
خالد المال 
باع أفكاراً 

بـ700 ألف درهم 
خالل أسبوع!

كاديالك 
إسكاليد 2018 
ترتقي بمعايير الفخامة 
ىف أسواق الشرق 
األوسط

»ميرميد« توفر 
خدمات التنظيف 

عبر االنترنت 

مركز جديد لالبتكار 
يف وادي الظهران 
للتقنية  

كورن كولكتيف( )أ
ُتطلق مرحلة ما قبل البيع 
لتطوير أول منصة مجانية 

للتمويل الجماعي

الذكاء 
االصطناعي 
يغير القواعد لكل ما 
نستخدمه يف حياتنا 

يــت لكو ا يف  األعمــال  لقطــاع  حاضنــة  سيرفيســز«  »كيوبيــكال 

9 772313 173009 >

FEBRUARY 2018  |  www.EntREpREnEURAlARABiYA.com 

بلوك تشين.. 
قلُب النظام
المايل العالمي



1 EntrEprEnEur    January 2018

16
بروكولي يسعى الفتتاح 300 

فرعًا عالميًا في عام 2018
عالمة بروكلي بيتز� وب��ست�. )�ملعروف �أي�سً� ب�أ�سم 
بروكلي(، �أ�سبحت من �لعالم�ت �ل�سهرية يف ع�مل 
�ل�سي�فة، بد�أ كمطعم �إيط�يل يعمل ب�سكل م�ستقل 

ومقره يف دبي، �أعلن موؤخرً�عن خطط طموحة وذلك 
ب�ل�سعي نحو �فتت�ح 300 فرع يف جميع �أنح�ء �لع�مل 

بحلول ع�م 2018.

20
)أكورن كولكتيف( 

ُتطلق مرحلة ما قبل البيع لتطوير 
أول منصة مجانية للتمويل 

الجماعي
�أكورن كولكتيف )Acorn Collective(، �أول من�سة 

متويل جم�هريي ع�ملية ق�ئمة على �لبلوك�سني، 
 )ICO( أعلنت عن طرحه� �لأويل للقطع �لنقدية�

�لذي بد�أ ر�سميً� 29 ين�ير �مل��سي. وت�سعى جمموعة 
�أكورن كوليكتيف �إىل جمع م� ي�سل �إىل 50 مليون 

دولر لتطوير من�سة جديدة من �س�أنه� �أن جتعل 
�لتمويل �جلم�عي مت�ح� ع�ملي� وجم�ن� جلميع 

م�س�ريع �لبدء �لق�نونية، بغ�ض �لنظر عن موقعه� 
�جلغر�يف.

24
بلوك تشين.. 

قلُب النظام المالي العالمي
�سهدت بور�سة وول �سرتيت قبل �أ�سبوع تر�جعً� 

ت�ريخيً� ملوؤ�سر د�و جونز مبقد�ر 1700 نقطة يف يوم 
و�حد، م� يعني �أن �أف�سل �ل�سرك�ت �لعمالقة يف �لع�مل 
ل حتظى بثقة �مل�ستثمرين، وهي ب�لفعل ت�سجل تر�جعً� 

مت�س�رعً� يف م�سد�قيته� وقدرته� على حتقيق عو�ئد 
من��سبة. 
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خالد المال 

باع أفكارًا ب700 الف درهم خالل 
أسبوع!!

يت�بعه �ملاليني من �ل�سب�ب على و�س�ئل �لتو��سل 
�لجتم�عي، �ن�ستغر�م، في�ض بوك، �سن�ب �س�ت، 

ويوتيوب  وغريه�، فهو و�حد من �ملوؤثرين �خلليجيني 
�ل�سب�ب �لأكرث �سهرة �ليوم، لديه 1،6 مليون، م�س�هدة 

يوميه على �سن�ب �س�ت فقًط.  

38
عناصر  ال  بد  منها  

لتكون  رسائلك  التسويقية  أكثر 
 فعالية        

ك�سفت  �سركة  �لعالق�ت  �لع�مة  �لع�ملية 
 » غر�يلينغ«   عن  نت�ئج  در��سته�  �ل�سنوية  حول 
 �جت�ه�ت  �ملج�ل  و�لذي  �أطلقت  عليه  عنو�ن ) 
# 6into18(  م�ستعر�سة  نظرة  ع�مة  على  �ست 

 من  �أهم  �لجت�ه�ت  �ملتوقعة  لعمالئه�  يف  20
                                 .18
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المغرب 

منتج أول للطاقة المتجددة 
ي�س�بق �ملغرب �لزمن من �أجل تطوير قدر�ته 

�لذ�تية ل�سّد �لفجوة يف �إنت�ج �لكهرب�ء حمليً�، 
�س�لكً� طريقً� �سعبً� نحو حتقيق هذ� �لهدف 
ب�لعتم�د على م�س�در �لط�قة �ملتجددة مثل 

�ل�سم�ض و�لري�ح و�مل�ء. و�أن�س�أ �ملغرب لهذه �لغ�ية، 
م�سروعً� خ��سً� يحظى ب�لدعم �حلكومي �ملطلق 

يتمثل بـ “�لوك�لة �ملغربية للط�قة �مل�ستد�مة” و�لذي 
.”Masen“ ب�ت ُيعرف بـ

48
مصر: “انطالق”

برنامج حكومي يدير 17 حاضنة 
تكنولوجية وصناعية 

�فتتح �لدكتور حممود �سقر، رئي�ض �أك�دميية �لبحث 
 NU لعلمي و�لتكنولوجي�، ب�سكل ر�سمي ح��سنة�

Techspace بج�معة �لنيل وهي �أول ح��سنة م�سرية 

يف �سل�سلة �لكتل “بلوك ت�سني” و�لتكنولوجي� �لإدر�كية 
بدعم حكومي.

52
“كيوبيكال سيرفيسز “ حاضنة 

لقطاع األعمال في الكويت
يعتمد منوذج عمل بع�ض �مل�سروع�ت على بيع �ملنتج 
�أو �خلدمة ل�سرك�ت �أخرى، وهو م� ُيعرف يف ع�مل 

 .B2B لعم�ل بـ�

54
شركة مصرية تطور منتجات أوراكل 

لصالح األسواق الخليجية – كيف؟
ت�سعى �ل�سرك�ت من خمتلف ك�فة �لقط�ع�ت 

و�ل�سن�ع�ت �لآن لال�ستف�دة من �لتطور �لتكنولوجي 
�لع�ملي فيم� يتعلق ب�لت�سغيل لتحقيق �أهد�فهم �لربحية 

وتقلي�ض تك�ليفهم، وهي �مليزة �مل�س�فة �لكربى من 
رقمنة �خلدم�ت. 
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الفقاعة من وجهة نظر رياضية

“�لفق�عة” لي�ست جمّرد م�سطلح جم�زي ب�سيط، بل هي 
منط ري��سي ذو مع�مل معّينة يبد�أ بنمو �أ�سي خ�رق يغري 

�لقو�عد �لأ�س��سية للعبة، ليف�سي �إىل ت�سحيح ح�د يف 
نه�ية �ملط�ف. ول مب�لغة �إن قلن� ب�أن “�لفق�عة” هي �أهم 

مفهوم ي�ستوجب �لنتب�ه و�لهتم�م مع دخولن� 2018.

58 
“ميرميد” توفر خدمات التنظيف 

عبر االنترنت في مصر
ترتفع ن�سبة م�س�ركة �مل�سري�ت يف �سوق �لعمل مب�سر 

)بلد �لـ 100 مليون ن�سمة( كل ع�م. ويف 2017�أعلن 
رئي�ض �جله�ز �ملركزي للتعبئة �لع�مة و�لإح�س�ء �أن 

تلك �لن�سبة قد بلغت %22.5 يف 2016، مرتفعة من 
%19.5 عن ع�م 2015.
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62
أبرز مشتريات الشهيرات 

ومؤثرات السوشيال ميديا من 
مهرجان دبي للتسوق

 مع �ختت�م مهرج�ن دبي للت�سوق، عر�ست لن� 
�أبرز �ل�سيد�ت �ملوؤثر�ت يف ع�مل �ملو�سة و�جلم�ل 

و�ملجوهر�ت على �سفح�ت و�س�ئل �لتو��سل �لجتم�عي 
�أهم م�سرتي�تهن من �ملهرج�ن، لإله�م �ملت�سوق�ت 

و�إعط�ئهن فكرة عن �أبرز م�سرتي�ت �ملهرج�ن.

64
مركز جديد لالبتكار في وادي 

الظهران للتقنية  
�فتتح حم�فظ �خلرب �سليم�ن عبد �لرحمن �لثني�ن، 

مركز “ �إمير�سون “ )Emerson( �جلديد للتكنولوجي� 
و�لبتك�ر، يف و�دي �لظهر�ن للتقنية �لت�بع جل�معة 

�مللك فهد للبرتول و�ملع�دن ب�لظهر�ن.

66
سلسلة هاتف هواوي مايت 10 

برو وواي فاي كيو 2  حصدان 
جوائز معرض االلكترونيات 

االستهالكية 2018
ح�سدت هو�وي جمموعة من �جلو�ئز �ملرموقة من 
جه�ت �إعالمية ر�ئدة يف جم�ل �لتكنولوجي� �سمن 

معر�ض �للكرتوني�ت �ل�ستهالكية 2018، وذلك عقب 
�إطالق ه�تف ‘ هو�وي م�يت 10 برو‘ بنج�ح يف �ل�سوق 

�لأمريكية و�لك�سف عن �سل�سلة ’هو�وي و�ي ف�ي كيو 2‘.

68
فندق جراند تريميزو 

تجربة ال غنى لك عنها 
منذ �أن فتح فندق جر�ند ترمييزو �أبو�به 

ع�م 1910، غد� نقطة جذب للفن�نني 
و�لكّت�ب �مل�سهورين، فلط�مل� ��ستمّد 

�لكثريون �إله�مهم من ت�ريخه �لعريق 
وطبيعته �ل�س�حرة. و�سرع�ن م� �أ�سحى 

هذ� �لفندق وجهًة �أ�س��سية للنخبة �لدولية 
�مل�س�فرة على طول �لطريق �ل�س�حر �أثن�ء 

جولت �ل�سب�ق�ت �لكربى �لأوروبية يف �أو�ئل 
�لقرن �لع�سرين.

70
الذكاء االصطناعي يغير القواعد 

لكل ما نستخدمه في حياتنا 
بحلول �لع�م 2021 �سيكون 10 ب�مل�ئة من م�ستخدمي 

�لأجهزة �لق�بلة لالرتد�ء قد غريو� من �أ�سلوب حي�تهم.

72
إطالق أول منصة للتعليم 

اإللكتروني تعمل بخاصية الذكاء 
االصطناعي في المنطقة 

مت��سيً� مع �لتوجه �لع�ملي لتطوير تقني�ت و��ستخد�م�ت 
�لذك�ء �ل�سن�عي، �نطلقت �إن�ست�كال�ض. كوم، لتكون 
من�سة و�حدة ميكن من خالله� �ن يح�سل �ملتعلمون 
و�لطالب على كل �لدعم �لأك�دميي �ملطلوب �سو�ء يف 

جم�ل �لتعليم يف خمتلف مر�حله وتعلم �للغ�ت وغريه� 
من �مله�ر�ت، و�سقل �ملو�هب �لفنية مثل �لعزف و�لر�سم، 
من �أجل �حل�سول على �أف�سل �لنت�ئج �لأك�دميية �ملرجوة.

76
كاديالك إسكاليد 2018 ترتقي بمعايير 

الفخامة فى أسواق الشرق األوسط
�أعلنت ك�ديالك عن و�سول �إ�سك�ليد 2018 �إىل �أ�سو�ق 
�ل�سرق �لأو�سط، حيث ي�ستمل طر�ز هذ� �لع�م كتجهيز 
قي��سي على نظ�م نقل حركة �أوتوم�تيكية جديد من 10 

�سرع�ت مع معّدل �أو�سع قدره 7.39 لنقل �ل�سرع�ت. ويقرتن 
هذ� �لنظ�م مع حمّرك جّب�ر �سعة 6.2 ليرت، وب�لت�يل تتمّتع 

�إ�سك�ليد ب�لقّوة �لك�فية للت�س�رع من �سفر �إىل 60 ميل 
ب�ل�س�عة يف �أقل من 6 ثو�ين، 5.96 ث�نية ب�لتحديد

february 2018الفهرس
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على غرار الثنني الأ�سود يف ثمانينات القرن 
املا�سي، �سهدت الأ�سواق موؤخرًا اثنني اأ�سود 

جديد ل يقل خطورة واأثرًا. بعد اأن �سجل موؤ�سر 
الداو جونز اأكرب انخفا�ض يف التاريخ بنحو 
1700 نقطة يف يوم واحد. هذا النخفا�ض 

احلاد �سكل اأزمة هائلة و�سط اإ�ساعات عن 
ت�سخم مايل يتزايد يومًا بعد يوم. 

ح�سل كل ذلك مع اأن البيانات الأمريكية 
ت�سجل اأعلى م�ستوياتها منذ 2009، فيما 

�سجلت عائدات ال�سندات الأمريكية اأعلى 
م�ستوى منذ 2014. وعرب �سل�سلة من ردود 

الفعل اخلائفة من قبل حاملي الأ�سهم، ح�سلت 
�سل�سلة متتابعة من عمليات البيع، حيث اأجرب 

النخفا�ض الهائل يف اأ�سعار الأ�سهم العديد 
من امل�ستثمرين لقبول خ�سائرهم وعدم بيع 

ح�س�سهم، وهذا ما دفع الأ�سعار اإىل مزيد من 
النخفا�ض.

هذا التخبط الكبري جعل و�سع �سيناريوهات ملا 
هو اآت �سعبًا للغاية. 

من جهة اأخرى فاإن التطورات املت�سارعة 
لتقنيات الـ “بلوك ت�سني« وم�ستجدات 

العمالت الرقمية امل�سفرة، �سكل �سدمة 
للم�ستثمرين الذين فوجئوا بطوفانها 

املفاجيء، ذلك اأن مقارنة العوائد التي 
حتققها عملة مثل »البيتكوين« مع ما حتققه 

الأ�سهم التقليدية ترك اإحباطًا عميقًا، على 
الرغم من املخاطر التي حملتها جتربة 
التداول الإلكرتونية يف الفرتة الق�سرية 

املا�سية، حيث انخف�ست قيمة »بيتكوين« 
مبعدل الن�سف. 

 ففي 5 فرباير 2018 اأي�سًا �سهدت اأ�سعار 
»بيتكوين« انخفا�ساً ل يقل عن 6500 $ للمرة 

الأوىل منذ نوفمرب 2017. عندما ت�سربت اأخبار 
اأن بنك ال�سعب ال�سيني )PBoC( يحظر 

جميع تبادلت العمالت الرقمية الأجنبية يف 
ال�سني. تبعها يف ذلك دول اأوروبية خرى، 
فتتابع النخفا�ض احلاد للعمالت الرقمية 

البديلة لل«بيتكوين« حيث فقدت 50 عملة 
اأ�سا�سية ما ن�سبته ٪35 من قيمتها خالل 24 

�ساعة. 
 من املتوقع اأن ي�ستمر النخفا�ض العاملي يف 
العمالت الرقمية بعد اأن اأ�سارت ال�سلطات 

الأمريكية اإىل اأنها من املمكن اأن ت�سدد القوانني 
الفيدرالية مع من�سات تداول العمالت الرقمية 

التي قارب �سوقها حاجز 450 مليار دولر.
العامل ي�سهد مرحلة انتقالية �سعبة �ستغري 

»موديل« ال�سركات واآلية حتقيق الأرباح، مع 

�سعود موجة تقنيات الثورة الرابعة.  

رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن

لماذا انخفض مؤشر أكبر الشركات في 
العالم، بهذا القدر في يوم واحد؟ 

كابوس أسود 
في أسواق األسهم

كلمة المحرركلمة المحرر
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أعلن مصرف اإلمارات للتنمية عن 
إطالق المصرف لمنتجات تمويل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
التي يمتلكها ويديرها مواطنون 
إماراتيون، وذلك دعمًا لمسيرة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

التي تشهدها دولة اإلمارات وقد 
تم تخصيص حوالي مليار درهم 

لتمويل الشركات الوطنية لعامي 
.2019-2018

ويوفر المصرف للمواطنين 
اإلماراتيين مجموعة متكاملة من 

المنتجات المبتكرة المصممة 
خصيصًا لإلسهام في تقديم 

الدعم للشركات الوطنية ورواد 
األعمال اإلماراتيين، والتي تتضمن 

تمويل المبيعات والفواتير، 
وتوسعة األعمال وتمويل 

المشاريع، وتمويل األصول 
الثابتة، وتمويل المشتريات 

والعطاءات.
ويهدف المصرف بأن يكون 
الوجهة المصرفية المفضلة 

لرواد األعمال اإلماراتيين، والتي 
تساعدهم على تحقيق أهدافهم 

نحو النمو والتطور، من خالل 
ما يقدمه المصرف من حلول 

مصرفية وخدمات مالية مصممة 
لتتناسب مع احتياجاتهم، مع 

توفير خيارات تمويلية متنوعة، 
تتميز بتمويل لغاية 80 % من 
المشتريات واألصول الثابتة، 

وفوائد تفضيلية، وفترة سداد 
مرنة، وأقساط مريحة على عدة 

دفعات.

كشف التقرير السنوي الصادر عن 
W7Worldwide لالستشارات 

االستراتيجية واإلعالمية، عن 
تحقيقها طفرة قياسية في عدد 

العمالء الذين خدمتهم خالل 
العام الماضي 017، وأشار تقرير 

W7Worldwide السنوي الصادر 
في يناير الماضي، بأنها استطاعت 

تحقيق األهداف والرسائل 
اإلعالمية لـ 86 عمياًل من خالل 
16 قطاع حيوي، تنوعت ما بين 

»التقنية، والبنوك، والصحة، 
والعقار، والنفط والغاز، والرياضة، 
والترفيه، والتمويل، والمؤتمرات 

والمعارض، والطيران، والسيارات، 
والتأمينات، والمالية، والسفر 

والسياحة، والتعليم، والتجزئة«. 
 W7Worldwide واستعرضت
من خالل تقريرها سلسلة من 

أرقام »إنجازاتها« المتحققة في 
العام 2017، عبر إدارتها 446 

مناسبة ونشاط متنوع لعمالئها 
الـ 86 في مختلف مناطق 

المملكة العربية السعودية، 
فيما احتل قطاع التقنية المرتبة 
األولى من بين 16 قطاعًا، مثلو 

كبار الشركات المحلية واإلقليمية 
والدولية، بنسبة 52,01%، 

تالها قطاع التجزئة بـ 15,91%، 
والترفيه بنسبة  10,53%.

وذكر التقرير السنوي بأن لدى 
W7Worldwide تملك معادلة 

المعرفة العالمية والمحلية لسوق 
المملكة العربية السعودية، 

لخدمة عمالءها في مجاالت 
األبحاث والدراسات المتخصصة، 

والتخطيط االستراتيجي، 
وإدارة الصورة الذهنية لألفراد 
والشركات، والعالقات العامة، 
والشبكات االجتماعية، واالبداع 

والتصميم، وتطوير المواقع 
والحلول التكنولوجية.

�سّجلت »اإعمار للتطوير«، املدرجة يف �سوق دبي املايل 
حتت الرمز EMAARDEV، مبيعات بقيمة مليار درهم 
اإماراتي مع اإطالق اأول الوحدات ال�سكنية �سمن »اإعمار 
بيت�سفرونت«، الوجهة اجلديدة التي متّثل جزيرة خا�سة 
يف اخلليج العربي، يف اأعقاب اال�ستجابة القوية من قبل 

امل�ستثمرين يف دولة االإمارات وخمتلف اأنحاء العامل على حد 
�سواء.

وتنفرد جزيرة »اإعمار بيت�سفرونت« باأجوائها التي حتاكي 
طابع �سواطئ ميامي من قلب دبي، وتقّدم اأ�سلوب حياة 

جديد ين�سجم مع تطلعات العمالء الراغبني بالتواجد يف 
وجهة حتفل بالهدوء واالإطالالت املميزة وتقّدم لهم اأي�سًا 
باقة من اخليارات الرتفيهية ال�ساطئية واملرافق الع�سرية 

الفاخرة التي تلّبي احتياجاتهم على كافة امل�ستويات. 
ومت بيع كافة وحدات »بيت�ش في�ستا« التي طرحتها »اإعمار 

للتطوير« �سمن »اإعمار بيت�سفرونت«، والبالغ عددها 375 
وحدة، بالكامل. ويت�سمن جممع »بيت�ش في�ستا« جمموعة 

حمدودة من الوحدات ال�سكنية ذات الت�ساميم االأنيقة التي 

تتوّزع يف برجني تواأم بارتفاع 33 و26 طابقًا على التوايل.
وتتمّيز الوحدات ال�سكنية يف »بيت�ش في�ستا« بالت�ساميم 
االأنيقة والتجهيزات الفاخرة واالإطالالت املبا�سرة على 

الواجهة البحرية واالأفق العمراين ملدينة دبي. كما يوّفر 
املجّمع لل�سكان مرافق متكاملة مثل اأحوا�ش ال�سباحة 

ومراكز اللياقة البدنية ومواقف ال�سيارات يف طابق املن�سة 
)البوديوم(، اإ�سافة اإىل العديد من املتاجر الراقية يف 

الطابق االأر�سي.  

»إعمار بيتشفرونت« يحّقق إنجازًا كبيرًا 
مع مبيعات بقيمة مليار درهم 

 »IoT إنعقاد مؤتمر »إنترنت األشياء
الشرق األوسط لعام 2018 مارس القادم

مصرف اإلمارات 
للتنمية يطلق منتجات 

تمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة 

دعمًا لرواد األعمال 

86 شركة تحققت 
أهدافها في 2017 

 W7Worldwide عبر

تنعقد الدورة اخلام�سة من فعالية 
»اإنرتنت االأ�سياء 2018« يف 13 مار�ش 

2018 يف فندق اأرماين دبي، وهو 

موؤمتر يغطي قطاعات متعددة  تخدم 
جمتمع االأعمال ويهدف اإىل مناق�سة 
تاأثريات العوامل االأ�سا�سية للربحية 

ومناذج االأعمال التجارية وكيفية 
حتقيق الربح من البيانات مع اإلقاء 
نظرة ثاقبة ومتعمقة حول التقنيات 

والفر�ش اجلديدة التي يقدمها موؤمتر 
 .»IoT اإنرتنت االأ�سياء«

يركز هذا احلدث على خلق فر�ش 
لالأعمال من خالل مفهوم »اإنرتنت 

االأ�سياء«؛ حيث مت ت�سميمه مل�ساعدة 
قادة ال�سركات  واملديرين التنفيذيني 

يف تعزيز املبادرات املقدمة من 
موؤ�س�ساتهم واملتعاملني يف  احلكومات 

املحلية  وال�سركات املتخ�س�سة يف 
م�ساريع  التحول الرقمي.

هذا كما يركز املوؤمتر على التقنيات 
واحللول اخلا�سة مبفهوم »اإنرتنت 

االأ�سياء IoT«؛ والتي ميكن لل�سركات 
اال�ستفادة منها لتح�سني اأعمالها، 

فيما يناق�ش هذا احلدث ق�سايا 
االأعمال املعرو�سة من قبل املديرين 

التنفيذيني يف االدارات العليا الذين 
يتولون م�سوؤولية مبادرات التحول يف 

�سركاتهم؛ مثل �سركات ليغو، وت�سال، 
و “اإف 5 نتورك�ش”، وكونيكا مينولتا، 

وكا�سرب�سكي الب، براي�ش ووتر هاو�ش 
كوبرز »PWC«، و�سركة ماكينزي 

و�سركاه، و »دو«، ومايكرو�سوفت، و 
»اآي بي اإم«... وغريها الكثري.  

�سمن ا�سرتاتيجيتها الهادفة اإىل 
متكني املراأة االإماراتية يف خمتلف 
املجاالت، اأطلقت بادري للمعرفة 

وبناء القدرات، التابعة ملوؤ�س�سة مناء 
لالرتقاء باملراأة، بالتعاون مع كلية 

ريادة االأعمال االجتماعية يف لندن، 
برنامج »بادري لريادة االأعمال 

االجتماعية«، بهدف توفري التدريب 
والدعم لرائدات االأعمال االجتماعية 

والنا�سطات االإماراتيات يف جمال 
العمل االجتماعي.

واتفق الطرفان على اإطالق برنامج 
تدريبي خارجي ملدة 10 اأ�سهر �سنويًا، 

يتيح ابتعاث 20 رائدة اإماراتية يف 
جمال االأعمال االجتماعية لتلقي 

التدريب وتطوير مهاراتهن االإبداعية 
من خالل اال�ستفادة من اخلربات 

الربيطانية بهذا املجال.

و�ستبداأ عملية تقدمي الطلبات واختيار 
املر�سحات لاللتحاق بالربنامج 

خالل الربع االأول من العام اجلاري، 
فيما يبداأ الربنامج ب�سكل فعلي يف 

الربع الثاين من نف�ش العام. وي�سهم 
الربنامج يف فتح االآفاق اأمام ال�سيدات، 
من رائدات االأعمال، وتاأهيلهن الإطالق 

م�ساريع ذات تاأثري جمتمعي اإيجابي 
م�ستدام، وحتقق يف ذات الوقت موارد 

مالية اأكرث تنوعًا وا�ستدامة.
تاأتي هذه ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
اجلديدة يف اإطار حر�ش موؤ�س�سة 

مناء على فتح قنوات التوا�سل واإبرام 
ال�سراكات مع املوؤ�س�سات واملبادرات 
العاملية املتخ�س�سة يف دعم ومتكني 

املراأة مهنيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا 
وتعليميًا، والنهو�ش بدورها، مبا 

يعزز ح�سورها الفاعل يف خمتلف 
القطاعات. 

يف اإطار جهودها لدعم رواد االأعمال 
يف املنطقة، وتعزيز دور ال�سركات 

واأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة، 
نظمت »دبي للم�ساريع النا�سئة«، 

احدى مبادرات غرفة جتارة و�سناعة 
دبي املبتكرة، موؤخرًا ثاين حلقات 

نقا�ش »�سوت اأعمال ال�سباب« 
بالتعاون مع مركز ال�سباب.

وحتت عنوان »مواجهة التحديات 
وحتقيق النمو يف ال�سركات العائلية«، 
هدفت الور�سة اإىل تعريف امل�ساركني 

من فئة ال�سباب بكيفية مواجهة 
التحديات يف ال�سركات العائلية، 

وت�سليط ال�سوء على بع�ش الن�سائح 
واأبرز االإر�سادات حول كيفية منو 

وتطوير هذه ال�سركات. 
واأكدت حلقة النقا�ش وجود قوا�سم 

م�سرتكة بني ال�سركات العائلية 
وال�سركات النا�سئة يف خمتلف جماالت 

العمل، حيث تعترب دبي الوجهة 
املثالية لل�سركات العائلية باالإ�سافة 

اإىل ال�سركات النا�سئة وال�سغرية 
واملتو�سطة نظرًا ملا تتمتع من مزايا 

ا�ستثنائية وتناف�سية.
يذكر اأن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي 

تنظمها »دبي للم�ساريع النا�سئة« 
بالتعاون مع مركز ال�سباب هي من�سة 

مثالية لل�سباب لتطوير وتر�سيخ 
اإمكاناتهم والتعرف على اأف�سل 

املمار�سات يف جمال ريادة االأعمال 
باالإ�سافة اإىل تطوير مهاراتهم 

القيادية والريادية. 
وتعترب “دبي للم�ساريع النا�سئة”، التي 

اأطلقتها الغرفة خالل العام 2016، 
االأوىل من نوعها يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط واأفريقيا، والتي تعمل حتت 
مظلة مدينة دبي الذكية، وجت�سد قيمة 
ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ش 
بهدف ت�سجيع االبتكار وريادة االأعمال.

مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة تطلق برنامج 
»بادري لريادة األعمال االجتماعية«

»دبي للمشاريع الناشئة« تعّرف الشباب بكيفية 
مواجهة التحديات في الشركات العائلية 
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أعلن مصرف اإلمارات للتنمية عن 
إطالق المصرف لمنتجات تمويل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
التي يمتلكها ويديرها مواطنون 
إماراتيون، وذلك دعمًا لمسيرة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

التي تشهدها دولة اإلمارات وقد 
تم تخصيص حوالي مليار درهم 

لتمويل الشركات الوطنية لعامي 
.2019-2018

ويوفر المصرف للمواطنين 
اإلماراتيين مجموعة متكاملة من 

المنتجات المبتكرة المصممة 
خصيصًا لإلسهام في تقديم 

الدعم للشركات الوطنية ورواد 
األعمال اإلماراتيين، والتي تتضمن 

تمويل المبيعات والفواتير، 
وتوسعة األعمال وتمويل 

المشاريع، وتمويل األصول 
الثابتة، وتمويل المشتريات 

والعطاءات.
ويهدف المصرف بأن يكون 
الوجهة المصرفية المفضلة 

لرواد األعمال اإلماراتيين، والتي 
تساعدهم على تحقيق أهدافهم 

نحو النمو والتطور، من خالل 
ما يقدمه المصرف من حلول 

مصرفية وخدمات مالية مصممة 
لتتناسب مع احتياجاتهم، مع 

توفير خيارات تمويلية متنوعة، 
تتميز بتمويل لغاية 80 % من 
المشتريات واألصول الثابتة، 

وفوائد تفضيلية، وفترة سداد 
مرنة، وأقساط مريحة على عدة 

دفعات.

كشف التقرير السنوي الصادر عن 
W7Worldwide لالستشارات 

االستراتيجية واإلعالمية، عن 
تحقيقها طفرة قياسية في عدد 

العمالء الذين خدمتهم خالل 
العام الماضي 017، وأشار تقرير 

W7Worldwide السنوي الصادر 
في يناير الماضي، بأنها استطاعت 

تحقيق األهداف والرسائل 
اإلعالمية لـ 86 عمياًل من خالل 
16 قطاع حيوي، تنوعت ما بين 

»التقنية، والبنوك، والصحة، 
والعقار، والنفط والغاز، والرياضة، 
والترفيه، والتمويل، والمؤتمرات 

والمعارض، والطيران، والسيارات، 
والتأمينات، والمالية، والسفر 

والسياحة، والتعليم، والتجزئة«. 
 W7Worldwide واستعرضت
من خالل تقريرها سلسلة من 

أرقام »إنجازاتها« المتحققة في 
العام 2017، عبر إدارتها 446 

مناسبة ونشاط متنوع لعمالئها 
الـ 86 في مختلف مناطق 

المملكة العربية السعودية، 
فيما احتل قطاع التقنية المرتبة 
األولى من بين 16 قطاعًا، مثلو 

كبار الشركات المحلية واإلقليمية 
والدولية، بنسبة 52,01%، 

تالها قطاع التجزئة بـ 15,91%، 
والترفيه بنسبة  10,53%.

وذكر التقرير السنوي بأن لدى 
W7Worldwide تملك معادلة 

المعرفة العالمية والمحلية لسوق 
المملكة العربية السعودية، 

لخدمة عمالءها في مجاالت 
األبحاث والدراسات المتخصصة، 

والتخطيط االستراتيجي، 
وإدارة الصورة الذهنية لألفراد 
والشركات، والعالقات العامة، 
والشبكات االجتماعية، واالبداع 

والتصميم، وتطوير المواقع 
والحلول التكنولوجية.

�سّجلت »اإعمار للتطوير«، املدرجة يف �سوق دبي املايل 
حتت الرمز EMAARDEV، مبيعات بقيمة مليار درهم 
اإماراتي مع اإطالق اأول الوحدات ال�سكنية �سمن »اإعمار 
بيت�سفرونت«، الوجهة اجلديدة التي متّثل جزيرة خا�سة 
يف اخلليج العربي، يف اأعقاب اال�ستجابة القوية من قبل 

امل�ستثمرين يف دولة االإمارات وخمتلف اأنحاء العامل على حد 
�سواء.

وتنفرد جزيرة »اإعمار بيت�سفرونت« باأجوائها التي حتاكي 
طابع �سواطئ ميامي من قلب دبي، وتقّدم اأ�سلوب حياة 

جديد ين�سجم مع تطلعات العمالء الراغبني بالتواجد يف 
وجهة حتفل بالهدوء واالإطالالت املميزة وتقّدم لهم اأي�سًا 
باقة من اخليارات الرتفيهية ال�ساطئية واملرافق الع�سرية 

الفاخرة التي تلّبي احتياجاتهم على كافة امل�ستويات. 
ومت بيع كافة وحدات »بيت�ش في�ستا« التي طرحتها »اإعمار 

للتطوير« �سمن »اإعمار بيت�سفرونت«، والبالغ عددها 375 
وحدة، بالكامل. ويت�سمن جممع »بيت�ش في�ستا« جمموعة 

حمدودة من الوحدات ال�سكنية ذات الت�ساميم االأنيقة التي 

تتوّزع يف برجني تواأم بارتفاع 33 و26 طابقًا على التوايل.
وتتمّيز الوحدات ال�سكنية يف »بيت�ش في�ستا« بالت�ساميم 
االأنيقة والتجهيزات الفاخرة واالإطالالت املبا�سرة على 

الواجهة البحرية واالأفق العمراين ملدينة دبي. كما يوّفر 
املجّمع لل�سكان مرافق متكاملة مثل اأحوا�ش ال�سباحة 

ومراكز اللياقة البدنية ومواقف ال�سيارات يف طابق املن�سة 
)البوديوم(، اإ�سافة اإىل العديد من املتاجر الراقية يف 

الطابق االأر�سي.  

»إعمار بيتشفرونت« يحّقق إنجازًا كبيرًا 
مع مبيعات بقيمة مليار درهم 

 »IoT إنعقاد مؤتمر »إنترنت األشياء
الشرق األوسط لعام 2018 مارس القادم

مصرف اإلمارات 
للتنمية يطلق منتجات 

تمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة 

دعمًا لرواد األعمال 

86 شركة تحققت 
أهدافها في 2017 

 W7Worldwide عبر

تنعقد الدورة اخلام�سة من فعالية 
»اإنرتنت االأ�سياء 2018« يف 13 مار�ش 

2018 يف فندق اأرماين دبي، وهو 

موؤمتر يغطي قطاعات متعددة  تخدم 
جمتمع االأعمال ويهدف اإىل مناق�سة 
تاأثريات العوامل االأ�سا�سية للربحية 

ومناذج االأعمال التجارية وكيفية 
حتقيق الربح من البيانات مع اإلقاء 
نظرة ثاقبة ومتعمقة حول التقنيات 

والفر�ش اجلديدة التي يقدمها موؤمتر 
 .»IoT اإنرتنت االأ�سياء«

يركز هذا احلدث على خلق فر�ش 
لالأعمال من خالل مفهوم »اإنرتنت 

االأ�سياء«؛ حيث مت ت�سميمه مل�ساعدة 
قادة ال�سركات  واملديرين التنفيذيني 

يف تعزيز املبادرات املقدمة من 
موؤ�س�ساتهم واملتعاملني يف  احلكومات 

املحلية  وال�سركات املتخ�س�سة يف 
م�ساريع  التحول الرقمي.

هذا كما يركز املوؤمتر على التقنيات 
واحللول اخلا�سة مبفهوم »اإنرتنت 

االأ�سياء IoT«؛ والتي ميكن لل�سركات 
اال�ستفادة منها لتح�سني اأعمالها، 

فيما يناق�ش هذا احلدث ق�سايا 
االأعمال املعرو�سة من قبل املديرين 

التنفيذيني يف االدارات العليا الذين 
يتولون م�سوؤولية مبادرات التحول يف 

�سركاتهم؛ مثل �سركات ليغو، وت�سال، 
و “اإف 5 نتورك�ش”، وكونيكا مينولتا، 

وكا�سرب�سكي الب، براي�ش ووتر هاو�ش 
كوبرز »PWC«، و�سركة ماكينزي 

و�سركاه، و »دو«، ومايكرو�سوفت، و 
»اآي بي اإم«... وغريها الكثري.  

�سمن ا�سرتاتيجيتها الهادفة اإىل 
متكني املراأة االإماراتية يف خمتلف 
املجاالت، اأطلقت بادري للمعرفة 

وبناء القدرات، التابعة ملوؤ�س�سة مناء 
لالرتقاء باملراأة، بالتعاون مع كلية 

ريادة االأعمال االجتماعية يف لندن، 
برنامج »بادري لريادة االأعمال 

االجتماعية«، بهدف توفري التدريب 
والدعم لرائدات االأعمال االجتماعية 

والنا�سطات االإماراتيات يف جمال 
العمل االجتماعي.

واتفق الطرفان على اإطالق برنامج 
تدريبي خارجي ملدة 10 اأ�سهر �سنويًا، 

يتيح ابتعاث 20 رائدة اإماراتية يف 
جمال االأعمال االجتماعية لتلقي 

التدريب وتطوير مهاراتهن االإبداعية 
من خالل اال�ستفادة من اخلربات 

الربيطانية بهذا املجال.

و�ستبداأ عملية تقدمي الطلبات واختيار 
املر�سحات لاللتحاق بالربنامج 

خالل الربع االأول من العام اجلاري، 
فيما يبداأ الربنامج ب�سكل فعلي يف 

الربع الثاين من نف�ش العام. وي�سهم 
الربنامج يف فتح االآفاق اأمام ال�سيدات، 
من رائدات االأعمال، وتاأهيلهن الإطالق 

م�ساريع ذات تاأثري جمتمعي اإيجابي 
م�ستدام، وحتقق يف ذات الوقت موارد 

مالية اأكرث تنوعًا وا�ستدامة.
تاأتي هذه ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
اجلديدة يف اإطار حر�ش موؤ�س�سة 

مناء على فتح قنوات التوا�سل واإبرام 
ال�سراكات مع املوؤ�س�سات واملبادرات 
العاملية املتخ�س�سة يف دعم ومتكني 

املراأة مهنيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا 
وتعليميًا، والنهو�ش بدورها، مبا 

يعزز ح�سورها الفاعل يف خمتلف 
القطاعات. 

يف اإطار جهودها لدعم رواد االأعمال 
يف املنطقة، وتعزيز دور ال�سركات 

واأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة، 
نظمت »دبي للم�ساريع النا�سئة«، 

احدى مبادرات غرفة جتارة و�سناعة 
دبي املبتكرة، موؤخرًا ثاين حلقات 

نقا�ش »�سوت اأعمال ال�سباب« 
بالتعاون مع مركز ال�سباب.

