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مدير فالت6 البز تونس:

السوق صغير وعلى الرياديين 
االنتشار في أوروبا وأفريقيا 

بد�أ م�سرع �الأعمال فالت6 البز تون�ض عمله يف 2016 
لكنه ��ستغرق وقتا طويال يف �جر�ء�ت �لتاأ�سي�ض ومل 

يقم بن�ساط فعلي �إال يف مار�ض �ملا�سي حني نظم 20 
جل�سة معلوماتية يف م�ساحات عمل م�سرتك ومر�كز 
تكنولوجية بخم�ض مدن تون�سية قبل �إطالق �جلولة 

�الأوىل �لتي ت�ستمر �أربعة �أ�سهر. 

54
أصعب المهام على رائد األعمال 

هي قدرته على االحتفاظ بقوة 
عاملة نشطة ومتفانية

�أ�سعب مهام �أمام على �أي رجل �أعمال، يف �إد�رة 
�الأعمال �لتجارية هي جذب و��ستبقاء ودعم �لقوة 

�لعاملة �لقوية و�ملوؤهلة.

58
هل تعتقد أنك أفضل قائد 

يمكن لموظفيك الحصول عليه؟
نحن نعلم جميعًا كوننا رّو�د �أعمال، �أننا بحاجة �إىل 

�رتد�ء �لعديد من �لقبعات وتغيري �لوجوه يوميًا. 
نحن غالبا نكون م�سوؤولني عن جمموعة من �الأعمال، 
من �لت�سويق وتطوير �الأعمال �إىل �ملحا�سبة ومر�قبة 

�ملخزون. 
62

كيف تخطط “كوت دوت كوم” 
للتوسع إلى الخليج عبر “بوسطة بلس”؟

�أعلن “كوت دوت كوم” KOOOT.com �لذي يعني 
بحياة �ملر�أة �لعربية �لع�سرية، عن �سر�كة لوج�ستية 

 ،Posta Plus ”سرت�تيجية مع �سركة “بو�سطة بل�ض��
ت�ستهدف �لتو�سع �إىل منطقة دول جمل�ض �لتعاون 

�خلليجي.

64
ندى النهدي 

تسافر حول العالم بفضل ما 
AirWayBill تكسبه من

ندى �لنهدي، �سابة �إندوني�سية مينية، مل تتجاوز 
�الأربعة و�لع�سرين عامًا ولدت يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية. تذهب ندى مبفردها يف رحالت �إىل 

19 بلدً�، وكل �سفر�تها متت مبيز�نية �سغرية دون 

�أن ترتك عملها �لذي تتوىل فيه وظيفًة بدو�م 
كامل.

66
ماذا يقدم “أكسيبت” لقطاع 

التكنولوجيا المالية في مصر؟
  تتو�ىل �الأنباء يومًيا عن ��ستثمار�ت يف قطاع 

�لتكنولوجيا �ملالية يف �ملنطقة، لتتجه �الأنظار �إىل 
�لقطاع ترقًبا مبا قد يحمله �مل�ستقبل �لقريب من وثبات.

68
ديزرت بالم دبي ينطلق بهويته 

الجديدة 
على �لرغم من هويته �جلديدة يبقى ديزرت بامل 

دبي وفيًا لتقاليده �لقدمية يف �سيافة �ل�ساي �لفاخر 
�ملميز، وونن�سحك باأال تفّوت وجبة �ساي ما بعد 

�لظهر �لتي ي�ستهر بها �ملنتجع �لذي يحتل م�ساحة 
خ�سر�ء و��سعة على �أطر�ف دبي، لي�سعرك باأنك يف 
غابة مطرية، حيث تنتظرك وجبة فاخرة، ومبار�ة 

بولو مبا�سرة حافلة بالت�سويق على وقع �سوت طقطقة 
حو�فر �خليول. 

72
سيميا عزيز:

تريندي فرنشي.. 
حياتي ووجودي!

تعد �سيميا عزيز مدونة �الأزياء �لفرن�سية و�حدة من 
موؤثرين �ل�سو�سيال ميديا �لبارزين يف �الأونة �الأخرية، 

�لذين �أ�سبحو� جزءً� ال يتجز�أ من قطاع �العالم 
�حلايل ويتابع ح�سابها “The trendy Frenchie”على 

�ن�ستاجر�م من�ستها �ملف�سلة و�لوحيدة �لتي 
ت�ستخدمها �آالف �ملتابعني. 

76
“جاكوار الند روڤر” تلتزم تحويل 

سياراتها إلى كهربائية بدًءا من 
 2020

ك�سفت �سركة “جاكو�ر الند روڤر” عن �لتز�مها باأن 
جميع �سيار�تها �لتي �سيتم �إنتاجها �عتبارً� من عام 

2020 �ستكون كهربائية. جاء ذلك خالل �لدورة 

�الفتتاحية للمهرجان �لتقني Tech Fest �لذي �سهد 
�سل�سة نقا�سات ومعر�سًا جماين �لدخول للعموم حول 

م�ستقبل �لتنقل.
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مايز�ل �لعامل يتذكر ماآ�سي �أكرث من ك�ساد 
�قت�سادي مر على �لب�سرية خالل ما يزيد 

قلياًل عن �ملائة عام. منذ �لك�ساد �لعاملي 
�ل�سهري يف �آو�خر ع�سرينات �لقرن �ملا�سي. 

وغني عن �لقل �أن كل �لأزمات �لتي مرت 
علينا منذ ذلك �لوقت كانت ب�سبب �لثورة 
�ل�سناعية وتد�عيات �لنظام �لر�أ�سمايل 

لحقًا.
بالقيا�س على مام�سى من جتارب قا�سية 

تطرح �لثورة �لر�بعة مزيدً� من �لأ�سئلة 
�ل�سعبة، ب�سرعتها �خلارقة وتد�عيات هذه 

�ل�سرعة. فهي مل ترتك لنا �ملزيد من �لوقت 
للتح�سر و�لتنبه لرياح �لتغيري �لقوية �لتي 
ت�سببت بها. و�خل�سية �لأكرب �أن تبقى لكل 

ثورة تد�عياتها �لقا�سية و�ملريرة. 
�ملوجة �جلديدة للثورة �لر�بعة تختلف 

عن �سابقاتها رمبا يف عدد من �لأوجه. 
فما مييزها هو �مكانية تطوير �بتكار�تها 

وتعميمها ب�سكل �أ�سرع من �أي وقت م�سى. 
�ل�سفة �ملهمة �لأخرى للثورة �لر�بعة هي 

�نخفا�س تكاليف �لإنتاج وت�ساعف �أ�سباب 
زيادة �لعو�ئد على نطاق كبري. 

�إذ� �أردنا �غتنام �لفر�س وجتنب مامررنا 
به من �أزمات �قت�سادية متكررة، ينبغي �أن 
ننظر بعناية �إىل �لأ�سئلة �لتي تثريها �لثورة 

�ل�سناعية �لر�بعة، و�إعادة �لنظر يف �أفكارنا 
حول �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية، وخلق 

�لقيمة و�خل�سو�سية و�مللكية �خلا�سة، كما 
يجب �أن نعالج، فرديا وجماعيا، �لق�سايا 

�لأخالقية �لتي �أثارتها �أحدث �لأبحاث 
�لعلمية يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي 

و�لتكنولوجيا �حليوية، و�لتي �ستمكن من 
�إطالة �لعمر وولدة �لأطفال وفق �لطلب .
ل ينبغي �لتقليل من حجم �لتحدي �لتي 

تفر�سه �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة فهي 
�ستوؤدي �إىل �أ�سكال جديدة للتطور �لب�سري، 

مما يدفعنا للت�ساوؤل حول طبيعة �لوجود 
�لإن�ساين و�لعودة �إىل �أ�سئلة �أبدية حول خلود 

�لإن�سان وجودة �حلياة �لقادمة. نحن يف 
حاجة �إىل نهج �سامل يجمع كبار �لعقول من 

جميع �أنحاء �لعامل، من كال �لقطاعني �لعام 
و�خلا�س.

علينا �أل نغفل تطوير خطابات �ساملة 
وبناءة حول كيفية تطوير �لثورة �ل�سناعية 
�لر�بعة. على �سبيل �ملثال، يجب �أن تدخل 
�لقيم و�لأخالق يف �سميم �سلوكنا �لفردي 

و�جلماعي، مبا يف ذلك ر�أ�س �ملال و�لأ�سو�ق 
�ملالية. 

�سيكون من �مللح جدً� �إعادة هيكلة �لنظم 
�لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية. 

فمن �لو��سح �أن هياكل �حلوكمة �حلالية 
و�لنماذج �ل�سائدة يف خلق �لرثوة ل تلبي 

�حتياجاتنا و�مل�ستقبلية بدليل �أنها ت�سببت 
بكو�رث �قت�سادية متالحقة.

رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن

الثورة الرابعة 
ومستقبل 
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مايز�ل �لعامل يتذكر ماآ�سي �أكرث من ك�ساد 
�قت�سادي مر على �لب�سرية خالل ما يزيد 

قلياًل عن �ملائة عام. منذ �لك�ساد �لعاملي 
�ل�سهري يف �آو�خر ع�سرينات �لقرن �ملا�سي. 

وغني عن �لقل �أن كل �لأزمات �لتي مرت 
علينا منذ ذلك �لوقت كانت ب�سبب �لثورة 
�ل�سناعية وتد�عيات �لنظام �لر�أ�سمايل 

لحقًا.
بالقيا�س على مام�سى من جتارب قا�سية 

تطرح �لثورة �لر�بعة مزيدً� من �لأ�سئلة 
�ل�سعبة، ب�سرعتها �خلارقة وتد�عيات هذه 

�ل�سرعة. فهي مل ترتك لنا �ملزيد من �لوقت 
للتح�سر و�لتنبه لرياح �لتغيري �لقوية �لتي 
ت�سببت بها. و�خل�سية �لأكرب �أن تبقى لكل 

ثورة تد�عياتها �لقا�سية و�ملريرة. 
�ملوجة �جلديدة للثورة �لر�بعة تختلف 

عن �سابقاتها رمبا يف عدد من �لأوجه. 
فما مييزها هو �مكانية تطوير �بتكار�تها 

وتعميمها ب�سكل �أ�سرع من �أي وقت م�سى. 
�ل�سفة �ملهمة �لأخرى للثورة �لر�بعة هي 

�نخفا�س تكاليف �لإنتاج وت�ساعف �أ�سباب 
زيادة �لعو�ئد على نطاق كبري. 

�إذ� �أردنا �غتنام �لفر�س وجتنب مامررنا 
به من �أزمات �قت�سادية متكررة، ينبغي �أن 
ننظر بعناية �إىل �لأ�سئلة �لتي تثريها �لثورة 

�ل�سناعية �لر�بعة، و�إعادة �لنظر يف �أفكارنا 
حول �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية، وخلق 

�لقيمة و�خل�سو�سية و�مللكية �خلا�سة، كما 
يجب �أن نعالج، فرديا وجماعيا، �لق�سايا 

�لأخالقية �لتي �أثارتها �أحدث �لأبحاث 
�لعلمية يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي 

و�لتكنولوجيا �حليوية، و�لتي �ستمكن من 
�إطالة �لعمر وولدة �لأطفال وفق �لطلب .
ل ينبغي �لتقليل من حجم �لتحدي �لتي 

تفر�سه �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة فهي 
�ستوؤدي �إىل �أ�سكال جديدة للتطور �لب�سري، 

مما يدفعنا للت�ساوؤل حول طبيعة �لوجود 
�لإن�ساين و�لعودة �إىل �أ�سئلة �أبدية حول خلود 

�لإن�سان وجودة �حلياة �لقادمة. نحن يف 
حاجة �إىل نهج �سامل يجمع كبار �لعقول من 

جميع �أنحاء �لعامل، من كال �لقطاعني �لعام 
و�خلا�س.

علينا �أل نغفل تطوير خطابات �ساملة 
وبناءة حول كيفية تطوير �لثورة �ل�سناعية 
�لر�بعة. على �سبيل �ملثال، يجب �أن تدخل 
�لقيم و�لأخالق يف �سميم �سلوكنا �لفردي 

و�جلماعي، مبا يف ذلك ر�أ�س �ملال و�لأ�سو�ق 
�ملالية. 

�سيكون من �مللح جدً� �إعادة هيكلة �لنظم 
�لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية. 

فمن �لو��سح �أن هياكل �حلوكمة �حلالية 
و�لنماذج �ل�سائدة يف خلق �لرثوة ل تلبي 

�حتياجاتنا و�مل�ستقبلية بدليل �أنها ت�سببت 
بكو�رث �قت�سادية متالحقة.

رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن
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يتوقع �أن يتم بيع 310.4 مليون وحدة 
من �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء حول 

�لعامل يف عام 2017، بزيادة قدرها 
%16.7 عن عام 2016 )�نظر 

�جلدول 1(. ومن �ملتوقع �أن حتقق 
مبيعات �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء 

عائد�ت قدرها 30.5 مليار دولر يف 
عام 2017، حيث �شت�شكل مبيعات 

�ل�شاعات �لذكية 9.3 مليار�ت دولر 
من هذه �ملبيعات.

يف عام 2017، �شيتم بيع 41.5 مليون 
�شاعة ذكية ح�شب جارترن لالبحاث، 

على �أن ت�شكل تلك �ملبيعات �لق�شم 
�لأكرب من مبيعات جميع �لأجهزة 
�لقابلة لالرتد�ء بني عامي 2019 

و2021، �إىل جانب �شماعات �لأذن 
�لال�شلكية �لعاملة بتقنية �لبلوتوث. 

وبحلول عام 2021، ُتقدر مبيعات 
�ل�شاعات �لذكية بنحو 81 مليون 
وحدة، لتمثل %16 من �إجمايل 

مبيعات �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء.
ويبدو«�إن �ل�شاعات �لذكية ت�شري 

قدمًا نحو حتقيق �أكرب قدر ممكن من 
�لعائد�ت بني كافة �لأجهزة �لقابلة 

لالرتد�ء حتى عام 2021، لت�شل �إىل 
ز �لإير�د�ت  17.4 مليار دولر. وُتعزَّ

من �ل�شاعات �لذكية ن�شبيًا مبتو�شط 
�ل�شعر �مل�شتقر من �آبل و�ت�ش. و�شوف 
ينخف�ش �إجمايل متو�شط �شعر �لبيع 

لفئة �ل�شاعات �لذكية من 223.25 
دولرً� يف عام 2017 �إىل 214.99 

دولرً� يف عام 2021، �إذ يوؤدي �رتفاع 
�لكميات �إىل تخفي�شات طفيفة يف 

تكاليف �لت�شنيع وتكاليف �ملكونات، 
�إل �أن �لعالمات �لتجارية �لقوية مثل 

�آبل وفو�شيل �شُتبقي �لأ�شعار مت�شقة مع 
نطاقات �لأ�شعار لل�شاعات �لتقليدية.

أربعة أنواع 
�شوف ت�شتمر �آبل يف �ل�شتحو�ذ 
على �أكرب ح�شة يف �ل�شوق. ومع 

ذلك، ومع دخول �ملزيد من مقدمي 
�خلدمات يف �ل�شوق، فاإن ح�شة �آبل 
يف �ل�شوق قد ترت�جع من نحو �لثلث 

يف عام 2016 �إىل �لربع يف عام 
2021. ومن �ملتوقع �أن ُتعلن �آبل عن 

�جليل �جلديد من �شاعتها �لذكية 

يف �شهر �شبتمرب �جلاري، وي�شاع �أنها 
�شتوفر �لقدرة على دعم �لت�شال 

�خللوي �ملبا�شر لتمكني �مل�شتخدمني 
من �لتفاعل مع �شريي، و�إر�شال 

�لر�شائل �لن�شية، ونقل �لبيانات 
�ل�شادرة عن �مل�شت�شعر�ت، حتى حني 

غياب �لت�شال ب�شبكات و�ي فاي. 
ونتوقع �أي�شًا �أن ت�شاهم �لعالمات 

�لتجارية �لأخرى لالإلكرتونيات 
�ل�شتهالكية مثل �أ�شو�ش وهو�وي و�إل 

جي و�شام�شوجن يف بيع %15 فقط من 
�ل�شاعات �لذكية يف عام 2021.

مبيعات �شماعات �لبلوتوث ت�شل �إىل 
%48 من �إجمايل مبيعات �لأجهزة 

�لقابلة لالرتد�ء يف 2017
�شيتم بيع 150 مليون �شماعة بلوتوث 

يف عام 2017، بزيادة قدرها 16.7% 
عن عام 2016. و�شوف تزيد �ملبيعات 

�إىل 206 مليون وحدة يف عام 2021، 
وهذ� يعني �أن �شماعات �لبلوتوث 
�شتبقى �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء 

�لأكرث مبيعًا �إىل 2021. ويقود �لنمو 
يف �شماعات �لبلوتوث تقدمي �شركات 
�لهو�تف �لذكية �لكربى هو�تف بدون 

منفذ ل�شماعات �لأذن �لتقليدية.
�لإقبال ملّا يز�ل متو��شعًا على �أجهزة 

�لعر�ش �لتي يتم �رتد�وؤها على �لر�أ�ش 
HMDs

�شاهمت مبيعات �أجهزة �لعر�ش �لتي 
يتم �رتد�وؤها على �لر�أ�ش HMDs يف 

%7 فقط من �إجمايل مبيعات �لأجهزة 

�لقابلة لالرتد�ء �لتي مت �شحنها 
يف �لعام 2017، ومن �ملتوقع �أن ل 

ت�شتقطب هذه �لأجهزة �إقباًل و��شعًا 
من قبل �مل�شتهلكني �أو �ل�شركات حتى 

حلول عام 2021.

المنتجات التقنية القابلة لالرتداء موضة المستقبل   شركة »أراَد« تطلق »الجادة«، 
أضخم مشروع عقاري في الشارقة على اإلطالق

�أطلقت موؤخرً� �شركة »�أَر�د«، �أحدث 
مطّور عقارّي يف �لإمار�ت، »�جلادة«، 
وهي وجهة متتد على م�شاحة 2.2 كلم 

مربع وُيتوقع �أن تبّدل معامل م�شتقبل 
�ل�شارقة. فقد ك�شف �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي، ع�شو �ملجل�ش �لأعلى حاكم 

�ل�شارقة، �ل�شتار عن �أكرب م�شروع تطوير 
يف �ل�شارقة يتخذ موقعًا مثاليًا على �آخر 

�أكرب قطعة �أر�ش يف قلب �لإمارة.
و�شيتّم ت�شليم �مل�شروع على مر�حل 
�بتد�ًء من عام 2019 على �أن يبد�أ 

بناء »�جلادة« يف �لف�شل �لأول من 
عام 2018 ويكتمل �مل�شروع بحلول 

عام 2025. وت�شّكل »�جلادة« منطقة 
�شاملة حتت�شن عددً� كبريً� من �ملتاجر 
وخيار�ت �لرتفيه و�لت�شلية �إ�شافة �إىل 

جمموعة و��شعة من �ل�شقق �ل�شكنية 
و�ملباين �لتجارية مثل مركز �لأعمال 

�ملتخ�ش�ش. وقد ر�عت �خلطة �لرئي�شية 
لت�شميم م�شروع »�جلادة« مبد�أ 

�إمكانية �مل�شي وتوفري م�شاحات خ�شر�ء 
و��شعة تتيح للمقيمني و�لعمال و�لزو�ر 

�لعي�ش و�لعمل و�لرتفيه عن �أنف�شهم 
�شمن نطاق هذ� �مل�شروع �ل�شامل 

و�ملتكامل.
وت�شّكل منطقة �لرتفيه و�ل�شتجمام 

يف »�جلادة« �ملعروفة با�شم » �لردهة 
�ملركزية« قلب �مل�شروع �لناب�ش 

و�إ�شافة هامة �إىل �إمارٍة تعترب �إىل حّد 
كبري عا�شمة �لعامل �لعربي �لثقافية. 
فهي �شتجذب وحدها عددً� كبريً� من 

�ل�شياح و�ملقيمني. و�شيحيط مبنطقة » 
�لردهة �ملركزية« نافورة مياه تتحرك 

على �أنغام �ملو�شيقى وتقع يف �شاحة 
جميلة �لت�شميم ت�شّم مقاهي ومطاعم 

متنوعة �إ�شافة �إىل �أكرب جمّمع مغامر�ت 
و��شتك�شاف خم�ش�ش لالأطفال يف 

�لإمار�ت �ل�شمالية. هذ� عد� عن 
ميادين �لتزحلق ومركز ريا�شات 

�ملغامرة وحمطات �لرتفيه �ملقامة يف 
�أماكن مغلقة ومفتوحة.

وُيتوقع �أن يبلغ عدد �شكان م�شروع 
»�جلادة« لدى �كتماله قر�بة �لـ70 

�ألفًا مبن فيهم �آلف �لزو�ر �لذين 
�شيتو�فدون �إىل �لوجهة لالطالع على 

جو�نبها �ملتعددة. ي�شار �إىل �أّن قيمة 
»�جلادة« �لعقارية �لإجمالية تبلغ 24 

مليار درهم �إمار�تي.
ويف �شابقة مل ت�شهدها دولة �لإمار�ت 
من قبل، �شت�شّم »�جلادة« منتزهني 

ممتدين على طول �مل�شروع على م�شاحة 
2.2 كلم بحيث ي�شهمان يف �لرتويج 

لأ�شلوب حياة �شحي ونا�شط ومينحان 
كل مقيم فر�شة �لتمتع مب�شاهد 

�مل�شاحات �خل�شر�ء �لغ�شة على بعد 
دقائق قليلة من منازلهم. كما �شي�شّم 

�مل�شروع �أروقة و��شعة حتيط بهما �أ�شجار 
وميتد�ن على م�شافة 4.4 كلم بحيث 
يوؤّمنان �لتو��شل بني خمتلف مناطق 

»�جلادة« ويحت�شنان متاجر ومطاعم 
ومقاهي كثرية.

وياأتي �إطالق �أحدث م�شاريع �ل�شارقة 
و�أكرثها جاذبية بعد �أ�شهر قليلة على 

�لإطالق �لناجح مل�شروع ن�شمة �ل�شكنّي، 
�أول م�شروع عقاري ل�شركة »�أَر�د« 

�لذي �أ�شبح �لأكرث مبيعًا يف �لإمارة. 
وقد ر�ّشخت »�أَر�د« من خالل م�شروع 
»�جلادة« مكانتها كمحّفز هام للنمّو 

�لقت�شادي وم�شاهم كبري يف روؤية 
حكومة �ل�شارقة فيما يتعلق مب�شتقبل 

�لإمارة.
ويتخذ م�شروع »�جلادة« موقعًا 

��شرت�تيجيًا قريبًا من �لأماكن �ملهمة 
وخاليًا من �لزحمة ملن ينتقل من 

�ل�شارقة �إىل دبي و�لإمار�ت �ل�شمالية. 
فهو يبعد خم�ش دقائق فقط عن مطار 

�ل�شارقة �لدويل و�ملنطقة �حلرة 
�ملجاورة له، و�ملنطقة �حلرة يف مطار 

�ل�شارقة �لدويل. كما �أنه حماٍذ للمدينة 
�جلامعية، وهي و�حدة من �أبرز 

�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف �ل�شرق �لأو�شط.
كذلك، يت�شل م�شروع »�جلادة« 

مبا�شرًة بطريق �لذيد من �ل�شمال 
وبطريق �جلامعة من �جلنوب، وي�شهل 

�لو�شول �إليه من �شارع �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد. و�شيت�شمن م�شاحات كافية 
لركن �شيار�ت �ملقيمني و�لزو�ر. كما 

�أّن ت�شميمه �لد�خلي يحّد من زحمة 
�ل�شري وي�شّهل �لدخول �إليه و�خلروج منه 

بف�شل تعّدد �ملد�خل و�ت�شاع �لطرق.
ميتد م�شروع »�جلادة« على م�شاحة 
224 ٢٤ مليون قدم مربع ويبلغ طوله 

2.2 كلم وعر�شه كيلومرتً� و�حدً�. وقد 
مّت �لرتكيز فيه على �إقامة حمطة �شاملة 

ميكن للنا�ش �أن يعي�شو� فيها �أ�شلوب 
حياة نا�شطًا من خالل �ل�شتفادة من 

م�شار�ت متعددة لركوب �لدر�جات 
و�لرك�ش، و�إمكانية ق�شاء �لوقت �ملمتع 

مع �لعائلة و�لأ�شدقاء يف �ملقاهي 
و�ملطاعم �ملجاورة و�ملنتزهات �ملتعددة. 
ي�شمل �مل�شروع فلاًل م�شتقلة و�أخرى �شبه 

منف�شلة �إ�شافة �إىل منازل »تاونهاو�ش« 
و�شقق علوية. كما ي�شّم م�شاحات 

مفتوحة رحبة ومر�فق متعددة مثل 
�ملقاهي و�ملطاعم و�ملتاجر ف�شاًل عن 

�ملد�ر�ش و�لعياد�ت �ل�شحية و�مل�شاجد. 
وقد ُخ�ش�ش جزء كبري من �خلطة 

�لرئي�شية للم�شاحات �خل�شر�ء و�ملر�فق 
�لعامة وذلك لجتذ�ب �مل�شتثمرين 
�لر�غبني يف �شر�ء منازل يف وجهة 

جديدة تخت�شر جمال �ل�شارقة وطابعها 
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يتوقع �أن يتم بيع 310.4 مليون وحدة 
من �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء حول 

�لعامل يف عام 2017، بزيادة قدرها 
%16.7 عن عام 2016 )�نظر 

�جلدول 1(. ومن �ملتوقع �أن حتقق 
مبيعات �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء 

عائد�ت قدرها 30.5 مليار دولر يف 
عام 2017، حيث �شت�شكل مبيعات 

�ل�شاعات �لذكية 9.3 مليار�ت دولر 
من هذه �ملبيعات.

يف عام 2017، �شيتم بيع 41.5 مليون 
�شاعة ذكية ح�شب جارترن لالبحاث، 

على �أن ت�شكل تلك �ملبيعات �لق�شم 
�لأكرب من مبيعات جميع �لأجهزة 
�لقابلة لالرتد�ء بني عامي 2019 

و2021، �إىل جانب �شماعات �لأذن 
�لال�شلكية �لعاملة بتقنية �لبلوتوث. 

وبحلول عام 2021، ُتقدر مبيعات 
�ل�شاعات �لذكية بنحو 81 مليون 
وحدة، لتمثل %16 من �إجمايل 

مبيعات �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء.
ويبدو«�إن �ل�شاعات �لذكية ت�شري 

قدمًا نحو حتقيق �أكرب قدر ممكن من 
�لعائد�ت بني كافة �لأجهزة �لقابلة 

لالرتد�ء حتى عام 2021، لت�شل �إىل 
ز �لإير�د�ت  17.4 مليار دولر. وُتعزَّ

من �ل�شاعات �لذكية ن�شبيًا مبتو�شط 
�ل�شعر �مل�شتقر من �آبل و�ت�ش. و�شوف 
ينخف�ش �إجمايل متو�شط �شعر �لبيع 

لفئة �ل�شاعات �لذكية من 223.25 
دولرً� يف عام 2017 �إىل 214.99 

دولرً� يف عام 2021، �إذ يوؤدي �رتفاع 
�لكميات �إىل تخفي�شات طفيفة يف 

تكاليف �لت�شنيع وتكاليف �ملكونات، 
�إل �أن �لعالمات �لتجارية �لقوية مثل 

�آبل وفو�شيل �شُتبقي �لأ�شعار مت�شقة مع 
نطاقات �لأ�شعار لل�شاعات �لتقليدية.

أربعة أنواع 
�شوف ت�شتمر �آبل يف �ل�شتحو�ذ 
على �أكرب ح�شة يف �ل�شوق. ومع 

ذلك، ومع دخول �ملزيد من مقدمي 
�خلدمات يف �ل�شوق، فاإن ح�شة �آبل 
يف �ل�شوق قد ترت�جع من نحو �لثلث 

يف عام 2016 �إىل �لربع يف عام 
2021. ومن �ملتوقع �أن ُتعلن �آبل عن 

�جليل �جلديد من �شاعتها �لذكية 

يف �شهر �شبتمرب �جلاري، وي�شاع �أنها 
�شتوفر �لقدرة على دعم �لت�شال 

�خللوي �ملبا�شر لتمكني �مل�شتخدمني 
من �لتفاعل مع �شريي، و�إر�شال 

�لر�شائل �لن�شية، ونقل �لبيانات 
�ل�شادرة عن �مل�شت�شعر�ت، حتى حني 

غياب �لت�شال ب�شبكات و�ي فاي. 
ونتوقع �أي�شًا �أن ت�شاهم �لعالمات 

�لتجارية �لأخرى لالإلكرتونيات 
�ل�شتهالكية مثل �أ�شو�ش وهو�وي و�إل 

جي و�شام�شوجن يف بيع %15 فقط من 
�ل�شاعات �لذكية يف عام 2021.

مبيعات �شماعات �لبلوتوث ت�شل �إىل 
%48 من �إجمايل مبيعات �لأجهزة 

�لقابلة لالرتد�ء يف 2017
�شيتم بيع 150 مليون �شماعة بلوتوث 

يف عام 2017، بزيادة قدرها 16.7% 
عن عام 2016. و�شوف تزيد �ملبيعات 

�إىل 206 مليون وحدة يف عام 2021، 
وهذ� يعني �أن �شماعات �لبلوتوث 
�شتبقى �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء 

�لأكرث مبيعًا �إىل 2021. ويقود �لنمو 
يف �شماعات �لبلوتوث تقدمي �شركات 
�لهو�تف �لذكية �لكربى هو�تف بدون 

منفذ ل�شماعات �لأذن �لتقليدية.
�لإقبال ملّا يز�ل متو��شعًا على �أجهزة 

�لعر�ش �لتي يتم �رتد�وؤها على �لر�أ�ش 
HMDs

�شاهمت مبيعات �أجهزة �لعر�ش �لتي 
يتم �رتد�وؤها على �لر�أ�ش HMDs يف 

%7 فقط من �إجمايل مبيعات �لأجهزة 

�لقابلة لالرتد�ء �لتي مت �شحنها 
يف �لعام 2017، ومن �ملتوقع �أن ل 

ت�شتقطب هذه �لأجهزة �إقباًل و��شعًا 
من قبل �مل�شتهلكني �أو �ل�شركات حتى 

حلول عام 2021.

المنتجات التقنية القابلة لالرتداء موضة المستقبل   شركة »أراَد« تطلق »الجادة«، 
أضخم مشروع عقاري في الشارقة على اإلطالق

�أطلقت موؤخرً� �شركة »�أَر�د«، �أحدث 
مطّور عقارّي يف �لإمار�ت، »�جلادة«، 
وهي وجهة متتد على م�شاحة 2.2 كلم 

مربع وُيتوقع �أن تبّدل معامل م�شتقبل 
�ل�شارقة. فقد ك�شف �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي، ع�شو �ملجل�ش �لأعلى حاكم 

�ل�شارقة، �ل�شتار عن �أكرب م�شروع تطوير 
يف �ل�شارقة يتخذ موقعًا مثاليًا على �آخر 

�أكرب قطعة �أر�ش يف قلب �لإمارة.
و�شيتّم ت�شليم �مل�شروع على مر�حل 
�بتد�ًء من عام 2019 على �أن يبد�أ 

بناء »�جلادة« يف �لف�شل �لأول من 
عام 2018 ويكتمل �مل�شروع بحلول 

عام 2025. وت�شّكل »�جلادة« منطقة 
�شاملة حتت�شن عددً� كبريً� من �ملتاجر 
وخيار�ت �لرتفيه و�لت�شلية �إ�شافة �إىل 

جمموعة و��شعة من �ل�شقق �ل�شكنية 
و�ملباين �لتجارية مثل مركز �لأعمال 

�ملتخ�ش�ش. وقد ر�عت �خلطة �لرئي�شية 
لت�شميم م�شروع »�جلادة« مبد�أ 

�إمكانية �مل�شي وتوفري م�شاحات خ�شر�ء 
و��شعة تتيح للمقيمني و�لعمال و�لزو�ر 

�لعي�ش و�لعمل و�لرتفيه عن �أنف�شهم 
�شمن نطاق هذ� �مل�شروع �ل�شامل 

و�ملتكامل.
وت�شّكل منطقة �لرتفيه و�ل�شتجمام 

يف »�جلادة« �ملعروفة با�شم » �لردهة 
�ملركزية« قلب �مل�شروع �لناب�ش 

و�إ�شافة هامة �إىل �إمارٍة تعترب �إىل حّد 
كبري عا�شمة �لعامل �لعربي �لثقافية. 
فهي �شتجذب وحدها عددً� كبريً� من 

�ل�شياح و�ملقيمني. و�شيحيط مبنطقة » 
�لردهة �ملركزية« نافورة مياه تتحرك 

على �أنغام �ملو�شيقى وتقع يف �شاحة 
جميلة �لت�شميم ت�شّم مقاهي ومطاعم 

متنوعة �إ�شافة �إىل �أكرب جمّمع مغامر�ت 
و��شتك�شاف خم�ش�ش لالأطفال يف 

�لإمار�ت �ل�شمالية. هذ� عد� عن 
ميادين �لتزحلق ومركز ريا�شات 

�ملغامرة وحمطات �لرتفيه �ملقامة يف 
�أماكن مغلقة ومفتوحة.

وُيتوقع �أن يبلغ عدد �شكان م�شروع 
»�جلادة« لدى �كتماله قر�بة �لـ70 

�ألفًا مبن فيهم �آلف �لزو�ر �لذين 
�شيتو�فدون �إىل �لوجهة لالطالع على 

جو�نبها �ملتعددة. ي�شار �إىل �أّن قيمة 
»�جلادة« �لعقارية �لإجمالية تبلغ 24 

مليار درهم �إمار�تي.
ويف �شابقة مل ت�شهدها دولة �لإمار�ت 
من قبل، �شت�شّم »�جلادة« منتزهني 

ممتدين على طول �مل�شروع على م�شاحة 
2.2 كلم بحيث ي�شهمان يف �لرتويج 

لأ�شلوب حياة �شحي ونا�شط ومينحان 
كل مقيم فر�شة �لتمتع مب�شاهد 

�مل�شاحات �خل�شر�ء �لغ�شة على بعد 
دقائق قليلة من منازلهم. كما �شي�شّم 

�مل�شروع �أروقة و��شعة حتيط بهما �أ�شجار 
وميتد�ن على م�شافة 4.4 كلم بحيث 
يوؤّمنان �لتو��شل بني خمتلف مناطق 

»�جلادة« ويحت�شنان متاجر ومطاعم 
ومقاهي كثرية.

وياأتي �إطالق �أحدث م�شاريع �ل�شارقة 
و�أكرثها جاذبية بعد �أ�شهر قليلة على 

�لإطالق �لناجح مل�شروع ن�شمة �ل�شكنّي، 
�أول م�شروع عقاري ل�شركة »�أَر�د« 

�لذي �أ�شبح �لأكرث مبيعًا يف �لإمارة. 
وقد ر�ّشخت »�أَر�د« من خالل م�شروع 
»�جلادة« مكانتها كمحّفز هام للنمّو 

�لقت�شادي وم�شاهم كبري يف روؤية 
حكومة �ل�شارقة فيما يتعلق مب�شتقبل 

�لإمارة.
ويتخذ م�شروع »�جلادة« موقعًا 

��شرت�تيجيًا قريبًا من �لأماكن �ملهمة 
وخاليًا من �لزحمة ملن ينتقل من 

�ل�شارقة �إىل دبي و�لإمار�ت �ل�شمالية. 
فهو يبعد خم�ش دقائق فقط عن مطار 

�ل�شارقة �لدويل و�ملنطقة �حلرة 
�ملجاورة له، و�ملنطقة �حلرة يف مطار 

�ل�شارقة �لدويل. كما �أنه حماٍذ للمدينة 
�جلامعية، وهي و�حدة من �أبرز 

�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف �ل�شرق �لأو�شط.
كذلك، يت�شل م�شروع »�جلادة« 

مبا�شرًة بطريق �لذيد من �ل�شمال 
وبطريق �جلامعة من �جلنوب، وي�شهل 

�لو�شول �إليه من �شارع �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد. و�شيت�شمن م�شاحات كافية 
لركن �شيار�ت �ملقيمني و�لزو�ر. كما 

�أّن ت�شميمه �لد�خلي يحّد من زحمة 
�ل�شري وي�شّهل �لدخول �إليه و�خلروج منه 

بف�شل تعّدد �ملد�خل و�ت�شاع �لطرق.
ميتد م�شروع »�جلادة« على م�شاحة 
224 ٢٤ مليون قدم مربع ويبلغ طوله 

2.2 كلم وعر�شه كيلومرتً� و�حدً�. وقد 
مّت �لرتكيز فيه على �إقامة حمطة �شاملة 

ميكن للنا�ش �أن يعي�شو� فيها �أ�شلوب 
حياة نا�شطًا من خالل �ل�شتفادة من 

م�شار�ت متعددة لركوب �لدر�جات 
و�لرك�ش، و�إمكانية ق�شاء �لوقت �ملمتع 

مع �لعائلة و�لأ�شدقاء يف �ملقاهي 
و�ملطاعم �ملجاورة و�ملنتزهات �ملتعددة. 
ي�شمل �مل�شروع فلاًل م�شتقلة و�أخرى �شبه 

منف�شلة �إ�شافة �إىل منازل »تاونهاو�ش« 
و�شقق علوية. كما ي�شّم م�شاحات 

مفتوحة رحبة ومر�فق متعددة مثل 
�ملقاهي و�ملطاعم و�ملتاجر ف�شاًل عن 

�ملد�ر�ش و�لعياد�ت �ل�شحية و�مل�شاجد. 
وقد ُخ�ش�ش جزء كبري من �خلطة 

�لرئي�شية للم�شاحات �خل�شر�ء و�ملر�فق 
�لعامة وذلك لجتذ�ب �مل�شتثمرين 
�لر�غبني يف �شر�ء منازل يف وجهة 
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قبل اندالع احلرب يف 2011، كان 
هناك عدد من احلا�ضنات الزراعية 

والن�ضيجية وغريها يف �ضورية، 
لكن اليوم توجد فقط حا�ضنة 

مركز االأعمال واملوؤ�ض�ضات ال�ضوري 
واحلا�ضنات الثالث لتقانة املعلومات 

واالت�ضاالت يتبعن اجلمعية العلمية 
ال�ضورية للمعلوماتية. كانت حا�ضنة 

دم�ضق هي االأوىل التي ظهرت يف 
2006 كما تقول املهند�ضة فدوى 

مراد، مديرة حا�ضنة تقانة املعلومات 
واالت�ضاالت، تبعتها حا�ضنة حم�ص 

يف 2010، وحا�ضنة الالذقية يف 
نهاية 2010. وبلغ عدد طلبات 

االحت�ضان املقدمة حتى منت�ضف 
العام املا�ضي 77 طلبا، ُقبل منها 

48. تخرجت 20 �ضركة من احلا�ضنة 

بنجاح اأكرث من ن�ضفهم يعمل حتى 
االآن يف ال�ضوق خارج �ضورية غالبا. 
واليوم، توجد 9 م�ضاريع حمت�ضنة 
يتوقع تخرج اأربعة منها قبل نهاية 

.2017

لدى احلا�ضنة ق�ض�ص جناح مثل 
�ضركة Votek وهي تقنية للتعرف 

على الكالم باللغة العربية، اندجمت 
 l3rabi مع �ضركة متخرجة اأخرى هي

الإنتاج لعبة “لوجي” وهي اأول دمية 
ذكية عربية تفهم الكالم باللغة 

العربية وتتفاعل معه.
كذلك Ad-in-spot وهي �ضركة 

تقدم خدمات االإعالن االإليكرتوين 
عن طريق توفري خدمة انرتنت 

hotspot، قبل اأن يتغري ا�ضمها اإىل 

fi-Technology مع انتقالها اإىل 

قطر والتعاقد مع م�ضتتثمر قطري، 
كما قالت مديرة احلا�ضنة يف 

حوارها مع “انرتبرونور العربية”..

ما هي أجواء عملكم وكيف 
تسير األمور؟

اأجواء عملنا حمفزة وحما�ضية 
للغاية، لدى ال�ضباب طاقات كبرية 

وا�ضتعداد خلو�ص املغامرة املتمثلة يف 
تاأ�ضي�ص �ضركتهم النا�ضئة. وهذا هو 

الن�ضف املمتلئ من الكاأ�ص بعد مرور 
�ضت �ضنوات على بداية احلرب. 

الظروف االأمنية واالقت�ضادية 
انعك�ضت بدورها على الو�ضع 

االجتماعي و دفعت كلها العديد من 
ال�ضباب للتفكري بريادة االأعمال 

لتكون و�ضيلتهم لالنطالق يف عامل 
االأعمال اإن مل يكن داخل �ضورية، 
فخارجها، فكما اأن هناك �ضباب 
اأ�ضيب بالياأ�ص واالإحباط، هناك 

�ضباب حاول ويحاول اال�ضتفادة من 
الوقت ال�ضائع يف زمن احلرب ليقوم 

بتاأ�ضي�ص �ضركته النا�ضئة واالنطالق 
بها �ضواء داخل �ضورية او خارجها 
فالكل ي�ضعى ال�ضتمرار احلياة وال 

يوجد �ضمانات يف احلروب لالأ�ضف.
نحن نحاول من خالل احلا�ضنات 
توفري االأمور االأ�ضا�ضية ال�ضرورية 

لتطور هذه امل�ضاريع النا�ضئة 
وا�ضتمرارها )املكان، الكهرباء، 

االت�ضال باالإنرتنت…( باالإ�ضافة 
اإىل خدمات التدريب والت�ضبيك 

املحدودة ن�ضبيًا ب�ضبب الظروف 
الراهنة. العملية لي�ضت �ضهلة يف ظل 
املوارد املحدودة، حيث يتم االعتماد 

يف التدريب ب�ضكل كبري على تطوع 
اخلربات ال�ضورية املوجودة يف 

�ضورية، او عرب �ضبكة االإنرتنت.

في أي المدن تعملون؟ 
وما هي التحديات التي 

تواجهونها؟
نعمل حاليًا يف دم�ضق وحم�ص 

والالذقية، بظروف متفاوتة ن�ضبيًا 
تبعًا ملا تعر�ضت له كل مدينة من 

اأ�ضرار ب�ضبب احلرب الدائرة، حيث 
تتنوع هذه امل�ضاكل بني توفر التيار 

الكهربائي وهي م�ضكلة �ضبه م�ضرتكة 
بني احلا�ضنات الثالثة، وبني اإمكانية 
الو�ضول اإىل احلا�ضنة وهو ما عانته 

حا�ضنة حم�ص خالل الفرتة من 
2012-2014 نتيجة احلرب التي 

كانت تدور �ضمن املدينة.

هال عرفتينا على الفرص 
االقتصادية ذات الجدوى في 

سورية حاليا؟
الفر�ص حمدودة جدًا لالأ�ضف يف 

ظل الرتاجع الكبري لروؤو�ص االأموال، 
وغالبًا جناح تطبيق امل�ضاريع 

النا�ضئة يف �ضورية يتم من خالل 
التمويل الذاتي، لكن هناك العديد 

من الفر�ص الهامة يف جماالت عدة 
ت�ضمل ال�ضياحة رغم الكم الذي 

دمرته احلرب من معامل �ضياحية، 
لكن الفر�ص اليوم مرتبطة بالت�ضويق 

ملا تبقى من جهة، واالإ�ضاءة على 
التاريخ املفقود من جهة اأخرى، 
وال�ضناعة نظرًا للحاجة املا�ضة 

الإعادة بناء ما دمرته احلرب من 
�ضناعات حملية، باال�ضتفادة من 
التاريخ واخلربات ورمبا يف بع�ص 

احلاالت املواد االأولية املمكن توفريها 
حمليًا، والتجارة باالعتماد على 

توفري تطبيقات متعلقة بالتجارة 
االإلكرتونية يف املجاالت املتعددة، 

مديرة أول حاضنة تقنية بسوريا: 
الحرب دفعت الكثيرين 

لريادة األعمال
ال يتصور الكثيرون أن يكون هناك مناخ مناسب لرواد األعمال أو حتى فرصا اقتصادية ذات جدوى 
في سورية بسبب األوضاع الحالية، فضال عن أن يكون هناك حاضنات لألعمال نشيطة ولها تواجد 

على األرض، فضال عن أن تكون هناك شركات استطاعت تحدي الظروف المحيطة لتخرج إلى 
السوق وتعمل في الخارج وتحقق نجاحات الفتة. الالفت أنه لوال الظروف الراهنة، لكانت سورية 

في طليعة دول المنطقة ازدهارًا ورواجًا بالشركات الرائدة ورواد األعمال الباحثين عن كل جديد، 
فقد ظهرت بها الحاضنات التكنولوجية في 2006 قبل أي دولة عربية أخرى وقبل أي أحداث 

سياسية كبرى تعصف بالمنطقة.
<<خاص: حنان سليمان
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قبل اندالع احلرب يف 2011، كان 
هناك عدد من احلا�ضنات الزراعية 

والن�ضيجية وغريها يف �ضورية، 
لكن اليوم توجد فقط حا�ضنة 

مركز االأعمال واملوؤ�ض�ضات ال�ضوري 
واحلا�ضنات الثالث لتقانة املعلومات 

واالت�ضاالت يتبعن اجلمعية العلمية 
ال�ضورية للمعلوماتية. كانت حا�ضنة 

دم�ضق هي االأوىل التي ظهرت يف 
2006 كما تقول املهند�ضة فدوى 

مراد، مديرة حا�ضنة تقانة املعلومات 
واالت�ضاالت، تبعتها حا�ضنة حم�ص 

يف 2010، وحا�ضنة الالذقية يف 
نهاية 2010. وبلغ عدد طلبات 

االحت�ضان املقدمة حتى منت�ضف 
العام املا�ضي 77 طلبا، ُقبل منها 

48. تخرجت 20 �ضركة من احلا�ضنة 

بنجاح اأكرث من ن�ضفهم يعمل حتى 
االآن يف ال�ضوق خارج �ضورية غالبا. 
واليوم، توجد 9 م�ضاريع حمت�ضنة 
يتوقع تخرج اأربعة منها قبل نهاية 

.2017

لدى احلا�ضنة ق�ض�ص جناح مثل 
�ضركة Votek وهي تقنية للتعرف 

على الكالم باللغة العربية، اندجمت 
 l3rabi مع �ضركة متخرجة اأخرى هي

الإنتاج لعبة “لوجي” وهي اأول دمية 
ذكية عربية تفهم الكالم باللغة 

العربية وتتفاعل معه.
كذلك Ad-in-spot وهي �ضركة 

تقدم خدمات االإعالن االإليكرتوين 
عن طريق توفري خدمة انرتنت 

hotspot، قبل اأن يتغري ا�ضمها اإىل 

fi-Technology مع انتقالها اإىل 

قطر والتعاقد مع م�ضتتثمر قطري، 
كما قالت مديرة احلا�ضنة يف 

حوارها مع “انرتبرونور العربية”..

