأن ذلك 
نادًرا ما يحدث، لأن يف الغالب يحتاج 

الت�ضغيل اإىل الدفع للموردين قبل اأن 
يدفع العمالء لل�ضركة.

واإذا ما توفرت نية ا�ضتخدام خطة 
العمل للح�ضول على متويل، فيجب 

الرتكيز يف هذه احلالة على تو�ضيح 
امللخ�س التنفيذي، والإدارة، واجلوانب 

املالية والت�ضويقية.
اأما اإذا كان رائد الأعمال ي�ضعى 

للح�ضول على قر�س م�ضريف، ف�ضوف 
يحتاج اإىل التاأكد من قدرته على توليد 

�ضيولة نقدية كافية لت�ضديد القرو�س.

ويف حالة امل�ضتثمرين خا�ضة راأ�س 
املال املخاطر، ينبغي اأن يروا كيف 
�ضي�ضتفادوا من ال�ضركة، واأن يكون 

معدل العائد على ال�ضتثمار جُمزًيا 
بالن�ضبة لهم.

- تقييم إمكانيات الشركة
من اأكرث ال�ضتخدامات اأهمية خلطة 
العمل امل�ضاعدة يف حتديد اإمكانيات 

ال�ضركة املادية واملعنوية، كالأ�ضول 
والعالمة التجارية. هذا بالإ�ضافة اإىل 

حتديد توقيت جني العوائد والو�ضول 
اإلة نقطة التعادل ثم حتقيق الأرباح.
ا على خطة العمل اأن جتيب عن  اأي�ضً

توزيع الأرباح املتوقعة وحجم الرواتب 
والتزامات ال�ضركة ال�ضهرية/ ال�ضنوية، 
وحتديد نقاط ال�ضعف والقوة للم�ضروع.

واأخرًيا على رائد الأعمال تو�ضيح حجم 
الأ�ضهم التي ميكنه التنازل عنها، 

والتي ترتبط ارتباًطا مبا�ضًرا بحدود 
ال�ضيطرة يف اتخاذ القرارات.

 خطة العمل الجيدة
تأتيك بالتمويل المناسب 
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يف هذا العامل ال�سريع الذي نعي�ش فيه، 
لي�ش هناك ما يكفي من الوقت يف اليوم 

لإجناز كل ما نحتاج اإجنازه. وينطبق ذلك 
ب�سفة خا�سة على اأ�سحاب امل�ساريع الذين 

نادرًا ما يحظون ب�ساعات عمل منظمة. 
ونتيجة لذلك، فاإن جداولنا الفو�سوية 

ميكن اأن ترفع م�ستوى التوتر لدينا وجتعل 
من ال�سعب على نحو متزايد بالن�سبة 

لنا اأن نق�سي وقتًا ممتعًا مع اأ�سدقائنا 
وعائالتنا. لكن هناك طرق لتق�سري اأ�سبوع 

العمل مع قليل من الخت�سار يف جدولك 
الزمني. ميكنك اأن تنتهي من اأ�سبوع العمل 
اخلا�ش بك يف يوم اأو اثنني ومينحك ذلك 

مزيدًا من الوقت، قد يبدو هذا �سعبًا، 
ولكن ببع�ش الإرادة �سيكون الأمر اأ�سهل 

مما تتوقع.
اإليك بع�ش ال�سرتاتيجيات التي ميكن اأن 

ت�ساعدك على زيادة الإنتاجية ومتكنك من 
ا�ستخدام وقتك ب�سكل اأكرث حكمة.

1. اعرف اأولوياتك
لي�ست كل املهام مت�ساوية. قد يكون لديك 

قائمة طويلة من املهام لكل يوم من اأيام 
الأ�سبوع، ولكن اإذا كنت ل تفرق بني املهام 

التي قد تعترب حيوية لعملك وتلك التي 
ميكنها النتظار، �سوف ت�سعر وكاأنك تدور 

يف حلقة مفرغة تتحرك با�ستمرار ولكن 
دون اأن ت�سل اإىل اأهدافك.

لإدارة عبئ العمل ب�سكل �سحيح ومنع 

ال�سغوط الزائدة، تعّلم حذف اأو تقليل 
املهام. وبعبارة اأخرى، قم بتجميع قائمة 
»التوقف عن العمل« التي تف�سل املهام 

ال�سرورية عن تلك التي ل ت�سهم يف جناح 
عملك. كل �ساعة تنفقها على الأ�سياء التي 

ل تهمك تاأخذك يف نهاية املطاف بعيدًا عن 
تلك الأن�سطة التي حتب القيام بها.

تعلم اأن حتدد اأولوياتك. لكي تكون قائدًا 
فعاًل، رّكز على الأمور الأكرث اأهمية 

لن�ساطك التجاري. تعلم القيام بها يف 
الوقت ال�سحيح،« يقول بيرت دمياركو 
Peter DeMarco، موؤ�س�ش برايوريتي 

ثينكينغ. اإذا مل يكن لديك م�ساعد اإداري، 
  virtual assistant فكر يف توظيف م�ساعد

حل�سابك اخلا�ش freelancer مل�ساعدتك 
على اإجناز املهام التي ل ت�ستمتع بالقيام 

بها. هذا �سوف يحررك وميكنك من 
الرتكيز على ال�سورة الكبرية وتفّعل تلك 

الأ�سياء التي جتيدها وحتبها اأكرث.
2. ا�ستخدم الطرق املخت�سرة

الطرق املخت�سرة، مثل تطبيقات اإدارة 
apps and tools الوقت املختلفة والأدوات 

هي موارد متكنك من اأن ت�سبح اأكرث 
فعالية واإنتاجية، وبنف�ش الوقت توفر عليك 
الكثري من الوقت، وخ�سو�سًا عندما يتعلق 
الأمر باملهام املتكررة مثل الرد على الربيد 

الإلكرتوين اأو اإدارة اجلداول الزمنية 
وقوائم املراجعة.

قم باإجراء التغيريات ال�سغرية على 
ا�سرتاتيجيات العمل اليومية، و�سوف توفر 

يف نهاية املطاف الوقت على املدى الطويل. 
حاول اإ�سافة ما ل يقل عن ن�سف �ساعة 

يوميًا على املهام الروتينية، مثل فتح بريدك 
ال�سخ�سي والعمل على و�سائل التوا�سل 

الجتماعي، واق�سي بقية يومك على 
امل�ساريع الأكرث اأهمية. حاول اأن تنا�سب 
الن�سف �ساعة هذه مع اجلدول الزمني 

اخلا�ش بك و�سوف تقلل من كمية العمل 
اخلا�سة بك يف اأ�سبوع العمل.

3. تخل�ش من امل�ستتات
اإذا كنت متلك هاتفًا ذكيًا اأو لديك 

موظفني، اأنت تعلم بكل تاأكيد اأن امل�ستتات 
اأمر ل مفر منه. ميكنك ب�سهولة فقدان 
الرتكيز وفقدان الدقائق الثمينة اإذا مل 

تكن حذرًا. يف الوقت الذي يبدو فيه تفقد 
الربيد الإلكرتوين، اأو البتعاد عن ال�سغط 

يف اأحد الجتماعات، او قراءة موقع 
اإلكرتوين ب�سكل يومي، امور ب�سيطة ول توؤثر 

على الإنتاجية اخلا�سة بك، احلقيقة هي 
اأن تلك 10-15 دقيقة من الوقت ال�سائع 

ميكن اأن ت�سكل فرقًا.
واأهم الأ�سياء التي ت�ستت انتباهك هي 

ر�سائل الربيد الإلكرتوين، و%33 من رجال 
الأعمال يوافقون على اأن الربيد الإلكرتوين 

هو اأكرب �سغط زمني على اأعمالهم، 
وفقًا لتقارير ديفيد �سكارول، نائب رئي�ش 

 The Alternative ذي الترينيتف بورد
Board. بعد قراءتك للر�سالة الإلكرتونية 

قم بحذفها اأو الرد عليها. اتخذ فوا�سل 
خمطط لها على مدار اليوم للتحقق من 

الربيد الإلكرتوين اأو لإداء املهام الغري 
متعلقة بالعمل.

»غالبًا ما يدخل النا�ش اإىل عامل الأعمال 

من اأجل احل�سول على احلرية. ال�سيء 
املثري لل�سخرية حقًا هو اأنك تفقد هذه 
احلرية عندما تبداأ بالعمل ل�ساحلك 

اخلا�ش، لإن عليك اأن تعمل الكثري من 
ال�ساعات«. يقول روبرت ليفني موؤ�س�ش 

 New York .نيو يورك اإنتريبري�ش ريبورت
Enterprise Report

�ساعات العمل الطويلة لي�ست اإلزامية. 
اإنه خيار. ا�ستخدم هذه اخلطوات الثالثة 
لتق�سري وقت عمل الأ�سبوع اخلا�ش بك، 

و�سوف تتمكن اأي�سًا من حت�سني نوعية 
حياتك اخلا�سة وكذلك �ستتمكن من اإجناح 

�سركتك.

ال تزال تعمل في 
يوم الجمعة؟!

أنت على األغلب ال تدير 
وقتك بشكل جيد

 Entrepreneur خاص -  موقع
 JACQUELINE :اإللكتروني - بقلم
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يف هذا العامل ال�سريع الذي نعي�ش فيه، 
لي�ش هناك ما يكفي من الوقت يف اليوم 

لإجناز كل ما نحتاج اإجنازه. وينطبق ذلك 
ب�سفة خا�سة على اأ�سحاب امل�ساريع الذين 

نادرًا ما يحظون ب�ساعات عمل منظمة. 
ونتيجة لذلك، فاإن جداولنا الفو�سوية 

ميكن اأن ترفع م�ستوى التوتر لدينا وجتعل 
من ال�سعب على نحو متزايد بالن�سبة 

لنا اأن نق�سي وقتًا ممتعًا مع اأ�سدقائنا 
وعائالتنا. لكن هناك طرق لتق�سري اأ�سبوع 
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الزمني. ميكنك اأن تنتهي من اأ�سبوع العمل 
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مزيدًا من الوقت، قد يبدو هذا �سعبًا، 
ولكن ببع�ش الإرادة �سيكون الأمر اأ�سهل 

مما تتوقع.
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التي قد تعترب حيوية لعملك وتلك التي 
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apps and tools الوقت املختلفة والأدوات 
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اأمر ل مفر منه. ميكنك ب�سهولة فقدان 
الرتكيز وفقدان الدقائق الثمينة اإذا مل 

تكن حذرًا. يف الوقت الذي يبدو فيه تفقد 
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وفقًا لتقارير ديفيد �سكارول، نائب رئي�ش 
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اإنه خيار. ا�ستخدم هذه اخلطوات الثالثة 
لتق�سري وقت عمل الأ�سبوع اخلا�ش بك، 
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#التكنولوجيا مع تام

 The Global تمارى كالرك  خبرية �سابقة يف تطوير الربجميات، ورائدة اأعمال عرب الإنرتنت تهتم بالتكنولوجيا واأ�ساليب احلياة، موقع
Gazette الذي اأ�س�سته كالرك هو اأحد اأن�سط املواقع الإلكرتونية يف ال�سرق الأو�سط، واأ�سادت به العديد من �سركات التكنولوجيا الأكرث نفوذًا يف 

املنطقة، تتناول كالرك يف مدونتها مدى تاأثري التكنولوجيا على حياتنا اليومية بالإ�سافة لالأجهزة الذكية وملحقاتها.
GlobalGazette@ وتوا�سلوا معها عرب تويرت  www.theglobalgazette.com زوروا موقع

تكنولوجيا هذا الشهر تقدم منتجات متميزة تجعل حياتك أسهل وأذكى وتجعلك تبدو أفضل 
معها أيضًا. ال بأس في أن ترغب في إقتنائها كلها.

دبل داون.
.TWINWASH تطرح غسالة LG

بلون أواي.
مجفف شعر دايسون السريع.

ذي هوب سبوت
LG  تطلق الروبوتات الشخصية.

LG’s 
Hub Robot 

روبوت LG ال�ساحر ياأخذ مفهوم 
املنزل الذكي اإىل م�ستوى جديد. من 
خالل ربط الأجهزة الذكية الأخرى 

يف املنزل، وي�ستخدم الروبوت األيك�سا 
خمدم �سركة اأمازون ل اإجناز املهام 

املنزلية مثل ت�سغيل مكيف الهواء 

اأو تغيري دورة املجفف با�ستخدام 
الأوامر اللفظية الب�سيطة. الروبوت 

ي�سم �سا�سة تفاعلية ميكنها اأن تظهر 
لك كل �سيء من �سور حمتويات 

الثالجة اإىل و�سفات تعليمية �سوتية 
خطوة بخطوة. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

الروبوت يقدم و�سائل راحة مثل 
القدرة على ت�سغيل املو�سيقى وت�سغيل 

اأجهزة الإنذار، ويوفر تذكريات بحالة 
الطق�س وحتديثات حركة املرور. 