وحتت عنوان »مواجهة التحديات 
وحتقيق النمو يف ال�سركات العائلية«، 
هدفت الور�سة اإىل تعريف امل�ساركني 

من فئة ال�سباب بكيفية مواجهة 
التحديات يف ال�سركات العائلية، 

وت�سليط ال�سوء على بع�ش الن�سائح 
واأبرز االإر�سادات حول كيفية منو 

وتطوير هذه ال�سركات. 
واأكدت حلقة النقا�ش وجود قوا�سم 

م�سرتكة بني ال�سركات العائلية 
وال�سركات النا�سئة يف خمتلف جماالت 

العمل، حيث تعترب دبي الوجهة 
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منذ اأن بداأت عمليات الت�شغيل 
التجارية يف عام 2011، اأحدثت 
مطاعم بروكلي طفرة رائعة مع 

م�شرتيي االمتيازات يف جميع اأنحاء 
دول ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 
واآ�شيا واأوروبا؛ وذلك بف�شل ال�شمعة 

الطيبة التي اكت�شبتها ب�شفتها عالمة 
جتارية فائقة اجلودة يف جمال البيتزا 

والبا�شتا يف جميع اأنحاء العامل. 
وحينما فتحت مطاعم بروكلي اأبوابها 

الأول مرة، داعبت رائحة الطهي 
االإيطايل الطازجة واملاألوفة اأنوف 

نيهم  االآالف من الرواد لرتحب بهم وُتَ
ة  بتجربة ممتعة وحافلة باأطعمة ُمَعدَّ
لهم على النحو الذي يف�شلونه. ويف 

غ�شون �شهور قليلة، ا�شتطاعت مطاعم 
بروكلي اأن تعلن عن افتتاح فرعها 

الثاين لت�شتمر النجاحات املتالحقة 
حتى يومنا هذا لي�شبح لديها 90 

مطعًما يف االإمارات العربية املتحدة 
واململكة العربية ال�شعودية واململكة 

املتحدة والهند.
وقال ريت�شارد كاي، مدير مبيعات 

االمتياز العاملي: »بعد 6 اأعوام من 
االنطالق، نحن فخورون ومتحم�شون 

ملا و�شلنا اإليه، وقد تقرر اأن ي�شمل 
منونا 12 دولة بحلول عام 2018. نحن 

ممتنون لروادنا و�شركائنا امل�شاهمني 
جلعلنا عالمة جتارية ذات ِثَقل 

ووزن. لقد اأم�شينا �شنوات يف البحث 
عن االأ�شواق يف جميع اأنحاء العامل 

مب�شاعدة جمموعة PICO الدولية، مع 
الرتكيز على املواقع االأكرث ازدحاًما 

وتقدمي ما نعمل من اأجله: اجلودة 

واملذاق يف جميع الفروع لروادنا 
االأوفياء.«

وبعد االنطالق الناجح واحلفاوة 
التجارية املثرية لالإعجاب، ذاع �شيت 

مطاعم بروكلي، و�شارت مطالبة 
بافتتاح املزيد من الفروع حملًيا 

وعاملًيا. لقد ُذِهَل العامل بن�شمات 

�شل�شة البا�شتا املعطرة، والبيتزا 
ة باأيدي حمرتفة، وخدمة العمالء  املُعدَّ

املمتازة. وعلى الرغم من تفردها 
بالبيئة الكال�شيكية للمطعم، ت�شجع 
مطاعم بروكلي روادها على ابتكار 

وجباتهم اخلا�شة الإعدادها لهم 
ا، مع �شمان ح�شولهم على  خ�شي�شً

وجبة اإيطالية طازجة ورائعة على 
النحو الذي يف�شلونه.

وعلى الرغم من اأن مطاعم بروكلي 
بيتزا وبا�شتا تركز ب�شكل ا�شا�شي 

على االأطعمة االإيطالية الكال�شيكية 
االأ�شا�شية مثل البيتزا والبا�شتا 

وال�شلطة وال�شوربات والالزانيا، 

فاإنها ال ترتدد يف الدخول اإىل معرتك 
االأطعمة غري املعروفة وحماولة ابتكار 

�شيًئا خمتلًفا. يف عام 2015، قدمت 
مطاعم بروكلي طبق بي�شتو با�شتا يف 

قوائمها لتحقق مبيعات �شنوية مذهلة 
تبلغ اأكرث من 200.000 دوالر اأمريكي.

واأ�شاف: »ال�شيء مهدد يف مطاعم 

بروكلي بيتزا وبا�شتا ال �شيما معايري 
اجلودة ال�شارمة لدينا والتي نحافظ 
عليها طوال الوقت. روادنا هم هدفنا 

االأ�شمى ونريد اأن ن�شمن التجارب 
االإيجابية يف كل مطاعمنا يف جميع 

اأنحاء العامل. اإن مطاعم بروكلي 
واحدة من اأ�شرع االمتيازات النامية 

يف العامل ونتعهد بخلق م�شتقبل 
الأعمالنا. اإننا نتوجه بال�شكر لكل 

�شركائنا اال�شرتاتيجيني الذين تبنوا 
ثقافتنا بنجاح و�شاروا جزًءا من نظام 

مربح.«
بروكلي ا�شم لعالمة جتارية يتحدث 

عن نف�شه، متعهًدا بتقدمي ما لذ وطاب 
من الطعام االإيطايل الطازج وُم�شجًعا 

على تناول الطعام االإيطايل، مع 
االحتفاظ بالب�شمة اخلا�شة القادمة 

من قلب اإيطاليا. اإن زيادة فر�ص 
احل�شول على امتياز هو نتيجة طبيعية 

للحفاظ على االأطباق ذو اجلودة 
العالية باأ�شعار ال تقبل املناف�شة، يف 

بيئة ودية وفريدة. ومع كل ذلك، 
ا�شتمرت قاعدة الرواد االأوفياء ملطاعم 

بروكلي يف النمو حتى بلغت اأرقاًما 
هائلة منذ تاأ�شي�شها يف عام 2011.

وعلى الرغم من التعهد القاطع 
باحلفاظ على اجلودة واملذاق، فاإن 
مطاعم بروكلي ال تتورع عن تعديل 

وتكييف قوائمها مبا يتوافق مع 
اأ�شواقها العاملية. اإن الطعام متعة 

وجتربة فريدة، و�شتوا�شل مطاعم 
بروكلي الرتكيز على تقدمي اأ�شهى 

االأطباق واملاأكوالت يف جميع اأنحاء 
العامل.

بروكولي
يسعى الفتتاح 

300 فرعًا عالميًا 
في عام 2018

عالمة بروكلي بيتزا وباستا. )المعروف أيضًا بأسم بروكلي(، أصبحت من 
العالمات الشهيرة في عالم الضيافة، بدأ كمطعم إيطالي يعمل بشكل 
مستقل ومقره في دبي, أعلن مؤخرًا عن خطط طموحة وذلك بالسعي 

نحو افتتاح 300 فرع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2018.
خاص Entrepreneur العربية
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 Acorn( أكورن كولكتيف�
Collective(، �أول من�صة متويل 

جماهريي عاملية قائمة على 
�لبلوك�صني، �أعلنت عن طرحها 
 )ICO( لأويل للقطع �لنقدية�

�لذي بد�أ ر�صميًا 29 يناير �ملا�صي. 
وت�صعى جمموعة �أكورن كوليكتيف 

�إىل جمع ما ي�صل �إىل 50 مليون 
دولر لتطوير من�صة جديدة من 

�صاأنها �أن جتعل �لتمويل �جلماعي 
متاحا عامليا وجمانا جلميع م�صاريع 

�لبدء �لقانونية، بغ�ض �لنظر عن 
موقعها �جلغر�يف.

و�صتدعم من�صة �لتمويل �جلماعي 
 »Acorn Hub« جلديدة�

�ملوؤ�ص�صات �لجتماعية يف �أي مكان 
يف �لعامل من خالل متكني موؤ�ص�صي 

�حلمالت من �إدر�ج م�صاريعهم 
على �ملن�صة دون �لتعر�ض لر�صوم 
عالية �أو رف�ض م�صروعهم �إذ� مل 

يرو� �مل�صتثمرون عائد ��صتثمار 
حمتمل. وخالفا ملن�صات �لتمويل 

�جلماعي �حلالية، �لتي ي�صتثني 
�لعديد منها �لبلد�ن �لنامية حيثما 
تكون هناك حاجة لتمويل �مل�صاريع 

�ملبتكرة، فاإن من�صة �أكورن �صتكون 
متاحة للجميع وجمانية للجميع، 

دون �تخاذ �أي عمولة.
من خالل �لتمويل عن طريق �ل 

»ICO«، و��صتخد�م بلوك�صني 

�لإثريوم، ف�صيكون باإمكان �أكورن 
كولكتيف �لتخل�ض من ر�صوم 

�ملعامالت 3-٪5 �لتقليدية و 5٪ 
لدى من�صات �لر�صوم �ملرتبطة 

عادة مع من�صات �لتمويل �جلماعي 
�لأخرى، مثل Kickstarter و 

Indiegogo. ونتيجة لهذ� �لنموذج 

�لتجاري، لن يكون هناك م�صاهمني 
يبحثون عن عائد من �مل�صاريع 

�لناجحة، و�صيكافاأ ممتلكي �لرموز 
�لرمزية من منو �لنظام �لبيئي 

لدى �أكورن.
وقد تلقت جمموعة �أكورن كولكتيف 
بالفعل طلبات مل�صاريع يتم �إدر�جها 

على �ملن�صة �جلديدة، وتاأكيد 
�لفائدة يف �لطرح. وت�صمل �مل�صاريع 

�حلالية �ملقدمة للنظر فيها 
�ملز�رعني �لذين يرغبون يف تو�صيع 

خمزوناتهم، و ممار�صة �لبحوث 
يف م�صتقبل دودة �لربوتني كوجبة 

�إىل �أم وحيدة تريد �إطالق م�صروع 
جتاري للوجبات �لبيتية �لطبخ. 

جميع �ل�صلع من �مل�صاريع �لناجحة 
ميكن تلقائيا �صردها وبيعها يف 

�صوق �أكورن مع �أي ر�صوم ملوؤ�ص�صي 
�حلملة.

وقال موريتز كورتز، �ملوؤ�ص�ض 
�مل�صارك و�لرئي�ض �لتنفيذي ل�صركة 

»�أكورن كولكتيف«: »نحن ن�صعى 
�إىل متويل �لتمويل �جلماعي عن 

طريق �لطرح �لأويل للقطع �لنقدية 
)ICO( و�إطالق مركز )�أكورن 

هاب(. فعلى �ملدى �لطويل، كانت 
�مل�صاريع �لجتماعية يف �لبلد�ن 

�لنامية تخ�صع لر�صوم معامالت 
مرتفعة و�ملن�صة على من�صات 

متويل جماعي �أخرى، وهذ� يتوقف 
على ما �إذ� كان م�صروعها قد �عترب 

جدير بالقدر �لكايف ليتم �إدر�جه 
يف �ملقام �لأول من قبل �مل�صاهمني 

�لذين يريدون �أي�صا �صريحة من 
�لأمو�ل.

»نريد �إز�لة هذه �حلو�جز 
�أمام �لدخول و�إ�صفاء �لطابع 

�لدميقر�طي على متويل �جلماعي. 
فينبغي للجميع، يف �أي مكان يف 
�لعامل �أو �أيا كان م�صروعهم، �أن 

يكون نف�ض �لفر�ض حل�صد �لتمويل 
وتطوير �أعمالهم. يف جمتمع 

�ليوم، هناك �لعديد من �مل�صاريع 
�لجتماعية ورجال �لأعمال �لذين 

لديهم �أفكار عظيمة وحتتاج 
فقط �إىل من�صة منا�صبة لك�صب 

�ل�صتثمار �لذي ي�صعون جلعل 
فكرتهم حقيقة و�قعة. نحن نريد 

دعم هوؤلء �لأفر�د وتطوير جمتمع 
يتيح للم�صاريع �ملبتكرة �أن تزدهر 

.«
خالل فرتة طرح �ل«ICO«، �صيتم 

توفري عدد ثابت من رموز �أكورن 

)ACO(، و�لتي ميكن ��صتخد�مها 
بعد ذلك جلميع �ملعامالت على 

من�صة �لتمويل �جلماعي �أو لتبادل 
خدمات �لقيمة �مل�صافة �لإ�صافية، 

مثل �صوق ما بعد �حلملة، ودعم 
�لت�صويق �أو مثل تطبيق نقطة �لبيع 

)Point-of-sale( للدفع.
مت �إطالق مرحلة ما قبل �لبيع من 

29 يناير �إىل 19 فرب�ير 2018. 

ومن �ملقرر �أن �لطرح �لأويل للقطع 
�لنقدية )ICO( �صيكون يف نهاية 

فرب�ير.
تطمح �أكورن كولكتيف �إىل تغيري 

�صورة �لتمويل �جلماعي من 
خالل تاأ�صي�ض �أول من�صة بلوك�صني 

للتمويل �جلماعي، بحيث تكون 
حرة ومفتوحة لأي م�صروع قانوين 

يف �أي بلد حول �لعامل. 

)أكورن كولكتيف(
ُتطلق مرحلة ما قبل البيع لتطوير
أول منصة مجانية للتمويل الجماعي

يكتسب التمويل الجماعي مكانة هامة بين خيارات التمويل التي يسعى رواد األعمال 
للحصول عليها. وقد اثبتت الفكرة نجاحها عبر تبني الكثير من األفكار الريادية.

خاص Entrepreneur العربية

تعمل الشركة على إزالة الحواجز أمام الحصول 
على التمويل وإضفاء الطابع الديمقراطي على 

التمويل الجماعي. بحيث يحظى الجميع في أي 
مكان في العالم أو أيا كان مشروعهم، على 

نفس الفرص لحشد التمويل وتطوير أعمالهم، 
هناك العديد من المشاريع االجتماعية ورجال 

األعمال الذين لديهم أفكار عظيمة وتحتاج فقط 
إلى منصة مناسبة لكسب االستثمار الذي يسعون 

لجعل فكرتهم حقيقة واقعة
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 Acorn( أكورن كولكتيف�
Collective(، �أول من�صة متويل 

جماهريي عاملية قائمة على 
�لبلوك�صني، �أعلنت عن طرحها 
 )ICO( لأويل للقطع �لنقدية�

�لذي بد�أ ر�صميًا 29 يناير �ملا�صي. 
وت�صعى جمموعة �أكورن كوليكتيف 

�إىل جمع ما ي�صل �إىل 50 مليون 
دولر لتطوير من�صة جديدة من 

�صاأنها �أن جتعل �لتمويل �جلماعي 
متاحا عامليا وجمانا جلميع م�صاريع 

�لبدء �لقانونية، بغ�ض �لنظر عن 
موقعها �جلغر�يف.

و�صتدعم من�صة �لتمويل �جلماعي 
 »Acorn Hub« جلديدة�

�ملوؤ�ص�صات �لجتماعية يف �أي مكان 
يف �لعامل من خالل متكني موؤ�ص�صي 

�حلمالت من �إدر�ج م�صاريعهم 
على �ملن�صة دون �لتعر�ض لر�صوم 
عالية �أو رف�ض م�صروعهم �إذ� مل 

يرو� �مل�صتثمرون عائد ��صتثمار 
حمتمل. وخالفا ملن�صات �لتمويل 

�جلماعي �حلالية، �لتي ي�صتثني 
�لعديد منها �لبلد�ن �لنامية حيثما 
تكون هناك حاجة لتمويل �مل�صاريع 

�ملبتكرة، فاإن من�صة �أكورن �صتكون 
متاحة للجميع وجمانية للجميع، 

دون �تخاذ �أي عمولة.
من خالل �لتمويل عن طريق �ل 

»ICO«، و��صتخد�م بلوك�صني 

�لإثريوم، ف�صيكون باإمكان �أكورن 
كولكتيف �لتخل�ض من ر�صوم 

�ملعامالت 3-٪5 �لتقليدية و 5٪ 
لدى من�صات �لر�صوم �ملرتبطة 

عادة مع من�صات �لتمويل �جلماعي 
�لأخرى، مثل Kickstarter و 

Indiegogo. ونتيجة لهذ� �لنموذج 

�لتجاري، لن يكون هناك م�صاهمني 
يبحثون عن عائد من �مل�صاريع 

�لناجحة، و�صيكافاأ ممتلكي �لرموز 
�لرمزية من منو �لنظام �لبيئي 

لدى �أكورن.
وقد تلقت جمموعة �أكورن كولكتيف 
بالفعل طلبات مل�صاريع يتم �إدر�جها 

على �ملن�صة �جلديدة، وتاأكيد 
�لفائدة يف �لطرح. وت�صمل �مل�صاريع 

�حلالية �ملقدمة للنظر فيها 
�ملز�رعني �لذين يرغبون يف تو�صيع 

خمزوناتهم، و ممار�صة �لبحوث 
يف م�صتقبل دودة �لربوتني كوجبة 

�إىل �أم وحيدة تريد �إطالق م�صروع 
جتاري للوجبات �لبيتية �لطبخ. 

جميع �ل�صلع من �مل�صاريع �لناجحة 
ميكن تلقائيا �صردها وبيعها يف 

�صوق �أكورن مع �أي ر�صوم ملوؤ�ص�صي 
�حلملة.

وقال موريتز كورتز، �ملوؤ�ص�ض 
�مل�صارك و�لرئي�ض �لتنفيذي ل�صركة 

»�أكورن كولكتيف«: »نحن ن�صعى 
�إىل متويل �لتمويل �جلماعي عن 

طريق �لطرح �لأويل للقطع �لنقدية 
)ICO( و�إطالق مركز )�أكورن 

هاب(. فعلى �ملدى �لطويل، كانت 
�مل�صاريع �لجتماعية يف �لبلد�ن 

�لنامية تخ�صع لر�صوم معامالت 
مرتفعة و�ملن�صة على من�صات 

متويل جماعي �أخرى، وهذ� يتوقف 
على ما �إذ� كان م�صروعها قد �عترب 

جدير بالقدر �لكايف ليتم �إدر�جه 
يف �ملقام �لأول من قبل �مل�صاهمني 

�لذين يريدون �أي�صا �صريحة من 
�لأمو�ل.

»نريد �إز�لة هذه �حلو�جز 
�أمام �لدخول و�إ�صفاء �لطابع 

�لدميقر�طي على متويل �جلماعي. 
فينبغي للجميع، يف �أي مكان يف 
�لعامل �أو �أيا كان م�صروعهم، �أن 

يكون نف�ض �لفر�ض حل�صد �لتمويل 
وتطوير �أعمالهم. يف جمتمع 

�ليوم، هناك �لعديد من �مل�صاريع 
�لجتماعية ورجال �لأعمال �لذين 

لديهم �أفكار عظيمة وحتتاج 
فقط �إىل من�صة منا�صبة لك�صب 

�ل�صتثمار �لذي ي�صعون جلعل 
فكرتهم حقيقة و�قعة. نحن نريد 

دعم هوؤلء �لأفر�د وتطوير جمتمع 
يتيح للم�صاريع �ملبتكرة �أن تزدهر 

.«
خالل فرتة طرح �ل«ICO«، �صيتم 

توفري عدد ثابت من رموز �أكورن 

)ACO(، و�لتي ميكن ��صتخد�مها 
بعد ذلك جلميع �ملعامالت على 

من�صة �لتمويل �جلماعي �أو لتبادل 
خدمات �لقيمة �مل�صافة �لإ�صافية، 

مثل �صوق ما بعد �حلملة، ودعم 
�لت�صويق �أو مثل تطبيق نقطة �لبيع 

)Point-of-sale( للدفع.
مت �إطالق مرحلة ما قبل �لبيع من 

29 يناير �إىل 19 فرب�ير 2018. 

ومن �ملقرر �أن �لطرح �لأويل للقطع 
�لنقدية )ICO( �صيكون يف نهاية 

فرب�ير.
تطمح �أكورن كولكتيف �إىل تغيري 

�صورة �لتمويل �جلماعي من 
خالل تاأ�صي�ض �أول من�صة بلوك�صني 

للتمويل �جلماعي، بحيث تكون 
حرة ومفتوحة لأي م�صروع قانوين 

يف �أي بلد حول �لعامل. 

)أكورن كولكتيف(
ُتطلق مرحلة ما قبل البيع لتطوير
أول منصة مجانية للتمويل الجماعي

يكتسب التمويل الجماعي مكانة هامة بين خيارات التمويل التي يسعى رواد األعمال 
للحصول عليها. وقد اثبتت الفكرة نجاحها عبر تبني الكثير من األفكار الريادية.

خاص Entrepreneur العربية

تعمل الشركة على إزالة الحواجز أمام الحصول 
على التمويل وإضفاء الطابع الديمقراطي على 

التمويل الجماعي. بحيث يحظى الجميع في أي 
مكان في العالم أو أيا كان مشروعهم، على 

نفس الفرص لحشد التمويل وتطوير أعمالهم، 
هناك العديد من المشاريع االجتماعية ورجال 

األعمال الذين لديهم أفكار عظيمة وتحتاج فقط 
إلى منصة مناسبة لكسب االستثمار الذي يسعون 

لجعل فكرتهم حقيقة واقعة
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مل يكن تراجع الداو جونز التاريخي 
حدثًا معزواًل عما حوله، فالنظام 

االقت�سادي واملايل كله حمط ت�ساوؤل، 
ويف مرحلة مراجعة، حتتم عليه تغيري 

»املوديل« واإعادة هيكلة جذرية 
ت�سمح ببقاء �سركات واأنظمة اأعمال 

تعتمد بعمق على معطيات واأدوات 
الثورة الرقمية، تلك الثورة التي 

اأفرزت جمموعة من التقنيات 
واحللول التي ت�ساعد ال�سركات على 

تغيري ا�سرتاتيجيته وتك�سبها الثقة 
وامل�سداقية. من اأهم هذه االأدوات 

تاأتي تقنيات البلوك ت�سني، فهذه 
التقنية متهد لظهور اجليل الثاين من 
االإنرتنت الذي يتحول اإىل �سبكة اآمنة 

ت�سمح بتبادل املعلومات بخ�سو�سية 
اأعلى، وتتيح التبادالت التجارية 

واملالية دون احلاجة اإىل موؤ�س�سات 
و�سيطة. والغاية الو�سول اإىل �سركات 
ر�سيقة و�سفافة تتبنى اآليات ت�سغيلية 

اأقل تكلفة. 
لي�ست و�سائل التوا�سل الجتماعي وال 

حتى الذكاء ال�سناعي والروبوتات 

التقنية املر�سحة الإحداث االأثر االأكرب 
يف العقدين القادمني، اإنها تقنية 

“بلوك ت�سني” Blockchain اأو تقنية 
�سل�سلة الثقة.

وبلوك ت�سني هي التقنية االأ�سا�سية 
اأو البنية التحتية التي تعمل مبوجبها 

العمالت الرقمية مثل البيتكوين، 
ويعتربها العديد من اخلرباء مبثابة 

الطفرة النوعية التي �ستوؤدي اإىل ظهور 
اجليل الثاين من االإنرتنت حني يتم 

تبنيها ب�سكل وا�سع، فهي �ستقدم فر�سا 
كبرية اإىل املجتمعات واالأفراد حول 

العامل.
ت�سبه �سل�سلة البلوك ت�سني اإىل حد 

كبري األية عمل الويكبيديا، حيث ميكن 
الأي مهتم اإ�سافة معلومة اأو تقنية، 
بفارق اأن البلوك ت�سني ت�سمح لك 

بالتغيري على الالبتوب الذي تعمل 
عليه دون اأ، يت�سارك معك اأحد، اأي 
اأن االإ�سافة غري معممة مما ي�سهل 

ت�سفريها، فموقع ويكيبيديا لي�س 
نتاج نا�سر واحد، وال يتحكم اأحد يف 

املعلومات.

تقنية الـ بلوك ت�سني فريدة من 
نوعها، وميكن للم�ستخدم احل�سول 

على اأذونات مرتبطة بح�سابه على 
�سبكة االنرتنت للو�سول اإىل اخلادم 

اال�سا�سي ب�سورة غري مركزية.
فلو عقدنا املقارنة بني البلوك ت�سني 

وويكيبيديا الن�سخة الرئي�سية التي 
يتم حتريرها على اخلادم فجميع 

امل�ستخدمني ي�ساهدون االإ�سدار 
اجلديد، ويف حالة البلوك ت�سني كل 
عقدة اأو اإ�سافة جديدة يف ال�سبكة 

تاأتي م�ستقلة ويراها من ي�سيفها فقط.
  

ممر إجباري لكل 
الشركات 

تظهر توقعات �سركة دامين�سن داتا 
باأن االجتاه الرئي�سي لتقنيات العام 

املقبل هو اعتماد البلوك ت�سني – والتي 
علي اأ�سا�سها تقوم تقنيات البيتكوين 

- واإمكاناتها الهائلة لزعزعة وحتويل 
عامل املال واالأعمال. واملجتمع عرب 

جمموعة متنوعة من التطبيقات.
ويرى اإتيان راينيك املدير التقني 

لدي جمموعة دامين�سن داتا »اإن 
تكنوجيا البلوك ت�سني ت�سري من قوة 

اإىل قوة. ففي العام املا�سي، وبالنظر 
الأهم اجتاهات االأعمال الرقمية لعام 

2017، توقعنا اأن تتعر�س مناذج 

املعامالت املركزية للهجوم. وقمنا 
بت�سليط ال�سوء على قطاع اخلدمات 

املالية حيث اجتهت اأ�سواق راأ�س املال 
االأمريكية واالأوروبية ايل من�سات 

بلوك ت�سني، وباملثل يف اأ�سواق اأخرى 
مثل اليابان. وبالنظر اإىل مدى تركيز 

هذا القطاع على �سيا�سة اال�ستقرار 
واالعتدال، تبدو قوة وكفاءة البلوك 

ت�سني اأمرًا م�سلمًا به.
واأو�سح راينيك » اأتوقع اأن تقدم تقنية 

البلوك ت�سني وعودا ملفهوم اإنرتنت 
االأ�سياء يف العام املقبل. حيث يف عامل 
انرتنت االأ�سياء يتم توليد ماليني من 
املبادالت واملعامالت ال�سغرية والتي 
يتم جمعها من جمموعة موزعة من 

اأجهزة اال�ست�سعار. ومن غري املعقول 
ت�سغيل تلك االأنظمة با�ستخدام منوذج 

مركزي للمعامالت كونها بطيئة جدا 

بلوك تشين.. 
قلُب النظام 

المالي العالمي
شهدت بورصة وول ستريت قبل أسبوع تراجعًا تاريخيًا لمؤشر داو جونز بمقدار 1700 نقطة 
في يوم واحد، ما يعني أن أفضل الشركات العمالقة في العالم ال تحظى بثقة المستثمرين، وهي 

بالفعل تسجل تراجعًا متسارعًا في مصداقيتها وقدرتها على تحقيق عوائد مناسبة. 
خاص Entrepreneur العربية
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مل يكن تراجع الداو جونز التاريخي 
حدثًا معزواًل عما حوله، فالنظام 

االقت�سادي واملايل كله حمط ت�ساوؤل، 
ويف مرحلة مراجعة، حتتم عليه تغيري 

»املوديل« واإعادة هيكلة جذرية 
ت�سمح ببقاء �سركات واأنظمة اأعمال 

تعتمد بعمق على معطيات واأدوات 
الثورة الرقمية، تلك الثورة التي 

اأفرزت جمموعة من التقنيات 
واحللول التي ت�ساعد ال�سركات على 

تغيري ا�سرتاتيجيته وتك�سبها الثقة 
وامل�سداقية. من اأهم هذه االأدوات 

تاأتي تقنيات البلوك ت�سني، فهذه 
التقنية متهد لظهور اجليل الثاين من 
االإنرتنت الذي يتحول اإىل �سبكة اآمنة 

ت�سمح بتبادل املعلومات بخ�سو�سية 
اأعلى، وتتيح التبادالت التجارية 

واملالية دون احلاجة اإىل موؤ�س�سات 
و�سيطة. والغاية الو�سول اإىل �سركات 
ر�سيقة و�سفافة تتبنى اآليات ت�سغيلية 

اأقل تكلفة. 
لي�ست و�سائل التوا�سل الجتماعي وال 

حتى الذكاء ال�سناعي والروبوتات 

التقنية املر�سحة الإحداث االأثر االأكرب 
يف العقدين القادمني، اإنها تقنية 

“بلوك ت�سني” Blockchain اأو تقنية 
�سل�سلة الثقة.

وبلوك ت�سني هي التقنية االأ�سا�سية 
اأو البنية التحتية التي تعمل مبوجبها 

العمالت الرقمية مثل البيتكوين، 
ويعتربها العديد من اخلرباء مبثابة 

الطفرة النوعية التي �ستوؤدي اإىل ظهور 
اجليل الثاين من االإنرتنت حني يتم 

تبنيها ب�سكل وا�سع، فهي �ستقدم فر�سا 
كبرية اإىل املجتمعات واالأفراد حول 

العامل.
ت�سبه �سل�سلة البلوك ت�سني اإىل حد 

كبري األية عمل الويكبيديا، حيث ميكن 
الأي مهتم اإ�سافة معلومة اأو تقنية، 
بفارق اأن البلوك ت�سني ت�سمح لك 

بالتغيري على الالبتوب الذي تعمل 
عليه دون اأ، يت�سارك معك اأحد، اأي 
اأن االإ�سافة غري معممة مما ي�سهل 

ت�سفريها، فموقع ويكيبيديا لي�س 
نتاج نا�سر واحد، وال يتحكم اأحد يف 

املعلومات.

تقنية الـ بلوك ت�سني فريدة من 
نوعها، وميكن للم�ستخدم احل�سول 

على اأذونات مرتبطة بح�سابه على 
�سبكة االنرتنت للو�سول اإىل اخلادم 

اال�سا�سي ب�سورة غري مركزية.
فلو عقدنا املقارنة بني البلوك ت�سني 

وويكيبيديا الن�سخة الرئي�سية التي 
يتم حتريرها على اخلادم فجميع 

امل�ستخدمني ي�ساهدون االإ�سدار 
اجلديد، ويف حالة البلوك ت�سني كل 
عقدة اأو اإ�سافة جديدة يف ال�سبكة 

تاأتي م�ستقلة ويراها من ي�سيفها فقط.
  

ممر إجباري لكل 
الشركات 

تظهر توقعات �سركة دامين�سن داتا 
باأن االجتاه الرئي�سي لتقنيات العام 

املقبل هو اعتماد البلوك ت�سني – والتي 
علي اأ�سا�سها تقوم تقنيات البيتكوين 

- واإمكاناتها الهائلة لزعزعة وحتويل 
عامل املال واالأعمال. واملجتمع عرب 

جمموعة متنوعة من التطبيقات.
ويرى اإتيان راينيك املدير التقني 

لدي جمموعة دامين�سن داتا »اإن 
تكنوجيا البلوك ت�سني ت�سري من قوة 

اإىل قوة. ففي العام املا�سي، وبالنظر 
الأهم اجتاهات االأعمال الرقمية لعام 

2017، توقعنا اأن تتعر�س مناذج 

املعامالت املركزية للهجوم. وقمنا 
بت�سليط ال�سوء على قطاع اخلدمات 

املالية حيث اجتهت اأ�سواق راأ�س املال 
االأمريكية واالأوروبية ايل من�سات 

بلوك ت�سني، وباملثل يف اأ�سواق اأخرى 
مثل اليابان. وبالنظر اإىل مدى تركيز 

هذا القطاع على �سيا�سة اال�ستقرار 
واالعتدال، تبدو قوة وكفاءة البلوك 

ت�سني اأمرًا م�سلمًا به.
واأو�سح راينيك » اأتوقع اأن تقدم تقنية 

البلوك ت�سني وعودا ملفهوم اإنرتنت 
االأ�سياء يف العام املقبل. حيث يف عامل 
انرتنت االأ�سياء يتم توليد ماليني من 
املبادالت واملعامالت ال�سغرية والتي 
يتم جمعها من جمموعة موزعة من 

اأجهزة اال�ست�سعار. ومن غري املعقول 
ت�سغيل تلك االأنظمة با�ستخدام منوذج 

مركزي للمعامالت كونها بطيئة جدا 

بلوك تشين.. 
قلُب النظام 

المالي العالمي
شهدت بورصة وول ستريت قبل أسبوع تراجعًا تاريخيًا لمؤشر داو جونز بمقدار 1700 نقطة 
في يوم واحد، ما يعني أن أفضل الشركات العمالقة في العالم ال تحظى بثقة المستثمرين، وهي 

بالفعل تسجل تراجعًا متسارعًا في مصداقيتها وقدرتها على تحقيق عوائد مناسبة. 
خاص Entrepreneur العربية
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ومكلفة وح�سرية. وحتى يت�سنى لنا 
ا�ستخراج القيمة احلقيقية من اإنرتنت 

االأ�سياء البد من توافر القدرة للعمل يف 
الوقت احلقيقي«.

تطبيقات جديدة
من املتوقع ظهور بع�س التطبيقات 

املثرية لالهتمام من تقنيات البلوك 
ت�سني وانرتنت االأ�سياء يف جمال االأمن 

االإلكرتوين.
ومتثل الطفرة يف التقنيات الال�سلكية 

اجلديدة اجتاها اأخر مثري لل�سغف 
والذي من �ساأنه متكني تقنيات 

اإنرتنت االأ�سياء من امل�سي قدما نحو 
حلم التوا�سل الوا�سع. وت�سمل بع�س 
 Gbps5 وG هذه التطورات تقنية الـ

Wi-Fi، التكنولوجيا املنارة افرتا�سيا، 

وانخفا�س الطاقة، وترددات الراديو 
بعيدة املدى.

باالإ�سافة لعودة املعركة الرقمية من 

جانب بع�س الالعبني االأ�سا�سني يف 
القطاع، والتي حتولت ب�سكل ا�ستباقي 

اإىل �سركات رقمية، عرب حتديث بنيتها 
التحتية واإ�سافة م�ستويات عالية من 

االأمتتة اىل عملياتها مما يعطيها الفر�سة 
ال�ستعادة ح�ستها ال�سوقية يف العام 

املقبل. وذلك للزيادة يف عدد ال�سركات 
النا�سئة لالأنظمة ال�سحابية التي تتعر�س 

للتعطل يف بع�س ال�سناعات.

بلوك تشين في 
المنطقة والعالم

ت�سدرت اأخبار البلوك ت�سني و�سائل 
االإعالم على اختالفها، واأ�سبح مطلح 
بلوك ت�سني اأكرث الكلمات ظهورًا على 
حمركات البحث، موؤمترات ومعار�س 

ومنتديات حكومية وخا�سة، 
بور�سة وول �سرتيت وبور�سات واأ�سواق 

العامل كافة مت�سي على نهج تقنيات 
بلوك ت�سني. 

أرامكو وشركات 
االتصاالت، في 

االمارات والسعودية 
والمنطقة والمصارف 

المركزية، والبنوك 
والمؤسسات المالية 

وشركات التأمين 
وكل أنشطة القطاع 

الطبي. 
تقول مي�سيل باي�س دو بلي�سي�س، املدير 

التنفيذي لدي دامين�سن داتا ال�سرق 
االأو�سط:

اعتماد البلوك ت�سني لتقدمي خدمات 

اأب�سط واأكرث اأمنا عرب هيئات 
حكومية متعددة لتقدمي خدمة اأف�سل 
للمواطنني واملقيمني والزوار. ويف ظل 

التوقعات املب�سرة لنمو حركة ال�سياحة، 
ت�ستعد دبي الذكية لتقدمي خدمات 
�سل�سة ت�سمح باملعامالت الب�سيطة 

واالآمنة.
ونحن ن�سهد بالفعل تقدما نحو عمليات 

ال ورقية، االأمر الذي �سيوؤدي اإىل 
ا�ستخدام البلوك ت�سني وعالوة على 
ذلك، قيام قطاع التمويل مببادرات 

بلوكت�سني والرقمنة. ومما ال �سك فيه 
اأن تقنية البلوك ت�سني �سوف ت�سبح 

البلوك تشين سوف تحرر أعدادا كبيرة من 
البشر حول العالم من سطوة البنوك وتكلفة 

استعمالها الباهظة، إال أن البنوك نفسها يمكن 
أن تستفيد منها لكي تجعل من عملها أكثر دقة 

وأقل تكلفة وأكثر أمانا
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ومكلفة وح�سرية. وحتى يت�سنى لنا 
ا�ستخراج القيمة احلقيقية من اإنرتنت 

االأ�سياء البد من توافر القدرة للعمل يف 
الوقت احلقيقي«.

تطبيقات جديدة
من املتوقع ظهور بع�س التطبيقات 

املثرية لالهتمام من تقنيات البلوك 
ت�سني وانرتنت االأ�سياء يف جمال االأمن 

االإلكرتوين.
ومتثل الطفرة يف التقنيات الال�سلكية 

اجلديدة اجتاها اأخر مثري لل�سغف 
والذي من �ساأنه متكني تقنيات 

اإنرتنت االأ�سياء من امل�سي قدما نحو 
حلم التوا�سل الوا�سع. وت�سمل بع�س 
 Gbps5 وG هذه التطورات تقنية الـ

Wi-Fi، التكنولوجيا املنارة افرتا�سيا، 

وانخفا�س الطاقة، وترددات الراديو 
بعيدة املدى.

باالإ�سافة لعودة املعركة الرقمية من 

جانب بع�س الالعبني االأ�سا�سني يف 
القطاع، والتي حتولت ب�سكل ا�ستباقي 

اإىل �سركات رقمية، عرب حتديث بنيتها 
التحتية واإ�سافة م�ستويات عالية من 

االأمتتة اىل عملياتها مما يعطيها الفر�سة 
ال�ستعادة ح�ستها ال�سوقية يف العام 

املقبل. وذلك للزيادة يف عدد ال�سركات 
النا�سئة لالأنظمة ال�سحابية التي تتعر�س 

للتعطل يف بع�س ال�سناعات.

بلوك تشين في 
المنطقة والعالم

ت�سدرت اأخبار البلوك ت�سني و�سائل 
االإعالم على اختالفها، واأ�سبح مطلح 
بلوك ت�سني اأكرث الكلمات ظهورًا على 
حمركات البحث، موؤمترات ومعار�س 

ومنتديات حكومية وخا�سة، 
بور�سة وول �سرتيت وبور�سات واأ�سواق 

العامل كافة مت�سي على نهج تقنيات 
بلوك ت�سني. 

أرامكو وشركات 
االتصاالت، في 

االمارات والسعودية 
والمنطقة والمصارف 

المركزية، والبنوك 
والمؤسسات المالية 

وشركات التأمين 
وكل أنشطة القطاع 

الطبي. 
تقول مي�سيل باي�س دو بلي�سي�س، املدير 

التنفيذي لدي دامين�سن داتا ال�سرق 
االأو�سط:

اعتماد البلوك ت�سني لتقدمي خدمات 

اأب�سط واأكرث اأمنا عرب هيئات 
حكومية متعددة لتقدمي خدمة اأف�سل 
للمواطنني واملقيمني والزوار. ويف ظل 

التوقعات املب�سرة لنمو حركة ال�سياحة، 
ت�ستعد دبي الذكية لتقدمي خدمات 
�سل�سة ت�سمح باملعامالت الب�سيطة 

واالآمنة.
ونحن ن�سهد بالفعل تقدما نحو عمليات 

ال ورقية، االأمر الذي �سيوؤدي اإىل 
ا�ستخدام البلوك ت�سني وعالوة على 
ذلك، قيام قطاع التمويل مببادرات 

بلوكت�سني والرقمنة. ومما ال �سك فيه 
اأن تقنية البلوك ت�سني �سوف ت�سبح 

البلوك تشين سوف تحرر أعدادا كبيرة من 
البشر حول العالم من سطوة البنوك وتكلفة 

استعمالها الباهظة، إال أن البنوك نفسها يمكن 
أن تستفيد منها لكي تجعل من عملها أكثر دقة 

وأقل تكلفة وأكثر أمانا
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اأكرث انت�سارا يف املنطقة يف عام 2018. 