ما هي أجواء عملكم وكيف 
تسير األمور؟

اأجواء عملنا حمفزة وحما�ضية 
للغاية، لدى ال�ضباب طاقات كبرية 

وا�ضتعداد خلو�ص املغامرة املتمثلة يف 
تاأ�ضي�ص �ضركتهم النا�ضئة. وهذا هو 

الن�ضف املمتلئ من الكاأ�ص بعد مرور 
�ضت �ضنوات على بداية احلرب. 

الظروف االأمنية واالقت�ضادية 
انعك�ضت بدورها على الو�ضع 

االجتماعي و دفعت كلها العديد من 
ال�ضباب للتفكري بريادة االأعمال 

لتكون و�ضيلتهم لالنطالق يف عامل 
االأعمال اإن مل يكن داخل �ضورية، 
فخارجها، فكما اأن هناك �ضباب 
اأ�ضيب بالياأ�ص واالإحباط، هناك 

�ضباب حاول ويحاول اال�ضتفادة من 
الوقت ال�ضائع يف زمن احلرب ليقوم 

بتاأ�ضي�ص �ضركته النا�ضئة واالنطالق 
بها �ضواء داخل �ضورية او خارجها 
فالكل ي�ضعى ال�ضتمرار احلياة وال 

يوجد �ضمانات يف احلروب لالأ�ضف.
نحن نحاول من خالل احلا�ضنات 
توفري االأمور االأ�ضا�ضية ال�ضرورية 

لتطور هذه امل�ضاريع النا�ضئة 
وا�ضتمرارها )املكان، الكهرباء، 

االت�ضال باالإنرتنت…( باالإ�ضافة 
اإىل خدمات التدريب والت�ضبيك 

املحدودة ن�ضبيًا ب�ضبب الظروف 
الراهنة. العملية لي�ضت �ضهلة يف ظل 
املوارد املحدودة، حيث يتم االعتماد 

يف التدريب ب�ضكل كبري على تطوع 
اخلربات ال�ضورية املوجودة يف 

�ضورية، او عرب �ضبكة االإنرتنت.

في أي المدن تعملون؟ 
وما هي التحديات التي 

تواجهونها؟
نعمل حاليًا يف دم�ضق وحم�ص 

والالذقية، بظروف متفاوتة ن�ضبيًا 
تبعًا ملا تعر�ضت له كل مدينة من 

اأ�ضرار ب�ضبب احلرب الدائرة، حيث 
تتنوع هذه امل�ضاكل بني توفر التيار 

الكهربائي وهي م�ضكلة �ضبه م�ضرتكة 
بني احلا�ضنات الثالثة، وبني اإمكانية 
الو�ضول اإىل احلا�ضنة وهو ما عانته 

حا�ضنة حم�ص خالل الفرتة من 
2012-2014 نتيجة احلرب التي 

كانت تدور �ضمن املدينة.

هال عرفتينا على الفرص 
االقتصادية ذات الجدوى في 

سورية حاليا؟
الفر�ص حمدودة جدًا لالأ�ضف يف 

ظل الرتاجع الكبري لروؤو�ص االأموال، 
وغالبًا جناح تطبيق امل�ضاريع 

النا�ضئة يف �ضورية يتم من خالل 
التمويل الذاتي، لكن هناك العديد 

من الفر�ص الهامة يف جماالت عدة 
ت�ضمل ال�ضياحة رغم الكم الذي 

دمرته احلرب من معامل �ضياحية، 
لكن الفر�ص اليوم مرتبطة بالت�ضويق 

ملا تبقى من جهة، واالإ�ضاءة على 
التاريخ املفقود من جهة اأخرى، 
وال�ضناعة نظرًا للحاجة املا�ضة 

الإعادة بناء ما دمرته احلرب من 
�ضناعات حملية، باال�ضتفادة من 
التاريخ واخلربات ورمبا يف بع�ص 

احلاالت املواد االأولية املمكن توفريها 
حمليًا، والتجارة باالعتماد على 

توفري تطبيقات متعلقة بالتجارة 
االإلكرتونية يف املجاالت املتعددة، 

مديرة أول حاضنة تقنية بسوريا: 
الحرب دفعت الكثيرين 

لريادة األعمال
ال يتصور الكثيرون أن يكون هناك مناخ مناسب لرواد األعمال أو حتى فرصا اقتصادية ذات جدوى 
في سورية بسبب األوضاع الحالية، فضال عن أن يكون هناك حاضنات لألعمال نشيطة ولها تواجد 

على األرض، فضال عن أن تكون هناك شركات استطاعت تحدي الظروف المحيطة لتخرج إلى 
السوق وتعمل في الخارج وتحقق نجاحات الفتة. الالفت أنه لوال الظروف الراهنة، لكانت سورية 

في طليعة دول المنطقة ازدهارًا ورواجًا بالشركات الرائدة ورواد األعمال الباحثين عن كل جديد، 
فقد ظهرت بها الحاضنات التكنولوجية في 2006 قبل أي دولة عربية أخرى وقبل أي أحداث 

سياسية كبرى تعصف بالمنطقة.
<<خاص: حنان سليمان
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وتوفري العديد من اخلدمات عربها 
والتي تربط بني الزبون والتاجر 

باآليات متنوعة داخل وخارج �ضورية 
من خالل قنوات الت�ضويق االإلكرتوين 

التي توفرها التقانات احلديثة. اأما 
املجال التقني واأخ�ص هنا املجال 

املعلوماتي فهو يوفر العديد من 
االأدوات التي ميكن ربطها بربجميات 

متكن من احل�ضول على العديد من 
اخلدمات عرب القنوات االإلكرتونية، 

وكذلك التعريف باملعامل ال�ضياحية 
ال�ضيما با�ضتخدام تقانات الواقع 

االفرتا�ضي Virtual Reality، والواقع 
.Augmented Reality املعزز

هذا باالإ�ضافة اإىل فر�ص مهمة 
لل�ضراكة بني القطاعني العام 

واخلا�ص، وتبقى لالأ�ضف هذه 
الفر�ص مرتبطة مبا يجري على 

االأر�ص هذه االأيام.

على ذكر التمويل الذاتي.. كم 
يقدر مثال أقل تمويل ذاتي 

لمشروع محتضن لديكم؟
اأقل متويل ذاتي بني امل�ضاريع 

املحت�ضنة يف احلا�ضنة كان مبا يعادل 
500-1000 دوالر اأمريكي لي�ص اأكرث. 

وذلك يختلف تبعًا لطبيعة امل�ضروع، 
فامل�ضاريع الربجمية الحتتاج عادًة 

لتمويل كبري كونها جمهود ذهني 
يعتمد على توفر اجلهاز احلا�ضوبي 

اجليد، اما يف حال امل�ضاريع التقنية 
التي تعتمد على توفر عتاديات فيمكن 

اأن ت�ضل تكلفة البداية اإىل 2000-
3000 دوالر اأمريكي على االأقل 

للو�ضول اإىل النموذج االأويل.

من يدعم الحاضنة؟
الداعم الرئي�ضي للحا�ضنة فنيًا 

وماليًا منذ تاأ�ضي�ضها هي اجلمعية 
العلمية ال�ضورية للمعلوماتية، 
وهي جمعية اأهلية غري ربحية 

توؤمن مواردها املالية من 
م�ضاريع معلوماتية )مزود خدمة 

االإنرتنت، جملة املعلوماتية، دورات 
تدريبية…..( اأ�ض�ضتها بهدف دعم 

امل�ضاريع االأخرى.
يدعم احلا�ضنات اأي�ضًا اجلامعات 

حيث �ضاهمت جامعة دم�ضق يف تاأمني 
مقر حا�ضنة دم�ضق �ضمن �ضكن 

الدرا�ضات العليا يف املدينة اجلامعية، 
وكذلك جامعة البعث التي ا�ضتقبلت 

حا�ضنة حم�ص.

خدمات الحاضنة تدور حول 
الدعم الفني والقانوني 

واإلداري، فماذا عن الدعم 
المالي واالستثمار؟

لالأ�ضف خدمات الدعم املايل 
واال�ضتثمار مل تكن موجودة خالل 

تاريخ احلا�ضنة منذ تاأ�ضي�ضها، 
ما كان متاحا فقط هو حماولة 

الربط مع م�ضتثمرين من خالل 
اأن�ضطة اجلمعية العلمية ال�ضورية 

للمعلوماتية.

لكن موؤخرًا ومع اإدراكنا الأهمية وجود 
دعم مايل معني ي�ضاعد يف تثبيت 

جذور ال�ضركة وتطورها، مت التعاقد مع 
�ضندوق االأمم املتحدة لل�ضكان لتاأمني 
منح مالية لعدد من امل�ضاريع املميزة. 

باالإ�ضافة اإىل �ضراكة ا�ضرتاتيجية 
بني اجلمعية واأحد البنوك العاملة يف 

�ضورية لتقدمي جوائز مميزة وحماولة 
الربط مع م�ضتثمرين.

كم فرصة عمل وفرتها 

الشركات المتخرجة من 
الحاضنة؟

فر�ص العمل التي وفرتها هذه 
ال�ضركات حمدودة ال تتجاوز 50 

فر�ضة بالن�ضبة لل�ضركات التي 
تخرجت قبل عام 2011، يف حني اأن 

هذا العدد جتاوز ال�ضعف حاليَا يف 
ظل وجود ال�ضركات املتخرجة خارج 
�ضورية، وتوفريها لفر�ص عمل اأكرث 

عرب االإنرتنت outsourcing، يف ظل 
كون اليد العاملة املوجودة يف �ضورية 

تعترب جيدة جدًا من الناحية الفنية 
واملهنية، ورخي�ضة ماليًا باملقارنة مع 

االأيدي العاملة خارجها، وذلك ب�ضبب 
التغريات الكبرية يف اأ�ضعار ال�ضرف 

منذ بداية االأزمة ال�ضورية.

هل فكرتم في اإلغالق 
بسبب الظروف الراهنة 
والتحديات الملقاة على 

طريقكم؟
مل نفكر باإغالق احلا�ضنة ملا لها من 

دور يف ت�ضجيع ال�ضباب ون�ضر ريادة 
االأعمال ال�ضحيحة فيما بينهم، على 

الرغم من التحديات التي نواجهها 
من حمدودية املوارد ال�ضيما املالية 
والتدريبية، باالإ�ضافة اإىل الت�ضرب 
الكبري لل�ضركات اإىل خارج �ضورية 

ب�ضبب االأو�ضاع الراهنة، والذي كان 
يف اأوجه يف العامني 2013-2012.

ما جديدكم هذا العام؟
جديدنا هذا العام الن�ضخة الثانية 

من الربنامج التدريبي لريادة 
االأعمال، والتي نعمل على تنفيذها 

يف اإطار خطة عمل مع �ضندوق االأمم 
املتحدة لل�ضكان. الن�ضخة االأوىل 
ت�ضمنت التدريب واالحت�ضان يف 

دم�ضق فقط باملوارد املتاحة لدينا.
اأما يف الن�ضخة الثانية مت تعزيز 

�ضوية التدريب، وانت�ضاره حيث مت 
تنفيذه يف كل من دم�ضق وحم�ص 

والالذقية، و�ضيكون هناك م�ضتوى 
متقدم من التدريب لـ25 م�ضروعا، 

ليح�ضل اأف�ضل �ضتة منها على منحة 
مالية ت�ضل قيمتها اإىل 3 اآالف 

دوالر اأمريكي، باالإ�ضافة طبعًا اإىل 
االإ�ضراف واملتابعة من قبل خرباء 
خمت�ضني خالل فرتة االحت�ضان.
نخطط اأي�ضا هذا العام لتنفيذ 
�ضباق علمي ي�ضاعدنا على ردم 
الفجوة املوجودة بني اجلامعة 

و�ضوق االأعمال، يف الكليات املتعلقة 
بتقانات املعلومات واالت�ضاالت، 
والذي ميكن اأن ي�ضهم يف تطوير 

اأفكار نوعية يف امل�ضاريع اجلامعية 
من جهة، وقابليتها للتحول اإىل 

م�ضاريع جتارية م�ضتقبلية الأ�ضحابها 
من جهة اأخرى.

الحاضنة تقدم دعما 
كخدمات وليس تمويل لكن 

مؤخرا تعاقدت مع صندوق 
األمم المتحدة للسكان

 لتقديم منح مالية

لدينا العديد من الفرص 
االقتصادية في الصناعة 

والتجارة والسياحة 
والتكنولوجيا

شركات عديدة تتسرب خارج 
البالد وتعهد بوظائف عن بعد 

لأليدي العاملة السورية
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وتوفري العديد من اخلدمات عربها 
والتي تربط بني الزبون والتاجر 

باآليات متنوعة داخل وخارج �ضورية 
من خالل قنوات الت�ضويق االإلكرتوين 

التي توفرها التقانات احلديثة. اأما 
املجال التقني واأخ�ص هنا املجال 

املعلوماتي فهو يوفر العديد من 
االأدوات التي ميكن ربطها بربجميات 

متكن من احل�ضول على العديد من 
اخلدمات عرب القنوات االإلكرتونية، 
وكذلك التعريف باملعامل ال�ضياحية 

ال�ضيما با�ضتخدام تقانات الواقع 
االفرتا�ضي Virtual Reality، والواقع 

.Augmented Reality املعزز
هذا باالإ�ضافة اإىل فر�ص مهمة 

لل�ضراكة بني القطاعني العام 
واخلا�ص، وتبقى لالأ�ضف هذه 

الفر�ص مرتبطة مبا يجري على 
االأر�ص هذه االأيام.

على ذكر التمويل الذاتي.. كم 
يقدر مثال أقل تمويل ذاتي 

لمشروع محتضن لديكم؟
اأقل متويل ذاتي بني امل�ضاريع 

املحت�ضنة يف احلا�ضنة كان مبا يعادل 
500-1000 دوالر اأمريكي لي�ص اأكرث. 

وذلك يختلف تبعًا لطبيعة امل�ضروع، 
فامل�ضاريع الربجمية الحتتاج عادًة 

لتمويل كبري كونها جمهود ذهني 
يعتمد على توفر اجلهاز احلا�ضوبي 

اجليد، اما يف حال امل�ضاريع التقنية 
التي تعتمد على توفر عتاديات فيمكن 

اأن ت�ضل تكلفة البداية اإىل 2000-
3000 دوالر اأمريكي على االأقل 

للو�ضول اإىل النموذج االأويل.

من يدعم الحاضنة؟
الداعم الرئي�ضي للحا�ضنة فنيًا 

وماليًا منذ تاأ�ضي�ضها هي اجلمعية 
العلمية ال�ضورية للمعلوماتية، 
وهي جمعية اأهلية غري ربحية 

توؤمن مواردها املالية من 
م�ضاريع معلوماتية )مزود خدمة 

االإنرتنت، جملة املعلوماتية، دورات 
تدريبية…..( اأ�ض�ضتها بهدف دعم 

امل�ضاريع االأخرى.
يدعم احلا�ضنات اأي�ضًا اجلامعات 

حيث �ضاهمت جامعة دم�ضق يف تاأمني 
مقر حا�ضنة دم�ضق �ضمن �ضكن 

الدرا�ضات العليا يف املدينة اجلامعية، 
وكذلك جامعة البعث التي ا�ضتقبلت 

حا�ضنة حم�ص.

خدمات الحاضنة تدور حول 
الدعم الفني والقانوني 

واإلداري، فماذا عن الدعم 
المالي واالستثمار؟

لالأ�ضف خدمات الدعم املايل 
واال�ضتثمار مل تكن موجودة خالل 

تاريخ احلا�ضنة منذ تاأ�ضي�ضها، 
ما كان متاحا فقط هو حماولة 

الربط مع م�ضتثمرين من خالل 
اأن�ضطة اجلمعية العلمية ال�ضورية 

للمعلوماتية.

لكن موؤخرًا ومع اإدراكنا الأهمية وجود 
دعم مايل معني ي�ضاعد يف تثبيت 

جذور ال�ضركة وتطورها، مت التعاقد مع 
�ضندوق االأمم املتحدة لل�ضكان لتاأمني 
منح مالية لعدد من امل�ضاريع املميزة. 

باالإ�ضافة اإىل �ضراكة ا�ضرتاتيجية 
بني اجلمعية واأحد البنوك العاملة يف 

�ضورية لتقدمي جوائز مميزة وحماولة 
الربط مع م�ضتثمرين.

كم فرصة عمل وفرتها 

الشركات المتخرجة من 
الحاضنة؟

فر�ص العمل التي وفرتها هذه 
ال�ضركات حمدودة ال تتجاوز 50 

فر�ضة بالن�ضبة لل�ضركات التي 
تخرجت قبل عام 2011، يف حني اأن 

هذا العدد جتاوز ال�ضعف حاليَا يف 
ظل وجود ال�ضركات املتخرجة خارج 
�ضورية، وتوفريها لفر�ص عمل اأكرث 

عرب االإنرتنت outsourcing، يف ظل 
كون اليد العاملة املوجودة يف �ضورية 

تعترب جيدة جدًا من الناحية الفنية 
واملهنية، ورخي�ضة ماليًا باملقارنة مع 

االأيدي العاملة خارجها، وذلك ب�ضبب 
التغريات الكبرية يف اأ�ضعار ال�ضرف 

منذ بداية االأزمة ال�ضورية.

هل فكرتم في اإلغالق 
بسبب الظروف الراهنة 
والتحديات الملقاة على 

طريقكم؟
مل نفكر باإغالق احلا�ضنة ملا لها من 

دور يف ت�ضجيع ال�ضباب ون�ضر ريادة 
االأعمال ال�ضحيحة فيما بينهم، على 

الرغم من التحديات التي نواجهها 
من حمدودية املوارد ال�ضيما املالية 
والتدريبية، باالإ�ضافة اإىل الت�ضرب 
الكبري لل�ضركات اإىل خارج �ضورية 

ب�ضبب االأو�ضاع الراهنة، والذي كان 
يف اأوجه يف العامني 2013-2012.

ما جديدكم هذا العام؟
جديدنا هذا العام الن�ضخة الثانية 

من الربنامج التدريبي لريادة 
االأعمال، والتي نعمل على تنفيذها 

يف اإطار خطة عمل مع �ضندوق االأمم 
املتحدة لل�ضكان. الن�ضخة االأوىل 
ت�ضمنت التدريب واالحت�ضان يف 

دم�ضق فقط باملوارد املتاحة لدينا.
اأما يف الن�ضخة الثانية مت تعزيز 

�ضوية التدريب، وانت�ضاره حيث مت 
تنفيذه يف كل من دم�ضق وحم�ص 

والالذقية، و�ضيكون هناك م�ضتوى 
متقدم من التدريب لـ25 م�ضروعا، 

ليح�ضل اأف�ضل �ضتة منها على منحة 
مالية ت�ضل قيمتها اإىل 3 اآالف 

دوالر اأمريكي، باالإ�ضافة طبعًا اإىل 
االإ�ضراف واملتابعة من قبل خرباء 
خمت�ضني خالل فرتة االحت�ضان.
نخطط اأي�ضا هذا العام لتنفيذ 
�ضباق علمي ي�ضاعدنا على ردم 
الفجوة املوجودة بني اجلامعة 

و�ضوق االأعمال، يف الكليات املتعلقة 
بتقانات املعلومات واالت�ضاالت، 
والذي ميكن اأن ي�ضهم يف تطوير 

اأفكار نوعية يف امل�ضاريع اجلامعية 
من جهة، وقابليتها للتحول اإىل 

م�ضاريع جتارية م�ضتقبلية الأ�ضحابها 
من جهة اأخرى.

الحاضنة تقدم دعما 
كخدمات وليس تمويل لكن 

مؤخرا تعاقدت مع صندوق 
األمم المتحدة للسكان

 لتقديم منح مالية

لدينا العديد من الفرص 
االقتصادية في الصناعة 

والتجارة والسياحة 
والتكنولوجيا

شركات عديدة تتسرب خارج 
البالد وتعهد بوظائف عن بعد 

لأليدي العاملة السورية
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جمموعة ريزيدور تقوم بت�شغيل 
العالمتني التجاريتني »رادي�شون بلو«و 

»بارك اإن باي رادي�شون« يف اأوروبا 
وال�شرق الأو�شط واأفريقيا. ويف اأوائل 

عام 2014، اأطلقنا عالمتني جتاريتني 
جديدتني هما »رادي�شون ريد« 

)خيار اأ�شلوب احلياة( و »كورفو�س 
كوليك�شن« )الفاخرة(. وابتداء من 

عام 2016، متلكت ريزيدور %49 من 
عالمة »برايزوتل«.

يف الواقع، ل زال عدد العالمات 
التجارية التي نقدمها يف ريزيدور 5 

فح�شب، مما يعك�س حر�شنا يف اختيار 
العالمات التجارية وموائمتها لالأ�شواق 

املُ�شتهدفة من ِقبلنا. 
وي�شيف طالل اأن لتحقيق مبدء 

ال�شمولية؛ تغطي فنادقنا فئتي الثالث 
والأربع جنوم من خالل العالمة 

التجارية »بارك اإن باي رادي�شون« 
بالإ�شافة اإىل تغطية م�شتويات اأعلى 

و�شوًل اإىل امل�شتوى الفاخر من خالل 
العالمة التجارية الفاخرة »كورفو�س 

كوليك�شن«. 
نحن نحر�س على تقدمي اأف�شل خدمة 
يف جميع فنادقنا املتواجدة يف ال�شرق 

الأو�شط واأفريقيا واأوروبا.  وميكنني 
هنا الإ�شارة اإىل اأننا جنمع بني اأ�شلوبي 

ال�شيافة العربية والأوروبية من خالل 
ت�شاميم الغرف، على �شبيل املثال، 

نقدم يف رادي�شون بلو الريا�س الطراز 
الإ�شكندنايف، والإيطايل والأندل�شي 

لرن�شي الذوق العربي والأوروبي على حد 
�شواء. كما نقدم مفهوم راقي لل�شيافة 

العربية الأ�شيلة لي�شتمتع ال�شيوف 
بطراز كال�شيكي مميز يف فندق 

رادي�شون بلو جدة الأجنحة امللكية«. 

تغييرات قطاع السياحة 
والفنادق  

وعن التغيريات التي طراأت على 

القطاع يف ظل التغيريات الإقليمية » 
يقول:« 

ل �شك يف وجود تغيريات اإقليمية 
كبرية يف العامل ككل وقد األقت 

تلك التغيريات بظاللها على جميع 
قطاعات الأعمال. فقد �شهد عام 

2016 تغيريات اإقت�شادية اأثرت 

ب�شكل كبري على العامل وحتديدًا على 
منطقة ال�شرق الأو�شط. واأهم تلك 
التغيريات كان هبوط اأ�شعار النفط 
ب�شكل غري م�شبوق. ومع ذلك هناك 

بع�س الأ�شواق التي حافظت على 
اآدائها املتميز يف قطاع ال�شيافة على 

الرغم من التحديات. على �شبيل 
املثال، حافظت اإمارة دبي على اآدائها 
من حيث حجم الأرباح ون�شبة اإ�شغال 

الفنادق فكان اآداء قطاع ال�شيافة �شبه 
ثابت منذ عام 2014 اإىل الربع الأول 

من عام 2017. ميكنني هنا اجلزم 
باأن دولة الإمارات العربية املتحدة 

لزالت حتقق اأف�شل النتائج ملجموعتنا 
من حيث حجم الأرباح ون�شبة اإ�شغال 
الفنادق وقد و�شلت هذه الن�شبة اإىل 

80 باملئة.

كما حتل مكة املكرمة باملركز الثاين 
من حيث حجم الأرباح ون�شبة اإ�شغال 

الفنادق مع وجود حوايل 24133 غرفة 
فندقية قيد البناء حاليًا. وُيعد هذا 
العامل بحد ذاته حَمفزا كبريا لنا 

لي�س فقط لفتتاح املزيد من الفنادق 
يف مكة املكرمة، بل اأي�شا للتو�شع يف 
اململكة العربية ال�شعودية ب�شكل عام 

حيث اأنها لزالت حمط اأنظار الزَوار 
بهدف ال�شياحة الدينية وكذلك زيارة 

رجال الأعمال. 
ونفخر مبجموعة ريزيدور الفندقية 

بتواجدنا القوي يف اململكة العربية 
ال�شعودية كما نعزز هذا التواجد من 

خالل افتتاح 11 فندقا جديدا بنهاية 
عام 2017.  وكانت البداية هذا 

السياحة 
السعودية 

ثاني أكبر صناعة في المملكة
قال باسل طالل، المدير اإلقليمي لمجموعة فنادق ريزيدور في المملكة العربية السعودية، 

ومدير عام فندق راديسون بلو الرياض، أن مجموعة فنادق ريزيدور واحدة من أضخم وأكثر شركات 
الفنادق حيوية على مستوى العالم، وهي عضو بمجموعة فنادق كارلسون ريزيدور. وتضم 

المجموعة محفظة تشمل نحو 484 فندق قيد التشغيل أو تحت اإلنشاء و105.000 غرفة في 
أكثر من 82 دولة.
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جمموعة ريزيدور تقوم بت�شغيل 
العالمتني التجاريتني »رادي�شون بلو«و 

»بارك اإن باي رادي�شون« يف اأوروبا 
وال�شرق الأو�شط واأفريقيا. ويف اأوائل 

عام 2014، اأطلقنا عالمتني جتاريتني 
جديدتني هما »رادي�شون ريد« 

)خيار اأ�شلوب احلياة( و »كورفو�س 
كوليك�شن« )الفاخرة(. وابتداء من 

عام 2016، متلكت ريزيدور %49 من 
عالمة »برايزوتل«.

يف الواقع، ل زال عدد العالمات 
التجارية التي نقدمها يف ريزيدور 5 

فح�شب، مما يعك�س حر�شنا يف اختيار 
العالمات التجارية وموائمتها لالأ�شواق 

املُ�شتهدفة من ِقبلنا. 
وي�شيف طالل اأن لتحقيق مبدء 

ال�شمولية؛ تغطي فنادقنا فئتي الثالث 
والأربع جنوم من خالل العالمة 

التجارية »بارك اإن باي رادي�شون« 
بالإ�شافة اإىل تغطية م�شتويات اأعلى 

و�شوًل اإىل امل�شتوى الفاخر من خالل 
العالمة التجارية الفاخرة »كورفو�س 

كوليك�شن«. 
نحن نحر�س على تقدمي اأف�شل خدمة 
يف جميع فنادقنا املتواجدة يف ال�شرق 

الأو�شط واأفريقيا واأوروبا.  وميكنني 
هنا الإ�شارة اإىل اأننا جنمع بني اأ�شلوبي 

ال�شيافة العربية والأوروبية من خالل 
ت�شاميم الغرف، على �شبيل املثال، 

نقدم يف رادي�شون بلو الريا�س الطراز 
الإ�شكندنايف، والإيطايل والأندل�شي 

لرن�شي الذوق العربي والأوروبي على حد 
�شواء. كما نقدم مفهوم راقي لل�شيافة 

العربية الأ�شيلة لي�شتمتع ال�شيوف 
بطراز كال�شيكي مميز يف فندق 

رادي�شون بلو جدة الأجنحة امللكية«. 

تغييرات قطاع السياحة 
والفنادق  

وعن التغيريات التي طراأت على 

القطاع يف ظل التغيريات الإقليمية » 
يقول:« 

ل �شك يف وجود تغيريات اإقليمية 
كبرية يف العامل ككل وقد األقت 
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بع�س الأ�شواق التي حافظت على 
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الرغم من التحديات. على �شبيل 
املثال، حافظت اإمارة دبي على اآدائها 
من حيث حجم الأرباح ون�شبة اإ�شغال 

الفنادق فكان اآداء قطاع ال�شيافة �شبه 
ثابت منذ عام 2014 اإىل الربع الأول 

من عام 2017. ميكنني هنا اجلزم 
باأن دولة الإمارات العربية املتحدة 

لزالت حتقق اأف�شل النتائج ملجموعتنا 
من حيث حجم الأرباح ون�شبة اإ�شغال 
الفنادق وقد و�شلت هذه الن�شبة اإىل 

80 باملئة.

كما حتل مكة املكرمة باملركز الثاين 
من حيث حجم الأرباح ون�شبة اإ�شغال 

الفنادق مع وجود حوايل 24133 غرفة 
فندقية قيد البناء حاليًا. وُيعد هذا 
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يف مكة املكرمة، بل اأي�شا للتو�شع يف 
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حيث اأنها لزالت حمط اأنظار الزَوار 
بهدف ال�شياحة الدينية وكذلك زيارة 

رجال الأعمال. 
ونفخر مبجموعة ريزيدور الفندقية 

بتواجدنا القوي يف اململكة العربية 
ال�شعودية كما نعزز هذا التواجد من 

خالل افتتاح 11 فندقا جديدا بنهاية 
عام 2017.  وكانت البداية هذا 

السياحة 
السعودية 

ثاني أكبر صناعة في المملكة
قال باسل طالل، المدير اإلقليمي لمجموعة فنادق ريزيدور في المملكة العربية السعودية، 

ومدير عام فندق راديسون بلو الرياض، أن مجموعة فنادق ريزيدور واحدة من أضخم وأكثر شركات 
الفنادق حيوية على مستوى العالم، وهي عضو بمجموعة فنادق كارلسون ريزيدور. وتضم 

المجموعة محفظة تشمل نحو 484 فندق قيد التشغيل أو تحت اإلنشاء و105.000 غرفة في 
أكثر من 82 دولة.

خاص Entrepreneur العربية
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العام بافتتاح رادي�شون بلو ريزيدن�س 
الظهران بواقع 92 غرفة.

 كما قمنا موؤخرا بتوقيع عقد ت�شيغيلي 
لإثنني من اأبرز فنادق مكة املكرمة، 
وبهذا نكون قد اتخذنا خطوة مهمة 

باختيار مكة املكرمة لت�شغيل اأكرب 
فندق رادي�شون بلو يف العامل وهو فندق 

رادي�شون بلو الهداية حي العزيزية، 
جممع الهداية، الذي ي�شتقبل 

احلجاج عرب 10 اأبراج وي�شم 4500 
غرفة. و�شي�شبح فندق رادي�شون بلو 

الهداية وجهة للزَوار ب�شبب موقعه 
ال�شرتاتيجي يف جممع الهداية 

التجاري والذي تبلغ م�شاحته  14 األف 
مرت مربع. 

بالإ�شافة اإىل ذلك، وَقعنا يف ريزيدور 
عقد اأكرب فندق بارك اإن باي رادي�شون 

يف العامل بواقع 1600غرفة. ويقع 
بارك اإن باي رادي�شون احلجله على 

بعد 700 مرت من احلرم، و�شيتم 
افتتاحه يف الربع الثاين من عام 

 .2019

وبا�شتعرا�س م�شاريعنا يف اململكة 
العربية ال�شعودية، ميكنني اجلزم 

باأننا واثقون من ا�شتقرار قطاع 
ال�شيافة بها؛ مما دفعنا لفتتاح املزيد 

من الفنادق لت�شمل: رادي�شون بلو 
ريزيدن�س الظهران، منتجع رادي�شون 

بلو، اخلرب �شاطئ ن�شف القمر، 
فندق رادي�شون بلو بريدة، فندق 
رادي�شون بلو جدة ال�شالم، فندق 

بارك اإن باي رادي�شون مكة الن�شيم، 
فندق بارك اإن باي رادي�شون الدمام 

املدينة ال�شناعية، فندق بارك اإن 
باي رادي�شون جدة طريق املدينة، 

فندق بارك اإن باي رادي�شون جنران، 
فندق رادي�شون بلو الريا�س احلي 

الدبلوما�شي، منتجع نوفا الريا�س، 
فندق رادي�شون بلو جدة كورني�س، 
وفندق رادي�شون بلو مكة العزيزية.

ماهي أهم ركائز قطاع 
الضيافة بالمملكة العربية 

السعودية ؟

هناك ا�شتثمارات حكومية اإ�شافية 
يف جمال ال�شياحة بلغ جمموعها 800 

مليون دولر. اإن مثل هذه ال�شتثمارات 
�شوف جتذب بالتاأكيد املزيد من 
ال�شياح، و�شوف توؤدي اإىل زيادة 

م�شاهمة القطاع يف الناجت املحلي 
الإجمايل للبالد. اإذا، اأحد اأهم ركائز 

قطاع ال�شيافة يف اململكة هو الإنفاق 
احلكومي ال�شخي ملواكبة ارتفاع 

الطلب، بالإ�شافة اإىل عامل اآخر مهم 
وهو ال�شياحة الدينية والتي ُتعترب 

معيار ثابت وجناحه م�شمون على 
املدى البعيد. فمن املنتظر اأن ت�شهد 

ال�شياحة الدينية يف اململكة ازدهارا مع 
ا�شتكمال اأعمال التو�شعة يف احلرمني 

ال�شريفني، وبح�شب توقعات  �شركة 
كولريز اإنرتنا�شيونال اال�شت�شارية قد 

ي�شل عدد زوار مكة املكرمة واملدينة 
املنورة اإىل ما يقارب 25  مليون زائر 
بحلول العام 2025 مما يرفع الطلب 

على الغرف الفندقية. ولتلبية هذا 
الطلب املتزايد، ت�شتثمر احلكومة 

ب�شكل كبري يف تطوير البنية التحتية 
املتمثلة يف تطوير الطرقات ال�شريعة، 

م�شاريع النقل مثل القطار ال�شريع 
و ال�شكك احلديدية  بالإ�شافة اإىل 

تو�شعة املطارات وبناء مطارات جديدة 
بقدرات ت�شغيلية كبرية. 

ما مقومات نجاح مشاريع 
االستثمار السياحي؟

تتلخ�س مقومات جناح ال�شتثمار 
ال�شياحي يف عدة عوامل كالتايل:

1 - دعم احلكومة من حيث زيادة 

أكبر فندق لراديسون بلو في العالم هو فندق 
راديسون بلو الهداية حي العزيزية، مجمع 

الهداية، الذي يستقبل الحجاج عبر 10 أبراج ويضم 
4500 غرفة
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الإنفاق وت�شهيل ا�شتخراح الت�شاريح.
2 - ت�شجيع امل�شتثمرين من القطاع 

اخلا�س للدخول يف �شناعة ال�شيافة اأو 
�شناعة ال�شياحة.

3 - التخطيط لال�شتثمار ال�شياحي 
بني كال من احلكومة وامل�شتثمرين 

وطرح برنامج عمل م�شرتك بني جميع 
اجلهات املنظمة للقطاع ال�شياحي ـ بني 

اجلهات احلكومية امل�شرفة على هذا 
القطاع، ومقدمي اخلدمات ال�شياحية 

)املوؤ�ش�شات ورجال الأعمال(.
4 - فهم احتياجات ال�شَياح والزوار 
من خالل ا�شتبيانات ودرا�شات تتم 

عرب �شركات ا�شت�شارية خمت�شة.
5 - ت�شليط ال�شوء على نقاط القوة 

لل�شياحة املحلية.
6 - دعم ال�شباب للدخول اإىل قطاع 
ال�شيافة والنخراط يف هذا املجال، 

والعتماد على املواهب الوطنية. 
- حدثونا عن خطط املجموعة 

امل�شتقبلية يف جمال ال�شياحة والفنادق 
خا�شة بعد بروز اجتاهات تدعم 

تطوير ال�شياحة يف اململكة  ؟
واحدة من اأبرز خططنا امل�شتقبلية يف 

املنطقة هي افتتاح 17 فندقا جديدًا 
قبل نهاية هذا العام – منها 11 فندقًا 

يف اململكة العربية ال�شعودية، كما 
ذكرت �شابقًا، بالإ�شافة اإىل افتتاح 
خم�شة فنادق يف الإمارات العربية 

املتحدة وفندق يف م�شر. 
وبذلك �شت�شيف املجموعة اأكرث من 
3000 غرفة فندقية اإىل حمفظتها 

الت�شغيلية يف ال�شرق الأو�شط والتي 
تت�شمن 12.000 غرفة، لتوا�شل العمل 

بثبات للتو�شع يف عملياتها الت�شغيلية 
بهدف الو�شول اإىل 100 فندق و20 

األف غرفة فندقية بحلول عام 2020.  
لكن ي�شكل العام احلايل مرحلة 

اإ�شتثنائية ملجموعتنا يف املنطقة حيث 
اأننا قد �شاعفنا ح�شتنا ال�شوقية يف 

الأ�شواق الرئي�شية يف ال�شرق الأو�شط. 
وُيظهر هذا النمو مرونة املنطقة 

واإمكاناتها على الرغم من التحديات 
الراهنة التي تواجه القت�شاد الكلي. 

ومع ذلك لزلنا نتوقع زخمًا اإيجابيًا 
يف الوقت الذي نوا�شل فيه خططنا 

التو�شعية مع ال�شركاء الإقليمني 
لتحقيق اأهدافنا لعام 2020.

من واقع الخبرة، ما هي 
توقعاتكم للمرحلة المقبلة، 

وكيفية الوصول لها ؟
ات�شمت �شناعة ال�شيافة بالثبات يف 

اخلليج خالل املرحلة املن�شرمة، لكن 
مع حلول عام 2017 بداأنا نالحظ 

ثبات يف �شخ روؤو�س الأموال، زيادة 
يف ن�شبة العر�س والطلب ورغبة 

امل�شتثمرين القوية يف زيادة حجم 
املعامالت وتعزيز املحفظة الت�شغيلية. 

مل ل نكون متفائلني يف ظل هذه 
العموامل امل�شجعة! 

من ناحية اأخرى، ت�شري اململكة 
العربية ال�شعودية بخطى ثابتة لتحقيق 

روؤية 2030 والتي من �شمنها اإن�شاء 
وتطوير وجهات ومواقع وجزر �شياحية 

ومدن ترفيهية متكاملة جلميع اأفراد 

املجتمع، ت�شجيع القطاع اخلا�س على 
ال�شتثمار يف تلك الوجهات ال�شياحية، 
حماية وتاأهيل مواقع الرتاث الوطني، 

وكذلك متكني �شيوف الرحمن من 
زيارة الأماكن ال�شياحية ب�شهولة وُي�شر 

للحفاظ على الرتاث الوطني.

كيف تقرأ السياحة السعودية 
اليوم ؟

نتوقع تغيري كبري جدًا يف قطاع 
ال�شياحة ال�شعودي خا�شة مع 

اخلطوات الهائلة التي قامت احلكومة 
باتخاذها موؤخرًا. فعلى �شبيل املثال، 

اأعلن الأمري حممد بن �شلمان بن 
عبدالعزيز اآل �شعود، ويل ويل العهد، 

عن اإطالق م�شروع اأكرب مدينة 
ترفيهية بالريا�س على م�شاحة 334 

كيلومرت مربع، مبا يف ذلك منطقة 
�شفاري كربى. ومن املتوقع اأن ت�شبح 
تلك املدينة الرتفيهية معلمًا ح�شاريًا 

بارزًا يلبي الحتياجات الثقافية، 
والرتفيهية على حد �شواء. 
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تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة 
لتحقيق رؤية 2030 والتي من ضمنها إنشاء وتطوير 

وجهات ومواقع وجزر سياحية ومدن ترفيهية 
متكاملة لجميع أفراد المجتمع

تطبق الشروط واألحكام

احصل على ما يصل حتى                     بإرسالك صديق يبحث عن فرصة إقامة شركة
في اإلمارات العربية المتحدة

هل تعرف شخصًا لديه الرغبة بإقامة
عمله الخاص؟
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الإنفاق وت�شهيل ا�شتخراح الت�شاريح.
2 - ت�شجيع امل�شتثمرين من القطاع 

اخلا�س للدخول يف �شناعة ال�شيافة اأو 
�شناعة ال�شياحة.

3 - التخطيط لال�شتثمار ال�شياحي 
بني كال من احلكومة وامل�شتثمرين 

وطرح برنامج عمل م�شرتك بني جميع 
اجلهات املنظمة للقطاع ال�شياحي ـ بني 

اجلهات احلكومية امل�شرفة على هذا 
القطاع، ومقدمي اخلدمات ال�شياحية 

)املوؤ�ش�شات ورجال الأعمال(.
4 - فهم احتياجات ال�شَياح والزوار 
من خالل ا�شتبيانات ودرا�شات تتم 

عرب �شركات ا�شت�شارية خمت�شة.
5 - ت�شليط ال�شوء على نقاط القوة 

لل�شياحة املحلية.
6 - دعم ال�شباب للدخول اإىل قطاع 
ال�شيافة والنخراط يف هذا املجال، 

والعتماد على املواهب الوطنية. 
- حدثونا عن خطط املجموعة 

امل�شتقبلية يف جمال ال�شياحة والفنادق 
خا�شة بعد بروز اجتاهات تدعم 

تطوير ال�شياحة يف اململكة  ؟
واحدة من اأبرز خططنا امل�شتقبلية يف 

املنطقة هي افتتاح 17 فندقا جديدًا 
قبل نهاية هذا العام – منها 11 فندقًا 

يف اململكة العربية ال�شعودية، كما 
ذكرت �شابقًا، بالإ�شافة اإىل افتتاح 
خم�شة فنادق يف الإمارات العربية 

املتحدة وفندق يف م�شر. 
وبذلك �شت�شيف املجموعة اأكرث من 
3000 غرفة فندقية اإىل حمفظتها 

الت�شغيلية يف ال�شرق الأو�شط والتي 
تت�شمن 12.000 غرفة، لتوا�شل العمل 

بثبات للتو�شع يف عملياتها الت�شغيلية 
بهدف الو�شول اإىل 100 فندق و20 

األف غرفة فندقية بحلول عام 2020.  
لكن ي�شكل العام احلايل مرحلة 

اإ�شتثنائية ملجموعتنا يف املنطقة حيث 
اأننا قد �شاعفنا ح�شتنا ال�شوقية يف 

الأ�شواق الرئي�شية يف ال�شرق الأو�شط. 
وُيظهر هذا النمو مرونة املنطقة 

واإمكاناتها على الرغم من التحديات 
الراهنة التي تواجه القت�شاد الكلي. 

ومع ذلك لزلنا نتوقع زخمًا اإيجابيًا 
يف الوقت الذي نوا�شل فيه خططنا 

التو�شعية مع ال�شركاء الإقليمني 
لتحقيق اأهدافنا لعام 2020.

من واقع الخبرة، ما هي 
توقعاتكم للمرحلة المقبلة، 

وكيفية الوصول لها ؟
ات�شمت �شناعة ال�شيافة بالثبات يف 

اخلليج خالل املرحلة املن�شرمة، لكن 
مع حلول عام 2017 بداأنا نالحظ 

ثبات يف �شخ روؤو�س الأموال، زيادة 
يف ن�شبة العر�س والطلب ورغبة 

امل�شتثمرين القوية يف زيادة حجم 
املعامالت وتعزيز املحفظة الت�شغيلية. 

مل ل نكون متفائلني يف ظل هذه 
العموامل امل�شجعة! 

من ناحية اأخرى، ت�شري اململكة 
العربية ال�شعودية بخطى ثابتة لتحقيق 

روؤية 2030 والتي من �شمنها اإن�شاء 
وتطوير وجهات ومواقع وجزر �شياحية 

ومدن ترفيهية متكاملة جلميع اأفراد 

املجتمع، ت�شجيع القطاع اخلا�س على 
ال�شتثمار يف تلك الوجهات ال�شياحية، 
حماية وتاأهيل مواقع الرتاث الوطني، 

وكذلك متكني �شيوف الرحمن من 
زيارة الأماكن ال�شياحية ب�شهولة وُي�شر 

للحفاظ على الرتاث الوطني.