اإنها لي�ست تلك املهام ال�سعبة ورغم 
ذلك، ميكن لروبوت LG  اأن يتفاعل 

مع اأفراد العائلة يف جمموعة متنوعة 
من الطرق املختلفة. وميكن له اأن 
يتحرك مبرونة يف املنزل، وميكنه 

اأن يظهر عواطف �سريحة من خالل 
اإظهار تعبريات الوجه على �سا�سته. 

كما ميكن اأن ي�ستجيب لك با�ستخدام 

لغة اجل�سد، مثل اإمياء راأ�سه عند 
الإجابة عن اأ�سئلة ب�سيطة، ويكون 
دائمًا على بينة عن الأن�سطة التي 

جتري داخل املنزل، مثل عندما 
يخرج اأفراد الأ�سرة من املنزل، اأو 

اىل ال�سرير. ولأن الروبوت قادر على 
متييز وجوه خمتلف اأفراد الأ�سره 
بالكامريا املزود بها، فاإنه ميكنك 

من برجمته ليقدم حتية خمتلفة لكل 
فرد من اأفراد املنزل. الروبوت يجعل 
من اإدارة البيت والأ�سرة اأمرًا جمياًل 

وي�سريًا حقًا.

Dyson Supersonic 
hair dryer

LG TWINWash 
washing machine

القيام بواجبات الغ�سيل اأ�سبحت اأكرث �سال�سة 
مع غ�سالة توين وو�س من LG. الأوىل من 

نوعها ت�سمح لك اأن تقوم بو�سع حملني من 
الغ�سيل يف نف�س الوقت. فهي ت�سمل على 

مق�سورتني منف�سلتني متامًا للغ�سيل. واحدة 
رئي�سية براأ�س كبرية كفيلة با�ستيعاب حمولة 

ت�سل اىل 19KG من الغ�سيل، وال�سغرية 
تعالج حمولة ت�سل اىل 3.5KG . الغ�سالة 

القوية تعالج اجلزء الأكرب من الغ�سيل، بينما 
ميكن تعيني الغ�سالة ال�سغرية لكي تعالج 

دورة خمتلفة من كميات اأ�سغر. توين وو�س 
بتقنية DD املعلقة، تتوفر ب�ستة حركات 

مبتكرة، توربو وو�س مما يقلل وقت الغ�سيل 
بن�سبة ت�سل اىل 30 دقيقة، وتقنية ويت، 

لتكنولوجيا املعلومات ميكنك اأن تدير 
الغ�سالة با�ستخدام الهاتف الذكي. وبف�سل 

تطبيق �سمارت ثينك اخلا�س بها، ميكن 
ا�ستك�ساف امل�ساكل عن بعد ور�سد والتحكم 
يف الغ�سالة من اأي مكان ويف اأي وقت. توين 

وو�س تعمل بجد حتى ل تطرك لأن تقوم 
اأنت بذلك، وتقوم مبا يجب عليها فعله 

باإتقان. كل التقنيات جتتمع يف جهاز واحد 
مغلف بطبقة من ال�ستانل�س �ستيل املقاوم 

لل�سداأ مع تقليمات الكروم واللون الأ�سود، 
اإنها بكل تاأكيد طريقة موؤكدة لرفع م�ستوى 

حياتك وتزيني ديكور املنزل.

يق�سي داي�سون على املناف�سة من خالل 
طرحه ملجفف ال�سعر اجلديد ال�سريع. 

ي�ستخدم �سوبر �سونيك تقنية تدفق 
الهواء ب�سرعة وتركيز ل�سمان جفاف 

ال�سعر ب�سرعة ودقة. مت هند�سة اجلهاز 
ليتنا�سب مع راحة يدك، ويحقق ت�سغيل 

اأكرث هدوء وحماية ال�سعر من �سرر 
احلرارة العالية. �سوبر �سونيك هري 

دراير مدعوم من جمفف ال�سعر الأ�سرع 
من ال�سوت داي�سون برباءة اخرتاع 

حمرك V9 الرقمي، وهو ما ي�سل اىل 
ثماين مرات اأ�سرع بن�سف وزن حمركات 

جمففات ال�سعر الأخرى. بالإ�سافة 
اىل ذلك، فاإن املحرك ال�سغري �سغري 

مبا يكفي ليتم و�سعه يف الأ�سفل بدًل 
من الأعلى من اأجل احل�سول على 
ت�سميم مريح اأكرث. داي�سون �سوبر 

�سونيك هري دراير لديه �سيطرة ذكية 
على احلرارة، مما ي�ساعد على �سمان 
اأن ال�سعر لن يتعر�س لدرجات حرارة 

مفرطة. يقوم الرثم�ستور الزجاجي 

بقيا�س درجة احلرارة ب�سرعة 20 مرة 
بالثانية ويقوم بنقل هذه البيانات اىل 

املعالج، الذي بدوره يقوم بال�سيطرة 
على عن�سر التدفئة. يتم ت�سخيم حجم 

الهواء امل�سحوب اىل املحرك بثالثة 
طرق تكنولوجية مل�ساعفة الهواء، 

واإنتاج ال�سغط العايل وارتفاع �سرعة 
تيار الهواء. �سوبر �سونيك يعطي مزيدًا 

من املرونة يف مراقبة احلرارة اأكرث 
من اأي وقت م�سى من خالل احتواءه 
على اأربعة اإعدادات للحرارة، وثالثة 

اإعدادات تدفق هواء ووجود هواء بارد 
اأي�سًا. املجفف ياأتي كاماًل مع اثنني 

من املرفقات املغناطي�سية، وفوهة هواء 
متجان�س، ل�سمان احل�سول على �سعر 

�سحي ومبظهر جميل.
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LG’s 
Hub Robot 

روبوت LG ال�ساحر ياأخذ مفهوم 
املنزل الذكي اإىل م�ستوى جديد. من 
خالل ربط الأجهزة الذكية الأخرى 

يف املنزل، وي�ستخدم الروبوت األيك�سا 
خمدم �سركة اأمازون ل اإجناز املهام 

املنزلية مثل ت�سغيل مكيف الهواء 

اأو تغيري دورة املجفف با�ستخدام 
الأوامر اللفظية الب�سيطة. الروبوت 

ي�سم �سا�سة تفاعلية ميكنها اأن تظهر 
لك كل �سيء من �سور حمتويات 

الثالجة اإىل و�سفات تعليمية �سوتية 
خطوة بخطوة. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

الروبوت يقدم و�سائل راحة مثل 
القدرة على ت�سغيل املو�سيقى وت�سغيل 

اأجهزة الإنذار، ويوفر تذكريات بحالة 
الطق�س وحتديثات حركة املرور. 

اإنها لي�ست تلك املهام ال�سعبة ورغم 
ذلك، ميكن لروبوت LG  اأن يتفاعل 

مع اأفراد العائلة يف جمموعة متنوعة 
من الطرق املختلفة. وميكن له اأن 
يتحرك مبرونة يف املنزل، وميكنه 

اأن يظهر عواطف �سريحة من خالل 
اإظهار تعبريات الوجه على �سا�سته. 

كما ميكن اأن ي�ستجيب لك با�ستخدام 

لغة اجل�سد، مثل اإمياء راأ�سه عند 
الإجابة عن اأ�سئلة ب�سيطة، ويكون 
دائمًا على بينة عن الأن�سطة التي 

جتري داخل املنزل، مثل عندما 
يخرج اأفراد الأ�سرة من املنزل، اأو 

اىل ال�سرير. ولأن الروبوت قادر على 
متييز وجوه خمتلف اأفراد الأ�سره 
بالكامريا املزود بها، فاإنه ميكنك 

من برجمته ليقدم حتية خمتلفة لكل 
فرد من اأفراد املنزل. الروبوت يجعل 
من اإدارة البيت والأ�سرة اأمرًا جمياًل 

وي�سريًا حقًا.

Dyson Supersonic 
hair dryer

LG TWINWash 
washing machine

القيام بواجبات الغ�سيل اأ�سبحت اأكرث �سال�سة 
مع غ�سالة توين وو�س من LG. الأوىل من 

نوعها ت�سمح لك اأن تقوم بو�سع حملني من 
الغ�سيل يف نف�س الوقت. فهي ت�سمل على 

مق�سورتني منف�سلتني متامًا للغ�سيل. واحدة 
رئي�سية براأ�س كبرية كفيلة با�ستيعاب حمولة 

ت�سل اىل 19KG من الغ�سيل، وال�سغرية 
تعالج حمولة ت�سل اىل 3.5KG . الغ�سالة 

القوية تعالج اجلزء الأكرب من الغ�سيل، بينما 
ميكن تعيني الغ�سالة ال�سغرية لكي تعالج 

دورة خمتلفة من كميات اأ�سغر. توين وو�س 
بتقنية DD املعلقة، تتوفر ب�ستة حركات 

مبتكرة، توربو وو�س مما يقلل وقت الغ�سيل 
بن�سبة ت�سل اىل 30 دقيقة، وتقنية ويت، 

لتكنولوجيا املعلومات ميكنك اأن تدير 
الغ�سالة با�ستخدام الهاتف الذكي. وبف�سل 

تطبيق �سمارت ثينك اخلا�س بها، ميكن 
ا�ستك�ساف امل�ساكل عن بعد ور�سد والتحكم 
يف الغ�سالة من اأي مكان ويف اأي وقت. توين 

وو�س تعمل بجد حتى ل تطرك لأن تقوم 
اأنت بذلك، وتقوم مبا يجب عليها فعله 

باإتقان. كل التقنيات جتتمع يف جهاز واحد 
مغلف بطبقة من ال�ستانل�س �ستيل املقاوم 

لل�سداأ مع تقليمات الكروم واللون الأ�سود، 
اإنها بكل تاأكيد طريقة موؤكدة لرفع م�ستوى 

حياتك وتزيني ديكور املنزل.

يق�سي داي�سون على املناف�سة من خالل 
طرحه ملجفف ال�سعر اجلديد ال�سريع. 

ي�ستخدم �سوبر �سونيك تقنية تدفق 
الهواء ب�سرعة وتركيز ل�سمان جفاف 

ال�سعر ب�سرعة ودقة. مت هند�سة اجلهاز 
ليتنا�سب مع راحة يدك، ويحقق ت�سغيل 

اأكرث هدوء وحماية ال�سعر من �سرر 
احلرارة العالية. �سوبر �سونيك هري 

دراير مدعوم من جمفف ال�سعر الأ�سرع 
من ال�سوت داي�سون برباءة اخرتاع 

حمرك V9 الرقمي، وهو ما ي�سل اىل 
ثماين مرات اأ�سرع بن�سف وزن حمركات 

جمففات ال�سعر الأخرى. بالإ�سافة 
اىل ذلك، فاإن املحرك ال�سغري �سغري 

مبا يكفي ليتم و�سعه يف الأ�سفل بدًل 
من الأعلى من اأجل احل�سول على 
ت�سميم مريح اأكرث. داي�سون �سوبر 

�سونيك هري دراير لديه �سيطرة ذكية 
على احلرارة، مما ي�ساعد على �سمان 
اأن ال�سعر لن يتعر�س لدرجات حرارة 

مفرطة. يقوم الرثم�ستور الزجاجي 

بقيا�س درجة احلرارة ب�سرعة 20 مرة 
بالثانية ويقوم بنقل هذه البيانات اىل 

املعالج، الذي بدوره يقوم بال�سيطرة 
على عن�سر التدفئة. يتم ت�سخيم حجم 

الهواء امل�سحوب اىل املحرك بثالثة 
طرق تكنولوجية مل�ساعفة الهواء، 

واإنتاج ال�سغط العايل وارتفاع �سرعة 
تيار الهواء. �سوبر �سونيك يعطي مزيدًا 

من املرونة يف مراقبة احلرارة اأكرث 
من اأي وقت م�سى من خالل احتواءه 
على اأربعة اإعدادات للحرارة، وثالثة 

اإعدادات تدفق هواء ووجود هواء بارد 
اأي�سًا. املجفف ياأتي كاماًل مع اثنني 

من املرفقات املغناطي�سية، وفوهة هواء 
متجان�س، ل�سمان احل�سول على �سعر 

�سحي ومبظهر جميل.
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يوفر الإنرتنت حلوًل لرواد الأعمال 
امل�شغولني، فهناك عدد من الأدوات 

واخلدمات التي مت اإن�شاوؤها للم�شاعدة 
يف تنظيم احلياة والعمل، مما مّيكن 

رائد الأعمال من الرتكيز على الأعمال 
الهامة.