دور البنوك كمقدم 
خدمات مالية يتراجع

االإنرتنت احلالية هي �سبكة معلوماتية، 
فعندما تقوم باإر�سال اإمييل اأو �سورة 

ل�سخ�س اآخر، اأنت يف الواقع تر�سل 
ن�سخة اإىل ذلك ال�سخ�س وال تر�سل 
االأ�سل، مع اأن هذا النظام منا�سب 

جدا لتبادل املعلومات ب�سيغها املختلفة 
اإال اأنه ال ينفع عندما يتعلق االأمر 
بتبادل االأ�سول الثابتة واملتحركة 

مثل املال وامللكية الفكرية واالأ�سهم 

وال�سندات واالأ�سوات االنتخابية 
وغريها من االأ�سياء التي ال تقبل اأن 

تن�سخ اأو تتكرر.
ما زلنا نعتمد على موؤ�س�سات و�سيطة 

مثل البنوك واملوؤ�س�سات احلكومية، 
هذا االعتماد على ال�سركات 

واملوؤ�س�سات الو�سيطة اأ�سبح، يف نظر 
اليوم، غري فعال وغري عادل، يقول 

دون تاب�سكوت موؤلف كتاب “ثورة بلوك 
ت�سني” مو�سحا “مع اأن هذه املوؤ�س�سات 
الو�سيطة العمالقة قامت بعملها ب�سكل 

جيد حتى االآن اإال اأن م�سكالتها تنمو 
يوما بعد يوم، فهي بطبيعتها موؤ�س�سات 

مركزية، مما يجعلها عر�سة لالخرتاق 
من قبل قرا�سنة االإنرتنت كما حدث 

مع بنك جي بي مورغن واحلكومة 
االأمريكية و�سركة لينكد اإن«.

وي�سيف دون تاب�سكوت “كما اأن هذه 
املوؤ�س�سات البنكية العمالقة متيز بني 

املليارات من الب�سر وال ت�سمح لهم 
با�ستعمال خدماتها، فكل من ال ميتلك 

املال ال ي�ستطيع فتح ح�ساب بنكي، 
يف حني اأنه ميكنك اإر�سال اإمييل اإىل 
�سخ�س يف اجلهة االأخرى من العامل 

خالل ثوان، وقد ي�ستغرق اإر�سال مبلغ 
ب�سيط من املال عدة اأيام اإىل �سخ�س 

يف نف�س املدينة التي ت�سكنها، وتكون 
تكلفة حتويل االأموال عالية، الأن هذه 

البنوك تقتطع ن�سبة كبرية مقابل هذه 
اخلدمة«. 

تقنية بلوك ت�سني هي عبارة عن �سل�سلة 
طويلة من البيانات امل�سفرة واملوزعة 
على املاليني من اأجهزة الكومبيوتر 

واالأ�سخا�س حول العامل، ت�سمح 
الأطراف كثرية باإدخال املعلومات 
والتاأكد منها، كل جهاز كومبيوتر 

اأو جهة يف هذه ال�سل�سلة ميلك نف�س 
املعلومات، واإذا تعطل جزء منها اأو مت 

اخرتاقه ال يوؤثر على باقي ال�سل�سلة، 

 blockchain تستند تقنية بلوك تشين
إلى مفهومين أساسيين: شبكة األعمال 
التجارية، ودفتر االستاذ المشترك، والتي 

يقوم األعضاء من خاللها بتبادل سلع ذات 
قيمة من خالل دفتر األستاذ، الذي يمتلكه 

كل عضو محتواه ومضمونه متفق عليه مع 
اآلخرين.

شبكة األعمال:
• أسلوب عمل المركزي يقوم على مبدأ 

الند للند ونقاط تفرع تتكون من المشاركين 
في السوق )مثل البنوك وشركات األوراق 

المالية(.

• التحقق من هوية األقران وإجراء المعامالت 
من أجل الوصول إلى توافق في اآلراء.

دفتر األستاذ المشترك
ويمكن أن يكون بمثابة مصدر الحقيقة 

للشركات التي تجري المعامالت على تقنية 
بلوك تشين  blockchain حيث :

• يسجل جميع المعامالت التي تتم في شبكة 
األعمال

• مشترك بين المشاركين
• متوفر في نسخ مكررة بحيث يكون لكل 

مشارك نسخته الخاصة

• يتم التعامل معه وفق األذونات المخولة، 
المشاركين يمكنهم االطالع فقط على ما 

يسمح لهم باالطالع عليه
وفي كثير من األحيان، الشركات لديها دفاتر 

استاذ متعددة لشبكات األعمال التجارية 
المتعددة التي تشارك فيها، ويمكن استخدامه 

لتسجيل وجمع المعامالت المالية.

العقود الذكية
العقد الذكي يمكن أن يتضمن األصول 

الرقمية التي هي أي شيء له مالك، ويمكن 
تحويله إلى قيمة، واألصول الرقمية يمكن أن 

هكذا تكون عبارة عن �سجل علني 
م�سفر واآمن، و�سل�سلة قوية من الثقة. 

ويف حالة اإ�سافة عقود واتفاقيات 
اإلكرتونية لبلوك ت�سني، يتم التاأكد 

من حتقق ال�سروط اآليا ودون تدخل اأو 
عبث ب�سري.

ومع اأن هذه التقنية �سوف حترر 
اأعدادا كبرية من الب�سر حول العامل 
من �سطوة البنوك وتكلفة ا�ستعمالها 

الباهظة اإال اأن البنوك نف�سها ميكن اأن 
ت�ستفيد منها لكي جتعل من عملها اأكرث 

دقة واأقل تكلفة واأكرث اأمانا.
تقول بلموبريغ ريفيو “الكثري من 

البنوك ال�سغرية حول العامل ال 
توجد لديها االإمكانيات التي تتوفر 
للبنوك العاملية، مما يجعلها تعتمد 

على و�ساطة البنوك العاملية الكبرية، 
وبتكلفة عالية، من اأجل اإمتام الكثري 
من العمليات البنكية التي تقوم بها، 

عندما بداأت بع�س هذه البنوك 
ال�سغرية ا�ستعمال تقنية بلوك ت�سني 

يف معامالتها دون املرور بالبنوك 
العاملية، قامت اأكرب البنوك بت�سكيل 

احتاد ملحاولة الدفاع عن جمالها 
احليوي«.

ن�سر منتدى االقت�ساد العاملي يف تقرير 

بعنوان “البلوك ت�سني �سي�سبح القلب 
الناب�س للنظام املايل العاملي، جاء 

فيه “هذه التقنية �ستوؤدي اإىل خف�س 
الر�سوم البنكية، وتقليل االأخطاء 

الب�سرية، مما قد يوؤدي اإىل حت�سني 
االقت�ساد العاملي �سد الفقاعات 

املالية«.
وي�سري التقرير اإىل اأنه “يف بدايات 

تبني هذه التقنيات، قد حتدث 
اإ�سرابات وقالقل يف االقت�ساد وقد 

يخ�سر عدد كبري من موظفي القطاع 
املايل وظائفهم، والتقليل من هذه 

االأ�سرار ي�ستوجب تعاون املوؤ�س�سات 

املالية فيما بينها ل�سمان عموم 
الفائدة على اجلميع«.

ويرى مايك �سوارتز خبري تقنيات 
بلوك ت�سي “البنوك لي�ست وحدها هي 
التي اأ�سبحت تتحكم يف حياة املاليني 

من النا�س وتقرر م�سائرهم، ف�سركات 
االإنرتنت مثل في�سبوك وغريها، اأي�سا 
اأ�سبحت عبارة عن م�ستودعات هائلة 

للمعلومات ال�سخ�سية علنا وتتحكم 
فيها، هذه ال�سركات الو�سيطة هي 

عبارة عن قالع �سخمة حتدد لنا كيف 
نتعامل مع بع�سنا البع�س وتتدخل 
حتى يف عالقاتنا االجتماعية، يف 

تكون ملموسة أو غير ملموسة، ويمكن أن 
تشمل العقد الذكي أيضا على تمثيل رقمي 

لمجموعة من قواعد العمل:
• جزءا ال يتجزأ من تقنية بلوك تشين 

blockchain
• يقوم بتنفيذ المعاملة

• يمكن التحقق منه، والتوقيع عليه، وتشفيره 
بلغة البرمجة

• على سبيل المثال، يقوم بتحديد الظروف 
التي يحدث فيها نقل سندات الشركات

التوافق
اإلدخاالت في دفتر األستاذ تتم مزامنتها 
في جميع الدفاتر في الشبكة، والتوافق 

يضمن أن هذه الدفاتر المشتركة هي نسخ 
طبق األصل، ويقلل من مخاطر المعامالت 

االحتيالية حيث أن العبث سيظهر في العديد 
من األماكن وفي نفس الوقت تمامًا، وجميع 

األطراف تتفق على الصفقة والتحقق 
من صحة ذلك من خالل شبكة األقران، 

ويمكن أيضا وضع قواعد للتحقق من صحة 
المعامالت.

عملية المشاركة التي تقوم على معرفة 
الموثوق وغير الموثوق تجعل التزام ممكنًا 

وبتكلفة منخفضة، تقنية بلوك تشين 
Blockchain في شركة IBM مثاًل تستخدم 

نظام لإلجماع يمكن “الدخول فيه” لتلبية 
احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة.

الخصوصية والسرية
القدرة على حماية السجالت بتوقيع رقمي 
 blockchain   شخصي -تقنية بلوك تشين
تقوم بوضع مفتاح خاص وعام إلغالق هذا 
السجل، ويكون مشفر ومجزأ ويمكن إرساله 

إلى الشبكة للتحقق من صحته، وأداة تعريف 
فريدة من نوعها للعمالء، وفواتير وأرقام 

مرجعية.
وبالرغم من أنه في دفتر األستاذ مشترك، في 

بعض األحيان يطلب المشاركين ما يلي:
• المعامالت الخاصة

• هويات ال يمكن ربطها بمعامالت محددة
وتعتبر المصادقة على المعامالت والتشفير 

أمر أساسي لهذه العمليات.

blockchain المفاهيم األساسية لتقنية بلوك تشين

 ليست وسائل التواصل 
الجتماعي وال حتى الذكاء 

الصناعي والروبوتات 
التقنية المرشحة 

إلحداث األثر األكبر في 
العقدين القادمين، إنها 

تقنية “بلوك تشين” 
Blockchain أو تقنية 

سلسلة الثقة
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اأكرث انت�سارا يف املنطقة يف عام 2018. 

دور البنوك كمقدم 
خدمات مالية يتراجع

االإنرتنت احلالية هي �سبكة معلوماتية، 
فعندما تقوم باإر�سال اإمييل اأو �سورة 

ل�سخ�س اآخر، اأنت يف الواقع تر�سل 
ن�سخة اإىل ذلك ال�سخ�س وال تر�سل 
االأ�سل، مع اأن هذا النظام منا�سب 

جدا لتبادل املعلومات ب�سيغها املختلفة 
اإال اأنه ال ينفع عندما يتعلق االأمر 
بتبادل االأ�سول الثابتة واملتحركة 

مثل املال وامللكية الفكرية واالأ�سهم 

وال�سندات واالأ�سوات االنتخابية 
وغريها من االأ�سياء التي ال تقبل اأن 

تن�سخ اأو تتكرر.
ما زلنا نعتمد على موؤ�س�سات و�سيطة 

مثل البنوك واملوؤ�س�سات احلكومية، 
هذا االعتماد على ال�سركات 

واملوؤ�س�سات الو�سيطة اأ�سبح، يف نظر 
اليوم، غري فعال وغري عادل، يقول 

دون تاب�سكوت موؤلف كتاب “ثورة بلوك 
ت�سني” مو�سحا “مع اأن هذه املوؤ�س�سات 
الو�سيطة العمالقة قامت بعملها ب�سكل 

جيد حتى االآن اإال اأن م�سكالتها تنمو 
يوما بعد يوم، فهي بطبيعتها موؤ�س�سات 

مركزية، مما يجعلها عر�سة لالخرتاق 
من قبل قرا�سنة االإنرتنت كما حدث 

مع بنك جي بي مورغن واحلكومة 
االأمريكية و�سركة لينكد اإن«.

وي�سيف دون تاب�سكوت “كما اأن هذه 
املوؤ�س�سات البنكية العمالقة متيز بني 

املليارات من الب�سر وال ت�سمح لهم 
با�ستعمال خدماتها، فكل من ال ميتلك 

املال ال ي�ستطيع فتح ح�ساب بنكي، 
يف حني اأنه ميكنك اإر�سال اإمييل اإىل 
�سخ�س يف اجلهة االأخرى من العامل 

خالل ثوان، وقد ي�ستغرق اإر�سال مبلغ 
ب�سيط من املال عدة اأيام اإىل �سخ�س 

يف نف�س املدينة التي ت�سكنها، وتكون 
تكلفة حتويل االأموال عالية، الأن هذه 

البنوك تقتطع ن�سبة كبرية مقابل هذه 
اخلدمة«. 

تقنية بلوك ت�سني هي عبارة عن �سل�سلة 
طويلة من البيانات امل�سفرة واملوزعة 
على املاليني من اأجهزة الكومبيوتر 

واالأ�سخا�س حول العامل، ت�سمح 
الأطراف كثرية باإدخال املعلومات 
والتاأكد منها، كل جهاز كومبيوتر 

اأو جهة يف هذه ال�سل�سلة ميلك نف�س 
املعلومات، واإذا تعطل جزء منها اأو مت 

اخرتاقه ال يوؤثر على باقي ال�سل�سلة، 

 blockchain تستند تقنية بلوك تشين
إلى مفهومين أساسيين: شبكة األعمال 
التجارية، ودفتر االستاذ المشترك، والتي 

يقوم األعضاء من خاللها بتبادل سلع ذات 
قيمة من خالل دفتر األستاذ، الذي يمتلكه 

كل عضو محتواه ومضمونه متفق عليه مع 
اآلخرين.

شبكة األعمال:
• أسلوب عمل المركزي يقوم على مبدأ 

الند للند ونقاط تفرع تتكون من المشاركين 
في السوق )مثل البنوك وشركات األوراق 

المالية(.

• التحقق من هوية األقران وإجراء المعامالت 
من أجل الوصول إلى توافق في اآلراء.

دفتر األستاذ المشترك
ويمكن أن يكون بمثابة مصدر الحقيقة 

للشركات التي تجري المعامالت على تقنية 
بلوك تشين  blockchain حيث :

• يسجل جميع المعامالت التي تتم في شبكة 
األعمال

• مشترك بين المشاركين
• متوفر في نسخ مكررة بحيث يكون لكل 

مشارك نسخته الخاصة

• يتم التعامل معه وفق األذونات المخولة، 
المشاركين يمكنهم االطالع فقط على ما 

يسمح لهم باالطالع عليه
وفي كثير من األحيان، الشركات لديها دفاتر 

استاذ متعددة لشبكات األعمال التجارية 
المتعددة التي تشارك فيها، ويمكن استخدامه 

لتسجيل وجمع المعامالت المالية.

العقود الذكية
العقد الذكي يمكن أن يتضمن األصول 

الرقمية التي هي أي شيء له مالك، ويمكن 
تحويله إلى قيمة، واألصول الرقمية يمكن أن 

هكذا تكون عبارة عن �سجل علني 
م�سفر واآمن، و�سل�سلة قوية من الثقة. 

ويف حالة اإ�سافة عقود واتفاقيات 
اإلكرتونية لبلوك ت�سني، يتم التاأكد 

من حتقق ال�سروط اآليا ودون تدخل اأو 
عبث ب�سري.

ومع اأن هذه التقنية �سوف حترر 
اأعدادا كبرية من الب�سر حول العامل 
من �سطوة البنوك وتكلفة ا�ستعمالها 

الباهظة اإال اأن البنوك نف�سها ميكن اأن 
ت�ستفيد منها لكي جتعل من عملها اأكرث 

دقة واأقل تكلفة واأكرث اأمانا.
تقول بلموبريغ ريفيو “الكثري من 

البنوك ال�سغرية حول العامل ال 
توجد لديها االإمكانيات التي تتوفر 
للبنوك العاملية، مما يجعلها تعتمد 

على و�ساطة البنوك العاملية الكبرية، 
وبتكلفة عالية، من اأجل اإمتام الكثري 
من العمليات البنكية التي تقوم بها، 

عندما بداأت بع�س هذه البنوك 
ال�سغرية ا�ستعمال تقنية بلوك ت�سني 

يف معامالتها دون املرور بالبنوك 
العاملية، قامت اأكرب البنوك بت�سكيل 

احتاد ملحاولة الدفاع عن جمالها 
احليوي«.

ن�سر منتدى االقت�ساد العاملي يف تقرير 

بعنوان “البلوك ت�سني �سي�سبح القلب 
الناب�س للنظام املايل العاملي، جاء 

فيه “هذه التقنية �ستوؤدي اإىل خف�س 
الر�سوم البنكية، وتقليل االأخطاء 

الب�سرية، مما قد يوؤدي اإىل حت�سني 
االقت�ساد العاملي �سد الفقاعات 

املالية«.
وي�سري التقرير اإىل اأنه “يف بدايات 

تبني هذه التقنيات، قد حتدث 
اإ�سرابات وقالقل يف االقت�ساد وقد 

يخ�سر عدد كبري من موظفي القطاع 
املايل وظائفهم، والتقليل من هذه 

االأ�سرار ي�ستوجب تعاون املوؤ�س�سات 

املالية فيما بينها ل�سمان عموم 
الفائدة على اجلميع«.

ويرى مايك �سوارتز خبري تقنيات 
بلوك ت�سي “البنوك لي�ست وحدها هي 
التي اأ�سبحت تتحكم يف حياة املاليني 

من النا�س وتقرر م�سائرهم، ف�سركات 
االإنرتنت مثل في�سبوك وغريها، اأي�سا 
اأ�سبحت عبارة عن م�ستودعات هائلة 

للمعلومات ال�سخ�سية علنا وتتحكم 
فيها، هذه ال�سركات الو�سيطة هي 

عبارة عن قالع �سخمة حتدد لنا كيف 
نتعامل مع بع�سنا البع�س وتتدخل 
حتى يف عالقاتنا االجتماعية، يف 

تكون ملموسة أو غير ملموسة، ويمكن أن 
تشمل العقد الذكي أيضا على تمثيل رقمي 

لمجموعة من قواعد العمل:
• جزءا ال يتجزأ من تقنية بلوك تشين 

blockchain
• يقوم بتنفيذ المعاملة

• يمكن التحقق منه، والتوقيع عليه، وتشفيره 
بلغة البرمجة

• على سبيل المثال، يقوم بتحديد الظروف 
التي يحدث فيها نقل سندات الشركات

التوافق
اإلدخاالت في دفتر األستاذ تتم مزامنتها 
في جميع الدفاتر في الشبكة، والتوافق 

يضمن أن هذه الدفاتر المشتركة هي نسخ 
طبق األصل، ويقلل من مخاطر المعامالت 

االحتيالية حيث أن العبث سيظهر في العديد 
من األماكن وفي نفس الوقت تمامًا، وجميع 

األطراف تتفق على الصفقة والتحقق 
من صحة ذلك من خالل شبكة األقران، 

ويمكن أيضا وضع قواعد للتحقق من صحة 
المعامالت.

عملية المشاركة التي تقوم على معرفة 
الموثوق وغير الموثوق تجعل التزام ممكنًا 

وبتكلفة منخفضة، تقنية بلوك تشين 
Blockchain في شركة IBM مثاًل تستخدم 

نظام لإلجماع يمكن “الدخول فيه” لتلبية 
احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة.

الخصوصية والسرية
القدرة على حماية السجالت بتوقيع رقمي 
 blockchain   شخصي -تقنية بلوك تشين
تقوم بوضع مفتاح خاص وعام إلغالق هذا 
السجل، ويكون مشفر ومجزأ ويمكن إرساله 

إلى الشبكة للتحقق من صحته، وأداة تعريف 
فريدة من نوعها للعمالء، وفواتير وأرقام 

مرجعية.
وبالرغم من أنه في دفتر األستاذ مشترك، في 

بعض األحيان يطلب المشاركين ما يلي:
• المعامالت الخاصة

• هويات ال يمكن ربطها بمعامالت محددة
وتعتبر المصادقة على المعامالت والتشفير 

أمر أساسي لهذه العمليات.

blockchain المفاهيم األساسية لتقنية بلوك تشين

 ليست وسائل التواصل 
الجتماعي وال حتى الذكاء 

الصناعي والروبوتات 
التقنية المرشحة 

إلحداث األثر األكبر في 
العقدين القادمين، إنها 

تقنية “بلوك تشين” 
Blockchain أو تقنية 

سلسلة الثقة
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املقابل فاإن ا�ستخدام تقنيات بلوك 
ت�سني �سوف يجعلنا نتخل�س من هذه 

املركزية البولي�سية وي�سمح لنا باأن 
نتبادل ما نريد دون احلاجة اإىل االأخ 

االأكرب«.
امتالك �سكوك امللكية لالأرا�سي اأهم 
من امتالك ح�ساب بنكي لالقت�ساد، 

لهذا بداأت العديد من ال�سركات 
واحلكومات بت�سجيل ملكية االأرا�سي 

با�ستعمال تقنية بلوك ت�سني«.
لقد اأتت االإنرتنت والتقنيات احلديثة 
برثوات هائلة للعديد من االأ�سخا�س 
وال�سركات حول العامل، ولكن توزيع 

هذه الرثوات لي�س عادال، وو�سعت 
الفجوة بني الفقراء واالأغنياء، وبلوك 

ت�سني ميكنها تغيري الو�سع القائم، 
واإعادة توزيع الرثوات بالتخل�س من 

الو�سطاء واإعادة توزيع الرثوات ب�سكل 
اأكرث عدال.

دعم االقتصاد الرقمي 
اأظهر تقرير حديث �سادر عن �سركة 

اال�ست�سارات والتكنولوجيا العاملية بوز 
األن هاملتون اإىل اأن تقنيات »بلوك 

ت�سني« اجلديدة والنا�سئة هي اأ�سا�سية 
لدعم وحتقيق االقت�ساد الرقمي يف 

ال�سرق االأو�سط، يف الوقت التي ت�سمن 
فيه حماية فّعالة مبواجهة التهديدات 

املتنامية يف اأمن البيانات واجلرمية 
االإلكرتونية.

ويف هذا ال�سياق، يو�سي التقرير 
ال�سادر حتت عنوان »تقنية بلوك 

ت�سني - هل ميكن لالقت�ساد الرقمي 

اأن يزدهر من دونها؟« اأنه مع �سعي 
احلكومات يف بلدان اخلليج العربي 

اإىل ا�ستحداث بع�س من اأذكى املدن 
يف العامل و�سط ثقافة االبتكار، ميكن 

اأن توّفر تكنولوجيا »بلوك ت�سني« 
و�سائل �سل�سة وفّعالة حلماية املدن 

الذكية واإتاحة تطّورها، وت�سفري اأنظمة 
املعامالت الرقمية وتطوير نظام بيئي 

جديد للدفع باالقت�ساد نحو النمو.

وت�ساعد تكنولوجيا بلوك ت�سني 
التي كانت تعرف ب�سجل املعامالت 
بيتكوين، على احلفاظ على قوائم 

مقاومة للتالعب يف �سجالت البيانات 
املتنامية با�ستمرار، وتتيح تبادال اآمنا 
للمواد القّيمة كاالأموال اأو االأ�سهم اأو 

حقوق الو�سول اإىل البيانات. وخالفا 
الأنظمة التجارة التقليدية، ال حاجة 

لو�سيط اأو نظام ت�سجيل مركزي 
ملتابعة حركة التبادل، بل تقوم كل 

اجلهات بالتعامل مبا�سرة مع بع�سها 
البع�س.

ويرى رامز �سحادة، نائب الرئي�س 
التنفيذي واملدير االإداري ل�سركة بوز 
األن هاملتون ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأفريقيا وامل�سارك يف و�سع التقرير: 
اقت�سادات منطقة ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا تعي�س مرحلة من 
التغيري ال�سريع، حيث تقوم احلكومات 

بالتنويع بعيدا عن االأ�سول املرتكزة 
على النفط وت�ستنبط م�سادر 

جديدة من املوارد مع الرتكيز على 
التكنولوجيا اجلديدة كنواة لذلك 

التوّجه. 
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يع�سق خالد املال ال�سيارات، وهو رمبا 
الأكرث قدرة على اإعطاء اأي �سيارة 

حقها من ال�سهرة، لدية اأهم ناد لفئة 
من �سيارات املر�سيد�س يف العامل، 
جروب 63 يف الإمارات، ويقع مقر 

النادي يف برج خليفه، اأ�س�س بعده 63 
ناديًا مماثاًل يف 63 دولة يف اأنحاء 

العامل.  

اختار طريقًا مختلفًا
 يف بداياته وكما يفعل كل ال�سباب يف 

الإمارات، اجته ال�ساب خالد املال اإىل 
وظائف احلكومة، فهي الأكرث اأمانًا، 

وهي اخليار الذي يف�سله الأهل عادة.
فيما بعد اختار خالد املال طريقًا 
مغايرًا، ولكن هذا اخليار مل يلق 

القبول املنا�سب يف و�سطه الجتماعي، 

فماذا يعني لالأهل اأن يكون ابنهم 
م�سهورًا ويتابعه املاليني على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي؟ على العك�س 
رمبا حتى اليوم ماتزال �سهرة 

املوؤثرين الجتماعيني حمل �سبهة، 
مثلها مثل اأ�سحاب املواهب كالفنانني 

الذين ل يلقون الرتحيب والقبول يف 
بداياتهم. 

يقول املال اأنا ن�ساأت يف جو بالن�سبة له 
الدرا�سة والوظيفة والزواج هما �سلم 
اأولويات بالتتابع. ولكن ال�سيء الذي 

اكت�سفته ومل يخربين به اأحد هو اأنني 
اإذا اتبعت هذا امل�سار فلن اأح�سل على 

ما اأرغب به، خا�سة واأنني مل اأكن 
اأحلم ل بالوظيفة ول بالزواج ) تزوج 
موؤخرًا(. ومل اأكن من حمبي التفوق 
يف املدر�سة واجلامعة، وكنت مقتنعًا 

اأن اأحالمي لي�ست هنا، كانت هوايتي 
الوحيدة يف جمال ال�سيارات وكل ما 
يتعلق بها، حتى اأين كنت دائمًا اأفكر 

يف ال�سهادة التي يجب اأن اأح�سل عليها 
وت�ستطيع اأن توفر يل مبالغ جيدة من 
النقود حتى اأمتكن من �سراء ال�سيارة 

التي اأحبها.
يف راي املال، هناك ثالث وجهات 

لل�ساب الإماراتي من ناحية الدرا�سة، 
اإما اأن يدر�س ال�سيء الذي يحبه، اأو 

اأن يدر�س ال�سيء ال�سهل، اأو اأن يدر�س 
ال�سيء املطلوب يف ال�سوق. يقول:« 

بداأت اأنا بدرا�سة ال�سيء الذي اأجده 
�سهاًل بالن�سبة يل، وكنت ا�ستغل 

كموظف لدى اأحد اأ�سدقائي يف دبي 
مول »كنت اأرتدي بدلة وقفاز واأقوم 

ببيع ال�ساعات« واأعمل هذا العمل 
�سباحًا ويف امل�ساء كنت اأرتاد اجلامعة. 

وكان كل هديف �سراء ال�سيارة التي 
اأحبها. بقيت على هذه احلالة ملدة 
6 اأ�سهر، بعدها قمت ب�سراء �سيارة 

مر�سيد�س E200 وكانت ال�سيارة 
م�ستعملة، ولكن هذه ال�سيارة غريت 

جمرى حياتي بالكامل، خطرت 
ببايل فكرة اإن�ساء نادي �سميته فيما 
بعد جروب »63« ن�سبة اإىل ال�سيارة 

الريا�سية مر�سيد�س ال63 وهو 
حتى هذه اللحظة �سركتي الأف�سل، 

خالد المال 
باع أفكارًا بـ 700 الف 
درهم خالل أسبوع!!

يتابعه الماليين من الشباب على وسائل التواصل االجتماعي، انستغرام، فيس بوك، سناب 
شات، ويوتيوب  وغيرها، فهو واحد من المؤثرين الخليجيين الشباب األكثر شهرة اليوم، لديه 1،6 

مليون، مشاهدة يومية على سناب شات فقًط.  
خاص Entrepreneur العربية
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وداخل هذا النادي هناك 63 ع�سو 
ميلكون �سيارات 63، اأتذكر اأنني 

عندما قمت بتنظيم اأول م�سرية لهذا 
النوع من ال�سيارات يف �سوارع دبي، 

وكانت �سيارتي اأرخ�س �سيارة بينها، 
بعدها تهافتت علي الت�سالت، من 

الأ�سخا�س الذين ميلكون �سيارة 
63. ويقولون يل: »خالد نحن نرغب 

بال�سرتاك بناديك.« وقلت لنف�سي 
مبا اأن الفكرة لقت ا�ستح�سانا لدى 

الكثري من النا�س ملا ل جنعلها ر�سمية؟ 
فقمت برتخي�س النادي ر�سميًا، 

وبداأت بالتخطيط والهيكلة، اخرتت 
رئي�س اإدارة واثنني معاونني له، 

واأجريت بحث عميق وقمت باملقارنة 
بالنوادي الثانية، ومل اأكن اأفكر يف 
طريقة تاأ�سي�س نادي فقط، بل كان 

هاج�سي اأن اأقوم بتاأ�سي�س اأف�سل نادي 
يف العامل، وكنت دائمًا اأقوم باملقارنة 
بيني وبني النوادي الأخرى، اأنا لدي 

ناد واأنت لديك ناد، النا�س تن�سم لك 
وتن�سم يل، ولكن ما الذي يجعل ناديي 
اأف�سل من ناديك؟ اإذا كنت تقوم بجعل 

النا�س تدفع النقود مقابل ان�سمامهم 
اليك، اأنا لن اأقوم بذلك، على العك�س 

اأنا اأقدم الكثري من املنافع دون مقابل، 
يجب اأن يكون ناديي اأف�سل دائمًا. 

نتيجة لذلك وخالل الفرتة من 2009 
اىل 2013، اأ�سبحت �ساحب اأكرب 

نادي مر�سيد�س يف العامل، وح�سلت 
على عقد رعاية دائمة من �سركة 

مر�سيد�س يف اأملانيا، كل هذا كان يف 
الفرتة ما بني -2009 2013، وكان 

لدي رقم قيا�سي يف مو�سوعة غيني�س، 
لكوين ال�سخ�س الذي اأ�س�س اأكرب نادي 

مر�سيد�س يف العامل. 
بني عامي 2013-2015، زاد عدد 

الأع�ساء يف النادي من حوايل ال600 
اإىل تقريبًا حوايل ال 14961 ع�سوًا. 

ما لذي يحققه أي عضو ينضم 
إلى ناديك؟ 

اأنت حني تقوم ب�سراء �سيارة �سباق 
فاإن ال�سيارة لديها قدرات، هذه 

القدرات اأنت ل ت�ستطيع جتربتها يف 
يومك العادي، ولكن يف الفعاليات 

التي اأنظمها، ميكنك اأن تقوم بتجربة 
ال�سيارة يف مكان منا�سب وميكنك 

اختبار القيادة كما ت�ساء دون التعر�س 
لأي خمالفة. نحن نقوم ب�سباقات 

وجتارب قيادة ورحالت �سفر وغريها 
مرخ�سة، ونقوم بكل ما نتمناه، ويف 
كل �سنة كنت اأقوم اأنا بو�سع درا�سة 
ا�ستق�سائية للن�ساطات التي يرغب 

الأع�ساء بزيادتها اىل النادي، 

واأركز على الأ�سياء امل�ستحيلة واأقوم 
بتحقيقها. حني و�سلت اىل هذا العدد 

من الأع�ساء كنت اأقوم بفعاليات كل 
اأ�سبوع، اأي من اأربع اىل خم�س فعاليات 
كل اأ�سبوع. كان اأ�سبوعي حافاًل للغاية. 
ويف هذا الوقت بداأت �سركات الأفالم 
وامل�سل�سالت بالتوا�سل معي لكي اأقوم 

 fast and بتاأمني ال�سيارات لها، ومنها
furious كنت اأنا ال�سخ�س الوحيد 

القادر على توفري اأي �سيارة ترغب بها 
مهما كان غر�سك منها. لدي ال�سالت 

التي احتاجاها. واأع�ساء النادي يثقون 
بي لأين كنت اأقدم لهم كل �سيء ». 

كبسولة زمنية – اكتب 
رسالة لمن تحب 

وسيتم فتحها بعد 63 
سنة

يف العام 2014 كنت قد حزت على 
ما يقارب من 26 رقم قيا�سي يف 
مو�سوعة غيني�س وجميع اأرقامي 

القيا�سية م�ستحيلة الك�سر، وكان هذا 

هديف، مثاًلً قمت باإن�ساء اأول كب�سولة 
 DUBAI TIME زمنية يف دبي واأ�سمها
CAPCOL وكانت م�سنوعة بتقنيات 

حمركات �سيارة ال63 وم�سنوعة 
من 63 طبقة من فيرب الكربون وهي 
املادة التي ت�ستخدم يف �سناعة هذه 

ال�سيارات، الفكرة بب�ساطة ميكن 
اأن تثري اهتمام اأي �سخ�س، وهي اأن 

تكتب ر�سالة من 63 كلمة، وت�سعها 
يف الكب�سولة الزمنية، التي تنطلق 
يف الف�ساء جمعت 6333 ر�سالة، 

وو�سعتها يف الكب�سولة الزمنية، 
وم�سمون الر�سالة حمفز جدًا بو�سع 
امل�سرتك اختيار ما �سيكتب »ر�سالة 

اىل حبيبته، ر�سالة اإىل ابنه للم�ستقبل، 
وقمت باإعطاء امل�سرتكني �سهادة ملكية 

�سغرية، مكتوب عليها ا�سم ال�سخ�س 
ورقمه، ورقم ر�سالته. مت اأغلقت 

كب�سولة الزمن ال�ساعة 6:03 تاريخ 
2015/3/6 �سيتم فتح الر�سائل مرة 

ثانية يف نف�س الوقت ونف�س يوم ال�سهر 
من عام 2077، بعد 63 �سنة، كنت 

اأرغب بخلق �سيء ي�ستمر حتى واإن 
وافتني املنية اأريد �سيئًا يخرب ق�ستي«.

الرعاة يتهافتون وعدد 
األعضاء يصل إلى 128 

ألف شخص 
 لكرثة الرعاة الر�سميني كنت كل يوم 
اأدخل اإىل املنزل ب�سياره جديده اإنهم 

يقدمون يل ال�سيارات لكي اأجربها 
مقابل مبالغ معينه من املال، كنت اأقوم 
بو�سع ن�سف املبلغ يف النادي والن�سف 

الباقي يل اأنا، وكان اأمرًا كبريًا 
بالن�سبة يل الو�سول اإىل هذا امل�ستوى 

العايل من النجاح والجناز، ولكن 
مل اكتف بذلك ففكرت القيام ب�سيء 

اآخر ومن نادي وحيد اأن�سات 55 ناديًا 
جديدًا وكل منها خمت�س بنوع حمدد 
من ال�سيارات، عندي نادي ملربجيني 

ونادى ل فراري وان�سات نوادي لكل نوع 
ال�سيارات، ومن ثم عينت لكل نادي 

رئي�س ينوب عني وكنت اأنظم حدث كل 
اأ�سبوع، فزاد عدد الرعاة الر�سميني، 

أنا الشخص الوحيد القادر على توفير أي سيارة 
ترغب بها مهما كان غرضك منها

رسالتي للشباب وأي أحد، أخرج بذكاء خارج 
»البوكس« التقليدي لنمط حياتك وستحقق أحالمك

هناك ثالث وجهات للشاب اإلماراتي من ناحية 
الدراسة، إما أن يدرس الشيء الذي يحبه، أو 

أن يدرس الشيء السهل، أو أن يدرس الشيء 
المطلوب في السوق

>>
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وداخل هذا النادي هناك 63 ع�سو 
ميلكون �سيارات 63، اأتذكر اأنني 

عندما قمت بتنظيم اأول م�سرية لهذا 
النوع من ال�سيارات يف �سوارع دبي، 

وكانت �سيارتي اأرخ�س �سيارة بينها، 
بعدها تهافتت علي الت�سالت، من 

الأ�سخا�س الذين ميلكون �سيارة 
63. ويقولون يل: »خالد نحن نرغب 

بال�سرتاك بناديك.« وقلت لنف�سي 
مبا اأن الفكرة لقت ا�ستح�سانا لدى 

الكثري من النا�س ملا ل جنعلها ر�سمية؟ 
فقمت برتخي�س النادي ر�سميًا، 

وبداأت بالتخطيط والهيكلة، اخرتت 
رئي�س اإدارة واثنني معاونني له، 

واأجريت بحث عميق وقمت باملقارنة 
بالنوادي الثانية، ومل اأكن اأفكر يف 
طريقة تاأ�سي�س نادي فقط، بل كان 

هاج�سي اأن اأقوم بتاأ�سي�س اأف�سل نادي 
يف العامل، وكنت دائمًا اأقوم باملقارنة 
بيني وبني النوادي الأخرى، اأنا لدي 

ناد واأنت لديك ناد، النا�س تن�سم لك 
وتن�سم يل، ولكن ما الذي يجعل ناديي 
اأف�سل من ناديك؟ اإذا كنت تقوم بجعل 

النا�س تدفع النقود مقابل ان�سمامهم 
اليك، اأنا لن اأقوم بذلك، على العك�س 

اأنا اأقدم الكثري من املنافع دون مقابل، 
يجب اأن يكون ناديي اأف�سل دائمًا. 

نتيجة لذلك وخالل الفرتة من 2009 
اىل 2013، اأ�سبحت �ساحب اأكرب 

نادي مر�سيد�س يف العامل، وح�سلت 
على عقد رعاية دائمة من �سركة 

مر�سيد�س يف اأملانيا، كل هذا كان يف 
الفرتة ما بني -2009 2013، وكان 

لدي رقم قيا�سي يف مو�سوعة غيني�س، 
لكوين ال�سخ�س الذي اأ�س�س اأكرب نادي 

مر�سيد�س يف العامل. 
بني عامي 2013-2015، زاد عدد 

الأع�ساء يف النادي من حوايل ال600 
اإىل تقريبًا حوايل ال 14961 ع�سوًا. 

ما لذي يحققه أي عضو ينضم 
إلى ناديك؟ 

اأنت حني تقوم ب�سراء �سيارة �سباق 
فاإن ال�سيارة لديها قدرات، هذه 

القدرات اأنت ل ت�ستطيع جتربتها يف 
يومك العادي، ولكن يف الفعاليات 

التي اأنظمها، ميكنك اأن تقوم بتجربة 
ال�سيارة يف مكان منا�سب وميكنك 

اختبار القيادة كما ت�ساء دون التعر�س 
لأي خمالفة. نحن نقوم ب�سباقات 

وجتارب قيادة ورحالت �سفر وغريها 
مرخ�سة، ونقوم بكل ما نتمناه، ويف 
كل �سنة كنت اأقوم اأنا بو�سع درا�سة 
ا�ستق�سائية للن�ساطات التي يرغب 

الأع�ساء بزيادتها اىل النادي، 

واأركز على الأ�سياء امل�ستحيلة واأقوم 
بتحقيقها. حني و�سلت اىل هذا العدد 

من الأع�ساء كنت اأقوم بفعاليات كل 
اأ�سبوع، اأي من اأربع اىل خم�س فعاليات 
كل اأ�سبوع. كان اأ�سبوعي حافاًل للغاية. 
ويف هذا الوقت بداأت �سركات الأفالم 
وامل�سل�سالت بالتوا�سل معي لكي اأقوم 

 fast and بتاأمني ال�سيارات لها، ومنها
furious كنت اأنا ال�سخ�س الوحيد 

القادر على توفري اأي �سيارة ترغب بها 
مهما كان غر�سك منها. لدي ال�سالت 

التي احتاجاها. واأع�ساء النادي يثقون 
بي لأين كنت اأقدم لهم كل �سيء ». 