كيف تقرأ السياحة السعودية 
اليوم ؟

نتوقع تغيري كبري جدًا يف قطاع 
ال�شياحة ال�شعودي خا�شة مع 

اخلطوات الهائلة التي قامت احلكومة 
باتخاذها موؤخرًا. فعلى �شبيل املثال، 

اأعلن الأمري حممد بن �شلمان بن 
عبدالعزيز اآل �شعود، ويل ويل العهد، 

عن اإطالق م�شروع اأكرب مدينة 
ترفيهية بالريا�س على م�شاحة 334 

كيلومرت مربع، مبا يف ذلك منطقة 
�شفاري كربى. ومن املتوقع اأن ت�شبح 
تلك املدينة الرتفيهية معلمًا ح�شاريًا 

بارزًا يلبي الحتياجات الثقافية، 
والرتفيهية على حد �شواء. 
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الثورة الصناعية 

الرابعة 
لغة عالمية 

جديدة 
ترتاجع أسعار النفط إلى ما دون 
50دوالرًا للبرميل، فيعّم »الذعر« 
وتشهد أسواق األسهم بدورها 
انخفاضًا حادًا، من الواليات المتحدة 
إلى اليابان، مرورًا بأوروبا والخليج. ومع 
استمرار مراوحة األسعار عند هذه 
المستويات تبقى األسواق في حالة 
ترقب وحذر. والسؤال الذي يطرح 
نفسه، إلى متى يبقى االقتصاد 
العالمي رهينة معادلة أسعار النفط؟ 
وهل ستبقى الصورة التقليدية 
لالقتصاد العالمي على هذا النحو؟ 
خاص Entrepreneur العربية
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الرابعة 
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50دوالرًا للبرميل، فيعّم »الذعر« 
وتشهد أسواق األسهم بدورها 
انخفاضًا حادًا، من الواليات المتحدة 
إلى اليابان، مرورًا بأوروبا والخليج. ومع 
استمرار مراوحة األسعار عند هذه 
المستويات تبقى األسواق في حالة 
ترقب وحذر. والسؤال الذي يطرح 
نفسه، إلى متى يبقى االقتصاد 
العالمي رهينة معادلة أسعار النفط؟ 
وهل ستبقى الصورة التقليدية 
لالقتصاد العالمي على هذا النحو؟ 
خاص Entrepreneur العربية
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اخلرب اجليد اأن ال�صورة تتغري، بعد 
وقت لي�س بالبعيد لن تكون الطاقة 

التقليدية مهمة اإىل هذه الدرجة 
و�صوف ن�صتغني عنها تدريجيا وب�صرعة 

قيا�صية. هذه بع�س تداعيات الثورة 
الرابعة.

واخلرب اجليد الآخر اأي�صًا، يقول اأنه 
ومن حيث املبداأ وعلى الرغم من اأننا 

نعي�س حالة انتقالية من القت�صاد 
التقليدي اإىل القت�صاد اجلديد، فاإن 
معظم اخلرباء يوؤكدون اأنننا بعيدون 

عن اأزمة اقت�صادة حادة، ويقولون اأن 
حالة النكما�س هي احلد الأعلى ملا 

ميكن اأن يح�صل. 
ال�صركات العاملية الكربى ومتعددة 

اجلن�صية تخو�س غمار تغيري هيكلي 
�صريع و�صط اأح�صا�صها باأن �صفري 

الهاوية قريب جدًا من م�صارها 
العام، لأجل ذلك تقوم �صركات مثل 

لوفتهانزا وديزين و�صركات ال�صيارات 
ومايكرو�صوفت وغوغل وكل �صركات 

الديجتال ب�صراء وتاأ�صي�س �صركات 
جديدة موهوبة اأو جتتذب موهوبني 

�صباب، يفكرون خارج البوك�س، ويرى 
اخلرباء اأن �صلوك ال�صركات هذا 

�صببه التناف�صية ال�صر�صة التي تعي�صها، 
وتهافتها على حتقيق الربحية قل كل 

هدف اآخر.

الثورة الرابعة تغيير 
جذري في وظيفة 

الدولة
ُينقل عن امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال 
مريكل اأنها قالت يف معر�س حديثها 
عن الحتاد الأوروبي: اإن هذا التكتل 

القت�صادي الذي ي�صم 28 دولة 
ميثل جمتمعًا 7 يف املئة من �صكان 

العامل، وي�صل اإ�صهامه يف القت�صاد 
العاملي حويل 25 يف املئة، بينما ينفق 

على دولة الرعاية وال�صتحقاقات 
الجتماعية 50 يف املئة من اإجمايل 

ناجته املحلي، ما يعني اأنه لكي تتمكن 
اأوروبا من مناف�صة القوى القت�صادية 

ال�صاعدة عامليًا عليها تقزمي دور 

الدولة والرفع من كفاءتها. هذه هي 
الفكرة الأ�صا�صية التي ينطلق منها 

رئي�س حترير جملة »الإيكومن�صت«، 
جون ميكلثويت، ومعه ال�صحفي الآخر 

بنف�س املجلة، اأدريان وولدريدج، 
ليب�صطانها بكثري من التفا�صيل يف 
كتابهما »الثورة الرابعة.. ال�صباق 

العاملي لإعادة اخرتاع الدولة«. 
فالدولة ح�صب الكاتبني، ما عادت هي 

نف�صها على مدى ال�صنوات املا�صية، 
بل حتولت اإىل اأداة لتكري�س املناف�صة 
والفاعلية، اأو هذا على الأقل ما باتت 

تنتهجه دول اآ�صيا ال�صاعدة، ما 
يحتم على الغرب التخلي عن بع�س 

اأفكاره القدمية حول الدولة ووظائفها 
التقليدية.

ويبدو اأن الكاتبني يدافعان يف املجمل 
عن الفكرة الليربالية القائلة بتقلي�س 
دور الدولة يف احلياة العامة والنتقال 
بها اإىل منوذج اأ�صبه بالدولة الر�صيقة 

التي يقل ح�صورها يف تدبري حياة 
النا�س، على غرار الدولة الآ�صيوية 

التي تت�صامى على ال�صراعات 
الدميقراطية واأوجه ق�صورها اأحيانًا 

لتخاذ القرارات احلا�صمة.
لكن املناف�صة والفعالية يف الإدارة، 

كما يو�صح املوؤلفان، ل تعني تخلي 
الدولة عن اأدوارها الأ�صا�صية، ل�صيما 

يف التعليم وال�صحة، بل فقط جعلها 
اأكرث فاعلية. ومن هنا حديث الكتاب 

عن »الثورة الرابعة« التي مبوجبها 
يعاد النظر يف طبيعة الدولة ونقلها 

من موجه ومتدخل اأ�صا�صي اإىل م�صهل 
للمناف�صة وحاٍم للمواطنني، دون اأن 

يعني ذلك املزيد من الإنفاق على 
ال�صتحقاقات الجتماعية، بل من 

خالل ت�صخري الخرتاقات التكنولوجية 
اجلديدة، ل�صيما الإنرتنت، وتوظيفها 

لتقدمي خدمات ذات جودة عالية، 
وبحد اأدنى من الكلفة..

غري اأن هذه املراجعة ملهام الدولة 
ووظائفها، اأو »الثورة الرابعة«، 

ت�صتدعي مراجعات فرعية على اأهم 
مبداأ ليربايل، األ وهو الدميقراطية. 

فقد حتولت هذه الأخرية يف بع�س 

جوانبها، كما تو�صح احلالة الأمريكية، 
اإىل و�صع �صعب يعطل امل�صاريع وي�صع 

العراقيل اأمام القوانني املهمة، ما يعني 
�صرورة اإ�صالح الدميقراطية ولي�س 

التخلي عنها. ومن الإ�صالحات التي 
ي�صري اإليها الكتاب؛ احلد من كرثة 

اجلهات التي متلك حق العرتا�س، 
كما هو الو�صع حاليًا يف الدميقراطية 

الأمريكية.

التحول الرقمي 
يوا�صل الذكاء ال�صطناعي يومًا بعد 
يوم اأخذ اأدوار مهمة يف مواقع عملية 
خمتلفة داخل الدول، ونظرًا للمهارة 

اخلارقة التي يبديها يف عمله؛ فقد 
فر�س على �صكان الأر�س اأن يكون 
وجوده يف حياتهم �صرورة ل غنى 

عنها. فقد اأظهرت درا�صة امل�صتهلك 
الرقمي من »اأك�صنت�صر«، والتي �صملت 
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وقت لي�س بالبعيد لن تكون الطاقة 

التقليدية مهمة اإىل هذه الدرجة 
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حالة النكما�س هي احلد الأعلى ملا 

ميكن اأن يح�صل. 
ال�صركات العاملية الكربى ومتعددة 

اجلن�صية تخو�س غمار تغيري هيكلي 
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�صببه التناف�صية ال�صر�صة التي تعي�صها، 
وتهافتها على حتقيق الربحية قل كل 

هدف اآخر.

الثورة الرابعة تغيير 
جذري في وظيفة 

الدولة
ُينقل عن امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال 
مريكل اأنها قالت يف معر�س حديثها 
عن الحتاد الأوروبي: اإن هذا التكتل 

القت�صادي الذي ي�صم 28 دولة 
ميثل جمتمعًا 7 يف املئة من �صكان 

العامل، وي�صل اإ�صهامه يف القت�صاد 
العاملي حويل 25 يف املئة، بينما ينفق 

على دولة الرعاية وال�صتحقاقات 
الجتماعية 50 يف املئة من اإجمايل 

ناجته املحلي، ما يعني اأنه لكي تتمكن 
اأوروبا من مناف�صة القوى القت�صادية 

ال�صاعدة عامليًا عليها تقزمي دور 

الدولة والرفع من كفاءتها. هذه هي 
الفكرة الأ�صا�صية التي ينطلق منها 

رئي�س حترير جملة »الإيكومن�صت«، 
جون ميكلثويت، ومعه ال�صحفي الآخر 

بنف�س املجلة، اأدريان وولدريدج، 
ليب�صطانها بكثري من التفا�صيل يف 
كتابهما »الثورة الرابعة.. ال�صباق 

العاملي لإعادة اخرتاع الدولة«. 
فالدولة ح�صب الكاتبني، ما عادت هي 

نف�صها على مدى ال�صنوات املا�صية، 
بل حتولت اإىل اأداة لتكري�س املناف�صة 
والفاعلية، اأو هذا على الأقل ما باتت 

تنتهجه دول اآ�صيا ال�صاعدة، ما 
يحتم على الغرب التخلي عن بع�س 

اأفكاره القدمية حول الدولة ووظائفها 
التقليدية.

ويبدو اأن الكاتبني يدافعان يف املجمل 
عن الفكرة الليربالية القائلة بتقلي�س 
دور الدولة يف احلياة العامة والنتقال 
بها اإىل منوذج اأ�صبه بالدولة الر�صيقة 

التي يقل ح�صورها يف تدبري حياة 
النا�س، على غرار الدولة الآ�صيوية 

التي تت�صامى على ال�صراعات 
الدميقراطية واأوجه ق�صورها اأحيانًا 

لتخاذ القرارات احلا�صمة.
لكن املناف�صة والفعالية يف الإدارة، 

كما يو�صح املوؤلفان، ل تعني تخلي 
الدولة عن اأدوارها الأ�صا�صية، ل�صيما 

يف التعليم وال�صحة، بل فقط جعلها 
اأكرث فاعلية. ومن هنا حديث الكتاب 

عن »الثورة الرابعة« التي مبوجبها 
يعاد النظر يف طبيعة الدولة ونقلها 

من موجه ومتدخل اأ�صا�صي اإىل م�صهل 
للمناف�صة وحاٍم للمواطنني، دون اأن 

يعني ذلك املزيد من الإنفاق على 
ال�صتحقاقات الجتماعية، بل من 

خالل ت�صخري الخرتاقات التكنولوجية 
اجلديدة، ل�صيما الإنرتنت، وتوظيفها 

لتقدمي خدمات ذات جودة عالية، 
وبحد اأدنى من الكلفة..

غري اأن هذه املراجعة ملهام الدولة 
ووظائفها، اأو »الثورة الرابعة«، 

ت�صتدعي مراجعات فرعية على اأهم 
مبداأ ليربايل، األ وهو الدميقراطية. 

فقد حتولت هذه الأخرية يف بع�س 

جوانبها، كما تو�صح احلالة الأمريكية، 
اإىل و�صع �صعب يعطل امل�صاريع وي�صع 

العراقيل اأمام القوانني املهمة، ما يعني 
�صرورة اإ�صالح الدميقراطية ولي�س 

التخلي عنها. ومن الإ�صالحات التي 
ي�صري اإليها الكتاب؛ احلد من كرثة 

اجلهات التي متلك حق العرتا�س، 
كما هو الو�صع حاليًا يف الدميقراطية 

الأمريكية.

التحول الرقمي 
يوا�صل الذكاء ال�صطناعي يومًا بعد 
يوم اأخذ اأدوار مهمة يف مواقع عملية 
خمتلفة داخل الدول، ونظرًا للمهارة 

اخلارقة التي يبديها يف عمله؛ فقد 
فر�س على �صكان الأر�س اأن يكون 
وجوده يف حياتهم �صرورة ل غنى 

عنها. فقد اأظهرت درا�صة امل�صتهلك 
الرقمي من »اأك�صنت�صر«، والتي �صملت 
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الذكاء االصطناعي، والروبوتات، والسيارات ذاتية 
القيادة، والطابعات الثالثية األبعاد، والبيانات 

العمالقة، والعمالت االفتراضية، وإنترنت األشياء، 
والنانو تكنولوجي، والبيوتكنولوجي، وتخزين الطاقة، 

والحوسبة الكمية هذه هي لغة الثورة الرابعة

>>



26،000 �صخ�س يف 26 دولة، ارتياح 

اأكرث من ثالثة اأرباع امل�صاركني من 
دولة الإمارات )%76( ل�صتخدام 

تطبيقات الذكاء ال�صطناعي مقابل 
)44 %( فقط عامليًا، فيما ا�صتخدم 
اأكرث من الثلثني )68 %( تطبيقات 
حا�صوبية ذكية خالل الأ�صهر ال 12 

املا�صية مقابل معدل )31 %( الذي 
�صجلته الدرا�صة يف الدول الأخرى 
التي �صملتها ، وت�صري الدرا�صة اإىل 

اأن التقنيات الذكية مثل الواقع 
الفرتا�صي والواقع املعزز هي املحّفز 
الأ�صا�صي لن�صبة 68 % من امل�صاركني 

من دولة الإمارات ل�صراء الهواتف 
الذكية مقابل 56 % فقط عامليًا، و55 

% منهم لقتناء النظارات الذكية 
مقابل 42 % عامليًا، و54 % لنظارات 

الواقع الفرتا�صي مقابل 39 % عامليًا. 
اأما اأبرز اأ�صباب الإقبال املرتفع بح�صب 
امل�صاركني فهي الهتمام بتعلم تقنيات 
جديدة عرب الواقع الفرتا�صي والواقع 

املعزز )36 %(، اإىل جانب التعرف 
عن بعد على اأ�صخا�س جدد )34 %(.

م�صتقبل الذكاء ال�صطناعي �صيكون 
موجهًا نحو ال�صتخدام اليومي وت�صهيل 

حياة النا�س، حيث ينتظر ظهور 
الروبوتات التي تقوم بالأعمال اليومية 

كقيادة ال�صيارة وتنظيف املنزل 
ومراقبة الأطفال، كما اأن تطور الوعي 

ال�صطناعي �صيجعل من الروبوتات 
اأكرث تفاعاًل وارتباطًا بالإن�صان.

إنترنت األشياء لغة 
الثورة الرابعة

التكنولوجيا واالبتكار
 التفاعل بني الب�صر والآلت يف توا�صٌل 

م�صتمر، وهوُ يّولد قدًرا هائاًل ومتنامًيا 
من البيانات، ويندرج التوا�صل اجلديد 

حتت م�صمى اإنرتنت الأ�صياء اأحد 
اأهم معامل الثورة ال�صناعية الرابعة 

ومزجها بني العوامل املادية والطبيعية 
والرقمية، واأتاح عدًدا ل ُيح�صى من 

التطبيقات يف جمالت ال�صناعة 
والتجارة والزراعة وال�صفر واإدارة مدن 

اليوم وامل�صتقبل و�صوًل اإىل املنازل 
والأجهزة ال�صخ�صية.

ومن خالل ارتباط منتجات متنوعة 
بالإنرتنت �صار من املُمكن متابعتها 

عن ُبعد، ما اأتاح درا�صة اأمناط 
ا�صتخدامها وتنظيم �صيانتها وحتديثها 

�صواًء كانت اآلت يف امل�صانع، اأو 
معدات ُت�صتخدم يف املزارع، اأو اأجهزة 

يف خمتربات الأبحاث، اأو اآلت 
البناء ال�صخمة، اأوال�صيارات وو�صائل 

املوا�صالت.

و�صمح اإنرتنت الأ�صياء بابتكار مناذج 
عملية جديدة وحتويل املوؤ�ص�صات من 
جمرد بيع منتجات جامدة كالأجهزة 

املنزلية اإىل تقدمي خدمات ت�صمل 
الأجهزة وبرامج اإدارتها، وجعل 

الربجميات وجمع البيانات وحتليلها 
والأمن الإلكرتوين جزًءا ل يتجزاأ من 

عمل اأغلب املوؤ�ص�صات. ويفتح هذا التحول 
الرقمي جماًل وا�صًعا اأمام مناذج جديدة 

لإدارة التكاليف وزيادة فعالية الت�صغيل 
وحت�صني جتربة امل�صتهلكني

وحتقق كل ذلك بف�صل تغري تقنيات 
ال�صبكات، وتطور احلو�صبة ال�صحابية، 

وتوافر اأجهزة ال�صت�صعار ُمنخف�صة 
التكلفة التي تتمتع بكفاءة كبرية يف 

ا�صتهالك الطاقة، وزيادة �صرعة الت�صال 
بالإنرتنت من خالل �صبكات   اجليل 

»الرابع واخلام�س » الأحدث واملُ�صمم 
ا لُيالئم اإنرتنت الأ�صياء. خ�صي�صً

ويف �صوء التوقعات بارتفاع عدد 
الأجهزة املُت�صلة بالإنرتنت اإىل 

خم�صني مليار جهاز بحلول عام 2020 

�صتكون هناك حاجة ملحة لإدارة القدر 
ال�صخم من البيانات، و�صي�صعب 

الحتفاظ بها جميًعا بتكلفة معقولة، 
ولذلك �صتتوىل البوابات اإجناز 

بع�س مهام التحليل لتمرير البيانات 
الطبيعية والرتكيز على الأمناط غري 

العادية التي قد ُتوؤ�صر على حدوث 
م�صكالت. وهو اأمر من �صاأنه حتقيق 

وفورات يف تكاليف تبادل البيانات 
وتخزينها«.

وبطبيعة احلال ُيواجه تطور اإنرتنت 

الأ�صياء حتديات منها اختالف لغات 
الربجمة بني الأجهزة بني لغات تعود 
اإىل ال�صبعينيات والثمانينيات واأخرى 

اأحدث كثرًيا، وما يعنيه ذلك من حاجة 
اإىل ترجمة اأو لغة م�صرتكة ت�صمن 

�صهولة الت�صال وفهم البيانات.
وت�صمل حتديات اإنرتنت الأ�صياء كيفية 

حتليل البيانات وتخزينها �صواًء مت 
ذلك داخل مراكز بيانات حملية اأو 

مركزية، واملخاطر التي ُتهدد الأمن 
الإلكرتوين لل�صبكات والبيانات، 

ول�صيما مع تراجع تاأثري الدور الب�صري 
يف تدفق البيانات من الأجهزة اإىل 

مراكز البيانات.

الثورة الرابعة وتعميم 
الفقر

يجادل جون مايكل ثويت واأدريان 
وولدريج يف كتابهما »الثورة الرابعة: 

ال�صباق العاملي لإعادة اخرتاع الدولة«، 
باأن التطورات العلمية والتكنولوجية 

التي ي�صميانها »الثورة ال�صناعية 

الرابعة«، تفر�س على العامل اأن 
يعيد النظر يف طبيعة ودور وعالقات 

احلكومات واملجتمع والأ�صواق 
والأفراد؛ واأن الدولة احلديثة التي 

�صاحبت الثورة ال�صناعية يف القرن 
الثامن ع�صر تتعر�س للتهديد ورمبا 

الزوال، اأو بعبارة اأ�صح: تغري يف 
طبيعتها ودورها.. 

يعترب كتاب »ليفياثان«، من تاأليف 
توما�س هوبز، يف القرن ال�صابع ع�صر، 

موؤ�صرا رئي�صا يوؤرخ له يف ا�صتيعاب 
التحولت والتكيف ال�صيا�صي معها. 

ثم جاء جون �صتيورات مل ورفاقه يف 
القرن الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر، 
بالتاأ�صي�س للحريات الفردية. وكان 

اجليل الثالث من الدولة تعك�صه 
نظريات دولة الرفاه، ومن رواد الفكرة 

بياتري�س ويب.
لقد ت�صخمت الدولة يف العامل؛ 
�صواء املتقدم اأو غريه. وقد بذل 

املحافظون يف الثمانينيات )رونالد 
ريغان ومارغريت ثات�صر( جهودا 
خلف�س الإنفاق العام. لكن عادت 

الدول تطور وتزيد اإنفاقها يف الرعاية 
ال�صحية والجتماعية، وتعيد النظر 

<<يف ال�صيا�صات ال�صريبية ل�صالح 
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 الثورة الرابعة أتاحت وجود 
منصات إلكترونية كبيرة 

تدير رؤوس أموال بماليين 
الدوالرات وتتحكم بها 

دون أن تمتلك ولو جزءا 
بسيطا منها، »أوبر« أكبر 
شركة سيارات أجرة في 

العالم ال تمتلك أي سيارة 
و«فيسبوك« أشهر منصة 
إعالمية ال تنشئ أي محتوى 

وموقع »علي بابا« أهم 
موقع بيع للتجزئة ال يملك 

مصانع و airbnb أكبر موفر 
لخدمات اإلسكان ال يمتلك 

أي عقارات



26،000 �صخ�س يف 26 دولة، ارتياح 

اأكرث من ثالثة اأرباع امل�صاركني من 
دولة الإمارات )%76( ل�صتخدام 

تطبيقات الذكاء ال�صطناعي مقابل 
)44 %( فقط عامليًا، فيما ا�صتخدم 
اأكرث من الثلثني )68 %( تطبيقات 
حا�صوبية ذكية خالل الأ�صهر ال 12 

املا�صية مقابل معدل )31 %( الذي 
�صجلته الدرا�صة يف الدول الأخرى 
التي �صملتها ، وت�صري الدرا�صة اإىل 

اأن التقنيات الذكية مثل الواقع 
الفرتا�صي والواقع املعزز هي املحّفز 
الأ�صا�صي لن�صبة 68 % من امل�صاركني 

من دولة الإمارات ل�صراء الهواتف 
الذكية مقابل 56 % فقط عامليًا، و55 

% منهم لقتناء النظارات الذكية 
مقابل 42 % عامليًا، و54 % لنظارات 

الواقع الفرتا�صي مقابل 39 % عامليًا. 
اأما اأبرز اأ�صباب الإقبال املرتفع بح�صب 
امل�صاركني فهي الهتمام بتعلم تقنيات 
جديدة عرب الواقع الفرتا�صي والواقع 

املعزز )36 %(، اإىل جانب التعرف 
عن بعد على اأ�صخا�س جدد )34 %(.

م�صتقبل الذكاء ال�صطناعي �صيكون 
موجهًا نحو ال�صتخدام اليومي وت�صهيل 

حياة النا�س، حيث ينتظر ظهور 
الروبوتات التي تقوم بالأعمال اليومية 

كقيادة ال�صيارة وتنظيف املنزل 
ومراقبة الأطفال، كما اأن تطور الوعي 

ال�صطناعي �صيجعل من الروبوتات 
اأكرث تفاعاًل وارتباطًا بالإن�صان.

إنترنت األشياء لغة 
الثورة الرابعة

التكنولوجيا واالبتكار
 التفاعل بني الب�صر والآلت يف توا�صٌل 

م�صتمر، وهوُ يّولد قدًرا هائاًل ومتنامًيا 
من البيانات، ويندرج التوا�صل اجلديد 

حتت م�صمى اإنرتنت الأ�صياء اأحد 
اأهم معامل الثورة ال�صناعية الرابعة 

ومزجها بني العوامل املادية والطبيعية 
والرقمية، واأتاح عدًدا ل ُيح�صى من 

التطبيقات يف جمالت ال�صناعة 
والتجارة والزراعة وال�صفر واإدارة مدن 

اليوم وامل�صتقبل و�صوًل اإىل املنازل 
والأجهزة ال�صخ�صية.

ومن خالل ارتباط منتجات متنوعة 
بالإنرتنت �صار من املُمكن متابعتها 

عن ُبعد، ما اأتاح درا�صة اأمناط 
ا�صتخدامها وتنظيم �صيانتها وحتديثها 

�صواًء كانت اآلت يف امل�صانع، اأو 
معدات ُت�صتخدم يف املزارع، اأو اأجهزة 

يف خمتربات الأبحاث، اأو اآلت 
البناء ال�صخمة، اأوال�صيارات وو�صائل 

املوا�صالت.

و�صمح اإنرتنت الأ�صياء بابتكار مناذج 
عملية جديدة وحتويل املوؤ�ص�صات من 
جمرد بيع منتجات جامدة كالأجهزة 

املنزلية اإىل تقدمي خدمات ت�صمل 
الأجهزة وبرامج اإدارتها، وجعل 

الربجميات وجمع البيانات وحتليلها 
والأمن الإلكرتوين جزًءا ل يتجزاأ من 

عمل اأغلب املوؤ�ص�صات. ويفتح هذا التحول 
الرقمي جماًل وا�صًعا اأمام مناذج جديدة 

لإدارة التكاليف وزيادة فعالية الت�صغيل 
وحت�صني جتربة امل�صتهلكني

وحتقق كل ذلك بف�صل تغري تقنيات 
ال�صبكات، وتطور احلو�صبة ال�صحابية، 

وتوافر اأجهزة ال�صت�صعار ُمنخف�صة 
التكلفة التي تتمتع بكفاءة كبرية يف 

ا�صتهالك الطاقة، وزيادة �صرعة الت�صال 
بالإنرتنت من خالل �صبكات   اجليل 

»الرابع واخلام�س » الأحدث واملُ�صمم 
ا لُيالئم اإنرتنت الأ�صياء. خ�صي�صً

ويف �صوء التوقعات بارتفاع عدد 
الأجهزة املُت�صلة بالإنرتنت اإىل 

خم�صني مليار جهاز بحلول عام 2020 

�صتكون هناك حاجة ملحة لإدارة القدر 
ال�صخم من البيانات، و�صي�صعب 

الحتفاظ بها جميًعا بتكلفة معقولة، 
ولذلك �صتتوىل البوابات اإجناز 

بع�س مهام التحليل لتمرير البيانات 
الطبيعية والرتكيز على الأمناط غري 

العادية التي قد ُتوؤ�صر على حدوث 
م�صكالت. وهو اأمر من �صاأنه حتقيق 

وفورات يف تكاليف تبادل البيانات 
وتخزينها«.

وبطبيعة احلال ُيواجه تطور اإنرتنت 

الأ�صياء حتديات منها اختالف لغات 
الربجمة بني الأجهزة بني لغات تعود 
اإىل ال�صبعينيات والثمانينيات واأخرى 

اأحدث كثرًيا، وما يعنيه ذلك من حاجة 
اإىل ترجمة اأو لغة م�صرتكة ت�صمن 

�صهولة الت�صال وفهم البيانات.
وت�صمل حتديات اإنرتنت الأ�صياء كيفية 

حتليل البيانات وتخزينها �صواًء مت 
ذلك داخل مراكز بيانات حملية اأو 

مركزية، واملخاطر التي ُتهدد الأمن 
الإلكرتوين لل�صبكات والبيانات، 

ول�صيما مع تراجع تاأثري الدور الب�صري 
يف تدفق البيانات من الأجهزة اإىل 

مراكز البيانات.

الثورة الرابعة وتعميم 
الفقر

يجادل جون مايكل ثويت واأدريان 
وولدريج يف كتابهما »الثورة الرابعة: 

ال�صباق العاملي لإعادة اخرتاع الدولة«، 
باأن التطورات العلمية والتكنولوجية 

التي ي�صميانها »الثورة ال�صناعية 

الرابعة«، تفر�س على العامل اأن 
يعيد النظر يف طبيعة ودور وعالقات 

احلكومات واملجتمع والأ�صواق 
والأفراد؛ واأن الدولة احلديثة التي 

�صاحبت الثورة ال�صناعية يف القرن 
الثامن ع�صر تتعر�س للتهديد ورمبا 

الزوال، اأو بعبارة اأ�صح: تغري يف 
طبيعتها ودورها.. 

يعترب كتاب »ليفياثان«، من تاأليف 
توما�س هوبز، يف القرن ال�صابع ع�صر، 

موؤ�صرا رئي�صا يوؤرخ له يف ا�صتيعاب 
التحولت والتكيف ال�صيا�صي معها. 

ثم جاء جون �صتيورات مل ورفاقه يف 
القرن الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر، 
بالتاأ�صي�س للحريات الفردية. وكان 

اجليل الثالث من الدولة تعك�صه 
نظريات دولة الرفاه، ومن رواد الفكرة 

بياتري�س ويب.
لقد ت�صخمت الدولة يف العامل؛ 
�صواء املتقدم اأو غريه. وقد بذل 

املحافظون يف الثمانينيات )رونالد 
ريغان ومارغريت ثات�صر( جهودا 
خلف�س الإنفاق العام. لكن عادت 

الدول تطور وتزيد اإنفاقها يف الرعاية 
ال�صحية والجتماعية، وتعيد النظر 

<<يف ال�صيا�صات ال�صريبية ل�صالح 
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 الثورة الرابعة أتاحت وجود 
منصات إلكترونية كبيرة 

تدير رؤوس أموال بماليين 
الدوالرات وتتحكم بها 

دون أن تمتلك ولو جزءا 
بسيطا منها، »أوبر« أكبر 
شركة سيارات أجرة في 

العالم ال تمتلك أي سيارة 
و«فيسبوك« أشهر منصة 
إعالمية ال تنشئ أي محتوى 

وموقع »علي بابا« أهم 
موقع بيع للتجزئة ال يملك 

مصانع و airbnb أكبر موفر 
لخدمات اإلسكان ال يمتلك 

أي عقارات



الطبقات الو�صطى، واإن كان املنا�صلون 
الجتماعيون يالحظون يف �صيا�صات 

الدول انحيازا جديدا لالأغنياء 
وال�صركات الكربى. 

هناك اليوم منوذج الدول 
ال�صكندنافية التي تزاوج بني 

�صبط الإنفاق العام وتفعيل الرعاية 
الجتماعية واخلدمات الأ�صا�صية. 
وهناك، اأي�صا، منوذج �صنغافورة، 
مع حتفظ املوؤلفني ثويت ووولدريج 
عليه، ولكنه يقدم درو�صا للعامل يف 

اأنظمة التعليم احلكومية والتاأمينات 
الجتماعية، واجتذاب النخب والأكرث 

كفاءة للخدمة يف الوظائف العامة، 
فقد كان اأ�صواأ ما اأ�صاب الدول يف 
�صيا�صات اخل�صخ�صة هو هروب 

الكفاءات العلمية والإدارية من القطاع 
العام.

فكرة »الثورة الرابعة: ال�صباق 
العاملي لإعادة اخرتاع الدولة«، 

بب�صاطة، هي كيف ميكن 
اجلمع بني ت�صاوؤل الرثوات 

و�صيا�صات التق�صف واحلفاظ 
على الرعاية والرفاه 

للمواطنني؟ هل انتهى 
ع�صر دولة الرفاه، اأم انتهت 

م�صوؤولية احلكومة وحدها 
عن الرفاه، و�صار يجب التفكري 
يف اأنظمة اقت�صادية اجتماعية 

جديدة يت�صارك فيها الأفراد وال�صلطة 
واملجتمعات وال�صركات )امل�صوؤولية 
الجتماعية للقطاع اخلا�س(؟ ثمة 

اإعياء وا�صح يف الأداء العام، واإن كان 
املثالن ال�صيني وال�صنغافوري يبدوان 

ردا على هذه املقولة، اإل اأن اأحدا ل 
ي�صتطيع املراهنة على قدرة ال�صني يف 

ال�صتمرار يف حالتها القائمة، ولعلها 
جمربة على مراجعات ا�صرتاتيجية، اأو 

تواجه اأزمة كربى ت�صبه اأزمة الحتاد 
ال�صوفيتي يف اأوائل الت�صعينيات. 

وهناك اأي�صا حتديات ماثلة بو�صوح 
تتعامل معها الدول املتقدمة منذ 
حوايل خم�صني �صنة، حدثت فيها 

تطورات عظيمة مل نلتفت اإليها؛ ب�صبب 

نعومتها وتدرجها.
ل�صك اأن تاأثري الثورة ال�صناعية 
الرابعة وتاأثرياتها على الب�صرية 

�صلبا واإيجابا اأمر اأكيد ففي ال�صياق 
التاريخي للثورات ال�صناعية الثالث 
التي �صهدها العامل، كان هناك اآثار 

مدمرة فقد امتدت الثورة ال�صناعية 
الأوىل من 1760 اإىل 1840 ومتيزت 

ببدء مرحلة الإنتاج الآيل، بينما بداأت 
الثورة ال�صناعية الثانية اأواخر القرن 

التا�صع ع�صر وامتدت حتى اأوائل القرن 
الع�صرين ومتيزت بظهور الكهرباء 

وت�صاعف الإنتاج يف 
امل�صانع، 

بينما 
انطلقت الثورة 

ال�صناعية الثالثة يف ال�صتينيات 
من القرن املا�صي، ومتيزت بتطور 
الإلكرتونيات واحلوا�صيب املركزية.
اأما الف�صل الثاين فينقلنا اإىل عامل 

التكنولوجيا التحويلية الرئي�صية 
والتغري املنهجي العميق الذي �صيحدثه 

التحول الرقمي املت�صارع يف كافة 
مناحي احلياة، وعدم القدرة على 
جتنب ذلك التغري يف جميع اأنحاء 

العامل. وماينتظره الب�صر من الثورة 

اجلديدة ليب�صر باأكرث ماتركته 
الثورات ال�صابقة. 

وتتلخ�س الثورة الرابعة يف »اإنرتنت 
الأ�صياء«، التي ميكن تعريفها بالعالقة 
بني اأ�صياء )منتجات خدمات، اأماكن، 

الخ( والنا�س، والتي اأ�صبحت ممكنة 
من خالل التقنيات املت�صلة واملن�صات 

املتنوعة.
ومن الأمثلة املهمة يف جمال التقنيات 

الرقمية لدينا �صجالت التوزيعات اأو 
Blockchain التي تقوم على ت�صجيل 

املعامالت املالية بالعمالت الرقمية، 
ومن اأ�صهر 

تطبيقاته عملة 
. Bitcoinالـ

وميثل منوذج »اأوبر« القوة اخلطرية 
لتلك املن�صات التكنولوجية حيث 
تت�صاعف من�صات الأعمال هذه 
ب�صرعة لتعر�س خدمات جديدة 

ترتاوح بني غ�صيل املالب�س اإىل 
الت�صوق، ومن الأعمال املنزلية اإىل 

ركن ال�صيارات.
ومن الأمثلة على الذكاء التقني وجود 
من�صات اإلكرتونية كبرية تدير روؤو�س 

اأموال مباليني الدولرات وتتحكم بها 
دون اأن متتلك ولو جزءا ب�صيطا منها، 
حيث اإن »اأوبر« اأكرب �صركة �صيارات 

اأجرة يف العامل ل متتلك اأي �صيارة 
و«في�صبوك« اأ�صهر من�صة اإعالمية ل 

تن�صئ اأي حمتوى وموقع »علي بابا« 
اأهم موقع بيع للتجزئة ل ميلك م�صانع 
وairbnb اأكرب موفر خلدمات الإ�صكان 

ل ميتلك اأي عقارات.
ميكن القول اأن الثورة ال�صناعية 

الرابعة، ثورة مل ي�صهد التاريخ الب�صري 
مثلها اإطالقًا، �صواء من حيث ال�صرعة 

اأو النطاق اأو م�صتوى التعقيدات، 
ويقودها حمركات رئي�صة تتمثل يف: 

الذكاء ال�صطناعي، والروبوتات، 
وال�صيارات ذاتية القيادة، والطابعات 

الثالثية الأبعاد، والبيانات العمالقة، 
والعمالت الفرتا�صية، واإنرتنت 

الأ�صياء، والنانو تكنولوجي، 
والبيوتكنولوجي، وتخزين 

الطاقة، واحلو�صبة الكمية. 
�صهد مطلع القرن احلادي 

والع�صرين البدايات 
املبكرة للثورة ال�صناعية 

الرابعة، ل�صيما مع 
النت�صار الوا�صع لالإنرتنت 

والهواتف والأجهزة 
الذكية، بالإ�صافة اإىل توافر 
ملحقات واأجهزة ذكية �صغرية 

اأخرى، مثل: احل�صا�صات، وتقنيات 
الذكاء ال�صطناعي، وتقنيات تعلم 

الآلة، ما اأ�صهم يف دعم عمليات 
اتخاذ القرارات ال�صائبة يف الوقت 
احلقيقي، وتقليل هام�س اخلطاأ اإىل 

اأقل ن�صبة ممكنة.
 ويجمع خرباء التقنية على اأن ما 
ينظر اإليه اليوم على اأنه م�صتقبل 

بعيد، ميكن اأن ي�صبح حقيقة واقعة 
بعد خم�صة اأو ع�صرة اأعوام على اأبعد 

تقدير، و�صتزداد وترية الرتباط 
ال�صبكي بني خمتلف الأجهزة 

الإلكرتونية والذكية، و�صوًل اإىل ربط 
كل جهاز قادر على الت�صال ال�صبكي، 

بهدف اأمتتتة جميع تفا�صيل احلياة.
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الطبقات الو�صطى، واإن كان املنا�صلون 
الجتماعيون يالحظون يف �صيا�صات 

الدول انحيازا جديدا لالأغنياء 
وال�صركات الكربى. 

هناك اليوم منوذج الدول 
ال�صكندنافية التي تزاوج بني 

�صبط الإنفاق العام وتفعيل الرعاية 
الجتماعية واخلدمات الأ�صا�صية. 
وهناك، اأي�صا، منوذج �صنغافورة، 
مع حتفظ املوؤلفني ثويت ووولدريج 
عليه، ولكنه يقدم درو�صا للعامل يف 

اأنظمة التعليم احلكومية والتاأمينات 
الجتماعية، واجتذاب النخب والأكرث 

كفاءة للخدمة يف الوظائف العامة، 
فقد كان اأ�صواأ ما اأ�صاب الدول يف 
�صيا�صات اخل�صخ�صة هو هروب 

الكفاءات العلمية والإدارية من القطاع 
العام.

فكرة »الثورة الرابعة: ال�صباق 
العاملي لإعادة اخرتاع الدولة«، 

بب�صاطة، هي كيف ميكن 
اجلمع بني ت�صاوؤل الرثوات 

و�صيا�صات التق�صف واحلفاظ 
على الرعاية والرفاه 

للمواطنني؟ هل انتهى 
ع�صر دولة الرفاه، اأم انتهت 

م�صوؤولية احلكومة وحدها 
عن الرفاه، و�صار يجب التفكري 
يف اأنظمة اقت�صادية اجتماعية 

جديدة يت�صارك فيها الأفراد وال�صلطة 
واملجتمعات وال�صركات )امل�صوؤولية 
الجتماعية للقطاع اخلا�س(؟ ثمة 

اإعياء وا�صح يف الأداء العام، واإن كان 
املثالن ال�صيني وال�صنغافوري يبدوان 

ردا على هذه املقولة، اإل اأن اأحدا ل 
ي�صتطيع املراهنة على قدرة ال�صني يف 

ال�صتمرار يف حالتها القائمة، ولعلها 
جمربة على مراجعات ا�صرتاتيجية، اأو 

تواجه اأزمة كربى ت�صبه اأزمة الحتاد 
ال�صوفيتي يف اأوائل الت�صعينيات. 

وهناك اأي�صا حتديات ماثلة بو�صوح 
تتعامل معها الدول املتقدمة منذ 
حوايل خم�صني �صنة، حدثت فيها 

تطورات عظيمة مل نلتفت اإليها؛ ب�صبب 

نعومتها وتدرجها.
ل�صك اأن تاأثري الثورة ال�صناعية 
الرابعة وتاأثرياتها على الب�صرية 

�صلبا واإيجابا اأمر اأكيد ففي ال�صياق 
التاريخي للثورات ال�صناعية الثالث 
التي �صهدها العامل، كان هناك اآثار 

مدمرة فقد امتدت الثورة ال�صناعية 
الأوىل من 1760 اإىل 1840 ومتيزت 

ببدء مرحلة الإنتاج الآيل، بينما بداأت 
الثورة ال�صناعية الثانية اأواخر القرن 

التا�صع ع�صر وامتدت حتى اأوائل القرن 
الع�صرين ومتيزت بظهور الكهرباء 

وت�صاعف الإنتاج يف 
امل�صانع، 

بينما 
انطلقت الثورة 

ال�صناعية الثالثة يف ال�صتينيات 
من القرن املا�صي، ومتيزت بتطور 
الإلكرتونيات واحلوا�صيب املركزية.
اأما الف�صل الثاين فينقلنا اإىل عامل 

التكنولوجيا التحويلية الرئي�صية 
والتغري املنهجي العميق الذي �صيحدثه 

التحول الرقمي املت�صارع يف كافة 
مناحي احلياة، وعدم القدرة على 
جتنب ذلك التغري يف جميع اأنحاء 

العامل. وماينتظره الب�صر من الثورة 

اجلديدة ليب�صر باأكرث ماتركته 
الثورات ال�صابقة. 

وتتلخ�س الثورة الرابعة يف »اإنرتنت 
الأ�صياء«، التي ميكن تعريفها بالعالقة 
بني اأ�صياء )منتجات خدمات، اأماكن، 

الخ( والنا�س، والتي اأ�صبحت ممكنة 
من خالل التقنيات املت�صلة واملن�صات 

املتنوعة.
ومن الأمثلة املهمة يف جمال التقنيات 

الرقمية لدينا �صجالت التوزيعات اأو 
Blockchain التي تقوم على ت�صجيل 

املعامالت املالية بالعمالت الرقمية، 
ومن اأ�صهر 

تطبيقاته عملة 
. Bitcoinالـ

وميثل منوذج »اأوبر« القوة اخلطرية 
لتلك املن�صات التكنولوجية حيث 
تت�صاعف من�صات الأعمال هذه 
ب�صرعة لتعر�س خدمات جديدة 

ترتاوح بني غ�صيل املالب�س اإىل 
الت�صوق، ومن الأعمال املنزلية اإىل 

ركن ال�صيارات.
ومن الأمثلة على الذكاء التقني وجود 
من�صات اإلكرتونية كبرية تدير روؤو�س 

اأموال مباليني الدولرات وتتحكم بها 
دون اأن متتلك ولو جزءا ب�صيطا منها، 
حيث اإن »اأوبر« اأكرب �صركة �صيارات 

اأجرة يف العامل ل متتلك اأي �صيارة 
و«في�صبوك« اأ�صهر من�صة اإعالمية ل 

تن�صئ اأي حمتوى وموقع »علي بابا« 
اأهم موقع بيع للتجزئة ل ميلك م�صانع 
وairbnb اأكرب موفر خلدمات الإ�صكان 

ل ميتلك اأي عقارات.
ميكن القول اأن الثورة ال�صناعية 

الرابعة، ثورة مل ي�صهد التاريخ الب�صري 
مثلها اإطالقًا، �صواء من حيث ال�صرعة 

اأو النطاق اأو م�صتوى التعقيدات، 
ويقودها حمركات رئي�صة تتمثل يف: 

الذكاء ال�صطناعي، والروبوتات، 
وال�صيارات ذاتية القيادة، والطابعات 

الثالثية الأبعاد، والبيانات العمالقة، 
والعمالت الفرتا�صية، واإنرتنت 

الأ�صياء، والنانو تكنولوجي، 
والبيوتكنولوجي، وتخزين 

الطاقة، واحلو�صبة الكمية. 
�صهد مطلع القرن احلادي 

والع�صرين البدايات 
املبكرة للثورة ال�صناعية 

الرابعة، ل�صيما مع 
النت�صار الوا�صع لالإنرتنت 

والهواتف والأجهزة 
الذكية، بالإ�صافة اإىل توافر 
ملحقات واأجهزة ذكية �صغرية 

اأخرى، مثل: احل�صا�صات، وتقنيات 
الذكاء ال�صطناعي، وتقنيات تعلم 

الآلة، ما اأ�صهم يف دعم عمليات 
اتخاذ القرارات ال�صائبة يف الوقت 
احلقيقي، وتقليل هام�س اخلطاأ اإىل 

اأقل ن�صبة ممكنة.
 ويجمع خرباء التقنية على اأن ما 
ينظر اإليه اليوم على اأنه م�صتقبل 

بعيد، ميكن اأن ي�صبح حقيقة واقعة 
بعد خم�صة اأو ع�صرة اأعوام على اأبعد 

تقدير، و�صتزداد وترية الرتباط 
ال�صبكي بني خمتلف الأجهزة 

الإلكرتونية والذكية، و�صوًل اإىل ربط 
كل جهاز قادر على الت�صال ال�صبكي، 

بهدف اأمتتتة جميع تفا�صيل احلياة.
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و�ضعت البابطني العديد من 
الإ�ضرتاتيجيات التي رفعتها لتكون يف 

�ضدارة ال�ضركات ال�ضعودية، يف حوارنا 
مع الأ�ضتاذ من�ضور البابطني نائب 

الرئي�ض يف �ضركة البابطني ا�ضتعر�ض 
اأبرز م�ضاريع ال�ضركة، وحدثنا عن 

ا�ضتثماراته اخلارجية واملحلية. 
يعر�ض البابطني بع�ض العنا�ضر 
ال�ضرتاتيجية ويف�ضلها كما يلي:

ال�سرتاتيجية الأوىل : ملاذا 
ن�ضتورد يف حني ميكننا الت�ضنيع ؟ 

عندما تاأ�ض�ضت ال�ضركة الأم يف عام 
1955 كانت وظيفتها الرئي�ضية يف 

اأعمال املقاولت وخا�ضة املحطات 

الكهربائية الفرعية اأو الثانوية 
)Electrical substations وهي 

حمطات توليد و نقل و نظام توزيع 
كهربائي(. عندما اأدركوا لحقا 

اأنهم يعتمدون على الأ�ضواق الأوروبية 
والأمريكية ل�ضراء املنتجات كاأعمدة 

الكهرباء. قرروا يف اأوائل الثمانينات 
التو�ضع من كونهم مقاولني اإىل 

م�ضنعني لتلك الأعمدة و الأبراج 
الكهربائية .