�شمم هذه الأدوات اأ�شخا�ص يعرفون 
معنى اأن يكون هناك لئحة مهام ل 

تنتهي، وهناك العديد من هذه الأدوات 
جمانية، وبالتايل لي�ص هناك حجة 

متنع من ا�شتخدامها، وفيما يلي اأدوات 
�شرورية لرواد الأعمال، وذلك على 

النحو التايل:
 

Trello - 1: - هو اأداة جمانية 
لإدارة امل�شروعات وتنظيم العمل، 

وهي متعددة ال�شتخدامات، ميكن 
ا�شتخدامها لتنظيم م�شروع معني، 

كتابة كتاب اإلكرتوين، اإن�شاء دورة بريد 
اإلكرتوين، فهي و�شيلة فًعالة لإلقاء 
نظرة عامة على امل�شروعات دائًما.

 
Google Docs - 2: اأداة اأ�شا�شية 

حني يتم العمل على ملف مع عدة 
اأ�شخا�ص، فيمكن لكل �شخ�ص اأن 

ا، ي�شحح حمتوى،  ي�شيف اأو ميحو ن�شً
ويكتب تعليقات لرياها الآخرون، 

ا على  كما ميكن روؤية من يعمل اأي�شً
امللف والدرد�شة معه، فهي اأداة مهمة 

للفريق، كما اأنها ت�شاعد الأ�شخا�ص 
الذين ي�شعرون بارتباك ب�شبب كرثة 

الأعمال لديهم.
 

Dropbox - 3: اأداة فعالة للتخزين 

والن�شخ الحتياطية، حتتوي على كمية 
كبرية من التطبيقات امل�شاعدة، وتوفر 

تطبيقات لكل جهاز، مما يعني اإمكانية 
الو�شول للملفات من اأي مكان.

 
Slack - 4: هو تطبيق درد�شة 

واأداة توا�شل رائعة لفرق وجمموعات 
الإدارة، ورغم كونها اأداة جديدة ن�شبًيا 

اإل اأنها تتمتع ب�شعبية كبرية. ميكن 
اإن�شاء العديد من القنوات للتحدث يف 
مو�شوعات خمتلفة، كما ميكن اإجراء 

حمادثة خا�شة، وي�شمح التطبيق 
مب�شاركة امللفات واإيجاد الر�شائل 
ب�شهولة، كل �شيء ميكن مزامنته 

تلقائًيا مع جميع الأجهزة، كما ميكن 
الت�شال ب�شهولة مع التطبيقات 
الأخرى مثل »WordPress« اأو 

»Skype«. ي�شاعد هذا التطبيق 

على م�شاركة الأفكار مع الزمالء، 
وال�شتفادة من اأ�شئلتهم ومقرتحاتهم 

وخرباتهم.
 

Momentum - 5: هو تطبيق يحل 

حمل ال�شفحة الرئي�شية وي�شاعد 
على اأن يبقى ال�شخ�ص حمافًظا على 

تركيزه طوال يوم العمل، فعند فتح 
مت�شفح الويب ير�شل هذا التطبيق 

حتية لل�شخ�ص با�شمه، مع �شورة 
واقتبا�ص ملهم. كما اأن هذا التطبيق 

مفيًدا جًدا عندما يحدد ال�شخ�ص ما 
�شوف يفعله طوال اليوم ويخربه به، 

وحينئذ يقوم التطبيق بتذكري ال�شخ�ص 
مبهامه يف كل حلظة يفتح فيها �شفحة 

جديدة، مما ي�شهل عملية الرتكيز 
والتوقف عن اإ�شاعة الوقت على 

الفي�شبوك وو�شع عالمات الإعجاب.
 

Minute Workout - 6: هو اأحد 

التطبيقات التي ت�شاعد ال�شخ�ص على 
ممار�شة الريا�شة والرتكيز، يحتوي 

كل مترين على 12 متريًنا مدة كل 
منهم 30 ثانية وا�شرتاحة 10 ثواين، 

وهو تطبيق مفيد ملن يريد الإلهام، 
لأن التمرينات الريا�شية ت�شاعد كثرًيا 

يف ذلك.
 

Boomerang - 7: ي�شاعد هذا 

التطبيق على حفظ الر�شائل ب�شكل 
موؤقت حتى يركز ال�شخ�ص على 

املهام التي يقوم بها، ول يكون م�شتًتا 
باأ�شياء اأخرى يف لئحة املهام، ويعيد 

هذا التطبيق الر�شائل اإىل �شندوق 
الربيد الوارد يف وقت يقوم ال�شخ�ص 
باختياره. ميكن ا�شتخدام هذه الأداة 
ا لكتابة بريد اإلكرتوين واإر�شاله  اأي�شً

يف وقت لحق من خالل اإخبار التطبيق 
مبوعد الإر�شال، فهو مفيد يف التحكم 

يف �شندوق الربيد الوارد.
 

 Voila Norbert - 8: البحث عن 

الربيد الإلكرتوين ل�شخ�ص على موقع 
�شركته قد يكون اإهداًرا للوقت يف كثري 

من الأحيان، وقد ميثل ذلك م�شكلة 
كبرية عند البحث عن جهور لإعالن 

على الإنرتنت، ومن هنا ياأتي دور 

تطبيق« Voila Norbert« الذي يجد 
عناوين الربيد الإلكرتوين ال�شحيحة، 

وكل ما يتطلبه الأمر هو معرفة ا�شم 
ال�شخ�ص وا�شم جمال عمل �شركته.

 
Sidekick - 9: ميكن هذا التطبيق 

من معرفة اإذا كان ال�شخ�ص قام بفتح 
الربيد الذي مت اإر�شاله، ويظهر توقيت 
فتح الربيد وعدد مرات ذلك ومن اأي 
مكان قام بذلك. يكون ذلك مفيًدا يف 

حالة الرغبة يف اإر�شال عدد من ر�شائل 
الربيد الإلكرتوين يف حماولة لإطالق 

حملة ت�شويقية جديدة، من خالل 
مراقبة �شلوك الأ�شخا�ص والتعلم.

 
Designs 99 - 10: تطبيق 

مثايل للعثور على �شعار ال�شركة اأو 
�شفحة الهبوط، كما ميكن ا�شتخدامه 

لت�شميم غالف كتاب، وذلك من 
خالل عملية �شهلة، كل ما يتطلبه 

الأمر ملء منوذج الت�شميم، و�شراء 
حزمة واإطالق م�شابقة، وميكن 

للم�شممني من جميع اأنحاء العامل 
اإن�شاء ح�شاب عربه، واإن�شاء ت�شميم اأو 
اأكرث، واإر�شالها لل�شخ�ص الذي يحتاج 

لت�شميم، وبعد ذلك يقرر اأف�شل 
ت�شميم ويختار الفائز.

أدوات رقمية 
ضرورية لرائد 
األعمال

أحد أكبر التحديات التي تواجه رائد األعمال هو ضرورة القيام بكل األشياء، مثل التواجد للرد على 
رسائل البريد اإللكتروني، والتأكد من أن موقع الشركة يعمل جيًدا، ولتنظيم المشروعات، والبقاء 

على االتصال بالشبكة، وتجنب التشتت الناتج عن مواقع التواصل االجتماعي، واألدوات التي تجعل 
الشخص أقل إنتاجية.
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يوفر الإنرتنت حلوًل لرواد الأعمال 
امل�شغولني، فهناك عدد من الأدوات 

واخلدمات التي مت اإن�شاوؤها للم�شاعدة 
يف تنظيم احلياة والعمل، مما مّيكن 

رائد الأعمال من الرتكيز على الأعمال 
الهامة.

�شمم هذه الأدوات اأ�شخا�ص يعرفون 
معنى اأن يكون هناك لئحة مهام ل 

تنتهي، وهناك العديد من هذه الأدوات 
جمانية، وبالتايل لي�ص هناك حجة 

متنع من ا�شتخدامها، وفيما يلي اأدوات 
�شرورية لرواد الأعمال، وذلك على 

النحو التايل:
 

Trello - 1: - هو اأداة جمانية 
لإدارة امل�شروعات وتنظيم العمل، 

وهي متعددة ال�شتخدامات، ميكن 
ا�شتخدامها لتنظيم م�شروع معني، 

كتابة كتاب اإلكرتوين، اإن�شاء دورة بريد 
اإلكرتوين، فهي و�شيلة فًعالة لإلقاء 
نظرة عامة على امل�شروعات دائًما.

 
Google Docs - 2: اأداة اأ�شا�شية 

حني يتم العمل على ملف مع عدة 
اأ�شخا�ص، فيمكن لكل �شخ�ص اأن 

ا، ي�شحح حمتوى،  ي�شيف اأو ميحو ن�شً
ويكتب تعليقات لرياها الآخرون، 

ا على  كما ميكن روؤية من يعمل اأي�شً
امللف والدرد�شة معه، فهي اأداة مهمة 

للفريق، كما اأنها ت�شاعد الأ�شخا�ص 
الذين ي�شعرون بارتباك ب�شبب كرثة 

الأعمال لديهم.
 

Dropbox - 3: اأداة فعالة للتخزين 

والن�شخ الحتياطية، حتتوي على كمية 
كبرية من التطبيقات امل�شاعدة، وتوفر 

تطبيقات لكل جهاز، مما يعني اإمكانية 
الو�شول للملفات من اأي مكان.

 
Slack - 4: هو تطبيق درد�شة 

واأداة توا�شل رائعة لفرق وجمموعات 
الإدارة، ورغم كونها اأداة جديدة ن�شبًيا 

اإل اأنها تتمتع ب�شعبية كبرية. ميكن 
اإن�شاء العديد من القنوات للتحدث يف 
مو�شوعات خمتلفة، كما ميكن اإجراء 

حمادثة خا�شة، وي�شمح التطبيق 
مب�شاركة امللفات واإيجاد الر�شائل 
ب�شهولة، كل �شيء ميكن مزامنته 

تلقائًيا مع جميع الأجهزة، كما ميكن 
الت�شال ب�شهولة مع التطبيقات 
الأخرى مثل »WordPress« اأو 

»Skype«. ي�شاعد هذا التطبيق 

على م�شاركة الأفكار مع الزمالء، 
وال�شتفادة من اأ�شئلتهم ومقرتحاتهم 

وخرباتهم.
 

Momentum - 5: هو تطبيق يحل 

حمل ال�شفحة الرئي�شية وي�شاعد 
على اأن يبقى ال�شخ�ص حمافًظا على 

تركيزه طوال يوم العمل، فعند فتح 
مت�شفح الويب ير�شل هذا التطبيق 

حتية لل�شخ�ص با�شمه، مع �شورة 
واقتبا�ص ملهم. كما اأن هذا التطبيق 

مفيًدا جًدا عندما يحدد ال�شخ�ص ما 
�شوف يفعله طوال اليوم ويخربه به، 

وحينئذ يقوم التطبيق بتذكري ال�شخ�ص 
مبهامه يف كل حلظة يفتح فيها �شفحة 

جديدة، مما ي�شهل عملية الرتكيز 
والتوقف عن اإ�شاعة الوقت على 

الفي�شبوك وو�شع عالمات الإعجاب.
 

Minute Workout - 6: هو اأحد 

التطبيقات التي ت�شاعد ال�شخ�ص على 
ممار�شة الريا�شة والرتكيز، يحتوي 

كل مترين على 12 متريًنا مدة كل 
منهم 30 ثانية وا�شرتاحة 10 ثواين، 

وهو تطبيق مفيد ملن يريد الإلهام، 
لأن التمرينات الريا�شية ت�شاعد كثرًيا 

يف ذلك.
 

Boomerang - 7: ي�شاعد هذا 

التطبيق على حفظ الر�شائل ب�شكل 
موؤقت حتى يركز ال�شخ�ص على 

املهام التي يقوم بها، ول يكون م�شتًتا 
باأ�شياء اأخرى يف لئحة املهام، ويعيد 

هذا التطبيق الر�شائل اإىل �شندوق 
الربيد الوارد يف وقت يقوم ال�شخ�ص 
باختياره. ميكن ا�شتخدام هذه الأداة 
ا لكتابة بريد اإلكرتوين واإر�شاله  اأي�شً

يف وقت لحق من خالل اإخبار التطبيق 
مبوعد الإر�شال، فهو مفيد يف التحكم 

يف �شندوق الربيد الوارد.
 

 Voila Norbert - 8: البحث عن 

الربيد الإلكرتوين ل�شخ�ص على موقع 
�شركته قد يكون اإهداًرا للوقت يف كثري 

من الأحيان، وقد ميثل ذلك م�شكلة 
كبرية عند البحث عن جهور لإعالن 

على الإنرتنت، ومن هنا ياأتي دور 

تطبيق« Voila Norbert« الذي يجد 
عناوين الربيد الإلكرتوين ال�شحيحة، 

وكل ما يتطلبه الأمر هو معرفة ا�شم 
ال�شخ�ص وا�شم جمال عمل �شركته.