كبسولة زمنية – اكتب 
رسالة لمن تحب 

وسيتم فتحها بعد 63 
سنة

يف العام 2014 كنت قد حزت على 
ما يقارب من 26 رقم قيا�سي يف 
مو�سوعة غيني�س وجميع اأرقامي 

القيا�سية م�ستحيلة الك�سر، وكان هذا 

هديف، مثاًلً قمت باإن�ساء اأول كب�سولة 
 DUBAI TIME زمنية يف دبي واأ�سمها
CAPCOL وكانت م�سنوعة بتقنيات 

حمركات �سيارة ال63 وم�سنوعة 
من 63 طبقة من فيرب الكربون وهي 
املادة التي ت�ستخدم يف �سناعة هذه 

ال�سيارات، الفكرة بب�ساطة ميكن 
اأن تثري اهتمام اأي �سخ�س، وهي اأن 

تكتب ر�سالة من 63 كلمة، وت�سعها 
يف الكب�سولة الزمنية، التي تنطلق 
يف الف�ساء جمعت 6333 ر�سالة، 

وو�سعتها يف الكب�سولة الزمنية، 
وم�سمون الر�سالة حمفز جدًا بو�سع 
امل�سرتك اختيار ما �سيكتب »ر�سالة 

اىل حبيبته، ر�سالة اإىل ابنه للم�ستقبل، 
وقمت باإعطاء امل�سرتكني �سهادة ملكية 

�سغرية، مكتوب عليها ا�سم ال�سخ�س 
ورقمه، ورقم ر�سالته. مت اأغلقت 

كب�سولة الزمن ال�ساعة 6:03 تاريخ 
2015/3/6 �سيتم فتح الر�سائل مرة 

ثانية يف نف�س الوقت ونف�س يوم ال�سهر 
من عام 2077، بعد 63 �سنة، كنت 

اأرغب بخلق �سيء ي�ستمر حتى واإن 
وافتني املنية اأريد �سيئًا يخرب ق�ستي«.

الرعاة يتهافتون وعدد 
األعضاء يصل إلى 128 

ألف شخص 
 لكرثة الرعاة الر�سميني كنت كل يوم 
اأدخل اإىل املنزل ب�سياره جديده اإنهم 

يقدمون يل ال�سيارات لكي اأجربها 
مقابل مبالغ معينه من املال، كنت اأقوم 
بو�سع ن�سف املبلغ يف النادي والن�سف 

الباقي يل اأنا، وكان اأمرًا كبريًا 
بالن�سبة يل الو�سول اإىل هذا امل�ستوى 

العايل من النجاح والجناز، ولكن 
مل اكتف بذلك ففكرت القيام ب�سيء 

اآخر ومن نادي وحيد اأن�سات 55 ناديًا 
جديدًا وكل منها خمت�س بنوع حمدد 
من ال�سيارات، عندي نادي ملربجيني 

ونادى ل فراري وان�سات نوادي لكل نوع 
ال�سيارات، ومن ثم عينت لكل نادي 

رئي�س ينوب عني وكنت اأنظم حدث كل 
اأ�سبوع، فزاد عدد الرعاة الر�سميني، 

أنا الشخص الوحيد القادر على توفير أي سيارة 
ترغب بها مهما كان غرضك منها

رسالتي للشباب وأي أحد، أخرج بذكاء خارج 
»البوكس« التقليدي لنمط حياتك وستحقق أحالمك

هناك ثالث وجهات للشاب اإلماراتي من ناحية 
الدراسة، إما أن يدرس الشيء الذي يحبه، أو 

أن يدرس الشيء السهل، أو أن يدرس الشيء 
المطلوب في السوق
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وزاد عدد الأع�ساء يف الأندية ال 55 
التي اأملكها ليتجاوزوا ال 128 األف 

ع�سو. كل جناح يقود اإىل جناح اآخر 
يف كل منا�سبه اأتعرف على اأ�سخا�س 

جدد واح�سل على معارف جدد. 

كتاب اإللهام
اشترى سيارة ب700 الف 

درهم دون ا يدفع شيئًا
يقول املال:« عندما دخلت اإىل برنامج 
�سناب �سات من �سنوات كان الربنامج 

م�سهورًا يف ذلك الوقت. وتكلمت فيه 
عن الإلهام، قمت بتحديد جمموعه 
من ال�سباب لأنقل لهم اأفكاري عرب 

كتاب، وكانت حماور الكتاب، »اأنت ل 
حتتاج للدرا�سة طوال هذه ال�سنني لكي 

تقوم ب�سيء ل حتبه، واأنت ل�ست بحاجه 
�سهاده جامعيه لكي حت�سل على �سياره 

خارقة، يجب اأن تفعل ما حتبه فقط 
وكل �سيء �سياأتي تباعا، الأ�سياء التي 

اأحبها هي ما جلبت يل ما اأرغب به«. 
يقول املال:« اأنا من ال 16  �سخ�سًا 
الأوائل الأكرث م�ساهدة  على �سناب 

�سات مثاًل، ولدي 1.6 مليون من 
امل�ساهدات كل يوم يف منطقه اخلليج«. 

 يف اأحد الأيام دخلت يف حتدي كبري، 
وكان التحدي هو ح�سويل على �سياره 

خارقه من اختيار اجلمهور يف �سبعه 

اأيام، قام اجلمهور بتحديد واختيار 
اللون واملوديل وال�سعر، ال�سيء الوحيد 
الذي علي القيام به، هو اح�سار هذه 
ال�سيارة يف اأ�سبوع،  فكرت بابتكار 35 

فكره قابلة لبيع جلهات تهمها، ويف 
النهايه توقفت عند 3 اأفكار وقمت 
ببيعها ب700 األف درهم. وبالطبع 
�سار بو�سعي �سراء اأي �سيارة اأريد، 

هذا التحدي كان خالل اأ�سبوع. 
وجنحت بتحقيقه وهذا يثبت اأنه 

ميكنك جمع املال بو�سائل غري تلك 
املتعارف عليها، بالن�سبة يل هذا 

حمفز واإلهام لل�سباب الذين يبحثون 
عن منط خمتلف ملا هو �سائد، ر�سالتي 

لل�سباب واأي اأحد، اأخرج بذكاء خارج 
»البوك�س« التقليدي لنمط حياتك 

و�ستحقق اأحالمك«.  

حقق المال حلمه ببناء أكبر تجمع عالمي لمالك )سيارات  63(، الذي 
يضم أكثر من  450 سيارة، يبلغ ثمنها أكثر من  253 مليون درهم، 

وهو يتطلع في المستقبل القريب لتأسيس ناٍد يضم في عضوتيه 
جميع مالك هذه الفئة من السيارات في العالم، والتي تطور بنيتها 

االيروديناميكية، عادة شركة ايه ام جي وبرايوس األلمانيتين. وواظب 
المال على تنظيم الفعاليات، ليشهد تجمعه عقب كل فعالية زيادة 
في إعداد المنتسبين إليه، إال أن نقطة التحول الفعلية، التي جاءت 
بمحض المصادفة من خالل مشاركة التجمع مع »مشاريع قرقاش« 

في احتفاليته بالعيد الوطني الـ 40 لالتحاد، التي أسست لعالقة 
وطيدة مع الشركة المذكورة، تولت من خاللها رعاية ودعم جميع 

أنشطة وفعاليات هذا التجمع، وآخرها ما ستشهده حلبة »دبي 
أتودروم« يوم السبت  27 أبريل الجاري، عبر سباق النسخة الثالثة 

للدراج ريس لسيارات »مرسيدس 63  «.
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وزاد عدد الأع�ساء يف الأندية ال 55 
التي اأملكها ليتجاوزوا ال 128 األف 

ع�سو. كل جناح يقود اإىل جناح اآخر 
يف كل منا�سبه اأتعرف على اأ�سخا�س 

جدد واح�سل على معارف جدد. 

كتاب اإللهام
اشترى سيارة ب700 الف 

درهم دون ا يدفع شيئًا
يقول املال:« عندما دخلت اإىل برنامج 
�سناب �سات من �سنوات كان الربنامج 

م�سهورًا يف ذلك الوقت. وتكلمت فيه 
عن الإلهام، قمت بتحديد جمموعه 
من ال�سباب لأنقل لهم اأفكاري عرب 

كتاب، وكانت حماور الكتاب، »اأنت ل 
حتتاج للدرا�سة طوال هذه ال�سنني لكي 

تقوم ب�سيء ل حتبه، واأنت ل�ست بحاجه 
�سهاده جامعيه لكي حت�سل على �سياره 

خارقة، يجب اأن تفعل ما حتبه فقط 
وكل �سيء �سياأتي تباعا، الأ�سياء التي 

اأحبها هي ما جلبت يل ما اأرغب به«. 
يقول املال:« اأنا من ال 16  �سخ�سًا 
الأوائل الأكرث م�ساهدة  على �سناب 

�سات مثاًل، ولدي 1.6 مليون من 
امل�ساهدات كل يوم يف منطقه اخلليج«. 

 يف اأحد الأيام دخلت يف حتدي كبري، 
وكان التحدي هو ح�سويل على �سياره 

خارقه من اختيار اجلمهور يف �سبعه 

اأيام، قام اجلمهور بتحديد واختيار 
اللون واملوديل وال�سعر، ال�سيء الوحيد 
الذي علي القيام به، هو اح�سار هذه 
ال�سيارة يف اأ�سبوع،  فكرت بابتكار 35 

فكره قابلة لبيع جلهات تهمها، ويف 
النهايه توقفت عند 3 اأفكار وقمت 
ببيعها ب700 األف درهم. وبالطبع 
�سار بو�سعي �سراء اأي �سيارة اأريد، 

هذا التحدي كان خالل اأ�سبوع. 
وجنحت بتحقيقه وهذا يثبت اأنه 

ميكنك جمع املال بو�سائل غري تلك 
املتعارف عليها، بالن�سبة يل هذا 

حمفز واإلهام لل�سباب الذين يبحثون 
عن منط خمتلف ملا هو �سائد، ر�سالتي 

لل�سباب واأي اأحد، اأخرج بذكاء خارج 
»البوك�س« التقليدي لنمط حياتك 

و�ستحقق اأحالمك«.  

حقق المال حلمه ببناء أكبر تجمع عالمي لمالك )سيارات  63(، الذي 
يضم أكثر من  450 سيارة، يبلغ ثمنها أكثر من  253 مليون درهم، 

وهو يتطلع في المستقبل القريب لتأسيس ناٍد يضم في عضوتيه 
جميع مالك هذه الفئة من السيارات في العالم، والتي تطور بنيتها 
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يف اجتماع لنقا�ش نتائج التقرير مع 
بع�ش كبار املتخ�ص�صني يف جمال 

االت�صاالت يف املنطقة م�ؤخرًا، �صلطت 
ل�ريتا اأحمد، الرئي�ش التنفيذي ل�صركة 

غرايلينغ ال�صرق االأو�صط ال�ص�ء على 
اأننا معر�ص�ن با�صتمرار لنح� 10 اآالف 

ر�صالة ت�ص�يقية ي�ميا. قائلة: »مع 
قلة �صرب امل�صتهلك وتكثيف العالمات 
التجارية جله�دها الت�ص�يقية، نهدف 

اإىل تقدمي منظ�ر جديد للقطاع 
مع �صل�صلة االجتاهات ال�صت للعام 

اجلديد. و�صت�صاعد هذه االأفكار قادة 
امليدان على تفعيل االبداع يف احلمالت 

التي عليها التعامل مع جمم�عة 
خمتلفة من املن�صات.«

نظرا لطغيان الر�صائل من ال��صائل 
االإعالمية املختلفة، اأ�صبح امل�صتهلك�ن 
اأكرث تطلبًا من حيث كيفية ا�صتقبالهم 
لر�صائل و�صائل االإعالم ون�ع املحت�ى 

الذي يرغب�ن يف التعامل معه. ونتيجة 

لهذا التح�ل النم�ذجي، اأ�صبح من 
ال�صعب اأكرث من اأي وقت م�صى على 

العالمات التجارية وال�صركات �صق 
طريقها بني الزحام لل��ص�ل اإىل انتباه 

امل�صتهلك. فتكرار املحاولة وحده ال 
يكفي، وعلى العالمات التجارية اأن 
تك�ن مبتكرة و�صجاعة، واأن تتبنى 
تقنيات جديدة، وقن�ات جديدة. 

للبقاء خط�ة اأمام مناف�صاتها، من 
اأجل احل�ص�ل على احل�صة التي ت�صب� 

اإليها من انتباه امل�صتهلكني.  ل�ريتا 
اأحمد تك�صف عن اجتاهات الت�ص�يق 
واالت�صاالت ال�صت التي تعتقد باأنها 

�صت�صاعد العالمات التجارية يف حتقيق 
اأهداف االت�صال التي تت�ق اإليها يف 

عام 2018:
1. اتخاذ امل�اقف: اأ�صبحت اخلط�ط 

الفا�صلة بني االأعمال وال�صيا�صة 
والثقافة متداخلة اأكرث من اأي وقت 

م�صى، وال ميكن للمنظمات اأن جتل�ش 

عناصر ال بد منها 
لتكون رسائلك 

التسويقية أكثر فعالية 
كشفت شركة العالقات العامة العالمية »غرايلينغ« 

عن نتائج دراستها السنوية حول اتجاهات المجال والذي 
أطلقت عليه عنوان )6into18#( مستعرضة نظرة عامة على 

ست من أهم االتجاهات المتوقعة لعمالئها في 2018.
بقلم: لوريتا أحمد - الرئيسة التنفيذية لـ غرايلينغ الشرق األوسط

سيركز خبراء التسويق 
بشكل متزايد على »المدن 

العالمية الكبرى« وقاعدة 
سكانها الثرية والمتنامية 
بسرعة. مع ترسيخ تواجد 

عالماتهم التجارية في 
المساحات الشهيرة، 
والتفاعل المباشر مع 

جماهير مثقفة يمكنهم 
الوصول إلى اآلخرين والتأثير 

عليهم

>>
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على الهام�ش حني يطالبها امل�صتهلك�ن 
بال��ص�ح وااللتزام والعمل، والتن�ع ه� 

ما ُين�صح به. اإذا كيف ميكن خلرباء 
الت�ص�يق والت�ا�صل ت�صخري هذا االجتاه 

مب�صداقية، بحيث تتجنب اأزمة �صبيه 
باأزمة بيب�صي ال�صهرية يف حملتها 

الت�ص�يقية االأخرية؟
2. الروؤية احل�صرية: �صريكز خرباء 

الت�ص�يق ب�صكل متزايد على »املدن 
العاملية الكربى« وقاعدة �صكانها 

الرثية واملتنامية ب�صرعة. مع تر�صيخ 
ت�اجد عالماتهم التجارية يف 

امل�صاحات ال�صهرية، والتفاعل املبا�صر 
مع جماهري مثقفة ميكنهم ال��ص�ل 

اإىل االآخرين والتاأثري عليهم. ولذلك 
اآثار �صخمة لي�ش فقط على الت�ص�يق 
فح�صب واإمنا يف املجال العام اأي�صا.

3. وقت الق�صة: من امل�صل�صالت 
االإعالنية وق�ص�ش االإن�صتاغرام اإىل 

خربات ال�اقع املحاكي، ت�صتخدم 
العالمات التجارية على نح� متزايد 

ال�صيناري�هات بطرق جديدة، جلذب 

االنتباه وبناء قاعدة جماهريية. لكن 
هل ت�جد �صركات �صجاعة مبا فيه 

الكفاية تتجنب احلديث عن نف�صها 
ل�صالح اإف�صاح املجال لالآخرين للقيام 
بذلك نيابة عنها؟ وبالتايل اال�صتفادة 

من اأ�ص�ات اأكرث م�صداقية لت�صليط 
ال�ص�ء على ما تق�م به؟

4. االختبار والتعلم: مع تزايد وترية 
التغيري، فاإن املزيد من امل�ؤ�ص�صات 

من خمتلف االأحجام بداأت يف اعتماد 

نهج البدء من جديد. تتكثف اجله�د 
على احل�صد اجلماعي لالأفكار، 

واالبتكار ال�صريع، اإىل جانب التجارب 
احلية، وهي اأفكار وظفتها ب�صكل 

وا�صع عالمات امل�صروبات، والتجزئة، 
واالإعالم، وحتى البن�ك.

5. اللعب مع العالمة: كل �صيء 
�صي�صبح لعبة، وتق�م املنظمات 

الذكية بدمج اأهدافها و�صخ�صيتها 
يف كل تفاعل لها مع العمالء، جلعل 

االأم�ر البديهية اأكرث متعة واإثارة 
لالهتمام، ودمج ومكافاأة امل�صتهلكني 

ل�الئهم. 
6. اقت�صاد التقاط االهتمام: يف 

ع�صر اأ�صبح فيه التخطي ال�صريع 
للمحت�ى ه� املعتاد، البد من التقاط 

اهتمام امل�صتهلك يف اللحظات التي 
ت�صبق قيامه بتجاهل اأو حذف اأو 

حظر االإعالنات، لذا على العالمات 
التجارية جلب حمت�ى غني يقدم 

قيمة حقيقية اإذا ما اأرادوا ح�صة من 
اهتمام امل�صتهلك.

تطبق الشروط واألحكام

إذا كنت تعرف شخصًا مستعدًا ليبدأ عمله الخاص في اإلمارات العربية المتحدة
قد يمكنك إرساله الينا من الحصول على ما يصل إلى

هل لديك صديق مستعد ألن يبدأ
عمله الخاص؟

www.vz.ae/referral

VZAE
8923

درهم.3,000 

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع
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عبيد عمران ع�ضو جمل�س اإدارة 
الوكالة يف مقابلة مع » انرتبرونور 

العربية« على هام�س »القمة العاملية 
لطاقة امل�ضتقبل« التي ا�ضت�ضافتها 

العا�ضمة الإماراتية اأبوظبي موؤخرًا، 
قال :« اإن اإنتاج الكهرباء من م�ضارد 
متجددة ي�ضلتزم ا�ضتثمارات راأ�ضمالية 

جّبارة، م�ضريًا اإىل امل�ضروع حاز على 
دعم مايل كبري من جمموعة موؤ�ض�ضات 

مالية عاملية معروفة عن طريق ُمنح 
وقرو�س. وتاليًا ن�س املقابلة مع ال�ضيد 

عبيد عمران: 

ما هو الدور الذي تطمح اليه 
الوكالة المغربية للطاقة 
المستدامة من أجل سد 

الفجوة في نقص الكهرباء 
التي يعاني منها المغرب 
والذي تصل نسبتها إلى 
مستويات مرتفعة جدًا؟

 الحتياجات اإىل الطاقة املرتتبة على 
ال�ضرتاتيجيات القطاعية املُهيِكلة، 

وا�ضتهالك الأ�ضر وكهربة العامل 
القروي ما انفكت ت�ضط�ضم بالتبعية 

ال�ضديدة للطاقة التي يعاين منها 
املغرب وبالتقلب الكبري ل�ضعر الطاقات 

الأحفورية. 
ل ميكننا اأن نزعم اأن املغرب يعاين من 

ندرة الكهرباء. فاأكرث من %99 من 
املغاربة مرتبطون بال�ضبكة الكهربائية، 

والكهرباء املُنتج باملغرب ي�ضاند 
املجهود القت�ضادي للبالد. غري اأنه 
ل ي�ضعنا اإل اأن ناأ�ضف لتبعية املغرب 
يف جمال الطاقة للطاقة الأحفورية 

امل�ضتوردة )ا�ضترياد %93 من الطاقة 
امل�ضتهلكة عام 2015(.

ولذلك �ضلك املغرب نهج منو ذا اإنتاج 
الكربون ال�ضعيف، على اخل�ضو�س، 

بتنفيذ ا�ضرتاتيجية تطوير م�ضاريع 
الطاقة املتجددة.

 Masen وتتجلى اإحدى اأبرز مهام
يف تطوير متكامل ملن�ضاآت الطاقة 

املتجددة طبقا لأف�ضل املعايري الدولية. 
وهكذا، ترمي امل�ضاريع التي يقودها 

Masen اإىل رفع قدرة اإنتاج الكهرباء 

6 جيغاوات يف اأفق 2020 )6 جيغاوات 
من الطاقة ال�ضم�ضية )برنامج نور(، 

و2 جيغاوات من م�ضدر الطاقة 
الريحية، وعلى الأقل 2 جيغاوات 

الطاقة املائية(.
 

ما هو جديد مشروع ورزازات 
للطاقة المتجددة؟ وما هي 
كمية الكهرباء التي سوف 

ينتجها هذا المشروع على مدى 
السنوات المقبلة؟

تعبئة ُفرق و�ضركاء Masen �ضاملة يف 
�ضبيل النتهاء، �ضنة 2018، من اأ�ضغال 

هذا املركب القائم على تكنولوجيات 
متعددة. و�ضيكون هذا اأكرب مركب 
�ضم�ضي يف العامل اإذ �ضت�ضل قدرته 

الإجمالية 582 ميغاوات.
متلك حمطة نور وارزازات I، التي 

د�ضنت �ضنة 2016، قدرة 160 
ميغاوات با�ضتعمال التكنولوجيا 

احلرارية ذات املرايا الأ�ضطوانية 
املقعرة. بينما ُيرتقب اأن ت�ضل قدرة 

حمطة نور II اإىل 200 ميغاوات بنف�س 
التكنولوجيا، وحمطة نورIII ذات 

تكنولوجيا الطاقة ال�ضم�ضية املركزة 
بالأبراج قدرة 150 ميغاوات، واأما 

حمطة الألواح الكهرو�ضوئية نور 
VI، ف�ضت�ضل قدرتها 72 ميغاوات، 

و�ضتنتهي اأ�ضغال هذه املحطات يف 
.2018

وباخت�ضار، �ضتنتج حمطات وارزازات 
الأربعة  ما جمموعه 1.900.000 
ميغاوات، وهو ما يعادل ا�ضتهالك 

حوايل 2.100.000 ن�ضمة يف املغرب.

بالنسبة للدعم المالي، كيف 
تحصل ماسن على التمويالت 

إلنجاز هذا المشروع؟
 Masen لبد من اأن نو�ضح اأول اأن

�ضركة خا�ضة ذات راأ�ضمال عمومي. 

وهذا ال�ضكل القانوين الفريد يجعل 
منها موؤ�ض�ضة جتمع بني مرونة القطاع 
اخلا�س مع �ضمانات قوية ودائمة من 

الدولة املغربية.
اإن تنفيذ م�ضاريع اإنتاج الكهرباء 

من م�ضادر طاقة متجددة ي�ضتلزم 
ا�ضتثمارات راأ�ضمالية جبارة. ولذلك 

يعبئ Masen، ح�ضب احلالت، 
متويالت عمومية، مع موا�ضلة التحول 

اإىل متويل خا�س.
ول ي�ضعنا اإل نفخر بنجاحنا يف اإقناع 

اأهم املانحني الدوليني باللتئام 
حول مائدة واحدة، كما نفخر 

كذلك بتجديد ثقتهم فينا من خالل 
م�ضاريعنا، حيث مولوا املحطات الأربع 
بوارزازات، وقد اأكد بعدهم التزامهم 

مب�ضروع نور ميدلت.
وقد التزمت عدة موؤ�ض�ضات مالية 

معروفة يف بتمويل املحطات الأربع 
بوارزازات عن طريق عقود متويل، اأو 
Masen قرو�س، اأو منح، مربمة بني

واملوؤ�ض�ضات التالية :
• موؤ�ض�ضة القرو�س من اأجل اإعادة 

القرو�س )KfW( ـ اأملانيا

المغرب

يسابق المغرب الزمن من أجل تطوير قدراته الذاتية لسّد الفجوة في إنتاج الكهرباء محليًا، 
سالكًا طريقًا صعبًا نحو تحقيق هذا الهدف باالعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس 

والرياح والماء .. وأنشأ المغرب لهذه الغاية، مشروعًا خاصًا يحظى بالدعم الحكومي المطلق يتمثل 
.»Masen»بـ «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة« والذي بات ُيعرف بـ

خاص Entrepreneur العربية

منتج أول
للطاقة المتجددة 

عبيد عمران عضو مجلس إدارة الوكالة

ستنتج محطات وارزازات األربعة ما مجموعه 
1.900.000 ميغاوات، وهو ما يعادل استهالك 

حوالي 2.100.000 نسمة عبر ربوع المغرب
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• البنك الدويل
• البنك الأفريقي للتنمية

• �ضندوق التكنولوجيا النظيفة 
)Clean Technology Fund(

• بنك ال�ضتثمار الأوروبي
• وكالة التنمية الفرن�ضية

• الحتاد الأوروبي
ولأول مرة ، اأطلق Masen، يف اإطار 
ال�ضطر الأول من م�ضروع حمطة نور 

للطاقة ال�ضوئية اجلهدية، اأول اإ�ضدار 
 )Green Bond( ضندات اخل�ضراء�

باملغرب. وتبلغ قيمة هذا الإ�ضدار 
1150 مليون درهم )106 مليون 

اأورو(، واأجُنز عن طريق طرح خا�ّس 
ُمكتتب لدى م�ضتثمرين خوا�س مغاربة.

هل تتعاونون مع شركة 
»مصدر« في ابوظبي؟ وما 

هي أوجه هذا التعاون؟
  Masdar بكل تاأكيد. لقد طورت

»م�ضدر« برنامج Wiser  )ن�ضاء من 

اأجل ا�ضتدامة وبيئة وطاقة متجددة( 
برناجما يرمي اإىل ت�ضجيع املراأة يف 
جمال الطاقات املتجددة وذلك على 

ال�ضعيد الدويل. اإن هذا الربنامج هو 
قبل كل �ضيء �ضبكة من ال�ضخ�ضيات 
املوؤثرة يف جمال الطاقات املتجددة 

ف�ضال عن بوتقة ت�ضم جمموعة 
من الربامج الرامية اإىل اإبراز دور 

املراأة املحوري يف �ضبيل حتقيق تنمية 
م�ضتدامة. وي�ضارك Masen يف اأعمال 

تطورها �ضبكة Wiser ويتبادل املهارات 
والكفاءات مع »م�ضدر«.

 هل هناك هيئات أو جهات 
عربية تدعم هذا المشروع ماليًا 

او تقنيا؟ ومن هي؟

 ُمطور املحطات ال�ضم�ضية نور 
وارزازات، ونور العيون، ونور بوجدور 
هو �ضركة Acwa Power ال�ضعودية. 

ات  وهي مقاولة فائزة بثالث املَُناَق�ضَ
اأطلقها حتى الآن Masen يف جمال 

تطوير الطاقة ال�ضم�ضية.

ما مدى تأثير استخراج الطاقة 
من المصادر المتجددة على 

مسألة الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري في المغرب 

وفي الدول المحيطة به؟
اإن جلوء املغرب اإىل ا�ضتعمال الطاقات 

املتجددة �ضي�ضاعده، يف اأفق 2020 ، 

على اقت�ضاد انبعاثات غازات ثاين 
اأك�ضيد الكربون مبا اأقله 9،3 مليون 

طن، منها 3،7 مليون طن ثاين اأك�ضيد 
الكربون، وذلك بف�ضل م�ضاريع طاقة 

�ضم�ضية، و5،6 مليون طن ثاين اأك�ضيد 
الكربون بف�ضل م�ضاريع الطاقة 

الريحية.

ماذا عن تخزين الطاقة 
المتجددة؟ هل هناك حلول 

عملية وعلمية ؟
تطور Masen تكنولوجيات خمتلفة كي 

تلبي باأف�ضل �ضكل ممكن احتياجات 
ال�ضبكة اخلا�ضة. و�ضينتج مركب نور 

أبرز مهام Masen في تطوير 
متكامل لمنشآت الطاقة 

المتجددة طبقا ألفضل 
المعايير الدولية. وهكذا، 

ترمي المشاريع التي يقودها 
Masen إلى رفع قدرة إنتاج 

الكهرباء 6 جيغاوات في 
أفق 2020 )6 جيغاوات من 

الطاقة الشمسية )برنامج 
نور(، و2 جيغاوات من مصدر 

الطاقة الريحية، وعلى األقل 2 
جيغاوات الطاقة المائية
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تطور Masen تكنولوجيات خمتلفة كي 

تلبي باأف�ضل �ضكل ممكن احتياجات 
ال�ضبكة اخلا�ضة. و�ضينتج مركب نور 

أبرز مهام Masen في تطوير 
متكامل لمنشآت الطاقة 

المتجددة طبقا ألفضل 
المعايير الدولية. وهكذا، 

ترمي المشاريع التي يقودها 
Masen إلى رفع قدرة إنتاج 

الكهرباء 6 جيغاوات في 
أفق 2020 )6 جيغاوات من 

الطاقة الشمسية )برنامج 
نور(، و2 جيغاوات من مصدر 

الطاقة الريحية، وعلى األقل 2 
جيغاوات الطاقة المائية
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وارزازات 
ال�ضم�ضي 

الكهرباء حتى 
ليال. فنظام التخزين 

املدمج مبحطات الطاقة 
ال�ضم�ضية احلرارية �ضي�ضمح بتحويل 
الكهرباء ح�ضب الطلب بف�ضل نظام 

اأمالح مذابة، وهذا اأف�ضل واأن�ضج 
خيار يف هذا النطاق الوا�ضع.

اإن نظام التخزين هذا ي�ضمح باإنتاج 
الكهرباء حتى 3 �ضاعات بعد غروب 

 ،»I ال�ضم�س يف حمطة »نور وارزازات
وحتى 7 �ضاعات بعده يف حمطتي »نور 
وارزازات II« وحمطة »نور III«. وهذا 

�ضيلبي احتيجات ارتفاع ال�ضتهالك 
اليومي يف هذا ال�ضاعة من النهار. 

كما ح�ضلت �ضركة Masen على 
م�ضاهمات يف ال�ضركة املغربية 

Alsolen التي تطور وت�ضوق حمطات 

 ،Fresnel ضم�ضية حرارية ذات مرايا�
املجهزة باأنظمة تخزين حرارة 

مدجمة.

ما هي ميزانية بناء محطة نور؟
املبالغ امل�ضتثمرة هي كالتايل:

• »نور وارزازات I«: مبلغ ال�ضتثمار 
7000 مليون درهم

• »نور وارزازات II«: مبلغ ال�ضتثمار 
9218 مليون درهم

• »نور وارزازات III«: مبلغ ال�ضتثمار 
7180 مليون درهم

• »نور وارزازات VI«: مبلغ ال�ضتثمار  
7500 مليون درهم

ما هي أبرز العقبات التي 
تواجهونها في الوقت الحالي؟ 

وكيف سوف يتم تجاوزها؟
نف�ضل اأن ن�ضفها بتحديات بدل 

عقبات. ونحن نحاول يف كل مرة، 
مهما تعددت، اأن جند لها احللول.
اأول حتدٍّ تواجهه Masen كان هو 
تر�ضيد ا�ضتعمال املاء يف حمطات 

الطاقة ال�ضم�ضية املركزة. وخالفا ملا 
 I داأبنا عليه يف حمطة نور وارزازات
التي كانت ت�ضتعمل التربيد الرطب، 

اخرتنا تكنولوجيا التربيد اجلاف 
يف »نور وارزازات II« ، ما �ضمح لنا 

بتخفي�س ا�ضتهالك املاء باملركب اإىل 
الثلث.

ول�ضك اأن تعبئة التمويل لإجناز 
م�ضاريع من هذا احلجم هي كذلك 
حتد كبري. وبف�ضل التخطيط املايل 

 Masen املبتكرالذي �ضممناه، جنحت
يف تعبئة اأبرز املانحني بن�ضب عالية 

التناف�ضية.

وحر�ضا على موا�ضلة التح�ضني، نحاول 
اأن جند حلول مبتكرة ملواجهة خمتلف 

التحديات.

ما هي التقنيات الجديدة 
المستخدمة في هذا 

المشروع؟
اإن Masen ل توؤمن بامل�ضتحيل يف 

جمال التكنولوجيا، يغني اأننا ل نركن 
اإىل تكنولوجيا واحدة، ولكننا نطور 

تكنولوجيات خمتلفة لتلبية احتياجات 
ال�ضبكة، والو�ضول اإىل �ضعر تناف�ضي. 

ولعل حمطات »نور وارزازات« هي 
اأف�ضل جت�ضيد لهذه الروح، فاملحطات 

الأربع تعتمد على تكنولوجيات 
متكاملة: التكنولوجيا احلرارية )ذات 

املرايا الأ�ضطوانية املقعرة والربج( 
وتكنولوجيا الألواح الكهرو�ضوئية.

وكذلك الأمر يف حمطة »ميدلت«، 
اخرتنا يف ال�ضطر الأول اإجناز 

حمطة تتكون من �ضقني هجينني 
)جتمع بني التكنولوجيتني احلرارية 

والكهرو�ضوئية( مع التخزين، بقدرة 
مرتقبة ت�ضل اإىل 800 ميغاوات.
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وارزازات 
ال�ضم�ضي 

الكهرباء حتى 
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وحتى 7 �ضاعات بعده يف حمطتي »نور 
وارزازات II« وحمطة »نور III«. وهذا 
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اليومي يف هذا ال�ضاعة من النهار. 

كما ح�ضلت �ضركة Masen على 
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Alsolen التي تطور وت�ضوق حمطات 

 ،Fresnel ضم�ضية حرارية ذات مرايا�
املجهزة باأنظمة تخزين حرارة 

مدجمة.

ما هي ميزانية بناء محطة نور؟
املبالغ امل�ضتثمرة هي كالتايل:

• »نور وارزازات I«: مبلغ ال�ضتثمار 
7000 مليون درهم

• »نور وارزازات II«: مبلغ ال�ضتثمار 
9218 مليون درهم

• »نور وارزازات III«: مبلغ ال�ضتثمار 
7180 مليون درهم

• »نور وارزازات VI«: مبلغ ال�ضتثمار  
7500 مليون درهم

ما هي أبرز العقبات التي 
تواجهونها في الوقت الحالي؟ 

وكيف سوف يتم تجاوزها؟
نف�ضل اأن ن�ضفها بتحديات بدل 

عقبات. ونحن نحاول يف كل مرة، 
مهما تعددت، اأن جند لها احللول.
اأول حتدٍّ تواجهه Masen كان هو 
تر�ضيد ا�ضتعمال املاء يف حمطات 

الطاقة ال�ضم�ضية املركزة. وخالفا ملا 
 I داأبنا عليه يف حمطة نور وارزازات
التي كانت ت�ضتعمل التربيد الرطب، 

اخرتنا تكنولوجيا التربيد اجلاف 
يف »نور وارزازات II« ، ما �ضمح لنا 

بتخفي�س ا�ضتهالك املاء باملركب اإىل 
الثلث.

ول�ضك اأن تعبئة التمويل لإجناز 
م�ضاريع من هذا احلجم هي كذلك 
حتد كبري. وبف�ضل التخطيط املايل 

 Masen املبتكرالذي �ضممناه، جنحت
يف تعبئة اأبرز املانحني بن�ضب عالية 

التناف�ضية.

وحر�ضا على موا�ضلة التح�ضني، نحاول 
اأن جند حلول مبتكرة ملواجهة خمتلف 

التحديات.

ما هي التقنيات الجديدة 
المستخدمة في هذا 

المشروع؟
اإن Masen ل توؤمن بامل�ضتحيل يف 

جمال التكنولوجيا، يغني اأننا ل نركن 
اإىل تكنولوجيا واحدة، ولكننا نطور 

تكنولوجيات خمتلفة لتلبية احتياجات 
ال�ضبكة، والو�ضول اإىل �ضعر تناف�ضي. 

ولعل حمطات »نور وارزازات« هي 
اأف�ضل جت�ضيد لهذه الروح، فاملحطات 

الأربع تعتمد على تكنولوجيات 
متكاملة: التكنولوجيا احلرارية )ذات 

املرايا الأ�ضطوانية املقعرة والربج( 
وتكنولوجيا الألواح الكهرو�ضوئية.

وكذلك الأمر يف حمطة »ميدلت«، 
اخرتنا يف ال�ضطر الأول اإجناز 

حمطة تتكون من �ضقني هجينني 
)جتمع بني التكنولوجيتني احلرارية 

والكهرو�ضوئية( مع التخزين، بقدرة 
مرتقبة ت�ضل اإىل 800 ميغاوات.
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بعد ثالث �سنوات من العمل، ا�ستطاع 
الربنامج حتويل االأفكار واالبتكارات 

وخمرجات البحوث اإىل �سركات 
تكنولوجية نا�سئة قادرة على املناف�سة 

االإقت�سادية والتكنولوجية، حتظى 
منتجاتها بقدرة تناف�سية حتقيقا 

لهدف االقت�ساد املعريف. ت�سري النتائج 
على االأر�ض اإىل اإن�ساء 17 حا�سنة 

دعمت 63 �سركة نا�سئة بتمويل حكومي 
يتجاوز مليوين دوالر.

يف حديثه لـ«انرتبرونور العربية«، 
اأعلن �سقر عن اعتزام الربنامج 

اإطالق ال�سبكة القومية للحا�سنات 
خالل عام 2018 لتكون من�سة 

للحا�سنات العاملة فى م�سر �سواء 

تكنولوجية اأو �سناعية. واإىل ن�ض 
احلوار:

كيف جاءت فكرة »حاضنات 
انطالق« ومتى بدأت عملها؟

بداأت فكرة حا�سنات االأعمال فى 
م�سر منذ فرتة من خالل قطاع 

االت�ساالت وحققت جناحا ملمو�سا 
وتبعها عدد اآخر من احلا�سنات يف 

اإطار اأ�سغر وبدون و�سع اأولويات 
لتخ�س�ض حمدد يخدم ال�سناعة 

امل�سرية.
اأما اأكادميية البحث العلمي 

والتكنولوجيا فلما لها من دور رائد 
وقومي منذ ع�سرات ال�سنني يف 

جمال اإحداث التنمية التكنولوجية 
االقت�سادية، فقد بداأت برناجما 

طموحا يعتمد علي حماور عدة لتفعيل 
هذا الدور مرة اأخرى بناءًا علي 

امل�ستجدات التكنولوجية واالقت�سادية 
وهي تتمحور يف برنامج االبتكار 

الت�ساركي، برنامج م�سروعات التخرج 
لطالب ال�سنوات النهائية فى الكليات 

العملية واملبادرات واحلمالت القومية. 
وبرنامج االبتكار الت�ساركي هو منوذج 
يهدف لربط فئات املجتمع وخ�سو�سا 

االأماكن النائية واملهم�سة باأفكار وحلول 
مبتكرة للتحديات املحلية املوجودة، كما 

يهدف الإثبات فكرة اأن االبتكار ثنائي 
االجتاه فاملجتمع بكافه فئاته ميكن 

مصر: »انطالق«
برنامج حكومي
يدير 17 حاضنة 

تكنولوجية وصناعية 

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي 
والتكنولوجيا، بشكل رسمي حاضنة NU Techspace بجامعة النيل 

وهي أول حاضنة مصرية في سلسلة الكتل “بلوك تشين” والتكنولوجيا 
اإلدراكية بدعم حكومي. وتأتي الحاضنة ضمن برنامج »انطالق« الذي 

يسعى ألن يكون أكبر مظلة إلنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية فى 
منظومة ريادة األعمال واالبتكار تغطى أقاليم مصر المختلفة. 