الإ�سرتاتيجية الثانية : ك�ضب 
ثقة العمالء وجتنب ت�ضارب امل�ضالح 

. تق�ضم �ضركة البابطني اأن�ضطتها 
اإىل عمليتني م�ضتقلتني، تبحث �ضركة 

البابطني للمقاولت عن امل�ضاريع التي 
ل تت�ضمن اإقامة املحطات الثانوية 

وترتك هذه املهمة ل�ضركة البابطني 
لل�ضناعة والتجارة، الذراع ال�ضناعية 

لل�ضركة وتاأكيدا لذلك قال املدير 
الإقليمي ل�ضركة البابطني يف اململكة 
العربية ال�ضعودية من�ضور البابطني، 
اإن كنا مقاولني وم�ضنعني يف الوقت 

نف�ضه فمن الطبيعي اأن نف�ضل الت�ضنيع 
مل�ضاريعنا ولي�ض مل�ضاريع اكت�ضبها 
مقاولون اأخرون وهنا �ضتت�ضارب 

امل�ضالح و�ضتتوقف ال�ضركات من �ضراء 
منتجاتنا. ولل�ضبب نف�ضه مت ف�ضل 

�ضركة البابطني للتجارة عن اأعمال 
ال�ضناعة واملقاولت.

الإ�سرتاتيجية الثالثة : اخت�ضار 
عامل الوقت عند اكت�ضاب اخلربة 
يف الت�ضعينات اأدركت هذه ال�ضركة 

امل�ضنعة لالأعمدة والأبراج الفولذية 
اأن قطاع الإت�ضالت بداأ يزدهر 

وبداأ الأ�ضخا�ض يتعرفون على منط 
واأهمية الهواتف اجلوالة حينها فهمت 

البابطني اأن هناك حاجة مل�ضاريع 
كثرية يف البنية التحتية لالت�ضالت 

. بح�ضب ما ذكر من�ضور البابطني » 
لقد �ضعينا يف العام 1993 للتعاقد مع 

�ضركة لوبالن الكندية املتخ�ض�ضة 
يف الإت�ضالت، الت�ضميم و املقاولت 

لذا اأن�ضاأنا �ضركة م�ضرتكة :البابطني- 
لوبالن لأنظمة الت�ضالت اململوكة 

وكانت تلك ال�ضركة ت�ضتهدف ال�ضوق 
ال�ضعودية ومنطقة اخلليج » وبف�ضل 

الدراية العملية الفورية حلاجات 
ال�ضوق نتيجة هذه ال�ضراكة قامت 

ال�ضركة امل�ضرتكة باإن�ضاء مكاتب لها 
يف م�ضر، اململكة العربية ال�ضعودية 

والإمارات العربية املتحدة وغطت 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا 

بخدماتها.اأما يف عام 2012 قامت 
�ضركة البابطني ب�ضراء اأ�ضهم �ضركة 

لوبالن يف يف هذه البلدان لت�ضبح ذراع 
الت�ضالت ل�ضركة البابطني للطاقة 

والت�ضالت. واأو�ضح من�ضور البابطني 
اأن ال�ضركة ل يزال يطلق عليها ا�ضم 

البابطني-لوبالن وهي عالمة جتارية 
معروفة اإل اإنها حتتة مظلة البابطني 
للطاقة والت�ضالت. واأ�ضاف » حني 

ح�ضلنا على ال�ضركة اكت�ضبنا اي�ضا 
ان�ضطتها وموظفينها يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا وكانت كلفة 
ال�ضتحواذ عليها اآنذاك يف نطاق 

ال80 مليون ريال �ضعودي. 

الإ�سرتاتيجية الرابعة : 
ال�ضتمرار يف النمو؛ اأن�ضاأت �ضركة 

البابطني يف العام 2000 م�ضنعا 
يف م�ضر �ضبيه امل�ضنع ال�ضعودي 

من حيث ت�ضنيع الأعمدة والأبراج 
لقطاع الطاقة والت�ضالت ؛ يف 

قطاع الت�ضالت ت�ضعى ال�ضركة لعقد 
اتفاقيات م�ضرتكة يف جمال احللول 

 in building( الداخلية يف البناء
solutions IBS( دخلت ال�ضركة يف 

مناق�ضات مع �ضركات متخ�ض�ضة يف 
الت�ضميم على امل اطالق امل�ضاريع يف 

العام 2017 .
 IBS ي�ضتعمل م�ضغلي الت�ضالت ال

للتغلب على م�ضاكل التغطية واجلودة و 
زيادة طاقة الإنتاج الق�ضوى.

 ويف هذا ال�ضياق ذكر من�ضور 
البابطني اأن »ال�ضوق بداأت بتقدمي 

حلول متكاملة من البنية التحتية 
اإىل اأعمدة الكهرباء وتكنولوجيا 

الت�ضالت يف ال�ضعودية.
وا�ضاف : هناك الكثري من م�ضاريع 

ال�ضيانة او ال�ضتبدال مما يبقينا 
من�ضغلني لكن بني خيار اتباع احدث 

الجتاهات يف ال�ضوق اأو القبول بحجم 
اعمال �ضنوي متدين ل�ضركتنا فاخليار 

املنا�ضب لنا هز مال�ضقة التغيريات 
ومتابعاتها.«

ويقول البابطني : هذه القدرة على 
التفكري وروؤية امل�ضتقبل و�ضعت اأ�ض�ض 

حتقيق النجاح.  رغم ان الن�ضبة الأكرب 
ملبيعات ال�ضركة لي�ضت من ح�ضة قطاع 

البابطين:
تقدم حلولها الريادية في 
قطاع الطاقة واإلتصاالت

صاحب تجربة كبيرة في قطاع الطاقة 
واألتصاالت، لم ُيقصر نشاطه على السعودية 
فحسب، بل تعداها إلى الخارج، فكانت شركته 

البابطين للطاقة واالتصاالت صاحبة الريادة في 
هذه المجال، ومبادرتها تهدف الى ازدهار المدن 

كما ترسم افكارها الذكية صورة مضيئة تلبي 
احتياجات السوق.

خاص Entrepreneur العربية

هناك الكثير من مشاريع 
الصيانة او االستبدال مما 

يبقينا منشغلين لكن بين 
خيار اتباع احدث االتجاهات في 

السوق أو القبول بحجم اعمال 
سنوي متدني لشركتنا فالخيار 

المناسب لنا هز مالصقة 
التغييرات ومتابعاتها.«

>>
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و�ضعت البابطني العديد من 
الإ�ضرتاتيجيات التي رفعتها لتكون يف 

�ضدارة ال�ضركات ال�ضعودية، يف حوارنا 
مع الأ�ضتاذ من�ضور البابطني نائب 

الرئي�ض يف �ضركة البابطني ا�ضتعر�ض 
اأبرز م�ضاريع ال�ضركة، وحدثنا عن 

ا�ضتثماراته اخلارجية واملحلية. 
يعر�ض البابطني بع�ض العنا�ضر 
ال�ضرتاتيجية ويف�ضلها كما يلي:

ال�سرتاتيجية الأوىل : ملاذا 
ن�ضتورد يف حني ميكننا الت�ضنيع ؟ 

عندما تاأ�ض�ضت ال�ضركة الأم يف عام 
1955 كانت وظيفتها الرئي�ضية يف 

اأعمال املقاولت وخا�ضة املحطات 

الكهربائية الفرعية اأو الثانوية 
)Electrical substations وهي 

حمطات توليد و نقل و نظام توزيع 
كهربائي(. عندما اأدركوا لحقا 

اأنهم يعتمدون على الأ�ضواق الأوروبية 
والأمريكية ل�ضراء املنتجات كاأعمدة 

الكهرباء. قرروا يف اأوائل الثمانينات 
التو�ضع من كونهم مقاولني اإىل 

م�ضنعني لتلك الأعمدة و الأبراج 
الكهربائية .

الإ�سرتاتيجية الثانية : ك�ضب 
ثقة العمالء وجتنب ت�ضارب امل�ضالح 

. تق�ضم �ضركة البابطني اأن�ضطتها 
اإىل عمليتني م�ضتقلتني، تبحث �ضركة 

البابطني للمقاولت عن امل�ضاريع التي 
ل تت�ضمن اإقامة املحطات الثانوية 

وترتك هذه املهمة ل�ضركة البابطني 
لل�ضناعة والتجارة، الذراع ال�ضناعية 

لل�ضركة وتاأكيدا لذلك قال املدير 
الإقليمي ل�ضركة البابطني يف اململكة 
العربية ال�ضعودية من�ضور البابطني، 
اإن كنا مقاولني وم�ضنعني يف الوقت 

نف�ضه فمن الطبيعي اأن نف�ضل الت�ضنيع 
مل�ضاريعنا ولي�ض مل�ضاريع اكت�ضبها 
مقاولون اأخرون وهنا �ضتت�ضارب 

امل�ضالح و�ضتتوقف ال�ضركات من �ضراء 
منتجاتنا. ولل�ضبب نف�ضه مت ف�ضل 

�ضركة البابطني للتجارة عن اأعمال 
ال�ضناعة واملقاولت.

الإ�سرتاتيجية الثالثة : اخت�ضار 
عامل الوقت عند اكت�ضاب اخلربة 
يف الت�ضعينات اأدركت هذه ال�ضركة 

امل�ضنعة لالأعمدة والأبراج الفولذية 
اأن قطاع الإت�ضالت بداأ يزدهر 

وبداأ الأ�ضخا�ض يتعرفون على منط 
واأهمية الهواتف اجلوالة حينها فهمت 

البابطني اأن هناك حاجة مل�ضاريع 
كثرية يف البنية التحتية لالت�ضالت 

. بح�ضب ما ذكر من�ضور البابطني » 
لقد �ضعينا يف العام 1993 للتعاقد مع 

�ضركة لوبالن الكندية املتخ�ض�ضة 
يف الإت�ضالت، الت�ضميم و املقاولت 

لذا اأن�ضاأنا �ضركة م�ضرتكة :البابطني- 
لوبالن لأنظمة الت�ضالت اململوكة 

وكانت تلك ال�ضركة ت�ضتهدف ال�ضوق 
ال�ضعودية ومنطقة اخلليج » وبف�ضل 

الدراية العملية الفورية حلاجات 
ال�ضوق نتيجة هذه ال�ضراكة قامت 

ال�ضركة امل�ضرتكة باإن�ضاء مكاتب لها 
يف م�ضر، اململكة العربية ال�ضعودية 

والإمارات العربية املتحدة وغطت 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا 

بخدماتها.اأما يف عام 2012 قامت 
�ضركة البابطني ب�ضراء اأ�ضهم �ضركة 

لوبالن يف يف هذه البلدان لت�ضبح ذراع 
الت�ضالت ل�ضركة البابطني للطاقة 

والت�ضالت. واأو�ضح من�ضور البابطني 
اأن ال�ضركة ل يزال يطلق عليها ا�ضم 

البابطني-لوبالن وهي عالمة جتارية 
معروفة اإل اإنها حتتة مظلة البابطني 
للطاقة والت�ضالت. واأ�ضاف » حني 

ح�ضلنا على ال�ضركة اكت�ضبنا اي�ضا 
ان�ضطتها وموظفينها يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا وكانت كلفة 
ال�ضتحواذ عليها اآنذاك يف نطاق 

ال80 مليون ريال �ضعودي. 

الإ�سرتاتيجية الرابعة : 
ال�ضتمرار يف النمو؛ اأن�ضاأت �ضركة 

البابطني يف العام 2000 م�ضنعا 
يف م�ضر �ضبيه امل�ضنع ال�ضعودي 

من حيث ت�ضنيع الأعمدة والأبراج 
لقطاع الطاقة والت�ضالت ؛ يف 

قطاع الت�ضالت ت�ضعى ال�ضركة لعقد 
اتفاقيات م�ضرتكة يف جمال احللول 

 in building( الداخلية يف البناء
solutions IBS( دخلت ال�ضركة يف 

مناق�ضات مع �ضركات متخ�ض�ضة يف 
الت�ضميم على امل اطالق امل�ضاريع يف 

العام 2017 .
 IBS ي�ضتعمل م�ضغلي الت�ضالت ال

للتغلب على م�ضاكل التغطية واجلودة و 
زيادة طاقة الإنتاج الق�ضوى.

 ويف هذا ال�ضياق ذكر من�ضور 
البابطني اأن »ال�ضوق بداأت بتقدمي 

حلول متكاملة من البنية التحتية 
اإىل اأعمدة الكهرباء وتكنولوجيا 

الت�ضالت يف ال�ضعودية.
وا�ضاف : هناك الكثري من م�ضاريع 

ال�ضيانة او ال�ضتبدال مما يبقينا 
من�ضغلني لكن بني خيار اتباع احدث 

الجتاهات يف ال�ضوق اأو القبول بحجم 
اعمال �ضنوي متدين ل�ضركتنا فاخليار 

املنا�ضب لنا هز مال�ضقة التغيريات 
ومتابعاتها.«

ويقول البابطني : هذه القدرة على 
التفكري وروؤية امل�ضتقبل و�ضعت اأ�ض�ض 

حتقيق النجاح.  رغم ان الن�ضبة الأكرب 
ملبيعات ال�ضركة لي�ضت من ح�ضة قطاع 

البابطين:
تقدم حلولها الريادية في 
قطاع الطاقة واإلتصاالت

صاحب تجربة كبيرة في قطاع الطاقة 
واألتصاالت، لم ُيقصر نشاطه على السعودية 
فحسب، بل تعداها إلى الخارج، فكانت شركته 

البابطين للطاقة واالتصاالت صاحبة الريادة في 
هذه المجال، ومبادرتها تهدف الى ازدهار المدن 

كما ترسم افكارها الذكية صورة مضيئة تلبي 
احتياجات السوق.

خاص Entrepreneur العربية

هناك الكثير من مشاريع 
الصيانة او االستبدال مما 

يبقينا منشغلين لكن بين 
خيار اتباع احدث االتجاهات في 

السوق أو القبول بحجم اعمال 
سنوي متدني لشركتنا فالخيار 

المناسب لنا هز مالصقة 
التغييرات ومتابعاتها.«

>>
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الت�ضالت اإل اأنه يف ازدهار.
كلفت �ضركة البابطني اململكة العربية 

ال�ضعودية بتزويد م�ضروع �ضندوق 
 universal ( اخلدمة ال�ضاملة

service fund ( مع هيئة الت�ضالت 

ال�ضعودية. مبوجب هذه املبادرة �ضتزود 
املدن ال�ضعودية ال�ضغريه وذات الن�ضبة 

ال�ضكانية املنخف�ضة ببنية حتتية 
ت�ضاعد ال�ضكان على التوا�ضل عرب 

�ضبكة الإنرتنت والهاتف.
تعلم �ضركات مثل زين و موبايلي 
وال�ضركة ال�ضعودية لالت�ضالت 

)STC( ان اأرباحهم ترتكز على املدن 
الكبرية ولي�ض من م�ضلحتهم تركيب 

بنية حتتية �ضخمة يف مدن يعي�ض فيها 
500 ن�ضمة فقط اما هيئة الت�ضالت 

فتلزم تلك ال�ضركات على اإن�ضاء البنية 
التحتية على اأ�ضا�ض اأنه يجب ح�ضن 

ا�ضتعمال اأرباح ال�ضركات لتعزيز 
م�ضاريع اأخرى هادفة. 

وختم من�ضور البابطني »انهم الآن يف 
املرحلة 11 من ا�ضل 15 وقمنا بت�ضنيع 

وت�ضليم 4000 هيكل ابراج منذ العام 
2011 حتى اليوم،  كلفة كل مرحلة 

هي 250 مليون ريال �ضعودي ون�ضبة 
الأبراج منها %20 اي 50 مليون ريال 

�ضعودي«
نتيجة افتتاح مكاتب لها يف الإمارات 

العربية املتحدة،�ضلطنة عمان، 
البحرين وقطر زودت واجنزت 

�ضركة البابطني عدة من�ضاآت مل�ضاريع 
�ضبكات ات�ضالت يف تلك البلدان. 
واأ�ضار البابطني » اأن كون ال�ضركة 

من اأوائل ال�ضركات التي مت تاأ�ضي�ضها 
للعمل يف هذا املجال عام 1993 بنت 

عالقات وطيدة جدًا مع �ضركات 
�ضبكات الت�ضالت يف اململكة والبلدان 

الأخرى. من �ضركة ات�ضالت، اإىل 
زين، موبايلي، اوريدو، فودافون، فيفا 

و�ضركات اخرى يف املنطقة. 
تلعب قدرة �ضركة البابطني على 

التكيف مع اأحوال ال�ضوق املتغرية دورا 
مهما يف ربح مناق�ضات وطلبات �ضراء.

 وا�ضار من�ضور البابطني«يف املا�ضي 

كان ي�ضتغرق بناء برج الت�ضالت 
�ضهرًا واحدًا مع الأخذ يف العتبار 

الت�ضميم ، ال�ضناعة ، الت�ضليم 
والإن�ضاء. اأما الآن في�ضتغرق يومًا 

واحدًا ولكنه برجا خمتلفًا« يف حني 
اأنه �ضابقا كانت اأ�ضا�ضات الربج 

النموذجية تن�ضاأ حتت الأر�ض فاليوم 

الجتاه هو اإن�ضاوؤها فوق الأر�ض. 
الإجناز ال�ضريع لالأبراج اأكرث كلفة 

ولكنه اأ�ضرع.
 واأ�ضاف » فيما م�ضى كان يتم احلفر 
لالإن�ضاء وحت�ضري املوقع ثم الت�ضنيع، 

البناء والت�ضييد الذي ي�ضتغرق من 
�ضهر اإىل �ضهر ون�ضف. اأما الآن يتم 

ت�ضنيع املخازن م�ضبقا حت�ضبًا للطلب 
على الأبراج التي ميكن تركيبها خالل 

يوم واحد. وبناء على مواقع امل�ضاريع 
والتوقعات ميكننا املخاطرة يف 

الت�ضنيع لتكون الأبراج جاهزة يف حال 
جهز الطلب عليها من قبل �ضركات 

�ضبكات الت�ضالت«.
36september 2017    entrepreneur

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



الت�ضالت اإل اأنه يف ازدهار.
كلفت �ضركة البابطني اململكة العربية 

ال�ضعودية بتزويد م�ضروع �ضندوق 
 universal ( اخلدمة ال�ضاملة

service fund ( مع هيئة الت�ضالت 

ال�ضعودية. مبوجب هذه املبادرة �ضتزود 
املدن ال�ضعودية ال�ضغريه وذات الن�ضبة 

ال�ضكانية املنخف�ضة ببنية حتتية 
ت�ضاعد ال�ضكان على التوا�ضل عرب 

�ضبكة الإنرتنت والهاتف.
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ايهاب فكري الرئي�س التنفيذي 
للمن�شة، ويف حديثه معنا �شدد على 

الروؤية اال�شرتاتيجية للمن�شة لي�س 
بكونها م�شروعًا جتاريًا، بل باعتبارها 

من�شة معرفية ت�شاركية وا�شعة 
االنت�شار تتيح للجميع التعرف على 

اآخر النظريات واملعارف ب�شهولة 

و�شرعة قيا�شيتني. ود. فكري هو 
باحث يف علم االإدارة، وميثل منوذجًا 
لريادي االأعمال الذي انطلق خماطرًا 

برتك عمله امل�شتقر ليوؤ�ش�س �شركته 
اجلديدة التي تعرب عن طموحات 
وروؤية تواكب م�شتقبل واجتاهات 

املعرفة اجلديدة. 

 الفرتة التجريبية للمن�شة حر�شت 
على التاأكد من كونها مبتكرة 

ومتطورة للتعلم والتطوير الذاتي 
عرب االإنرتنت و�شعى فيها موؤ�ش�شي 
املن�شة الإتاحة الفر�شة للم�شتخدم 

العربي للو�شول اىل خربات اأكرث 
من 10،000 من اأقوى املتخ�ش�شني 

واخلرباء واملعلمني العرب يف كافة 
املجاالت كاالإدارة، التكنولوجيا، 
الت�شميم والتطوير وغريها من 

كافة العلوم احلياتية. و�شوف تقدم 
من�شة »املنتور.نت« مكتبة من دورات 
الفيديو التدريبية احل�شرية وحوارات 

وكلمات فيديو م�شورة للخرباء 

واملتخ�ش�شني انطالًقا من دورها 
الرامي اإىل طرح حلول فريدة لتطوير 

املعرفة داخل املنطقة.
 يقول فكري:« ت�شمن املحتوى االويل 

الذي بداأت به املن�شة مرحلتها 
التجريبية م�شاركات من اأ�شطورة كرة 

القدم االأرجنتينية، دييجو اأرماندو 
مارادونا، والنجمة العربية هند 

�شربي، و رونالدو م�شحور املوؤ�ش�س 
امل�شارك والرئي�س التنفيذي ل�شركة 

�شوق دوت كوم ، و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ عبد العزيز النعيمي )ال�شيخ 
االأخ�شر(، و�شاحبة ال�شمو ال�شيخة 
نورة بنت خليفة اآل خليفة، واخلبري 

االإداري الدويل الدكتور خالد حبيب، 
ومدرب احلياة ال�شهري اأحمد االأعور، 

وجنم كرة القدم امل�شري حازم 
اإمام اإىل جانب العديد من املدربني 

واخلرباء الذين ميتلكون معرفة جمة 
و�شهرة وا�شعة يف جماالتهم«. 

وبعد عملية م�شنية الختيار اخلرباء 
الدوليني واالإقليميني الذين يغطون 

تتيح فرصة التعلم 
المرئي الذاتي عبر اإلنترنت 

قبل انطالقة almentor.net وفي الفترة التجريبية كان واضحًا للمؤسسين مدى الحاجة 
لوجود منصة عربية ألكترونية للتعلم ومتابعة أحدث االتجاهات العالمية في عالم المعرفة الجديدة، 

وبدا واضحًا أن وجود منصة عربية تتيح التواصل والتعليم المرئي والتعريف بأهم الشخصيات 
العلمية والشخصيات الريادية في مجالها ضرورة ملحة. 

خاص Entrepreneur العربية

المنتور. نت
تمتلك المنصة مخططات 

طموحة إليصال خبرات 
وتجارب األالف من الخبراء 

والمدربين العرب والعالميين 
للمجتمع العربي وأنشاء 

التجمع األكبر للتعلم الحر 
عبر األنترنت في منطقة 

الشرق األوسط.
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طيًفا وا�شًعا من ال�شناعات 
والتخ�ش�شات، اأطلقت مرحلة 

االختبار التجريبية من من�شة املنتور.
نت لتوفري املحتوى احل�شري الهادف 

للم�شاعدة يف تطوير قدرات االإن�شان 
العربي يف حياته املهنية وال�شخ�شية. 
 ي�شيف الدكتور فكري قائاًل: »نحن 

ملتزمون بتطوير معرفة اجلمهور 
العربي يف ربوع املنطقة، ولهذا ال�شبب 

نقدم حمتوى فيديو حتفيزي وغني 
باملعلومات باالإ�شافة اإىل دورات 

الفيديو التدريبية املدفوعة«.

انجاز المرحلة األولى 
للتمويل

ُي�شعى موؤ�ش�شوا من�شة املنتور .نت 
على تاأمني اال�شتمرارية القوية، ويف 

مرحلة قيا�شية ا�شتطاو تاأمني التمويل 
للمرحلة االأوىل، يقول فكري:«  يذكر 

اأن االهتمام بالقيمة امل�شتقبلية 
لل�شركة قد �شمح باإكمال جولة اأوىل 

ناجحة من التمويل يف الن�شف االأول 

من عام 2016 قبل بداية العمل 
الفعلي لل�شركة، كما تخو�س ال�شركة 

حالًيا مناق�شات مع امل�شتثمرين 
املحتملني احلري�شني على امل�شاركة 

يف اجلولة الثانية من التمويل.«.
ا  تتخذ من دبي مقًرا لها ومتتلك اأي�شً

مكتًبا تابًعا يف القاهرة، كما اأنها 
تخطط اإىل تو�شيع رقعة انت�شارها يف 
املنطقة عرب افتتاح مكاتب اأخرى يف 

العديد من البلدان، بغية امل�شاعدة 
يف ت�شهيل احل�شول على احللول 
التعليمية ملختلف �شعوب املنطقة.
انطالقا من اأهمية قطاع التعليم 

والتغريات اجلذرية التي ي�شهدها، 
يو�شح فكري بح�شب درا�شة من قبل 

»ري�شريت�س اأند ماركيت�س« بعنوان 

»التطلعات املتعلقة بحجم ال�شوق 
والطلب والفر�س والنمو يف جمال 

التعليم والتعلم االإلكرتوين يف منطقة 
ال�شرق االأو�شط لعام 2023-2016«، 

فاّن قيمة �شوق التعليم والتعلم 
االإلكرتوين يف املنطقة للعام 2016 

قّدرت بنحو اأكرث من 558 مليون 
دوالر اأمريكي، ومن املتوقع اأن تنمو 

بن�شبة 9،8 % خالل هذه الفرتة.
توؤدي املوؤ�ش�شات والهيئات التعليمية، 

اإىل جانب اال�شتثمارات احلكومية، 
دوًرا يف دفع عجلة منو هذا القطاع. 

ويرجع �شبب الرغبة يف احل�شول على 
التعلم االإلكرتوين اإىل انت�شار ال�شكان 
يف جميع اأنحاء املنطقة ممن يقطنون 

يف مناطق معزولة ذات اإمكانية 
و�شول حمدودة اإىل املوارد التعليمية.
يقول الدكتور فكري: »حتظى من�شة 

املنتور.نت مبكانة مثالية توؤهلها 
لتاأدية دور حيوي يف قطاع التعلم 

االإلكرتوين وتطوير قدرات االأفراد 

من خالل توفري اخلرباء عرب �شتى 
القطاعات اأمام جميع اأبناء املنطقة 

ممن يريدون حت�شني مهاراتهم. 
اأتوقع اأن متر ال�شركة مبراحل �شيقة 

وهي يف طريقها اىل النمو وتو�شيع 
نطاق خدماتها وبناء كوادرها من 

املدربني.«
وقد بداأت ال�شركة منذ وقت طويل 
يف تلقي طلبات الرت�شيح للخرباء 

واملتميزين الراغبني يف تو�شيل 
خرباتهم والتواجد على املن�شة 

كما بداأت يف تلقي طلبات الت�شجيل 
للراغبني يف جتربة من�شة املنتور يف 
مرحلتها التجريبية االأوىل من خالل 
 www.almentor.net موقع املن�شة

يتميز يقّدم موقع املنتور.نت  
almentor.net بتقدميه من�شة 

للتعلم االإلكرتوين املرئي عرب 
االإنرتنت، وتاأتي اأهمية املن�شة كونها 

حتت اإ�شراف خم�شة من املهنيني 
العرب البارزين الذين ي�شعون اإىل 

تزويد امل�شتخدمني العرب باملهارات 
االأ�شا�شية التي توؤهلهم للتقدم يف 
حياتهم املهنية وال�شخ�شية. وقد 

وظفت من�شة املنتور.نت العديد من 
اخلرباء يف جماالت املوارد الب�شرية، 
واالإدارة، واأمناط احلياة، والدراما، 

والريا�شة، واالأعمال التجارية، 
واالت�شال املوؤ�ش�شي، وو�شائل االإعالم 

الرقمية وغريها الكثري. ومتتلك 
املن�شة حالًيا مكتبة غنية ت�شم دورات 
الفيديو املدفوعة، اإىل جانب الكلمات 

امل�شورة التحفيزية املجانية. ولدى 
ال�شركة مكاتب يف دبي والقاهرة، 

ويجري فريق العمل املتخ�ش�س 
يف ال�شركة بتطوير حمتوى الفيديو 

للمن�شة.

للدكتور إيهاب 
فكري سلسلة من 
الحوارات المتلفزة 

التي تستقطب 
لليوم العدد الكبير 

من المشاهدين، 
والتي تتمحور 

حول مشروعه 
المجتمعي الذي 
بدأه في العام 
2008، والذي 

يقوم على فكرة 
تعريف اإلنسان 

العربي ب )ما 
ال َيَسع اإلنسان جهله*(. يقوم هذا المشروع على 

عشرة موضوعات رئيسة، تشكل المدخل األساسي 
لعلم وفن اإلدارة الحديثة، والتي ال تستقيم حياة 
اإلنسان الذي يعيش الحياة المدنية بدون التعرف 

عليها والتعاطي معها.
*الموضوعات العشرة لمشروع ما ال يسع اإلنسان 

جهله:
1.  المبادئ األولية

2.  الفرق بين - 16 مصطلح  

3.  تحديد األهداف 
4.  مهارات االتصال

5.  التخطيط الشخصي وإدارة الوقت
6.  حقيقة القيادة 
7.  العمل الجماعي

8.  حل المشكالت وإدارة األزمات
9.  تسويق األفكار

10.  إدارة التغيير
كما صدر له عدة كتب يعرض فيها نظرياته الخاصة 

ضمن مشروع )ما ال َيَسع اإلنسان جهله(، وتعد 
هذه اإلصدارات األعلى مبيعًاً  ضمن كتب اإلدارة 

المكتوبة باللغة العربية طبقًا لتقارير أكبر المكتبات 
في مصر )الشروق – الديوان – فيرجن ميجا ستورز – 
مكتبات أ(، كما تم تناولها بشكل مكثف واإلحتفاء 

بها إعالمياً  بواسطة أهم القنوات الفضائية 
والبرامج الحوارية في العالم العربي. وهذه الكتب 

هي:
1 - بين يدي أستاذي.. في فلسفة التفكير خارج 

الصندوق.
2 - 4 شارع النجاح.. في التخطيط الشخصي وفن 

إدارة الوقت
3 - أصحاب الكاريزما.. في نظرية القيادة .

4 - فن الكالم.. في مهارات التواصل وإدارة الحوار. 

خبرة طويلة تأسست الشركة على يد خمسة من الخبراء 
ورواد االعمال الذين تركوا وظائفهم المرموقة 

وأعمالهم الناجحة من أجل التفرغ إليجاد 
محتوى هادف جدير بالثقة وتوفير بيئة عربية 

للتعلم السهل.
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طيًفا وا�شًعا من ال�شناعات 
والتخ�ش�شات، اأطلقت مرحلة 

االختبار التجريبية من من�شة املنتور.
نت لتوفري املحتوى احل�شري الهادف 

للم�شاعدة يف تطوير قدرات االإن�شان 
العربي يف حياته املهنية وال�شخ�شية. 
 ي�شيف الدكتور فكري قائاًل: »نحن 

ملتزمون بتطوير معرفة اجلمهور 
العربي يف ربوع املنطقة، ولهذا ال�شبب 

نقدم حمتوى فيديو حتفيزي وغني 
باملعلومات باالإ�شافة اإىل دورات 

الفيديو التدريبية املدفوعة«.

انجاز المرحلة األولى 
للتمويل

ُي�شعى موؤ�ش�شوا من�شة املنتور .نت 
على تاأمني اال�شتمرارية القوية، ويف 

مرحلة قيا�شية ا�شتطاو تاأمني التمويل 
للمرحلة االأوىل، يقول فكري:«  يذكر 

اأن االهتمام بالقيمة امل�شتقبلية 
لل�شركة قد �شمح باإكمال جولة اأوىل 

ناجحة من التمويل يف الن�شف االأول 

من عام 2016 قبل بداية العمل 
الفعلي لل�شركة، كما تخو�س ال�شركة 

حالًيا مناق�شات مع امل�شتثمرين 
املحتملني احلري�شني على امل�شاركة 

يف اجلولة الثانية من التمويل.«.
ا  تتخذ من دبي مقًرا لها ومتتلك اأي�شً

مكتًبا تابًعا يف القاهرة، كما اأنها 
تخطط اإىل تو�شيع رقعة انت�شارها يف 
املنطقة عرب افتتاح مكاتب اأخرى يف 

العديد من البلدان، بغية امل�شاعدة 
يف ت�شهيل احل�شول على احللول 
التعليمية ملختلف �شعوب املنطقة.
انطالقا من اأهمية قطاع التعليم 

والتغريات اجلذرية التي ي�شهدها، 
يو�شح فكري بح�شب درا�شة من قبل 

»ري�شريت�س اأند ماركيت�س« بعنوان 

»التطلعات املتعلقة بحجم ال�شوق 
والطلب والفر�س والنمو يف جمال 

التعليم والتعلم االإلكرتوين يف منطقة 
ال�شرق االأو�شط لعام 2023-2016«، 

فاّن قيمة �شوق التعليم والتعلم 
االإلكرتوين يف املنطقة للعام 2016 

قّدرت بنحو اأكرث من 558 مليون 
دوالر اأمريكي، ومن املتوقع اأن تنمو 

بن�شبة 9،8 % خالل هذه الفرتة.
توؤدي املوؤ�ش�شات والهيئات التعليمية، 

اإىل جانب اال�شتثمارات احلكومية، 
دوًرا يف دفع عجلة منو هذا القطاع. 

ويرجع �شبب الرغبة يف احل�شول على 
التعلم االإلكرتوين اإىل انت�شار ال�شكان 
يف جميع اأنحاء املنطقة ممن يقطنون 

يف مناطق معزولة ذات اإمكانية 
و�شول حمدودة اإىل املوارد التعليمية.
يقول الدكتور فكري: »حتظى من�شة 

املنتور.نت مبكانة مثالية توؤهلها 
لتاأدية دور حيوي يف قطاع التعلم 

االإلكرتوين وتطوير قدرات االأفراد 

من خالل توفري اخلرباء عرب �شتى 
القطاعات اأمام جميع اأبناء املنطقة 

ممن يريدون حت�شني مهاراتهم. 
اأتوقع اأن متر ال�شركة مبراحل �شيقة 

وهي يف طريقها اىل النمو وتو�شيع 
نطاق خدماتها وبناء كوادرها من 

املدربني.«
وقد بداأت ال�شركة منذ وقت طويل 
يف تلقي طلبات الرت�شيح للخرباء 

واملتميزين الراغبني يف تو�شيل 
خرباتهم والتواجد على املن�شة 

كما بداأت يف تلقي طلبات الت�شجيل 
للراغبني يف جتربة من�شة املنتور يف 
مرحلتها التجريبية االأوىل من خالل 
 www.almentor.net موقع املن�شة

يتميز يقّدم موقع املنتور.نت  
almentor.net بتقدميه من�شة 

للتعلم االإلكرتوين املرئي عرب 
االإنرتنت، وتاأتي اأهمية املن�شة كونها 

حتت اإ�شراف خم�شة من املهنيني 
العرب البارزين الذين ي�شعون اإىل 

تزويد امل�شتخدمني العرب باملهارات 
االأ�شا�شية التي توؤهلهم للتقدم يف 
حياتهم املهنية وال�شخ�شية. وقد 

وظفت من�شة املنتور.نت العديد من 
اخلرباء يف جماالت املوارد الب�شرية، 
واالإدارة، واأمناط احلياة، والدراما، 

والريا�شة، واالأعمال التجارية، 
واالت�شال املوؤ�ش�شي، وو�شائل االإعالم 

الرقمية وغريها الكثري. ومتتلك 
املن�شة حالًيا مكتبة غنية ت�شم دورات 
الفيديو املدفوعة، اإىل جانب الكلمات 

امل�شورة التحفيزية املجانية. ولدى 
ال�شركة مكاتب يف دبي والقاهرة، 

ويجري فريق العمل املتخ�ش�س 
يف ال�شركة بتطوير حمتوى الفيديو 

للمن�شة.

للدكتور إيهاب 
فكري سلسلة من 
الحوارات المتلفزة 

التي تستقطب 
لليوم العدد الكبير 

من المشاهدين، 
والتي تتمحور 

حول مشروعه 
المجتمعي الذي 
بدأه في العام 
2008، والذي 

يقوم على فكرة 
تعريف اإلنسان 

العربي ب )ما 
ال َيَسع اإلنسان جهله*(. يقوم هذا المشروع على 

عشرة موضوعات رئيسة، تشكل المدخل األساسي 
لعلم وفن اإلدارة الحديثة، والتي ال تستقيم حياة 
اإلنسان الذي يعيش الحياة المدنية بدون التعرف 

عليها والتعاطي معها.
*الموضوعات العشرة لمشروع ما ال يسع اإلنسان 

جهله:
1.  المبادئ األولية

2.  الفرق بين - 16 مصطلح  

3.  تحديد األهداف 
4.  مهارات االتصال

5.  التخطيط الشخصي وإدارة الوقت
6.  حقيقة القيادة 
7.  العمل الجماعي

8.  حل المشكالت وإدارة األزمات
9.  تسويق األفكار

10.  إدارة التغيير
كما صدر له عدة كتب يعرض فيها نظرياته الخاصة 

ضمن مشروع )ما ال َيَسع اإلنسان جهله(، وتعد 
هذه اإلصدارات األعلى مبيعًاً  ضمن كتب اإلدارة 

المكتوبة باللغة العربية طبقًا لتقارير أكبر المكتبات 
في مصر )الشروق – الديوان – فيرجن ميجا ستورز – 
مكتبات أ(، كما تم تناولها بشكل مكثف واإلحتفاء 

بها إعالمياً  بواسطة أهم القنوات الفضائية 
والبرامج الحوارية في العالم العربي. وهذه الكتب 

هي:
1 - بين يدي أستاذي.. في فلسفة التفكير خارج 

الصندوق.
2 - 4 شارع النجاح.. في التخطيط الشخصي وفن 

إدارة الوقت
3 - أصحاب الكاريزما.. في نظرية القيادة .

4 - فن الكالم.. في مهارات التواصل وإدارة الحوار. 

خبرة طويلة تأسست الشركة على يد خمسة من الخبراء 
ورواد االعمال الذين تركوا وظائفهم المرموقة 

وأعمالهم الناجحة من أجل التفرغ إليجاد 
محتوى هادف جدير بالثقة وتوفير بيئة عربية 

للتعلم السهل.
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قرابة عامين تتنقلين فيهما من 
بلد أفريقي آلخر.. ماذا كانت 
توقعاتك عن القارة السمراء 

وماذا وجدت في أرض الواقع؟
كنت اأتوقع اأن اأنزل من الطائرة على 

الأحرا�س لأتعامل مع اأنا�س جهال بلغة 
الإ�شارة لكن احلقيقة اأنهم يتكلمون 

اللغة الإجنليزية اأف�شل من كثري 
من العرب. التعليم يف كينيا اأف�شل 
من كل الدول العربية وهو ما جعل 
الإجنليز يبحثون عن فر�س عمل 

حتى يلتحق اأبناوؤهم باملدار�س هناك. 
كينيا تتميز بالتعليم واخلربة. زامبيا 
فر�س العمل فيها مفتوحة ب�شكل كبري 

 Weواملراأة منتجة. املديرة التنفيذية لـ
Create يف زامبيا ت�شكن فيما ي�شبه 

الأر�س الزراعية تربي فيها الدجاج 
وتبيع البي�س رغم اأن راتبها جيد جدا. 

الن�شاء يف زامبيا ي�شبهن الن�شاء يف 
م�شر يف اخلم�شينات حني كان كل 

بيت يف حالة عمل يخبز وينتج. فيتنام 
اأي�شا كذلك. يعملون طوال اليوم 

وعندما يعودون للمنزل ي�شعون �شتاند 
ع�شري اأو قهوة اأمام منزلهم لل�شياح. 
البلد كلما طالها التلوث الغربي كلما 

ف�شدت. التواجد الغربي موجود يف 
كينيا اأكرث من زامبيا فثقافة العمل 
بدون ن�شب والإنتاج تال�شت هناك 

لكنها ل تزال حا�شرة يف زامبيا.
الثقافات عامة تختلف ففي فيتنام مثال 

النا�س »حريقة �شغل« اأما يف كمبوديا 
فالأجازات ال�شنوية 90 يوم بخالف الأجازة 

الأ�شبوعية. يعملون يف بيئة مريحة جدا ول 
يعرفون العمل حتت �شغط اأو يف وقت �شيق 

لهذا الفريق هناك تغري ثالث مرات يف 
�شنة واحدة قبل الو�شول لفريق قوي.

كيف تفتتحون مركزا جديدة لـ
We Create؟

 Weي�شتغرق افتتاح فرع جديد لـ
Create �شتة اأ�شهر على الأقل حتى 

يكون املركز جاهزا للت�شغيل من بعد 
انتهاء الزيارات يف البلد مع ال�شريك 

املحلي. بعد هذه املدة، تبحث ال�شركة 
بالتعاون مع املدير التنفيذي للفريق 

املحلي عن �شراكات مع متربعني 
ومنظمات اأهلية ورعاة فاملهم اأن 

ي�شتمر املركز يف عمله بعد مغادرتنا 
ويحقق ال�شتدامة دون العتماد علينا. 

�شركاوؤنا املحليون عادة يكونون ممن 
عملوا معنا يف Startup Cup لتنظيم 

فعاليات. اختيار ال�شريك التنفيذي 
املحلي مهم جدا لأنه يجب اأن يكون 
منط عمله ي�شبه منط عملنا كما اأنه 

يجب اأن يكون معروفا يف بلده وذا 

�شمعة جيدة.
باك�شتان �شريكنا فيها قوي جدا. يف 
زامبيا املركز حتول ملنظمة اأهلية يف 
نف�شه وال�شريك املحلي غادر واأ�شبح 

الفريق هو مالك املنظمة. ما مييز 
زامبيا هو اللتزام النابع من اأ�شباب 

دينية زي لإميانهم اأن ال�شيدات 
واأطفالهن ي�شتحقون و�شعا اأف�شل 

فالعمل بالن�شبة لهم لي�س جمرد 
وظيفة.

ما هي أكثر النماذج نجاحا حتى 
اآلن؟

زامبيا مثال ناجح جدا لبلد اأفريقي. 
ل يوجد فيها تقريبا ريادة اأعمال وهي 
اآمنة بعك�س كينيا مثال التي يكرث فيها 

الإجرام. عملنا يف زامبيا يف حارة 
تفتقر لالحتياجات الأ�شا�شية فاملياه 

We Create تخدم 
رائدات أعمال 
أفريقيا وآسيا

قرابة ثالثة أعوام عملت فيها Startup Cup وهي مسابقة دولية في 
 Griffin Works ريادة األعمال كبرت الحقًا إلى شركة غير ربحية باسم

 We Create على فتح خمسة مراكز نسائية لريادة األعمال تحت اسم ،
في باكستان وكينيا وفيتنام وزامبيا وكمبوديا وتخطط حاليًا لالنتشار في 
مخيمات الجئين عربية وأفريقية. المشروع الذي تموله الخارجية األمريكية 
يهدف لتحسين حياة النساء وتدريبهن على إدارة األعمال بدءًا من الفكرة 
وحتى خروج المنتج أو الخدمة للسوق والتوسع والنمو في مرحلة الحقة. 
حول هذا المشروع، حاورنا المصرية داليا السعيد، نائب الرئيس التنفيذي 

:Griffin Works لشركة
خاص: حنان سليمان

>>
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قرابة عامين تتنقلين فيهما من 
بلد أفريقي آلخر.. ماذا كانت 
توقعاتك عن القارة السمراء 

وماذا وجدت في أرض الواقع؟
كنت اأتوقع اأن اأنزل من الطائرة على 

الأحرا�س لأتعامل مع اأنا�س جهال بلغة 
الإ�شارة لكن احلقيقة اأنهم يتكلمون 

اللغة الإجنليزية اأف�شل من كثري 
من العرب. التعليم يف كينيا اأف�شل 
من كل الدول العربية وهو ما جعل 
الإجنليز يبحثون عن فر�س عمل 

حتى يلتحق اأبناوؤهم باملدار�س هناك. 
كينيا تتميز بالتعليم واخلربة. زامبيا 
فر�س العمل فيها مفتوحة ب�شكل كبري 

 Weواملراأة منتجة. املديرة التنفيذية لـ
Create يف زامبيا ت�شكن فيما ي�شبه 

الأر�س الزراعية تربي فيها الدجاج 
وتبيع البي�س رغم اأن راتبها جيد جدا. 

الن�شاء يف زامبيا ي�شبهن الن�شاء يف 
م�شر يف اخلم�شينات حني كان كل 

بيت يف حالة عمل يخبز وينتج. فيتنام 
اأي�شا كذلك. يعملون طوال اليوم 

وعندما يعودون للمنزل ي�شعون �شتاند 
ع�شري اأو قهوة اأمام منزلهم لل�شياح. 
البلد كلما طالها التلوث الغربي كلما 

ف�شدت. التواجد الغربي موجود يف 
كينيا اأكرث من زامبيا فثقافة العمل 
بدون ن�شب والإنتاج تال�شت هناك 

لكنها ل تزال حا�شرة يف زامبيا.
الثقافات عامة تختلف ففي فيتنام مثال 

النا�س »حريقة �شغل« اأما يف كمبوديا 
فالأجازات ال�شنوية 90 يوم بخالف الأجازة 

الأ�شبوعية. يعملون يف بيئة مريحة جدا ول 
يعرفون العمل حتت �شغط اأو يف وقت �شيق 

لهذا الفريق هناك تغري ثالث مرات يف 
�شنة واحدة قبل الو�شول لفريق قوي.