 
Sidekick - 9: ميكن هذا التطبيق 

من معرفة اإذا كان ال�شخ�ص قام بفتح 
الربيد الذي مت اإر�شاله، ويظهر توقيت 
فتح الربيد وعدد مرات ذلك ومن اأي 
مكان قام بذلك. يكون ذلك مفيًدا يف 

حالة الرغبة يف اإر�شال عدد من ر�شائل 
الربيد الإلكرتوين يف حماولة لإطالق 

حملة ت�شويقية جديدة، من خالل 
مراقبة �شلوك الأ�شخا�ص والتعلم.

 
Designs 99 - 10: تطبيق 

مثايل للعثور على �شعار ال�شركة اأو 
�شفحة الهبوط، كما ميكن ا�شتخدامه 

لت�شميم غالف كتاب، وذلك من 
خالل عملية �شهلة، كل ما يتطلبه 

الأمر ملء منوذج الت�شميم، و�شراء 
حزمة واإطالق م�شابقة، وميكن 

للم�شممني من جميع اأنحاء العامل 
اإن�شاء ح�شاب عربه، واإن�شاء ت�شميم اأو 
اأكرث، واإر�شالها لل�شخ�ص الذي يحتاج 

لت�شميم، وبعد ذلك يقرر اأف�شل 
ت�شميم ويختار الفائز.

أدوات رقمية 
ضرورية لرائد 
األعمال

أحد أكبر التحديات التي تواجه رائد األعمال هو ضرورة القيام بكل األشياء، مثل التواجد للرد على 
رسائل البريد اإللكتروني، والتأكد من أن موقع الشركة يعمل جيًدا، ولتنظيم المشروعات، والبقاء 

على االتصال بالشبكة، وتجنب التشتت الناتج عن مواقع التواصل االجتماعي، واألدوات التي تجعل 
الشخص أقل إنتاجية.
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تتمتع منتجعات اأنانتارا يف جزيرة 
�صري بني يا�س مبوقع رائع وغني للغاية 
يف قلب جزيرة تعد من اأهم املحميات 
الطبيعية يف العامل، وجتمع منتجعاته 
الثالث ال�صهل وجزر ال�صحراء واليم 

بني اأجمل مظاهر احلياة الربية 
وال�صحراوية وال�صاطئية يف ان�صجام 
وتناغم فريد من نوعه وتنقل �صل�س 

يعدك برحلة ال تن�صى.
وتتمركز املنتجعات التي تديرها 

جمموعة ال�صيافة التايالندية 
الفاخرة، على ال�صواطئ ال�صرقية من 

جزيرة �صري بني يا�س بني ربوع اخلليج 
العربي، على ُبعد ثمانية كيلومرتات 

من ال�صاحل الغربي الأبوظبي، وتنق�صم 
اإىل منتجع جزر ال�صحراء وفلل اليم 

وفلل ال�صهل.

أنانتارا منتجع وسبا جزر 
الصحراء:

هو االأول يف �صل�صلة منتجعات اجلزيرة 
مت ان�صائه عام 2008، ويحيط به 

مزيج طبيعي قّل نظريه من املعامل 
ال�صحراوية وال�صاطئية والربية، يعك�س 

الفندق الثقافة العربية يف ال�صرق 
االأو�صط وتتجّلى روح دولة االإمارات 
يف األون حمتوياته واالأعمال الفنية 

املتمّيزة يف كافة الفندق. 
وتطّل كل غرفة من غرف منتجع 

جزر ال�صحراء على مناظر بانورامية 
ملياه اخلليج العربي ومعامل اجلزيرة، 

فت�صّكل مالذًا مثاليًا لال�صتجمام 
والتنّعم بالهدوء بعد ق�صاء يوم 

حافل يف ربوع اجلزيرة، وهي مالئمة 
للعطالت الفاخرة واحلافلة باملغامرات 

اال�صتك�صافية.
وي�صم املنتجع ثالث مطاعم متنوعة 

ما بني مطعم اأمواج لثمار البحر، 
ومطعم النخيل املتخ�ص�س بالبوفيه 

العاملي وال�صرق اأو�صطي، ومطعم 
ال�صم�س العربي االأ�صيل.

أنانتارا منتجع فلل اليم: 
يرتّبع اأنانتارا منتجع ڤلل اليم على 

بقعة خاّلبة من ال�صواطئ ال�صرقية 
جلزيرة �صري بني يا�س، ويحتوي 

املنتجع على 30 ڤيال فاخرة تطّل اإّما 
على �صاطئ بحر العرب واأما على 

البحرية التي حتيط بها اأ�صجار القرم، 
وتّت�صم بت�صميم خارجي متما�صي مع 

البيئة املحيطة م�صتوحى من بيوت 
العري�س لل�صيادين وغوا�صي اللوؤلوؤ، 
فيما يتميز الديكور باللم�صة العربية 
االأ�صيلة وتن�صجم فيه و�صائل الراحة 

احلديثة والفخامة. 
ويتمّيز اأنانتارا ڤلل اليم مبوا�صفات 

الت�صميم امل�صتدام الذي يكّمل 
املنظومة البيئية الدقيقة على 

اجلزيرة. فتتيح لل�صيوف م�صاهدة 
طيور النعام بلوَنيها االأبي�س والوردي 

التي تّتخذ من هذا املالذ الغني 
باخَل�صار مالذًا لها، ف�صاًل عن 
اإمكانية تاأّمل البحر يف البعيد، 

ويحت�صن املنتجع مطعمًا اإيطاليًا يقدم 
اأ�صهى ماأكوالت املطبخ االإيطايل مع 

اأطايب امل�صويات.

أنانتارا فلل السهل:
يحتّل اأنانتارا منتجع ڤلل ال�صهل موقًعا 

ممّيًزا يف قلب منتزه احلياة الربية 

العربية على جزيرة �صري بني يا�س، 
و�ُصّيد على بقعة �صا�صعة من ال�صاڤانا 
املع�صو�صبة التي يق�صدها الكثري من 

غزالن الرمي. 
ويحت�صن منتجع ڤلل ال�صهل 30 ڤيال 
فاخرة توفر ل�صيوفها عي�س التجربة 
الربية االأ�صيلة، ت�صمل الڤلل اأ�صقًفا 

ّممت لتوؤّمن  تقليدية من الق�س �صُ
اأق�صى درجات االأناقة والراحة. مت 
بناوؤه عام 2013 على م�صاحة تبلغ 

4100 هكتار يف منتزه احلياة الربية، 

حماًطا باأكرث من 13 األف حيوان بري 
ليتيح لنزالئه ملحة ال يجدونها يف اأي 

مكان اآخر عن جمال الطبيعة. 
وال ي�صبه املنتجع غريه من املنتجعات 

ال�صحراوية، �صواء من ناحية النزهات 
برفقة مر�صد �صياحي عرب اأرا�صي 

اجلزيرة، اأم االأم�صيات املميزة حول 
النار يف مطعم »�صاڤانا غريل« 

االأفريقي حتت �صوء القمر والنجوم 
املتالألئة اأم امل�صاَهد الغنية بالطواوي�س 

والغزالن على مّد النظر وم�صاهدة مياه 
اخلليج العربي.

وي�صّكل املنتجع وغريه من امل�صاريع على 
جزيرة �صري بني يا�س جزًءا ال يتجّزاأ 

من اجلهود املتوا�صلة على اجلزيرة 

الهادفة اإىل اال�صتدامة واحلفاظ على 
البيئة، والتي جتمع بني روح املغامرة 
واال�صتك�صاف مع دعم احلياة الربية 

املحلية والبيئة. 

األنشطة
ت�صّكل االأن�صطة امل�صتوحاة من الطبيعة 

التي تقدمها اأنانتارا جزًءا ال يتجّزاأ 
من جتربة الزوار على جزيرة �صري 

بني يا�س، وت�صمل النزهات بال�صّيارة 
يف الطبيعة وبقرب احليوانات الربية، 

وت�صّلق اجلبال على الدّراجات، وركوب 
قوارب الكاياك، واالإبحار، والتجّول، 
وامل�صي، والغو�س، والرماية، والكثري 

غريها. يتوافر على اجلزيرة ُمر�صدون 
�صياحيون متمر�صون من جميع اأ�صقاع 

العامل، وهو جاهزون دوًما الإر�صاد 
ال�صيوف واطالعهم على املعلومات 

خالل االأن�صطة كافة، ل�صمان 
�صالمتهم واحلفاظ على املنظومة 

البيئية على اجلزيرة.
• النزهات يف الطبيعة وو�صط احلياة 

الربية: جولة كربى على اجلزيرة 
يف مغامرة ملّدة �صاعتني مع خرباء 
يف احلياة الربية. مع �صرح املر�صد 

ال�صياحي عن احليوانات املحلية 

أنانتارا صير بني ياس..
عش حرًا في
طبيعة حرة 

من منا ال يرغب في قضاء رحلة سفاري بين الغزالن والحيوانات الطليقة، صحراء ممتدة 
األطراف، وشواطئ بديعة برمال ناعمة وانشطة متنوعة ال تنتهي... مهاًل ال نتحدث عن افريقيا 

هنا فكل ما ترغب في رؤيته هناك يوجد بالقرب منك في منتجعات أنانتارا صير بني ياس حيث 
الطبيعة الساحرة والتنوع الذي قل نظيره.
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تتمتع منتجعات اأنانتارا يف جزيرة 
�صري بني يا�س مبوقع رائع وغني للغاية 
يف قلب جزيرة تعد من اأهم املحميات 
الطبيعية يف العامل، وجتمع منتجعاته 
الثالث ال�صهل وجزر ال�صحراء واليم 

بني اأجمل مظاهر احلياة الربية 
وال�صحراوية وال�صاطئية يف ان�صجام 
وتناغم فريد من نوعه وتنقل �صل�س 

يعدك برحلة ال تن�صى.
وتتمركز املنتجعات التي تديرها 

جمموعة ال�صيافة التايالندية 
الفاخرة، على ال�صواطئ ال�صرقية من 

جزيرة �صري بني يا�س بني ربوع اخلليج 
العربي، على ُبعد ثمانية كيلومرتات 

من ال�صاحل الغربي الأبوظبي، وتنق�صم 
اإىل منتجع جزر ال�صحراء وفلل اليم 

وفلل ال�صهل.

أنانتارا منتجع وسبا جزر 
الصحراء:

هو االأول يف �صل�صلة منتجعات اجلزيرة 
مت ان�صائه عام 2008، ويحيط به 

مزيج طبيعي قّل نظريه من املعامل 
ال�صحراوية وال�صاطئية والربية، يعك�س 

الفندق الثقافة العربية يف ال�صرق 
االأو�صط وتتجّلى روح دولة االإمارات 
يف األون حمتوياته واالأعمال الفنية 

املتمّيزة يف كافة الفندق. 
وتطّل كل غرفة من غرف منتجع 

جزر ال�صحراء على مناظر بانورامية 
ملياه اخلليج العربي ومعامل اجلزيرة، 

فت�صّكل مالذًا مثاليًا لال�صتجمام 
والتنّعم بالهدوء بعد ق�صاء يوم 

حافل يف ربوع اجلزيرة، وهي مالئمة 
للعطالت الفاخرة واحلافلة باملغامرات 

اال�صتك�صافية.
وي�صم املنتجع ثالث مطاعم متنوعة 

ما بني مطعم اأمواج لثمار البحر، 
ومطعم النخيل املتخ�ص�س بالبوفيه 

العاملي وال�صرق اأو�صطي، ومطعم 
ال�صم�س العربي االأ�صيل.

أنانتارا منتجع فلل اليم: 
يرتّبع اأنانتارا منتجع ڤلل اليم على 

بقعة خاّلبة من ال�صواطئ ال�صرقية 
جلزيرة �صري بني يا�س، ويحتوي 

املنتجع على 30 ڤيال فاخرة تطّل اإّما 
على �صاطئ بحر العرب واأما على 

البحرية التي حتيط بها اأ�صجار القرم، 
وتّت�صم بت�صميم خارجي متما�صي مع 

البيئة املحيطة م�صتوحى من بيوت 
العري�س لل�صيادين وغوا�صي اللوؤلوؤ، 
فيما يتميز الديكور باللم�صة العربية 
االأ�صيلة وتن�صجم فيه و�صائل الراحة 

احلديثة والفخامة. 
ويتمّيز اأنانتارا ڤلل اليم مبوا�صفات 

الت�صميم امل�صتدام الذي يكّمل 
املنظومة البيئية الدقيقة على 

اجلزيرة. فتتيح لل�صيوف م�صاهدة 
طيور النعام بلوَنيها االأبي�س والوردي 

التي تّتخذ من هذا املالذ الغني 
باخَل�صار مالذًا لها، ف�صاًل عن 
اإمكانية تاأّمل البحر يف البعيد، 

ويحت�صن املنتجع مطعمًا اإيطاليًا يقدم 
اأ�صهى ماأكوالت املطبخ االإيطايل مع 

اأطايب امل�صويات.