القاهرة: حنان سليمان
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بعد ثالث �سنوات من العمل، ا�ستطاع 
الربنامج حتويل االأفكار واالبتكارات 

وخمرجات البحوث اإىل �سركات 
تكنولوجية نا�سئة قادرة على املناف�سة 

االإقت�سادية والتكنولوجية، حتظى 
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للحا�سنات العاملة فى م�سر �سواء 

تكنولوجية اأو �سناعية. واإىل ن�ض 
احلوار:

كيف جاءت فكرة »حاضنات 
انطالق« ومتى بدأت عملها؟

بداأت فكرة حا�سنات االأعمال فى 
م�سر منذ فرتة من خالل قطاع 

االت�ساالت وحققت جناحا ملمو�سا 
وتبعها عدد اآخر من احلا�سنات يف 

اإطار اأ�سغر وبدون و�سع اأولويات 
لتخ�س�ض حمدد يخدم ال�سناعة 

امل�سرية.
اأما اأكادميية البحث العلمي 

والتكنولوجيا فلما لها من دور رائد 
وقومي منذ ع�سرات ال�سنني يف 

جمال اإحداث التنمية التكنولوجية 
االقت�سادية، فقد بداأت برناجما 

طموحا يعتمد علي حماور عدة لتفعيل 
هذا الدور مرة اأخرى بناءًا علي 

امل�ستجدات التكنولوجية واالقت�سادية 
وهي تتمحور يف برنامج االبتكار 

الت�ساركي، برنامج م�سروعات التخرج 
لطالب ال�سنوات النهائية فى الكليات 

العملية واملبادرات واحلمالت القومية. 
وبرنامج االبتكار الت�ساركي هو منوذج 
يهدف لربط فئات املجتمع وخ�سو�سا 

االأماكن النائية واملهم�سة باأفكار وحلول 
مبتكرة للتحديات املحلية املوجودة، كما 

يهدف الإثبات فكرة اأن االبتكار ثنائي 
االجتاه فاملجتمع بكافه فئاته ميكن 

مصر: »انطالق«
برنامج حكومي
يدير 17 حاضنة 
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افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي 
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اإلدراكية بدعم حكومي. وتأتي الحاضنة ضمن برنامج »انطالق« الذي 
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اأن يفكر ويبدع ولكن يحتاج فقط اإىل 
بع�ض امل�ساهمات التكنولوجية الب�سيطة 

لرفع م�ستوى منتجه واأي�سا امل�ساهمة 
يف ت�سويقه. هذا الربنامج ي�ستخدم 

منهجية مت و�سعها يف حتديد التحديات 
واأولوياتها كما ي�ستخدم من�سة 

اإلكرتونية لربطها باالبتكارات الب�سيطة 
لت�سهيل وتفعيل ومتابعة تنفيذها.

اأما برنامج م�سروعات التخرج 
لطالب ال�سنوات النهائية فى الكليات 

العملية فقد بداأ منذ اأعوام قليلة 
ويهدف اإىل تقدمي دعم مايل للطالب 

لتحويل االأفكار اخلا�سة مب�سروعات 
تخرجهم اإىل مناذج اأولية باالإ�سافة 

اإىل اإعطائهم بع�ض املهارات يف جمال 
ريادة االأعمال ويقوم االختيار فى هذا 
الربنامج على �سروط تناف�سية، واأي�سا 
ي�سجع الربنامج الطالب للم�ساركة يف 

و�سع حلول للتحديات املتاحة من خالل 
االبتكار الت�ساركي.

واأخريا املبادرات واحلمالت القومية 
وهي مرحلة ما بعد البحث العلمي 

والتي ت�سعي اإىل التعرف اإىل التحديات 
القومية التي تواجه املحافظات 
وال�سناعات امل�سرية القائمة. 

وتقوم فيها االأكادميية بتقدمي مناذج 
اقت�سادية وتكنولوجية م�سرية قابلة 
للتطبيق حلل تلك امل�سكلة من خالل 

تقدمي الدعم املايل للفريق العلمي 
�ساحب اأكرث احللول قابلية للتطبيق. 
ومع النجاح املتزايد لتلك املبادرات 
واحلمالت القومية راأت االأكادميية 

�سرورة امل�ساهمة يف حتويل ق�س�ض 
النجاح اإىل �سركات تكنولوجية نا�سئة.
موؤخرا، عملت االأكادميية على جتميع 
تلك اجلهود وغريها يف برنامج واحد 
الإحداث طفرة تكنولوجية حقيقية يف 

املجتمع العلمي واالقت�سادي مل�سر على 
اأن يتم البدء ب�سناعات مل�سر فيها 

ميزة ن�سبية وال حتتاج اإىل تكنولوجيات 
معقدة يف مرحلة االإنطالق مثل 

االأخ�ساب واالأثاث و�سناعة االألبان 
بدمياط، والغزل والن�سيج بطنطا، 

وال�سناعات احلرفية واليدوية يف �ستي 

ربوع م�سر، وال�سناعات الغذائية 
والزراعية واحلرف اليدوية بالوادي 

اجلديد وغريها. ومن هنا، جاءت 
فكرة الربنامج القومى للحا�سنات 

التكنولوجية »انطالق«.
تبنت االأكادميية هذا الربنامج فى 
اأكتوبر 2015 وبداأت اأوىل خطواته 

التنفيذية فى يناير 2016.
**ما هي ميزانية الربنامج ومن هم 

�سركاوؤكم يف التنفيذ؟ 
و�سل اإجماىل موازنة الربنامج التي 

تتحملها االأكادميية اإىل 33 مليون 
جنيه حتى االآن الإن�ساء وتوطني 17 

حا�سنة تغطى اأقاليم م�سر املختلفة 
من ال�سعيد اإىل الوجه البحرى يف 
حمافظات قنا و�سوهاج وال�سوي�ض 

واأ�سيوط وطنطا ودمياط واالإ�سكندرية 
والقاهرة، باالإ�سافة اإىل 9،25 مليون 

جنيه لدعم 63 �سركة تكنولوجية 
نا�سئة. وهذا التمويل هو متويل حكومى 

يقدم كمنحة ال ترد من اأكادميية 
البحث العلمى لرواد االأعمال ولل�سركاء 

العاملني فى جمتمع ريادة االأعمال 
واالبتكار من جهات حكومية وجامعات 
ومراكز بحثية وموؤ�س�سات قطاع خا�ض 
وكذلك بع�ض منظمات العمل املدنى. 

ما هي تخصصات الحاضنات 
التكنولوجية المنشأة؟ 

 يهدف برنامج »انطالق« اإيل اإن�ساء 

�سبكة من احل�سانات التكنولوجية 
املتخ�س�سة وجتميع اجلهود مع بع�سها 
البع�ض بدال من عمل كل جهة علي حدة 
يف جزر منعزلة. ويف هذا االإطار، تعمل 

احلا�سنات يف جماالت خمتلفة مثل 
جمال الن�سيج و�سناعة االأثاث والتعليم 
والو�سائط املتعددة واملو�سة والت�سميم 
واحلرف اليدوية والرتاثية. ويف �سبيل 
ذلك، تعاونت االأكادميية مع عدد من 
اجلامعات اإيل جانب التعاون مع عدة 

وزارات مثل اال�ستثمار وال�سناعة 
والتجارة وموؤ�س�سات املجتمع املدين 

مثل م�سر اخلري وجمعية اإت�سال، كما 
تعاونت يف القطاع اخلا�ض مع موؤ�س�سة 
نه�سة م�سر وم�ساحة العمل امل�سرتكة 
ice alexواحتاد ال�سناعات امل�سرية 

باالإ�سافة اإيل التعاون مع املعاهد 
واملراكز البحثية مثل معهد بحوث 
االإلكرتونيات، لت�سبح »انطالق« 

اأكرب مظلة الإن�ساء واإدارة احلا�سنات 
التكنولوجية يف منظومة ريادة االأعمال 

واالبتكار بحيث تغطي اأقاليم م�سر 
املختلفة بحلول 2018، و تكون قادرة 

علي حتويل االأفكار واالبتكارات 
وخمرجات البحوث اإيل �سركات 

تكنولوجية نا�سئة قادرة علي املناف�سة 
االقت�سادية والتكنولوجية وحتظى 
منتجاتها بقدرات تناف�سية حتقيًقا 

لهدف االقت�ساد املعريف وتنمية ال�سباب 
رواد االأعمال واكت�ساف االأفكار اخلالقة 

واحت�سان اأ�سحابها من ال�سباب .

ما هي معايير اختيار 
المحافظات إلنشاء الحاضنات؟

يكون اختيار املحافظات التى نقوم 
بان�ساء احلا�سنات فيها عن طريق 

روؤية وخطة مو�سوعة من االأكادميية 
ت�ستهدف فيها قطاعات وجتمعات 

�سناعية بعينها مثل التجمع ال�سناعى 
للن�سيج باإقليم �سمال الدلتا اأو التجمع 

ال�سناعى ل�سناعة االأثاث واالألبان 
بدمياط اأو بع�ض املجاالت التى ترى 

االأكادميية اأن االقت�ساد امل�سرى فى 
حاجة اإىل تنميتها والتى تخدم النمو 

االقت�سادى وحتل بع�ض امل�سكالت 
والتحديات امللحة فى املجتمع. 

وب�سكل عام فاإن االأكادميية تبحث 
عن التنوع والتناف�سية وهما اأ�سا�ض 
�سراكاتنا، حيث نقوم باالإعالن عن 

خطتنا فى دعم قطاع اأو جتمع معني 
عن طريق فتح باب التقدم للجهات 

املختلفة لتقدم مقرتح متكامل فى 
جوانبه ثم نقوم بتقييم وحتكيم 

املقرتحات املقدمة وعلى اأ�سا�سها تقدم 
املنح الإن�ساء احلا�سنات .

هل هناك قصص نجاح ترغبون 

في مشاركتها؟
هناك ثماين �سركات تخرجت من 

حا�سنات »انطالق« وحا�سنة »بداية« 
التابعة للهيئة العامة لال�ستثمار 

واملناطق احلرة، وذلك بعد ت�سعة اأ�سهر 
احت�سان ح�سلت خاللها على اخلربة 
الفنية واالإدارية بخالف الدعم املادي 
بقيمة ١٥۰ األف جنيه لتطوير النموذج 

االأويل لكل منها. وبع�ض هذه ال�سركات 
ح�سل على ا�ستثمارات خارجية 
مثل �سركة NileBot وهي نظام 

قيا�ض ومراقبة مل�ستوي جودة املياه 
يف املزارع ال�سمكية و«قاب�ض« التي 

ت�ستخدم تكنولوجيا انرتنت االأ�سياء 
 Nano»لتوفري الطاقة الكهربائية و

Fib Tech« التي ت�ستخدم تقنية 

النانوتكنولوجي يف ت�سنيع حماليل 
مطهرة من مركبات �سكرية طبيعية 

 »Green Sky»دون كيماويات و

للزراعة التكاملية و«Bubble« الألعاب 
االأطفال التفاعلية مع املواد التعليمية. 

هل من تحديات تواجهكم؟
فرق �سعر الدوالر بعد تعومي اجلنيه الأن 

التعاقدات كانت ُوّقعت بالفعل ل�سراء 
اأجهزة ومعدات فنية الزمة لل�سركات 

املحت�سنة. وعند ال�سراء، اختلف 
ال�سعر.

لماذا ال تستثمرون كجهة 
حكومية في الشركات الناشئة 

مثل حاضنات القطاع الخاص؟
ال توجد حاليا اآلية لذلك لكن رمبا 

ت�ستحدث م�ستقبال. الربنامج 
خدمي لل�سباب يف النهاية يظل غري 

هادف للربح ومنحه مقدمة من 
اأكادميية البحث العلمي وهي منح 

حكومية.

ما جديدكم الفترة القادمة؟ 
افتتحنا موؤخرا حا�سنة متخ�س�سة يف 

الذكاء اال�سطناعي و«بلوك ت�سني« 
بالتعاون مع جامعة النيل ونقوم 

قريبا بافتتاح حا�سنة متخ�س�سة 
فى الوادى اجلديد فى الرتاثيات 
واحلرف اليدوية. و�سيتم تد�سني 

ال�سبكة القومية للحا�سنات بالتعاون 
مع وزارة التخطيط وبرنامج رواد 

2030 وحا�سنة كلية االقت�ساد 

والعلوم ال�سيا�سية لتكون من�سة 
للحا�سنات العاملة فى م�سر �سواء 

تكنولوجية اأو �سناعية وذلك ل�سمان 
عدم التداخل بني اأهداف كل حا�سنة 
و�سمان التن�سيق الكامل والتعاون على 

اأكمل وجه وتقدمي كافة الت�سهيالت 
ال�سرورية. واأخريا �سنقوم بتفعيل 

حا�سنة اأ�سيوط بالتعاون مع جامعة 
اأ�سيوط. 
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اأن يفكر ويبدع ولكن يحتاج فقط اإىل 
بع�ض امل�ساهمات التكنولوجية الب�سيطة 

لرفع م�ستوى منتجه واأي�سا امل�ساهمة 
يف ت�سويقه. هذا الربنامج ي�ستخدم 

منهجية مت و�سعها يف حتديد التحديات 
واأولوياتها كما ي�ستخدم من�سة 

اإلكرتونية لربطها باالبتكارات الب�سيطة 
لت�سهيل وتفعيل ومتابعة تنفيذها.

اأما برنامج م�سروعات التخرج 
لطالب ال�سنوات النهائية فى الكليات 

العملية فقد بداأ منذ اأعوام قليلة 
ويهدف اإىل تقدمي دعم مايل للطالب 

لتحويل االأفكار اخلا�سة مب�سروعات 
تخرجهم اإىل مناذج اأولية باالإ�سافة 

اإىل اإعطائهم بع�ض املهارات يف جمال 
ريادة االأعمال ويقوم االختيار فى هذا 
الربنامج على �سروط تناف�سية، واأي�سا 
ي�سجع الربنامج الطالب للم�ساركة يف 

و�سع حلول للتحديات املتاحة من خالل 
االبتكار الت�ساركي.

واأخريا املبادرات واحلمالت القومية 
وهي مرحلة ما بعد البحث العلمي 

والتي ت�سعي اإىل التعرف اإىل التحديات 
القومية التي تواجه املحافظات 
وال�سناعات امل�سرية القائمة. 

وتقوم فيها االأكادميية بتقدمي مناذج 
اقت�سادية وتكنولوجية م�سرية قابلة 
للتطبيق حلل تلك امل�سكلة من خالل 

تقدمي الدعم املايل للفريق العلمي 
�ساحب اأكرث احللول قابلية للتطبيق. 
ومع النجاح املتزايد لتلك املبادرات 
واحلمالت القومية راأت االأكادميية 

�سرورة امل�ساهمة يف حتويل ق�س�ض 
النجاح اإىل �سركات تكنولوجية نا�سئة.
موؤخرا، عملت االأكادميية على جتميع 
تلك اجلهود وغريها يف برنامج واحد 
الإحداث طفرة تكنولوجية حقيقية يف 

املجتمع العلمي واالقت�سادي مل�سر على 
اأن يتم البدء ب�سناعات مل�سر فيها 

ميزة ن�سبية وال حتتاج اإىل تكنولوجيات 
معقدة يف مرحلة االإنطالق مثل 

االأخ�ساب واالأثاث و�سناعة االألبان 
بدمياط، والغزل والن�سيج بطنطا، 

وال�سناعات احلرفية واليدوية يف �ستي 

ربوع م�سر، وال�سناعات الغذائية 
والزراعية واحلرف اليدوية بالوادي 

اجلديد وغريها. ومن هنا، جاءت 
فكرة الربنامج القومى للحا�سنات 

التكنولوجية »انطالق«.
تبنت االأكادميية هذا الربنامج فى 
اأكتوبر 2015 وبداأت اأوىل خطواته 

التنفيذية فى يناير 2016.
**ما هي ميزانية الربنامج ومن هم 

�سركاوؤكم يف التنفيذ؟ 
و�سل اإجماىل موازنة الربنامج التي 

تتحملها االأكادميية اإىل 33 مليون 
جنيه حتى االآن الإن�ساء وتوطني 17 

حا�سنة تغطى اأقاليم م�سر املختلفة 
من ال�سعيد اإىل الوجه البحرى يف 
حمافظات قنا و�سوهاج وال�سوي�ض 

واأ�سيوط وطنطا ودمياط واالإ�سكندرية 
والقاهرة، باالإ�سافة اإىل 9،25 مليون 

جنيه لدعم 63 �سركة تكنولوجية 
نا�سئة. وهذا التمويل هو متويل حكومى 

يقدم كمنحة ال ترد من اأكادميية 
البحث العلمى لرواد االأعمال ولل�سركاء 

العاملني فى جمتمع ريادة االأعمال 
واالبتكار من جهات حكومية وجامعات 
ومراكز بحثية وموؤ�س�سات قطاع خا�ض 
وكذلك بع�ض منظمات العمل املدنى. 

ما هي تخصصات الحاضنات 
التكنولوجية المنشأة؟ 

 يهدف برنامج »انطالق« اإيل اإن�ساء 

�سبكة من احل�سانات التكنولوجية 
املتخ�س�سة وجتميع اجلهود مع بع�سها 
البع�ض بدال من عمل كل جهة علي حدة 
يف جزر منعزلة. ويف هذا االإطار، تعمل 

احلا�سنات يف جماالت خمتلفة مثل 
جمال الن�سيج و�سناعة االأثاث والتعليم 
والو�سائط املتعددة واملو�سة والت�سميم 
واحلرف اليدوية والرتاثية. ويف �سبيل 
ذلك، تعاونت االأكادميية مع عدد من 
اجلامعات اإيل جانب التعاون مع عدة 

وزارات مثل اال�ستثمار وال�سناعة 
والتجارة وموؤ�س�سات املجتمع املدين 

مثل م�سر اخلري وجمعية اإت�سال، كما 
تعاونت يف القطاع اخلا�ض مع موؤ�س�سة 
نه�سة م�سر وم�ساحة العمل امل�سرتكة 
ice alexواحتاد ال�سناعات امل�سرية 

باالإ�سافة اإيل التعاون مع املعاهد 
واملراكز البحثية مثل معهد بحوث 
االإلكرتونيات، لت�سبح »انطالق« 

اأكرب مظلة الإن�ساء واإدارة احلا�سنات 
التكنولوجية يف منظومة ريادة االأعمال 

واالبتكار بحيث تغطي اأقاليم م�سر 
املختلفة بحلول 2018، و تكون قادرة 

علي حتويل االأفكار واالبتكارات 
وخمرجات البحوث اإيل �سركات 

تكنولوجية نا�سئة قادرة علي املناف�سة 
االقت�سادية والتكنولوجية وحتظى 
منتجاتها بقدرات تناف�سية حتقيًقا 

لهدف االقت�ساد املعريف وتنمية ال�سباب 
رواد االأعمال واكت�ساف االأفكار اخلالقة 

واحت�سان اأ�سحابها من ال�سباب .

ما هي معايير اختيار 
المحافظات إلنشاء الحاضنات؟

يكون اختيار املحافظات التى نقوم 
بان�ساء احلا�سنات فيها عن طريق 

روؤية وخطة مو�سوعة من االأكادميية 
ت�ستهدف فيها قطاعات وجتمعات 

�سناعية بعينها مثل التجمع ال�سناعى 
للن�سيج باإقليم �سمال الدلتا اأو التجمع 

ال�سناعى ل�سناعة االأثاث واالألبان 
بدمياط اأو بع�ض املجاالت التى ترى 

االأكادميية اأن االقت�ساد امل�سرى فى 
حاجة اإىل تنميتها والتى تخدم النمو 

االقت�سادى وحتل بع�ض امل�سكالت 
والتحديات امللحة فى املجتمع. 

وب�سكل عام فاإن االأكادميية تبحث 
عن التنوع والتناف�سية وهما اأ�سا�ض 
�سراكاتنا، حيث نقوم باالإعالن عن 

خطتنا فى دعم قطاع اأو جتمع معني 
عن طريق فتح باب التقدم للجهات 

املختلفة لتقدم مقرتح متكامل فى 
جوانبه ثم نقوم بتقييم وحتكيم 

املقرتحات املقدمة وعلى اأ�سا�سها تقدم 
املنح الإن�ساء احلا�سنات .

هل هناك قصص نجاح ترغبون 

في مشاركتها؟
هناك ثماين �سركات تخرجت من 

حا�سنات »انطالق« وحا�سنة »بداية« 
التابعة للهيئة العامة لال�ستثمار 

واملناطق احلرة، وذلك بعد ت�سعة اأ�سهر 
احت�سان ح�سلت خاللها على اخلربة 
الفنية واالإدارية بخالف الدعم املادي 
بقيمة ١٥۰ األف جنيه لتطوير النموذج 

االأويل لكل منها. وبع�ض هذه ال�سركات 
ح�سل على ا�ستثمارات خارجية 
مثل �سركة NileBot وهي نظام 

قيا�ض ومراقبة مل�ستوي جودة املياه 
يف املزارع ال�سمكية و«قاب�ض« التي 

ت�ستخدم تكنولوجيا انرتنت االأ�سياء 
 Nano»لتوفري الطاقة الكهربائية و

Fib Tech« التي ت�ستخدم تقنية 

النانوتكنولوجي يف ت�سنيع حماليل 
مطهرة من مركبات �سكرية طبيعية 

 »Green Sky»دون كيماويات و

للزراعة التكاملية و«Bubble« الألعاب 
االأطفال التفاعلية مع املواد التعليمية. 

هل من تحديات تواجهكم؟
فرق �سعر الدوالر بعد تعومي اجلنيه الأن 

التعاقدات كانت ُوّقعت بالفعل ل�سراء 
اأجهزة ومعدات فنية الزمة لل�سركات 

املحت�سنة. وعند ال�سراء، اختلف 
ال�سعر.

لماذا ال تستثمرون كجهة 
حكومية في الشركات الناشئة 

مثل حاضنات القطاع الخاص؟
ال توجد حاليا اآلية لذلك لكن رمبا 

ت�ستحدث م�ستقبال. الربنامج 
خدمي لل�سباب يف النهاية يظل غري 
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بالتعاون مع جامعة النيل ونقوم 
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يعتمد منوذج عمل بع�ض 
امل�شروعات على بيع املنتج اأو اخلدمة 

ل�شركات اأخرى، وهو ما ُيعرف يف عامل 
 .B2B االعمال بـ

ولكن اجلديد بالكويت وجود �شركة 
تعمل حتت �شعار »من املبادرين اإىل 

املبادرين«،  تعتمد على بيع خدماتها 
لرواد االأعمال، بهدف دعم م�شروعاتهم 

النا�شئة او القائمة.
»كيوبيكال �شريفي�شز حلا�شنات 

االأعمال«�شركة معتمدة من قبل 
ال�شندوق الوطني لرعاية وتنمية 

امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، وتقدم 
خدمة برامج االإحت�شان املتخ�ش�شة 
للمبادرين، باالإ�شافة  لكل اخلدمات 

الالزمة لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
يف بداية م�شريتهم بدءاأ من درا�شة 

امل�شروع اإىل االإ�شت�شارات املالية 
واالإدارية  يف فرتة التاأ�شي�ض، مروًرا 

بربطهم باملوردين املنا�شبني وال�شركات 
التي �شيحتاجها امل�شروع يف فرتة 

التاأ�شي�ض بجانب الدعم القانوين.
وتتنوع خدمات »كيوبيكال �شريف�شز« 
لت�شمل املراجعة والتدقيق املحا�شبي، 

واإدارة اال�شتحواذات والدمج. ومت 
ا�شتحداث ق�شم جديد لعمل برامج 

متخ�ش�شة للمبادرين مع مالك العقار 
للم�شاعدة يف تنمية عائداتهم، واطالق 

حا�شنة »�شوب بوك�ض« بالتعاون مع 
جممع بروميناد. 

ا تقدم ال�شركة خدمات ا�شت�شارية  اأي�شً
عن التطوير االإداري للم�شروعات 

ال�شغرية يف مراحلها املبكرة جدا، 
وامل�شروعات القائمة يف مرحلة النمو 

والتو�شع حملًيا وعاملًيا.
انُطلقت ال�شركة عام 2009 بهدف 

م�شاعدة ال�شركات ال�شغرية على 
اخلروج اإىل النور ثم الت�شغيل الكفوؤ 

بعدد 6 موظفني اما االن ازداد العدد 
يقارب الـ 25 موظًفا.  »ا�شتفاد من 

خدماتها اأكرث من 500 م�شروع حتى 
االآن، ومتكنت من تو�شيع نطاق اأعمالها 

لي�شمل ال�شركات املتو�شطة والكربى 
اأي�شًا«، يقول عبد الرحمن النوري، 

املدير املايل وال�شريك املوؤ�ش�ض.

القيمة المضافة..
تعترب »كيوبيكال �شريفي�شز« اأول حا�شنة 

يتم ترخي�شها واعتمادها ر�شميًا من 
الدولة متمثلة يف وزارة التجارة ومن 
ال�شندوق الوطني يف فرباير 2017 

وهم يعملون حاليا على ان�شاء برنامج 
»Creative Incubator » بالتعاون مع 

ال�شندوق الوطني. جاء ذلك بعدما 
اأعلنت عن ا�شرتاتيجيتها يف تطوير 
وت�شغيل قطاع امل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة، علًما اأن ال�شركة تعترب ان 
احلا�شنة جزًءا ال يتجزاأ من نطاق 

اأعمالها الذي يت�شع لي�شمل اإدارة امل�شاريع 
بالكامل، دون االكتفاء بتدريب رواد 

االأعمال. كما مت اطالق فعاليات برنامج 

فكرة لل�شنة الثالثة على التوايل وهو 
برنامج تدريبي مكثف يوفر لرواد االأعمال 
االأدوات الالزمة لتطوير اأفكارهم واإن�شاء 

م�شروعهم اخلا�ض با�شرافها واإدارتها.
 

مشاركات متنوعة..
لت�شويق تلك اخلدمات للموؤ�ش�شات 

املختلفة، �شاركت »كيوبيكال �شريف�شز« 
يف العديد من الربامج وامل�شابقات، 

ت�شمنت »امللتقى العاملي للمعلوماتية« – 
جائزة ال�شيخ �شامل العلي،  MITم�شابقة 

 AIM Startup  ،الن�شخة العربية-
2018  »�شتارت اب ويك اند«، »�شتارت 

اب كويت«، »ميكر فري كويت«، و 
العديد من امل�شاركات االأخرى.

لعل اأهم ما مييز »كيوبيكال �شريفي�شز« 
يف ال�شوق املحلية بالكويت هو فتح �شقف 

اخلدمات لكل املجاالت يف كل مناحي 
االحتياجات املحتملة للم�شاريع، ويوفر 
ذلك م�شاحة لرواد االأعمال ليتفرغوا 

لالإبداع وتطوير االأعمال.
»اعتمدت ال�شركة على تعهيد 

الكوادر بنظام  Outsourcingمع 
بع�ض ال�شركات املتخ�ش�شة، بناء 
على احتياجات كل م�شروع، االأمر 

الذي �شّهل التعاون مع العديد من 
املوؤ�ش�شات خارج الكويت لدعمهم يف 

العمل بال�شوق الكويتية، باالإ�شافة اإىل 
دعمها ال�شركات ال�شغرية يف خططها 

التو�شعية اإىل اأ�شواق اخلليج اأو االأ�شواق 
العاملية«، يقول النوري.

خلطة سرية..
وبنظرة حتليلية ب�شيطة على »كيوبيكال 

�شريفي�شز«، ن�شتطيع الو�شول اإىل 
اأ�شباب ا�شتمرارية ال�شركة على مدار 
9 �شنوات مع النمو الثابت وامل�شتمر، 

يعود ذلك اإىل ب�شعة نقاط تتمثل 
يف خدمة العميل خدمات متكاملة 

واحتواء كل العقبات التي تواجه العميل 
ان كانت �شركة نا�شئة اأو �شركات 

متو�شطة وكبرية. هذا باالإ�شافة اإىل 
تنوع اخلدمات لتالئم كافة اأحجام 

ال�شركات، واأخرًيا التعاون مع الهيئات 
والربامج وامل�شابقات من القطاعنّي 

العام واخلا�ض خلدمة قطاع ال�شركات 
ال�شغرية واملتو�شطة.

فكيف �شيوؤتي كل ذلك ثماره باإنعا�ض 
قطاع امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف 

الكويت؟

»كيوبيكال سيرفيسز« 
حاضنة لقطاع األعمال في الكويت
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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. 
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من ثم، اأطلق جمموعة من ال�شركاء 
“IMPACT” ك�شركة م�شاهمة م�شرية 

يف عام 2014، لتقدم خدمات تزويد 
احللول ال�شحابية لل�شركات، لتدعم 

التوجه العاملي للتحول الرقمي، يدعم 
يف ذلك �شراكتهم مع اأوراكل E، اإذ 
اأن »IMPACT« هي �شريك ذهبي 

لل�شركة العاملية، واحلائزة على 
�شهادات التخ�ش�ص يف اأكرث من 10 

قطاعات با�شتخدام حلول اأوراكل 
التقنية

در�ص املوؤ�ش�شون اإدارة الأعمال وتقنية 
املعلومات، وبعد عامّي من درا�شات 

ال�شوق والتح�شريات، وجد املوؤ�ش�شون 
فر�شة اأكرب لالإنطالق بالأ�شواق 

اخلليجية، فقرروا تفعيل خدمات 

�شركتهم منها. بينما قرر املوؤ�ش�شون 
الحتفاظ بالإدارة من م�شر، بلد 
الـ 100 مليون ن�شمة، الذي ليزال 

)رغم تعومي �شعر �شرف عملتها اأمام 
الدولر، والت�شخم الذي بلغ ن�شبته 

%33 نهاية 2017( �شوًقا جاذًبا 

للتوظيف والإدارة بتكلفة اأقل من دول 
اخلليج.

»من هذا املنطلق اأ�شبحت العمليات 

تدار من م�شر بنظام التعيي بدوام 
كامل اأو التعهيد اإذا لزم الأمر، بينما 

يتم تنفيذ امل�شروعات يف الدول املعنية 
، وذلك منذ نهاية 2016 وحتى الآن«، 

ح�شبما �شرح ح�شام اأبو العز مدير 
 ”IMPACT“ ق�شم جناح العمالء يف

اأثناء حواره لنرتبرنور العربية.

تتيح “IMPACT” خدماتها لتطبيق و 
ت�شغيل احلو�شبة ال�شحابية عن طريق 

منتجات اأوراكل التي توفر خدمات 
 ،PaaS واملن�شات ،SaaS التطبيقات
والبنية التحتية IaaS، وتوفر ال�شركة 

خدماتها لل�شركات بتطبيع وتب�شيط 
منتجات اأوراكل وفًقا حلاجة كل 

�شركة، مقابل ر�شوم اأو ا�شرتاكات 
�شنوية.

يف هذا ال�شدد، يعلق اأبو العز،: »ل 
ن�شتخدم منتجات اأوراكل كما هي، 

ولكن ح�شب طبيعة اخلدمة اأو التطبيق 
التقني الذي يطلبه العميل، نقوم 

باإ�شافة مزايا على تلك املنتجات، حتى 
ن�شمن ل�شركائنا ال�شتفادة الق�شوى 
من خدماتنا التقنية، ليح�شل العميل 

على واجهة مب�شطة من التطبيقات، 
ونحتفظ لأنف�شنا باإدارة وت�شغيل لوائح 

التحكم املعقدة«.
وعلى ما يبدو ا�شتخدم املوؤ�ش�شون 
ا�شرتاتيجية ناجحة وذكية لت�شيري 

 ”IMPACT“ اأعمالهم، اإذ اأ�شبح لدى
الآن مقرّين يف جمهورية م�شر العربية 

ومقر يف اململكة العربية ال�شعودية. 
وجنحت ال�شركة يف ا�شتقطاب 10 

م�شاريع من قطاعات خمتلفة ت�شمل 
العقارات وامل�شت�شفيات واملقاولت 

وال�شيانة والت�شغيل وغريها، »علًما 
اأن امل�شروع الواحد ي�شتغرق وقًتا لي�ص 

بالق�شري للو�شول اإىل الإغالق النهائي 
والتفعيل، حيث مير بعدة مراحل من 
�شمنها التحليل والإعداد و التحقق و 

الدعم وهي املراحل التي يتم خاللها 
انتداب جمموعة من ا�شت�شاريي 

“IMPACT” لتنفيذ وتد�شي اخلدمات 

على اأر�ص العميل«، ح�شب اأبو العز.
يتابع اأبو العز: »تلك هي امليزة 

احلقيقية امل�شافة يف منوذج العمل 
اخلا�ص ب�شركتنا، األ وهي قدرتنا على 

تقدمي جديد لكل عميل ح�شب حاجته«.

حزمة من الخدمات 
التقنية..

ول تقت�شر اأعمال “IMPACT” على 
ال�شتفادة منتجات اأوراكل التقنية، 
ا حزمة اأخرى من  ولكن ت�شمل اأي�شً

اخلدمات تت�شمن  توفري تدريب على 
ا�شتخدام تطبيقات الأعمال التقنية 

املختلفة، لتحقيق ال�شتفادة الق�شوى 
منها عن طريق موظفي ال�شركة. هذا 
بالإ�شافة اإىل التدريب على ا�شتخدام 

تقنيات اأوراكل ال�شحابية.
وعن هذا اجلزء من منوذج العمل 

يقول اأبو العز: » بعدما مل�شنا حاجة 
العمالء باملنطقة وخارجها لهذا النوع 

املتخ�ش�ص من خدمات التدريب، 
نعتزم تد�شي اأكادميية متخ�ش�شة 

قريًبا، نعتقد اأنها الأوىل من نوعها يف 
املنطقة العربية«.

 ”IMPACT“ ا تت�شمن خدمات اأي�شً
تقدمي ا�شت�شارات الأعمال على نطاق 
مو�شع ي�شمل املوارد الب�شرية واملالية 

ا. واإدارتها اأي�شً
هذا وي�شتعد فريق “IMPACT” لإطالق 

خدمات »انرتنت الأ�شياء« IOT، الذي 
يُنتظر اأن تتيح ال�شركة من خالله 

اإمكانية اأمتتة بيئات العمل اخلتلفة، 
لت�شهيل العمليات والت�شغيل بال�شركات 

العاملة مبختلف القطاعات.
»اأر�شلنا فريًقا كاماًل اإىل اإيطاليا ليتم 

تدريبه على اأحدث تقنيات انرتنت 
الأ�شياء، لن�شمن تقدميها بفاعلية 
ق�شوى لـعمالئنا«، يقول اأبو العز.

ر .. توسع حذِّ
يتطلع فريق عمل “IMPACT” الآن اإىل 

التو�شع اإىل دبي ومنها اإىل باقي دول 
اخلليج، با�شتقطاب مزيد من العمالء.

يدعم الفريق يف خططه التو�شعية 
اعتمادهم على »متويل جيد جدا«، 

�شخه جمموعة من امل�شتثمرين 
متعددي اجلن�شيات، يعطيهم اأريحية 

يف احلركة على الأر�ص، لختيار 
حجم العميل الذي �شي�شيف اإىل 

�ِشّجل خرباتهم، »دون امل�شا�ص 
ُب�شمعة ال�شركة لأنها اأهم اأ�شولنا على 

الإطالق«.
وتابع اأبو العز:  »ناأخذ خطواتنا بحذر، 

ول ن�شطر اأبدا للتعامل مع اأي عميل 
لتغطية نفقاتنا، ونحر�ص على تنوع 

حمفظتنا مع حيث قطاعات ال�شركات 
التي نتعامل معها، ول نعتمد على 

عوائد الت�شغيل لنتمكن من الإنفاق 
على م�شروفاتنا، وهي كلها نقاط 

تدعمنا يف حتقيق اأهدافنا من التو�شع 
املدرو�ص«، يختتم اأبو العز.

شركة مصرية تطور 
منتجات أوراكل 

لصالح األسواق 
الخليجية كيف؟

تسعى الشركات من مختلف كافة القطاعات والصناعات اآلن 
لالستفادة من التطور التكنولوجي العالمي فيما يتعلق بالتشغيل لتحقيق 

أهدافهم الربحية وتقليص تكاليفهم، وهي الميزة المضافة الكبرى من 
رقمنة الخدمات. 

خاص Entrepreneur العربية

5455 february 2018    entrepreneurentrepreneur    february 2018

اقتصاد  |  قطاعات  |  مشاريع  |  شركات  |  جديد  |  اتجاهات أسواق



من ثم، اأطلق جمموعة من ال�شركاء 
“IMPACT” ك�شركة م�شاهمة م�شرية 

يف عام 2014، لتقدم خدمات تزويد 
احللول ال�شحابية لل�شركات، لتدعم 

التوجه العاملي للتحول الرقمي، يدعم 
يف ذلك �شراكتهم مع اأوراكل E، اإذ 
اأن »IMPACT« هي �شريك ذهبي 

لل�شركة العاملية، واحلائزة على 
�شهادات التخ�ش�ص يف اأكرث من 10 

قطاعات با�شتخدام حلول اأوراكل 
التقنية

در�ص املوؤ�ش�شون اإدارة الأعمال وتقنية 
املعلومات، وبعد عامّي من درا�شات 

ال�شوق والتح�شريات، وجد املوؤ�ش�شون 
فر�شة اأكرب لالإنطالق بالأ�شواق 

اخلليجية، فقرروا تفعيل خدمات 

�شركتهم منها. بينما قرر املوؤ�ش�شون 
الحتفاظ بالإدارة من م�شر، بلد 
الـ 100 مليون ن�شمة، الذي ليزال 

)رغم تعومي �شعر �شرف عملتها اأمام 
الدولر، والت�شخم الذي بلغ ن�شبته 

%33 نهاية 2017( �شوًقا جاذًبا 

للتوظيف والإدارة بتكلفة اأقل من دول 
اخلليج.

»من هذا املنطلق اأ�شبحت العمليات 

تدار من م�شر بنظام التعيي بدوام 
كامل اأو التعهيد اإذا لزم الأمر، بينما 

يتم تنفيذ امل�شروعات يف الدول املعنية 
، وذلك منذ نهاية 2016 وحتى الآن«، 

ح�شبما �شرح ح�شام اأبو العز مدير 
 ”IMPACT“ ق�شم جناح العمالء يف

اأثناء حواره لنرتبرنور العربية.

تتيح “IMPACT” خدماتها لتطبيق و 
ت�شغيل احلو�شبة ال�شحابية عن طريق 

منتجات اأوراكل التي توفر خدمات 
 ،PaaS واملن�شات ،SaaS التطبيقات
والبنية التحتية IaaS، وتوفر ال�شركة 

خدماتها لل�شركات بتطبيع وتب�شيط 
منتجات اأوراكل وفًقا حلاجة كل 

�شركة، مقابل ر�شوم اأو ا�شرتاكات 
�شنوية.

يف هذا ال�شدد، يعلق اأبو العز،: »ل 
ن�شتخدم منتجات اأوراكل كما هي، 

ولكن ح�شب طبيعة اخلدمة اأو التطبيق 
التقني الذي يطلبه العميل، نقوم 

باإ�شافة مزايا على تلك املنتجات، حتى 
ن�شمن ل�شركائنا ال�شتفادة الق�شوى 
من خدماتنا التقنية، ليح�شل العميل 

على واجهة مب�شطة من التطبيقات، 
ونحتفظ لأنف�شنا باإدارة وت�شغيل لوائح 

التحكم املعقدة«.
وعلى ما يبدو ا�شتخدم املوؤ�ش�شون 
ا�شرتاتيجية ناجحة وذكية لت�شيري 

 ”IMPACT“ اأعمالهم، اإذ اأ�شبح لدى
الآن مقرّين يف جمهورية م�شر العربية 

ومقر يف اململكة العربية ال�شعودية. 
وجنحت ال�شركة يف ا�شتقطاب 10 

م�شاريع من قطاعات خمتلفة ت�شمل 
العقارات وامل�شت�شفيات واملقاولت 

وال�شيانة والت�شغيل وغريها، »علًما 
اأن امل�شروع الواحد ي�شتغرق وقًتا لي�ص 

بالق�شري للو�شول اإىل الإغالق النهائي 
والتفعيل، حيث مير بعدة مراحل من 
�شمنها التحليل والإعداد و التحقق و 

الدعم وهي املراحل التي يتم خاللها 
انتداب جمموعة من ا�شت�شاريي 

“IMPACT” لتنفيذ وتد�شي اخلدمات 

على اأر�ص العميل«، ح�شب اأبو العز.
يتابع اأبو العز: »تلك هي امليزة 

احلقيقية امل�شافة يف منوذج العمل 
اخلا�ص ب�شركتنا، األ وهي قدرتنا على 

تقدمي جديد لكل عميل ح�شب حاجته«.