كيف تفتتحون مركزا جديدة لـ
We Create؟

 Weي�شتغرق افتتاح فرع جديد لـ
Create �شتة اأ�شهر على الأقل حتى 

يكون املركز جاهزا للت�شغيل من بعد 
انتهاء الزيارات يف البلد مع ال�شريك 

املحلي. بعد هذه املدة، تبحث ال�شركة 
بالتعاون مع املدير التنفيذي للفريق 

املحلي عن �شراكات مع متربعني 
ومنظمات اأهلية ورعاة فاملهم اأن 

ي�شتمر املركز يف عمله بعد مغادرتنا 
ويحقق ال�شتدامة دون العتماد علينا. 

�شركاوؤنا املحليون عادة يكونون ممن 
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 We Create على فتح خمسة مراكز نسائية لريادة األعمال تحت اسم ،
في باكستان وكينيا وفيتنام وزامبيا وكمبوديا وتخطط حاليًا لالنتشار في 
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:Griffin Works لشركة
خاص: حنان سليمان
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والكهرباء مثال متوفرة بو�شالت 
م�شروقة لكن جمل�س البلدية كان 

متعاونا معنا لأق�شى درجة فاملنطقة 
احتياجاتها كثرية. اأعطونا مبنى 

اجتماعي مهجور باملجان نعمل منه 
ملدة ثالث �شنوات واملوقع كان جيدا 
اإذ ي�شهل الو�شول اإليه باملوا�شالت. 

يف اليوم التايل لالفتتاح، ذهبنا للمقر 
فوجدنا �شفا من الن�شاء حوايل 540 
�شيدة قدموا ببا�شات بعد اأن �شمعوا 

من اجلريان عنا. هوؤلء جاءوا للتعلم 
وفقط. جهات كثرية اأرادت دعمنا يف 

زامبيا لأن املركز هو املكان الوحيد 
الذي يقدم دعما مل�شروعات �شغرية 

ومتو�شطة وتديره ن�شاء.
دربنا حتى الآن 3400 امراأة ودعمنا 

اأكرث من 800 عمل جتاري ووفرنا نحو 
األف وظيفة مبا فيها وظائف حرة. 
�شركتنا هي الوحيدة التي تعمل يف 

جمال ريادة الأعمال هناك بعك�س 
كينيا مثال التي تن�شط فيها منظمات 

دولية و�شركات الت�شالت والبنوك 
وم�شاحات العمل امل�شرتكة باملجال 
نف�شه. كينيا غالية جدا يف الإن�شاء 

وفيتنام رخي�شة يف تكاليف الت�شغيل.

ما هي أنواع التدريبات 
المقدمة؟

تدريبات متخ�ش�شة يف البيزن�س 
واإدارة الأعمال لت�شهيل تعليم ريادة 

اأعمال وكيفية اإطالق م�شروع من 
جمرد فكرة لل�شوق اأو تطوير العمل 

نف�شه لالأعمال القائمة بالفعل 
والتو�شع والنمو والنتقال ملرحلة اأخرى 

وم�شاعدتهم يف فر�س ال�شتثمار. املواد 
التعليمية ت�شهل التعليم على الن�شاء 

الالئي ميثلن %70 من امل�شتفيدين من 
خلفيات تعليمية واجتماعية خمتلفة 

وحتى منهم من ل تعرف القراءة 
والكتابة.

هناك اأي�شا تدريبات ملواجهة العنف 
على اأ�شا�س النوع الجتماعي لأنه 

منت�شر ويوؤثر �شلبا على عمل الن�شاء 
يف اأفريقيا. يف زامبيا مثال 68% 

من الن�شاء تعر�شوا لعنف ب�شكل من 
الأ�شكال يف مرحلة ما يف حياتهم. هذه 

التدريبات تعلمهن كيفية الت�شرف 
وطرق العالج النف�شي حتى ل تتاأثر 
حياتهن العملية واأي�شا كيفية تربية 

الأبناء يف ظل مناخ اأ�شري م�شطرب 
حتى ل يكونوا مثل اآبائهم عند الكرب. 

هناك اأي�شا منظمات اأخرى تتعامل مع 
الأزواج لتخاطب نف�شياتهم وعقولهم 

بحيث تكتمل املنظومة. نحن نخلق اأول 

ميزانية كل مركز من 600 ألف - مليون و 200 ألف 
دوالر ويحتاج قرابة 18 شهرا لتحقيق االستدامة
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جيل من املدربني �شيقومون بتدريب 
اآخرين بعد ذلك ليزداد العدد.

كيف تتحقق االستدامة المالية 
لهذه المراكز؟

ترتاوح ميزانية كل مركز لتحقيق 
ال�شتدامة بني 600 األف - مليون و200 

األف دولر اأما املدة فهي 18 �شهرا 
تقريبا. يف بع�س الدول، �شمت مراكز 
We Create م�شاحات عمل م�شرتكة 

وم�شاحات لتنظيم الفعاليات وح�شانات 
لالأطفال كلها كم�شروعات تدر دخال 

للمركز واأي�شا كنوع من الأمان لل�شيدات 
�شاحبات الأعمال لالطمئنان على 

اأبنائهن اأثناء التدريب والعمل. اأحيانا 
هذه الأفكار ل ت�شلح لبع�س الدول 

فزامبيا مثال مل تنجح فيها م�شاحة 
العمل امل�شرتكة اإذ ما زال املفهوم مبكرا 

عليها. اأما كينيا وعلى رغم انت�شار 
الف�شاد اإل اأنها جنحت فيها م�شاحة 

العمل امل�شرتكة فلديهم م�شاحة 2 فدان 
يتم تاأجريها لفعاليات خمتلفة.

منظمات اأخرى تتطلب موا�شفات 
معينة ولها نظم متويلية خمتلفة تنفذ 

برامج احت�شان اأي�شا داخل مراكز 
We Create. حاليا هناك برامج 

احت�شان يف باك�شتان وكينيا اأما زامبيا 
ففي الطريق.

ناأمل اأي�شا يف بناء �شوق لكل منتجات 
�شيدات We Create. لدينا ات�شالت 
بامل�شتوردين الرئي�شيني يف اأمريكا مثل 
kmart وغريهم عن طريق اخلارجية 

الأمريكية ممن ي�شتوردون احلرف اليدوية 
واملحا�شيل من خارج البالد. املجال 

الزراعي هو الأول يف اأفريقيا والأزياء 
ت�شتهر بها كينيا وباك�شتان باملن�شوجات 

بالإ�شافة للتقنيات، لكن ما زال الأمر 
بحاجة اإىل متويل وفريق عمل م�شتقل.

نحن نعترب We Create �شركة نا�شئة 
يف نف�شها تتطور بالتجربة العملية مع 

الأخذ يف العتبار اأن طريقة العمل 
والتعامل مع الرواد وطبيعة الربامج 

والأن�شطة تختلف من دولة لأخرى.

هل لديكم خطط للعمل في 
الشرق األوسط؟

نرغب يف النت�شار يف ال�شرق الأو�شط. 
حاليا ن�شعى لإيجاد متربع يف م�شر 

وكذلك الو�شع يف اأي بلد نرغب يف 
العمل فيه ثم نختار ال�شريك التنفيذي 

املحلي. نحلم اأي�شا بفتح مركز يف 
خميم الزعرتي لالجئني بني الأردن 

وتركيا الذي حتول ملا ي�شبه املدينة 
ي�شم اأعمال كثرية واأي�شا يعاين من 

ارتفاع ن�شب الغت�شاب والتحر�س عالية 
والن�شاء هناك بحاجة حلياة اأف�شل.

نفكر اأي�شا بنقل جتارب رائدة لهذا 
املخيم فلدينا رائدة اأعمال يف كينيا 

تقوم بزرع البطاط�س يف اأجولة مليئة 
بالرمل باإحدى احلارات اخلطرة. 

نعمل اأي�شا مع قائد قبيلة يف مع�شكر 
لالجئني بني زامبيا والكونغو على 

احلدود لفتح مركز هناك قبل نهاية 
العام احلايل.

نرغب في االنتشار في الشرق 
األوسط. حاليا نسعى إليجاد 

متبرع في مصر وكذلك 
الوضع في أي بلد نرغب في 

العمل فيه ثم نختار الشريك 
التنفيذي المحلي. 
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 ،PESTEL ما هو تحليل
وكيف يؤثر 

على االستثمارات؟
تحليل »بيستل« PESTEL هي أداة تحليل ُتستخدم لتحديد القوى الخارجية الكلية التي تؤثر 
على المنظمة، والعوامل الخارجية التي قد تتغير في المستقبل، من أجل استغالل هذه التغييرات 

كفرص، أو إيجاد حلول للتهديدات المحتملة بشكل أفضل من المنافسين.
خاص Entrepreneur العربية

وميكن �لو�سول �إليها ب�سهولة و�سرعة 
وبتكلفة منخف�سة. 

وقد ت�ستغرق عملية ��ستخد�م هذه 
�لأد�ة يف �ملرة �لأوىل وقًتا �أطول، وقد 

ي�ساأل �ملبتدىء نف�سه عن �لتغيري�ت 
�لتي ميكن �أن حتدث على م�ستوى 

�ل�سيا�سة و�لقت�ساد و�ملجتمع 
و�لتكنولوجيا، ورمبا على م�ستوى �لبيئة 

و�لقانون.
و�إ�سافة �إىل �لتحليلني �ل�سابقني هناك 

 ،« STEEPLED« أد�ة حتليل ُت�سمى�
وهي �أد�ة ُت�ستخدم كل �لعو�مل �ل�سابقة 

وُي�ساف عليهم �لعو�مل �لأخالقية 
و�لدميوغر�فية.

وتتمثل �أهمية حتليل PESTEL يف �أنها 
تعترب �أد�ة هامة فيما يتعلق باتخاذ 

قر�رت �ل�ستثمار �لكربى، �إذ عادة ما 
تهتم �جلهات �ل�ستثمارية بالإطالع 

على حتليل PESTEL للدولة و�لقطاع 
�لتي ترغب يف �ل�ستثمار فيه، قبل �أن 

تتخذ قر�ًر�.
وفيما يلي، ن�سرد تف�سياًل ملا يجب �أن 
يندرج حتت كل فئة من تلك �لعو�مل.

العوامل السياسية: 
حتدد مدى تاأثري �حلكومة و�سيا�ستها 

على منظمة معينة وت�سمل:
- �ل�ستقر�ر �حلكومي و�لتغيري�ت 

�ملُحتملة.
- �لبريوقر�طية.

- م�ستويات �لف�ساد.
- �ل�سيا�سة �ل�سريبية )�ملعدلت 

و�حلو�فز(.
- حرية �ل�سحافة.

- �لقو�نني �لتنظيمية، �أو رفع 
�لقيود �حلكومية.

- �سبط �لن�ساط �لتجاري.
- قيود على �ل�ستري�د )�جلودة 

و�لكمية(.
- �لر�سوم �جلمركية.

- تنظيم �ملناف�سة.
- م�ساركة �حلكومة يف �لتفاقات 

و�لحتاد�ت �لعمالية.
- �لقانون �لبيئي.

- قانون �لتعليم.
- قانون مكافحة �لحتكار.

- قانون �لتمييز.
- قانون �مللكية �لفكرية وحقوق 

�لطبع و�لن�سر.
- حماية �مل�ستهلك و�لتجارة 

�لإلكرتونية.
- قانون �لتوظيف.

- قانون �ل�سحة و�ل�سالمة.
- قانون حماية �لبيانات.

- قو�نني حماية �لبيئة من �لتلوث.

العوامل االقتصادية: 
توؤثر هذه �لعو�مل على �لقت�ساد، 

مبا يوؤثر ب�سكل مبا�سر على �ملنظمة 
وت�سمل:-

- معدلت �لنمو.
- معدل �لت�سخم.
- �أ�سعار �لفائدة.
- �سعر �ل�سرف.
- معدل �لبطالة.

- تكاليف �لعمالة.
- �لت�سنيف �لئتماين.

- تدفقات �لتجارة و�أمناطها.
- �لقوة �ل�سر�ئية للم�ستهلكني.

- �ل�سيا�سات �لنقدية.
- �ل�سيا�سات �ملالية.

- تقلبات �لأ�سعار.
- �جتاهات �سوق �لأ�سهم.

- �لطق�س.
- تغري �ملناخ.

العوامل االجتماعية 
والثقافية: 

تركز على �لبيئة �لجتماعية، 
و�لجتاهات، مما ي�ساعد على فهم 

�حتياجات �لعمالء وت�سمل:-
- �لوعي �ل�سحي.
- م�ستوى �لتعليم.

- �ملو�قف جتاه �ل�سلع و�خلدمات 
�مل�ستوردة.

- �ملو�قف جتاه �لعمل، �لرتفيه، 
�ملهنة و�لتقاعد.

- �ملو�قف جتاه �لدخار 

و�ل�ستثمار.
- �لتاأكيد على �ل�سالمة.

- �أمناط �حلياة.
- عاد�ت �ل�سر�ء.

- �لدين و�ملعتقد�ت.
- �ملو�قف جتاه �ملنتجات 

�لإيكولوجية.
- �ملو�قف جتاه �لطاقة �ملتجددة 

ودعمها.
- معدل �لنمو �ل�سكاين.

- معدلت �لهجرة.
- توزيع �ل�سكان ح�سب �لأعمار 

ومتو�سط �لعمر �ملتوقع.
- توزيع �ل�سكان ح�سب �جلن�س.
- متو�سط م�ستوى �لدخل �ملتاح.

- �لطبقات �لجتماعية.

- حجم �لأ�سرة وبنيتها.
- �لأقليات.

العوامل التقنية: 
تركز على معدل �لبتكار �لتكنولوجي 
�لذي ميكن �أن يوؤثر على �ل�سناعة �أو 

�ل�سوق وت�سمل:
- م�ستوى �لبنية �لتحتية �لأ�سا�سية.

- معدل �لتغري �لتكنولوجي.
- �لإنفاق على �لبحث و�لتطوير.

- �حلو�فز �لتكنولوجية.
- �لت�سريعات �ملتعلقة 

بالتكنولوجيا.
- م�ستوى �لتكنولوجيا يف �ل�سناعة 

�لتي تعمل بها �ل�سركة.
- �لبنية �لتحتية لالت�سالت.

- �إمكانية �لو�سول �إىل �أحدث 
�لتقنيات.

- �لبنية �لتحتية لالإنرتنت 
وعمليات �لخرت�ق �لتكنولوجي.

العوامل البيئية: 
تتعلق بتاأثري �لبيئة �ملحيطة وتاأثري 

�جلو�نب �لإيكولوجية وت�سمل:
- �لطق�س.

- تغري �ملناخ.
- قو�نني حماية �لبيئة من �لتلوث.

- معدلت تلوث �لهو�ء و�ملاء.

- �إعادة �لتدوير.
- �إد�رة �ملخلفات.

- �ملو�قف جتاه �ملنتجات 
�لإيكولوجية.

- �لأنو�ع �ملهددة بالإنقر��س.
- �ملو�قف جتاه �لطاقة �ملتجددة 

ودعمها.
- حماية �لبيانات.

العوامل القانونية: 
ينبغي على �ملنظمة �أن تفهم 

�لأ�سياء �لقانونية يف �ل�سناعة 
�لتي تعمل بها، و�أن تكون على علم 

بالتغيري�ت �لت�سريعية وتاأثريها 
على �لعمليات �لتجارية، وت�سمل 

هذه �لعو�مل:-
- قانون مكافحة �لحتكار.

- قانون �لتمييز.
- قانون �مللكية �لفكرية وحقوق 

�لطبع و�لن�سر.
- حماية �مل�ستهلك و�لتجارة 

�لإلكرتونية.
- قانون �لتوظيف.

- قانون �ل�سحة و�ل�سالمة.
�لعو�مل �لأخالقية: 

 - �أخالقيات �لإعالن وطرق �لبيع؟
- معايري �ملحا�سبة و�لإد�رة 

و�لت�سويق �ملقبولة.
- �ملوقف جتاه �لتزوير و�نتهاك 

بر�ء�ت �لخرت�ع.
- ممار�سات �لتوظيف �لأخالقية 

ومعايري �لتوظيف )عدم ��ستخد�م 
�لأطفال لإنتاج �ل�سلع(.

العوامل الديموغرافية:
- معدل �لنمو �ل�سكاين.

- معدلت �لهجرة.
- توزيع �ل�سكان ح�سب �لعمر 

ومتو�سط �لعمر �ملتوقع.
- توزيع �ل�سكان ح�سب �جلن�س.
- متو�سط م�ستوى �لدخل �ملتاح.

- �لطبقات �لإجتماعية.

- حجم �لأ�سرة وبنيتها.
- �لأقليات.

وتاأتي كلمة »PEST« �خت�ساًر�، وهي �لأحرف �لأوىل 
للعو�مل �لأ�سا�سية �ملوؤثرة على �لقت�ساد �لكلي للدول، 

 ،Economics لقت�ساد� ،Politics وهي: �ل�سيا�سة
�ملجتمع Social، �لتقنية Technology، بينما يف 

م�سطلح )PESTEL( ُي�ساف معيارين �آخرين هما 
�لبيئة Environment، و�لقو�نني Law. و�أحياًنا ي�سم 

 »PEST « لبع�س هذين �ملحورين حتت حماور �لـ�
�لأربعة.

ومن �أجل �إجر�ء حتليل �لـ »PESTEL« يتعني على 
�ملديرين و�روؤ�ساء �لتنفيذيني جمع �أكرب قدر من 

�ملعلومات حول �لبيئة �خلارجية لل�سركة.
وقد �سارت معظم �ملعلومات متو�فرة على �لإنرتنت، 
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 ،PESTEL ما هو تحليل
وكيف يؤثر 

على االستثمارات؟
تحليل »بيستل« PESTEL هي أداة تحليل ُتستخدم لتحديد القوى الخارجية الكلية التي تؤثر 
على المنظمة، والعوامل الخارجية التي قد تتغير في المستقبل، من أجل استغالل هذه التغييرات 

كفرص، أو إيجاد حلول للتهديدات المحتملة بشكل أفضل من المنافسين.
خاص Entrepreneur العربية

وميكن �لو�سول �إليها ب�سهولة و�سرعة 
وبتكلفة منخف�سة. 

وقد ت�ستغرق عملية ��ستخد�م هذه 
�لأد�ة يف �ملرة �لأوىل وقًتا �أطول، وقد 

ي�ساأل �ملبتدىء نف�سه عن �لتغيري�ت 
�لتي ميكن �أن حتدث على م�ستوى 

�ل�سيا�سة و�لقت�ساد و�ملجتمع 
و�لتكنولوجيا، ورمبا على م�ستوى �لبيئة 

و�لقانون.
و�إ�سافة �إىل �لتحليلني �ل�سابقني هناك 

 ،« STEEPLED« أد�ة حتليل ُت�سمى�
وهي �أد�ة ُت�ستخدم كل �لعو�مل �ل�سابقة 

وُي�ساف عليهم �لعو�مل �لأخالقية 
و�لدميوغر�فية.

وتتمثل �أهمية حتليل PESTEL يف �أنها 
تعترب �أد�ة هامة فيما يتعلق باتخاذ 

قر�رت �ل�ستثمار �لكربى، �إذ عادة ما 
تهتم �جلهات �ل�ستثمارية بالإطالع 

على حتليل PESTEL للدولة و�لقطاع 
�لتي ترغب يف �ل�ستثمار فيه، قبل �أن 

تتخذ قر�ًر�.
وفيما يلي، ن�سرد تف�سياًل ملا يجب �أن 
يندرج حتت كل فئة من تلك �لعو�مل.

العوامل السياسية: 
حتدد مدى تاأثري �حلكومة و�سيا�ستها 

على منظمة معينة وت�سمل:
- �ل�ستقر�ر �حلكومي و�لتغيري�ت 

�ملُحتملة.
- �لبريوقر�طية.

- م�ستويات �لف�ساد.
- �ل�سيا�سة �ل�سريبية )�ملعدلت 

و�حلو�فز(.
- حرية �ل�سحافة.

- �لقو�نني �لتنظيمية، �أو رفع 
�لقيود �حلكومية.

- �سبط �لن�ساط �لتجاري.
- قيود على �ل�ستري�د )�جلودة 

و�لكمية(.
- �لر�سوم �جلمركية.

- تنظيم �ملناف�سة.
- م�ساركة �حلكومة يف �لتفاقات 

و�لحتاد�ت �لعمالية.
- �لقانون �لبيئي.

- قانون �لتعليم.
- قانون مكافحة �لحتكار.

- قانون �لتمييز.
- قانون �مللكية �لفكرية وحقوق 

�لطبع و�لن�سر.
- حماية �مل�ستهلك و�لتجارة 

�لإلكرتونية.
- قانون �لتوظيف.

- قانون �ل�سحة و�ل�سالمة.
- قانون حماية �لبيانات.

- قو�نني حماية �لبيئة من �لتلوث.

العوامل االقتصادية: 
توؤثر هذه �لعو�مل على �لقت�ساد، 

مبا يوؤثر ب�سكل مبا�سر على �ملنظمة 
وت�سمل:-

- معدلت �لنمو.
- معدل �لت�سخم.
- �أ�سعار �لفائدة.
- �سعر �ل�سرف.
- معدل �لبطالة.

- تكاليف �لعمالة.
- �لت�سنيف �لئتماين.

- تدفقات �لتجارة و�أمناطها.
- �لقوة �ل�سر�ئية للم�ستهلكني.

- �ل�سيا�سات �لنقدية.
- �ل�سيا�سات �ملالية.

- تقلبات �لأ�سعار.
- �جتاهات �سوق �لأ�سهم.

- �لطق�س.
- تغري �ملناخ.

العوامل االجتماعية 
والثقافية: 

تركز على �لبيئة �لجتماعية، 
و�لجتاهات، مما ي�ساعد على فهم 

�حتياجات �لعمالء وت�سمل:-
- �لوعي �ل�سحي.
- م�ستوى �لتعليم.

- �ملو�قف جتاه �ل�سلع و�خلدمات 
�مل�ستوردة.

- �ملو�قف جتاه �لعمل، �لرتفيه، 
�ملهنة و�لتقاعد.

- �ملو�قف جتاه �لدخار 

و�ل�ستثمار.
- �لتاأكيد على �ل�سالمة.

- �أمناط �حلياة.
- عاد�ت �ل�سر�ء.

- �لدين و�ملعتقد�ت.
- �ملو�قف جتاه �ملنتجات 

�لإيكولوجية.
- �ملو�قف جتاه �لطاقة �ملتجددة 

ودعمها.
- معدل �لنمو �ل�سكاين.

- معدلت �لهجرة.
- توزيع �ل�سكان ح�سب �لأعمار 

ومتو�سط �لعمر �ملتوقع.
- توزيع �ل�سكان ح�سب �جلن�س.
- متو�سط م�ستوى �لدخل �ملتاح.

- �لطبقات �لجتماعية.

- حجم �لأ�سرة وبنيتها.
- �لأقليات.

العوامل التقنية: 
تركز على معدل �لبتكار �لتكنولوجي 
�لذي ميكن �أن يوؤثر على �ل�سناعة �أو 

�ل�سوق وت�سمل:
- م�ستوى �لبنية �لتحتية �لأ�سا�سية.

- معدل �لتغري �لتكنولوجي.
- �لإنفاق على �لبحث و�لتطوير.

- �حلو�فز �لتكنولوجية.
- �لت�سريعات �ملتعلقة 

بالتكنولوجيا.
- م�ستوى �لتكنولوجيا يف �ل�سناعة 

�لتي تعمل بها �ل�سركة.
- �لبنية �لتحتية لالت�سالت.

- �إمكانية �لو�سول �إىل �أحدث 
�لتقنيات.

- �لبنية �لتحتية لالإنرتنت 
وعمليات �لخرت�ق �لتكنولوجي.

العوامل البيئية: 
تتعلق بتاأثري �لبيئة �ملحيطة وتاأثري 

�جلو�نب �لإيكولوجية وت�سمل:
- �لطق�س.

- تغري �ملناخ.
- قو�نني حماية �لبيئة من �لتلوث.

- معدلت تلوث �لهو�ء و�ملاء.

- �إعادة �لتدوير.
- �إد�رة �ملخلفات.

- �ملو�قف جتاه �ملنتجات 
�لإيكولوجية.

- �لأنو�ع �ملهددة بالإنقر��س.
- �ملو�قف جتاه �لطاقة �ملتجددة 

ودعمها.
- حماية �لبيانات.

العوامل القانونية: 
ينبغي على �ملنظمة �أن تفهم 

�لأ�سياء �لقانونية يف �ل�سناعة 
�لتي تعمل بها، و�أن تكون على علم 

بالتغيري�ت �لت�سريعية وتاأثريها 
على �لعمليات �لتجارية، وت�سمل 

هذه �لعو�مل:-
- قانون مكافحة �لحتكار.

- قانون �لتمييز.
- قانون �مللكية �لفكرية وحقوق 

�لطبع و�لن�سر.
- حماية �مل�ستهلك و�لتجارة 

�لإلكرتونية.
- قانون �لتوظيف.

- قانون �ل�سحة و�ل�سالمة.
�لعو�مل �لأخالقية: 

 - �أخالقيات �لإعالن وطرق �لبيع؟
- معايري �ملحا�سبة و�لإد�رة 

و�لت�سويق �ملقبولة.
- �ملوقف جتاه �لتزوير و�نتهاك 

بر�ء�ت �لخرت�ع.
- ممار�سات �لتوظيف �لأخالقية 

ومعايري �لتوظيف )عدم ��ستخد�م 
�لأطفال لإنتاج �ل�سلع(.

العوامل الديموغرافية:
- معدل �لنمو �ل�سكاين.

- معدلت �لهجرة.
- توزيع �ل�سكان ح�سب �لعمر 

ومتو�سط �لعمر �ملتوقع.
- توزيع �ل�سكان ح�سب �جلن�س.
- متو�سط م�ستوى �لدخل �ملتاح.

- �لطبقات �لإجتماعية.

- حجم �لأ�سرة وبنيتها.
- �لأقليات.

وتاأتي كلمة »PEST« �خت�ساًر�، وهي �لأحرف �لأوىل 
للعو�مل �لأ�سا�سية �ملوؤثرة على �لقت�ساد �لكلي للدول، 

 ،Economics لقت�ساد� ،Politics وهي: �ل�سيا�سة
�ملجتمع Social، �لتقنية Technology، بينما يف 

م�سطلح )PESTEL( ُي�ساف معيارين �آخرين هما 
�لبيئة Environment، و�لقو�نني Law. و�أحياًنا ي�سم 

 »PEST « لبع�س هذين �ملحورين حتت حماور �لـ�
�لأربعة.

ومن �أجل �إجر�ء حتليل �لـ »PESTEL« يتعني على 
�ملديرين و�روؤ�ساء �لتنفيذيني جمع �أكرب قدر من 

�ملعلومات حول �لبيئة �خلارجية لل�سركة.
وقد �سارت معظم �ملعلومات متو�فرة على �لإنرتنت، 
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�شبعة �شركات دخلت الدفعة الأوىل 
لربنامج ت�شريع الأعمال الذي يعد الأول 
من نوعه يف تون�س التي ت�شم العديد من 
حا�شنات الأعمال ولي�س امل�شرعات. عن 
هذه ال�شركات وجمالها وعن مناخ ريادة 

الأعمال يف تون�س، حاورنا يحيى حوري 
املدير العام ملكتب فالت6لبز تون�س:

كيف كانت استعدادات الجولة 
األولى لمسرعة األعمال؟

تقدمت 250 �شركة اخرتنا منها 
خم�شني ملقابالت ثم اخرتنا ع�شرين 

فازوا مبع�شكر تدريبي ملدة اأربعة اأيام 
اخرتنا منهم �شبعة جلولتنا الأوىل. 

ال�شركات ال�شبع تعمل يف جمالت 
التجارة الإليكرتونية واملالب�س امل�شتعملة 

والتعليم املتطور تكنولوجيا لتعليم 
العرب خارج املنطقة العربية لغتهم 

الأم بالإ�شافة للطاقة والوج�شتيات 
حيث خدمات التوزيع والتو�شيل 

والتعقب الرقمي والطب التكنولوجي 
لتعزيز اكت�شاف الأمرا�س عن طريق 

اخلوارزميات وتكنولوجيا الطريان. هذه 
ال�شركات حتظى بدعم بقيمة ت�شل اإىل 

40 األف دولر ن�شفه نقدا والن�شف 

الآخر يف �شكل خدمات خمتلفة على 
مدار اأربعة اأ�شهر مقابل ح�شة 10-

%15 يف ال�شركة. هذه ال�شركات تتخرج 

من م�شرعة الأعمال منت�شف نوفمرب 
حني يقام يوم للعرو�س اأمام امل�شتثمرين 
ومن ينجح منهم يف جذب م�شتثمر اآخر 

فلدينا �شندوق للتمويل ي�شتثمر بنف�س 
القيمة التي �شيدفعها امل�شتثمر اجلديد 

من 100-600 األف دولر. هذا النموذج 
من الmatching fund غري موجود يف 

تون�س حاليا اإل عندنا وبه ن�شعى مللء 

فجوة ال�شتثمار بني ال�شندوق التون�شي 
الأمريكي الذي يقدم ا�شتثمارات ت�شل 

لن�شف مليون دولر وبني برنامج 
م�شرعة الأعمال الذي يقدم 20 األف 

دولر يف ظل قلة امل�شتثمرين املالئكيني 
يف تون�س.

ما هي معايير اختيار الشركات 
الفائزة بدعم مسرعة األعمال؟
ثالثة معايري الأول نحن ناأخذ ال�شركة 

يف مرحلة النموذج الأويل ولي�س يف 
مرحلة الفكرة. والثاين اأن يكون ثبت 

اهتمام يف ال�شوق باملنتج الذي مت 
طرحه بالفعل اأو بيعه اأو مت حتميله اذا 
كان منتجا اإليكرتونيا. يجب اأي�شا اأن 
تكون هناك خطة للتو�شع عربيا خارج 

تون�س اأو اأوروبيا لأن ال�شوق �شغري هنا. 
واملعيار الثالث والأخري هو الفريق 

نف�شه الذي يقف وراء امل�شروع وجودة 
اأفكاره ومدى التزامه وتعاونهم �شويا 
فنحن ن�شتثمر يف الأفراد ولي�س فقط 

يف الأفكار لهذا ل نقبل �شباب جامعي 
لأن جزءا كبريا من وقتهم خم�ش�س 

للدرا�شة ول نقبل اأفرادا لديهم وظائف 
دوام كامل اأو موؤ�ش�شني اأفراد دون 

�شركاء فال�شراكة يف التاأ�شي�س تعني 
اقت�شام اخلطر.

ما هي التحديات التي تواجه 
المنظومة الريادية في تونس؟

التحدي الأكرب هو التمويل الأجنبي 
فهناك الكثري من القيود عليه ب�شبب 

عدم الرغبة يف خروج العملة، فلو جاء 
م�شتثمر اأجنبي لتون�س وكانت له اأعمال 

وا�شتثمارات فاإنه ي�شعب عليه اأخذ 
اأمواله اإىل اخلارج بعد فرتة. الأمر لي�س 

مدير فالت 6 البز تونس:
 السوق صغير وعلى الرياديين 

االنتشار في أوروبا وأفريقيا 
بدأ مسرع األعمال فالت6 البز تونس عمله في 2016 لكنه استغرق وقتًا طوياًل في اجراءات 

التأسيس ولم يقم بنشاط فعلي إال في مارس الماضي حين نظم 20 جلسة معلوماتية في 
مساحات عمل مشترك ومراكز تكنولوجية بخمس مدن تونسية قبل إطالق الجولة األولى التي 

تستمر أربعة أشهر. وتعد تونس هي المحطة الرابعة لمسرع األعمال المصري المنشأ فهي ظهرت 
بعد القاهرة وجدة وأبو ظبي وتبعتها بيروت.

<<خاص: حنان سليمان
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م�شتحيال لكنه �شعب. حاليا هناك اأكرث 
من جهة تعمل مع البنك املركزي لتغيري 

الو�شع.
نحن مثال لدينا �شندوق متويل ت�شل 

قيمته اإىل 20 مليون دينار تون�شي 
ومعنا �شركاء ا�شرتاتيجيني كبار مثل 

ال�شندوق التون�شي الأمريكي للم�شاريع 
 Tunisian American Enterprise

Fund )TAEF( وبنك تون�س العربي 

 Meninx Holding الدويل »بيات« و
ورغم ذلك ا�شتغرقنا ثمانية اأ�شهر حتى 

متكنا من ا�شتخراج ورقة قانونية تفيد 
باأننا ن�شتطيع حتويل اأموالنا اإىل اخلارج 

بعد 10-15 عاما.
م�شاألة قانونية اأخرى هي ت�شجيل 

واإغالق ال�شركات. يحتاج الت�شجيل اإىل 
نحو 8 اأ�شخا�س يف هيكل ال�شركة مما 

ي�شطر املوؤ�ش�شني لالإتيان باأفراد من 
اأ�شرتيهما، كما اأن الإغالق ي�شتغرق وقتا 

طويال قد ي�شل اإىل �شنتني اأو ثالثة. 
وهناك جهود من املجتمع الريادي 

لت�شهيل ال�شروط والجراءات يف هذا 
ال�شدد بالتعاون مع جمل�س الوزراء.
اأما التحدي الثقايف فهو قلة الن�شاء 

الرياديات وهو و�شع نرغب يف تغيريه.

ربما ال نعرف الكثير عن وضع 
ريادة األعمال في تونس هال 

تعطينا بعض الخلفية..؟
الو�شع الآن م�شتقر يف البلد بعد 

العمليات الإرهابية التي وقعت يف 
املا�شي. ريادة الأعمال يف تون�س بداأت 

من اجلذور على اأ�شا�س احتياج فعلي 
مل�شه الرواد باأنف�شهم وهم لديهم 

الطاقة وال�شغف واإن كان املناخ ب�شكل 
عام ل ي�شاعد الرياديني. على العك�س 

مثال، يف املغرب والأردن حظيت ريادة 
الأعمال بدعم من امللك وامللكة. اأما 

لبنان فالو�شع فيها متقدم. الدولة 
هنا تويل ريادة الأعمال اهتماما لكن 

الهتمام نا�شئ عن مطالب واحتياجات 
فهي مل تكن املبادرة للدعم. وحتى 

الآن مل ي�شفر هذا الدعم عن تغيريات 
ل�شالح املجال بعد.

هناك حا�شنات يف تون�س ولي�س 
م�شرعات اأعمال. امليزة يف تون�س اأنها 

دولة لمركزية بعك�س م�شر ولبنان 
حيث الرتكيز يكون من�شبا على 

القاهرة وبريوت. اأما تون�س فالرياديني 
يعملون يف تون�س العا�شمة و�شو�شة 

و�شفاق�س اللتان تتميزان عن العا�شمة 
برخ�س الإيجار واملوارد الب�شرية مع 

�شرعة النرتنت فال يحتاجون لالنتقال 
للعا�شمة. هناك العديد من الفر�س 
يف تون�س لتطوير املنظومة الريادية 
ب�شكل عام التي نعمل فيها كلنا على 

نف�س الدرجة ب�شكل متكافئ فال 
يوجد من يقود امل�شرية وحده اأو من 
هو متقدم عن غريه. وهناك برامج 

لإعداد مدربني وموجهني لتجهيز وبناء 
القدرات.

جمتمعيا، العقلية تتغري لالأف�شل 
ل�شالح ريادة الأعمال.

يف مكتبنا اأي�شا م�شاحة نت�شارك فيها 
مع جامعة كولومبيا حيث يقوم بع�س 

الباحثني بدرا�شات يف جمال ريادة 
الأعمال وبع�شهم ين�شم ل�شركات 

حمت�شنة يف م�شرعة الأعمال كمتدربني 
مبا ي�شب يف �شالح ال�شركات النا�شئة.

ما هي الفرص االقتصادية في 
تونس؟

ال�شوق التون�شي �شغري وهناك اأ�شواق 
اأخرى ترغب يف العمل معه. الفر�س 

متتد لأوروبا واأفريقيا وكالهما يتحدث 
الفرن�شية. موقع تون�س التناف�شي نف�شه 

�شعب اإذ تكرب ريادة الأعمال يف املغرب 
اأي�شا مما يفر�س على تون�س بيع 

تكنولوجيا مبتكرة للعامل ب�شكل �شريع.
املجالت التي اخرتنا العمل فيها 

هي التكنولوجيا والبتكار والذكاء 
ال�شطانعي والويب والألعاب والزراعة 

وانرتنت الأ�شياء وال�شحة. وهي تعك�س 
احتياجات املجتمع من رعاية �شحية 

ولوجي�شتيات واألعاب وذكاء ا�شطناعي. 
القطاع املايل هو الأكرث احتياجا لدى 
املجتمع لكنه لي�س موجودا ب�شكل كبري 

فالبنوك واأنظمة الدفع واملاليات يف 
تون�س غري مرنة.

أين ستكون مسرعة األعمال 
القادمة لفالت6البز؟

يف املغرب والبحرين. نحن ن�شمي 
م�شرعات الأعمال باملدن ولي�س بالدول 

لأننا ن�شعى لفتح اأكرث من م�شرعة يف 
البلد الواحد ول نفتح م�شرعة اأعمال 
جديدة اإل مع �شركاء حمليني لأنهم 

الأف�شل يف معرفة احتياجات وظروف 
جمتمعاتهم وهو ما �شاعدين كلبناين 

انتقل لتون�س فقط للعمل مب�شرعة 
الأعمال.
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DISCOVER HOW TO ACCELERATE YOUR BUSINESS 

Powered by Thomson Reuters, Accelerate SME is the gateway to the  
SME ecosystem in MENA; providing access to the resources and solutions 
needed to support you at any business stage. 

We have joined forces with some of the region’s most powerful financial 
and workflow solution providers to service and support your specific needs. 
As a member of Accelerate SME you can access a wide range of business 
resources including, funding, online community, industry insights, tools 
and easy-to-use templates. 

ACCELERATE SME 
CONTRIBUTE. ENGAGE. GROW.

FIND OUT MORE AT ACCELERATESME.COM
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أين ستكون مسرعة األعمال 
القادمة لفالت6البز؟

يف املغرب والبحرين. نحن ن�شمي 
م�شرعات الأعمال باملدن ولي�س بالدول 

لأننا ن�شعى لفتح اأكرث من م�شرعة يف 
البلد الواحد ول نفتح م�شرعة اأعمال 
جديدة اإل مع �شركاء حمليني لأنهم 

الأف�شل يف معرفة احتياجات وظروف 
جمتمعاتهم وهو ما �شاعدين كلبناين 

انتقل لتون�س فقط للعمل مب�شرعة 
الأعمال.
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احللول امل�شرتكة لهذه امل�شكلة ت�أتي 
على �شكل امتي�زات للموظفني، وهذه 

االمتي�زات تهدف اإىل اإبراز التزام 
ال�شركة ب�لتوازن بني العمل واحلي�ة. 

ولكن، هل توفري وقت عطلة غري 
حمدود، ووجب�ت جم�نية وخي�رات 

العمل عن بعد تقوم حقً� بتلبية 
احتي�ج�ت موظفيك؟

نقطة مهمة: االمتي�زات وحده� ال 
تقوم بهذه املهمة. وعالوة على ذلك، 
التوازن بني احلي�ة والعمل هو جمرد 

خرافة. التوازن بني العمل واحلي�ة 
هو وهم ومن امل�شتحيل عملي� الو�شول 

اإليه.
من الوا�شح اأن االمتي�زات مهمة، 
ولكنه� ال حتل م�ش�ألة التوازن بني 

العمل واحلي�ة.
يجب على اأرب�ب العمل اأن يعملوا على 
حتقيق ال�شخ�شية الك�ملة للموظفني، 

على اأ�ش��س املرونة يف اإعط�ء كل 
موظف البيئة التي يحت�جه� يف 

العمل. االأمر يتعلق بتوفري بيئة �شعبة 
وجذابة يتم فيه� متكني املوظفني 

بحيث ميكنهم اتخ�ذ القرارات وفقً� 
لظروفهم. ال�شعور ب�لتوازن، اإذا 

ك�ن ميكن الو�شول اإليه، يتعلق مبنح 
املوظفني ال�شيطرة على كيفية اآدائهم 

الأعم�لهم.

أخطاء االمتيازات في 
الشركات الناشئة

على الرغم من اأن البيئة من��شبة 

واالمتي�زات وفرية يف ال�شرك�ت 
الن��شئة – وخ��شة يف �شيليكون ف�يل 

– اإال اأن طبيعة االمتي�زات الك�منة هو 
م� يبقي العم�ل ملتزمني ب�لوف�ء به� 

ومرت�حني يف العمل.
على �شبيل املث�ل، الغداء اليومي 

املج�ين مينح ب�لفعل حتى اليغ�در 
املوظفني مبنى العمل، واحل�شول على 
الهواء النقي ودعم ال�شرك�ت املحلية.

وقت العطلة الغري حمدود اأو العمل من 
املنزل لفرتة طويلة يف�شله الكثريمن 

املوظفني ب�عتب�ره فر�شة لتحقيق 
التوازن بني العمل واحلي�ة، ولكن 

ب�شبب خ�شوعه� لتقدير املدير ومزاجه 
يجعل املوظفني حذرين يف اال�شتف�دة 

الك�ملة من هذا االمتي�ز. احلل هن� اأن 

تكون االمتي�زات نظ�م م�شتقر وث�بت 
ومبني على هيكلية موؤ�ش�شية.

اإن العمل من املنزل، يف الواقع، يوؤدي 
اإىل �ش�ع�ت عمل longer hours اأطول 

ملعظم املوظفني، ب�ملق�رنة مع اأولئك 
الذين ال يفعلون ذلك – ع�دة الأنهم 

ي�شعرون ب�أنهم ميكن اأن يعملوا اأكرث اأو 
اأنهم تراجعوا يف العمل.

نعم، ميكن اأن يكون خي�را كبريا 
للعم�ل، الذين يحت�جون اإىل 

اأن يكونوا يف املنزل يف كثري من 
االأحي�ن، مثل االآب�ء واالأمه�ت اأو 

الن��س الذين يع�نون من الرحالت 
الطويلة. ولكن كم� اأن العديد 

من املوظفني يف�شلون اأن ي�أتوا 
اإىل املكتب كل يوم ب�شبب ح�الت 

أصعب المهام على 

رائد األعمال
قدرته على االحتفاظ بقوة عاملة

 نشطة ومتفانية
أصعب مهام أمام على أي رجل أعمال، في إدارة األعمال التجارية 

هي جذب واستبقاء ودعم القوة العاملة القوية والمؤهلة.

إعداد حيدره رحمن 
 CAROL CARRUBBA :بقلم

GUEST WRITER - Principal at Highwire PR-
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متعددة، اأو ملجرد الرغبة يف اأن 
يكونوا مع الفريق.

ب�الإ�ش�فة اإىل ذلك، ف�إن االمتي�زات – 
مثل اأم�كن النوم، والتنظيف اجل�ف 
والتدليك داخل ال�شركة – هي عب�رة 
عن غط�ء الإبق�ء املوظفني يف العمل 

لفرتة اأطول. فهو يعزز ال�شعور ب�لوف�ء 
وفكرة التوازن بني العمل واحلي�ة الأن 

كل �شيء ي�شبح جزءا من الوظيفة.

وضع السلطة في 
متناول أيديهم

 Highwire Public منذ ت�أ�شي�س
Relations، عملت على جعله� 

املك�ن الذي ي�شعر به جميع موظفين� 
ب�ل�شع�دة والكم�ل.

يف حني اأن التوازن هو هدف لبع�س 
الن��س، لقد �شعرت �شخ�شيً� ب�لكم�ل 

اأكرث يف النقطة التي مل اأكن فيه� 
متوازانً� على االإطالق.

ويف الوقت الذي قد تكون فيه هذه 

الوترية غري م�شتدامة اأو مرغوب� 
فيه�، اإال اأن التوازن لي�س �شيئ� ميكن 

كت�بته بيوم اأو اأ�شبوع. التوازن هو 
اأمر �شخ�شي للغ�ية ويتغري بتغري 

اخلي�رات، ومرحلة احلي�ة والفر�س.
بداأن� بتقدمي امتي�زات، مثل القدرة 
على العمل من املنزل، اأي�م اجلمعة 

وفرتة ال�شيف. ولكن كم� و�شفت 
اأعاله، ف�إن االمتي�زات املطبقة ع�ملي� 

ال ميكن اأن توفر م� نحت�جه. لذلك 
قمن� بتحفيز اأكرب، وبداأن� نطلب من 

موظفين� م� يريدون – ويرغبون به 
ب�شكل فردي، ولي�س عن طريق املكتب 

اأو االإدارة.
مل نتف�جئ عندم� وجدن�، اأنه� تعدت 
كونه� �ش�ع�ت �شعيدة اإىل اأي�م اإج�زة 

مدفوعة االأجر )PTO(. عندم� مت 
تنفيذه�. ك�ن لكل �شخ�س فكرة 

خ��شة عن التوازن بني العمل واحلي�ة، 
ومل تكن االإدارة ق�درة على حتقيقه� 
اأو الوف�ء به� جميع�. لذلك بدال من 

ذلك، ركزن� على متكني ذلك، واالآن، 
ونحن نطلب من املوظفني حتقيق 

ال�شع�دة بنف�شهم. اأطلب م� حتت�ج؛ 
افتحوا عقولكم وقلوبكم اإىل اإمك�ني�ت 

جديدة. ادعموا زمالئكم. وت�أكدوا 
مت�مً� اأنهم �شيفعلون ال�شيء نف�شه لك.