أنانتارا فلل السهل:
يحتّل اأنانتارا منتجع ڤلل ال�صهل موقًعا 

ممّيًزا يف قلب منتزه احلياة الربية 

العربية على جزيرة �صري بني يا�س، 
و�ُصّيد على بقعة �صا�صعة من ال�صاڤانا 
املع�صو�صبة التي يق�صدها الكثري من 

غزالن الرمي. 
ويحت�صن منتجع ڤلل ال�صهل 30 ڤيال 
فاخرة توفر ل�صيوفها عي�س التجربة 
الربية االأ�صيلة، ت�صمل الڤلل اأ�صقًفا 

ّممت لتوؤّمن  تقليدية من الق�س �صُ
اأق�صى درجات االأناقة والراحة. مت 
بناوؤه عام 2013 على م�صاحة تبلغ 

4100 هكتار يف منتزه احلياة الربية، 

حماًطا باأكرث من 13 األف حيوان بري 
ليتيح لنزالئه ملحة ال يجدونها يف اأي 

مكان اآخر عن جمال الطبيعة. 
وال ي�صبه املنتجع غريه من املنتجعات 

ال�صحراوية، �صواء من ناحية النزهات 
برفقة مر�صد �صياحي عرب اأرا�صي 

اجلزيرة، اأم االأم�صيات املميزة حول 
النار يف مطعم »�صاڤانا غريل« 

االأفريقي حتت �صوء القمر والنجوم 
املتالألئة اأم امل�صاَهد الغنية بالطواوي�س 

والغزالن على مّد النظر وم�صاهدة مياه 
اخلليج العربي.

وي�صّكل املنتجع وغريه من امل�صاريع على 
جزيرة �صري بني يا�س جزًءا ال يتجّزاأ 

من اجلهود املتوا�صلة على اجلزيرة 

الهادفة اإىل اال�صتدامة واحلفاظ على 
البيئة، والتي جتمع بني روح املغامرة 
واال�صتك�صاف مع دعم احلياة الربية 

املحلية والبيئة. 

األنشطة
ت�صّكل االأن�صطة امل�صتوحاة من الطبيعة 

التي تقدمها اأنانتارا جزًءا ال يتجّزاأ 
من جتربة الزوار على جزيرة �صري 

بني يا�س، وت�صمل النزهات بال�صّيارة 
يف الطبيعة وبقرب احليوانات الربية، 

وت�صّلق اجلبال على الدّراجات، وركوب 
قوارب الكاياك، واالإبحار، والتجّول، 
وامل�صي، والغو�س، والرماية، والكثري 

غريها. يتوافر على اجلزيرة ُمر�صدون 
�صياحيون متمر�صون من جميع اأ�صقاع 

العامل، وهو جاهزون دوًما الإر�صاد 
ال�صيوف واطالعهم على املعلومات 

خالل االأن�صطة كافة، ل�صمان 
�صالمتهم واحلفاظ على املنظومة 

البيئية على اجلزيرة.
• النزهات يف الطبيعة وو�صط احلياة 

الربية: جولة كربى على اجلزيرة 
يف مغامرة ملّدة �صاعتني مع خرباء 
يف احلياة الربية. مع �صرح املر�صد 

ال�صياحي عن احليوانات املحلية 

أنانتارا صير بني ياس..
عش حرًا في
طبيعة حرة 

من منا ال يرغب في قضاء رحلة سفاري بين الغزالن والحيوانات الطليقة، صحراء ممتدة 
األطراف، وشواطئ بديعة برمال ناعمة وانشطة متنوعة ال تنتهي... مهاًل ال نتحدث عن افريقيا 

هنا فكل ما ترغب في رؤيته هناك يوجد بالقرب منك في منتجعات أنانتارا صير بني ياس حيث 
الطبيعة الساحرة والتنوع الذي قل نظيره.

خاص Entrepreneur العربية

>>
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وغري املحلية الربية الطليقة، واملهّدد 
باالنقرا�س.

• ت�صّلق اجلبال بدّراجات هوائية: 
ت�صتطيع اكت�صاف الطبيعة الوعرة على 

منت الدّراجات الهوائية. كما تتوفر 
عربات لالأطفال ال�صغار، لتكون 

النزهة على الدّراجة جتربة عائلية 
بامتياز.

• التنّزه يف الطبيعة وبني اأح�صان 
الوادي: ما من و�صيلة اأف�صل من التنزه 
على االأقدام ال�صتك�صاف طبيعة جزيرة 
�صري بني يا�س. توّفر اجلزيرة باقة من 
جتارب امل�صي املنا�صبة ملختلف االأعمار 

وم�صتويات اللياقة البدنية.

• الرماية: ُتعّد الرماية اأحد التقاليد 
القدمية والعريقة يف البالد العربية. 
توّفر جزيرة �صري بني يا�س التدريب 

واملعّدات للمبتدئني واملتمر�صني 
ليمار�صوها حتت اإ�صراف اخلرباء. 

• ركوب الكاياك: حيث تكت�صف 
حممّيات الطيور وب�صاتني اأ�صجار 

القرم ال�صا�صعة على اجلهة ال�صمالية 
ال�صرقية من جزيرة بني يا�س على منت 

الكاياك. توؤّمن املياه الهادئة فر�صة 
تاأّمل الطيور واحلياة البحرية يف هذا 

املوقع املحمي. 
• الغو�س ل�صيد اللوؤلوؤ: تعيد اأنانتارا 

اأجماد الغو�س ل�صيد اللوؤلوؤ مع هذا 

الن�صاط املمّيز لل�صّباحني املاهرين. 
حيث ت�صّكل مياه اخلليج العربي النقية 

املحيطة باجلزيرة املالذ املثايل 
ملمار�صة �صيد اللوؤلوؤ. 

• غو�س ال�صكوبا: مغامرة غو�س 
ممتعة مبياه اخلليج العربي وال�صعب 

املرجانية املتمّيزة حيث يوجد دورات 
للغّوا�صني املحرتفني متنح �صهادة من 

احتاد مدّربي الغو�س املحرتفني، حتت 
اإ�صراف مدّربني يتمتعون باأعلى درجات 

الكفاءة. كذلك ي�صتطيع االأطفال يف 
الثامنة اأو اأكرث من العمر امل�صاركة يف 

اأن�صطة الغو�س.
• الغط�س: متعة اكت�صاف اأ�صرار العامل 

الكائن يف اأعماق اخلليج العربي.  
انطالقًا من ال�صاطئ ال�صرقي اخلاّلب 

ال�صتك�صاف املياه الدافئة الزاخرة 
باحلياة البحرية بف�صل منطقة حتيط 

باجلزيرة على م�صافة 8 كلم ُيحّظر 
فيها ال�صيد. اق�ِس يوًما هادًئا بني 

اأح�صان الطبيعة و�صاهد �صمك الهامور 
الكبري و�صالحف البحر واالأ�صماك 

امللّونة.
• �صيد ال�صمك يف اأعماق البحر: 

مغامرة �صّيقة ل�صيد ال�صمك يف اأعماق 
البحر اأثناء اإقامتك على جزيرة �صري 
بني يا�س. مع �صهولة الو�صول للخليج 

العربي تتاح الفر�صة للهرب من 

�صخب احلياة يف املدينة واالنغما�س يف 
املغامرات البحرية.

• االإبحار على منت قارب �صراعي عند 
غروب ال�صم�س: تعّرف اإىل تراث دولة 

االإمارات الثقايف وانطلق يف جتربة 
ممّيزة على منت قارب �صراعي تقليدي 

عند املغيب. تنطلق هذه املغامرة من 
املر�صى، وتتيح لك م�صاهدة الطيور 
وروؤية الدالفني االأليفة اأو حيوانات 

االأطوم التي تّتخذ من املياه املحيطة 
باجلزيرة موئاًل لها.

• جولة الثقافة والتاريخ: فر�صة 
للتعّرف اإىل تاريخ جزيرة �صري بني 

يا�س واختبار الثقافة املحلية وحفاوة 

ال�صيافة االإماراتية. وم�صاهدة اآثار دير 
م�صيحي قدمي، يعود اإىل اأواخر القرن 
ال�صاد�س ميالدي، وهو املوقع امل�صيحي 
القدمي الوحيد يف دولة االإمارات، لذا 

يحمل اأهمية تاريخية عاملية. 
• االإبحار الربي: ا�صُتخدم االإبحار 

الربي يف الِقدم كو�صيلة للنقل 
اأ�صا�ًصا، لكّنه غدا اليوم ريا�صة بارزة. 

ال�صواطئ الف�صيحة والرياح العربية 
اللطيفة منا�صبة جًدا ملمار�صة هذه 

املغامرة. 
• ال�صيد بال�صقور: ي�صّكل ال�صيد 

بال�صقور جزًءا اأ�صا�صًيا من حياة 
ال�صحراء، وهو �صائد يف دولة االإمارات 

منذ قرون من الزمن. كانت ال�صقور 
ُت�صتخدم يف البداية لل�صيد، لت�صمل 
حمية البدو الغذائية بع�س اللحوم. 
يتوفر ال�صيد بال�صقور متوفر من 

اأكتوبر لغاية اآخر اأبريل من كل عام.
• ركوب قارب التجديف وقوًفا: ِقف 

فوق املياه النقية لل�صاحل ال�صمايل 
من جزيرة �صري بني يا�س، واخترب 
مغامرة التجديف يف البحر. مينح 
هذا التمرين لكامل اجل�صم فر�صة 
اال�صرتخاء والتمّتع بجمال احلياة 

البحرية والطيور املحيطة بهذه 
اجلزيرة االأّخاذة بجمالها.

• ا�صطبالت �صري بني يا�س: يت�صّنى 

لل�صيوف اأخذ ملحة ممّيزة عن احلياة 
الربية العربية على �صهوة اخليول. ال 
تقت�صر اال�صطبالت على اخليول، بل 
ا جمموعة من احليوانات  يزورها اأي�صً
االأخرى املقيمة على اجلزيرة لرتعى 
فيها، وت�صمل غزالن الرمي والغزالن 

اجلبلية وطيور اأبو قردان والطواوي�س.
جتارب قيادة خمتلفة: 

• القيادة على الكثبان الرملية - 
مالئمة للمبتدئني

• القيادة يف االأحرا�س - مالئمة للفئة 
املتو�ّصطة من ال�صائقني

• القيادة يف الربية - مالئمة 
لل�صائقني املتمّر�صني 
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وغري املحلية الربية الطليقة، واملهّدد 
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عربات لالأطفال ال�صغار، لتكون 

النزهة على الدّراجة جتربة عائلية 
بامتياز.

• التنّزه يف الطبيعة وبني اأح�صان 
الوادي: ما من و�صيلة اأف�صل من التنزه 
على االأقدام ال�صتك�صاف طبيعة جزيرة 
�صري بني يا�س. توّفر اجلزيرة باقة من 
جتارب امل�صي املنا�صبة ملختلف االأعمار 

وم�صتويات اللياقة البدنية.

• الرماية: ُتعّد الرماية اأحد التقاليد 
القدمية والعريقة يف البالد العربية. 
توّفر جزيرة �صري بني يا�س التدريب 

واملعّدات للمبتدئني واملتمر�صني 
ليمار�صوها حتت اإ�صراف اخلرباء. 

• ركوب الكاياك: حيث تكت�صف 
حممّيات الطيور وب�صاتني اأ�صجار 

القرم ال�صا�صعة على اجلهة ال�صمالية 
ال�صرقية من جزيرة بني يا�س على منت 

الكاياك. توؤّمن املياه الهادئة فر�صة 
تاأّمل الطيور واحلياة البحرية يف هذا 

املوقع املحمي. 
• الغو�س ل�صيد اللوؤلوؤ: تعيد اأنانتارا 

اأجماد الغو�س ل�صيد اللوؤلوؤ مع هذا 

الن�صاط املمّيز لل�صّباحني املاهرين. 
حيث ت�صّكل مياه اخلليج العربي النقية 

املحيطة باجلزيرة املالذ املثايل 
ملمار�صة �صيد اللوؤلوؤ. 