حزمة من الخدمات 
التقنية..

ول تقت�شر اأعمال “IMPACT” على 
ال�شتفادة منتجات اأوراكل التقنية، 
ا حزمة اأخرى من  ولكن ت�شمل اأي�شً

اخلدمات تت�شمن  توفري تدريب على 
ا�شتخدام تطبيقات الأعمال التقنية 

املختلفة، لتحقيق ال�شتفادة الق�شوى 
منها عن طريق موظفي ال�شركة. هذا 
بالإ�شافة اإىل التدريب على ا�شتخدام 

تقنيات اأوراكل ال�شحابية.
وعن هذا اجلزء من منوذج العمل 

يقول اأبو العز: » بعدما مل�شنا حاجة 
العمالء باملنطقة وخارجها لهذا النوع 

املتخ�ش�ص من خدمات التدريب، 
نعتزم تد�شي اأكادميية متخ�ش�شة 

قريًبا، نعتقد اأنها الأوىل من نوعها يف 
املنطقة العربية«.

 ”IMPACT“ ا تت�شمن خدمات اأي�شً
تقدمي ا�شت�شارات الأعمال على نطاق 
مو�شع ي�شمل املوارد الب�شرية واملالية 

ا. واإدارتها اأي�شً
هذا وي�شتعد فريق “IMPACT” لإطالق 

خدمات »انرتنت الأ�شياء« IOT، الذي 
يُنتظر اأن تتيح ال�شركة من خالله 

اإمكانية اأمتتة بيئات العمل اخلتلفة، 
لت�شهيل العمليات والت�شغيل بال�شركات 

العاملة مبختلف القطاعات.
»اأر�شلنا فريًقا كاماًل اإىل اإيطاليا ليتم 

تدريبه على اأحدث تقنيات انرتنت 
الأ�شياء، لن�شمن تقدميها بفاعلية 
ق�شوى لـعمالئنا«، يقول اأبو العز.

ر .. توسع حذِّ
يتطلع فريق عمل “IMPACT” الآن اإىل 

التو�شع اإىل دبي ومنها اإىل باقي دول 
اخلليج، با�شتقطاب مزيد من العمالء.

يدعم الفريق يف خططه التو�شعية 
اعتمادهم على »متويل جيد جدا«، 

�شخه جمموعة من امل�شتثمرين 
متعددي اجلن�شيات، يعطيهم اأريحية 

يف احلركة على الأر�ص، لختيار 
حجم العميل الذي �شي�شيف اإىل 

�ِشّجل خرباتهم، »دون امل�شا�ص 
ُب�شمعة ال�شركة لأنها اأهم اأ�شولنا على 

الإطالق«.
وتابع اأبو العز:  »ناأخذ خطواتنا بحذر، 

ول ن�شطر اأبدا للتعامل مع اأي عميل 
لتغطية نفقاتنا، ونحر�ص على تنوع 

حمفظتنا مع حيث قطاعات ال�شركات 
التي نتعامل معها، ول نعتمد على 

عوائد الت�شغيل لنتمكن من الإنفاق 
على م�شروفاتنا، وهي كلها نقاط 

تدعمنا يف حتقيق اأهدافنا من التو�شع 
املدرو�ص«، يختتم اأبو العز.

شركة مصرية تطور 
منتجات أوراكل 

لصالح األسواق 
الخليجية كيف؟

تسعى الشركات من مختلف كافة القطاعات والصناعات اآلن 
لالستفادة من التطور التكنولوجي العالمي فيما يتعلق بالتشغيل لتحقيق 

أهدافهم الربحية وتقليص تكاليفهم، وهي الميزة المضافة الكبرى من 
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»الفقاعة« لي�ست جمّرد 
م�سطلح جمازي ب�سيط، بل هي منط 

ريا�سي ذو معامل معّينة يبد�أ بنمو 
�أ�سي خارق يغري �لقو�عد �لأ�سا�سية 
للعبة، ليف�سي �إىل ت�سحيح حاد يف 

نهاية �ملطاف. ول مبالغة �إن قلنا باأن 
»�لفقاعة« هي �أهم مفهوم ي�ستوجب 
�لنتباه و�لهتمام مع دخولنا 2018.

ت�سف �لفقاعات منط منو غري عادي 
يف �سعر �سنف من �لأ�سول �أو تعد�د 

�سكاين ما، ليتبع ذلك �نخفا�ض حاد 
عند �نفجار �لفقاعة. وقد تت�سم �ملرحلة 
�لأوىل لت�سكل �لفقاعة بنمو �أ�ّسي خارق 
ومتو��سل يف معدلت �لنمو ذ�تها، وهي 

ظاهرة نادرة يف �لطبيعة، ولكن ت�سري 
يف حال حدوثها �إىل حالة موؤقتة وغري 

م�ستقرة.  وكانت �لأ�سو�ق �ملالية قد 
�سهدت �أول �لفقاعات يف �لتاريخ �أثناء 

»حمى �لتوليب« �لهولندية يف �لقرن 

�ل�سابع ع�سر، حيث هرع �لنا�ض �إىل 
�لأ�سو�ق بعد �أن �سمعو� باأن �لتوليب 

�سيدر عليهم �أرباحًا �سخمة، لينتهي 
�لأمر بانهيار غري م�سبوق.

نمو غير طبيعي
تبد�أ �ملنهجية �لريا�سية يف �كت�ساف 

�لفقاعات من �لتعريف �لو��سح 
لقو�نني �لنمو �لطبيعي؛ مثاًل يت�سم 
منو �لكائنات �حلية عادة بكونه ل 

يبدي معدلت �أ�سية )�أي معدلت منو 
متز�يدة دومًا( �إل يف حالت نادرة، 

على غر�ر �نق�سام �خلاليا �لع�سوية، 

و�لذي يف�سي �إىل م�ساعفة �أعد�د 
�خلاليا مع كل خطوة. 

وباملقابل، فاإن منو �لتعد�د �ل�سكاين 
يف مكان ما يوؤدي �إىل تر�جع �مل�ساحة 

ونق�ض يف �لغذ�ء و�ملو�رد، وبالتايل 
�سيبلغ معدل هذ� �لنمو نقطة يبد�أ 

عندها بالرت�جع، ول ين�ساأ معدل �لنمو 
�ملتز�يد )وهو حالة نادرة( �إل عند 

وجود مدخالت تغذية ر�جعة �إيجابية. 
وبالن�سبة للمجتمعات �لب�سرية تتمثل 

هذه �ملدخالت يف حت�ّسن �آليات �لزر�عة 
ومنظومات �لرعاية �ل�سحية، و�لتي 

ت�سهم جميعها يف ما ندعوه بـ«�لفقاعة 
�ل�سكانية �لب�سرية«. �أما يف �لبور�سات، 

فاإن هذه �ملدخالت �لإيجابية تاأتي غالبًا 
من �ملتد�ولني �لذين يو��سلون حت�سني 

توقعاتهم �لإيجابية حول �أد�ء �أ�سل 
معنّي، ولكن ذلك يج�سد حالة تخمينية 

�سرفة تدفع باملتد�ولني �إىل �ل�سر�ء 

و�لبيع دون �إيالء �أي �هتمام بالقيمة 
�لأ�سا�سية لالأ�سل حتى.

يتم جت�سيد �لنمو �لأ�سي بخط م�ستقيم 
�سمن ر�سم بياين لوجاريتمي، بحيث 

يعرب عن معدل �لنمو �ملتو��سل على 
�أر�ض �لو�قع، بينما ُيعرّب عن �لنمو 
�لأ�سي �خلارق بخط د�ئم �ل�سعود 
على �لر�سم �لبياين، ما ي�سري �إىل 

حالة �لفقاعة، يف حني ي�سف م�سطلح 
Sub-( »لنمو دون �لأ�سي�«

exponential Growth( معدلت 

�لنمو �لأبطاأ و�لآخذة بالرت�جع. 
�لنمو �ل�سريع لي�ض فقاعة بال�سرورة

قد يتم ��ستخد�م نظرية �لنمو �لأ�سي 
�خلارق لكت�ساف �لفقاعات �ملحتملة 

يف �لأ�سو�ق؛ فاإذ� �أخذنا على �سبيل 
�ملثال �سهمًا �سريع �ل�سعود مثل 

"�أمازون"، �سرنى باأن �ل�سعر يتمثل 
بخط م�ستقيم على �ل�سكل �لبياين 

�للوجاريتمي )�نظر �ل�سكل �أدناه(، ما 
ي�سري �إىل �سعود �أ�سي �سريع يف �ل�سعر، 
ولكنه لي�ض ��ستثنائيًا، وبالتايل ل توجد 

�أي بو�در ريا�سية تنبئ بن�سوء فقاعة. 
ومن ناحية �أخرى، عند �لنظر �إىل 

�سهم "بت كوين" �سرنى باأنه يو��سل 
�لنمو �أ�سرع فاأ�سرع على نحو �أ�سي 

خارق �سنويًا منذ عام 2015، ما ي�سري 
ب�سكل و��سح �إىل �أننا �أمام »فقاعة بت 

كوين«. وترت�فق �لفقاعات عادة مع 
�حتمال مرتفع ومتز�يد حلدوث �نهيار 

�أو على �لأقل حدوث ت�سحيح و��سع 
�لنطاق، ورغم كرثة �لنظريات �لتي 
تتحدث عن ظروف ت�سّكل �لفقاعات 

و�نفجارها، لكن ل ميكن �لبت بالكامل 
�إل بعد �نفجار �لفقاعة فعليًا.

الفقاعة من وجهة 
نظر رياضية

بقلم أندرس نيستين، المحلل الكّمي، »ساكسو بنك« 

امل�صدر: »بلومربغ« )اخلطوط 
الرمادية تعك�س التوجهات(
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»الفقاعة« لي�ست جمّرد 
م�سطلح جمازي ب�سيط، بل هي منط 

ريا�سي ذو معامل معّينة يبد�أ بنمو 
�أ�سي خارق يغري �لقو�عد �لأ�سا�سية 
للعبة، ليف�سي �إىل ت�سحيح حاد يف 
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يعرب عن معدل �لنمو �ملتو��سل على 
�أر�ض �لو�قع، بينما ُيعرّب عن �لنمو 
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ومع �زدياد نزول �ملر�أة �إىل �سوق 
�لعمل، تتز�يد حاجتها بالتبعية �إىل من 

ينوب عنها يف مهامها �ملنزلية.
من هذ� �ملنطلق، قررت جهاد 

عبد �هلل �إطالق �سركتها �لنا�سئة 
»مريميد« Mermaid بال�سر�كة مع 

�إ�سالم جوهر نهاية عام 2016، لتوفر 
�ل�سركة خدمات �لتنظيف �ملنزيل عرب 

�لإنرتنت.
و�جلدير بالذكر، �أن �ل�سوق �مل�سري 

يعاين من زيادة م�ستمرة يف �لطلب 
على عامالت �لنظافة، نتيجة لنزول 

�ملر�أة ل�سوق �لعمل، مع نق�ص �سديد يف 
حجم �لعر�ص. 

�ساعدت طبيعة �ل�سوق �مل�سري يف 
قطاع �خلدمات �ملنزلية، على ت�سريع 
م�سرية »مريميد«. ففي غ�سون �أقل 
من عام ون�سف، متكنت »مريميد« 

من حتقيق 1200 طلب ملنازل، و5 
�سركات، وتوفري �أكرث من 7 �آلف 

�ساعة خدمة من خالل 500 عامل 
وعاملة.

تحديات 
وكعادة جميع �ل�سركات �لنا�سئة، 

فاإن �لطريق �أمام موؤ�س�سيها ل يكون 
مفرو�ًسا بالورود. تو�جه عبد �هلل عدة 

حتديات يف م�ساألة �لو�سول �إىل عمالة 
ثم تدريبها. 

يف هذ� �ل�سدد تقول عبد �هلل: 
»تنق�سم �لعمالة يف »مريميد« �إىل 
ق�سمّي، �لأول بنظام �لتعاقد، وهو 
�لذي يخدم �ل�سركات، �أما �لق�سم 

�لآخر فهو بنظام �لتعامل �حلر، وهو 

�لذي نوفره للمنازل«.
تتابع عبد �هلل: »نوفر �لعمالة عن 

طريق مو�قع �لتوظيف �ملتخ�س�سة 
يف �لأعمال �حلرفية، �أو عن طريق 

�إعالنات مدفوعة وم�ستهدفة بعناية 
على »في�سبوك«، كما وخدمنا �حلظ 

عندما علمنا بت�سريح 160 عامل 

»ميرميد«
توفر خدمات التنظيف 
عبر االنترنت في مصر

ترتفع نسبة مشاركة المصريات في سوق العمل بمصر )بلد الـ 100 مليون نسمة( كل عام. 
وفي 2017، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن تلك النسبة قد بلغت 22.5% 

في 2016، مرتفعة من %19.5 عن عام 2015.
خاص Entrepreneur العربية
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يف هذ� �ل�سدد تقول عبد �هلل: 
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�لذي يخدم �ل�سركات، �أما �لق�سم 

�لآخر فهو بنظام �لتعامل �حلر، وهو 
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نظافة من �أحد �جلامعات �ل�سهرية 
يف م�سر، ومتكننا من �حل�سول على 

بيانات �لتو��سل �خلا�سة بهم، وجنحنا 
يف �لتعاقد مع �أكرث من %75 منهم 

حتى �لآن«.
ولعل �أهم ما ي�سغل بال عبد �هلل يف 

عن�سر توظيف �لعمالة، هو »�للتز�م 
و�ملوثوقية و�لنتماء �إىل �ملهنة، وحتى 

�إذ� مل تتوفر �خلربة �أو �لكفاءة 
�لالزمة للوظيفة، يقوم فريق عمل 
»مريميد« بتوفري تدريبات مكثفة 

على كافة تفا�سيل �ملهنة، بد�ًية من 
�لتعريف مبو�د �لنظافة، و�أ�سا�سيات 
تنظيف �لأثاث و�لأجهزة و�لباركية 
و�لرخام، وكافة �لتفا�سيل �ملتعلقة 

بهذه �ملهنة، حتى �أ�سول �لتعامل مع 
�لعميل«، تو�سح عبد �هلل.

تجربة االستخدام
وتعني كلمة »مريميد« عرو�ص �لبحر 
�ساحبة �ملهار�ت �ملتعددة، وهو �ل�سر 

ور�ء �ختيار ��سم �ل�سركة. هذ� هو 
ما حتاول �ل�سركة �إثباته فعلًيا على 
�لأر�ص، �إذ تبد�أ جتربة �مل�ستخدم 

بالتو��سل على موقع »مريميد« 
وتقدمي طلب ومالأ ��ستمارة بيانات 

حتتوي على تفا�سيل �لعنو�ن و�مل�ساحة 
و�ملوعد �ملطلوب، ليتم مر��سلته بتاأكيد 

حجز �ملوعد.
وحددت عبد �هلل عن�سرّين �أ�سا�سّي 

كميزتّي تناف�سيتّي يف »مريميد«، 
وهما �سرعة توفري �لطلب و�خلدمة 

�لرقمية بالكامل. يف هذ� �لإطار ت�سرح 
عبد �هلل: »ل ن�ستقبل �أي طلبات �إل 

عن طريق �ملوقع، لأننا نوؤمن ب�سرورة 
تفعيل �لتكنولوجيا وتغيري �سلوكيات 

�مل�ستخدم، كما �أننا نعّر ف �أنف�سنا باأننا 
خدمة �لتنظيف �ملنزيل عند �لطلب، 

بحد �أق�سى يوم و�حد بعد قيام �لعميل 
بتاأكيد �لطلب على �ملوقع«.

ولعل ما �أ�سمته عبد �هلل »بال�سوق غري 
�لر�سمي يف قطاع �لتنظيف �ملنزيل« 

هو �أكرب �لتحديات �لتي تو�جهها 
�ل�سركة. فربة �ملنزل لن تلجاأ �إىل 

خدمات »مريميد«، �إل �إذ� �أوقفت 
�لتعامل مع �لعاملة �لأكرث موثوقية 
بالن�سبة لها، و�لتي عاًدة ما تكون 

ر�سحتها لها �سديقة �أو زميلة.
وتلك هي نف�ص �أ�سباب �نت�سار خدمة 

»مريميد« ن�سبًيا ب�سكل ُمر�سي 

للموؤ�س�ِسة، �إذ توؤكد عبد �هلل: »�أن �أهم 
طرق �لت�سويق بالن�سبة لنا هي �نت�سار 

�ل�ُسمعة �حل�سنة، �سو�ء على م�ستوى 
�ملنازل �أو �ل�سركات«.

وجتني �ل�سركة عو�ئدها من ر�سوم 
�خلدمة �لتي تبد�أ من 220 جنيه )5 

دولر�ت( للمنازل، وهي ر�سوم معقولة 
جد� بال�سوق �مل�سري، �أما �ل�سركات 

فتتحدد �لر�سوم ح�سب طلبات كل �سركة.

وثبات على األرض
كانت »مريميد« �سمن �ل�سركات 

�ملن�سمة �إىل حا�سنة �أعمال �جلامعة 
�لأمريكية يف دورتها �ل�سابعة، وهي 

�لآن �سمن �ل�سركات �ملحت�سنة يف 
 TIEC »برنامج حا�سنة �أعمال »تيك

�لتابعة لوز�رة �لت�سالت.
فازت »مريميد« باملركز �لأول هذ� 
�لعام مب�سابقة »�أور�جن �ستارت �أب 
كب« Orange startup Cup �لتي 

تنظمها �سنوًيا �سركة �لت�سالت 
»�أور�جن« لل�سركات �لنا�سئة.

وتخو�ص �ل�سركة حالًيا �ملرحلة 
�لنهائية من مفاو�سات �ل�ستثمار مع 

جهة مل تعلن عنها بعد. و�إذ� ما مت 
عقد �سفقة �لتمويل، تعتزم �ل�سركة 

�لتو�سع بخدماتها �إىل مناطق �إ�سافية 
غري �لتي تخدمها �لآن بالقاهرة 

�لكربى. لت�سبح وجهة �ل�سركة �ملقبلة 
هي �لتو�سع لدول �أجنبية، . فهل تتحقق 

�أحالم »مريميد« بيد موؤ�س�سيها؟

وتخوض الشركة حالًيا 
المرحلة النهائية من 

مفاوضات االستثمار مع جهة 
لم تعلن عنها بعد. وإذا ما تم 

عقد صفقة التمويل، تعتزم 
الشركة التوسع بخدماتها 

إلى مناطق إضافية غير التي 
تخدمها اآلن بالقاهرة الكبرى. 

لتصبح وجهة الشركة 
المقبلة هي التوسع لدول 

أجنبية
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 مع اختتام مهرجان دبي للت�سوق، 
عر�ست لنا اأبرز ال�سيدات املوؤثرات 

يف عامل املو�سة واجلمال واملجوهرات 
على �سفحات و�سائل التوا�سل 

االجتماعي اأهم م�سرتياتهن من 
املهرجان، الإلهام املت�سوقات واإعطائهن 

فكرة عن اأبرز م�سرتيات املهرجان.
اأبرز م�سرتيات ال�سهريات املوؤثرات من 

مهرجان دبي للت�سوق:

نهى خليل، 
الكويتية الشهيرة في عالم 

الموضة
»ا�سرتيت ثالثة اأزواج من االأحذية 

الراقية من هاريف نيكولز ب�سعر رائع 

خالل مهرجان دبي للت�سوق!«

بيبي عبد المحسن، 
عارضة األزياء الكويتية

»اأهم ما ا�سرتيته هو اأ�ساوري اجلديدة 
من @Korloff والتي �سنعت خ�سي�سًا 
ملهرجان دبي للت�سوق. واأهم ما مييزها 

هو األوانها املتعددة، لذا ميكنني اأن 
اأتزين بها ح�سب مزاجي«.

جويل ماردينيان، 
خبيرة التجميل وسيدة األعمال 

اللبنانية
»اأحببت كل ما يف مهرجان دبي 

للت�سوق، لكن اأهم ما ا�سرتيته هو 

االأحذية والنظارات ال�سم�سية من مول 
االإمارات وب�سعر ممتاز«.

فوز،
أيقونة األزياء السعودية

»اأنا مغرمة للغاية باملاكياج، لذا 
ا�سرتيت كمية تكفيني ملدة طويلة من 

متجر كيكو«.

لما العقيل، 
أيقونة الموضة السعودية

»اأف�سل بداية لعام 2018 كانت 
فعاًل مهرجان دبي للت�سوق. واأبرز 

ما اقتنيته من رحلة ت�سوقي يف دبي 
هو املجوهرات التي ا�سرتيتها من 

�سو�س روك�س«.
ا�ستمرت الدورة الثالثة والع�سرون 
من مهرجان دبي للت�سوق، بتنظيم 

موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة، 
الوكالة التابعة لدائرة ال�سياحة 
والت�سويق التجاري بدبي )دبي 
لل�سياحة(، حتى يوم 27 يناير 
املا�سي. وهدفت هذه الفعالية 

الناب�سة باحلياة يف اأرجاء املدينة 
اإىل اإثراء جتارب الت�سوق لل�سّكان 
والزّوار على حد �سواء، ومنحهم 

فر�سة الفوز بجوائز ثمينة قد تغري 
حياتهم، ف�ساًل عن اال�ستمتاع 
مبجموعة وا�سعة من االأن�سطة 

الرتفيهية العائلية.

أبرز مشتريات الشهيرات 
ومؤثرات السوشيال ميديا 

من مهرجان دبي للتسوق

RADISSON BLU ROYAL SUITE HOTEL
Madina Road, P.O. Box 11718, 21463 Jeddah, Saudi Arabia 

T: +966 12 263 0000   F: +966 12 263 2222 
info.royal.jeddah@radissonblu.com   radissonblu.com/royalhotel-jeddah

استمتع بالرقي
تمتع بتجربة كالسيكية راقية خالل إقامتك بفندق راديسون بلو األجنحة الملكية، جدة.

من قلب مدينة جدة، نوفر لك أفضل الخدمات لتجربة ضيافة ال ُتنسى!

احجز اآلن
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 يقع املركز على م�ساحة بناء مقدرة بـ 
11.370 مرًتا مربًعا وميثل ا�ستثماًرا 

بقيمة 94 مليون ريال ، ل�سركة 
»اإمير�سون«، ويهدف اإىل ا�ست�سافة 

الطلبة ورواد الأعمال والباحثني واأ�سحاب 
امل�سلحة ال�سعوديني من اأجل التعاون 

مع اخلرباء التقنيني يف ال�سركة لتطوير 
تقنيات اأمتتة العمليات وت�سميم املنتجات 

واحللول املبتكرة التي ت�سهم يف حتقيق 
اأهداف اململكة، بالإ�سافة اإىل �سمان 

الو�سول اإىل خربات �سركة » اإمير�سون » 
يف جمال البحوث والتطوير .

وي�ستمل املرفق اجلديد على مركز تعاوين 
و قاعات تعليمية وخمترب لإنرتنت الأ�سياء 

ال�سناعية )IITO( لأغرا�ض البحوث 
والتطوير، بالإ�سافة اإىل خمتربات 

لفح�ض النماذج التجريبية، ويعد املرفق 
املقر الإقليمي لفرق الإدارة واملبيعات 

والعمليات واخلدمات يف �سركة » 
اإمير�سون اأوتومي�سن �سوليو�سنز«.

ويتما�سى تركيز املرفق اجلديد على 
التكنولوجيا والتعاون مع برنامج التحول 
الوطني للمملكة وبرنامج التنمية لروؤية 

اململكة 2030 ، الذي يعد التكنولوجيا اأحد 
العوامل الرئي�سية لتوفري فر�ض العمل 

وتعزيز الأن�سطة القت�سادية يف القطاع 
غري النفطي . كما يتما�سى امل�سروع مع 

برنامج تعزيز القيمة امل�سافة الإجمالية 
يف اململكة » اكتفاء » ، املبادرة التي 

اأطلقتها » اأرامكو ال�سعودية » لقيا�ض 
ودعم زيادة ن�سب التوطني يف اململكة .
وقد وقعت » اإمير�سون » خالل افتتاح 

املركز مذكرة تفاهم مع �سركة » اأرامكو 
ال�سعودية » ، �سمن اإطار برنامج تعزيز 

القيمة امل�سافة الإجمالية ل�سركة » 
اأرامكو » ، خطة عملها لتو�سيع و تطوير 

راأ�سمالها املادي و الب�سري من خالل 
زيادة ن�سبة املواطنني ال�سعوديني �سمن 

قواها العاملة لت�سل اإىل %70 بحلول 
العام 2022 ، تو�سيع وتطوير قدرات 

قواها العاملة ال�سعودية من خالل برامج 
تطوير الكفاءات امل�ستمرة ، اإ�سفاء الطابع 

املحلي على �سل�سلة التوريد من خالل 
تو�سيع امل�سانع الأربعة احلالية ، وزيادة 

حمفظة املنتجات التي �سيتم اإنتاجها يف 
اململكة ، وامل�ساركة مع ال�سركات ال�سغرية 
و املتو�سطة املحلية يف �سد فجوات �سل�سلة 

التوريد، وحتديد املزيد من الفر�ض 
لت�سنيع منتجات جديدة ، امل�ساركة 

يف م�ساريع التعاون يف جمايل البحوث 
والتطوير مع �سركة » اأرامكو ال�سعودية » 

يف املجالت املتعلقة بالتحول الرقمي .
واأو�سح رئي�ض جمل�ض اإدارة »اإمير�سون« 

ورئي�سها التنفيذي، اأن افتتاح املركز يجعل 
خرباتنا التقنية متاحة ب�سهولة لأ�سحاب 
امل�سلحة، حيث �ستعمل الأنظمة املتطورة 

يف هذا املرفق على ت�سهيل اأن�سطة التعليم 
والتعاون البحثي مع �سركائنا وعمالئنا، 
لفتًا اإىل التطلع اإىل امل�ساعدة يف تطوير 

معارف ومهارات اأ�سحاب امل�سلحة وطلبة 
اجلامعات و رواد الأعمال، بالإ�سافة 

اإىل توفري الفر�ض لل�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة املحلية للم�ساركة يف �سل�سلة 

التوريد ملنتجاتنا وحلولنا املبتكرة .
وبني اأن »اإمير�سون« جهزت املركز 

اجلديد بالقدرات التكنولوجية احلديثة، 
مبا يف ذلك احلجرات البحثية )لالأفراد 
والفرق( واملزودة بنظام حتكم ولوحات 

حماكاة، وم�ساحة للتعاون والع�سف 
الذهني من اأجل توفري مناخ لالبتكار 

وتبادل الأفكار، وقاعة ل�ستك�ساف 
جمموعة وا�سعة من احللول يف جمال 

اأمتتة العمليات مع قدرات ثالثية الأبعاد 
متكاملة، بالإ�سافة اإىل غرفة متطورة 

للموؤمترات عن بعد من اأجل الربط مع 
�سبكة مراكز »اإمير�سون« وخربائها 

وم�ست�ساريها اأو اأي موقع خارجي اآخر.
من جانبه نوه وكيل جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن للدرا�سات العليا والبحث 
العلمي بدور »وادي الظهران للتقنية« 

يف دعم اجلهود املبذولة لتحقيق اأهداف 
التحول الرقمي يف اململكة و �سعيها اإىل 

حتقيق غايات روؤية 2030 ، م�سريًا اإىل 
اأن مركز » اإمير�سون » يعد اإجنازًا اآخر 

يف اجلهود الرامية اإىل دعم هدف اململكة 
يف بناء اقت�ساد املعرفة وتعزيز النمو يف 

القطاع غري النفطي ، لفتًا اإىل اأن املركز 
�سيلقى اهتمامًا كبريًا من اجلامعات و 

املوؤ�س�سات البحثية يف اململكة.
يذكر اأن �سركة » اإمير�سون » واحدة من 

ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال توفري 
احللول التكنولوجية يف ال�سرق الأو�سط 

واأفريقيا، حيث ت�ساعد ال�سركات 
على حتقيق اأعلى م�ستويات الأداء يف 

امل�ساريع الهامة وعملياتها اجلارية 
يف قطاعات الكيماويات، والنفط 

والغاز، والتكرير، و�سناعة الورق ، 
والطاقة، واملياه ومعاجلة مياه ال�سرف 
ال�سحي، والتعدين واملعادن، والأغذية 

وامل�سروبات ، وعلوم احلياة، وغريها 
من القطاعات.

مركز جديد لالبتكار
في وادي الظهران للتقنية

افتتح محافظ الخبر سليمان عبدالرحمن الثنيان، مركز » إيمرسون » )Emerson( الجديد 
للتكنولوجيا واالبتكار، في وادي الظهران للتقنية التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

بالظهران، بحضور رئيس شركة أرامكو وكبير اإلداريين التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، 
ووكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سهل 

بن نشأت عبدالجواد، ورئيس مجلس إدارة » إيمرسون » ورئيسها التنفيذي ديفيد فار، والرئيس 
التنفيذي لشركة »إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز« مايك ترين .

خاص Entrepreneur العربية

6465 february 2018    entrepreneurentrepreneur    february 2018

موبايل  |  مواقع  |  جديد  |  ريادة الكترونية  |  بروفايل تقنية 



 يقع املركز على م�ساحة بناء مقدرة بـ 
11.370 مرًتا مربًعا وميثل ا�ستثماًرا 

بقيمة 94 مليون ريال ، ل�سركة 
»اإمير�سون«، ويهدف اإىل ا�ست�سافة 

الطلبة ورواد الأعمال والباحثني واأ�سحاب 
امل�سلحة ال�سعوديني من اأجل التعاون 

مع اخلرباء التقنيني يف ال�سركة لتطوير 
تقنيات اأمتتة العمليات وت�سميم املنتجات 

واحللول املبتكرة التي ت�سهم يف حتقيق 
اأهداف اململكة، بالإ�سافة اإىل �سمان 

الو�سول اإىل خربات �سركة » اإمير�سون » 
يف جمال البحوث والتطوير .

وي�ستمل املرفق اجلديد على مركز تعاوين 
و قاعات تعليمية وخمترب لإنرتنت الأ�سياء 

ال�سناعية )IITO( لأغرا�ض البحوث 
والتطوير، بالإ�سافة اإىل خمتربات 

لفح�ض النماذج التجريبية، ويعد املرفق 
املقر الإقليمي لفرق الإدارة واملبيعات 

والعمليات واخلدمات يف �سركة » 
اإمير�سون اأوتومي�سن �سوليو�سنز«.

ويتما�سى تركيز املرفق اجلديد على 
التكنولوجيا والتعاون مع برنامج التحول 
الوطني للمملكة وبرنامج التنمية لروؤية 

اململكة 2030 ، الذي يعد التكنولوجيا اأحد 
العوامل الرئي�سية لتوفري فر�ض العمل 

وتعزيز الأن�سطة القت�سادية يف القطاع 
غري النفطي . كما يتما�سى امل�سروع مع 

برنامج تعزيز القيمة امل�سافة الإجمالية 
يف اململكة » اكتفاء » ، املبادرة التي 

اأطلقتها » اأرامكو ال�سعودية » لقيا�ض 
ودعم زيادة ن�سب التوطني يف اململكة .
وقد وقعت » اإمير�سون » خالل افتتاح 

املركز مذكرة تفاهم مع �سركة » اأرامكو 
ال�سعودية » ، �سمن اإطار برنامج تعزيز 

القيمة امل�سافة الإجمالية ل�سركة » 
اأرامكو » ، خطة عملها لتو�سيع و تطوير 

راأ�سمالها املادي و الب�سري من خالل 
زيادة ن�سبة املواطنني ال�سعوديني �سمن 

قواها العاملة لت�سل اإىل %70 بحلول 
العام 2022 ، تو�سيع وتطوير قدرات 

قواها العاملة ال�سعودية من خالل برامج 
تطوير الكفاءات امل�ستمرة ، اإ�سفاء الطابع 

املحلي على �سل�سلة التوريد من خالل 
تو�سيع امل�سانع الأربعة احلالية ، وزيادة 

حمفظة املنتجات التي �سيتم اإنتاجها يف 
اململكة ، وامل�ساركة مع ال�سركات ال�سغرية 
و املتو�سطة املحلية يف �سد فجوات �سل�سلة 

التوريد، وحتديد املزيد من الفر�ض 
لت�سنيع منتجات جديدة ، امل�ساركة 

يف م�ساريع التعاون يف جمايل البحوث 
والتطوير مع �سركة » اأرامكو ال�سعودية » 

يف املجالت املتعلقة بالتحول الرقمي .
واأو�سح رئي�ض جمل�ض اإدارة »اإمير�سون« 

ورئي�سها التنفيذي، اأن افتتاح املركز يجعل 
خرباتنا التقنية متاحة ب�سهولة لأ�سحاب 
امل�سلحة، حيث �ستعمل الأنظمة املتطورة 

يف هذا املرفق على ت�سهيل اأن�سطة التعليم 
والتعاون البحثي مع �سركائنا وعمالئنا، 
لفتًا اإىل التطلع اإىل امل�ساعدة يف تطوير 

معارف ومهارات اأ�سحاب امل�سلحة وطلبة 
اجلامعات و رواد الأعمال، بالإ�سافة 

اإىل توفري الفر�ض لل�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة املحلية للم�ساركة يف �سل�سلة 

التوريد ملنتجاتنا وحلولنا املبتكرة .
وبني اأن »اإمير�سون« جهزت املركز 

اجلديد بالقدرات التكنولوجية احلديثة، 
مبا يف ذلك احلجرات البحثية )لالأفراد 
والفرق( واملزودة بنظام حتكم ولوحات 

حماكاة، وم�ساحة للتعاون والع�سف 
الذهني من اأجل توفري مناخ لالبتكار 

وتبادل الأفكار، وقاعة ل�ستك�ساف 
جمموعة وا�سعة من احللول يف جمال 

اأمتتة العمليات مع قدرات ثالثية الأبعاد 
متكاملة، بالإ�سافة اإىل غرفة متطورة 

للموؤمترات عن بعد من اأجل الربط مع 
�سبكة مراكز »اإمير�سون« وخربائها 

وم�ست�ساريها اأو اأي موقع خارجي اآخر.
من جانبه نوه وكيل جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن للدرا�سات العليا والبحث 
العلمي بدور »وادي الظهران للتقنية« 

يف دعم اجلهود املبذولة لتحقيق اأهداف 
التحول الرقمي يف اململكة و �سعيها اإىل 

حتقيق غايات روؤية 2030 ، م�سريًا اإىل 
اأن مركز » اإمير�سون » يعد اإجنازًا اآخر 

يف اجلهود الرامية اإىل دعم هدف اململكة 
يف بناء اقت�ساد املعرفة وتعزيز النمو يف 

القطاع غري النفطي ، لفتًا اإىل اأن املركز 
�سيلقى اهتمامًا كبريًا من اجلامعات و 

املوؤ�س�سات البحثية يف اململكة.
يذكر اأن �سركة » اإمير�سون » واحدة من 

ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال توفري 
احللول التكنولوجية يف ال�سرق الأو�سط 

واأفريقيا، حيث ت�ساعد ال�سركات 
على حتقيق اأعلى م�ستويات الأداء يف 

امل�ساريع الهامة وعملياتها اجلارية 
يف قطاعات الكيماويات، والنفط 

والغاز، والتكرير، و�سناعة الورق ، 
والطاقة، واملياه ومعاجلة مياه ال�سرف 
ال�سحي، والتعدين واملعادن، والأغذية 

وامل�سروبات ، وعلوم احلياة، وغريها 
من القطاعات.

مركز جديد لالبتكار
في وادي الظهران للتقنية

افتتح محافظ الخبر سليمان عبدالرحمن الثنيان، مركز » إيمرسون » )Emerson( الجديد 
للتكنولوجيا واالبتكار، في وادي الظهران للتقنية التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

بالظهران، بحضور رئيس شركة أرامكو وكبير اإلداريين التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، 
ووكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سهل 

بن نشأت عبدالجواد، ورئيس مجلس إدارة » إيمرسون » ورئيسها التنفيذي ديفيد فار، والرئيس 
التنفيذي لشركة »إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز« مايك ترين .
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ح�صدت هواوي جمموعة من اجلوائز 
املرموقة من جهات اإعالمية رائدة 

يف جمال التكنولوجيا �صمن معر�ض 
االلكرتونيات اال�صتهالكية 2018، 
وذلك عقب اإطالق هاتف "هواوي 

مايت 10 برو" بنجاح يف ال�صوق 
االأمريكية والك�صف عن �صل�صلة "هواوي 
واي فاي كيو 2". ونال الهاتف 4 جوائز 

بارزة مبا فيها جائزة »اأف�صل هاتف 
ذكي لعام 2017« من موقع "اأندرويد 
اأثوريتي" نظري ميزاته الفريدة وعلى 

راأ�صها معالج الذكاء اال�صطناعي 
وكامريا "اليكا" الثنائية والبطارية 

التي تدوم طوياًل. من ناحيٍة اأخرى، 
مت تكرمي اأجهزة "هواوي واي فاي كيو 
2" لتفوقها يف جمال ات�صال االنرتنت 

الال�صلكي كامل التغطية.

وفيما يلي اجلوائز اخلم�ض التي فازت 
بها هواوي يف معر�ض االلكرتونيات 

اال�صتهالكية:
اأندرويد اأثوريتي: منح موقع "اأندرويد 

اأثوريتي" هاتف "هواوي مايت 10 
برو" جائزة »اأف�صل هاتف ذكي لعام 

2017«نظري التزامه باأعلى معايري 

اجلودة. حيث اأ�صاد حمرر املوقع 
بالتطور الالفت للهاتف عامًا بعد 

عام وا�صفًا اإياه بـاجلهاز الرائد بكل 
ما للكلمة من معنى. وُي�صار اإىل اأن 

املوقع هو عبارة عن مدونة عاملية توفر 

ن�صائح قيمة واأخبار وتقييمات وغري 
ذلك من اخلدمات يف جمال الهواتف 

الذكية، ويحظى بزيارة 32.2 مليون 
زائر فريد �صهريًا.

تيك رادار: �صنف موقع "تيك 
رادار" هاتف "هواوي مايت 10 برو" 

كاأف�صل هاتف ذكي خالل معر�ض 
االلكرتونيات اال�صتهالكية م�صلطًا 
ال�صوء على مزاياه الفريدة، بدءًا 

ب�صريحة معالج "كريين 970" للذكاء 
اال�صطناعي و�صا�صة العر�ض الكاملة 

والعد�صة الثنائية االأكرب يف العامل 
بفتحة قيا�صها f/1.6، و�صواًل اإىل 

التكنولوجيا املعتمدة والرائدة عامليًا 
ل�صمان م�صتوى ال�صالمة طوال 

عملية ال�صحن. ويتخ�ص�ض موقع 
"تيك رادار" االإلكرتوين باأخبار 

وتقييمات منتجات التكنولوجيا 
وبخا�صة االأجهزة الذكية، ويحظى 

بزيارة 77.5 مليون زائر فريد 
�صهريًا.