وقد جنح االأمر. ولكن ميكنك اأن ال 
ت�أخذوا كالمي عن ذلك على حممل 
اجلد، هن�ك بحث حديث ن�شر يف ” 

 ”American Sociological Review

ك�ن له ا�شتنت�ج مم�ثل بعد درا�شة 
ت�أثري الو�شع واملهمة واالإجراءات 

والنت�ئج )STAR(، وهو تدخل 
تنظيمي يهدف اإىل تعزيز زي�دة رق�بة 

املوظفني على العمل ودعم امل�شرفني 
للحي�ة ال�شخ�شية للعم�ل.
 American ”ووفق� ملجلة

Sociological”، خف�شت STAR من 

االإره�ق، واالإجه�د املت�شور وال�شيق 
النف�شي، وزي�دة الر�ش� الوظيفي.

احلل هو ال�شم�ح للموظفني ب�لعمل 

ب�لطريقة التي يعرفونه� ب�شكل اأف�شل 
واأن يقوموا ب�لتحدث عن النت�ئج 

ب�أنف�شهم. هذا لي�س �شين�ريو مقبول، 
ولكن ينبغي على املوظفني اأن ي�شعروا 
ب�لقدرة على طلب م� يريدون عندم� 

يريدون ذلك. وعالوة على ذلك، 
ال�شوؤال عن حي�ة املوظفني خ�رج العمل 

يوفر الراحة وال�شعور ب�النتم�ء ب�شكل 
يعيق امتي�زات �شركة، التي غ�لب� 

م�تكون م�شممة الإبق�ئكم يف املكتب.
التوازن بني العمل واحلي�ة اأمر ال 

ميكن حتقيقه يف الطريقة التي تتبعه� 
معظم ال�شرك�ت اليوم. مهم� ك�نت 

مريحة اأو ممتعة لك. يجب على 
املوؤ�ش�ش�ت بدال من ذلك االعرتاف ب�أن 
االحتي�ج�ت والرغب�ت تتغري مع مرور 
الوقت. االأمر يتعلق ب�لتخلي عن كمية 

من��شبة من ال�شيطرة الأن �ش�ع�ت 
العمل الطويلة ال ت�ش�وي عمل اأف�شل. 

املوظفني ال�شعداء هم اأولئك الذين 
يحققون عماًل اأف�شل.
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متعددة، اأو ملجرد الرغبة يف اأن 
يكونوا مع الفريق.

ب�الإ�ش�فة اإىل ذلك، ف�إن االمتي�زات – 
مثل اأم�كن النوم، والتنظيف اجل�ف 
والتدليك داخل ال�شركة – هي عب�رة 
عن غط�ء الإبق�ء املوظفني يف العمل 

لفرتة اأطول. فهو يعزز ال�شعور ب�لوف�ء 
وفكرة التوازن بني العمل واحلي�ة الأن 

كل �شيء ي�شبح جزءا من الوظيفة.

وضع السلطة في 
متناول أيديهم

 Highwire Public منذ ت�أ�شي�س
Relations، عملت على جعله� 

املك�ن الذي ي�شعر به جميع موظفين� 
ب�ل�شع�دة والكم�ل.

يف حني اأن التوازن هو هدف لبع�س 
الن��س، لقد �شعرت �شخ�شيً� ب�لكم�ل 

اأكرث يف النقطة التي مل اأكن فيه� 
متوازانً� على االإطالق.

ويف الوقت الذي قد تكون فيه هذه 

الوترية غري م�شتدامة اأو مرغوب� 
فيه�، اإال اأن التوازن لي�س �شيئ� ميكن 

كت�بته بيوم اأو اأ�شبوع. التوازن هو 
اأمر �شخ�شي للغ�ية ويتغري بتغري 

اخلي�رات، ومرحلة احلي�ة والفر�س.
بداأن� بتقدمي امتي�زات، مثل القدرة 
على العمل من املنزل، اأي�م اجلمعة 

وفرتة ال�شيف. ولكن كم� و�شفت 
اأعاله، ف�إن االمتي�زات املطبقة ع�ملي� 

ال ميكن اأن توفر م� نحت�جه. لذلك 
قمن� بتحفيز اأكرب، وبداأن� نطلب من 

موظفين� م� يريدون – ويرغبون به 
ب�شكل فردي، ولي�س عن طريق املكتب 

اأو االإدارة.
مل نتف�جئ عندم� وجدن�، اأنه� تعدت 
كونه� �ش�ع�ت �شعيدة اإىل اأي�م اإج�زة 

مدفوعة االأجر )PTO(. عندم� مت 
تنفيذه�. ك�ن لكل �شخ�س فكرة 

خ��شة عن التوازن بني العمل واحلي�ة، 
ومل تكن االإدارة ق�درة على حتقيقه� 
اأو الوف�ء به� جميع�. لذلك بدال من 

ذلك، ركزن� على متكني ذلك، واالآن، 
ونحن نطلب من املوظفني حتقيق 

ال�شع�دة بنف�شهم. اأطلب م� حتت�ج؛ 
افتحوا عقولكم وقلوبكم اإىل اإمك�ني�ت 

جديدة. ادعموا زمالئكم. وت�أكدوا 
مت�مً� اأنهم �شيفعلون ال�شيء نف�شه لك.

وقد جنح االأمر. ولكن ميكنك اأن ال 
ت�أخذوا كالمي عن ذلك على حممل 
اجلد، هن�ك بحث حديث ن�شر يف ” 

 ”American Sociological Review

ك�ن له ا�شتنت�ج مم�ثل بعد درا�شة 
ت�أثري الو�شع واملهمة واالإجراءات 

والنت�ئج )STAR(، وهو تدخل 
تنظيمي يهدف اإىل تعزيز زي�دة رق�بة 

املوظفني على العمل ودعم امل�شرفني 
للحي�ة ال�شخ�شية للعم�ل.
 American ”ووفق� ملجلة

Sociological”، خف�شت STAR من 

االإره�ق، واالإجه�د املت�شور وال�شيق 
النف�شي، وزي�دة الر�ش� الوظيفي.

احلل هو ال�شم�ح للموظفني ب�لعمل 

ب�لطريقة التي يعرفونه� ب�شكل اأف�شل 
واأن يقوموا ب�لتحدث عن النت�ئج 

ب�أنف�شهم. هذا لي�س �شين�ريو مقبول، 
ولكن ينبغي على املوظفني اأن ي�شعروا 
ب�لقدرة على طلب م� يريدون عندم� 

يريدون ذلك. وعالوة على ذلك، 
ال�شوؤال عن حي�ة املوظفني خ�رج العمل 

يوفر الراحة وال�شعور ب�النتم�ء ب�شكل 
يعيق امتي�زات �شركة، التي غ�لب� 

م�تكون م�شممة الإبق�ئكم يف املكتب.
التوازن بني العمل واحلي�ة اأمر ال 

ميكن حتقيقه يف الطريقة التي تتبعه� 
معظم ال�شرك�ت اليوم. مهم� ك�نت 

مريحة اأو ممتعة لك. يجب على 
املوؤ�ش�ش�ت بدال من ذلك االعرتاف ب�أن 
االحتي�ج�ت والرغب�ت تتغري مع مرور 
الوقت. االأمر يتعلق ب�لتخلي عن كمية 

من��شبة من ال�شيطرة الأن �ش�ع�ت 
العمل الطويلة ال ت�ش�وي عمل اأف�شل. 

املوظفني ال�شعداء هم اأولئك الذين 
يحققون عماًل اأف�شل.
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يف كل �لأعمال �لتي بنيتها �أنا و�أخي 
ماثيو Matthew، ح�صلنا يف نهاية 

�ملطاف على م�صاعدة من �لنا�س �لذين 
كانو� �إما �أف�صل يف مهام معينة مما 

كنا عليه �أو ممن كانو� متحم�صني لنوع 
من �لأعمال حيث مل نكن جاهزين 

نحن لها. على �صبيل �ملثال، نحن 
ل�صنا مطورين، لذلك �إذ� كان �مل�صروع 

يتطلب تطوير �لربجميات، نحن 
نوظف �أ�صخا�س لذلك. ل �أحد منا 
يحب �لتعامل مع �ملهام �ملحا�صبية، 

لذلك لدينا �أ�صخا�س للقيام بذلك عنا 
�أي�صا.

مبجرد �لبدء يف �لتوظيف، �صو�ء كنت 
 working تعمل مع متعاقدين �أحر�ر
with freelancers �أو مع �ملوظفني، 

�أنت حتتاج �إىل فهم �أهمية كونك قائد 
جيد. �إذ� كنت جيدَ� يف ذلك، فاأنت 

�صتوفر طنًا من �لوقت و�ملال على 
�إعادة �لتوظيف و�إعادة �لتدريب لنف�س 
�ملنا�صب، و�صتخلق ثقافة حيث �لنا�س 
يريدون د�ئما بذل ق�صارى جهدهم. 
و�إليك ن�صائحي لت�صبح قائد� جيًد�:

�عمل مع فريقك ولي�س عليهم
�أف�صل �لقادة يعملون جنبا �إىل جنب 

مع �أولئك �لذين يقودونهم - �إن مل 
يكن د�ئما، �إذ� غالبًا. يف �صياق ريادة 
�لأعمال، يعني هذ� �أن يديك يجب �أن 
تتدخل من خالل تويل �لن�صر و�ملتابعة 

على و�صائل �لإعالم �لجتماعية من 
�لآن ف�صاعد�، مما ي�صاعد يف �إنتاج 
حمتوى ملدونة ن�صاطك �لتجاري، �أو 

�لرد على بع�س طلبات خدمة �لعمالء 
بنف�صك، �أو �لتحدث مع �لعمالء حول 
ما يحبونه )�أو ل يحبونه( حول �ملنتج 

�أو �خلدمة. لكي تفهم متاما �لأ�صخا�س 
�لذين تقودهم وكيف يجب �أن 

تقودهم، يجب �أن تقوم بالعمل �لذي 
يقومون به.

كن متواضعا
ل �أحد يريد �أن يعمل عند �صخ�س 

متكرب وعا�صق لنف�صه. بدل من ذلك، 
من �ملفيد جلميع �لأطر�ف �إذ� كان 

�لقائد يعرتف عندما يرتكب خطاأ، ثم 
ي�صمح لفريقه �لتعلم من �خلطاأ بدل 
من �إخفاء �خلطاأ. �لقادة �لعظماء ل 

يخافون من �لعرت�ف باأنهم لي�صو� 
مثاليني. عندما تكون متو��صعا مبا فيه 
�لكفاية لتخطي �لعقبات �لتي تو�جهك 
- وبالطرق �لتي كنت �صتتغلب بها على 

تلك �لعقبات - مع فريقك، �صتقوم 
بتعزيز �لأعمال �لتجارية وبناء ثقافة 

�أكرث متا�صكا.

افهم أن الكمال ليس 
موجود بأي شخص

�لقائد �لفعال يدفع فريقه لل�صعي من 
�أجل �لعظمة، ولكنه لي�س �صريع �حلكم 
�أو يكره �إذ� مل تتحقق هذه �لعظمة على 

�لفور. فبدل من ذلك، ي�صاعد �لقائد 
فريقه على بناء �ملهار�ت وعلى خلق 

مهار�ت جديدة. وعندما يقوم �صخ�س 
ما بخطاأ، يقوم �لقائد مب�صاعدة 

هذ� �ل�صخ�س على �لتعلم من �خلطاأ 

mistake بدل من توبيخه. ولومه 

�لتقدم يحتاج �ىل �ل�صرب، و�لقيادي 
�جليد يفهم ذلك.

إلهام الناس
ملاذ� يجب على �أي �صخ�س متابعة 

ما تفعله �أو تقوله؟ �إذ� كانت �إجابتك 
“لأنني قلت ذلك،” �أنت مدير )غري 

جيد(، ول�صت قائد�. �لنا�س يجب �أن 
تتبعك لأنهم يوؤمنون بالق�صية �لتي 

تعمل عليها. ولكي تكون قائد� جيد�، 
عليك �أن ت�صارك تلك �ملهمة بو�صوح 
وباإيجاز وبطريقة تلهم �لنا�س للعمل 

نحو حتقيق �أهد�ف مماثلة.

استمر بالتعلم
من �أجل فريقك وحتى ل ت�صبح 

�لأعمال �لتجارية باأكملها من �لنوع 
�لذي عفا عنه �لزمن ولكي ل ت�صبح 

�لقائد �لذي ل ميتلك موهبة �لتطبيق 
�لعملي. ��صع جاهدً� ملعرفة �ملزيد 
عن جمال �ل�صناعة �خلا�صة بك، 

و�عرف �ملزيد حول فريقك، و�لعامل 
كل يوم. يجب تو�صيع منظورك �لعام 

لإف�صاح �ملجال �أمام �لأ�صخا�س �جلدد 
و�لبتكار. �أولئك �لذين تقودهم 

�صيكونون �أكرث ثقة يف �صخ�س يعرتف 
�أنه ل يعرف كل �صيء ولكنه ل يز�ل 

�لتعلم.

هل تعتقد أنك أفضل قائد 
يمكن لموظفيك الحصول عليه؟

إعداد حيدره رحمن
ADAM TOREN :بقلم 

VIP CONTRIBUTOR
 Serial entrepreneur, mentor,

 advisor and co-founder of
YoungEntrepreneur.com

نحن نعلم جميعًا كوننا رّواد أعمال، أننا بحاجة إلى ارتداء العديد 
من القبعات وتغيير الوجوه يوميًا. غالبًا نكون مسؤولين عن مجموعة 

من األعمال، من التسويق وتطوير األعمال إلى المحاسبة ومراقبة 
المخزون. أنا أنصح رّواد االعمال بمرحلة نمو األعمال التجارية والبدء في 
الحصول على التدفقات النقدية، طلب المساعدة في المهام التي إ ال 

يستطيعون القيام بها بشكل جيد أو التي ال تخدم نقاط القوة األساسية 
لديهم. ففي هذه النقطة، وجود مهارات قيادية متطورة مساعدة أمر 

بالغ األهمية للنجاح.

>>
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يف كل �لأعمال �لتي بنيتها �أنا و�أخي 
ماثيو Matthew، ح�صلنا يف نهاية 

�ملطاف على م�صاعدة من �لنا�س �لذين 
كانو� �إما �أف�صل يف مهام معينة مما 

كنا عليه �أو ممن كانو� متحم�صني لنوع 
من �لأعمال حيث مل نكن جاهزين 

نحن لها. على �صبيل �ملثال، نحن 
ل�صنا مطورين، لذلك �إذ� كان �مل�صروع 

يتطلب تطوير �لربجميات، نحن 
نوظف �أ�صخا�س لذلك. ل �أحد منا 
يحب �لتعامل مع �ملهام �ملحا�صبية، 

لذلك لدينا �أ�صخا�س للقيام بذلك عنا 
�أي�صا.

مبجرد �لبدء يف �لتوظيف، �صو�ء كنت 
 working تعمل مع متعاقدين �أحر�ر
with freelancers �أو مع �ملوظفني، 

�أنت حتتاج �إىل فهم �أهمية كونك قائد 
جيد. �إذ� كنت جيدَ� يف ذلك، فاأنت 

�صتوفر طنًا من �لوقت و�ملال على 
�إعادة �لتوظيف و�إعادة �لتدريب لنف�س 
�ملنا�صب، و�صتخلق ثقافة حيث �لنا�س 
يريدون د�ئما بذل ق�صارى جهدهم. 
و�إليك ن�صائحي لت�صبح قائد� جيًد�:

�عمل مع فريقك ولي�س عليهم
�أف�صل �لقادة يعملون جنبا �إىل جنب 

مع �أولئك �لذين يقودونهم - �إن مل 
يكن د�ئما، �إذ� غالبًا. يف �صياق ريادة 
�لأعمال، يعني هذ� �أن يديك يجب �أن 
تتدخل من خالل تويل �لن�صر و�ملتابعة 

على و�صائل �لإعالم �لجتماعية من 
�لآن ف�صاعد�، مما ي�صاعد يف �إنتاج 
حمتوى ملدونة ن�صاطك �لتجاري، �أو 

�لرد على بع�س طلبات خدمة �لعمالء 
بنف�صك، �أو �لتحدث مع �لعمالء حول 
ما يحبونه )�أو ل يحبونه( حول �ملنتج 

�أو �خلدمة. لكي تفهم متاما �لأ�صخا�س 
�لذين تقودهم وكيف يجب �أن 

تقودهم، يجب �أن تقوم بالعمل �لذي 
يقومون به.

كن متواضعا
ل �أحد يريد �أن يعمل عند �صخ�س 

متكرب وعا�صق لنف�صه. بدل من ذلك، 
من �ملفيد جلميع �لأطر�ف �إذ� كان 

�لقائد يعرتف عندما يرتكب خطاأ، ثم 
ي�صمح لفريقه �لتعلم من �خلطاأ بدل 
من �إخفاء �خلطاأ. �لقادة �لعظماء ل 

يخافون من �لعرت�ف باأنهم لي�صو� 
مثاليني. عندما تكون متو��صعا مبا فيه 
�لكفاية لتخطي �لعقبات �لتي تو�جهك 
- وبالطرق �لتي كنت �صتتغلب بها على 

تلك �لعقبات - مع فريقك، �صتقوم 
بتعزيز �لأعمال �لتجارية وبناء ثقافة 

�أكرث متا�صكا.

افهم أن الكمال ليس 
موجود بأي شخص

�لقائد �لفعال يدفع فريقه لل�صعي من 
�أجل �لعظمة، ولكنه لي�س �صريع �حلكم 
�أو يكره �إذ� مل تتحقق هذه �لعظمة على 

�لفور. فبدل من ذلك، ي�صاعد �لقائد 
فريقه على بناء �ملهار�ت وعلى خلق 

مهار�ت جديدة. وعندما يقوم �صخ�س 
ما بخطاأ، يقوم �لقائد مب�صاعدة 

هذ� �ل�صخ�س على �لتعلم من �خلطاأ 

mistake بدل من توبيخه. ولومه 

�لتقدم يحتاج �ىل �ل�صرب، و�لقيادي 
�جليد يفهم ذلك.

إلهام الناس
ملاذ� يجب على �أي �صخ�س متابعة 

ما تفعله �أو تقوله؟ �إذ� كانت �إجابتك 
“لأنني قلت ذلك،” �أنت مدير )غري 

جيد(، ول�صت قائد�. �لنا�س يجب �أن 
تتبعك لأنهم يوؤمنون بالق�صية �لتي 

تعمل عليها. ولكي تكون قائد� جيد�، 
عليك �أن ت�صارك تلك �ملهمة بو�صوح 
وباإيجاز وبطريقة تلهم �لنا�س للعمل 

نحو حتقيق �أهد�ف مماثلة.

استمر بالتعلم
من �أجل فريقك وحتى ل ت�صبح 

�لأعمال �لتجارية باأكملها من �لنوع 
�لذي عفا عنه �لزمن ولكي ل ت�صبح 

�لقائد �لذي ل ميتلك موهبة �لتطبيق 
�لعملي. ��صع جاهدً� ملعرفة �ملزيد 
عن جمال �ل�صناعة �خلا�صة بك، 

و�عرف �ملزيد حول فريقك، و�لعامل 
كل يوم. يجب تو�صيع منظورك �لعام 

لإف�صاح �ملجال �أمام �لأ�صخا�س �جلدد 
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 advisor and co-founder of
YoungEntrepreneur.com
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قيم الكيفية التي ينظر 
بها الناس لك

يجب �أن يتنا�صب �أ�صلوب قيادتك 
leadership style و�صمعة عملك 

مع �أهد�فك. هل تقوم بت�صغيل موقع 
على �صبكة �لإنرتنت ي�صاعد �ملربيات 
�ملحليات على �لعثور على �لأ�صر �لتي 

حتتاج �إىل رعاية �لأطفال؟ �لتعاطف، 
و�لبد�ية هي ما �صيجعل �لنا�س 

يرتاحون بالعمل معك ومع فريقك. 
�إذ� قمت بتحديد �لتاأمني باأ�صعار 

معقولة دون تكاليف خفية لالأفر�د من 
�لطبقة �ملتو�صطة، �أنت على �لغلب 

�صت�صبح معروفًا ب�صرعة ومن �ملمكن 
�أن ت�صبح �أحد �هم �مل�صادر �ملوثوق 

بها.
قد توؤثر �صمعتك يف جمتمعك ويف 

مكان عملك على �لطريقة �لتي يعمل 
بها فريقك، لذ� حتقق يف كل مرة 

من �أن ت�صورك يطابق �أهد�فك. كن 

نف�صك، ولكن �بق على علم بت�صور�ت 
فريقك و�جلمهور عنك فذلك يوؤثر 

على ن�صاطك �لتجاري.

ال تضيعوا وقت الناس
�لجتماعات �لطويلة �ململة �أ�صبحت 

�صيئًا من �ملا�صي. �لقوى �لعاملة 
�ليوم تقدر �لقادة �لذين يحرتمون 
وقتهم. ومن �ملحتمل �أن يكون عقد 

لقاء ملدة �صاعة يف بد�ية كل يوم �صيء 
للعمل. �عرث على طرق للتو��صل مع 

فريقك بطريق �صريعة وبال جهد. 
��صمح ملوظفيك بالعمل بالطرق �لتي 

يجدونها �أكرث كفاءة، �صو�ء كان 
ذلك يعني وحده، مع فرق �أو حتى 
يف �ملنزل. وكلما تبني �أنك حترتم 
وقت �لآخرين، كلما �صعى فريقك 

جاهد� لتحقيق �أهد�فك �مل�صرتكة، 
وكلما ز�دت �صرعة و�صولك �إىل حيث 

ترغب.
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أعلن »كوت دوت كوم« 
KOOOT.com الذي يعني بحياة 

املراأة العربية الع�شرية، عن �شراكة 
لوج�شتية ا�شرتاتيجية مع �شركة 

 ،Posta Plus »بو�شطة بل�س«
ت�شتهدف التو�شع اإىل منطقة دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
تتيح ال�شراكة بني »كوت دوت كوم« 

و«بو�شطة بل�س«، تويل الأخرية 
م�شوؤولية التو�شيل للعمالء بدولة 

الإمارات والكويت والبحرين واململكة 
العربية ال�شعودية. هذا وت�شمل خطط 
التو�شع امل�شتقبلية التدريجية �شلطنة 
عمان ودول اأخرى بال�شرق الأو�شط. 
»كوت دوت كوم« هي من�شة ت�شوق 

الكرتونية للمراأة العربية الع�شرية، 
تعني بتمكني املراأة ال�شرق اأو�شطية 
املنتجة واإعانتها على تطوير ذاتها 

وا�شتقالليتها مادًيا من خالل توفري 
فر�س لت�شويق وبيع منتجاتها.

ت�شم  اأ�شرة بائعات »كوت دوت 
كوم« ن�شاًء من جميع اأنحاء ال�شرق 

الأو�شط من الإمارات وعمان اإىل 
الأردن واملغرب ولبنان وجمهورية 
م�شر العربية والعديد من الدول 
الأخرى.هوؤلء ال�شيدات ي�شممن 

ويبعن منتجات متنوعة من املالب�س، 
واملنتجات املنزلية، والإك�ش�شوارات. 

يف الوقت ذاته توفر املن�شة منتجات 
لعالمات جتارية عاملية مرموقة. 

»نعتمد اأربعة ركائز رئي�شية ل�شمان 
اأف�شل جتربة للت�شوق الإلكرتوين، 

وتقدمي منتجات تنا�شب احتياجات 
ال�شوق، و�شمان جتربة ت�شوق �شل�شة 

ومريحة، وتقدمي خدمة عمالء جيدة، 
واأخرًيا وعلى راأ�س كل هذا �شمان 

اأعلى م�شتويات اأمن املعلومات والدفع 
الآمن«، تقول ملى جا�شم بور�شلي، 

املوؤ�ش�شة والرئي�شة التنفيذية ملن�شة 
»كوت دوت كوم«،  الإلكرتونية. 

و�شمن احتفالها بالذكرى ال�شنوية 
الأوىل لتاأ�شي�شها، وبالتعاون مع 

»بو�شطة بل�س«، تقدم«كوت دوت 
كوم« تعرفة تو�شيل خمف�شة لعمالئها 

بدولة الإمارات والكويت والبحرين 
واململكة العربية ال�شعودية. 

كما �شيكون باإمكان متابعي املوقع من 
�شلطنة عمان الت�شوق عرب »كوت دوت 

كوم« خالل الربع الثالث من هذا 
العام. 

هذا وت�شتمر »كوت دوت كوم«، مبنح 
عمالئها خيارات منا�شبة لل�شداد، 

فباإمكان العميل �شداد قيمة الطلب 
با�شتخدام بطاقة الئتمان اإلكرتونًيا اأو 

كا�س عند ال�شتالم. 
اأما »بو�شطة بل�س« فتقدم حلول 

تكميلية للت�شوق الإلكرتوين، تت�شمن 
مركز خدمة عمالء، ومن�شة حتكم 

مب�شارات التو�شيل، وخدمة التخزين، 
وخدمات ال�شترياد والت�شدير 

ومراقبة الب�شائع املخزنة. 
يوؤمن ه�شام البحار، الرئي�س 

التنفيذي لـ«بو�شطة بل�س« اأن روؤية 
�شركته تتوافق وروؤية »كوت دوت 

كوم«، وبالأخ�س فيما يتعلق بالتو�شع 
اجلغرايف يف املنطقة.

 فبعد خربة لوج�شتية امتدت على مدى 
عقد من الزمان بدولة الكويت، قامت 

»بو�شطة بل�س«، بنقل مقرها الرئي�شي 
من دولة الكويت اإىل دولة الإمارات 

العربية املتحدة يف �شهر مايو 2017.
 ومن دولة الإمارات، جنحت »بو�شطة 

بل�س« يف ا�شتقطاب اأ�شماء لمعة 
بقطاع الت�شوق الإلكرتوين وغريه 
ك�شريك لوجي�شتي ا�شرتاتيجي، 
مبا يف ذلك »�شوق دوت كوم«، 
و««ooreedoo و«بنك الكويت 
الوطني« وموقع »جويل �شيك« 

و«ال�شايع« و«الغامن« والعديد من 
العمالقة بدول جمل�س التعاون.

كيف تخطط »كوت دوت كوم« للتوسع
إلى الخليج عبر »بوسطة بلس«؟
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ولكن كيف متّكنت ندى من القيام 
بذلك؟ ا�ستغرق الأمر الكثري من 
التخطيط بح�سب قولها، مبا اأّنها 

اأم�ست اأي�سًا وقتًا طوياًل يف البحث 
عن تطبيقات واأدوات جديدة 

ت�ساعدها على ال�سفر يف اأكرب عدد 
ممكن من الرحالت بكلفة معقولة. 

وبف�سل �سعة حيلتها، و�سغفها 
و�سجاعتها واإ�سرارها على فعل 

ذلك، حتّول حلمها بتجوال العامل 
وا�ستك�ساف اأوطانه اإىل حقيقة 
ملمو�سة. وها هي الآن حتّم�س 

ال�سابات الأخريات لل�سري على 
خطاها.

يف �سياق بحثها عن تطبيقات 
ت�ساعدها على متويل �سفراتها 
اأو تخفي�س كلفتها، وقعت على 

تطبيقات مثل Airbnb التي 
خّف�ست لها التكاليف اإّنا مل 

متنحها جتربًة باجلودة التي كانت 
تن�سدها. لكن موؤخرًا، وبينما كانت 

تت�سفح الفي�سبوك، عرثت على 
و�سيلة تتيح لها تخفي�س تكاليف 
�سفراتها وحتقيق مكا�سب كافية 

لتمويل رحلة يف اآن واحد، وكانت 
.AirWayBill الو�سيلة  تطبيق

بعدما �ساهدت النهدي اإعالن 
من�سة ال�سحن AirWayBill على 

و�سائل التوا�سل الجتماعي وقراأت 
بع�سًا من من�سورات ال�سركة، 

قّررت اأن جتّرب التطبيق وتّطلع 
على الأغرا�س التي يجب ت�سليمها. 
و�سرعان ما حتّم�ست لتعر�س �سراء 

ونقل البع�س منها. فاكت�سبت 
من ذلك مبلغًا قدره 500 دولر 

اأمريكي لقاء عملية ت�سليم واحدة 
من مدريد )اإ�سبانيا( اإىل جدة 

)اململكة العربية ال�سعودية(، 
ا�ستخدمته لتمويل واحدة من 

�سل�سلة �سفراتها الأخرى.
ويف هذا الإطار، قالت: “لو عرفُت 

عن AirWayBill من قبل، لكنت 
�سّددُت كلفة رحلتي اإىل طوكيو اأو 
اأي من رحالتي ال�سابقة بوا�سطة 

املكا�سب التي اأحققها من 
التطبيق.  وجدُت اأّن ا�ستخدامه 

يف منتهى ال�سهولة مبا اأّنه 
يتميز بواجهة م�ستخدم وا�سحة 
وعملية. ويف رحلتي القادمة اإىل 

لبنان، من املوؤكد اأّنني �ساأ�ستخدم 
AirWayBill ملعرفة ما اإذا كان 

هناك اأغرا�س يجب ت�سليمها«.
 ندى اأ�سبحت موؤخرًا مدّونًة على 

�سبكة التوا�سل الجتماعي، 
حيث ت�سارك القّراء رحالتها 

ون�سائحها حول ال�سفر 
بكلفة منخف�سة.  وهي 

توّثق كيف ا�ستطاعت 

امراأة ن�ساأت يف اململكة العربية 
ال�سعودية وحلمت باكت�ساف 
العامل، اأن تكت�سب ال�سجاعة 

من خالل �سديقاتها ولتحّول 
حلمها اإىل حقيقة. وهي تريد 

اإخبار اجلميع، ل�سيما الن�ساء، 
اأّن العامل لي�س مبكان خميف، 

ل بل هو يف الواقع مكان مذهل 
وما عليك �سوى التحّلي بالقليل 

من ال�سجاعة، و�سعة احليلة 
والذكاء مع ال�ستعانة بتطبيقات 

مثل AirWayBill لت�ساعدك على 
امل�سي قدمًا.

 AirWayBill، من�سة �سحن 
ت�ساركية اأُطِلقَت تطبيقها املثري 

يف مطلع العام 2017.  وهي 
�سركة حمدودة م�سجلة يف 

مدريد، وتخ�سع لأنظمة الحتاد 
الأوروبي ال�سارمة. ومّت تطوير 
التطبيق واملن�سة يف �سيليكون 

فايل على يد اأف�سل املربجمني 
يف املجال، حر�سًا على تزويد 

امل�ستخدمني بتجربة عمالء 
تتميز بال�سهولة وال�سرعة ومن 

اأجل متكينهم من العتماد على 
معامالت دقيقة وخالية من 

الأخطاء يف كل مّرة.

ندى النهدي 
تسافر حول العالم بفضل 
AirWayBill ما تكسبه من

ندى النهدي، شابة إندونيسية يمنية، لم تتجاوز األربعة والعشرين عامًا ولدت في المملكة 
العربية السعودية. تذهب ندى بمفردها في رحالت إلى 19 بلدًا، وكل سفراتها تمت بميزانية 

صغيرة دون أن تترك عملها الذي تتولى فيه وظيفًة بدوام كامل.
خاص Entrepreneur العربية

لو عرفُت عن 
AirWayBill من 
قبل، لكنت سّددُت 

كلفة رحلتي إلى 
طوكيو أو أي من 

رحالتي السابقة 
بواسطة المكاسب 

التي أحققها من 
التطبيق.
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ولكن كيف متّكنت ندى من القيام 
بذلك؟ ا�ستغرق الأمر الكثري من 
التخطيط بح�سب قولها، مبا اأّنها 

اأم�ست اأي�سًا وقتًا طوياًل يف البحث 
عن تطبيقات واأدوات جديدة 

ت�ساعدها على ال�سفر يف اأكرب عدد 
ممكن من الرحالت بكلفة معقولة. 

وبف�سل �سعة حيلتها، و�سغفها 
و�سجاعتها واإ�سرارها على فعل 

ذلك، حتّول حلمها بتجوال العامل 
وا�ستك�ساف اأوطانه اإىل حقيقة 
ملمو�سة. وها هي الآن حتّم�س 

ال�سابات الأخريات لل�سري على 
خطاها.

يف �سياق بحثها عن تطبيقات 
ت�ساعدها على متويل �سفراتها 
اأو تخفي�س كلفتها، وقعت على 

تطبيقات مثل Airbnb التي 
خّف�ست لها التكاليف اإّنا مل 

متنحها جتربًة باجلودة التي كانت 
تن�سدها. لكن موؤخرًا، وبينما كانت 

تت�سفح الفي�سبوك، عرثت على 
و�سيلة تتيح لها تخفي�س تكاليف 
�سفراتها وحتقيق مكا�سب كافية 

لتمويل رحلة يف اآن واحد، وكانت 
.AirWayBill الو�سيلة  تطبيق

بعدما �ساهدت النهدي اإعالن 
من�سة ال�سحن AirWayBill على 

و�سائل التوا�سل الجتماعي وقراأت 
بع�سًا من من�سورات ال�سركة، 

قّررت اأن جتّرب التطبيق وتّطلع 
على الأغرا�س التي يجب ت�سليمها. 
و�سرعان ما حتّم�ست لتعر�س �سراء 

ونقل البع�س منها. فاكت�سبت 
من ذلك مبلغًا قدره 500 دولر 

اأمريكي لقاء عملية ت�سليم واحدة 
من مدريد )اإ�سبانيا( اإىل جدة 

)اململكة العربية ال�سعودية(، 
ا�ستخدمته لتمويل واحدة من 

�سل�سلة �سفراتها الأخرى.
ويف هذا الإطار، قالت: “لو عرفُت 

عن AirWayBill من قبل، لكنت 
�سّددُت كلفة رحلتي اإىل طوكيو اأو 
اأي من رحالتي ال�سابقة بوا�سطة 

املكا�سب التي اأحققها من 
التطبيق.  وجدُت اأّن ا�ستخدامه 

يف منتهى ال�سهولة مبا اأّنه 
يتميز بواجهة م�ستخدم وا�سحة 
وعملية. ويف رحلتي القادمة اإىل 

لبنان، من املوؤكد اأّنني �ساأ�ستخدم 
AirWayBill ملعرفة ما اإذا كان 

هناك اأغرا�س يجب ت�سليمها«.
 ندى اأ�سبحت موؤخرًا مدّونًة على 

�سبكة التوا�سل الجتماعي، 
حيث ت�سارك القّراء رحالتها 

ون�سائحها حول ال�سفر 
بكلفة منخف�سة.  وهي 

توّثق كيف ا�ستطاعت 

امراأة ن�ساأت يف اململكة العربية 
ال�سعودية وحلمت باكت�ساف 
العامل، اأن تكت�سب ال�سجاعة 

من خالل �سديقاتها ولتحّول 
حلمها اإىل حقيقة. وهي تريد 

اإخبار اجلميع، ل�سيما الن�ساء، 
اأّن العامل لي�س مبكان خميف، 

ل بل هو يف الواقع مكان مذهل 
وما عليك �سوى التحّلي بالقليل 

من ال�سجاعة، و�سعة احليلة 
والذكاء مع ال�ستعانة بتطبيقات 

مثل AirWayBill لت�ساعدك على 
امل�سي قدمًا.

 AirWayBill، من�سة �سحن 
ت�ساركية اأُطِلقَت تطبيقها املثري 

يف مطلع العام 2017.  وهي 
�سركة حمدودة م�سجلة يف 

مدريد، وتخ�سع لأنظمة الحتاد 
الأوروبي ال�سارمة. ومّت تطوير 
التطبيق واملن�سة يف �سيليكون 

فايل على يد اأف�سل املربجمني 
يف املجال، حر�سًا على تزويد 

امل�ستخدمني بتجربة عمالء 
تتميز بال�سهولة وال�سرعة ومن 

اأجل متكينهم من العتماد على 
معامالت دقيقة وخالية من 

الأخطاء يف كل مّرة.

ندى النهدي 
تسافر حول العالم بفضل 
AirWayBill ما تكسبه من

ندى النهدي، شابة إندونيسية يمنية، لم تتجاوز األربعة والعشرين عامًا ولدت في المملكة 
العربية السعودية. تذهب ندى بمفردها في رحالت إلى 19 بلدًا، وكل سفراتها تمت بميزانية 

صغيرة دون أن تترك عملها الذي تتولى فيه وظيفًة بدوام كامل.
خاص Entrepreneur العربية

لو عرفُت عن 
AirWayBill من 
قبل، لكنت سّددُت 

كلفة رحلتي إلى 
طوكيو أو أي من 

رحالتي السابقة 
بواسطة المكاسب 

التي أحققها من 
التطبيق.
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يف �لوقت ذ�ته، �أعلنت �شركة »باي 
موب« Paymob �شركة تطوير خدمات 

�لدفع �لرقمي، عن �إطالق �أحدث 
منتجاتها »�أك�شيبت« Accept كبو�بة 

دفع تقدم حلوًل تقنية مبتكرة من 
�شاأنها ت�شهيل �ملعامالت �ملالية بني 

�ل�شركات و�لعمالء.
»نهدف من طرح »�أك�شيبت« م�شاعدة 
قطاع �لأعمال على ��شتالم �لأمو�ل من 

عمالئهم بكافة �لطرق �ملتاحة، �شو�ًء 
كانت نقًد� يف �ملتجر �أو عن طريق 

�لبطاقة �لإلكرتونية �أو عرب حمافظهم 
�لإلكرتونية«، تقول �مييلي ريني، مدير 

منتج »�أك�شيبت« يف »باي موب«.
ومبا �أن هدف كل �شركة هو حت�شيل 

�أمو�لها من �لعمالء، »نتطلع �أن ي�شبح 

منتج »�أك�شيبت« هو �خليار �لأول 
لل�شركات �مل�شرية وحتى �لأجنبية يف 

زيادة ح�شتها �ل�شوقية د�خل بلد كبري 
كم�شر ي�شم نحو 100 مليون ن�شمة«، 

ت�شيف ريني.
خلدمة »�أك�شيبت« من �لناحية 

�لت�شويقية، دخلت �ل�شركة �لأم »باي 
موب« يف �شر�كات مع موؤ�ش�شات من 

�لقطاع �لريادي كـمقر �مل�شاحات 
�ملكتبية يف �لقاهرة »جريك كامب�س«، 

و�شركة »ر�يز �أب �يجيبت« وحا�شنة 
�لأعمال »فالت 6 لبز«، بهدف 

ت�شجيع �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
على ��شتخد�م »�أك�شيبت« كبو�بة دفع 

�إلكرتونية تدعمهم يف حت�شيل �أمو�لهم 
من �لعمالء.

تدعم ��شرت�تيجية �ل�شركة �أهد�فها 
�لت�شويقية، �إذ �أنها تتيح �ل�شتفادة 
من خدمات »�أك�شيبت« لل�شركات 

بدون ��شرت�كات �أو م�شاريف نظري 
�لإعد�دت �لتقنية. »كل ما تتكلفه 

�ل�شركة هو عمولة عن كل عملية دفع 
تتم عرب بو�بة �لدفع »�أك�شيبت«، 

وتتحدد �لعمولة وفًقا لقيمة �لعملية 
�ملالية، تو�شح ريني.

عن »باي موب« أكثر..
وبنظرة عن كثب على »باي موب«، 

فهي مزود خدمات دفع رقمي، 
متخ�ش�شة يف بناء وتطوير �ملحافظ 
�لرقمية وبو�بات �لدفع �لإلكرتونية. 

توؤّمن »باي موب« �أنظمة دفع 

للم�شارف و�شركات �لت�شالت، 
وتقّدم بو�بات دفع �إلكرتونية وتطبيقًا 
ي�شمح باملدفوعات ببطاقات �ل�شحب 

و�لئتمان عند �لت�شليم. 
تاأ�ش�شت »باي موب« مطلع 2014، 

على يد كِل من �إ�شالم �شوقي )مديًر� 
تنفيذًيا(، و�آلن �حلاج )مديًر� 

للعمليات(، وم�شطفى من�ّشي )مديًر� 
لل�شئون �لتقنية(.

تلقت«باي موب« �أول متويل تاأ�شي�شي 
»غري ُمعلن« يف �شبتمرب �ملا�شي من 

 .A15 م�شرعة �لأعمال
دخلت »باي موب« يف �شر�كات مع 

�شركات كربى. ت�شمن ذلك »فود�فون 
م�شر«، حيث طورت لها �ملحفظة 
ا  �لرقمية  »فود�فون كا�س«. �أي�شً

بنك »�شايب« SAIB، �لذي طورت 
له »باي موب« �ملفظة �لرقمية 

 .SAIB Cashati »شايب كا�شاتي�«

هذ� بالإ�شافة �إىل من�شة �لتجارة 
�لإلكرتونية »جوميا م�شر« �لتي طورت 

لها »باي موب« بو�بة دفع �إلكرتونية، 
كما زودتها بحلول حت�شيل �إلكرتوين 

من �ملنازل عرب نقاط دفع نقالة.
وللو�شول �إىل �أكرب �شريحة من 

�مل�شتخدمني يف م�شر، دخلت »باي 
موب« يف �شر�كة مع �لبنك �لعربي 
�لأفريقي و�شركة »ما�شرت كارد«، 

لت�شهيل �لدفع �لإلكرتوين عرب 
�لإنرتنت حلملة �لبطاقات �لإئتمانية 

من �ملنازل، عرب خدمة »باي �آت دور« 
.»Pay@Door«

ت�شتهدف ��شرت�تيجية �ل�شر�كات 
�ملتعددة لـ »باي موب« �لو�شول لكل 

عميل حمتمل، لت�شهيل مدفوعاته. »قد 
ل يدرك �لعميل ��شم »باي موب«، 

�إذ ت�شله خدماتنا عرب �ل�شركات 
و�ملوؤ�ش�شات �لتي نزودها بحلول �لدفع 

�لرقمي، ولكننا يف �لنهاية نتطلع 
�إىل �أن يتمكن كل فرد يف �ملجتمعات 
�لنا�شئة من ��شتالم وحتويل �مو�له 

�إلكرتونًيا«، تقول ريني.
ومما ل �شك فيه �أن م�شاعي »باي موب« 

يعززها �لإح�شاء�ت �ملُعلنة، �لتي توؤكد 
وجود زيادة يف عدد حاملي بطاقات 

�ل�شحب و�لئتمان يف م�شر بن�شبة 40% 
لبطاقات �لئتمان و%36 لبطاقات 

�ل�شحب، يف �لفرتة من 2010 وحتى 2015.

التجربة الكينية..
هذ� ويتطلع �لقائمون على »باي موب« 
�إىل �لتو�شع �إىل بلد�ن »�شبيهة بالو�شع 

يف م�شر، من حيث �مل�شاحة و�لتعد�د 
�ل�شكاين و�لو�شع �لتقني فيما يتعلق 
باملدفوعات، ومن ثم فنحن نخطط 

للدخول �إىل دول �أفريقية و�شرق 
�أو�شطية لكن لي�س لدينا خطط توقيت 

و��شحة حالًيا«، تو�شح ريني.
وتتخذ �إد�رة »باي موب« من جتربة 

�ل�شركة �لكينية »M-Pesa« منوذًجا 
ُيحتذى به.  تلك �ل�شركة متكنت يف 
غ�شون 10 �شنو�ت من ن�شر �لوعي 

جتاه �لدفع �لإلكرتوين يف كينيا، حتى 
�أن %50 من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف 
كينيا يتم �لتعامل عليه عرب �شبكاتها.

»ومع �لأخذ يف �لعتبار جمهود�ت 
�لبنك �ملركزي �مل�شري �حلثيثة 

نحو حتفيز �لدفع �لرقمي يف م�شر، 
و�لتعاون يف ذلك مع موؤ�ش�شات 

وم�شارف �لقطاع �خلا�س، نتوقع �أن 
نتمكن من حتقيق �لنجاح ذ�ته يف 

م�شر يف وقت �أقل بكثري مما ��شتغرقته 
»M-Pesa« يف كينيا«، ت�شرح ريني.

و�إذ� علمنا �أن قيمة عمليات �لدفع 
�لرقمي �لتي �أُجريت على �شبكات 

»باي موب« جتاوزت 1.6 مليار جنيه 
م�شري )حو�يل 90 مليون دولر( 

من و�قع 3 ماليني عملية دفع، خالل 
عام 2016 فقط؛ فهل لنا �أن نتوقع 

 »M-Pesa« »أن ت�شبح »باي موب�
�مل�شرية؟

تتواىل األنباء يومًيا عن استثمارات 
في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، 
لتتجه األنظار إلى القطاع ترقًبا لما قد يحمله 

المسقبل القريب من وثبات.
خاص Entrepreneur العربية

ماذا يقدم 
»أكسيبت«

لقطاع 
التكنولوجيا 

المالية في مصر؟
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يف �لوقت ذ�ته، �أعلنت �شركة »باي 
موب« Paymob �شركة تطوير خدمات 

�لدفع �لرقمي، عن �إطالق �أحدث 
منتجاتها »�أك�شيبت« Accept كبو�بة 

دفع تقدم حلوًل تقنية مبتكرة من 
�شاأنها ت�شهيل �ملعامالت �ملالية بني 

�ل�شركات و�لعمالء.
»نهدف من طرح »�أك�شيبت« م�شاعدة 
قطاع �لأعمال على ��شتالم �لأمو�ل من 

عمالئهم بكافة �لطرق �ملتاحة، �شو�ًء 
كانت نقًد� يف �ملتجر �أو عن طريق 

�لبطاقة �لإلكرتونية �أو عرب حمافظهم 
�لإلكرتونية«، تقول �مييلي ريني، مدير 

منتج »�أك�شيبت« يف »باي موب«.
ومبا �أن هدف كل �شركة هو حت�شيل 

�أمو�لها من �لعمالء، »نتطلع �أن ي�شبح 

منتج »�أك�شيبت« هو �خليار �لأول 
لل�شركات �مل�شرية وحتى �لأجنبية يف 

زيادة ح�شتها �ل�شوقية د�خل بلد كبري 
كم�شر ي�شم نحو 100 مليون ن�شمة«، 

ت�شيف ريني.
خلدمة »�أك�شيبت« من �لناحية 

�لت�شويقية، دخلت �ل�شركة �لأم »باي 
موب« يف �شر�كات مع موؤ�ش�شات من 

�لقطاع �لريادي كـمقر �مل�شاحات 
�ملكتبية يف �لقاهرة »جريك كامب�س«، 

و�شركة »ر�يز �أب �يجيبت« وحا�شنة 
�لأعمال »فالت 6 لبز«، بهدف 

ت�شجيع �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
على ��شتخد�م »�أك�شيبت« كبو�بة دفع 

�إلكرتونية تدعمهم يف حت�شيل �أمو�لهم 
من �لعمالء.