• غو�س ال�صكوبا: مغامرة غو�س 
ممتعة مبياه اخلليج العربي وال�صعب 

املرجانية املتمّيزة حيث يوجد دورات 
للغّوا�صني املحرتفني متنح �صهادة من 

احتاد مدّربي الغو�س املحرتفني، حتت 
اإ�صراف مدّربني يتمتعون باأعلى درجات 

الكفاءة. كذلك ي�صتطيع االأطفال يف 
الثامنة اأو اأكرث من العمر امل�صاركة يف 

اأن�صطة الغو�س.
• الغط�س: متعة اكت�صاف اأ�صرار العامل 

الكائن يف اأعماق اخلليج العربي.  
انطالقًا من ال�صاطئ ال�صرقي اخلاّلب 

ال�صتك�صاف املياه الدافئة الزاخرة 
باحلياة البحرية بف�صل منطقة حتيط 

باجلزيرة على م�صافة 8 كلم ُيحّظر 
فيها ال�صيد. اق�ِس يوًما هادًئا بني 
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املغامرات البحرية.

• االإبحار على منت قارب �صراعي عند 
غروب ال�صم�س: تعّرف اإىل تراث دولة 

االإمارات الثقايف وانطلق يف جتربة 
ممّيزة على منت قارب �صراعي تقليدي 

عند املغيب. تنطلق هذه املغامرة من 
املر�صى، وتتيح لك م�صاهدة الطيور 
وروؤية الدالفني االأليفة اأو حيوانات 

االأطوم التي تّتخذ من املياه املحيطة 
باجلزيرة موئاًل لها.

• جولة الثقافة والتاريخ: فر�صة 
للتعّرف اإىل تاريخ جزيرة �صري بني 

يا�س واختبار الثقافة املحلية وحفاوة 

ال�صيافة االإماراتية. وم�صاهدة اآثار دير 
م�صيحي قدمي، يعود اإىل اأواخر القرن 
ال�صاد�س ميالدي، وهو املوقع امل�صيحي 
القدمي الوحيد يف دولة االإمارات، لذا 

يحمل اأهمية تاريخية عاملية. 
• االإبحار الربي: ا�صُتخدم االإبحار 

الربي يف الِقدم كو�صيلة للنقل 
اأ�صا�ًصا، لكّنه غدا اليوم ريا�صة بارزة. 

ال�صواطئ الف�صيحة والرياح العربية 
اللطيفة منا�صبة جًدا ملمار�صة هذه 

املغامرة. 
• ال�صيد بال�صقور: ي�صّكل ال�صيد 

بال�صقور جزًءا اأ�صا�صًيا من حياة 
ال�صحراء، وهو �صائد يف دولة االإمارات 

منذ قرون من الزمن. كانت ال�صقور 
ُت�صتخدم يف البداية لل�صيد، لت�صمل 
حمية البدو الغذائية بع�س اللحوم. 
يتوفر ال�صيد بال�صقور متوفر من 

اأكتوبر لغاية اآخر اأبريل من كل عام.
• ركوب قارب التجديف وقوًفا: ِقف 

فوق املياه النقية لل�صاحل ال�صمايل 
من جزيرة �صري بني يا�س، واخترب 
مغامرة التجديف يف البحر. مينح 
هذا التمرين لكامل اجل�صم فر�صة 
اال�صرتخاء والتمّتع بجمال احلياة 

البحرية والطيور املحيطة بهذه 
اجلزيرة االأّخاذة بجمالها.

• ا�صطبالت �صري بني يا�س: يت�صّنى 

لل�صيوف اأخذ ملحة ممّيزة عن احلياة 
الربية العربية على �صهوة اخليول. ال 
تقت�صر اال�صطبالت على اخليول، بل 
ا جمموعة من احليوانات  يزورها اأي�صً
االأخرى املقيمة على اجلزيرة لرتعى 
فيها، وت�صمل غزالن الرمي والغزالن 

اجلبلية وطيور اأبو قردان والطواوي�س.
جتارب قيادة خمتلفة: 

• القيادة على الكثبان الرملية - 
مالئمة للمبتدئني
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املتو�ّصطة من ال�صائقني

• القيادة يف الربية - مالئمة 
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تو�كب دبي هذ� �لتوجه، ال�سيما و�أن 
�الإبد�ع و�البتكار �أ�سهما يف دفع عجلة 

�لنمو على مدى �ل�سنو�ت �لع�سرين 
�ملا�سية، وتتو��سل هذه �لروؤية �ليوم 

لت�سبح منوذًجا عاملًيا لتعزيز دعائم 
�القت�ساد �الإبد�عي.

�إىل جانب ناطحات �ل�سحاب �لر�ئعة 
�لتي تزين �أفق �ملدينة، تتميز دبي 

بوجود �لعديد من �ملجّمعات �حلا�سنة 
للإبد�ع، مبا يف ذلك »مدينة 

دبي للإنرتنت« و«مدينة �الإنتاج 
�الإعلمي« و«حي دبي للت�سميم« 

و«جممع دبي للمعرفة«، وهي 
كيانات ال تركز على حتقيق �البتكار 

و�لفكر �خللق يف جمال �الأعمال 
ا منوذًجا  فح�سب، ولكنها جت�ّسد �أي�سً
معا�سًر� لتخطيط �ملدن. ومتا�سًيا مع 

هذه �لروؤية، �أ�سبحت دبي حا�سنة 
للقت�ساد �الإبد�عي �ل�سامل �لذي 

يرثي فنون �لت�سميم و�الإعلم، 
باالإ�سافة �إىل �إدر�ج �لتعليم و�الأن�سطة 

�لتجارية و�لتنمية �حل�سرية وجودة 
�حلياة يف �الإطار �لعام لهذ� �مل�سهد. 

تتوىل »دبي للثقافة« تنظيم ودعم 
جمموعة متنوعة من �ملبادر�ت 
و�لفعاليات و�ل�سر�كات لرعاية 

�ملو�هب، وتعزيز �لتعاون بني 
�لقطاعات �الإبد�عية �ملختلفة، �الأمر 

�لذي ي�سهم باملح�سلة يف تعزيز مكانة 
دبي كعا�سمة ثقافية عاملية.

ويحتل »مو�سم دبي �لفني« مكانة 
�ل�سد�رة على �الأجندة �لثقافية �لغنية 

يف �ملدينة، وي�سم برناجًما متنوًعا 
ي�سمل »مهرجان طري�ن �الإمار�ت 

للآد�ب«، و«معر�ض �سكة �لفني«، 
و«معر�ض �أيام دبي للت�سميم«، 

و«معر�ض �آرت دبي«، و«معر�ض 
�ل�سرق �الأو�سط للأفلم و�لق�س�ض 

�مل�سّورة«، و«معر�ض دبي �لدويل 
للخط �لعربي. وخلل �ملو�سم �لفني، 
تتحول �ملدينة �إىل خلية من �لن�ساط 

�لفني، مع �إقامة �لعرو�ض �لثقافية 
�لعامة، و�مل�ساريع �لفنية يف �لهو�ء 

�لطلق، و�لعرو�ض �حلية، وور�ض �لعمل 
و�ملعار�ض �لتي جتعل �لفن و�قًعا معا�ًسا 

يف خمتلف �أنحاء دبي.
وبدعم من »دبي للثقافة«، �أ�سبح 
»�أ�سبوع �لفنون« وب�سرعة حمرًكا 

رئي�سًا لنمو �القت�ساد �الإبد�عي 
للإمارة. وي�ستمل �أ�سبوع �لفن على كل 

من فعاليات »�أيام دبي للت�سميم«، 
وهو معر�ض خم�س�ض للأثاث 

و�لت�سميم، ومعر�ض »�آرت دبي« �لذي 
يعترب �أكرب معر�ض فني دويل يقام 
يف �ملنطقة. و�أكدت در��سة م�ستقلة 

�أن �حلدثني لوحدهما قد حققا دخًل 
قدره 35 مليون دوالر يف �إمارة دبي 
خلل �لفرتة بني  18 – 25 مار�ض 

2015، وكانت هذه �لفرتة �لق�سرية 

لثمانية �أيام مهمة للغاية القت�ساد 
دبي �الإبد�عي. و��ستحوذت حركة 

�لبيع و�ل�سر�ء �لفنية يف معر�ض »�آرت 
دبي« على ما ن�سبته ٪60 من عائد�ت 

�ملبيعات �ل�سنوية للموؤ�س�سات �لفنية 
�ملحلية، ومت بيع ما مقد�ره ربع �الأعمال 

�ملعرو�سة قبل ختام هذ� �حلدث، 
و�أكدت غالبية �ملعار�ض ت�سجيل م�ستوى 

�هتمام ر�ئع من قاعدة متنوعة من 
هو�ة جمع �الأعمال �لفنية.

وجذب �أ�سبوع �لفن ما يقارب 30 �ألف 
زيارة على مدى �ستة �أيام، وجاء 51٪ 

من �حل�سور من خارج دبي، بينما 

الفنون والثقافة صورة 
أخرى تكرس 
دور دبي 

كوجهة لالبداع 

تسعى العديد من المدن العالمية لتسخير اإلمكانات االجتماعية واالقتصادية لخدمة مختلف 
مجاالت اإلبداع، حيث أن هذه القطاعات الخالقة تمثل محركات اقتصادية رئيسية في القرن 

الحادي والعشرين لتحقيق النمو المتوازن المنشود. ومن األمثلة العالمية التي يشار إليها بالبنان، 
مدن مثل أوستن وبرلين التي تركز على رعاية الفنون وقطاعات الثقافة وازدهارها، حيث تمثل 

اليوم مراكزًا عالمية مرموقة بفضل االقتصادات اإلبداعية المزدهرة.
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ح�سر ٪46 من هوؤالء �إىل �ملدينة 
ا ملتابعة فعاليات »�أ�سبوع  خ�سي�سً

دبي �لفني«، وهي �إ�سارة و��سحة �إىل 
�أن �ل�سياح �لثقافيني يرون يف دبي 

�الآن وجهة متميزة. و��ستقبل »�آرت 
دبي« �أي�سًا �الآالف من �ملتخ�س�سني 

يف �ملجاالت �لفنية، �إ�سافة �إىل 
�ل�سخ�سيات �الإعلمية، ف�سل عن 

�أكرث من 500 فنان ميثلون حو�يل 100 
معر�ض فني، وينتمون �إىل �أكرث من 

40 بلًد�. 

�إن �الأجندة �لو��سعة من �الأحد�ث 
�ل�سنوية �لتي تنظمها وتدعمها »دبي 

للثقافة« تلعب دوًر� مهمًا يف دفع عجلة 
�القت�ساد �الإبد�عي يف دبي، الأنها 

ا على دعم قطاع �لت�سميم  تعمل �أي�سً
كاأحد �الأن�سطة �سريعة �لنمو يف هذ� 

�القت�ساد. ويتوقع تقرير »�آفاق تعليم 
�لت�سميم يف �ل�سرق �الأو�سط و�سمال 

�أفريقيا« �أن يحقق قطاع �لت�سميم 
يف �ملنطقة منًو� �سنوًيا قدره ٪6 على 

�الأقل خلل �ل�سنو�ت �خلم�ض �ملقبلة، 
لي�سل حجم �لقطاع �إىل 55 مليار 

دوالر يف �لعام 2019. ويتطلب هذ� 
�ملعدل �ملتوقع للنمو دعم تطور ومنو 

�مل�سممني، وحت�سني فر�ض تعليم 
�لت�سميم يف �ملنطقة، وحتويل �ملدينة 

�إىل مركز ر�ئد ملو�هب �لت�سميم. 

ووفق »در��سة تعليم �لت�سميم 
2015«، تبني �أن حو�يل من ٪70 من 

�لطلب و�ل�سركات �لذين �سملتهم 
�لدر��سة يعتقدون �أن مكانة دبي 

يف �لتعليم �لعايل مبجال �لت�سميم 
�ستكون »جيدة« �أو »ممتازة«. وت�سعى 

»دبي للثقافة« لتعزيز هذ� �لنجاح 

عن طريق رعاية �ملو�هب �ل�سابة، 
وعرب حتفيز �لفر�ض �لتعليمية �لتي 
يتم توفريها كجزء من �لفعاليات، 

مثل »�آرت دبي« ومعر�ض �سكة �لفني 
و�أ�سبوع دبي للت�سميم.

ومن جهة �أخرى، تركز »دبي للثقافة« 
على �إبر�ز �إ�سهامات قطاعي �لفنون 
و�لثقافة يف �قت�ساد دبي كمقومات 

�أ�سا�سية للقت�ساد �الإ�سلمي، ويف 
هذ� �ل�سدد، حتر�ض �لهيئة على 

تطوير مبادر�تها �لر�مية لدعم روؤية 
�القت�ساد �لقائم على �ملعرفة �ملعزز 

مبنظومة من �لقيم �الأخلقية مبا 
ين�سجم مع منطلقات خطة دبي 2021، 

باالإ�سافة �إىل �لتاأكيد على �لتز�مها 
بن�سر �لوعي حول �لفن �الإ�سلمي 

وربطه مع �القت�ساد �الإ�سلمي ب�سكل 
عام.