تي 3: منحت جملة "تي 3" �صل�صلة 
"هواوي واي فاي كيو 2" اإحدى 

جوائزها لالأجهزة املف�صلة وذلك 
تكرميًا نظامها الال�صلكي الذي يغطي 

كامل املنزل ويتيح اإدخال اإعدادت 
ال�صبكة واالت�صال مبنتهى ال�صهولة. 
وتاأتي اجلائزة تكرميًا للمزايا التي 

توفرها االأجهزة للم�صتخدمني 
النهائيني من �صرعة وموثوقية يف 
االت�صال. وُتعترب "تي 3" م�صدرًا 

عامليًا الأحدث االأخبار حول االأجهزة 
وابتكارات التكنولوجيا والتقييمات 

ودالئل ال�صراء واملزايا، وحتظى بزيارة 
2.3 مليون زائر فريد �صهريًا.

اأندرويد بولي�ض: ح�صد هاتف "هواوي 
مايت 10 برو" جائزة اأف�صل جهاز 

يف معر�ض االلكرتونيات اال�صتهالكية 
2018 من موقع "اأندرويد بولي�ض" 

بف�صل معالج الذكاء اال�صطناعي 
"كريين 970" والكامريا الذكية 

ثنائية العد�صة من "اليكا" والبطارية 
التي تدوم طوياًل. كما اأ�صاد املوقع 

بالت�صميم االأنيق واالن�صيابي للجهاز 
وُيعترب املوقع من�صة عاملية الأخبار 

التكنولوجيا واالأعمال والرتفيه، 
ويحظى بزيارة 19 مليون زائر فريد 

�صهريًا.
اأندرويد �صنرتال: منح موقع "اأندرويد 

�صنرتال" هاتف "هواوي مايت 10 
برو" جائزة »اأف�صل اختيار �صمن 
معر�ض االلكرتونيات اال�صتهالكية 

2018 تقديرًا لكامريته الثنائية 

وتقنية "�صوبر ت�صارج" لل�صحن ال�صريع 

و�صا�صة العر�ض بحجم 6 بو�صة وتقنية 
"النطاق الديناميكي العايل". حيث 

و�صفه حمرر املوقع باأنه اأف�صل هواتف 
هواوي على االإطالق، واأف�صل الهواتف 

العاملة بنظام اأندرويد من حيث 
عمر البطارية ويغطي موقع "اأندرويد 
�صنرتال" اأخبار التكنولوجيا واالأعمال 
حول العامل، وي�صجل زيارة 47.2 زائر 

فريد �صهريًا. 

سلسلة هاتف هواوي مايت 10 
برو وواي فاي كيو 2 

تحصدان جوائز معرض االلكترونيات االستهالكية 2018

5 جهات رائدة في قطاع التقنيات االستهالكية تشيد بدور هواوي الرائد في إحداث نقلة 
نوعية في أنظمة االتصال والهواتف الذكية واإلنترنت الالسلكي
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ح�صدت هواوي جمموعة من اجلوائز 
املرموقة من جهات اإعالمية رائدة 

يف جمال التكنولوجيا �صمن معر�ض 
االلكرتونيات اال�صتهالكية 2018، 
وذلك عقب اإطالق هاتف "هواوي 

مايت 10 برو" بنجاح يف ال�صوق 
االأمريكية والك�صف عن �صل�صلة "هواوي 
واي فاي كيو 2". ونال الهاتف 4 جوائز 

بارزة مبا فيها جائزة »اأف�صل هاتف 
ذكي لعام 2017« من موقع "اأندرويد 
اأثوريتي" نظري ميزاته الفريدة وعلى 

راأ�صها معالج الذكاء اال�صطناعي 
وكامريا "اليكا" الثنائية والبطارية 

التي تدوم طوياًل. من ناحيٍة اأخرى، 
مت تكرمي اأجهزة "هواوي واي فاي كيو 
2" لتفوقها يف جمال ات�صال االنرتنت 

الال�صلكي كامل التغطية.

وفيما يلي اجلوائز اخلم�ض التي فازت 
بها هواوي يف معر�ض االلكرتونيات 

اال�صتهالكية:
اأندرويد اأثوريتي: منح موقع "اأندرويد 

اأثوريتي" هاتف "هواوي مايت 10 
برو" جائزة »اأف�صل هاتف ذكي لعام 

2017«نظري التزامه باأعلى معايري 

اجلودة. حيث اأ�صاد حمرر املوقع 
بالتطور الالفت للهاتف عامًا بعد 

عام وا�صفًا اإياه بـاجلهاز الرائد بكل 
ما للكلمة من معنى. وُي�صار اإىل اأن 

املوقع هو عبارة عن مدونة عاملية توفر 

ن�صائح قيمة واأخبار وتقييمات وغري 
ذلك من اخلدمات يف جمال الهواتف 

الذكية، ويحظى بزيارة 32.2 مليون 
زائر فريد �صهريًا.

تيك رادار: �صنف موقع "تيك 
رادار" هاتف "هواوي مايت 10 برو" 

كاأف�صل هاتف ذكي خالل معر�ض 
االلكرتونيات اال�صتهالكية م�صلطًا 
ال�صوء على مزاياه الفريدة، بدءًا 

ب�صريحة معالج "كريين 970" للذكاء 
اال�صطناعي و�صا�صة العر�ض الكاملة 

والعد�صة الثنائية االأكرب يف العامل 
بفتحة قيا�صها f/1.6، و�صواًل اإىل 

التكنولوجيا املعتمدة والرائدة عامليًا 
ل�صمان م�صتوى ال�صالمة طوال 

عملية ال�صحن. ويتخ�ص�ض موقع 
"تيك رادار" االإلكرتوين باأخبار 

وتقييمات منتجات التكنولوجيا 
وبخا�صة االأجهزة الذكية، ويحظى 

بزيارة 77.5 مليون زائر فريد 
�صهريًا.

تي 3: منحت جملة "تي 3" �صل�صلة 
"هواوي واي فاي كيو 2" اإحدى 

جوائزها لالأجهزة املف�صلة وذلك 
تكرميًا نظامها الال�صلكي الذي يغطي 

كامل املنزل ويتيح اإدخال اإعدادت 
ال�صبكة واالت�صال مبنتهى ال�صهولة. 
وتاأتي اجلائزة تكرميًا للمزايا التي 

توفرها االأجهزة للم�صتخدمني 
النهائيني من �صرعة وموثوقية يف 
االت�صال. وُتعترب "تي 3" م�صدرًا 

عامليًا الأحدث االأخبار حول االأجهزة 
وابتكارات التكنولوجيا والتقييمات 

ودالئل ال�صراء واملزايا، وحتظى بزيارة 
2.3 مليون زائر فريد �صهريًا.

اأندرويد بولي�ض: ح�صد هاتف "هواوي 
مايت 10 برو" جائزة اأف�صل جهاز 

يف معر�ض االلكرتونيات اال�صتهالكية 
2018 من موقع "اأندرويد بولي�ض" 

بف�صل معالج الذكاء اال�صطناعي 
"كريين 970" والكامريا الذكية 

ثنائية العد�صة من "اليكا" والبطارية 
التي تدوم طوياًل. كما اأ�صاد املوقع 

بالت�صميم االأنيق واالن�صيابي للجهاز 
وُيعترب املوقع من�صة عاملية الأخبار 

التكنولوجيا واالأعمال والرتفيه، 
ويحظى بزيارة 19 مليون زائر فريد 

�صهريًا.
اأندرويد �صنرتال: منح موقع "اأندرويد 

�صنرتال" هاتف "هواوي مايت 10 
برو" جائزة »اأف�صل اختيار �صمن 
معر�ض االلكرتونيات اال�صتهالكية 

2018 تقديرًا لكامريته الثنائية 

وتقنية "�صوبر ت�صارج" لل�صحن ال�صريع 

و�صا�صة العر�ض بحجم 6 بو�صة وتقنية 
"النطاق الديناميكي العايل". حيث 

و�صفه حمرر املوقع باأنه اأف�صل هواتف 
هواوي على االإطالق، واأف�صل الهواتف 

العاملة بنظام اأندرويد من حيث 
عمر البطارية ويغطي موقع "اأندرويد 
�صنرتال" اأخبار التكنولوجيا واالأعمال 
حول العامل، وي�صجل زيارة 47.2 زائر 

فريد �صهريًا. 

سلسلة هاتف هواوي مايت 10 
برو وواي فاي كيو 2 

تحصدان جوائز معرض االلكترونيات االستهالكية 2018

5 جهات رائدة في قطاع التقنيات االستهالكية تشيد بدور هواوي الرائد في إحداث نقلة 
نوعية في أنظمة االتصال والهواتف الذكية واإلنترنت الالسلكي
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بوجود �أكرث من 73 متحفًا، و11 قلعة 
يعود تاريخها �إىل �لقرون �لو�سطى، 

ف�سال عن �لعديد من �لفلل �لأ�سطورية 
�ملنت�سرة حول بحرية كومو، فاأّن زيارًة 

و�حدًة لن تكفي ل�ستك�ساف كافة 
�جلو�هر �ملحيطة بفندق جر�ند ترمييزو. 

بو�سع �ل�سيوف �أن يعودو� بالزمن مئات 

�ل�سنو�ت عرب ت�سّلق طريق حجري بني 
�لغابات يقودهم �إىل �أحد �أقدم �حل�سون 
على �سفاف بحرية كومو، وهو »كا�ستيلو 

دي فيزيو« �مل�سيَّد منذ �أو�خر �لقرن 
�حلادي ع�سر، و�لذي يبعد عن �لفندق 

15 دقيقًة فقط بال�سيارة. حيث ي�ستطيع 

�ل�سيوف �لتمتع بتجربة تذوق �لطعم 

�حلقيقي لزيت �لزيتون �لبكر �ملمتاز 
�إىل جانب �أطباق �سغرية من �ملقبالت 

�ملتنوعة، فيما يزورون مع�سرة زيت 
قدمية وب�ستان زيتون تقليدي على �سفح 
�لتل خالل نزهة من �لعمر على �سفاف 

بحرية فارينا �ملهيبة. 
�أما �ل�سغف �لكبري ب�سناعة �حلرير 

فله جذوٌر قدمية يف كومو، وهو يتجلى 
بو�سوح يف متحف �حلرير �لتثقيفي 

�لذي يحوي جمموعاٍت وعرو�سًا لآلت، 
و�أغر��ض، وم�ستند�ت، وعّينات و�أدو�ت 

ت�سهد على �أجماد �ملا�سي يف �سناعة 
�لأقم�سة بحيث �أّن كومو ُتلّقب �ليوم بـ 
ف �إىل �سناعة  »مدينة �حلرير«. َتَعرَّ

هذ� �لقما�ض �لثمني من خالل رحلة عرب 
كافة �ملر�حل �لدقيقة لإنتاج �حلرير، 
بدءً� من �لغزل مرورً� بال�سبغ و�سوًل 

�إىل �لطباعة. ويف بيالجيو، مقابل فندق 
جر�ند ترمييزو، يتو�جد متحف �لأدو�ت 

�ملالحية �لذي يحت�سن قطعًا وحتفًا 
تاريخية، على غر�ر تل�سكوبات م�سنوعة 

يف معامل بالبندقية وهي تعود �إىل �لقرن 
�لثامن ع�سر، وبو�سالت و�ساعات �سم�سية 

من حقبات زمنية خمتلفة، ناهيك عن 
�سل�سلة من �لكرونومرت�ت �لبحرية، 

وجم�سمات �لكرة �لأر�سية من �لنحا�ض 
بالإ�سافة �إىل قبة فلكية �ساحرة. فقد 

ُجِمَعت هذه �لقطع �لنادرة طو�ل �أكرث من 
50 عامًا، حتى �أّن عمر بع�سها ي�سل على 

مئات �ل�سنو�ت. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أّن 
�ل�سّيد �لذي َجَمَع �لت�سكيلة هو من ُي�سِرف 

�سخ�سيًا على �جلولت �لتعريفية د�خل 
�ملتحف.

�أما م�سرح كومو )تياترو �سو�سيايل 
دي كومو(، مّت ت�سييده على �أر�ض كان 

ي�سغلها �أ�ساًل ح�سن »كا�ستيلو ديال توري 
روتوند�«. �سحيح �أّن جيو�سيبي كوزي هو 

�مل�سّمم �لأ�سلي مل�سرح �لأوبر� يف كومو 
عام 1811، �إل �أّن كوكبًة من �ملهند�سني 
�ملعماريني �لإيطاليني �لالمعني �ساركو� 
يف �لتعديالت وعمليات �إعادة �لرتميم 

عرب �لزمن. 
ويف جو�ر فندق جر�ند ترمييزو، تقع 

فيال كارلوتا �لتي ُتعترَب �لأ�سهر يف بحرية 
كومو. فهي ت�سّع جماًل بدءً� من حد�ئقها 

�لغّناء �لتي مّرت عليها مئات �ل�سنو�ت، 
مرورً� بلوحاتها ومنحوتاتها، و�سوًل 

�إىل �لأن�سجة �ملزد�نة بالر�سوم و�ملعّلقة 

على جدر�نها. ت�ست�سيف فيال كارلوتا 
عددً� كبريً� من �لفعاليات �لثقافية 

و�ملهرجانات، على غر�ر مهرجان بحرية 
كومو. وتتخلل �ملهرجان �لذي يقام بني 

يوليو و�سبتمرب فعاليات فنية وثقافية 
عديدة، بدءً� من �لحتفال مبرور 120 

�سنًة على وفاة �ملوؤلف �ملو�سيقي وعازف 
�لبيانو �لأملاين �ل�سهري يوهان�ض بر�م�ض 
�إحياًء لذكرى �إقامته يف �لفيال، و�سوًل 

�إىل �لغرفة �لرخامية حيث �سيقّدم 
كري�ستيان ليوتا، عازف �لبيانو �ل�ساب 
�لذي ولد يف كومو و�لذي حقق �سهرًة 
عامليًة، �جلزء �لثاين من مقطوعات 

�سوناتا �لبيانو �لـ 32 للودفيج فان 
بيتهوفن. 

وحر�سًا منه على تزويد �سيوفه بخيار�ت 
�أو�سع من �مل�ساكن �لتاريخية �ملبهرة، 

قام فندق جر�ند ترمييزو باإ�سافة 
فيال �سول كابياتي �لتي يعود تاريخها 

�إىل �لقرن �لثامن ع�سر و�لتي كانت 
�مل�سكن �لتاريخي لدوقات �سريبيلوين، 

بهند�ستها �ملعمارية �مل�سممة على طر�ز 
فن �لباروك وديكورها �لأّخاذ يف �ستى 

�أرجاء خمّططها �لف�سيح �ملوؤلف من 
ثالثة طو�بق. جتدر �لإ�سارة �إىل �أّن 

هذه �لوجهة �لتي كانت �ملنزل �ل�سيفي 
ل للدوق غابريو �سريبيلوين يف  �ملف�سّ

�أو�خر �لقرن �لثامن ع�سر، ت�سّم غرفًا 
مزد�نة بلوحات ج�سية، وزخارف �ستوكو، 

وحد�ئق �سا�سعة رحبة م�سممة باأ�سلوب 
يحاكي فن �لأر�بي�سك، وم�ساريع زرقاء 

جميلة، وها قد غدت جاهزة �ليوم 
ل�ستقبال �ل�سيوف باحلفاوة نف�سها كما 

يف �لقرون �لغابرة.

فندق جراند تريميزو
تجربة ال غنى لك عنها 

منذ أن فتح فندق جراند تريميزو أبوابه عام 1910، غدا نقطة جذب للفنانين والكّتاب المشهورين، 
فلطالما استمّد الكثيرون إلهامهم من تاريخه العريق وطبيعته الساحرة. وسرعان ما أضحى هذا 

الفندق وجهًة أساسية للنخبة الدولية المسافرة على طول الطريق الساحر أثناء جوالت السباقات 
الكبرى األوروبية في أوائل القرن العشرين. 
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بوجود �أكرث من 73 متحفًا، و11 قلعة 
يعود تاريخها �إىل �لقرون �لو�سطى، 

ف�سال عن �لعديد من �لفلل �لأ�سطورية 
�ملنت�سرة حول بحرية كومو، فاأّن زيارًة 

و�حدًة لن تكفي ل�ستك�ساف كافة 
�جلو�هر �ملحيطة بفندق جر�ند ترمييزو. 

بو�سع �ل�سيوف �أن يعودو� بالزمن مئات 

�ل�سنو�ت عرب ت�سّلق طريق حجري بني 
�لغابات يقودهم �إىل �أحد �أقدم �حل�سون 
على �سفاف بحرية كومو، وهو »كا�ستيلو 

دي فيزيو« �مل�سيَّد منذ �أو�خر �لقرن 
�حلادي ع�سر، و�لذي يبعد عن �لفندق 

15 دقيقًة فقط بال�سيارة. حيث ي�ستطيع 

�ل�سيوف �لتمتع بتجربة تذوق �لطعم 

�حلقيقي لزيت �لزيتون �لبكر �ملمتاز 
�إىل جانب �أطباق �سغرية من �ملقبالت 

�ملتنوعة، فيما يزورون مع�سرة زيت 
قدمية وب�ستان زيتون تقليدي على �سفح 
�لتل خالل نزهة من �لعمر على �سفاف 

بحرية فارينا �ملهيبة. 
�أما �ل�سغف �لكبري ب�سناعة �حلرير 

فله جذوٌر قدمية يف كومو، وهو يتجلى 
بو�سوح يف متحف �حلرير �لتثقيفي 

�لذي يحوي جمموعاٍت وعرو�سًا لآلت، 
و�أغر��ض، وم�ستند�ت، وعّينات و�أدو�ت 

ت�سهد على �أجماد �ملا�سي يف �سناعة 
�لأقم�سة بحيث �أّن كومو ُتلّقب �ليوم بـ 
ف �إىل �سناعة  »مدينة �حلرير«. َتَعرَّ

هذ� �لقما�ض �لثمني من خالل رحلة عرب 
كافة �ملر�حل �لدقيقة لإنتاج �حلرير، 
بدءً� من �لغزل مرورً� بال�سبغ و�سوًل 

�إىل �لطباعة. ويف بيالجيو، مقابل فندق 
جر�ند ترمييزو، يتو�جد متحف �لأدو�ت 

�ملالحية �لذي يحت�سن قطعًا وحتفًا 
تاريخية، على غر�ر تل�سكوبات م�سنوعة 

يف معامل بالبندقية وهي تعود �إىل �لقرن 
�لثامن ع�سر، وبو�سالت و�ساعات �سم�سية 

من حقبات زمنية خمتلفة، ناهيك عن 
�سل�سلة من �لكرونومرت�ت �لبحرية، 

وجم�سمات �لكرة �لأر�سية من �لنحا�ض 
بالإ�سافة �إىل قبة فلكية �ساحرة. فقد 

ُجِمَعت هذه �لقطع �لنادرة طو�ل �أكرث من 
50 عامًا، حتى �أّن عمر بع�سها ي�سل على 

مئات �ل�سنو�ت. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أّن 
�ل�سّيد �لذي َجَمَع �لت�سكيلة هو من ُي�سِرف 

�سخ�سيًا على �جلولت �لتعريفية د�خل 
�ملتحف.

�أما م�سرح كومو )تياترو �سو�سيايل 
دي كومو(، مّت ت�سييده على �أر�ض كان 

ي�سغلها �أ�ساًل ح�سن »كا�ستيلو ديال توري 
روتوند�«. �سحيح �أّن جيو�سيبي كوزي هو 

�مل�سّمم �لأ�سلي مل�سرح �لأوبر� يف كومو 
عام 1811، �إل �أّن كوكبًة من �ملهند�سني 
�ملعماريني �لإيطاليني �لالمعني �ساركو� 
يف �لتعديالت وعمليات �إعادة �لرتميم 

عرب �لزمن. 
ويف جو�ر فندق جر�ند ترمييزو، تقع 

فيال كارلوتا �لتي ُتعترَب �لأ�سهر يف بحرية 
كومو. فهي ت�سّع جماًل بدءً� من حد�ئقها 

�لغّناء �لتي مّرت عليها مئات �ل�سنو�ت، 
مرورً� بلوحاتها ومنحوتاتها، و�سوًل 

�إىل �لأن�سجة �ملزد�نة بالر�سوم و�ملعّلقة 

على جدر�نها. ت�ست�سيف فيال كارلوتا 
عددً� كبريً� من �لفعاليات �لثقافية 
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الفندق وجهًة أساسية للنخبة الدولية المسافرة على طول الطريق الساحر أثناء جوالت السباقات 
الكبرى األوروبية في أوائل القرن العشرين. 
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اأ�صبحت اأنظمة الذكاء اال�صطناعي 
العاطفي متطورة على نحو كبري مما 

دفع موؤ�ص�صة جارترن اإىل درجة اأنه 
�صيكون باإمكان االأجهزة ال�صخ�صية 

التعرف على حالة م�صتخدميها 
العاطفية اأكرث من اأفراد عائالتهم. 

واأ�صحت عنا�صر الذكاء اال�صطناعي 
جزءًا حموريًا من �صاأنه اأن يجعلنا نعيد 
النظر يف الطريقة التي نتعامل فيها مع 

اأجهزتنا ال�صخ�صية.
»ت�صمح اأنظمة الذكاء اال�صطناعي 

العاطفي وتقنيات احلو�صبة الوجدانية 
للتطبيقات اليومية اأن بالتعرف على 
مزاج النا�س وحالتهم العاطفية واأن 

حتللها وتتجاوب معها، بغية توفري 
جتربة اأف�صل واأكرث خ�صو�صية 

للم�صتخدم.« وفقًا ملا قالته روبريتا 
كوزا، مديرة االأبحاث يف جارترن، 

والتي اأردفت بالقول: »اإذا ما كانت 
ال�صركات امل�صّنعة تود اأن حتظى 

باهتمام امل�صتخدمني فالبّد لها اأن 
تدمج الذكاء اال�صطناعي يف كافة 

االأجهزة التي توّفرها اأو اأنها �صتتعر�س 
للتهمي�س«.

ما يدفع املوجة احلالية من اأنظمة 
الذكاء اال�صطناعي العاطفي هو 

االنت�صار الكبري لتطبيقات امل�صاعد 

ال�صخ�صي الرقمي VPAs وغريها 
من التقنيات التحاورية املعتمدة على 

الذكاء اال�صطناعي. ومن املنتظر 
اأن ت�صهد املوجة التالية دورًا اأكرب 
لتقنيات الذكاء اال�صطناعي التي 

�صتوفر جتارب غنية مل�صتخدمي 
عدد من التطبيقات مثل برجميات 

التعليم، واألعاب الفيديو، وبرجميات 
الت�صخي�س، واالأداء ال�صحي 

والريا�صي، وال�صيارات ذاتية القيادة.
واأ�صافت كوزا: »هناك عدد من 

املنتجات قيد التجريب واأخرى جاهزة 
لل�صوق تزخر مبزايا التعرف على 
امل�صاق العاطفي من خالل حتليل 

البيانات الناجتة عن تعابري الوجه، 
وحدة ال�صوت، وال�صلوك والتي من 
�صاأنها اأن ترفع �صوية التجربة التي 
يح�صل عليها امل�صتخدم«. وقالت: 

»اإىل جانب الهواتف ال�صخ�صية 
واملنازل الذكية، �صتعمل االأجهزة 

القابلة لالرتداء وال�صيارات املرتبطة 
بال�صبكة على جمع وحتليل بيانات 

احلالة العاطفية للم�صتخدم من خالل 
ال�صور اأو ال�صوت اأو امل�صت�صعرات 

املختلفة وبالتايل �صتعمل هذه االأجهزة 
على جمع البيانات ال�صلوكية والتكيف 
معها للتجاوب مع مايريده اأو يحتاجه 

امل�صتخدم«.
بحلول العام 2021 �صيكون 10 باملائة 

من م�صتخدمي االأجهزة القابلة 
لالرتداء قد غريوا من اأ�صلوب 

حياتهم، وبالتايل رفع معدل اأعمارهم 
حوايل �صتة اأ�صهر. بينما تتطور 

اأنظمة الذكاء اال�صطناعي العاطفي، 
�صيكون هناك �صوق كبرية لالأجهزة 
املتخ�ص�صة مثل اأ�صاور اليد الطبية 

الذكية التي من �صاأنها اأن تكت�صف 
موؤ�صرات احلاالت ال�صحية اخلطرية 
واأن ت�صكل اأداًة لالإنذار املبّكر. كما اأن 
هناك تطبيقات متخ�ص�صة بخدمات 
الت�صخي�س والعالج قيد التطوير من 

�صاأنها اأن ت�صاعد على التعرف على 
حاالت االكتئاب، اأو م�صاعدة االأطفال 

الذين يعانون من مر�س التوّحد.
بحلول العام 2020، �صتعمل 60 باملائة 

من ال�صركات امل�صّنعة لالأجهزة 
ال�صخ�صية على اال�صتعانة بخدمات 
الذكاء اال�صطناعي عرب احلو�صبة 

ال�صحابية لتعزيز خ�صائ�س اأجهزتهم 
واخلدمات التي تقدمها.

توّفر تقنيات الذكاء اال�صطناعي عرب 
احلو�صبة ال�صحابية جتارب متميزة 
للم�صتخدمني من خالل العديد من 

االأجهزة املت�صلة بال�صحابة. وبات ما 

توفره ال�صركات الكربى مثل جوجل، 
ومايكرو�صوفت، واأمازون، وتين�صنت، 

وبايدو، واآي بي اإم، من حلول �صحابية 
حتظى بانت�صار وا�صع نظرًا ملزاياها 
املرتبطة باالأ�صعار، و�صهولة الدمج، 

وماتوفره من اإمكانيات تتيح ت�صميم 
خدمات معقدة. ولرمبا كان العامل 
الرئي�صي الذي بات يدفع ال�صركات 
لتبني خدمات الذكاء اال�صطناعي 
يف ال�صحابة هو التزايد امل�صطرد 

ال�صتخدام تطبيقات امل�صاعد 
ال�صخ�صي الرقمي وتقنيات حماكاة 

اللغة الطبيعية.
بحلول العام 2022، �صتتيح تقنيات 

حماية البيانات، التي تعتمد على تعّلم 
االآالت واملعطيات احليوية و�صلوك 

امل�صتخدم، خف�س االعتماد على 
كلمات ال�صر اإىل اأقل من 10 باملائة من 

جمموع حاالت الولوج االإلكرتوين.
مل تعد طريقة الولوج اإىل االأجهزة 

ال�صخ�صية عرب ا�صتخدام كلمات ال�صر 
التقليدية الب�صيطة عملّية. كما اأن اأكرث 
اأ�صاليب الولوج اعتمادًا على املعطيات 
احليوية – مثل ب�صمة االإ�صبع – باتت 
حتقق ن�صب جناح التتجاوز 75 باملائة 

ب�صبب تاأثرها بعوامل مثل جتّمع الغبار 
والتعّرق.

الذكاء االصطناعي
يغير القواعد لكل ما 

نستخدمه في حياتنا 
بحلول العام 2021 سيكون 10 بالمائة من مستخدمي األجهزة 

القابلة لالرتداء قد غيروا من أسلوب حياتهم.
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 “�إن�ستاكال�س.كوم”، تعد من �أحدث 
�البتكار�ت يف جمال �لتعليم، تربط 

�ملتعلمني مبن فيهم طالب �ملد�ر�س مع 
مدر�سني ومدربني متخ�س�سني، وعلى 

درجة عالية من �لكفاءة و�خلربة، 
مل�ساعدة �ملتعلمني و�لطالب يف خمتلف 

�لتخ�س�سات، عرب  جل�سات تفاعلية 
مرئية وم�سموعة، من خالل �الأجهزة 

�لذكية.
وتوفر خدمات �إن�ستاكال�س.كوم، 

�ملتاحة عرب �ملوقع �الإلكرتوين 
و�لتطبيقات �لذكية، دعمًا تعليميًا 

متخ�س�سًا جلميع �مل�ستويات �لتعليمية 
من �ملدر�سة �إىل �جلامعة، وما بعد 

�جلامعة، للكبار و�ل�سغار عرب درو�س 
جماعية �أو فردية. 

وتعمل من�سة �إن�ستاكال�س.كوم 
�الإلكرتونية �ملتخ�س�سة من خالل 

بنيتها �لتقنية �ملتطورة، على توفري 
حلول جذرية للتحديات �ملتعلقة 

بالتح�سيل �لعلمي ، �لتي تو�جه 
�ملتعلمني و�ملعلمني على حٍد �سو�ء، �إذ ال 
يحتاج �أي منهم ملغادرة �ملنزل لتحقيق 
متطلباتهم �لتعليمية، فمن خالل هذه 
�لعملية ميكن ملن�سة �إن�ستاكال�س.كوم 

حتديد �حتياجات كل طالب وتوفري 
�ملدر�س �ملتخ�س�س الإعطائه �لدر�س 
�لذي يحتاجه، من �أي مكان ويف �أي 

وقت، وبتكلفة معقولة جدً�، �سو�ء يف 
�ملناهج �ملدر�سية، �أو �الأكادميية �أو تعلم 

�للغات وغريها من �لعلوم و�ملهار�ت.
مت تاأ�سي�س و�إطالق من�سة 

�إن�ستاكال�س.كوم من خالل فر��س 
�جلرماين من مدينة دبي بهدف 

حتويل طريقة �لتعليم و�لتعلم �لتقليدية 
�إىل �لتعليم �الإلكرتوين عرب �الأجهزة 

�لذكية، وخلق من�سة تعليمية �لكرتونية 
تتيح لطالبي �لعلم، �لتعلم و�لرتقي بكل 

�سهولة و�أمان.
تتطلع من�سة �إن�ستاكال�س.كوم، خالل 

�ملرحلة �ملتقدمة من �إطالقها، الإدخال 
�أحدث تكنولوجيا يتم ��ستخد�مها 

يف �لوقت �حلا�سر، وهي �لذكاء 
�الإ�سطناعي، لتكون بذلك �أول من�سة 
تعليمية يف �لعامل تدرج هذه �خلا�سية 

يف نطاق �أعمالها، حيث �ستقوم 
تكنولوجيا �لذكاء �ال�سطناعي بالربط 

بني �ملتعلمني مبن فيهم طالب �ملد�ر�س 
مع �ملعلمني و�ملدر�سني بناء على 

معطيات برجمية عالية �لدقة و�لذكاء، 
لتتمكن �إن�ستاكال�س.كوم من �مل�ساهمة 
يف دعم خمتلف �لفئات �لعمرة ملو�كبة 

�أحدث �لتطور�ت �لعلمية
وبهذه �ملنا�سبة، قال فر��س �جلرماين، 
�ل�سريك �ملوؤ�س�س يف �ن�ستاكال�س.كوم: 

“�أدركنا �حلاجة ال�ستخد�م �لتكنولوجيا 

�ملبتكرة لتقدمي حلول ثورية للتحديات 
�ملتز�يدة �لتي يو�جهها بني �ملتعلمني 

مبن فيهم طالب �ملد�ر�س مع 
�ملعلمني و�ملدر�سني و�أولياء �الأمور يف 

حماوالتهم للتو��سل ب�سكل جيد وفعال 
، ومن �أهم �لتحديات و�ل�سعوبات 

�لتي يعمل �ن�ستاكال�س.كوم على حلها، 
�ملخاوف �ملتعلقة ب�سالمة �ملتعلمني، 

و�ل�سعوبة يف حتديد معلمني ذوي 
كفاءة، و�لتحديات �جلغر�فية �ملتمثلة 

يف �سعوبة �لو�سول �ىل �ملر�كز 
�لتعليمية، و�همها �لتكاليف �ملرتفعة 

�لتي ال ي�ستطيع معظم �لنا�س حتملها”.
وعربَّ �جلرماين عن فخره �لكبري 

باإمكانية توفري �ن�ستاكال�س.كوم حلواًل 
للتحديات �لتي يو�جهها �ملتعلمون 

إطالق أول منصة 
للتعليم اإللكتروني

تعمل بخاصية الذكاء 
االصطناعي في المنطقة 

متاشياً مع التوجه العالمي لتطوير التقنيات واستخدامات الذكاء الصناعي، انطلقت إنستاكالس.
كوم، لتكون منصة واحدة يمكن من خاللها ان يحصل المتعلمون والطالب على كل الدعم 

األكاديمي المطلوب سواء في مجال التعليم في مختلف مراحله وتعلم اللغات وغيرها من 
المهارات، وصقل المواهب الفنية مثل العزف والرسم، من أجل الحصول على أفضل النتائج 

األكاديمية المرجوة.
خاص Entrepreneur العربية

 المواد الدراسية التي يمكن للطالب الوصول إليها 
عبر المنصة: الرياضيات، الكيمياء، التاريخ، وعلم 

األحياء ودروس خاصة بالغات، مثل اإلنجليزية 
والعربية والصينية واإلسبانية والفرنسية واأللمانية، 

إضافة الى المواد الجامعية والمهنية مثل 
التفاضل والتكامل والجبر، وكتابة المقاالت باللغة 

اإلنجليزية والتحرير، المعلومات، والمحاسبة، 
واالقتصاد، باإلضافة إلى مواضيع فنية وإبداعية
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 “�إن�ستاكال�س.كوم”، تعد من �أحدث 
�البتكار�ت يف جمال �لتعليم، تربط 

�ملتعلمني مبن فيهم طالب �ملد�ر�س مع 
مدر�سني ومدربني متخ�س�سني، وعلى 

درجة عالية من �لكفاءة و�خلربة، 
مل�ساعدة �ملتعلمني و�لطالب يف خمتلف 

�لتخ�س�سات، عرب  جل�سات تفاعلية 
مرئية وم�سموعة، من خالل �الأجهزة 

�لذكية.
وتوفر خدمات �إن�ستاكال�س.كوم، 

�ملتاحة عرب �ملوقع �الإلكرتوين 
و�لتطبيقات �لذكية، دعمًا تعليميًا 

متخ�س�سًا جلميع �مل�ستويات �لتعليمية 
من �ملدر�سة �إىل �جلامعة، وما بعد 

�جلامعة، للكبار و�ل�سغار عرب درو�س 
جماعية �أو فردية. 

وتعمل من�سة �إن�ستاكال�س.كوم 
�الإلكرتونية �ملتخ�س�سة من خالل 

بنيتها �لتقنية �ملتطورة، على توفري 
حلول جذرية للتحديات �ملتعلقة 

بالتح�سيل �لعلمي ، �لتي تو�جه 
�ملتعلمني و�ملعلمني على حٍد �سو�ء، �إذ ال 
يحتاج �أي منهم ملغادرة �ملنزل لتحقيق 
متطلباتهم �لتعليمية، فمن خالل هذه 
�لعملية ميكن ملن�سة �إن�ستاكال�س.كوم 

حتديد �حتياجات كل طالب وتوفري 
�ملدر�س �ملتخ�س�س الإعطائه �لدر�س 
�لذي يحتاجه، من �أي مكان ويف �أي 

وقت، وبتكلفة معقولة جدً�، �سو�ء يف 
�ملناهج �ملدر�سية، �أو �الأكادميية �أو تعلم 

�للغات وغريها من �لعلوم و�ملهار�ت.
مت تاأ�سي�س و�إطالق من�سة 

�إن�ستاكال�س.كوم من خالل فر��س 
�جلرماين من مدينة دبي بهدف 

حتويل طريقة �لتعليم و�لتعلم �لتقليدية 
�إىل �لتعليم �الإلكرتوين عرب �الأجهزة 

�لذكية، وخلق من�سة تعليمية �لكرتونية 
تتيح لطالبي �لعلم، �لتعلم و�لرتقي بكل 

�سهولة و�أمان.
تتطلع من�سة �إن�ستاكال�س.كوم، خالل 

�ملرحلة �ملتقدمة من �إطالقها، الإدخال 
�أحدث تكنولوجيا يتم ��ستخد�مها 

يف �لوقت �حلا�سر، وهي �لذكاء 
�الإ�سطناعي، لتكون بذلك �أول من�سة 
تعليمية يف �لعامل تدرج هذه �خلا�سية 

يف نطاق �أعمالها، حيث �ستقوم 
تكنولوجيا �لذكاء �ال�سطناعي بالربط 

بني �ملتعلمني مبن فيهم طالب �ملد�ر�س 
مع �ملعلمني و�ملدر�سني بناء على 

معطيات برجمية عالية �لدقة و�لذكاء، 
لتتمكن �إن�ستاكال�س.كوم من �مل�ساهمة 
يف دعم خمتلف �لفئات �لعمرة ملو�كبة 

�أحدث �لتطور�ت �لعلمية
وبهذه �ملنا�سبة، قال فر��س �جلرماين، 
�ل�سريك �ملوؤ�س�س يف �ن�ستاكال�س.كوم: 

“�أدركنا �حلاجة ال�ستخد�م �لتكنولوجيا 

�ملبتكرة لتقدمي حلول ثورية للتحديات 
�ملتز�يدة �لتي يو�جهها بني �ملتعلمني 

مبن فيهم طالب �ملد�ر�س مع 
�ملعلمني و�ملدر�سني و�أولياء �الأمور يف 

حماوالتهم للتو��سل ب�سكل جيد وفعال 
، ومن �أهم �لتحديات و�ل�سعوبات 

�لتي يعمل �ن�ستاكال�س.كوم على حلها، 
�ملخاوف �ملتعلقة ب�سالمة �ملتعلمني، 

و�ل�سعوبة يف حتديد معلمني ذوي 
كفاءة، و�لتحديات �جلغر�فية �ملتمثلة 

يف �سعوبة �لو�سول �ىل �ملر�كز 
�لتعليمية، و�همها �لتكاليف �ملرتفعة 

�لتي ال ي�ستطيع معظم �لنا�س حتملها”.
وعربَّ �جلرماين عن فخره �لكبري 

باإمكانية توفري �ن�ستاكال�س.كوم حلواًل 
للتحديات �لتي يو�جهها �ملتعلمون 

إطالق أول منصة 
للتعليم اإللكتروني

تعمل بخاصية الذكاء 
االصطناعي في المنطقة 

متاشياً مع التوجه العالمي لتطوير التقنيات واستخدامات الذكاء الصناعي، انطلقت إنستاكالس.
كوم، لتكون منصة واحدة يمكن من خاللها ان يحصل المتعلمون والطالب على كل الدعم 

األكاديمي المطلوب سواء في مجال التعليم في مختلف مراحله وتعلم اللغات وغيرها من 
المهارات، وصقل المواهب الفنية مثل العزف والرسم، من أجل الحصول على أفضل النتائج 

األكاديمية المرجوة.
خاص Entrepreneur العربية

 المواد الدراسية التي يمكن للطالب الوصول إليها 
عبر المنصة: الرياضيات، الكيمياء، التاريخ، وعلم 

األحياء ودروس خاصة بالغات، مثل اإلنجليزية 
والعربية والصينية واإلسبانية والفرنسية واأللمانية، 

إضافة الى المواد الجامعية والمهنية مثل 
التفاضل والتكامل والجبر، وكتابة المقاالت باللغة 

اإلنجليزية والتحرير، المعلومات، والمحاسبة، 
واالقتصاد، باإلضافة إلى مواضيع فنية وإبداعية
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و�ملعلمون و�الأهايل، ولهذ� نعترب �أن 
�أولوياتنا هي تقدمي خدمة عالية 

�جلودة، وباأ�سعار معقولة عرب من�سة 
�إلكرتونية تت�سم ب�سهولة �ال�ستخد�م 
و�لتطور، وبهذه �لطريقة، ميكننا �ن 
نقدم كل �مل�ساعدة �لالزمة للطالبي 

�لعلم يف �أي مو�سوع من �ملو��سيع 
�لتعليمية �لتي يحتاجون �إليها”.

و�أ�ساف �أنه ميكن للمتعلمني و�لطالب 
�ملتو�جدين على من�سة �ن�ستاكال�س.