تدعم ��شرت�تيجية �ل�شركة �أهد�فها 
�لت�شويقية، �إذ �أنها تتيح �ل�شتفادة 
من خدمات »�أك�شيبت« لل�شركات 

بدون ��شرت�كات �أو م�شاريف نظري 
�لإعد�دت �لتقنية. »كل ما تتكلفه 

�ل�شركة هو عمولة عن كل عملية دفع 
تتم عرب بو�بة �لدفع »�أك�شيبت«، 

وتتحدد �لعمولة وفًقا لقيمة �لعملية 
�ملالية، تو�شح ريني.

عن »باي موب« أكثر..
وبنظرة عن كثب على »باي موب«، 

فهي مزود خدمات دفع رقمي، 
متخ�ش�شة يف بناء وتطوير �ملحافظ 
�لرقمية وبو�بات �لدفع �لإلكرتونية. 

توؤّمن »باي موب« �أنظمة دفع 

للم�شارف و�شركات �لت�شالت، 
وتقّدم بو�بات دفع �إلكرتونية وتطبيقًا 
ي�شمح باملدفوعات ببطاقات �ل�شحب 

و�لئتمان عند �لت�شليم. 
تاأ�ش�شت »باي موب« مطلع 2014، 

على يد كِل من �إ�شالم �شوقي )مديًر� 
تنفيذًيا(، و�آلن �حلاج )مديًر� 

للعمليات(، وم�شطفى من�ّشي )مديًر� 
لل�شئون �لتقنية(.

تلقت«باي موب« �أول متويل تاأ�شي�شي 
»غري ُمعلن« يف �شبتمرب �ملا�شي من 

 .A15 م�شرعة �لأعمال
دخلت »باي موب« يف �شر�كات مع 

�شركات كربى. ت�شمن ذلك »فود�فون 
م�شر«، حيث طورت لها �ملحفظة 
ا  �لرقمية  »فود�فون كا�س«. �أي�شً

بنك »�شايب« SAIB، �لذي طورت 
له »باي موب« �ملفظة �لرقمية 

 .SAIB Cashati »شايب كا�شاتي�«

هذ� بالإ�شافة �إىل من�شة �لتجارة 
�لإلكرتونية »جوميا م�شر« �لتي طورت 

لها »باي موب« بو�بة دفع �إلكرتونية، 
كما زودتها بحلول حت�شيل �إلكرتوين 

من �ملنازل عرب نقاط دفع نقالة.
وللو�شول �إىل �أكرب �شريحة من 

�مل�شتخدمني يف م�شر، دخلت »باي 
موب« يف �شر�كة مع �لبنك �لعربي 
�لأفريقي و�شركة »ما�شرت كارد«، 

لت�شهيل �لدفع �لإلكرتوين عرب 
�لإنرتنت حلملة �لبطاقات �لإئتمانية 

من �ملنازل، عرب خدمة »باي �آت دور« 
.»Pay@Door«

ت�شتهدف ��شرت�تيجية �ل�شر�كات 
�ملتعددة لـ »باي موب« �لو�شول لكل 

عميل حمتمل، لت�شهيل مدفوعاته. »قد 
ل يدرك �لعميل ��شم »باي موب«، 

�إذ ت�شله خدماتنا عرب �ل�شركات 
و�ملوؤ�ش�شات �لتي نزودها بحلول �لدفع 

�لرقمي، ولكننا يف �لنهاية نتطلع 
�إىل �أن يتمكن كل فرد يف �ملجتمعات 
�لنا�شئة من ��شتالم وحتويل �مو�له 

�إلكرتونًيا«، تقول ريني.
ومما ل �شك فيه �أن م�شاعي »باي موب« 

يعززها �لإح�شاء�ت �ملُعلنة، �لتي توؤكد 
وجود زيادة يف عدد حاملي بطاقات 

�ل�شحب و�لئتمان يف م�شر بن�شبة 40% 
لبطاقات �لئتمان و%36 لبطاقات 

�ل�شحب، يف �لفرتة من 2010 وحتى 2015.

التجربة الكينية..
هذ� ويتطلع �لقائمون على »باي موب« 
�إىل �لتو�شع �إىل بلد�ن »�شبيهة بالو�شع 

يف م�شر، من حيث �مل�شاحة و�لتعد�د 
�ل�شكاين و�لو�شع �لتقني فيما يتعلق 
باملدفوعات، ومن ثم فنحن نخطط 

للدخول �إىل دول �أفريقية و�شرق 
�أو�شطية لكن لي�س لدينا خطط توقيت 

و��شحة حالًيا«، تو�شح ريني.
وتتخذ �إد�رة »باي موب« من جتربة 

�ل�شركة �لكينية »M-Pesa« منوذًجا 
ُيحتذى به.  تلك �ل�شركة متكنت يف 
غ�شون 10 �شنو�ت من ن�شر �لوعي 

جتاه �لدفع �لإلكرتوين يف كينيا، حتى 
�أن %50 من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف 
كينيا يتم �لتعامل عليه عرب �شبكاتها.

»ومع �لأخذ يف �لعتبار جمهود�ت 
�لبنك �ملركزي �مل�شري �حلثيثة 

نحو حتفيز �لدفع �لرقمي يف م�شر، 
و�لتعاون يف ذلك مع موؤ�ش�شات 

وم�شارف �لقطاع �خلا�س، نتوقع �أن 
نتمكن من حتقيق �لنجاح ذ�ته يف 

م�شر يف وقت �أقل بكثري مما ��شتغرقته 
»M-Pesa« يف كينيا«، ت�شرح ريني.

و�إذ� علمنا �أن قيمة عمليات �لدفع 
�لرقمي �لتي �أُجريت على �شبكات 

»باي موب« جتاوزت 1.6 مليار جنيه 
م�شري )حو�يل 90 مليون دولر( 

من و�قع 3 ماليني عملية دفع، خالل 
عام 2016 فقط؛ فهل لنا �أن نتوقع 

 »M-Pesa« »أن ت�شبح »باي موب�
�مل�شرية؟

تتواىل األنباء يومًيا عن استثمارات 
في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، 
لتتجه األنظار إلى القطاع ترقًبا لما قد يحمله 

المسقبل القريب من وثبات.
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ي�ستطيع ال�سيوف احت�ساء اأجود اأنواع 
ال�ساي اعتبارًا من 145 درهمًا اإماراتيًا 

لل�سخ�ص الواحد فقط، اأو اختيار 
عر�ص امل�سروبات الفّوارة لقاء 240 

درهمًا اإماراتيًا لل�سخ�ص الواحد، 
الذي ي�سمل كاأ�سًا من امل�سروب الفوار، 
ميكن ارت�سافه اأثناء م�ساهدة الأحداث 

امل�سّوقة يف م�سمار البولو.
ت�سمل الوجبة، التي ُتقّدم على �سينية 

تقليدية موؤّلفة من ثالثة طوابق، 
باقة من ال�سندوي�سات ال�سغرية 

املح�سوة بالدجاج يف خبز الربيو�ص 
ال�سغري، اأو البندورة الكرزية امل�سوية 
وجبنة موزاريال على اخلبز الفرن�سي 

املقرم�ص، اأو ال�سلمون املدّخن التقليدي 
مع جبنة الكرمية بنكهة ال�ساي 

الأخ�سر على خبز طازج م�سنوع من 
القمح الكامل.

�ستحتار مبا تختاره من بني الباقة 
ال�سهية من احللويات التي ت�سمل 

ر  قالب حلوى »اإ�سبريانتو« الذي ُيح�سّ
من الف�ستق واللوز، اأو حلوى الت�سيز 

رة من الفراولة الطازجة  كيك،املح�سّ
وجبنة فيالديلفيا القابلة للدهن. 

اأّما اإذا كنت من ع�ّساق ال�سوكولتة، 
فتلّذذ بطعم حلوى املوكا اأوبريا، وهي 

عبارة عن مزيج من كرمية زبدة املوكا 
الإيطالية وكرمية ال�سوكولتة. ول 

تكتمل وجبة �ساي ما بعد الظهر اإل 
مع الكعكة الإجنليزية التقليدية، التي 

ُتقّدم مع الكرمية ومرّبى الفراولة.
ُتقّدم وجبة �ساي ما بعد الظهر 

الفاخرة يف ربوع املنتجع اخلاّلب، 
يوميًا من ال�ساعة الرابعة بعد الظهر 

حّتى ال�ساد�سة م�ساًء اعتبارًا من �سهر 
اأكتوبر لغاية �سهر اأبريل. اإّنها فر�ستك 
لال�ستمتاع مبا حتمله ريا�سة البولو من 

طاقة وت�سويق، التي تقام طوال اأيام 
الأ�سبوع با�ستثناء اأيام الثالثاء. ولأّن 

قوانني لعبة البولو قد تكون حمرّية 
للمبتدئني، يقّدم منتجع ديزرت بامل 

كتّيبًا جمانيًا حول قواعد هذه الريا�سة 
الراقية وتاريخها العريق. وحّتى لو مل 
ترق لك اللعبة، فال �سّك لدينا اإطالقًا 

باأّنك �ستع�سق وجباتنا ال�سهّية.
جتدر الإ�سارة اإىل اأّن منتجع ديزرت 

بامل دبي يبعد 20 دقيقة فقط عن 
و�سط مدينة دبي، ويوؤّمن مالذًا 

حقيقيًا وواحة من وحي اخليال حتمل 
ال�سيوف اإىل عامل خا�ص بعيدًا عن 

�سخب املدينة
يبعد املنتجع 15 دقيقة عن قلب مدينة 

دبي ويوؤّمن واحة من ال�سكون و�سط 
اخل�سار، حيث احلدائق الغّناء الفخمة 
ومالعب البولو على مّد العني والنظر. 

ي�ستطيع ال�سيوف التنّقل والف�سحات 
الأنيقة حيث باإمكانهم تذّوق ما لّذ 

وطاب من الطعام، وتدليل اأنف�سهم يف 
ال�سبا، وق�ساء اأمتع الأوقات يف كنف 

احلدائق املن�ّسقة.

تقّدم فنادق ومنتجعات وم�ساكن بري 
اأكووم فل�سفة ل ت�ساهي غريها من 
العالمات، فل�سفة عنوانها ال�سغف 
والروؤية احلاملة واخليال واحلداثة 

الطبيعية. فكل م�سروع من م�ساريعها 
يّت�سم بهند�سة وت�سميم من وحي 

جمال ثقافة املنطقة املتواجد فيها، 
فيما يقوم تطوير امل�سروع على مبادئ 

الواقعية وال�ستدامة وامل�سوؤولية. 
فقد ا�ستهرت عالمة بري اأكووم بخلق 

ف�سحات خيالية وجريئة ومبراعاة اأدّق 
التفا�سيل، حّتى ان�سّمت اإىل ال�سفوف 
العليا يف قطاع ال�سفر. تت�سّمن م�ساريع 

العالمة احلالية منتجَعي هوفافني 

فو�سي ونياما يف جزر املالديف ومنتجع 
ديزرت بامل بدبي. وعام 2013، 

ا�ستحوذت جمموعة فنادق ماينور التي 
تّتخذ من بانكوك مقرًا لها على ن�سبة 

50 باملئة من جمموعة بري اأكووم. 

تجارب آسرة تتجاوز 
حدود الخيال في اليم 
سبا بمنتجع بيير اكوم 

ديزرت بالم دبي
ُيعترب لمي �سبا يف فندق بري اأكووم 

ل لدى ع�ساق  ديزرت بامل ال�سَم املف�سّ

ال�سبا، وهو يوفر املالذ املثايل بعيدًا 
عن �سجيج املدينة و�سخبها. ي�ستكّن 

لمي �سبا الفاخر يف واحة ديزرت 
بامل دبي التي تن�سح اأناقة و�سكينة، 

اإذ يقّدم باقًة ممّيزة من عالجات 
العناية باجلمال والعافية التي يحلم 

بها اجلميع. 
ُتطّل كل غرفة من غرف العالج ال�ست 
يف لمي �سبا على مالعب البولو املمتدة 

على م�ساحات خ�سراء خ�سبة ت�سرح 
ال�سدر. هذا وبا�ستطاعة الأزواج 
ت�ساُرك حلظات ممّيزة يف اأي من 

ديزرت بالم دبي
ينطلق بهويته الجديدة 
عىل الرغم من هويته الجديدة يبقى ديزرت بالم دبي 
وفيًا لتقاليده القديمة في ضيافة الشاي الفاخر المميز، 
وننصحك بأال تفّوت وجبة شاي ما بعد الظهر التي يشتهر 
بها المنتجع الذي يحتل مساحة خضراء واسعة على أطراف 
دبي، ليشعرك بأنك في غابة مطيرة، حيث تنتظرك وجبة 
فاخرة، ومباراة بولو مباشرة حافلة بالتشويق على وقع صوت 
طقطقة حوافر الخيول. يمكنك القيام بجولة في األسطبل 
لمشاهدة الخيول الجميلة عن قرب.
خاص Entrepreneur العربية
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ي�ستطيع ال�سيوف احت�ساء اأجود اأنواع 
ال�ساي اعتبارًا من 145 درهمًا اإماراتيًا 

لل�سخ�ص الواحد فقط، اأو اختيار 
عر�ص امل�سروبات الفّوارة لقاء 240 

درهمًا اإماراتيًا لل�سخ�ص الواحد، 
الذي ي�سمل كاأ�سًا من امل�سروب الفوار، 
ميكن ارت�سافه اأثناء م�ساهدة الأحداث 

امل�سّوقة يف م�سمار البولو.
ت�سمل الوجبة، التي ُتقّدم على �سينية 

تقليدية موؤّلفة من ثالثة طوابق، 
باقة من ال�سندوي�سات ال�سغرية 

املح�سوة بالدجاج يف خبز الربيو�ص 
ال�سغري، اأو البندورة الكرزية امل�سوية 
وجبنة موزاريال على اخلبز الفرن�سي 

املقرم�ص، اأو ال�سلمون املدّخن التقليدي 
مع جبنة الكرمية بنكهة ال�ساي 

الأخ�سر على خبز طازج م�سنوع من 
القمح الكامل.

�ستحتار مبا تختاره من بني الباقة 
ال�سهية من احللويات التي ت�سمل 

ر  قالب حلوى »اإ�سبريانتو« الذي ُيح�سّ
من الف�ستق واللوز، اأو حلوى الت�سيز 

رة من الفراولة الطازجة  كيك،املح�سّ
وجبنة فيالديلفيا القابلة للدهن. 

اأّما اإذا كنت من ع�ّساق ال�سوكولتة، 
فتلّذذ بطعم حلوى املوكا اأوبريا، وهي 

عبارة عن مزيج من كرمية زبدة املوكا 
الإيطالية وكرمية ال�سوكولتة. ول 

تكتمل وجبة �ساي ما بعد الظهر اإل 
مع الكعكة الإجنليزية التقليدية، التي 

ُتقّدم مع الكرمية ومرّبى الفراولة.
ُتقّدم وجبة �ساي ما بعد الظهر 

الفاخرة يف ربوع املنتجع اخلاّلب، 
يوميًا من ال�ساعة الرابعة بعد الظهر 

حّتى ال�ساد�سة م�ساًء اعتبارًا من �سهر 
اأكتوبر لغاية �سهر اأبريل. اإّنها فر�ستك 
لال�ستمتاع مبا حتمله ريا�سة البولو من 

طاقة وت�سويق، التي تقام طوال اأيام 
الأ�سبوع با�ستثناء اأيام الثالثاء. ولأّن 

قوانني لعبة البولو قد تكون حمرّية 
للمبتدئني، يقّدم منتجع ديزرت بامل 

كتّيبًا جمانيًا حول قواعد هذه الريا�سة 
الراقية وتاريخها العريق. وحّتى لو مل 
ترق لك اللعبة، فال �سّك لدينا اإطالقًا 

باأّنك �ستع�سق وجباتنا ال�سهّية.
جتدر الإ�سارة اإىل اأّن منتجع ديزرت 

بامل دبي يبعد 20 دقيقة فقط عن 
و�سط مدينة دبي، ويوؤّمن مالذًا 

حقيقيًا وواحة من وحي اخليال حتمل 
ال�سيوف اإىل عامل خا�ص بعيدًا عن 

�سخب املدينة
يبعد املنتجع 15 دقيقة عن قلب مدينة 

دبي ويوؤّمن واحة من ال�سكون و�سط 
اخل�سار، حيث احلدائق الغّناء الفخمة 
ومالعب البولو على مّد العني والنظر. 

ي�ستطيع ال�سيوف التنّقل والف�سحات 
الأنيقة حيث باإمكانهم تذّوق ما لّذ 

وطاب من الطعام، وتدليل اأنف�سهم يف 
ال�سبا، وق�ساء اأمتع الأوقات يف كنف 

احلدائق املن�ّسقة.

تقّدم فنادق ومنتجعات وم�ساكن بري 
اأكووم فل�سفة ل ت�ساهي غريها من 
العالمات، فل�سفة عنوانها ال�سغف 
والروؤية احلاملة واخليال واحلداثة 

الطبيعية. فكل م�سروع من م�ساريعها 
يّت�سم بهند�سة وت�سميم من وحي 

جمال ثقافة املنطقة املتواجد فيها، 
فيما يقوم تطوير امل�سروع على مبادئ 

الواقعية وال�ستدامة وامل�سوؤولية. 
فقد ا�ستهرت عالمة بري اأكووم بخلق 

ف�سحات خيالية وجريئة ومبراعاة اأدّق 
التفا�سيل، حّتى ان�سّمت اإىل ال�سفوف 
العليا يف قطاع ال�سفر. تت�سّمن م�ساريع 

العالمة احلالية منتجَعي هوفافني 

فو�سي ونياما يف جزر املالديف ومنتجع 
ديزرت بامل بدبي. وعام 2013، 

ا�ستحوذت جمموعة فنادق ماينور التي 
تّتخذ من بانكوك مقرًا لها على ن�سبة 

50 باملئة من جمموعة بري اأكووم. 

تجارب آسرة تتجاوز 
حدود الخيال في اليم 
سبا بمنتجع بيير اكوم 

ديزرت بالم دبي
ُيعترب لمي �سبا يف فندق بري اأكووم 

ل لدى ع�ساق  ديزرت بامل ال�سَم املف�سّ

ال�سبا، وهو يوفر املالذ املثايل بعيدًا 
عن �سجيج املدينة و�سخبها. ي�ستكّن 

لمي �سبا الفاخر يف واحة ديزرت 
بامل دبي التي تن�سح اأناقة و�سكينة، 

اإذ يقّدم باقًة ممّيزة من عالجات 
العناية باجلمال والعافية التي يحلم 

بها اجلميع. 
ُتطّل كل غرفة من غرف العالج ال�ست 
يف لمي �سبا على مالعب البولو املمتدة 

على م�ساحات خ�سراء خ�سبة ت�سرح 
ال�سدر. هذا وبا�ستطاعة الأزواج 
ت�ساُرك حلظات ممّيزة يف اأي من 

ديزرت بالم دبي
ينطلق بهويته الجديدة 
عىل الرغم من هويته الجديدة يبقى ديزرت بالم دبي 
وفيًا لتقاليده القديمة في ضيافة الشاي الفاخر المميز، 
وننصحك بأال تفّوت وجبة شاي ما بعد الظهر التي يشتهر 
بها المنتجع الذي يحتل مساحة خضراء واسعة على أطراف 
دبي، ليشعرك بأنك في غابة مطيرة، حيث تنتظرك وجبة 
فاخرة، ومباراة بولو مباشرة حافلة بالتشويق على وقع صوت 
طقطقة حوافر الخيول. يمكنك القيام بجولة في األسطبل 
لمشاهدة الخيول الجميلة عن قرب.
خاص Entrepreneur العربية
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غرف ال�سبا اخلا�سة بالأزواج. ي�سّم 
ال�سبا مرافق من »�سابالمي« ت�سمل 

غرفة بخار، و�سونا، وغرفة جليد، 
وبركة غط�ص باردة، واأ�سّرة دافئة 

ود�ّسات عالجية م�سنوعة من الكروم. 
عالوة على ذلك، يقّدم لمي �سبا 

عالجات »اإميينان�ص اأورغانيك�ص« 
ال�سهرية عامليًا للعناية بالب�سرة، والتي 

مت من اأجل الرتويج لفل�سفة  مِّ �سُ
احلكمة الهنغارية للعناية بالب�سرة 

بعد مرور ن�سف قرن على تاأ�سي�سها. 
�سهدت العالمة بداية متوا�سعة يف 

قرية تقليدية �سغرية، وما لبثت 
اأن منت وازدهرت لت�سبح العالمة 

املف�سلة يف اأو�ساط خرباء املجال 
ورّواد مراكز ال�سبا. حتتوي منتجات 

»اإميينان�ص« الع�سوية للوجه واجل�سم 
على ثروات الطبيعة النقية التي 

ت�سفي الروح وت�سفي مل�سًة من اجلمال 
الأخاذ. 

كما متتاز »اإميينان�ص« مبعرفة متعّمقة 
ملزايا الأع�ساب الطبية، حيث اأنها 

جتمعها مع مكونات خمتارة بعناية 
وممزوجة باليد، ومع مياه الينابيع 

ال�ساخنة لبتكار منتجات تتحّلى بقدرة 
�سفائية قوية وخ�سائ�ص جتميلية ل 

ت�ساهى. 
وبالإ�سافة اإىل »اإميينان�ص«، يقّدم 
لمي �سبا عالمة »فويا« التي تبتكر 

منتجاتها من الطحالب البحرية 
الع�سوية التي يتم جمعها باليد، ومياه 

البحر الطبيعية من �ساحل املحيط 
الأطل�سي قبالة �سواطئ ايرلندا. 

تزخر منتجات »فويا« مب�سادات 
الأك�سدة الأقوى يف الطبيعة، وهي غنية 

باملعادن، والفيتامينات ومبرّكبات 
ن�سطة بيولوجيًا فتعمل على تغذية 

الب�سرة، وترطيبها وجتديد ن�سارتها. 
اأما امل�ساج املعروف با�سم »لمي 

اإنتيوتيف«، فهو العالج املمّيز يف 
لمي �سبا، والذي ي�سمل جمموعًة من 

التقنيات على غرار امل�ساج ال�سويدي، 
امل�ساج التايالندي، م�ساج العالج 

بالروائح العطرية، م�ساج �سيات�سو 
وم�ساج بايل. ويتم توفري جميع هذه 

العالجات وفقًا لالحتياجات الفردية. 
ل يختلف اثنان على اأّن ال�ستحمام 

دة للن�ساط،  يحمل قوى �سفائية وجمدِّ
ل مثايل لأي عالج، �سواء  وهو مكمِّ

كان يف ال�سبا اأم يف رحاب جناحك 
اأو الفيال اخلا�سة بك. ومتا�سيًا مع 
فل�سفة املياه التي ُتعرف بها عالمة 

بري اأكووم، قّدم لمي �سبا موؤخرًا 
ميزة »الطاولة الرطبة« املتقّدمة 

تكنولوجيًا وامل�سّممة لإبقاء ال�سيوف 
يف حالة ا�سرتخاء خالل خ�سوعهم 
لعالجات ال�سبا التي ت�ستخدم فيها 

املياه مع منتجات »فويا« امل�ستخرجة 
من البحر.

ّمم ليوّفر  ُي�سار اإىل اأّن لمي �سبا �سُ
الراحة وال�سرتخاء لالأ�سخا�ص الذين 

يعي�سون منط حياة حافل بامل�ساغل، 
وهو بالتايل اخليار املثايل لهم اإذ 

يقّدم ت�سكيلًة وا�سعة من العالجات، 
بدءًا من باقات ال�سفاء، والعالجات 

دة للن�ساط و�سوًل اإىل العرو�ص  املجدِّ
املميزة على العالجات التي تلقى اإقباًل 

�سديدًا يف لمي �سبا.

فندق بوريفاج جنيف 
يطلق أجنحًة وشقق 

دوبلكس فاخرًة جديدًة
 اكت�سى الفندق املتميز، بوريفاج 
جنيف، بحلة جديدة بهية عقب 
احتفاله بعيده الـ150، حيث اأّنه 

اأطلق اأجنحًة و�سقق دوبلك�ص فاخرًة 
على �سطح املبنى مقّدمًا للنزلء 

اإقامًة َمَلكيًة رائعًة. متتّد هذه الغرف 

والأجنحة اجلديدة املفعمة بالرفاهية 
على م�ساحة ت�سل اإىل250 مرتًا 
مرّبعًا، وتطّل على بحرية جنيف 

التاريخية وجبل مون بالن املهيب. 
وقد عمل املهند�ص املعماري ذائع 
ال�سيت، بيار اإيف رو�سون، ب�سكل 

دقيق ودوؤوب على اإعادة اإحياء التاريخ 
العريق للفندق مع اإ�سفاء مل�سة من 
احلداثة عليه. ومبا اأّن هذا الفّنان 

الرائع يويل اهتمامًا خا�سًا لأدّق 
التفا�سيل حر�سًا منه على توفري 

اأجواء َمَلكية بامتياز، فال عجب اإذًا اأن 
ت�سّع اأجنحة بوريفاج اجلديدة جماًل 

و�سحرًا يف اأ�سغر تفا�سيلها حتى. 
متتّد الغرف الف�سيحة بني 100 مرت 

مرّبع و250 مرتًا مربعًا، وت�سمل تّرا�سًا 
ت�سل م�ساحته اإىل25 مرتًا مربعًا مع 

جاكوزي؛ وحمامات تربو م�ساحتها 
على 40 مرتًا مربعًا مع حمام ود�ص؛ 

وغرف للمالب�ص. ول �سّك يف اأّن 
العائالت �سوف ُت�َسّر بهذه امل�ساحات 

الرحبة املطلة على مناظر اأخاذة 
وبالتجربة التي �سُتحفر يف ذاكرتهم، 
ناهيك عن خدمة الكون�سريج املمتازة 

الكفيلة باإر�ساء اأكرث امل�سافرين تطلبًا. 
جتدر الإ�سارة اإىل اأّن الغرف اجلديدة 

َمت بطراز  مِّ يف الطابق العلوي �سُ
يحاكي ال�سقق الف�سيحة ذات املخطط 

املفتوح. يف الواقع، اإّن اإ�سافة بع�ص 
الكماليات ال�سغرية التي ُجِمَعت على 
مّر الزمن كقطع اأنيقة يف كل غرفة، 
تعيد �سياغة مفهوم الرتف املعا�سر 
من خالل بّث روح الفن القدمي فيه 

والتي تتجلى يف م�سابيح، وُحلي، 
ولوحات، واأغرا�ص ا�ستثنائية حتّول 

ليلًة ب�سيطًة اإىل جتربة مميزة قّل 
نظريها. توّفر الغرف املجّهزة باأحدث 

لت اإليه التكنولوجيا اأف�سل  ما تو�سّ
املزايا التي تعك�ص فّن العي�ص املرتف. 
ولتن�سيق كافة هذه العنا�سر بان�سجام 

تام، تعاون فندق بوريفاج مع ليلى 
كوربت اإلوي�ص، وهي م�سّممة ديكور 

م�سهورة عامليًا.
ومبا اأّن الإقامة املَلكية ل تكتمل اإل 
بتجربة طعام مذهلة، َيِعُد مطعم 

الفندق احلائز على جنوم مي�سالن، 
»لو �سا بوتيه« باأن يدغدغ براعم 

ر اأ�سهى الأطباق  ذوق �سيوفه. حُت�سّ
الفرن�سية الع�سرية بعناية فائقة على 

يد ال�سيف املبدع دومينيك غوتييه. 
كما ميكن اكت�ساف قلب املطابخ عرب 

جتربة طعام مبهرة على مائدة ال�سيف 

)8 اأ�سخا�ص(.
ويتجّلى حر�ص الفندق على مراعاة 
الثقافة العربية من خالل خدماته 

امل�سممة وفق كافة املتطلبات والتي 
�ستتخطى توقعات النزلء من حيث 

احرتامها للقيم ال�سرقية. وهنا يجد 
ال�سيوف قائمة طعام حالل، كما اأّن 

الرّتا�ص املطّل على منظر البحرية 
اخلاطف لالأنفا�ص، ي�سّكل املكان 

املثايل للتلذذ بهذه القائمة، فيمّتعون 
اأنظارهم وبراعم ذوقهم يف اآٍن معًا. 

طهاة مطعم »رير« 
يطلقون مفهومًا جديدًا 

لتناول الطعام
بعد ثمانية اأعوام، ومع حلول مو�سم 
ال�ستمتاع بالطعام يف الهواء الطلق 
يف دبي، يعود مطعم »رير« احلائز 

على جوائز اإىل ال�ساحة يف منتجع بري 
اأكووم ديزرت بامل دبي. 

وهنا، يفتخر ال�سيف التنفيذي 
�ستيفان بوتلر بانتقاء فريق يتمّتع 
اأفراده مبواهب عالية لُيدِخل اإىل 

�ساحة مطاعم دبي املتمّيزة قائمة 
طعام ا�ستثنائية تقّدم ال�سواء 

بحّلة جديدة غري م�سبوقة. وقد مّت 

ت�سميم هذا املطبخ بطريقة ع�سرية 
وجذابة، بحيث �سّم �سوايًة من خ�سب 

ال�سنديان، كما اأّن فريق الطهاة 
املبدعني ابتكر اأطباقًا مطهيًة ببطء 

على خ�سب ال�سنديان. 
جتدر الإ�سارة اإىل اأّن �سواية خ�سب 

ال�سنديان م�ستوحاة من اأ�سلوب ال�سواء 
ال�سهري يف اأمريكا اجلنوبية الذي 

َمت  مِّ ُيعرف با�سم »الأ�سادو«، و�سُ
نَعت يدويًا بحرفية عالية ليتلذذ  و�سُ

ال�سيوف باملذاق ال�سحري الذي 
تعطيه اجلمرات املتوهجة، وحدها 

دون �سواها، للماأكولت. حتتوي �سواية 
خ�سب ال�سنديان امل�سنوعة يدويًا 

يف اإجنلرتا من ِقبل �سركة »اأوك�ص 
جريلز« على موقد.  كما اأّن �سحون 

اأ�سادو »V« لل�سواء متنع احرتاق 
الطعام مما يجعل منها اأدواٍت مثاليًة 
ل�سّي اللحوم وثمار البحر على الفحم 

على حرارة ت�سل اإىل 400 درجة 
مئوية.

يتمّيز »رير« بت�سميمه املعا�سر 
الرائع، ل �سيما مقاعده امل�سنوعة من 
العقيق اليماين وامل�ستوحاة من املقاعد 

�سة لتناول ال�سو�سي،  اليابانية املخ�سّ
ل�سمان جتربة طعام فريدة ومرحة. 

ولكن ما يزيد »رير« روعًة و�سحرًا 
وجماًل، فهو قبو يحوي نحو 300 �سنف 
عنب من الطراز العاملي. وقد حاز قبو 
»رير« على جائزة »واين �سبكتايتور« 

لثالث �سنوات على التوايل. كما اأّن 
�ساقي »رير« ابتكر قائمًة فريدًة 
لكوؤو�ص ع�سري العنب من كروم 

م�سهورة جدًا. 
اأما الطبق الأكرث �سعبيًة �سمن 

قائمة اللحوم املحمرة، واملطهوة 
ببطء وامل�سوية فهو رافيويل كونفيت 

�ساق البط مع �سل�سة الطماطم، 
والفا�سولياء البي�ساء والكماأ الأ�سود 
املربو�ص. ويف ق�سم امل�سويات، يبقى 

ال�سلطعون امل�سلوق مع بطاطا من 
�سنف »راتيه«، والزبدة بالثوم 
والليمون احلام�ص، اأو الروبيان 

النمري مع �سل�سة ت�سيميت�سوري من 
اخليارات املف�سلة.

ة يف »رير«،  وللنباتيني اأي�سًا ح�سّ
حيث ميكنهم التلذذ باأطباق رائعة 

مثل اخل�سار امل�سوية بامللح مع جبنة 
الكاميمبري الذائبة ذات املذاق 

ال�سحري مع �سل�سة الثوم املعمر 
وال�سريي، اأو الريزوتو بالربميزان مع 

طماطم هريلوم الكرزية املدخنة. 
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غرف ال�سبا اخلا�سة بالأزواج. ي�سّم 
ال�سبا مرافق من »�سابالمي« ت�سمل 

غرفة بخار، و�سونا، وغرفة جليد، 
وبركة غط�ص باردة، واأ�سّرة دافئة 

ود�ّسات عالجية م�سنوعة من الكروم. 
عالوة على ذلك، يقّدم لمي �سبا 

عالجات »اإميينان�ص اأورغانيك�ص« 
ال�سهرية عامليًا للعناية بالب�سرة، والتي 

مت من اأجل الرتويج لفل�سفة  مِّ �سُ
احلكمة الهنغارية للعناية بالب�سرة 

بعد مرور ن�سف قرن على تاأ�سي�سها. 
�سهدت العالمة بداية متوا�سعة يف 

قرية تقليدية �سغرية، وما لبثت 
اأن منت وازدهرت لت�سبح العالمة 

املف�سلة يف اأو�ساط خرباء املجال 
ورّواد مراكز ال�سبا. حتتوي منتجات 

»اإميينان�ص« الع�سوية للوجه واجل�سم 
على ثروات الطبيعة النقية التي 

ت�سفي الروح وت�سفي مل�سًة من اجلمال 
الأخاذ. 

كما متتاز »اإميينان�ص« مبعرفة متعّمقة 
ملزايا الأع�ساب الطبية، حيث اأنها 

جتمعها مع مكونات خمتارة بعناية 
وممزوجة باليد، ومع مياه الينابيع 

ال�ساخنة لبتكار منتجات تتحّلى بقدرة 
�سفائية قوية وخ�سائ�ص جتميلية ل 

ت�ساهى. 
وبالإ�سافة اإىل »اإميينان�ص«، يقّدم 
لمي �سبا عالمة »فويا« التي تبتكر 

منتجاتها من الطحالب البحرية 
الع�سوية التي يتم جمعها باليد، ومياه 

البحر الطبيعية من �ساحل املحيط 
الأطل�سي قبالة �سواطئ ايرلندا. 

تزخر منتجات »فويا« مب�سادات 
الأك�سدة الأقوى يف الطبيعة، وهي غنية 

باملعادن، والفيتامينات ومبرّكبات 
ن�سطة بيولوجيًا فتعمل على تغذية 

الب�سرة، وترطيبها وجتديد ن�سارتها. 
اأما امل�ساج املعروف با�سم »لمي 

اإنتيوتيف«، فهو العالج املمّيز يف 
لمي �سبا، والذي ي�سمل جمموعًة من 

التقنيات على غرار امل�ساج ال�سويدي، 
امل�ساج التايالندي، م�ساج العالج 

بالروائح العطرية، م�ساج �سيات�سو 
وم�ساج بايل. ويتم توفري جميع هذه 

العالجات وفقًا لالحتياجات الفردية. 
ل يختلف اثنان على اأّن ال�ستحمام 

دة للن�ساط،  يحمل قوى �سفائية وجمدِّ
ل مثايل لأي عالج، �سواء  وهو مكمِّ

كان يف ال�سبا اأم يف رحاب جناحك 
اأو الفيال اخلا�سة بك. ومتا�سيًا مع 
فل�سفة املياه التي ُتعرف بها عالمة 

بري اأكووم، قّدم لمي �سبا موؤخرًا 
ميزة »الطاولة الرطبة« املتقّدمة 

تكنولوجيًا وامل�سّممة لإبقاء ال�سيوف 
يف حالة ا�سرتخاء خالل خ�سوعهم 
لعالجات ال�سبا التي ت�ستخدم فيها 

املياه مع منتجات »فويا« امل�ستخرجة 
من البحر.

ّمم ليوّفر  ُي�سار اإىل اأّن لمي �سبا �سُ
الراحة وال�سرتخاء لالأ�سخا�ص الذين 

يعي�سون منط حياة حافل بامل�ساغل، 
وهو بالتايل اخليار املثايل لهم اإذ 

يقّدم ت�سكيلًة وا�سعة من العالجات، 
بدءًا من باقات ال�سفاء، والعالجات 

دة للن�ساط و�سوًل اإىل العرو�ص  املجدِّ
املميزة على العالجات التي تلقى اإقباًل 

�سديدًا يف لمي �سبا.

فندق بوريفاج جنيف 
يطلق أجنحًة وشقق 

دوبلكس فاخرًة جديدًة
 اكت�سى الفندق املتميز، بوريفاج 
جنيف، بحلة جديدة بهية عقب 
احتفاله بعيده الـ150، حيث اأّنه 

اأطلق اأجنحًة و�سقق دوبلك�ص فاخرًة 
على �سطح املبنى مقّدمًا للنزلء 

اإقامًة َمَلكيًة رائعًة. متتّد هذه الغرف 

والأجنحة اجلديدة املفعمة بالرفاهية 
على م�ساحة ت�سل اإىل250 مرتًا 
مرّبعًا، وتطّل على بحرية جنيف 

التاريخية وجبل مون بالن املهيب. 
وقد عمل املهند�ص املعماري ذائع 
ال�سيت، بيار اإيف رو�سون، ب�سكل 

دقيق ودوؤوب على اإعادة اإحياء التاريخ 
العريق للفندق مع اإ�سفاء مل�سة من 
احلداثة عليه. ومبا اأّن هذا الفّنان 

الرائع يويل اهتمامًا خا�سًا لأدّق 
التفا�سيل حر�سًا منه على توفري 

اأجواء َمَلكية بامتياز، فال عجب اإذًا اأن 
ت�سّع اأجنحة بوريفاج اجلديدة جماًل 

و�سحرًا يف اأ�سغر تفا�سيلها حتى. 
متتّد الغرف الف�سيحة بني 100 مرت 

مرّبع و250 مرتًا مربعًا، وت�سمل تّرا�سًا 
ت�سل م�ساحته اإىل25 مرتًا مربعًا مع 

جاكوزي؛ وحمامات تربو م�ساحتها 
على 40 مرتًا مربعًا مع حمام ود�ص؛ 

وغرف للمالب�ص. ول �سّك يف اأّن 
العائالت �سوف ُت�َسّر بهذه امل�ساحات 

الرحبة املطلة على مناظر اأخاذة 
وبالتجربة التي �سُتحفر يف ذاكرتهم، 
ناهيك عن خدمة الكون�سريج املمتازة 

الكفيلة باإر�ساء اأكرث امل�سافرين تطلبًا. 
جتدر الإ�سارة اإىل اأّن الغرف اجلديدة 

َمت بطراز  مِّ يف الطابق العلوي �سُ
يحاكي ال�سقق الف�سيحة ذات املخطط 

املفتوح. يف الواقع، اإّن اإ�سافة بع�ص 
الكماليات ال�سغرية التي ُجِمَعت على 
مّر الزمن كقطع اأنيقة يف كل غرفة، 
تعيد �سياغة مفهوم الرتف املعا�سر 
من خالل بّث روح الفن القدمي فيه 

والتي تتجلى يف م�سابيح، وُحلي، 
ولوحات، واأغرا�ص ا�ستثنائية حتّول 

ليلًة ب�سيطًة اإىل جتربة مميزة قّل 
نظريها. توّفر الغرف املجّهزة باأحدث 

لت اإليه التكنولوجيا اأف�سل  ما تو�سّ
املزايا التي تعك�ص فّن العي�ص املرتف. 
ولتن�سيق كافة هذه العنا�سر بان�سجام 

تام، تعاون فندق بوريفاج مع ليلى 
كوربت اإلوي�ص، وهي م�سّممة ديكور 

م�سهورة عامليًا.
ومبا اأّن الإقامة املَلكية ل تكتمل اإل 
بتجربة طعام مذهلة، َيِعُد مطعم 

الفندق احلائز على جنوم مي�سالن، 
»لو �سا بوتيه« باأن يدغدغ براعم 

ر اأ�سهى الأطباق  ذوق �سيوفه. حُت�سّ
الفرن�سية الع�سرية بعناية فائقة على 

يد ال�سيف املبدع دومينيك غوتييه. 
كما ميكن اكت�ساف قلب املطابخ عرب 

جتربة طعام مبهرة على مائدة ال�سيف 

)8 اأ�سخا�ص(.
ويتجّلى حر�ص الفندق على مراعاة 
الثقافة العربية من خالل خدماته 

امل�سممة وفق كافة املتطلبات والتي 
�ستتخطى توقعات النزلء من حيث 

احرتامها للقيم ال�سرقية. وهنا يجد 
ال�سيوف قائمة طعام حالل، كما اأّن 

الرّتا�ص املطّل على منظر البحرية 
اخلاطف لالأنفا�ص، ي�سّكل املكان 

املثايل للتلذذ بهذه القائمة، فيمّتعون 
اأنظارهم وبراعم ذوقهم يف اآٍن معًا. 

طهاة مطعم »رير« 
يطلقون مفهومًا جديدًا 

لتناول الطعام
بعد ثمانية اأعوام، ومع حلول مو�سم 
ال�ستمتاع بالطعام يف الهواء الطلق 
يف دبي، يعود مطعم »رير« احلائز 

على جوائز اإىل ال�ساحة يف منتجع بري 
اأكووم ديزرت بامل دبي. 

وهنا، يفتخر ال�سيف التنفيذي 
�ستيفان بوتلر بانتقاء فريق يتمّتع 
اأفراده مبواهب عالية لُيدِخل اإىل 

�ساحة مطاعم دبي املتمّيزة قائمة 
طعام ا�ستثنائية تقّدم ال�سواء 

بحّلة جديدة غري م�سبوقة. وقد مّت 

ت�سميم هذا املطبخ بطريقة ع�سرية 
وجذابة، بحيث �سّم �سوايًة من خ�سب 

ال�سنديان، كما اأّن فريق الطهاة 
املبدعني ابتكر اأطباقًا مطهيًة ببطء 

على خ�سب ال�سنديان. 
جتدر الإ�سارة اإىل اأّن �سواية خ�سب 

ال�سنديان م�ستوحاة من اأ�سلوب ال�سواء 
ال�سهري يف اأمريكا اجلنوبية الذي 

َمت  مِّ ُيعرف با�سم »الأ�سادو«، و�سُ
نَعت يدويًا بحرفية عالية ليتلذذ  و�سُ

ال�سيوف باملذاق ال�سحري الذي 
تعطيه اجلمرات املتوهجة، وحدها 

دون �سواها، للماأكولت. حتتوي �سواية 
خ�سب ال�سنديان امل�سنوعة يدويًا 

يف اإجنلرتا من ِقبل �سركة »اأوك�ص 
جريلز« على موقد.  كما اأّن �سحون 

اأ�سادو »V« لل�سواء متنع احرتاق 
الطعام مما يجعل منها اأدواٍت مثاليًة 
ل�سّي اللحوم وثمار البحر على الفحم 

على حرارة ت�سل اإىل 400 درجة 
مئوية.

يتمّيز »رير« بت�سميمه املعا�سر 
الرائع، ل �سيما مقاعده امل�سنوعة من 
العقيق اليماين وامل�ستوحاة من املقاعد 

�سة لتناول ال�سو�سي،  اليابانية املخ�سّ
ل�سمان جتربة طعام فريدة ومرحة. 

ولكن ما يزيد »رير« روعًة و�سحرًا 
وجماًل، فهو قبو يحوي نحو 300 �سنف 
عنب من الطراز العاملي. وقد حاز قبو 
»رير« على جائزة »واين �سبكتايتور« 

لثالث �سنوات على التوايل. كما اأّن 
�ساقي »رير« ابتكر قائمًة فريدًة 
لكوؤو�ص ع�سري العنب من كروم 

م�سهورة جدًا. 
اأما الطبق الأكرث �سعبيًة �سمن 

قائمة اللحوم املحمرة، واملطهوة 
ببطء وامل�سوية فهو رافيويل كونفيت 

�ساق البط مع �سل�سة الطماطم، 
والفا�سولياء البي�ساء والكماأ الأ�سود 
املربو�ص. ويف ق�سم امل�سويات، يبقى 

ال�سلطعون امل�سلوق مع بطاطا من 
�سنف »راتيه«، والزبدة بالثوم 
والليمون احلام�ص، اأو الروبيان 

النمري مع �سل�سة ت�سيميت�سوري من 
اخليارات املف�سلة.