ومن �أهم مبادر�ت �لهيئة يف هذ� 
�ل�ساأن يربز »معر�ض دبي �لدويل 

للخط �لعربي«، حيث �سي�سهد هذ� 
�لعام تنظيم �لدورة �لتا�سعة من 

�ملعر�ض لتختتم فعاليات مو�سم دبي 

�لفني يف �سهر �أبريل. ويحتفي �ملعر�ض 
باخلط �لعربي باعتباره �أحد �أقوى 

�أ�سكال �لفن لت�سليط �ل�سوء على تاألق 
�لكلمة �ملكتوبة، و�إبر�ز �الأفكار �لقوية 

�ملرتبطة بالرت�ث �الإ�سلمي، ف�سل 
عن تعزيز �لهوية �لثقافية و�الجتماعية 

يف �ملنطقة. 
وتبذل »دبي للثقافة« جهوًد� كبرية 

لتطوير قطاع �ملتاحف يف �الإمارة، 
وكان »متحف �الحتاد« �أحدثها حيث 

فتح �أبو�به للجمهور مع بد�ية �لعام 
�جلاري. من �ملتوقع �أن ت�ستقطب 

�ملنطقة 12 مليون ز�ئر بحلول 
�لعام 2020، �أي بعد �نتهاء عمليات 

�لتطوير. 
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ل بياناتك اآلن للدخول “مجاًنا” سجِّ

دار االستثمار العقاري

 18 -  20 إبريل 2017
مركز أبوظبي الوطني للمعارض، اإلمارات العربية المتحدة

   +9714 336 5161              info@cityscapeabudhabi.com              www.cityscapeabudhabi.com

أرغب في 
توسيع محفظتي 

االستثمارية

سيتي سكيب أبوظبي، أضخم المعارض العقارية وأكثرها تأثيًرا 
بالعاصمة يعود إليكم مرًة أخرى. يتميز المعرض بأنه ملتقى 

للمستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين 
في المجال العقاري؛ فلن تجد مكاًنا أفضل للعثور على فرص 

لالستثمار وشركاء جدد ألعمالك. في ظل استعراض المئات من 
مشاريع التطوير من أبوظبي والخارج، ُيعد سيتي سكيب أبوظبي 

2017 دار االستثمار العقاري.
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ين�سجم مع منطلقات خطة دبي 2021، 

باالإ�سافة �إىل �لتاأكيد على �لتز�مها 
بن�سر �لوعي حول �لفن �الإ�سلمي 

وربطه مع �القت�ساد �الإ�سلمي ب�سكل 
عام.

ومن �أهم مبادر�ت �لهيئة يف هذ� 
�ل�ساأن يربز »معر�ض دبي �لدويل 

للخط �لعربي«، حيث �سي�سهد هذ� 
�لعام تنظيم �لدورة �لتا�سعة من 

�ملعر�ض لتختتم فعاليات مو�سم دبي 

�لفني يف �سهر �أبريل. ويحتفي �ملعر�ض 
باخلط �لعربي باعتباره �أحد �أقوى 

�أ�سكال �لفن لت�سليط �ل�سوء على تاألق 
�لكلمة �ملكتوبة، و�إبر�ز �الأفكار �لقوية 

�ملرتبطة بالرت�ث �الإ�سلمي، ف�سل 
عن تعزيز �لهوية �لثقافية و�الجتماعية 

يف �ملنطقة. 
وتبذل »دبي للثقافة« جهوًد� كبرية 

لتطوير قطاع �ملتاحف يف �الإمارة، 
وكان »متحف �الحتاد« �أحدثها حيث 

فتح �أبو�به للجمهور مع بد�ية �لعام 
�جلاري. من �ملتوقع �أن ت�ستقطب 

�ملنطقة 12 مليون ز�ئر بحلول 
�لعام 2020، �أي بعد �نتهاء عمليات 

�لتطوير. 
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ل بياناتك اآلن للدخول “مجاًنا” سجِّ

دار االستثمار العقاري
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 بعد �ست �سنوات من ت�أ�سي�س 
ك�ديالك، و�سع ليالند اأ�س�س الإنت�ج 
ذو النط�ق الوا�سع يف قط�ع �سن�عة 
ال�سي�رات من خالل اإمك�نية تبديل 

قطع الغي�ر ب��ستخدام مق�يي�س 
موّحدة وقدرات حتمل �س�رمة 

ودقيقة. فك�نت ك�ديالك عالمة 
ال�سي�رات الأمريكية الأوىل التي 

تفوز بج�ئزة "ديوار ترويف"من ن�دي 
ال�سي�رات امللكي اللندين. وك�ن 
هذا الفوز مبث�بة احل�فز الذي 

ق�د العالمة لتبني �سع�ر »املعي�ر 
الع�ملي«.

وبعد ع�مني، اأطلقت ك�ديالك 
"الطراز ثريتي"- اأول �سي�رة بدون 

ذراع الت�سغيل اليدوية- والأوىل 
التي يتم اإنت�جه� مب�سغل ذاتي 

اإلكرتوين، ونظ�م اإ�سع�ل، واإ�س�ءة. 

هذا البتك�ر �سمن لك�ديالك 
ج�ئزة " ديوار ترويف"مرة اأخرى، 
و�سكل نقطة انطالق ل�سي�رة اأكرث 
اأم�نً� واعتم�دية، ف�ساًل عن فتح 

الب�ب اأم�م املراأة لقي�دة ال�سي�رة. 
والآن، تعترب هذه التكنولوجي� التي�ر 

الرئي�سي التي تعتمده جميع ال�سي�رات 
ذات حمرك�ت الحرتاق الداخلي.

ثم اأطلقت ك�ديالك ابتك�ر اآخر 
فريد، ول يزال فّع�ًل حتى يومن� 

هذا. وهو �سي�رة ذات حمرك ثم�ين 
ال�سطوان�ت )V8( مع تربيد ب�ملي�ه، 

والذي غدا عالمة ف�رقة تنفرد به� 
ك�ديالك.

ويف اأول عقدين له�، ر�سخت 
ك�ديالك الأ�س�س التي متيزه� 
كعالمة �سي�رات ف�خرة بف�سل 
�سي�راته� القوية، واملتقنة. ويف 

منت�سف ع�سرين�ت القرن امل��سي، 
ك�ن اللون ال�س�ئد لل�سي�رات هو 

الداكن والرم�دي، فتوّلت ك�ديالك 
الري�دة ب��ستخدام الطالء امل�سقول 

لتقدم لعمالئه� ق�ئمة خي�رات مكّونة 
من اأكرث من 500 لون خمتلف. ويف 

1926، عّينت ك�ديالك ه�ريل جيه. 

اإيرل، اأول م�سمم �سي�رات اأمريكي. 
وبعد ذلك بع�م واحد، �سمم اإيرل 
طراز الكوبيه املك�سوفة " ل �س�ل"، 
اأول �سي�رة تبدعه� اأيدي م�سمم، 

ولي�س مهند�س.
ويف الثالثين�ت، اأ�سبح منهج 

ك�ديالك يف البتك�ر ميزج الإبداع 
امليك�نيكي بلم�س�ت الت�سميم 

الفريدة. وقّدمت العالمة اأول حمّرك 
V6 )16 اأ�سطوانة( يف �سي�رة رك�ب، 

والتي اأ�سبحت اإحدى ال�سي�رات 

املميزة يف ت�ريخه�. وتلته� ن�سخة 
مبحرك V-12. وبحلول منت�سف 
العقد، اأنتجت ك�ديالك اأكرث من 

68 ت�سميم للهيكل، لتلبية متطلب�ت 

عمالء ع�مل الفخ�مة.
ويف مرحلة م� بعد احلرب، اأطلق 

م�سمم ك�ديالك ه�ريل جيه. اإيرل، 
ت�سميم اجلن�ح اخللفي اأو " الزعنفة 

اخللفية "امل�ستوح�ة من ت�س�ميم 
الط�ئرات احلربية. وو�سل ت�سميم 

" زع�نف "ك�ديالك اإىل ذروته يف 
نه�ية ال�ستين�ت، واأ�سبح كل قي��س 
له� مبث�بة دللة على اأحد الفرتات 

الزمنية لت�س�ميمه�.
ويف اخلم�سين�ت، اعتنقت ك�ديالك 

فرتة الزده�ر التي تلت احلرب 
بتو�سع، بري�دته� ك�أول عالمة تقدم 

نظ�م التوجيه الكهرب�ئي يف ك�مل 

طرازاته�، واتبعت ذلك مبجموعة 
من البتك�رات املتطورة يف جم�ل 

ال�سالمة.
وا�ستمرت ك�ديالك ب�إطالق 

ابتك�راته� التكنولوجية والت�سميمية 
طوال ال�ستين�ت، خ��سة يف جم�ل 

راحة الرك�ب ف�أطقت الفرامل الق�بلة 
للتعديل ذاتيً�. ويف 1963، قدمت 

اأحزمة الأم�ن يف املق�عد الأم�مية، 
التي اأ�سبحت معي�رًا قي��سيً� مبوجب 

الق�نون يف الع�م الت�يل. ويف 1964، 
قدمت امل�س�بيح الأم�مية ب�لتحكم 

الأوتوم�تيكي، واأول نظ�م تدفئة 
مبيزة التنظيم احلراري، ف�ساًل 

عن نظ�م التهوئة، والتربيد. وعلى 
مدى ال�سنوات القليلة الت�لية، قدمت 

ك�ديالك نظ�م التوجيه الكهرب�ئي 
متعدد الن�سب، وتدفئة اإلكرتونية 

للمق�عد، ثم الراديو.
و�سهدت منت�سف ال�سبعين�ت الإعالن 

عن ابتك�ر الو�س�دات الهوائية، 
لدعم �سالمة الرك�ب، اإ�س�فة اإىل 

املحّولت الو�سيطة امل�سوؤولة عن 
تخفي�س م�ستوى النبع�ث�ت. بعد 

ذلك، يف 1975، اأ�سبحت ك�ديالك 
اأول �س�نع �سي�رات يقدم حمرك�ت 
ب�حلقن الإلكرتوين للوقود، تاله� 

اإطالق طراز »�سيف�يل« 1978 الذي 
افتتح ع�سر ال�سي�رات املدعومة 

ب�لكمبيوتر، حيث ت�سمنت مع�جل�ت 

�سغرية يف �س��سة العر�س الرقمية.
وبعد اأن متكنت من و�سع ب�سمته� 

على مدى ثم�ن عقود كرمز للفخ�مة 
والتمّيز، واجهت ك�ديالك دين�ميكية 
الثم�نين�ت ب�إطالق الطراز »�سيف�يل 

اإليج�نت«، وقدمت يف الت�سعين�ت 
العديد من البتك�رات واملزاي� الأوىل 

من نوعه�، من اأهمه� املحرك V8 نورث 
�ست�ر يف 1992 الذي ت�سمن 16 ميزة 

جديدة وح�ئزة على براءة اخرتاع. 

كاديالك..
معايير مبتكرة في 

صناعة السيارات 
منذ إطالق كاديالك تحت رعاية الميكانيكي المبدع هنري ليالند، بدأت العالمة برسم المعايير التي 

تحدد صناعة السيارات وهو دور تستمر بتوليه حتى اليوم. وكان إصرارها على االبتكار واتباع منهجية 
دقيقة، هو ما قاد كاديالك لبناء حضورها وفوزها بالتقدير كعالمة تستعرض االبتكار التكنولوجي. 
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واختتمت ك�ديالك الت�سعين�ت مب� 
يعترب اأحد رموز ثق�فة البوب املع��سرة، 

ك�ديالك اإ�سك�ليد، ثم تقدمي مفهوم " 
.CTS الفن والعلم" يف طراز

وك�ن نظ�م التحكم املغن�طي�سي 
ب�لقي�دة يف الطراز DTS، العالمة 

الف�رقة لبتك�ر ك�ديالك يف 
الت�سعين�ت ف�ساًل عن اأول ا�ستخدام 

لتقنية LED يف الإ�س�ءة اخل�رجية يف 
امل�س�بيح اخللفية للطراز نف�سه. وهي 
البتك�رات التي اأ�سبحت اليوم املنهج 
املهيمن يف �سن�عة ال�سي�رات، بعد 20 

ع�مً� من اإطالقه� قبل ك�ديالك.
واحتفلت العالمة ب�لذكرى املئوية 
لت�أ�سي�سه�، وبداأت العقد اجلديد 

ب�لطراز النموذجي " �سيني" احل�ئز 
على العديد من اجلوائز، تاله� يف 
 ،CTS 2003 الإ�سدار اجلريء من

طراز ال�سيدان من ك�ديالك، ال�سي�رة 

التي اأ�س�ست نه�سة الت�سميم يف 
ك�ديالك. وتطور العقد ب�لعديد من 
الإبداع�ت الرائدة ك�إطالق �سل�سلة 

طرازات V ذات الأداء الري��سي 
الف�ئق، والتي ت�ستهدف الطلب 
املتن�مي على طرازات ال�سيدان 

والكوبيه )HALO(، اإ�س�فة اإىل 

فئ�ت هجينة وكهرب�ئية مثل اإ�سك�ليد 
الهجينة، وELR الكهرب�ئية.