كوم �حل�سول على �لدرو�س �لتي 
يحتاجونها عرب ��ستخد�م �أجهزتهم 

�لذكية �و �للوحية، و�سيتمكنون 
كذلك من مر�جعة جميع جل�ساتهم 

�لتعليمية من خالل نف�س �ملن�سة، 
حيث تتميز بخا�سية ت�سجيل �لدرو�س 
ملدة ت�سل �ىل �أ�سبوعني، �إ�سافة �ىل 

توفري ن�سخة من �ملالحظات �لتي 
مت مناق�ستها عرب �ل�سبورة �لرقمية 

�لظاهرة للطرفني.
و�أ�سار فر��س �جلرماين �إىل �أن هذه 

�خلدمة جمموعة و��سعة من �ملو��سيع 
�لتعليمية، مبا يف ذلك �ملناهج 

�ملدر�سية، و�ملهنية، و�جلامعية، 

و�للغات. وتتما�سى هذه �ملناهج مع 
جمموعة و��سعة من �ملناهج �ملحلية 

و�لدولية، حيث ينتهز �ن�ستاكال�س.كوم 
كل �لفر�س �ملتوفرة لتعزيز �ملعرفة 

لدى طالبي �لعلم مبناهجهم ومتكينهم 
من �لو�سول �إىل �الأدو�ت �لتعليمية 

�حلديثة.
و�أو�سح �أن من �ملو�د �لدر��سية �لتي 

ميكن للطالب �لو�سول �إليها عرب 
�ملن�سة: �لريا�سيات، �لكيمياء، 

�لتاريخ، وعلم �الأحياء ودرو�س خا�سة 
بالغات، مثل �الإجنليزية و�لعربية 
و�ل�سينية و�الإ�سبانية و�لفرن�سية 

و�الأملانية، �إ�سافة �ىل �ملو�د �جلامعية 
و�ملهنية مثل �لتفا�سل و�لتكامل 
و�جلرب، وكتابة �ملقاالت باللغة 

�الإجنليزية و�لتحرير، �ملعلومات، 
و�ملحا�سبة، و�القت�ساد، باالإ�سافة �إىل 

مو��سيع فنية و�إبد�عية ومع وجود دعم 
من �خلرب�ء �لذين مت �نتقائهم بعناية، 

ميكن �ملتعلمني و�لطالب حتقيق 
�أهد�فهم �الأكادميية بنجاح، يف حني 
ميكن للبالغني تعزيز �آفاقهم �ملهنية 

من خالل �لدرو�س �ملتخ�س�سة.
وميكن للطالب و�أولياء �الأمور و�ملعلمني 

�ال�سرت�ك يف �ملن�سة بغ�سون دقائق 

من خالل زيارة �ملوقع �الإلكرتوين: 
instaclass.com. ولتوفري ر�حة 

�إ�سافية ميكنهم حتميل تطبيق 
�ن�ستاكال�س.كوم من جوجل بالي �و 

متجر �آبل. 
ومع تز�يد �لطلب على �خلدمات 

�لتعليمية �لتي توفرها من�سة 
�ن�ستاكال�س.كوم و�لتاأثري �الإيجابي 

�لكبري �لذي �سترتكه على �لعملية 
�لتعليمية يف �ملنطقة فاإن موؤ�س�سي 

ن�ستاكال�س.كوم  يتطلعون �إىل �لتو�سع 
�إىل مناطق �أخرى يف �مل�ستقبل �لقريب 

جد�.

 يمكن للطالب وأولياء األمور 
والمعلمين االشتراك في 

المنصة بغضون دقائق من 
خالل زيارة الموقع اإللكتروني: 

instaclass.com. ولتوفير راحة 

إضافية يمكنهم تحميل 
تطبيق انستاكالس.كوم من 

جوجل بالي او متجر آبل. 
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و�ملعلمون و�الأهايل، ولهذ� نعترب �أن 
�أولوياتنا هي تقدمي خدمة عالية 

�جلودة، وباأ�سعار معقولة عرب من�سة 
�إلكرتونية تت�سم ب�سهولة �ال�ستخد�م 
و�لتطور، وبهذه �لطريقة، ميكننا �ن 
نقدم كل �مل�ساعدة �لالزمة للطالبي 

�لعلم يف �أي مو�سوع من �ملو��سيع 
�لتعليمية �لتي يحتاجون �إليها”.

و�أ�ساف �أنه ميكن للمتعلمني و�لطالب 
�ملتو�جدين على من�سة �ن�ستاكال�س.

كوم �حل�سول على �لدرو�س �لتي 
يحتاجونها عرب ��ستخد�م �أجهزتهم 

�لذكية �و �للوحية، و�سيتمكنون 
كذلك من مر�جعة جميع جل�ساتهم 

�لتعليمية من خالل نف�س �ملن�سة، 
حيث تتميز بخا�سية ت�سجيل �لدرو�س 
ملدة ت�سل �ىل �أ�سبوعني، �إ�سافة �ىل 

توفري ن�سخة من �ملالحظات �لتي 
مت مناق�ستها عرب �ل�سبورة �لرقمية 

�لظاهرة للطرفني.
و�أ�سار فر��س �جلرماين �إىل �أن هذه 

�خلدمة جمموعة و��سعة من �ملو��سيع 
�لتعليمية، مبا يف ذلك �ملناهج 

�ملدر�سية، و�ملهنية، و�جلامعية، 

و�للغات. وتتما�سى هذه �ملناهج مع 
جمموعة و��سعة من �ملناهج �ملحلية 

و�لدولية، حيث ينتهز �ن�ستاكال�س.كوم 
كل �لفر�س �ملتوفرة لتعزيز �ملعرفة 

لدى طالبي �لعلم مبناهجهم ومتكينهم 
من �لو�سول �إىل �الأدو�ت �لتعليمية 

�حلديثة.
و�أو�سح �أن من �ملو�د �لدر��سية �لتي 

ميكن للطالب �لو�سول �إليها عرب 
�ملن�سة: �لريا�سيات، �لكيمياء، 

�لتاريخ، وعلم �الأحياء ودرو�س خا�سة 
بالغات، مثل �الإجنليزية و�لعربية 
و�ل�سينية و�الإ�سبانية و�لفرن�سية 

و�الأملانية، �إ�سافة �ىل �ملو�د �جلامعية 
و�ملهنية مثل �لتفا�سل و�لتكامل 
و�جلرب، وكتابة �ملقاالت باللغة 

�الإجنليزية و�لتحرير، �ملعلومات، 
و�ملحا�سبة، و�القت�ساد، باالإ�سافة �إىل 

مو��سيع فنية و�إبد�عية ومع وجود دعم 
من �خلرب�ء �لذين مت �نتقائهم بعناية، 

ميكن �ملتعلمني و�لطالب حتقيق 
�أهد�فهم �الأكادميية بنجاح، يف حني 
ميكن للبالغني تعزيز �آفاقهم �ملهنية 

من خالل �لدرو�س �ملتخ�س�سة.
وميكن للطالب و�أولياء �الأمور و�ملعلمني 

�ال�سرت�ك يف �ملن�سة بغ�سون دقائق 

من خالل زيارة �ملوقع �الإلكرتوين: 
instaclass.com. ولتوفري ر�حة 

�إ�سافية ميكنهم حتميل تطبيق 
�ن�ستاكال�س.كوم من جوجل بالي �و 

متجر �آبل. 
ومع تز�يد �لطلب على �خلدمات 

�لتعليمية �لتي توفرها من�سة 
�ن�ستاكال�س.كوم و�لتاأثري �الإيجابي 

�لكبري �لذي �سترتكه على �لعملية 
�لتعليمية يف �ملنطقة فاإن موؤ�س�سي 

ن�ستاكال�س.كوم  يتطلعون �إىل �لتو�سع 
�إىل مناطق �أخرى يف �مل�ستقبل �لقريب 

جد�.

 يمكن للطالب وأولياء األمور 
والمعلمين االشتراك في 

المنصة بغضون دقائق من 
خالل زيارة الموقع اإللكتروني: 

instaclass.com. ولتوفير راحة 

إضافية يمكنهم تحميل 
تطبيق انستاكالس.كوم من 

جوجل بالي او متجر آبل. 

17-19 April 2018
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األداء- محّرك قوي 
وفّعال معّزز عبر نظام 

نقل حركة جديد من 10 
سرعات

يتاأّلق �أد�ء كاديالك �إ�سكاليد عرب 
�ملحّرك �لقوي و�لفّعال V-8 �سعة 6.2 

ليرت، و�لقادر على توليد قوة موّثقة من 
جمعية مهند�سي �ل�سيار�ت تبلغ 420 

ح�سانًا )313 كيلوو�ط( و623 نيوتن 
مرت )460 رطل يف �لقدم( من عزم 

�لدور�ن. وي�سّكل نظام نقل �حلركة من 
10 �سرعات ت�سميمًا جديدً� بالكامل 

وهو �لأول من نوعه �لذي يجري طرحه 
يف مركبة ريا�سية فاخرة متعّددة 

�ل�ستعمالت.
ويرتبط �أد�ء �إ�سكاليد ب�سا�سيه ونظام 

تعليق �أكرث تطورً�، متت هند�سته 
للح�سول على �سعور �أكرب بالثبات 

و�لهدوء، و�لقيادة �لن�سيابية. وتقدم 
�إ�سكاليد نظام كاديالك للتحكم 

�ملغناطي�سي بالقيادة، �لنظام �لأ�سرع 
جتاوبًا يف �لعامل، ب�سكل قيا�سي، حيث 

يوؤمن هذ� �لنظام ح�سول �ل�سائق على 

جتربة قيادة م�سبوطة ب�سكل حمكم. 

التصاميم الداخلية- 
تصاميم يدوية تثري 
المقصورة بالفخامة 

االستثنائية
تتميز �ملق�سورة �لد�خلية يف �إ�سكاليد 

2018 بالت�ساميم �ملتقنة، فهي 

م�سممة لتمنح �لركاب م�ساحًة �أكرب 
�إ�سافة �إىل تقنيات مدجمة ب�سكل 

�ن�سيابي مع �لفخامة �لتي تتميز بها 
هذه �ملق�سورة. وي�سيف �خل�سب 
�حلقيقي مع مو�د مطّرزة ب�سكل 

فاخر و�لإ�سافات �جللدية �إ�سافة �إىل 
�لإ�ساءة �ملحيطة، �ملزيد من �لأناقة 

�إىل �لت�سميم �لد�خلي. وت�ستمل 
�إ�سافات �لعام 2018 على ك�سو�ت 
باللون �ل�سخري �ملت�سح بخطوط 

خ�سبية �للون و�أخرى ذ�ت �للون �لأ�سود 
�لد�كن.

�أما �ملقاعد، فهي م�سممة لتكون �أكرث 
ر�حة، وهي م�سقولة ب�سكل فريد مع 
مقاعد قابلة للطي ب�سكل م�سطح يف 

�ل�سف �لثاين، ويت�سمن �لت�سميم 
�إ�سافة �لرغوة ثنائية �ل�سالبة �لتي 
ت�سمن �لر�حة يف �لرحالت �لطويلة 

وت�ساعد يف �حلفاظ على مظهرها 
�لر�ئع مع مرور �لوقت. وتتمتع �ملقاعد 
�لأمامية يف �لفئات Platinum مبز�يا 

�لتدليك، ومن �سمنها و�سعية مكافحة 
�لتعب يف مقعد �ل�سائق. 

وتوفر �ملق�سورة �أي�سًا مز�يا �لهدوء 
ب�سكل در�مي، وذلك بف�سل بنية 

هيكل �أكرث قوة، ومو�د �سوتية معززة 
وجديدة، و�لأبو�ب �ملختومة ب�سكل 
ثالثي، وزجاج مغّلف ب�سكل يعزل 

�ل�سوت، وهو م�سنوع من �سفائح 
متت�ّص �ل�سجيج، ونظام Bose �لن�سط 

لكتم �ل�سوت.

التصميم الخارجي- 
تعزيزات للمواصفات 

الجمالية مع لونين 
جديدين ومتميزين

يوفر ت�سميم كاديالك مظهرً� مميزً� 
يوحي باجلودة و�لأناقة و�لقدر�ت 

�لفائقة، ومتزج تفا�سيل �لت�سميم 
�لأ�سطح �مل�سقولة مع �لإ�سافات 

�لتكنولوجية �ملتفوقة �لتي متنح 
�إ�سكاليد ح�سورً� مميزً� ينفرد عن 

�لبقية.
وعززت مل�سات �لت�سميم �لديناميكية 

يف �لأمام من خالل �سبك �لتهوية 
ل �لذي يحتوي على كروم  �ملف�سّ

غالفانو، و�لذي يتاألق مبظهر فريد 
و�ن�سيابي. وتبزر �ل�سيارة ب�سكل مميز 

من خالل م�سابيح LED يف �لأمام 
و�خللف.

وتقدم �مل�سابيح �لأمامية تقنية 
�لإ�ساءة �لبعيدة بالنعكا�ص �لد�خلي 

�ل�سامل، �لأوىل من نوعها يف �لقطاع، 
و�لتي تتاألف من �أربعة عد�سات 

كري�ستالية جمّمعة ب�سكل عمودي 
وم�سابيح LED، �إ�سافة �إىل نحت 

��سم كاديالك على �لإطار �خلارجي 
للم�سابيح �لأمامية. �أما يف �خللف، 

فت�سل م�سابيح LED �خللفية �لطويلة 
و�لعمودية �إىل �أعلى �ل�سيارة وتعر�ص 
رمز �لعالمة �لذي ي�سيء يف �لظالم.

كاديالك إسكاليد 2018
ترتقي بمعايير الفخامة 

فى أسواق الشرق األوسط
أعلنت كاديالك عن وصول إسكاليد 2018 إلى أسواق الشرق األوسط، حيث يشتمل 

طراز هذا العام كتجهيز قياسي على نظام نقل حركة أوتوماتيكية جديد من 10 سرعات مع معّدل 
أوسع قدره 7.39 لنقل السرعات. ويقترن هذا النظام مع محّرك جّبار سعة 6.2 ليتر، وبالتالي تتمّتع 

إسكاليد بالقّوة الكافية للتسارع من صفر إلى 60 ميل بالساعة في أقل من 6 ثواني، 5.96 ثانية 
بالتحديد. 

خاص Entrepreneur العربية

لطاملا حّددت كاديالك �إ�سكاليد 
معايري �لقيادة �لفاخرة و�لرحبة وذلك 

عرب ت�سميمها �لع�سري، وقدر�تها 
�لفائقة، وو�سائل �لر�حة �لفاخرة فيها 
�إ�سافة �إىل �أناقتها �ملعتادة، ما يحافظ 

على �لإرث �مل�ستمر من �لفخامة يف 
مق�سورتها �ل�ستثنائية.

يف كاديالك �ل�سرق �لأو�سط، »تعترب 
كاديالك �إ�سكاليد مثاًل ملركبة 

فاخرة ذ�ت ت�سميم وقوة ممّيزة. 
ويج�ّسد طر�ز 2018، �لذي يتمّيز 

بناقل حركة �أوتوماتيكي قوّي جديد 
من 10 �سرعات، مدى �لتز�منا جتاه 

عمالئنا يف تقدمي جتربة قيادة 

فاخرة، تكّملها تقنيات متطورة 
ومبتكرة.«

ويتيح �ملحّرك �سعة 6.2 ليرت يف 
�إ�سكاليد 2018 �جتياز ما معّدله 9.4 
كم/ليرت �أثناء �لقيادة على �لطرقات 
�ل�سريعة وفقًا لتقدير�ت وكالة حماية 
�لبيئة �لأمريكية و8.5 كم/ليرت على 

�لطرقات �ل�سريعة لطر�ز �إ�سكاليد 
 .ESV 4WD

�أما �جلديد يف �لد�خل، فهناك 
�لك�سو�ت �جلديدة باللون �ل�سخري 

�ملت�سح بخطوط خ�سبية �للون و�أخرى 
ذ�ت �للون �لأ�سود �لد�كن، وهي تتوفر 

.Platinum على طر�ز�ت
>>
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األداء- محّرك قوي 
وفّعال معّزز عبر نظام 

نقل حركة جديد من 10 
سرعات

يتاأّلق �أد�ء كاديالك �إ�سكاليد عرب 
�ملحّرك �لقوي و�لفّعال V-8 �سعة 6.2 

ليرت، و�لقادر على توليد قوة موّثقة من 
جمعية مهند�سي �ل�سيار�ت تبلغ 420 

ح�سانًا )313 كيلوو�ط( و623 نيوتن 
مرت )460 رطل يف �لقدم( من عزم 

�لدور�ن. وي�سّكل نظام نقل �حلركة من 
10 �سرعات ت�سميمًا جديدً� بالكامل 

وهو �لأول من نوعه �لذي يجري طرحه 
يف مركبة ريا�سية فاخرة متعّددة 

�ل�ستعمالت.
ويرتبط �أد�ء �إ�سكاليد ب�سا�سيه ونظام 

تعليق �أكرث تطورً�، متت هند�سته 
للح�سول على �سعور �أكرب بالثبات 

و�لهدوء، و�لقيادة �لن�سيابية. وتقدم 
�إ�سكاليد نظام كاديالك للتحكم 

�ملغناطي�سي بالقيادة، �لنظام �لأ�سرع 
جتاوبًا يف �لعامل، ب�سكل قيا�سي، حيث 

يوؤمن هذ� �لنظام ح�سول �ل�سائق على 

جتربة قيادة م�سبوطة ب�سكل حمكم. 

التصاميم الداخلية- 
تصاميم يدوية تثري 
المقصورة بالفخامة 

االستثنائية
تتميز �ملق�سورة �لد�خلية يف �إ�سكاليد 

2018 بالت�ساميم �ملتقنة، فهي 

م�سممة لتمنح �لركاب م�ساحًة �أكرب 
�إ�سافة �إىل تقنيات مدجمة ب�سكل 

�ن�سيابي مع �لفخامة �لتي تتميز بها 
هذه �ملق�سورة. وي�سيف �خل�سب 
�حلقيقي مع مو�د مطّرزة ب�سكل 

فاخر و�لإ�سافات �جللدية �إ�سافة �إىل 
�لإ�ساءة �ملحيطة، �ملزيد من �لأناقة 

�إىل �لت�سميم �لد�خلي. وت�ستمل 
�إ�سافات �لعام 2018 على ك�سو�ت 
باللون �ل�سخري �ملت�سح بخطوط 

خ�سبية �للون و�أخرى ذ�ت �للون �لأ�سود 
�لد�كن.

�أما �ملقاعد، فهي م�سممة لتكون �أكرث 
ر�حة، وهي م�سقولة ب�سكل فريد مع 
مقاعد قابلة للطي ب�سكل م�سطح يف 

�ل�سف �لثاين، ويت�سمن �لت�سميم 
�إ�سافة �لرغوة ثنائية �ل�سالبة �لتي 
ت�سمن �لر�حة يف �لرحالت �لطويلة 

وت�ساعد يف �حلفاظ على مظهرها 
�لر�ئع مع مرور �لوقت. وتتمتع �ملقاعد 
�لأمامية يف �لفئات Platinum مبز�يا 

�لتدليك، ومن �سمنها و�سعية مكافحة 
�لتعب يف مقعد �ل�سائق. 

وتوفر �ملق�سورة �أي�سًا مز�يا �لهدوء 
ب�سكل در�مي، وذلك بف�سل بنية 

هيكل �أكرث قوة، ومو�د �سوتية معززة 
وجديدة، و�لأبو�ب �ملختومة ب�سكل 
ثالثي، وزجاج مغّلف ب�سكل يعزل 

�ل�سوت، وهو م�سنوع من �سفائح 
متت�ّص �ل�سجيج، ونظام Bose �لن�سط 

لكتم �ل�سوت.

التصميم الخارجي- 
تعزيزات للمواصفات 

الجمالية مع لونين 
جديدين ومتميزين

يوفر ت�سميم كاديالك مظهرً� مميزً� 
يوحي باجلودة و�لأناقة و�لقدر�ت 

�لفائقة، ومتزج تفا�سيل �لت�سميم 
�لأ�سطح �مل�سقولة مع �لإ�سافات 

�لتكنولوجية �ملتفوقة �لتي متنح 
�إ�سكاليد ح�سورً� مميزً� ينفرد عن 

�لبقية.
وعززت مل�سات �لت�سميم �لديناميكية 

يف �لأمام من خالل �سبك �لتهوية 
ل �لذي يحتوي على كروم  �ملف�سّ

غالفانو، و�لذي يتاألق مبظهر فريد 
و�ن�سيابي. وتبزر �ل�سيارة ب�سكل مميز 

من خالل م�سابيح LED يف �لأمام 
و�خللف.

وتقدم �مل�سابيح �لأمامية تقنية 
�لإ�ساءة �لبعيدة بالنعكا�ص �لد�خلي 

�ل�سامل، �لأوىل من نوعها يف �لقطاع، 
و�لتي تتاألف من �أربعة عد�سات 

كري�ستالية جمّمعة ب�سكل عمودي 
وم�سابيح LED، �إ�سافة �إىل نحت 

��سم كاديالك على �لإطار �خلارجي 
للم�سابيح �لأمامية. �أما يف �خللف، 

فت�سل م�سابيح LED �خللفية �لطويلة 
و�لعمودية �إىل �أعلى �ل�سيارة وتعر�ص 
رمز �لعالمة �لذي ي�سيء يف �لظالم.

كاديالك إسكاليد 2018
ترتقي بمعايير الفخامة 

فى أسواق الشرق األوسط
أعلنت كاديالك عن وصول إسكاليد 2018 إلى أسواق الشرق األوسط، حيث يشتمل 

طراز هذا العام كتجهيز قياسي على نظام نقل حركة أوتوماتيكية جديد من 10 سرعات مع معّدل 
أوسع قدره 7.39 لنقل السرعات. ويقترن هذا النظام مع محّرك جّبار سعة 6.2 ليتر، وبالتالي تتمّتع 

إسكاليد بالقّوة الكافية للتسارع من صفر إلى 60 ميل بالساعة في أقل من 6 ثواني، 5.96 ثانية 
بالتحديد. 

خاص Entrepreneur العربية

لطاملا حّددت كاديالك �إ�سكاليد 
معايري �لقيادة �لفاخرة و�لرحبة وذلك 

عرب ت�سميمها �لع�سري، وقدر�تها 
�لفائقة، وو�سائل �لر�حة �لفاخرة فيها 
�إ�سافة �إىل �أناقتها �ملعتادة، ما يحافظ 

على �لإرث �مل�ستمر من �لفخامة يف 
مق�سورتها �ل�ستثنائية.

يف كاديالك �ل�سرق �لأو�سط، »تعترب 
كاديالك �إ�سكاليد مثاًل ملركبة 

فاخرة ذ�ت ت�سميم وقوة ممّيزة. 
ويج�ّسد طر�ز 2018، �لذي يتمّيز 

بناقل حركة �أوتوماتيكي قوّي جديد 
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ومبتكرة.«

ويتيح �ملحّرك �سعة 6.2 ليرت يف 
�إ�سكاليد 2018 �جتياز ما معّدله 9.4 
كم/ليرت �أثناء �لقيادة على �لطرقات 
�ل�سريعة وفقًا لتقدير�ت وكالة حماية 
�لبيئة �لأمريكية و8.5 كم/ليرت على 

�لطرقات �ل�سريعة لطر�ز �إ�سكاليد 
 .ESV 4WD

�أما �جلديد يف �لد�خل، فهناك 
�لك�سو�ت �جلديدة باللون �ل�سخري 

�ملت�سح بخطوط خ�سبية �للون و�أخرى 
ذ�ت �للون �لأ�سود �لد�كن، وهي تتوفر 

.Platinum على طر�ز�ت
>>
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وتوفر �لأبو�ب �ملتد�خلة مع جو�نب 
�لهيكل مق�سورة �أكرث هدوء 

وديناميكيات هو�ء �ن�سيابية ت�ساعد 
�إ�سكاليد على �لنطالق ب�سكل �سل�ص 

على �لطرقات �ل�سريعة باأدنى 
م�ستويات مقاومة �لرياح، و�أق�سى 

معدلت �لفعالية. 

 Bose® نظام الصوت
Centerpoint – نظام 
قياسي متطّور من 16 

مكّبرًا يوفر جودة صوت 
مشابهة للحفالت

 Bose® تت�سمن �إ�سكاليد 2018 نظام
Centerpoint، مع 16 مكرّب لل�سوت 

مطّورة وموّزعة بطريقة ��سرت�تيجية 
يف �ملق�سورة لال�ستمتاع باملو�سيقى 

�لر�ئعة مع �سوت متميز ونقّي، �لذي 
يعترب �لنظام �لأحدث على �لإطالق يف 

كاديالك.
وتقدم تكنولوجيات �لتجهيز 

و�ل�سماعات �ملوزعة ب�سكل مدرو�ص 
جتربة �سوتية �سبيهة باحلفالت، د�خل 

�ملق�سورة. ووزعت خم�ص �سماعات 
م�سبوطة ب�سكل خا�ص يف �أرجاء 

لوحة �لعد�د�ت و�لأبو�ب �لأمامية، 
�إىل جانب تكنولوجيا Bose �ملتطورة، 
للم�ساعدة يف �إعادة توليد �سوت معزز 

مع دقة وو�سوح ��ستثنائيني.

التكنولوجيا وقدرات 
التواصل- تقنيات 

معززة لعملية اتصال 
مبتكرة والمزيد من 

المالءمة
تعترب �لتكنولوجيا عن�سرً� رئي�سيًا 

لتجربة �لقيادة �خلا�سة مبركبة 
�إ�سكاليد، وي�ستمل طر�ز �لعام 

2018 على �لكامري� يف مر�آة �لروؤية 

�خللفية، �لر�ئدة على م�ستوى �لقطاع 
من كاديالك �لر�ئدة يف جمالها. 

وقد مّت تزويد �ملنطقة �خللفية من 
�ل�سيارة بكامري� متميزة بز�وية 

و��سعة للروؤية، مما يوؤدي �إىل حت�سني 

جمال �لروؤية وتو�سيع �لروؤية �لقيا�سية 
للمر�آة �خللفية مبقد�ر �أربع مر�ت، 
حيث تعمل �لكامري� يف مر�آة �لروؤية 

�خللفية على بّث فيديو عايل �لدّقة من 
�لكامري� �خللفية وتعك�سها مبا�سرة 

على مر�آة �لروؤية �خللفية.
�أما نظام جتربة م�ستخدم كاديالك، 

�ساماًل مّيزة �ملالحة �ملدجمة، مع 
�لنظام �ملدمج Apple CarPlay و

Android Auto، فهو قيا�سي يف 

جميع �لفئات، وت�ستخدم �ل�سا�سة 
�لو�سطى قيا�ص 8 �إن�ص، تقنية �للم�سة 

�لتكّيفية و�لتعرف على �لأ�سكال، ما 
ي�سمح باللم�ص و�ل�سحب ب�سكل ي�سابه 

�لهو�تف و�لألو�ح �لذكية. 
وُتعّد مّيزة �لتنبيه من ملء �لإطار�ت 

�إ�سافة ذكية �أخرى للمركبة، بحيث 

ت�ساعد �ل�سائقني يف �لتعّرف على 
�متالء �لإطار�ت حتى قدرتها 

�ل�ستيعابية �لق�سوى عرب �إ�سد�ر 
�سوت م�سموع.

معايير السالمة 
واألمن- مواصفات 

جديدة للركن والفرملة 
والمساعدة على تجنب 

االصطدامات 
تت�سمن �لتكنولوجيا �لتي تقدمها 
�إ�سكاليد مز�يا ن�سطة متخ�س�سة 

بال�سالمة، توؤمن حماية �لركاب قبل، 
وخالل، وبعد �ل�سطد�م، ومنها 

نظام �لفرملة �لأتوماتيكي يف �لأمام 
و�خللف. كما يوجد ب�سكل قيا�سي 

يف �إ�سكاليد 2018 نظام �مل�ساعدة 

�لتلقائية عند ركن �ل�سيارة ونظام 
�لروؤية �لكاملة يف حميط �ل�سيارة، 

�لذي ي�ستخدم كامري�ت موزعة حول 
�ل�سيارة توؤمن جمال روؤية 360 درجة 

لل�سيارة من �لأعلى على �ل�سا�سة 
�مللّونة. 

 Premium وتتوفر قيا�سيًا يف طر�ز�ت
Luxury وPlatinum باقة من 

�خل�سائ�ص �لبارزة مثل مّيزة 
�حلفاظ على �مل�سار ونظام �لتنبيه 

عند مغادرة �مل�سار، و�لتنبيه من 
�ل�سطد�مات �لأمامية، و�ملقعد �ملنبه 

لل�سالمة �حلائز على بر�ءة �خرت�ع، 
�لذي ي�سدر نب�سات خا�سة يف �جلهة 

�لي�سرى �أو �ليمنى �أو �جلهتني من 
�ملقعد لتحذير �ل�سائق من �حلالت 

�خلطرة.
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م�سبوطة ب�سكل خا�ص يف �أرجاء 
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مع دقة وو�سوح ��ستثنائيني.

التكنولوجيا وقدرات 
التواصل- تقنيات 

معززة لعملية اتصال 
مبتكرة والمزيد من 

المالءمة
تعترب �لتكنولوجيا عن�سرً� رئي�سيًا 

لتجربة �لقيادة �خلا�سة مبركبة 
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�لنظام �ملدمج Apple CarPlay و
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جميع �لفئات، وت�ستخدم �ل�سا�سة 
�لو�سطى قيا�ص 8 �إن�ص، تقنية �للم�سة 

�لتكّيفية و�لتعرف على �لأ�سكال، ما 
ي�سمح باللم�ص و�ل�سحب ب�سكل ي�سابه 

�لهو�تف و�لألو�ح �لذكية. 
وُتعّد مّيزة �لتنبيه من ملء �لإطار�ت 

�إ�سافة ذكية �أخرى للمركبة، بحيث 

ت�ساعد �ل�سائقني يف �لتعّرف على 
�متالء �لإطار�ت حتى قدرتها 

�ل�ستيعابية �لق�سوى عرب �إ�سد�ر 
�سوت م�سموع.

معايير السالمة 
واألمن- مواصفات 

جديدة للركن والفرملة 
والمساعدة على تجنب 

االصطدامات 
تت�سمن �لتكنولوجيا �لتي تقدمها 
�إ�سكاليد مز�يا ن�سطة متخ�س�سة 

بال�سالمة، توؤمن حماية �لركاب قبل، 
وخالل، وبعد �ل�سطد�م، ومنها 

نظام �لفرملة �لأتوماتيكي يف �لأمام 
و�خللف. كما يوجد ب�سكل قيا�سي 

يف �إ�سكاليد 2018 نظام �مل�ساعدة 

�لتلقائية عند ركن �ل�سيارة ونظام 
�لروؤية �لكاملة يف حميط �ل�سيارة، 

�لذي ي�ستخدم كامري�ت موزعة حول 
�ل�سيارة توؤمن جمال روؤية 360 درجة 

لل�سيارة من �لأعلى على �ل�سا�سة 
�مللّونة. 

 Premium وتتوفر قيا�سيًا يف طر�ز�ت
Luxury وPlatinum باقة من 

�خل�سائ�ص �لبارزة مثل مّيزة 
�حلفاظ على �مل�سار ونظام �لتنبيه 

عند مغادرة �مل�سار، و�لتنبيه من 
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عملت طوال ال�سنوات الأربع 
املا�سية على اإن�ساء وتطوير ال�سركة 

التكنولوجية النا�سئة »برند�سرت« 
)Brndstr( التي تتخذ من دبي مقرًا 

لها. وخالل �سهر دي�سمرب املا�سي، 
اتخذت قرارًا بالتنحي عن من�سبي 

كرئي�س تنفيذي لل�سركة لأمهد الطريق 
اأمام فريق تنفيذي جديد للم�ساعدة 

على الرتقاء بال�سركة من �سركة 
نا�سئة اإىل �سركة عاملية �سمن قطاع 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. 
ومنذ الإعالن عن هذه اخلطوة، 

تلقيت عرو�سًا عديدة لتقدمي بع�س 
الن�سائح وال�ست�سارات حول كيفية 
بناء �سركة من ال�سفر، وا�ستقطاب 

التمويل، والدرو�س التي تعلمتها خالل 
مرحلة اإر�ساء الأ�ساليب والإجراءات 

ال�سحيحة.
ورغم اأنني ل�ست متمر�سًا يف جمال 
ريادة الأعمال اأو تاأ�سي�س ال�سركات 
النا�سئة، لكنني اأرغب يف م�ساركة 
خرباتي اآماًل يف م�ساعدة اأي رائد 

اأعمال يتطلع لتاأ�سي�س �سركته اخلا�سة 
اأو ل يزال يف املراحل الأوىل من 

تطويرها. وتتناول املقالة التالية اأكرث 
املجالت حتديًا بنظري، وكيف تغلبت 

عليها للنهو�س ب�سركة »برند�سرت« 
لت�سبح ال�ستديو رقم 1 لروبوتات 

الدرد�سة يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

الفكرة ليست كل 
شيء

كثريون ممن يقروؤون هذه املقالة 
لديهم فكرة يعتقدون باأنها �ستكون 

اأ�سا�سًا لعمل ناجح، ولكنهم ل يعلمون 

من اأين يبدوؤون. ويقول كثري ممن 
اأقابلهم »عندما نح�سل على متويل 

�سنقوم بـ... »، ثم ي�ساألوين كيف 
متكنت من العثور على �سركاء لزيادة 

راأ�س املال. يف احلقيقة اإن الفكرة 
وحدها ل تكفي. ويف عامل التكنولوجيا، 

ن�ستخدم عبارة »منتج قابل للتطبيق 
باحلد الأدنى« لو�سف العديد من 

الأفكار. ورغم اأن هذا التقييم ي�سكل 
انطالقة رائعة، لكن ل ينبغي اأن 

ينح�سر الهتمام يف هذه النقطة، 
حيث اأن بناء منوذج اأويل لفكرتك 
ي�ساعدك يف حتديد جدوى الفكرة 

من عدمها. فوجود �سيء ملمو�س 
ميكن النظر اإليه ومعاينته ي�ساعد 

على ترجمة الفكرة اإىل واقع و�سقلها 
بال�سكل الأمثل.

ومن اأبرز الأخطاء التي يرتكبها 
النا�س هو با�ستخدامهم ملن�سات 

مثل »designs 99« اأو اللجوء اإىل 
التعاقد من الباطن مع اأ�سخا�س 

يعملون حل�سابهم ال�سخ�سي لبتكار 
منتج قابل للتطبيق باحلد الأدنى. 
ورغم اأن ذلك قد ي�سكل انطالقة 

جيدة، لكن ينبغي اإحاطة املو�سوع 
من كافة جوانبه. فبمجرد النتهاء 

من اإعداد املنتج والتوجه اإىل ال�سوق 
جلذب التمويل، �سريغب امل�ستثمرون 

مبقابلة الفريق واملوؤ�س�سني الذين 
و�سعوا هذه الفكرة. وعليه، فاإن العثور 

على الأ�سخا�س املنا�سبني واملوهوبني 
الذين ميكنك العمل معهم ل�ساعات 
طويلة اأمر بالغ الأهمية. لذا اأن�سح 

بالبحث عن �سركاء مالئمني ميكنك 
ا�ستثمار الوقت واملال معهم، بدًل من 

التعاقد من الباطن. وباعتقادي فاإن 
ت�سكيل فريقك يف وقت مبكر هو مفتاح 

جناحك يف امل�ستقبل.

استقطاب التمويل
اإن ا�ستقطاب متويل مل�سروعك لي�س 

باملهمة ال�سهلة، وخا�سة يف �سوق 
تناف�سية مثل التكنولوجيا. لذلك 

عندما يطلب النا�س مني م�سورة بهذا 
ال�ساأن، اأ�سئلهم دومًا عن مقدار املبلغ 

الذي ا�ستثمروا به �سخ�سيًا اأوًل. 
فعندما تكون جادًا يف فكرتك وتتجراأ 
على ا�ستخدام اأموالك اخلا�سة، فاإن 
امل�ستثمرين �سيثقون بك و�سيتاأكدون 

من جديتك. 
عندما بداأت بالبحث عن متويل 

ل�سركة »برند�سرت« كنا حينها يف 
عام 2012، وكانت مبثابة فكرة 

جديدة يف دبي. ومل تكن فعاليات 
التوا�سل ماألوفة هناك لذا اأقمنا 
فعالية »�ستارتب جريند«، وهي 

جمتمع عاملي لرواد الأعمال، يف دبي 
بهدف توفري من�سة جتمع النا�س 

بامل�ستثمرين.
واأن�سح اأي �سخ�س يبحث عن متويل 

مل�سروعه بتخ�سي�س ميزانية من 
اأمواله ال�سخ�سية، وبناء فريق ومنتج 
فّعال قبل ذلك. كما اوؤكد على اأهمية 
ح�سور الفعاليات، ومتابعة املدونات 

املحلية وال�سخ�سيات املوؤثرة لبناء 
�سورة وا�سحة حول امل�سهد العام. 

وهناك مقولة مفادها اأن »الختيار هو 
ن�سف فر�سة«، ولكنك حتتاج اأي�سًا 

اإىل ا�ستك�ساف ال�سوق وبناء �سبكة من 
العالقات.

النهج واألساليب
بعد اأن تفتح �سركتك اأبوابها وتبداأ 

العمل ب�سكل ر�سمي، قد ي�سكل اإر�ساء 
النهج والإجراءات ال�سحيحة اأمرًا 

�سعبًا اإىل حد ما. فعندما تن�سم اإىل 
�سركة ما يتم تزويدك مبجموعة من 

الأدوات ل�ستخدامها، مثل عناوين 
الربيد الإلكرتوين وبع�س امل�ستندات 

املتعلقة باملوارد الب�سرية لتوقيعها. 
ولكن الأمر يختلف عندما تكون 

موؤ�س�س ال�سركة، اإذ يقع على عاتقك 
توفري كل تلك الأدوات بنف�سك.

ومن الأخطاء التي ارتكبتها يف بداية 
تاأ�سي�س ال�سركة اأنني كنت مندفعًا 

وو�سعت العديد من الأدوات اجلديدة، 
حيث كان لدينا اأدوات درد�سة داخلية، 

واأدوات تطوير الربجميات، واأدوات 
للموارد الب�سرية والت�سميم والدمج يف 
جميع اأنحاء ال�سركة. لذا اأن�سح جميع 

الراغبني بتاأ�سي�س �سركة بالعودة اأوًل 
اإىل الأ�سا�سيات، وتبني اأ�ساليب عمل 

فعالة وموثوقة، ومن ثم تطويرها عندما 
يت�سنى لهم الوقت لذلك. ول يزال 

»م�ستند جوجل« الب�سيط من اأف�سل 

اخليارات بالن�سبة يل منذ 4 �سنوات.
يعترب تاأ�سي�س �سركة من اأكرب 

التحديات التي قد تواجه �سخ�سًا 
ما بال �سك. لكن يف حال كنت 

م�ستعدًا لالإعرتاف باأخطائك واإجراء 
بالتغيريات الالزمة وتطوير اأ�ساليبك 
با�ستمرار، فاإنك �ستتمكن حينها من 
بناء �سركة ناجحة ومتميزة. وتذكر 

دومًا باأنه ل توجد قواعد حمددة 
للعمل، فقط احر�س على ال�ستمتاع به 

عند اإجنازه.
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عملت طوال ال�سنوات الأربع 
املا�سية على اإن�ساء وتطوير ال�سركة 
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)Brndstr( التي تتخذ من دبي مقرًا 
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الفكرة ليست كل 
شيء
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