ة يف »رير«،  وللنباتيني اأي�سًا ح�سّ
حيث ميكنهم التلذذ باأطباق رائعة 

مثل اخل�سار امل�سوية بامللح مع جبنة 
الكاميمبري الذائبة ذات املذاق 

ال�سحري مع �سل�سة الثوم املعمر 
وال�سريي، اأو الريزوتو بالربميزان مع 

طماطم هريلوم الكرزية املدخنة. 
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ولدت �سيميا عزيز ابنة اجلنوب 
الفرن�سي يف اأوروبا وعا�ست معظم 

حياتها يف فرن�سا، تقول �سيميا: در�ست 
الت�سويق واالت�ساالت ال�سيا�سية وعملت 

يف النمذجة والربامج التلفزيونية 
لتمويل درا�ستي يف باري�س. ثم انتقلت 
اإىل لندن فرتة وقررت اأخريًا االنتقال 

اإىل دبي ملدة 5 �سنوات، واأ�سعر اأن 
قراري كان جيدًا جدا. فدبي مدينة 
رائعة واأنا حقا اأحب دولة االإمارات!

موؤثرة، م�سممة اأزياء وحمررة مو�سة!
ترى �سيميا عزيز اأنها م�سممة اأزياء 
بالدرجة االأويل بجانب كونها اإحدى 
املوؤثرين وتقول: اإذا كان علي اختيار 

واحد من اثنني، فاأنا بالتاأكيد م�سممة 
اأزياء واملو�سة »�سبب حياتي ووجودي« 

كما نقول باللغة الفرن�سية! يف الواقع 
االأزياء حمور كل اأفعايل! 

وتتحدث �سيميا عن ح�سابها » ذا 
تريندي فرين�سي« مبت�سمة: اأن 

تريندي فرين�سي يتوافق مع الع�سرية 

والفرن�سية كذلك!، فقد اعتقدت دومًا 
اأنني يجب اأن اح�سل على لقب ميكن 
عالمتي التجارية اأن ت�سبح م�سهورة 

يومًا ما، و« تريندي فرين�سي » �سوف 
حتقق ذلك متامًا. فاملو�سة �سغفي 

الدائم وح�سويل على ماركة جتارية 
يف االأزياء على قائمة اأهدايف واتطلع 

الإدارة عملي اخلا�س خالل ال�سنوات 
القادمة.

ت�ستطرد �سيميا: اأتاح يل تريندي 
فرين�سي ب�سفتي موؤثرة اأن اأتعامل 
با�ستمرار مع املوؤثرين وامل�ساهري. 

وتتلخ�س وظيفتي يف ربط العالمة 
التجارية مع املواهب املنا�سبة وت�سغيل 

حمالت و�سائل االعالم االجتماعية 
باإدارة الن�ساط كله من البداية اإىل 

النهاية، فاأنا متواجدة طوال الوقت: 
قبل واأثناء وبعد التفعيل. من حلظة 

توا�سل اإحدى العالمات التجارية 
معي حتى التفاو�س مع املواهب، 

وتنظيم احلدث، والتاأكد من تغطيته 
اعالميًا، وكذلك االإ�سراف على جميع 

املدفوعات. 
اإ�سافة اإىل ذلك تعمل عزيز يف جملة 

» luxsure« فرع دبي وهي جملة تابعة 
ملجموعة ال�سحافة العاملية الفاخرة 

ومقرها باري�س ولها عدة فروع دولية 
يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة 

ورو�سيا. وتخت�س املجلة يف منط 
احلياة الفاخرة واالأزياء واجلمال، 

وحتظي بحوايل 50 األف زائر �سهريًا. 
ومت انتخاب ح�ساب تويرت الر�سمي 

 ،Glamour من قبل luxsure@

كواحدة من اأكرث احل�سابات الفرن�سية 
نفوذًا. وت�سرح قائلة: ر�سحني الرئي�س 

التنفيذي للمجموعة با�سكال اإياكونو 
لرئا�سة فرع دبي عندما انتقلت اإىل 

دولة االإمارات وقد كنت اأ�ساهم بالفعل 
يف الن�سخة الربيطانية والفرن�سية 

اآنذاك. 

صديقة المشاهير
تقول �سيميا: العمل جنبًا اإىل جنب 

مع موؤثري و�سائل االعالم االجتماعية 
جعلني اأكون عالقة �سداقة جيدة مع 
معظمهم، مما كان له اكرب االأثر يف 
ا�ستخدامي لتلك الو�سائل و�ساعدين 

اي�سًا على تطوير عالقتي بهذا املجال. 
فاأنا مل اأكن من حمبي تلك الو�سائل 

ولكن االآن، نظًرا لدوري ووظيفتي 
كان يجب التكيف مع الو�سع. اإال اأنني 

مازلت اأحب خ�سو�سيتي وبعيدًا عن 
العمل ا�ستمتع بالقراءة، وممار�سة 

الريا�سة، والت�سوق مع النا�س الذين 
اأحبهم.

وعن �سداقتها بامل�ساهري تقول �سيميا: 
اأ�سعر بالر�سا حقًا! انه ل�سيء رائع اأن 

تكون حماطًا باأ�سخا�س ا�ستثنائيني، 
كثري منهم اأ�سدقاء جيدين حقا. 

واأعتربهم مبثابة اأفراد اأ�سرتي، كما 
اجيد التعامل معهم وهي مهارة بحد 

ذاتها! فامل�ساهري مثل النا�س العاديني، 
لديهم م�ساعر، تتاأرجح بني الطاقة 

العالية بع�س االأحيان، وهبوطها اأوقاتًا 
اأخرى. فقط حتتاج اإىل ا�ستخدام 

الكثري من الذكاء العاطفي واالأهم 
فهمهم كاأفراد. 

واحلقيقة اأنني ال اأراهم كم�ساهري 
اإال اإذا كنا يف العمل، بالن�سبة يل 

هم اأ�سدقائي وعائلتي، واأحب ق�ساء 
الوقت معهم ومن امل�ساهري املقربني 

اإىل نف�سي على �سبيل املثال ال احل�سر 
لوجني عمران، اأ�سيل عمران، هبة 
رمهني، ماهرة عبد العزيز، �سارة 

املدين، نورالدين اليو�سف، فهد �سال، 
مهند الوديعة، واأ�سكر اهلل الأن يف 

حياتي اأ�سخا�س رائعني مثلهم.

السوشيال ميديا 
ستستمر بالنمو

عن بدء اهتمامها باملجال تبت�سم 
�سيميا قائلة: يف واقع االمر مل اأحبها 

اأبدًا كما قلت �سابقًا، وبالكاد كنت 
ا�ستخدمها. ولكني اجتهت لها ب�سبب 

حتول الت�سويق حاليًا من و�سائل 
االإعالم التقليدية اإليها. واالآن اأ�ستمتع 

بها للغاية واأقّدرها واأدرك متامًا اأن 

هذا االجتاه �سوف ي�ستمر يف النمو، 
وال يوجد خيار �سوى ال�سري مع التيار 

اإذا رغبت يف جناح االأعمال ال مفر من 
اللجوء لل�سو�سيال ميديا.

وتوؤكد �سيميا اأن الت�سويق املوؤثر يربز 
ب�سكل خا�س يف املنطقة العربية اأكرث 

ب�سبب جميع القيود املفرو�سة على 
و�سائل االإعالم التقليدية. فال�سرق 

االأو�سط جمتمع اأكرث حتفظًا على 
املدونني واملبدعني الذين ميلكون 

�سوتًا، وي�ستخدمون و�سائل االعالم 
االجتماعية للتعبري عن اأنف�سهم. 

ولي�س امرًا مفاجئًا اأن يكون اليوتيوب 
هو املن�سة االوىل يف ال�سعودية، 

ناهيك عن ان معظم املبدعني من 
هناك، كما اأن ال�سعودية ثاين اأكرب 

م�ستخدم �سناب �سات يف العامل بعد 
الواليات املتحدة اأي�سًا. وهذا يظهر 

سيميا عزيز:
تريندي فرنشي.. 

حياتي ووجودي!
تعد سيميا عزيز مدونة األزياء الفرنسية واحدة من مؤثرين السوشيال ميديا البارزين في 

 The trendy« األونة األخيرة، الذين أصبحوا جزءًا ال يتجزأ من قطاع االعالم الحالي ويتابع حسابها
Frenchie«على انستاجرام منصتها المفضلة والوحيدة التي تستخدمها آالف المتابعين. 

أجرى اللقاء: أسماء األمين
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ولدت �سيميا عزيز ابنة اجلنوب 
الفرن�سي يف اأوروبا وعا�ست معظم 

حياتها يف فرن�سا، تقول �سيميا: در�ست 
الت�سويق واالت�ساالت ال�سيا�سية وعملت 

يف النمذجة والربامج التلفزيونية 
لتمويل درا�ستي يف باري�س. ثم انتقلت 
اإىل لندن فرتة وقررت اأخريًا االنتقال 

اإىل دبي ملدة 5 �سنوات، واأ�سعر اأن 
قراري كان جيدًا جدا. فدبي مدينة 
رائعة واأنا حقا اأحب دولة االإمارات!

موؤثرة، م�سممة اأزياء وحمررة مو�سة!
ترى �سيميا عزيز اأنها م�سممة اأزياء 
بالدرجة االأويل بجانب كونها اإحدى 
املوؤثرين وتقول: اإذا كان علي اختيار 

واحد من اثنني، فاأنا بالتاأكيد م�سممة 
اأزياء واملو�سة »�سبب حياتي ووجودي« 

كما نقول باللغة الفرن�سية! يف الواقع 
االأزياء حمور كل اأفعايل! 

وتتحدث �سيميا عن ح�سابها » ذا 
تريندي فرين�سي« مبت�سمة: اأن 

تريندي فرين�سي يتوافق مع الع�سرية 

والفرن�سية كذلك!، فقد اعتقدت دومًا 
اأنني يجب اأن اح�سل على لقب ميكن 
عالمتي التجارية اأن ت�سبح م�سهورة 

يومًا ما، و« تريندي فرين�سي » �سوف 
حتقق ذلك متامًا. فاملو�سة �سغفي 

الدائم وح�سويل على ماركة جتارية 
يف االأزياء على قائمة اأهدايف واتطلع 

الإدارة عملي اخلا�س خالل ال�سنوات 
القادمة.

ت�ستطرد �سيميا: اأتاح يل تريندي 
فرين�سي ب�سفتي موؤثرة اأن اأتعامل 
با�ستمرار مع املوؤثرين وامل�ساهري. 

وتتلخ�س وظيفتي يف ربط العالمة 
التجارية مع املواهب املنا�سبة وت�سغيل 

حمالت و�سائل االعالم االجتماعية 
باإدارة الن�ساط كله من البداية اإىل 

النهاية، فاأنا متواجدة طوال الوقت: 
قبل واأثناء وبعد التفعيل. من حلظة 

توا�سل اإحدى العالمات التجارية 
معي حتى التفاو�س مع املواهب، 

وتنظيم احلدث، والتاأكد من تغطيته 
اعالميًا، وكذلك االإ�سراف على جميع 

املدفوعات. 
اإ�سافة اإىل ذلك تعمل عزيز يف جملة 

» luxsure« فرع دبي وهي جملة تابعة 
ملجموعة ال�سحافة العاملية الفاخرة 

ومقرها باري�س ولها عدة فروع دولية 
يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة 

ورو�سيا. وتخت�س املجلة يف منط 
احلياة الفاخرة واالأزياء واجلمال، 

وحتظي بحوايل 50 األف زائر �سهريًا. 
ومت انتخاب ح�ساب تويرت الر�سمي 

 ،Glamour من قبل luxsure@

كواحدة من اأكرث احل�سابات الفرن�سية 
نفوذًا. وت�سرح قائلة: ر�سحني الرئي�س 

التنفيذي للمجموعة با�سكال اإياكونو 
لرئا�سة فرع دبي عندما انتقلت اإىل 

دولة االإمارات وقد كنت اأ�ساهم بالفعل 
يف الن�سخة الربيطانية والفرن�سية 

اآنذاك. 

صديقة المشاهير
تقول �سيميا: العمل جنبًا اإىل جنب 

مع موؤثري و�سائل االعالم االجتماعية 
جعلني اأكون عالقة �سداقة جيدة مع 
معظمهم، مما كان له اكرب االأثر يف 
ا�ستخدامي لتلك الو�سائل و�ساعدين 

اي�سًا على تطوير عالقتي بهذا املجال. 
فاأنا مل اأكن من حمبي تلك الو�سائل 

ولكن االآن، نظًرا لدوري ووظيفتي 
كان يجب التكيف مع الو�سع. اإال اأنني 

مازلت اأحب خ�سو�سيتي وبعيدًا عن 
العمل ا�ستمتع بالقراءة، وممار�سة 

الريا�سة، والت�سوق مع النا�س الذين 
اأحبهم.

وعن �سداقتها بامل�ساهري تقول �سيميا: 
اأ�سعر بالر�سا حقًا! انه ل�سيء رائع اأن 

تكون حماطًا باأ�سخا�س ا�ستثنائيني، 
كثري منهم اأ�سدقاء جيدين حقا. 

واأعتربهم مبثابة اأفراد اأ�سرتي، كما 
اجيد التعامل معهم وهي مهارة بحد 

ذاتها! فامل�ساهري مثل النا�س العاديني، 
لديهم م�ساعر، تتاأرجح بني الطاقة 

العالية بع�س االأحيان، وهبوطها اأوقاتًا 
اأخرى. فقط حتتاج اإىل ا�ستخدام 

الكثري من الذكاء العاطفي واالأهم 
فهمهم كاأفراد. 

واحلقيقة اأنني ال اأراهم كم�ساهري 
اإال اإذا كنا يف العمل، بالن�سبة يل 

هم اأ�سدقائي وعائلتي، واأحب ق�ساء 
الوقت معهم ومن امل�ساهري املقربني 

اإىل نف�سي على �سبيل املثال ال احل�سر 
لوجني عمران، اأ�سيل عمران، هبة 
رمهني، ماهرة عبد العزيز، �سارة 

املدين، نورالدين اليو�سف، فهد �سال، 
مهند الوديعة، واأ�سكر اهلل الأن يف 

حياتي اأ�سخا�س رائعني مثلهم.

السوشيال ميديا 
ستستمر بالنمو

عن بدء اهتمامها باملجال تبت�سم 
�سيميا قائلة: يف واقع االمر مل اأحبها 

اأبدًا كما قلت �سابقًا، وبالكاد كنت 
ا�ستخدمها. ولكني اجتهت لها ب�سبب 

حتول الت�سويق حاليًا من و�سائل 
االإعالم التقليدية اإليها. واالآن اأ�ستمتع 

بها للغاية واأقّدرها واأدرك متامًا اأن 

هذا االجتاه �سوف ي�ستمر يف النمو، 
وال يوجد خيار �سوى ال�سري مع التيار 

اإذا رغبت يف جناح االأعمال ال مفر من 
اللجوء لل�سو�سيال ميديا.

وتوؤكد �سيميا اأن الت�سويق املوؤثر يربز 
ب�سكل خا�س يف املنطقة العربية اأكرث 

ب�سبب جميع القيود املفرو�سة على 
و�سائل االإعالم التقليدية. فال�سرق 

االأو�سط جمتمع اأكرث حتفظًا على 
املدونني واملبدعني الذين ميلكون 

�سوتًا، وي�ستخدمون و�سائل االعالم 
االجتماعية للتعبري عن اأنف�سهم. 

ولي�س امرًا مفاجئًا اأن يكون اليوتيوب 
هو املن�سة االوىل يف ال�سعودية، 

ناهيك عن ان معظم املبدعني من 
هناك، كما اأن ال�سعودية ثاين اأكرب 

م�ستخدم �سناب �سات يف العامل بعد 
الواليات املتحدة اأي�سًا. وهذا يظهر 

سيميا عزيز:
تريندي فرنشي.. 

حياتي ووجودي!
تعد سيميا عزيز مدونة األزياء الفرنسية واحدة من مؤثرين السوشيال ميديا البارزين في 

 The trendy« األونة األخيرة، الذين أصبحوا جزءًا ال يتجزأ من قطاع االعالم الحالي ويتابع حسابها
Frenchie«على انستاجرام منصتها المفضلة والوحيدة التي تستخدمها آالف المتابعين. 

أجرى اللقاء: أسماء األمين
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كم االأ�سخا�س الراغبني يف م�ساهدة 
وتقدمي املحتويات وحاجتهم ملتنف�س، 
وتقوم ال�سو�سيال ميديا بتحقيق ذلك.

ويف الواقع االجتاه م�ستمر يف النمو 
ولي�س هناك اأي عالمات على التباطئ. 

وبالتاأكيد يوجد الكثري يخرجون 
يوميًا ويدعون اأنهم موؤثرين. ولكن 

كلمة موؤثر تطلق فقط على من ميتلك 
حمتوى مميز ويجلب �سيئًا خا�سًا اإىل 

طاولة املفاو�سات ميكن اأن توؤثر يف 
الواقع. ويحتاج املوؤثرين لال�ستمرار 

باإقناع اأتباعهم مبحتوى مقنع وجذاب، 
ولكن لي�س كل موؤثر يوؤثر حقًا، يجب 
اأن تكون قادر على اإحداث فرق كي 

ت�سمي نف�سك موؤثرًا. وان�سح اجلدد 
بو�سع اأنف�سهم يف املكان ال�سحيح، 

وان يعرفوا ما يجعلهم مميزين حقًا 
وكيفية اال�ستفادة منه.

ال تعتقد �سيميا عزيز اأن ت�سبح 
ال�سو�سيال ميديا بدياًل دائمًا لالإعالم 

التقليدي، وت�سرح راأيها: نعمل االآن 
على بيئة مدفوعة رقميا بامتياز 

ف�ساًل عن اأن ٪70 من ال�سركات قد 
حولت ميزانيتها حاليًا اإىل الت�سويق 

الرقمي على مدى العامني املا�سيني، 
ولكني ما زلت اأعتقد اأن و�سائل 

االإعالم التقليدية لديها جزء مهم 
يف الت�سويق ال ميكن جتاهله، وال 

يزال دورها كبريًا يف اأي حملة. قد 
يتم احلد منه نوعًا ما، ولكن التخلي 

عنها بالكامل لن يحدث وبالتاأكيد لن 
اأدعمه.

وترى ان اجتاه ال�سركات للموؤثرين 
ينبع من كون املوؤثر ال يفر�س نف�سه 
على اجلمهور. وكل �سخ�س حر يف 

متابعة اأو اإلغاء متابعة اأي موؤثر، 
اإذا كان امل�سمون ال يخدم اأغرا�سه 
اخلا�سة اأو غري مفيد له، بينما مع 

الت�سويق التقليدي، يعر�س عليك 
امل�سمون بغ�س النظر عن اختيارك، 

ف�سواء كنت راغب يف ذلك اأم ال، 
�سرتى االإعالن على �سحيفة اأو على 

لوحة الطريق. 
ت�ستطرد عزيز: للت�سويق الرقمي، 
فوائد كبرية حيث يقدم للعالمات 
التجارية نظرة حقيقية فورية على 

منتجاتهم وي�ساعد يف حت�سني حالة 
احلملة بتتبعها حلظة بلحظة ناهيك 

عن روؤية عائد اال�ستثمار وكذلك 
االأداء، كل هذا بتكلفة اأقل. فيما ال 

تقدم و�سائل االإعالم التقليدية هذه 
الفوائد املذكورة ف�ساًل عن كونها اأكرث 

تكلفة بكثري مما يرجح كفة الت�سويق 
الرقمي.
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أضخم معرض لالستثمار والتطوير العقاري وأكثرها تأثيًرا على األسواق الناشئة عالمًيا

  +9714 336 5161                            info@cityscapeglobal.com                            www.cityscapeglobal.com

مركز دبي التجاري العالمي، اإلمارات العربية المتحدة
 11 - 13 سبتمبر 2017

ُيعد معرض سيتي سكيب العالمي 2017 أضخم فعاليات االستثمار 
والتطوير العقاري وأكثرها تأثيًرا لألسواق الناشئة عالمًيا؛ حيث يجمع 
ورواد  العقاري  القطاع  في  والمختصين  والمطورين  المستثمرين 
المجال عالمًيا، فال يوجد مكان أفضل للحصول على فرص االستثمار 

وااللتقاء بشركاء أعمال جدد.

دار االستثمار العقاري

عروض
 حصرية في 

المعرض!

سًجل اآلن مجاناً « ووّفر 100 درهم

 شريك البوابة شريك األعمال
العقارية اإللكترونية

الشريك اإلعالمي 
العالمي

المنشور الروسي 
الرسمي

 شريك البث 
االخباري االقليمي

C 87.7 M 91.6 Y 6.8 K 0.9

C M Y K 100

C 88 M 92.8 Y6.9 K 0.9

C 50 M 71 Y K

 بالتزامن مع 
موقع انعقاد

المنظمونموقع األعمال الرسمية شريك األبحاث الشريك التلفزيوني

الصحيفة العربية الشريك االستراتيجيالرعاة البالتنيونالشركاء المؤسسون
الرسمية

راعي تسويق المشاريع الراعي الفضيالراعي الذهبي
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كم االأ�سخا�س الراغبني يف م�ساهدة 
وتقدمي املحتويات وحاجتهم ملتنف�س، 
وتقوم ال�سو�سيال ميديا بتحقيق ذلك.

ويف الواقع االجتاه م�ستمر يف النمو 
ولي�س هناك اأي عالمات على التباطئ. 

وبالتاأكيد يوجد الكثري يخرجون 
يوميًا ويدعون اأنهم موؤثرين. ولكن 

كلمة موؤثر تطلق فقط على من ميتلك 
حمتوى مميز ويجلب �سيئًا خا�سًا اإىل 

طاولة املفاو�سات ميكن اأن توؤثر يف 
الواقع. ويحتاج املوؤثرين لال�ستمرار 

باإقناع اأتباعهم مبحتوى مقنع وجذاب، 
ولكن لي�س كل موؤثر يوؤثر حقًا، يجب 
اأن تكون قادر على اإحداث فرق كي 

ت�سمي نف�سك موؤثرًا. وان�سح اجلدد 
بو�سع اأنف�سهم يف املكان ال�سحيح، 

وان يعرفوا ما يجعلهم مميزين حقًا 
وكيفية اال�ستفادة منه.

ال تعتقد �سيميا عزيز اأن ت�سبح 
ال�سو�سيال ميديا بدياًل دائمًا لالإعالم 

التقليدي، وت�سرح راأيها: نعمل االآن 
على بيئة مدفوعة رقميا بامتياز 

ف�ساًل عن اأن ٪70 من ال�سركات قد 
حولت ميزانيتها حاليًا اإىل الت�سويق 

الرقمي على مدى العامني املا�سيني، 
ولكني ما زلت اأعتقد اأن و�سائل 

االإعالم التقليدية لديها جزء مهم 
يف الت�سويق ال ميكن جتاهله، وال 

يزال دورها كبريًا يف اأي حملة. قد 
يتم احلد منه نوعًا ما، ولكن التخلي 

عنها بالكامل لن يحدث وبالتاأكيد لن 
اأدعمه.

وترى ان اجتاه ال�سركات للموؤثرين 
ينبع من كون املوؤثر ال يفر�س نف�سه 
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مركز دبي التجاري العالمي، اإلمارات العربية المتحدة
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دار االستثمار العقاري

عروض
 حصرية في 
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سًجل اآلن مجاناً « ووّفر 100 درهم

 شريك البوابة شريك األعمال
العقارية اإللكترونية

الشريك اإلعالمي 
العالمي

المنشور الروسي 
الرسمي

 شريك البث 
االخباري االقليمي

C 87.7 M 91.6 Y 6.8 K 0.9

C M Y K 100

C 88 M 92.8 Y6.9 K 0.9

C 50 M 71 Y K

 بالتزامن مع 
موقع انعقاد

المنظمونموقع األعمال الرسمية شريك األبحاث الشريك التلفزيوني

الصحيفة العربية الشريك االستراتيجيالرعاة البالتنيونالشركاء المؤسسون
الرسمية

راعي تسويق المشاريع الراعي الفضيالراعي الذهبي
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حول ذلك بهذه املنا�سبة، قال الدكتور 
رالف �سبيث، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

»جاكوار الند روڤر«: »اعتبارًا من 

عام 2020، �ستعمل جميع الطرازات 
اجلديدة من "جاكوار الند روڤر" 

مبحركات كهربائية مبا يتيح مزيدًا 
من اخليارات اأمام عمالئنا. و�سنعمل 

على طرح طيف وا�سع من املنتجات 
الكهربائية �سمن �سل�سة طرازات 

ال�سركة لترتاوح بني ال�سيارات 
الكهربائية بالكامل والهجينة املزودة 
ببطاريات قابلة لل�سحن، وال�سيارات 
الهجينة اخلفيفة. و�سيتم طرح اأوىل 

�سياراتنا الكهربائية متامًا والريا�سية 

متعددة اال�ستخدامات من طراز 
جاكوار I-PACE العام املقبل يف 

االأ�سواق«.

E-type Zero جاكوار
 E-type Zero تعترب �سيارة جاكوار

الكهربائية واحدة من اأكرث ال�سيارات 

�سهرة حول العامل. وبعد اأن حظيت 
باإ�سادة اإنزو فرياري على اأنها ال�سيارة 
االأجمل يف العامل، باتتE-type  اليوم 

اأول �سيارة جتمع بني اأناقة الت�سميم 
مع العمل مبحرك كهربائي. وت�ستند 

E-type Zero على �سيارة جاكوار

E-type Roadster 1.5 طراز عام 

1968 وهي تعمل بنظام قوة حمركة 

كهربائي متطور يتيح ت�سارعًا من 
-0 60 ميل/ �ساعة يف غ�سون 5.5 

ثانية فقط. وتولت »جاكوار كال�سيك« 
ت�سميم جاكوارE-type Zero يف 
من�ساة اأعمال »كال�سيك ورك�س« 
اجلديدة يف مقاطعة وارويك�ساير 

الربيطانية.

 I-PACE جاكوار
Concept

ي�سكل اإطالق �سيارة I-PACE مرحلًة 
جديدة يف تاريخ ال�سركة من خالل 

ت�سميم �سيارة كهربائية متامًا 
وريا�سية متعددة اال�ستخدامات 

وم�سممة خ�سي�سًا مبا يثمر عن 
مظهر اأنيق دون امل�ساومة على املزايا 

-I العملية. وبكل ب�ساطة جت�سد
PACE التي �سيتم طرحها يف االأ�سواق 

العام املقبل االأداء العايل والت�سميم 
املميز لل�سيارات الريا�سية متعددة 

اال�ستخدامات.

FUTURE- جاكوار
TYPE

FUTURE- تعترب �سيارة جاكوار
TYPE مبثابة روؤية م�ستقبلية 

لت�سميم ال�سيارات عام 2040 وما 
يليه. وي�ستك�سف املفهوم االفرتا�سي 
لل�سيارات ذاتية القيادة ب�سكل كامل 
م�ستقبل التنقل يف عامل الغد االأكرث 

ترابطًا حيث تتوافر اإمكانية م�ساركة 
ال�سيارات دون اقتنائها.

وتتيح الواجهة الرقمية يف �سيارة 
FUTURE-TYPE، الو�سول ب�سكل 

م�ستقل اإىل خمتلف املدارات الرقمية 
مثل �سوؤون العمل والعائلة والرتفيه 
واالت�سال لطلب احتياجاتك فقط.
وتتميز FUTURE-TYPE بعجلة 
القيادة الذكية »�ساير« التي اأُطلق 

عليها هذا اال�سم تيمنًا مبالكومل 
�ساير، م�سمم �سيارات E-type. حيث 

�ست�سكل نقلًة نوعيًة من حيث تطوير 
اأ�ساليب احلياة اإذ ال يقت�سر دورها 

على ال�سيارة فقط بل ي�سمل املنزل 
اأي�سًا.

وتعترب »�ساير« اأول مقود ي�ستمل على 
تقنيات �سوت الذكاء اال�سطناعي، 

والتي تتيح اإمكانية تنفيذ مئات املهام. 
ومن خالل الربنامج املتطور الإدراك 
االأوامر ال�سوتية، ت�ستطيع »�ساير« 

االإجابة عن جميع اال�ستف�سارات 
واطالعك على االأخبار وتنظيم رحلتك 

واختيار الو�سائل الرتفيهية املالئمة.

وت�ستطيع »�ساير« معرفة حمتويات 
ثالجتك وطلب البيتزا اأو ما حتتاجه من 

ال�سوق مبا ي�سمن توافر جميع احتياجاتك 
دون انقطاع. و�ستكون »�ساير« امل�ساعد 

الذي ميكن االعتماد عليه متامًا دون 
اأن يكون دورها جمرد مفتاح لت�سغيل 

ال�سيارة بل مبثابة بطاقة ع�سوية يف نادي 
اخلدمات عند الطلب الذي يوفر اإما 

ملكية خا�سة اأو خيار ت�سارك ال�سيارة مع 
االآخرين يف جمتمعك. 

وبالن�سبة لعمالئنا، تتخطى القيادة يف 
جوهرها جمرد االنتقال من املرحلة 

A اإىل B، لت�سمل احلياة بجميع 
تفا�سيلها. و�سيكون مبقدورك دائمًا 

اختبار متعة القيادة من خالل عجلة 
قيادة غري م�سبوقة على االإطالق.

وعدا عن ت�سليط ال�سوء على ما�سي 
وحا�سر وم�ستقبل »جاكوار«، ي�سلط 
املهرجان التقني 2017 ال�سوء على 

اجلوانب التالية:

»جاكوار الند روڤر«
تلتزم تحويل سياراتها إلى 

كهربائية بدًءا من 2020 
كشفت شركة »جاكوار الند روڤر« عن التزامها بأن جميع سياراتها التي سيتم إنتاجها اعتبارًا 

 Tech Fest من عام 2020 ستكون كهربائية. جاء ذلك خالل الدورة االفتتاحية للمهرجان التقني
الذي شهد سلسة نقاشات ومعرضًا مجاني الدخول للعموم حول مستقبل التنقل.
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 مساعدك الرقمي
 »Velar مت ت�سميم �سيارة »رينج روڤر

اجلديدة لالرتقاء باأ�سلوب حياتك. 
وهي تنطوي على اأحدث و�سائل 

التكنولوجيا التي تتجلى من خالل 
املعالج رباعي النواة، ال�سر الكامن 

.Velar وراء جاذبية و�سحر �سيارات
ومت تزويد نظام املعلومات والرتفيه 

Touch Pro Duo ب�سا�ستي مل�س فائقتي 

الو�سوح بقيا�س 10 بو�سات. ونطلق 
على هذه التكنولوجيا املخ�س�سة 
ا�سم Blade – م�ساعدك الرقمي 

ال�سخ�سي، حيث ميكنك التفاعل مع 
�سيارتك من اأي مكان يف العامل. كما 
ميكنك ت�سغيلها عرب هاتفك الذكي، 

وقفلها اأو فتحها، وحتديد موقعها، 
والتحقق من كمية الوقود، وحتى 

حتمية املق�سورة قبل ركوب ال�سيارة.
وميكن لتكنولوجيا Blade اأن حتفظ 

وجهتك اليومية، وتتنباأ باحتياجاتك، 
وبالتايل ت�ساعدك فيما تريد عندما 
تطلب ذلك ... ولكن دون اأن تتدخل 

بدون اأذن منك.

E-PACE: فرد جديد 
في عائلة جاكوار

جت�سد جاكوار E-PACE املفهوم 
احلقيقي لل�سيارة الريا�سية الذكية 

متعددة اال�ستخدامات. فقد مت 
ت�سميمها لتكون �سيارة جميلة وجذابة 

وذكية �سرعان ما يتم متييز عالمتها 
التجارية مبجرد روؤيتها. وهي جت�سد 

بال�سكل االأمثل �سيارات القرن احلادي 
والع�سرين مبا فيها من مزايا خارقة 
تت�سمن: ميزة االت�سال، والت�سميم 

الع�سري والعملي، والتحفيز على 
القيادة. فهي جميلة مبظهرها، 

وجذابة مبزاياها، وتنطوي على روح 
وطابع اأ�سيل ال يتمتع بهما �سوى 

�سيارات »جاكوار«.
وباإمكانك خالل املهرجان التقني 

ا�ستك�ساف �سيارة E-PACE، وحتى 
ال�سعور اأنك يف قلب احلدث من خالل 

امل�ساركة ب�سكل افرتا�سي يف قفزة 
بهلوانية تاأ�سر االألباب.

 Project Hero سيارة
المحدثة عن سيارة 

»الند روڤر ديسكفري«
Project Hero هي الن�سخة املحدثة 

من �سيارة »الند روڤر دي�سكفري« 
وامل�سممة خ�سي�سًا ليتم ا�ستخدامها 

من قبل ال�سليب االأحمر النم�ساوي، 
حيث �سيتم ك�سف النقاب عنها يف 

اململكة املتحدة خالل املهرجان 
التقني.

وتعترب �سيارة Project Hero، التي 
مت ت�سميمها من قبل ق�سم العمليات 
اخلا�سة لدى »جاكوار الند روڤر«، 

�سيارة متطورة مزودة باأحدث و�سائل 
االت�سال التي ت�سمل طائرة بدون طيار 
على �سطحها ميكنها الهبوط اأثناء �سري 
ال�سيارة، باالإ�سافة اإىل عدد من املزايا 
االأخرى لتعزيز االإمكانات القوية اأ�ساًل 

ل�سيارة »الند روڤر دي�سكفري«.
 Project Hero وجاء اإطالق �سيارة
دعمًا ل�سراكة »جاكوار الند روڤر« 

مع »االحتاد الدويل جلمعيات 
ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر«، 

اأكرب �سبكة يف العامل للم�ساعدات 
االإن�سانية. وتقوم حاليًا فرق اال�ستجابة 

حلاالت الطوارئ يف ال�سليب االأحمر 
النم�ساوي باختبار ال�سيارة للم�ساعدة 

يف اإنقاذ االأرواح عرب اال�ستجابة 
باأق�سى �سرعة ممكنة للكوارث.

مشروع اإلنارة النظيفة
�ست�ساهم »جاكوار الند روڤر« 

باإدخال النور اإىل حياة 1،2 مليون 
�سخ�س بحلول عام 2020. وبالتعاون 

مع �سركة »كالميت كري«، حيث 
تعمل على تزويد العائالت يف كينيا 
مب�سابيح تعمل بالطاقة ال�سم�سية 

املتجددة والنظيفة واالآمنة، مما 
يوفر يوفر لهذه العائالت اإنارة تكفي 
ملدة ت�سل اإىل 4 �ساعات يف كل ليلة. 

وتتيح هذه امل�سابيح الفر�سة اأمام 
االأطفال للدرا�سة، واأمام العائالت 

لتعزيز الروابط االجتماعية فيما 
بينهم خالل �ساعات امل�ساء، ف�ساًل 

عن توفري ثمن الوقود، واالأهم من كل 
ذلك عدم التعر�س لالأبخرة امل�سرة 

الناجمة عن م�سابيح الكريو�سني 
والتي ال تزال ت�ستخدم حتى يومنا 

هذا.
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غالبًا ما يتخبط امل�شرتون ما بني 
الت�شميم واملوقع واخلدمات املرافقة 
للعقار بالإ�شافة اإىل ال�شعر النهائي، 

وذلك عند اتخاذ القرار ب�شاأن العقار 
الذي �شيقيمون فيه. تعد تلك هي 
النقاط الرئي�شية التي ت�شاهم يف 

اتخاذ القرار، ولكن الأغلبية ل يعطي 
�شوى القليل من الهتمام خليارات 

ال�شيانة وم�شمونها وتكاليفها. يحتاج 
امل�شرتون اإىل تثقيف اأنف�شهم يف 

مفهوم ودور اإدارة املرافق يف املجمعات 
ال�شكنية، وما هي اخلدمات الأ�شا�شية 
والتكاليف اخلفية املحتملة واملرتبطة 

بها. اإذ يجب اأن يكون بني املطور 
وامل�شرتي، ا�شتعرا�ض مف�شل لر�شوم 

اخلدمات ومكوناته. 
 من النادر جدا اأن يكون لدى م�شرتي 

العقار نظرة ثاقبة يف الأجزاء املختلفة 
من ر�شوم اخلدمة، وخا�شة تكاليف 

�شيانة املرافق.
يجب على من يرعب ب�شراء عقار  

اخلو�ض يف تفا�شيل تكاليف ال�شيانة 
ال�شهرية اأو ال�شنوية امل�شتمرة 

للمباين، والأجزاء املختلفة للر�شوم 
)مبا يف ذلك التفاق على م�شتوى 

اخلدمة( كخدمات املناطق امل�شرتكة 
مثل الأمن، واخلدمات امليكانيكية 

والكهربائية وال�شباكة، واإدارة 
ال�شحة وال�شالمة والبيئة املحيطة 

ونوعيتها، بالإ�شافة اإىل اإدارة مرافق 
النفايات. ويف احلالت الروتينية، 

يتم تقدمي معلومات حمدودة للغاية 
عن مكونات ر�شوم اخلدمات، حيث 

ل تعطى تفا�شيل عن �شيانة املرافق 
امل�شرتكة.

العديد من املطورين وجمعيات 
املالك ي�شرون على احلد الأدنى من 

املتطلبات الأ�شا�شية على اتفاقيات 
م�شتوى اخلدمة مثل احلد الأدنى من 

ترددات بي.بي.اإم، ومتطلبات المتثال 
على معاجلة املياه، وامل�شاعد واأنظمة 

احلريق بالإ�شافة اإىل اإدارة ال�شحة 
وال�شالمة والبيئة. 

يف كثري من الأحيان ب�شبب رغبة بع�ض 
املطورين زيادة املبيعات بكافة الطرق، 

هناك تنازلت ب�شاأن التكاليف الهامة 
يف ما يتعلق بر�شوم اخلدمة. ول بد من 

فهم الأثر اجلوهري للحياة الكاملة 
لتكلفة اخلدمات واتفاقيات م�شتوى 

اخلدمة اخلا�شة بها فيما يتعلق 

باملناطق امل�شرتكة اأثناء تقييم مكونات 
ر�شوم اخلدمة مثل ر�شوم البلدية 
واملنفعة العامة للمناطق )تربيد 

املناطق( ور�شوم املجمع الرئي�شية، 
ح�شب القت�شاء .

يجب على امل�شرتي، وقبل اأن ي�شبح 
مالكا، اأن ينظر يف التكاليف طويلة 

الأجل للممتلكات امل�شتهدفة حيث اأن 
هذه غالبا ما تكون مبهمة، وميكن اأن 

توؤثر �شلبا على قيمة العقار وكذلك 
تقلل من العائد ال�شتثماري. عموما، 

اأغلب الأ�شخا�ض ي�شعون للح�شول 
على عقارات م�شهورة ذات ت�شاميم  

وواجهات خالبة، ولكن يجب اأن يعلموا 
اأن هذه ميكن اأن تكون �شعبة للغاية 

من حيث ال�شيانة، ف�شال عن تكاليف 
ال�شيانة املحتملة يف امل�شتقبل. يف 
املباين احلديثة، يتم توفري اأحدث 

الأنظمة )التي ت�شيف قيمة كبرية(، 
ولكن يجب على امل�شرتين النظر يف 

تكاليف ال�شيانة اخلا�شة بهم وما هي 
الأحكام اأو ال�شروط امل�شبقة املفرو�شة 

يف عقودهم.
من املهم كذلك ال�شعي اإىل حتقيق 
�شفافية كاملة ب�شاأن تكاليف دورة 

احلياة الكاملة يف امل�شتقبل وحوكمتها 
خالل مرحلة الت�شليم عندما تتوىل 
جمعيات املالك اإدارة عملية �شيانة 

املباين. 
ومن النادر جدا اأن يفهم اأ�شحاب 

العقار تاأثري تكاليف دورة احلياة على 
املدى الطويل وم�شاعفاتها. يف حني 
اأن قانون »جي. اأو. بي. �شي« و�شع 

بع�ض الأحكام املعمول بها، اإل اأن ذلك 
مل يكن فعال حتى الآن. وهناك الكثري 

من التعليم واجلهد الالزم لرفع الوعي 
عند امل�شرتين واملالك اجلدد بهذا 

الأمر. يف الواقع، الكثري هو مكتوب يف 
اتفاق املبيعات فيما يتعلق مب�شوؤوليات 

والتزامات املطور وامل�شرتين املنزل، 
ولكن يتم تقدمي تفا�شيل قليلة يف 

�شياق ال�شيانة امل�شتقبلية للمناطق 
امل�شرتكة.

ولذلك، يتحتم على اجلهات التنظيمية 
اأن ي�شعوا �شروطا مكثفة ب�شاأن �شيانة 

دورة احلياة التي تندرج يف اأعمال 
البيع املتعلقة بالتزامات دورة احلياة، 

واأن تقدم قائمة مراجعة لكل مالك 
تكون اأداة ت�شاعده يف اتخاذ القرار 

املنا�شب وحماية ا�شتثماره.
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اخلدمات ومكوناته. 
 من النادر جدا اأن يكون لدى م�شرتي 

العقار نظرة ثاقبة يف الأجزاء املختلفة 
من ر�شوم اخلدمة، وخا�شة تكاليف 

�شيانة املرافق.
يجب على من يرعب ب�شراء عقار  

اخلو�ض يف تفا�شيل تكاليف ال�شيانة 
ال�شهرية اأو ال�شنوية امل�شتمرة 

للمباين، والأجزاء املختلفة للر�شوم 
)مبا يف ذلك التفاق على م�شتوى 

اخلدمة( كخدمات املناطق امل�شرتكة 
مثل الأمن، واخلدمات امليكانيكية 

والكهربائية وال�شباكة، واإدارة 
ال�شحة وال�شالمة والبيئة املحيطة 

ونوعيتها، بالإ�شافة اإىل اإدارة مرافق 
النفايات. ويف احلالت الروتينية، 

يتم تقدمي معلومات حمدودة للغاية 
عن مكونات ر�شوم اخلدمات، حيث 

ل تعطى تفا�شيل عن �شيانة املرافق 
امل�شرتكة.

العديد من املطورين وجمعيات 
املالك ي�شرون على احلد الأدنى من 

املتطلبات الأ�شا�شية على اتفاقيات 
م�شتوى اخلدمة مثل احلد الأدنى من 

ترددات بي.بي.اإم، ومتطلبات المتثال 
على معاجلة املياه، وامل�شاعد واأنظمة 

احلريق بالإ�شافة اإىل اإدارة ال�شحة 
وال�شالمة والبيئة. 

يف كثري من الأحيان ب�شبب رغبة بع�ض 
املطورين زيادة املبيعات بكافة الطرق، 

هناك تنازلت ب�شاأن التكاليف الهامة 
يف ما يتعلق بر�شوم اخلدمة. ول بد من 

فهم الأثر اجلوهري للحياة الكاملة 
لتكلفة اخلدمات واتفاقيات م�شتوى 

اخلدمة اخلا�شة بها فيما يتعلق 

باملناطق امل�شرتكة اأثناء تقييم مكونات 
ر�شوم اخلدمة مثل ر�شوم البلدية 
واملنفعة العامة للمناطق )تربيد 

املناطق( ور�شوم املجمع الرئي�شية، 
ح�شب القت�شاء .

يجب على امل�شرتي، وقبل اأن ي�شبح 
مالكا، اأن ينظر يف التكاليف طويلة 

الأجل للممتلكات امل�شتهدفة حيث اأن 
هذه غالبا ما تكون مبهمة، وميكن اأن 

توؤثر �شلبا على قيمة العقار وكذلك 
تقلل من العائد ال�شتثماري. عموما، 

اأغلب الأ�شخا�ض ي�شعون للح�شول 
على عقارات م�شهورة ذات ت�شاميم  

وواجهات خالبة، ولكن يجب اأن يعلموا 
اأن هذه ميكن اأن تكون �شعبة للغاية 

من حيث ال�شيانة، ف�شال عن تكاليف 
ال�شيانة املحتملة يف امل�شتقبل. يف 
املباين احلديثة، يتم توفري اأحدث 

الأنظمة )التي ت�شيف قيمة كبرية(، 
ولكن يجب على امل�شرتين النظر يف 

تكاليف ال�شيانة اخلا�شة بهم وما هي 
الأحكام اأو ال�شروط امل�شبقة املفرو�شة 

يف عقودهم.
من املهم كذلك ال�شعي اإىل حتقيق 
�شفافية كاملة ب�شاأن تكاليف دورة 

احلياة الكاملة يف امل�شتقبل وحوكمتها 
خالل مرحلة الت�شليم عندما تتوىل 
جمعيات املالك اإدارة عملية �شيانة 

املباين. 
ومن النادر جدا اأن يفهم اأ�شحاب 

العقار تاأثري تكاليف دورة احلياة على 
املدى الطويل وم�شاعفاتها. يف حني 
اأن قانون »جي. اأو. بي. �شي« و�شع 

بع�ض الأحكام املعمول بها، اإل اأن ذلك 
مل يكن فعال حتى الآن. وهناك الكثري 

من التعليم واجلهد الالزم لرفع الوعي 
عند امل�شرتين واملالك اجلدد بهذا 

الأمر. يف الواقع، الكثري هو مكتوب يف 
اتفاق املبيعات فيما يتعلق مب�شوؤوليات 

والتزامات املطور وامل�شرتين املنزل، 
ولكن يتم تقدمي تفا�شيل قليلة يف 

�شياق ال�شيانة امل�شتقبلية للمناطق 
امل�شرتكة.

ولذلك، يتحتم على اجلهات التنظيمية 
اأن ي�شعوا �شروطا مكثفة ب�شاأن �شيانة 

دورة احلياة التي تندرج يف اأعمال 
البيع املتعلقة بالتزامات دورة احلياة، 

واأن تقدم قائمة مراجعة لكل مالك 
تكون اأداة ت�شاعده يف اتخاذ القرار 

املنا�شب وحماية ا�شتثماره.
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