ويف ال�سنوات الت�لية، اأطلقت 
ك�ديالك �سل�سلة فريدة من 

 ATSو ،ATS الطرازات اجلديدة؛
كوبيه، وCTS، واإ�سك�ليد اجلديدة 

كليً�، وXTS التي مت ت�سميمه� 

مبنظور القرن الواحد والع�سرين، 
لتدمج جمموعة من اأف�سل احللول 

املبتكرة يف جم�ل الأداء، والت�سميم، 
وال�سالمة، والت�س�ل. ولت�سكل بنية 

ع�مل ال�سي�رات يف امل�ستقبل.
وابتداًء من 2015، قدمت ك�ديالك 

اأنظمة جديدة وغري م�سبوقة يف 
جم�ل تكنوجلي� جتنب احلوادث 

مثل نظ�م تثبيت ال�سرعة املدعوم 
ب�لرادار، ونظ�م املح�فظة على 

امل�س�ر، لتفتح الطريق جت�ه ع�سر 
القي�دة �سبه الذاتية. وب�لإ�س�فة اإىل 

ذلك، �ستقدم ك�ديالك خالل 2017، 
نظ�م التوا�سل بني ال�سي�رات ب�سكل 

جتريبي يف بع�س من الطرازات 
والأ�سواق، يف اإط�ر حتقيق املزيد من 

التطور وتخطي احلدود يف جم�ل 
تكنولوجي� ال�سالمة، وذلك بهدف 

متكني ال�س�ئق ودعمه عند احل�جة.
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 في العراق 
10 - 11 نيســان 2017 ,  فندق فنيســــيا , بيروت ا 

نظم هذا المؤتمر – بمشــاركة البنك المركزي العراقي

�ــــار� معنا � ه�ا امل��ر امله� و املغ� لقواعد العمل
� قطاع املالية والخدمات امل�فية واالســـتث�ر � العراق 

البرفســــــور علي عالوي الســید جبار اللعیبي
النفط وزیر 

الســـــــید علي العالق
وزیر المالیة الســــابقمحافظ البنك المركزي

الدكتور ســامي االعرجي
رئیس ھیئة االســتثمار

الوطنیة 
 رئیــس صندوق اعمار
المناطــق المتضررة

الدكتور ســـلمان الجمیليالدكتــور مصطفي الھیتي
وزیر التخطیط

ملعلومات وتفاصيل اخرى, الرجاء الكتابه او االتصال بنا عىل عنوان مكتب بغداد او عىل مكتب لندن

حسب العناوين ادناه : 

                                             +964 (0) 7712658333               ahmed.aljader@symexco.com

Teodora Pantu:          +44    (0) 7501540344               teodora.pantu@symexco.com

:احمد عيل الجادر
SYMEXCO

www.symexco.com

وي��من جدول اع�ل ا�ؤ�ر ا��اور ال�الية:

ماهي االصالحات االقتصادية التي اعلنت عنها  الحكومة وتسعى الى تحقيقها ؟ 

ماهي توجاهات البنك المركزي نحو صياغة جديدة للسياسة النقدية ونحو اصالح النظام المصرفي ؟ 

ما هي المشــــاريع االســـتثمارية المشتركة بين القطاع العام والخاص – برامج PPP ؟

ما هي ســـبل النجاح في االســـتثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة في العراق ؟ 

كيف استفاد العراق من  خبرات المصارف االجنبية وماهي تجاربها في العراق وما هي الفرص لدخول المزيد من المصارف االجنبية ؟ 

ماهي القوانين والشــــروط الحالية لالستيراد والتصدير وماهي الخطط لتحسينها ؟ 

+ +

+ +

 ان برنامــج امل��ــر ســـــيتكون مــن مســـــاهمة البنــك املركــزي العراقــي ومســاه�ت الــو�ارات وامل�سســات العراقيــة املعنيــة�  و�ارة

 املاليــة� و�ارة التخطيــط� و�ارة النفــط� و�ارة الصناعــة واملعــادن� هي�ــة االســتث�ر الو�نيــة� البنــك التجــاري العراقــي والبنــو� واملصــارف

الحكوميــة واالهليــة� �ــــركة الت�مــ� والجهــات العراقيــة االخــرى املهتمــة �و�ــوع امل��ــر�  هــ�ا بجانــب مســاه�ت ال�ســســــات

لمعلومات اخرى عن المؤتمر والمعرض العالمي الرجاء زيارة موقع المؤتمر
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اأيام قليلة تف�صلنا عن نهاية الربع 
من العام اجلديد 2017، وهو عام 

اأثبت للمراقبني اأنه لن مير ب�صهولة، 
فاالقت�صاد خ�صو�صا مع تباطوؤ 

االقت�صاد ومعنويات رجال االأعمال يف 
و�صع �صيء، وهذا، باال�صافة لعوامل 

جيو�صيا�صية، يدفعنا لرنقب بحذر 
باقي �صهور ال�صنة املتبقية من 2017،  
واأن »ن�صد االأحزمة«، واأن ن�صع خطة 

�صاملة لتحليل النتائج الرئي�صية لدينا، 
وحتديد جماالت الرتكيز احلرجة.

يقع على عاتق كل منا يف �صوق 
العمل، وعلى اختالف امل�صتويات 
والتخ�ص�صات، م�صوؤولية مواءمة 

االأهداف ال�صخ�صية وقيا�س مدى 
توافقها مع االأهداف املهنية �صمن 

�صياق زمني حمدد. يف املن�صاآت 
وال�صركات القائمة على العن�صر 

الب�صري )مثل EFS(، من ال�صروري 
اأن ي�صعى املوظفون حلالة من التوازن 

بني اأعباء احلياة ومتطلبات العمل، 
من اأجل �صمان وجود قرارات 

�صخ�صية حمددة؛ لتجد لهم فرقًا 
نوعيًا يف م�صار حياتهم ال�صخ�صية 

اأثناء، متوازية مع عملهم على تعزيز 
موؤ�صرات االأداء املهنية الرئي�صية.

رغم ما قد يرقى حلالة من الت�صاوؤم 
االقت�صادي الكلي، اإال اأننا نعتقد اأن 

هناك فر�صًا كبرية للنمو يف عام 
2017. وتربز حتديات قطاعية مثل 

اإدارة التكاليف واملناف�صة ال�صر�صة، 
كعالمات فارقة يف �صناعة اإدارة 

املرافق، لذلك فلي�س من امل�صتغرب اإننا 
اأمام الكثري من ال�صغوط من عمالئنا 

لتخفي�س التكاليف الت�صغيلية والتي 
�صوف تتطلب االبتكار وتعزيز املهارات 

الفردية واجلماعية.
ولعل مفتاح البقاء، يف ظل ظروف 

ال�صوق، هو زيادة اال�صتثمارات، �صواء 
باجتاه املبادرات التي تركز على 

املوظف بحد ذاته، اأو تلك املتعلقة 
باالبتكار وتبني اأحدث ما و�صلت اإليه 

التكنولوجيا. وعليه، ال بد من وجود 
ا�صرتاتيجية حكيمة؛ تتمثل يف حتقيق 

التوازن بني زيادة النمو وتر�صيد 
التكاليف من خالل حت�صني م�صتويات 

االإنتاجية يف جميع املجاالت.
باخت�صار، ال�صرتاتيجية ناجحة 

خالل 2017 يجب اأن نركز على ثالثة 
موؤ�صرات رئي�صية؛ �صمان اأق�صى قدر 
ممكن من ر�صا العمالء، واملحافظة 

على هام�س ربح �صاٍف،  باالإ�صافة اإىل 
اال�صتدامة ال�صاملة والكاملة.

للقيام بذلك، يجب على ال�صركات 
تكري�س موارد كبرية لتح�صني الكفاءة 
والت�صابك بني مكوناتها، وعليه يجب 

اأن يكون هناك جهد وا�صح ومن�صق 
لتو�صيع نطاق التدريب وتعزيز 

املهارات. ا�صف اإىل ذلك؛ يجب على 
ال�صركات القيام با�صتثمارات يف تقدمي 
خدمات متخ�ص�صة، وتقليل اعتمادها 
على اخلدمات العامة، التي تفتقر اإىل 

االبتكار اأو التي ال تعمل على ا�صافة اأي 
قيمة وا�صحة. وهنا ن�صتذكر يوجد قول 

�صهري؛ ي�صري اإىل اجلوهر االأ�صا�صي 
لنجاح االأعمال: »راأ�س املال غرور، 

والربح هو العقل واملال هو احلقيقة«.
اإننا اأمام حتٍد كبري يف 2017 هو 

احلفاظ على قوة التدفقات النقدية. 
ولتحقيق ذلك، يجب على ال�صركات 

اأن تكون ج�صورة و�صباقة يف التحكم يف 
ح�صاباتها، ويف الوقت نف�صه، تعمل على 

احلفاظ على خدمات قوية.
خالل هذا العام، يجب اأن يكون القرار 
الرئي�صي لل�صركات هو ال�صعي لتحقيق 

التميز. كما ويتعني على ال�صركات 
ت�صهيل تبادل املعارف واخلربات بني 
املوظفني واالإدارة؛ لي�صتفيد كل فرد، 

كما ال�صركة، ب�صكل عام.
لذلك، ما هي اأف�صل طريقة لتحقيق 

النجاح يف ال�صعي لتحقيق التميز؟
لي�س هناك حل واحد ينا�صب اجلميع، 

خ�صو�صا مع وجود اأ�صاليب خمتلفة 
تكون ذات �صلة وقابلة للتطبيق ملجموعة 

متنوعة من احلاالت. ومع ذلك، توجد 
طرق وحلول خمتربة وتعد �صبه عاملية.
1( تفتيت �لتحديات لأجز�ء �أ�صغر: 

تك�صري اأي م�صكلة نواجهها ل�صل�صلة 
من االأهداف الب�صيطة وال�صغرية 
املرتابطة، وهي و�صيلة �صهلة لبناء 

الثقة، والقوة الدافعة لتحقيق اأهداف 
اأكرث �صعوبة وطويلة االأجل. حتقق 

اخلطوات التدريجية نتائج اأكرب من 
خطوة واحدة كبرية مندفعة ب�صرعة  

يائ�صة.
2( ذكر نف�صك باأهد�فك: اإنه من 

ال�صهل اأن ت�صيع يف م�صاغل احلياة 
اليومية. لقد وجدت اأن تدوين االأهداف 

والتفكري فيها يوميا تكون م�صدر 
اإلهام لنا لتحقيق النجاح. القدرة على 
تخيل تفا�صيل حمددة، وبناء عالقات 

�صخ�صية مع اأهدافنا ميكن من حت�صني 
تعاي�صتنا مع التحديات.

3( فكر يف �مل�صتقبل: التفكري يف امل�صتقبل 
ي�صاعد يف احل�صول على روؤية وا�صحة 

عن اأهدافنا للمدى الطويل. اإذا كنت ال 
ت�صتطيع التفكري الأكرث من �صهر لالأمام، 
حاول اأن متدد خيالك ل�صهر واحد اأكرث، 

مثال �صع خطة ملدة �صهرين على �صبيل 
البداية. اإن توقع وت�صور االأهداف على 
املدى الطويل، هو حافز قوي ميكن اأن 

يكون م�صدرًا لالإلهام؛ لتح�صني جهودنا 
واحلد من حالة القلق لدينا.

4( �إعمل على جدولة »منبهات« دورية 
لتحليل املرحلة التي و�صلت اإليها، 
وما الذي حتتاج غليه للو�صول اإىل 

اهدافك. اإال اأنه من املهم لعمل قائمة 
االأمنيات، تخيل النتيجة، وحتديد 

العقبات، وتخطيط العمليات الالزمة 
للتغلب على التحديات املوجودة خالل 

الطريق.
النجاح لي�س ح�صيلة جهد ليلة اأو 

�صحاها، بل تتويجا ل�صل�صلة من 
الدرو�س امل�صتفادة من خمتلف 

االأخطاء. والنتائج النهائية تتاأثر بقدر 
من املهارة، كما هو احلال من قبل 
الدافع، وموقف القيادة يف ال�صعي 

لتحقيق التميز.
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جيو�صيا�صية، يدفعنا لرنقب بحذر 
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نوعيًا يف م�صار حياتهم ال�صخ�صية 
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موؤ�صرات االأداء املهنية الرئي�صية.

رغم ما قد يرقى حلالة من الت�صاوؤم 
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